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  انتقادهای بررسی 
  

  روح اهللا فروغی
  

   مقدمه

همواره سیراب کنندة تشنگان معرفت بوده تا با حضور نزد این  &آور ائمۀ اطهارمدرسۀ پربار و یقین

اي جویند  است، براي مشکالت فکري خویش چاره ^بها، که در حقیقت میراث پیامبر خاتم نمیراث گرا

و به حقیقت ناب دست یابند. تبیین این مدرسه و تالش براي شناساندنِ درست آن نیز وظیفۀ تمام 

د آفتاب، اند. البته در این میان، برخی با وجوکسانی است که بر درستی این راه و حقانیت این بزرگان آگاه

  اند.چنان سرگردانو در انتها، هم اند اند و به جاي آب، در پیِ سراب دویدهبیراهه پیموده

توان در میان برخی از  هاي آن را می ، رهبر یک جریان فکري که ریشهتیمیه ابندر این میان، 

بارزه با اندیشۀ شیعه گذشتگان نیز دید، به اظهار عقاید خاصی پرداخته که حجم فراوانی از آن مربوط به م

مندانِ وي از صرف عمر ایشان در راه مبارزه با شیعه اظهار تأسف ایی که برخی از عالقهاست؛ به گونه

پردازد و تمام توان  می &بیتبه نحوي به مبارزه با مدرسۀ اهل تیمیه ابنرسد،  اند. به نظر میکرده

کند که  گیرد و چنان در این زمینه تندروي می رنگ کردنِ این اندیشۀ ناب به کار می خویش را در کم

به نگاشتنِ کتاب  &بیتبا اهل تیمیه ابننیز در اثبات نداشتنِ عداوت و دشمنیِ مدافعان امروزین او 

  1.پردازند می

کند و را در مقابل آرايِ مرحوم عالمه حلّی درباره آیۀ والیت بررسی می تیمیه ابناین نگاشته کالم 

  بر کالم عالمه حلی پذیرفته نیست. تیمیه ابنت خواهد کرد که انتقادهايِ در پایان، اثبا
  

  ، عالمهتیمیه ابنآیۀ والیت، امامت، اجماع، نقد،  کلید واژه:

                                                             
 لم یکن ناصبیاً، سلیمان بن صالح الخراشی. تیمیه ابن .١

 (مدرس حوزه و کارشناسی ارشد فلسفه) 

 آیه والیت
 ابن تیمیه

 بر
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نظیري است که در تبیین و هايِ بییکی از کتاب منهاج الکرامه فی معرفه االمامه

هايِ عقلی و با بیان استداللاستدالل بر عقاید امامیه نگاشته شده است و در آن، عالمه 

نقلی، به اثبات حقانیت مکتب تشیع پرداخته است. شخصیت عالمه حلّی نیز نیازي به 

توصیف ندارد. شخصیتی که در علوم گوناگون همچون فقه و حدیث و به ویژه کالم، 

  سرآمد دوران بوده است. 

آن داشت تا در رد آن و را بر  تیمیه ابنچون این کتاب تا جایی اهمیت یافت که کسی هم

منهاج به گمان خویش، براي جلوگیري از انتشار عقاید شیعه کتابی را بنگارد. این کتاب که 

نامیده شده، در مقابل کتاب عالمه نگاشته شد و چون  السنه النبویه فی رد کالم الشیعه القدریه

نامید تا به » ج السنهمنها«کتاب خویش را  تیمیه ابننام گرفت، » منهاج الکرامه«آن کتاب 

  گمان خویش از اندیشۀ گذشتگان دفاع کند. 

هايِ ناشی از احساسات و توهین به عالمه کتاب خویش را بدون توجه به تعصب

هايِ که برخی از عبارت تیمیه ابندیگران آغاز کرده و به پایان رسانده است، به خالف 

اسر کتاب خویش، هنگام نقل کالم رکیک را نیز چاشنی کالم خویش کرده است. او در سر

کند براي نمونه، خطبۀ این دو کتاب از ایشان یاد می» قال الرافضی«از عالمه، با عنوان 

  قابل تأمل است.

  نگاشتۀ عالمه چنین است: منهاج الکرامهابتدا 

اما بعد فهذه رسالة رشيفه و مقاله لطيفه اشتملت علی اهم املطالب فی احكام 

سايل املسلمني و هی املسأله االمامه التی حيصل بسبب الدينی و ارشف م

ادراكها نيل درجه الكرامه و هی احد اركان االيامن املستحق بسببه اخللود فی 

من مات و مل : ^اجلنان و التخلص من غضب الرمحان فقد قال رسول اهللا

اي لطیف . پس این رساله شریف و نگاشتهيعرف امام زمانه مات ميته اجلاهليه

ترین مطالب در احکام دین و مسایل شریف مسلمین ست که بر مهما

توان به درجه مشتمل است و آن مسأله امامت است که با درك آن می

کرامت رسید و امامت یکی از ارکان ایمان است که بواسطه جاودانگی در 

بهشت و رهایی از خشم خداوند حاصل می شود که پیامبر فرمود هر کس 

  .مان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده استبمیرد و امام ز
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  آمده است: منهاج السنهو ابتدا 

و هذا املصنف سمی كتاب منهاج الكرامه فی معرفه االمامه و هو خليق بان 

سمی منهاج الندامه كام ان من ادعی الطهاره و هو من الذين مل يرد اهللا ان 

كان وصفه بالنجاسه يطهر قلوهبم بل من اهل اجلبت و الطاغوت و النفاق 

تطهري و من اعظم خبث القلوب التی يكون بالو التكدير أولی من وصفه 

فی قلب العبد غل خليار املومنني و سادات اولياء اهللا بعد النبيني .. و هلذا 

كان بينهم و بني اليهود من املشاهبه فی اخلبث و اتباع اهلوی و غري ذلک من 

اری من املشاهبه فی الغلو و اجلهل وغري اخالق اليهود و بينهم و بني النص

ذلک من اخالق النصاری
و نیز در پاورقی کتاب صفدي چنین نقل شده . 1

یقول ابن  تیمیه ابنانه سمع  تیمیه ابناست: ذکر الصفدي فی ترجمه 

المنجس و یرید به ابن المطهر. و این نگارنده نام کتاب خویش را منهاج 

شته است در حالی که مناسب این بود که الکرامه فی معرفه االمامه گذا

شود در حالی که منهاج الندامه نام گیرد که مصنف به طهاره خوانده می

او از کسانی است که خداوند اراده تطهیر قلوب آنان را رد کرده است. 

 بلکه از اهل جبت و طاغوت و نفاق است که انصاف آنان به نجاست و

ی که در قلب شخص وجود دارد کینه تیرگی اولی است و بزرگترین خبائث

لذا میان اینان  او نسبت به بهترین مومنان و سادات اولیاء خداوند است و

ها و و یهود در خبائث و هواپرستی مشابهت وجود دارد و میان این

  نصاراي در غلو و جهل مشابهت وجود دارد.

 #ا بر امامت علیمرحوم عالمه دالیل قرآنی فراوانی ر منهاج الکرامه،در بخشی از 

شود. اما نحوة هايِ آنان صدق کالم عالمه روشن میکند که با رجوع به کتاباقامه می

  با هر یک از این دالیل قابل توجه است.  تیمیه ابنرفتار 

سورة مائده است که به آیۀ والیت مشهور شده است.  55اولین آیۀ مورد استدالل، آیه 

 2فرماید:مرحوم عالمه چنین می

انام وليكم اهللا و ، قوله تعالی #علی ةعلی امام ةالول (من الرباهني الدالا

                                                             
 .21،ص1،ج منهاج السنه .1

 . 140ص  ،مةاالما فةمعر فی مةمنهاج الكرا .2
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راكعون هم و ةالزكو يوتون و ةرسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصال
1  

ذر قال: سمعت و قد أمجعوا اهنا نزلت فی علی، قال الثعلبی فی اسناده الی ابن

علی قائد "العميتا يقول: هباتني و االصمتا و رأيته هباتني و ا ^رسول اهللا

اما انی صليت مع  "خذله من خمذول و نرصه من منصور ةو قاتل الكفر ةالربر

 شيئاً  احد يعطه فلم املسجد فی لئسا فسأل الظهر ةيوما صال ^رسول اهللا 

ل يده الی السامء و قال اللهم انک تشهد انی سألت فی مسجد ئلساا فرفع

كان علی بن ابی طالب راكعًا فومًا  فلم يعطنی احد شيئًا و ^رسول اهللا

بخرضه اليمني و كان متختًام فيها فأقبل السائل حتی اخذ اخلاتم و ذلک بعني 

لسامء و قال اللهم ان موسی ا الی رأسه رفع هفلام فرغ من صالت ^النبی

سالک ... اللهم و انا حممد نبّيک و صفّيک. اللهم فارشح صدری و يرسلی 

من اهلی عليًا اشدد به ظهری. قال ابوذر فام استقم قال  امری و اجعل لی وزيراً 

اقرأ انام وليكم اهللا و رسوله  الی راكعون.
 #اولین برهان بر امامت علی 2

شما تنها خداوند و رسول و کسانی  يفرمایش خداوند است که اولیا

کنند و زکاه  اند. کسانی که نماز را اقامه میهستند که ایمان آورده

اند که این آیه حالی که در رکوع هستند. پس اجماع کرده دهند در می

کند  ذر نقل می نازل شده است. ثعلبی به اسناد خود از ابی #درباره علی

به دو گوش خود شنیدم و اال کر باد و به دو چشم  ^که از رسول خدا

پیشواي خوبان است و قاتل  #خود دیدم و اال کور باد که فرمود علی

صر خواهد دید و هر که با او مخالفت و را نصرت دهد نُهر کس ا .کافران

در حال نماز بودیم که گدایی  ^کند پشیمان خواهد شد و ما با پیامبر

نکرد پس سایل دستانش را به وارد مسجد شد و هیچ کس به او کمک 

کسی آسمان گشود و گفت خدایا شاهد باش که در مسجد پیامبرت  سوي

در نماز بود پس اشاره به  #بی طالببه من کمک نکرد و علی ابن ا

که در آن انگشتري بود. پس سائل دست راست خویش کرد در حالی

                                                             
 .55 /مائده .1
 ، دار احیاء و التراث العربی.80ص ،4ج الکشف والبیان، المعروف بتفسیر الثعلبی، .2
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بود. پس پیامبر پس از  ^انگشتر را گرفت و این در مقابل چشمان پیامبر

گوید کالم  فراغت از نماز رو به آسمان نمود و این دعا را خواند. ابوذر می

ازل گردید و گفت محمد بخوان انما پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل ن

  .ولیکم اهللا و رسوله و...

گوید کند و میدر پاسخ به این دلیل، ابتدا با پرخاش و دشنام به شیعیان شروع می تیمیه ابن

گویند  می #دهند یا مناقبی که براي علینسبت می &بیتبیشترین فضایلی که آنان به اهل

اند ـ که این ادعا البته ایل ساختگی، فراوان نقل کردهدروغی بیش نیست و شیعیان از این فض

  . دلیل و بنیان استبی تیمیه ابنمانند بیشتر ادعاهايِ 

  توجه فرمایید: تیمیه ابنبراي نمونه، به این سخن از 

 #و اجلواب (جواب از استدالل عالمه بر داللت آيه واليت بر امامت علی

ه ما يصلح ان يقبل ظنًا بل كل ما من وجوه: احدها ان يقال ليس فی ما ذكر

ذكره كذب و باطل من جنس السفسطه و هو لو افاده ظنونًا كانت تسميته 

براهني تسميه منكره ... فالصادق البد له من برهان علی صدقه و الصدق 

املجزوم بانه صدق هو املعلوم و هذا الرجل مجيع ما ذكره من احلجج فيها كذب 

ده مجيع مقدماهتا صادقه فان املقدمات الصادقه فال يمكن ان يذكر حجه واح

يمتنع ان تقوم علی باطل و سنبني ان شاء اهللا تعالی عند كل واحده منها ما يبني 

كذهبا فتسميه هذه براهني من احتج الكذب ثم انه سيعتمد فی تفسري القرآن 

علی قول حيكی عن بعض الناس مع انه قد يكون كذبا عليه و ان كان صدقا 

  خالفه اكثر الناس...فقد 

بل سنبني ان شاء اهللا قيام الرباهني الصادقه التی ال تتناقض علی كذب ما 

يدعيه من الرباهني و ان الكذب فی عامتها كذب ظاهر ال خيفی اال علی من 

و هذا الن اصل الرفض كان من وضع قوم زنادقه منافقني و  اعمی اهللا قلبه ...

  سول ...مقصودهم الطعن فی القرآن و الر

و هلذا دخلت عامه الزنادقه من هذا الباب فان ما تنقله الرافضه من االكاذيب 
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تسّلطوا به علی الطعن فی االسالم ... ثم نقول ثانيا اجلواب عن هذه االيه.
1 

پس جواب به این کالم از چند وجه است. اول آنچه مولف گفته است اصال 

و باطل است و از جنس  قابل گمان بردن نیست بلکه هر چه گفته دروغ

باشد و آنکه صادق است باید بر صدق خویش برهان بیاورد و سطه میفس

باشد و هر حجتی این مرد ذکر کند  چه واضح الصدق است معلوم مینآ

دروغ است و امکان ندارد که دلیلی بیاورد که مقدمات آن همگی راست 

بعداً دروغ او را  شود و ماباشد چون مقدمات صادق بر شیء باطل اقامه نمی

یک به یک روشن خواهیم نمود. پس این کلمات را برهان نامیدن از 

هاي بزرگ است. عالوه بر اینکه مؤلف در تفسیر قرآن بر قول برخی دروغ

تمسک کرده است که بر او دروغ بسته است و اگر راست هم باشد مخالف 

یم تا کذب براهین کنبیشتر مردم است. پس ما انشاء اهللا براهینی اقامه می

ماند مگر او واضح شود و اینکه کذب به این روشنی بر کسی مخفی نمی

  .آنکه خداوند قلب او را میرانده باشد

اي را  گمان بر این است که تاکنون در عالم استدالل و محاجه، هیچ کس چنین شیوه

سخ این شخص به قابل بررسی است. اولین پا تیمیه ابنبرنگزیده باشد و به حق، این شیوة 

که چه کسی سپس، بیان این مورد است و 5ایشان در بیش از  عالمه، نسبت دادنِ کذب به

ادبی در مناظره را باید در مقابل گونه استدالل و بیزندیق و چه کسی کافر است. این

متانت و ادب عالمه سنجید، که بدون تعرض 

به شخصیت افراد و حفظ احترام متقابل، تنها 

کند. دالیل خویش اکتفا می به ذکر

تیمیه به این مورد اختصاص هاي ابن توهین

هايِ ندارد و تقریباً اولین پاسخ او به استدالل

 گیري از مقدمات استوار تکرارعالمه، به جاي بهره

در  تیمیه ابنگونه کلمات است. در ادامه،  این

  :گوید جواب می

باشد یا  تفسیر ثعلبیهمین که یک حدیث در 

اي ویند این حدیث اجماعی است فایدهبگ

  ندارد، بلکه باید اسناد این حدیث را بشناسیم.

                                                             
 .9، ص7ج ،منهاج السنه .1

تیمیه در مناظره قابل  شیوه ابن

باشد او در ابتداي هر بررسی می

دازد پر پاسخ به عالمه، به توهین می

و شخص مقابل را به کفر و الحاد 

نماید و سپس به پاسخی متهم می

پردازد که قسمت اصلی آن می

 دلیل است.ادعاهاي بی
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ظاهراً به فرمایش عالمه توجهی نکرده است. عالمه نفرموده است که چون  تیمیه ابن

فرماید این نکته که حضرت، ثعلبی چنین مطلبی را گفته است، پس مسلّم است، بلکه می

آیه در مورد او نازل شده است، مورد اجماع است و ثعلبی نیز انگشتر را صدقه داده و این 

  در تفسیر خود این مطلب را آورده است.

  گوید:تر است. او میتیمیه جالب تالش بعدي ابن

الثانی قوله (عالمه حّلی) قد امجعوا اهنا نزلت فی علی من اعظم الدعاوی 

 ان و بخصوصه علی یف تنزل مل اهنا علی بالنقل العلم اهل امجع بل ةالكاذب

 ةالقص ان علی باحلديث العلم اهل امجع و ةالصال فی بخامته يتصدق مل علياً 

گوید اجماع دوم قول حلی که می وضوع.امل الكذب من ذلک فیة املروي

اند که این آیه درباره علی نازل شده است. از بزرگترین ادعاهاي کرده

ه درخصوص علی نازل نشده اند کدروغین است، بلکه اهل علم اجماع کرده

در نماز انگشتر خویش را صدقه نداده است و اهل  #است و اصالً علی

  .اند که این حدیث ساختگی و دروغ استعلم به حدیث اجماع کرده

گوید، ولی حتی براي یکی از این سه نیز از سه اجماع سخن می تیمیه ابنجا، در این

 تیمیه ابناي ندارد. آنچه مدعی بود اجماع فایده آورد؛ این در حالی است که اوشاهدي نمی

  بدان اجماع دارد این است:

  . علما اجماع دارند که این آیه فقط دربارة علی نازل نشده است.1

  اند که علی انگشتر خود را در نماز صدقه نداده است.. اجماع کرده2

بوده  اند که این قصه دروغ. اجماع کرده3

  است.

هایی از چنین کسی عجیب بیان چنین جمله

نیست که هدف اصلیِ خویش را دشمنی با 

قرار داده است.  &و امیرمؤمنان &بیت اهل

کند چنین  ادعا می تیمیه ابناجماع چهارمی که 

  :است

و اما ما نقله من تفسري الثعلبی فقد امجع اهل العلم باحلديث ان الثعلبی «

اجماع بر نازل شدن آیه 

 #والیت درباره امیرمومنان

باشد و این قابل تردید نمی

سنت بیان  اهلاجماع درکتب 

 است. گردیده
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لذی يرويه فی اول كل يروی طائفه من االحاديث املوضوعات كاحلديث ا

».ذلک كامثال و رةالسو تلک فضل فی مةاما ابی عن ةسور
اما آنچه از  1

اند که تفسیر ثعلبی نقل شده است پس اهل علم به حدیث اجماع کرده

ثعلبی برخی روایات ساختگی را نقل کرده است مانند روایاتی که دراول 

  .هر سوره درباره فضایل آن سوره نقل کرده است

  ماع پنجم چنین است:و اج

و قد أمجع اهل العلم باحلديث علی انه ال جيوز االستدالل بمجرد خرب 

يرويه الواحد من جنس الثعلبی و النقاش والواحدی و امثال هوالء 

... .  موضوعاً  بل ضعيفاً  يكون و احلديث من يروونه ما رةاملفرسين لكث

به مجرد خبر اند که جایز نیست پس اهل علم به حدیث اجماع کرده

اند واحدي که افرادي همچون ثعلبی و نقاشی و واحدي روایت کرده

گونه مفسران بسیاري از احادیث ضعیف و حتی استدالل شود چون این

  کنند.ساختگی را نقل می

که انحصار ادعاي اجماع را از دست دیگران خارج کند، پس از اجماع پنجم، براي این 

  گوید:کند و میمی لهبار دیگر به عالمه حلّی حم

و سنذكر انشاء اهللا ما تبني كذبه عقًال و نقًال و انام املقصود هنا بيان افرتاء 

 علی فی نزلت اهنا امجعوا قد و": قال حيث جهله ةهذا املصنف او كثر

ثل م فی باالمجاع العاملني العلم اهل من االمجاع هذا نقل من شعری فياليت

ع من مثل هذا ال يقبل من غري اهل العلم هذا االمور فان نقل االمجا

باملنقوالت و ما فيها من امجاع و اختالف فاملتكلم و املفّرس و املورخ و 

نحوهم لو ادعی احدهم نقًال.
2  

  شود:چنین استفاده می تیمیه ابناز بیان شیخ 

  . تیمیه ابنهیچ کس در عالم به منقوالت آگاهی ندارد به جز خود  الف)

  .که دلیلی بر آن اقامه کنیمتوان ادعاي شش اجماع کرد، بدون اینک اجماع میدر مقابل ی ب)

  است. تیمیه ابنادعاي اجماع حق مسلّم یک نفر است و آن  ج)

                                                             
 .12ص ،7ج ،منهاج السنه .1
  .14،ص7، جهمان .2
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هایی که نقل کرده و صحت و سقم آن دربارة تعداد اجماع تیمیه ابنکسی حق ندارد از  د)

  سؤال کند.

-ین باره که چه کسانی این اجماع را نقل کردهبه جاي پژوهش و تحقیق در ا تیمیه ابن )ـه

کند که ناقل این اجماع را بیابد که البته راه مناسبی آورد و آرزو میاند به لیت و لعلّ روي می

  براي پنهان کردنِ جهل است.

هايِ موجود در عالم توان پاسخ تمام اشکالمی تیمیه ابنرسد، با این روش به نظر می

وییم هر کس خالف اجماع مدعاي من بگوید، یا ضعیف است یا را داد و بعد هم بگ

گوست و در آخر از آرزوهاي خویش دربارة یافتنِ ناقل مدعا سخن بگوییم. انصافاً این  دروغ

هاي خویش، به ویژه در ها و کتابهايِ عجیب این شخص در استدالل یکی از روش

باید دلیل اقامه کنند، اما خود است که دیگران براي ادعاي اجماع خویش  منهاج السنه

  کند.به هر تعداد که الزم باشد اجماع از آستین خویش خارج می تیمیه ابن

الاقل در دو ادعاي خویش، بیهوده  تیمیه ابندر سطرهاي آینده اثبات خواهیم کرد که 

ت سخن گفته است، زیرا هم اجماع بر این وجود دارد که مقصود از آیه، علی بن ابی طالب اس

و هم اجماع وجود دارد که ثعلبی مورد تأیید علماست. عالمه چنین ادعا کرده که اجماع اهل 

نازل شده و بیش از این ادعایی را طرح نکرده  #سنت بر این شده که این آیه در حق علی

است. ایشان براي اثبات کالم خویش دلیل اقامه کرده و در ادعاي خویش صادق و صائب 

ی ادعا کند که این مسئله اجماعی است، قصد او از اجماعی این است که است، زیرا اگر کس

کم یکی از علما یا این اجماع را خود تحصیل کرده و براي ما نقل کرده یا او نیز ناقل دست

جا اجماع شیعه نیست، بلکه واضح است که وقتی به اجماع اجماع است. مقصود از اجماع در این

ع کسانی است که قول آنان شود، مقصود اجمااشاره می

در ادعاي اجماع حجیت دارد، و گرنه به تقید آن به 

شد؛  ها نیاز مییا دیگر عبارت» اجماع شیعه«

که لفظ هايِ ما نیز هنگامیگونه که در کتاب همان

شود، مقصود اجماع علماي شیعه است،  اجماع نقل می

 تذکر داده» اجماع عامه«چون گرنه با تعبیرهایی هم و

  .شودمی

تیمیه در رد کالم عالمه  ابن

پنج اجماع نموده ادعاي 

است که حتی یکی از آنها 

 را نیز اثبات نکرده است.
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در هر دو صورت، ادعاي اجماع صحیح است، گرچه نسبت به گذشتگان احتمال اجماع 

ها محدودتر بوده است. اما تر و دایرة کتابمحصل بیشتر است، زیرا تتبع آنان فراوان

که پنج اجماع را ادعا کرده است چه خواهد کرد؟ اگر براي یکی از این پنج اجماع  تیمیه ابن

که به دقت پنج اجماع را براي ما نقل کند فایده است، مگر اینند، باز هم بیدلیل اقامه ک

  تا در قول خود صادق باشد.

اند، نقل اجماع کرده #اما کسانی که در مورد نزول این آیه در حق علی بن ابیطالب

  اند از:عبارت

وید: گمی المواقف فی علم الکالمدر کتاب  ق) 56(متولد . قاضی عضدالدین ایجی 1

  .1»علی املراد ان التفسري ةامجع ائم«

قاضی قضاة الرشق، شيخ العلامء، كان امامًا فی  دربارة قاضی عضدالدین ایجی آمده است:

و  املعقوالت، حمققًا مدققًا قائًام باالصول واملعانی و العربية، شاركًا فی الفقه و غريه من الفنون.

و کتاب یقصر عنه الوصف و ال یستغنی عنه و ه«گوید: ، شوکانی میمواقف دربارة کتاب

  »من رام تحقیق الفن.

ایی وارد آورد دانم که کسی بتواند در میزان احاطۀ قاضی عضدالدین ایجی خدشهبعید می

ترین کتاب کالمیِ اهل سنت نگاشتۀ اوست و برتري دارد. مهم تیمیه ابنو قطعاً آراي او بر 

هاي  شده است که یک دهم آن نصیب کتاب شروح و حواشیِ فراوانی بر آن نگاشته

تواند با حربۀ همیشگیِ خویش، او را ناآگاه به نمی تیمیه ابننشده است. پس،  تیمیه ابن

  .منقوالت معرفی کند

کنند که امامان تفسیر و بزرگان این علم هم ایجی و هم تفتازانی چنین تعبیر می

  ی بن ابیطالب است.اند که مقصود از ولی در این آیه، علاجماع کرده

  عالوه بر این به این، عبارت توجه کنید.

  نویسد:جصاص در تفسیر خود می 

حكيم اهنا نزلت فی  ابی بن بةجعفر و عتروی عن جماهد والسدی و ابی

2.حني تصدق بخامته و هو راكع #علی بن ابيطالب
  

                                                             
 .405، صالمواقف فی علم الکالم .1
 .102، ص4، جآناحکام القر .2
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  کند:ل میخود بیش از ده سند براي این روایت نق کتاب امالی. شجري جرجانی در 2

اخربنا ابوبكر حممد بن علی بن امحد اجلورذانی بقراءتی عليه باصفهان، قال 

اخربنا ابومسلم عبد الرمحن بن شهدل املدينی، قال اخربنا امحد بن حممد بن 

سعيد الكوفی، قال: اخربنا امحد بن احلسن بن سعيد بن ابوعبداهللا، قال حدثنا 

سن بن زيد بن حسن عن ابيه عن ابائه ابی، قال حدثنا حصني بن خمارق عن احل

انام وليكم اهللا «يةانی تصدق بخامته و هو راكع فنزلت فيه هذه اال #عن علی

، و باسناده قال حدثنا حصني بن خمارق عن عبد ...»و رسوله والذين آمنوا 

الصمد عن ابيه عن ابن عباس انام وليكم اهللا ... نزلت فی علی بن 

ل حدثنا حصني بن خمارق عن عمرو بن خالد عن ، و باسناده قا#ابيطالب

  .#االمام الشهيد ابی احلسني، زيد بن علی عن ابائه عن علی
 

  گوید:. ابن کثیر دمشقی سلفی می3

الی املسجد والناس  ^عن ابی صالح عن ابن عباس قال خرج رسول اهللا

يصلون بني راكع و ساجد و قائم و قاعد و اذا مسكني يسأل فدخل رسول 

: من؟ قال ذلک الرجل ^و قال أعطاک احد شيئًا؟ قال: نعم، قال ^اهللا

القائم، قال: و علی ای حال اعطاكه؟ قال: و هو راكع، قال: و ذلک علی بن 

و من يقول اهللا و  وّل ت، قال: فكرب رسول اهللا عند ذلک و هو ي#ابيطالب

.ح بهرسوله والذين آمنوا فان حزب اهللا هم الغالبون و هذا اسناد ال يقد
1
  

  

  گوید:. سیوطی، محدث، مفسر و ادیب مشهور، می4

قوله تعالی انام وليكم اهللا ... اخرج الطربانی فی االوسط بسند فيه جماهيل 

و هو راكع فی تطوع  #عن عامر بن يارس قال وقف علی بن ابی طالب

فنزع خامته فاعطاه السائل فنزلت انام وليكم اهللا ... و له شاهد قال عبد 

ق حدثنا عبدالوهاب عن جماهد عن ابيه عن ابن عباس انام وليكم اهللا الرزا

                                                             
 .72، ص2جتفسیر القرآن الکریم، .1
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و روی ابن مردويه عن وجه اخر  #.. قال نزلت فی علی بن ابی طالب

عن ابن عباس؟ و اخرج ايضا عن علی مثله و اخرج ابن جرير عن جماهد و 

كهيل فهذه شواهد يقوی بعضها بعضا. بن ةابن ابی حاتم عن سمل
1  

  گوید: می المنثورالدرر و در 

. اخرج الطيب فی املتفق عن ابن عباس، قال تصدق علی بخامته و هو ١

املسايل من اعطاک هذا اخلاتم؟ قال ذاک الراكع  ^راكع فقال النبی

  فانزل اهللا تعالی انام وليكم اهللا ...

. اخرج عبد الرزاق و عبد بن محيد و ابن جرير و الشيخ و ابن مردويه عن ٢

  ل اهنا نزلت فی علی.ابن عباس قا

  . اخرج الطربانی فی االوسط و ابن مردويه عن عامر بن يارس.٣

  . اخرج ابوالشيخ و ابن مردويه عن علی.٤

. اخرج ابن ابی حاتم و ابو الشيخ و ابن عساكر عن سلمه بن كهيل قال  ٥

  تصدق علی بخامته.

  ٢. اخرج ابن جرير عن اسدی و عنبه بن حكيم مثله.  ٦

  فرماید:می شرح مواقفدر  ق) 816(میر سید شریف) (م رجانی . شریف ج5

الی قوله و هم  ةالتفسري علی ان املراد به الذين يقيمون الصال مةو قد امجع ائ

.ةراكعاً فسأله سايل فاعطاه خامته فنزلت االي ةراكعون علّی فانه كان فی الصال
3  

  د:گویمی شرح مقاصددر  ق) 793(م . سعد الدین تفتازانی 6

حني اعطی السائل خامته و  #نزلت باتفاق املفرسين فی علی بن ابيطالب

  4.النقل و االستعامل دةانام للحرص بشها مةهو راكع فی صالته و كل
  

و دیگران، قول دیگران مقدم است، چون بسیاري  تیمیه ابندر دوران میان پذیرش قول 

رسد و قطعاً به پاي آنان نمی تیمیه ابنند که ااند اهل فن رجالاز این افراد که ثعلبی را ستوده

                                                             
 .93، ص1، جلباب النقول .1

 .44، ص3الدر المنثور،ج .2

 .360، ص8شرح المواقف،ج .3
 .170، ص5ج شرح المقاصد، .4
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چندین برابر اشکال است که  تیمیه ابنثانیاً اگر در کالم این افراد اشکالی باشد، در خود 

همین امر سبب شده برخی به هیچ وجه او را نپذیرند. بنابراین، این جناب باید به خود زحمت 

گونه که مرحوم عالمه در ادعاي رد، همانکداد و بر ادعاي اجماع خویش دلیل اقامه میمی

  .خویش صادق بود و بر اجماع مورد ادعاي خود، دلیل اقامه فرمود

باشد و معتقد است که ثعلبی مربوط به خدشه در ثعلبی می تیمیه ابنبخش دوم ادعاي 

برخی از احادیث موضوع را نقل نموده است که این احادیث مربوط به فضایل برخی 

از » و امثال ذلک«با عبارت  تیمیه ابنباشد و برخی از احادیث دیگر که آن میهاي قر سوره

نماید. لکن آنچه که به عنوان اتهام بر ثعلبی وارد است نقل روایاتی ساختگی آن تعبیر می

بر این عقیده است که روایت کردن ثعلبی از این  تیمیه ابنهاست و در فضیلت برخی سوره

ماع اهل علم به حدیث است معناي این سخن البته اجماع بر احادیث ساختگی مورد اج

  باشد. ضعف خود ثعلبی نمی

  گوید: در پنجمین اجماعِ بی دلیل خود می تیمیه ابن

و قد امجع اهل العلم باحلديث علی انه ال جيوز االستدالل بمجرد خرب 

يرويه الواحد من جنس الثعلبی و النقاش و الواحدی و امثال هوالء 

  ين لكثره ما يروونه من احلديث يكون ضعيفًا بل موضوعًا.املفرس

دلیل خود، اهل علم به حدیث اجماع در پنجمین اجماع بی تیمیه ابنطبق ادعاي 

توان  اند نمیجا که به خبر واحدي که ثعلبی و امثال او روایت کردهاند و از آن کرده

اند ضعیف یا ساختگی است. ل کردهاستدالل کرد، زیرا بسیاري از احادیثی که این افراد نق

لکن سوال این است که آیا اجماع بر این مطلب اقامه شده است؟ براي نمونه به این اقوال 

  علماء درباره ثعلبی بنگرید.
  

  گوید:قاضی ابن خلکان می

كان اوحد زمانه فی علم التفسري و صنف التفسري الكبري الذی فاق غريه من 

ئس ... و قال ابوالقاسم القشريی رأيت رب العّزه التفاسري و له كتاب العرا

 فی اثناء ذلک ان قال الرب عزوجل فی املنام و هو خياطبنی و اخاطبه فكان

  . تعالی: أقبل الرجل الصالح فالتفت فاذا امحد الثعلبی مقبل
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گوید من خداوند را در خواب دیدم که با یکدیگر ابوالقاسم قشیري می

ن میان خداوند فرمود، مرد صالح آمد و من کردیم که در ای صحبت می

  .دیدم که ثعلبی در حال آمدن است

و ذکره عبد الفاخر بن اسماعیل الفارسی فی کتاب 

سیاف تاریخ نیشابور و أثنی علیه و قال: و هو صحیح 

 1النقل موثوق به و کان کثیر الحدیث کثیر الشیوخ.

نقل عبدالفاخر در کتاب سیاف تاریخ نیشابور ثعلبی را 

گوید او به درستی نموده و او را ستوده است و می

  کند و احادیث و شیوخ فراوانی داشته است.نقل می
  

  ها دید:توان مدح ثعلبی را در این کتاب چنین، براي نمونه میهم

 الوافی بالوفیات،؛ 106، ص2، جالمختصر فی اخبار البشر؛ 1090، ص3،جتذکره الحفاظ

  . 65، ص1،جو طبقات المفسرین 40، ص12،جهایهالبدایه و الن؛ 307، ص7ج
  

 تیمیه ابنها دربارة ثعلبی این است که اجماع ادعا شده از ترین نتیجۀ این مدحکم

هايِ شخصیِ خویش، ادعاي اجماع با اعتماد بر اندوخته تیمیه ابنواضح البطالن است و 

بیان شده است و به  کرده است. عالوه بر این در کتب تفسیري دیگر نیز این مسألهمی

  2تفسیر ثعلبی اختصاص ندارد.

در ادعاي اجماع و انکار  تیمیه ابنمحابا بودن نگارنده بر این عقیده است که راز بی

هایی دیگران، اعتماد او بر حافظۀ خویش بوده است و این امري است که در برخی کتاب

و نبودنِ  تیمیه ابنزیادنویسیِ خورد. به ویژه اند به چشم میکه شرح احوال او را نگاشته

هايِ بسیاري از منابع در اختیار او باعث شده است که در بسیاري از موارد، به استدالل

خودساختۀ خویش اتکا و در مسئله ادعاي اجماع کند؛ ادعاهایی که پس از او، زمینۀ 

  مشکالت فراوانی را پدید آورده است.
  

                                                             
 .61، ص1، جوفیات االعیان .1
 .257، ص2،جتفسیر ابی السعودو  28،ص5،جروح المعانی؛ 88، ص2،ج تفسیر بیضاوي .2
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دهد و بر ضعف را در این باره نشان می تیمیه ابنآخرین مطلبی که عمق اشتباه 

که این گمان کرده نقل این تیمیه ابنمعلومات او به روشنی داللت دارد، این نکته است که 

آیه دربارة امیر مؤمنان نازل شده است، به ثعلبی اختصاص دارد؛ بنابراین، تمام اهتمام 

نفر از صحابه و تابعین با  خویش را بر تخریب ثعلبی استوار کرده است؛ در حالی که هجده

اند. عالوه بر آن، مؤمنان نقل کرده توجه به سندهايِ خویش این روایت را در مدح امیر

که براي نمونه  1سنت این روایت را نقل کرده است،بیش از شصت کتاب حدیثیِ اهل

  توان به این موارد اشاره کرد: می

  

  کند:  . ابن اثیر از زین حافظ از نسایی چنین نقل می1

و رهط من قومی فقلنا ان القوم  ^عبداهللا بن سالم قال اتيت رسول اهللا«

حادونا ملا صدقنا اهللا و رسوله و اقسموا اليكلمونا فانزل اهللا تعالی انام وليكم 

اهللا و رسوله والذين آمنوا. ثم اذن بالل لصالة الظهر فقام الناس يصلون فمن 

اه علّی خامته و هو راكع فاخرب السائل بني ساجد و راكع اذا سائل يسأل فاعط

و رزين  2رسول اهللا فقرًا علينا انام وليكم اهللا و رسوله والذين ... اخرجه رزين

  3.»االمام املحدث الشهري«بن سعاويه العبدی قد وصف به 

  گوید:  . ابن ابی حاتم در تفسیر آیه می2

ن عتبه بن ابی حكيم حدثنا الربيع بن سليامن املرادی حدثنا ايوب بن سويد ع«

  . #فی قوله انام وليكم اهللا و رسوله ... قال: علی بن ابيطالب

حدثنا ابو سعيد االشبح حدثنا الفضل بن ركني ابو نعيم االحول عن 

موسی بن قيس احلرضمی عن سلمه بن كهيل قال تصدق علی بخامته و هو 

4. راكع فنزلت انام وليكم اهللا ورسوله ...
«  

  کند:یر خود چنین نقل می. طبري در تفس3

                                                             
 .18-12،ص20ج ،االزهار نفحات .1

 .478، ص9ج ،جامع االصول .2

 .204، ص20ج ،سیر اعالم النبالء .3
 .186، ص6ج ،تفسیر الطبري .4
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و اّما قوله (والذين آمنوا الذين يقيمون الصاله و يؤتون الزكاه و هم راكعون) «

فإن اهل التاويل اختفلوا فی املعنی به  فقال بعضهم عنی به علی بن ابی طالب، 

حّدثنا اسامعيل بن ارسائيل «ثم ذكر: » و قال بعضهم عنی به مجيع املومنني

ب بن سويد قال حدثنا عتبه بن أبی حكيم فی هذه اآليه: (انام الرملی قال، ايو

  .وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا ...)

قال: حدثنی احلرث قال حدثنا عبدالعزيز قال حدثنا غالب بن عبيد اهللا قال: 

سمعت جماهدا يقول فی قوله (انام وليكم اهللا و رسوله) االيه. قال: نزلت فی 

»دق و هو راكععلی بن ابی طالب، تص
1  

  کند:. حاکم نیشابوري نقل می4

حدثنا ابو عبداهللا حممد بن عبداهللا الصّفار قال حدثنا أبو حييی عبدالرمحن بن «

حممد بن سلم الرازی بإصبهان، قال حدثنا حييی بن الرضيس، قال حدثنا 

عيسی بن عبداهللا بن عبيداهللا
من عمر بن علی بن أبی طالب قال حدثنا أبی  2

بيه عن جده عن علی قال: نزلت هذه اآليه علی رسول اهللا و (انام وليكم عن أ

اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصاله و يوتون الزكاه و هم راكعون) 

فخرج رسول اهللا و دخل املسجد، والناس يصّلون بني راكع و قائم، فصّلی، 

اّال هذا الراكع ـ لعلّی ـ  فإذا سائل قال: يا سائل أعطاک أحد شيئًا؟ فقال: ال

  أعطانی خامتًا. 

قال احلاكم: هذا حديث تفّرد به الراّزيون عن الكوفيني، فان حييی بن الرضيس 

الرازی قاضيهم و عيسی الغلوی من اهل الكوفه.
3

«  

  

  گوید: . طبرانی در معجم االوسط می5

ل: حدثنا حدثنا حممد بن علی الصائغ قال: حدثنا خالد ابن يزيد العمری، قا«

اسحاق بن عبداهللا بن حممدبن علی بن حسني، عن احلسني بن زيد، عن أبيه 

                                                             
 همان. .1

 کذا و سیأتی صحیحه. .2
 .102،ص معرفه علوم الحدیث .3
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زيد بن احلسن، عن جده قال: سمعت عامر بن يارس يقول: وقف علی علّی بن 

ابی طالب سائل و هو راكع فی تطّوع فنزع خامته فأعطاه السائل، فأتی رسول 

انام وليكم اهللا و هذه االيه ( ^فأعلمه ذلک، فنزلت علی النبی ^اهللا

رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصاله و يؤتون الزكاه و هم راكعون) 

مواله، اللهم وال من  #ثم قال: من كنت مواله فعلیّ  ^فقرأها رسول اهللا

وااله و عاد من عاداه ال يروی هذا احلديث عن عّامر بن يارس إّال هبذا اإلسناد، 

»تفّرد به خالد ابن يزيد
1
  

  

  کند:نقل می ابو نعیم حافظ با سند خود. 6

حدثنا ابراهيم بن عيسی التنوخی قال: حدثنا حييی بن علی، عن عبيداهللا «

بن موسی، عن أبی الزبري، عن جابر قال: جاء عبداهللا بن سالم و أناس 

فدخلنا  ،معه، فشكرا جمانبه الناس إّياهم فقد أسلموا، فقال ابغونی سائالً 

اليه فقال أعطاک احد شيئا؟ قال: نعم مررت برجل املسجد، فدنا سائل 

راكع فأعطا فی خامته. قال: فاذهب فأره فذهبناه و علی قائم قال: هذا 

)»..فنزلت: (انام وليكم اهللا .
2  

  کند:. ثعلبی نقل می7

قوله تعالی: (إنام وليكم اهللا و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصاله و «

عون). قال ابن عباس: و قال السدی، و عتبه بن حكيم، يؤتون الزكاه و هم راك

و غالب بن عبداهللا: إنام عنی بقوله (والذين آمنوا الذين يقيمون الصاله و يؤتون 

الزكاه و هم راكعون) علی بن أبی طالب رضی اهللا عنه، مر به سائل و هو راكع 

د، قال: فی املسجد فأعطاه خامته. أخربنا أبواحلسن حممد بن القاسم بن أمح

حّدثنا أبو حممدعبداهللا بن أمحد الشعرانی، قال: حّدثنا أبو علی امحدبن علی بن 

رزين، قال: حّدثنا املظفر بن احلسن األنصاری، قال حّدثنا السيد بن علی،قال: 

                                                             
 .129، ص7،جالمعجم األوسط .1
 فهانی.عن کتاب ما نزل فی علی ألبی نعیم االص 20،صخصائص الوحی المبین .2
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حّدثنا حييی بن عبداحلميد احلامنی، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن 

 بن عباس جالس علی شفري زمزم إذ أقبل عبابه بن الربعی، قال: بينا عبد اهللا

رجل متعمم بعاممه، فجعل ابن عباس ال يقول قال رسول اهللا إال قال الرجل 

  ».قال رسول اهللا

فقال ابن عباس: سألتک باهللا من أنت؟ قال: فكشف العاممه عن وجهه و قال: يا «

ده البدری اهيا الناس من عرفنی فقد عرفنی، و من مل يعرفنی فدنا جندب بن جنا

و  )و أشار به أذنيه(هباتني و االصمتا  ^أبوذر الغفاری، سمعت رسول اهللا

يقول: علی قائد الربره، وقاتل  )و أسار إلی عينيه(رأيته هباتني و اال فعميتا 

يوماً  ^الكفره، منصور منرصه خمذول من خذله. أما إنی صلّيت مع رسول اهللا

املسجد فلم يعطه احد ما فرفع السائل يده من األّيام صاله الظهر فسأل سائل فی 

فلم يعطنی  ^الی السامء و قال: اللهم اشهد إنی سألت فی مسجد رسول اهللا

أحد شيئا و كان علی راكعًا فأومی اليه خيترصه اليمنی و كان يتختّم فيها، فأقبل 

  .السائل حتی أخذ اخلاتم من خنرصه، وذلک بعني النبی^

رفع رأسه الی السامء وقال: اللهم إن أخی موسی  فلام فرغ النبی^ من صالته

سألک فقال: (رّب ارشح لی صدری ويّرسلی امری. واجعل لی وزيرا من 

اهلی هارون اخی. اشدد به ازری...) اآليه، فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: (سنشد 

عضدک بأخيک ونجعل لكام سلطانا) اللهم و أنا حممد نبّيک و صفّيک، اللهم 

ری، يرسلی امری، واجعل لی وزيرًا من أهلی، عليا اشدد بی فارشح لی صد

الكلمه حتی أنزل عليه جربئيل  ظهری. قال ابوذر: فواهللا ما استتم رسول اهللا

من عنداهللا فقال: يا حممد اقرأ قال: و ما أقرا؟ قال: اقرا (انام وليكم اهللا ورسوله 

  هم راكعون).والذين آمنوا الذين يقيمون الصاله و يؤتون الزكاه و 

سمعت ابا منصور اجلمشاذی، سمعت حممدبن عبداهللا احلافظ، سمعت 

ابااحلسن علی بن احلسن، سمعت اباحامد حممد بن هارون احلرضمی، سمعت 
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حممد بن منصور الطوسی، سمعت امحدبن حنبل يقول: ما جاء ألحد عن 

  »#من الفضائل ما جاء لعّلی بن أبی طالب̂ اصحاب رسول اهللا

  گوید: دي در اسباب النزول می. واح 8

قوله تعالی: (انام وليكم اهللا و رسوله والذين آمنوا) قال جابر بن عبداهللا: جاء «

فقال: يا رسول اهللا إن قومًا من بني نضري قد  ^عبداهللا بن سالم الی النبی

هاجرونا و فارقونا و أقسموا أن ال جيالسونا، و النستطيع جمالسه اصحابک لبعد 

̂ و شكی ما يلقی عن اليهود، فنزلت هذه اآليه فقرأها عليه رسول اهللاملنازل 

فقال: رضينا باهللا و برسوله و باملومنني اولياء و نحو هذا. قال الكلبی وزاد: إّن 

ألّنه أعطی خامته سائال وهو راكع فی  ،#آخر االيه فی علی بن أبی طالب

بن حممدبن جعفر قال حدثنا الصاله.أخربنا أبوبكر التميمی قال أخربنا عبداهللا 

احلسني بن حممد بن أبی هريره قال: حّدثنا عبداهللا بن عبدالوهاب قال: حّدثنا 

حممد بن األسود عن حممد بن مروان عن حممد بن السائب عن أبی صالح عن ابن 

عباس قال: أقبل عبداهللا بن سالم و معه نقر من قومه قد آمنوا فقالوا: يا رسول اهللا 

بعيده و ليس لنا جملس و ال متحّدث، و إن قومنا ملا رأونا آمنا باهللا و  إن منازلنا

رسوله و صّدقناه رفضونا و أنفسهم أن الجيالسونا و ال يناكحونا وال يكلمونا 

(إنام وليكم اهللا و رسوله والذين آمنوا) االيه  ^فشق ذلک علينا، فقال هلم النبی

و راكع، فنظر سائالً » قاريءخرج الی املسجد والناس بني  ^ثم إن النبی

عطاک احد شيئا؟ قال: نعم خاتم من ذهب. قال: من اعطاكه؟ قال: افقال: هل 

. فقال: علی أّی حال #ذلک القائم و أوما بيده الی علی بن ابی طالب

ثم قرأ: (و من يتوّل اهللا  ^أعطاک؟ قال: أعطانی و هو راكع، فكّرب النبی

1.هللا هم الغالبون)ورسوله والذين آمنوا فإّن حزب ا
«  

  کند: . حاکم حسکانی نقل می9

قوله سبحانه: (إنام وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة «

                                                             
 .113، صاسباب النزول .1
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  »و يؤتون الذكاة و هم راكعون)

  قول ابن عباس فیه:

أخربنا أبوبكر احلارثی قال: أخربنا أبوالشيخ، قال: حدثنا أمحد بن حييی بن «

نصور قال: مبدالرمحان بن أمحد الزهری قاال: حدثنا أمحدبن زهري التسرتی، و ع

حدثنا عبدالرزاق، عن عبدالوهاب بن جماهد، عن أبيه: عن ابن عباس فی قوله 

- تعالی: و( انام وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا) قال: نزلت فی علی بن أبی

سني حممد أخربنا السيد عقيل بن احلسني العلوی قال: أخربنا ابو احل#طالب

بن عبداهللا املزين قال: أخربنا أبوبكر امحد بن حممد ابن عبداهللا قال: حدثنا الفهم 

بن سعيد بن الفهم بن سعيد بن ُسليک بن عبداهللا الغطفانی صاحب رسول 

  »قال: حدثنا عبدالرزاق ابن مهام عن معمر̂ اهللا

  عن ابن طاووس عن أبیه قال: 

يه رجل فقال: أ خربنی عن هذه االيه: كنت جالسا مع ابن عباس اذ دخل عل«

  ».#بن أبی طالب (إنام وليكم اهللا و رسوله) فقال ابن عباس: أنزلت فی علی

  خبرنا الحسین بن محمد الثقفی قال: ا

حدثنا عبداهللا بن حممدبن أبی شيبه قال: حدثنا عبيداهللا بن أمحد بن منصور «

ثنا عبدالرزاق قال: اكسائی قال: حدثنا أبوعقيل حممد بن حاتم قال: حد

عن ابی عباس فی قوله: (إنام وليكم اهللا و  حدثنا ابن جماهد، عن أبيه:

  ».#قال: علی. رسوله والذين آمنوا)

  قال:  (بن محمد الثقفی)و أخبرنا الحسین 

حدثنا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدی املوصلی قال: حدثنا عصام بن «

أمحد بن سيار املروزی قال: حدثنا حدثنا  )قال(غياث السامن البغدادی 

 »قال: نزلت فی علی بن أبی طالب. )و (عبدالرزاق به، 

أخبرنا عقیل بن الحسین قال: أخبرنا علی بن الحسین قال: حدثنا محمد ابن عبیداهللا 

قال: حدثنا أبوعمر وعثمان بن احمد بن عبداهللا الدقاق ببغداد ابن السماك قال: حدثنا 
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لمقري قال: حدثنی أبی عن الهذیل، عن مقاتل، عن الضحاك [عن] ابن عبداهللا بن ثابت ا

  و حدثنی الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي عن ابن عباس. عباس [به].

  و حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي بالبصره، قال: 

حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبونعيم الفضل بن دكني، و حدثنی «

لبطني عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس فی قوله  تعالی: األعمش عن مسلم ا

ثم قال: (و الذين آمنوا)  (انام وليكم اهللا و رسوله) يعنی نارصكم اهللا و (رسوله)

فخص عن بني املومنني علی بن أبی طالب فقال: (الذين يقيمون الصاله) يعنی 

ها يتمون وضوءها و قراءهتا و ركوعها و سجودها و خشوعها فی مواقيت

يوما بأصحابه صّلی  ^(ويؤتون الزكاه و هم راكعون) و ذلک أن رسول اهللا

صاله الظهر و انرصاف هو و أصحابه، فلم يبق فی املسجد غري علی قائام 

فقري من فقراء املسلمني، فلم  )املسجد(يصلی بني الظهر و العرص، اذا دخل 

 بالذی يصلی له أن يرفی املسجد أحدا خال عليا فأقبل نحوه فقال: يا ولی اهللا

يلبسه فی الصاله  )كان(تتصدق علی بام أمكنک. و له خاتم عقيق يامنی امحر 

فی يمينه، فمد يده فوضعها علی ظهر و اشار إلی السائل بنزعه، فنزعه دعا له، 

لعلی: لقد باهی اهللا بک مالئكه اليوم،  ^و مضی و هبط جربئيل فقال النبی

  »ه)اقرأ (إنام وليكم اهللا و رسول

أخبرنا أحمد بن محمد بن احمد الفقیه، قال: أخبرنا عبداهللا بن محمد ابن جعفر قال: 

حدثنا الحسن بن محمد بن أبی هریره قال: حدثنا عبداهللا بن عبدالوهاب،قال: حدثنا 

  محمدبن األسود عن محمد بن هارون، عن محمد ابن السابک، عن أبی صالح:

  عن ابن عباس قال: 

ن سالم و معه نفرمن قومه ممن قد آمنوا بالنبی فقالوا: يا أقبل عبداهللا ب«

رسول اهللا إن منازلنا بعيده و ليس لنا جملس و ال متحدث دون هذا 

املجلس، و ان قومنا ملا رأونا آمنا باهللا و برسوله و صدقناه رفضونا و آلوا 

علی أنفسهم أن ال جيالسونا و اليناكحونا و ال يكلمونا فشق ذلک علينا 
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: (إنام وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون ^ال هلم النبیفق

  الصاله و يؤتون الزكاه و هم راكعون).

ثم إن النبی خرج إلی املسجد و الناس بني قائم و راكع فبرص بسائل فقال له 

: هل أعطاک أحد شيئا؟ قال: نعم خاتم عن ذهب. فقال له ^النبی

ثم قرأ:  ^انی و هو راكع. فكرب النبیالنبی: من أعطاكه؟ قال: أعط

  »(ومن يتول اهللا ورسوله و الذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون)

  اخبرنا عبداهللا بن یوسف فی الفوائد قال: أخبرنا علی بن محمد بن عقبه، قال:

عن أنس: إن سائال أتی املسجد و هو يقول: من يقرض امللی الوفی؟ و «

  فه السائل خذه أی اخلع اخلاتم من يدی.راكعه يقول بيده خل #علی

: يا عمر وجبت. قال: بأبی أنت و أمی رسول اهللا ما ^فقال رسول اهللا

وجبت؟ قال: وجبت له اجلنه و اهللا ما خلعه من يده حتی خلعه من كل 

ذنب و من كل خطيئه. قال: بأبی و أمی يا رسول اهللا هذا هلذا؟ قال: هذا 

  »عن فعل هذا من أمتی.

الحاکم الوالد، و محمدبن القاسم أن عمر بن احمد بن عثمان الواعظ أخبرهم:  أخبرنی

و  ـ أن محمد بن أحمد بن أیوب بن الصلت المقريء حدثهم قال: حدثنا أحمد بن إسحاق

 قال: حدثنا أبو أحمد زکریا بن دویر بن محمد بن األشعث بن قیس الکندي: ـ کان ثقه

  ل: قال: حدثنا حمید الطویل عن أنس قا

إلی صاله الظهر فإذا هو بعلی يركع و يسجد، و اذا  ^خرج النبی«

بسائل يسائل فأوجع قلب علی كالم السائل، فأومأبيده اليمنی إلی خلف 

ظهره فدنا السائل عنه فسل خامته عن إصبعه، فأنزل اهللا فيه آيه من القرآن و 

ء إليه فأحرضه فقال: أی شی ^انرصف علی إلی املنزل، فبعث النبی

به  )أ(عملت يومک هذا بينک وبني اهللا تعالی؟ فأخربه فقال: هنيا لک 

  احلسن قد ُانزل اهللا فيک آيه من القرآن: ( إنام وليكم اهللا و رسوله) اآليه.
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أخبرنا أبو سعید المطرز، و أبو علی حداد، و أبوالقاسم غانم بن محمد ابن عبداهللا . ثم «

بن محمد، أنبانا أبو علی الحداد قالوا: أنبانا أبونعیم  أخبرنا أبو المعالی عبداهللا بن احمد

الحافظ، أنبانا سلیمان بن أحمد، أنبانا عبدالرحمان بن محمد بن سالم [سلم] الرازي، أنبانا 

  [الضیدي]. 1محمدبن یتحیی بن ضریس العبدي
  

  گوید:  . دمشقی می10

»تصدق وهم راكع.  #و هم راكعون ) نزلت فی علی«(
2
  

  

  کثیر می گوید: . ابن 11

و قال ابن أبی خاتم: حدثنا الربيع بن سليامن املرادی، حدثنا أيوب بن «

سويد عن عتبه بن ابی حكيم فی قوله (إنام وليكم اهللا و رسوله و الذين 

  »آمنوا قال: هم املؤمنون و علی بن أبی طالب.

وحدثنا أبوسعيد االشج، حدثنا الفضل بن دكني أبونعيم االحول، حدثنا «

موسی بن قيس احلرضمی، عن سلمه بن كهيل قال: تصدق علی بخامته و 

هو راكع فنزلت (إنام وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون 

  »الصاله و يؤتون الزكاه و هم راكعون).

  وقال ابن جریر: 

حدثنی احلارث، عبدالعزيز، حدثنا غالبا بن عبداهللا سمعت جماهدا يقول: فی «

، تصدق #نام وليكم اهللا و رسوله) االيه، نزلت فی علی بن ابی طالبقوله (ا

  »و هم راكع.

  و قال عبد الرزاق: 

حدثنا عبدالوهاب بن جماهد، عن أبيه عن ابن عباس فی قوله: (إنام وليكم 

  .#االيه، نزلت فی علی بن ابی طالب، اهللا و رسوله)

                                                             
 .246-209، ص1: جشواهد التنزیل لقواعد التفضیل .1
 .393، ص1ج ،تفسیر قرآن .2
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ان، عن الضحاك، عن ابن و روي ابن مردویه من طریق سفیان الثوري، عن أبی سن

  عباس قال: 

كان علی بن أبی طالب قائام يصلی. فمر سائل و هو راكع، فأعطاه خامته. 

  فنزلت (إنام وليكم اهللا و رسوله) االيه.

  الضحاك لم یلق ابن عباس.

و هو مرتوک  -و روی ابن مردويه أيضا من طريق حممدبن السائب الكلبی

الی املسجد و  ^ خرج رسول اهللاعن أبی صالح عن ابن عباس قال:  –

الناس يصلون بني راكع و ساجدو قائم و قاعد، و اذا مسكني يسأل، فدخل 

  عن؟ :ا؟ قال: نعم قالئأعطاک أحد شي«فقال:  ^رسول اهللا

قال: ذلک الرجل القائم، قال: علی أی حال اعطاكه؟ قال و هو راكع، قال و 

عند ذلک وهو يقول  ^، قال: فكرب رسول اهللا#ذلک علی ابن ابی طالب

(ومن يتوّل اهللا و رسوله و الذين آمنوا فان حزب اهللا هم الغالبون) و هذا إسناد 

نفسه و عامر  #ثم رواه ابن مردويه من حديث علی بن أبی طالب اليقدح به.

»بن يارس و أبی رافع
1  

  گوید:. ابن حجر می12

ی بخامته و رواه ابن أبی حاتم من طريق سلمه بن كهيل قال: تصدق عل«

هو راكع، فنزلت: ( إنام وليكم اهللا و رسوله) و إلبن مردويه من روايه سفيان 

قائام  #كان علی :الثوری عن ابن سنان عن الضحاک عن ابن عباس قال

يصلی، فخّر سائل و هو راكع فأعطاه خامته فنزلت. و روی احلاكم فی علوم 

: حدثنا أبی عن أبيه عن احلديث من روايه عيسی بن عبداهللا بن عمر بن علی

قال: نزلت هذه اآليه: ( إنام وليكم اهللا و رسوله)  #جده علی بن أبی طالب

املسجد والناس يصلون، بني قائم و راكع و ساجد  ^اآليه فدخل رسول اهللا

و اذا سائل، فقال له رسول اهللا: أعطاک أحد شيئا؟ قال ال اال هذا الراكع يعنی 

                                                             
 .64،ص2ج ،تفسیر ابن کثیر .1



 

 

109  

  

ن
اب

ي 
ها

اد
تق

ان
ی 

س
رر

ب
 

یه
یم

ت
  

ت
الی

و
ه 

آی
ر 

ب
 

ه الطربانی فی األوسط فی ترمجه حممد بن علی عليا، أعطانی خامته . روا

الصائغ. و عند ابن مردويه من حديث عامر قال: وقف بعلی سائل و هو واقف 

فی صالهتم احلديث . و فی اسناده خالدبن يزيد العمری و هو مرتوک. و رواه 

»الثلبی من حديث أبی ذرمطوال و اسناده ساقط
1  

  گوید:. و سیوطی می13

ی املتفق عن ابن عباس قال: تصدق علی بخامته و هو أخرج اخلطيب ف«

للسائل: من أعطاک هذا اخلاتم؟ قال: ذاک الراكع.  ^راكع فقال النبی

  فأنزل اهللا (انام وليكم اهللا و رسوله)

و اخرج عبد الرزاق و عبد بن محيد وابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه، عن ابن 

 .#رسوله) اآليه قال: نزلت فی علی ابن ابی طالب و انام وليكم اهللا و(عباس فی قوله: 

و اخرج الطربانی فی األوسط و ابن مردويه عن عامر بن يارس قال: وقف بعلی سائل و 

فأعلمه ذلک،  ^هو راكع فی صاله تطوع، فنزع خامته فأعطاه السائل، فأتی رسول اهللا

آمنوا الذين يقيمون  هذه اآليه:( إنام وليكم اهللا ورسوله والذين ^فنزلت علی النبی

علی اصحاب ثم قال: من  ^الصاله و يؤتون الزكاه و هم راكعون ) فقرأها رسول اهللا

كنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه و أخرج  أبوشيخ و ابن مردويه 

و  فی بيته ( إنام وليكم اهللا ^عن علی بن أبی طالب قال: نزلت هذه اآليه علی رسول اهللا

فدخل املسجد و جاء الناس  ^رسوله و الذين آمنوا) إلی آخر اآليه، فخرج رسول اهللا

يصلون بني راكع و ساجد و قائم يصلی. فإذا سائل فقال: يا سائل هل أعطاک احد شيئا؟ 

 أعطانی خامته. #قال: ال اال ذاک الراكع لعلی بن ابی طالب

م اهللا و رسوله) اآليه نزلت فی علی ابن و أخرج ابن جرير عن جماهد فی قوله ( انام وليك

تصدق و هو راكع و أخرج ابن مردويه عن طريق الكلبی عن أبی صالح عن  #أبی طالب

                                                             
 مع الکشاف. 649، ص1، جالکاف الشاف فی تخریج أحادیث الکشاف .1



 

 

110  

عند الظهر  ^ابن عباس قال: أتی عبداهللا ابن سالم و رهط معه من أهل الكتاب نبی اهللا

ون هذا املسجد، و إن فقالوا: يا رسول اهللا إن بيوتنا قاصيه، النجد من جيالسنا و خيالطنا د

قومنا ملا رأونا قد صدقنا اهللا و رسوله و تركنا دينهم أظهروا العداوه، أقسموا أن الخيالطونا و 

إذ نزلت هذه اآليه  ^لک علينا، فبيناهم يشكون ذلک الی رسول اهللاذاليؤاكلونا، فشق 

الصاله و يؤتون  ام وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيموننّ ا( ^علی رسول اهللا

فقال: أعطاک  ^الظهر، و خرج رسول اهللا ةصال ةالزكاه و هم راكعون) و نودی بالصال

أحد شيئا؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: ذاک الرجل القائم. قال: علی أی حال أعطاكه؟ قال: 

عند ذلک و هو يقول:  ^فكرب رسول اهللا ،قال: و ذاک علی بن ابی طالب ،و هو راكع

 اهللا و رسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون). (ومن يتوّل 

 ^و اخرج طربانی و ابن مردويه و أبو نعيم عن أبی رافع قال: دخلت علی رسول اهللا

و  ^فإذا حيه فی جانب البيت فكرهت أن أبيت عليها فأوقظ النبی ،و هو  نائم يوحی إليه

لئن كان منها سوء كان  ^النبی اهللا خفت أن يكون يوحی إليه، فاضطجعت بني احليه و بني

و هو يقول( إنام وليكم اهللا ورسوله و الذين  ^فی دونه، فمكث ساعه فاستيقظ النبی

آمنوا الذين يقيمون الصاله و يؤتون الزكاه و هم راكعون) احلمد اهللا الذی أتم لعلی نعمه و 

 1»هنيئا لعلی بفضل اهللا إياه
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