
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 11/70/1930 هشتمجلسه 

بر  «ارتداد»نقد استدالل فخر رازی به آیه  –( 0)ضرورت توانمند سازی علمی در مسیر پاسخگوئی به شبهات :موضوع

 امامت ابوبکر

 علی الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من لهبال اعوذ

 .هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول

ایشان مدعی که آوردیم  «ابن تیمیه»عبارتی را از و سنت شروع کردیم لاهادله ما بحثی را در مقارنه بین ادله شیعه و 

خالفت امیرالمؤمنین که تر از نص و اجماعی است قوی ،کندبر این است که نص و اجماعی که خالفت ابوبکر را ثابت می

 !!کندرا اثبات می

ای ست بعد از نقد ادلهسنت امی اهلترین کتاب کالشان که مفصل«المواقف»هم در کتاب  «عضدالدین ایجی»آقای 

 گوید:آورد و میحدیث امام المتقین( را میو حدیث غدیر، حدیث منزلت،  ی )إنما ولیکم هللا،آیه ،شیعه

 «معارضة بالنصوص الدالة على إمامة أبي بكرهذه النصوص »

 -لبنان  -دار الجيل  :هـ، دار النشر057يجي الوفاة: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإل كتاب المواقف، اسم المؤلف:

 779ص ،  9تحقيق : عبد الرحمن عميرة ج  ،م ، الطبعة: األولى1330 -هـ 1710 -بيروت 

 کند.بعد آیاتی را ذکر میو 

سنت یعنی در میان تفاسیر اهل ؛سنت استتقویت مبانی اعتقادی اهل ،در حقیقت بخش عمده تفسیرش  «فخر رازی»

 حمله نکرده است.ت و نسبت به شیعه سنت را تقویت نکرده اسمبانی اعتقادی اهل فسیر فخر رازیمثل ت کدامشانهیچ



 

 

 ها طور شیعهشیعه است دیگر از دست این اگر واقعا ایشان !!گویند ایشان شیعه استمتأسفانه بعضی از اعاظم ما می

 !بریمبه خدا پناه می

 قوی ترین متکلم مدافع خالفت ابوبکر

شما  سنت دارد.اهل نسبت به تقویت مبانی اعتقادی ونقد ادله شیعه نسبت به شیعه و  زیادی هایعبارت «فخر رازی»

یه غار بر خالفت و امامت و افضلیت ابوبکر کار آقرن گذشته کسی مثل فخر رازی در استدالل  17در  ،ای غار را ببینیدآیه

 است.نظیر بوده ت که در تاریخ بیو این کاری اس .نکرده است

یک که چطور می شود ماند کند که واقعا آدم میایشان خیلی هم هتاک است بعضی جاها آن چنان هتاکی و جسارت می

 طور آدم را بگوییم شیعه است!! آن وقت ما بیاییم این .طور هتاکی و جسارت بکندعالم این

مطرح می واهیم مفصل در مورد آن بحث کنیم خکه امروز میرا آیه ارتداد  ،تفسیرشان در سوره مائده 11ایشان در جلد

 گوید:میکند و 

 «ى الدالئل على صحة إمامة أبي بكراآلية من أقو»

: ، دار النشر777الشافعي الوفاة: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، اسم المؤلف: 

 15ص ، 11: األولى ج الطبعة م،1777 -هـ 1711 -بيروت  -لعلمية دار الكتب ا

در  ترین دلیل بر صحت امامت ابی بکر است، این یک بخش است.قوی تان باشد. می گویدها در نظر مبارکعزیزان واژه

 : می گوید بخش دیگر

  «فلو دّلت هذه اآلية على صحة إمامة علي بعد الرسول لزم التناقض بين اآليتين»

 ایمی گوید: اگر آیه« فخر رازی»

َكاَة َوُهْم َراِكعُ )   اَلَة َويْؤُتوَن الزَّ  (ونَ ِإنََّما َولِيُكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يِقيُموَن الصَّ



 

 

  55(: آیه 5) همائدسوره 

 ای:داللت کند، آیه (علیه السالم)علی بر امامت 

ْنيا َواآْلِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َوَمْن يْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفيُمْت ...) َوُهَو َكاِفٌر َفُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

 (َخالُِدونَ 

 110(: آیه1ه )بقرسوره 

 !!آید؛ پس تناقض الزم میکندبر امامت ابی بکر داللت میهم 

 «وذلك باطل»

  تناقض در قرآن باطل استو 

  :ایشان گیریم و نتيجهنكته سو

 «اإلمام بعد الرسول فوجب القطع بأن هذه اآلية ال داللة فيها على أن عليًا هو»

و  «احقاق الحق»، «الغدیر» شما .های فخر رازی جواب داده باشدکدام از اعاظم ما به این حرفمن ندیدم هیچ

 مطلبی ندارند. در این زمینه کدامهیچ لیو ی ما استهای والیترین کتابها مفصلاین .را ببینید حامد حسین «نفحات»

است و سید مرتضی  (777متوفای ) فخر رازی .که متقدم بر فخر رازی بودند و سید مرتضی و شیخ مفید شیخ طوسی

را شما ببینید عبارت به این صراحتی بعد از ایشان علمای ؛ ولی است (719متوفای )و شیخ مفید  (797متوفای )

 کند ولی جوابی داده نشده است!!می این گونه استدالل آورد ومی

ها برای انسان نیاز دارد که ساعت شان از این عبارت دور مانده است.اند و چشم مبارکحاال بزرگان ما شاید توجه نکرده

گوید میخواند شود، بچه شیعه وقتی میخواند قلبش محکم مییک بچه سنی وقتی این را می .عبارت وقت بگذارداین 

 !ما خبر نداشتیم در قرآن دلیلی بر خالفت ابی بکر وجود دارد !عجب



 

 

ن اقوی م» كه شيخ طوسی هم دارد: (ِإنََّما َولِيُكُم اللَّهُ )ای آیهيعني ، «فوجب القطع بأن هذه اآلية» گوید:فخر رازی می

َوَمْن يْرَتِدْد )... ای:آیه «علی امامه ابی بکر من اقوی الدالئل» گوید:فخر رازی میو  «الداللة علی امامة اميرالمؤمنین

 «فوجب القطع بأن هذه اآلية ال داللة فيها على أن عليًا هو اإلمام بعد الرسول»گوید: میاست. بعد  (ِمْنُكْم َعْن ِديِنهِ 

آن آیه  چون .ترجیح بدهیمیکی را وقتی که تناقض باطل است ما باید  .گوید تناقض در قرآن باطل استایشان می

 ترجیح دیگری ندارد. است، تنها ترجیحش این است!! 55ای است و این آیه 57ای مثال آن آیه .است آیه تر از اینجلو

 های است که بعدا خواهیم کرد.آورد، از بحثهای دیگری را میبعد بحث

 :پرسش

 آیا امیرالمؤمنین در شوری، به حدیث غدیر استدالل کرده است.

 :پاسخ

گوید که ایشان می جاهایییکی از  .است «عضد الدین ایجی» و «قاضی عبدالجبار معتزلی»رت خود ن عبابله، ای

روایت از شیعه و سنی داریم، که  15تا  17ما حدود  ر استدالل کرد، در همین شورا بود.امیرالمؤمنین به غدی

 .حیح استصهم ها بخشی از اینکه  امیرالمؤمنین به حدیث غدیر استدالل کرده است.

ی دو ساعته در رابطه با هنم است دوازده و یا سیزده جلسهمن در شبکه والیت در ذ ،شما اگر سایت ولی عصر را ببینید

 ، این را هم شیعه و هم سنی دارد.با سند صحیح بحث کردم «استدالل امیرالمؤمنین به غدیر»

 گوید:ایشان در ادامه میکه این را دقت کنید 

، فلو كانت هذه اآلية دالة على إمامته الحتج بها في بتفسير القرآن من هؤالء الروافض طالب كان أعرف أن علي بن أبي»

 «محفل من المحافل

 کرد.در یکی از این مجالس به آن استدالل میحضرت ، داللتی بر امامت علی داشت (ِإنََّما َولِيُكُم اللَّهُ )ای اگر آیه



 

 

یا باید معاند باشی که روایات را  ؛ها باشیباید یکی از این ما چه کنیم؟ ،ند هستیمعا سوادی و یاای فخر رازی! تو بیآق

 جاهل باشی! ،، یا نهولی اعتنا نکرده باشی دیده باشی

 گوید: بعد می

، ولم يتمسك ألبتة بهذه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير، وخبر المباهلة، وجميع فضائله ومناقبهإلنهم ينقلون عنه »

 «آلية في إثبات امامتها

در  (سالم هللا علیه)شیخ صدوق دارد که امیرالمؤمنین  .جا اجازه بدهید من جواب این مرد خبیث را عرض کنمهمین

 :فرمودمهاجرین و انصار در مسجد  ، در جمعجمع دویست نفر از صحابه

وأولي األمر منكم " وحيث   وأطيعوا الرسوليا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللاهللا عز وجل أتعلمون حيث نزلت " فأنشدكم»

فأمر هللا عز وجل نبيه  ...إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " نزلت "

وحجهم صلى هللا عليه وآله أن يعلمهم والة أمرهم وأن يفسر لهم من الوالية ما فسر لهم من صالتهم وزكاتهم وصومهم 

 «فنصبني للناس بغدير خم

 107ص  -الشيخ الصدوق  -كمال الدين وتمام النعمة 

، روایت هم صد در صد شیخ صدوق و هم در كتاب سليم ابن قيس است «النعمةتمام  کمال الدین و»این در کتاب 

 در مورد ایشان دارد: است نجاشی «علی ابن بابویه»ببینید  صحیح است.

 «هشيخ القميين في عصر»

 171ص  -النجاشي  -فهرست اسماء مصنفي الشيعة ) رجال النجاشي ( 

 :شیخ طوسی دارد 

 «، ثقةكان فقيها، جليال»



 

 

 933ص  11ج  -السيد الخوئي  -معجم رجال الحديث 

« بن عبدهللا اشعریسعد » ،بعد ،«ثقة، ثقة»نجاشی در مورد ایشان دارد که است  «یدبن حسن ولمحمد »راوی بعدی 

هم  «بن علیعمر بن محمد »، ثقهٌ هم  «بن عیسیحماد »، ثقةٌ  «یزید بنيعقوب »است،  «شیخ هذه الطائفة» هست که

 . یعنی راویان حدیث همه مورد وثوق شیعه هستند.ثقه است

الل کرده به این آیه استد (سالم هللا علیه)امام باقر  . مثالً از ائمه دیگر هم ما داریم ،(علیه السالم)عالوه بر امیرالمؤمنین 

  است

مر هللا عز وجل رسوله بوالية علي وأنزل عليه " إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة أ»

 «أن يفسر لهم الوالية..." 

 183ص  1ج  -الشيخ الكليني  -الكافي 

و  راوی ضعیف و مجهول ندارد. رنفثقه هستند، یک  تمام راویانش هم .صد در صد صحیح است سند روایت هم

خیلی جالب  کرده است. (ِإنََّما َولِيُكُم اللَّهُ )ای در کافی داریم که استدالل به آیه (سالم هللا علیه)همچنین از امام صادق 

 گوید خدمت امام رسیدم گفتم:است راوی می

 «: " إنما وليكم هللا ورسولهاس فنحتج عليهم بقول هللا عز وجل: "فنحتج عليهم بقوله عز وجلنكلم الن»

 519ص  1ج  -الشيخ الكليني  -الكافي 

ِإنََّما )ای به آیه (سالم هللا علیه)برای امامت امیرالمؤمنین یعنی اصحاب ائمه هم از ائمه یاد گرفته بودند با مخالفین 

 د:گوینآوریم میها را میگوید ما اینبعد می کردند.استدالل می (َولِيُكُم اللَّهُ 

 «نزلت في المؤمنين»

  ؛کنندها عناد میفرماید وقتی که اینایشان می ؟دهدبعد حضرت را ببینید که چه جوابی می



 

 

 «فادعهم إلى المباهلة»

شان گویند و واقعا عقیدهراست می ببین ها را به مباهله دعوت کن.، اینکننددارند توجیه و تأویل میاگر می فرماید: 

 ،چه که بر خالفت ابی بکر معتقد هستندآن نند!؟شان فداکاری کعقیدهحاضر هستند برای  .ت استچقدر ثاب برایشان

 شان بگذارند یانه!توانند جانشان را کف دستمی و یقین قطعی دارند

 گوید:راوی میبعد 

 «کیف اصنع»

 چطوری مباهله کنم؟

 ها را دعوت به مباهله کردم؛یند اگویدهد که چه کار کن، راوی میمباهله را یاد می حضرت راه 

 «فوهللا ما وجدت خلقا يجيبني إليه»

 مباهله کنند؛  (علیه السالم)ها حاضر نشدند با من در رابطه با والیت علی کدام از اینهیچ

 دیگر از این بهتر!

ن روش باید ادامه داشته سال قبل به اصحابشان یاد دادند و ای 1977 -1177ها راهکارهای است که ائمه علیهم السالم این

 هم فرمود: «بن حکیممحمد »به  (علیه السالم)امام صادق  .باشد

 « باهلوهم في علي عليه السالم »

 در رابطه با والیت امیرالمؤمنین مباهله کنید

  01ص:  شیخ مفید؛ تصحيح اعتقادات اإلمامية، 

 جا بحث به دست گرفتن جان و فداکاری است.ها نیست، در آنجا دیگر بحث دلیل و برهان و مغالطه و ایندر آن



 

 

در فضائل الصحابه ابن حنبل . این استدالل بودهحتی در زمان حیات خود نبی مکرم هم  سنتدر منابع اهل نکته مهم:

 طوری آمده است:اینآمده 

وهللا اني ألخوه ووليه وابن عمه ووارثه  ...عليه وسلم ان هللا عز وجل يقولول هللا صلى هللا ان عليا كان يقول في حياة رس»

 «ومن أحق به مني

 -بيروت  -ة الرسالة : مؤسس، دار النشر171ة: أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباني الوفا فضائل الصحابة، اسم المؤلف:

 751ص    1ج  ي هللا محمد عباس: د. وص، الطبعة : األولى، تحقيق1389 - 1779

این را « حاکم نیشابوری»، «رانیمعجم کبیر طب»شما ببینید  .در این زمینه وجود دارد ها روایت دیگرو ده از این بهتر!

مده مخصوصًا اگر سنت آها در منابع معتبر اهلآورده و تمام این «هیثمی» .کرده صحتش را تأیید «البانی»ند، آورده ا

 در مورد حدیث غدیر خم تفتازانی «شرح مقاصد»در  شما ببینید این را خواهند دید. را ببینند یث شوریدوستان حد

 گوید:می

  «وهذا حديث متفق على صحته أورده علي رضي هللا عنه يوم الشورى»

: هـ، دار النشر031ازاني الوفاة: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتمؤلف: ، اسم الشرح المقاصد في علم الكالم

 137ص    1ج  األولى :م، الطبعة1381 -هـ 1771 -باكستان  -انية دار المعارف النعم

 جا در موردکنید اینهای شیعه پیدا میتابکه شما در ک تمام آیات قرآن را ،مفصلبه طور ابن مردویه  در مناقب

حدیث منزلت، حدیث غدیر، مورد استناد ما مثل  حادیثآیات قرآن و ا تمامسنت های اهلدر کتاب آورده، المؤمنینامیر

  و بحث شده است. آمده «ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار»حدیث فتح خیبر، حدیث 

سندش هم از دیدگاه آمده است. سنت در منابع اهلهم  (ِإنََّما َولِيُكُم اللَُّه َوَرُسوُلهُ )آیه  که آقای فخر رازیقابل توجه 

آورد یکی دو تا روایت می ایشاناز ابن مردویه آوردیم  را در مورد بحث سندی در صد صحیح است. سنت صداهل



 

 

ها حدیث شورا را در دو جا ابن مردویه آورده یکی از این .سنت صد در صد صحیح استضعیف و دیگری از دیدگاه اهل

 صحیح است. راویانش همه ،سنتبا مبانی اهل

 !بر امامت ابوبکر، «ارتداد»استدالل به آیه 

  می فرماید: که مشهور به آیه ارتداد است ِديِنِه( َعنْ  ِمْنُكمْ  يْرَتِددْ  )َوَمنْ در رابطه با آیه شریفه 

ُهمْ  ِبَقْوم   اللَّهُ  يأِْتي َفَسْوَف  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يْرَتدَّ  َمنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَها )يا ونَُه( يِحبُّ  َويِحبُّ

 57(: آیه 5سوره مائده )

خواهیم یک بالی بر سر فخر رازی بیاوریم چون ما می .به ترجمه این آیه خوب دقت کنید که بعد با فخر رازی کار داریم

ترین اگر قوی .من خیلی عمیق وارد شدم .ندیدم کسی این کار را انجام داده باشد .که تا ابد دست به دست بچرخد

 خداوند می فرماید: .شودشان نمیرمندگی و خجالت چیز دیگری نصیبها به میدان بیایند جز شآخوندهای این

 ِديِنِه( َعنْ  ِمْنُكمْ  يْرَتدَّ  َمنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَها )يا

گوید می .ها مورد خطاب قرآن هستندیعنی تعدادی از مسلمان .ها استخطاب به چه کسی است؟ خطاب به مسلمان

  ؛ان نزول آیه هستید مرتد بشویدی که در زمیاگر کسی از این شماها

 اللَُّه( يأِْتي )َفَسْوَف 

 در آینده یک قومی خواهد آمد 

ُهمْ  وَنُه( )يِحبُّ  َويِحبُّ

 ها را دوست دارد و هم آن ها خدا را دوست دارند هم خدا آن

 اْلُمْؤِمِنيَن( َعلَى )َأِذلَّة  



 

 

 در برابر مؤمنین، ذلیل و خاضع هستند

ة     اللَِّه( َسِبيلِ  ِفي يَجاِهُدونَ  َكاِفِرينَ الْ  َعلَى )َأِعزَّ

خواهند های که میولی آن .االن موجود هستند .خواهند مرتد بشوندیعنی کسانی که در آینده می (ِمْنُكمْ  يْرَتدَّ  َمنْ )پس 

زمان نزول آیه بوده یا آقای فخر رازی، به ما بفرمایید ابوبکر در  !خواهند بیایندآینده می ،نیستند ، اآلنها بجنگندبا این

 نبوده؟ 

سوَف هم دلیل بر آینده  !نخواهی بکنی بکُ تو حاال هر غلطی می بابکر، از ذیل آیه خارج شد!ا اللَُّه( يْأِتي )َفَسْوَف با عبارت 

مرتدین  .یددر آینده کسانی خواهند آمد که با این مرتدین شما خواهند جنگ (اللَّهُ  يْأِتي َفَسْوَف )گوید قرآن می .دور است

 از شما هستند ولی مجاهدین االن وجود خارجی ندارند. 

آسمان و ریسمان را به هم بافته تا از این اشکال  .البته فخر رازی متوجه این اشکال شده و بد جوری هم دست و پا زده

توانم د بهتر از این من نمیحماقت را نگاه کنی -گوید بله ابوبکر بوده ولی چون در آن زمان تمکن نداشته؛ می .بیرون برود

اللَُّه بقوم  حاضرین  يْأِتي َفَسْوَف »یعنی  آیند.کند مجاهدین از آینده میداللت می (اللَّهُ  يْأِتي َفَسْوَف )گوید می -بگویم 

 «یمکنهم فی المستقبل یجاهدون مع المرتدین منکم

پایین  شچرخاند و غذا از دستذا را دور سرش میکه غذا را وارد دهانش بکند غبه جای این «اکل از قفا»یعنی مثل 

 اند. به این آیه استدالل کرده هم و قرطبیبد الجبار، قاضی ع .افتدمی

 یک نکته عجیب!

 چرا؟  !!گوید این آیه، شامل پیغمبر نخواهد شدمی و کندچند تا ادعای خیلی مضحک می فخر رازی

 «الم ألنه لم يتفق له محاربة المرتدينوال يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه الس»



 

 

: ، دار النشر777عي الوفاة: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، اسم المؤلف: 

 13ص    11: األولى ج م، الطبعة1777 -هـ 1711 -بيروت  -لعلمية دار الكتب ا

 ، پس این آیه شاملش نمی شود!!دچون پیغمبر، با مرتدین نجنگیمی گوید 

کردیم گفتند ما قبول میهای ریاض میهای بیابانخواهیم بگوییم آقای فخر رازی این حرف را شتر چرانباز هم می

از  «کشاف زمخشری» ببینیدولی تو که این همه ادعا داری چرا همچنین حرفی میزنی؟ من جواب ایشان را بگویم 

 :که این جا داردر تفسیر است. سنت دهای معتبر اهلکتاب

بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار وهو  بل كان أهل الردة إحدى عشرة فرقة ثالث في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»

 «ا تنبأ باليمن واستولى على بالدهاألسود العنسي وكان كاهن

 ذوالخمار بود. شانیسبنو ُمدلج که رئ بودند یغمبردر زمان پ ینفرقه بودند. سه تا فرقه از مرتد یازده ینمرتد

وأخرج عمال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن »

  «فأهلكه هللا

 (؛ یعنی همین آقای مرتد را فأهلكه هللا)

 «على يد فيروز الديلمي بيته فقتله فأهلكه هللا »

 ها را محاصره کردند و کشتند این یعنی شبانه 

  «صلى هللا عليه وسلم بقتله ليلة قتل واخبر رسول هللا»

 همان شبی که کشتند خبر به پیغمبر رسید

 «فسر المسلمون»

 .ها خوشحال شدندمسلمان



 

 

الزمخشري    الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، اسم المؤلف:أبو القاسم محمود بن عمر    

 700ص  ،1ج  تحقيق: عبد الرزاق المهدي ،بيروت –، دار النشر: دار إحياء التراث العربي 598الخوارزمي الوفاة: 

آیا از این بهتر؟ عرض کردم ندیدم کسی روی حرف  !با مرتدین نجنگیده که پیغمبر اصالً  گوییدآقای فخر رازی شما می 

 .ل وارد شدممن به طور مفص .ایشان کار کرده باشد

 گوید:میفخر رازی که پس این

 «وال يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السالم ألنه لم يتفق له محاربة المرتدين»

های دیگری هم این چه است؟ ما یک نمونه آوردیم شاید نمونه ، پساصالً اتفاقی نیافتاده با محاربین جنگیده باشند

 .بشود پیدا کرد

 گوید:بعد می 

وجودين في وقت نزول ، فوجب أن يكون هؤالء القوم غير موهذا لالستقبال ال للحال (َفَسْوَف َيْأِتى اللَّهُ )نه تعالى قال وأل»

 «هذا الخطاب

 گوید:بعد می (اللَّهُ  يْأِتي َفَسْوَف )چون برای آینده دور است  ؛معلوم است این مجاهدین در زمان خطاب نبودند

 «: أن القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما كانوا موجودين في الحال األولقلنا: الجواب من وجهين: »

 .ها در زمان نزول آیه نبودندها جنگیده اینآنبا قومی که ابوبکر، 

 گوید:قرآن می 

 ِديِنِه( َعنْ  ِمْنُكمْ  يْرَتدَّ  )َمنْ 

 57(: آیه 5سوره مائده )



 

 

 ! خبگوید مرتدینی که مراد آیه است در زمان پیغمبر نبودنداین آقا می ، ولیدچند تا از شماها مرتد بشوقرآن می گوید: 

کسانی بوده؟  اسود العنسي مالک ابن نویره و غیره در زمان نزول آیه بودند؟ ، مثلها جنگیداین افرادی که ابوبکر با آن

 ها در زمان نزول آیه بودند یا نبودند؟ کردند اینکه ادعای نبوت می

های ایشان جز قول به هذیان چیز دیگری یعنی این حرف دانیم!ما نمی چه بوده، م آقای فخر رازی عصبانی بودداننمی

 :چند تا نکته آوردممن به آیه ارتداد، پس در استدالل فخر رازی  نیست.

ربونهم فسوف ، والذین یحاوکانت المرتدون منهم الموجودین فی زمن رسول هللا»مؤمنین هستند:  ،مخاطبین آیه :یک 

النه کان موجودا حین »چرا؟ آیه، ابابکر را نخواهد گرفت.  عاً قط؛ «شمول اآلیه ابابکر عدم فال شک فی»؛ «...بعد یأتون

  :همان طوری که خود فخر رازی تعبیر داردرا  اللَُّه( يْأِتي )َفَسْوَف . «نزول االیة

 «فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه ،رجعون عن اإلسالم بعد موت نبّيهمعلم هللا أن قومًا ي»

: ، دار النشر777الشافعي الوفاة: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، اسم المؤلف: 

 18ص    11م ، الطبعة : األولى ج 1777 -هـ 1711 -بيروت  -دار الكتب العلمية 

 :این را خود فخر رازی نقل کرده .است گوید این ِاخبار از غیبایشان می

أنه سيأتي  ، فأخبرهمرجعون عن اإلسالم بعد موت نبّيهم: علم هللا أن قومًا يوقال الحسن رحمه هللا ...: المسألة الثالثة»

  «قع المخبر على وفقه فيكون معجزاً ، وقد وتكون هذه اآلية إخبارًا عن الغيب، وعلى هذا التقدير بقوم يحبهم ويحبونه

ابوبکر  .با مرتدین، هنوز به دنیا نیامدند ، مجاهدینِ که این ِاخبار از غیب استی بر ایندآقای فخر رازی شما خودت آور

  !نگ با مرتدین دوباره رجعت فرمودابوبکر به معراج رفت و در زمان ج ،بوده یا نبوده؟ یا نه

م نجنگیده پیغمبر هم هعمر با مرتدین نجنگیده،  علی .دهتنها کسی که با مرتدین جنگیده ابوبکر بو :گویدمیفخر رازی 

 :نجنگیده پس



 

 

 «فیجب ان یقال »

  :گوید واجب است که گفته شودمی .تعبیر خیلی عجیبی دارد

ندعي أن هذه اآلية يجب أن أنا  ..، وتقرير مذهبهمى فساد مذهب اإلمامية من الروافضأن هذه اآلية من أدل الدالئل عل»

 «يقال

 آورد.را هم می در کنار مسئله کالمی، مسئله فقهی . یعنی ایشانت و باید گفته بشودواجب اس

لى محاربة المرتدين على ما ، وأبو بكر هو الذي توربة المرتدينأن هذه اآلية مختصة بمحاإنها نزلت في حق أبي بكر  »

  «شرحنا

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته


