
که  شنیده ایم  یا  و  بوده ایم  شاهد  عمرمان  طول  در  ما  همه 
انسان ها در بسیاري از امور با هم اختالف فکر و نظر دارند. 
گاهي این اختالفات نظری به آثار عیني هم سرایت مي کند، به 
درگیري هاي لفظي و پرخاشگري ها منجر می شود، و حتي به 
درگیري هاي نظامي هم مي انجامد. قرآن هم به این امر اشاره 
کرده که اختالفات میان انسان ها برداشته نمي شود؛ َواَل َيَزالُوَن 
ُمْخَتِلِفيَن1. اما مسأله مهم این است که انسان در برابر اختالفاتي 
که در زمینه های گوناگون با آن ها مواجه مي شود، چگونه باید 
چه  مختلف  آراء  میان  در  خودش  اوالً  کند؟  موضع گیري 
رأیي را برگزیند، و در مرحله  بعد نسبت به کساني که با او 
هم فکر نیستند، چگونه تعامل داشته باشد؟ این مسأله خیلي 
جدي است. بسیاري از علوم اجتماعي براي حل همین گونه 
مسائل پدید آمده، چه علومي که جنبه توصیفي و تبییني دارد، 
مثل رشته هاي مختلف جامعه شناسي، و چه علومي که جنبه 
و  مختلف حقوق  رشته هاي  مثل  دارد،  دستوري  و  تجویزي 
ارزشي.  و  اخالقي  علوم  عام تر  به صورتي  و  سیاسي،  علوم 
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دانشمندان در زمینه چگونگي حل این اختالفات بحث هایي 
حل  کیفیت  موضوع  خودِ  که  دارید  توجه  البته  و  کرده اند 
برخورد  و  برابر مخالفین  در  نحوه موضع گیري  و  اختالفات 

با آن ها یکي از موضوعات اختالفي است! 
انتخاب گزینه صحیح راهي  این مشکل، و  آیا براي حل  اما 
وجود دارد که انسان منطقًا بتواند به آن استناد کند؟ صرف نظر 
اصاًل صحیح و غلطي وجود  قائل شده اند:  این که کساني  از 
ندارد؛ گرایش هاي متفاوت  نتیجه خواسته هاي مختلف است 
را  توان خود، خواسته هایش  و هرکس سعي مي کند در حد 
از  نمادي  و  ظاهري  امري  ارزش ها  واقع  در  ببخشد.  تحقق 
صرف نظر  ندارد!  وجود  واقعیتي  و  است  مردم  خواسته هاي 
فلسفه هاي  فلسفه اخالق و بعضي  مباني که در  قبیل  این   از 
ارزش ها  معتقدیم  ما  است،  نقد شده  و  مطرح  دیگر  مضاف 
واقعیت دارد، و بي مبنا  و تابع احساسات، امیال و خواسته هاي 
افراد، گروه ها و اقوام نیست. بر همین اساس سؤالی که براي 
ما مطرح مي شود این است که چگونه باید حق را شناخت و 

با غیر حق چگونه باید برخورد کرد؟
این است که خدا عقل  جواب کلي که همه آن را می دانند، 
داده، و باید از عقل استفاده کرد، پیغمبران را فرستاده، وحي را 
هم بر ایشان نازل کرده، تا حق و باطل را به مردم بشناساند؛ 
لذا ما باید سعي کنیم از منبع خدادادي عقل و وحي استفاده 

کنیم تا حق و باطل را بشناسیم.
منابع  این  از  استفاده  این مسأله مطرح مي شود که  همین جا 
شده  اختالفاتي  منشأ  خودش  باطل،  و  حق  شناختن  براي 
ِريَن َوُمنِذِريَن  ًة َواِحَدًة َفَبَعَث الّل النَِّبيِّيَن ُمَبشِّ است: َكاَن النَّاُس ُأمَّ
ِفيِه  اْخَتَلُفوْا  ِفيَما  النَّاِس  بَْيَن  لَِيْحُكَم  بِالَْحقِّ  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  َوَأنَزَل 
َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمن بَْعِد َما َجاءْتُهُم الَْبيَِّناُت بَْغًيا 
که  اختالفاتي  تا  فرستاد   را  وحي  و  کتاب  خداوند  بَْيَنُهْم؛2 
در زمینه شناخت حق و باطل وجود دارد، را رفع کند؛ ولي 
کساني پیدا شدند که عمداً در میان مردم اختالف ایجاد کردند. 
این مضمون در  چند آیه تکرار شده که منشأ اختالفات در 
آن  اولیه  مبدأ  که  است  بغي اي  از  باطل  و  بین حق  و  ادیان، 
بعضي علما بودند. بنا به فرموده قرآن این واقعیتي است که ما 

با آن مواجه هستیم.
است؛  آمده  باطل  و  زمینه حق  در  اختالفات  رفع  براي  دین 
طبیعي،  علوم  در  اختالف  مثل  دیگر،  مسائل  در  اختالفات 
خیلي مهم نیست؛ اما اختالف در دین، و در شناخت حق و 
باطل  که با سرنوشت نهایي انسان سر و کار دارد خیلي مهم 
به شقاوت  برود،  به راه خطا  این مسیر  انسان در  اگر  است. 
ابدي مبتال مي شود. فرض کنید اگر براي معالجه یک بیماري 
یا  مي میرند،  نفر  چند  حداکثر  شود،  تجویز  اشتباهي  داروي 
از  کساني  که  است  این  امر  نهایت  مي شوند؛  معالجه  دیرتر 
اما اختالف و اشتباه  چند روز زندگي دنیا محروم مي شوند. 
در دین به زندگي چند روز و چند سال دنیا منتهي نمي شود؛ 
بلکه شقاوت ابدي را به دنبال دارد. حتي اگر فردي مستضعف 
فکري باشد که بدون تقصیر خطا کرده باشد، الاقل از سعادت 
ابدي محروم مي شود، و این محرومیت را نمي توان جبران کرد. 
این مسأله امري نیست که بتوان با شوخي با آن برخورد کرد. 
همه باید به طور جدي عقل شان را بکار بگیرند و تا جایي که 

مي توانند تالش کنند، تا مسائل اساسي دین را که نامش اصول 
دین است، حل  کنند و به جایي برسند که نسبت به آن ها یقین 
تا حدودي  و  اغماض  قابل  دیگر کمابیش  کنند. مسائل  پیدا 
قابل مسامحه است و در خصوص آن ها مي توان به جواب هاي 
اجمالي  اکتفا کرد. اما در اصل توحید، نبوت و معاد نمي توان 
گفت: القول ما قال به جعفر بن محمد صلوات الل عليه؛ بلکه باید 
عقل را به کار گرفت و ادله کافي براي اثبات آن ها ارایه کرد.

طرح این  مقدمه براي بیان این  موضوع بود که با مروري بر 
اساسي  و  محوري  اختالف  نوعي  قرآن  مي بینیم  کریم  قرآن 
از کنار آن  بر آن تکیه دارد که نمي توان  را مطرح مي کند و 
و  ذکورت  در  غناء،  و  فقر  در  اختالف  گذشت.  سادگي  به 
انوثت، در پیري و جواني، در سفیدي و سیاهي و نظایر آن ها 
مختلف  شرایط  در  که  است  اکتسابي  یا  طبیعي  اختالفاتي 
اجتماعي، زماني، یا اقلیمي به وجود مي آید و بسیاري، بلکه 
همه آن ها وسیله امتحان است؛ اما آنچه خدا از آن نمي گذرد 
و آن را خیلي جدي مي گیرد، اختالف حق و باطل است. با 
تأکید  و  قرآن  در  »باطل«  و  واژه »حق«  تکرار  موارد  بررسي 
آیات بر این مسأله متوجه خواهیم شد که قرآن چقدر نسبت 
به تقابل حق و باطل اهتمام دارد و این مسأله یکي از مفاهیم 
اساسي قرآن کریم است. شاید بتوان گفت یکي از مهم ترین 

کلید واژه هاي قرآن »حق« و »باطل« است.
اگر پذیرفتیم که این، مسأله اي جدي و محور خیلي از بحث ها 
است، وظیفه داریم در جهت شناختن »حق« و »باطل« تالش 
کنیم. به این منظور مي توانیم آیات مربوط به جناح اهل حق، 
و در مقابل آیات مربوط به جناح اهل باطل را در دو محور 
مباحث  اهمیت  و  اولویت ها  رعایت  با  و  کنیم،  دسته بندي 
را  آن ها  به  مربوط  مقام شناخت، مسائل  در  ابتدا  کنیم  سعي 
به تحقق  را  مقام عمل، تالش مان  در  کنیم، و سپس  بررسي 
مصادیق حق در جامعه معطوف کنیم. اگر چنین مبنایي داشته 
باشیم، بسیاري از ابهام هاي موجود در زندگي واندیشه مان، در 
انتخاب رشته تحصیلي، در انتخاب موضوع تحقیق، و مانند آن 
حل می شود. این مبنا به آدمی کمک مي کند که از میان آنچه 
در محور حق قرار مي گیرد، اولویت ها را تشخیص بدهد، تا 
در مقام معرفت، آن ها را بهتر و عمیق تر بشناسد، و در مقام 
عمل نیز بیشتر سعي کند که آن ها را هم در وجود خودش، 
هم در دیگران عینیت ببخشد. البته در این میان باید از منابع 
ـ صلوات اهلل علیهم اجمعین ـ نیز  دیني، قرآن و کلمات اهل بیت 

استفاده کرد. 
در این مسیر توجه به ویژگي هاي کساني که به عنوان طرفداران 
انبیاء،  حق معرفي مي شوند، مثل صالحین، شهداء، صّدیقین، 
ویژگي هاي  مقابل،  در  و  ایشان،  مانند  و  مؤمنین  مرسلین، 

طرفداران باطل، مي تواند راه گشا باشد.
از این گروه ها »حزب اهلل«، در مقابل »حزب الشیطان«    یکي 
و  است  قرآن  ابتکارات  از  کلیدي  اصطالح   دو  این  است. 
در هیچ یک از کتاب هاي آسماني دیگر چنین تعابیري سراغ 
و  ویژگي ها  دو گروه  این  از  براي هر یک  قرآن  در  نداریم. 
اوصافي ذکر شده که جا دارد در قالب رساله اي علمي احصاء  
و استقراء شود، و ضمن بررسي لوازم هر یک، ارتباط آن ها با 
این مفاهیم تبیین گردد. از جمله این ویژگي ها دو بشارت براي 
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دین برای رفع اختالفات در 

زمینه حق و باطل آمده است؛ 

اختالفات در مسائل دیگر، 

مثل اختالف در علوم طبیعی، 

خیلی مهم نیست؛ اما اختالف 

در دین، و در شناخت حق و 

باطل  که با رسنوشت نهایی 

انسان رس و کار دارد خیلی 

مهم است.



عاقبت حزب الشیطان  به  نسبت  انذار  مقابل،  در  و  حزب اهلل، 
است،  آخرت  به  مربوط  که  به حزب اهلل  اول  بشارت  است. 
این است که اگر کسي در زمره حزب اهلل قرار گرفت، فالح 
و رستگاري اش تضمین شده است؛ ُأْولَِئَك ِحْزُب الِل؛ َأاَل ِإنَّ 
ِحْزَب الِل ُهُم الُْمْفِلُحوَن3. بشارت دیگر که ظاهرا مربوط به دنیا 
است، پس از بیان برخي از اوصاف حزب اهلل در سوره مائده 
ذکر شده، و آن، این است که َوَمن َيَتَولَّ اللَّ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن 

آَمُنوْا َفِإنَّ ِحْزَب اللِّ ُهُم الَْغالُِبوَن4. 
محور آیات قبل از این آیه، موضوع والیت است، و پس از بیان 
اوصاف  اهل والیت خدا و رسول، و در مقابل، اهل والیت 
کفار و دشمنان خدا، به آیه معروفي که در شأن امیرالمؤمنین 
ِإنََّما  مي رسد؛  شده،  نازل  ایشان  والیت  و  ـ صلوات اهلل علیه ـ 
اَلَة َويُْؤُتوَن  َولِّيُكُم الّل َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن5. سپس مي فرماید: َوَمن َيَتَولَّ اللَّ َوَرُسولَُه  الزَّ
َوالَِّذيَن آَمُنوْا َفِإنَّ ِحْزَب اللِّ ُهُم الَْغالُِبوَن. اگر در این آیه »َمْن« 
آیه  اساس  این  بر  و  است  آن محذوف  باشد، جزاي  شرطیه 
در مقام بیان آن است که مالک وارد شدن در زمره حزب اهلل، 

والیت  »اهلل«، والیت »رسول« و والیت »الذین آمنوا« است. 
با  1ـ  دارد:  وجود  احتمال  سه  آمنوا«  »الذین  مصداق  درباره 
توجه به شأن نزول آیه قبل که مربوط به صدقه دادن انگشتر 
تنها  است،  ـ علیه السالم ـ  مؤمنان  امیر  توسط  نماز  رکوع  در 
تفسیري  اساس  بر  2ـ  است؛  آن حضرت  این گروه  مصداق 
معصومین،  نقل شده،  آیه  این  ذیل  روایات  از  بعضي  در  که 
یعني عالوه بر امیرالمؤمنین، سایر ائمه و نیز انبیاء ـ صلوات اهلل 
علیهم اجمعین ـ مصداق این آیه هستند؛ 3ـ دایره شمول این 
آیه وسیع تر از این است و سایر کساني هم که ایمان واقعي 
»الذین  مصداق  مي شوند،  محسوب  خدا  اولیاء  از  و  دارند 
آمنوا« هستند و اشاره به امیر مؤمنان و سایر معصومین ـ علیهم 
صلوات اهلل ـ به عنوان ذکر کامل ترین مصداق است. به هرحال، 
آیه  این  در  آمنوا«  »الذین  مصادیق  که  است  این  متیقن  قدر 

همان کساني هستند که در آیه قبل ذکر شده است. 
در باره مفهوم والیت به معناي عام آن که شامل خدا، رسول 
و »الذین آمنوا« مي شود،  نیز در جاي خود بحث شده است و 
اجماالً مي دانیم »والیت« به معناي برقرار کردن نوعي رابطه و 
پیوند است. بنا بر این منظور این آیه کساني است که با خدا، 

پیغمبر و مؤمنان رابطه و پیوندي برقرار کنند. 
آیه دیگر درباره »حزب اهلل« در سوره مجادله است که در آن 
بیشتر اوصاف سلبي این گروه بیان شده است. در اواخر سوره 
مجادله آیاتي در شأن منافقین ذکر شده است، از جمله این که: 
ْيَطاِن  ْيَطاُن َفَأنَساُهْم ِذْكَر الِل ُأْولَِئَك ِحْزُب الشَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
ْيَطاِن ُهُم الَْخاِسُروَن6. در این آیه ویژگي بارز  َأاَل ِإنَّ ِحْزَب الشَّ
منافقین فراموش کردن  خدا عنوان شده و عامل این فراموشي  
نیز سلطه شیطان بر آن ها معرفي شده است. از این جهت این 
گروه »حزب الشیطان« شده اند. چون شیطان دل شان را اشغال 
تدبیر  را  امورشان  و  گرفته  دست  به  را  ایشان  اختیار  کرده، 
پیدا  دل شان  در  بخواهد  شیطان  هرچه  همین رو  از  مي کند؛ 
مي شود. شیطان مي خواهد  آن ها به یاد خدا نباشند، آن ها هم 

خدا را فراموش مي کنند. این ویژگي »حزب الشیطان« است.
در این آیه  دقت بفرمایید: ِإنَّ الَِّذيَن يَُحاّدوَن الَل َوَرُسولَُه ُأْولَِئَك 

ِفي اأَلَذلِّيَن7. »محاّده« یعني حدي را در مقابل حد دیگري قرار 
دادن؛ به عبارت دیگر: یک طرف، در مقابل طرف دیگر. به 
عنوان مثال در پاره خط فرضي ab، مبدأ a یک حد و منتهاي 
b حد دیگر این خط است و نقاط a و b در مقابل یک دیگر 
قرار دارند؛ این  محاده، یا به عبارت دیگر قطب گیري دو نقطه 
در مقابل یک دیگر است. کساني که این گونه با خدا و رسول 
پیغمبر  معامله مي کنند، یعني خود را در قطب مقابل خدا و 
ذلیل ترین  از  یعني  اأَلَذلِّیَن،  فِي  کساني  چنین  مي دهند،  قرار 
بندگان هستند. جالب است بدانید تعبیر »اذلّین« در قرآن فقط 
چنین  این که چرا  فهمیدن  اما  است.  ذکر شده  آیه  همین  در 
کساني اذلّین هستند، نیاز به مطالعه، فکر، بحث و استفاده از 

کلمات اهل بیت ـ صلوات اهلل علیهم اجمعین ـ دارد. 
در آیه بعد خداوند به نقطه مقابل این گروه، که موقعیت خدا 
ـ صلوات اهلل علیه ـ است، اشاره کرده و مي فرماید:  و رسول 
ْغِلَبنَّ َأنَا َوُرُسِلي8. قضاي حتمي این است که خدا  َكَتَب اللُ أَلَ
و پیغمبر غالب اند؛ چون: ِإنَّ الَل َقِويٌّ َعِزيٌز؛ خداوند شکست 
مقابل  در  و  سو،  این  در  که  کساني  این،  بر  بنا  نمي خورد. 
اذلین قرار دارند، اعّزین هستند و عزت متعلق به ایشان است. 
َو  لَِرُسولِهِ   َو  ُة  الِْعزَّ  ِ لِلَّ هم چنان که در آیه دیگري مي فرماید: َو 

لِْلُمْؤِمنين 9. 
در پایان سوره مجادله بعد از ذکر این مقدمات، به بیان اوصاف 
سلبي »حزب اهلل«، در مقابل »حزب الشیطان« مي پردازد. گفتیم 
»حزب الشیطان«  جزء  باشند،  داشته  شیطان  تولّي  که  کساني 
هستند و در مقابل، کساني که والیت خدا، رسول و مؤمنان را 
بپذیرند، »حزب اهلل« هستند. پس، شرط ایجابي ورود در زمره 
ویژگي  اما  است.  مؤمنان  و  پیامبر  و  خدا،  والیت  حزب اهلل، 
سلبی حزب اهلل این است: اَل َتِجُد َقْوًما يُْؤِمُنوَن بِالِل َوالَْيْوِم اْلِخِر 
َأْو  َأْبَناءُهْم  َأْو  آبَاءُهْم  َكانُوا  َولَْو  َوَرُسولَُه  الل  َحادَّ  َمْن  يَُواّدوَن 
ایمان  که  یافت  نخواهي  را  مردمي  َعشيَرَتُهم 10؛  َأْو  ِإْخوانَُهْم 
به خدا و روز قیامت داشته باشند و رابطه دوستي با دشمنان 
و  نزدیکان  یا  فرزندان،  پدران،  اگر  حتي  کنند؛  برقرار  خدا 
در  قطب گیري  و  محاده  اهل  کساني  اگر  باشند.  عشیره شان 
برابر خدا و رسول هستند، هیچ رابطه دوستي با آن ها نمي توان 

برقرار کرد. 
سلبي  و  ایجابي  اوصاف  بیان   از  بعد  آیه  این  در  خداوند 
حزب اهلل، به رفتار خداوند با این گروه پرداخته و مي فرماید: 
َجنَّاٍت  يُْدِخُلُهْم  َو  ِمْنُه  بُِروٍح  َأيََّدُهْم  َو  اْليماَن  ُقُلوبِِهُم  في   َكَتَب 
َتْحِتَها اأْلَْنهاُر خالِديَن فيها َرِضَي اللُ َعْنُهْم َو َرُضوا  َتْجري ِمْن 

َعْنُه ُأولِئَك ِحْزُب الِل َأال ِإنَّ ِحْزَب الِل ُهُم الُْمْفِلُحون. 
اولین پاداش این گروه این است که ایمان در دل هایشان ثابت 
مي شود و به تزلزل و نوسان در ایمان و نفاق دچار نمي شوند. 
از  روحي  با  را  ایشان  که  است  این  پاداش حزب اهلل  دومین 
که  را  مطلب  این  ما حقیقت  مي کند. هر چند  تأیید  خودش 
خداوند درباره حضرت عیسي ـ علیه السالم ـ نیز مي فرماید، به 
درستي درک  نمي کنیم، اما مي فهمیم که مطلب بلندي است. 
با  که  است  کساني  به  عالم  این  در  پاداش خداوند  دو   این 
دشمنان خدا قطع رابطه مي کنند. سومین پاداش ایشان که در 
نهرهاي  با  بهشت هایي  به  را  آن ها  است  این  است،   آخرت 
نیز  سرانجام  هستند.  جاودانه  آن  در  و  مي کند  وارد  جاري 

34

شماره   25
پاييز92

آنچه خدا از آن منی گذرد و آن 

را خیلی جدی می گیرد، اختالف 

حق و باطل است. با بررسی 

موارد تكرار واژه »حق« و 

»باطل« در قرآن و تأكید آیات 

بر این مسأله متوجه خواهیم 

شد که قرآن چقدر نسبت به 

تقابل حق و باطل اهتامم دارد 

و این مسأله یکی از مفاهیم 

اساسی قرآن کریم است. شاید 

بتوان گفت یكی از مهم ترین 

کلید واژه های قرآن »حق« و 

»باطل« است.



از خدا  هم  آن ها  است؛  راضي  گروه  این  از  مي فرماید: خدا 
راضي هستند. اما این گروه چه کساني هستند؟ ُأولِئَك ِحْزُب 
الِل َأال ِإنَّ ِحْزَب الِل ُهُم الُْمْفِلُحون.  شاید چنین تصور شود که 
شاعرانه  باهلل ـ  ـ نعوذ  رفته،  کار  به  آیات  این  در  که  تعبیراتی 
چگونه  ندارد.  امکان  خارج  در  آن ها  یافتن  تحقق  و  است 
ممکن است رابطه مودت بین مؤمن و کساني که اهل محاده 
به  نباشد،  رابطه اي  چنین  اگر  نشود؟!  برقرار  هستند،  خدا  با 
با  می شود!  سخت  خیلي  کارها  از  بعضي  رساندن  سرانجام 
مطرح شدن چنین تصوراتي است که مي توان فهمید منافقین 
چگونه بوده اند؛ چرا مسجدي که درست کردند، مسجد ضرار 
شد؛ و چرا سوره اي غالظ و شداد درباره منافقین نازل شد. 
و  لعن  مورد  تعبیرات  با سخت ترین  بارها  قرآن  در  منافقین 
َب  لُِيَعذِّ مي فرماید:  امانت11  آیه  از  بعد  گرفته اند.  قرار  مذمت 
جاي  در  َوالُْمْشِرَكاِت12.  َوالُْمْشِرِكيَن  َوالُْمَناِفَقاِت  الُْمَناِفِقيَن  اللُ 
ِمَن  اأَلْسَفِل  ْرِك  الدَّ ِفي  الُْمَناِفِقيَن  ِإنَّ  مي فرماید:  نیز  دیگري 
کار  به  مشرکان  براي  تعبیر  این  مشابه  حالي که  در  النَّار13؛ 
نرفته است. این سرانجام کسي است که تظاهر به ایمان، نماز، 
عبادت و اطاعت خدا، و ارزش هاي اسالمي داشته باشد، ولی 
در دل تمایل به کفار دارد و اعتمادش به آن هاست. اینان همان 
ْيطان .  کساني هستند که درباره آن ها فرمود: ُأولِئَك ِحْزُب  الشَّ
البته ممکن است کساني براي توجیه رفتار خود بگویند: باید 
قرآن  در  آن  نظایر  که  تعبیرات  این  باره  در  مفسرین  ببینیم 
فراوان است، چه فرموده اند؛ باید بررسي شود که آیا چیزي 
تعبیرات  این  آیا  است؛  تقدیر  در  و  محذوف  آیات  این  از 
جدي  آیات  این  واقعًا  اما  دارد؟!  حقیقت  یا  است،  مجازي 
به دو دستهء »حزب اهلل« و  انسان ها  و حقیقي است؛ و واقعًا 
اهلل  حزب  ویژگي هاي  اگر  مي شوند.  تقسیم  »حزب الشیطان« 
اوصافي است که در این آیات ذکر شده، ما چه کاره ایم، در 

چه موقعیتي قرار گرفته ایم ؟ و چه کاري باید انجام بدهیم که 
این گونه  شویم؟ 

با توجه به این آیات کار براي ما خیلي سخت و دشوار است؛ 
اما با کنار هم گذاشتن آیات سوره مائده و آیات پایاني  سوره 
مجادله مي توان فهمید کلید حل قضیه دو کلمه است: »والیت 
با  دشمني  و  آمنوا«؛  الذین  »والیت  و  »والیت رسول«     خدا«، 
»من حاّد اهلل و رسوله«، و قرار گرفتن در نقطه مقابل دشمنان 
زمره  در  کلید ورود   این شاه  »تبّري«.  و  »تولّي«  یعني  خدا؛ 

»حزب اهلل« است.
وفّقنا اهلل و ایّاکم إن شاءاهلل       
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با کنار هم گذاشنت آیات سوره 

مائده و آیات پایانی  سوره 

مجادله می توان فهمید کلید 

حل قضیه دو كلمه است: 

»والیت    خدا«، »والیت رسول« 

و »والیت الذین آمنوا«؛ و 

دشمنی با »من حاّد الله و 

رسوله«، و قرار گرفنت در 

نقطه مقابل دشمنان خدا؛ 

یعنی »تولّی« و »تربّی«. 

این شاه کلید ورود  در زمره 

»حزب الله« است.


