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 اعجاس لفظی لزآى

 

 ()لذس سزُ جعفزيهحوذرضا  آيت اهلل عالهِ هحمك  

 هٌش : سيذ ًصز اهلل هَسَيتٌظينتْيِ ٍ 
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 تسن اهلل الزحوي الزحين

 

 :لزآى  اعجاس لفظی تشخيص در حجت تَدى ًاتَاًی عزب تز غيزعزبالف( 

ثِ كبسضٌبسبى ٍ صبحت پذيذُ هحبسي ٍ هؿبيت يك  دقيق ٍ ؾلوي ّوَاسُ ثشاي ثشسسي ٍ ضٌبخت

 وبيين.ى حَصُ هشاجؿِ هي ًآ دسًػشاى 

اگش هتخصصبى ٍ صبحت ًػشاى  ثِ صحت ٍ سالهت هَظَؼ تحت اضرشا  خرَد ارؾربى    چشاكِ  

ّستٌذ ثشاي ديگشاى ًيض حجت  آى هسئلِ ثِ ٍ ؾبلن داضتِ ثبضٌذ ًػش آًبى اص جْت ايٌكِ هتخصص

هطلجرَة يرب هرشدٍد     گبُ آى كبسضٌبسربى  آى اهرش سا  اؾتوبد ٍ تكيِ ثِ ديذ ثِ خَاّذ ثَد ٍ ديگشاى

كبسضٌبسربى دس آى ديرذگبُ هت رق ال رَد ٍ داساي ديرذگبُ       خَاٌّذ ضوشد. خصَصب آًكِ اكثرش آى 

 هطتشك ًيض ثبضٌذ.

دٌّرذ  قرشآى    تطرخيص هري  كِ ّب ّستٌذ  صثبى ؾشثْب ٍ ؾشةثب تَجِ ثِ ه ذهِ ركش ضذُ هي گَيين: 

اگش ثبثت ضَد كِ ؾشثْبي ؾشثستبى تَاى ؾشثي ًبصد ضذُ است.  چشا كِ قشآى ثِ صثبى  هؿجضُ است

تَّن ايٌكِ هثالً تشكْبي سوشقٌذ يب ايشاًيبى فبسس يب صًگيبى ٍ سٍهيبى   هؿبسظِ ثب قشآى سا ًذاضتٌذ

ضَد. اگش قشآى هؿجضُ است )كِ ثرِ ي ريي ّسرت      ثشطش  هي  ثتَاًٌذ ثب قشآى هؿبسظِ كٌٌذ غيشُ ٍ

اؾجبص هؿجرضُ   .تَاى ثطش هت بٍت است .ِ ثطش تَاى هؿبسظِ ثب آى سا ًذاسدهؿٌبي هؿجضُ آى است ك

چْرشُ ح ي ري خرَد سا      ًربتَاى ٍ قبصرش ثبضرٌذ     اًبتشيي هشدهبى ّن اص هؿبسظِ ثب آىَجبيي كِ ت

ًوبيبًذ )دسست هثل اؾجبص حعشت هَسي ثي ؾوشاى ؾليِ السالم دس تجذيل ؾصب ثرِ اطدّرب كرِ     هي

ثرذيي تشتيرت ٍقتري     .اص هؿبسظِ ثب آى ؾبجض ٍ ًبتَاى ضرذًذ   ًيضهصش  ىبٌّبقَيتشيي سبحشاى ٍ ك

ثِ طشيق اٍلي ديگش هشدهبى ًيض ثبيرذ    تَاًبتشيي هشدم دس ثشاثش اؾجبص اغْبس ًبتَاًي ٍ كَچكي كٌذ

  .سش تؿػين دس ه بثل ايي اهش الْي فشٍد آٍسدًذ
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ثيطرتشيي   يشدهبى چِ كسربً دس هيبى ه .ٌجب اؾجبص ل ػي قشآى هذ ًػش استدس اياص آًجب كِ 

تَاًبيي سا دس ثِ كبسگيشي ٍ است بدُ اص ال بظ ؾشثي دس كالم يب ًَضتِ سا داسا ّستٌذ؟ هسرلوبً خرَد   

بى ٍ ضؿشاي ؾشة دس ايي اهش اص ّوِ تَاًبتشًذ. حبد اگش ايي گشٍُ ثب جؾشثْب ٍ اص هيبى ؾشثْب ّن ادي

اغْبس ًيض تَاى آٍسد ٍ حتي دسثشاثش ال بظ قشآى  ات بق دس طَد تبسيخ ارؾبى كٌٌذ كِ هبًٌذ قشآى ًوي

 .سخي گ تتَاى هثل قشآى  ثپزيشًذ كِ ًوي ثبيذديگشاى   ؾجض كٌٌذ

حجت است ثش غيش ؾشة ٍ جبي آى ًيست كِ غيش ؾشثْرب ّرن     ثٌبثشايي ًبتَاى ثَدى ؾشثْب

دسست هثرل سربيش   ِ ستي صثبى داضتِ ثبضٌذ. چشا كًًذا ِاغْبس ًبتَاًي دس دسك اؾجبص قشآى ثِ ثْبً

تَاًبتشيي ٍقتي پزيشفت كِ ايي اص تَاى هي خبسج   يْبي ثطش دس آى هت بٍت استهسبئلي كِ تَاًبي

 ث يِ ًيض ثبيذ ثپزيشًذ.   است

 

 :ٍ تز توام افزاد تشز توام سهاًْا دراحتجاج لزآى حجت تَدى ٍ 

 

ِ ٍ هعاصزيي آًْاا حجات   اهتياس لزآى هجيذ ايي است وِ تارّا تيشتز اس آًىِ تز لزيش ٍ اّل هى

 تز ها حجت است. تزاي ايٌىِ اٍج تزلی ادتيات عزب تعذ اس اسالم است ًِ لثل اس اسالم.، تاشذ

جولِ عصاز   اسّاي سهاًی چٌذي ِ حدر تَضيح تايذ گفت: تاريخ ادتيات عزب ٍ تحَالت آى تِ تز

هيِ ايي است وِ تٌی ا ُشاخصِ عصز اٍل عثاسی ًسثت تِ دٍر تخش تٌذي شذُ است. اٍل عثاسی

ُ اي لغات اٍليِ شىَفايی ٍ رشذ پيذا وزد ٍ گساتز ٌغٌاي لغَي شىل گزفت ٍ هعدر ستاى عزتی 

عصز تغيياز   ،لذا تِ ايي عصز ،تاعث تغييز هعاًی لغات ًيش گزديذ گاّی ايي هسيز .آى فشًٍی يافت

 گَيٌذ. ٍ غٌاي لغَي هی

در ّواِ چياش تشاىيه ٍارد    عصاز سًذلاِ تاَد. يعٌای      ،عصز تٌی اهيِ ٍ عصز تٌی عثاس

يعٌی عصزي وِ تاز ادتياات ياا     ،(آى وزدًذ )تا لزى ًَسدُ ٍ تيست تا دٍرُ طِ حسيي ٍ اهثال هی

  تزيي هثاًی اعتمادي را هسخزُ وٌٌذ حاضز تَدًذ اصلی وِ ديٌی حاون تَد. آًْايی الليذي ٍ يا تی

اهب ّشگض ؾشظِ ٍ تَاى   كشدًذ ام هيتشديذ ثِ چٌيي كبسي اقذ ثي  تَاًستٌذ هثل قشآى ثيبٍسًذ اگش هي

 ثِ دًجبد آى ثَدًذ. ثِ ضذت گشچِ   چٌيي كبسي سا ًذاضتِ
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ِ  ”صربحت    اهشٍال يس كٌرذي  هبًٌذ ضؿشاي ثضسگ ؾشة كرِ دس جبّليرت    "هؿل ربت سرجؿ

  اسالهي ٍ پس اص آى سٍي كربس آهذًرذ: ّونرَى ًجبضري    ُ كِ ؾوذتبً دس دٍس  يب كسبًي صيست هي

تا  افزاد، تحزي ٍ اهثال ايي ،هتٌثی ،تا تزسذ تِ عصز اتَتوام ،وويت ،زسدقف سپس اعشاي حوذاًی

دٌّاذ. اياي    شعزا ٍ ادتاي تشري عازب را تشاىيل های    ي تزسذ تِ عصز حاضز وِ والً هجوَعِ

ًاِ هسايز    ،ی را در گذر سهاى طی وزدُ اسات هسيز تزلّ ،است وِ ادتيات عزب ًوَدار تياًگز ايي

 ل.تٌشّ

تَاًين ًبم ثجشين كِ اصالً ثِ  ّب ضبؾش ٍ اديت هي صيست حذاقل دُ س يبى هياي كِ اثَ دس دٍسُ

اهب ثؿذ اص ًػش خَد ثبصگطتِ ٍ ثِ ًبتَاًي   اًذ ضؿش ٍ ًثش سا ثِ خذهت گشفتِ  آٍسدي ثب قشآى قصذ ّن

سا  «سسبلِ الغ رشاى »ضَد  خَد اؾتشا  كشدًذ. كسبًي ّونَى جبحع ٍ اثَالؿالي هؿشي كِ گ تِ هي

هثل قشآى ثبضذ. ثؿذّب فْويذ كِ ًبفْوي ٍ خجط ثضسگي كشدُ است ٍ ثِ آى ًيض  تبثَد  سشٍدُ اسبسبً

 ارؾبى كشد.

تَاى هثل قرشآى سا آٍسد. ٍ ايري اهتيربص قرشآى      تَاى ي يي كٌذ كِ ًوي اهشٍصُ ؾشة ساحت هي

ضروبس   حجت ثَدى آى ثِ لحبظ ثالغي صش  )ٍ ًرِ ٍجرَد ثري     است كِ ّشچِ صهبى ثش آى ثگزسد

ضَد. فلزا ؾبهل ّذايتي كِ خذاًٍذ هتؿبد دس ايي ؾصش ثرش   تش هي ؾجبصي ديگش قشآى  ثيطتش ٍ قَيا

 قَيتش اص گزضتِ است.  هب قشاس دادُ است

چشا كِ تب ثِ اهرشٍص ثرش ادثيربت      ثٌبثشايي قشآى اص لحبظ ثالغي )ؾلي الحسبة  هؿجضُ است

هصشي ادؾرب   ِ ياديت ثشجست  ٍص طِ حسيياهش :اًذ. ثِ طَس هثبد ؾشة صًبدقِ تسلط ٍ ً َر داضتِ

چشا كِ هسلوبًبى   كبس دسستي ًيست  كٌذ ه بيسِ قشآى ثب ضؿش اصيل ؾشة كِ ضؿش جبّلي است هي

 ىقشآ :ايي اضؿبس سا ثؿذّب جؿل كشدًذ تب ثب ه بيسِ آى ثب قشآى ٍ هطخص ضذى ؾػوت قشآى ثگَيٌذ

اًكبس كٌذ. ّويي آدم ًتَاًستِ هتٌي ّن  سا هؿجضُ ثَدى قشآى خَاّذ هؿجضُ است ٍ ثِ ايي طشيق هي

 ثؿذ اص قشآى هثل آى سا آٍسدًذ. :سٌگ قشآى ثيبٍسد ٍ ًتَاًست ثگَيذ

 :تَاى هعارضِ تا لزآىاس  ٍ غيز عزب عزبعجش 

ٍ اؾجربص ل ػري     تب ثب ؾجرض آًربى    خَاًذ ؾبلويبى سا ثِ ّوتبآٍسي خَد هي توبمقشآى كشين 

 ّذ.خَد سا ًطبى دديگش ٍجَُ اؾجبص 
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ٍٓ      ِِإِىْ وٌُتُنٕ فِای رٓيٕة هِوّا ًَشّلٌا عٓلى عٓثٕذًِا فَااْْتَُا تِسٔاَرٓٓ هِايْ هِثلِا

  1ٍٓادٕعَٔا شُْٓذاءٓوُنٕ هِيْ دٍٔىِ اللِِّ إِىْ وٌُْتُنٕ صادِلِاييَ

آيِ ٍقتي ًبصد ضذ كِ چٌذ سَسُ اص قشآى ثيطتش ًبصد ًطذُ ثَد ٍ ٌَّص ثب ايي تَظيح كِ ايي 

 فشهبيذ.  قشآى چٌيي هي  ّبي ًبصد ضذُ هحذٍد اص سَسُ حتي ثب ايي تؿذادِ  ًشسيذُ ثَدثِ دُ سَسُ 

ثرِ ضر ى ٍ    ٍ خَاّذ ّوِ صًرذيق ثبضرٌذ   ثب ايي تَظيحبت كسي كِ خَد صًذيق است ٍ هي

كٌذ ٍ اص اسرالم   آًگًَِ اّبًت ٍ جسبست هي صلي اهلل ؾليِ ٍآلِ سبت اسالم ٍ ًجي اكشمحشهت ه ذّ

  تَاًست هطبثِ قشآى ثيبٍسد ثْتشيي ساُ ثشايص ايي ثَدُ كِ قشآى سا تكزيت كٌذ ٍ اگش هي  كيٌِ داسد

 كشدُ است.  حتوبً ايي كبس سا هي

ِ  ايٌكِ ثسيبسي اص ايي گشٍُ هؿجضات ديگش ًجي اكشم ِ   صلي اهلل ؾليِ ٍآلر   اًرذ  سا ًطربًِ سفتر

ثرِ    تَاى آى سا ًذاضرتٌذ ت. اهب چَى آٍسدي قشآى ثَدُ اس كبهالً ثِ دليل ؾجض ٍ ًبتَاًي آًبى دس ّن

ِ   هؿجضات ديگش ًجي اكشم ؾليْن السالم خَد اص اسالم ٍ هؿصَهيي ِخبطش كيٌ ٍ  صلي اهلل ؾليرِ ٍآلر

 اًذ. سا صيش سَاد ثشدُ ؾليْن السالم حتي اّل ثيت

حتوربً هثرل     تَاًستٌذ هي ٍ غيش ؾشة صثبًْب ؾشة صثبًْب حبد ثب ايي كيٌِ ٍ چٌيي ً شتي اگش

هيضاى اؾت ربد خرَد ثرِ ديري سا دس يكري اص       «هؿشي ءاثَالؿال»ثِ ؾٌَاى ًوًَِ: . آٍسدًذ ى سا هيقشآ

 كٌذ: ادثيبت اضؿبس خَد ايي چٌيي ثيبى هي

 الديي فيِ ٍالهتذيي العمل لِ          لسن الَري لسويي ّذا عالل 

كشد ترب   بس سا هيتَاًست هثل قشآى ثيبٍسد قطؿبً ايي ك اگش هي  گَيذ سا هي سخي كسي كِ ايي

 اؾت بد خَد سا ثبثت كٌذ.ثِ ساحتي 

 

هؿشٍ  قشى ًَصدُ جْبى ؾشة ٍ ضخصيت ّبي ثشجستِ ٍ اص  «شثلی شويل»اي ديگش:  ًوًَِ

 هؿلي ثِ الحبد ثَد. ّويي آدم دس ثيتي اص اثيبت خَد چٌيي گ تِ است:

 ّل أوفزى توحىن اآلياتیاًی ٍاى ان لذ وفزت تذيٌِ         

                                                           
 32. الج شُ/ 1
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كٌن   اؾت بدي سا اؾالم هي سا قجَد ًذاسم ٍ ؾلٌبً ّن ايي ثي صلي اهلل ؾليِ ٍآلِ بهجشهي ديي پي

تَاًن اًكبس كشدُ ٍ ثِ آى كبفش ضَم  هري ثرشاي ايري آيربت هحكرن       اهب ايي آيبت هحكن سا هي ًوي

 ت سيشي ًذاسم.

 

 : «صزفِ»ادعاي اعجاس لزآى اس طزيك 

 

س اص ؾجض دس ه بثرل ّوريي اؾجربص ل ػري     پاص جولِ ضيخ ّبدي ًجن آثبدي  ديگش اي ؾذُ

هؿشٍ   «صشفِ»كِ ثِ قَد  شدًذك اي سا ال بء  ضجِْ ُ ًٍ بق خَد سا ثِ صَست ديگش ثيبى كشد  قشآى

 :كٌذ ثيبى هيچٌيي است. ايي قَد 

 يؿٌري  اهب خذا ايري قرذست سا اص آًربى گشفرت.      آٍسدي كٌٌذ تَاًستٌذ ثب قشآى ّن اؾشاة هي

صشفِ ثرِ ايري    . ثٌبثشاييقشآى ثيبٍسد بًٌذتَاًذ ه كِ ؾشة ثبٍس كشد كِ ًويهؿجضُ قشآى دسايي است 

سا  آًْرب ترَاى   ايي خذاًٍذ  اهب ثؿذ اص ًضٍد قشآى  ثب قشآى ّوبٍسدي كٌذ تَاًست است كِ ؾشة هي

 .گشفت

آً ذس حوبقت داسد  اهب .قشآى ثيبٍسد بًٌذتَاًذ ه ّويي اآلى ّن ؾشة هي :گَيذ ضيخ ّبدي هي

اؾجبص قشآى دس ايي است كِ هلتي سا تحويق كشدُ كرِ    قشآى ثيبٍسد هبًٌذتَاًذ  ضذُ ًويكِ ثبٍسش 

 آٍسدي كٌٌذ!! تَاًٌذ ثب قشآى ّن ثبٍسضبى ضَد ًوي

ِ اؾشطجق هستٌذات ااست ضجِْ ايي جَاة ايي  چٌريي كربسي    ة دس هَاسد هتؿذدي اقذام ثر

ش يقجَد داسًذ كِ ادثيبت ؾشة س ْبؾشثخَاستٌذ ثب قشآى ّوبٍسدي كٌٌذ. ّويي اآلى خَد  كشدُ ٍ هي

ُ ذد هكبتجي كِ دس اسٍپب ثَدُ ٍ ٍاسد دًيبي ؾشة ضر ٍهخصَصب ثب ٍس  كٌذ تكبهلي خَد سا طي هي

لزا ثب ٍجرَد ايري ترَاى ٍ توبيرل ثشخري اؾرشاة ثرشاي         .ٍ...  سئبليسن ٍ سَسئبليسن )هبًٌذ:است 

 سدي ضكست خَسدُ اًذ.ّوبٍسدي ثب قشآى دس طَد تبسيخ ّوَاسُ آًبى دس ايي ّوبٍ

 

 :هِّثْلِِِ هِّي تِسَٔرٍٓٓ فَْْتَُاْ  شزيف در فزاس «هثل»هعٌاي ولوِ ي 
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 فىِ كٌُتُنِ إِى ٍَ فشهبيذ: كِ هيثيست ٍ سَم سَسُ هجبسكِ ث شُ دس آيِ  «هثل»سؤاد: هشاد اص 

  صَربدِقِيي  كٌُرتُنِ  إِى اللَِِّ دٍُىِ هِّي ضَُْذَاءَكُن ادِؾَُاْ ٍَ ِِهِّثْلِ هِّي ثِسَُسٍَٓ فَ ْتَُاْ ؾَجِذًَِب  ؾَلىَ ًَضَّلٌَْب هِّوَّب سَيِتٍ

 چيست؟ 

دس ايي آيِ ايي است كِ كسي ًوي تَاًذ حتي يرك آيرِ هبًٌرذ قرشآى      «هثل»هشاد اصجَاة: 

ثيبٍسد كِ ّن هعوَى آى ثب آيِ ثب آيبت قشآى هت بٍت ثبضذ ٍ ّن ثالغتص دس سطح ثالغرت آيربت   

 قشآى ثبضذ.

ٍ ادؾب ضرَد كرِ آيرِ جذيرذ      «قل َّاهلل اثٌيي»هثالً ًؿَر ثبهلل گ تِ ضَد: ًِ ًيست كِ ايٌگَ

 آٍسدين. 

 

 :ًاتَاًی شاعزاى اس ادعاي پياهثزي

حبفع يرب   بًٌذه فبسسي صثبىثضسگ  اىضبؾش اگش فشظبً آيب حبد ايي سَاد هطشح هي ضَد كِ

  خيرش  خ ثِ ايري سرَاد ثبيرذ گ رت    دس پبستَاًستٌذ؟  هي  خَاستٌذ ادؾبي پيبهجشي كٌٌذ سؿذي هي

  :ضَد دٍ هسئلِ طشح هيچشا كِ دس ايٌجب  تَاًستٌذ ًوي

اًگيختِ تب ثرش   سا ثشهي هشدمچشا كِ   اًذ ايٌكِ اهثبد سؿذي ٍ حبفع چٌيي ادؾبيي ًكشدُ اٍد

  هطرخص ًجبضرذ  ثسيبس صيجب ٍ ًربة  اضؿبس  اص ثؿعي اگش ضبؾشِ ُآًبى ضؿش ثسشايٌذ. ّويي اهشٍص سدّ

سا آى ضرؿش  اضؿبس حبفع ٍ سؿذي ركش كشدُ ٍ ضربؾش   سا دس حذّآى اضؿبس تخصصيي في ضؿش حتي ه

ِ ثرب اضرؿبس   كر ذ ًر . يؿٌي ّويي اهشٍصُ ثشخي اضؿبس آً ذس غشافت ٍ صيجبيي داسحذس هي صًٌذآًبى 

 كٌذ.  سؿذي ٍ هَلَي ّوبٍسدي هي  حبفع

  بضذقذست سا ّجِ كشدُ ث )خذاًٍذ ثِ اٍ ايي ِ ثبضذاگش كسي قذستي هبفَق ثطشي داضت :دٍم

 ثذّذ ايي قذست سا دس ه بم افتشاي ثِ خذاًٍذ قشاس  دس صَستي كِ آى ضخص ٍ هجؿَث الْي ًجبضذ 

 ِاگش هسٌذ ثر   هشدم سكَت دس ه بم اظالدِ چشا كِ ذ.ًوبياٍ سا هت تعح  كِ ثش خذاًٍذ ٍاجت است

هؿجضُ  سا الْي ثشاي ثطش ٌبخت اًجيبخذاًٍذ ساُ ضي ايٌكِ شاثؾ الً قجيح است.   خذاًٍذ هتؿبد ثبضذ

قشاس دادُ است ٍ هؿجضُ كبسي است كِ هبفَق قذست ٍ تَاى ثطش است. لزا ثطش ّشكجب ثرب هؿجرضُ   

 ًوبيذ.سٍ ضَد ثبيذ صبحت هؿجضُ سا تصذيق ِ سٍث
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 :اص سَي ثطش ؾذم ّوبٍسدي ثب قشآى

ّوربٍسدي ًوبيرذ    قشآى كالهي است كِ ثطش دس ّيچ صهبى ٍ ؾصشي ًخَاّذ تَاًست ثرب آى 

  ً ط ثتَاًذ ثب قشآى ّوبٍسدي ًوبيذ [ثش فشض هحبد]    چشا كِ اگش دس ؾصش حبظش يب دس آيٌذُ كسي

توربم  ثرِ كربسگيشي   ثرب  حتري   ّينگبُ كالم قشآى ضذُ است. لزا ثِ قطؽ ٍ ي يي ثبيذ گ ت كِ اًسبى

 ي كٌذ. ّوبٍسدّيچ يك اص ٍجَُ اؾجبصي قشآى ًخَاّذ تَاًست ثب  ًيض ًيشٍّبي خَد

كِ قشآى هجيذ دس اثتذاي آيِ ضرشي ِ ثيسرت ٍيكرن سرَسُ      «يب ايْب الٌبس»آى ثِ طَس قطؽ 

هجٌي ثش ؾذم تَاًبيي ثطش دس ّوبٍسدي ثب قش آى كشين هري فشهبيرذ هتؿلرق ثرِ توربم        هجبسكِ ث شُ

 هَسد خطبة آيِ ضرشي ِ ي ثيسرت ٍ سرَم    «ًبس» اداهِ داسد ٍ ّويي اؾصبس است ٍ تب ّويطِ 

  ضَد. ّب ٍ هكبًْب است ٍ تٌْب قَم ؾشة آى دٍسُ سا ضبهل ًوي ّب  صثبى لق ثِ توبم صهبىهتؿ

 

 

 ٍالحوذهلل اٍالً ٍآخزاً

 سيذًصزالِ هَسَي هٌش -لن همذسِ
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3  .ّتَتَّ َُى لَؿَلَّكُنِ قَجِلِكُنِ هِي الَّزِييَ ٍَ كُنِخَلَ َ الَّزِى سَثَّكُنُ اؾِجُذٍُاْ الٌَّبسُ بَْيَ َي  

2  .ٍَ ْصبدِقيي كٌُْتُنِ إِىْ اللَِِّ دٍُىِ هِيْ ضَُْذاءَكُنِ ادِؾَُا ٍَ هِثْلِِِ هِيْ ثِسَُسٍَٓ فَ ْتَُا ؾَجِذًِب  ؾَلى ًَضَّلٌْب هِوَّب سَيِتٍ  في كٌُْتُنِ إِى  


