
 

 

 2(ايران) ي  رحمان النواصريالش، 1)عران( ساجد صباح ميس العسكري: 

 :3/6/1436   :1/2/1437 

لتأم  إنما يتم من خالل ا .البحث حول الاالفة من وج ة نظر القرآن الكريم 

والتفحص في اآليات التي تت من تروط الوالي والحاكم اَسالمي في طيات ا، 

 م  .أوالس ل ي اَ الجع  عنوان ن  ا أوردت ، فاَمامة منص  لكرت التي ياتاآلو

 جملة ، كما هو مستفاد مناألمةبواسات ا  ي دي اَمام نفس في ل ي ةإ قو ة ا ن قيدت ا بأ

 وهنا  آيات تدل على مصدان اَمامة والاالفة بعد النبي إل .»

الن ول. لم تسلم من التأوي  والدس في سب  بشاصه، إال أن ا  أال وهو اَمام علي

قرينة من القرآئن التي أراد اهلل من خالل ا قاع هو  يالتحصين القرآن مع لل  أن

 .ن للقرآن معنوي الاريع أمام المعاندين والمحرفي

 سبا  الن ولأ م،يالکر نآالقر ن،التحصي ،الغدير ،مامةاَ

                                                           

، رانيا قم، ة،يالعالم المصافی جامعة القرآن، وعلوم ريالتفس لجنة يف ستريماج طال  -1

@gmail.com84sajediraq  

، رانيا قم، ة،يالعالم المصافی جامعة ث،يوالحد القرآن لجنة يف محا ر -2
rnaseri1363@gmail.com  

mailto:sajediraq84@gmail.com
mailto:rnaseri1363@gmail.com
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 ل ي  يععلنإبجع    مجعولة هي ، ب نتاا ختيار وااللال قابلة ليس  ن  اَمامةإ

 بواساة للناس نفسه اَمام ب   ارو أ، السابع و اَمامأ النب ي قب  من للناس

 ه ا المنص  يعر ف لیاوتع سبحانه ن  اهلل ف :أوالس ن ه، ألوالمعج ات النصول

 ورد:  ل ي (، حيثَا والتنصي  )الجع  بعنوان الكريم نآالقر في

«1 

 أي  :  و يقول
2 

 أي  :  و يقول
3 

 عنوان ن  ا أوردت ، فاَمامة منص  لكرت التي ياتاآل ه   جميع وفي

 ل ي .اَ الجع 

 االط ال  بواسات ا علی يحص  اَمام نفس في ل ي ةإ قو ة مةن  اَماإ اني : 

 جملة  ا، كما هو مستفاد منياالتياء ويسيار عل ونفوس ملكوتال علی

خال من ا  ، ومنهو اَمام كان القو ة ه   فيه كان  فمن»

 إمام . يكن لم

                                                           

 .124البقرة:  -1
 .24السجدة:  -2
 .73اء: ياألنب -3



 17/ الکريم القرآن منظار من الغدير حديث

 

باعتبار  قولنا ان  الناس لج ة مر، ليسه ا األ في نتاا ختيار وااللال وال دخ 

 نتااب مان   ، ول ا فماماَ معرفة ال يمكن م العصمة وبمقام بالملكوت ج ل م

 علی اط ال  صار ل م الناس ن  جميعأننا لو فر نا إ صحيح ، ب  ليس ختيارهماو

، العصمة مقام تشايص به نورى يمكن م أعااهمقد  ن  اهللأتياء وروح ا، واأل ملكوت

مامة ف  ل ي ةإ ملكة -وكما قلنا سابق  -ن ا، ألنتاا لال قابلة تكون لن -لل  مع -ن  َا

مام نفس في موجودة قدسي ة وقو ة  ينتا  نسانبأن  اَ للقول ىمعن من هنا  ، وليسَا

 ليوجد.  نسانَا نتاا ا إلی موجود وال يحتا  الاارجي موجودى خارجي ، فالموجود

ن نا أ: حكاماأل استنباط مإللإلكة لديه صارت ال ي للعاِلم نقول أن الصحيح أمن

 القدرة وصل  وال ي المسابقات الفائ  في للبا    أو نقولاجت اد  ننتا 

ن نا أ: الكريمالقرآن  لحاف    أو نقولت قو  ن نا ننتا أ: ةيالفعل إلی بدنه في

 صحيح  أبدى. ليس ، ف  ا الكالم ! كال  بالابعحفظ  ننتا 

عتبار دوران ا بيد اال التي عتباري ةمور االاأل في يحص  نتاا ن  االإ

مور األ م ا فيأ. بعدمه وتفني نتاا اال توجد بواساة ، والتينتاا واال

ن   وجودها، ف وامتلك  نتاا اال مرحلة قب  وجدت التي والواقعي ة ي ةالتكوين

 في ا أبدى. مجال له ليس نتاا اال

الكريم رغم النصول الوا حة التي جاءت في القرآن وأما اَمامة 

بر  تل  النصول نص الغدير كونه من أ، ومن تنصيص , وتوكيدى, وتلميح 

وعندما عج  المعاندون عن  ر  سند  الفريقينند األحاديث المتواترة ع

ا لتأوي  داللته بأدلة هي أوهن من بي  العنكبوت؛ ألن  اهلل ؤوالحديث لج

سبحانه حصن لل  النص بتحصينات حالية ومقالية وجاء البحث عن كيفية 

 :وأهميته واقت   طبيعة البحث أن يعقسم على تم يد ومبح ينتحصين القرآن 
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 سبا  الن ول.أالقرآن من خالل  األول: تحصين -
 من خالل السيان اللفظي.الداللة القرانية ال اني:  -

ه ا وقد ب لنا ج دى من أج  أن يار  البحث بالصورة المالوبة، ف ن 

ن كان فيه نقص أو خل  ف ن لل  من إخرى، وآوفقنا ل ل  فلله الحمد أوالس و

   خير وصالح.سمات الممكن ل ا نلتمسكم الع ر واهلل الموفع لك

عالم أوقد نص على لل   1،ال خالف بين المسلمين على تواتر حديث الغدير

 وال ي يقول: -المعروف بتشدد -الحفاظ والمحد ين كال هبي

 2.وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول اهلل قائله

 3،وابن الج ري عترف بتواتر حديث ال قلين ابن ك ير الدمشقي,اوممن 

صحا  كت  األحاديث المتواترة في كتب م, كالسيوطي, وال بيدي, أوأورد  

 4.والكناني , والمتقي ال ندي, والشي  علي القاري ال روي

والحديث المتواتر يقيني وداللته لاتية كما تقرر في علم أصول الفقه، 

الحقيقي,  الحديث وحرف ا عن معناها ةولكن المشكلة تكمن في تأوي  دالل

بدعوة أن لف  )مولى( الواردة في الحديث مشتر   لفظي  فالبد من قرينة على 

 رادة المعنى المقصود.إ

                                                           

تواتر: هو خبر جماعة ك يرين يستحي  عادةس تعمدهم الك   وخاؤهم في ف م الحديث الم -1

 (.687، ل. 1،  1408، الحاد ة، ويحص  ب خبارهم العلم )الش يد ال اني
 .233، ل. 5،  1408، بن ك ير الدمشقيا -2

 .301، ل. 8،  1405، النقوي -3
 .21 ، ل.1421، الحسيني الميالني -4
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فكان من دواعي التحصين اَل ي نص  القرائن الدالة على المقصود، 

 فتنوع  القرائن بين حالية ومقالية.

فال مان والمكان واألحداث التي جرت في لل  اليوم والبيعة 

 بالاالفة ك  لل  قرائن حالية. عليرالمؤمنين ميأل

وللقرائن المقالية من القرآن والسنة دور  كبير  أي   فجاءت اآليات 

واألحاديث المؤيدة والمؤكدة, ك ل  من القرائن المقالية التو يع الشعري 

 للحاد ة لمن حظر الحاد ة.

ون  الث سبا  الن ول فقد لكر المفسرأفكان لحاد ة الغدير نصي  من 

 آيات ن ل  في الحاد ة هي: 

- 1 
- «.»2 
- «3 

بالاالفة عليأميرالمؤمنين مام حقيه اَأعلى  كما نص  األحاديث النبوية

كما سج  التاري  الشعري  ،كحديث الدار والمن لة وال قلين وغيرها من األحاديث

بالاالفة, ومما عليأميرالمؤمنين مام حقية اَأتواهد تؤيد داللة حديث الغدير و

 4:بن  اب  وكان ممن حظر بيعة الغديرورد في لل  ما قاله حسان

                                                           

 .3 المائدة: -1

 .67 ئدة:الما -2

 .1 المعار : -3

 .34 ، ل.2  ،1967، األميني -4
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 وعلع على تل  األبيات الشي  األميني في الغدير بقوله: 

ى ه ا أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية ه ا النبأ العظيم، وقد ألق

في لا  المحتشد الرهي ، الحاف  بمائة ألم أو ي يدون، وفي م البلغاء، 

لااابة، وصاغة القريف، ومشياة قري  العارفون بلحن القول، ا  ومدار

( وقد ومعار  الكالم، بمسمع من أفصح من ناع بال اد )النبي األعظم

 على ما ف مه من مغ   كالمه، وقر ه بقوله: أقر  النبي

 1.ال ت ال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسان 

 2والحفاظ ال ين لكروا ه   الرواية ك ر من  ال ين من العلماءأ م ي كر 

الشعرية ك  ه   القرائن تشير بو وح  إلى المقصود بحديث الغدير وال يمكن 

  .قبول تأوي  داللته بعد أن قام  القرينه على المراد منه

وسنعر  في ه ا البحث الماتصر ج ء من تل  القرائن القرائن القرآنية، 

 اللة الحديث.من التحصين اَل ي لدهي ركن والتي 

                                                           

 .34 ، ل.2  ،1967، األميني -1
 .34-39م. ن: صص.  -2

 ر نبةةةةةي مينةةةةةادي م يةةةةةوم الغةةةةةدي
 

 باةةةةم وأسةةةةمع بالرسةةةةول مناديةةةةا 
 فقةةةةال: فمةةةةن مةةةةوالكم ونبةةةةيكم  

 

 التعاميةةةا هنةةةا  يبةةةدوا ولةةةم فقةةةالوا 
 إل ةةةةة  موالنةةةةةةا وأنةةةةة  نبينةةةةةةا 

 

 ولةةم تلةةع منةةا فةةي الواليةةة عاصةةيا 
 فقةةةال لةةةه: قةةةم يةةةا علةةةي فةةة نني 

 

 ر ةةيت  مةةن بعةةدي إمامةةا وهاديةةا 
 فمةةةن كنةةة  مةةةوال  ف ةةة ا وليةةةه 

 

 واليةةةافكونةةةوا لةةةه أتبةةةا  صةةةدن م 
 وال وليةةةةةه هنةةةةةا  دعةةةةةا الل ةةةةةم 

 

 وكةةةن للةةة ي عةةةادا عليةةةا معاديةةةا 
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 1.أسبا  الن ول هي: ما ن ل  اآلية أو اآليات متحد ة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه

 والارن المعتمدة في معرفة سب  الن ول هي:

عتماد على الروايات الواردة عن الصحابة وه   الروايات تا ع اال -1

 احدي: لقواعد علم الحديث, قال الو
وال يح  القول في أسبا  ن ول الكتا ، إال بالرواية والسما  ممن تاهدوا 

  2.التن ي ، ووقفوا على األسبا ، وبح وا عن علم ا وجدوا في الاال 

 العامة.علماء وه ا الاريع هو ال ي سار عليه العلماء والمفسرون من 

ه ا القول قبول سب  الن ول إلا كان رافع  َب ام اآلية وقد تبنى  -2

 الشي  محمد هادي معرفة, إل يقول:
أن يكون المأ ور من تأن الن ول مما يرفع اَب ام عن وجه اآلية 

تمام  ويح  المشكلة تفسيرها على الوجه األتم... األمر ال ي 

 3.يكون تاهد صدن على صح ة الحديث أي   كان اَسناد

ار على ه ا وس عتماد على الروايات الواردة عن المعصوميناال -3

الاريع ك ير من مفسري اَمامة وخصوص  القدماء من م 

أصحا  التفاسير الروائية وقد ألم الابرسي كتا  بعنوان 

 (. )أسبا  الن ول على م ه  آل الرسول

                                                           

 .106، ل. 1،  1409، ال رقاني -1

 .4، ل. 1388، النيسابوري الواحدي -2

 .104، ل. 1،  1430معرفة،  -3
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العالمة الاباطبائي في قبول  هموافقة سب  الن ول للقرآن الكريم وه ا الاريع سلك -4

من جه في التعام  مع الرواية التفسيرية فما  وه ا ج ء من 1،الرواية من عدم ا

يوافع القرآن من روايات أسبا  الن ول يكس  االعتبار والو ون, وب    

 عتبار.سبا  الن ول عن االأل ةالاريقة تسقط ك ير من الروايات الوارد

سبا  الن ول أهمية كبيرة في بيان المراد اَل ي وتحديد أو لمعرفة 

 واحدي:  مصدان اآلية,  قال ال

وأولى ما تصرف العناية إلي ا، المتنا  معرفة تفسير اآلية وقصد 

 2.سبيل ا، دون الوقوف على قصت ا وبيان ن ول ا

وك ير من األحكام الشرعية والحوادث التارياية ال يمكن معرفت ا بالشك  

الصحيح إال من خالل معرفة سب  الن ول, فيمكن أن يعاص ص العموم, ويعقي د 

سبا  الن ول قرينة أل ، وب ل  تعد إن, ويععي ن المصدان للمف وم... األطال

حالية وتاهد خارجي على حاد ة معينة مما يساعد على كشم مقصد القرآن 

ومرادة وألهمية حديث الغدير وأ ر  في حياة األمة كونه يؤسس لمرحلة 

 رسالية جديدة محفوفة بمااطر داخلية وخارجية.

حصين داللته وم مونه من خالل التأييد القرآني فأن ل فأراد اهلل سبحانه ت

  الث آيات أختص  بحاد ة الغدير هي:

1- 

3 

                                                           

 .129 ، ل.2007، الاباطبائي -1
 .4 ، ل.1388، النيسابوري الواحدي -2

 .67المائدة:  -3
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نص  تفاسير الشيعة وبعف تفاسير العامة على أن سب  ن ول اآلية في 

 ال ين مصدرى من مصادر  «الغدير»حاد ة الغدير, وقد أورد األميني في كتابه 

 مامالجم ور نص  على أن اآلية ن ل  في حاد ة الغدير وفي تنصي  اَ

 1.سلمينخليفة للم علي أميرالمؤمنين

, «سبا  الن ولأ»ومن األعالم ال ين أحت  العالمة األميني بأقوال م: الواحدي في 

 سعيد الادري قاال: ا عن أبيمبسندي « الدر المن ور»والسيوطي في 

يوم  -يا أي ا الرسول بل  ما أن ل إلي  من رب  -ن ل  ه   اآلية

  2.طال  ر ي اهلل عنهبن أبيغدير خم في علي

والشوكاني  3،«تاري  دمشع»  ه ا الحديث أي   أبن عساكر في وممن رو

 ، وغيرهم ك يرون، لم ن كرهم طلب  لالختصار.4في تفسير 

 : «تواهد التن ي »ورو  الحاكم الحسكاني في 

أن يبل   وقوله: )بل  ما أن ل إلي ( ن ل  في علي، أمر رسول اهلل

 5.وال فيه فأخ  بيد علي وقال: من كن  موال  فعلي م

ولم تسلم ه   اآلية من التأوي  والدس في سب  ن ول م لحرف الحقيقة 

 .غتصا  حق م في الاالفةاعن أصحاب ا و

                                                           

 .214-223 ، صص.1  ،1967، األميني -1

 .135، ل. 1388، النيسابوري الواحدي -2

 .237، ل. 42،  1415ابن عساکر،  -3
 .60، ل. 2،  1428، الشوكاني -4

 .239، ل. 1،  1411، يالحاکم الحسکان -5
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متنع ان ا ن ل  في البع ة وأن النبي خاف أن يبل  الرسالة فإفقال بع  م: 

 ، فقد رو  الابري في تفسير  عن ابن جريح: أوتباط

 .واهلل يعصم  من الناس استلقىي ا  قريشا، فلما ن ل :  كان النبي

 1. م قال: من تاء فليا لني مرتين أو  ال ا

 وعلى مقامه في التبلي  وهو الصادن األمين. وفي لل  جرأة  كبيرة  على رسول اهلل

 كما أن لل  معار  بآيات وأحاديث ك يرة نص  على عصمة الرسول

 لى: في التبلي , ودورة الريادي في تبلي  الرسالة, قال تعا

«

.»2 

على االنتحار  قدام النبيإوه ا ليس بمستغر  على من يقب  برواية 

 3.عندما ت  ب ل ية رسالته

فال يستبعد منه قبول ه   الرواية وإن كان  في ا  4،ويقب  بأساورة الغرانيع

ن الم م هو حرف سب  الن ول عن أصحابه الحقيقيين, أل إساءة للنبي

 مي على حاد ة الغدير. والتعتيم اَعال
                                                           

 .416، ل. 6،  1995، الابري -1

 .26-28الجن:  -2
وي ا ال هري األموي، وهي قصة  باطلة ، تلقت ا صحاح المسلمين بالقبول نتحار يرقصة اال -3

  (.3، ل. 1،  1401، البااري)فنقلت ا. 
ساورة التي رواها الابري وغير  من مفسري السنة هي: أن النبي يمكن أن مفاد ه   األ -4

اَل ي والشياان.  لى الناس، من دون أن يمي  بين الوحيإإليه الشياان، ويبل  ما أوحا  له  ىيوح

 .(245-246، صص. 17،  1995، )الابري
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 فقد رو  الترم ي عن عائشة قال : 

)واهلل يعصم  من الناس(  يحرس حتى ن ل  ه   اآلية:كان النبي

رأسه من القبة، فقال ل م: يا أي ا الناس انصرفوا  فأخر  رسول اهلل

 1.فقد عصمني اهلل

 وفات م 2،الحديث وقال عنه: ه ا حديث  غري  ا ولم يصحح الترم ي ه 

أن ه   اآلية ن ل  في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية ن ل  قبي  وفاة 

 بأت ر. الرسول

وال يبعد أن ه   الرواية من دسيس العباسيين, لي بتوا ف يلة للعباس 

هاتم التي كان  مع أنه كان داخالس في مجموعة بني بحراسته للرسول

طال  بيأكفالة وحماية برا   باالسم للتعتيم على إولكن  تحرس النبي

ب ل  : ويؤيد ما تقدم قول األعم  بعد أن ي كر ه   الرواية للرسول

 3.العباستفتار بني

2- 

4 

فقد  ،في غدير خم يوم الاميسن ا ن ل  أرو  علماء الشيعة وبعف العامة 

 :ه قالأن مام الباقرروي الكليني بسند  عن اَ

                                                           

 .317، ل. 4،  1403، الترم ي -1

 م.ن. -2
 .298، ل. 2،  1993، السيوطي -3
 .3المائدة:  -4
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وكان  الفري ة تن ل بعد الفري ة األخر  وكان  الوالية آخر الفرائف، »

 1«.فأن ل اهلل ع  وج  ياليوم أكمل  لكم دينكم وأتمم  عليكم نعمتي

خم: الابري ومن العامة كما لكر بعف علماء العامة أن  ا ن ل  في غدير 

بونعيم االصب اني أصف اني, والحاف  بن مردويه اَ, والحاف «الوالية»في كتابه 

 2.«ما ن ل من القران في علي»في كتابه 

 3:ن ا ن ل  في الغدير مجموعة من العلماء من مأهرير  وروي عن ابي

 الااي  البغدادي, والسجستاني, والحاكم الحسكاني.

لى رواية عمربن الااا  التي رواها البااري في بع  م اعتمادى عوقفوا و

 صحيحة والتي نص  على أن يوم ن ول ه   اآلية هو الجمعة وصادف أنه يوم عرفة.

 فقد جاء في صحيح البااري: 

أن رجال من الي ود قال له يا أميرالمؤمنين آية في كتابكم تقرؤون ا لو 

 .علينا معشر الي ود التا نا لل  اليوم عيدان ل  

   أي آية :قال

اليوم أكمل  لكم دينكم وأتمم  عليكم نعمتي ور ي  لكم  :قال

 .سالم دينااَ

وهو  والمكان ال ي ن ل  فيه على النبي قال عمر قد عرفنا لل  اليوم

 4.قائم بعرفة يوم جمعة

                                                           

 .289، ل. 1  ،1363، ينيکلال -1

 .132-230، صص. 1  ،1967، األميني -2
 . 231-232م.ن، صص.  -3

 .16، ل. 1،  1401، البااري -4



 27/ الکريم القرآن منظار من الغدير حديث

 

 وتك  سفيان ال وري في الرواية بقوله: 

 1.وأت  كان يوم الجمعة أم ال

 عن ابن عباس أنه قال: ورو  ابن ك ير  بسند  

 2. نينن ل  سورة المائدة يوم اال

ومما يدل على ك   الرواية أن عيد المسلمين هو األ حى وليس عرفة, 

تارة إلى أن عيد المسلمين يوم عرفة، وقد احتار القوم في توجيه إوفي الرواية 

كمال إكمال يعني الألن  م افتر وا أن  ؛قول عمر ال ي روا  البااري

ريعات وه ا يتعار  مع وجود أحكام ن ل  بعد ه   اآلية كحكم الكاللة التش

وآية الدين والربا, واعتبروا أن لل  من المشكالت التي البد من تأويل ا, 

 تار السيوطي في اَتقان إلى لل  بقوله: أو

من المشك  على ما تقدم قوله تعالى )اليوم أكمل  لكم دينكم( ف ن ا 

الودا  و اهرها إكمال جميع الفرائف واألحكام ن ل  بعرفة عام حجة 

قبل ا وقد صرح ب ل  جماعة من م السدي فقال لم ين ل بعدها حالل وال 

  3.حرام مع أنه وارد في آية الربا والدين والكاللة أن ا ن ل  بعد لل 

 وقد ناق  الشي  الكوراني الرواية ورد علي ا وخلعص إلى نتيجة نص ا: 

تكاليات  عديدة ، في إة إكمال الدين يوم عرفة ترد عليه أن القول بن ول آي

 4.مناقه وتارياه وتوقيته، وكل ا تستوج  تركه وعدم األخ  به

                                                           

 .186، ل. 5،  1401، بااريال -1

 .319، ل. 2،  1408، ير الدمشقيابن ک  -2
 .86، ل. 1،  1429، السيوطي -3

 .60 ، ل.1427، الكوراني -4
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َتمام بما ينسجم مع سب  الن ول, ويح   كمال وا وفرن السيد الاباطبائي بين معنى َا

كمال للعي  البسيط ال ي ال يكون مرك  من أج تكال القوم فإ  اء نه ير  أن َا

َتمام للشي ،كالوالية  1.ن ا ال تتم بجميع ترائا ا كالصالة والصوم المرك  للعبادات ف ءوا

3- 2 

ن ال العقا   سلو  التاويم والتح ير بأفي ه   اآلية استعم  القرآن الكريم 

همية الغدير اَل ي عن منكري اَمامة, ليكون تاهدى ل جيال الالحقة على أ

 رتباطه بعقيدة  إسالمية  نص علي ا القرآن والسنة الشريفة.ال

 فقد رو  في سب  ن ول اآلية: إن السائ  هنا هو الحارث بن النعمان الف ري. 

 في علي ر ي اهلل عنه:  أنه لما بلغه قول النبي ولل 

  م قال:  )من كن  موال  فعلي موال ( رك  ناقته فجاء حتى أناخ راحلته باألباح

أمرتنا عن اهلل أن نش د أن ال إله إال اهلل وأن  رسول اهلل فقبلنا   !يا محمد

من ، وأن نصلي خمسا فقبلنا  من ، ون كي أموالنا فقبلنا  من ، وأن نصوم 

ت ر رم ان في ك  عام فقبلنا  من ، وأن نح  فقبلنا  من ،  م لم تر  

 ن  أم من اهلل  م ءأف  ا تي .ب  ا حتى ف ل  ابن عم  علينا

 .: )واهلل ال ي ال إله إال هو ما هو إال من اهلل( فولى الحارثفقال النبي

وهو يقول: الل م إن كان ما يقول محمد حقا فأمار علينا حجارة من السماء 

أو ائتنا بع ا  أليم. فواهلل ما وص  إلى ناقته حتى رما  اهلل بحجر فوقع على 

  3. ل : يسأل سائ  بع ا  واقعي اآليةدماغه فار  من دبر  فقتله، فن

                                                           

 .179-180 ، صص.5،  1417، الاباطبائي -1

 .1المعار :  -2

 .279، ل. 18،  1423، األنصاري القرطبي -3



 29/ الکريم القرآن منظار من الغدير حديث

 

ولم تاتص كت  الشيعة ب كر ه   الروايات ب  لكرها عدد غير قلي  من 

حقان الحع, إأئمة العامة, فقد أحصى صاح  العبقات, وصاح  الغدير, و

من أئمة السنة ال ين أوردوا ه ا الحديث في  ىونفحات األ هار, وغيرهم عدد

 1.أك ر من  ال ينكتب م حتى وص  العدد إلى 

الحارث  هو الن ربن وهنا  قول آخر يرو  عن ابن عباس ال ي يقول:

 3.ورجح ه ا القول بعف مفسري العامة 2،بن النعمانوقي  هو الحارث

وال مانع من أن يكون المقصود الن ربن الحارث وال ي قت  في معركة 

الن ول هو بدر, فيكون الم ال األول لسب  الن ول والم ال اآلخر لسب  

ن العبرة بعموم اللف  ال باصول السب , فقد  بن الحارث الف ري, فالنعمان

 تتعدد األسبا  والنا ل واحد.

 

ف السيد محمد باقر الصدر السيان: ك  ما يكتنم اللف  ال ي نريد ف مه عر 

ن  لفظية كالكلمات التي تشك  مع اللف  ال ي من دوال أخر ، سواء كا

نريد ف مه كالما متحدا متراباا، أو حالية كالظروف والمالبسات التي تحيط 

 4.بالكالم وتكون لات داللة في المو و 

                                                           

 .83، ل. 1427، الكوراني -1

 .264، ل. 6 ، 1993، السيوطي -2
 .278، ل. 18،  1423، األنصاري القرطبي -3
 .90، ل. 1،  1986، الصدر -4
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 والسيان ينقسم إلى: سيان داخلي, وسيان خارجي.

لفاظ أو والمقصود بالسيان الداخلي: السيان اللغوي وال ي هو عبارة عن  م األ

 1.ل إ... الجم  إلى بع  ا, ويشم  السيان الصوتي والصرفي, والنحوي, والمعجمي

ويعقصد بالسيان الاارجي: المصاحبات غير اللغوية المقترنة بالحدث 

اللغوي سواء كان  عقلية أو نقلية, ويشم  السيان االجتماعي, والتارياي, 

  2.وسيان الحال, وسيان الموقم

يعكشم من خالل ا المعنى,  مصاحبةس بيرة  كونه يشك  قرينةسوللسيان أهمية  ك

ك ر من أف ن اللف  في أص  اللغة له معنى واحد, ولكن في االستعمال يكون له 

معنى من خالل السيان, ومن خالل السيان يرجح المعنى, وقد تتحول داللته من 

الن اية من  أن الجم  تكس  دالالت ا في الحقيقة إلى المجا ، ل ا ير  )فيرث(

خالل مالبسات األحداث, أي من خالل سيان الحال, كما أن المعنى ال ينكشم 

 3.إال من خالل تسييع الوحدة اللغوية, أي و ع ا في سياقات ماتلفة

وير  بع  م أن قيمة الكلمة تظ ر من خالل السيان, وال قيمة ل ا خار  

مة الكلمة إل أن الكلمة السيان, فير  )فندرسن(: أن السيان )هو ال ي يعين قي

توجد في ك  مر  تستعم  في ا في جو يحدد معناها تحديدى مؤقت  والسيان هو 

ال ي يعر  قيمة واحدة يعين ا على الكلمة, على الرغم أن المعاني المتنوعة 

 4.التي وسع ا أن تدل علي ا

                                                           

 .1294. ل ،2008ي، العامر -1

 .م.ن -2

 .81ل.  ،1989يحيى محمد،  -3

 .17، ل. 2004، العبيدي -4
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أما هنا البحث  ،دور السيان الاارجي عن  البحث في أسبا  الن ول بح  كان

 عن السيان الداخلي )اللفظي(، وللسيان اللفظي في القرآن الكريم خصوصية 

ه يحدد المعنى المراد, وخصوص  في األلفاظ المترادفة والمشتركة , ألن م مة 

ه ا األساس أنكر  ىف و يشك  قرينة على صرف اللف  ألحد المعاني, وعل

وله  آخرون إلى عدم وجود  1،ف في القرآن الكريمبع  م وجود التراد

فداللة لف  )المار( تاتلم عن داللة لف   2،الترادف التام في القرآن الكريم

ناس  مع داللة الكلمة, فكلمة )مار( ت)الغيث(, فك  لف  جاء بالسيان ال ي ي

 : جاءت في سيان الع ا  والعقوبة, قال تعالى

«.»3 

  :أما كلمة )الغيث( فجاءت مع سيان النعمة والرحمة والاير, قال تعالى

«

.»4 

                                                           

 .218 ، ل.1998، أحمد ماتار عمر -1

 .224م.ن، ل.  -2

 .173 الشعراء: -3

 .28 الشور : -4
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 1:م مستويينويبحث السيان اللفظي في القرآن الكري

 

ويبحث تتابع المفردات في الجم , وتتابع الجم  في اآليات, وتتابع اآليات 

في الوحدات القرآنية, وتتابع الوحدات القرآنية في السورة وتتابع السور فيما 

 2.بين ا على رأي من يقول بتوقيفية ترتي  السور

آنية بالدرجة األساس, ألن مش ور ويرك  البحث السياقي على الوحدة القر

 3.األمامية تقول بتوقيفية ترتي  اآليات  من السورة الواحدة

والوحدة القرآنية قد تكون جملة واحدة داخ  اآلية, وقد تكون آية كاملة, وقد 

 تكون أك ر من آية, فالعالقة بين الوحدات واآليات عالقة عموم وخصول مالع.

 

كون القراءة تالترتي  األفقي, ف، وليس يتم   بالبحث بلحاظ الترتي  العمودي بين اآلياتو

بلحاظ وحدة المو و , ال بلحاظ التتابع والتتالي في السورة الواحدة فقد ترد آية في سورة 

أو في نفس السورة بمو ع آخر, فيكون البحث في جميع سور  ،وتفسيرها في سورة أخر 

ك يرى في تفسير دة المو و , وقد أتار إلى ه ا المعنى السيد الاباطبائي القرآن بلحاظ وح

 5«.مقاصد السور في القرآن الكريم»والسيد محمد تقي المدرسي في كتابه  4،«المي ان»

                                                           

استالي الدكتور حيدر مصافى هجر، عندما درس مادة أصول التفسير في قسم أقر   علی ما -1

 .قارلي جامعة اآلدا ، كلية ،علوم القرآن

 .583، ل. 1427، الحيدري -2

 .585م.ن، ل.  -3

 .178 ، ل.5،  1417، الاباطبائي  -4

 .17-18 ، صص.1434، المدرسي -5



 33/ الکريم القرآن منظار من الغدير حديث

 

 

عند التمس  بالرأي القائ  بتوقيفية ترتي  اآليات ف الس عن القول بتوقيفية 

م  داخ  اآلية الواحدة وهو المش ور عند الفريقين كما ترتي  الكلمات والج

لسيان داللة منتجة يمكن من خالل ا تحديد المعنى, ولكن ه   لفيكون ، تقدم

الداللة التي تعتمد على الظ ور القرآني ليس  حتمية ب   نية, فقد ال تكون 

 منتجه داللي  لوجود قرائن أخر  تصرف داللة السيان عن   ور . 

عدد السيان في اآلية الواحدة, فليس بال رورة أن يكون سياق  وقد يت

واحدى, فقد يرد أول اآلية في تيء وأوسا ا في تيء, ألن الوحدة القرآنية قد 

 أن ه قال:  مام الصادنعن اَ رويتكون ج ء من آية، فقد 

يا جابر وليس تيء أبعد من عقول الرجال منه إن اآلية لين ل أول ا في تيء »

 1«.وسا ا في تيء وآخرها في تيء وهو كالم متص  يتصرف على وجو وأ

فالربط بين أج اء اآلية قد ال يكون معرفي ب  هو تربوي الغاية منه تحقع 

ال دف األساسي وهو ال داية، فقد تجمع اآلية الواحدة بين األحكام والعقائد, 

 .ل إأو بين األحكام واألخالن ....

الكريم ف م  صحيح  أن يتحرر من حتمية على من يريد ف م القرآن ف

الداللة السياقية, والقول ب مكانيت ا االحتمالية إال مع وجود قرائن تؤيد السيان 

  .فتكون منتجة داللي 

 

                                                           

 .5، ل. 1،  1416، الحسيني البحراني -1
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استدل بعف المفسرين بالداللة السياقية لتفسير آيات الغدير بعيدى عن المقصد 

 م داللة الغدير والقرائن المحياة به.يأ رين بقبليات م العقدية لتحراَل ي مت

حت  الرا ي بداللة السيان لترجيح الرأي ال ي ير  أن المقصود اف

هو األمن من مكر الي ود ، (بالعصمة في قوله تعالى )

  :سبا  لن ول اآليةأوالنصار , فيقول بعد أن ي كر عدة 

   الروايات وإن ك رت إال أن األولى حمله على أنه واعلم أن ه

تعالى آمنه من مكر الي ود والنصار ، وأمر  ب   ار التبلي  من غير 

مباالة منه ب م، ولل  ألن ما قب  ه   اآلية بك ير وما بعدها بك ير لما 

كان كالم  مع الي ود والنصار  امتنع إلقاء ه   اآلية الواحدة في 

 1.تكون أجنبية عما قبل ا وما بعدهاالبين على وجه 

بين واحتجاجه بالسيان غير تام ألن السيان العمودي ال يشترط فيه التتابع 

, ف ن اآلية وإن كان ما قبل ا وما بعدها في سيان الحديث عن اآليات والجم 

...( وحدة قرآنية مستقلة أه  الكتا , ف ن ه   اآلية )

 خت  المعنى.امن مكان ا لما بدلي  لو رفع  

 :هو ولع  الحكمة من احاطت ا بآيات بسيان ماتلم

أن في اختالف السيان تنبيه قسري لشد االنتبا  إلى ه   اآلية  -1

وتأطيرها ب طار تبر  الصورة بشك  أو ح فعند االنتقال من 

 بأهمية السيان الماتلم. یسيان آلخر تنبيه قسري للمتلق

                                                           

 .50، ل. 12،  1401، الرا ي الفار  -1



 35/ الکريم القرآن منظار من الغدير حديث

 

ت الكتا  الع ي  بعد أن تكف  بحفظه من من حكمة اهلل حف  آيا -2

التحريم, فلو فصل  اآلية في سيان واحد فلع  أيدي العاب ين 

تاال ا, ولعلم اهلل بالحكم األصلح ولحكمته في حف  كتابه 

الع ي  جعل ا بين آيات وصم أه  الكتا ، ويؤيد لل  ما 

 لكر  السيد الاباطبائي في تفسير  لآلية إل يقول: 
آلية متصلة بما قبل ا وما بعدها في سيان واحد في أمر فلو كان  ا

مر بتبلي  ما أن له اهلل أتد األ أه  الكتا  لكان محصل ا أمر النبي

سبحانه في أمر أه  الكتا ، وتعين بحس  السيان أن المراد بما 

 ن ل إليه من ربه هو ما يأمر  بتبليغه في قوله: أ

تقيموا التوراة واَنجي  وما حتى  ءق  يا أه  الكتا  لستم على تي»

 1«.من ل إليكم من ربكأ

  م يقول: 

 يدل على أن ه ا (واهلل يعصم  من الناس)وسيان اآلية يأبا  ف ن قوله: 

الحكم المن ل المأمور بتبليغه أمر م م فيه ماافة الاار على نفس النبي

وال  أو على دين اهلل تعالى من حيث نجاح تبليغه ولم يكن من تأن الي ود

أن يتوجه إليه من ناحيت م خار يسوغ له أن النصار  في ع د النبي

يمس  عن التبلي  أو يؤخر  إلى حين فيبل  االمر إلى حيث يحتا  إلى أن 

يعد  اهلل بالعصمة من م إن بل  ما أمر به في م حتى في أوائ  هجرته إلى 

 2.ر وغيرهاالمدينة وعند  حدة الي ود وتدت م حتى انت ى إلى وقائع خيب

                                                           

 .42، ل. 6،  1417، الاباطبائي -1

 .م.ن -2



36  / ( PURE LIFE, Vol.3.No.6, (Dhu al-Hijjah 1437. Shahrivar 1395. September. 2016) 

حول  «المنار»ويجي  صاح  تفسير األم   على األتكال ال ي ي كر  صاح  تفسير 

 إل يقول الشي  مكارم الشيرا ي:   ،ه   اآلية ناختالف سيان اآليات السابقة والالحقة ع

ألن اختالف لحن  -كما قلنا في تفسير اآلية نفس ا -لكن ال  ير في لل 

 ت التي قبل ا وبعدها. اآلية ياتلم عن موا يع اآليا

و انيا سبع أن قلنا مرارا أن القرآن ليس كتابا أكاديميا يلت م في موا يعه 

أسلو  التبوي  والتقسيم إلى فصول وفقرات معينة، ب  إن آياته ن ل  

 بحس  الحاجات والحوادث والوقائع الماتلفة الاارئة.

غ وات، ينتق  إلى ل ل  نالح  أن القرآن في الوق  ال ي يتكلم عن إحد  ال

وفي الوق  ال ي يتحدث عن الي ود  -م الس -لكر حكم من األحكام الفرعية

 1.والنصار ، يااط  المسلمين وي كرهم بأحد القوانين اَسالمية السابقة

نجد أن ...( اآلية، )وعند الرجو  إلى قوله تعالى: 

بعدها ف ن اآلية ابتدأت ب كر اآلية جاءت بسيان ياتلم عما قبل ا وما 

المحرمات من اللحوم وأوسا ا مو و  اكمال الدين وآخرها الترخيص في 

  .أك  المحرمات عند اال ارار فأحيا  اآلية ب طار لتأدية الو يفتين المتقدمتين

  .وهما: التنبيه القسري ألهمية المو و , ولحفظ ا من التحريم

 يقول السيد الاباطبائي: 

ف ن سيان اآليتين ( )اآلية بما سيأتي من قوله:  وال يقاس

في سيان  ()في سيان االعترا ، وقوله:  ()ماتلم فقوله: 

االستيناف، والحكمان ماتلفان: فحكم اآلية األولى تكويني مشتم  على البشر  

 منبئ عن االمتنان. من وجه والتح ير من وجه آخر، وحكم ال انية تشريعي 
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يدل على تعظيم أمر اليوم التتماله على خير عظيم  ()فقوله: 

 1.من دين المؤمنين الجدو  وهو يأس ال ين كفروا

كمال الدين ب تمام األحكام وه ا ال ينسجم مع ن ول إوقد فسر بع  م معنى 

 لل  فيما سبع.أحكام بعد لل  كميراث الكاللة وآية الدين وقد تقدم الكالم عن 

لت موا بوحدة اتوجيه معنى اآلية بعدما في ر بعف مفسري السنة ل ا تحي 

السيان, وقد ناق  السيد الاباطبائي اآلية وأ ب  أن سياق ا متعدد بأدلة عديدة, 

  :يقول العالمة الاباطبائي بعد مناقشته لآلية

عند االعتبار ن تمام يأس الكفار إنما كان يتحقع أومن جميع ما تقدم يظ ر 

في حفظه وتدبير  بأن ينص  اهلل ل  ا الدين من يقوم مقام النبي الصحيح

أمر ، وإرتاد األمة القائمة به فيتعق  لل  يأس ال ين كفروا من دين 

المسلمين لما تاهدوا خرو  الدين عن مرحلة القيام بالحام  الشاصي 

لدين بتحويله من ا إلى مرحلة القيام بالحام  النوعي، ويكون لل  إكمال

 2.صفة الحدوث إلى صفة البقاء

بين ه    وعند دراسة السيان العمودي لآلية نجد أن هنا  وحدة مو و 

وقد أتار ( اآلية، ...)اآلية، وآية 

 السيد الاباطبائي إلى لل  بقوله: 

)، وقوله: () :ال إتكال في أن الفقرتين أعني قوله

 ، في اآلية مرتباتان مسوقتان لغر  واحد،(

 -وقد تقدم بيانه، فالدين ال ي أكمله اهلل اليوم، والنعمة التي أتم ا اليوم
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هو ال ي كان يامع فيه الكفار وياشاهم  -وهما أمر واحد بحس  الحقيقة

ون اهم عن أن ياشوهم فيه،  ه وأكمله وأتمه،فيه المؤمنون فأيأس م اهلل من

فال ي أمرهم بالاشية من نفسه فيه هو لا  بعينه وهو أن ين   اهلل الدين 

 1.من أيدي م، ويسلب م ه   النعمة الموهوبة

 إلى عدة نتائ  هي: ثوفي الاتام وص  البح
تععد اسبا  الن ول قرينة حالية وتاهد خارجي على صحة حاد ة   -1

غدير، فحص ن اهلل الداللة والم مون من خالل التأييد القرآني فأن ل ال

   الث آيات أختص  بحاد ة الغدير.
ولم تسلم اآليات النا لة في غدير خم من التأوي  والدس في سب   -2

، ن ول م لحرف الحقيقة عن أصحاب ا واغتصا  حق م في الاالفة

لقوم على اهرة في وا حة العتماد ا الدس في أسبا  الن ول 

 .الروايات المو وعة وال عيفة
لسيان قرينة مقالية مصاحبة يعكشم من خالل ا المعنى, ف ن ايشك    -3

اللف  في أص  اللغة له معنى واحد, ولكن في االستعمال يكون له 

 ك ر من معنى من خالل السيان.أ
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للسيان داللة  منتجة  يمكن من خالل ا تحديد المعنى, ولكن ه    -4

لتي تعتمد على الظ ور القرآني ليس  حتمية ب   نية, فقد الداللة ا

ال تكون منتجه داللي  لوجود قرائن أخر  تصرف داللة السيان عن 

من يريد ف م القرآن الكريم ف م  صحيح  أن يتحرر  ، فعلى  ور 

من حتمية الداللة السياقية, والقول ب مكانيت ا االحتمالية إال مع وجود 

 .ان فتكون منتجة داللي قرائن تؤيد السي

يععد التحصين القرآني قرينة من القرآئن التي أراد اهلل من خالل ا قاع  -5

الاريع أمام المعاندين والمحرفين للقرآن معنوي ، ال ين يحرفون 

الكلم عن موا عه، فباَ افة لتواتر الحديث سندى، ف و محفوف 
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