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چکیده:
ایــن مقالــه بــر  آن اســت تــا بــا بررســی آیــۀ اکمــال و بیــان ادلــۀ مناســب، بــر دیــدگاه و قــول امامّیــه 
مبنــی بــر مســألۀ وصایــت و جانشــینی حضــرت علــی؟ع؟، پــس از پیامبــر؟ع؟ صحــه بگــذارد. 
کــه امامیــه معتقــد اســت  آیــۀ مذکــور، در ارتبــاط بــا مســألۀ خالفــت حضــرت علــی؟ع؟  چــرا 
زهــای عمــر شــریف پیامبــر؟ع؟، در صحنــۀ غدیــر بــر وجــود مبــارک ایشــان، نــازل  در آخریــن رو

ۀ عقلی، نقلی و تاریخی، به تشــریح و اثبات 
ّ
شــده اســت. نوشــتار حاضر می کوشــد، تا به کمک ادل

ۀ 
ّ
هــر چــه روشــن تر ایــن دیــدگاه بپــردازد؛ لــذا جهــت نیــل بــه ایــن منظــور، پــس از بیــان دیــدگاه امامّیــه و ادل

مربــوط بــه آن، بــه بیــان اقــوال و نظرات پنج مفســر مطــرح و به نام أهل ســنت پرداخته و تالش می نماید 

ــۀ امامّیــه، اقــوال ودیدگاه هــای ایــن پنــج مفســر را بــه چالــش کشــانده، و بــه تحلیــل 
ّ
تــا بــه کمــک ادل

و نقــد آن هــا بپــردازد.1                

کلید واژه ها: آیه ی اکمال، غدیر، امامّیه ، مفسران أهل سنت.

*کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، مدرس دانشگاه پیام نور، واحد تهران و شهریار
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مقدمه:
مســألۀ غدیــر و والیــت حضــرت أمیرمؤمنــان علــی ؟ع؟، در عقایــد شــیعه از جایگاهــی مهــم 
و بنیــادی برخــوردار اســت. غدیــر و والیــت حضــرت علــی ؟ع؟ ثمــرۀ نبــوت و میــوۀ رســالت نبــی 
ــان  ــا پای ــر و والیــت حضــرت علــی ؟ع؟، تعییــن خــط مشــی مســلمین ت کــرم ؟ص؟ اســت. غدی ا
ایــن دنیــا اســت. غدیــر و اعــالن والیــت و جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ یکــی از حســاس تریــن 
کــه مســلمین  ــی  ــن خــدا را - در صورت کــه در آغــاز شــکوفایی، دی مقاطــع آییــن اســالم اســت 
بــدان پــای بنــد مــی شــدند- از خطــر حتمــی دشــمنان داخلــی و خارجــی در ُبعــد فکــری و 
معنــوی رهایــی بخــش بــود. غدیــر و والیــت حضــرت علــی ؟ع؟ حافــظ گذشــته اســالم و ضامــن 
کننــده اش، پیامبــر ؟ص؟  گــذار آن، خــدای تعالــی و اعــالن  کــه سیاســت  بقــای آینــده آن اســت 

و مجــری آن، دوازده امــام معصــوم؟مهع؟ انــد.
کار دارد،  کــه بــا حقیقــت انســان ســر و  یــخ، توقفــی بایــد،  در ایــن شــکوهمند تریــن فــراز تار
ــد.  کن ــی  ــن م ــش را تعیی ــا و آخرت ــف دنی ــت و تکلی ــر اس ــودی او مؤث ــف وج ــات مختل و در جه
کــه مــی  ر دســت هایــی را مــی نگریســت  کــه چشــمان پیامبــر؟ص؟ دو در همیــن موقــف اســت 
کــه تــا  گرفتــن آینــده دیــن الهــی  کنــد. پیامبــر خــدا ؟ص؟ بــا در نظــر  کشــتی اســالم آنــرا طــی  بایــد 
ــه  ــا توجــه ب ــی و ب ــه دامنــۀ مســلمین در حــد جهان ــا توجــه ب ز دنیــا ادامــه آن اســت و ب آخریــن رو
گســترش اســالم و افزایــش مســلمین مطــرح  ر زمــان بــا  کــه بــه مــرو یــادی  مســائل و ســؤاالت ز
ز قیامــت -یعنــی دوازده امــام ؟ع؟- را در یــک خطابــۀ رســمی  می گردیــد، جانشــینان خــود تــا رو
گفتنــد و فرمودنــد: »پیــروی از  کریــم ســخن  کردنــد و از عتــرت درکنــار قــرآن  بــه جهانیــان معرفــی 

کنــد«.2 گمراهــی حفــظ مــی  ــرای همیشــه مســلمانان را از  ایــن دو، ب
کــه در اوصــاف  کــه پیامبــر ؟ص؟، حضــرت علــی ؟ع؟ را  یــخ بــود  در ایــن فــراز حســاس تار
یــش  یــش بــود، بــه امــر خــدای متعــال بــه جانشــینی خو کمالــی و علــم و عصمــت ماننــد خو

کنــد و مــردم را رهبــری نمایــد«.3 گمــارد تــا احــکام و معــارف دیــن را نگهبانــی 
ز انتصــاب حضــرت علــی ؟ع؟ از جانــب  طبــق نظــر امامّیــه، واقعــۀ غدیــر- یعنــی همــان رو
کــه پــس از نــزول آیــۀ  گرفتــه اســت،  خداونــد- ، هجدهــم ذی الحجــۀ ســال دهــم ه.ق صــورت 
تبلیــغ )المائــده،67/5(، و بعــد از آن کــه مســلمین در مــکان غدیــر خــم اجتمــاع یافتنــد، پیامبر؟ص؟ 
در طــی خطبــه ای طوالنــی بــه نــام خطبــۀ غدیــر، دســت مبــارک حضــرت علــی ؟ع؟ را بــاال بــرده 
و بــه امــر خداونــد ایشــان را بــه جانشــینی خــود برگزیدنــد و فرمودنــد: »کــن کنــت مــواله فهــذا علــّی 
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گردیــد و در ضمــن آن اعــالم  مــواله«6  و پــس از آن آیــه ی مــورد بحــث مــا یعنــی آیــۀ اکمــال نــازل 
کــه دیــن اســالم  کــه بــا انتصــاب حضــرت علــی ؟ع؟ بــه جانشــینی پیامبــر ؟ص؟ اســت  شــد 

گردیــده اســت. 4 کامــل 
ــۀ بســیاری از 

ّ
شــیعه در زمینــۀ ارتبــاط ایــن آیــه بــا حــوزۀ خالفــت حضــرت علــی ؟ع؟ ادل

کــرده اســت و نیــز بــه اثبــات صحــت  یخــی اقامــه  جملــه روایــات اســباب نــزول و نقــل هــای تار
کتــب أهــل ســنت پرداختــه، تــا بــه ایــن وســیله اصالــت غدیــر  و  حدیــث غدیــر حتــی در میــان 
ارتبــاط آن بــا آیــۀ مذکــور و نیــز هماهنگــی همــۀ آن هــا بــا خالفــت و وصایــت حضــرت علــی؟ع؟ 
پــس از پیامبــر ؟ص؟ را، علنــی و اثبــات نمایــد.5 امــا أهــل ســنت در قبــال ایــن آیــه موضــع یکســانی 

ندارنــد و آراء مختلفــی بیــان مــی نماینــد.
کمــک  پــس از اثبــات لــزوم جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ بعــد از رحلــت پیامبــر ؟ص؟، بــه 
دالیــل عقلــی و نقلــی، در ادامــه بــه بررســی دیدگاه هــای تفســیری پنــج مفســر مطــرح، خواهیــم 
ــه  کشــید و ب ــه نقــد خواهیــم  ــه را ب ــا دیــدگاه امامّی پرداخــت و مواضــع موافــق و مخالــف آن هــا ب

ــا نظــر امامّیــه خواهیــم پرداخــت. نظــرات و مقایســه و مقابلــۀ آراء آن هــا ب

دیدگاه امامّیه:
1-عقیدۀ شیعۀ امامیه دربارۀ خالفت و دالیل عقلی لزوم جانشین:

کــه پیامبــر ؟ص؟، پــس از بیســت و ســه ســال زحمــات  بــر مبنــای اعتقــاد شــیعه، بعیــد اســت 
پــای آن را بــدون هیــچ مراقــب  یــج و توســعۀ دیــن اســالم، نهــال نو طاقــت فرســا در راه تبلیــغ و ترو
کــرده و ســرانجاِم آنــرا بــه دســت مــردم بســپارند. چــرا  گونــه صــواب دیــدی رهــا  و راهنمــا و هیــچ 
کــه راهنمــا و امــام امــت اســالم بایــد هماننــد پیامبــر اســالم؟ص؟ دارای مقــام علــم و عصمــت 
ــد از  ــد؛ پــس امــام بای ــه مقــام عصمــت قاصرن ــردن ب ــی ب کــه مــردم عــادی از پ ــی  باشــد، در حال
کــه مــردم عــالوه بــر  کــه عالــم بــه ســرائر اســت انتخــاب و انتصــاب شــود ؛6 چــرا  جانــب خداونــد 
کارهــای  یــش بــوده و در  عــدم توانایــی در شــناخت مقــام عصمــت، درگیــر غرائــض و آمــال خو
گــر قــرار باشــد در انتصــاب و انتخــاب  عــادی خــود نیــز دچــار ســهو  و اشــتباه مــی شــوند. پــس ا
ــا  ــار خط ــوده و دچ ــوأم نم ــش ت ی ــال خو ــز  و آم ــا غرائ ــند آن را ب ــته باش ــی داش ــام نقش ــا و ام راهنم
می شــوند. پــس انتصــاب امــام و خلیفــه پیامبــر ؟ص؟ بایــد از ســوی خداونــد صــورت پذیــرد. 
گــر امــام معصــوم نباشــد  کــه ا رت عصمــت امــام ؟ع؟ از آن جهــت اســت  عــالوه بــر آن ضــرو
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گمراهــی شــده و دیــن خداونــد را  در تفســیر و تبییــن احــکام الهــی و نیــز اجــرای آن هــا دچــار 
کشــاند. پــس  امــام بایــد  ــه بیراهــه در دیــن خــدا مــی  ــه تباهــی و زوال دچــار نمــوده و مــردم را ب ب

ــه او مراجعــه و اعتمــاد نماینــد. یــش ب ــا مــردم در اجــرای احــکام خو معصــوم باشــد،7  ت
ــزوم انتخــاب جانشــین و وصــی از ســوی  رت و ل کتــاب شــفاء در مــورد ضــرو إبــن ســینا در 
کــه پیغمبــر اســت،  یــد: ... ســپس ایــن شــخص  گو پیامبــر ؟ص؟ بــه امــر خداونــد چنیــن مــی 
یــی مکــّرر بــه وجــود آیــد، و در هــر زمانــی بــه او دسترســی باشــد،  کــه ماننــِد او چنیــن نیســت 
کمتــر در مــزاج هــا بــه وقــوع مــی پیونــدد، پــس  کــه شایســته پذیــرش وحــی اســت  یــرا مــاّده ای  ز
کــه بــرای مصالــح امــور انســان  کــه پیغمبــر بــرای بقــای ســنن و شــریعتی  گزیــر واجــب اســت  نا
گــذار -پیامبــر ؟ص؟- واجــب اســت  رده اســت، تدبیــری عظیــم بیندیشــد ... آنــگاه بــر ســنت  آو
گردانــد؛ خلیفــه و جانشــین  کــه جانشــین خــود قــرار مــی دهــد، فــرض و الزم  کســی را   اطاعــت 

ــد نزدیکتــر اســت.8 ــه صــواب دی قــرار دادن بانــص، ب
2.  عقیدۀ شیعۀ امامّیه دربارۀ واقعۀ غدیر و والیت و انتصاب حضرت علی؟ع؟:

ســال دهــم هجــرت رســول مکــرم اســالم ؟ص؟ عــزم ســفر حــج نمــوده و همــگان را مطلــع 
ــار  کن ــج  ــک ح ــا در مناس ــد ت ــه آمدن ــه مدین ــردم ب ــادی از م ی ــروه ز گ ــل  ــن دلی ــه همی ــاختند؛ ب س
پیامبــر؟ص؟  باشــند. پــس از پایــان مناســک حــج، پیامبــر ؟ص؟ همــراه بــا همــان جمعیــت انبــوه 
راهــی مدینــه می شــوند. در میانــۀ راه منطقــه ای بــه نــام ُجحفــه -کــه ســرزمینی خشــک و ســوزان 
گــردد و برکــه ای بــه  کــه راه هــای مدینــه، مصــر و عــراق از آنجــا منشــعب مــی  اســت- قــرار دارد 
نــام »غدیــر خــم«9  در نزدیکــی آن واقــع اســت. مفســران شــیعه و بســیاری از أهــل ســنت تصریــح 
کاروانیــان در هیجدهــم ذی الحجــة، ســال دهــم  کــه پیامبــر ؟ص؟ همــراه  کــه: زمانــی  کــرده انــد 
هجــرت بــه منطقــۀ غدیــر خــم رســیدند، جبرئیــل امیــن از ســوی خداونــد آیــۀ تبلیــغ، یعنــی: >َیــا 
 

َ
ــاِس ِإّن

َ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهَّلُل َیْعِصُمــَك ِمــَن الّن

َ
َمــا َبّل

َ
َعــْل ف

ْ
ِإْن َلــْم َتف ــَك َو ْنــِزَل ِإَلْیــَك ِمــْن َرّبِ

ُ
ــْغ َمــا أ ُســوُل َبّلِ َهــا الّرَ ّیُ

َ
أ

کــرد. یعنــی: »ای پیامبــر  یَن<)المائــدة، 67/5( را بــر پیامبــر اســالم ؟ص؟ نــازل  ــْوَم اْلَكاِفِر
َ

اهَّلَل َل َیْهــِدي اْلق
گــر چنین  ردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت را کامــاًل ]بــه مــردم[ برســان کــه ا ؟ص؟ آنچــه از طــرف پــرو
کنــد، همانــا  گزنــد مــردم حفــظ مــی  نکنــی رســالت او را بــه انجــام نرســانده ای و خداونــد تــو را از 
کــه خداونــد متعــال  کافــران را هدایــت نمــی نمایــد«. و در ضمــِن ایــن پیــام اســت  گــروه  خداونــد 
کــه بایــد علــی بــن ابــی طالــب ؟ع؟ را بــه عنــوان جانشــین و خلیفــه بعــد از  دســتور مــی فرمایــد 
ردگارت بــر تــو دربــاره ی جانشــینی ایشــان نــازل نمــوده بــه مــردم  کــرده و آنچــه پــرو خــودت معرفــی 
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گرامــی اســالم ؟ص؟  کنــی. لــذا رســول  برســانی و وجــوب اطاعــت و والیــت او را بــر همــگان ابــالغ 
بــه مســلمانان دســتور توقــف مــی فرماینــد، و مــردم در غدیــر خــم اجتمــاع    مــی نماینــد. 10

کننــد،11   ــرای ســخنرانی پیامبــر ؟ص؟ فراهــم مــی  ــوذر و عمــار منبــری ب مقــداد و ســلمان و اب
کــرم ؟ص؟ بــه نمــاز مــی ایســتند. پس از اقامــۀ فریضۀ  بانــگ اذان بلنــد شــده و مــردم پشــت پیامبــر ا
ــاالی  کــه حضــرت علــی ؟ع؟ هــم ب ــر فــراز منبــر رفتــه و امــر مــی نماینــد  نمــاز ظهــر پیامبــر ؟ص؟ ب
یخــی13 خود  منبــر آمــده و در ســمت راســت ایشــان قــرا گیــرد. 12 پــس از آن، پیامبــر ؟ص؟ خطبــۀ تار
یــش زبــان گشــودند. از جملــه  را فرمــوده و بــه معرفــی حضــرت علــی ؟ع؟ بــه عنــوان جانشــین خو
ِبــّيُ 

َ
یــت دارد؟ ]اشــاره بــه آیــۀ >الّن ایشــان فرمودنــد: ای مــردم، چــه کســی از خــود شــما بــه شــما اولو

ــار  کالم را ســه ب گفتنــد خــدا و رســول. ایــن  ِســِهْم<)االحزاب، 6/33([  همــه 
ُ

ْنف
َ
ــْن أ ــى ِباْلُمْؤِمِنیــَن ِم ْوَل

َ
أ

گرفتــه،  کــرده و همــه مــردم همــان پاســخ را دادنــد؛ ســپس دســت حضــرت علــی ؟ع؟ را  تکــرار 
ردگارا دوســتداران  یــم، علــی مــوالی اوســت«؛14  »پــرو کــه مــن مــوالی او بــاال بــرده و فرمودنــد:» هــر 
کــه علــی را یــاری دهــد و خــار نمــا هــر  کــن هــر  او را دوســت بــدار و دشــمنان او را دشــمن؛ یــاری 
کــه علــی از مــن و مــن از علیــم؛ و علــی ؟ع؟ نســبت بــه مــن بــه منزلــه  کــه او را خــار نمایــد؛ چــرا 
کــه پــس از موســی ؟ع؟ پیغمبرانــی بودنــد ولــی بعــد از  هــارون اســت بــه موســی، بــا ایــن تفــاوت 
کــه پــس از مدتــی  مــن پیامبــری نخواهــد بــود. ای مــردم هیــچ پیامبــری قبــل از مــن نبــوده اســت 
زندگــی در دنیــا دعــوت خداونــد را اجابــت نکنــد و بــه ســرای دیگــر نشــتابد، مــن نیــز بــه زودی 
پذیــرای دعــوت حــق خواهــم شــد. ای مــردم مــن بــه نوبــه خــود مســئولم و شــما هــم بــه نوبــه خــود 

گفــت؟« کــه از شــما دربــارۀ مــن بپرســند چــه پاســخ خواهیــد  ز  مســئولید. آنــرو
ــام دادی  ــود را انج ــالت خ ــو رس ــه ت ک ــم  ــی دهی ــهادت م ــا ش ــد: م ــخ دادن ــردم پاس ــی م همگ
کــه بایــد بــه مــا برســانی، رســانیدی، و خیرخواهــی بــرای مــا نمــودی، و آنچــه بــر عهــده  و آنچــه 
داشــتی بــه انجــام رســانیدی، خداونــد تــو را بــه بهتریــن جزایــی کــه بــه انبیــاء داده، پــاداش دهــد.
ــه  ــپس رو ب ــاش«. س ــاهد ب ــان ش ــهادت این ــر ش ــو ب ــروردگارا ت ــد: »پ ــه دادن ــرت ادام ــپس حض س
گاه نمائیــد.  کــه حاضریــد، غائبــان را از ماجــرای امــروز آ گــروه مــردم، شــما  مــردم ادامــه دادنــد: »ای 
]پیــام غدیــر را بــه مســلمانان و افــراد دیگــر هــم برســانید[ کــه مــن اینــک بــه عمــوم مســلمین جهــان و 
گرونــدگان بــه دیــن اســالم وصیــت مــی نمایــم بــه والیــت علــی؛ با خبر باشــید کــه والیت علــی والیت 
مــن اســت و ایــن عهــدی اســت کــه خداونــد بــه مــن ســپرده بــود و بــه مــن دســتور داده بــود کــه آنــرا بــه 
شــما ابــالغ کنــم«. آنــگاه ســه مرتبــه فرمودند: »آیا همه شــنیدید؟«. پاســخ دادنــد: آری، بــه خوبی.15
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ــا همــگان -از زن و مــرد- ــد ت کــرم ؟ص؟ دســتور دادن ــان خطبــه حضــرت رســول ا ــس از پای پ
بالفــظ »أمیــر المؤمنیــن« بــه حضــرت علــی ؟ع؟ ســالم نمــوده و بــا ایشــان بیعــت نماینــد، لــذا 
مــردم و صحابــه از جملــه أبوبکــر و عمــر نــزد پیامبــر ؟ص؟ و حضــرت أمیــر مؤمنــان علــی ؟ع؟ 
گفتــه و بــا ایشــان بــه عنــوان بیعــت دســت  آمــده و ایــن مقــام را بــه حضــرت علــی ؟ع؟ تهنیــت 
ــَک 

َ
ــّخٍ ، ل ــّخٍ ب ــر زبــان رانــد:» ب کلمــات را ب کــه عمــر پــس از بیعــت ایــن  ــر ایــن  دادنــد.16 جالــب ت

کّل مؤمــن و مؤمنــة؛ تبریــک و آفریــن بــر تــو  یابــن أبــی طالب،أصبحــت و أمســیت مــوالی و مــوال 
ــرای همیشــه مــوالی مــن و مــوالی هــر مــرد و زن مؤمــن شــدی. 17 ای پســر  أبوطالــب، ب

حســان بــن ثابــت -شــاعر پیامبــر ؟ص؟- در ایــن میــان از حضــرت ؟ص؟ اجــازه خواســته و 
شــعری در مــدح والیــت و وصایــت حضــرت علــی ؟ع؟ ســرود.

ْكَمْلــُت َلُكــْم 
َ
پــس از پایــان مراســم و بیعــت مــردم، آیــۀ مــورد بحــث مــا یعنــی آیــۀ اکمال:>اْلَیــْوَم أ

ز دینتــان را برایتــان  ْســَاَم ِدیًنا<)المائدة، 3/5(؛»امــرو ْتَمْمــُت َعَلْیُكــْم ِنْعَمِتــي َوَرِضیــُت َلُكــُم اْلِ
َ
ِدیَنُكــْم َوأ

کــه اســالم دیــن شــما باشــد« نــازل  کــردم و نعمتــم را بــر شــما اتمــام نمــودم و راضــی شــدم  کامــل 
کمــال الدیــن و تمــام  کــه فرمودنــد: »إّن  شــد. 18 از حضــرت رســول ؟ص؟ روایــت شــده اســت 
کمــال  النعمــة و رضــی الــّرب بإرســالی إلیکــم و بوالیــة بعــدی لعلــّی بــن أبــی طالــب ؟ع؟؛همانــا 
ردگار، بــه فرســتاده شــدنم بــه ســوی شــما و بــه والیــت بعــد  دیــن و اتمــام نعمــت و رضایــت پــرو
کــه ]مخصــوص[ علــی بــن أبــی طالــب ؟ع؟ مــی باشــد، اســت«. 19 امــام باقــر ؟ع؟ نیــز در  از مــن 

ایــن بــاره فرمودنــد:» آخریــن فریضــۀ نــازل شــده از ســوی خداونــد والیــت علــی ؟ع؟ بــود«.20 
ــام الوالیــة در ذهــن هــا نقــش  زهــا بــا نــام أّی ز پایــان یافــت و آن رو مراســم غدیــر پــس از ســه رو
کامــل بــه جانشــین پیامبــر ؟ص؟ بــه ســوی شــهرهای خــود حرکــت  بســت و مــردم پــس از معرفــت 
کــه حضــرت علــی ؟ع؟  کــرد.21 چنــان  کردنــد و بدیــن ترتیــب خداونــد حجتــش را بــر مــردم تمــام 
 ؛ 

ً
ــاال ــٍل مق ــة و ال لقائ ــد حّج ــر ألح ــوم الغدی ــرک ی ــول اهلل ؟ص؟ ت ــت أّن رس ــا علم ــی فرمایند:»م م

کســی ســخنی باقــی نگذاشــت«.22 ز غدیــر بــرای أحــدی عــذری و بــرای  پیامبــر ؟ص؟ در رو

دیدگاه های پنج مفسر  أهل سنت در باب آیۀ اکمال
نکتــه: بــا بررســی تفاســیر پنــج مفســر مــورد بحــث یعنــی طبــری، ثعلبــی، واحدی، زمخشــری 

یــم: و فخــر رازی، در ذیــل آیــۀ اکمــال، بــه دو نــوع رأی و نظــر، در گفته هــای آن هــا بــر می خور
کثــر قریــب بــه اتفــاق آن مفســران،  گاهــًا در بیــن ا کــه  نــوع اول: آراء و نظــرات مشــترک اســت؛ 
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و یــا حداقــل دو تــن از آن هــا مشــترک مــی باشــد.
کــه خــاص یــک مفســر مــی باشــد و دیگــر مفســران بــر  نــوع دوم: آراء و نظــرات واحــد اســت؛ 

یــش - در تفاســیر خــود- وارد نکــرده انــد. آن تصریــح نداشــته و آن نظــر  را در میــان اقــوال خو
لــذا مــا در بررســی آراء و نظــرات، مقدمتــًا، بــه تحلیــل آراء مشــترک میــان مفســران خواهیــم 
رد. پرداخــت و ســپس، تحلیــل آراء واحــد، کــه خــاص یــک مفســر اســت را در پــی آن خواهیــم آو
کــه  کــه مــا را در رســیدن بــه مقصــود-  در انتهــا نیــز  بــه مســائل و موضوعاتــی خواهیــم پرداخــت 
یــۀ امامّیــه در بــاب ارتبــاط آیــۀ اکمــال، بــه حــوزۀ خالفــت حضــرت علــی ؟ع؟  همانــا، اثبــات نظر

کمــک فــراوان خواهــد نمــود. مــی باشــد- 

  تحلیل دیدگاه های پنج مفسر  أهل سنت در باب آیۀ اکمال
رود بــه بحــث و آغــاز تحلیــل دیــدگاه هــا در بــاب آیــۀ اکمــال، توضیــح  نکتــه: پیــش از و
کل آیــه 3 ســورۀ مبارکــۀ مائــده را مــورد بررســی  گــر  کــه، ا ری مــی نمایــد. و آن ایــن  مطلبــی ضــرو
کنیــم، و ذیــل  ِلُكــْم ِفْســٌق< تأمــل 

َ
< تــا >ذ

ُ
َمــْت َعَلْیُكــُم اْلَمْیَتــة قــرار دهیــم و در صــدر آیــه یعنــی: >ُحّرِ

ــوٌر َرِحیــٌم< را بــدان اضافــه 
ُ

ف
َ

 اهَّلَل غ
َ

ــِإّن
َ

ــٍم ف
ْ
ث ْیــَر ُمَتَجاِنــٍف ِلِ

َ
َمــِن اْضُطــّرَ ِفــي َمْخَمَصــٍة غ

َ
آیــه یعنــی: >ف

کنیــم، در مــی یابیــم23  کــه، کالم، کالم تامــی اســت و در تمــام بــودن معنــا و افــادۀ مقصــودی کــه 
ــُروا ِمــْن ِدیِنُكــْم< متوقــف نیســت. و 

َ
َكف ِذیــَن 

َ
از آن خواســته شــده، اصــاًل بــه جملــۀ: >اْلَیــْوَم َیِئــَس اّل

کــه  کامــل مــی یابیــم   ْســَاَم ِدیًنــا< یــک آیــۀ  آیــۀ فــوق را بــدون >اْلَیــْوَم َیِئــَس...< تــا >َوَرِضیــُت َلُكــُم اْلِ
کــه پیــش از ایــن آیــه  نــازل  هماننــد آیــات ســورۀ )األنعــام،45/6(؛ )النحــل،115/15(؛ )البقــرة،173/2( اســت 
کــی هــای حــرام را بیــان مــی دارد. چنانچــه در ســورۀ بقــره نیــز  چنیــن آمــده اســت:  شــده و خورا
َم 

ْ
ــَا ِإث

َ
ْیــَر َبــاٍغ َوَل َعاٍد ف

َ
َمــِن اْضُطــّرَ غ

َ
 ِبــِه ِلَغْیــِر اهَّلِل ف

َ
ِهــّل

ُ
یــِر َوَمــا أ َم َوَلْحــَم اْلِخْنِز

َ
 َوالــّد

َ
َم َعَلْیُكــُم اْلَمْیَتــة َمــا َحــّرَ

َ
>ِإّن

ــوٌر َرِحیٌم<)البقــرة، 173/2(.
ُ

ف
َ

 اهَّلَل غ
َ

ــِه ِإّن َعَلْی
ْســَاَم ِدیًنا<جملۀ  ُروا ِمْن ِدیِنُكــْم< تا>َرِضیُت َلُكُم اْلِ

َ
ِذیــَن َكف

َ
نتیجــه آن کــه، جملــۀ >اْلَیــْوَم َیِئــَس اّل

لــت و بیــان لفــظ آیــه، بــه هیــچ وجــه  کــه وســط آیــۀ فــوق گذاشــته شــده و دال معترضــه ای اســت 
متوقــف بــر ایــن جملــه نیســت؛24 حــال چــه در توضیــح بگوئیــم: ایــن جملــه، از ابتــدای نــزول، 
گرفتــه و جــدای از آن نــازل نشــده اســت، و یــا بگوئیــم: ایــن دو آیــه از هــم جداینــد  بیــن آن آیــه فرا
کــه  ُکّتــاب وحــی دســتور داده انــد  و جداجــدا نــازل شــده انــد ولــی مــع الوصــف پیامبــر ؟ص؟ بــه 
ری  ایــن آیــه را در ایــن قســمِت مخصــوص قــرار دهنــد، یــا بگوئیم:ایــن آیــه را بــه هنــگام جمــع آو
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گذاشــته انــد و از نظــر نــزول، بــا آن آیــه همــراه نبــوده اســت،  در افــادۀ  و تألیــف قــرآن، در ایــن جــا 
کنــد.25 مــراد مــا خللــی ایجــاد نمــی 

یــد کالم مــا- کــه جملــه ای معترضــه اســت- روایــات بســیاری اســت کــه در ســبب نزول  مؤ
ــُروا ِمــْن ِدیِنُكــْم ... َرِضیــُت َلُكــُم 

َ
ِذیــَن َكف

َ
کــه در آن هــا فقــط جملــۀ: >اْلَیــْوَم َیِئــَس اّل ایــن آیــه وارد شــده، 

َمــْت َعَلْیُكــُم  کننــد و اصــاًل معتــرض اصــل آیــه یعنــی: >ُحّرِ ــا< را اختصاصــًا ذکــر مــی  ْســَاَم ِدیًن اْلِ
ِذیــَن...< مســتقل از 

َ
کــه جملۀ>اْلَیــْوَم َیِئــَس اّل   ...< نمــی شــوند. و ایــن بیانگــر آن اســت 

ُ
اْلَمْیَتــة

صــدر و ذیــل آیــه نــازل شــده و وقــوع ایــن آیــه در وســط آن، مســتند بــه دســتور پیامبــر ؟ص؟ و یــا بــه 
کرده انــد. ری  کــه بعــد از پیامبــر ؟ص؟ قــرآن را جمــع آو کســانی اســت  تألیــف 

ْكَمْلــُت َلُكــْم ِدیَنُكــْم ...< از نظــر مفهــوم بــه 
َ
ِذیــَن...< و >اْلَیــْوَم أ

َ
از طرفــی دو جملــه: >اْلَیــْوَم َیِئــَس اّل

کفــار از دیــن مســلمین و اکمــال دیــن آن هــا،  یــرا میــان ناامیــدی  یکدیگــر مرتبــط و نزدیکنــد، ز
ارتبــاط نزدیــک و واضحــی وجــود دارد. لــذا دارای اتحــاد مضمــون و ســیاق هســتند. و مفســرین 
ز همگــی ایــن دو جملــه را متصــل  صحابــه و تابعیــن و متأخریــن، از ســلف و خلــف، تــا بــه امــرو

کــه آن هــا نــزول ایــن دو جملــه را بــا هــم مــی داننــد.26 گرفتــه انــد و ایــن از آن روســت  بــه هــم 
الف: تحلیل دیدگاه ها و نظرات مشترک ذیل آیۀ اکمال:

گردانــدن مســلمین از  کفــار از روی  ــُروا ِمــْن ِدیِنُكــْم ...< یــأس 
َ

َكف ِذیــَن 
َ
1. مــراد از >اْلَیــْوَم َیِئــَس اّل

دینشــان اســت. قائــالن ایــن دیــدگاه عبارتنــد از: طبــری، ثعلبــی، واحــدی و فخــر رازی.
کفــر و یهــود از شــما  کــه در آن طمــع احــزاب و أهــل  زی  یــد: یعنــی رو گو طبــری چنیــن مــی 
گردیــد  کفــار و شــرک بــاز  کــرده و بــه ســوی  کــه شــما دینتــان را تــرک  مؤمنــان بریــده شــد، و از ایــن 

و آن هــا بــر شــما غلبــه یابنــد، مأیــوس شــدند.
کــرده انــد، البتــه بــا  تحلیــل: مفســران شــیعی نیــز، ایــن عبــارت را بــه همیــن شــکل معنــا 
کــه بــا آمــدن حضــرت علــی ؟ع؟ و اســتقرار  لحــاظ نمــودن والیــت حضــرت علــی ؟ع؟. چــرا 
کــه احتمــال از بیــن رفتــن اســالم و نســخ و تحریــف احــکام  امامــت و خالفــت در ایشــان اســت 

کفــر مأیــوس مــی شــوند. کتــاب و أهــل  و اســاس اســالم، منتفــی شــده و لــذا أهــل 
ز از  یــد: »یعنــی ای مؤمنــان امــرو گو ــْوِن< نیــز مــی 

َ
ــْوُهْم َواْخش

َ
ــَا َتْخش

َ
طبــری در تفســیر >ف

ــدن  ــن شــما نومیــد شــدند، نترســید و از چشــم زخــم و غلبــه آن هــا و بازگردان کــه از دی کســانی 
گــر مــرا مخالفــت کنیــد، عقوبتــم  کــه ا شــما از دینتــان بیــم نداشــته باشــید، بلکــه از مــن بترســید 

ــر شــما روا مــی دارم«. را ب
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کــه مفســران شــیعی اطاعــت  ایــن قســمت نیــز همســو بــا نظــر و اعتقــاد شــیعه اســت. چنــان 
امــر خــدا را بــر اســاس روایــات، پذیــرش والیــت و امامــت حضــرت علــی ؟ع؟ تفســیر نموده انــد.27 

بنابرایــن در ایــن قــول مناقشــۀ خاصــی وجــود نــدارد.
یــان ایــن  ز عرفــه در حجــة الــوداع اســت.قائالن و راو ِز نــزوِل آیــه و اکمــال دیــن، رو 2. مــراد از رو

دیــدگاه عبارتنــد از: طبــری، کــه آنــرا بهتریــن قــول دانســته اســت؛ ثعلبــی، واحدی و فخــر رازی.
ــُروا ِمــْن ِدیِنُكــْم ...< بــا 

َ
ِذیــَن َكف

َ
ــْوَم َیِئــَس اّل تحلیــل: الــف: چنانچــه پیشــتر بیــان شــد، عبــارت >اْلَی

ْكَمْلــُت َلُكــْم ِدیَنُكــْم ...< ارتبــاط تنگاتنــگ و هماهنگــی دارد. حــال این ســؤال به ذهن 
َ
عبــارت >اْلَیــْوَم أ

مــی رســد کــه، علــت یــأس و ناامیــدی کفــار-در روز عرفــۀ ســال دهــم- از دیــن مســلمین چیســت؟
گــر مــراد از »یــأس در دیــن« یــأس مشــرکیِن قریــش، از تســلط و غلبــه بــر دیــن مســلمین  ا
ز فتــح مکــه در ســال  یــخ در رو یــرا یــأس مشــرکین قریــش بنابــر تار باشــد، صحیــح نیســت؛ ز
گــر مــراد، ناامیــدی و یــأس مشــرکیِن عــرب،  ز عرفــۀ ســال دهــم.28 ا هشــتم هجــری بــوده،38  نــه رو
ــم  ــال نه ــراءت در س ــورۀ ب ــزول س ــگام ن ــز در هن ــأس نی ــن ی ــد، ای ــلمین باش ــن مس ــر دی ــه ب از غلب
کفــار اعــم از یهــود و نصــاری و مجــوس و همــۀ  گــر مــراد، ناامیــدی همــۀ  هجــری بــوده اســت. 29 ا
یــرا هنــوز  گفــت: آن هــا در آن زمــان از غلبــه بــر مســلمین ناامیــد نبودنــد، ز مخالفــان باشــد، بایــد 

ــود. 30 ز، اســالم قــوت و شــوکت و غلبــه ای در خــارج از جزیــرة العــرب پیــدا نکــرده ب در آن رو
ب: همچنیــن بایــد از جهــت دیگــری، دربــارۀ ایــن دیدگاه، یعنی روز عرفۀ ســال دهم هجری، 
تأمــل کنیــم، و آن ایــن کــه: ایــن روز چــه شــأن و مزیتــی دارد و چــه مطلبــی در آن رخ داده که همطراز 
کــه اختصاصــًا  ــا چــه مســئله ای مزیــت یافتــه  ــا اکمــال دیــن و اتمــام نعمــت گشــته اســت؛ و ب ب

یژگــی اســالم را پســندیده تــا دیــن مــردم باشــد؟ خــدای ســبحان در همیــن روز، و بــا همیــن و
کــه برخــی نیــز ذکــر کرده انــد،31  کــه ایــن مســألۀ مهــم، همچنــان  ج: ممکــن اســت تصــور شــود 
کــه بیــان  : چگونــه ممکــن اســت 

ً
اکمــال مســائل و احــکام حــج باشــد. در پاســخ بایــد گفــت: اوال

کــه اعمــال حــج و اکمــال  رد؛ بــا توجــه بــه آن  کفــار را فراهــم آو احــکام حــج، موجبــات یــأس 
کفــار نداشــته و تهدیــدی بــرای آنــان محســوب نمی گــردد.  احــکام آن، ارتباطــی بــا ســیره و روش 
گفتــه می شــد حکــم مطــرح شــده، جهــاد اســت، شــاید مــی شــد ارتباطــی  گــر  کــه ا -کمــا ایــن 

کفــار ایجــاد نمــود. میــان جهــاد و یــأس و ناامیــدی 
کامــل شــده و خداونــد بــه  ثانیــًا: آیــا بــا بیــان باقــی مانــدۀ احــکام و اعمــال حــج، دیــن اســالم 
آن راضــی  می گــردد؟ آیــا تنهــا، تعلیــم دادن مناســک حــج توســط پیامبــر ؟ص؟، بــا توجــه بــه ایــن 
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کــه، »قبــل از انجــام  کــه ، قبــاًل دســتور حــج تمتــع بــه آن هــا داده شــده بــود، و بــا توجــه بــه ایــن 
زه و حــج و جهــاد و زکات و واجبــات دیگــر تشــریع  ــن یعنــی نمــاز و رو ــوداع، ارکان دی حجــة ال

شــده بــود«.32 مــی توانــد اکمــال دیــن نامیــده شــود؟
ــود آن  ــل خ ــه تکمی ک ــت  ــح نیس ــن، صحی ــات دی ــزاء واجب ــی از اج ــم یک ــه تعلی ک ــًا: آن  ثالث
کــه تعلیــم یکــی از واجبــات دیــن، و آن هــم اجــزاء و  واجــب نامیــده شــود، چــه رســد بــه آن 

احکامــی از آن واجــب، اکمــال مجمــوِع دیــن نامیــده شــود.
کــه  ز نــزول ایــن آیــه را برابــر بــا عرفــۀ حجــة الــوداع بدانیــم، و حکمــی را  گــر رو د: از طرفــی ا
گفتــه انــد -33 مســائل و احــکام حــج بدانیــم،  کــه برخــی  گــردد- چنــان  ســبب اکمــال دیــن مــی 
زهــای باقــی مانــده از عمــر مبــارک پیامبــر؟ص؟  یــرا در طــول رو بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد؛ ز
-پــس از مراجعتشــان از مکــه بــه مدینــه- نــزول وحــی همچنــان ادامــه داشــت و در ایــن میــان 
آیاتــی نــازل مــی شــد کــه تعــدادی از آن هــا جــزو آیــات االحــکام بودند ماننــد: آیات دیــن و ارث.34 

پــس بیــان احــکام حــج، در عرفــۀ حجــة الــوداع نمــی توانــد اکمــال دیــن باشــد.
کــه: طبــری علــت مرّجــح بــودن  کــه بیــان آن خالــی از لطــف نیســت آن  و. آخریــن نکتــه ای 
گفــت:  کــه در پاســخ او بایــد  ایــن قــول و أحادیــث آن را صحــت ســند آن می داند.حــال آن 
ک هــا و معیارهــای صحــت ســند، در میــان  کــه مــال ک صحــت ســند نســبی اســت.چرا  مــال
ک هــا و دالیلــی،  محدثــان شــیعی و ســنی یکســان نیســت، و هــر یــک از آنــان بــر طبــق مــال
أحادیثــی را صحیــح و أحادیثــی را ضعیــف و یــا مجهــول و ... مــی داننــد. و ایــن تفــاوت تنهــا 
گاهــًا در میــان أهــل ســنت نیــز عــده ای  کــه  مربــوط بــه تفــاوت در مذهــب و فرقــه نیســت، چــرا 
ــد و عــده ای  ــه ضعــف تعــدادی از أحادیــث و سلســله ســندهای آن هــا معتقدن ــان ب از محدث
کــه  دیگــر همــان أحادیــث و سلســله ســندها را صحیــح مــی داننــد. و ایــن مطلــب همــان طــور 
یــان آن هــا- میــان أهــل ســنت  ک هــای ســنجش أحادیــث و راو گفتیــم بــه دلیــل تفــاوت در مال
ک هــای ســنجش  ــا حتــی در درون أهــل ســنت و شــیعه  می باشــد .35 مثــاًل مــال و شــیعه، و ی

کــه در یــک مذهــب هســتند، متفــاوت اســت.36 حدیــث میــان بخــاری و مســلم 
کــه  ــه طــوری  کفــار اســت. ب ک شــدن بیــت اهلل الحــرام از لــوث  3.مــراد از اکمــال دیــن، پــا
یــان ایــن دیــدگاه  ردند.معتقــدان و راو در حجــة الــوداع مســلمانان بــدون مشــرکان حــج بــه جــا آو

عبارتنــد از: طبــری -کــه آن را بهتریــن قــول مــی دانــد-، ثعلبــی و واحــدی.
ــان یعنــی:  ی کــه: ایــن جر گفتــار وجــود دارد ایــن اســت  کــه در ایــن  تحلیــل: الــف: اشــکالی 
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خــروج مشــرکین و کفــار از مکــه و عــدم همراهــی آنــان در حــج بــا مســلمین، دو ســال قبــل یعنــی: 
در ســال هشــتم هجــری بــا فتــح مکــه.37  و یــک ســال پــس از آن، در ســال نهــم هجــری زمــان 
گرفتــه نــه ســال دهــم هجــری؛ و لــذا مکــه و بیــت اهلل الحــرام در  نــزول ســورۀ برائــت،38 صــورت 
کــه تکمیــل دیــن در جملــه  آن زمــان، عــاری از مشــرکین بــوده اســت، بنابرایــن لزومــی نــدارد 
کفــار از مکــه و برطــرف  ــدگاه باشــد، و خــروج  ــه ایــن دی ــْم ...< مقیــد ب ــْم ِدیَنُك ــُت َلُك ْكَمْل

َ
ــْوَم أ >اْلَی

گــردد-  کــه یکــی از اجــزاء دیــن محســوب مــی  کــردن بــه دیــن و امــر حــج-  شــدن موانــع عمــل 
نبایــد اکمــال دیــن نامیــده شــود.

کامــل  بــا داشــتن صــورت ظاهــری،  ب: از طرفــی چگونــه ممکــن اســت، خــدا دیــن را 
بشــمارد و آن را- بــا خــروج مشــرکین از مکــه، و انجــام حــج مســلمین بــدون اختــالط بــا آنــان- 
کــه بیــت اهلل الحــرام ظاهــرًا از  گــذارد؛ فقــط بــرای آن  یــش بدانــد و بــر مؤمنیــن منــت  مرضــی خو
گرفتــه و از دشــمنان مشــرکش فراغــت یافتــه  مشــرکین خالــی شــده و جامعــه، صــورت اســالم 
کــه بــه مراتــب ضــرر و  کــه در میــان همیــن جامعــه، منافقینــی وجــود داشــتند  اســت؟! حــال آن 

فسادشــان بیشــتر از مشــرکین بــود.
4.مراد از اکمال دین، اکمال احکام و باقیماندۀ حالل و حرام است.

یان این قول عبارتند از: ثعلبی، واحدی، زمخشری و فخر رازی. قائالن و راو
کــه بیــان می کنــد، آیاتــی پــس از عرفــۀ  تحلیل:روایــات و نقــل قــول هــای بســیاری وجــود دارد 
ــات  کــه در ســیاق آی ــده  گردی ــازل  ــر پیامبــر ؟ص؟، در طــول عمــر شــریف ایشــان ن ــوداع ب حجــة ال
االحــکام محســوب مــی شــوند و چنانچــه حتــی در ســیاق و شــمار فرائــض دینــی نباشــند، بــاز 
کــه در آن آیــه از میــزان ارث أقربــای  جــزو احــکام دیــن بــه حســاب  مــی آینــد ماننــد آیــۀ ارث.39 
کــه هنــوز در آن زمــان- یعنــی  ــه میــان آمــده اســت. بنابرایــن پیداســت  درجــه دوم صحبــت ب

کامــل نگردیــده بــود. عرفــۀ ســال دهــم هجــری- دیــن بــه لحــاظ احــکام 
یســد:حدیثی  یــش مــی نو چنانچــه طبــری نیــز در توجیــه عــدم قبــول ایــن قــول در تفســیر خو
یــد: آخریــن آیــۀ نازلــه آیــۀ 176 ســورۀ نســاء یــا همــان آیــۀ  گو کــه مــی  از بــراء بــن عــازب نقــل شــده 
کــه هــر  کــه در عــدد احــکام بــه شــمار مــی آیــد. و ایــن  ارث اســت. و از ظاهــر آیــه کامــاًل پیداســت 
کــه بــرای پیامبــر ؟ص؟ تــا زمــان وفاتشــان وحــی ادامــه داشــته اســت«.40 صاحــب علمــی مــی دانــد 
کــه، -بــه تبــع ارســال باقــی مانــدۀ حــالل و حــرام احــکام در عرفــۀ ســال  بنابرایــن ایــن قــول 

دهــم، دیــن اکمــال یافــت-، قــول صحیحــی نمــی باشــد.
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نکتــه: معنــای -آخریــن فریضــه بــودن والیــت بــر اســاس آیــۀ اکمــال-، و راه جمــع میــان آن و 
ادامــۀ نــزول آیــات االحــکام پــس از حجــه الــوداع: چنانچــه مشــهور  اســت شــیعۀ امامیــه »والیت« 
را بــه اعتبــار آیــۀ اکمــال، آخریــن فریضــۀ الهــی نازلــه بــر پیامبــر ؟ص؟ مــی دانــد41 از طرفــی برخــی 
کــه آن آیــات  اخبــار از نــزول آیاتــی پــس از مراجعــت پیامبــر ؟ص؟ از حجــة الــوداع خبــر مــی دهنــد 

در شــمار آیــات االحــکام محســوب مــی شــوند.42
ــوده و ســبب  ــه ب کــه مــراد آی ــه بگوئیــم: حکمــی  گون مــی توانیــم در توجیــه ایــن مطلــب ایــن 
گشــته، واجــب و فریضــه ای مطلــق بــوده اســت نــه حکمــی شــرعی فقهــی- و لــذا  اکمــال دیــن 
کمــال یافتــه و نعمــت تمــام  ــا بیــان آن اســالم  کــه ب ــه شــمار مــی آمــده- چنــان  اســاس دیــن ب
ــْوَم  ــد >اْلَی ــی ده ــر م ــق خب ــورت مطل ــه ص ــن ب ــال دی ــز از اکم ــه نی ــود آی ــه خ ک ــرا  ــت. چ ــده اس ش
ْكَمْلــُت َلُكــْم ِدیَنُكــْم<. و مــع الوصــف، چنانچــه پــس از مراجعــت پیامبــر ؟ص؟ از حجــة الــوداع، 

َ
أ

کــه حکمشــان  گــردد  آیاتــی بــر ایشــان نــازل شــده باشــد در ســیاق آیــات االحــکام تلقــی مــی 
ــا اســاس دیــن نمــی نمایــد. ــری ب براب

کلــی و مطلــق بــا احــکام مثالــی ســاده  بــرای درک بهتــر مرادمــان از تفــاوت میــان فریضــۀ 
ــا حرمــت  ــا. ولــی آی می زنیــم؛ در میــان احــکام حــرام، هــم نــگاه بــه نامحــرم حرمــت دارد و هــم زن
کــه اســاس دیــن  کلــی و مطلــق حکمــی اســت  آن دو یکســان اســت؟ بنابرایــن مــراد مــا از حکــم 
گردیــده اســت. محســوب گشــته و بــه واســطه آن دیــن اســالم تکمیــل  و خداونــد بــه آن راضــی 
کلــی اســت و اســاس دیــن محســوب مــی شــود،  کــه حکــم آیــه مطلــق و  پــس از آن جایــی 
ــازل  ــی ن ــس از آن آیات ــه پ ک ــدارد  ــی ن ــذا منافات ــد و ل ــی آی ــمار م ــه ش ــه ب ــی نازل کل ــۀ  ــن فریض آخری
کــه دربــارۀ احــکام شــرعی فقهــی و جزئیــات آن هــا توضیحاتــی داده، و در ســیاق آیــات  شــوند 
االحــکام محســوب گردنــد. چنــان کــه بســیاری از محققــان برجســته نیــز  آیــۀ اکمــال را بــه لحــاظ 
گشــته، و نیــز بــه  کــه اســاس دیــن بــوده و ســبب اکمــال آن  اهمیــت و در برداشــتن امــری مهــم 
کــه حکمــش هرگــز نســخ نگردیــده، آخریــن آیــۀ نازلــه دانســته انــد، و  کــه آیــه ای اســت  ســبب آن 

بــه لحــاظ آیــات االحــکام، آیــات دیگــری را، آخریــن آیــه مــی داننــد. 43
کیــد  در روایــات نیــز  بــه اهمیــت فــراوان فریضــۀ والیــت نســبت بــه ســایر احــکام و فرائــض، تأ
کــه عیاشــی از جعفــر بــن محمــد بــن محمــد الخزاعــی از قــول پــدرش  شــده اســت. چنــان 
کــه پیامبــر ؟ص؟  کــه مــی فرمــود: »وقتــی  کــه از امــام صــادق ؟ع؟ شــنیدم  کنــد  -جعفــر- نقــل مــی 
یــد  در حجــة الــوداع بودنــد، جبرئیــل آمــده و بــه حضــرت فرمــود: خداونــد ســالم رســانده و مــی گو
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کــردم و نعمتــم  کامــل  ز دیــن شــما را بــا والیــت علی بن ابی طالــب ؟ع؟  بــه امــت خــود بگــو: امــرو
کــه اســالم دیــن شــما باشــد و بعــد از ایــن دیگــر چیــزی  را بــر شــما تمــام ســاختم و راضــی شــدم 
کــرده بــودم و والیــت  زه و حــج را بــر شــما نــازل  یــرا نمــاز و زکات و رو کنــم؛ ز از فرائــض نــازل نمــی 

پنجمیــن آن هاســت، و بعــد از ایــن، چهــار مــورد قبلــی را جــز بــا والیــت نمی پذیــرم«. 44
و نیــز امــام صــادق ؟ع؟ مــی فرماینــد: »اســالم بــر پنــج پایــه اســتوار اســت ، نمــاز، زکات، 
یــح نشــده اســت«.45  کیــد و تصر کــه بــه هیــچ یــک بــه انــدازۀ والیــت تأ زه، حــج و والیــت.  رو
کــه مشــرکان از خانــه خــدا  5. مــراد از اکمــال دیــن، زمــان بعــد از نــزول ســورۀ بــراءت اســت 
کفــار، بــه حــج مــی پرداختنــد. قائــالن و  طــرد شــده و مســلمانان بــدون مشــارکت أحــدی از 

ــول عبارتنــد از: طبــری و ثعلبــی. ــن ق ــان ای ی راو
کفــار  یــرا: نــزول ســورۀ بــراءت و طــرد و ناامیــدی  تحلیــل: الــف: راهــی بــه ایــن معنــا نیســت. ز
ز  کــه بعــد از مدت هــا، در رو گرفتــه بــود. لــذا صحیــح نیســت  و مشــرکین در ســال نهــم صــورت 

ــُروا ِمــْن ِدیِنُكــْم<.46
َ

ِذیــَن َكف
َ
کــه >اْلَیــْوَم َیِئــَس اّل عرفــۀ ســال دهــم، تــازه دربــارۀ آن آیــه نــازل شــود 

گــر چــه مشــرکین عــرب بعــد از نــزول آیــات برائــت، و در هــم نوردیــدن بســاط  ب: از طرفــی؛ ا
شــرک از جزیــرة العــرب، و از بیــن بــردن رســوم جأهلیــت، از دیــن مســلمان ها مأیــوس شــده 
یــش را انجــام مــی دادنــد، ولــی دیــن، هنوز  بودنــد و مســلمانان نیــز بــدون مشــارکت کفــار حــج خو
کــه  یــرا بعــد آن زمــان نیــز، احــکام و فرائضــی نــازل شــد؛ مــن جملــه احکامــی  کامــل نشــده بــود. ز
رۀ زندگــی  کــه ایــن ســوره، در آخریــن دو گرفتــه و همــه اتفــاق نظــر دارنــد  در ســورۀ مائــده قــرار 
یــادی دربــارۀ حــالل و حــرام و حــدود و قصــاص در بــر دارد .47  پیامبــر ؟ص؟ نــازل شــده و احــکام ز

و نیــز بســیاری از آیــات از جملــه آیــۀ ارث. 48
ز مشخصی نیست.قائالن آن عبارتند از: طبری و فخر رازی. ز اکمال دین، رو 6.رو

کــه مــراد از >اْلَیــْوَم< در ایــن آیــه، معنــای وســیع >اْلَیــْوَم< باشــد  تحلیــل: الــف: ایــن احتمــال 
کــه از صراحــت و اطــالق آیــه  یــرا آن چنــان  ز خاصــی مــد نظــر نباشــد، صحیــح نیســت. ز و رو
ــه  ــه ب ک ــده  ــش آم ــأله ای پی ــداد و مس ز رخ ــه در آن رو ک ــت  ــر اس ــد نظ ــی م ز خاص ــت، رو پیداس

واســطۀ آن رخــداد، دیــن اکمــال یافتــه و نعمــت تمــام شــده اســت.
ب: از طرفــی تمــام مفســران از جملــه طبــری و فخــر رازی در میــان اقوال نقل شــده در تفاســیر 
ز خــاص را، ظــرف اکمــال  کــرده انــد و آن رو ز خاصــی را در شــأن نــزول ایــن آیــه بیــان  یــش، رو خو
ز جمعــه واقــع شــده بــود، مصــداق  کــه در رو ز عرفــۀ حجــة الــوداع را  دیــن دانســته انــد. مثــاًل رو
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ز ذکــر کــرده انــد. ایــن رو
مــراد  مصــری،  شــهیر  محقــق  و  یســنده  نو المقصــود  عبــد  الفتــاح  عبــد  همچنیــن،  ج: 
کــه مصــادف بــا انتصــاب حضــرت علــی ؟ع؟ بــه امامــت و  ز نــزول ایــن آیــه  از >اْلَیــْوَم< را رو

می دانــد.49 اســت،  غدیــر  ز  رو در  ؟ص؟  پیامبــر  جانشــینی 
ب: تحلیل دیدگاه ها و نظرات واحد ذیل آیۀ اکمال: 

رده است.  1.مراد از اکمال دین، اکمال امر حج است. طبری این قول را آو
کــه  کــه: الــف: درســت نیســت  گفتــه وجــود دارد ایــن اســت  کــه در ایــن  تحلیــل: اشــکالی 
کــه قبــاًل بــه آنــان دســتور »حــج« داده شــده بــود،  تعلیــم مناســک حــج بــه مــردم ، باتوجــه بــه ایــن 
زه و زکات و جهــاد و حــج و واجبــات دیگــر  و قبــل از جحــة الــوداع، ارکان دیــن یعنــی: نمــاز و رو
کــه قبــال ذکــر شــد،حتی  کــه همــان طــور  ــود، اکمــال دیــن نامیــده شــود.62 چــرا  تشــریع شــده ب
تعلیــم یکــی از اجــزاء واجبــات دیــن را ، تکمیــل خــود آن واجــب نمــی نامنــد، دگــر چــه رســد بــه 
ایــن کــه تعلیــم یکــی از واجبــات دیــن- یعنــی حــج و ارکانــش- را تکمیــل مجمــوع دیــن بنامند. 
گــردد  یــم امــا بــاز ایــن ســوال مطــرح مــی  کــه: بــر فــرض مــا ایــن قــول را بپذیر ب: نکتــه دیگــر آن 
کــردن  کــه، اکمــال امــر حــج، اکمــال مقــداری از دیــن و اتمــام مقــداری از نعمــت اســت نــه تمــام 
ــُت  ْتَمْم

َ
ــْم َوأ ــْم ِدیَنُك ــُت َلُك ْكَمْل

َ
ــْوَم أ ــی فرماید:>اْلَی ــد م ــی خداون ــن؛ در حال ــۀ دی ــردن هم ک ــل  کام و 

کنــد.  کالم را بــه طــور مطلــق وبــدون هیــچ قیــدی ذکــر مــی  َعَلْیُكــْم ِنْعَمِتــي< و ایــن 
ج: از طرفی ناامید شدن کفار از دین، چه ارتباطی با آموزش احکام حج و اکمال آن دارد؟! 

2.مــراد از اکمــال دیــن و اتمــام نعمــت، فتــح مکــه و ایمــان أهــل آن و از بیــن رفتــن آثــار و 
ــت.  ــول اس ــن ق ــه ای ــل ب ــش قائ ی ــیر خو ــری در تفس ــت. زمخش ــت اس ــای جأهلی ــاره ه من

لــت دارد کــه، اکنــون، دیــن کامــل و نعمــت تمــام شــده، در حالــی  تحلیــل: الف:ظاهــر  آیــه دال
کــه بــا فتــح مکــه، کــه در ســال هشــتم هجــری اتفــاق افتــاد، دیــن اکمــال نیافــت، چراکــه بســیاری 
از واجبــات پــس از فتــح مکــه نــازل گردیــد و بســیاری از آیــات االحــکام، در فاصلــۀ میــان فتح مکه 

و رحلــت پیامبــر ؟ص؟ نــازل گردیــده و تشــریع شــد. 50
گــر مــراد از یــاس و ناامیــدی  کــه در فرازهــای قبــل بیــان شــد- ا گونــه  ب: از طرفــی ،- همــان 
کــه تــازه در ســال دهــم هجــری  کفــار، ناامیــدی آن هــا بــر اثــر فتــح مکــه باشــد، صحیــح نیســت 
یــرا مشــرکین یــک یــا دو ســال قبــل  ــُروا ِمــْن ِدیِنُكْم<)المائــدة،3/5(. ز

َ
ِذیــَن َكف

َ
گفتــه شــود:>اْلَیْوَم َیِئــَس اّل

گفتــه  کــه  ــود  ــن ب ــود، ای ــرای رســاندن ایــن معنــا وافــی ب کــه ب ــذا لفظــی  ــد؛ و ل ناامیــد شــده بودن
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کــه در ایــن آیــه موجــود اســت.  ُهــم آِئســون<، نــه لفظــی 
َ
ْد َیِئُســوا< و یــا >ِاّن

َ
شــود:>ق

کفــار و بــه تبــع آن اکمــال دیــن، مایــوس شــدن آن هــا از حــالل شــمردن  3.مــراد از یــأس 
کــرده اســت.  خبائــث یــاد شــده در آیــه، اســت. فخــر رازی ایــن قــول را، نقــل 

کــه،  کــه مــراد از آیــه را ایــن گفتــار بدانیــم ایــن ســوال پیــش مــی آیــد  تحلیــل: الــف: در صورتــی 
کــه پیــش تــر از آن و در ســال های قبــل، در ســوره هــای بقــره، انعــام  ایــن آیــه، بــر آیــات تحریمــی 
کفــار در آن زمــان مأیــوس نگشــته و  کــه،  ــری و ترجیحــی دارد  ــود چــه برت ــازل شــده ب و نحــل، ن

گردنــد. 51 کنــون مأیــوس مــی  ا
کــه، اصــاًل حــالل شــمرده شــدن ایــن خبائــث یــا عــدم آن، توســط مســلمین، چــه  ب: ایــن 
کفــار از ایــن مســأله، آنقــدر  کفــار در پــی خواهــد داشــت؟ و بــه راســتی آیــا یــأس  فایــده ای، بــرای 

کــه ســبب اکمــال دیــن شــود؟ اهمیــت دارد 
کــه برخــی،  کــرده  یــادی را در خــالل ایــام بیــان  ج: بــه عــالوه ، خداونــد متعــال احــکام ز
کــه در آن مطــرح شــده، اهمیــت بســیاری  خصوصــًا در مقایســه بــا حکــم ایــن آیــه و محرماتــی 
کــه بیــان آن احــکام را ســبب اکمــال دیــن ندانســته اســت؟ و همچنیــن  ــه اســت  دارد؛ چگون
ــا  ــد بخواهــد آن را ب کــه خداون ــه خصــوص، دارای چــه مزیتــی اســت،  ز ب ایــن حکــم در ایــن رو

ــد؟ ــت بنام ــام نعم ــن و اتم ــال دی ــی اش، اکم ــان تفصیل بی
ْســَاَم ِدیًنــا< چــه مــی شــود؟ آیــا خداونــد تنهــا بــا بیــان  د: از طرفــی، معنــای >َوَرِضیــُت َلُكــُم اْلِ
ــن  ــالم دی ــه اس ک ــد  گردی ــی  ــود، راض ــوده ب ــان نم ــان را بی ــز آن ــر نی ــش ت ــه پی ک ــی  ــی احکام تفصیل

کمــال و مقبولیــت یافــت؟  ــی  ــا بیــان ایــن احــکام جزئ مســلمین باشــد. و اســالم تنهــا ب
کــه عبــارت  و. پیشــتر، در مدخــل بحــث تحلیــل دیدگاه هــا، در بــاب آیــۀ اکمــال، ثابــت شــد 
ْســَاَم ِدیًنــا< جملــه ای معترضــه بــوده و هیــچ  ــَرُوا< تــا >َوَرِضیــُت َلُكــُم اْلِ

َ
ذیــَن كف

َ
>َالَیــوَم َیِئــَس اّل

ارتباطــی بــا صــدر و ذیــل آیــه -چــه از لحــاظ معنــا و چــه از لحــاظ ســیاق - نــدارد.
ــران  ــش از دیگ ــالم بی ــت اس ــه ام ــت ب ــم و حکم ــه ، عل ک ــت  ــن آن اس ــال دی ــراد از اکم 4. م

ــت.  ــرده اس ک ــر  ــدگاه را ذک ــن دی ــش ای ی ــیر خو ــی در تفس ــد. ثعلب ــا ش اعط
کــه بــه امــت اســالم بیــش از امــم دیگــر علــم وحکمــت اعطــا  تحلیــل:  الــف: طبیعــی اســت 
یــش را در خــور  کــه از ابتــدا تمــام انبیــاء یکــی پــس از دیگــری آمدنــد و شــریعت خو شــود؛ چــرا 
ر فهــم و درک انســان ها  کــه بــه مــرو فهــم امتشــان ارائــه داده و آن هــا را هدایــت نمودنــد، تــا آن 
کــه انســان ها قابلیــت درک و فهــم اســالم  گشــت، تــا جائــی  کامــل تــر  کمــال یافــت و شــرایع نیــز 
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کتابــش را بــرای هدایــت بــه ســوی مــردم مبعــوث  و حقایــق آن را یافتنــد لــذا خداونــد، پیامبــر  و 
کــرد، تــا مــردم را در علــم و تقــوا بیــش از پیــش هدایــت نمایــد. 66

کــه قابلیــت  لــذا نمــی تــوان افزایــش علــم و حکمــت در امــت اســالم را بــه معنــای امــری 
گرفــت.  کل دیــن را داشــته اســت، در نظــر  برابــری بــا اکمــال 

ــر  ب: چنــان چــه دیــن را بــه ایــن معنــا تلقــی نماییــم لفــظ »یــوم « بــی معنــا شــده و حمــل ب
اضافــه خواهــد شــد. 

ید: اکمال دین به معنای اکمال امت است.  گو 5.ثعلبی 
گــر اکمــال امــت بــه معنــای فزونــی تعــداد افــراد آن باشــد، صحیــح نیســت.  تحلیــل: الــف: ا
کنونــی آنــان، بــا  کــه تعــداد  گذاردنــد بــه طــوری  یــرا امــت اســالم پــس از آن زمــان، روبــه ازدیــاد  ز

زمــان نــزول ایــن آیــه، قابــل قیــاس نیســت. 
گــر اکمــال امــت بــه معنــای فزونــی و اکمــال ایمــان آن هــا باشــد، بــاز صحیــح نیســت.  ب: ا
کــه  گردیدنــد. چنــان  کــه منافــق محســوب مــی  ری بودنــد  یــرا در میــان همــان امــت، افــراد مــزو ز

گردیــده اســت.  یــادی نیــز در قــرآن در ارتبــاط بــا آن هــا نــازل  آیــات بســیار ز
کامــل شــدن احــکام اســالم بدانیــم، فــرض صحیحــی  گــر اکمــال امــت، را  ج: هــم چنیــن ا
کامــل شــدن یکســری از احــکام دیــن را بــه  کــه، نمــی تــوان  کردیــم  کــه پیش تــر بیــان  نیســت. چــرا 

کل آن دیــن تلقــی نمــود.  کامــل شــدن  معنــای 
کــردم«؛ پــس چگونــه  کامــل  ز دینتــان رابرایتــان  کــه: »امــرو د: از طرفــی خــود آیــه تصریــح دارد 
گرفــت.  کــردن امــت- آن هــم بــه صــورت عــام  کامــل  و بــا چــه برهانــی مــی تــوان آن را بــه معنــای 

لــذا راهــی بــه ایــن معنــا وجــود نــدارد. 
یــد: ایــن آیــه بطــالن نظــر امامّیــه مبنــی بــر امامــت منصــوص علــی بــن أبــی  گو 6. فخــر رازی 
کافــر  کــه  کســانی  گفتــه: در آیــه آمــده اســت: » همانــا  طالــب را مشــخص می کنــد. او در ادامــه 
ــذا  ــس از آن هــا نترســید و از مــن بترســید«؛ ل ــد پ گردیدن ــوس  ــن شــما مای ــر در دی شــدند از تغیی
کــه صحابــه آن را تغییــر نــداده  لــت بــر امامــت علــی ؟ع؟ داشــت مســتلزم آن می شــد  گــر آیــه دال ا

کــذب اســت.  بلکــه هرچــه بیشــتر آشــکار نماینــد. بنابرایــن ادعــای امامّیــه در ایــن بــاره 
کــه، مفســران و محدثــان  تحلیــل:  الــف: ایــن ادعــای فخــر رازی از آنجــا نشــأت می گیــرد 
کالّنجــوم باّیهــم إقتدیتــم  ــی  ــر اســاس حدیث»أصحاب أهــل ســنت خصوصــًا ســلفیان آن هــا ب
إهتدیتــم«  -کــه آنــرا بــه پیامبــر ؟ص؟ نســبت می دهنــد- معتقــد بــه عدالــت تمــام صحابــه 
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کــه تنهــا پیامبــر؟ص؟  را یکبــار دیــده و بــا ایشــان مصاحبــت و  هســتند.52  حتــی صحابیانــی 
کوتــاه داشــته اند.53  لــذا تمــام عملکــرد آن هــا را صحیــح می داننــد. از ایــن رو و  مجالســتی 
کــه فخــررازی نیــز تمــام صحابــه را عــادل می پنــدارد، و از طرفــی عملکــرد آن هــا  بــه آن دلیــل 
ــد.  ــه نمی یاب ــر امامی ــردن نظ ک ــور  ــذب تص ک ــز  ــاره ای ج ــد، چ ــه می بین ــاد امامی ــالف اعتق را خ
امــا ایــن پنــدار، پنــدار صحیحــی نیســت و شــیعه54  و حتــی بســیاری از محققــان جدیــد أهــل 
ّیــه  ّیــه بــه آن معتقــد نیســتند. چنانچــه أبور ســنت از جملــه احمــد امیــن مصــری و محمــود أبور
ــان  ــخرۀ مخالف ــن و س ــۀ طع ــه مای ک ــد  ــوری می دان ــودن« را از ام ــه ب ــت صحاب ــه »عدال ــد ب معتق
بــر عــدم عدالــت صحابــه و اصحابــی  نیــز  یــخ  تار بــه مســلمانان اســت. 55  اســالم نســبت 
کــی از عملکــرد  همچــون خالدبــن ولیــد و بســیاری دیگــر اذعــان داشــته و داســتان های هولنا

ــت. 56 ــوده اس ــط نم ــت و ضب ــود ثب ــات خ ــا در صفح آن ه
یــش، و أحادیــث مــورد قبــول خــود،  کــه فخــر رازی بــر اســاس اعتقــاد خو ب: نکتــۀ دیگــر آن 
ایــن ادعــا را نمــوده حــال آن کــه بســیاری از اخبــار أهــل ســنت نــزد شــیعه مــورد قبــول نیســت.  74
کــه پیرامــون  کــه آیــا صحابــه -یعنــی همــان هایــی  ج: از طرفــی ایــن ســوال پیــش می آیــد 
گــوش فــرا مــی دادنــد و امتثــال  پیامبــر؟ص؟ بودنــد- بــه تمــام ســخنان و دســتورات پیامبــر ؟ص؟ 

کــه حتمــًا ایــن دســتور را نیــز اطاعــت نماینــد؟ ــا انتظــار رود  ــد، ت ــر ایشــان می نمودن ام
یــخ داســتان هایی نقــل می نمایــد و مــا را بــه حقیقــت رهنمــون می سازد؛مانند:داســتان  تار
کــه طبــق صریــح آیــۀ قــرآن، چــه آن چــه  گســیل لشــکر اســامه و داســتان قلــم و دوات؛ حــال آن 
پیامبــر ؟ص؟ از طریــق وحــی جبرئیــل بیــان دارد، و چــه آنچــه خــود بــر زبــان رانــد، چیــزی جــز  وحــی 

 َوْحــٌي ُیوَحى<.)النجــم، 4-3/53(.
َ

نیســت.>َوَما َیْنِطــُق َعــِن اْلَهــَوى،ِإْن ُهــَو ِإّل
ِذیَن آَمُنوا< مســلمانان 

َ
َها اّل ّیُ

َ
یــم با لفظ >َیــا أ د: مطلــب دیگــر آن کــه، آیــات بســیاری در قــرآن کر

کــه مربــوط بــه اواخــر بعثــت  ِذیــَن آَمُنــوا< پیداســت 
َ
َهــا اّل ّیُ

َ
کــه از عبــارت >َیــا أ را خطــاب قــرار داده؛ 

پیامبــر ؟ص؟ می باشــد- و در ضمــن آن مکــررًا مســلمانان را بــه اطاعــت از امــر خداونــد و رســول 
گــر مســلمانان و صحابــه پیــروی محــض از دســتورات خــدا و  فرمــان داده اســت.57  حــال ا

پیامبــر ؟ص؟ می نمودنــد نظیــر ایــن آیــات، در ایــن تعــداد، نــازل می شــد؟
ــا پیامبــر ؟ص؟ نــازل  گســتاخی مــردم و صحابــه در برخــورد ب کــه بــه دلیــل  ــر آن آیاتــی  عــالوه ب
گردیــده و طریقــۀ ســخن گفتــن و ارتبــاط بــا پیامبــر؟ص؟ را بــه آنــان آموختــه اســت)الحجرات،2/49و4(

دلیلــی بــر ایــن مدعاســت.
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کــه در بردارنــدۀ  کالم ایشــان  هـــ : بنابرایــن بــی توجهــی بــه ســخنان پیامبــر ؟ص؟ و تغییــر دادن 
کــه بــدون ســابقه باشــد .80  احــکام الهــی بــود، و نیــز عــدم وفــای بــه عهــد الهــی مطلبــی نیســت 

لــذا دلیلــی بــر صحــت مدعــای فخــررازی وجــود نــدارد. 
کــه: بســیاری از  ــد ایــن اســت  ری می نمای کــه بیــان آن در ایــن قســمت ضــرو و: نکتــۀ دیگــر 
ــد  ــد دارن کی ــی ؟ع؟ تا ــرت عل ــت حض ــه والی ــه ب ــن آی ــت ای ل ــت دال ــر صح ــران ب ــان و مفس محدث
چنــان کــه بســیاری از آن هــا نیــز از أهــل ســنت محســوب می گردنــد.58  و لکــن در توجیه مذهب 
یــش، ترجیــح فاضــل بــر افضــل یعنــی روی کار آمــدن أبوبکــر و خلفــا بــه جــای حضــرت علــی  خو
کــه آن حضــرت نســبت بــه أبوبکــر بســیار شایســته تــر بودنــد را بــی اشــکال دانســته  ؟ع؟، بــا آن 
کــه حضــرت علــی ؟ع؟ نیــز بــه ایــن مطلــب راضــی بودنــد. بنابرایــن  گونــه بیــان می کننــد  و ایــن 

دلیلــی بــرای مناقشــه و مباحثــه در ایــن مســأله نمی بیننــد.
کــه أهــل تســنن، خــود بــه منصــوص بــون مســأله امامــت و وجــوب تعییــن  ز: نکتــۀ دیگــر آن 
کــه تعییــن امــام بــرای مــردم واجــب اســت. و دلیــل آن  امــام از طریــق نــص معتقدنــد و متفقنــد 
را آیــات قــرآن و ســنت پیامبــر ؟ص؟ می داننــد. از جملــه أدلــۀ قرآنــی أهــل ســنت بــر وجــوب تعییــن 

امــام بــر مــردم ، آیــۀ 59 ســوره نســاء اســت.
یــد: ولــی دیــن،  ــاره می گو ردی پــس از نقــد ســخنان دیگــران در ایــن ب بــه عنــوان نمونــه: مــاو
کــه  کســانی  رده اســت. خداونــد می فرمایــد: » ای  گــذاری امــور را بــه صاحــب اختیــار دیــن آو وا
ردیــد، خــدا و رســول و اولــی االمــر از خــود را اطاعــت کنیــد«. پــس بــر مــا اطاعــت از اولــی  ایمــان آو

کــه همــان امامــان فرمانــروای مــا هســتند«.59 کــرد  االمــر را واجــب 
ــد اطاعــت از اولــی االمــر را واجــب  ــه چنیــن اســت: چــون خداون ــه ایــن آی ل ب نحــوۀ اســتدال
کــه بــا ایــن  کــرده اســت، پــس معلــوم می شــود تعییــن آن هــا نیــز  واجــب اســت.60 واضــح اســت 
ل بــه راحتــی می تــوان گفــت: همــان طــور کــه اطاعــت از رســول خــدا ؟ص؟ واجــب اســت  اســتدال
کــه  و  تعییــن آن بــه جهــت علــم و عصمــت او- از جانــب خداســت، تعییــن اولــی االمــر نیــز 
اطاعتشــان واجــب اســت، بــر عهــدۀ خداونــد اســت. شــیعه نیــز بــر منصــوص بــودن امامــت و 
ِذیــَن آَمُنــوا 

َ
ُكــُم اهَّلُل َوَرُســوُلُه َواّل َمــا َوِلّیُ

َ
تعییــن آن از طریــق نــص معتقــد اســت و آیــه شــریفۀ والیــت >ِإّن

 َوُهــْم َراِكُعوَن<)المائــدة، 55/5(  »همانــا ولــی امــر شــما تنهــا خــدا 
َ

َكاة
َ
 َوُیْؤُتــوَن الــّز

َ
ــَاة ِذیــَن ُیِقیُمــوَن الّصَ

َ
اّل

ــا داشــته و در حــال رکــوع زکات می دهنــد«. را از  ــه پ کــه نمــاز ب ــی هســتند  و رســول و آن مؤمنان
کــه می دانیــد ایــن  گونــه  لــت دارد. و همــان  کــه بــه تعییــن امــام از طریــق نــص دال آیاتــی می دانــد 
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آیــه بــه نقــل از شــیعه و ســنی در بــاره حضــرت علــی؟ع؟ نــازل شــده اســت.61
کــه أهــل تســنن خــود، بــر منصــوص بــودن امامــت  گردیــد  بــا ایــن توضیحــات مشــخص 
کیــد دارنــد؛ حــال، بــه چــه دلیــل فخــر رازی آیــۀ اکمــال را دلیلــی بــر منصــوص بــودن انتصــاب  تا
ــه چــه دلیــل صراحتــًا مســألۀ انتخــاب آن حضــرت از طریــق  ــدو ب حضــرت علــی ؟ع؟ نمی دان

ــد؟!  ــۀ اکمــال- را باطــل می دان ــه فقــط آی نــص - ن
گــردد و تصریحــی بــر  گــر قــرار بــود وجــود امــام از طریــق نــص ثابــت  کــه حتــی ا در حالــی 
کاندیــدا بــرای  کاملتریــن  امامــت و وصایــت شــخص حضــرت علــی ؟ع؟ نبــود، بهتریــن فــرد و 
کــه أبوبکــر -خلیفــه اول-  کمــا ایــن  ایــن منصــب تنهــا می توانســت حضــرت علــی ؟ع؟ باشــد، 
کــه، أحادیــث بســیاری نیــز در ایــن بــاره  نیــز بــر ایــن مســأله اذعــان داشــته اســت.  بــه عــالوه آن 
ــت  ــل بی ــی ؟ع؟ و أه ــرت عل ــارۀ حض ــر در ب ــۀ تطهی ــزول آی ــن ن ــت. 62 و همچنی ــده اس گردی وارد 

ــت.)األحزاب، 33/33(.  ــتگی آن هاس ــی و شایس ک ــر پا ــی ب ــر؟ص؟ دلیل پیامب
گــر ایــن مســأله -یعنــی والیــت  کــه معتقــد اســت: ا ح: در انتهــا، در پاســخ بــه فخــر رازی 
ــد!، عبــارات ســید  ــه آن عمــل می کردن ــه ب ــود، قطعــًا صحاب حضــرت علــی ؟ع؟- منصــوص ب

کتابــش را بیــان می کنیــم: شــرف الدین موســوی، در نامــه هشــتاد و چهــارم از 
ــا  ــد، ام ــد بودن ــود، متعّب ــروی ب ــدی و ُاخ ــائل تعّب ــوص مس ــه مخص ک ــی  ــه نصوص ــه ب صحاب
التــزام بــه نصــوص و امــوری کــه متعلــق بــه مســائل حکومتــی و سیاســی و تدبیــر امور دولــت بود، 
گــر نظرشــان در عمــل  را الزم نمی دانســتند، بلکــه بــرای خودمحــل نظــر و اجتهــاد مــی دیدنــد، و ا
یاســت وحکومتشــان نفــع می بخشــید آن  کیــان آن هــا را بــاال می بــرد و یــا بــه ر بــر خــالف نــص، 
خــالف را مرتکــب می شــدند. همچنیــن آن هــا دِل خوشــی از حضــرت علــی ؟ع؟ نداشــتند 
کــه ایشــان در راه اعتــالی حــق، از هیــچ مســأله ای فروگــذار نمی کردنــد و در راه عــدل و  چــرا 
کــه شــیخوخیت در میــان آن هــا اهمیــت بــه  هجــه بودنــد. عمــوم عــرب نیــز، 

ّ
عدالــت صریــح الل

کــم ســن بــودن حضــرت علــی ؟ع؟ را دلیلــی بــر رّد ایشــان می دانســتند و عــالوه  ســزایی داشــت، 
ــر آن هــا توســط آن حضــرت        کاف ــکان  کــه نزدی ــه جهــت آن  کینــۀ حضــرت علــی ؟ع؟ ، ب ــر آن،  ب

کشــته شــده بودنــد در قلب هــای آنــان وجــود داشــت. 63 - در راه اســالم- 

نتیجه گیری از آیۀ اکمال:
ــه ایــن  ــه ب ــوان در معنــای نهایــی آی گرفــت می ت کــه صــورت  ــا توضیحــات و تحلیل هایــی  ب
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کفــار و  یجــی از ســوی خداونــد نــازل می شــد و لــذا  کــه: دیــن اســالم بــه طــور تدر نتیجــه رســید 
کــه پــس از مدتــی،  ــد  منافقیــن در دیــن مســلمانان یعنــی اســالم طمــع داشــتند وامیــدوار بودن
ــد می کــرد بنابرایــن  ــه نحــوی از میــان رود. و ایــن امیــد و طمــع آن هــا، همیشــه اســالم را تهدی ب

کــه از ایــن تهدیــد بترســند.  مســلمانان حــق داشــتند 
ز متوجــه  ــا آن رو کــه ت ــد، مؤمنیــن را از خطــری  ــْوُهم< از جانــب خداون

َ
پــس جملــه >لَتْخش

کــه خداونــد در آیــات قبــل  آن هــا بــود و مســلمانان از آن واهمــه داشــتند امــان می دهــد. چنــان 
وَنُكــْم<)آل عمــران، 69/3(؛ »طائفــه ای از أهــل 

ُ
ْهــِل اْلِكَتــاِب َلــْو ُیِضّل

َ
 ِمــْن أ

ٌ
ــة

َ
ْت َطاِئف

َ
فرمــوده بــود: >َوّد

گمــراه ســازند«.  کــه شــما را  کتــاب، بســیار دوســت داشــتند 
کافــر  و چــه منافقــان- در انتظــار از بیــن رفتــن دیــن  کفــار -چــه در معنــای عــام  بنابرایــن 
مســلمانان بودنــد. و در حقیقــت دیــن اســالم، مــورد نفــرت و بغــض آن هــا بــود نــه أهــل اســالم و 
کردنــد؛  مســلمانان واقعــی. بنابرایــن از هــر روشــی بــرای خاموشــی نــور خداونــدی، اســتفاده مــی 
در ابتــدا تصمیــم داشــتند پیامبــر ؟ص؟ را در راه خــود سســت نماینــد لــذا پیشــنهادات مختلفــی 
بــه ایشــان دادنــد امــا مثمــر ثمــر واقــع نشــد ؛ ســپس بــه فریــب مؤمنیــن و اشــاعۀ نفــاق و شــبهات 
کــه امیــد  و خرافــات پرداختنــد تــا دیــن مســلمین را از پایــه خــراب نماینــد.64   امــا آنچنــان 
کــه  گردیــد. آخریــن چیــزی  ز افــزون  ز بــه رو داشــتند اوضــاع پیــش نرفــت و شــوکت اســالم رو
یــش بازگردنــد،  کــه بــا آن بــه قــدرت و شــوکت پیشــین خو کفــار و منافقیــن امیــد بــه آن داشــتند 
گمــان  یــرا آنــان نبــوت را پادشــاهی در لبــاس رســالت می پنداشــتند و  رحلــت پیامبــر ؟ص؟ بــود. ز
می نمودنــد چــون پیامبــر؟ص؟ فرزنــد ذکــوری نــدارد رســالت او پــس از وفاتــش پایــان یافتــه و دینــش 
کــه از لحــاظ احــکام و معــارف، جامــع بــوده و  گــذارد.  هــر چنــد دینــی باشــد  روبــه زوال خواهــد 

یــش نیســت.  کمــال رســیده، اّمــا بــه خــودی خــود قــادر بــه حفــظ خو بــه 
کــه : تمــام  لــذا از همــۀ مطالــب بیــان شــده بــا دقــت و اعتبــار صحیــح، روشــن می گــردد 
کنــد  کســی را منصــوب  یــش  کــه خــدا بــرای دیــن خو کفــار هنگامــی محقــق می شــود  ناامیــدی 
کــه در حفــظ و تدبیــر امــور دیــن و هدایــت امــِت ایــن دیــن، قائــم مقــام و جانشــین پیامبــر ؟ص؟ 
یــرا در ایــن حالــت دیــن از  کفــار را بــه دنبــال دارد. ز کــه ناامیــدی  باشــد. و همیــن امــر اســت 

ــده اســت.  گردی ــه مرحلــه دوام و بقــاء وارد  ــودن ب ــر ب ــودی و زوال پذی مرحلــه ناب
کــه  ز تمامــش نمــوده، همــان بــود  کــه امــرو کــرده و نعمتــی  کاملــش  ز  کــه خــدا امــرو پــس دینــی 
کفــار را ناامیــد  کفــار در آن طمــع داشــتند و مؤمنیــن در بــارۀ آن می ترســیدند و باالخــره خداونــد 
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کــرده و فرمــود  کامــل و تمــام نمــود؛ مؤمنیــن را از تــرس دربــارۀ دیــن نهــی  کــرد و دیــن و نعمتــش را 
تــا از او -خداونــد- بترســند کــه مبــادا ایــن دیــن کامــل و نعمــت تمــام را بــه دلیــل ناسپاســی آنــان  

کنــد.  نســبت بــه نعمــت والیــت - از آن هــا ســلب 
ز از دیــن  ــرو کفــار در آن کــه  زی  ز ]یعنــی رو کــه: امــرو ــه ایــن اســت  پــس، ماحصــل معنــای آی
کــرده بــودم بــه واســطۀ واجــب  کــه بــر شــما نــازل  شــما مأیــوس شــده اند[ مجموعــه معــارف دینــی 
کــه عبــارت از اداره و تدبیــر الهــی،  کــردن »والیــت« کامــل ســاختم و نعمتــم را -یعنــی والیــت را- 
ز تنهــا والیــت خــدا و رســول بــود، و والیــت  یــرا تــا امــرو کــردم ؛ ز در امــور دینــی اســت بــر شــما تمــام  
ره بعــد از زمــان انقطــاع وحــی،  کافــی اســت ولــی بــرای دو کــه وحــی نــازل می شــود  آن هــا مادامــی 
کــه حضــرت  کنــد- چــرا  کــه رســولی در بیــن مــردم نیســت، تــا از دیــن خداونــد حمایــت و دفــاع 
را  کســی  کــه  بنابرایــن واجــب اســت  کافــی نمی باشــد.  نبــی ؟ص؟ خاتــم األنبیــاء هســتند- 
کــه  کنــد و او همــان »ولــی امــر« بعــد از رســول خداســت  کــه بــه ایــن امــر قیــام  منصــوب نمایــم 
ــا نصــب  ــوده و ب ــه ناقــص ب ک ــون اســت  ــک قان ــت« ی ــس »والی ــن و امــت اســت. پ ــور دی قیــم ام
گشــته، مــن از حیــث  کــه نعمــِت والیــت تمــام  کامــل می شــود؛ و حــاال  ولــی بعــد از پیامبــر ؟ص؟ 
کســی در  کــه اســالم، دیــن توحیــد اســت و جــز خــدا  دیــن، اســالم را بــرای شــما پســندیدم، چــرا 
کــرده  کــه خداونــد امــر بــه اطاعــت او  آن پرســتیده نمــی شــود و نیــز غیــر از خــدا یــا ولــی و رســولی 

کــس دیگــری اطاعــت نمی شــود«.65 باشــد، از 

در  یکــرد  رو و  روش  همیــن  بــا  تبلیــغ  آیــه  1.بررســی   

ــیده  ــاپ رس ــه چ ــات ب ــه بین ــمارۀ»85« فصلنام ش

اســت.

حســین  »میرحامــد  األنــوار،  عبقــات  ن.ک:   .2

زاده. افتخــار  حســن  ســید  هندی«،ترجمــۀ 

»عالمــه  دینــی  دســتورات  و  اعتقــادی  اصــول   .  3  

.25 /2 ئــی«، طباطبا

4  .  تفســیر نــور الثقلیــن، 1/ 590 و653؛ بحــار األنــوار 

،37/ 11؛ الکافــی،  1 / 289.

5  . ر.ک: الغدیــر  ،ج1؛ عبقــات األنــوار/ حدیــث غدیــر؛ 

ترجمــۀ المراجعــات  »جعفــر امامــی«؛ 

فــی  نزلــت  آیــة  خمســمائة  فــی  الثمیــن  الــدر 

نــور  »البرســی«؛  أمیرالمؤمنیــن؟ع؟،   موالنــا 

األمیــر فــی تثبیــت خطبــة الغدیــر،  »تقدمــی 

واقعــۀ  اثبــات  بــه  کتــب  ایــن  معصومــی«. 

غدیــر و آیــات مربــوط بــه آن بــا اســتفاده از 

پرداخته انــد  ســنت  أهــل  کتــب 

َتُه 
َ
رســال َیْجَعــُل  َحْیــُث  ــُم 

َ
َاْعل َاهلُل   .   6

گاه تــر اســت  )االنعــام،124/6(؛» خداونــد آ

دهــد«. قــرار  کجــا  را  یــش  خو رســالت  کــه 

ــَل  ْجــس َاْه ــُم الّرِ ــَب َعْنُک ــُد اهلُل ِلُیذِه مــا ُیری 7  . ِاّنَ

َرُکــْم َتْطهیــرا )األحــزاب،33/  َبْیــت َو ُیَطّهِ
ْ
ال
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از  گردانــد  دور  کــه  کــرده  اراده  خداونــد  همانــا  33(؛» 

کــی را، و  شــما أهــل بیــت ]هرگونــه[ پلیــدی و ناپا

گردانــد. توضیــح: 66 نفــر از  شــما را پــاک و طاهــر 

مفســران و مورخــان أهــل ســنت از جملــه طبــری، 

ثعلبــی، خوارزمــی و فخــر رازی و ... ایــن آیــه را دربــارۀ 

کســب  بــرای  انــد.  دانســته  علــی؟ع؟  حضــرت 

مراجعــه   156  /2 الغدیــر،  بــه  بیشــتر  اطالعــات 

نماییــد.

8  . شــفاء، الهیــات/ فصــل  ســوم از مقالــۀ دهــم» بــه 

یــخ/ 141 و 142.  نقــل از: حســاس تریــن فــراز  تار

ــه معنــای رود، برکــه و آبگیــر اســت. معجــم  ــر ب  9 . غدی

البلــدان »حمــوی«، 4/ 188؛ تفســیرالصافی،2 / 

449؛ترجمــۀ تفســیر المیزان»موســوی همدانــی«، 

 .95 /6

10  . تفســیر القمی،  1/ 179؛ التفســیر عیاشــی،  1/ 331و 

یــد  جاو روان  تفســیر  447؛   /2 الصافــی،  332؛ 

»ثقفــی تهرانــی«،2/ 320؛ الــدر الثمیــن/81 - 88 ؛ 

نــور األمیــر/ 86 -91؛ بحار األنــوار، 21/ 387 و :37 

/ 173و 203 - 204؛ عوالــم العلــوم، 15-3/ 50و 

60و 75و 79و 80 و 301؛ الغدیــر، 1/ 10 و 22. 

11  . بحــار األنــوار،  173/37و203-204؛ عوالــم العلــوم، 

301؛احقــاق  و   80 79و  75و  60و  50و   /3-15

الحــق  »شوشــتری« 46/21. 

عوالــم  العلــوم،  عوالــم  209؛   /37 األنــوار،  بحــار   .  12  

الحــق،  احقــاق  15-44/3و97و301؛  العلــوم، 

  .57 و   53/21

کامــل و دقیــق خطبــه رجــوع  گاهــی از متــن  13  . بــرای آ

463؛   -  450  /2 الصافــی،  تفســیر  بــه:  کنیــد 

بعــد؛  بــه   89  /1 »نیشــابوری«،  روضةالواعظیــن 

بعــد.  بــه   66  /1 »طبرســی«،  االحتجــاج 

بــه  کــه  را  حدیــث  ایــن  شــیعی  مفســران  تمــام   .   14

حدیــث غدیــر معــروف اســت در ذیــل آیــۀ تبلیــغ 

کنیــد بــه:  رده انــد. بــرای اطــالع بیشــتر مراجعــه  آو

 /1 تفسیرعیاشــی،  -181؛   179  /1 قمــی،  تفســیر 

331 و 332؛ مجمــع البیــان، 3/ 344؛ تفســیر نــور 

 /2 الصافــی،  تفســیر  658؛   -  653  /1 الثقلیــن، 

.  88  -  86  /6 المیــزان،  -466؛   446

قمــی،  تفســیر  207؛   -  201  /37 األنــوار،  بحــار   .   15

 .181 -179 /1

 16 . بحــار االنــوار، 21/ 387؛ تفســیر مجمــع البیــان، 1/ 

262؛ الغدیــر، 1/ 11. 

 17 . بحار األنوار، 37 / 127 و 166 و : 28/ 90؛ الغدیر، 

1/ 58، 271، 274؛ عوالــم العلــوم، 3-15/ 42 ، 

60،  65، 134و 136. 

ــام  ــن و اتم ــال دی ــه اکم ک ــد  ــیعی معتقدن ــران ش  18. مفس

نعمــت بــا تعییــن و نصــب حضــرت علــی ؟ع؟ بــه 

عنــوان جانشــین پیامبــر؟ص؟ در روز غدیــر خــم، بــه امــر 

گرفتــه اســت. تفســیر نورالثقلیــن،  ــد صــورت  خداون

375؛   /2 الصافــی،  تفســیر  590؛   -  587/1

یــد،  المیــزان،282/5 و 300 - 311؛ تفســیر روان جاو

 /3 »طوســی«،  التبیــان،  تفســیر  -231؛   229  /2

435؛ مجمــع البیــان، 3/ 246 ...  .

19 . بحار األنوار، 37/ 111.

 20 . الکافی، 1/ 289.

21  . بحــار األنــوار، 37/ 136و :41/ 228؛ عوالــم العلــوم، 

.68/3-15

22  .إثبــات الهــدات بالنصــوص و المعجــزات »حرعاملــی« ، 

»ترجمــۀ نصراللهــی«، 2/ 152؛ اســرار غدیــر/ 66.

ــن محســوب  ــن محرمــات اکمــال دی ــرا تشــریع ای ی 23 . ز

نمــی شــود.» المیــزان، 5 / 269«. 

ید، 230/2 .  24  . المیزان، 5 / 260؛ تفسیر روان جاو

یــم »حجتــی«/  کر یــخ قــرآن  25  . ر.ک: پژوهشــی در تار

تقــان  اال »معرفــت«/58؛  قــرآن  یــخ  تار ؛   70-  66

 .209/1 »ســیوطی«، 

و 79؛   78 البیــان »طبــری«، 8 /  تفســیر جامــع   .   26

196؛  و   195  /2 »زمخشــری«،  الکشــاف   تفســیر 
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تفســیر الصافــی، 2/ 374 و 375؛ مجمــع البیــان،2/ 

435؛ تفســیر  434 و  158 و 159؛ التبیــان، 3 / 

یــد، 2 / 229 و 230. روان جاو

 /3 التبیــان،  159؛   /2 البیــان،  مجمــع  ر.ک:   .   27

 /2 الصافــی،  تفســیر  299؛   /5 المیــزان،  435؛ 

.3 7 5

یــخ اســالم »فیــاض«/ 100-101 ؛ منتهــی اآلمــال    28. تار

»قمی«/ 117.

29  . منتهــی اآلمــال / 130 ؛ علــی؟ع؟ از زبــان اســتاد 

شــهید مطهــری »عزیــزی«/ 17.

کــه پــس  30  . دلیــل ایــن مدعــا جنــگ هایــی اســت 

در  عربســتان  از  خــارج  در  پیامبــر؟ص؟  رحلــت  از 

چــرا  گرفــت،  صــورت  هــا  گشــایی  کشــور  زمــان 

گــر  ســرزمین هــای دیگــر نــا امیــد بودنــد بــه  کــه ا

کشــی  راحتــی ، همچــو مــردم مکــه در برابــر لشــکر 

یــخ  تار ؛  ردنــد  فــرود می آو تســلیم  مســلمانان ســر 

.  125 و  اســالم/123 

تفســیر  فــی  الوســیط  79؛   /  8 البیــان،  جامــع   .   31

.154  /2 »نیشــابوری«،  المجیــد  القــرآن 

32  . المیزان، 5/ 265.

33  . جامع البیان، 8 / 79؛ الوسیط، 2/ 154.

یــخ  کریــم 61 و 62 ؛ تار یــخ قــرآن  34  . پژوهشــی در تار

قرآن»معرفــت«/ 46 ؛ مجمــع البیــان، 2/ 394 ؛ 

جامــع البیــان، 8 /82 ؛و نیــز ر.ک: االتقــان، 1/ 105 

.109  -

35  . تاریــخ عمومــی حدیــث »معــارف«/156و 157و 193 

و 337؛ تاریــخ حدیــث »مدیــر شــانه چــی«/ 54.

یخ عمومی حدیث/ 140. 36  . تار

یخ اسالم/ 100. 37  . تار

اســتاد  زبــان  از  علــی؟ع؟  106؛  اســالم/  یــخ  .تار   38

.17  / »عزیــزی«  مطهــری 

تقــان،  اال یــم/ 55؛  کر قــرآن  یــخ  تار پژوهشــی در   .   39

.106 و   105/1

40  . جامع البیان، 8/ 82 و 83.

41  . تفسیر الصافی، 2/ 375.

تقان، 1/ 105 و109 . 42  . اال

یــخ  کریــم/ 59 -62؛ تار یــخ قــرآن  43  . پژوهشــی در تار

قــرآن/ 45 و 46.

44  .ترجمۀ المیزان، 5/ 316-315.

45  . از مفاهیم قرآن، »مصطفی اسرار«/ 29.

»عالمــه  دیــن  احیــای  در  أئّمــه؟ع؟  نقــش   .  46

.7 1 /1 ، » ی عســگر

یــخ  تار ؛   141 یــم/  کر قــرآن  یــخ  تار در  پژوهشــی   .   47

.107  /1 تقــان،  اال ؛   58 قــرآن/ 

؛   62 و   61 یــم/  کر قــرآن  یــخ  تار در  پژوهشــی   .   48

؛   394  /2 البیــان،  مجمــع  ؛   46 قــرآن/  یــخ  تار

ــان، 1 / 105 - 109 ؛  تق ــان، 8/ 82 ؛ اال ــع البی جام

 .378 و   356  /6 بخــاری،  صحیــح 

49  . الســقیفة و الخالفــة »عبدالفتــاح عبدالمقصــود«، 

»ترجمــه افتخــارزاده«/ 94و 95.

یــخ  تار ؛ پژوهشــی در  یــخ اســالم/ 103 -105  تار  .  50  

.61 یــم/  کر قــرآن 

همــان  افــراد  از   ... و  موقــوذة«   « .»منخنقــة«و    51

کــه در آیــات ســوره هــای بقــره و  محرماتــی هســتند 

.269  / المیــزان، 5  بــود.  گردیــده  ذکــر  نحــل  و  انعــام 

52  . اســدالغابه فــی معرفــة الصحابــة »إبــن أثیــر«، 1/ 10؛ 

شــرح نهــج البالغــه، »إبن أبــی الحدیــد«، 1 /157.

یــخ عمومــی حدیــث/197 ؛ االصابــه فــی تمییــز  53.  تار

الصحابــة »عســقالنی«، 1/ 10، 13 و 16.

54  . معالم المدرستین »عالمه عسگری«/ 119.

یة«/  55 . اضواء علی الســنة المحمدّیة، »محمود»أبور

.393

و   229-221 »بابــازاده«/  والیــت،  آفتــاب  .ر.ک:    56

کوفــی«، »ترجمــه    238 بــه بعــد؛ الغــارات »ثقفــی 

 .  176 و   175 آیتــی«  عبدالمحمــد 

 74 . عبقات االنوار  »میرحامد حسین هندی«/ 63.
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َ

ُسول ِطیُعوا الّرَ
َ
ِطیُعوا اهلَل َوأ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
57  .مانند:>َیا أ

َو ...<)النســاء،59/4(وآیات: )األنفــال، 20/8و24( 

و )محّمد؟ص؟،33/47(و... .

 58 . الدر الثمین »البرسی«/ 80- 88 . 

الدیّنیــة،  الوالیــات  و  الســطانیة  االحــکام   .  59  

.5 / » ی د ر و مــا «

60  . اإلمامــة العظمــی عنــد أهــل الســنة و الجماعــة، 

.47 »الدمیجــی«/ 

303/2؛  یــد،  جاو روان  تفســیر  5؛   /6 المیــزان،   .  61  

مفاتیــح  - الکبیــر  التفســیر  البیــان،165/6؛   جامــع 

تفســیر  ترجمــۀ  431؛   /3 »فخــررازی«،  الغیــب-، 

طبــری/  فراهــم آمــده بــه زمــان ســلطنت منصــور 

تصحیــح  بــه  ه.ق-   350- ســامانی  نــوح  بــن 

.417-411 یغمایــی/  حبیــب 

کمــال »مظلومــی«/ 83 ، 84   62 . علــی؟ع؟ معیــار 

، 101 و 102 ؛ علــی و الســنة، »حســینی بحرانــی«، 

»ترجمــۀ محمــد امینــی«/ 295-292.

63  . المراجعات/426 و 427 .

64  . المیزان، 5 / 272.

65  . همان/ 282 و 283.


