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رلك اسن اضاسُ بِ دٍس است كِ اًساى سا بِ هٌطا صذٍس قشآى تَجِ هي دّذ كِ اص هقام باال بِ پاييي آهذُ ٍ بِ
دست ضوا سسيذُ است .بِ عباست ديگش رلك الكتاب اضاسُ ٍ ًاظش بِ خَد هتكلن يعٌي خذاًٍذ است .آيا هيداًيذ
ايي كتاب اص كجا آهذُ؟ تٌضيل هي سب العالويي است ٍ جايگاُ خذاًٍذ ،فشاتش اص كالم اٍست.
ّزا القشآى كِ دس بعضي آيات قشآى آهذُ است ًيض اضاسُ بِ ًضديك ٍ خَد كالم داسد.
دس رلك الكتاب بِ هصذس ٍ هٌطا صذٍس قشاى ٍ دس ّزا القشآى بِ خَد كالم اضاسُ ضذُ است كِ ّش دٍ اضاسُ بِ
هقام ٍاالي قشآى داسًذ كِ دس ّش صَست هي تَاًين اص آى بْشُ هٌذ ضَين ،چشاكِ هعٌاي لفظي قشآى خَاًذُ ضذُ ٍ
خَاًذًي است ٍ بايذ آى سا خَاًذ .بش اساس سٍايات اسالهي قشآى پيواى ًاهِ خذاًٍذ با بٌذگاًص است ٍ ًيكَست
كِ هَهي دست كن سٍصي  50آيِ اص ايي قشآى سا تالٍت كٌذ.
ايي كالم خذاًٍذ ،هخالفاى سا بِ عجض ٍ ًاتَاًي هي سساًذ كِ بتَاًٌذ آيِ اي يا سَسُ اي ّواًٌذ آى بياٍسًذ .قشآى،
كالم بطش ًيست ٍ ّيچ اًساى ٍ قذستي حتي اگش جي ٍ اًس جوع ضًَذ ،اص آٍسدى هاًٌذ آى عاجضًذ ( داستاى ابي
ابي العَجاء).
قشآى دس ّواى اٍل كاس ،حشف آخش سا صدُ ٍ گفتِ است كِ اساس كاسش ّذايت اًساى است .البتِ اًساى ّا دس
هقابل دعَت پياهبش(ظ) بِ گشٍُ ّايي تقسين هي ضًَذ .عذُ اي ّواى اٍل پس اص ضٌيذى آيات الْي ايواى
آٍسدُ ،هَهي هي ضًَذ ٍ بِ آًچِ كِ بِ عٌَاى باٍس قلبي اعتقاد داسًذ ،عول هي كٌٌذ كِ ّواى ّا هتقي هي ضًَذ.
دستِاي ًيض دائوا دس ضك ٍ تشديذ ٍ سشگشداًي ّستٌذ كِ ّذايت پزيش ًوي ضًَذ چَى خَدضاى ّن هيلي بِ
ّذايت ًذاسًذ.
خذاًٍذ بش خالف قَاًيي ٍ بشًاهِ ّاي بطشي كِ دائن دس حال تغييش ٍ اصالح ّستٌذ ،حشف آخش سا ّواى اٍل
هيصًذ ٍ تحذي هيكٌذ كِ اگش كسي هيتَاًذ يك آيِ يا سَسُ اص قشآى سا بياٍسد ٍ البتِ تاكٌَى كسي هَفق ًطذُ
كِ ايي اهش ًطاًگش هعجضُ بَدى كالم اهلل است.

