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 مقدمه به قلم نگارنده

 .منيـمني والصالة والسالم عىل رسول رب العالـاحلمد هللا رب العال
ای است که در  در برگیرنده مفاهیم بزرگ و گستردهی به ظاهر کوچک  این کتابچه

ام. و این که  نامند سخن به میان آورده می» آیه والیت«ای که شیعه آن را  آن پیرامون آیه

ها از این آیه در مورد امامت که به اعتقادشان اصلی از اصول دین  چقدر استدالل آن

باشد درست است. این  یاسالم بلکه پایه اسالم و حد فاصل بین اسالم و کفر م

 مطلب حسب و منهج قرآنی در بیان اصول و اثبات آن ارائه گردیده است.

خواهم که آن را برای دنیا و آخرت نویسنده و خواننده مفید قرار  و از خداوند می

 دهد چه او شنوای دانا است.



 
 

 

 

 

 پیشگفتار
 آیات محکم و متشابه قرآندر مورد حجیت استدالل از 

ها قرار دارد نباید همزمان احتمال  هائی که دین بر آن باید دانست که اصول و پایه

گردد  صحت و خطا را داشته باشند. زیرا اگر چنین باشد اساسا دین دچار تزلزل می

چرا که در آن صورت اصول و مبانی آن ممکن است حق و یا باطل باشند. و چنین 

 شود، زیرا که مبنای دین باید قطعی و یقینی باشد. امیده نمیدینی، دین ن

گیرد مطلقا فاقد احتمال  از این رو الزم است دلیلی که از آن اصلی سرچشمه می

باشد و چنین منبعی جز قرآن که خداوند شخصا حفاظت آن را به عهده گرفته است 

شوند  خش تقسیم میبه دو ب –طبق فرموده خداوند  –وجود ندارد. ولی آیات قرآنی 

 اند از: که عبارت

 اند که فقط بر معنای واحدی داللت دارند. بخشی صریح و محکمات -۱

و بخشی احتمال دو معنای متضاد و گاهی بیش از آن را دارند که متشابهات  -۲

 شوند. نامیده می

شود از میان آیات صریح  پس واجب است دلیلی که منبع اصلی از اصول دین می

باشد نه از آیات ظنی و متشابه، چرا که خداوند پیروی از متشابهات و و محکم قرآن 

ا﴿ ها را مورد نکوهش قرار داده است: تکیه بر آن مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

هایشان کژی وجود دارد،  کسانی که دل« ].٧عمران:  [آل ﴾هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ 
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، این مطلب را بعد از آن فرمود که آیات قرآن را به دو نوع »روند میدنبال متشابهات 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿محکم و متشابه معرفی نمود و فرمود:  نَزَل  �َّ
َ
 هُ مِنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ

ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ
ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 ].۷عمران: [آل ﴾تٞ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ

احتمال خطا محفوظ ماند، به دلیل این که هر آیه و بدینصورت اصول دین از 

لفظا از تحریف محفوظ است و از نظر معنا نیز آیات محکمات صریح الداللة 

ها منتفی است. و با همین شیوه اصولی همچون  باشند و احتمال تحریف آن می

توحید، نبوت و سایر اصول اعتقادی مانند نماز، روزه، ارکان اسالم و نیز اصول 

مات مانند قتل، زنا و دروغ به اثبات رسیده است و نیاز به رأی و یا روایت محر

 نیاز ماند. توان از محکمات قرآن بی هیچکس نیست. پس برای اثبات اصول نمی

و قبل از پرداختن به آیه و داللت عدم داللت آن بر امامت الزم است، بدانیم که 

که گروه امامیه آن را همچون  اختالف در مورد امامت، اختالفی است اصولی چرا

پندارند. پس هنگامی که  دانند و منکر آن را کافر می نبوت اصلی از اصول دین می

ها به اثبات  امامت چنین جایگاهی در دین دارد باید نصوصی که امامت از آن

رسد محکم، صریح و قطعی الدالله باشند نه متشابه وظنی که احتمال معنی  می

 د.دیگری داشته باشن

اکنون باید دید که آیا داللت این آیه بر امامت، صریح و قطعی و قابل استدالل 

بازی  باشد، و جز تالش نافرجام و لج است یا ظنی و متشابه و غیر قابل استدالل می

 چیز دیگری نیست.



 
 

 

 

 

 عدم صحت استدالل از این آیه بر امامت

 فرماید: خداوند می

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ   ].۵۵[المائدة:  ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

ولی (دوست و یاور) شما، الله و رسولش و مؤمنانی هستند که فروتنانه «ترجمه: 

 .»دهند کات میدارند و ز نماز را برپا می

 این آیه متشابه است نه محکم
دلیل بر بطالن استدالل از این آیه بر اصل امامت، دارانبودن شرائطی است که قبال 

ای که به صورت  بودن دلیل به گونه ذکر گردید و آن عبارت بود از محکم و قطعی

 صریح و شفاف بیانگر مطلب باشد.

پس این آیه مشتباه است و به هیچ وجه قابل استدالل برای امامت چه عموما و 

چه خصوصا برای علی یا کسی دیگر نیست. و استدالل از آن در این مورد براساس 

باشد که چنین چیزی در مورد اصول دین صحیح  ظن و گمان و استنباط و احتمال می

پیروی از متشابهات است، چیزی که باشد و استدالل از این بر امامت در واقع  نمی

ا﴿قرآن ما را صراحتا از آن منع کرده است:  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

 .﴾هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ 
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و حتی الوهیت خداوند  گوید: امامت علی مانند نبوت محمد  گروه امامیه می

 باشد. پیامبر و انکار الوهیت خداوند می قطعی است و انکار آن مانند انکار رسالت

چنین ادعایی نیاز به دلیلی قرآنی و صریح دارد، همانگونه که در مورد رسول الله 

دٞ ﴿فرموده است:  َمَّ ِ ٱ رَُّسوُل  �ُّ و مانند آن  »پیامبر خدا محمد «] ۲۹[الفتح:  ﴾�َّ

نصوص دیگری که در مورد نبوت رسول الله وجود دارد در غیر اینصورت چنین 

 ادعایی باطل است.

آنچه تا اینجا بیان گردید، خالصه رد قاطعی است بر استدالل از آیه فوق بر 

شود فروعی است که جهت تکمیل  امامت و اما مطالب دیگری که در ذیل بیان می

 گردد. شتر بیان میمطلب فوق و استفاده بی

 توضیح بیشتر مطالب فوق

 سیاق آیه:
ها نهی از دوستی با کافران و  این آیه ضمن تعدادی آیات که موضوع اساسی آن

 امر به دوستی با مؤمنان است بیان گردیده.

در آغاز خداوند از دوستی با یهود و نصارا منع فرموده، سپس دوستی را فقط با 

یان نیز از دوستی با یهود و نصارا و کفار منع کرده است. مؤمنان روا داشته و در پا

 چنانکه فرموده:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

وۡ 
َ
ٓ أ َُّهم َوَمن ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
ٰ ٱ ِينَ ٱ َ�َ�َى ٥١ لِِم�َ ل�َّ َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ  َ�ُقولُونَ  �ِيِهمۡ  رُِعونَ �َُ�ٰ  مَّ

ن َ�ٰٓ َ�ۡ 
َ
ٓ  تُِصيبََنا أ ٞۚ َدا ُ ٱ َ�َعَ�  �َِرة ن �َّ

َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يَأ  ٱب

وۡ  حِ َفتۡ لۡ
َ
مۡ  أ

َ
ِ  ّمِنۡ  رٖ أ  ۦِعنِده

ْ َ�ُيۡص  ٰ  بُِحوا َ�َ  ٓ ْ  َما وا ُّ�َ
َ
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  أ

َ
ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل  ٥٢ ِدمِ�َ َ�ٰ  أ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ا
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 ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
 َحبَِطۡت  لََمَعُ�مۚۡ  إِ�َُّهمۡ  نِِهمۡ َ�ٰ �

عۡ 
َ
ۡص  لُُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ فَأ َهاَ�ٰٓ  ٥٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َبُحوا ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

 ٍ� ِعزَّ
َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  هُِدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ

 ٰ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما ٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ
ُ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

َ ٱ َ�َتَولَّ  َوَمن ٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ُهمُ  �َّ
َهاَ�ٰٓ  ٥٦ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�تَِّخُذوا ْ ٱ �َّ َُذوا  دِيَنُ�مۡ  �َّ

ِينَ ٱ ّمِنَ  اَولَعِبٗ  �ُهُزوٗ  َّ�  ْ وتُوا
ُ
ارَ لۡ ٱوَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ وۡ  ُكفَّ

َ
ٓ أ ۚ ِ�َا  َء

ْ ٱوَ  ُقوا َ ٱ �َّ ؤۡ  ُكنُتم إِن �َّ  ].۵۷-۵۱[المائدة:  ﴾٥٧ ِمنِ�َ مُّ

ها دوستان  ای مؤمنان! یهود و نصارا را به دوستی نگیرید، بعضی از آن«ترجمه: 

ها را به دوستی بگیرد او از آنان است.  بعضی دیگر هستند و هرکس از شما که آن

هایشان بیماری  بینی کسانی را که دل دل خداوند سمتگران را دوست ندارد. تو می

ترسیم که مصیبتی دامنگیر ما بشود،  گویند: می اند می شتاب است به سوی آنان در

ها به  ای دیگر بیاورد آنگاه آن امید است که خدا از جانب خویش پیروزی یا مساله

اند پیشمان خواهند شد و مؤمنان خواهند  هایشان مخفی نموده خاطر آنچه در دل

ا شما هستند (چنین خوردند که ب ترین سوگندها را می ها که عمیق گفت: آیا این

ها نابود شد و از زیانکاران شدند. ای مؤمنان! هرکس از شما از  نمودند) اعمال آن

ها را دوست خواهد  دینش برگردد به زودی خداوند ملتی را خواهد آورد که آن

ها نیز خدا را دوست خواهند داشت، به خاطر در مقابل مؤمنان فروتن  داشت و آن

خواهند بود، در راه الله به جهاد خواهند پرداخت و از و در مقابل کفار چیره 

هراسند. این فضل خدا است که آن را به هرکس  ای نمی کننده سرزنش هیچ سرزنش

بخشد و خدا واسع داناست. دوست شما الله و رسولش و مؤمنانی  که بخواهد می
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دا و پیامبر دهند و هرکس که خ دارند و زکات می هستند که فروتنانه نماز را برپا می

و مؤمنان را به دوستی بگیرد (حزب خداست) و حزب خدا پیروز است. ای 

اند از اهل کتاب و کافران  مؤمنان! کسانی را که دین شما را به مسخره و بازی گرفته

 .»به دوستی نگیرید اگر مؤمن هستید
از خورید که  در این آیات با دقت تدبر نمائید به دو نوع مواالت و دوستی برمی

 یکی منع کرده و به دیگری دستور داده است.

 از دوستی با کافران منع و به دوستی با مؤمنان دستور داده است.

توان گفت که در اینجا یک بحث یعنی مواالت و دوستی مطرح شده  در واقع می

 که در مورد کفار از آن منع شدده و در مورد مؤمنان بدان دستور داده شده است.

اگر والیت مطرح شده در این آیات معنی غیر از دوستی و تعاون داشت و بیانگر 

بود آنگونه که شیعه بدان معتقد هستند، خداوند نباید  معنی خاص مانند امامت می

کرد چرا  کرد، بلکه از والیت مؤمنان نیز منع می تنها از والیت یهود و نصارا منع می

منحصر به علی است و باید تعبیر قرآنی  –شیعه  طبق اعتقاد –که امامت در این آیه 

برد تا داللت آیه بر مطلب مورد نظر صریح و قاطع بوده  از شخص ایشان نام می

 فرمود: نمود. به عنوان مثال باید چنین می احتمال هر معنی دیگری را نفی می

 .»ال تتخذوا اليهود والنصار وال تتخذوا املؤمنني سو عيل أولياء«

 .»و نصارا و مؤمنان جز علی را به امامت نگیریدیهود «
ها  گرفتن آن آورد، زیرا به امامت یا این که اصال ذکری از یهود و نصارا به میان نمی

مؤمنني سو عليا ـال تتخذوا ال«فرمود:  پذیر نیست، و فقط می اساسا امکان

. زیرا وقتی فرد خردمند و عاقلی »هیچ مؤمن جز علی را به امامت نگیرید« »أولياء

کند که  ای آغاز می خواهد مطلب مهمی به مخاطبش منتقل نماید، کالم را به گونه می

در شنونده زمینه را برای فهم همان مطلب آماده سازد. نه این که به بیان مطالبی 
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 بپردازد که هیچ ربطی با اصل مطلب نداشته باشند.

 آورند. ربط بر زبان می که سخنان پراکنده و بیچنین روشی کار دیوانگانی است 

یابد که به هیچ وجه از آیات قبل و بعدی این  ی آیات فوق به خوبی درمی خواننده

شود مگر این که گفته شود آیه امامت در وسط آیات  ای فهمیده نمی آیه چنین مساله

، جابجا کرد که توان آن را از آنجا دیگری قرار گرفته و هیچ ربطی باهم ندارند و می

 ای آشکاراست. بطالن چنین گفته

بنابراین یا این که آیه مورد بحث با آیات قبل و بعد هماهنگ بوده، مراد از والیت، 

دوستی و همکاری است یا این که اصال جای این آیه اینجا نبوده و هیچ تناسبی با 

و از طرفی یکدیگر ندارند که چنین تصوری در مورد قرآن باطل بلکه کفر است. 

 .شود، خود دانید! معنی امامت نیز بدون چنین تصوری، از آیه فهمیده نمی

 سبب نزول
سبب نزول آیه باعث روشنگری بیشتری در این مورد خواهد بود ابن جریر 

اند که  از ولید بن عباده بن صامت نقل کرده» سیرت«طبری، بیهقی و ابن اسحاق در 

ها بود به حمایت از یهود  پیمانان آن در غزوه بنی قینقاع عبدالله بن ابی که از هم

پیمان یهود بود نزد رسول اکرم آمد و از برخاست، ولی عباده بن صامت که او نیز هم 

پیمان خویش با یهود اعالم برائت کرد و حمایت خود را از خدا، پیامبر و مؤمنان 

 اعالم نمود. آنگاه در مورد او و عبدالله بن ابی این آیه نازل گردید: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

وۡ 
َ
ٓ أ َُّهم َوَمن ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
ٰ ٱ ِينَ ٱ َ�َ�َى ٥١ لِِم�َ ل�َّ َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ  َ�ُقولُونَ  �ِيِهمۡ  رُِعونَ �َُ�ٰ  مَّ

ن َ�ٰٓ َ�ۡ 
َ
ٓ  تُِصيبََنا أ ٞۚ َدا ُ ٱ َ�َعَ�  �َِرة ن �َّ

َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يَأ  ٱب

وۡ  حِ َفتۡ لۡ
َ
مۡ  أ

َ
ِ  ّمِنۡ  رٖ أ  ۦِعنِده

ْ َ�ُيۡص  ٰ  بُِحوا َ�َ  ٓ ْ  َما وا ُّ�َ
َ
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  أ

َ
ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل  ٥٢ ِدمِ�َ َ�ٰ  أ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ا
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 ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
 َحبَِطۡت  لََمَعُ�مۚۡ  إِ�َُّهمۡ  نِِهمۡ َ�ٰ �

عۡ 
َ
ۡص  لُُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ فَأ َهاَ�ٰٓ  ٥٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َبُحوا ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

 ٍ� ِعزَّ
َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  هُِدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ

 ٰ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما ٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ
ُ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

َ ٱ َ�َتَولَّ  َوَمن ٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ُهمُ  �َّ
 ].۵۶-۵۱[المائدة:  ﴾٥٦ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ

بدون تردید این جریان با سیاق آیات همخوانی بشتری چرا که آیات، ما را در 

دهند، کاری  مؤمنان و اعالم برائت از کافران دستور میمورد دوستی الله و رسول و 

دارند  که عباده بن صامت انجام داد و از دوستی و همکاری با یهود و کفار بازمی

کاری که عبدالله بن ابی انجام داد. پس والیت در اینجا هیچ ربطی به امامت و 

ف عباده و عبدالله خالفت ندارد، چرا که در مورد آن اختالفی رخ نداده بود و اختال

 ها بود. دادن آن در مورد امامت یهود نبود، بلکه در مورد دوستی و یاری

 چنانکه این مطلب را خداوند در آیات دیگری نیز بیان داشته است از جمله:

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َ�ِدُ  �َّ ﴿ - ِ ٱب ٓ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا َّ� 
ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٓ  ا وۡ  َءُهمۡ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  َءُهمۡ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  َ�ُهمۡ َ�

َ
 ﴾َعِشَ�َ�ُهمۡ  أ

 ].۲۲[المجادلة: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ - ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�تَِّخُذوٓ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ا ٰ �خۡ  َءُ�مۡ َءابَا وۡ  نَُ�مۡ َ�

َ
ٓ أ  إِنِ  ءَ ِ�َا

ْ سۡ ٱ َُّهم َوَمن ِن� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ َتَحبُّوا ْوَ�ٰٓ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول
ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

ٰ ٱ  ].۲۳[التوبة:  ﴾٢٣ لُِمونَ ل�َّ
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 در این آیات هدف این نیست که پدران و برادرانتان را امام نگیرید.

َهاَ�ٰٓ ﴿ - ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ  ﴾ءَ ِ�َا

 ].۱[الممتحنة: 

ۡ ٱوَ ﴿ - ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ  ].۷۱[التوبة:  ﴾ٖض َ�عۡ  ءُ ِ�َا

هدف این نیست که یکدیگر را امام نگیرید و اگر اینطور باشد تعداد امامان 

 حد وحصر خواهد بود. بی

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ - َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ ُل  ُموا ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  تَتََ�َّ �َّ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
� 

 ْ ْ َ�ۡ  َوَ�  َ�َافُوا ۡ  َزنُوا �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ  نُ َ�ۡ  ٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

وۡ 
َ
ٓ أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ؤُُ�مۡ ِ�َا  ].۳۱ – ۳۰فصلت: [ ﴾ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َيا�ُّ

ۡ ٱ َ�تَِّخذِ  �َّ ﴿ - ٰ لۡ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِ�َا  َعۡل َ�فۡ  َوَمن مِنَِ�ۖ ُمؤۡ ل

 ٰ ِ ٱ ِمنَ  َس فَلَيۡ  لَِك َ�  ].۲۸[آل عمران:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  �َّ

نیز همان  ﴾َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿در این آیه دارد، در آیه  ﴾َوِ�ّ ﴿ای که کلمه  هر معنی

اتخاذ معنی مراد است، زیرا در هردو آیه از اتخاذ کافرین به عنوان ولی منع و به 

مؤمنین به عنوان ولی دستور داده شده است. نه مراد از مؤمنین، مؤمنان مشخص و نه 

 مراد از اولیاء ائمه و خلفا هستند.

َما﴿به معنی امام بود، آوردن کلمه  ﴾َوِ�ُُّ�مُ ﴿و اگر کلمه  توسط خداوند  ﴾إِ�َّ

 داشت اما بطالن چنین تصوری اشکار است. به جای آن باید اشکالی نمی

 آمده است» ولی«ها کلمۀ  آیات دیگري که در آن
 ها آیه ذکر شده که هیچ ربطی به امامت و خالفت ندارند. کلمه ولی در ده

نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب ﴿فرماید:  خداوند به نقل از زکریا می - ُ  ].۵[مریم:  ﴾اَوِ�ّٗ  �َّ

ِيٱ َ�نَ  فَإِن﴿ - وۡ  َسفِيًها قُّ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
َ
وۡ  َضعِيًفا أ

َ
ن َتِطيعُ �َسۡ  َ�  أ

َ
 يُِملَّ  أ
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ِ  ۥَوِ�ُّهُ  لِۡل ُيمۡ فَلۡ  ُهوَ   ].۲۸۲[البقرة:  ﴾لِ َعدۡ لۡ ٱب

 ّ�ِ  ف�ُۡ�ِ  فََ�  انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦلَِوِ�ِّهِ  َناَجَعلۡ  َ�َقدۡ  الُومٗ َمظۡ  قُتَِل  َوَمن ﴿ -
 ].۳۳[اإلسراء:  ﴾لِ َقتۡ لۡ ٱ

ۡهلِهِۦَ�َُقولَنَّ لَِوِ�ِّهِۦ َما َشهِۡدنَا َمۡهلَِك  ُ�مَّ ﴿ -
َ
 ].۴۹[النمل:  ﴾أ

 هدف از ولی در اینجا صالح پیامبر است.

ِ  َوَ�َ�ٰ ﴿ - ِ ٱب ِ  َوَ�َ�ٰ  اَوِ�ّٗ  �َّ ِ ٱب  ].۴۵[النساء:  ﴾�نَِص�ٗ  �َّ

رۡ  اَوِ�ّٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدَ  فَلَن لِۡل يُۡض  َوَمن﴿ -  ].۱۷[الکهف:  ﴾اِشدٗ مُّ

يۡ ٱ َ�تَِّخذِ  َوَمن﴿ - ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَوِ�ّٗ  نَ َ�ٰ لشَّ بِينٗ  اانٗ ُخۡ�َ  َخِ�َ  َ�َقدۡ  �َّ  ﴾امُّ
 ].۱۱۹[النساء: 

ُ  يَُ�ن َولَمۡ ﴿ - ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ ُ  يَُ�ن َولَمۡ  ِك ُملۡ ل ّلِ ٱ ّمِنَ  َوِ�ّٞ  ۥ�َّ ُّ�﴾ 
 ].۱۱۱[اإلسراء: 

ُ ٱ﴿ - ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ  ].۲۵۷[البقرة:  ﴾َءاَمُنوا
که مورد نظر شماست به معنی در یک آیه » ولی«حال سوال این است که چرا 

 رساند؟! ها آیه دیگر این معنی را نمی امام است و در ده

 ده چیزناممکن

پذیر  است، امکان ﴾إمامكم﴿در این آیه  ﴾َوِ�ُُّ�مُ ﴿این ادعای شیعه که مراد از 

ها نیز استدالل از این آیه را  نیست مگر بعد از عبور از چندین مانع که عبور از آن

 .کند تا چه رسد از محکم! امامت از دایره از متشابه نیز بیرون می برای اثبات

 اند از: موانع عبارت

است و هدف از آن معنی » امام«اثبات قطعی این امر که مراد از ولیکم فقط  -۱

پیمان نیست. که در جواب این قول حد  لغوی کلمه یعنی دوست، یاور و هم
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از متشابه است و کلمه دارای  توان گفت: این ادعا براساس استدالل اقل می

دو معنی لغوی و اصطالحی است و استدالل از متشابه در اصول که اساس 

 باشد. روند به نص قرآن، باطل و مردود می دین به شمار می
پذیر است: اوال این  باید گفت که مرادگرفتن امامت از این آیه به دو شرط امکان

آمد نه مترادفش که معنی دیگری نیز  می» امامکم«کلمه » ولیکم«که به جای کلمه 

استفاده از  –بدهد و مخاطب را دچار اشتباه بکند که در بیان اصول چنین چیزی 

نیز » امامکم«مردود و باطل است. دوم این که به کلمه  –مترادف به جای کله اصلی 

 گویند از آن فهمیده بود که امامت با تمام مواصفاتی که شیعه می ای می به گونه

 گردید. شد و گرنه آن نیز مشتبه و غیر قابل استدالل می می

ِينَ ٱ﴿اثبات قطعی این امر که جمله  -۲ َّ�  ْ برخالف ظاهرش که به  ﴾َءاَمُنوا

 شود. صورت جمع آمده است حمل بر مفرد می

در جواب باید گفت این خالف اصل و مخالف با ظاهر کلمه است و مخالفت 

باشد. و دلیلی برای این امر جز ظن و  باطل می با اصل و ظاهر بدون وجود قرینه

 احتمال وجود ندارد و چنین چیزی در اثبات اصول قابل قبول نیست.

اثبات این امر که مراد از فردی که به وسیله کلمه جمع تعبیر شده به طور  -۳

 است نه کس دیگر. حتم علی 
طلب اصلی از در ایه ذکر نشده است و از آنجا که این م باید گفت: نام علی 

شد، چرا که در صورت  اصول دین است باید نام گرامی ایشان به صراحت گرفته می

عدم ذکر نام ایشان امکان اشتباه وجود دارد و اشکال وارد است و چنین چیزی در 

 اثبات اصول پذیرفتنی نیست.

در همین آیه از رسول خدا به صراحت یاد شده و اما در مورد مؤمنین کلی گویی 

شد. و گرنه امکان  ، اگر مراد شخص خاصی از مؤمنین بود باید نامش گرفته میشده

 شود. اشتباه وجود دارد و اشکال وارد می



 15 هاي نافرجام براي اثبات امامت از آیه والیت تالش

 

 و چنین مطلبی مغایر با شیوه کالم باریتعالی است.

اثبات این امر که آیه داللت بر امامت یازده امام مشخص دیگر نیز دارد.  -۴

یه دیگری است و اثبات امامت چرا که اثبات امامت به صورت مطلق قض

هرکدام از امامان به طور مشخص چیز دیگری است که نیاز به دلیل 

 جداگانه دارد.

های شیعه در مورد تعیین امامان اتفاق نظر ندارند، به  عالوه بر این، تمامی گروه

ن ها غیر از اماما عنوان مثال امامان فرقه اسماعیلیه غیر از امامان فرقه کیسانیه و آن

 فرقه نصیریه، واقفیه، فطحیه و اثناعشری هستند.

کنند و  ها از همین آیه برای امامت استدالل می این در حالی است که همه فرقه

تواند همزمان برای دو تفکر متضاد  چنین چیزی باطل است، زیرا که یک دلیل نمی

اثناعشری مزید های شیعه توسط گروه  قابل استدالل باشد. آن هم که تکفیر بقیه فرقه

 بر علت است.

حالیه است نه  ﴾كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ ﴿در جمله » واو«اثبات این امر که حرف  -۵

عاطفه که چنین ادعایی نیز براساس گمان و احتمال است که گمان و 

 احتمال در اثبات اصول ارزشی ندارد.

ن اثبات این امر که مراد از رکوع در اینجا، رکوع نماز است نه معنی لغوی آ -۶

که فروتنی و خشوع است. چنین ادعایی نیز براساس ظن و احتمال خواهد 

 بود که ارزشی برای اثبات اصول ندارد.
ثروتمند و دارای نصاب زکات بوده تا مشمول این آیه  اثبات این که علی  -۷

َكوٰ ٱ تُونَ يُؤۡ ﴿بشود که فرمود:  که چنین چیزی با توجه به دالیل و  ﴾ةَ لزَّ

هنگام نزول این آیه فقیر بوده  روایاتی که در این باره وجود دارد که علی 

رسد. و بیان صریح در مورد شخص معین به  است، محال به نظر می
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وصفی که در او نیست دروغ است همچنین آشکارکردن جریانی پنهانی کار 

 بلندمرتبه و پاک.هیچ عاقلی نیست تا چه رسد به خدای 

اهل پرداخت زکات نبود، چرا که خودش فقیر بود و آن هم ادای زکات  علی 

کننده آن است، چگونه خداوند براساس  در حال نماز مغایر با اعمال نماز و باطل

 .چنین عملی اصل عظیمی از اصول دین را بنا نهاد؟!

 گردد! اصلی که باعث جدایی صف مؤمنان از کافران می
 در حال رکوع انگشتر خود را بخشیده است. ت این امر که علی اثبا -۸

 فایده خواهد بود: به فرض صحت این جریان، چنین کاری به دو سبب بی

) بخشیدن انگشتر در حال رکوع از روایت نقل شده نه از آیه در حالی که الف

 خود آیه نیز برای امامت استدالل نیست.

توان آن را سبب نزول آیه  ین که می) به فرض صحت این روایت حداقل اب

دانست و یکی از اصول مسلم (نزد طرفین این) است که عموم لفظ معتبر است نه 

سبب خاص. و اگر بخواهیم هر آیه را مختص سبب بدانیم سایر احکام قرآن از بین 

 خواهند رفت.

 اشاره شد در مورد عباده بن صامت ن
ً
ازل شده بنابراین، گرچه آیه همانگونه که قبال

باشد. و این  ها می ولی به او اختصاص ندارد بلکه خطاب به همه مؤمنان در همه زمان

ٓ بۡ ٱ َسهُ َ�فۡ  ي�َۡ�ِ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿همانند این گفته خداوند است که فرمود:   ءَ تَِغا
ِۚ ٱ َضاتِ َمرۡ  ُ ٱوَ  �َّ ِ  رَُءوُفۢ  �َّ خویشتن را  بعضی از مردم« ].۲۰۷[البقرة:  ﴾٢٠٧ عِبَادِ لۡ ٱب

 .»فروشند و خدا در حق بندگانش مهربان است در مقابل کسب رضای الهی می
این آیه در مورد صهیب رومی نازل گردید، آنگاه که در راه هجرت با بخشیدن 

همه دارائی خویش به کفار برای کسب رضای الهی خود را آزاد نمود. ولی این بدان 

را نکرده است خیر. بلکه جز او افراد زیادی معنا نیست که جز او کسی دیگر این کار 
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اند مانند ابوبکر و  اند که حتی از او به مراتب بهتر بوده در پی کسب رضای الهی بوده

 .عمر و عثمان و علی 

، فضیلتی بیش بنابراین، به فرض صحت روایت بخشیدن انگشتر توسط علی 

روایت به علت انقطاع شود، این در حالی است که این  برایش ایشان محسوب نمی

ها و جهالت راویان در بعضی طرق و اتهام به کذب و ضعف در  در بعضی از سنه

 باشد. بعضی طرق صحیح نمی

کنیم، به خاطر  البته این روایت جای بحث مفصلی دارد که ما از آن صرف نظر می

دین هیچ ارزشی ندارد، » اصول«این که بحث صحت و ضعف این روایت در مورد 

روایات که اصول دین تا وقتی که به صراحت در قرآن اساسی نداشته باشد به وسیله چرا 

 .)١(شود شود. بنابراین، نیازی به بحث پیرامون این مساله احساس نمی ثابت نمی

باشند از جمله  بودن این روایت می البته دالئل زیادی وجود دارد که بیانگر جعلی

 علی 
ً
ه زکات بر ایشان واجب نبوده است و همچنین آدم فیری بوده ک این که قطعا

 .تعارض آن با روایاتی همسان با آن یا قویتر از آن حتی در مصادر خود شیعه!

 
ً
ی  : با روایتی که کلینی در مورد سبب نزول این آیه ذکر کرده است که پارچهاوال

له به قیمت هزار دینار صدقه نمود تعارض دارد چنانکه با سند خویش از ابوعبدال

ِينَ ٱ﴿چنین نقل کرده که آیه:  لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ﴾كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ
در مورد امیرالمؤمنین نازل گردید که در دو رکعت اول نماز ظهر در حال رکوع بود و 

صدای سائلی را شنید که گفت سالم خدا بر تو ای ولی الله و اوالتر به مؤمنان از 

خودشان بر مسکنیی صدقه نما. ایشان عبای خویش را که هزار دینار قیمت داشت 

 ].۲۸۸/  ۱ :اصول کافی[ن را بردار. به سوی او انداخت و اشاره نمود که آ

                                           
ابومریم اعظمی مراجعه » الحجج الدامغات لنقض کتاب المراجعات«در این باره به کتاب  -١

 شود.
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تر از خود معارض است و آن روایتی است که کلینی  این که با رواییت قوی دوم

 گوید: بر پیامبر و امام زکات واجب نیست. در آن می

چنانکه ابوبصیر به ابوعبدالله گفت: آیا بر امام زکات واجب است؟ فرمود: این از 

دانی که دنیا و آخرت به امام تعلق دارد به هرکس بخواهد آن  محاالت است مگر نمی

ای داده شده است، ای ابومحمد امام  بخشد و از طرف خدا به او چنین اجازه را می

اصول [طلبد.  او دارد و او را از آن میبه گردن کند که خداوند حقی  در حالی شب می

 .]۴۰۹/  ۱: الکافی 

 .گوید: بنابراین، بر اموال پیامبر و اولیا زکاتی واجب نیست!! کلینی می

زکات مالش را در حال  گوئیم: وقتی زکاتی واجب نیست چگونه علی  می

 .رکوع پرداخت نمود؟!

روایت ظنی الثبوت است که ترین وضعیت این  خالصه این که در خوشبینانه

 گذاری نمود. توان اصلی از اصول دین را پایه براساس ظن نمی

 چنانکه خداوند پیروی از ظن و گمان را نکوهش نموده، فرموده است:

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َوَما﴿ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
 ].۲۸[النجم:  ﴾٢٨ ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ
کنند و ظن و گمان برای  هیچ علمی بدان ندارند فقط پیرامون از ظن و گمان می«

 .»احقاق حق سودی ندارد
ی امامان در حال رکوع زکات اموال خویش را  باید اثبات شود که همه -۹

اند و چنین چیزی منافی با عقل، ذوق و شریعت است. آیا  پرداخت نموده

انسانی فقط به خاطر این که در حال رکوع زکات داده مورد شایسته است که 

 تعریف و تمجید قرار گیرد تا جایی که به عنوان امام تعیین گردد؟!
مگر نه این که در نماز باید به خود نماز توجه کامل داشت و به آن پرداخت  -

 .نه به کاری دیگر؟!



 19 هاي نافرجام براي اثبات امامت از آیه والیت تالش

 

تشویش کردن در مساجد کار ناشایسته و باعث  مگر نه این که سوال -

 .شود؟! نمازگزاران می

گری بوده، آن هم هنگام  جایی برای گدایی و تکدی و آیا مسجد النبی  -

 .ادای نماز؟!

 مگر بر این شخص متکدی نماز فرض نبود؟ چرا در نماز جماعت شرکت نکرد؟!

 در اصف اول نماز حضور  ضمنا با توجه به این که علی شیفته
ً
ی عبادت بوده قطعا

 .ها صف به ایشان رسانیده؟! گاه چگونه شخص متکدی خود را از میان دهداشته است، آن

گری در مساجد شرعا ممنوع است، پس چگونه حین ادای  مگر نه این که تکدی

باشد، یا این که شخص متکدی غیر مسلمان بوده پس آیا دادن زکات  نماز جایز می

 .به غیر مسلمان جایز است؟!

اینجا صدقه غیر فرضی است؟ خواهیم گفت: آیا اگر بگویند: مراد از زکات در 

تواند باشد چرا که هرجا در قرآن  این سخن قطعی است یا ظنی؟ قطعی که نمی

زکات در کنار و نماز بیان شده مراد از آن زکات فرض بوده است. به ویژه که با 

ز کردن آمده است. همانگونه که نماز در اینجا به معنی نما پرداخت» ایتاء«ی  کلمه

 فرض است نه نفل.

و اگر گفته شود که احتمال مرادگرفتن صدقه نقلی وجود دارد خواهیم گفت که 

 ظن و احتمال در اثبات اصول دین فاقد اعتبار است.

عالوه بر این، در زمان حاضر به هر مسجدی که بروید آیا متکدیان داخل مسجد 

 چرا باید انسان فقیر به فقیر دیگری  گری می تکدی
ً
کنند یا بیرون مسجد؟ و اصال

مراجعه نماید، آیا چشم به مال او دوخته بود؟ او که مالی در بساط نداشت. به خاطر 

گردد و اگر دنبال علم و دانش و سوال  مال می علم و دانشش؟ مرد فقیر و متکدی دنبال

 نبود. در آنجا حضور داشت و نیازی به مراجعه نزد علی  دینی بود، رسول خدا 
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هر یک از موانع یادشده شرطی است که باید با سایر شرایط جمع بشود تا  -۱۰

ها محق  استفاده از آیه را برای اثبات امامت مهیا سازد و اگر یکی از آن

قیه نیز محقق نخواهند شد. آن هم به صورت قطعی محقق شوند نشود، ب

نه ظنی چرا که قضیه مربوط به اصلی از اصول دین است که برای اثبات 

 آن نیاز به دلیل قطعی است نه ظنی. پس خالصه بحث از این قرار است:

 اثبات شود که معنی کلمه .۱
ً
است و مراد از » امامکم» «ولیکم«ی  باید قطعا

صطالحی است نه لغوی. در حالی که چنین قطعیتی در این باره آن معنی ا

 .وجود ندارد!

در آیه، مفرد است نه » آمنوا«به طور قطع ثابت شود که مراد از صیفه جمع  .۲

 .جمع. در حالی که چنین چیزی محال است!

است نه کسی  به طور قطع ثابت شود که مراد از این شخص مفرد، علی  .۳

 .ود ندارد!دیگر. که چنین چیزی وج

ها به طور قطع ثابت شود که آیه بر یازده امام دیگر نیز داللت  عالوه بر این .۴

 نماید. و این غیر ممکن است. می

بیانگر معنی حال است و حرف » واو«به طور قطع ثابت شود که حرف  .۵

 عطف نیست.

به طور قطع ثابت شود که مراد از رکوع، رکوع نماز است نه معنی لغوی  .۶

انگر فروتنی و خشوع است. در حالی که چنین قطعیتی در این کلمه که بی

 باره وجود ندارد.

هنگام نزول این ایه ثروتمند و مالک نصاب  باید ثابت نمود که علی  .۷

 بوده و اثبات چنین امری محال است.

در حال رکوع انگشتر خود را به سائل  به طور قطع ثابت شود که علی  .۸

 ور قطع ثابت نشده است.بخشیده است و چنین چیز به ط
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 اثبات این امر برای امامان بعدی که ثابت نشده است. .۹

شان است!!!  اثبات همه شروط قبلی باهم که این در محاالت یادشده آخرین .۱۰

!!! !!!. 

َما﴿آری، اینگونه است وضعیت استدالل از آیه:  در مورد  ﴾...َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ

و گمان، به استحکام تار عنکبوت تنیده  ای از تارهای فرضیه با مجموعه امامت که

ای که برپایه چنین استداللی شکل بگیرد به عنوان یک فرع فقهی  شده است! و مساله

شود، تا چه رسد که به یکی از اصول اعتقادی. تبدیل شود که به خاطر  پذیرفته نمی

 »إن هذا ليشء عجاب« آن مردم، تکفیر شوند و جان و مالشان مباح گردد؟!!

 .»انگیز است قعا که چنین چیزی شگفتاو«



 
 

 

 

 

 گوئید یا این که اهللا گفته است؟ شما می

 پرسیم: در پایان سوال آخر را از علما و اندشیمندان و بزرگان شیعه می

آیا الله دستور داده به امامت دوازده امام معصوم ایمان بیاورید یا این که شما 

 اید؟ دادهدستور 

أأنت قلت للناس «بگوید:  اگر الله در قیامت به رسول اکرم یا به علی 

اید  آیا شما به مردم گفته« .»اختذوا عليا وأحد عرش من ذريته أئمة من دون الناس

ها  به نظر شما آن »فرزندانش را امام خود قرار دهید که فقط علی و یازده نفر دیگر از

 چه پاسخی خواهند داشت؟

 إِ�ََّما﴿ها جرأت خواهد نمود که بگوید: پروردگارا! شما فرمودید:  آیا یکی از آن
ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ اش  گانه و فرزندان یازده ها علی  و آن ﴾...َءاَمُنوا

 هستند؟!

 اگر خداوند بگوید من چنین چیزی نگفته
ً
ها چه  ام آنگاه جواب آن و احیانا

 خواهد بود؟

﴿ ٓ َ ٱ إِنَّ  �ِيهِ�  َب َر�ۡ  �َّ  �ٖ ِ�َوۡ  �َّاِس ٱ َجاِمعُ  إِنََّك  َر�ََّنا  لُِف ُ�ۡ  َ�  �َّ
ۡ ٱ  ].۹عمران: [آل ﴾٩ِميَعادَ ل
ای گمراه نگردان و از جانب  های ما را پس از آن که هدایتمان نموده پروردگارا! دل«

گارا تو مردم را در روزی که ای پرورد خود به ما رحمتی ببخش که تو بسیار بخشنده
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هیچ تردیدی در مورد آن وجود ندارد گرد خواهی آورد، البته به هیچ وجه خلف 

 .»وعده نخواهد کرد
 والسالم
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