
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 01/10/0930 هفتمجلسه 

 مکتب تشیع دنتق  تکلمین م  آشنایی با م لزوم –( 6)ضرورت توانمند سازی علمی در مسیر پاسخگوئی به شبهات :موضوع

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

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

عرض  و اند شروع کردیمها مطرح کردهمباحث والیت و امامت و شبهاتی که این از جلسه گذشته ما بحثی را در رابطه با

ای در جلسه گذشته به اندازه است، «صحابه»جا روی آن کار بشود بحث ترین بحثی که باید در اینکردیم یکی از اساسی

 که نیاز بود اشاره شد.

الزم  .اندعه قلم زدهن قرن سوم و چهارم علیه شیکه از همااست بحث دیگری که مطرح است، بحث آشنایی با کسانی 

، اطالعات از متکلمانی مشهوری که عقاید شیعه را نقد ها داشته باشیماز این حداقل یک اطالعات خیلی اجمالیاست که 

اند ت گفتهاند و به صراحسنت مقایسه کردهو ادله شیعه را با عقاید اهل .اندسنت استدالل کردهاند و بر عقاید اهلکرده

 است. (سالم هللا علیه)سنت بر خالفت ابوبکر اقوا از ادله شیعه بر خالفت امیرالمؤمنین ادله اهل

در آن کتاب کل ادله شیعه را نقد کرده و  .جاحظ است «العثمانیه»اولین کسی که کتابش امروز در دست ما است کتاب 

شان استاد ابوالحسن ( است ای919)متوفای  «ابوعلی جّبائی»ن بعد از ایشا ای را اقامه کرده است.بوبکر ادلهبرای ا

، «النهی عن المنکر»، «االصول»مثل: های متعددی ایشان در این زمینه دارد کتاب ار اشاعره است.اشعری بنیانگذ

 «وهاشماب»و  «ابو علی»است، کلمه  «جبائیابوهاشم »؛ پسر ایشان هم «االسماء والصفات» و ،«االجتهاد»، «التعدیل»

 ابرام در مباحث کالمی است. و هایشان معموال مالک نقدهای کالمی انصراف به این پدر و پسر دارد، حرفدر کتاب



 

 

 «ابو منصور ماتریدی»بعد از ایشان  .اشاعره است ارآید که بنیانگذمی (923)متوفای  «ابوالحسن اشعری»ها بعد از آن

است، دیگری  «اعتزال»سنت داریم، یکی مذهب رسمی کالمی از اهل تقریبا سه تا االن ما .( است999)متوفای 

 است. «ماتریدی»است و سومی هم  «اشاعره»

زیاد  «اشاعره»و رفتند، ولی ها تقریبا منقرض شدند نداریم، این «معتزله»ی ای به نام فرقهصر حاضر ما فرقهدر ع

ها و ها، شافعیدرصدشان ماتریدی هستند، مالکی 39 تا 31ها ای حنفییعنی عمده .هم زیاد «ماتریدی»هستند و 

 ها عمدتا اشعری هستند.حنبلی

شهرستانی  از او ایشان از شاگردان ابوالحسن اشعری است، بعد .رسدمی «ابوعبدهللا مجاهد طائی»بعد به نوبت 

الرد علی الرافضه »صلی به نام ایشان کتاب مف .رسیممی «قاضی ابوبکر باقالنی»تا به  آید.یمیدان مبه ( 936)متوفای 

تمهید »به کتاب  ابوبکر باقالنی .دارد «االمامة الکبیرة»به نام  هم کتاب دیگریدارد و  «والمعتزله والخوارج والجهمیه

  مشهور است. «االوائل و تلخیص الدالئل

سنت است، یعنی اهل کالمم در حقیقت جزء قهرمانان عل .رسدمی «عبدالجبار معتزلی»شان بعد نوبت به قاضی القضات

سنت چه را که دیگر متکلمین اهلهر آن (309)متوفای  )رضوان هللا تعالی علیه(،از زمان جاحظ تا زمان شیخ مفید

ها را طوری تنظیم کرده است که اگر نقصانی ها را سر و سامان داده و اینقاضی عبدالجبار معتزلی این ،اندمطالبی داشته

ها را به قول خودش علیه شیعه جبران این نسبت به شیعه اگر کم و کسری داشتندو ه تقویت کرده شان داشتدر ادله

 کرده است.

از جلد اول تا جلد نوزدهم  .جلد است و هر جلدی هم دو بخش دارد 21 دارد که «المغنی»به نام  یقاضی عبدالجبار کتاب

هم  .جلد بیستم آن را به امامت اختصاص داده استو ت، اس ...مباحث توحید، معاد، بحث جبر و تفویض و اختیار و 

شود گفت بعد از عبدالجبار تقریبا میرا به امامت اختصاص داده است. و هم قسمت دومش  قسمت اول جلد بیستم

 «عضد الدین ایجی»فره قاضی عبدالجبار معتزلی هستند؛ یعنی س عیال ، همهاندآمدهکه سنت بزرگان اهل ،معتزلی



 

 

آیند های بعدی که میشخصیت «قاضی عبدالجبار»بعد از اساسًا آید، می «سید جرجانی»آید، می «تفتازانی» آید،می

 ایشان است.های با محوریت حرف شانهایشعمدتا بحث

 !نامی شیعه متکلم« سید مرتضی»

ید رضوان هللا تعالی شاگرد شیخ مفکه ( 396همچنین از شیعه مرحوم سید مرتضی رضوان هللا تعالی علیه )متوفای 

سالم هللا )که حضرت صدیقه طاهره بیند داستانش را هم عزیزان دارند که شیخ مفید یک شب خواب میاست و علیه 

شیخ مفید از خواب  ،«قهالف یا شیخ علّمهما»و گفت آمد  بود دست امام حسن و امام حسین را گرفتهدر حالی که  (علیها

به من  (سالم هللا علیها)که این چه خوابی بوده که من دیدم که صدیقه طاهره  شودشود خیلی مضطرب میبلند می

بیند که مادر سید ید فردایش مشغول درس بوده میشيخ مف !«قهعلمهما الف»فرمود که به امام حسن و امام حسین 

آن خواب برای لذا و  «قهیا شیخ علمهما الف»گرفته صدا زد نازدانه را دو تا دست این و مرتضی و سید رضی وارد شد 

 شیخ تعبیر شد.

 در رد عبدالجبار معتزلی. «الشافی فی االمامة»به نام دارد  کتابی مفصلی (رضوان هللا تعالی علیه)سید مرتضی 

 از بعد از سید مرتضی معموال دارد. «الشافی فی االمامة»داشت، ایشان  «المغنی فی االمامة» ،معتزلیعبدالجبار 

 ایم.مبالغه آمیز نگفتهس آمده اگر بگوییم کنار سفره سید مرتضی نشسته حرف گزاف و متکلمین شیعه هرک

نزدیک به یک قرن کسی جرئت اظهار و در میان مراجع تقریبا  های علمیه داشتدر حوزهشیخ طوسی با آن عظمت که 

رئت نقد سخنان شیخ یعنی یک همچنین موجی شیخ طوسی ایجاد کرد و کسی هم جدر برابر نظرات او نداشت؛ نظر 

صاحب سرائر اولین کسی است که آمد نسبت به جدشان در  «ابن ادریس»طوسی را نداشت، تا نوه دختری ایشان 

های گویند یکی از علتی که ایشان در جوانی از دنیا رفت عبارتمی که سرائر نقدهای کرد و نقدهایش یک مقدار تند بود

 اشتند.تندی بود که نسبت به جد بزرگوارشان د

برای من هنوز روشن  جز کتاب تلخیص شافی. .مستقلی ندارددر کالم کتاب  ،... شیخ طوسی با آن عظمتدر هر صورت

تلخیص شافی است و یا شرح شافی است، یعنی من هر قسمتی را که نگاه کردم دیدم از که این کتاب، نیست 



 

 

های که به مخصوصا در بحث امامت جواب ،اضافه کرده .زی کم نگذاشته استفرمایشات سید مرتضی ایشان چی

؛ یعنی آن اضافاتی دارد .تطبیق کردمعبارت تلخیص شافی با اصل شافی را عینا من ،دهدعبدالجبار معتزلی می

  .دانمکه در جاهای دیگر ایشان اگر تلخیص کرده من نمیاین اینگونه بود. های را که من نگاه کردمقسمت

اگر انسان هزاران اند. کالمی حق مطلب را اداه کردهاستاد و شاگرد نسبت به مباحث  ،رگواراین دو بز در هر صورت ولی

عین کلمات عبدالجبار معتزلی را  زیرا .وقت بگذارد ارزشمند است «تلخیص شافی»و یا  «شافی»ساعت روی کتاب 

 نقد جانانه هم کردند. ؛اند و نقد کردندآورده

ما االن با این امکاناتی که در زیرا  .خواهد بال در بیاوردبیند واقعا از خوشحالی میضی را میوقتی انسان نقد سید مرت

درصد تا هفتاد درصد ما داریم روی مطالب  61کامپیوتر و اینترنت و بزرگان هم این مسیر را رفتند، یعنی  ،اختیار داریم

سید مرتضی بدون هیچ ولی  کنیم.م اضافه میدرصد با این امکانات مدرن روز داری 31تا  91 و کنیمگذشتگان کار می

 این کتاب را نگاشته است.ای سابقه

ها بیفزاید بنده چیزی که سید مرتضی مالک کارش باشد و بر آن ،اگر به متکلمین قبل از سید مرتضی مراجعه کنید شما

 و «بن حکمهشام »، «الرحمنبن عبدونس ی»مثل بودند  (علیهم السالم)جز بعضی از افرادی که در عصر ائمه  .ندیدم

 ها مانده است.سنت داشتند چیزهای از اینهای که با علمای بزرگ اهلها در مناظرات و بحث، این«بن سالمهشام »

دهد در مباحث کالمی آن چنان مسلط است و آن چنان به احادیث و نشان می (رضوان هللا تعالی علیه)ولی سید مرتضی 

دارند و ترین کامپیوترها بغلش نشستند نفر افراد نیرومند با قوی 911کند آدم احساس می ،دسنت تسلط دارروایات اهل

ر اختیار سید مرتضی آورند و دسنت در میهای اهلها را از کتابتمام اشکاالت و برنامه ،خواهد بدهدهر جوابی که می

 دهند.قرار می

خواهد بیاید احادیثی که عبدالجبار معتزلی بر خالفت می وقتی که :کنمهایش را من خدمت دوستان عرض مینمونه

آن را نقد کند، ، اقتدوا بعدی ابابکر و عمر()ی اسختالف و... یا حدیث کند و یا بعضی از آیات مثل آیهابوبکر اقامه می



 

 

سلط سید تکیفیت که انسان از ریزد سنت جلوی پای قاضی عبدالجبار معتزلی میچنان روایات ضد و نقیض از اهل

 کند.سنت و مسائل رجالی و مسائل کالمی و... تعجب میمرتضی بر منابع معتبر اهل

؛ یعنی کسی تا کتاب قرن بوده است 03نظیر شیعه در این  شاید بی ،شود گفت سید مرتضی قهرمان نامیواقعا می

 مبالغه است.بنده، د که این جمله را مطالعه نکند شاید تصور کن «افیش»

 .دارد «االقتصاد فی االعتقاد»آید ایشان کتابی به نام می «غزالی» ،ورت... بعد از قاضی عبدالجبار معتزلیدر هر ص

 :پرسش

 !؟کنندپیروی میمعتزلی « قاضی عبدالجبار»چگونه است که اشاعره از 

 :پاسخ

زله باشد و یا تعشد، معره باکند اشافرقی نمی عمل می کنند. شان استچه که به نفعآقایان در مباحث کالمی آن

 قایان  آگویند می و گذارنداعتزال را هم کنار می ها در مباحث توحید، نبوت و معاد معتزلی هستند ولیاین باشد. ماتریدی

ها کنار سفره آن ،نیست ولی در بحث امامت این طوری. مثل شیعه بی دین و مشرک هستند معتزله فاسد، ال مذهب،

 اند.نشسته

عضد الدین »ها معتقدند که بعضییکی از آن معتزله ای هاست که کنار سفره او نشته اند. البته « ایجی عضد الدین»

شیخ »به که اساسًا قاضی عبدالجبار  طوری نیست. یا. ولی تفتازانی اینشافعی و اشعری هم بوده است «ایجی

معروف  «شیخ المعتزله»لجبار به عنوان است، عبدا «شیخ الطائفه»طور که شیخ طوسی مشهور است، همان «المعتزله

 است.

ای خاصی به اعتزال داشت ایشان را عالقه «بن عّبادصاحب »ها وزیر آن است. عرض کردم ایشان در زمان آل بویه بوده

عی کرد از بحث مسائل غیر اعتزال را هم سو ند، آورد و قاضی القضات کرد و از همه علما هم تعهد گرفت که تابع او باش

بیست و دو سال آخر  .از دنیا رفت افرادی که آمدند بالفاصله عزلش کردند «بن عبادصاحب »که بعد از این بین ببرد.



 

 

در قزوین رفت و و مدتی در ری و اصفهان بود و آخر عمر عاقبت به خیر شد  .بردعمرش را معموال در عزلت به سر می

 جا ساکن شد!در آن

 در هر صورت...

مواقف را شما مطالعه  دارد.« المواقف»کتابی به نام که آید می «عضد الدین ایجی» ،«عبدالجبار معتزلی قاضی»از بعد 

قلم عبدالجبار معتزلی قلم سنگین  هشتاد درصد مطلب تقریبا یکی است. بینید هفتاد،می «المغنی فی االمامه»با کنید 

ولی  دهد.د مطلب دو سطری را در نیم سطر جا می.زنحرف می ها تلگرافیبعضی وقت .مانداست مثل کفایه ما می

  .طوری نیست، قلم خیلی سلیس، روان و شیرین دارداین« ایجی»

سید جرجانی هم یک شرح خیلی  .آیندو تفتازانی می سید جرجانی ،است 096که متوفای  «عضد الدین ایجی»بعد از 

اپ شده است اغالط مخصوصا این کتابی که از مواقف چمشخص می کند. را بعضی از مطالبی که ابهام دارد  .خوبی دارد

وقتی در یک سطر سه چهار تا غلط   چیست؟ عبارت کنم که اصال معنای اینها من گیر میبعضی وقت چاپی زیاد دارد.

  فهمد.است انسان نمی

من  یا بی غلط است. ط وو تصریف چاپش چاپ خوبی شده و کم غل «صرف میر»کتاب جرجانی همین صاحب ولی 

روم تا ببینم این کلمات کنم سریع سراغ شرحش میگیر می «عضد الدین ایجی»های ها که روی عبارتبعضی وقت

 چیست و اغالط به چه نحوی اصالح شده است.

 :پرسش

 !بفرمایید توضیحی« قوشجی»در مورد 

 :پاسخ



 

 

قوشجی شرح تجریدی دارد آقای  جا است،لمای آنو ایشان هم از ع یکی از روستاهای استان زنجان است «قوشجی»

خواجه نصیرالدین طوسی را شرح داده است، ایشان در مصر  «تجرید»ایشان  .خیلی در مباحث کالمی مطرح نیستکه 

 زندگی خودش را سپری کرد.

بین اقایان در سال وفات ایشان  .آید( به میدان می039یا  032)متوفای  «تفتازانی» ،«عضدالدین ایجی»بعد از 

 است. خودشمال کتاب دو  ره هکدارد  «شرح مواقف»و  «مواقف»ایشان کتاب مشهوری به نام  .اختالف است

همین صاحب  ،«تفتازانی»شان ی کالمیاّل ترین م  قوی ،بعد از عضد الدین ایجی ،شود گفت در میان این آقایانمی

اید هم در نقد عقاید شیعه و هم تقویت عق ،مفصلی هایکتاب مواقفش بحث ایشان در است.« مختصر»و  «مطول»

 آورد.ای مفصلی برای خالفت و افضلیت و صحت خالفت ابوبکر میادله و سنت دارد.اهل

ی ای که بین ادلهدوستان توجه دارند که عرض ما در مقایسه ادله شیعه و اهل سنت بر مدعای خودشان است. مقایسه

 هاکه اینکه شما خواهید دید دارد تعبیری 933صفحه  3جلد  «منهاج السنه»در  «هابن تیمی» .سنت استشیعه و اهل

 او می گوید: آیند.با مقایسه جلو می چگونه

  «ألن النص واإلجماع المثبتين لخالفة أبي بكر ليس في خالفة على مثلها»

 جماعی نیست.کند در خالفت علی این چنین نص و ابکر را ثابت مینص و اجماعی که خالفت ابو  

، دار النشر: مؤسسة 023بو العباس الوفاة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أمنهاج السنة النبوية، اسم المؤلف: 

 933ص ، 3ج  : د. محمد رشاد سالم، الطبعة: األولى، تحقيق0316 -قرطبة 

آورد و بعد هم میکه عالمه حلی آورده عه را ای شیبعد ادله کند.دارد مقایسه می «ليس في خالفة على مثلها» عبارت با

 آورد.ادله خودش را می

 باتالقی که متکلمین اهل سنت در آن گرفتار شدند



 

 

نََّما) مانندشیعه اثبات حقانیت آیاتی که برای  در کتاب المواقفش «عضد الدین ایجی» م   إ  ( اللَّه   َول يك  ول ه  است را نقد  َوَرس 

علی امام » حدیث: کند؛را نقد می «بمنزلة هارون من موسیانت منی » حدیث:کند؛ د می؛ حدیث غدیر را نقکندمی

 گوید:بعد این جالب است که می کند؛را هم نقد می «المتقین

 « معارضة بالنصوص الدالة على إمامة أبي بكر هذه النصوص» 

ای ها در تعارض ادلهیث امامت( همه اینای که شیعه آورده )إنما ولی کم هللا، حدیث غدیر، حدیث منزلت و حدادله

 است که بر امامت ابوبکر داریم. 

 -لبنان  -: دار الجيل هـ، دار النشر096من بن أحمد اإليجي الوفاة: عضد الدين عبد الرحكتاب المواقف، اسم المؤلف: 

 619ص    9ج  : عبد الرحمن عميرةم ، الطبعة : األولى، تحقيق0330 -هـ 0300 -بيروت 

 که فرمود: کندعد از آیه اسختالف شروع میب

ي اأْلَْرض  )   ْم ف  َفنَّه  ال َحات  لَيْسَتْخل  ل وا الصَّ ْم َوَعم  ْنك  يَن آَمن وا م   (َوَعَد اللَّه  الَّذ 

 99(: آیه23) نورسوره 

 گوید این در حق ابوبکر و... است.می

ْدَعْوَن ) َن اأْلَْعَراب  َست  يَن م  َخلَّف  ْل ل ْلم   ...(إ لَى َقْوم  ق 

 06(:  آیه 33) فتحسوره  

 آورد بعد دارد:می به ترتیبها را همه این

 «لي يقولون له يا خليفة رسول هللاكانت الصحابة وع»

رود، سراغ صحابه میکند ه را که مطرح میادلّ ایشان هم عمدتا  .آورمت! من بحث تفتازانی را هم میخیلی جالب اس

 کند:می ایشان از این آیه شروع



 

 

َها اأْلَْتَقى) ي يْؤت ي َماَله  يَتَزكَّى ؛َوَسيَجنَّب   (الَّذ 

 03و  00 (: آیه32) ليلسوره   

 گوید:کنم، بعد میها را مفصل صحبت میمن اینزانی است، اين هم شرح مقاصىد تفتا

 «العمدة فی خالفة ابی بکر اجماع الصحابة»

بر خالفت ابی  عمده دلیل ما گویدو میخیلی جالب است اجماع صحابه است.  ،ورندآبحثی که تفتازانی و ایجی می عمده

 است:اجماع صحابه بکر 

 «وهو العمدة»

اجماع صحابه با روایتی که در صحیح بخاری است این بیند که اجماع صحابه است، بعد می ،آیات و رویات نه! بلکه عمده

 گوید:میکه  «بن خطاب عمر»از 

ونَا َأنَّ اأْلَْنَصا » َما ...َر َخالَف  بَْير  َوَمْن َمَعه   «َوَخالََف َعنَّا َعل يٌّ َوالزُّ

: دار ابن ، دار النشر296وفاة: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الالجامع الصحيح المختصر، اسم المؤلف: 

 2919ص ، 6ج  ديب البغا: د. مصطفى ، الطبعة: الثالثة، تحقيق0330 - 0310 -بيروت  -اليمامة  ،كثير

 گوید:آید میصحابه را ول کنید، دوباره می گویدمی کند وعقب نشینی میتعارض دارد. لذا 

  « وهو العمدة إجماع أهل الحل والعقد األول»

: شرهـ، دار الن030د هللا التفتازاني الوفاة: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبشرح المقاصد في علم الكالم، اسم المؤلف: 

 236ص ، 2ج ، م ، الطبعة : األولى0330 -هـ 0310 -باكستان  -دار المعارف النعمانية 

نفر ریش سفید آمدند ابوبکر را انتخاب  9 -3 یعنی ریش سفیدها است.است. مهم اجماع اهل حل و عقد می گوید 

ها است که جزء همین بیربعد جالب است که همین ریش سفیدها، امیرالمؤمنین، عباس و ز کردند، آن مالک است.



 

 

فت انتخاب بکند، خالفتش گوید اگر از ریش سفیدها یک نفر هم بیاید کسی را برای خالمی .ها مخالف بودندهمه این

 ثابت است!!

گوید میمی آید عاقبت  ای ندارد.انتخاب بکند، این فایدهیک نفر بیاید کسی را  .بیند خیلی بهم ریخته استبعد می

قرآن هم در سوره حشر آیه  خالفت ابوبکر ثابت می شود. ،«یا خلیفة رسول هللا»ه آمدند به ابوبکر گفتند همین که صحاب

 دارد: 3

ونَ ) ق  اد  م  الصَّ وَله  أ ولَئ َك ه  وَن اللََّه َوَرس  ر   (َويْنص 

یفه رسول هللا نبود اگر خل .؛ پس خلیفه رسول هللا بودهگفتند «خليفة رسول هللايا  »گویند وقتی که صحابه راست می

 !؟گفتندمی «يا خليفة رسول هللا»صحابه به دروغ 

بعد خودش متوجه  ،«اجماع اهل الحل والعقد هو العمدة» می گوید: بعد «اجماع الصحابه وهو العمدة»گوید میاول 

پس این خلیفه  گفتند؛ «يا خليفة رسول هللا»گوید همین که صحابه عاقبت می .شعرها قافیه ندارد شود که اینمی

ونَ »تکذیب قول خدا که گفته: رسول هللا است و گرنه  ق  اد  م  الصَّ َك ه   آید!!!الزم می «أ وَلئ 

ونَ »دانم من نمی ق  اد  م  الصَّ َك ه  شود که میهم امیرالمؤمنین شامل شود یا می جراح قط شامل ابوبکر و ابو عبیدهف ؛«أ وَلئ 

 گوید:می «المحلی»در کتاب  «سیابن حزم اندل»

َحاَبة  » ج  عنه َعل يُّ بن أبي َطال ب  َوَمْن ب َحْضَرت ه  من الصَّ  «َوَلْعَنة  اللَّه  على كل إْجَماع  َيْخر 

 -ق الجديدة : دار اآلفا، دار النشر396زم الظاهري أبو محمد الوفاة: علي بن أحمد بن سعيد بن حالمحلى، اسم المؤلف:  

 939ص ، 3ج ، راث العربي: لجنة إحياء التبيروت، تحقيق

ای در مقایسه گویدآن وقت ابن تیمیه می .است ابوبکر ها برای خالفتها در حقیقت خالصه و دور نمایی از ادله آناین 

آیند بر تفتازانی و عضد الدین ایجی به همین شکل می فت ابوبکر اقوا از ادله شیعه است.ادله ما بر خالبین این دو، 

 روند.و میمبنای مقایسه جل



 

 

 کنیم.سنت انتخاب مییه هم از اهلکنیم و یک آما یک آیه از شیعه انتخاب می خواهیم مقایسه کنیم.ما هم میلذا 

که به تعبیر شیخ طوسی  )إنما ولیکم هللا(ای همین آیه .کاری به شیعه نداریمو گذاریم اقوال شیعه را ما کنار می

آوریم و آیه استخالف را که سنت را در ذیل این آیه میاقوال علمای اهلو  نیم.کترین دلیل شیعه است را ذکر میقوی

سنت را نسبت بعد اقوال علمای اهل .آوریمسنت میاز اهل ها به آن استناد کردنداست که این و اولین آیه ترین آیهقوی

  .گذاریماصال بحث علمای شیعه را کال کنار می .آوریمبه همین آیه می

کنیم و مقایسه میو گذاریم و هم مؤدای دلیل دو تا را روی میز می ،قدرت و قوت استدالل ،ر صحت شأن نزولهم د

شما که  گوییمگذاریم و می، سید جرجانی و... میمانند عضد الدین ایجی، تفتازانی یانتخاب را هم به عهده دیگران

 خواهید انتخاب کنید؟ا است کدام را میاین دو تا دلیل در اختیار شم ،طوری استد اینیفرمایمی

َباد  ) ْر ع  ْم أ ول و اأْلَ ؛ َفَبشِّ م  اللَّه  َوأ ولَئ َك ه  يَن َهَداه  َك الَّذ  وَن َأْحَسَنه   أ ولَئ  ع  ب  وَن اْلَقْوَل َفيتَّ ع  يَن يْسَتم   (ْلَباب  الَّذ 

 03و  00(: آیه 93) زمرسوره 

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته


