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 هقدهه به قلن ًگارًده

 .لعاملنيني والصالة والسالم عىل رسول رب ااحلمد هلل رب العامل

ای است وهٝ دس آٖ   ی تٝ ناٞش وٛچه دس تشٌیش٘ذٜ ٔفاٞیٓ تضسي ٚ ٌستشدٜ ایٗ وتاتچٝ

س اْ. ٚ ایٗ وٝ چمذ ٘أٙذ سخٗ تٝ ٔیاٖ آٚسدٜ ٔی« آیٝ ٚالیت»ای وٝ ضیًٝ آٖ سا  پیشأٖٛ آیٝ

ٞا اص ایٗ آیٝ دس ٔٛسد أأت وٝ تٝ ايتمادضاٖ اغّی اص اغَٛ دیٗ اسالْ تّىهٝ   استذالَ آٖ

تاضذ دسست است. ایٗ ٔكّة حسة ٚ ٟٔٙج  پایٝ اسالْ ٚ حذ فاغُ تیٗ اسالْ ٚ وفش ٔی

 لشآ٘ی دس تیاٖ اغَٛ ٚ اثثات آٖ اسائٝ ٌشدیذٜ است.

لشاس دٞذ  ٛیسٙذٜ ٚ خٛا٘ٙذٜ ٔفیذخٛاٞٓ وٝ آٖ سا تشای د٘یا ٚ آخشت ٘ ٚ اص خذاٚ٘ذ ٔی

 چٝ اٚ ضٙٛای دا٘ا است.

 





 
 

 

 پیشگفتار

 در هورد حجیت استدالل از آیات هحکن و هتشابه قرآى

ٞها لهشاس داسد ٘ثایهذ ٕٞضٔهاٖ احتٕهاَ       ٞائی وٝ دیٗ تش آٖ تایذ دا٘ست وٝ اغَٛ ٚ پایٝ

ٌهشدد چهشا    یغحت ٚ خكا سا داضتٝ تاضٙذ. صیشا اٌش چٙیٗ تاضذ اساسا دیٗ دچاس تضِضَ ٔ

وٝ دس آٖ غٛست اغَٛ ٚ ٔثا٘ی آٖ ٕٔىٗ است حك ٚ یا تاقُ تاضٙذ. ٚ چٙیٗ دیٙی، دیٗ 

 ٔثٙای دیٗ تایذ لكًی ٚ یمیٙی تاضذ.ضٛد، صیشا وٝ  ٘أیذٜ ٕ٘ی

 ٌیشد ٔكّما فالذ احتٕاَ تاضهذ  سٚ الصْ است دِیّی وٝ اص آٖ اغّی سشچطٕٝ ٔی اص ایٗ

ا حفانت آٖ سا تٝ يٟهذٜ ٌشفتهٝ اسهت ٚجهٛد     جض لشآٖ وٝ خذاٚ٘ذ ضخػ ٚ چٙیٗ ٔٙثًی

ضهٛ٘ذ وهٝ    تهٝ دٚ تخهص تمسهیٓ ٔهی     –قثك فشٔهٛدٜ خذاٚ٘هذ    –٘ذاسد. ِٚی آیات لشآ٘ی 

 ا٘ذ اص: يثاست

 ا٘ذ وٝ فمف تش ًٔٙای ٚاحذی دالِت داس٘ذ. تخطی غشیح ٚ ٔحىٕات -1

ٚ تخطی احتٕاَ دٚ ًٔٙای ٔتؿهاد ٚ ٌهاٞی تهیص اص آٖ سا داس٘هذ وهٝ ٔتطهاتٟات        -2

 ضٛ٘ذ. ٘أیذٜ ٔی

ضٛد اص ٔیاٖ آیات غشیح ٚ  پس ٚاجة است دِیّی وٝ ٔٙثى اغّی اص اغَٛ دیٗ ٔی

ٔحىٓ لشآٖ تاضذ ٘ٝ اص آیات نٙی ٚ ٔتطاتٝ، چشا وٝ خذاٚ٘ذ پیشٚی اص ٔتطاتٟات ٚ تىیٝ 

﴿ٞا سا ٔٛسد ٘ىٛٞص لشاس دادٜ است:  تش آٖ                 

 ﴾ «َایٗ ٔكّة سا «سٚ٘ذ ٞایطاٖ وژی ٚجٛد داسد، د٘ثاَ ٔتطاتٟات ٔی وسا٘ی وٝ د ،

 ﴿تًذ اص آٖ فشٔٛد وٝ آیات لشآٖ سا تٝ دٚ ٘ٛو ٔحىٓ ٚ ٔتطاتٝ ًٔشفی ٕ٘ٛد ٚ فشٔٛد: 

                               ﴾ 
 [.7يٕشاٖ: ]آَ
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اغَٛ دیٗ اص احتٕاَ خكا ٔحفٛل ٔا٘ذ، تٝ دِیُ ایٗ وٝ ٞش آیٝ ِفهها اص   ٚ تذیٙػٛست

تاضٙذ ٚ احتٕهاَ   ٔی لةتحشیف ٔحفٛل است ٚ اص ٘هش ًٔٙا ٘یض آیات ٔحىٕات غشیح اِذال

ٚ سهایش اغهَٛ   ٞا ٔٙتفی است. ٚ تا ٕٞیٗ ضیٜٛ اغِٛی ٕٞچٖٛ تٛحیذ، ٘ثٛت  تحشیف آٖ

ايتمادی ٔا٘ٙذ ٕ٘اص، سٚصٜ، اسواٖ اسالْ ٚ ٘یض اغَٛ ٔحشٔات ٔا٘ٙهذ لتهُ، ص٘ها ٚ دسٌٚ تهٝ     

اثثات سسیذٜ است ٚ ٘یاص تٝ سأی ٚ یا سٚایت ٞیچىس ٘یسهت. پهس تهشای اثثهات اغهَٛ      

 ٘یاص ٔا٘ذ. تٛاٖ اص ٔحىٕات لشآٖ تی ٕ٘ی

الصْ اسهت، تهذا٘یٓ وهٝ     ٚ لثُ اص پشداختٗ تٝ آیٝ ٚ دالِت يهذْ دالِهت آٖ تهش أأهت    

اختالف دس ٔٛسد أأت، اختالفی است اغِٛی چشا وٝ ٌشٜٚ أأیٝ آٖ سا ٕٞچهٖٛ ٘ثهٛت   

پٙذاس٘ذ. پس ٍٞٙأی وٝ أأهت چٙهیٗ    دا٘ٙذ ٚ ٔٙىش آٖ سا وافش ٔی اغّی اص اغَٛ دیٗ ٔی

سسذ ٔحىٓ، غهشیح ٚ   ٞا تٝ اثثات ٔی جایٍاٞی دس دیٗ داسد تایذ ٘ػٛغی وٝ أأت اص آٖ

 كًی اِذالِٝ تاضٙذ ٘ٝ ٔتطاتٝ ٚنٙی وٝ احتٕاَ ًٔٙی دیٍشی داضتٝ تاضٙذ.ل

اوٖٙٛ تایذ دیذ وٝ آیا دالِت ایٗ آیٝ تش أأت، غشیح ٚ لكًی ٚ لاتُ استذالَ است یا 

تاصی چیهض دیٍهشی    تاضذ، ٚ جض تالش ٘افشجاْ ٚ ِج نٙی ٚ ٔتطاتٝ ٚ غیش لاتُ استذالَ ٔی

 ٘یست.



 
 

 

 آیه بر اهاهتعدم صحت استدالل از ایي 

 فشٔایذ: خذاٚ٘ذ ٔی

﴿                              

  ﴾ [.55: ة]إِائذ 

ا٘ٝ ٕ٘هاص  ِٚی )دٚست ٚ یاٚس( ضٕا، اهلل ٚ سسِٛص ٚ ٔؤٔٙا٘ی ٞستٙذ وٝ فشٚتٙ»تشجٕٝ: 

 .«دٞٙذ داس٘ذ ٚ صوات ٔی سا تشپا ٔی

 ایه آیٍ متشابٍ است وٍ محکم

دِیُ تش تكالٖ استذالَ اص ایٗ آیٝ تش اغُ أأت، داسا٘ثٛدٖ ضشائكی است وٝ لثال روش 

ای وٝ تهٝ غهٛست غهشیح ٚ     تٛدٖ دِیُ تٝ ٌٛ٘ٝ ٌشدیذ ٚ آٖ يثاست تٛد اص ٔحىٓ ٚ لكًی

 ضفاف تیاٍ٘ش ٔكّة تاضذ.

یٝ ٔطتثاٜ است ٚ تٝ ٞیچ ٚجٝ لاتُ استذالَ تشای أأت چهٝ يٕٛٔها ٚ چهٝ    پس ایٗ آ

خػٛغا تشای يّی یا وسی دیٍش ٘یست. ٚ استذالَ اص آٖ دس ایٗ ٔهٛسد تشاسهاظ نهٗ ٚ    

تاضهذ   تاضذ وٝ چٙیٗ چیضی دس ٔٛسد اغَٛ دیٗ غحیح ٕ٘ی ٌٕاٖ ٚ استٙثاـ ٚ احتٕاَ ٔی

ٔتطهاتٟات اسهت، چیهضی وهٝ لهشآٖ ٔها سا        پیشٚی اص ٚ استذالَ اص ایٗ تش أأت دس ٚالى

﴿غشاحتا اص آٖ ٔٙى وشدٜ است:                    ﴾. 
ٚ حتی اِٛٞیت خذاٚ٘ذ لكًهی   ٌٛیذ: أأت يّی ٔا٘ٙذ ٘ثٛت ٔحٕذ  ٌشٜٚ أأیٝ ٔی

 تاضذ. ا٘ىاس اِٛٞیت خذاٚ٘ذ ٔیاست ٚ ا٘ىاس آٖ ٔا٘ٙذ ا٘ىاس سساِت پیأثش ٚ 

چٙیٗ اديایی ٘یاص تٝ دِیّی لشآ٘ی ٚ غشیح داسد، ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ٔٛسد سسَٛ اهلل 

﴿فشٔٛدٜ است:     ﴾  :ٔحٕذ »[ 29]اِفتح ٔا٘ٙذ آٖ ٘ػٛظ  «پیأثش خذا ٚ



 های نافرجام ترای اثثات امامت از آیه والیت تالش   7

تاقُ  دیٍشی وٝ دس ٔٛسد ٘ثٛت سسَٛ اهلل ٚجٛد داسد دس غیش ایٙػٛست چٙیٗ اديایی

 است.

آ٘چٝ تا ایٙجا تیاٖ ٌشدیذ، خالغٝ سد لاقًی است تش استذالَ اص آیٝ فٛق تهش أأهت ٚ   

ضٛد فشٚيی است وٝ جٟت تىٕیهُ ٔكّهة فهٛق ٚ     أا ٔكاِة دیٍشی وٝ دس ریُ تیاٖ ٔی

 ٌشدد. استفادٜ تیطتش تیاٖ ٔی

 تًضیح بیشتر مطالب فًق

 سیاق آیه:
ٚ أش تهٝ   ٞا ٟ٘ی اص دٚستی تا وافشاٖ اسی آٖایٗ آیٝ ؾٕٗ تًذادی آیات وٝ ٔٛؾٛو اس

 دٚستی تا ٔؤٔٙاٖ است تیاٖ ٌشدیذٜ.

دس آغاص خذاٚ٘ذ اص دٚستی تا یٟٛد ٚ ٘ػهاسا ٔٙهى فشٔهٛدٜ، سهوس دٚسهتی سا فمهف تها        

ٔؤٔٙاٖ سٚا داضتٝ ٚ دس پایاٖ ٘یض اص دٚستی تا یٟٛد ٚ ٘ػاسا ٚ وفاس ٔٙى وشدٜ است. چٙا٘ىٝ 

 فشٔٛدٜ:

﴿                                        
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                                ﴾ 51: ة]إِائذ – 

57.] 

ٞا دٚستاٖ تًؿی  آٖ ای ٔؤٔٙاٖ! یٟٛد ٚ ٘ػاسا سا تٝ دٚستی ٍ٘یشیذ، تًؿی اص»تشجٕٝ: 

ٞها سا تهٝ دٚسهتی تٍیهشد اٚ اص آ٘هاٖ اسهت. خذاٚ٘هذ         دیٍش ٞستٙذ ٚ ٞشوس اص ضٕا وٝ آٖ

ٞایطاٖ تیٕاسی است تهٝ سهٛی    تیٙی وسا٘ی سا وٝ دَ دَ سٕتٍشاٖ سا دٚست ٘ذاسد. تٛ ٔی

تشسیٓ وٝ ٔػیثتی دأٍٙیش ٔا تطٛد، أیذ است وهٝ خهذا اص    ٌٛیٙذ: ٔی ا٘ذ ٔی دس ضتاب آ٘اٖ

َ   ای دیٍش تیاٚسد آٍ٘اٜ آٖ اِٝسجا٘ة خٛیص پیشٚصی یا ٔ ٞایطهاٖ   ٞا تٝ خهاقش آ٘چهٝ دس د

ٗ  ٔخفی ٕ٘ٛدٜ تهشیٗ   ٞها وهٝ يٕیهك    ا٘ذ پیطٕاٖ خٛاٞٙذ ضذ ٚ ٔؤٔٙاٖ خٛاٞٙذ ٌفت: آیا ایه

ٖ   خٛسد٘ذ و سٌٛٙذٞا سا ٔی ٞها ٘هاتٛد ضهذ ٚ اص     ٝ تا ضٕا ٞستٙذ )چٙهیٗ ٕ٘ٛد٘هذ( ايٕهاَ آ

تهٝ صٚدی خذاٚ٘هذ ّٔتهی سا     صیا٘ىاساٖ ضذ٘ذ. ای ٔؤٔٙاٖ! ٞشوس اص ضٕا اص دیٙص تشٌشدد

ٞا ٘یض خذا سا دٚست خٛاٞٙذ داضهت،   ٞا سا دٚست خٛاٞذ داضت ٚ آٖ خٛاٞذ آٚسد وٝ آٖ

شٜ خٛاٞٙذ تهٛد، دس ساٜ اهلل تهٝ جٟهاد    تٝ خاقش دس ٔماتُ ٔؤٔٙاٖ فشٚتٗ ٚ دس ٔماتُ وفاس چی

ٞشاسٙذ. ایٗ فؿُ خذا است وهٝ   ای ٕ٘ی وٙٙذٜ خٛاٞٙذ پشداخت ٚ اص سشص٘ص ٞیچ سشص٘ص

تخطذ ٚ خذا ٚاسى دا٘است. دٚست ضٕا اهلل ٚ سسهِٛص ٚ   آٖ سا تٝ ٞشوس وٝ تخٛاٞذ ٔی

ٝ خهذا ٚ  دٞٙهذ ٚ ٞهشوس وه    داس٘ذ ٚ صوات ٔی ٔؤٔٙا٘ی ٞستٙذ وٝ فشٚتٙا٘ٝ ٕ٘اص سا تشپا ٔی

پیأثش ٚ ٔؤٔٙاٖ سا تٝ دٚستی تٍیهشد )حهضب خذاسهت( ٚ حهضب خهذا پیهشٚص اسهت. ای        

ا٘ذ اص اٞهُ وتهاب ٚ وهافشاٖ تهٝ      ٔؤٔٙاٖ! وسا٘ی سا وٝ دیٗ ضٕا سا تٝ ٔسخشٜ ٚ تاصی ٌشفتٝ

 .«دٚستی ٍ٘یشیذ اٌش ٔؤٔٗ ٞستیذ
وهٝ اص یىهی   خٛسیذ  دس ایٗ آیات تا دلت تذتش ٕ٘ائیذ تٝ دٚ ٘ٛو ٔٛاالت ٚ دٚستی تشٔی

 ٔٙى وشدٜ ٚ تٝ دیٍشی دستٛس دادٜ است.

 اص دٚستی تا وافشاٖ ٔٙى ٚ تٝ دٚستی تا ٔؤٔٙاٖ دستٛس دادٜ است.
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تٛاٖ ٌفت وٝ دس ایٙجا یه تحث یًٙی ٔٛاالت ٚ دٚستی ٔكهش  ضهذٜ وهٝ     دس ٚالى ٔی

 دس ٔٛسد وفاس اص آٖ ٔٙى ضذدٜ ٚ دس ٔٛسد ٔؤٔٙاٖ تذاٖ دستٛس دادٜ ضذٜ است.

ٔكش  ضذٜ دس ایٗ آیات ًٔٙی غیهش اص دٚسهتی ٚ تًهاٖٚ داضهت ٚ تیهاٍ٘ش       اٌش ٚالیت

تٛد آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضیًٝ تذاٖ ًٔتمذ ٞستٙذ، خذاٚ٘ذ ٘ثایذ تٟٙها اص   ًٔٙی خاظ ٔا٘ٙذ أأت ٔی

وشد چشا وٝ أأهت دس   وشد، تّىٝ اص ٚالیت ٔؤٔٙاٖ ٘یض ٔٙى ٔی ٚالیت یٟٛد ٚ ٘ػاسا ٔٙى ٔی

ٙحػش تٝ يّی است ٚ تایذ تًثیش لشآ٘ی اص ضهخع ایطهاٖ   ٔ –قثك ايتماد ضیًٝ  –ایٗ آیٝ 

تشد تا دالِت آیٝ تش ٔكّة ٔٛسد ٘هش غشیح ٚ لاقى تٛدٜ احتٕاَ ٞش ًٔٙهی دیٍهشی    ٘اْ ٔی

 فشٔٛد: ٕ٘ٛد. تٝ يٙٛاٖ ٔثاَ تایذ چٙیٗ ٔی سا ٘فی ٔی

 .«عيل أولواء ىاملؤمنني سو االوهود والنصارى وال تتخذو اال تتخذو»

 .«ٔؤٔٙاٖ جض يّی سا تٝ أأت ٍ٘یشیذ یٟٛد ٚ ٘ػاسا ٚ»
ٖ  آٚسد، صیشا تهٝ أأهت   یا ایٗ وٝ اغال روشی اص یٟٛد ٚ ٘ػاسا تٝ ٔیاٖ ٕ٘ی ٞها   ٌهشفتٗ آ

ٞیچ ٔؤٔٗ » «علوا أولواء ىاملؤمنني سو اال تتخذو»فشٔٛد:  پزیش ٘یست، ٚ فمف ٔی اساسا أىاٖ

خٛاٞذ ٔكّة ٟٕٔی تهٝ   ّی ٔیصیشا ٚلتی فشد خشدٔٙذ ٚ يال .«جض يّی سا تٝ أأت ٍ٘یشیذ

وٙذ وٝ دس ضٙٛ٘ذٜ صٔیٙهٝ سا تهشای فٟهٓ     ای آغاص ٔی ٔخاقثص ٔٙتمُ ٕ٘ایذ، والْ سا تٝ ٌٛ٘ٝ

ٕٞاٖ ٔكّة آٔادٜ ساصد. ٘ٝ ایٗ وٝ تٝ تیاٖ ٔكاِثی توشداصد وٝ ٞیچ ستكی تها اغهُ ٔكّهة    

 ٘ذاضتٝ تاضٙذ.

 آٚس٘ذ. صتاٖ ٔی ستف تش چٙیٗ سٚضی واس دیٛاٍ٘ا٘ی است وٝ سخٙاٖ پشاوٙذٜ ٚ تی

یاتذ وٝ تٝ ٞیچ ٚجٝ اص آیات لثُ ٚ تًذی ایٗ آیٝ  ی آیات فٛق تٝ خٛتی دسٔی خٛا٘ٙذٜ

ضٛد ٍٔش ایٗ وٝ ٌفتٝ ضٛد آیٝ أأت دس ٚسف آیهات دیٍهشی    ای فٟٕیذٜ ٕ٘ی چٙیٗ ٔساِٝ

تٛاٖ آٖ سا اص آ٘جا، جاتجا وشد وٝ تكالٖ چٙهیٗ   لشاس ٌشفتٝ ٚ ٞیچ ستكی تاٞٓ ٘ذاس٘ذ ٚ ٔی

 ای آضىاساست. تٌٝف

تٙاتشایٗ یا ایٗ وٝ آیٝ ٔٛسد تحث تا آیات لثُ ٚ تًذ ٕٞاٞٙهً تهٛدٜ، ٔهشاد اص ٚالیهت،     

دٚستی ٚ ٕٞىاسی است یا ایٗ وٝ اغال جای ایهٗ آیهٝ ایٙجها ٘ثهٛدٜ ٚ ٞهیچ تٙاسهثی تها        
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یىذیٍش ٘ذاس٘ذ وٝ چٙیٗ تػٛسی دس ٔٛسد لشآٖ تاقُ تّىٝ وفش اسهت. ٚ اص قشفهی ًٔٙهی    

 ضٛد، خٛد دا٘یذ! ٖ چٙیٗ تػٛسی، اص آیٝ فٟٕیذٜ ٕ٘یأأت ٘یض تذٚ

 سثة نسول
 سثة ٘ضَٚ آیٝ تايث سٚضٍٙشی تیطتشی دس ایٗ ٔٛسد خٛاٞذ تٛد اتهٗ جشیهش قثهشی،   

ا٘ذ وٝ دس غضٜٚ تٙی  اص ِٚیذ تٗ يثادٜ تٗ غأت ٘مُ وشدٜ« سیشت»تیٟمی ٚ اتٗ اسحاق دس 

ِٚهی يثهادٜ    تٝ حٕایت اص یٟٛد تشخاسهت،  ٞا تٛد پیٕا٘اٖ آٖ لیٙماو يثذاهلل تٗ اتی وٝ اص ٞٓ

آٔذ ٚ اص پیٕاٖ خهٛیص تها یٟهٛد     تٗ غأت وٝ اٚ ٘یض ٞٓ پیٕاٖ یٟٛد تٛد ٘ضد سسَٛ اوشْ

س ٔهٛسد اٚ  ايالْ تشائت وشد ٚ حٕایت خٛد سا اص خذا، پیأثش ٚ ٔؤٔٙاٖ ايالْ ٕ٘ٛد. آٍ٘اٜ د

 یٝ ٘اصَ ٌشدیذ:  ٚ يثذاهلل تٗ اتی ایٗ آ

﴿                                        

                               

                                    

                                   

                                

                                 

                                    

                                      

                               

     ﴾. 
ایٗ جشیاٖ تا سیاق آیات ٕٞخٛا٘ی تطتشی چشا وٝ آیهات، ٔها سا دس ٔهٛسد     تذٖٚ تشدیذ

دٞٙذ، واسی وٝ يثادٜ تٗ  ٔؤٔٙاٖ ٚ ايالْ تشائت اص وافشاٖ دستٛس ٔی دٚستی اهلل ٚ سسَٛ ٚ
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داس٘ذ واسی وٝ يثهذاهلل تهٗ    غأت ا٘جاْ داد ٚ اص دٚستی ٚ ٕٞىاسی تا یٟٛد ٚ وفاس تاصٔی

اتی ا٘جاْ داد. پس ٚالیت دس ایٙجا ٞیچ ستكی تٝ أأت ٚ خالفت ٘ذاسد، چشا وٝ دس ٔٛسد 

ف يثادٜ ٚ يثذاهلل دس ٔٛسد أأت یٟهٛد ٘ثهٛد، تّىهٝ دس    آٖ اختالفی سخ ٘ذادٜ تٛد ٚ اختال

 ٞا تٛد. دادٖ آٖ ٔٛسد دٚستی ٚ یاسی

 چٙا٘ىٝ ایٗ ٔكّة سا خذاٚ٘ذ دس آیات دیٍشی ٘یض تیاٖ داضتٝ است اص جّٕٝ:

- ﴿                              

                      ﴾ [.22: لة]إِجاد 

- ﴿                              

                       ﴾ ٛ[.23: بة]اِت 

 دس ایٗ آیات ٞذف ایٗ ٘یست وٝ پذساٖ ٚ تشادسا٘تاٖ سا أاْ ٍ٘یشیذ.

- ﴿                    ﴾ [.1: لممتحنة]ا 

- ﴿                    ﴾ ٛ[.71: بة]اِت 

حهذ   ٞذف ایٗ ٘یست وٝ یىذیٍش سا أاْ ٍ٘یشیذ ٚ اٌش ایٙكٛس تاضذ تًهذاد أأهاٖ تهی   

 ٚحػش خٛاٞذ تٛد.

- ﴿                            

                                       

   ﴾  :[.31 – 30]اِفػّت 

- ﴿                                     

      ﴾  :ٖ[.28]آَ يٕشا 

﴿ای وٝ وّٕٝ  ٞش ًٔٙی ﴾  ٝدس ایٗ آیٝ داسد، دس آی﴿     ﴾  ٘یض ٕٞاٖ ًٔٙی ٔشاد

است، صیشا دس ٞشدٚ آیٝ اص اتخار وافشیٗ تٝ يٙٛاٖ ِٚی ٔٙى ٚ تٝ اتخار ٔؤٔٙیٗ تٝ يٙٛاٖ 
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ٕٝ ٚ ئشاد اص ٔؤٔٙیٗ، ٔؤٔٙاٖ ٔطخع ٚ ٘ٝ ٔشاد اص اِٚیاء ادادٜ ضذٜ است. ٘ٝ ٔ ٛسِٚی دست

 خّفا ٞستٙذ.

﴿ٚ اٌش وّٕٝ    ﴾  ّٕٝتٝ ًٔٙی أاْ تٛد، آٚسدٖ و﴿  ﴾  تٛسف خذاٚ٘ذ تٝ جای

 داضت أا تكالٖ چٙیٗ تػٛسی اضىاس است. آٖ تایذ اضىاِی ٕ٘ی

 آمدٌ است« یيل»َا کلمة  آیات دیگری کٍ در آن

 ٞا آیٝ روش ضذٜ وٝ ٞیچ ستكی تٝ أأت ٚ خالفت ٘ذاس٘ذ. وّٕٝ ِٚی دس دٜ

 ﴿فشٔایذ:  خذاٚ٘ذ تٝ ٘مُ اص صوشیا ٔی -          ﴾  :ٓ[.5]ٔشی 

- ﴿                                  

       ﴾ [.282: ة]اِثمش 

- ﴿                            ﴾  :[.33]اإلسشاء 

- ﴿                ﴾  :ُِٕٙ[.49]ا 

 س ایٙجا غاِح پیأثش است.ٞذف اص ِٚی د

- ﴿                ﴾ [45: اِٙساء.] 

- ﴿                   ﴾  :[.17]اِىٟف 

- ﴿                        ﴾  :اِٙساء[

119.] 

- ﴿                         ﴾  :[111]اإلسشاء. 

- ﴿        ﴾ [257: ة]اِثمش. 

دس یه آیٝ وٝ ٔٛسد ٘هش ضٕاست تٝ ًٔٙی أاْ « ِٚی»حاَ سٛاَ ایٗ است وٝ چشا 

 سسا٘ذ؟! آیٝ دیٍش ایٗ ًٔٙی سا ٕ٘ی ٞا است ٚ دس دٜ
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 دٌ چیسواممکه

﴿ایٗ اديای ضیًٝ وٝ ٔشاد اص    ﴾  ٝپزیش ٘یست  است، أىاٖ ﴾إمامكم﴿دس ایٗ آی

ٞا ٘یض استذالَ اص ایٗ آیٝ سا تشای اثثات  ٍٔش تًذ اص يثٛس اص چٙذیٗ ٔا٘ى وٝ يثٛس اص آٖ

 چٝ سسذ اص ٔحىٓ!وٙذ تا  أأت اص دایشٜ اص ٔتطاتٝ ٘یض تیشٖٚ ٔی

 انذ از: موانع عثارت

است ٚ ٞذف اص آٖ ًٔٙی ِغٛی « أاْ»اثثات لكًی ایٗ أش وٝ ٔشاد اص ِٚیىٓ فمف  -1

تٛاٖ  پیٕاٖ ٘یست. وٝ دس جٛاب ایٗ لَٛ حذ الُ ٔی وّٕٝ یًٙی دٚست، یاٚس ٚ ٞٓ

ٌفت: ایٗ اديا تشاساظ استذالَ اص ٔتطاتٝ است ٚ وّٕٝ داسای دٚ ًٔٙی ِغٛی ٚ 

سٚ٘ذ تٝ  حی است ٚ استذالَ اص ٔتطاتٝ دس اغَٛ وٝ اساظ دیٗ تٝ ضٕاس ٔیاغكال

 تاضذ. ٘ع لشآٖ، تاقُ ٚ ٔشدٚد ٔی

پزیش است: اٚال ایٗ وٝ تٝ  تایذ ٌفت وٝ ٔشادٌشفتٗ أأت اص ایٗ آیٝ تٝ دٚ ضشـ أىاٖ

آٔذ ٘ٝ ٔتشادفص وٝ ًٔٙی دیٍشی ٘یض تذٞذ ٚ  ٔی« أأىٓ»وّٕٝ « ِٚیىٓ»جای وّٕٝ 

استفادٜ اص ٔتشادف تٝ جای  –اغَٛ چٙیٗ چیضی  ة سا دچاس اضتثاٜ تىٙذ وٝ دس تیأٖخاق

تٛد وٝ  ای ٔی ٘یض تٝ ٌٛ٘ٝ« أأىٓ»ٔشدٚد ٚ تاقُ است. دْٚ ایٗ وٝ تٝ وّٕٝ  –وّٝ اغّی 

ضذ ٚ ٌش٘ٝ آٖ ٘یض ٔطتثٝ ٚ  ٌٛیٙذ اص آٖ فٟٕیذٜ ٔی أأت تا تٕاْ ٔٛاغفاتی وٝ ضیًٝ ٔی

 ٌشدیذ. یغیش لاتُ استذالَ ٔ

﴿اثثات لكًی ایٗ أش وٝ جّٕٝ  -2    ﴾  تشخالف ناٞشش وٝ تٝ غٛست

 ضٛد. جٕى آٔذٜ است حُٕ تش ٔفشد ٔی

دس جٛاب تایذ ٌفت ایٗ خالف اغُ ٚ ٔخاِف تا ناٞش وّٕٝ است ٚ ٔخاِفت تا اغُ 

ٕاَ ٚجٛد تاضذ. ٚ دِیّی تشای ایٗ أش جض نٗ ٚ احت ٚ ناٞش تذٖٚ ٚجٛد لشیٙٝ تاقُ ٔی

 ٘ذاسد ٚ چٙیٗ چیضی دس اثثات اغَٛ لاتُ لثَٛ ٘یست.

اثثات ایٗ أش وٝ ٔشاد اص فشدی وٝ تٝ ٚسیّٝ وّٕٝ جٕى تًثیش ضذٜ تٝ قٛس حتٓ  -3

 است ٘ٝ وس دیٍش. يّی 
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دس ایٝ روش ٘طذٜ است ٚ اص آ٘جا وٝ ایٗ ٔكّة اغّی اص اغَٛ  تایذ ٌفت: ٘اْ يّی 

ضذ، چشا وٝ دس غٛست يذْ روش  ٝ غشاحت ٌشفتٝ ٔیدیٗ است تایذ ٘اْ ٌشأی ایطاٖ ت

٘اْ ایطاٖ أىاٖ اضتثاٜ ٚجٛد داسد ٚ اضىاَ ٚاسد است ٚ چٙیٗ چیضی دس اثثات اغَٛ 

 پزیشفتٙی ٘یست.

دس ٕٞیٗ آیٝ اص سسَٛ خذا تٝ غشاحت یاد ضذٜ ٚ أا دس ٔٛسد ٔؤٔٙیٗ وّی ٌٛیی 

ٚ ٌش٘ٝ أىاٖ اضتثاٜ  ضذ. تٝ ٔیضذٜ، اٌش ٔشاد ضخع خاغی اص ٔؤٔٙیٗ تٛد تایذ ٘أص ٌشف

 ضٛد. ٚجٛد داسد ٚ اضىاَ ٚاسد ٔی

 ٚ چٙیٗ ٔكّثی ٔغایش تا ضیٜٛ والْ تاسیتًاِی است.

اثثات ایٗ أش وٝ آیٝ دالِت تش أأت یاصدٜ أاْ ٔطخع دیٍش ٘یض داسد. چشا وٝ  -4

اثثات أأت تٝ غٛست ٔكّك لؿیٝ دیٍشی است ٚ اثثات أأت ٞشوذاْ اص أأاٖ 

 قٛس ٔطخع چیض دیٍشی است وٝ ٘یاص تٝ دِیُ جذاٌا٘ٝ داسد.تٝ 

ٞای ضیًٝ دس ٔٛسد تًییٗ أأاٖ اتفاق ٘هش ٘ذاس٘ذ، تٝ يٙٛاٖ  يالٜٚ تش ایٗ، تٕأی ٌشٜٚ

ٞا غیش اص أأاٖ فشلٝ ٘ػیشیٝ،  ٔثاَ أأاٖ فشلٝ اسٕايیّیٝ غیش اص أأاٖ فشلٝ ویسا٘یٝ ٚ آٖ

 ٚالفیٝ، فكحیٝ ٚ اثٙايطشی ٞستٙذ.

وٙٙذ ٚ چٙیٗ  ٞا اص ٕٞیٗ آیٝ تشای أأت استذالَ ٔی ایٗ دس حاِی است وٝ ٕٞٝ فشلٝ

تٛا٘ذ ٕٞضٔاٖ تشای دٚ تفىش ٔتؿاد لاتُ استذالَ  چیضی تاقُ است، صیشا وٝ یه دِیُ ٕ٘ی

 ٞای ضیًٝ تٛسف ٌشٜٚ اثٙايطشی ٔضیذ تش يّت است. تاضذ. آٖ ٞٓ وٝ تىفیش تمیٝ فشلٝ

 ﴿دس جّٕٝ « اٚٚ»اثثات ایٗ أش وٝ حشف  -5 ﴾  ٝحاِیٝ است ٘ٝ ياقفٝ و

چٙیٗ اديایی ٘یض تشاساظ ٌٕاٖ ٚ احتٕاَ است وٝ ٌٕاٖ ٚ احتٕاَ دس اثثات 

 اغَٛ اسصضی ٘ذاسد.

اثثات ایٗ أش وٝ ٔشاد اص سوٛو دس ایٙجا، سوٛو ٕ٘اص است ٘ٝ ًٔٙی ِغٛی آٖ وٝ  -6

ٚ احتٕاَ خٛاٞذ تٛد وٝ  فشٚتٙی ٚ خطٛو است. چٙیٗ اديایی ٘یض تشاساظ نٗ

 اسصضی تشای اثثات اغَٛ ٘ذاسد.
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ثشٚتٕٙذ ٚ داسای ٘ػاب صوات تٛدٜ تا ٔطَٕٛ ایٗ آیٝ  اثثات ایٗ وٝ يّی  -7

 ﴿تطٛد وٝ فشٔٛد:   ﴾  ٝوٝ چٙیٗ چیضی تا تٛجٝ تٝ دالیُ ٚ سٚایاتی و

تٛدٜ است، ٔحاَ تٝ ٍٞٙاْ ٘ضَٚ ایٗ آیٝ فمیش  دس ایٗ تاسٜ ٚجٛد داسد وٝ يّی 

سسذ. ٚ تیاٖ غشیح دس ٔٛسد ضخع ًٔیٗ تٝ ٚغفی وٝ دس اٚ ٘یست دسٌٚ  ٔی٘هش 

است ٕٞچٙیٗ آضىاسوشدٖ جشیا٘ی پٟٙا٘ی واس ٞیچ يالّی ٘یست تا چٝ سسذ تٝ 

 خذای تّٙذٔشتثٝ ٚ پان.

اُٞ پشداخت صوات ٘ثٛد، چشا وٝ خٛدش فمیش تٛد ٚ آٖ ٞٓ ادای صوات دس  يّی 

وٙٙذٜ آٖ است، چٍٛ٘ٝ خذاٚ٘ذ تشاساظ چٙیٗ يّٕی  ایش تا ايٕاَ ٕ٘اص ٚ تاقُحاَ ٕ٘اص ٔغ

 اغُ يهیٕی اص اغَٛ دیٗ سا تٙا ٟ٘اد؟!

 گردد! اصلی کٍ باعث جدایی صف مؤمىان از کافران می

 دس حاَ سوٛو اٍ٘طتش خٛد سا تخطیذٜ است. اثثات ایٗ أش وٝ يّی  -8

 فایذٜ خٛاٞذ تٛد: تیغحت ایٗ جشیاٖ، چٙیٗ واسی تٝ دٚ سثة  تٝ فشؼ

اِف( تخطیذٖ اٍ٘طتش دس حاَ سوٛو اص سٚایت ٘مُ ضذٜ ٘ٝ اص آیٝ دس حاِی وٝ خٛد 

 آیٝ ٘یض تشای أأت استذالَ ٘یست.

تٛاٖ آٖ سا سثة ٘ضَٚ آیٝ دا٘ست  ایٗ سٚایت حذالُ ایٗ وٝ ٔی تٝ فشؼ غحت (ب

٘ٝ سثة خاظ.  ٚ یىی اص اغَٛ ٔسّٓ )٘ضد قشفیٗ ایٗ( است وٝ يْٕٛ ِفم ًٔتثش است

 ٚ اٌش تخٛاٞیٓ ٞش آیٝ سا ٔختع سثة تذا٘یٓ سایش احىاْ لشآٖ اص تیٗ خٛاٞٙذ سفت.

تٙاتشایٗ، ٌشچٝ آیٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لثالً اضاسٜ ضذ دس ٔٛسد يثادٜ تٗ غأت ٘اصَ ضذٜ 

تاضذ. ٚ ایٗ  ٞا ٔی ِٚی تٝ اٚ اختػاظ ٘ذاسد تّىٝ خكاب تٝ ٕٞٝ ٔؤٔٙاٖ دس ٕٞٝ صٔاٖ

﴿ٝ خذاٚ٘ذ است وٝ فشٔٛد: ٕٞا٘ٙذ ایٗ ٌفت              

              ﴾ [.207: ة]اِثمش 
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فشٚضٙذ ٚ خذا دس حك  تًؿی اص ٔشدْ خٛیطتٗ سا دس ٔماتُ وسة سؾای اِٟی ٔی»

 .«تٙذٌا٘ص ٟٔشتاٖ است
ی ٘اصَ ٌشدیذ، آٍ٘اٜ وٝ دس ساٜ ٞجشت تها تخطهیذٖ ٕٞهٝ    ایٗ آیٝ دس ٔٛسد غٟیة سٚٔ

داسائی خٛیص تٝ وفاس تشای وسة سؾای اِٟی خٛد سا آصاد ٕ٘هٛد. ِٚهی ایهٗ تهذاٖ ًٔٙها      

٘یست وٝ جض اٚ وسی دیٍش ایٗ واس سا ٘ىشدٜ است خیش. تّىٝ جض اٚ افشاد صیهادی دس پهی   

ا٘هذ ٔا٘ٙهذ اتهٛتىش ٚ يٕهش ٚ      ا٘ذ وٝ حتی اص اٚ تٝ ٔشاتة تٟتش تهٛدٜ  وسة سؾای اِٟی تٛدٜ

 .يثٕاٖ ٚ يّی 

، فؿهیّتی تهیص   تٙاتشایٗ، تٝ فشؼ غحت سٚایت تخطهیذٖ اٍ٘طهتش تٛسهف يّهی     

دس  ضٛد، ایٗ دس حاِی است وٝ ایٗ سٚایهت تهٝ يّهت ا٘مكهاو     تشایص ایطاٖ ٔحسٛب ٕ٘ی

 ٞا ٚ جٟاِت ساٚیاٖ دس تًؿی قشق ٚ اتٟاْ تهٝ وهزب ٚ ؾهًف دس تًؿهی     تًؿی اص سٙٝ

 تاضذ. ح ٕ٘یقشق غحی

وٙیٓ، تٝ خاقش ایهٗ   اِثتٝ ایٗ سٚایت جای تحث ٔفػّی داسد وٝ ٔا اص آٖ غشف ٘هش ٔی

دیٗ ٞیچ اسصضی ٘هذاسد، چهشا وهٝ    « اغَٛ»وٝ تحث غحت ٚ ؾًف ایٗ سٚایت دس ٔٛسد 

اغَٛ دیٗ تا ٚلتی وٝ تٝ غشاحت دس لشآٖ اساسی ٘ذاضتٝ تاضذ تٝ ٚسهیّٝ سٚایهات ثاتهت    

 .(1)ضٛد صی تٝ تحث پیشأٖٛ ایٗ ٔساِٝ احساظ ٕ٘یضٛد. تٙاتشایٗ، ٘یا ٕ٘ی

تاضٙذ اص جّٕهٝ ایهٗ    تٛدٖ ایٗ سٚایت ٔی اِثتٝ دالئُ صیادی ٚجٛد داسد وٝ تیاٍ٘ش جًّی

آدْ فیشی تٛدٜ وٝ صوات تش ایطاٖ ٚاجة ٘ثٛدٜ است ٚ ٕٞچٙیٗ تًاسؼ  وٝ لكًاً يّی 

 ٛد ضیًٝ!آٖ تا سٚایاتی ٕٞساٖ تا آٖ یا لٛیتش اص آٖ حتی دس ٔػادس خ

ی تٝ  اٚالً: تا سٚایتی وٝ وّیٙی دس ٔٛسد سثة ٘ضَٚ ایٗ آیٝ روش وشدٜ است وٝ پاسچٝ

لیٕت ٞضاس دیٙاس غذلٝ ٕ٘ٛد تًاسؼ داسد چٙا٘ىٝ تا سٙذ خٛیص اص اتٛيثذاهلل چٙیٗ ٘مُ 

﴿وشدٜ وٝ آیٝ:              ﴾  ٗدس ٔٛسد أیشإِؤٔٙی

                                           
 ضٛد. یٓ ايهٕی ٔشاجًٝشاتٛٔ« ًاتجاِحجج اِذأغات ِٙمؽ وتاب إِشا»دس ایٗ تاسٜ تٝ وتاب  -1
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٘اصَ ٌشدیذ وٝ دس دٚ سوًت اَٚ ٕ٘اص نٟش دس حاَ سوٛو تٛد ٚ غذای سائّی سا ضٙیذ وٝ 

اص خٛدضاٖ تش ٔسىٙیی غذلٝ ٕ٘ا. تش تٛ ای ِٚی اهلل ٚ اٚالتش تٝ ٔؤٔٙاٖ ٌفت سالْ خذا 

ایطاٖ يثای خٛیص سا وٝ ٞضاس دیٙاس لیٕت داضت تٝ سٛی اٚ ا٘ذاخت ٚ اضاسٜ ٕ٘ٛد وٝ 

 (288/  1ٖ سا تشداس. )اغَٛ وافی آ

تش اص خٛد ًٔاسؼ است ٚ آٖ سٚایتی است وٝ وّیٙی دس آٖ  دْٚ ایٗ وٝ تا سٚاییت لٛی

 ٌٛیذ: تش پیأثش ٚ أاْ صوات ٚاجة ٘یست. ٔی

چٙا٘ىٝ اتٛتػیش تٝ اتٛيثذاهلل ٌفت: آیا تش أهاْ صوهات ٚاجهة اسهت؟ فشٔهٛد: ایهٗ اص       

ٚ آخشت تٝ أاْ تًّك داسد تٝ ٞهشوس تخٛاٞهذ آٖ سا    دا٘ی وٝ د٘یا ٔحاالت است ٍٔش ٕ٘ی

ای دادٜ ضذٜ است، ای اتٛٔحٕذ أاْ دس حهاِی   تخطذ ٚ اص قشف خذا تٝ اٚ چٙیٗ اجاصٜ ٔی

 قّثهذ. )اغهَٛ اِىهافی     وٙذ وٝ خذاٚ٘ذ حمی تهٝ ٌهشدٖ اٚ داسد ٚ اٚ سا اص آٖ ٔهی    ضة ٔی

1  /409.) 

 اِٚیا صواتی ٚاجة ٘یست!!ٌٛیذ: تٙاتشایٗ، تش أٛاَ پیأثش ٚ  وّیٙی ٔی

صوات ٔهاِص سا دس حهاَ سوهٛو     ٌٛئیٓ: ٚلتی صواتی ٚاجة ٘یست چٍٛ٘ٝ يّی  ٔی

 پشداخت ٕ٘ٛد؟!

تشیٗ ٚؾًیت ایٗ سٚایت نٙی اِثثٛت است وٝ تشاسهاظ   خالغٝ ایٗ وٝ دس خٛضثیٙا٘ٝ

 ٌزاسی ٕ٘ٛد. تٛاٖ اغّی اص اغَٛ دیٗ سا پایٝ نٗ ٕ٘ی

 ٕاٖ سا ٘ىٛٞص ٕ٘ٛدٜ، فشٔٛدٜ است:چٙا٘ىٝ خذاٚ٘ذ پیشٚی اص نٗ ٚ ٌ

﴿                                     ﴾ 
 [.28]اِٙجٓ: 

وٙٙهذ ٚ نهٗ ٚ ٌٕهاٖ تهشای      ٞیچ يّٕی تذاٖ ٘ذاس٘ذ فمف پیشأٖٛ اص نٗ ٚ ٌٕاٖ ٔهی »

 .«احماق حك سٛدی ٘ذاسد
ی أأاٖ دس حاَ سوٛو صوات أهٛاَ خهٛیص سا پشداخهت     تایذ اثثات ضٛد وٝ ٕٞٝ -9

ا٘ذ ٚ چٙیٗ چیضی ٔٙافی تا يمُ، رٚق ٚ ضشیًت است. آیا ضایستٝ است وهٝ   ٕ٘ٛدٜ
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ا٘سا٘ی فمف تٝ خاقش ایٗ وٝ دس حاَ سوٛو صوات دادٜ ٔٛسد تًشیف ٚ تٕجیذ لشاس 

 ٌیشد تا جایی وٝ تٝ يٙٛاٖ أاْ تًییٗ ٌشدد؟!

ٍٔش ٘ٝ ایٗ وٝ دس ٕ٘اص تایذ تٝ خٛد ٕ٘اص تٛجٝ وأُ داضت ٚ تٝ آٖ پشداخت ٘ٝ تهٝ   -

 واسی دیٍش؟!

وشدٖ دس ٔساجذ واس ٘اضایستٝ ٚ تايهث تطهٛیص ٕ٘هاصٌضاساٖ     ٍٔش ٘ٝ ایٗ وٝ سٛاَ -

 ضٛد؟! ٔی

ٌهشی تهٛدٜ، آٖ ٞهٓ ٍٞٙهاْ ادای      جایی تشای ٌذایی ٚ تىذی ٚ آیا ٔسجذ اِٙثی  -

 ٕ٘اص؟!

 ع ٔتىذی ٕ٘اص فشؼ ٘ثٛد؟ چشا دس ٕ٘اص جٕايت ضشوت ٘ىشد؟!ٍٔش تش ایٗ ضخ

ی يثادت تٛدٜ لكًهاً دس اغهف اَٚ ٕ٘هاص حؿهٛس      ؾٕٙا تا تٛجٝ تٝ ایٗ وٝ يّی ضیفتٝ

 ٞا غف تٝ ایطاٖ سسا٘یذٜ؟! داضتٝ است، آٍ٘اٜ چٍٛ٘ٝ ضخع ٔتىذی خٛد سا اص ٔیاٖ دٜ

٘ٝ حیٗ ادای ٕ٘هاص  ٌشی دس ٔساجذ ضشيا ٕٔٙٛو است، پس چٍٛ ٍٔش ٘ٝ ایٗ وٝ تىذی

تاضذ، یا ایٗ وٝ ضخع ٔتىذی غیش ٔسّٕاٖ تٛدٜ پهس آیها دادٖ صوهات تهٝ غیهش       جایض ٔی

 ٔسّٕاٖ جایض است؟!

اٌش تٍٛیٙذ: ٔشاد اص صوات دس ایٙجا غذلٝ غیش فشؾی است؟ خهٛاٞیٓ ٌفهت: آیها ایهٗ     

اس تٛا٘ذ تاضذ چشا وٝ ٞشجا دس لشآٖ صوات دس وٙ سخٗ لكًی است یا نٙی؟ لكًی وٝ ٕ٘ی

         ٝ « ایتهاء »ی  ٚ ٕ٘اص تیاٖ ضذٜ ٔشاد اص آٖ صوهات فهشؼ تهٛدٜ اسهت. تهٝ ٚیهژٜ وهٝ تها وّٕه

 وشدٖ آٔذٜ است. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٕ٘اص دس ایٙجا تٝ ًٔٙی ٕ٘اص فشؼ است ٘ٝ ٘فُ. پشداخت

ٚ اٌش ٌفتٝ ضٛد وٝ احتٕاَ ٔشادٌشفتٗ غذلٝ ٘مّی ٚجٛد داسد خٛاٞیٓ ٌفت وٝ نٗ ٚ 

 لذ ايتثاس است.احتٕاَ دس اثثات اغَٛ دیٗ فا

يالٜٚ تش ایٗ، دس صٔاٖ حاؾش تٝ ٞش ٔسجذی وهٝ تشٚیهذ آیها ٔتىهذیاٖ داخهُ ٔسهجذ       

وٙٙذ یا تیشٖٚ ٔسجذ؟ ٚ اغالً چشا تایذ ا٘ساٖ فمیش تٝ فمیش دیٍشی ٔشاجًهٝ   ٌشی ٔی تىذی

ٕ٘ایذ، آیا چطٓ تٝ ٔاَ اٚ دٚختٝ تٛد؟ اٚ وٝ ٔهاِی دس تسهاـ ٘ذاضهت. تهٝ خهاقش يّهٓ ٚ       
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ٌشدد ٚ اٌش د٘ثاَ يّٓ ٚ دا٘هص ٚ سهٛاَ دیٙهی     ش ٚ ٔتىذی د٘ثاَ ٔاَ ٔیدا٘طص؟ ٔشد فمی

 ٘ثٛد. يّی  دس آ٘جا حؿٛس داضت ٚ ٘یاصی تٝ ٔشاجًٝ ٘ضد تٛد، سسَٛ خذا 

یه اص ٔٛا٘ى یادضذٜ ضشقی است وٝ تایهذ تها سهایش ضهشایف جٕهى تطهٛد تها         ٞش -10

ٞا ٔحك ٘طٛد، تمیٝ  اص آٖ ساصد ٚ اٌش یىی ٟٔیااص آیٝ سا تشای اثثات أأت استفادٜ 

آٖ ٞٓ تٝ غٛست لكًی ٔحمك ضهٛ٘ذ ٘هٝ نٙهی چهشا وهٝ       ٘یض ٔحمك ٘خٛاٞٙذ ضذ.

لؿیٝ ٔشتٛـ تٝ اغّی اص اغَٛ دیٗ است وٝ تشای اثثات آٖ ٘یاص تهٝ دِیهُ لكًهی    

 است ٘ٝ نٙی. پس خالغٝ تحث اص ایٗ لشاس است:

اد اص آٖ ًٔٙهی  اسهت ٚ ٔهش  « أأىٓ« »ِٚیىٓ»ی  تایذ لكًاً اثثات ضٛد وٝ ًٔٙی وّٕٝ .1

 اغكالحی است ٘ٝ ِغٛی. دس حاِی وٝ چٙیٗ لكًیتی دس ایٗ تاسٜ ٚجٛد ٘ذاسد!

دس آیٝ، ٔفشد است ٘هٝ جٕهى.   « آٔٙٛا»تٝ قٛس لكى ثاتت ضٛد وٝ ٔشاد اص غیفٝ جٕى  .2

 دس حاِی وٝ چٙیٗ چیضی ٔحاَ است!

است ٘ٝ وسی دیٍهش.   تٝ قٛس لكى ثاتت ضٛد وٝ ٔشاد اص ایٗ ضخع ٔفشد، يّی  .3

 چٙیٗ چیضی ٚجٛد ٘ذاسد! وٝ

ٞا تٝ قٛس لكى ثاتت ضٛد وهٝ آیهٝ تهش یهاصدٜ أهاْ دیٍهش ٘یهض دالِهت          يالٜٚ تش ایٗ .4

 ٕ٘ایذ. ٚ ایٗ غیش ٕٔىٗ است. ٔی

تیاٍ٘ش ًٔٙهی حهاَ اسهت ٚ حهشف يكهف      « ٚاٚ»تٝ قٛس لكى ثاتت ضٛد وٝ حشف  .5

 ٘یست.

ی وّٕهٝ وهٝ   تٝ قٛس لكى ثاتت ضٛد وٝ ٔشاد اص سوٛو، سوٛو ٕ٘اص است ٘ٝ ًٔٙی ِغٛ .6

 تیاٍ٘ش فشٚتٙی ٚ خطٛو است. دس حاِی وٝ چٙیٗ لكًیتی دس ایٗ تاسٜ ٚجٛد ٘ذاسد.

ٍٞٙاْ ٘ضَٚ ایٗ ایٝ ثشٚتٕٙهذ ٚ ٔاِهه ٘ػهاب تهٛدٜ ٚ      تایذ ثاتت ٕ٘ٛد وٝ يّی  .7

 اثثات چٙیٗ أشی ٔحاَ است.

دس حاَ سوٛو اٍ٘طتش خٛد سا تٝ سائُ تخطهیذٜ   تٝ قٛس لكى ثاتت ضٛد وٝ يّی  .8

 ٙیٗ چیض تٝ قٛس لكى ثاتت ٘طذٜ است.است ٚ چ
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 اثثات ایٗ أش تشای أأاٖ تًذی وٝ ثاتت ٘طذٜ است. .9

 ضاٖ است!!! !!! !!! اثثات ٕٞٝ ضشٚـ لثّی تاٞٓ وٝ ایٗ دس ٔحاالت یادضذٜ آخشیٗ .10

﴿آسی، ایٍٙٛ٘ٝ است ٚؾًیت استذالَ اص آیٝ:       ﴾...    ٝ تها   دس ٔهٛسد أأهت وه

ٚ ضهذٜ اسهت!    تهٝ اسهتحىاْ تهاس يٙىثهٛت تٙیهذٜ      ،ٞای فشؾیٝ ٚ ٌٕاٖای اص تاس ٔجٕٛيٝ

ضهٛد،   ای وٝ تشپایٝ چٙیٗ استذالِی ضىُ تٍیشد تٝ يٙٛاٖ یه فشو فمٟی پزیشفتٝ ٕ٘ی ٔساِٝ

تا چٝ سسذ وٝ تٝ یىی اص اغَٛ ايتمادی. تثذیُ ضٛد وٝ تٝ خاقش آٖ ٔشدْ، تىفیش ضٛ٘ذ ٚ 

اٍ٘یهض   ٚالًا وٝ چٙیٗ چیهضی ضهٍفت  » «عجااب إن هذا ليشء»جاٖ ٚ ٔاِطاٖ ٔثا  ٌشدد؟!! 

 «.است





 
 

 

 گوئید یا ایي که اهلل گفته است؟ شوا هی

 پشسیٓ: دس پایاٖ سٛاَ آخش سا اص يّٕا ٚ ا٘ذضیٕٙذاٖ ٚ تضسٌاٖ ضیًٝ ٔی

آیا اهلل دستٛس دادٜ تٝ أأت دٚاصدٜ أاْ ًٔػْٛ ایٕاٖ تیاٚسیذ یا ایٗ وهٝ ضهٕا دسهتٛس    

 ایذ؟ دادٜ

أأىت قلت للناس اختذوا علوا »تٍٛیذ:  ت تٝ سسَٛ اوشْ یا تٝ يّی اٌش اهلل دس لیأ

 .«حد عرش من ذريته أئمة من دون الناسأو
ایذ وٝ فمف يّی ٚ یاصدٜ ٘فش دیٍش اص فشص٘ذا٘ص سا أاْ خٛد لشاس  آیا ضٕا تٝ ٔشدْ ٌفتٝ»

 ٞا چٝ پاسخی خٛاٞٙذ داضت؟ تٝ ٘هش ضٕا آٖ« دٞیذ

﴿ٕ٘ٛد وٝ تٍٛیذ: پشٚسدٌاسا! ضٕا فشٔٛدیذ: ٞا جشأت خٛاٞذ  آیا یىی اص آٖ       

        ﴾... ٖٞا يّی  ٚ آ ٜاش ٞستٙذ؟! ٌا٘ٝ ٚ فشص٘ذاٖ یاصد 

ٖ  ٚ احیا٘اً اٌش خذاٚ٘ذ تٍٛیذ ٔٗ چٙیٗ چیضی ٍ٘فتٝ ٞها چهٝ خٛاٞهذ     اْ آٍ٘اٜ جهٛاب آ

 تٛد؟

﴿                          ﴾ َ[.9يٕشاٖ: ]آ 

ای ٌٕشاٜ ٍ٘هشداٖ ٚ اص جا٘هة    ٞای ٔا سا پس اص آٖ وٝ ٞذایتٕاٖ ٕ٘ٛدٜ پشٚسدٌاسا! دَ»

ای پشٚسدٌاسا تٛ ٔشدْ سا دس سٚصی وٝ ٞهیچ   خٛد تٝ ٔا سحٕتی تثخص وٝ تٛ تسیاس تخطٙذٜ

ٔٛسد آٖ ٚجٛد ٘ذاسد ٌشد خهٛاٞی آٚسد، اِثتهٝ تهٝ ٞهیچ ٚجهٝ خّهف ٚيهذٜ        تشدیذی دس 

 .«٘خٛاٞذ وشد
 ٚاِسالْ


