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 چکیذُ

ٞا  ٚ اطاػر ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘ؼثر تٝ دِٚر یاػیاِضاْ ػ یشؽخز یػٙلش تشا یٗزش ییٔثٙا یر،ٔـشٚػ

زٛػرط   یاػری اِضاْ ػ یشؽخز یتشا یٔسفاٚز یٞا خاػخ یر،ٔـشٚػ یٗ. تٙاتش ٕٞیذآ ٔی تٝ حؼاب

تٝ آٖ خشداخسٝ ؿذٜ اػرر. ٔىازرة    یاػیاص ٔٙظش فّؼفٝ ػ یـسشؿٟشٚ٘ذاٖ دادٜ ؿذٜ اػر وٝ ت

 یٔا٘ٙذ لشاس داد اغسٕراػ  ٞایی یٝٚ ٘ظشا٘ذ  أش خشداخسٝ یٗخٛد تٝ ا یفّؼف یٔثا٘ تٝتا زٛغٝ  یغشت

دس  تاؿذ. ٞا ٔی اِضاْ ؿٟشٚ٘ذاٖ زٛػط دِٚر یرٔـشٚػ یٔاحلُ خاػخ تٝ ٔثٙا یػٕٛٔ یرٚ سضا

اِرضاْ ؿرٟشٚ٘ذاٖ    یرٔـشٚػ یاػر وٝ ٔثٙا یٗوٝ ٚغٛد داسد ا یسٚ، ػؤاالذ اػاػ یؾخ یكزحم

ُ تش ٔشدْ سا داسد ٚ تٙراتش ورذاْ دِ   یرحك حاوٕ یٚ اػاػاً چٝ وؼ یؼر؟چ یدس دِٚر اػالٔ  یر

سغٛع  یغٔزٞة زـ یاػیػؤاالذ تٝ فمٝ ػ یٗخاػخ تٝ ا یاطاػر وشد؟ تشا  اص اٚأش حىٛٔر یذتا

دس اػالْ  یرحاوٕ حك تاؿذ? ٔی ؿشح یٗتذػر آٔذٜ تٝ ا یكزحم یٗوٝ اص ا یػیؿذٜ اػر ٚ ٘سا

ٝ ٚظ یرذ، حك تٝ اغرشا دسآ  یٗا یٙىٝا یتاؿذ ٚ تشا ٔی ٔخسق تٝ خذاٚ٘ذ ٔسؼاَ اداسٜ غأؼرٝ سا   یفر

ْ   یأثشاٖخذاٚ٘ذ تٝ خ اداسٜ  دس یرأثش خ یٗغا٘ـر  )ع(اػطا ٕ٘ٛدٜ اػر ٚ تٝ زثغ آٖ أأراٖ ٔؼلرٛ

 یطغرأغ اِـرشا   مٟرای ش ػٟذٜ فت یفٝٚظ یٗا یثرتاؿٙذ ٚ تٙاتش ادِٝ ٔٛغٛد دس صٔاٖ غ ٔی غأؼٝ
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ؿذٜ  یاٖت یحفظ ٘ظاْ اغسٕاػ یض٘  اطاػر اص اٚأش حىٛٔر یُدِ یٗزش ٟٔٓ لشاس دادٜ ؿذٜ اػر.

. یؼرسٙذ ٘ یرر ٘ظرٓ ٚ أٙ  یػادتذٖٚ ٚغٛد حاوٓ ٚ دِٚر، لادس تٝ ا یاػاػاً غٛأغ تـش یشااػر ص

سٚؽ » یاص ادِرٝ فمٟر   یاِضاْ ؿرٟشٚ٘ذاٖ دس دِٚرر اػرالٔ    یرٔـشٚػ یتذػر آٚسدٖ ٔثٙا یتشا

اػسفادٜ ؿذٜ اػر. یرتاُٞ یاذٚ سٚا شیٓلشآٖ و یاذٔا٘ٙذ آ «یاغسٟاد

 
 .یاِضاْ، ؿٟشٚ٘ذاٖ، دِٚر اػالٔ یر،ٔـشٚػ ی،فمٟ یٔثاّ٘بیکلیذی:ٍاصُ

  



  یالمام ٌهكويؿاو ؾق ؾولث اواله یثهٍكو٠ ی٨٭ه یهباي   <  

 

 هقذهِ

 ىیجرك ییاهرك هبًرا ىیظکىهث اوث هم یو کاقآهؿ ثیه٭بىل یاواو هیپا ث،یهٍكو٠
 و ا٘ا٠رث ٌرهكويؿاو يىربث بره ظکىهرث بره ظىرا  یاویالمام و كيیپف ی٠ًّك بكا

 ؾق با  ظکىهث اوث. یاویهىٔٞى ٨لى٩ه و ىیاوان جك ،یاوی. المام وؿیآهی

ال  ؿیربا لیبه کؿام ؾل بًاکه ٌهكويؿاو چكا و  ؿیآهی به وشىؾ یال اواوإو ىیظال ا
ايرؿ  اهرك شرىا  ؾاؾه ىیکه به ا یاویالمام و یها هیيٝك ىیؾولث ا٘ا٠ث کًًؿ؟ ههن جك

 ٠باقجًؿ ال:

 Jی٬كاقؾاؾ اشحما٠ هی. يٝك5

 Jی٠مىه ثیقٔا هی. يٝك6

 ٠Jؿالث هی. يٝك7

 .یو١اؾت ٠مىه هی. يٝك8

 ًیپر ٫یرايؿ. ظال ؾق جع٭ ىحهیاهك يگك ىیبه ا یاویال هًٝك ٨لى٩ه و ایى يٝكیه ها
 الرمام ٌرهكويؿاو ؾق ظکىهرث و ثیهٍكو٠هبًای  یبه بكقو یاوی٨٭ه و کكؾیقو با قو

 .نیپكؾالهی یؾولث اواله

یاصلالؤس

 ؟ىثیچ یؾق ؾولث اواله یاویالمام و ثیهٍكو٠ ی٨٭ه یهباي

یاالتفزػؤس

 . چه کىی ظ٫ ظاکمیث و ظ٫ ِؿوق ظکن قا ؾاقؾ؟5

 . چكا بایؿ ال اواهك ظکىهث ا٘ا٠ث کكؾ؟6
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 در فقِ هثاًی هشزٍعیت الشام سیاسی

كؤات و اِرىل هىٔرى٠ه بکراق جىاو به ه١ًای ه٩هی اِٙالض ٨٭هی،هبايی قا ؾق 
به H هبًاI واژهبًابك يٝك بكؼی ال يىیىًؿگاو آو چه جىوٗ ٨٭یهاو هىلماو ؾق بكابك بكؾ، 

H هالکرات اظکرامIاوث. ؾق ؾايً ٨٭ره اورالم H هالکIٌىؾ، اِٙالض هی کاق بكؾه
 ٟ گكؾیؿه اوث.اِىلی اوث که اظکام و ه٭كقات اشحما٠ی بكاوان آو ؤ

I ال ؽک اْو األدکام الؾشلیة جابمة للمالکات و المصالخ و المٍاعذ، ٌشبما یکىو
یخ هى الؾاسق  ?H.هًاغ الذکن هجهىال و هبهما و أخشی یکىو هملىها بحصش

ؾق ؾولرث اورالهی هالکات پفیكي المام ویاوری ه٭اله ؾق ِؿؾ بیاو هبايی و  ایى
جىايؿ ٌهكويؿاو قا هی هالک و هًاٖ هٍكو٠ی هی ٘ب٫ کؿامکه ؾولث اوالایى  و اوث

 ؟ه ايصام اواهك و يىاهی ؼىؾ يمایؿهلمم ب

ت ؾیگك هبًرای پرفیكي الماهرات ویاوری ٌرهكويؿاو ؾق ؾولرث اورالهی به ٠باق
 چیىث؟

 هثاًی، هالک ٍ هٌاط احکام ّاییتعزیف ٍ ٍیژگ

ا جىورٗ ٠٭رل آيهر کاو ؾقکا١٨ال و اه یه ٬ائل به ظىى و ٬بط ـاجکه یبًابك يٝك ٠ؿل
ات کره هالکراورث  یظىب وا٬ٟ جرابٟ هّرالط و ه٩اورؿ ١ث بهیام ٌكکهىحًؿ، اظ

 @ام ظؿوذًا و ب٭ائًا ؾائكهؿاق آيهاوث.کام ال ولىله ٠لل آو بىؾه و اظکاظ

جرىاو هری بًابكایى ٠لث اظکام ٌك٠ی و ظکمث به و شىؾ آهرؿو ظکرن ٌرك٠ی قا
ظکرن  یرا ه٩ىرؿه هىشرىؾ ؾق هّرلعثبه ٠باقت ؾیگرك J یا هًاٖ اظکام ياهیؿهالک 

ایرى  ؟آیرا جمراهی اظکرام ؾاقای هرالک و هًراٖ اورث جىاو ک٧ٍ يمىؾ.هی ٌك٠ی قا
شای بعد ؾاقؾ. ؾق هیاو ٨٭های ٌی١ه هٍهىق اوث کره جمراهی اظکرام ؾاقای هىٔىٞ 

                                                
 .6=، ٬ن، َ مکاو ٠لی اوحًباٖ األظکامش٩١ك وبعايی، قوالة ٨ی جأذیك المهاو و ال .?
 .76٪، َ   ه =586، ٬ن، اق٤ىاو ؾايً، های اوالهی و ظ٭ى٪ بٍك اتآباؾی، هصال ظىیى ٠لی هًحٝكی يص٧ .@



  یالمام ٌهكويؿاو ؾق ؾولث اواله یثهٍكو٠ ی٨٭ه یهباي   >  

و هکل٩یى ٬راؾق بره ؾقک هّرالط و ه٩اورؿ هىشرىؾ ؾق  ؾاقای هّالط یا ه٩اوؿ يیىحًؿ
جىاو هالکات اظکام هی ًیى ؾق هىقؾ ایًکه آیا ال ٘كی٫ ٠٭لجماهی اظکام يیىحًؿ همچ

ل به ایى هىرحًؿ ئ٬اای قا ک٧ٍ يمىؾ بیى ايؿیٍمًؿاو اوالهی اؼحال٦ وشىؾ ؾاقؾ ٠ؿه
 جىايؿ هالکات اظکام قا ک٧ٍ يمایؿ.هی که ٠٭ل

Iیه ؾق هرىاقؾکرالبحه يه ؾق همه شرا بل - ام قاکه هًا٘ات اظکاوث  ی٠٭ل ٠اهل- 
ٍر٧ کام قا کربركؾ و ٠لرل اظ یه یام پرکرات اظکربره هال یؾق هىاقؾ ًؿ.ک ی٧ٍ هک
 ?.Hًؿک یه

 .ايؿ يمىؾهجىوٗ ٠٭ل قا ايکاق  هن ک٧ٍ هّالط و ه٩اوؿ اظکامای ٠ؿه

Iاء هرا قا بره یاء و اوِیه ايبکابؿ هگك آيی یام قاه يمکات اظکگاه ٠٭ل ها به هال چیه
 کن قا ؾقکظ کهال جىايؿ یهى ِىقت ٠٭ل یه ؾق اکات وا٧٬ و هٙلٟ واليؿ کى هالیا

 @.Hؿیيما

بلکره  يرؿاقؾهّالط و ه٩اورؿ اظکرام قا ؾقک  که ٠٭ل جىاياییايؿ بكؼی هن ه١ح٭ؿ
لعث و جىايؿ ظىى و ٬بط اٌریا قا ؾقک يمایرؿ و ٠٭رل جىايرایی ؾقک هّرهی ٠٭ل ٨٭ٗ

 .ه٩ىؿه اظکام ٌك٠ی قا يؿاقؾ

 .ٌرىؾهی هٕایی ج٭ىینئویىی و أاظکام اوالهی ؾق یک ج٭ىین بًؿی به اظکام ج
شرم ؾق اورالم ای ویىی اظکاهی هىحًؿ که هؽحُ اورالم اورث و وراب٭هأاظکام ج

هٕایی اظکاهی هىحًؿ که ٬بل ال ش١ل ٌراقٞ يیرم ؾق هیراو ئيؿاٌحه اوث ولی اظکام 
 .٭ال و ا٬ىام هؽحل٧ شاقی بىؾه اوث٠
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یرک  .ايرؿ هيمىؾ٨٭ها به ٘ىق کلی اظکام قا به ؾو ؾوحه ٠باؾات و ه١اهالت ج٭ىرین 
 اهرىقث و ؾق اور ویىریأج ،٠براؾی اهىق٬ا٠ؿه ٨٭هی ؾق ایًصا وشىؾ ؾاقؾ که اِل ؾق 

 ؾق شایی که ؼال٦ آو ذابث بٍىؾ.ئهٕایی بىؾو اال  ،ه١اهلی

 اشحما٠ی و ویاوی که ؾق ایى ج٭ىین بًؿی شرمو اظکرام ه١راهلی هعىرى  اهىق
ظکام وشىؾ ؾاٌرحه اورث هٕایی هىحًؿ ی١ًی ٬بل ال اوالم يیم ایى ائٌىؾ، اظکام هی

وؾق هیاو ٠٭ال اهكی بؿیهی بىؾه اوث هايًرؿ جٍرکیل ظکىهرث بركای بؿورث آوقؾو 
 باٌؿ.هی ، اهكی ياگمیكاشحما٠ی که بكای ليؿگی اشحما٠یت اهًیث و همچًیى هًاوبا

يًمرىؾه اورث بلکره ؾق اکررك  ثهؽال٩ر اهىقبا ایى  هاجًبًابكایى ٌاقٞ ؾق ایى هىاقؾ يه  
ایى ک٧ٍ هالک و هًاٖ اظکام ویاوی بره هٕا يمىؾه اوث، بًابكئجاییؿ و هىاقؾ آيها قا 

با قشرىٞ بره ٠٭رل  هاجًؾق هىاقؾی  J وباٌؿهی اظکام ٠باؾی وهل جك هكاجب ال ک٧ٍ
جىاو به هّالط و ه٩اوؿ و هالک ایى اظکام ؾوث یا٨رث. ظرال کره هرا بره هی شم١ی

باٌین بكای بؿوث هی اوالهیؾيبال هبايی و هالک هٍكو٠یث المام ویاوی ؾق ؾولث 
آوقؾو ایى ههن بایؿ چًؿ ه٭ؿهه قا هٙكض يمرایین و ور ه هبرايی و هالکرات الماهرات 

 ویاوی ؾق اوالم قا هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾهین.

 گكؾؾ:هی ال ههن بكإبه ایى ؾو و هبايی هٍكو٠یث المام ویاوی

 . چه کىی ظ٫ ظاکمیث وظ٫ ِؿوق ظکن قا ؾاقؾ؟5

 ؟هك ظکىهث ا٘ا٠ث کكؾا بایؿ ال اوا. چك6

 ٬بل ال ایًکه بؽىاهین به ایى ؾو پكوً پاوػ ؾهین بایؿ بؿايین که ؾق اورالم اِرالً 
ٔكوقجی بكای جٍکیل ظکىهث وشىؾ ؾاقؾ یا ؼیك و هالک جٍکیل ظکىهث ؾق اوالم 

 چیىث؟
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 هثاًی فقْی ضزٍرت تشکیل حکَهت اسالهی

ه اوحؿالل ؼاِری يرؿاقؾ، باٌؿ و يیال بهی يیال به جٍکیل ظکىهث یک اهك بؿیهی
باٌؿ و اواوری جركیى ؾلیرل جٍرکیل هی لیكا اللهه ليؿگی اشحما٠ی جٍکیل ظکىهث

 ظکىهث ظ٩ٛ يٝام اشحما٠ی یا هماو ظکن ٠٭ل اوث.

ایرى اهرك بركای هىرلماياو بره ٬رؿقی  اهبكیرپؾق هىقؾ جٍکیل ظکىهث جىوٗ 
ا٠حركاْ ىهرث جىورٗ ایٍراو وأط و قوٌى بىؾ که هیچ هى٬ٟ به اِرل جٍرکیل ظک

به ؾلیل ٨ٙكی برىؾو يیرال هٙالبه يکكؾيؿ.  اکكمؾلیل ایى اهك قا ال پی٥مبك يًمىؾيؿ و
به جٍکیل ظکىهث ؾق شاه١ه به ؼّىَ شاه١ه يى پای اوالهی که ال همه ٘رك٦ بره 
ؼّىَ هٍكکاو هکه ؾق ه١كْ جهؿیؿ و ؼٙك ٨كوپاٌی ٬كاق ؾاٌث، به اج٩را٪ همره 

ظکىهث جٍکیل گكؾیؿ و ظحی په ال قظلث  هىلماياو ؾق هؿیًه جىوٗ ٌؽُ پیاهبك
ایٍاو يیم اِل وشىؾ ظکىهث هىقؾ اج٩ا٪ همه ٬كاق ؾاٌث و ٨٭رٗ بعرد و اؼرحال٦ 
يٝك بك وك شايٍیًی و جّؿی هًّب ظکىهث ب١ؿ ال ایٍاو به وشىؾ آهؿ يره برك ورك 

 اِل وشىؾ ظکىهث.

 هٕرای ٌراقٞئبًابكایى اِل جٍکیل ظکىهث جىوٗ ظاکن اوالهی هىقؾ جاییرؿ و 
 ؾق ایى باقه هًیى ٠لیإالماهیك باٌؿ.هی هٕایی ٌاقٞئباٌؿ و ایى شمو اظکام هی
 ٨كهایًؿ:هی

I هى الىاجبات المادلدولةH.? 

ٍمًؿاو اوالهی یبا ایى ظال ؾق هىقؾ هبايی و هالکات جٍکیل ظکىهث، ٨٭ها و ايؿ
٬ركاق ؼرىاهین يه قا هىقؾ بكقوی که ها به ٘ىق اؼحّاق چًؿ يمى ايؿ يمىؾهؾالیلی قا ـکك 

 .ؾاؾ

                                                
 .::7٪، َ  ٬5854ن،  ،٠بؿ الىاظؿ بى هعمؿ جمیمی آهؿی، ٤كق العکن و ؾقق الکلن .?
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ل کیل ٔركوقت جٍریقا به ٠ًىاو ؾال یه هىاقؾیؾق کحا  والیث ٨٭ ٓقهٔ یًیؼماهام 
 ه ٠باقجًؿ ال:کًًؿ ک یك هکـ یىهث اوالهکظ

 Jىهثکل ظکیاهبك ؾق جٍی٠مل پ -5

اهبك ٔركوقت يرؿاقؾ یره ٨٭ٗ ؾق لهاو پک یام الهکاظ یٔكوقت اوحمكاق اشكا -6
 ٍه اوثJیهم یه بكاکبل

ام کاظ هرل Jىثیىهث ٬ابل اشكا يکه بؿوو ظکى اوالم یث ٬ىايی٩کیث و یهاه -7
 .ییو شما یام ظ٭ى٬کاظ ،ی، ؾ٨اٞ هلیهال

جىايؿ هالکرات و هی ٠٭ل جا ظؿوؾیباٌؿ وهی ٠مؿه ؾلیل ؾق ایى با  ظکن ٠٭لی
بكای ؾقک  .هًاٖ اظکام، به ؼّىَ ؾق ظىله اظکام ویاوی و اشحما٠ی قا ؾقک يمایؿ

، اوالهی ؾق همره ا٠ّراق ال ؾلیرل ٠٭رلت ٔكوقت جٍکیل ظکىهث هبايی و هالکا
 .يمایینهی ٬كآو و قوایات اوح٩اؾه

اًسبىهَجَدیاجتوبػیاست

ايىاو یک هىشىؾ اشحما٠ی ؼل٫ ٌؿه اورث و اللهره ليرؿگی اشحمرا٠ی جٍرکیل 
باٌؿ جا ؾق وایه آو ايىاو ؾق اهًیث و آوایً ليؿگی کًؿ و ؾق بىحك ؾولث هی ظکىهث
 يمایرؿ.هری ٠ؿالث ؾق بیى هكؾم اشكا ٌؿه و يٝام ليؿگی اشحما٠ی ٬ىام پیرؿا اوث که

 ٨كهایؿ:هی هىقؾ آ٨كیًً ايىاو ؾق وىقه ظصكات 57ؾق آیه ٬كآو کكین 

Iٓي ی
ُ
ًاکٓن ّهٓى َرکیش  َو أ ّٓ ا َخَل اُط ّإيَّ ًَّ یَها ال

َ
ىا  ییاأ ٌُ باّئیَل ّلَحمیاَس َِ َو َجَمٓلًیاکٓن ُؽیُمىبًا َو 

ٓجّاکن ّإْو َأ َکَشَهکٓن 
َ
ّه أ َذ اللَّ ًٓ  ?.Hّل

                                                
 .57آیه  ،وىقه ظصكات .?
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اق و یبىر یها ٌر١بهن و آو گاه یؿیآ٨ك یهكؾم، ها همه ٌما قا يؽىث ال هكؾ و لي یا
ى ٌما يرمؾ یؿ، همايا بمقگىاق و با ا٨حؽاقجكیگك قا بًٍاویؿیکن جا یؿیگكؾاي ٨٧ك٪ هؽحل

گاه اوث ؾايا و اهالً کًؿ، همايا ؼؿا یى ٌمایؼؿا با ج٭ىاجك  .آ

 يرىٞ ليرؿگی بٍرك هٕرای ٌراقٞ،ئبًابكایى یکی ال هالکرات جٍرکیل ظکىهرث و 
باٌؿ و اللهه وشىؾ اشحماٞ بٍكی بؿوو ظکىهث اهکاو پفیك يیىث و٠٭ل و ؼركؾ هی

اوث  ءٌاقٞ که ؼىؾ اهیك ال١٭الن جىشه ویژه ؾاٌحه اوث بًابكایى شم١ی به ایى اهك هه
 .اوث هٕا يمىؾهئایى ههن قا 

کبمشزػیدراسالمهبّیتقَاًیيٍاح

برك لرموم  یلریاوالم ؼرىؾ ؾل یو ا٬حّاؾ یيٝاهویاوی،  هاهیث ٬ىايیى اشحما٠ی،
 یه بركاکؾهؿ  یى هحًىٞ يٍاو هیى هصمى٠ه ٬ىايیث ایكا هاهیىهث اوث، لکل ظکیجٍ

ط یشاه١ره جٍرك یکويٝاهی  یو ا٬حّاؾ یاویالت وکیجٍ اؾاقهؾولث و  یک یمیق یپ
 ?.گٍحه اوث

مى٠ره ابرىا  جىاو ؾق یا٨رث کره هصهی ٬ىايیى ٌك٠ی به واؾگی با بكقوی اظکام و
، اظکرام ویاوری و همچًریى اظکرام اشحمرا٠ی ؾاقای يٝرام ٨٭هی ال شمله ه١اهالت

او بره ٠ًرى جىايؿ اشكایی ٌىؾيمی باًٌؿ که ایى يٝام بؿوو جٍکیل ظکىهثهی ؼاِی
٤یرك هىرلماو ٗ هرالی برا شمیه و يىٞ قواب ،، لکاتهرال اظکام ا٬حّاؾی هايًؿ ؼمه

ؿوو جىاو آيها قا اشركا يمرىؾ و بريمی که بؿوو جٍکیل یک يٝام یک اقچه يٍاو هی ؾهؿ
. همچًیى ؾق اظکام اشحما٠ی هايًرؿ ظرؿوؾ، ایى اظکام ج١ٙیل ؼىاهؿ ٌؿ ظکىهث،

ؾق  ؟جىاو ظؿ ورك٬ث شراقی يمرىؾهی ؾیات و ٬ّاَ بؿوو جٍکیل ظکىهث چٙىق
برؿوو وشرىؾ  جىاوهی ایى اظکام باٌؿ آیاهؽال٧ با  ،٤یك ظکىهث اوالهی اگك ظاکن

 یا ظؿوؾ قا شاقی يمىؾ؟ جٍکیالت ظکىهحی ٬ّاَ

                                                
 .>59، َ 6٪، ز   ه 5865شلؿ، جهكاو، ايحٍاقات اهیك کبیك،  ١7لی ٠میؿ ليصايی، ٨٭ه ویاوی ٠ٔمیؿٓ، ٠باو .?



  69   ٠لىم ویاویویژه ، 5845پاییم ، 95ٌماقه  ٨ّلًاهه 

ي٭ل ٌؿه اورث بره ؾورث کىری  اشكای ظؿوؾ ٘ب٫ قوایحی که ال اهام ِاؾ٪
 .اوث که ظکىهث قا ؾق ؾوث ؾاقؾ

ثٔاخ یظ٩ُ بى ٤ ًّ هما الّىرالم یؿ: ال ش٩١ك بى هعّمؿ ٠لیگى ٓال ٬ٕات اهل و
 یاشركاI ٌرهك؟ ٨كهرىؾ: یا ٬أریرن بلرؿ کىث؟ ظاکیؾوث ه ظّؿ ب یؿم: اشكایپكو

 ?.Hىهث ؾق ؾوث اووثکه ظکاوث  یىکظؿوؾ بؿوث 

 ؿ قظمه الله ؾق ه٭١ًه گ٩حه اوث:یػ ه٩یٌ

Iؼؿاويؿ هًّى  ٌرؿه  یه ال وىکاوث  ین اوالهکاق ظایظؿوؾ، ؾق اؼح یاشكا
ماو کكاو و ظایل اها یىايکم یهىحًؿ و ي ث ال آل هعمؿیًاو اهاهاو هؿایاوث و ا

ؾق -ظّؿ قا  ی١ه، اشكایهاو ٌیبه ٨٭ ايؿ و اهاهاو كؾهکآياو قا يّب  ه اهاهاوک
 @.Hايؿ كؾهکٓ یج٩ى -اوکِىقت اه

شىاهٟ ٤كبی که هحاکی به واظث ه٭رؿن پیراهبك اکركم قا اهركی به ٠ًىاو هرال ؾق 
که ظکن اقجؿاؾ و ٌىؾ هی ؾايًؿ ظال ؾق ایى شاه١ه چٙىقهی ٠اؾی و اللهه آلاؾی بیاو

ل اظکرام اورالهی جٍرکیل اهايث به پیاهبك قا شراقی يمرىؾ بًرابكایى اللهره بىریاقی ا
 جرؿویى و جرؿقیه هرنهرا ظحی اگك ایى اظکام ؾق ظىله ٨٭اهث وال ظکىهث اوث.

 .و اشكا يؽىاهؿ ٌؿهی ٌىؾ ظاکمیحی ج١ٙیل  ٌىؾ بؿوو وشىؾ ؾوحگاه

یبمالْکاحیضزٍرتاستوزاراجزا

 جٍرکیل ظکىهرث ٬ابرل اشركا ًکه ذابث ٌرؿ ٠مرؿه اظکرام الهری برؿووب١ؿ ال ای
یالت ظکرىهحی ٔرمايث اشكایری ؾیگك اظکام بؿوو وشىؾ جٍک ، به ٠باقتباٌؿيمی

                                                
، َ 9 ٪، ز   ه =584ِرؿو٪،  ٩٤اقی، جهركاو، ٠لی اکبك جكشمه ،٬ّمی ِؿو٪، هى ال یعٕكه ال٩٭یه هعّمؿ بى ٠لی بى بابىیه .?

858. 
٨كهًر   ،شلؿ، جهكاو 75، ههؿیِبىقی، هعمؿ هحكشماو ههؿی ظىیًیاو ٬می، ،شكی، هًابٟ ٨٭ه ٌی١هبا٘بایی بكوظىیى ٘ .@

 .;95، َ 74٪، شلؿ   ه =586وبم، 



  یالمام ٌهكويؿاو ؾق ؾولث اواله یثهٍكو٠ ی٨٭ه یهباي   6:  

ال به وشىؾ باییؿ که چره ٔركوقجی ؾاقؾ جمراهی اظکرام ٌركٞ ؾق إٌایؿ ایى و يؿاقيؿ،
 ؟اٌکالی ؾاقؾاهکاو اشكا يؿاقؾ چه جماهی اؾواق اشكا ٌىؾ و ج١ٙیلی اظکاهی که 

 :٨كهایًؿهی ؾق کحا  والیث ٨٭یه ؾق ایى باقه ٓقهٔ یًیؼماهام 

I ایى ظك٦ که ٬ىايیى اوالم ج١ٙیل پفیك یا هًعّك و هعؿوؾ بره لهراو یرا هکرايی
ٔورریؿ قوض اللرره هىوررىی  .Hاوررث، بررك ؼررال٦ ٔرركوقیات ا٠ح٭رراؾی اوررالم اوررث

 ٓ;6َ ٪،  ه 5867،ؼمیًی

به ، قوایات ٨كاوايی باٌؿ که ؾق ایى لهیًه وشىؾ ؾاقؾجىايؿ آیات و هی يٝك٠لث ایى 
 .يمایینهی آیه و قوایث قا بكقوی ٠ًىاو يمىيه چًؿ

I اَو َِ ٓش ٍُ َل آل ّزی َيضَّ  ?.Hی َلٓبّذهّ ّلَیُکىَو ّلٓلَمَلّمیَى َيّزیًشاَللَجَباَسَک الَّ

 ؾهًرؿه نیبريرالل کركؾ جرا  اي بًؿهکه ٬كآو قا بك  یلوال ياپفیك و پك بكکث اوث کى
شهايیاو باٌؿ. ؾق ایى آیه ال کلمه ٠المیى اوح٩اؾه يمىؾه و هؿ٦ ال يمول ٬كآو قا ايرفاق 

 :ٌىؾهی شهايیاو بیاو يمىؾه اوث ال ایى ج١بیك چًؿ يکحه بكؾاٌث

 ایًکه ایى ايفاق هؽّرىَ ٬رىم و يرژاؾ ؼاِری يیىرث و هؽا٘رب آو جمرام :اوالً 
 Jٌىؾهی هلیحیو  ، قي باٌؿ و ٌاهل هك يژاؾهی شهايیاو

ال يٝك هکرايی ٬یرؿی يرؿاقؾ  هاجً: ٘ب٫ يٝك بكؼی ال ه٩ىكیى کلمه ٠المیى يه اً ذايی
 - گفٌرحه و آیًرؿه -هرا باٌؿ و ٌاهل جمرام لهراوهی بلکه ال يٝك لهايی هن بؿوو ٬یؿ

 باٌؿ.هی

Iؾاقؾ و هؽّىَ به  یى اوالم شًبه شهايیه آئکى اوث یى قوًٌگك ایكلل١المیج١ب
 اهبكیرث پیرال آو اورح٩اؾه ؼاجم یه ب١ٕرکرىرث، بلیي یًیو ٬ىم ه١ هًٙ٭ه و يژاؾ

                                                
 .5آیه  ،وىقه ٨ك٬او .?
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هرن  یه ال يٝرك لهرايکرىرث یهعؿوؾ ي یايکى يه ٨٭ٗ ال يٝك هیه ٠المک، چكا ايؿ کكؾه
 ?.Hٌىؾ یهم ٌاهل یًؿگاو قا يیيؿاقؾ و همه آ یؿی٬

 :وىقه ابكاهین اوث 96آیه ب١ؿی آیه 

I َزُسوا ّبّه ًٓ اّط َو ّلی ًَّ ٓلبابهزا َبالِن ّلل
َ
وُلىا اأٓل

ُ
کَش أ يَّما ُهَى ّإلِه واّدِذ َو ّلیزَّ

َ
 H.َو ّلیٓمَلُمىا أ

ال آو پًؿ گك٨حهٓ و  ؼالئ٫ٟ هكؾم اوث ٔجا یشم ینٓ ظصث بال٣ بكایى ٬ٔكآو ٠ٝیا
بًٍاوًؿ و  یگايگیله ؼؿاًٌان و ؼؿاجكن ٌىيؿ و جا ٠مىم بٍك ؼؿا قا به یجا بؿاو وو

 .ؿاظباو ٠٭ل، هحفکك و هىٌیاق گكؾيِ

ؾق ایى آیه چًؿ يکحه وشىؾ ؾاقؾ اول ایًکه ؼؿاويؿ ؾق ایى آیره، ٬ركآو قا ظصرث برك 
٨كهاییؿ کلمه يان به ٘ىق هٙل٫ بیراو هی ٘ىق که ؾق آیه هٍاهؿه يان ٬كاق ؾاؾه و هماو

ٌؿه اوث و يان قا ه٭یؿ به هكؾم وكلهیى ؼاَ و یرا هركؾم لهراو ؼاِری ي٩كهرىؾه 
ها ظصث اوث و اظکام و ؾوحىقات  هكؾم و ؾق همه لهاوآیات ٬كآو بك جماهی  بًابكایى

 .ها ظصث باٌؿها و هکاوق جمام لهاوآو يیم بایؿ ؾ

 ٨كهایًؿ:هی هكظىم ٘بكوی ؾق ج٩ىیك هصمٟ البیاو ؾق ـیل ایى آیه

Iیالهًرؿیهمره ي ی٬كآو پاوؽگى که ؿیآ یهه بك یى آیال اكا یرهركؾم اورث، ل یهرا
 @.Hٌىؾ یهو اوح٩اؾه ، ال ٬كآاهىقل همه یاشمال و ج٩ّ

 الإؾق هرىقؾ ظرالل و ظركام الهری ور ؾق ظؿید ِعیط ال اهام ش٩١ك ِاؾ٪
ؾايًرؿ و يمری ٌىؾ و ایٍاو لهاو و هکاو ؼاِی قا بكای اشكای اظکام الهری ٌركٖهی

 .ؾايًؿهی قا جا ابؿ شاقی و يا٨ف ظالل و ظكام الهی

                                                
 .=، َ 59ي، ز  8;57شلؿ، جهكاو، ؾاقالکحب االوالهیه،  ;6ياِك هکاقم ٌیكالی، ج٩ىیك يمىيه، .?
 .5:4، َ 57ي، ز  ٨57:4كاهايی، جكشمه و، جهكاو، هصمٟ البیاو ٨ی ج٩ىیك ال٭كآ .@
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I :اَل َِ یض  َلٓى ُصَساَسَة  ّذ ٓبّى ّلیَغی ٓبّى ُلَبیذ  َلٓى یىُيَظ َلٓى َدّش َلّلی ٓبُى ّإٓبَشاّهیَن َلٓى ُهَذمَّ
ّه  َبا َلٓبّذ اللَّ

َ
ٓلُث أ

َ
ذ   ٔقَٕعأ اَل َداَلُل ُهَذمَّ َّ ٌَ َبذًا ّإَلیی ییٓىّم  ،َلّى آلَذاَلّل َو آلَذَشاّم 

َ
َداَلِل أ

یاَهّة َو َدَشاُههُ  ّّ یاَهّة اَل یکىُو َویُشهُ َو اَل یّجی ،آل ّّ َبذًا ّإَلی یٓىّم آل
َ
 ?H.ُء َویُشهُ َدَشاِم أ

بره ٠براقت J وشىؾ ؾاقؾ به يام اوحّعا  ٠ؿم يىػ اظکام یا ٬ا٠ؿهؾق اِىل ٨٭ه 
 هًرىل ایرى ظکرن اؾاهره ؾاقؾ،ؾیگك هك گاه ٌرک کركؾین کره ظکمری يىرػ ٌرؿه یرا 

 ءٌک ؾق ایًصا قاه يؿاقؾ و ظکرن اب٭را ٌىؾ به ٠باقجیهی اوحّعا  ٠ؿم يىػ شاقی
 ٌىؾ:هی ٌىؾ. اوحّعا  ٠ؿم يىػ ؾق ؾو شا شاقیهی

 J. اوحّعا  ٠ؿم يىػ اظکام ٌكایٟ واب5٫

 .. اوحّعا  اظکام ٌكی١ث اوالم6

اؾ٠رای اشمراٞ ای ؾق هىقؾ ظصیث ایى اِل بیى ٠لما اج٩ا٪ يٝك وشىؾ ؾاقؾ و ٠ؿه
 اهررام ؼمیًرری ؾق کحررا  اشحهرراؾ و ج٭لیررؿ ؾق ٔررمى هرررالی .ايررؿ يمىؾهؾق هررىقؾ آو 

 ٌک کًؿ ؾق ب٭رای ایرى ،هکل٧ هىحٙیٟ که ظس بك او واشب ٌؿه J هك گاه٨كهایًؿهی
اهرام  هكظرىم .ؾق ایًصا هکل٧ يبایؿ به ٌک ؼىؾ ا٠حًا کًؿ ،يىػ ظکن به ؼا٘ك ظکن

 :٨كهایًؿهی ٠لث ایى ظکن قا اوحّعا  ٠ؿم يىػ اظکام بیاو

Iوؽککًا ٌی بّائه؛ هى  َهّى آعَحؽاَق ّإَلیّه َعّبیاًل بأْو الذْج کاو واجبًا للی  لى للمًا
یاو اعحصذاب الذکین المحمْلیُ بیالمًىاو  أجل ؼشْو الًغخ ه اًل، ٌال إؽکال ٌی جش

 و دْجًة للی کْل هى کاو هصذاِه -اببذکن االعحصذ -لًٍظ رلک المًىاو، ٌیصیش
 ٘رىق کره هٍراهؿه همراو @.Hالًغیخلهزا الیغحؾیکل أدیذ ٌیی اعحصیذاب لیذم 

 ٨كهایًؿ:هی ٨كهاییؿ اهام ؼمیًی ؾق هىقؾ اوحّعا  ٠ؿم يىػ اظکامهی

                                                
 .>9، َ 5٪، ز   ه ;584اإلوالهیةٓ جهكاو، ؾاق الکحب اإلوالهیة،  -ابى ش٩١ك هعمؿ بى ی١٭ى  کلیًی، الکا٨ی ٖٔ  .?
 .565َ  ي، >>57ویؿ قوض الّله هىوىی ؼمیًی، االشحهاؾ و الح٭لیؿ لإلهام الؽمیًی، جهكاو، هإوىه چاپ و يٍك ٠كوز،  .@
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، بره ٠٭یرؿه بكؼری ال ٠لمرا ایرى ایى هرىقؾ اٌرکالی واقؾ يکركؾه اورث اظؿی ؾق
اوحّعا  ٠ؿم يىػ اظکام ٌك٠ی ال ٔكوقیات ؾیى اوث ؾق يحیصه ٘ب٫ ایى ٬ا٠رؿه 

ٌىؾ و يمی يىػ ،باٌؿ اظکام اوالهی با ٌک ؾق يىػ آوهی که هىقؾ اج٩ا٪ همه ٠لما
 بك٬كاق باٌؿ.ها بایؿ همیٍه و بكای همه لهاو

 باٌؿ.هی ٘ب٫ هبايی که گفٌث جٍکیل ظکىهث اوالهی اهكی ٔكوقی

ب١ؿ ال آو که اذبات ٌؿ جٍکیل ظکىهث اوالهی اهكی ٔكوقی و اشحًا  ياپرفیك 
ظاکمیرث و ِرؿوق ظکرن و ٬رىايیى ؾق آیؿ که ظ٫ هی اوث ایى وإال اِلی به وشىؾ

 ؾولث اوالهی بك ٠هؿه چه کىی ٬كاق ؾاقؾ؟

 حق حاکویت ٍ حق صذٍر حکن در اسالم

بكای  ظکىهث ٔكوقتٔكوقت جٍکیل ظکىهث اوالهی و اذبات  په ال بكقوی
آیؿ که ؾق ظکىهرث اورالهی هی ال ههن به وشىؾإؾق ایًصا ایى و، ام ٌكٞاشكای اظک

 اً و اواور؟ اوث و چه کىی ظ٫ ِؿوق اظکام ٌكٞ قا ؾاقؾظ٫ ظاکمیث با چه کىی 
 ؟ؿ ال اواهك و يىاهی او ا٘ا٠ث کكؾبًا بك کؿام ؾلیل و هبًا بای

و جىظیرؿ و باٌرؿ هری بایؿ گ٩ث ؾق هکحب اوالم که یک هکحب جىظیؿی ؾق پاوػ
بركای هالرک اِرلی هىرحی ی١ًری  هاجًؾیى اوث ظ٫ ظاکمیث قا  ه١اؾ ال اِىل اولیه

 ؾايؿ بك ؼال٦ بكؼی هکاجب ویاوری کره برك پایره اوهايیىرنهی و ج١الی ؼؿای جباقک
Iايىاو هعىقیH  هی و ايىاو قا هعىق همه چیم ايؿ ٌؿهپی قیمی ؾايًرؿ و بركای ٠رالن

 ل يیىحًؿ.ئهیچ شایگاهی ٬اؾق اهك ویاوث آؼكت و په ال هكگ 

هکحرب ؾق . اوالم ؾیًی اوث که بكای و١اؾت بٍرك ؾق ؾيیرا و آؼركت بكياهره ؾاقؾ
 اً ها بكابك هىحًؿ و هیچ که ظ٫ ظاکمیث بك کىی قا يرؿاقؾ و اواوراوالم همه ايىاو

پیاهبكاو يصات بًؿگاو ؼؿاويؿ ال ؾوث ظاکماو شباق بىؾه اوث که های یکی ال هؿ٦
 ؾاٌحًؿ.هی کكؾيؿ و بك آيها وحن قواهی ظکىهث و به هكؾم با لوق ٤لبه
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Iٓشَلیی ٌّ یًییاکٓن ّهییٓى آّل  ٓبًییاَءکٓن َو َو ّإٓر َيجَّ
َ
ُذىَو أ ٓىَو یُغییىُهىَيکٓن ُعییىَء آلَمییزاّب یییَزبِّ

کٓن ٓ َلّفیِن  بِّ ی رّلکٓن َبالِء ّهٓى َس ٌّ  ?.Hیٓغَحٓذیىَو ّيغاَءکٓن َو 

ه ال آيها ورؽث ؾق کن یاو يصات ؾاؾیه ٌما قا ال وحن ٨ك٠ىيک یؿ هًگاهیاؾ آقیو به 
و آو  ؾاٌحًؿ یهٍحه و ليايحاو قا ليؿه يگاه کهٓ پىكاو ٌما قا ک یؿ، ٔبه ظّؿ یًصه بىؾکٌ

 .آلهىؾ یهه ؼؿا ٌما قا بؿاو کبمقگ بىؾ  یبال و اهحعاي

ل يیىث بلکه ؾق آیرات ئظ٭ی بكای بٍك بكای ظکىهث ٬ا هاجًبًابكایى ٬كآو کكین يه 
ؾگی کكؾه و آيها قا ال بریى کًؿ که ؾق ه٭ابل ظکام ٜالن ایىحاهی هح١ؿؾ ايىاو قا جٍىی٫

 .ببكيؿ

حقحبکویتدرقزآىکزین

 .ؾايرؿهری ظاکمیرث قا ال آو ؼؿاويرؿ ظ٫ هاجًآیات ٨كاويی ؾق ٬كآو وشىؾ ؾاقؾ که 
Iه  @.Hّإّو آلُذکُن ّإالَّ ّللَّ

 :گىیؿهی ؾق ـیل ج٩ىیك ایى آیه ٓقهٔ یی٘با٘با٠الهه 

Iو هحّك٦ بره جمرام  که هالک یىکه یه جّىق ٌىؾ شم ال ياظک ین ؾق هك اهكکظ
 کیهرال ،ث بًرؿگاوی٠الن و جكب اهىقك یىث و ؾق جؿبیط و يا٨ف يیِع ،ه١ًا ؾق آو باٌؿ

٭رث ین هرن بره ظ٭کروبعاو وشىؾ يؿاقؾ، پره ظ یشم ؼؿا یوا١٬ یو هؿبك ی٭یظ٭
 H.Aوثؼؿاويؿ ا ال آو اً لمه هًعّكک یه١ًا

وا ّإَلیی I باٌرؿ.هی وىقه اي١ام 6:آیه  ،آیه ب١ؿی ال َلیُه ُثینَّ ُسدُّ
َ
ُِّ أ یّه َهیٓىالُهُن آلَذی اللَّ

ٓعَشُق آلذاّعّبیى
َ
 ی٭رث هرىالیه بره ظ٭کر٠رالن  یؼؿا یو ه به وىHB.آلُذکُن َو ُهَى أ

                                                
 .=8آیه  ،وىقه ب٭كه .?
 .84آیه  ،وىقه یىو٧ .@
A. ٬رن، ؾ٨حرك ايحٍراقات شاه١ره هؿقوریى  ،ج٩ىیك المیماو، جكشمه ویؿ هعمؿ با٬ك هىوىی همؿايی ،ظىیى ٘با٘بایییؿ هعمؿو

 .686، َ 55ز  ،ي 8;57ظىله ٠لمیه ٬ن، 
B.  6:وىقه اي١ام آیه. 
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گاه باٌٌىيؿ یهبًؿگاو اوث بالگكؾايؿه  ى ین ٔؼل٫ٓ با ؼؿاورث و او لوؾجركکؿ ظی. آ
 .ظىابكواو اوث

اق٦ ؼىؾ قا برك اوران آو ن ه١یكکه ٬كآو کؿی یه جىظیيٝك Jؾق ج٩ىیك المیماو آهؿه
و ؾق  کًرؿ یهراذبرات  یج١ال یؼؿا یبكا هاجًك قا ؾق ٠الن وشىؾ، یذأ٭ث جیبًا يهاؾه، ظ٭

، ؿیريما یهاو یب یوبعاو به ايعاء هؽحل٩ یهىاقؾ هؽحل٧ ايحىا  هىشىؾات قا به ؼؿا
 -گك هماو قایؾ یوبعاو يىبث ؾاؾه و به ه١ًا یآو قا به ؼؿا -یاوح٭الل -ه١ًا یکبه 
ى ظرال ؾق هرىاقؾ یؾق ٠ر J وك او هًىى  يمىؾه اوثیآو قا به ٤ -یو جب١ یاوح٭الل كی٤

 یى ال ٘ك٨ری، همچًرؾهرؿ یهگك هن يىبث یؾ یمهایؾوم آو قا به چ یبه ه١ًا یهؽحل٩
 یو ال ٘ك٨ ؾهؿ یهقا به ؼؿاويؿ يىبث  ییبایث و قل٪ و لیات و هٍی٠لن و ٬ؿقت و ظ

ال ِر٩ات اورث، ال يٝرك  یکیه کن هن کظ .والؾ یهك ؼؿا هًىى  یها قا به ٤ ىیهم
ن کال آو ؼؿاويؿ اوث چه ظ هاجًً یاوح٭الل یه١ًا باٌؿ یهك یذأال ج یه ؼىؾ يى٠کًیا

 .ؾق ٌكایٟ و اظکام و١ٔی و ا٠حباقیو چه  یًیىک٫ جیؾقظ٭ا

٬كآو کكین هن ؾق بىیاقی ال آیات، ایى ه١ًا قا جاییؿ يمىؾه اوث کره ال آو شملره آیرات 
هّ I لیك اوث: ال َلُه آلُذکُن » ،?«ّإّو آلُذکُن ّإالَّ ّللَّ

َ
یی » ،@«أ ٌّ ولیَلُه آلَذٓمُذ 

ُ
ی َو اْلّٓخیَشّة َو َلیُه اأٓل

 .HAآلُذکُن 

 ٨كهایًؿ:هی ٠الهه ٘با٘بایی ؾق ایى باقه

ؾايرؿ اهرا ؾق هرىقؾ هری ظکن جکىیًی قا هؽحُ به ـات باقی ج١الی آیات ٨كاوايی،
 یبره ؼرؿا ی١ین جٍركکؾاللث ؾاقيؿ بك اؼحّاَ ظه ک یاجیال شمله آ ظکن جٍكی١ی

 :باٌؿ یهه یى آیا یج١ال

                                                
 .84آیه  ،وىقه یىو٧ .?
 .6:آیه  اي١ام،وىقه  .@
A.  4;آیه  ٬ُّ،وىقه. 
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I ییُن َّ یُى آل الَّ َجٓمُبُذوا ّإالَّ ّإیاهُ رّلک الذِّ
َ
َهَش أ

َ
ّه أ ن هگرك کرىرث ظیي ?.Hّإّو آلُذکُن ّإالَّ ّللَّ

ى اورحىاق و اؾاقه یرى اوث ؾیؿ، ایه شم او قا ي كوحکؼؿاويؿ، ؾوحىق ٨كهىؾه اوث  یبكا
 اشحماٞ.ًًؿه ک

 یؼرؿا یبركا هراجًن کره ظکرًیؾاللث ؾاقيؿ بك ا یات ٬بلیه و ٜاهك آیى آیه اکًیبا ا
ن قا و به کال هىاقؾ ظ یا پاقهى ظال ؾق یىث، ؾق ٠یي یکبا او ٌك یىکو  وبعاو اوث
ى چًرؿ یك ؼؿاويؿ هن يىبث ؾاؾه اوث، ال آو شمله ایقا به ٤ ی١ین جٍكکؼّىَ ظ
 هىقؾ اوث:

I کٓن یٓذکُن ّبّه َروا ًٓ ه ِراظباو ک٩اقه، ؾو جى ال ٌما کبه آو  کًًؿ یهن کظ@.Hَلٓذل  ّه
 ٠ؿالث باًٌؿ.

I ُِّ اّط ّبآلَذ ًَّ آدکٓن َبیَى ال ٌَ ٓسّض 
َ
ی اأٓل ٌّ ًة 

ٍَ ا َجَمٓلًاک َخّلی ؾاووؾ ها جى  یا HA.یا داُوُد ّإيَّ
 ى.کن کاو هكؾم به ظ٫ ظین په ؾق هیى ٬كاق ؾاؾی٩ه ؾق لهیقا ؼل

 :ؿی٨كها یه ؾقباقه قوىل ؼؿا

I ُه ٓيَضَل اللَّ
َ
ُهٓن ّبما أ ًَ ّو آدکٓن َبی

َ
ه ؼؿا ٨كوحاؾه هیاو آياو ٥مبكٓ به آيچیپای و ٔجى HB.َو أ

 .ظکن کى

I ُه ٓيَضَل اللَّ
َ
ُهٓن ّبما أ ًَ آدکٓن َبی ٌَH.Cکى هیاو آيها به آيچه ؼؿا ٨كوحاؾهن کپه ظ. 

که ظکن به ظ٫ به ٘رىق اورح٭الل و  ؾهؿ یه، ایى يحیصه قا آیات ٬كآو کكین هصمىٞ
و اگك  و ٤یك او کىی هىح٭ل ؾق آو يیىث ال آو ؼؿای وبعاو اوث هاجًاواًل و بالفات، 

و او ؾق هكجبه ؾوم  هن کىی ؾاقای چًیى ه٭اهی باٌؿ، ؼؿای وبعاو بك او اقلايی ؾاٌحه

                                                
 .84آیه  ،وىقه یىو٧ .?
 .9=آیه  ،وىقه هائؿه .@
A. َ 6آیه  ،وىقه:. 
B. 8آیه  ،وىقه هائؿه=. 
C. 8آیه  ،وىقه هائؿه<. 
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ٓدکیُن آلذیاکّمیَى و ال همیى شهرث اورث کره ؼرؿای ج١رالی ؼرىؾ قا  اوث
َ
 َخییُش و  أ

ٓدکّن آلذیاکّمیَى ياهیؿه و ٨كهىؾه:  آلذاکّمیَى 
َ
ُه ّبأ  َلیَظ اللَّ

َ
َو ُهیَى َخییُش و يیرم ٨كهرىؾه:  أ

 او ٠الن اوث.ی٨كها نکى ظیاو بهحكJ آلذاکّمیَى 

 ك او يىبثیبه ٤ یج١ال ین قا به اـو ؼؿاکه ظک یاجیآ Jؾق ج٩ىیك المیماو آهؿه اوث
باٌؿ و به يٝك ٠الهه ٘با٘برایی آیراجی هی یو ا٠حباق یام و١ٔکهؽحُ به اظ ؾهؿهی

 که ظکن جکىیًی قا به ٤یك ؼؿاويؿ يىبث ؾهؿ وشىؾ يؿاقؾ.

ٌىؾ ؾوث یا٨ث کره ؼؿاويرؿ ظکىهرث قا هی با بكقوی آیات گفٌحه به ایى يحیصه
 :٨٭ٗ به ايبیا و كؾه اوث و ال آيها ؼىاوحه که با ٠ؿالث ؾق بیى هكؾم ظکىهث کًًؿ

I ا ُِّ یا داُوُد ّإيَّ اّط ّبآلَذ ًَّ آدکٓن َبیَى ال ٌَ ٓسّض 
َ
ی اأٓل ٌّ ًة 

ٍَ ؾاووؾ ها جى  یا ?H.َجَمٓلًاک َخّلی
 ى.کن کاو هكؾم به ظ٫ ظین په ؾق هیى ٬كاق ؾاؾی٩ه ؾق لهیقا ؼل

ايبیرا  ،بًابكایى شايٍیًاو ؼؿاويؿ ؾق لهریى بركای ظکىهرث و ؾاوقی ؾق بریى هركؾم
ال ٘كی٫ پیاهبكاو  هاجًو  باًٌؿهی ا ؾاقاهىحًؿ و ٨٭ٗ ایٍاو ظ٫ ظکىهث ؾق بیى هكؾم ق

جىاو به ظ٫ ظاکمیث الهی پی بركؾ هی آیؿ. ال ایى آیاتهی اوث که ایى ظ٫ به اشكا ؾق
و اگك ظکىهحی بؽىاهؿ ظ٫ ظاکمیث قا بكای ٤یك ؼؿا اذبات کًؿ ال هًٝك ٬ركآو کركین 

 .باٌؿهی ظکىهحی ٤یك هٍكوٞ و ٤اِب

اهبهبىهؼصَمیتثزایپیبهجزاىٍاثجبتحقحبکو

باٌرؿ و هی ؾق بؽً ٬بلی اذبات ٌؿ که ظ٫ ظاکمیث هؽحُ به ـات باقی ج١الی
بكای ایًکه ایى ظ٫ به اشكا ؾقآیؿ و ظکىهث الهی ؾق لهیى اوح٭كاق یابرؿ ؼؿاويرؿ ایرى 

باًٌؿ ج٩رىیٓ يمرىؾه اورث و ال ایرى هی ظ٫ قا به شايٍیًاو ؼىؾ که هماو ايبیا الهی
 ، یاؾ کكؾه اوث.٨ث و والیثبا ج١بیكاجی هايًؿ ؼالظ٫ 

                                                
 .>8آیه  ،وىقه هائؿه .?
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I ُِّ اّط ّبآلَذ ًَّ آدکٓن َبیَى ال ٌَ ٓسّض 
َ
ی اأٓل ٌّ ًة 

ٍَ ا َجَمٓلًاک َخّلی ؾاووؾ ها جى  یا ?H.یا داُوُد ّإيَّ
 ى.کن کاو هكؾم به ظ٫ ظین په ؾق هیى ٬كاق ؾاؾی٩ه ؾق لهیقا ؼل

I ّز ىا الَّ ًُ ّزیَى آَه ُه َو َسُعىُلُه َو الَّ کاَة َو ُهیٓن ّإيَّما َوّلیکُن اللَّ الَة َو یٓؤُجىَو الضَّ یُمىَو الصَّ ّّ یَى ی
، ايرؿ آوقؾهمراو یه اکٌما ؼؿاوث و قوىل او و آياو  یه ولکىث یى يیشم ا @.Hساکُمىَو 
ىٞ کره ؾق قکر یؾق ظرال کًًرؿ یهرات کرل یه ا٬اهه يمرال و اؾاک یماو آوقيؿگايیهماو ا
 يماليؿ.

ال شمله  هكاجبی ـکك ٌؿه اوث بكای شايٍیًی و والیث ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ وٜای٧ و
 جىاو هىاقؾ لیك قا يام بكؾ:هی آو

 . ؾ٠ىت به ؼؿا پكوحی و پكهیم ال ٘ا٤ىت:5

I ُهٓن َهیٓى َهیَذی ًٓ ّمی ٌَ اُوىَت  ُبىا الؽَّ ًّ َه َوآجَح ٓو ُآلُبُذوا اللَّ
َ
ة  َسُعىاًل أ هَّ

ُ
ی کلِّ أ ٌّ ا 

ًَ ٓذ َبَمٓ  َّ َوَل
ٓث َلَلیهّ  َّّ ُهٓن َهٓى َد ًٓ ُه َوّه اَلَلةُ  اللَّ ها ؾق هك اهحی پیاهبكی بكايگیؽحین جرا بره آيراو  H.Aالعَّ

بگىیًؿ ؼؿا قا ب كوحیؿ و ال پكورحً ٤یرك ؼرؿا ٔ٘را٤ىتٓ ؼرىؾؾاقی کًیرؿ گكوهری 
 گمكاهی و ٔاللث ٌؿيؿ. ىحهیٌاهؿایث یا٨حًؿ و گكوه ؾیگك ٔال ٘كی٫ ٠ًاؾ و لصازٓ 

 :ج١لین کحا  و آهىلي ظکمث .6

Iی ٌّ ا َوآبَمٓث  ًَ بَّ ُمُهیٓن آلکَحیاَب َوآلّذکَمیَة َس ُهٓن یٓحُلى َلَلییّهٓن آیاّجیک َویَملِّ ًٓ ّهٓن َسُعىاًل ّه
یُض آلَذکیُن  ٓيَث آلَمّض

َ
ؼؿایا ؾق هیاو آياو پیاهبكی ال ؼىؾٌاو بكايگیم جا H.Bَویَضکیّهٓن ّإيَّک أ

ا پراکیمه و کحا  و ظکمث قا به آياو بیاهىليؿ و آيراو ق آیات جى قا بكای آياو جالوت کًًؿ
 يمایًؿ ظ٭ا که جى ٠میم ٔجىايآ وظکین هىحی.

 . ظکىهث و بك٬كاقی ٬ىٗ و ٠ؿل:7
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I ٓغّػ ّّ اُط ّبآل ًَّ ىَم ال ُّ ا َهَمُهٓن آلکَحاَب َوآلّمیَضاَو ّلی ًَ ٓيَضٓل
َ
اّت َوأ ًَ ا ّبآلَبی ًَ ا ُسُعَل ًَ ٓسَعٓل

َ
ٓذ أ َّ  ?.Hَل

کحا  و هیرماو ٨ركو ٨كورحاؾین جرا  و با آياو ها پیاهبكاو ؼىؾ قا با ؾالیل قوٌى ٨كوحاؾین
 هكؾم به ٬ىٗ و ٠ؿل ٬یام کًًؿ.

ٌایؿ بحىاو گ٩ث باالجكیى وٜی٩ه ايبیا همیى جٍکیل ظکىهث و بك٬ركاقی ٠رؿالث و 
باٌؿ لیكا يٝام جىظیؿی که ال ٘ك٦ ؼؿا هی ؾق کل يٝام هىحی یبك٬كاقی يٝام جىظیؿ

ظکرام جىظیرؿی، لکه ابك بٍك يالل ٌؿه اوث هؽحُ به لهاو و هکاو ؼاِی يیىث ب
 .باٌؿهی شهاو ٌمىل

و  که ظ٫ ا٘ا٠ث و ظکىهث قا به ِكاظث هؽحُ ؼؿا، پیاهبكای ِكیط جكیى آیه
 باٌؿ.هی يىاءوىقه  =9ؾايؿ، آیه هی اهام ه١ّىم

I ّئٓو ٌَ کٓن  ًٓ ٓهّش ّه
َ
وّلی اأٓل

ُ
ُعىَل َو أ ّؼیُمىا الشَّ

َ
َه َو أ ّؼیُمىا اللَّ

َ
ىا أ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ

َ
ی  یا أ ٌّ َجًاَصٓلُحٓن 

ٓدَغیُى  ء   یَؽ 
َ
ّه َو آلیٓىّم آْلّخّش رّلک َخییِش َو أ ىَو ّباللَّ ًُ ُحٓن ُجٓؤّه ًٓ ُعىّل ّإٓو ک ّه َو الشَّ وهُ ّإَلی اللَّ ُشدُّ ٌَ

ّویالً 
ٓ
ه ال کماو، ٨كهاو ؼؿا و قوىل و ٨كهايؿاقاو ٔال ٘ك٦ ؼؿا و قوىلٓ یاهل ا یا H.َجأ

ن ؼرؿا کٍؿ آو قا به ظکاق به يماٞ ک یمیگك ؾق چؿ، په ایًکؼىؾ ٌما هىحًؿ ا٘ا٠ث 
بهحرك و  ٌرما یاق بركاکرى یرؿ. ایماو ؾاقیاهث ایؿ اگك به ؼؿا و قول ٬یو قوىل بالگكؾاي

 .ؼىاهؿ بىؾ جك ٠ا٬بث ؼىي

ه کرًه اج٩ا٪ يٝرك ؾاقيرؿ یى لهی١ه ؾق ایهمه ه٩ىكاو Iٌؾق ج٩ىیك يمىيه آهؿه اوث، 
شاه١ره  یو ه١ًرى یهراؾ یه قهبركکر باٌرًؿ یهرهًٝىق ال اولىا االهك، اهاهاو ه١ّىم 

 به آيها و كؾه ٌؿه اوث اهبكیال ٘ك٦ ؼؿاويؿ و پ ی، ؾق جمام ٌئىو ليؿگیاواله
هًّى  ٌرىيؿ و  یه ال ٘ك٦ آيها به ه٭اهک یىايکو البحه  ٌىؾ یيمك آيها قا ٌاهل یو ٤
اوث يه  ا٘ا٠ث آيها اللم یًیكيؿ، با ٌكوٖ ه١یبه ٠هؿه بگ یقا ؾق شاه١ه اواله یپىح

 @H.باًٌؿ یهيمایًؿگاو اولىا االهك ه کًیه به ؼا٘ك اکه اولىا االهكيؿ، بلکًیبه ؼا٘ك ا
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 ؾق هىقؾ ه١ًای اولی االهك آهؿه اوث: ؾق کحا  ولین بى ٬یه الهاللی

I أْولهن و أٌعلهن و خیشهن أخی هیزا للیی ی األهش و الىالیة ِالأولٌی بیاو :
ثْن وظك یذه  -ثْن ابًی هزا هى بمذه - للیو وظك یذه للی سأط  -بى أبی ؼالب

هى بمذه  -و وظك یذه للی سأط الذغیى -ثْن ابًی هزا - للی سأط الذغى
 ?H.وادذ بمذ وادذ و األودیاء جغمة هى ولذ الذغیى

قوایات ٨كاوايی وشىؾ ؾاقؾ که اولی االهك  ،ؾق هىقؾ ه١ًای اولی االهك و هًٝىق ال آو
 ؾايؿ.هی واشبقا ؾايؿ و ا٘ا٠ث ال ایٍاو هی قا هؽحُ به اهام ه١ّىم

 :٨كهایًؿهی هىقؾ والیث اهل البیثؾق  ِاؾ٪اهام 

I ،ه ٓ هرا ثیرظاکم ظر٫ث ٔو یروال @H.ی لن یبمث يبیا ِْػ ااْل بهالحاوالیحًا والیة اللَّ
ماو بره یقا شم به آو ٔو با ا یاهبكیچ پیه هک ٓ ؼؿا اوثثیظاکم ظ٫ث ٔو یهماو وال

 اوث. آوٓ ي٩كوحاؾه

که گفٌث ظر٫ ا٘ا٠رث و ظکىهرث قا بره ِركاظث  یاجیو قوا اتی٘ب٫ آ ىیبًابكا
 ؾايًؿ.هی و اهام ه١ّىم اهبكیهؽحُ ؼؿا، پ

حزهترجَعثِحکبمجَر

ب١ؿ ال آو که اذبات ٌؿ ظ٫ ظاکمیث و ا٘ا٠ث ٨٭ٗ هؽحُ به ؼؿا، پیاهبك و اهام 
آیات و قوایات ٨كوايری  ،باٌؿ ؾقباقه ولب ظاکمیث ال ظکام شىق و ٜالنهی ه١ّىم

 آهؿه اوث: ءوىقه يىا 4:ؾق آیه  .پكؾالینهی بكقوی ایى اؾلهبه ؾاقین که 

I ٓو
َ
یُذوَو أ ٓبّلک یّش َِ ٓيّضَل ّهٓى 

ُ
ٓيّضَل ّإَلیک َو ها أ

ُ
ىا ّبما أ ًُ ُهٓن آَه يَّ

َ
ّزیَى یٓضُلُمىَو أ  َلٓن َجَش ّإَلی الَّ

َ
أ

ٓذ  َِ اُوىّت َو  ُهٓن َظیالاًل یَحذاکُمىا ّإَلی الؽَّ ٓو یّعیلَّ
َ
ییؽاُو أ ییُذ الؾَّ ُشوا ّبّه َو یّش ٍُ ٓو یک

َ
ّهُشوا أ

ُ
أ

ٓ برك جرى و برك یحب آورمايکبه آيچه ٔال  کًًؿ یهه گماو کقا  یىايک یؿیا يؿیآ H.َبّمیذاً 

                                                
 .=;5، َ 5٪، ز  5849ولین بى ٬یه هاللی، کحا  ولین بى ٬یه الهاللی، ٬ن،  .?
 .;87، َ 5هعمؿ بى ی١٭ى  کلیًی، الکا٨ی، شلؿ  .@



  7;   ٠لىم ویاویویژه ، 5845پاییم ، 95ٌماقه  ٨ّلًاهه 

 یام با٘ل قا بره ؾاوقک٘ا٤ىت و ظ ؼىاهًؿ یه یول ايؿ آوقؾهماو یا ،او يالل ٌؿهیًیٍیپ
آيهرا  ؼىاهؿ یهٙاو یو ٌ ا٨ك ٌىيؿکه به آيها ؾوحىق ؾاؾه ٌؿه به ٘ا٤ىت کًیبٙلبًؿ با ا

 .ًؿٓک٩یب یؾوق ؾوح یها كاههیبًؿ ٔو به کگمكاه  اً ؿیقا ٌؿ

ه ؾق ج٩ىیك يمىير .ىل ٬ٕاوت ظکام ٘ا٤ىت يهی ٌؿه اوثؾق ایى آیه ال قشىٞ و ٬ب
و  ی٠مرىه نکرظ یکات ٬كآو یك آیه ٨ى٪ همچىو وایآI :ـیل ج٩ىیك ایى آیه آهؿه اوث

و بره آيراو  ؿیريما یهراو یرهمه هىلماياو ؾق وكاوك ا٠ّاق و ٬ركوو ب یقا بكا یشاوؾاي
مراو یؼىاوحى ال ٘ا٤ىت، با ا یو ؾاوق ام با٘لکكؾو به ظکه هكاش١ه ک کًؿ یهاؼٙاق 

 ییها كاهرهیبك ظر٫ بره یىث، به ٠الوه ايىاو قا ال هىیوالگاق ي یحب آومايکبه ؼؿا و 
 ؾق بهرن هرا یؾاوقى یاؾ اوث، ه٩اوؿ چًریاق لی٨اِله آو ال ظ٫، بىه ک کًؿ یهپكجا  

 گكؾ ٠٭ربال ٠ىاهرل  یکیو  ىثیؿه يیه پىٌکچیبٍك بك ه یؽحى والهاو اشحما٠یق
 ?.Hٌىؾ یهاشحما٠ات هعىى  

ؾق اظاؾید هن ال قشىٞ به ظاکماو شىق يهی ٌؿه اوث و بكؾو ٬ٕاوت قا بره يرمؾ 
٠مك  -ایٍاو همايًؿ قشىٞ به ٘ا٤ىت ؾايىحه ايؿ، ؾقظؿیری که ؾق کحا  ٌكی٧ کا٨ی 

 ؾق هىقؾ قشىٞ به ظاکن شرىق ظٕركت ايؿ يمىؾهي٭ل  ال اهام ِاؾ٪ -ابى ظًٝله 
 ٨كهایًؿ:هی

I ا اقخ اؼرحال٦ یى یال هن هفهباو ها ؾق باقه ؾؿم: ؾو هكؾ یپكو ال اهام ٌٍن
اق؟ کرى یرا ظالل اوث ایمه قويؿ، آکاو ه١كو٦ به هعایا ٬أیًًؿ، يمؾ ولٙاو و٬ث ک

مه ق٨حه با کً ٘ا٤ىت به هعایپ ،مه قوؾکا ياظ٫ يمؾ آيها به هعایه به ظ٫ ک٨كهىؾ: هك 
 ی ٨كهایرؿ:ؿ و پٍرث کًًرؿ، ؼرؿای ج١رال٩رك وقليرکه ؼؿا ٨كهاو ؾاؾه به ٘ا٤ىت کًیا

Iا٨ك باٌرًؿکره ؾوحىق ؾاقيرؿ برؿاو کًیمه قويؿ با اکً ٘ا٤ىت به هعایپ ؼىاهًؿ یه H
ه ال ٘رك٦ کاو ياظ٫ یٙاو اوث و ٬أیً و ه٭ّىؾ ال آو ٌکاق وكیبى ی١ًیٔ٘ا٤ىت 
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ًًرؿ؟ ٨كهرىؾ: کكؾم: په چره کٓ. ٠كْ ايؿ ٌؿهشىق باًٌؿ ٘ا٤ىت ؼىايؿه  ظکىهث
ًؿ و ؾق ظالل و ظركام هرا يٝرك کث ید ها قا قوایه ظؿکال ٌماها  یکیهحىشه ٌىيؿ به 

ن ٌرماها ه٭ركق که او قا ظراکرٌىيؿ  یث او قأیمکو به ظ ؾايؿ یهام ها قا کؾاقؾ و اظ
ن برك ٔركق او کره ظکر یىرکكؾ ٔیًؿ و ال او ي فکن ها ٬ٕاوت کواؼحن و اگك ٘ب٫ ظ

ى یركؾه و اکر كؾه و قاؾ بك ها بك ؼؿا قؾکٌمكؾه و ها قا قؾ  کن ها قا وبکاوثٓ همايا ظ
 ?.Hبه ؼؿا اوث کؼىؾ ؾق هكل ٌك

وبلآىدرسهبىغیجتاهبمهؼصَمحقحبکویتًٍحَُاػ

باٌؿ و بكای ایًکه ایى ظر٫ بره اشركا هی ظ٫ ظاکمیث هؽحُ به ـات باقی ج١الی
ؾقآیؿ و ظکىهث الهی ؾق لهیى اوح٭كاق یابؿ ؼؿاويؿ ایى ظ٫ قا به شايٍیًاو ؼرىؾ کره 

باًٌؿ ج٩ىیٓ يمىؾه اوث و ال ایى ظ٫ با ج١بیكاجی هايًؿ ؼال٨ث و هی هماو ايبیا الهی
کره ظر٫ ا٘ا٠رث و ای والیث، یاؾ کكؾه اوث. ٌرایؿ بحرىاو گ٩رث ِركیط جركیى آیره

 ءوىقه يىا =9ؾايؿ، آیه هی و اهام ه١ّىم ظکىهث قا به ِكاظث هؽحُ ؼؿا، پیاهبك
 باٌؿ.هی

I َه ّؼیُمىا اللَّ
َ
ىا أ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ

َ
ی  یا أ ٌّ ّئٓو َجًاَصٓلُحٓن  ٌَ کٓن  ًٓ ٓهّش ّه

َ
وّلی اأٓل

ُ
ُعىَل َو أ ّؼیُمىا الشَّ

َ
َو أ

ٓدَغیُى  ء   یَؽ 
َ
ّه َو آلیٓىّم آْلّخّش رّلک َخییِش َو أ ىَو ّباللَّ ًُ ُحٓن ُجٓؤّه ًٓ ُعىّل ّإٓو ک ّه َو الشَّ وهُ ّإَلی اللَّ ُشدُّ ٌَ

ّویالً 
ٓ
ه ال کاو ٔال ٘ك٦ ؼؿا و قوىلٓ ماو، ٨كهاو ؼؿا و قوىل و ٨كهايؿاقیاهل ا یا .Hَجأ

ن ؼرؿا کٍؿ آو قا به ظکاق به يماٞ ک یمیؿ، په اگك ؾق چیًکؼىؾ ٌما هىحًؿ ا٘ا٠ث 
بهحرك و  ٌرما یاق بركاکرى یرؿ. ایماو ؾاقیاهث ایؿ اگك به ؼؿا و قول ٬یو قوىل بالگكؾاي

 ؼىاهؿ بىؾ. جك ٠ا٬بث ؼىي

ه کرًه اج٩را٪ يٝرك ؾاقيرؿ یى لهی١ه ؾق ایؾق ج٩ىیك يمىيه آهؿه اوث، همه ه٩ىكاو ٌ
شاه١ره  یو ه١ًرى یهراؾ یه قهبركک باًٌؿ یه، اهاهاو ه١ّىم Hاولىا االهكI هًٝىق ال
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 به آيها و كؾه ٌؿه اوث اهبكیال ٘ك٦ ؼؿاويؿ و پ ی، ؾق جمام ٌئىو ليؿگیاواله
هًّى  ٌرىيؿ و  یه ال ٘ك٦ آيها به ه٭اهک یىايکو البحه  ٌىؾ یيمك آيها قا ٌاهل یو ٤
ا٘ا٠ث آيها اللم اوث يه  یًیكيؿ، با ٌكوٖ ه١یبه ٠هؿه بگ یق شاه١ه اوالهقا ؾ یپىح

 .باًٌؿ یهًؿگاو اولىا االهك یه يماکًیه به ؼا٘ك اکه اولىا االهكيؿ، بلکًیبه ؼا٘ك ا

ایرى  ٠ٓرس٠ّرك ٔباٌؿ که ؾق لهاو ٤یبث ظٕكت ولری هی ال اِلی ایىإظال و
وٜی٩ه بك ٠هؿه چه کىايی اورث و چره کىرايی بایرؿ ؾق لهراو ٤یبرث بره ظکىهرث، 

ی که ال ٘ك٦ ؼؿا بك ٠هرؿه پیراهبكاو و اهاهراو ه١ّرىم اهىق٬ٕاوت و همچًیى کلیه 
 ٬كاق ؾاؾه ٌؿه اوث ب كؾاليؿ؟

ؾق هىقؾ هاهیث ظکىهث وشایگاه والیث بایؿ گ٩ث که ایى شایگاه ٘ب٫ يٝك اهرام 
ؿ ـاجه ٌأو و شایگاهی يؿاقؾ بلکه وویله ايصام وٜای٧ اوث، اهرام ٨ی ظ ٓقهٔ یًیؼم

 ٨كهایًؿ:هی ؼمیًی ؾق کحا  والیث ٨٭یه ؼىؾ ؾق ایى باقه

 Iبلیي یظؿ ـاجه، ٌأو و ه٭اه یىهث ٨ک٠هؿه ؾاق ٌؿو ظ Jايصرام  لهیووره کرىث
 .Hاوالم اوث ٠اؾاليهيٝام  یام و بك٬كاقکاظ یاشكا ٩هیوٜ

به ابى ٠بان ٨كهرىؾ:  یىهث و ٨كهايؿهکي٩ه ظ باقهؾق ىیالمإهًیكظٕكت اه
Iى هرن یربك ٌما يمؾ هى ال ا یچ. ٨كهىؾ: ٨كهايؿهیاقلؾ؟ گ٩ث: ه ی٩ً چ٭ؿق هکى یا
ىهرث برك ٌرما بحرىاين ظر٫ کو ظ ی٨كهايرؿه لهیووه به کى ین اقلٌحك اوثJ هگك اک
المايرهٓ قا ال ٬ايىو و يٝاهرات يراقوا و ٬ٜٔايىو و يٝام اوالمٓ قا بك٬كاق والمJ و با٘ل ٔ
 ?.Hاو بكؾاقمیه

بك  بًابكایى ها بایؿ به ؾيبال ایى باٌین که ؾق لهاو ٤یبث اهاهاو ه١ّىم ایى وٜی٩ه قا
 ؟ايؿ ؾاؾه٠هؿه چه کىايی ٬كاق 

                                                
 .98٪، َ  5867ویؿ قوض الله هىوىی ؼمیًی، والیث ٨٭یه، جهكاو، هإوىه جًٝین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی قه،  .?
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جمرام هًاِرب و ٌرئىو  ،یًیى هكظرىم يرائیو ال هحرأؼكی ؾق هیاو ٨٭ها هكظىم يكا٬
او یرب یام ٨ی٠ىائؿ األIيكا٬ی ؾق کحا  ؾايًؿ، هكظىم  یه ذابث هی٨٭ یاهام قا بكا یا٠حباق

، ظر٫ والیرث و ظاکمیرث قا هؽرحُ بره ؼرؿا، قورىل و اوِریا ال Hامکر٬ىا٠ؿ األظ
٨كهایًرؿ اِرل هری ؾق هىقؾ ٤یكال قوىل و اهاهاو ه١ّرىم J وؾايؿهی ه١ّىهیى

هرام، ٠ؿم ذبىت والیث اظؿی بك اظؿی اوث اال کىی که ال ٘ك٦ ؼرؿا، قورىل یرا ا
 .و كؾه ٌؿه باٌؿوالیث به آو 

Iأدذ  و أها ویش الشعىل و أودیائه، ٌال ؽک أْو األدل لذم ثبىت والیة أدذ للی
 ?.Hأو أدذ أودیائه، للی أدذ ٌی أهش إاْل هى واْله الْله عبذايه أو سعىله

پكؾاليرؿ و ٨٭یره قا ظراکن ؾق لهراو هی ایٍاو ویه به اذبات والیث ٠اهه بكای ٨٭یه
که ٨٭یه ؾق لهاو ٤یبث ال ٘ك٦ ه١ّىم والیث ايؿ ًؿ و ه١ح٭ؿؾايهی ه٤یبث و يىا  ائم

 :٨كهایًؿهی ٠اهه ؾاقيؿ و ؾق هىقؾ وٜای٧ ٨٭ها ؾق لهاو ٤یبث

Iٌییه  -الزیى هن عیالؼیى األيیام و دصیىو اإلعیالم -کْل ها کاو للًبی و اإلهام
 @.Hالىالیة و کاو لهن، ٌللٍّیه أیعا رلک

ذابث ٌؿه اورث ؾق لهراو ٤یبرث بركای ٨٭یره  پیاهبك و اهام جماهی وٜای٩ی که بكای
 ذابث اوث و بكای اذبات وؽى ؼىؾ قوایات ٨كاوايری کره ؾق ایرى لهیًره وشرىؾ ؾاقؾ قا

 .آوقینهی ؾاقؾ قا ه چًؿ قوایث قا که ؾاللث بك والیث ٨٭یهبكای يمىي آوقيؿ.هی

 ؾق کحا  ٌكی٧ کا٨ی ؾق ظؿید ِعیعی آهؿه اوث:

I 
َ
ُذ ٓبُى یٓذیی َلٓى أ ّبیی ُهَذمَّ

َ
ّذ ٓبّى َخاّلیذ  َلیٓى أ ّذ ٓبّى ّلیَغی َلٓى ُهَذمَّ ٓدَمَذ ٓبّى ُهَذمَّ

هّ  ّبی َلٓبّذ اللَّ
َ
ٓيّبیاّء  ٔقٕ آلَبٓخَحّشی َلٓى أ

َ
اَل: ّإوَّ آلُمَلَماَء َوَسَثُة اأٓل َِ.HA 

                                                
 .=96٪، َ  ;585هال اظمؿ يكا٬ی، ٠ىائؿ األیام ٨ی بیاو ٬ىا٠ؿ األظکام، ٬ن، ايحٍاقات ؾ٨حك جبلی٥ات اوالهی،  .?
 هماو. .@
A. 76، َ 5، ز اإلوالهیة ،ی١٭ى  کلیًی، الکا٨ی ابىش٩١ك هعمؿ بى. 
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اهام ؼمیًی يیم ؾق کحا  والیث ٨٭یه ال ایى ظؿید بكای اذبات والیث ٨٭یه اوح٩اؾه 
کٓن Iو با ٬كیًه ٬كاق ؾاؾو آیه  ايؿ يمىؾه ًٓ ٓهیّش ّهی

َ
وّلیی اأٓل

ُ
ُعىَل َو أ ّؼیُمىا الشَّ

َ
َه َو أ ّؼیُمىا اللَّ

َ
 ،«أ

 باٌرؿ بركای ٨٭یره يیرم ذابرثهری و وٜای٩ی که بكای پیاهبك و اهام ه١ّرىم إوجماهی ٌ
ا٠حباقی و ٠٭الیی اوث ٬ابل ايح٭ال  اهىقت قا که شمو اقال شمله والیث و اه ،ؾايًؿهی
 .ؾايًؿهی قخ قویؿو به ؾیگكاوو ا

بؿايین جماهی وٜای٧ پیاهبك و اهاهراو ه١ّرىم  لاهک ٭یه قابًابكایى اگكاؾله والیث ٨
باٌرؿ ال شملره ایرى وٜرای٧ ظر٫ هری ؾق لهاو ٤یبث بك ٠هؿه ٨٭یره شراهٟ الٍركایٗ

 .باٌؿهی ظاکمیث و جٍکیل ظکىهث بكای اشكای اظکام اوالهی

ل ظکىهرث بركای لی بایؿ گ٩ث ظ٫ ظاکمیث و جٍکیب ٬ببًابكایى با جىشه به هٙال
شراهٟ الٍركایٗ ٬ركاق  کام اوالهی ؾق لهاو ٤یبث اهام ه١ّىم بك ٠هؿه ٨٭یهظاشكای ا

 .ؾاؾه ٌؿه اوث

 چزا تایذ اس اٍاهز حکَهت اعاعت کزد؟

ايىاو هىشىؾی هؽحاق و آلاؾ آ٨كیؿه ٌؿه اوث و اواوی جكیى ٨ك٪ ايىاو برا ورایك 
جىاو ؾق هىقؾ آلاؾی هی باٌؿ ال شمله آیاجی کههی اقاؾه و اؼحیاق اوهؽلى٬ات يیم هماو 

 وىقه ايىاو اوث. 7اقاؾه و اؼحیاق ايىاو اوح٩اؾه يمىؾ آیه 

I ًىسا ٍُ ا ک ا ؽاکشًا َو ّإهَّ ّبیَل ّإهَّ ا َهَذیًاهُ الغَّ ٭ث قاه ٔظ٫ و با٘لٓ قا بره او یها به ظ٭ ?.Hّإيَّ
ؿ و ؼىاهرؿ ٔآو ي١مرث یى ي١مثٓ گىیك ٔاکكؾ وٓ ٌیث پفین ظال ؼىاهؿ ٔهؿایيمىؾ

 .ؿًک٩كاو کقآ 

بىیاقی ال ه٩ىكاو ایى آیه قا ؾلیل بك آلاؾی ايىراو ؾق هرىقؾ پرفیكي و ايحؽرا  قاه 
ٌىؾ هی ليؿگی و ٬ؿم بكؾاٌحى ؾق هىیك ظ٫ و یا با٘ل ؾايىحه ايؿ، با ایى ج٩اویك چگىيه

                                                
 .7آیه  ،وىقه ايىاو .?
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والهی يمرىؾ؟ ؾق پاورػ بایرؿ ٌهكويؿاو قا هلمم و هصبىق به پفیكي ٬ىايیى ؾق ؾولث ا
 :گ٩ث

Iى یٌرهكويؿاو بره ايصرام ؾورحىقات و ٬رىاي یج١هرؿ اؼال٬ر یبه ه١ًا یاویالمام و
هكجبٗ اورث  یى پكوً هًصاقیؼاَ ؼىؾ با ا یى ه٩هىم ؾق ه١ًایظکىهث اوث. ا

 ?H.ال ؾولث ا٘ا٠ث کكؾ؟H ؿیباI یل اؼال٬یچكا و بًا به کؿام ؾالIکه 

، بركای پاورػ بره ایرى ايرؿ ؾاؾهه ئ٨الو٩ه يٝكات هح١ؿؾی اقا Jالإؾق پاوػ به ایى و
ال بایؿ پیٍیًه ایى بعد قا هىقؾ بكقوری ٬ركاق ؾاؾ و ههرن جركیى بعرد پیٍریًی آو إو

اذبرات هرا هٍكو٠یث اوث، ٨الو٩ه هك کرؿام ٘بر٫ هٍركو٠یحی کره بركای ظکىهرث
 ویًا ه١ح٭ؿ اوث:الو٩ه هىلماو ابى ؾق هیاو ٨ايؿ ال پكؾاؼحهإبه پاوػ ایى و ايؿ يمىؾه

Iٌرىؾ.  یى هیؾق اشحماٞ جأه هاجًاو  ی١ی٘ب یالهایكا يیبالٙبٟ اوث، ل یايىاو هؿي
ى کًًرؿه یاورث کره جرأه یا اشحماٞ ياچاق ال ج١اهل اوث و ج١اهل، هعحاز ٬ايىو ٠اؾله

 ٍحك هّلعثیها به ومث شلب هكچه ب ايىاو ی١یً ٘بیكا گكایهّالط همه باٌؿ، ل
ك یرگٍحك ٌرؿه و ٨ىراؾ، ٠رالن یب جٕاؾهااذك يبىؾ ٬ايىو ٠اؾله، و با٠د جٕاؾ اوث. بك 

قوؾ. ال  یى هریجٕاؾ، ٨ىاؾ، ٜلن و اجال٦ ظر٫، هّرالط همره ال بر صةیيحٌىؾ. ؾق  یه
 یى کًًؿه هّرالط اشحمراٞ و ٠رؿل هرؿيیجأه ییگك، وشىؾ ٬ايىو ٠اؾله به جًهای٘ك٦ ؾ

 یؼرىؾي کىر ی٠اؾل ؾق ٌکل آقهاي ی٠اؾل اوث. هصك یالهًؿ هصكیىث، بلکه يیي
 ی١ث الهریبا ٌرك هاجً، ٠HاؾلهI٭ث یىث، هماو گىيه که ٬ايىو به ظ٫ و ظ٭یي یشم يب

و  یل ٠٭لریجمرام ٨ٕرا یا٨حه و ؾاقای٭ث کمال یبه ظ٭ یايىاي یكا يبیؿ، لیآ یؾوث ه به
باٌؿ.  یگكاو هیبك ؾ یو یبكجك یاِل یى کمال او هالک و هبًایو ا ايىاو اوث ی٠مل

اوث کره  یايىاو کاهل و هح١ال ی١ًی١ث ٠اؾله اوثJ یِاؾ٪ و ِالط ٌك یهصك یبي
ِراؾ٬ايه  یاشكا ی٠ّمثٓ بكأ یي٩ىاي١ث ؾاقؾ و هن والهث یهن ٠لن کاهل به ٌك

                                                
 .=>57ظیات الله یىو٩ی، المام ویاوی ؾق ٨لى٩ه ویاوی ابى ویًا، هصله ه١ك٨ث ویاوی، وال ؾوم، ٌماقه ؾوم، پاییم  .?
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، یث يٝام اشحما٠یث و هٍكو٠یظ٭اي یاِل ی، هبًایو اؼال٬ ی١ث. ال يٝك ٨لى٩یٌك
ها بره  الحرمام ايىراو یو اؼال٬ یه ٨لى٩یپاH ٠ؿالثIو  یث ٠ؿالث اوث٬ايىو و ظاکم

 ?.Hؿیآ یهبه ظىا   یاویو المام و ٬ايىو، ظکىهث ظاکن

 بىؾو ظکىهرث، ا٘ا٠رث ال ٨كهراو ؼرؿابه ٠باقت ؾیگك ه٭حٕی هٍكو٠یث الهی 
واشب  ،و همچًیى هك که که ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ هًّى  بكای ظکىهث باٌؿ باٌؿهی

 .ث و ال هؽال٩ث با او يهی ٌؿه اوثاال٘ا٠ه او

لِلشٍماعبػتاسحبکنثِػٌَاىیکٍاجتشزػیاد

 :٨كهایًؿهی لی ٌیػ ه٩یؿ آهؿه اوثقوىل ؼؿا ؾق ظؿیری که ؾق کحا  اها

I اعممىا و أؼیمىا لمى واْله الْله األهش، ٌئْيه يفام اإلعالمالْلهِال سعىل :H.@ 

 يبرىی،بًابكایى ههن جكیى ؾلیل و هبًای ا٘ا٠ث ال ظاکن اورالهی قا ٘بر٫ قوایرث 
جىاو ظ٩ٛ يٝام اشحما٠ی بیاو يمىؾ لیركا اگرك يا٨كهرايی و ٠رؿم ا٘ا٠رث ال ظراکن هی

 اوالهی ؾق شاه١ه قواز پیؿا کًؿ هىشب هكز و هكز و ال هن گىیؽحگی يٝام اوالهی
 .گكؾؾهی

ك کره بریى لٍرک يمىؾ، ؾق شً  ِر٩یى اقیػ هٍاهؿهجىاو ؾق جهی يمىيه ایى اهك قا 
ؾقگك٨ث ؾق ٬ٕیه ظکمیث و يیكيگی که ه١اویره بركای ؼاجمره و ه١اویه  هًیىإاهیك الم

ال ٨كهراو ایٍراو  هًیى ظٕركت ٠لریإكیاو اهیك المره کاق بكؾ، لٍکؾاؾو شً  ب
یه ظکمیث یوكپیچی يمىؾيؿ و ؾق يحیصه شً  به اجمام قویؿ و ه١اویه با يیكي  ؾق ٬ٕ

جب١رات شبركاو  جىايؿهی به ؼال٨ث قویؿ بًابكایى وكپیچی ال ؾوحىقات ظاکن اوالهی
 .م اوالهی قا به همكاه ؾاٌحه باٌؿياپفیكی هايًؿ ٨كوپاٌی يٝا

                                                
 .=>57ظیات الله، یىو٩ی، المام ویاوی ؾق ٨لى٩ه ویاوی ابى ویًا، هصله ه١ك٨ث ویاوی، وال ؾوم، ٌماقه ؾوم، پاییم  .?
 .58٪، َ  5857هعمؿ بى هعمؿ ه٩یؿ، األهالی للم٩یؿ، ٬ن، کًگكه ٌیػ ه٩یؿ،  .@
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ٌرىؾ کره هری وكپیچی ال ؾوحىقات ظاکن اوالهی هىشب ایصاؾ ٨ىاؾ ؾق شاه١ره
جىايؿ همیى ٠ؿم ا٘ا٠ث ال ظاکن اوالهی باٌؿ هی یکی ال هّاؾی٫ ا٨ىاؾ ٨ی االقْ

االقْ ؾق يٝرك گك٨حره ٌرؿه هصالات بىیاق وًگیًی بكای ه٩ىرؿ ٨ری  ؾق ٨٭ه اوالهی
 ؾ هىرحىشب هصرالات ورًگیًیايرؿالهری اوث لیكا کىی که يٝام اوالهی قا به ؼٙك

 :٬كآو کكین ؾق ایى باقه آهؿه اوثؾق باٌؿ هی

I ٓدیاهیا
َ
اَط َجّمیَك َهٓى أ ًَّ َحَل ال َِ يَّما 

َ
کأ ٌَ ٓسّض 

َ
ی اأٓل ٌّ غاد   ٌَ ٓو 

َ
ظ  أ ٍٓ غًا ّبَىیّش َي ٍٓ َحَل َي َِ َهٓى 

يَّما
َ
کأ اَطَ  َجّمیماً  ٌَ ًَّ ٓدیا ال

َ
 یا ٨ىراؾ ؾق قویرا  ٬حرل کرقا بؿوو اقج یه ايىايکهك ?.Hأ

قا ال هركگ  یه ايىرايکٍحه و هك کها قا  همه ايىاو ییه گىکٍؿ چًاو اوث کى بیله
 .كؾه اوثکهمه هكؾم قا ليؿه  ییه گىکبؽٍؿ چًاو اوث  ییقها

ٌرىقي برك اؾی٫ ب٥ی ٔال هّ اگك هؽال٩ث با ؾوحىقات و ٬ىايیى ؾق ؾولث اوالهی
 ٓق٠ب ؾق شاه١ه و جكورايؿو هركؾمٔکٍیؿو والض بكای  و هعاقبه ٓظکىهث اوالهی

 باٌؿ.هی ٨ىاؾ ٨ی االقْ و ٬حلا ،باٌؿ ؾق ایى ِىقت ظکن چًیى ٌؽّی

قا بره ٠ًرىاو  ي٭ل ٌؿه اوث که لموم ا٘ا٠ث ال ظراکن قوایاجی ال اهام ه١ّىم
ؾق هاشكای ظکمیث  المىهًیى ٠لی. ظٕكت اهیكايؿ يمىؾهیک واشب ٌك٠ی بیاو 

ظٕركت  Hال ظکن االللرهIگ٩حًؿ هی کكؾيؿ وهی که ؼىاقز بیاوای ههؾق پاوػ به ٌب
 ٘ىق بیاو يمىؾيؿ: شىا  ایٍاو قا ایى

Iىُلىَو: اَل إٓهَشَة إ ُّ ّه، َو َلکٓى َهُؤْلء ی ُه اَل ُدکَن إالَّ ّللَّ ٍُّ یَشاُد ّبَها َباّؼِل. َيَمٓن إيَّ الَّ کّلَمُة َد
یَها ٌّ ی إٓهَشّجّه آلُمٓؤّهُى، َو یٓغَحٓمّحُك  ٌّ اّجش  یٓمَمُل  ٌَ ٓو 

َ
ّهیش  َبشٍّ أ

َ
اّط ّهٓى أ ًَّ ُه اَلُبذَّ ّلل ّه َو إيَّ ُش،  ّللَّ ٌّ آلکا

ی ٍَ یَها االَجَل، َو یٓجَمُك ّبّه آل ٌّ ُه الَلُه  بُ  َو یَبلِّ َهُى ّبّه الغُّ
ٓ
، َو َجأ اَجُل ّبّه آلَمُذوُّ َّ ُل، َو یٓؤَخُز ُء، َو ی

اّجش   ٌَ یَخ َبشٌّ َو یٓغَحَشاَح ّهٓى  ی یٓغَحّش ّىی، َدحَّ َّ ًّ ّهَى آل ّمی  @.Hّبّه ّللعَّ
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Iیهّ ٕ یبا٘رل ؾاقيرؿ. آق ۀئقاؾاورث مّهرا ال آو  یالم ظّ٭ کالم، کى یا ، اَل ُدکیَن إالَّ ّللَّ
 ًهرایؼىاهًرؿ بميًرؿ، ا یى ظرك٦ قا يمیرًهرا ایى ایکىث، ولریك ؼؿا يی٤ یبكا یمکظ
ك یررؼرؿا و هرركؾم مه یىرث هگررك برركایي یىهحکررئهرراقت و ظ: هکرًررؿ یؼىاهًرؿ بگى یه

ا یرؾاٌرحه باٌرًؿ،  یكیه مهکًیى ظك٦ ٤لٗ اوثJ هكؾم ياچاقيؿ ال ایؼىاهًؿJ و ا یيم
ؼرىؾ  یاقهراکى بره یك، هإهًیئهاقت آو مه ۀیواه ؾق کك ٨اشك یا مهی مهکیپا ی١ًیك َبّك یمه

ا٨ك هرن کرآؼكت ؼىؾ بكؾاقيؿJ  یبكا یا ه و جىٌهكیبكوًؿJ به ٠باؾت ؼىؾ بكوًؿ و ـؼ
ٌرىؾ و  یه یور ك همراو ئهراقت، ۀواورٙه بقوؿJ و لهاو  یؼىؾ ه یىیبه جمّح١ات ؾي

ه برٌرىؾJ و  یء و هًرا٨ٟ شمرٟ ه ی٤ًرائن و ٨َر ،كیرآو مه ۀواوٙه بؿ. یآ یقولگاق به وك ه
ك یرآو مه ۀواورٙه برًًرؿJ ک یًًؿ و او قا ؾ٨ٟ هک یؾٌمى شً  ه باك هكؾم یآو مه ۀواوٙ

ؼرىؾ ٨راشك باٌرؿ  یٌؽّ یاقهاکك ؾق یًؿ اگك آو مهک یؿا هیث پیها مهً لیو وب ها قاه
ه ظر٫ّ کرك اورث یرآو مه ۀواوٙه بهكبىٖ يؽىاهؿ بىؾJ  اهىق یؼىؾ اووث، به با٬ یبكا

و  هرؿآاقیكؾه و بکراق اورحكاظث کرىیکي ه ٌرؽُکرًیكيرؿ جرا ایگ یه ی٧ قا ال ٬ىی١ٔ
 ?.Hث به وك بكؾیث و هّىيی٨اشك و ٜالن ؾق مهًى ئيىاو ال ٌؽُ یهمچً

ي٭ل ٌرؿه ایٍراو ٠لرث وشرىؾ اهرام و  ؾق ظؿید ِعیعی که ال اهام ِاؾ٪
ٌرىؾ هگرك برا يمری بًابك ایى قوایث، شاه١ه اِرالض ،ؾايًؿهی شاه١هپیٍىا قا اِالض 

 .وشىؾ ا٘ا٠ث ال اهام و پیٍىای شاه١ه

I اُط ّإالَّ ّبّئَهام  َو ًَّ ٓسُض ّإالَّ ّبیَزّلکاَل یٓصُلُخ ال
َ
 هركؾم اِرالض اهرىق @H.اَل َجٓصیُلُخ اأٓل

 او لهیى به ومث آباؾايی پریً ۀلیووٌىؾ، هگك به واوٙه پیٍىا و قهبكی و شم به يمی
 قوؾ.يمی

کره ال ای ال که چكا بایؿ ال اواهك ظکىهث ا٘ا٠ث يمىؾ، يحیصرهإؾق پاوػ به ایى و
ظ٩ٛ يٝام اشحمرا٠ی هًرىٖ بره  اوث که اوالً جىاو بؿوث آوقؾ ایى هی بكقوی ایى اؾله
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باٌؿ و همچًیى بركای اِرالض شاه١ره و شلرىگیكی ال هی وشىؾ ظاکن و ا٘ا٠ث ال او
 .باٌؿهی وشىؾ ظاکن یک اهك ٔكوقی٨ىاؾ آو 
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 گیزیًتیجِ

 ییاهرك هبًرا ىیظکىهرث اورث همر یو کاقآهؿ ثیه٭بىل یاواو هیپا ث،یهٍكو٠
ظکىهرث بره و ا٘ا٠رث ٌرهكويؿاو يىربث بره  یاویالمام و كيیپف ی٠ًّك بكا ىیجك

ؾق برا  ظکىهرث  یاوریهىٔرىٞ ٨لىر٩ه و ىیاوان جك یاوی. المام وؿیآهی ظىا 
 ث.او

 یؾق ؾولرث اوراله ٌرهكويؿاو اوث که: ىیوشىؾ ؾاقؾ ا ًصایکه ؾق ا یاواو وإال
 ال ؾولث ا٘ا٠ث کًًؿ؟ ؿیبا لیچكا و بًا به کؿام ؾل

الرمام  هبرايی ٨٭هری هٍركو٠یث یبره بكقور یاوری٨٭ه و کكؾیبا قو ٫یجع٭ایى ؾق 
پكؾاؼحین و يحایصی که به ؾوث آهؿ بره ٌركض  یٌهكويؿاو ؾق ظکىهث و ؾولث اواله

 باٌؿ:هی لیك

 گكؾؾ:هی هبايی هٍكو٠یث المام ویاوی به ایى ؾو وإال ههن بك

 وظ٫ ِؿوق ظکن قا ؾاقؾ؟ ثیظ٫ ظاکم یچه کى .5

 ال اواهك ظکىهث ا٘ا٠ث کكؾ؟ ؿی. چكا با6

ین که ؾق اورالم اِراًل ٔركوقجی بركای ىؾبكقوی يم بكای پاوػ به ایى پكوً ابحؿا
هالکات و هبايی هؽحل٩ی  ،جٍکیل ظکىهث وشىؾ ؾاقؾ یا ؼیك؟ بكای ٔكوقت ایى اهك

وشىؾ ؾاٌث الشمله هاهیث ٬ىايیى اشحما٠ی اوالم، ٔكوقت اوحمكاق اشكای اظکرام 
ظر٫  و پاوػ به ایى وىال کهJقوی ٔكوقت جٍکیل ظکىهث اوالهی الهی. ب١ؿ ال بك

ظاکمیث ؾق اوالم هح١ل٫ به کیىث؟ با بكقوی که ايصام ٌؿ ایى ظ٫ ٘ب٫ آیات ٬ركآو 
 ?.«مُ إِلَّا لِلَّهکإِنِ الْحُ» :باٌؿهی کكین هح١ل٫ به ؼؿای هح١ال
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ؼؿاويرؿ  ابرؿیاورح٭كاق  ىیؾق له یو ظکىهث اله ؿیظ٫ به اشكا ؾقآ ىیا ًکهیا یبكا
 ىیيمىؾه اوث و ال ا ٓیباًٌؿ ج٩ىهی یاله ایؼىؾ که هماو ايب ًاویظ٫ قا به شايٍ ىیا

٠مرؿه ؾلیرل آو يیرم آیرات و اورث.  ٌرؿه اؾی ث،یهايًؿ ؼال٨ث و وال یكاجیظ٫ با ج١ب
 قوایات بىؾ که بكقوی گكؾیؿ.

 بكای پاوػ به وإال ؾوم که چكا بایؿ ال اواهك ظکىهث ا٘ا٠ث يمىؾ؟

 :جكیى ؾلیل قوایث يبىی اوث ههن .ؿیـکك گكؾبكای ایى اهك  یهؽحل٩ ؾالئل

Iاعممىا و أؼیمىا لمى واْله الْله األهش، ٌئْيه يفام اإلعالمِال سعىل الْله :H.? 

 ،یيبرى ثیرقا ٘بر٫ قوا یا٘ا٠ث ال ظاکن اوراله یو هبًا لیؾل ىیههن جك ىیبًابكا
هًىٖ به وشرىؾ ظراکن و  یظ٩ٛ يٝام اشحما٠ .يمىؾ اویب یجىاو ظ٩ٛ يٝام اشحما٠هی

وشرىؾ  ،ال ٨ىراؾ آو یكیاِالض شاه١ه و شلىگ یبكا ىیباٌؿ و همچًهی ا٘ا٠ث ال او
 باٌؿ.هی یاهك ٔكوق کیظاکن 
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