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 اتی از سوره اعرافتفسیر آی

 
 سدتوراتی هده عادوا   ،مقدرر ررمدو ه اسد  متسلسله روح را که خداوندد توویادً...

 یَهْدِیَدهُ أَ ْ اللَّدهُ یُدرد ِ رَمَدنْ» .ن ررمو ه اس  که هاید اجرا شو تشریع نسب  هه ایاها معیّ

ثد   ةانیقد معمقدة  اللة اوالً ؟  یهدیهأمن هذا الذی یرید اهلل » 1«لِْلإدسْالمد صَدْرَهُ یَْشرَحْ

ی یهددی و الهدایدة الصاصدة ا الی المطلوب الحق و حق المطلوب ال  اهلل تعدالایصالً

 اللَّهَ لكِنَّ وَ أَحْبَبْ َ مَنْ تَهْدي ال إدنَّكَ» «.عبارة عن االیصال الی المطلوب الحق ةالرهانی

ایدن مقددماتی « یَهْدِیَدهُ أَ ْ اللَّدهُ یُدرد ِ رَمَدنْ». 2«هداْلمُهْتَددینَ أَعْلَد ُ هُدوَ وَ یَشدا ُ مَنْ یَهْدي

صددر احتیداب هده انشدراح  ،ای آگداهعقل تدا انددازه ،ای آگاهخواهد رطرت تا اندازهمی

 ،عقدل لده اسد  ،رطرت له اسد  .طبیعة الحال ال له اس  و ال علیهچو  صدر ه . ار 

محاصدیل العقلیدة محاصدیل الفطدرة و »صدر خزانه رطرت و عقل اس  و این خزانده 

بطدل هدذه المحاصدیل اذا ت قًتدخل ری الصدر اذا کا  الصدر ضیّ الصالحة االنسانی

رَحْ «. »هدذه المحاصدیل ترتقی طبعً کا  الصدر ماشرحً رَمَدنْ یُدرد ِ اللَّدهُ أَ ْ یَهْدِیَدهُ یَشدْ

یری از گحداال محصدول ،عقدل چو  جلو آمده از نظر رطرت و از نظر« صَدْرَهُ لِْلإدسْالمد

ایدن  ،گیری از عقل اس  که هه خزانه صدر تحویدل  ا ه شدو رطرت اس  و محصول

تدوهره  مدا ،کشددهیشدتر زحمد  می ،کاددکسی که هیشدتر  رو می .کادخزانه را هاز می

 طور اس . . ایاجا ه  همین هی میهزرگتر هه او 
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هدذا  ،اسالم هعد االیما  ،یما ، ال لالیما  هاا اسالم قبل االیَْشرَحْ صَدْرَهُ لِْلإدسْالمد»

و لمدا  من قدبالًؤم و احیانً هعد االیما  ال  من یر  اهلل ا  یهدیه هو مسل  قبالً اسالمٌ

 مَدنْ وَ» اس . اسالم مرحله ثالثه «حتی یوو  اسالمً یدخل االیما  ری قلوهه  تمامً

دْرَهُ یَجْعَْل لَّهُیُضِ أَ ْ یُرد ْ مَنْ وَ»این مقاهل اس  « یُضِلَّهُ أَ ْ یُرد ْ یققً صدَ ایدن « حَرَجدً ضدَ

نه حرب، هدرای کسدانی کده  ر راه  ،نه ماشرح اس  اس ، «عوا  هین ذلک»صدری که 

خواهادد  ر راه ولی نمی ،هیاادکسانی که راه را می. کادراه را هاز می ، ارندقدم هرمی

دْرَهُ یَجْعَدْل»  .خدور، اگر ه  هیاید زمدین میکادقدم هر ارند راه را تاگ می یققً صدَ  ضدَ

ایدن رضدای  .ریه ما ی انسا   ر صدر مدا ی انسدا  اسد « الرئة ری الصدر. »«حَرَجً

تواند اکسیژ  هدوا را ، این ریه میتواند نفس هوشداکسیژ  هر چه انسا  هاال هرو  می

  انتقلد  مدن رضدااذا » .شدو خفده می ،رر هاالتر که ولون از رضای اکسیژ   هگیر .

الی ا   یة المبارکة تشیر اشارة هیاة جدًااآلطبعً. هذه یصاق هذا االنسا   االوکسیجین

 یَجْعَدْل» «ن یمون ا  یتدافس االنسدا یکسیجوهااک رضائات عدة اجزا  عدة ما ریها ا

خواهید  رتو هستاد که میها توحرب کجاس ؟ جایی که  رخ « حَرَجً ضَیققً صَدْرَهُ

راه ک مرتبده ید .راه نیسد  گیرند، اصالًشما را می یها جلو رخ  شو  ونمی ،هروید

هر چه هصواهی نفس هوشدی  .راه هرای نفس نیس  یک مرتبه ،هرای ررتن جس  نیس 

خواهادد هده کدره آ  کسانی کده می .هرندشو  و لذا اکسیژ  و هوا ها خو شا  مینمی

نیسد  و لدذا هدا خو شدا  هوایی که قاهل استاشاق انسدا  زمیادی هاشدد  ،مریخ هروند

اکسدیژ   ،کااددروندد و وواصدی میحتدی کسدانی کده زیدر  ریدا می .هرنددمی اکسیژ 

صدف  مشدبهه « حردب» «.حَرَجً»، نیس « حردجا»« حَرَجً ضَیققً صَدْرَهُ یَجْعَْل» .هرندمی

 «زیددٌ عددلٌ». مصدر اس  ، حرب«رَجًحَ» .س ا« برَحَ»یعای شصصی که  ارای  ،اس 

 ،ور نیس  که نفسی هاشد تا تاگی هاشدطاین ، اصالًخو  تاگی نفس، خو  تاگی ییعا

 اصالً جلوی نفس گررته شده اس . 

شو  رر  هدا هواییمدا که میمقداری از سما  هس   کی« السَّما ِ رِي یَصَّعَّدُ كَأَنَّما»

اگدر انسدا  آ  اشدوال را  .شو  ررد  امدا مشدول اسد مقداری هس  که میک و... ی

عَّدُ» .شدو اگر هرطرف نوادد خفده می ،رو می ،هرطرف کاد ایدن « یتصدعد»یعادی « یَصدَّ

 .خواهددنمی «الدی« »الی السدما »نه « السَّما ِ رِي یَصَّعَّدُ كَأَنَّما» .مبالغه  ر صعو  اس 

. خواهدالی نمی هرو ،هاالتر ه   ،رسد که همانجا  یگر نفس مماوع اس هه جایی می

 «.السَّما ِ رِي»
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 أَ ْ یُدرد ْ مَدنْ»ایدن حساب  ار .  1«یُؤْمِاُو َ ال الَّذینَ عَلَى الرقجْسَ اللَّهُ یَجْعَلُ كَذلِكَ»

رطدرت را هداز  چشد  .خواهدد ایمدا  هیداور نمی« منؤال ید»چده کسدی اسد ؟ « یُضِلَّهُ

ایدن  .کاددق میهااهراین خدا صادوق صدر را ضیّ ،کادعقل را هاز نمی کاد، چش نمی

را ُ هدذا وَ» .اسد  2«قُلُدوهَهُ ْ اللَّهُ أَزاغَ زاوُوا رَلَمَّا»ق کر   صادوق صدر ضیّ  رَهقدكَ صدِ

 آیه  یگر: سوره اعراف.  .3«یَذَّكَّرُو َ لِقَوْمٍ اْلآیاتِ رَصَّْلاَا قَدْ مُسْتَقیمً

 اندد خددا می ماهدای خدو م،من اول مطلبی را حضور هرا را  عرض کدا . البتده 

مرتبه هدو  کی و اگر خو م مطرح هاش ، خدا همین اآل  نفس مرا هگیر !ماهای خو م 

 ظُلُمداتٌ» کده الدیّ الدیّ  اسد .الدیّ مرتبده الدیّ کید ،مرتبه هو هو اس  کی ،اس  الیّ

اگدر مطداهق هدا میدل مدن  یرسدت ، من خدامرتبه هو الیّ کی اس . 4«هَعْضٍ رَوْقَ هَعْضُها

من و شما و آقا و... مطدرح  او مطرح اس .اس . رقط  هو اشهرتبه ه  هم یک هاشد.

 .سدر قبدر مرحدوم طباطبدایی ررتده هدو یک هزرگواری که از اهل معرر  اسد   .نیس 

. یعادی کدن تگف  من ها گوش  ل شایدم که ایشا  ررمو ند هرو ها رالندی معاطدامی

اهلل کدار چدو  روی کتداب ،هدرو کادار اگدر چیدزی  ر ذهدن هسد   چه معاطات کدن؟

( هه مدن عجولی امر ) ،ررت خا   اشت  می هازارگف  که من از  یگری می و شو .می

رضدا. مسدجد امام اشاره ررمو ند هه ،شایدمصدایی هه گوش  ل  یکاتجاه ررمو ند و 

ینَ نُدورَ یَدا» قبل از ایاوه ما را هیرو  کااد، قبل از ایاوه الوا  هریزند.  رِدي اْلمُسْتَوْحِشدِ

 اهلل مرا  اس . مرا شا  نیست ، کتاب من گفت : من 5«الظُّلَ د

هر چه هگویادد  ،هر چه مسصره کااد ،از خو  هاید خالی شد، هر چه رحش هدهاد 

هده  ،هده خددا رحدش  ا ندد .ماحدرف اسد  ،اسدرائیلی اسد  ،وهاهی اس  ،گمراه اس 

قددر این هعد ائمه هستاد. هعد ییغمبر اس ، !اولین وهاهی خداس  .ییغمبر رحش  ا ند

یریدد اهلل تعدالی النده  هوتداب اهلل تعدالی کمدا نطدق نداطقاذا » .اهلل مظلوم اس  کتاب

یصدالف لمدا  ،ررعاداته ، یصدالف، نعد  نمرا ته  یصالف هوساته  حیواناته  شهواته 

کده  یمدوقع من عالمه طباطبایی را خدواب  یددم «.تعالی اب اهلل سبحانه وتکیصالف 

 یدم  ارندد  واب و هیداری مثل ه  اس .این مطلبی اس  که  ر خ .روت کر ه هو ند
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مددا ذا تقددرأ سددید »؟ دیددخوانچدده میقددرآ  اسدد ، گفددت   انسددت  می ،خوانادددقددرآ  می

گفت  کده کتداب اهلل  خوان .اهلل میکتاب «تعالی ی؟ ما ذا تقرأ؟ قال کتاب اهللئالطباطبا

ی از هده یود .رقدط کتداب اهلل ،چیز  یگدر چده؟ گفتادد چیدز  یگدری نیسد ، خوانیدمی

خواهد اآل  زمین  ها  هداز کادد، گف :  ل  می -هرماس  نمی-شاگر ا  ایشا  گفت  

 خواندم. رلسفه و عررا  و خررا  من ررو هروم و همیرم. چو  رقط

شما مالحظه کاید ما تحمیلی این هرای ترکیز قلوب ماس  هر معارف کتاب الهی. 

 .«هعضه علی هعض و یاطق   یفسر هعضه هعضًآالقر»هر قرآ   اری ؟ 

ْْ َ لَوْ رَبق قالَ الرَّجْفَةُ أَخَذَْتهُ ُ رَلَمَّا لِمیقاتِاا رَجُالً سَبْعینَ قَوْمَهُ مُوسى اْختارَ وَ»  شدِ

 مَدنْ هدها تُضِلُّ رِْتاَتُكَ إدالَّ هِيَ إد ْ مِاَّا السُّفَها ُ رَعَلَ هدما تُهْلِكُاا أَ إدیَّايَ وَ قَبْلُ مِنْ أَهْلَْكتَهُ ْ

مطالبه مدام  1«اْلغارِرینَ خَیْرُ أَْن َ وَ ارْحَمْاا وَ لَاا رَاْوفِرْ وَلِیُّاا أَْن َ تَشا ُ مَنْ تَهْدي وَ تَشا ُ

یدوحی الدی موسدی کیدف طلبدو  موسدی )ع( أ  یدری رههد  تی کا » .کر ندی  میؤر

تده همده ایاجا ولدی امدر )عدج( اسدتدالل خدوهی  ارندد. الب«« مُوسى اْختارَ وَ» التورات

( اختدار موسدی کموسدی ال عدجیقدول ولدی االمدر )»های ایشا  خوب اسد . استدالل

ختدار و اولودن  یصتدارع( کمدوحی الیده مدا کدا  کموحی الیه لو کا  اختیار موسی )

خواهی  خددا را هبیادی . گفتاد: می زر   ر آمدند، شا ههم« موسی قومه سبعین رجالً

اختدار موسدی  سدار رقدط مدن الف مائة ن سبعم الذین اختاره  موسی سبعین رجالً»

مدن انبیدا  اهلل تعدالی مدا کدا   مدن اهلل تعدالی و کابدیٍّ کموسی لو کا  اختیاره هوحیٍ

ماین ؤو مدا کدانوا مد ما کدانوا رسدالً ةقیفساصحاب ال تار؟ال تص ةقیفالسرویف  .یصتار

ین حتدی ولدو ماؤا یین حتی ولدو کدانوا مدکانوا ع القمةماین ری ؤما کانوا م مستعین،

سداعدة و سدائر االتفاقدات هادی قیفة سد یضربهذا استدالل ولی امر،  ]...[ کانوا انبیا 

وَ »کاره هسدتاد؟ هکر ند، چ معیّنجمع شدند و خلیفه  «یضرهها علی الجدار المزعومة

« ة طبعًتممیالرجفة ال» «ا أَخَذَْتهُ ُ الرَّجْفَةُقَوْمَهُ سَبْعینَ رَجُالً لِمیقاتِاا رَلَمَّ اْختارَ مُوسى

  .مر ند

ْْ َ أَهْلَْكتَهُ ْ مِنْ قَبْلُ وَ إدیَّايَ» البتده هحدم موضدوعی جدای خدو ش  «قالَ رَبق لَوْ شِ

هر  وی مدا  شد قبالًمی ،خدایا خواهی  ایاجا هحم کای ، این اس .، آنچه ما میاس 

ر و ودر همده ود ،کده ایاهدا را از هدین هدر ی و مدن زندده هسدت  ، حدالرا از هدین هبدری

حاال  ،یک کاری کر ند سفها« رَعَلَ السُّفَها ُ مِاَّاأَ تُهْلِكُاا هدما » .شو اسرائیل هلاد میهای
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 ،رتاده رارسدی نده .این رتاده توسد « إد ْ هِيَ إدالَّ رِْتاَتُكَ» .همه را از  م از تیغ گذراندی

موسدی قومده سدبعین  یصتدارأنه امتحا ، هذه امتحا  یعای الفتاة العرهی » .رتاه عرهی

. کدل مدا قدالوا هدذا هدوال  مصتدارو  کثیر من الادا  أ ّ  وفیرالی جمعٍ لو یصیّ رجالً

مصتدارین موسدی  ،این ظاهر مطلد  خدوب اسد « الصحیح، کا ما رعلوًا هذا الصحیح

ایاجاس  که « إد ْ هِيَ إدالَّ رِْتاَتُكَ»اس . موسی ایاها را اختیار کر ه ، کسانی که هستاد

کسدانی کده هده حدق  .ال را نصواهاد کدر ؤ یگر این س ،ه هه حق ایما   ارندک کسانی

نگفتادد حداال ایاهدا کده  که هین آنهدا مدؤماین هسدتاد. این سبعین ، ویر ازایما   ارند

 حُرقمَ»شو . چو  شیخ رال  و سید رال  و رال  گفتاد که سؤال رؤی  کر ند، یس می

مصتدارین گدوی . ایدن کده نشدد! رجوح اس ، مدن هد  مییعای م 1«اْلمُؤْمِاینَ عَلَى ذلِكَ

 .این یک امتحا  هزرگی اس  ،ولط کر ند که مصتارین موسی. این موسی ولط کر ند

شدو  ، نمی اند که خدا مرئی نیس می اس ، مؤمنهاهلل  آ  که واقعًما ام  موسوی، 

مدن سدقط نجاح من نجح امتحا  و سدقو  » .کادسقو  می ،نیس  مؤمن  که آ  ید.

و هعددض  جدددًا صددع  ملتددویامتحددا  و االمتحانددات تصتلددف هعددض االمتحانددات 

إد ْ هِيَ إدالَّ رِْتاَتُكَ تُضِلُّ هدها مَنْ تَشا ُ وَ تَهْدي » .مراحل مصتلف اس « االمتحانات یسیر

 ،قل  خو ش گمراه اس « تضله هذا الذی ضاق قلبه  تضل هها من تشا  أ« »مَنْ تَشا ُ

 «.أَْن َ وَلِیُّاا» .چش  رطرت و عقل را هاز نور ه اس  تعمدًا .گمراه اس خو ش از هیخ 

ای که سب  رتاه از طرف خداوند اس ، یس ضالل  از طرف خداوند اس . رتاه -

 و مقدمه ضالل  اس ، از طرف خداوند اس . 

هالغ کامدل،  اس ، حق را کامالً هیا  کر هیعای  ؛ رتاه ها حج .علی حجةٍ ۀرتا -

تمام وسائل هه طرف  ، انبیا ، هاشرعً ،ها هیا  کامل را ه  کامالً هیا  کر ه اس .اطل ه

همه زنددگی  اصالً ،کادو خداوند  ر ایاجا این رر  را امتحا  می ی کاحق  عوت می

تقصدیر خدو ش اسد  و اگدر خدوب  ر  ،هدد  رهیایدد از این امتحدا  اگر .امتحا  اس 

 اس . « اللَّهُ أَزاغَ زاوُوا لَمَّارَ»یس  ر حقیق   .س خو ش  ر راه ]راس [ آمده ا ،هیاید
 ]سؤال[ -
یهدی مدن اهتددی و زیدا ه و یضدل مدن  یهدی هسب  و یضلّ هسب . هو الذی» -

تأویدل، هدذا تفسدیر لمدا لیس علی  ،لیس اضالل هدایة مو اضالله من  و  سب ، ضل،

ولون ل  یقول أ  موسی   رف االهتالظهذا  «لِمیقاتِاا رَجُالً سَبْعینَ قَوْمَهُ مُوسى اْختارَ»

                                                           

 .3نور، آیه  .1
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صدحیح ولودن أ   کل ریاقول  ]...[ ،نموسی هیّ ال، ،ضیّقً مائة هالمائةیصتار کموسی 

و العقلیدة و  ةالفطری ةالبراهین القطعی أ  موسی هن عمرا ؟ ال. ثانی شی  موسی هشر،

البدراهین ظرره  هذه البراهین القاطعة ری کلها تدل علی أ  اهلل تعالی ال یری، ةالرسالی

 إدالَّ هِديَ إد ْ». حیداه أثد   ، مدوّته اهلل مداتواالسدبعو   هدؤال  امتحدا ،اهدتال ،  ةالقاطع

. یعای هیا  أ  هذه الفتاة، رتاة صعبة، أحیانً ، هذا مدحصحیح، لیس هذا ذمً «رِْتاَتُكَ

 سورة األعراف.«. رتاة سهلة یسیرة، أحیانً رتاة صعبة
 ]سؤال[ -
 .عاقالنه اس  -
 ]سؤال[ -
 ،طبدق  سدتور هدو  1«إدلَیْدكَ أَْنظُرْ أَردني رَبق»طور که هما  .آ  ه  طبق  ستور هو  

یعادی موسدی « إدلَیْدكَ أَْنظُرْ أَردني رَبق» گویدموسی که می .کادال نمیؤوگرنه موسی س

 ایاجدا هد  . خددا گفد : سدؤال کدن. ستور هو  ؟ نه، طبق«أَردني» که گف : جاهل هو 

گف  اختیار کن،  ولی وحی نور  چه کسی را. خدا گف  اختیار کن، ور اس ،طهمین

 : عد  ار این اختیار کن  و هُ

 .صد نیس اختیار موسی هه عاوا  موسی صد ر -1

هدا ، اینکسانی که مصتارین هفتا گانه موسدی هو ندد ،صد نشدحاال که صد ر -2

؟  یگدرا  طدور یگدرا  چ یدس ،هبیادی  را خدداخدواهی  میگفتادد مدا  طور شددند،این

یس  ،هیاادخدا را می گفتاد ن کر هاکثری  گفتاد این کسانی که ممتازند و موسی معیّ

 یگرا  که  ر اقلی  هو ند و حج  کاریه هالغه الهیده را  رسد  . شو   یدیخدا را م

 شو   ید.نمی ،گفتاد خیر ،تمسک کر ند
لُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذینَ آمَاُوا وَ زُْلزد»طور اس  که  ر هعضی موار  اینمثالً 

و  آنقددر رشدارطور اس . هعضی اوقات این 2«نَْصرُ اللَّهِ أاَل إد َّ نَْصرَ اللَّهِ قَری ٌ مَعَهُ مَتى

که انسا   ر راه حدق خواهد گیر . چقدر ایما  میرشار و رشار، خدا جلویش را نمی

إدنَّا لَاَْاصُرُ رُسُلَاا وَ الَّذینَ آمَاُدوا » هاد و... ولون می رحش ،زنادکتک میرو ، او را می

  . ر ییشبر  هدف اس نصرت چیس ؟  نصرت 3«رِي اْلحَیاةِ الدُّْنیا وَ یَوْمَ یَقُومُ اْلأَْشها ُ
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 لَهُ ُ جُْادَنا إد َّ وَ*  اْلمَْاصُورُو َ لَهُ ُ إدنَّهُ ْ*  اْلمُرْسَلینَ لِعِبا ِنَا كَلِمَتُاا سَبَقَْ  لَقَدْ وَ»

کسدانی کده  که خدا هس  و حتمی اس  که این حتمی اس ، حتمی اس  1«اْلغالِبُو َ

مثدل  ولودن  ر راه خددا ،شدو هایشا  ضایع نمیاین قدم ، ارندخدا هرمی قدم  ر راه

و  لدبسکدل و الالا مدن ]..[یعای وسدائل  ما معاا؟ ]...[نحن ناصر » ایاوه کسی هگوید:

 کاندا لااصدر رسدلاا ردی سدبیل الرسدالة یحتد»هدر کددام  ر راه خو شدا   ،هن« الاواح

 مداهایی کده  ر راه ندداری  کده قددم اینبدی چهدیولون « و ما الی ذلک نیضرب یجا

ایاها  .طالبشها شع  اهی ،ها اذی  شدنش ،ها کشته شدنش ، ها موتش،هر اشته اثر نواد

کا  هددرای حددال آ  گریدده مددی شددوم وهددا متددأثر میاثددر اسدد ، اگددر مددن هعضددی وق 

خالف سیل  ارید  هر 2«عَلَیْهد ْ تَحْزَ ْ ال وَ»س  که ا هاس  و اال عمق مطل  ایناحمق

هدر خدالف  هاعدرقچین، ایدن سدیل ،ریش، عمامه سفید ،روی ، سیل عمامه سیاهراه می

خفده ما هرخالف این سیل. قاعده این اس  کده واقعدً خفده شدوی ، آیاد، قرآ  راه می

حسدین )ع( مطور اس ، اماها اینماتها صبر الزم  ار ، امتحانات هعضی وق  .شدی ن

این تبلور ایما   .ها را آتش ز ندوه کر ند، خیمهتوهت د،کشتا او را ز ند،ممتحن هو ، 

ماتهدا اهدراهی  هد  امتحدا  شدد، تر شدد، یزیدد یزیددتر شدد. حسیناس ، یعای حسین 

 این واقع قضیه اس .  «مر و الجلیل یاهیأالصلیل ی»اما نشد اهراهی  خواس  هبر ، 

 ایاجا ماظور از ولیّ امر، امام زما  اس ؟  -
 ویر از ایشا  ما ولیّ امری نداری .  -
 ]سؤال[ -
نددورالثقلین مراجعدده  تفسددیر ،  ر سددوره اعددراف ذیددل همددین آیدده  رهمددین آیدده -

رُو َمَنْ یَهْدِ اللَّهُ رَهُوَ اْلمُهْتَدي وَ مَدنْ یُضدْ » .فرماییده ایدن  و  3«لِْل رَأُولِْدكَ هُد ُ اْلصاسدِ

 ش ر حالی که قدبل «.یضل اهلل»و چه کسی « یهد اهلل»که چه کسی  قریاه ندار « من»

 ،«کفروا»خو شا   4«یَْظلِمُو َ كانُوا أَْنفُسَهُ ْ وَ هدآیاتِاا كَذَّهُوا الَّذینَ اْلقَوْمُ مَثَالً سا َ» : ار 

کدار  ،کدار خددا نیسد « ظلموا و کفروا و کذهوا» ،«لمواظ»خو شا   ،«کذهوا»خو شا  

مَنْ یَهْدِ اللَّدهُ رَهُدوَ اْلمُهْتَددي وَ »آیه هعد:  «.قُلُوهَهُ ْ اللَّهُ أَزاغَ زاوُوا رَلَمَّا» .خو شا  اس 

ْْاا لَوْ وَ»مثالً قبلش  ار : «. مَنْ یُْضلِْل رَأُولِْكَ هُ ُ اْلصاسِرُو َ  الَّدذي»کده راجدع هده « شِ

                                                           

 .173 تا 171 اتصافات، آی. 1
 .88آیه حجر، . 2
 .178اعراف، آیه . 3
 .177، آیه . همان4



8 

 

ْْاا لَوْ وَ»اس .  1«آیاتِاا آتَیْااهُ چده کسدی؟  2«اْلدأَرْضد إدلَدى أَْخلَددَ لكِاَّدهُ وَ هدهدا لَرَرَعْاداهُ شدِ

 تَْترُْكدهُ أَوْ یَْلهَدْم عَلَیْدهِ تَحْمِدْل إد ْ اْلكَْلد د كَمَثَدلد رَمَثَلُدهُ»خو ش « هَواهُ اتَّبَعَ وَ»خو ش 

صَ رَاْقصُصد هدآیاتِاا كَذَّهُوا الَّذینَ اْلقَوْمد مَثَلُ ذلِكَ یَْلهَْم  سدا َ*  یَتَفَكَّدرُو َ لَعَلَّهُد ْ اْلقَصدَ

« اْلمُهْتَددي رَهُدوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ*  یَْظلِمُو َ كانُوا أَْنفُسَهُ ْ وَ هدآیاتِاا كَذَّهُوا الَّذینَ اْلقَوْمُ مَثَالً

 راه هاطددل هدددای ، ،رویاگددر راه حددق مددی ، هایددد هدده سددراوش رردد .اصددل ایاجاسدد 

 هر  و صحیح اس . روی، ضالل .می
 ر  کده نیس « خلقاا»« ذرأنا»معاا  ار ، « ذرأنا»ماتها  3«كَثیرًا لِجَهَاَّ َ ذَرَْأنا لَقَدْ وَ»

خیلدی  یعای خدا« لقد خلقاا» اس .« خلقاا»ویر از « ذرأنا». هحم تفسیر مفصل اس 

هد  علد  اسد  و هد  ولدط اسد ، ن . ایدخلق کر ه اس  از جن و انس را هرای جها 

شده  سازیزمیاه .سازی اس زمیاه« ذر »طور اس  یعای زمیاه این« ذَرَْأنا لَقَدْ»قدرت. 

هه ههش ، ایدن زمیاده چیسد ؟  زیا ی روند و گروهمیاس  که گروه زیا ی هه جها  

 امتحانات اس ، امتحانات الهیه.

لَّلِیُ اللَّدهُ كدا َ ما وَ»: 115سوره توهه، آیه  مدا کدا ، »ایدن  «هَدداهُ ْ إدْذ هَعْددَ قَوْمدً ضدِ

گداه  سبحانه و تعدالی چو  ماضی نسب  هه حق« ییضرب الی اعماق الماضی الصلق

گداه ماضدی رعدل  .این ازلید  اسد ، ذات اس  و گاه ماضی صفات ذات اس ماضی 

 ،ین زمدا   ار ا 4«تُرابٍ مِنْ خَلَْقااكُ ْ« »خلق اهلل تعالی آ م»ازلی  اس   ه  اس  این

لَّ قَوْمدً هَعْددَ إدْذ » .این  ر ایاجا رعلی اس  .زما  ندار « کا  اهلل»اما  ما كا َ اللَّدهُ لِیُضدِ

یعای هه مطلوب رسدانده و اال خداوندد « هداه »؟ یچه حساه روی« هداه « »هَداهُ ْ

 هالهیدن حجد  هالغده اید 5«الاُّدذُرُ تُْغند رَما هالِغَةٌ حِْكمَةٌ» اس . را هدای  کر هما همه 

، هده انددازه حجتدی کده هر عقلی هه اندازه  ریار  خو ش ، هلوغ  ار  هه عقول،اس 

  هرای او هس ، هلوغ  ار .

هعد کده  اللد  را قبدول « هداه   اللةً» «هَداهُ ْ إدْذ هَعْدَ قَوْمً لِیُضِلَّ اللَّهُ كا َ ما وَ»

 رهادا سدبحانه و تعدالی قومدً یهدد اذا  ل رهادا و .الدی الحدق هدداه  ایصداالً»کر ند 

و اهتدوا هعد ذلک اوصله  رهاا سبحانه و تعالی الی الهددی  ةمولفین ث  تقبل الهدای
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ایاهدا اول کدار هددی نور ندد، چدرا اضدالل کادد؟  «ه ا  یضدل ال یمون واقعیً حقیقیً

س  که خداوند هیشتر کموشدا  ا اصل قبول  الل  موج  این . الل  را قبول کر ند

و » .کاددخداوند هیشتر کمدک می ،اد، هر قدر  ر  الالت کتاب خدا انسا  تفور کادک

، ه  الی هذا الحق ال یمون ا  یضدله  اطالقدًهعد ما  لّ ملما اوصله  الی الحق المرا

هذا لد   رمن ضل ری آخر عمره او ری اوسا  عمره هعد ما کا  هحس  الظاهر مهتدیً

و زهیر، طلحه و زهیر  ر کاار ییغمبر جاگیدند، شمشیر  مثل طلحه «واقعیً یون مهتدیً

ها رسیدند، خیر، نرسیدند، ظاهر مطل  کااد اینز ند، کشتاد. صورتً انسا  خیال می

خداوند کسدانی را هددای  کدر   اگر ،شدندگمراه نمی اگر رسیده هو ند هعدًا این اس .

، حق قرار گررتادد جوّق را،  ر و رساند هه حق، لمس کر ند حق را،  ریارتاد ح تً الل

  .گر ندنمیهیچ وق  از حق هر ،کاید ریزریز آنها را

 هَدداهُ ْ إدْذ هَعْدَ قَوْمً لِیُضِلَّ اللَّهُ كا َ ما وَ»خواهد این را هگوید می« اللَّهُ كا َ ما وَ»

  مدا یتقدو ، کیدفلقومٍاذا ل  یبین رهاا » این هُعد  وم اس .«. یَتَّقُو َ ما لَهُ ْ یُبَیقنَ حَتَّى

هد   الحدق و تقدوا علدین له  ما یتقو  هه و ه  ل  یتبیاوا و ه  ولون اذا هیّ ؟یضله 

 مدا وَ» شدو .طور میاین« هعد ذلک یضله  هما کذهوا ،الحق هآیاتکذهوا و  عاند الحق

کده  ای اس ا لهیوی از « تَّقُو َیَ ما لَهُ ْ یُبَیقنَ حَتَّى هَداهُ ْ إدْذ هَعْدَ قَوْمً لِیُضِلَّ اللَّهُ كا َ

کاادد کده اگدر انسدا  تولیدف را نداندد، آورند و هرای مطبی استدالل میمی ر رسائل 

تولیفی ندار . مثالً نداند حرام اسد . هرچده گشد ،  لیدل حرمد  ییددا نودر ، حدرام 

شدیخ نیس . هرچه گش   لیدل وجدوب ییددا نودر ، واجد  نیسد . و اوسدع از آنچده 

 .  ر اهعا  گوناگو  اصلی و ررعی ند  ر تفسیر قرآ  هاید  ق  شو  انصاری ررمو

لَّ اللَّددهُ كددا َ مدا وَ» یبددین » «یَتَّقُددو َ مددا لَهُد ْ یُبَددیقنَ حَتَّددى هَدداهُ ْ إدْذ هَعْدددَ قَوْمددً لِیُضدِ

و کیدف یودو   اهدین هیدا  ،الوحی، قرآ  اهین هیا ، اوسع هیدا ، اقدوی هیدا  هصطاهات

  ٍشَيْ هدكُلِّ اللَّهَ إد َّ»الدالله روای  اس . ظای« و تعالی ظای الداللة؟ کتاب اهلل سبحانه

ماواتِ مُْلددكُ لَددهُ اللَّددهَ إد َّ*  عَلددی ٌ اإلحیددا  و اإلماتددة » 1«یُمیدد ُ وَ یُحْیددي اْلددأَرْضد وَ السددَّ

 وَ  حَیًّا كا َ مَنْ لِیُْاذِرَ» «.نفسیً ةماتإ جسمیً ةماتإ نفسیً،إحیا   مرحلتا ، إحیا  جسمیً

هحیدات  ًهحیدات التولیدف مدن کدا  حیّد ًمدن کدا  حیّد» 2«اْلكارِرینَ عَلَى اْلقَوْلُ یَحِقَّ

 هر .می هاالترمطل  را که این « لیاذر ةالسلیم یالفطرة و العقل
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لُّ اللَّدهَ إد َّ قُدْل رَهقدهِ مِدنْ آیَةٌ عَلَیْهِ أُْنزدلَ ال لَوْ كَفَرُوا الَّذینَ یَقُولُ وَ»  وَ یَشدا ُ مَدنْ یُضدِ

که رقط هاید  اندعا ت کر هکسانی که مور   عوت رسل هستاد  1«أَنابَ مَنْ إدلَیْهِ یَهْدي

ة قبدل الرسدالة الرهانید تالمرسل الیه  علدی طدول خدط الرسداال». معجزه حسی هاشد

 ، وة، المسدموعةالملموسد ةالحسدیة المرئید ، خوارق اآلیاتیاتاآل وا علی وّتع األخیرة

ه  أحیاندً  اهراهی  )ع( ةعیاه  معجزأمّ أجماعة رأوا ه مثالً   امرا  اثاا وّری هذا التع

، هذا نقبلال راحن  یاهراهیم ةمعجز له  اما موسی )ع( لیس ]...[یفورو  أنه المعجزة 

الابدی  هدذاولط هذا امتحا  اختالف المعجزات اختالف خوارق العا ات امتحاندات، 

کلها شرائع  شرعة اخری،هخر آالشرعة نبی  یأتی هههذا الابی  ا،ذاک الابی هوذ هوذا،

مثدل ایاوده شدما « انما هدذه امتحاندات و اهتالئدات و کلهدا مدن اهلل تعدالی اهلل تعالی.

ک ی نا  از همین نز یوی هگیر.گویید یک روز هوای خوش و خوب مینوکری  ارید، 

د هداندد کده ایدن چادد مدر ه خواهدمی ،امتحدا  اسد  ]...[ روز هوای خیلی سر  و هد

تودالیف  .را انجدام  هددخدو  امدر  تا چه اندازه حاضر اس  که امر ولدیّ ،حالب اس 

ا ایاوه  ر آیده کم .رساالت امتحانات اس  ،معجزات امتحانات اس  ،امتحانات اس 

 وَ ةًشِرْعَ مِْاكُ ْ جَعَْلاا لِكُلٍّ» .طور مفصل هاید  ر هاب نبوت هحم کای مائده  اری  و هه

 جَعَْلادا لِكُدلٍّ« »الرسدل مدنالعزم  یلول من االم  الصمس الرسالیین من اول» 2«مِْاهاجً

هدایی کده این حرف 3«اْلصَیْراتِ رَاسْتَبدقُوا آتاكُ ْ ما ري لِیَبْلُوَكُ ْ» «مِْاهاجً وَ شِرْعَةً مِْاكُ ْ

 ردي لِیَبْلُوَكُ ْ» . های  رستی نیسها حرفاین حرف ، کال  اول،  وم، سوم...زنادمی

، حداال وضدو هگیدر آنطدوراول  هصدوا . حاال ایاطور ،ور نماز هصوا آنطاول  «آتاكُ ْ ما

اول و  شدو معلدوم می ،قبدول کدر  را ر  وهد خدرآخواهدد اگدر اول و ایدن می ایاطور.

قبدول خدر را آ ،عدا ت کدر  ،اگر اول را قبول کر  ، او تسلی  اس . رس  اس  آخرش

  .شو  این ایما  صحیح ندار معلوم می یس .خالف عا ت اس  [نور ، ]چو 

 ال لَدوْ كَفَدرُوا الَّدذینَ یَقُدولُ وَ»: ررمایددمی 27آیده  .همین مطل  اس  ه   ر ایاجا

یدین و خدات  هدو اقدوی الاب» ؟«ل  یازل علی رسدول الهددی آیدة»واقعً « آیَةٌ عَلَیْهِ أُْنزدلَ

و ل   ةیات الحسیة البصریة الملموس وا هاآلوّ، ه  تعال ؟رسولیة ةالابیین ل  تون له آی

رقط، آیات حسی،  رسول الهدی )ص( آیات حسی اال قلیل، شق القمر تازل علی تون
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 و األهقی األثمراال ل و یات االقوی و هی اآل آیات علمی، آیات قرآنی، اآلیات القرآنیة

گویادد می .ه ند هر آیات حسیایاها عا ت کر«  اللة علی هذه الرسالة القدسیة االخیرة

 این آیات هیچ چیزی ندارند.

 یک آیه خواستاد. « رَهقهِ مِنْ آیَةٌ»گفتاد:  -
نفدر مجتهدد ک مثل ایاوده ید .ای، نفی اس هیچ آیه .یک  انه نیس  «ةٌآیَ»خیر،  -

کذا و کذا، هذه القضیة حدرام لقولده  یةاالحوام الفروعیفتی ری » هد اس  و رتوا می

ل  یستدل هشهرة و ال اجماع  . هذا لیس رقیهً،هذه القضیة حالل لقوله تعالیتعالی و 

از قرآ   ،آیدمیچطور از رلسفه رقیه  ر ! نیساین رقیه  «و ال قول سید و ال قول شیخ

ایاجدا آیدد. هرچه که هس . از قرآ   رنمیآید، میاز رلسفه رقیه  ر ؟!آیدنمیرقیه  ر

الروایدات و رجداالت  ل روایدات متعدد ة و اسداا قد یاو یقول الذین کفدروا لدو ال»ه  

این رقیده « نسا ات الروایات و الشهرات و االجماعات و األقوال و القیالت الروایات و

 أُْنزدلَ ال لَوْ كَفَرُوا الَّذینَ یَقُولُ وَ»یشا  ررقاه   ر ایاجا  هستاد.سفیه . خو شا  نیس 

 اس ، هیچ نشدانه رسدالتی نیسد . مبرغیی که این ار ند اینشانه چهی اصالً «آیَةٌ عَلَیْهِ

و لودن  الدداثرة  وا علدی العالمدات الحسدیةوالنه  تع االلهیة لیس  له عالمة الرسالة»

إلی یوم القیامدة ردال هددّ أ   تبقی معظمً خاتمیة ، رسالة أخیرةرسالةالله  هذه  وایقال

یر ل  تون آیات هاقیة کاند  واهراهی  و معجزات موسی و عیسی و  توو  اآلیات هاقیة

 دةالرسالة االخیرة تقتضدی آیدة خالد هذه ولون آیات  اثرة، ألنه کان  رساالت معقّدة

 مِدنْ آیَدةٌ عَلَیْهِ أُْنزدلَ ال لَوْ كَفَرُوا الَّذینَ یَقُولُ وَ» «.علی مر الزمن الی یوم القیامة الوبری

ای نیداور ه هزرگتدر هدیچ نشدانهایدن رسدال   هدرای این چه یرور گاری اس  کده« رَهقهِ

خو  ایاوه کده هدرای ییغمبدر « قُْل إد َّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشا ُ وَ یَهْدي إدلَیْهِ مَنْ أَنابَ»اس ؟ 

کسانی که عا ت  .این امتحا  اس  ،علمی آمد ههلوه معجز ،این معجزات حسی نیامد

،  و کااددرور می مقًعکسانی که . دشونمی گمراه ، ارند معجزات چشمی و حسی را

 ،  ه امضدای گونداگو .امضدا  ار  اگر یک آ مدی  ه عا ت یعای چه؟عد یک هُهُعدی. 

حداال هدرای یدک آقدایی  ، ررتاد و یول گررتادد،هرای چاد نفر امضای اولیک مرجعی 

آ  صدمرتبه  !هما  امضاس  ه  این .امضای آقا نیس  این خر را ز ، نصیر،آامضای 

چدرا  ،اگر این هما  امضاس مرتبه آمده اس . مرتبه آمده، این یکآمده، این  ویس  

چدو  امضدای آقدا هایدد  ،یس امضدای آقدا نیسد  ،اگر این امضا نیس  ؟کایدانوار می

  . لیل  اشته هاشد هر ایاوه امضای آقاس 



12 

 

یات الرهانیة التی یعبر عاها هدالمعجزات و توقیعات الرساالت الرهانیة عبارة عن اآل»

ات الرهانیة قل  او کثرت واحدة او اثاین او اکثر، هصریة کا  او هصیریة، علمیة المعجز

 هدذه کا  المعجزات الرهانیة همفر ها واحدة ماها تددل علدی أ  کا  او ویر علمیة أیً

تا  اش  چهار ه ،تا  اش هاشد یا صدتا، موسی نه ییو« رسالة صا قة، الرسالة رهانیة

. البتدده نییغمبدر هزرگدوار یدک معجدزه خیلدی هدیّ .هداررعونیهدرای  ،تااضداره هدر آ  نده

 گوید. قبول  اری ، چو  قرآ  می القمر را ندیدی .شق ما ولی ،قبول ،لقمر هس اشق
خدور ، ولدی کسدی کده جاهدل  ر جوّی که عل  هاشد، معجزه علمی هه  ر  می -

 ای ندار .اس ، معجزه علمی هرای او رایده
از نظدر تعبیدر سدطحی،  ،از نظدر هالود  ،ر رصاح کسی که جاهل اس ، از نظ -

عرب عا ی وقتدی کده  ر تعبیدر  .  تعبیر سطحی قرآ   لیل اس  هر رهانی  نزولشخو

، همده انسدجام اسد . نه معادا ردرق  ار  ،نه عبارت ررق  ار  ،سطحی قرآ   ق  کاد

التدی  ائقردی کدل الحقد معاویدً لغویدً ةًهالو ةًرصاح القرآ  کله ظاهریًکله انسجام »

 لاین  لی .تضا   ر آ  نیس  ،تااقض  ر آ  نیس « واحد کلها علی نسقٍ تدخّل ریها

هاال ، رور عال  ه  هاشاد نواهغهرای ایاوه اگر هزرگترین  .اس  هر ایاوه این رهانی اس 

 ،کای قرآ  کار مدی اس  رویما که یاجاه سال  .شو عوض می ،رو رو  یایین میمی

ولدو کد   شدو ،می  یگدر طدورهدا هعضدی وق  ،رو ما هاالتر مدی ها حرفهعضی وق 

ما  .ویر از کسانی که استاا  هه احا یم  ارند که  رصد اشتباهاتشا  زیا  اس  .اس 

هددر قدرآ   اریدد  و از طریدق صددحیح قددرآ    تودارولددیون مدا کدده ا ،هد  اشددتباه  ارید 

صددری تبلددوراتی  ر  رصددد مصت هدده اندددازه ،شددوی خددواهی  وار  شددوی  و وار  میمی

 لَسدْ َ كَفَدرُوا الَّدذینَ یَقُدولُ وَ»این  .هس  مطال  معررتی و  ر مطال  احوامی احیانً

 همین حساب اس . هه هه چه حساب؟ 1«مُرْسَالً

 ]سؤال[ -
 انه هد  هسد  و معجدزه ، یک القمر معجزه وقتی اس شق . این، ثانیًخیر، اوالً -

قرآ  وحدی  معجزه اس ؟ خیر، اگر ثاه  نباشد اهرای م القمراما حاال شق .وقتی اس 

 وم  هُعدد هرای ما معجدزهالقمر هرای ما معجزه نیس ، هرای آنها معجزه هو . اس ، شق

یدس قبدول  ،هده  لیدل خدو  آیدات ،الهدی اسد  ،یعای قبول  اری  که این کتاب ،اس 

از ایدن  .و نبد چ چیدزیهدی اصدالً ،القمر هد  نبدو اما اگر شدق ،القمر هو هشق کای می
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وَ لَوْ كا َ مِنْ عِْادِ وَیْدرد »صدور ال ار  هر رهانیة   قرآ   الل  خو ،معجزات هصری نبو 

« مدن عادد ویدر اهلل»طبع  ...این یوی از آیاتی اس  که 1«اللَّهِ لَوَجَدُوا ریهِ اْختِالرً كَثیرًا

شو  و ییعای حرف قبلی عوض م .این اگر ه   ر راه حق هاشد تصاعدی اس  ،هو  

ای که هر رسول هدی نازل شدد اول آیه .ها را ندار ولی قرآ  این حرف ،شو ههتر می

از نظر معاا، ایاها ها ه   ،رصاح  و از نظر هالو  ،از نظر لفظ ،ها آخر آیه را هساجید

و ، ن مقام ال یتغیر اس ای صا ر شدند کهشو  از یک مقامی معلوم می .ساصی   ارند

هیدٌ »ایدن  خواهدد هگویدد؟قرآ  چه می 2«وَ هَیْاَكُ ْ هُ شَهیدٌ هَیْايقُلد اللَّ»لذا  قُدلد اللَّدهُ شدَ

مالئوده هیایادد  3«وَ قالُوا لَوْ ال أُْنزدلَ عَلَیْهِ مَلَدكٌ»گفتاد ایاها می چیس ؟« وَ هَیْاَكُ ْ هَیْاي

اا وَ الًرَجُدد لَجَعَْلادداهُ مَلَكددً جَعَْلادداهُ لَددوْ وَ» .هگویاددد ایددن ییغمبددر اسدد   مددا عَلَددیْهد ْ لَلَبَسددْ

هیایدد؟ محدال اسد  خدو  خددا هیایدد، هدرای خو  خدا خواهید؟ شها ت می 4«یَْلبدسُو َ

 اْلقُدرْآ ُ هذَا إدلَيَّ أُوحِيَ وَ هَیْاَكُ ْ وَ هَیْاي شَهیدٌ اللَّهُ قُلد» شو  هیاید.خو  ییغمبر ه  نمی

نده  ه؟خدا شاهد اس ، خدا هه ایاها وحی کر « لَتَْشهَدُو َ كُ ْإدنَّ أَ هَلَغَ مَنْ وَ هدهِ لِأُْنذِرَكُ ْ

أتی هافسه مستحیل، أوحی إلی هؤال  الااکرین، حتی المؤماین مستحیل. کیف یشهد »

 .آرتداب  لیدلآرتداب آمدد « ؟ هافس اآلیداتهقبلیات صا رة من آیات   هذه اآلأرهاا ه

  .ی اس  لیل اس  هر ایاوه این رهانخو ش ها  رخشش آرتاب 
تر از او قدرآ  کده این ییغمبر هزرگوار خو ش که ساخته وحی قرآ  اس  و مه  -

اس  هدین  داین قرآ  خو ش شاه .امام اوس  و محور رسال  قدسیه و  عوت اوس 

اگدر هدر ردرض  .خددا شداهد اسد ، یعای خدو  این خو ش شاهد اس  .خدا و مولفا 

چرا؟ خدا چده  .کر ، هر ررض محالههتر از این  الل  نمی ،آمدمحال خدا خو ش می

گدویی  او خداسد ؟ نده، معاذاهلل هر ررض محال هر اسا  شدول خددا می کاد؟کار می

هسدتاد  اشصاصدی و الّا ها شول که مطلبدی نیسد . ها رعلش ، خداشهایخدا ها حرف

د. اشصاصدی اخدالق ندارند ،علد  ندارندد ، شدعور ندارندد،ندارندد ولی ره  هسیار زیبا،

« أسدهد»هدا هدالل حبشدی  . اذا تقدوا  ار  ، ره   ار ،عل   ار یار هدقیاره، هستاد هس

اگر هر ررض محال خدا تجسد ییددا  .معرر   ار اس . چو  « أشهد»هو ، ههتر از صد 

                                                           

 .82نساء، آیه . 1
 .19ه انعام، آی .2
 .8، آیه . همان3
 .9، آیه . همان4



14 

 

کدالم و رعدل حدق  ر  .از رعل ،؟ نه، از کالمرهمادچیزی میاز این جسد  و هیاید، کاد

  .قیامه ماعوس و مابعم و موجو  اس طور که اموا   ار  الی یوم ال آقرآ  

 .خو  قرآ  ،اول هاهلل 1«اْلكِتابد عِْل ُ عِْادَهُ مَنْ وَ هَیْاَكُ ْ وَ هَیْاي شَهیدًا هداللَّهِ كَفى ْلقُ»

، اگدر هده عقدل اسد  اهداول خدو  قدرآ  شد وحی هستاد.کسانی که اهل کت   :ثانی

  ر تدورات و انجیدل، ایاهداهعد اصحاب کت  وحی که ممارسد   ارندد کسی نرسید، 

 ،رهمد این سرکه خدوب اسد  یدا ندهمی خور اس ،سرکهکسی که  را رهمیدند. اشمزه

کسانی کده  ساختگی اس  یا اصل اس .رهمد این عسل خور اس  میکسی که عسل

رهماد که این می ،رهماد که این قرآ  چیس ها وحی تورات و انجیل آشاا هستاد می

 .«التورات و اوحی من وحی االنجیلاوحی من وحی »قرآ  

اَدا لِمَدا عَظِدی د وَ وَرِّْقآ ِ اْلقُدرْإدیمَا ِ وَ مَعَداردفِ اْل د و اْلعِْلصُدُورَنَا هداُورد اْل رَحْاللَّهُ َّ اْش»

 «.ضَاهُاَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَاِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.وُ ْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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