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Abstract 

Verse 55 of Surah Ma'edeh is one of the verses that Shi'ite commentators 

and theologians have suggested various viewpoints about its arguments. 

Based on Shi'ite viewpoint, this verse argues Imam Ali's Wilayah and 

Imamat. One of the commentators who has criticized the Shiite viewpoint 

and brought many problems and doubts into is Fakhr Razi. This study 

seeks to study and criticize the problems and faults raised by Fakhr Razi 

through using the views of Ayatollah Mohammad Hadi Ma'arefat in a 

descriptive-analytical method, then it proves that none of the problems and 

doubts that he brought up is not true including, not descending a verse in 

dignity of Imam Ali (pbuh), his lack of argumentation for his guardianship 

about this verse, the verse not arguing the Wilayah, the contradiction 

between giving the ring as charity and obligatory zakat, the contradiction 

between giving the ring as charity at the time of saying prayer and his 

Ikhlash (pure intention) and his complete attention to Allah in saying 

praying, the action "giving the ring as charity", lack of agreement between 

the previous and the next verses and the verse arguing Imam Ali's 

Imamat, and the contradiction between Imam Ali's poverty and having a 

ring. 
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ت رازی به آیه ولای نقد و بررسی اشکالات فخر

ه محمدهادی معرفتآیت با تأکید بر دیدگاه  الل  

 *زادهعیسی عیسی

 **زادهنیکزاد عیسی

 چکیده

سنت درباره دلالت آن سوره مائده از آیاتی است که مفسران و متگلمان شیعه و اهر 33آیه 
اند. بنابر دیدتاه شیعه ، این آیه بر ولایدت و امامدت حمدرت های متفاوتی ارائه دادهدیدتاه

دلالدت دارد. از مفسدرانی کده دیددتاه شدیعه را نقدد کدرده و بده آن،  مؤمندان علدی رامی
 رازی است. در ایدن پدژوهش تلداش شدده ، فخراندهای فراوانی وارد کردهها و شبههاشگال
تحلیلدی،  د الل  ه محمدهادی معرفت به روش توصیفیهای آیتتیری از دیدتاهبا بهره است

یدن از هیچ نهایدت ثابدت شدودازی بررسدی و نقدد تدردد و درر های فخرها و شبههاشگال
 احتجدا  ،آیده در شدأن حمدرت علدیای وی همهدون ندازل نشددن هها و شبههاشگال
نگردن آیده بدر عمدوم ولایدت، آن حمرت بر ولایدت خدویش بده ایدن آیده، دلالدت نگردن
نماز بدا اخلداص  داشتن انفاق انگشتر با زکات واع ، سازتارنبودن انفاق انگشتر درمنافات

بودن بودن انفاق بدا انگشدتر، مدانعو توعه کامر به خدا در نماز، فعر کثیر حمرت علی
با  و ناسازتاری فقر علی سیاق آیات قبر و بعد با دلالت آیه بر امامت حمرت علی

 .داشتن انگشتر، وارد نیست

 هاکلیدواژه
 .رازی الل  ه معرفت، فخر، آیتآیه ولایت، امامت، حمرت علی
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 مقدمه

دت خددا در بر این است که امامت، ادامۀ نبو باور شیعه ت و از اصول دین است و امدام، حج 

خلق و واسطۀ فیض او به مخلوقات است و تعیین این منص ، تنها بده دسدت خداوندد اسدت 

 شود. به اعتقاد شیعه تنها مصداق این مقام، امیدرفی میآور وحی به مردم معروسیله پیامکه به

 است. مؤمنان علی
سدوره مائدده اسدت. در  33یگی از دلایر نقلی شیعه برای اثبات این اصر اعتقادی، آیده 

سدنت د ایدن دلیدر را مخددوش دانسدته و مقابر دیدتاه شیعه، فخررازی د از مفسدران اهدر
هادی معرفت، یگی از الل  ه محمداشگالاتی بر استدلال شیعه به این آیه ذکر کرده است. آیت

را  مؤمندان علدی سوره مائده، ولایت و امامدت امیدر 33یشمندان شیعه، با استناد به آیه اند
 رازی پاسخ داده است. اثبات کرده و به اشگالات فخر

 الل  ده معرفدت بده اشدگالات فخدرهای آیتبر ارائه پاسدخ در این مقاله سعی شده تا افزون
الل  ده و نیز شبهاتی که در بیانات آیتهای تگمیلی نیز بیان شود رازی، در صورت نیاز، پاسخ

 معرفت به آن پرداخته نشده است، بررسی و نقد تردد. 
اسدلامی دارای عایگداه و منزلدت شایسته ذکر است که فخررازی در میدان اندیشدمندان 

صورت مسدتقیم یدا مه طباطبایی، بیش از سیصد بار بهای که مرحوم علاتونه، بهی استخاص
، از او نام برده و مطالبی را از وی نقدر و تداهی آن المیزانسنگ تران مستقیم، در تفسیرغیر

 .(13: ص3113)نتّاج، را نقد کرده است 

فی اجمالی فخر. م1  رازی عر 

رممدان  23الددین، در   به فخرخطی  و ملقابنمحم د بن عمر بن حسین رازی، معروف به 
سدالگی  82ق در هرات در 858ل ال ساق، در ری به دنیا آمد و در اول شو344یا  348سال 

خلکهان، )ابندرتاشت. پیگر او را در محلی به نام مزداخان، نزدین هرات به خاک سپردند 

الدین عمر، فقیهی برعسدته و از دانشدمندان علدم رازی، ضیا  . پدر فخر(616: ص0م، ج3333
رازی بده  یدافتن فخدرآمدد و شدهرتشدمار میآور بهاصول و علم کلام بود. وی خطیبی ندام

رازی در اصول دین و کلام،  . فخر(31: ص3، ج3130)دادب،، خطی  به همین سب  بوده است 
 .(623: ص3132)حلبی، ماه  اشعری و در فرو  دین، بر ماه  شافعی بود بر 
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 اشکالات فخر رازی. 2

 نشدن آیه در شأن حضرت علینازل .1-2

 در شدأن امیدر (11 )مائهد::که آیه ولایدت یگی از ادعاهای شیعه این است به تفته فخر رازی 
زیرا بیشتر مفسران بر ایدن باورندد  لاین ادعا پایرفتنی نیست نازل شده است. مؤمنان علی

 .(112: ص36ج ،ق3064رازی،  )فخرکه آیه ماکور در مورد امت نازل شده است 

ه معرفتآیت پاسخ .1-1-2  الل  

 کند: به چند مطل  اشاره میالل  ه معرفت در پاسخ به این اشگال مرحوم آیت

نازل شده است  همه مفسران اتفاق نظر دارند که این آیه در شأن حمرت علی: »اولاً 

الداین »اولین شخصی بود که  ترین مصداق این آیه استل به این معنا که علیو او کامر

 ن.و دیگرا یعنی علی« الاین آمنوا»در آیه ولایت بر وی منطبق شد و عبارت « آمنوا
نت نیدز سصحابه نقر شده است و بزرتان اهر : در این زمینه روایات بسیاری از بزرتانثانیاً 

 .(331: ص3113 ،)معرفتدانند آن روایات را از عهت سند صحی  و معتبر می
در بیدان شدأن ندزول ایدن »توید: الل  ه معرفت مینزول، آیت شأن درباره اختلاف روایات  

طبیعی است که اتر چند نفر عداتانده  .اندی از داستان را نوشتهآیه، هرین از مفسران بخش
 «آیددوعود میهایی بهکنند و تفاوتای را نقر کنند، هرکدام بخشی از آن را نقر میحادثه
 .)همان(

ترین روایدت بده عریدان نزول، نزدین الل  ه معرفت، در میان روایات شأناز دیدتاه آیت

اول هجری( است که وی آن داسدتان  سده مان )متولد اواخراین آیه، تزارش مقاتر بن سلی

 تونه نقر کرده است: را این
وی در کتاب تفسیرخود چنین نوشته است: عبدالل  ده بدن سدلام و اصدحابش نزدیدن 

های ما دور از مسجد و در محلده رسیدند و تفتند: خانه نماز ظهر خدمت پیامبر

کنندد و بدا مدا دشدمنی می آنهداشددیم ها قدرار دارد. از زمدانی کده مسدلمان یهودی

ها نددازل شددد و انددد. در آن هنگددام ایددن آیددهروابطشددان را بدده کلددی بددا مددا قطددع کرده

را در زمره مؤمندان  آنهاخواند و از اینگه خداوند  آنهاها را برای آیه پیامبراکرم

 شمرده بود، خوشحال شدند.
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د مسجد شود، فقیدری را خواست واربرای نماز ظهر می هنگامی که پیامبر اکرم

کندد. پیدامبر از او پرسدید: کسدی آید و خدا را شدگر میدید که از مسجد بیرون می

 چیزی به تو داده است 

 تفت: آری ای رسول خدا.

 پیامبر: چه کسی 

اشاره کرد و تفت: مردی که مشدغول  مؤمنان علی فقیر با دست به حمرت امیر

 نماز است انگشترش را به من داد.

 بر پرسید: هنگامی که انگشتر را به تو داد در چه حالتی بود پیام

 تفت: در حال رکو .

ی َخدص َ علیداً ب هداه  الگرامدهَ »پیغمبر تگبیر تفت و سدپس فرمدود:  « اَلحمدُد لل  ده  الدا 

 .(013-011: ص3ج ق،3061 بن سلنمان، ؛ مقاتل333: ص3113)معرفت، 

أن ندزول آیده بدا انفداق انگشدتر حمدرت الل  ه معرفت در ادامه برای اثبات رابطده شدآیت

 عوید: در نماز، به شعر حسان بن ثابت تمسن می علی

، حسان بدن مائد:( 11)آی، نویسد: هنگام نزول این آیه می مناقبخوارزمی در کتاب 

 تونه به شعر در آورد:ثابت در آنجا بود و آن حادثه را این

 فَاَنَت الَای اَعَطیَت اذ کندَت راکعداً 

 

 تَن نُفوُس الخلق  یا َخیَر راکعیفَد 

 ب خاتَم ددَن الَمیمددون یددا خیددَر سددید 

 

 یددا خیددَر سدداعد ثددم َ یددا خیددَر راکددع 

 فَددداَنَزَل فیدددَن الل  دددُه َخیدددَر ولایَدددةٍ  

 

 َو بَی َنَهدددا فدددی محگمدددات  الشدددرایع   

تو کسی هستی که در حال رکو  )انگشترت( را بخشیدی. ای بهترین خلدایق تمدام  

 و شوند.ها فدای تعان

بخشیدی انگشتر مبارکت را ای بهترین سرور، ای بهترین سجده کننده و ای بهترین 

 کننده.رکو 

هدا بیدان خداوند بهترین مرتبه ولایت را بر تو نازل کرد و آن را در استوارترین آیین

 .(333: ص3113)معرفت، « کرد

از  ،نقر شدده اسدتبسیاری  هایاباین اشعار حسان بن ثابت با تفاوت مختصری در کت

 تنجی شافعی. کفایة الطالبو  (110: ص1، جق3031 )آلوسی، المعانی رولله در تفسیر عم
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 پاسخ تکمیلی  .2-1-2

 کنیم:الل  ه معرفت به نگات ذیر اشاره میدر تگمیر پاسخ آیت

در آیه ولایت، « الاین آمنوا»اند مراد از ر مفسران تفتهرازی که بیشت سخن فخر : ایناولاً 

سنت، مانند سدعدالدین ای از متگلمان اهرزیرا به اعتراف عده لمت هستند، پایرفتنی نیستا

ای و عده (123-121تا: ص)قوشجی، بیملاعلی قوشجی  ،(63: ص1، جق3043)تاتازانی، تفتازانی 

، ق3031)آلوسهی، و آلوسدی  (131: ص6، جق3043کثنر، )ابنکثیدر ابنسنت مانند از مفسران اهر

ترچده در معندای ولایدت،  . اینداننازل شده است آیه در شأن حمرت علی (321: ص2ج

هدیچ اشدگالی  مؤمندان علدی دربداره ندزول آیده در شدأن امیدر ،اندنظریه شیعه را نپایرفته

 اند.نگرده

ن، روایات متعدددی دربداره ندزول های اسلامی و منابع اهر تسندر بسیاری از کتاب: ثانیاً 

 مسدئلهده است که در بعمی از آنهدا بده نقر ش ر شأن حمرت علیسوره مائده د 33 آیه

بخشیدن انگشتر در حال رکو  نیز اشاره شده و در بعمی اشاره نشدده و تنهدا بده ندزول آیده 

 ده است.اکتفا ش درباره علی
عباس، عمار یاسر، عبدالل  ه بن سلام، سلمة بن کهیر، انس بن مالن، عتبة بن حگدیم، ابن

بدالل  ه بن غال ، عابر بن عبدالل  ه انصداری و ابدوذر غفداری ندزول آیده دربداره عبدالل  ه ابی، ع
 .(034ه  133: ص6، جق3043)ر.ک: شوشتری، اند را نقر کرده حمرت علی

تسدنن ندزول آیده دربداره حمدرت  اهر هایبانیز در کت از خود علی نابر آن افزون
 24تعدداد  غایاة المارا کتداب  . در(311: صق3046الدین، )ر.ک: شر نقر شده است  علی

ندزول آیده شدریفه نقدر  تسنن و نوزده حدیث از طرق شیعه درباره شدأنحدیث از طرق اهر
 .(114: ص6، جق3041ی، )خویشده است 
کند که همه های معروفی که این حدیث در آن نقر شده از سی کتاب تجاوز میکتاب

 لالددین طبدریاثدر محد  33صفحه  ،بیذخائر العقکتاب  :از منابع اهر تسنن است، از عمله
 ،0علدد ،جاامع االصاو کتداب  لاثدر قاضدی شدوکانی 35، صدفحه 2، علددفتا القدیرکتاب 
 05صدفحه  ،لبااب النقاو کتاب  اثر واحدیل 143صفحه  ،اسباب النزو کتاب  ل483صفحه 

 153صدفحه  ،اال صاار ناورکتداب  لاثر سبط بن عوزی 13صفحه  ،تذکرةکتاب  لاثر سیوطی
 38صدفحه  ،الکافی الرافیکتاب  لاثر طبری جامع البیان فى تفسیر القرآنکتاب  نجیلر شبلاث
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 ،العماا  کنزکتاب  لاثر سیوطی 808، صفحه 2علد ،المنثور یرکتاب  حجر عسقلانیلاثر ابن
بدر اینهدا در  افدزون الشیخ.ابن مسندمردویه و ابنمسند اثر متقی هندی و  801صفحه  ،8علد 

، ق3043)برای اطلها  بننهتر ر.ک: شوشهتری، متعدد دیگری این احادیث آمده است  هایکتاب

 .(6: جق3032امن،ی،  ؛6ج
نزول دیگر آیات  که در شأندرحالی  توان این همه روایات را نادیده ترفتچگونه می

این همه روایات و  دهدل اما تویا تعص  اعازه نمیکنندقرآن به ین یا دو روایت اکتفا می
ین همه تواهی دانشمندان دربارۀ شأن نزول آیه ماکور مورد توعه قدرار تیدرد و اتدر بندا ا

ای از قرآن این همه روایات نادیده ترفته شود، مدا بایدد در تفسدیر آیدات شود در تفسیر آیه
ای از آیدات قدرآن زیرا درباره شأن نزول کمتر آیه لقرآن، اصولاً به هیچ روایتی توعه نگنیم

  وایت وارد شده است.این همه ر

 در نماز سازگارنبودن انفاق انگشتر با اخلاص حضرت علی .2-2

که در حدال نمداز اسدت است این آنهه شایسته حمرت علیفخر رازی مدعی است 
د. کسدی کده در حدال رکدو  حمور قل  داشته باشد و و به غیر خددا تدوعهی نداشدته باشد

چون در آن حال سخن دیگدری را تدوش  لدتواند حمور قل  داشته باش، نمیزکات بدهد
 .(112: ص36، جق3064رازی،  )فخردهد و می فهمد فرا می

ه معرفتپاسخ آیت. 1-2-2  الل  

سدائر بدا صددای بلندد از »تویدد: الل  ه معرفت در پاسدخ بده ایدن اشدگال میمرحوم آیت
انگشدترش را کده در  کرد در آن هنگام، حمدرت علدیمسلمانان درخواست کمن می

بنابراین در حال نماز همده  لشت کوچگش بود رها کرد و بر زمین افتاد و سائر برداشتانگ
داشدت  توعه حمرت به حق تعالی است و چون نددای سدائر در راسدتای حدق تعدالی قدرار

  .(316: ص3113معرفت، )« حمرت آن صدا را شنید

 پاسخ تکمیلی  .2-2-2

 کنیم.یدر تگمیر پاسخ یادشده به چند نگته دیگر اشاره م
رو هیچ ناسازتاری بدا ازاین لبه سائر برای رضای خدا بود : کمن حمرت علیاولاً 
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اَلْمسدگیُن »فرمدود:  که حمدرت علدیچنان لتوعه به خدا نداشت، بلگه عین یاد خدا بود

رو، ایددن عمددر بدددین ل(140)ننههج البلاغهه،، حکمههت « اسددت َرُسددوُل الل  ددهل سددائر فرسددتاده خدددا

 ر عبدادت دیگدر قدرار داد. که آن حمرت عبادتی را مگچرا لند ستودخداپسندانه را خداو
م 

با توعه به خدا و حمور قل  منافات دارد، توعه به امور دنیایی استل بندابراین توعده  آنهه

کامر به عبادت و حمور قل  در نماز، مانع از آن نیست که انسان به امر دیگری که آن نیز 

کده  ویژه شخصیتی مثدر حمدرت علدیته باشد، بهتوعه داش ،مورد رضای خداوند است

 است.« لایشغله شأن من شأنٍ »مظهر اسم عمال 

اما  لشد، ین حقیقت استخود میدر حال نماز از خود بی اینگه حمرت علی :ثانیاً 

قدر ن طور نیست که همه حالات اولیای الهی یگسان باشد. درباره خدود پیدامبر اکدرماین

آورد اذان کرد که اصلاً طاقدت نمدیای پیدا میحالت عابه نماز،شده است که هنگام وقت 

، ق3040)مجلسهی، « أرحنا یا بلالل زود باش که شدرو  کدنم بده نمداز»فرمود: تمام شود و می

یدا امدام  تااشت، امام حسن. تاهی هم در حال نماز بود، سر به سجده می(331: ص33ج

کددرد و رت بددا آرامددش صددبر مددیشدددند و حمددسددوار مددی روی شددانه پیددامبر حسددین

به نماز ایستاده بدود و تویدا علدوی  داد. در عای دیگری نیز پیامبراش را طول میسجده

ین قدم به علو برداشت و با پایش روی  محر نماز، کسی آب دهان انداخته بود، پیامبر

 اند که مثلاً آن را پوشاند و بعد برتشت. از این قمیه، مسائلی را در باب نماز استخرا  کرده

بنابراین بدرای اولیدای الهدی، حالدات مختلفدی بدوده اسدت  لچه اعمالی در نماز، عایز نیست

 .(314: ص3122)مطنری، 

 بودن انفاق انگشترفعل کثیر .3-2

اسدت و منافدات بدا نمداز دارد و  دادن انگشتر در نماز، فعر کثیرفخر رازی مدعی است 

فعدر کثیدر  .(112: ص36، جق3064رازی،  )فخرد این نیست که چنین کاری بگند شأن علی

 کارهای زیادی در نماز که مربوط به نماز نیست.دادن  ست از انجاما در نماز، عبارت

ه معرفتپاسخ آیت. 1-3-2  الل  

اند کده حمدرت کدار الل  ه معرفت در پاسخ به این اشگال فرمود: علما تصری  کردهآیت
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در انگشدت کوچدن حمدرت بدود بدا یدن تگدان اضافی در نماز انجام ندداد و انگشدترکه 

  .(316: ص3113)معرفت، کوچن بر زمین افتاد و سائر برداشت 

 پاسخ تکمیلی. 2-3-2

 توان تفت: الل  ه معرفت به اشگال میدر تگمیر پاسخ آیت

از  ل زیرا این کدار بدیششوددادن انگشتر در حال رکو  نماز، فعر کثیر شمرده نمی اولاً 

نیسدت، کده دو فعدر بدوده اسدت  انجام داد در حال نماز پیامبر کهپا درآوردن کفش از 

از پشددت  و حسددین تااشددتن حسددنو بیشددتر از پددایین (346: ص0، جق3041)جصههاص، 

 .(131: ص6تا، جح،بل، بی)ابننیست  پیغمبر

خدود دلالدت بدر تجدویز نظدایر آن در حدال نمداز  اینگه این عمر حمرت علدی ثانیاً 

اص، از دانشدمندان اهدرونه که ابوبگر رازی معتهمان لکندمی  سددهسدنت در روف به َعص 

د کده آیده مداکور در مددح آن  چهارم، برای تجویز نظایر آن به این عمر حمرت علی

 . (346: ص0، جق3041)جصاص، کند نازل شده د استدلال می

رد کده فعدر بیماوی در تفسیر آیه ماکور تفته است: آیده شدریفه دلالدت بدر آن دا ثالثاً 

 .(316: ص6، جق3034)بنضاوی، کند اندک، نماز را باطر نمی

 فعددر کثیددر اسددت کدده حمددرت خددودش  ،در صددورتی دادن انگشددتر در نمدداز رابعدداً 

 ولددی اتددر ایددن درآوردن انگشددتر بددا اشدداره ل انگشددتر را درآورده و بدده سددائر داده باشددد

، هرتدز فعدر کثیدر بدرای او آن حمرت بوده و فقیر از دسدت او آن را بیدرون آورده باشدد

 شود.شمرده نمی

 داشتن انفاق انگشتر با زکات واجبمنافات. 4-2

نده صددقه اسدت زکات اسم برای صدقه واعد  دیگر اشگال فخر رازی چنین است که 

کاة»فرماید: زیرا قرآن می لمستحبی ظداهر در وعدوب اسدت و از  و امدرْ  (01)بقر:: « وآتوا الز َ

بندابراین  لاز نظر بیشتر علما معصیت اسدت ،ت از اولین اوقات وعوبطرفی تأخیر ادای زکا

زیدرا در  لعنوان زکات واع  به فقیدر داده اسدتانگشتر را به توان تفت امیرمؤمناننمی

آید که شایسته مقام آن حمرت نیسدت و حمدر این صورت تأخیر در پرداخت آن لازم می
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توان پس نمی ل(112: ص36، جق3064ازی، ر )فخرآن بر صدقه مستحبی نیز خلاف اصر است 

 نازل شده است. پایرفت که آیه در شأن حمرت علی

ه معرفتپاسخ آیت. 1-4-2  الل  

 آیددد کدده واژه زکددات در عددرف قددرآن، هرتدداه دسددت مددیبددا تأمددر در آیددات قددرآن به

 کنددکار رفته است، بدر انفداق مدال در راه خددا دلالدت مدیصورت مطلق یا همراه نماز بهبه

 .(332: ص3113)معرفت، 

 پاسخ تکمیلی. 2-4-2

 زیرا:  لدتوان نقد کررازی را می ین اشگال فخرا

به معنای  ،(104: ص3، جم3330)جوهری،  «صدقه»در منابع لغوی به معنای « زکاة»واژه  اولاً 

ر، اثنه)ابن« پاکی»به معنای  ،(143: ص6، ج3123اثنر، ؛ ابن33: ص1ج ق،3031فار ، ابن) «زیادت»

 و به معنای مدح و برکت آمده است.  (143: ص6، ج3123

وارد شدده  (331: صق3036)راغه  افهانانی، در بسیاری از آیات مگی « زکاة»کلمه  ثانیاً 

 که زکات واع  در مدینه تشریع تردید.درحالی لاست

 دلالت آیه بر معنای ولایت، مخالف با سیاق آیات قبل و بعد. 5-2

وعود دارد: یگدی از آنهدا « ُمح  »و « ناصر»ادن معنای لفظ ولی به دچند دلیر بر ترعی 

توعه به مفهوم آیه قبر و بعد آیه ولایت استل زیدرا خددای متعدال در آیده پیشدین و پسدین 

طلبیدن و دوستی با یهودیان و نصرانیان برحار داشته است و این سدفارش مؤمنان را از یاری

امدا در ادامده  لنصاری ارتبداط برقدرار نگنیدد آیین یهود و الهی به این معنا است که با پیروان

همین دو آیه مؤمنان را به دوستی و درخواست یاری از خدای بزرگ و پیدامبرش و مؤمندان 

در این آیه، متناس  با همدان « ولی»بر این پایه، معنای  ل«ان ما ولیگم الل  ه...»فرماید: توصیه می

استل درنتیجه کسانی « محبت»و « نصرت»مده و آن مفهومی است که در آیات قبر و بعد آ

« ولدی»تویندد: واژه یقین میکنند، بهمیکه در این دسته از آیات دقت و انصاف را رعایت 

چدون  لتواند در روح و مال مدردم تصدرف کنددنه امام که می ،به معنای ناصر و مح  است
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: 36، جق3064رازی،  )فخهرسدت این معنا، بیگانده از مفهدوم ایدن لفدظ در آیدات قبدر و بعدد ا

 .(116ص

 پاسخ. 1-5-2

 زیرا: لتوان پایرفتاین استدلال فخررازی را نمی

کردن از سیاق آیات پیشین و پسین آیه مورد بحث، مشروط به این است که ستفادها اولاً 

یعنی تمام این آیات در ین زمان از سوی خداوند ندازل  لارتباط صدوری آیات ثابت شود

همه ایدن آیدات ل یعنی باید مشخص شود ت موضوعی آیات نیز باید ثابت شودشود و وحد

رازی هدیچ  و حدال اینگده فخدر (361: ص3133)بابهایی، درباره ین موضو  نازل شده اسدت 

شدیعه بدرای  امدا لدلیلی برای وعود این دو شرط در استفاده از سیاق آیات ارائه نگرده است

کرده است و آن وعود اخبار و روایات فراوانی است  طی دلیر ارائهاثبات فقدان چنین شرای

خدود  کدیشآن هم از قول مفسران و راویدان هدم ،که درباره شأن آیه ولایت نقر شده است

؛ 130: ص2، جق3041کثنهر، )ابنآمدده اسدت  اشدانرازی کده در مندابع تفسدیری و روایی فخر

 .(321: ص 2ج ،ق3031آلوسی، 

در ایدن آیده « ولدی»مؤمندان هسدتند و اتدر مقصدود از لفدظ خاط  در آیه ولایت، م ثانیاً 

را یاور مؤمنان برشدمرد و  آید تا پیامبر ترامیلازم می ،باشد« محبت»یا « نصرت»شریفه 

در آیه شریفه پایرفتنی نیست، چون خدای متعال در بسیاری « ولی»این تفسیر از معنای لفظ 

إ ْن تَنُْصدُروا الل  دَه »ن دستور داده است، مانند: کردن دیاز آیات قرآن کریم مؤمنان را به یاری

رو وظیفه مؤمنان است تا به یاری دین خدا اقدام ل ازاین(3)محمد: « ینُْصْرکْم َو یثَب  ْت َأقْداَمگم

از  دادن آندان داده اسدت.دن و یداوریکرکنند و در این صورت خدای متعال وعده به یاری

مانندد دیگدر  پیدامبر ترامدی ن، قانون عمومی است کهردن دیکدیگر سو دستور به یاری

وردن ایدن آدسدتمؤمنان، بلگه بالاتر از آنان به نیگوترین وعه در نصرت دین خددا و در به

در آیه شریفه با توعده « ولی»پس اتر مقصود از لفظ  لفمیلت بزرگ سهیم و پیشگام است

از یداران و  ا حمدرت رسدولآیدد تدباشد، لازم مدی« کردننصرت و یاری»به سیاق آن، 

شمار آید. حال آن حمرت همانند مؤمنان یار و یاور دین خدا شمرده شده یاوران مؤمنان به

عنوان بده توان یافت که خدای متعال پیامبرش راای از آیات قرآن کریم نمیاست و در هیچ آیه
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 استوار برای اثبات این ادعادرنتیجه توعه و دقت به این مطل  دلیلی ل یار و یاور مؤمنان یاد کند

سرپرسدتی، تصدرف،  در آیده شدریفه ولایدت بده معندای« ولدی»ست که بگوییم مقصود از لفظ ا

و  شاترامدی شتن کار مردم با اولویت و احقیت خدای متعال، پیامبراختیاردارسیدتی و در

 .(3ص :2، جق3041)طباطبایی،  مؤمنان یادشده در آیه در تصدی کار مردم است

، زیدرا تعبیدر بده ای ولایت در آیده مدورد بحدث اسدتآیه بعدی قرینه دیگری بر معن ثاً ثال

مربوط به حگومت اسلامی است، نه ین دوسدتی سداده و عدادی و « غلبه آن»و « حزب الل  ه»

و حگومدت و زمامدداری اسدلام و رساند که ولایت در آیه به معنای سرپرسدتی این خود می

 تدأمین همبسدتگی و اعتمدا  بدرایحزب ین نو  تشدگر و زیرا در معنای  لن استمسلمانا

 .(016: ص0، ج3130کارم شنرازی، )ماهداف مشترک افتاده است 

 به آیه ولایت نکردن امام علیاحتجاج. 6-2

کرد، چرا آن حمدرت بدرای اثبدات ولایدت دلالت می اتر آیه ولایت بر امامت علی

ن نگردند   .(61: ص36، جق3064رازی،  )فخرخویش به این آیه تمس 

 پاسخ. 1-6-2

 تونه تفت: توان ایندر پاسخ این اشگال می

وقدداص، عثمددان، در روز شددورای سدقیفه در برابددر سدعد بددن ابدی حمددرت علدی اولداً 

آیدا غیدر از مدن در »دند و فرمودندد: ، طلحه و زبیر، به آیه احتجا  کرعبدالرحمن بن عوف

اده و درباره او این آیه ولایت ندازل شدده میان شما کسی هست که در حال رکو ، زکات د

همهندین آن حمدرت در میددان . (33 : ح341ص  ،ق3031)آمهدی، « نده»همده تفتندد « باشدد 

صفین و در حمور عمعیت، برای اثبات حقانیت خود، دلایدر متعدددی آورد کده از عملده 

 . (332-331: ص3، جق3042)امن،ی، آنها استدلال به همین آیه بود 

و  بگر، به این آیه استدلال کدردهدر مناظره خویش با ابی این، حمرت علیعلاوه بر 

به او فرمود: تو را به خدا قسم، آیا در قمیه زکات انگشتر، ولایدت از طدرف خددا بدرای تدو 

، ق3041؛ فهدوق، 343: صق3031)آمهدی، مقرر شد یا برای من  ابوبگر تفت: بلگه برای تدو 

  .(101: ص6ج
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ن حمرت علیاتر هم بپا ثانیاً  به این آیه نقدر نشدده  یریم هیچ روایتی درباره تمس 

ن آن حمرت نمی باشد، زیرا چه بسا حمرت بده ایدن باشد، نقر نگردن، دلیر بر عدم تمس 

آیه تمسن کرده است، ولی خبرش به ما نرسدیده، خصوصداً بدا توعده بده دشدمنی خانددان 

به  بودی دلایر حقانیت حمرت علیامیه با آن حمرت که تمام تلاش را در محو و نابنی

 ای را محو کرده باشند.کار ترفته بودند، بعید نیست که سند چنین قمیه

ن نگردن حمرت علدی ثالثاً  تواندد در دلالدت آیده بدر امامدت آن بده آیده نمدی تمس 

تونه که برای انجام یا تدرک بعمدی از زیرا آن حمرت همان لای وارد کندحمرت خدشه

 پددیش آمددد، دلددایلی را مطددرح  در قمددایایی کدده بعددد از رسددول خدددارفتارهددای خددود 

نگردن به این آیه نیز دلیلی داشته که آن دلیدر بده دسدت مدا نکرده است، شاید برای تمس

 نرسیده است.

 بودن امامت آن حضرتلازمه بالقوه بودن امامت حضرت علیبلافصل. 7-2

لافت و امامت بالقوه داشته و بعد در زمان نزول آیه، خ اتر بپایریم که حمرت علی

امام بالفعر بوده است، ما نیز این حرف را قبول داریم و حمدر بدر  از رحلت رسول اکرم

زیدرا در آیده، زمدان امامدت  لکندیمبعد از خلافت ابوبگر، عمر و عثمدان مدی امامت علی

ست. اتر بعد از امام ا کند که بعد از رسول اکرمایشان تعیین نشده، بلگه فقط دلالت می

استل پس آیه، امامدت و  کند که بعد از رسول اکرمخلفای ثلاثه امام باشد نیز صدق می

 . (111: ص36، جق3064رازی،  )فخرکند را اثبات نمی ولایت بلافصر علی

 پاسخ .1-7-2

 توان پایرفت، زیرا:این سخن فخررازی را نمی

یعندی هرتداه از طدرف کسدی  لفصر استمتفاهم عرفی در چنین مواردی ولایت بلا اولاً 

که حق فرمانروایی دارد، برای فردی پس از خود مقام و منص  رهبری اثبات کند، متفداهم 

 طلبد. عرفی، رهبری بلافصر است و خلاف آن دلیر می

دلالت کند، دیگر مجالی برای شورا و اعما  و نص خلفا  اتر آیه بر امامت علی ثانیاً 

َو ما کاَن ل ُمدْؤم ٍن َو لدا ُمْؤم نَدٍة إ ذا »ماند. خداوند فرموده است: باقی نمیبرای بعد از خودشان 
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ه ْم َو َمْن یعْص  الل  دَه َو َرُسدولَُه فَقَدْد َضدر َ  یَرُة م ْن َأْمر   قََمی الل  ُه َو َرُسولُُه َأْمراً َأْن یگوَن لَُهُم الْخ 

نگدامی کده خددا و پیدامبرش امدری را لدازم َضلالاً ُمبیناًل هیچ مرد و زن باایمانی حق نددارد ه

هرکس نافرمانی خددا و رسدولش  .اختیاری داشته باشد ]در برابر فرمان خدا[بدانند، از خود 

 .(12)احزاب:  «به تمراهی آشگار ترفتار شده است ،را کند

امری است که خداوند در این آیه  فرض این است که ولایت و امامت حمرت علی

پس کسی حدق نددارد در برابدر ایدن فرمدان الهدی، اختیدار و حگدم  لستبه آن حگم کرده ا

دلالت داشدته باشدد،  درنتیجه اتر آیه بر ولایت و امامت علی لدیگری از خود نشان دهد

 .(630: ص3113)جمعی از نویس،دلان، ماند عایی برای شورا و اعما  و امثال آن باقی نمی

 عدم دلالت آیه بر عدم عمومیت ولایت. 8-2

زیدرا  لقابدر قبدول نیسدت ،دلالت کند که ولایدت در آیده عدام نباشدد« ان ما»از اینگه لفظ 

ما »فرماید: خداوند در عای دیگر می نْیا کماٍ  َأنَْزلْناُه م َن الس َ . (60)یونس: « إ ن َما َمثَُر الَْحیاة  الد ُ

در اینجدا حصدر را  «ان مدا»ز داردل پدس شگی نیست که زندتی دنیا، امثدال غیدر از ایدن را نید

نیا لع  ولهو»فرماید: . نیز خداوند میرساندنمی بدون تردید لع   .(12)محمد: « ا ن ما الحیاُة الد 

در ایدن آیده نیدز حصدر را « ان مدا»شدودل پدس و لهو، تاهی در غیر زندتی دنیدا حاصدر مدی

نظدر هدم  مدوردد، در آیده فهمانددر این دو آیده حصدر نمی« ان ما»ور که طو همان رساندنمی

 .(113: ص36، جق3064رازی،  )فخر رساندحصر را نمی

 پاسخ .1-8-2

 زیرا: لرازی نیز قابر نقد است این ادعای فخر

کندد حصدر مدی بر اساس وضدع لغدوی، دلالدت بدر« ان ما»بنابر نظر اهر لغت و ادب،  اولاً 

 و کداربرد (33ص: ق3040هنهام، بن؛ ا633: صق3043؛ سهکّاکی، 63: صق3036)راغ  افانانی، 

قرینده  سدب ر در ایدن دو آیده، حصدر را نرسداند بهآن در غیرحصر، نیازمند قرینه است و ات

 . ای وعود ندارد، قرینهاست و در آیه مورد بحث

پایرفتده اسدت  (334)کنهف: « قُْر ان ما انا بََشٌر م ثْلُگُم...»رازی در تفسیر آیه  خود فخراً ثانی

 .(140: ص63، جق3064رازی،  )فخرکند میدلالت بر حصر « ان ما»که 
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و « مدا»در آیات دیگر، لفدظ « ان ما»در همان شاهدی که آورده است، به عای کلمه  ثالثاً 

کس بدا دهنده حصدر اسدت و هدیچ، نشاناساس وضع لغوی بر کار رفته است که قطعاً به« الا  »

نْیا إ لا َ لَع ٌ  َو لَْهٌول و زندتی دنیوى َو َما الَْحیاُة الد ُ » مثر  ،بودن آن مخالفت نگرده استحصر

نْیا إ لدا َ لَْهدٌو َو لَع د ل و ایدن »و  (16)انعام: « عز بازیهه و سرترمی نیست ه  الَْحیداُة الدد ُ َو ما هدا 

شدود کده از اینجا معلوم می .(20)ع،کبوت: « زندتی دنیا عز سرترمی بیهوده و بازیهه نیست

ود، صر است و اتر در غیرحصر به کار رشن دال بر حاست که بی« ا  ال»و « ما»معادل « ا ن ما»

 . (636: ص3113)جمعی از نویس،دلان، نیازمند قرینه است 

 است. نگردهبررسی  الل  ه معرفترازی را آیت فخر این سخن  

 با داشتن انگشتر ناسازگاری فقر حضرت علی. 9-2

عهت، وقتدی آن حمدرت و  فقیر بوده و به همین مشهور این است که حمرت علی

اند، سوره انسان )هدر اتدی( و آن مددح اش سه قرص نان را به یتیم، فقیر و اسیر دادهخانواده

عظیم درباره آنان نازل شد. این در صورتی است که خود آندان فقیدر بدوده باشدند و چیدزی 

ا کلدام نداشته باشند، حال اتر بگوییم که در حال رکو  به فقیدر زکدات داده اسدت، ایدن بد

زیرا یا مالی داشدته کده زکدات بدر آن واعد  باشدد و در حدال رکدو   سازدلشان نمیاقبلی

کندد و آن مددح زکات به فقیر داده است یا نداشته و با این حال به آن سده نفدر کمدن مدی

 ایدن دهندده درتوان تفت مدراد از زکداتبنابراین نمی لعظیم در مورد آنان نازل شده است

 .(113: ص36، جق3064رازی،  )فخراست  آیه، حمرت علی

 پاسخ .1-9-2

 زیرا: لتوان پایرفتاین اشگال را نمی

 ،هایی که احیا کرده بدوداز زمین در اواخر زمان حیات پیامبر حمرت علی اولاً 

پس وعوب زکدات بدرایش مشدگلی نداشدت و ایدن از محاسدبه قیمدت  لهایی داشتمزرعه

های ینبُع، عوالی، ن حمرتش در سرزمینر مورد تملآید. ددست میمرتش بهانگشتری ح

هدای حددیث و تداریخ مطدالبی رسید، در کتابعرینه و...که صدقه آن به هزار دینار طلا می

 .(3111؛ احمدی منانجی، 361: ص3، جق3046)هنثمی، آمده است 
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ن بندابرای لتونه قبلدا تفتده شدد، مدراد از زکدات در آیده، زکدات واعد  نبدودهمان ثانیاً 

 تونه منافاتی ندارد.بودن هیچپرداخت زکات مستحبی )صدقه( با فقیر

هدا شدرکت مانند دیگر مجاهددان در عندگ در زمان پیامبر مؤمنان علی امیر ثالثاً 

 ، امیدرناکرد و از عملده آندن همه توزیع میهم غنائم عنگی را بی کرد و پیامبر اکرممی

 داشتن ین انگشتر چیز بعیدی نیست. پس لترفتبود که از این غنائم می مؤمنان

در زمدانی، مدالی بدرای انفداق  با توعه به شرایط آن زمان، اینگه حمدرت علدی رابعاً 

 امر بعیدی نیست. ،داشته باشد و در زمان دیگر در نهایت تنگدستی باشد

سب  ناتوانی و عجز او از تردآوردن مدال نبدوده اسدت،  به فقر حمرت علی خامساً 

سب  عود و سخاوت فراوان او بوده است و این مورد نیز یگی از مدوارد بخشدش و  بلگه به

 انفاق آن حمرت بوده است. 

حاصر شده باشد و اینگده او  کم نصاب زکات برای علیاحتمال اینگه دست سادساً 

عنوان زکات بده فقیدر بدهدد، کاملداً موعده در نظر داشت در اولین فرصت مناس ، آن را به

 یلی بر نادرستی آن در دست نیست.است و دل

 سید مرتمی در پاسخ شبهه یادشده تفته است: 

ای از زیرا وعوب آن در پداره لوعهی ندارد بعیدشمردن وعوب زکات بر علی

آن اسدت  ،بعید است اوقات بر آن حمرت محال نبوده است. آنهه در حق امام

ا داشتن دویست درهم سب  ام لکه وی را در آن زمان از ثروتمندان به شمار آوریم

عنوان زکدات که دادن انگشدتر بدهچنان لشود که فرد از ثروتمندان به شمار آیدنمی

توانندد زیرا انگشتر مانند دیگر چیزهایی است که فقرا می لتونه بُعدی نداردنیز هیچ

)شریف مرتضی، عنوان پرداخت زکات به فقیر داد توان آن را بهاز آن نفع ببرند و می

 .(611: ص6، جق3034

 گیرینتیجه

سوره  33رازی به دلالت آیه ولایت )آیه  های فخرها و شبههشده به اشگالهای ارائهاز پاسخ

 آید:دست میمائده( نتایج ذیر به

سدنت، آیده ولایدت سوی اندیشمندان شدیعه و اهدر شده ازاساس روایات معتبر نقر . بر1
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 نازل تردید. درباره قمیه انفاق انگشتر حمرت علی

. ولایددت در آیدده، عددام نبددوده، بلگدده منحصددر در افددراد ذکرشددده بددا شددرایط خدداص 2

 است. منان علیها مصداق آن امیر مؤکه تن کنندتان انگشتر( است)انفاق

تونده منافداتی بدا خلدوص آن هیچ مؤمنان علی . انفاق انگشتر در نماز از سوی امیر8

 حمرت در نماز ندارد.

بده از مصادیق فعر کثیر در نماز  انگشتر در نماز از سوی حمرت علی. عمر انفاق 4

 .رودشمار نمی

از مصدادیق ادای زکدات واعد  نبدوده  مؤمندان علدی . اعطای انگشتر از سوی امیر3

 است.

ده امت خویش به آیه ولایت اسدتناد کدردر چند مورد برای اثبات ام . حمرت علی8

 است.

آیه ولایت دلالت بر عدم دلالت آیه بر امامت ایشان به  . عدم احتجا  حمرت علی8

 ندارد.

هیچ منافاتی بدا دلالدت آیده بدر امامدت و ولایدت  ،از آیه ولایت . سیاق آیات قبر و بعد3

 ندارد. حمرت علی

 هیچ منافاتی با فقر مالی آن حمرت ندارد. . انفاق انگشتر از سوی حمرت علی0

 دلالت دارد.  از پیغمبر اکرم بعد . آیه بر امامت بلافصر حمرت علی15
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