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 نگاهى به آيه واليت
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

صلّى اللّه عليه ترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت  به جهانيان عرضه شد و آئني و رسالت پياموآله

ل خدا سه سال زمحات طاقت فرساى رسو و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به  ادامه اين راه اهلى در هجدهم ذى
سپرده ليه السالم ع يعىن امري مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهخنستني رادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

 .شد

، نعمت اهلى متام و دين اسالم عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
اين چنني شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها ديِن مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

ـ   هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهطرافيان پيامرب ديرى نپاييد كه برخى ا
 منحرف ساختند، دروازه مدينه صلّى اللّه عليه وآلهمسري هدايت و راهربى را پس از رحلت پيامرب خدا 

ان، آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتش. علم را بستند و مسلمانان را در حتير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطاىن، حقايق اسالم  با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود كه مهچون آفتاب جهان را ـ

عليه صلّى اللّه ها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
 و مجعى از اصحاب و ياران عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالم، توسط امري مؤمنان على وآله

آنان با بيان . اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ا پاسخ داده و حقيقت را براى ها و پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم ر ها، شبهه حقايق، دودىل

 .اند مهگان آشكار ساخته
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در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، 
مهچون ستارگاىن پرفروز .  . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف عالّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مري

عليهم ري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت  چرا كه اينان در مس؛درخشد مى
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته ، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخالسالم

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق 
 پرداخته عليه السالمز حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على تابناك دين مبني اسالم و دفاع عاملانه ا

 .باشد است، پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

، افتخار دارد كه احياء آثار پربار و گران سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور مركز حقايق اسالمى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان  ر آثار معظّم له، آنكار خود قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نش

 .و تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسالمى آشنا مى

ه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّ
 . قرار گريدعجل اللّه تعاىل فرجه الشريف

 

 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

احلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين املعصومني ولعنة اللّه على 

 عدائهم أمجعني من األولني واآلخرينأ

 گفتار پيش

كنند،  به آن استدالل مىعليه السالم على  مؤمنان از آياتى كه شيعيان مهواره براى اثبات امامت امري
 :فرمايد خداوند متعال در اين آيه مى. آيه واليت است

 )١()ون الزكاة وهم راكعونانما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصالة ويؤت(

 مهان ؛اند تنها وىل و صاحب اختيار مشا خدا، پيامرب او و كساىن هستند كه اميان آورده«
 .»دهند دارند و در حال ركوع زكات مى كساىن كه مناز را برپا مى

روشن شود كه اين آيه در مورد چه براى استدالل به اين آيه، ابتدا بايد به روايات مراجعه مناييم تا 
گريد، و در پايان به  گاه چگونگى استدالل به آيه شريفه مورد حبث قرار مى  آن؛كسى نازل شده است

بنا بر اين، سخن در سه خبش مطرح . شود اشكاالت و اعتراضات دانشمندان اهل سنت پاسخ داده مى
 :خواهد شد

 شأن نزول آيه واليت: خبش يكم

 گونگى استدالل به آيه واليتچ: خبش دوم

 ها پاسخ به شبهه: خبش سوم

                                                           
 .٥٥آيه : سوره مائده) ١(
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 بخش يكم

 شأن نزول آيه واليت
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 شأن نزول آيه واليت

مهه شيعيان دوازده امامى اتفاق نظر دارند كه اين آيه مباركه هنگامى نازل شد كه امري مؤمنان على 
 . انگشترش را در حال ركوع به مستمند خبشيدعليه السالم

بنا بر اين از نظر آنان مسلّم است، و . اين مطلب در روايات متواترى از طريق آنان نقل شده است
 .جاى هيچ ترديدى در آن نيست

هاىي براى آنان مطرح خواهد شد از مجله  وىل اين استدالل براى اهل تسنن كاىف نيست و پرسش
 :كه اين

 اهل سنت آمده است؟هاى حمدثان و مفسران   آيا اين روايات در كتابـ

 دانند؟  آيا آنان اين روايات را صحيح و قابل اعتماد مىـ

 اى وجود دارد؟  آيا براى اثبات آن دليل قانع كنندهـ

كه  سنت ـ از بزرگان اهل ما ضمن مراعات اصول حبث و مناظره، در اين خبش به نام برخى
كنيم تا پريوان  ـ اشاره مى  نازل شده استسالمعليه العلى  مؤمنان اند كه اين آيه در شأن امري پذيرفته

ها  دانند و به اصول مذهب آن ها را مستند مى هاى آنان را معترب و روايات آن آنان و كساىن كه كتاب
 .پايبند هستند، نيز قانع شوند

با بيان اين مطلب، شأن نزول آيه شريفه روشن خواهد شد، و مهچنني معلوم خواهد شد كه اين 
 .مورد اتفاق شيعه و سنى، و مورد پذيرش آنان استروايات 

 اتفاق نظر مفسران در شأن نزول آيه

چه كه از بزرگان اهل سنت نقل شده است، مهه مفسران در شأن نزول آيه واليت اتفاق  طبق آن
 .سنت نقل شده است اين اتفاق نظر از سوى چهار تن از دانشمندان اهل. نظر دارد

ترين  ، كه از مهماملواقف ىف علم الكالمنويسنده كتاب ) ٧٥٦متوفاى سال ( ـ قاضى اجيى ١
 :نويسد او مى. هاى اهل سنت در علم كالم و اصول دين است كتاب
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متامى مفسران اتفاق نظر دارند كه اين آيه مباركه در ماجراى خبشيدن انگشتر امري مؤمنان على «
 .)١(» در حال ركوع مناز نازل شده استعليه السالم

به اين امجاع اعتراف شرح املواقف در ) هـ ٨١٦متوفاى سال ( ـ مري سيد شريف جرجاىن ٢
 .)٢(كرده است

كه آيه  امجاع مفسران را بر اينشرح املقاصد در ) هـ ٧٩٣متوفاى سال ( ـ سعدالدين تفتازاىن ٣
 .)٣(نازل شده، نقل كرده استعليه السالم شريفه در شأن امري مؤمنان على 

ها  اين كتاب در مدارس آن. هاى مهم اهل سنت در علم كالم است  از كتابشرح املقاصد
اى برخوردار است، به مهني دليل بسيارى از  ها از جايگاه ويژه شود و در حمافل علمى آن ىتدريس م

 .اند سنت بر اين كتاب شرح و تعليق نوشته بزرگان اهل

كه آيه مباركه   ـ عالء الدين قوشجى مسرقندى نيز از كساىن است كه به امجاع مفسران بر اين٤
 .)٤(نازل شده، اعتراف كرده است عليه السالمدر شأن امري مؤمنان على 

، عليه السالمبنا بر اين، متامى مفسران اهل سنت معتقدند كه اين آيه مباركه در شأن امري مؤمنان على 
 .و زماىن كه آن حضرت در ركوع انگشترش را به مستمند خبشيد، نازل شد

اند،  ن اهل سنت نقل كرده و به آن اعتراف منودهاين امجاع و اتفاق نظر را بزرگان و دانشمندا
 .شود هايشان استناد مى ها مورد اعتماد است و به كتاب يعىن مهان كساىن كه سخنان آن

 :نويسد آلوسى در تفسري خود مى

 .)٥(»نازل شده استكرم اللّه وجهه اكثر راويان اخبار معتقدند كه اين آيه در شأن على «

كثري در تفسري خود برخى از اين روايات را در ذيل آيه مباركه نقل منوده و حكم به صحت  ابن
 .)٦(ها داده است بعضى از آن

توانسته، بر شيعيان خرده گرفته  مىجا كه  كثري كسى است كه در تفسري و تاريخ خود، تا آن ابن
اعتراف چنني شخصى به صحت اين روايات، . ها را باطل جلوه دهد و سعى كرده است تا اعتقاد آن

 .بندد ارزش علمى فراواىن دارد و راه فرار را بر خصم ما مى

                                                           
 .٤٠٥: املواقف ىف علم الكالم) ١(
 .٣٦٠ / ٨: شرح املواقف) ٢(
 .كشف الظنون: ك.، براى آگاهى از امهيت اين كتاب ر١٧٠ / ٥: شرح املقاصد) ٣(
 .٣٦٨: شرح التجريد) ٤(
 .١٦٨ / ٦: تفسري روح املعاىن) ٥(
 .٦٤ / ٢: كثري تفسري ابن) ٦(
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ها در مورد  هنگامى كه به كلمات بزرگان اهل سنت در علم رجال مراجعه شد و سخنان آن
اويان و ناقالن اين احاديث بررسى گرديد، اين نتيجه به دست آمد كه تعدادى از اين احاديث بنا بر ر

ـ صحيح بوده و قابل اعتماد  كه از ناقدان معروف اهل سنت در سند روايات هستند ها ـ نظر آن
 .است

 اىب سعيد وى از. حاِتم در تفسري خود آورده است اىب يكى از آن روايات، حديثى است كه ابن
 :كند گونه نقل مى بن كهيل اين بن قيس حضرمى از سلمة بن دكني از موسى اشبح از فضل

امنا وليكم اللّه (: على در حال ركوع انگشترش را به فقري خبشيد و اين آيه نازل شد

 .)١(). . . ورسوله

ن حديث مورد اتفاق مفسران بوده و بنا بر گفته آلوسى جا به خوىب روشن شد كه صحت اي تا اين
كثري در صحت بعضى  ها اشاره شد و كالم ابن اند كه به نام برخى از آن بيشتر حمدثان آن را نقل كرده

 .ها نيز نقل گرديد از آن

هاى هر طرف را براى اثبات  كه در مورد داليل امامت حبث كرده و دليل علماى علم كالم نيز ـ
 .گويند كه اين آيه در مهان جريان خاص نازل شده است ـ مى اند ظر خود ذكر كردهن

 آيه واليت در سخن محدثان

هاى خود نقل  هاى خمتلف، اين حديث را در كتاب بزرگان از پيشوايان حمدثان نيز در قرن
 :كنيم  اشاره مىاند اكنون به اسامى برخى از كساىن كه اين حديث را در آثار خود آورده. اند كرده

  ـ حافظ عبدالرزاق صنعاىن١

 .است) صحيح بخارىمؤلف كتاب (، و استاد بخارى املصنفوى نويسنده كتاب 

 املسندبن محيد نويسنده كتاب   ـ حافظ عبد٢

 بن معاوية عبدرى اندلسى  ـ حافظ رزين٣

 . را تاليف كرده استاجلمع بني الصحاح الستهوى كتاب 

  ـ حافظ نساىي٤

 . خود نقل كرده استصحيح است و اين حديث را در صحيحوى نويسنده كتاب 

 بن جرير طربى  ـ حافظ ابو جعفر حممد٥

 . طربى استتفسري و تاريخوى مؤلّف دو كتاب مشهور و معروف 

 اىب حاِتم رازى  ـ حافظ ابن٦

                                                           
 .١١٦٢ / ٤: اىب حاِتم تفسري ابن) ١(
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معتقد است كه تفسري او از هر منهاج السنه تيميه در  اى است، و ابن وى حمدث و مفسر پرآوازه
 .روايت جعلى و ساختگى خاىل است

  ـ حافظ ابو الشيخ اصفهاىن٧

 عساكر دمشقى  ـ حافظ ابن٨

 بن مردويه اصفهاىن  ـ حافظ ابو بكر٩

  ـ حافظ ابو القاسم طرباىن١٠

  ـ حافظ خطيب بغدادى١١

  ـ حافظ ابو بكر هيثمى١٢

 جوزى حنبلى  ـ حافظ ابو الفرج ابن١٣

  ـ حافظ حمب طربى١٤

 .وى استاد حرم مكّى است

  ـ حافظ جالل الدين سيوطى١٥

 .رود گذار نوين و احياكننده سنت در قرن دهم به مشار مى اهل سنت معتقدند كه وى پايه

  ـ حافظ شيخ على متقى هندى١٦

 . استكرت العمالوى نويسنده كتاب 

گريمي كه صاحبان  ى تا قرن يازدهم هستند نتيجه مىبا معرىف اين بزرگان كه از علماى زمان بخار
 .اند تفسري بر اين واقعه امجاع داشته و بيشتر حمدثني و ناقلني اخبار بر آن تصريح كرده

ها، اعتبار روايات نيز بنا بر مباىن  با مراجعه و بررسى سند آن روايات، و صحت و اعتبار آن
 .گردد ايشان به وضوح آشكار مى

  در سروده شاعر شهير انصارىآيه واليت

كه  بن ثابت نيز ـ اى است كه شاعر شهري انصارى، حسان آوازه خوش اين حديث به گونه
 را به نظم كشيده عليه السالمـ اين منقبت امري مؤمنان على   بوده استصلى اللّه عليه وآلهصحاىب رسول خدا 

 .است

بن ثابت در اين زمينه، خطاب به  انحس: نويسد  مىروح املعاىنآلوسى بغدادى در كتاب 
 : چنني سروده استعليه السالممؤمنان على  امري

 زكاة فدتك النفس يا خري راكع*** فأنت الّذى أعطيت اذ كنت راكعاً 

 وأثبتها أثىن كتاب الشرايع*** فأنزل فيك اللّه خري والية 
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 ترين ركوع كنندهتو مهان كسى هسىت كه در حال ركوع زكات دادى جان به قربانت اى! 

ثبت ) قرآن(را در كتاب شرايع  از اين رو، خداوند ترين واليت را در مورد تو فرو فرستاد و آن
 .)١(فرمود

 تيميه آيه واليت از ديدگاه ابن

اين اخبار وجود دارد، نه جاىي دار كردن در سند  چه بيان شد نه راهى براى خدشه با توجه به آن

 .براى تكذيب آن باقى مانده، و نه تضعيف رواياتش ممكن است

 :نويسد او مى. تيميه نيز در اين مورد و درباره اين استدالل اظهار نظر كرده است ابن

اند كه اين آيه هنگامى نازل شد كه  اند و گفته بعضى از دروغ پردازان، حديثى دروغني ساخته«

اين خرب به اتفاق و امجاع دانشمندان حديث، دروغ است . ر حال مناز انگشترش را به فقري خبشيدعلى د

 .»و دروغ آن آشكار است

 :افزايد سپس مى

متامى دانشمندان درايت و حديث شناس اتفاق نظر دارند كه اين آيه در شأن على نازل نشده، و «

 .اده استعلى هيچ گاه انگشترش را در حال مناز به فقري ند

اى كه در اين مورد نقل شده، دروغني و  از طرف ديگر مهه حمدثان اتفاق نظر دارند كه آن قصه

 .)٢(»اند جعلى است و مجهور امِت پيامرب چنني حديثى را نشنيده

ته از هاى علمِى خود چشم و گوش بس ما به مهه كساىن كه در حبث!! چه قدر قابل توجه است

گوييم كه متنبه شوند و ببينند كه از چه شخصى  پذيرند مى كنند و نظرات او را مى تيميه پريوى مى ابن

 .آموزند شان را مى عقايد، احكام، سنن و آداب

كه به نام  تيميه، قاضى اجيى، شريف جرجاىن و بزرگان دانشمندان كالم ـ بنا بر نظرات ابن

ها تصريح  آن.  به حديث نيستند، و لذا از زمره امت حممد خارجندـ هيچ يك عامل ها اشاره شد آن

 نازل عليه السالمعلى  مؤمنان اند كه متامى مفسران، امجاع و اتفاق نظر دارند كه اين آيه در شأن امري كرده

اند و متامى  گويان جعل كرده اين حديث دروغني را بعضى دروغ«: گويد تيميه مى شده است، وىل ابن

 .»املان حديث معتقدند كه على انگشترش را به فقري نداده استع

                                                           
 .١٦٨ / ٦: تفسري روح املعاىن) ١(
 .٣٠ / ٢: منهاج السنه) ٢(
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ـ تنها خود او  اند كند بر كذب اين حديث امجاع كرده كه ادعا مى گويا مراد او از اهل علم ـ

سه نفر از اطرافيانش چنني نظرى   و چون دو ـ؛اند يا بعضى از كساىن است كه گرد او مجع شده

ه تنها متامى اهل حديث و ناقالن اخبار بر نظريه وى امجاع و اتفاق نظر كند كه ن اند، ادعا مى داده

 .اند دارند بلكه متامى امت بر آن امجاع كرده

گويا امجاع در جيب اوست، و هر گاه خبواهد آن را از جيب خود بريون آورده و به مردم عرضه 

 .عا كرده بپذيرندكند، و از طرىف بر مردم نيز الزم دانسته است كه هر چه او اد مى

 برداشت آخر

گونه نتيجه گرفت كه اين قضيه معروف و مشهور است، هم در  توان اين چه بيان شد مى از آن
 .سنت هاى اهل هاى شيعيان و هم در كتاب كتاب

ها اشاره كردمي، وىل راويان اين حديث، كه برخى با سند و  ما در اين نوشتار به برخى از آن
ها  آيا هيچ يك از آن. )١(ها هستند اند بيش از اين ت مرسل اين حديث را نقل كردهبرخى ديگر به صور

 شود؟ وب منىعضوى از امت حممدى حمس

چه از نظر سند، و چه از نظر شأن  اى ـ گونه مناقشه بنا بر اين هيچ شك و شبهه، و جاى هيچ
ـ در مورد اين حديث وجود ندارد، و اين آيه در شأن  نزول آيه شريفه و چه از نظر داللت آن

 فقري خبشيده، نازل و در زماىن كه آن حضرت در حال ركوع انگشترش را بهعليه السالم على  مؤمنان امري
 .شده است
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 عليه السالمآيه واليت و امامت على 

 عليه السالمهاىي است كه بيانگر امامت امري مؤمنان على  تر بيان شد كه آيه واليت، از مجله آيه پيش
چگونگى استدالل به اين آيه مباركه در آغاز بايد معناى برخى از براى روشن شدن . است

 :خوانيم در قرآن كرمي مى. واژگان آيه توضيح داده شود و يك بار ديگر آيه شريفه بررسى گردد

 )امنا وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون(

 مهان ؛اند تنها وىل و صاحب اختيار مشا خدا، فرستاده او و كساىن هستند كه اميان آورده«
 .»دهند دارند و در حال ركوع زكات مى كساىن كه مناز را برپا مى

 .)وليكم( و واژه )إنما( واژه ؛در نگاه آغازين دو واژه قابل بررسى است

است و حصر يعىن منحصر كردن حكمى به » حصر« در زبان عرىب به معناى )إنما(ترديد واژه  ىب
مورد خاصى، به طورى كه آن حكم تنها اختصاص به مهان مورد داشته باشد و هيچ كس يا هيچ چيز 

 .ديگرى آن حكم را نداشته باشد

 . مورد قبول مهه بوده، و كسى آن را انكار نكرده است)إنما(اين معنا درباره واژه 

 چيست؟» واليت«

اكنون اين پرسش مطرح است كه . است» وىلّ مشا« يعىن )وليكم(دومني واژه مورد بررسى، واژه 
 چيست؟» واليت«معناى 

 :فرمايد معروف شده است مى» حديث واليت« در حديثى كه به نام صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 )١(»على منى وأنا من على وهو وليكم بعدي«

 .»على از من و من از على هستم، و او بعد از من وىل مشاست«

                                                           
 .٣٢٩١٣ ، حديث٦٠٣ / ١١: ، كرت العمال١٧١ / ٥: بن حنبل  ، مسند امحد٨٩  /١: ماجه سنن ابن) ١(
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 . آمده است)وليكم(بنا بر اين، واژه واليت، هم در اين آيه مباركه و هم در اين حديث، با تعبري 

 اين معاىن خمتلف يا در يك معنا مشترك هستند ؛لفى استواژه واليت از نظر لغوى داراى معاىن خمت
ها مورد و مصداقى از آن معنا خواهند بود كه به آن مشترك  اگر مشترك باشند هر كدام از آن. و يا خري

شود، و اگر هيچ اشتراكى با هم نداشته باشند، تنها در لفظ مشتركند كه به آن مشترك  معنوى گفته مى
 .شود لفظى گفته مى

آيد و معاىن ديگر هر   يعىن واليت مهيشه به يك معنا مى؛عناى اول واليت، مشترك معنوى استم
 .دار شدن كار ديگرى عهده: كدام مصداقى از آن معناى واقعى خواهد بود يعىن

دار كارهاى فرد دوم است،  فالىن وىلّ فالىن است يعىن او عهده: شود به عنوان مثال وقىت گفته مى
اين شخص وىلّ اين طفل صغري است يعىن او مسئوليت كارهاى طفل را به : شود ته مىو يا وقىت گف

 .عهده گرفته است

به مهني علّت . شود كه متامى كارهاى آن امر به عهده او باشد و نيز وىلّ امر به كسى گفته مى
ست و او اين  زيرا متامى اُمور مملكت به عهده او؛شود گفته مى» وىلّ«است كه به سلطان و پادشاه 

 .مسئوليت كشوردارى را به عهده گرفته است

از اين رو در هر مورد كه واژه واليت به كار رفته باشد، . اين معنا مهان معناى واقعى واليت است
 .اين معنا در آن حلاظ شده است

پيمان بوده  شخصى كه با مشا همبه . شود به عنوان منونه به دوست و رفيق و مهسايه وىلّ گفته مى
پدر وىلّ است، خداوند متعال وىلّ است و پيامرب او . گويند و قسم خورده كه مشا را يارى كند، وىلّ مى

 .شود ها وىلّ گفته مى نيز وىلّ است و موارد ديگرى در مهني معنا وجود دارد كه به آن

شود   وقىت كه به مهسايه وىلّ گفته مىاين معنا در متامى موارد كاربرد واژه واليت وجود دارد،
 .دار امور او گردد اش را اجنام داده و عهده يعىن او سزاوارترين كسى است كه كارهاى مهسايه

شتابد و در برطرف كردن  ترين كسى كه به يارى او مى اگر براى كسى مشكلى پيش آيد نزديك
گريد مهسايه اوست، كه به آن حق  ىكند و كارهاى آن شخص را به عهده م آن مشكل او را كمك مى
 .شود مهسايگى نيز گفته مى

آيد، و يا برادر انسان، هر  شود، يا كسى كه به يارى ديگرى مى پيمان كسى مى كسى كه هم
كدام داراى نوعى واليت هستند، اما يك معناى واحد در متامى اين موارد موجود است كه مهان معناى 

 . استكارهاى ديگرىدار شدن  قيام به امر و عهده

ها مهني  شود كه مهه آن هاى لغت و سخن بزرگان اين فن، به خوىب روشن مى با بررسى كتاب
 .اند معناى اساسى را براى واژه واليت بيان كرده
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واژه واليت مشترك لفظى است، يعىن لفظ واليت معاىن و مصاديق خمتلفى دارد، بدون : اگر گفتيم
كه در زبان عرىب به آن مشترك » عني« مانند واژه ؛اشتراكى وجود داشته باشدكه بني آن معاىن وجه  اين

چشمه آب، چشم انسان، خورشيد : رود از مجله گويند، چرا كه در معاىن خمتلفى به كار مى لفظى مى
 .. . . و

بينيد كه اين معاىن گوناگون داراى معناى مشترك نيستند، بلكه هر كدام معناى خاص خود را  مى
 .هاى علم اصول به تفصيل مطرح شده است اين مطلب در كتاب. نددار

مشترك لفظى : چه گفتيم صرف نظر كنيم و بگوييم كه از آن بنا بر اين، واژه واليت، بر فرض اين
سزاوارتر بودن به چيزى، و : است، داراى معاىن گوناگوىن خواهد بود كه يكى از آن معاىن اين است

 .مرىاولويت داشنت نسبت به ا

كه بفهميم آن لفظ در كدام يك از معاِىن آن به كار برده شده است،  در مشترك لفظى براى اين
 .كند، توجه كنيم بايد به قرائن و شواهدى كه مراد و مقصود گوينده را مشخص مى

 هاىي باشيم كه در اين آيه مباركه وجود دارد، تا روشن شود كه واژه بنا بر اين بايسىت در پى قرينه
 .واليت در اين آيه، به چه معناىي به كار رفته است

 معناى واليت در آيه شريفه

كند واليت  چه كه بيان شد قرائن و شواهد متعددى در اين آيه وجود دارد كه اثبات مى بنا بر آن
اولويت، برترى و سزاوارتر بودن براى به عهده گرفنت :  يعىن؛گويند به مهان معناىي است كه شيعيان مى

 .امور مسلمانان

قرائن مقاميه مهان دقّت در مقام و زماىن است . قرائن مقاميه و قرائن لفظيه: اند ها بر دو گونه قرينه
شود كه واژه واليت در معناى اولويت و برترى در  كه آيه نازل شده است، و با آن قرائن روشن مى

 .رسىت امور مسلمانان استسرپ

خوانده » لفظيه«است كه قرائن صلى اللّه عليه وآله برخى ديگر از قرائن تصرحيات خود پيامرب اكرم 
 .اى از اين قرائن لفظى، رواياتى است كه در اين مورد آمده است پاره. شوند مى

 بن روزبهان در مورد معناى واليت و آيه مباركه ديدگاه فضل

 رمحه اللّهوى در رد نظر عالمه حلى . ان نيز در اين مورد اظهار نظر كرده استبن روز فضل
 :نويسد مى
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بنا بر اين منظور . جا نصرت و يارى است قرائن و شواهد داللت دارند كه مراد از واليت در اين«
مربش و كساىن هستند ، اين است كه ياور مشا خدا، پيا). . . انما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا(از آيه 

 .)١(»دهند خوانند و در حال ركوع صدقه مى كه مناز مى

 روزبهان رد ديدگاه ابن

هاى لغت نيز  چنان كه در كتاب درست است كه نصرت و يارى يكى از معاىن واليت است، هم
جا مراد از واليت، نصرت و   در اينآمده است، اما رواياتى كه در اين مورد رسيده بيانگر اين است كه

 .يارى نيست

ها آمده توجه  اى از اين روايات كه در تفسري فخر رازى، تفسري ثعلىب و ديگر كتاب به منونه
 :كنيد

اللهم إنّ أخي موسى سألك : أنَّ النىب ملّا علم بأنّ علياً تصدق خبامته للسائل تضرع إىل اللّه وقال«

درى ويسرىل أمرى واحلل عقدةً من لساىن يفقهوا قوىل واجعل ىل وزيراً من رب اشرح ىل ص(: قال

أهلى هارون أخى اشدد به أزرى وأشركه يف أمري كي نسبحك كثرياً ونذكرك كثرياً انك كنت بنا 

 .)بصرياً

 .)٢()قد اُوتيت سؤلك يا موسى(: فأوحيت إليه

اللهم وإنى عبدك ونبيك فاشرح يل صدري ويسريل أمري واجعل يل وزيراً من أهلي علياً اُشدد به 

 .. . . ظهرى

 الكلمة حتى هبط عليه األمني جربائيل ذه صلى اللّه عليه وآلهفواللّه، ما استتم رسول اللّه : قال ابوذر

 )٣(»ية إىل آخر اآل). . . إنما وليكم اللّه ورسوله(: اآلية

وقىت پيامرب فهميد كه على انگشتر خود را به فقري داده، دست به دعا برداشت و با تضرع به «
برادرم موسى از تو درخواست منود و ! پروردگارا«: درگاه خداوند چنني عرضه داشت

كارم را آسان منا و گره را از زبامن بگشا ام را گشاده و پرحتمل كن و  سينه! خداوندا(: گفت
 پشت مرا به ؛ام وزيرى قرار ده، هارون برادرم را تا سخن مرا بفهمند، و براى من از خانواده

او حمكم كن و او را در امر من شريك گردان تا تو را بسيار تسبيح كنيم و بسيار به ياد تو 
 .)باشيم، مهانا تو به ما بينا هسىت

                                                           
 .٤٠٨ / ٢: احقاق احلق) ١(
 .٣٦ ـ ٢٥: سوره طه) ٢(
 .تفسري ثعلىب. ٢٥ / ١١تفسري فخر رازى، ) ٣(
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 .)خواسىت قطعاً به تو داده شد چه را مى آن! اى موسى(: وحى كردىپس تو به او 

ام را گشاده و پرحتمل كن و كار مرا  پروردگارا، من هم بنده و پيامرب تو هستم، پس سينه
ام وزيرى قرار ده، على را، و به وسيله او پشت مرا حمكم  آسان منا و براى من از خانواده

 .. . . كن

 متام نشده بود كه )١(صلى اللّه عليه وآلههنوز دعاى پيامرب خدا ! به خدا سوگند: ابوذر گويد
 :جربئيل امني نازل شد و اين آيه را آورد

 .» تا پايان آيه) . . تنها وىل مشا خداست و پيامربش(

صلى چه از پيامرب  اى، كه كمترين توجه به لغت و روش قرآن و آن آيا هيچ انسان عاقل و فهميده

پذيرد كه واليت در اين آيه، با اين قرائن، به معناى نصرت و يارى  مى وارد شده داشته باشد، اللّه عليه وآله
 باشد؟

به درگاه خداوند تضرع و صلى اللّه عليه وآله پذيرد كه رسول خدا  آيا عقل انسان چنني كارى را مى
 !زارى كند تا خداوند به مردم اعالم كند كه على ياور مشاست؟

اىل و در چنني حالىت دست به دعا برداشته است تا خواسته او آن  با چنني حصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
  ياور مؤمنان است؟عليه السالماى را نازل كند و به مردم بفهماند كه على  باشد كه خداوند آيه

 ناگزير شود صلى اللّه عليه وآلهخدا   ياور مؤمنني است تا پيامربعليه السالمآيا كسى شك داشته كه على 
كه دعاى حضرتش متام شود، اين  گونه به راز و نياز بپردازد، و پيش از آن ا بردارد و اينكه دست به دع
 :آيه نازل شود

 ) . . امنا وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا(

 .». . . تنها ناصر و ياور مشا خدا و رسول او و مؤمنني هستند،«

 ناصر و ياور )وليكم(منظور از : با وجود اين مهه قرائن و شواهد، آيا صحيح است كه بگوييم
 است؟

 حاصل بررسى

سخن پاياىن در زمينه بررسى معناى واژه واليت اين است كه اگر واليت مشترك لفظى باشد و ما 
براى تعيني آن معنا كه خداوند اراده منوده است، نياز به قرينه داشته باشيم، قرائن لفظيه و مقاميه، معىن 

 .سازد ار مىكلمه واليت را واضح و آشك

                                                           
) ابتر( به صورت ناقص اللّه عليه وآله صلى خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامرب) ١(

 .امي صلوات را به صورت كامل آورده آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و
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ها  در اين صورت معناى واژه واليت اولويت و سزاوارتر بودن در به عهده گرفنت امور مسلمان
خوانند و در حال ركوع صدقه  خواهد بود و اين اولويت براى خدا، رسولش و براى مؤمناىن كه مناز مى

 .دهند، ثابت خواهد بود مى

 )و(توان گفت كه به راسىت واژه   اين آيه شريفه مىدر» واليت« و واژه )إنما(پس از بررسى واژه 
 اين عده نيز بر مشا واليت صلى اللّه عليه وآله يعىن به جز خدا و پيامرب ؛ براى عطف است)والذين آمنوا(در 
 .دارند

 .پردازند آمده واو حاليه است، يعىن در حال ركوع زكات مى)و هم راكعون(وىل واوى كه در 

 يعىن تنها خدا، پيامربش و مؤمناىن كه )انما وليكم(توان گفت كه   اين نكات مىبا توجه به متامى
 .دهند، بر مشا اولويت دارند دارند و در حال ركوع زكات مى مناز به پا مى

تا كنون اين نتيجه را به دست آوردمي كه هم قرآن و هم روايات اين معنا را روشن كردند كه چه 
 .قه داده، و اين آيه در مورد چه كسى نازل شده استكسى در حال ركوِع مناز صد
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 هايى درباره آيه واليت  شبهه
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 چند شبهه در مورد آيه واليت

در اين بني . با توجه به استدالل متقىن كه در مورد آيه واليت اجنام پذيرفت معناى آن روشن شد
ها پاسخ بگوييم تا  اين استدالل وارد شده كه الزم است به آنهاىي نيز بر  ها و اشكال اعتراض

 .اى باقى مناند جاى هيچ شك و شبهه

اشاره كردمي و گفتيم كه » تيميه ابن«ما در ضمن بيان مطالب گذشته به اعتراض شيخ االسالم 
ر واقع د. كه سخن او اعتراض باشد، افترا و هتمىت است كه بر شيعيان روا داشته است پيش از آن

اين اعتراض نه تنها افترا بر شيعه است بلكه افترا و هتمت بر بيشتر مفسران، حمدثان، بزرگان علما 
 .ها را دروغگو دانسته است جا كه متامى آن رود تا آن و متكلّمان اهل سنت نيز به مشار مى

پايان كتاب او را با دقّت بررسى من از آغاز تا . گونه است تيميه در كتابش مهني البته روش ابن
ها آگاه شود نه تنها او را كافر دانسته، بلكه  كردم و به نكاتى دست يافتم كه اگر كسى از آن

 .ناميده است نيز كافر خواهد دانست» شيخ االسالم«ـ هر كس كه او را  باالتر از آن ـ

 معناى واليت: نخستين شبهه

تر به آن اشاره شد و به طور خمتصر به آن پاسخ   پيشخنستني شبهه، در معناى واليت است كه
او اين كتاب را در رد .  مطرح كرده استابطال الباطلبن روزان در كتاب  اين شبهه را فضل. دادمي

 . نوشته استرمحه اللّهكتاب عالّمه حلّى 

ر كتاب  و شيخ حممد حسن مظفّر داحقاق احلقپس از او سيد قاضى نوراللّه تسترى در كتاب 
  .اند هاى او پاسخ داده  كتاب او را نقد كرده و به اشكالدالئل الصدق

  

  

  

  



 NO

 حاليه يا عاطفه؟» واو«: دومين شبهه

در » واو«اند كه  شبهه ديگرى كه در اين زمينه مطرح شده است اين است كه برخى احتمال داده
 :خوانيم بنا بر اين، آيه را اين گونه مى. )١(حاليه» واو«عاطفه است نه » واو«، )هم راكعون و(

 )ذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعونانما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّ(

 مهان كساىن ؛اند تنها وىل و صاحب اختيار مشا خداست و پيامربش و كساىن كه اميان آورده«
 .»كنند دهند و ركوع مى دارند و زكات مى كه مناز برپا مى

هم مناز : دهند ها سه كار جدا از هم اجنام مى دهند، بلكه آن كه در حال ركوع زكات مى نه اين
 .روند دهند و هم در مقابل خدا به ركوع مى خوانند، هم زكات مى مى

 .از اين رو اين آيه شريفه هيچ ارتباطى با قضيه خبشيدن انگشتر خنواهد داشت

توانيم به  حقيقت آن است كه اگر اين احتمال وارد باشد و احتمال صحيحى هم باشد، ديگر منى
ا معروف است كه اگر احتماىل بر خالف استدالل باشد، آن استدالل خمدوش  زير؛اين آيه استدالل كنيم

 .خواهد شد و از بني خواهد رفت

 پاسخ

رود و  اين احتمال با نگاه امجاىل به رواياتى كه در مورد اين قضيه وارد شده، خيلى زود از بني مى
 .ماند جاىي براى آن باقى منى

مناييم و آن روايات را مالحظه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد  مراجعه الدر املنثوراگر به تفسري 
 .عاطفه» واو«، واو حاليه است نه »واو«كه اين 

 :گونه روايت شده است ها در ذيل آيه واليت اين در اين كتاب و مهچنني در ساير كتاب

 )٢(»تصدق على وهو راكع«

 .» در حال ركوع صدقه دادعليه السالمعلى «

 :خوانيم  آمده است چنني مىالدر املنثورمهچنني در روايت ديگرى كه در 

:  سأل السائل، سأل ذلك املسكني الّذي أعطاه اإلمام خامته، سأله قائالًصلى اللّه عليه وآلهأنّ النيب «

 ؟ ـ أى اخلامت ـ» على أي حال أعطاكه«

 )٣(»أعطاين وهو راكع: قال

                                                           
را در  عاطفه آن است كه مجله بعدى را به وسيله عطف به مجله قبلى مرتبط سازد و آن» واو«تر گفتيم كه مراد از  پيش) ١(

جاء : گوييم به عنوان مثال وقىت مى. كند حاليه حالت وقوع كار را بيان مى» واو« اما ؛سازد حكم مجله قبلى شريك مى
جاء زيد وهو قائم يعىن زيد آمد در : گوييم عاطفه است اما وقىت مى» واو«زيد وعمرو يعىن زيد و عمرو آمدند، حرف 

 .در اين مثال حاليه است و با اين دو نظر معناى آيه با هم متفاوت خواهد بود» واو« حرف ؛حاىل كه ايستاده بود
 .١١٦٢ / ٤: اىب حاِتم تفسري ابن) ٢(
 .١٠٥ / ٣: الدر املنثور ىف التفسري باملأثور) ٣(
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در چه حاىل انگشتر را به «: پيامرب از فقريى كه امام انگشترش را به او خبشيده بود، پرسيد«
 »تو داد؟

 .»در حال ركوع آن را به من داد«: گفت

 انگشتر را به تو عليه السالم كه در چه حاىل على پرسد  از فقري مىصلى اللّه عليه وآلهآرى، شخص پيامرب 
 .ماند حاليه است و هيچ جاىي براى اين اشكال و احتمال باقى منى» واو«بنا بر اين . داد

  به خدا توجه داشت يا به سائل؟عليه السالمعلى : سومين شبهه

 :ده استاى كه درباره استدالل به آيه واليت مطرح شده از سه جهت بيان ش سومني شبهه

  اين انگشتر را از كجا آورده بود؟ و چگونه صاحب اين انگشتر شده بود؟عليه السالمعلى  ـ ١

 ارزش اين انگشتر چقدر بوده؟ در آن زمان قيمت آن چقدر بوده است؟ ـ ٢

ها شايسته حبث و استدالل نيستند و مهان تر كه با بزرگوارى  گونه اعتراض بديهى است كه اين
 .بگذرمياز كنار آن 

 كسى بود كه در حال مناز متام توجه او به خداى سبحان بود، و عليه السالمامري مؤمنان على  ـ ٣
ها  در يكى از جنگ: جا كه در برخى از روايات آمده است هيچ توجهى به غري آن نداشته است تا آن

صرب كنيد تا آن : تخواستند آن تري را بريون بكشند، كسى گف مى. تريى به پاى آن حضرت فرو رفت
گاه تري را از پايش بريون آوريد، زيرا او در حال مناز درد را احساس  بزرگوار به مناز بايستد، آن

 .كند منى

با توجه به اين روايت چگونه آن حضرت صداى آن مستمند را شنيد و به او توجه كرد؟ چگونه 
 تا او انگشتر را از انگشت او خارج كند؟به او اشاره كرد كه نزديك بيا، و بعد دستش را دراز كرد 

مهه اين كارها مشغول شدن به امور دنيا است، و شايسته نيست انسان در هنگام راز و نياز با خدا 
 .به امور اين دنيا توجه كند

را عاطفه بدانند نه حاليه، اشكاىل حنوى بود، و اشكال اول، » واو«خواستند  اشكال قبلى كه مى
 ؛ژه واليت حبث كرده بودند، اشكال لغوى بود، اما اين اشكال، اشكاىل عرفاىن استكه در معناى وا

منايند، او غرق  كند، و با يكديگر جنوا مى  با خداى خود صحبت مىعليه السالمزيرا وقىت امري مؤمنان على 
وجه در توجه به خدا و مشغول خواندن مناز است، در چنني شرايطى چگونه آن حضرت به اين دنيا ت

 كند؟ مى

 پاسخ

 :توان پاسخ داد اين شبهه را از چند جهت مى
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 دانسته و آن حضرت را در عليه السالمعلى  مؤمنان  خداوند متعال اين واقعه را از مناقب امري:خنست
 .قرآن مدح كرده است

در حال ركوع را از فضايل او عليه السالم  نيز خامت خبشى امري مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهپيامرب اكرم 
 .برمشرده است

هاى منحصر  ها و ويژگى مؤمنان و مسلمانان، از زمان نزول اين آيه تا به امروز، آن را از فضيلت
 .اند به فرد آن امام مهام دانسته

گاه اين عمل از مناقب و فضايل  ترين اشكاىل داشت، هيچ بديهى است اگر اين كار امام كوچك
 .آمد  به مشار منىعليه السالمعلى امري مؤمنان 

 در مناز به امور دنيوى توجه نكرده، بلكه متام توجه او به خدا و عليه السالم امري مؤمنان على :دوم
دادن به فقري عبادتى در ضمن عبادت ديگر بوده و كارى  در واقع صدقه. اجنام وظايف بندگى بوده است
 .است كه خدا آن را دوست دارد

اند مراجعه  ر باشد در پاسخ به اين شبهه به بزرگان اهل سنت كه داراى ذوق عرفاىن بودهشايد ت
 .كنيم

پرسيدند، او در پاسخ، اين دو بيت )١(جوزى مهني سؤال را از ابن: نويسد آلوسى در اين مورد مى
 :شعر را خواند

 يلهو عن الناس عن الندمي وال*** تلهيه سكرته  يسقى و يشرب وال

حت هكرفعِل الصحاِة فهذا واحد الناس*** ى متكّن من اُطاعه س 

 .سازد دارد و از مردم غافل منى نوشاند و مسىت او، او را از توجه به ساقى باز منى نوشد و مى مى

 پس او يگانه و ؛هاى هوشيار عمل كند مسىت او در اختيار اوست تا جاىي كه توانسته مهانند انسان
 .)٢(منحصر به فرد از اين مردم است

بن روزان  تيميه و فضل جوزى حنبلِى متعصب است، مهان فردى كه امثال ابن اين شعر از ابن
كنند، وىل او نيز در پاسخ  هاى او اعتماد مى به كتابعليه السالم براى رد كردن فضايل امري مؤمنان على 

 .دهد ين شعر شبهه را پاسخ مىماند و با ا اين اشكال و شبهه ساكت منى

بوده، يعىن » جامع األضداد«هاى خود   در ويژگىعليه السالماز طرىف امري مؤمنان على 
شد، و اين مهه  اگر چنني نبود يگانه دوران منى. هاى متضاد را در خود مجع كرده است خصوصيت

                                                           
جوزى و  بن جوزى است، توجه به اين نكته الزم است، چرا كه گاهى بني ابن جوزى، جد سبط گفتىن است كه ابن) ١(

جوزى حنبلى است كه حافظ حديث بوده و صاحب  الفرج ابن جا ابو مراد در اين. شود  اشتباه مىبن جوزى سبط
 .هـ درگذشته است ٥٩٧تأليفات زيادى است و در سال 

 .١٦٩ / ٦: تفسري روح املعاىن) ٢(
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 و كفو و صلى اللّه عليه وآلهخدا  يافت و اگر چنني نبود، وصى رسول به او اختصاص منىفضايل و مناقب 
 .شد منىعليها السالم شأن فاطمه زهرا  هم

 عليه السالمپذيرد كه على  منىعليه السالم بنا بر اين، هيچ كس اين اشكال را در مورد امري مؤمنان على 
 . و از انس و توجه به خدا غافل شده باشددر مناز به كارهاى دنيوى توجه كرده باشد

من چهل بار انگشترم را به فقري : گويد بن خطّاب مى آرى، در روايات ما آمده است كه عمر
 )١(!خبشيدم، وىل يك آيه هم در شأن من نازل نشد

مورد بوده و  هاى پيشني ىب شن شد كه اين اشكال نيز مانند اشكالچه بيان گرديد رو بنا بر آن
 .قابل پذيرش نيست

  فرد استعليه السالمكند اما على  آيه مذكور، جمع را خطاب مى: چهارمين شبهه

اند اين است كه معترضني  اعتراض مهمى كه صورت علمى دارد و بر آيه واليت مطرح كرده
 نفر است، اما در اين آيه خداوند به لفظ مجع سخن گفته است و اين بدين  يكعليه السالمعلى : اند گفته

 :فرمايد خداوند متعال مى. اند معنا است كه خماطبني آيه بيش از يك نفر بوده

 )والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون(

 .»دهند دارند و در حال ركوع زكات مى اند، مناز برپا مى آن كساىن كه اميان آورده«

 پاسخ

 زيرا آيات ديگرى نيز وجود ؛اين اشكال ظاهر زيباىي دارد و در موارد ديگرى نيز وارد شده است
جا   در آنها لفظ مجع به كار رفته، وىل مراد يك نفر است، مانند آيه مباهله كه خداوند دارند كه در آن

 :فرمايد مى

 ). . . وانفسنا وانفسكم(

 .»هاى مشا را هاى خود و جان و بياورمي جان«

مهچنني پيامرب . را با خود بردعليه السالم  فقط حضرت على صلى اللّه عليه وآلهدر حاىل كه پيامرب اكرم 
برد در حاىل كه در آيه شريفه را با خود عليها السالم فاطمه   از بني زنان، تنها حضرتصلى اللّه عليه وآله

 :فرمايد مى

 )ونسائنا ونسائكم(

 .»هاميان و زايتان زن«

                                                           
 .ام سنت نديده هاى اهل البته اين روايت را تا كنون در كتاب) ١(
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اين اعتراض ممكن است در ساير مباحث علمى نيز مطرح شود، لذا ممكن است در برخى از آيات 
 .لفظ مجع آمده باشد اما مراد يك نفر باشد

 پاسخ زمخشرى

اند از مجله زخمشرى كه از بزرگان  پرواضح است كه دانشمندان زيادى به اين اعتراض پاسخ داده

 .علماى اهل سنت است و در علوم خمتلف تأليفاتى دارد

 در تفسري قرآن دارد، و امتياز آن از ساير تفسريها به اين است كه كشافاو كتاب معروىف به نام 
وى . منايد و اين در نزد اهل فن و خربه مربهن و واضح است سري مىقرآن را از حلاظ ادىب و بالغى تف

 :دهد گونه پاسخ مى در آن كتاب به اين سؤال اين

شود به اين جهت است كه بقيه مردم به اجنام دادن  كه در چنني مواردى لفظ مجع آورده مى اين«

ن بايد تا اين حد بر احسان به اين كار تشويق شوند و توجه مردم را به اين نكته معطوف سازد كه مؤم

رساىن و احسان به مستمندان غافل نشود،  فقرا و بيچارگان حريص باشد كه حىت در حال مناز از كمك

به مهني جهت اين آيه به صورت لفظ مجع . و اين چيزى است كه از متامى مؤمنان خواسته شده است
 .»آمده است

اگر اين وجه براى اجيادكنندگان . اند دان پسنديدهاين پاسخ زخمشرى را بسيارى ديگر از دانشمن

شبهه قانع كننده نباشد خواهيم گفت كه بايد بر بسيارى از آيات و روايات و سخنان فصحاى عرب 

 .اين ايراد وارد باشد

صلى اللّه عليه وآله اكرم  اى كه از پيامرب دانيم كه در قرآن كرمي و در احاديث صحيحه مهه ما مى

و مهچنني در زبان عرىب فصيح، موارد متعددى ديده شده است كه لفظ به صورت مجع به روايت شده، 
 .كار رفته، اما مقصود از آن يك نفر است

 پاسخى ديگر

 :اند سنت در پاسخ اين اشكال چنني گفته گروهى از علماى ما و بعضى از دانشمندان اهل

 را عليه السالممنقبت امري مؤمنان على خواهد اين فضيلت و  در چنني مواردى خداوند متعال، مى
چه   و آنعليه السالمكند تا از على  از اين رو، از يك نفر به صيغه مجع حكايت مى. بزرگ نشان دهد

كه مرسوم است كه گاهى براى بزرگداشت يك نفر لفظ مجع به  چنان  هم؛اجنام داده به بزرگى ياد كند
  .رود كار مى
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  رحمه اللّهديدگاه عالّمه سيد عبدالحسين شرف الدين

 :نويسد وى مى.  در اين زمينه ديدگاه ديگرى داردرمحه اللّهعالّمه سيد عبداحلسني شريف الدين 

 در صدد تصرف در عليه السالمعلى  مؤمنان آمد منافقان و دمشنان امري اگر اين آيه با صيغه مفرد مى
زدند، زيرا آيات ديگرى نيز   دمشىن با آن حضرت دست به حتريف قرآن مىآمدند و به خاطر قرآن برمى

 اگر در متام اين موارد ؛استعليه السالم به صورت صيغه مجع به كار رفته است وىل مقصود از آن تنها على 
 .افتادند ها به فكر تصرف در قرآن كرمي مى رفت آن صيغه مفرد به كار مى

ا كنايه و صيغه مجع بسيار شيواتر و رساتر از تصريح به لفظ مفرد در چنني شرايطى بيان مطلب ب
گاه  كساىن كه در حال مناز صدقه دادند، وىلّ مشا هستند، آن: فرمايد قرآن به طور امجال بيان مى. است

چنني بياىن شيواتر است . استعليه السالم طالب  بن اىب كنند كه آن شخص على روايات موجود معين مى
 .)١(كنايه رساتر از تصريح است: ه اسم شخص معيىن تصريح نشده و به قول معروفچرا كه ب

 عليه السالمروايتى از امام صادق 

 رمحه اللّهالدين   نقل شده كه نظر عالّمه سيد شرفعليه السالمدر اين زمينه روايىت معترب از امام صادق 
 .كند را تأييد مى

گومي در قرآن  به مهني صراحت كه من مىعليه السالم  پرسيد، چرا نام على يه السالمعلراوى از امام 
 ذكر نشده است؟

آمد،  اگر نام آن حضرت با صراحت و وضوح در قرآن مى: فرمايد  در پاسخ مىعليه السالمامام 
شد، در حاىل كه خداوند سبحان  حتريف در قرآن باز مىكردند و دست  منافقان نام او را حذف مى

 :فرمايد جا كه مى آن. خواسته است كه قرآن را از هر دخل و تصرىف حمافظت منايد

 )إنا له حلافظون(

 .»به راسىت كه ما حافظان قرآنيم«

 پاسخى مورد پسند

 :رسد كه ترين پاسخى كه وجود دارد مهني است كه بگوييم به نظر مى

از . ير فراواىن در قرآن، حديث و سخنان فصيح عرب وجود دارد كه چنني به كار رفته استنظا
 . نازل شده استعليه السالمطرىف در متام روايات صحيح و معترب آمده است كه اين آيه تنها در شأن على 

                                                           
 .٢٦٣: املراجعات) ١(
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اما پاسخ اين سؤال را كه چرا به جاى لفظ مفرد صيغه مجع به كار رفته است، زخمشرى به 
 .اند الدين به گونه ديگر مطرح منوده شرف اى، طربسى به گونه ديگر و سيد ونهگ

 مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه اين بزرگوار رمحه اللّه عالّمه اميىن الغديراگر به كتاب گران سنگ 
يك ها تنها  ها از صيغه مجع استفاده شده اما مراد و مقصود آن كند كه در آن آيات فراواىن را ذكر مى

او متامى آن آيات را با استناد به روايات و مصادرى كه مورد قبول و اعتماد است بيان . نفر است
 .كند مى

 .بنا بر اين، هيچ جاى شگفىت نيست كه آيه با لفظ مجع آمده، اما مراد از آن يك نفر است
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 سخن پايانى

حبمد اللّه شأن نزول و كيفيت استدالل به آيه واليت را به اختصار بيان منودمي و در اين بني به 
 .هاىي كه در مورد اين آيه مباركه بيان شده بود پاسخ دادمي ها و اشكال ترين اعتراض مهم

ر د.  . . تر نيز اشاره منودمي، روايات ديگرى مانند حديث غدير، حديث واليت و چنانچه پيش
 هستند و استدالل ما به عليه السالماسناد و مدارك وجود دارند كه هر كدام بيانگر امامت امري مؤمنان على 

 .كنند اين آيه را تأييد مى

جوى حق باشد و از مسري  و كنيم كه هيچ انسان آزادانديشى، كه در جست البته گمان منى
به اين آيه ترديدى به خود راه دهد و در انصاف منحرف نباشد، در صحت و پذيرش استدالل شيعيان 

هاى اثبات امامت   زيرا اين آيه يكى از دليل؛ شك كرده و متحير مباندعليه السالمامامت امري مؤمنان على 
 ثابت صلى اللّه عليه وآله و مهان اولويىت كه براى خدا و پيامرب ؛آن حضرت و اولويت او بر مؤمنان است

، وىلّ و صاحب اختيار مؤمنان عليه السالمبنا بر اين على .  نيز ثابت خواهد بودالمعليه الس است براى على
 . بر مؤمنان واليت داردصلى اللّه عليه وآلهاست مهان طور كه پيامرب خدا 

 ثابت نشده عليه السالممؤمنان على  بديهى است كه چنني منقبت و فضيلىت براى فرد ديگرى جز امري
 عليه السالمامي كه هر گاه امر واليت بني امري مؤمنان على  هاى خود تأكيد كرده شاست و ما در مهه پژوه

 دارد و ابوبكر هيچ گاه عليه السالمو ابوبكر دائر باشد، چنان منقبت و فضيلت اختصاص به حضرت على 
 . داشتتعين خواهدعليه السالم بنا بر اين امامت و واليت در حضرت على . چنني فضيلت و منقبىت ندارد
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Final Word 
The revelation circumstances of the guardianship (wilayah) verse and 
also the way it is reasoned were mentioned in brief, thank Heaven. At 
the same time, the most important arguments and questions raised 
about this verse were answered. As it was already mentioned, there are 
some other hadiths such as Ghadir hadith, Wilayah hadith, etc. in 
hadith sources؛ each of which speaks about the imamate of Imam Ali, 
the Commander of the Faithful (peace be upon him) that all certify our 
reasoning over the verse. 
Of course, it can hardly be supposed that any free-thinking human who 
is seeking for the truth and does  not stray from the justice path has any 
doubt about 
the authenticity, trueness, and acceptance of the Shiite argument over 
this verse of the Holy Qurr'an and he/she hesitates in Imam Ali's 
imamate, and remains doubtful because this verse is one of the reasons 
that proves the imamate of Ali b. Abi Talib (peace be upon him) and his 
preference to the faithful and the same preference claimed for God and 
the Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) will be proved 
for Ali (peace be upon him). Therefore, Ali is the guardian and Master of 
believers the same as Prophet Muhammad (peace be upon him and his 
progeny) has guardianship over all believers. 
It is obvious that such virtue and merit has been proved for no one but 
the Commander of the Faithful (peace be upon him) and in all 
researches it has been emphasized that whenever we have to specialize 
the guardianship between either of the Commander of the Faithful, 
Imam Ali (peace be upon him) or Abu Bakr, such a merit and virtue 
exclusively belongs to Imam Ali (peace be upon him) and Abu Bakr 
never enjoys such a rank. So imamate and guardianship exclusively 
belong to him. 
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