ابـٌا :جایگاُ یواًی دس ًشاًِ ّای ظَْس اهام صهاى(عج) چیست؟
ـــ تسن اهلل الشحوي الشحین .دس هَسد یواًی آخشالضهاى ،سٍایاتی دس هٌاتغ ضیؼِ ٍ سٌی ٍخَد داسد 51 .سٍایت ٍ یک گضاسش
تاسیخی اص «سغیح کاّي» دس هٌاتغ ضیؼی ٍخَد داسد .دس هٌاتغ اّل سٌت ّن دس  3سٍایت تِ تحث یواًی پشداختِ اًذ .الثتِ اّل
سٌت سٍایتی سا ّن تا ػٌَاى لحغاًی داسًذ کِ تٌذُ دس تحمیمات خَد تِ ایي ًتیدِ سسیذم کِ لحغاًی ًوی تَاًذ یواًی تاضذ .پس
ػوالً هدوَػِ گضاسش ٍ سٍایاتی کِ دس ضیؼِ ٍ سٌی ًسثت تِ یواًی داسین  51سٍایت است .
ابـٌا :ایي سٍایات هعتبش ّستٌذ؟
ـــ ّوِ ایي  18سٍایت ضؼف سٌذ داسًذ؛ یؼٌی ًوی تَاًین ٍالؼاً آًْا سا سٍایت هؼتثش تٌاهین ٍ تگَیین ایي سٍایت خضء سٍایت ّای
هؼتثش هاست .اها اص هدوَع  51سٍایت 6 ،سٍایت لاتل لثَل است .یک سشی سٍایات ضؼیف ّن تا ّوذیگش ّوپَضاًی داسًذ .اص سٍایات
اّل سٌت ًیض فمظ یک سٍایت سا لثَل هی کٌین .
ابـٌا :آیا هشخصات یواًی دس ایي سٍایات رکش شذُ است؟
ـــ دس هَسد ٍیژگی ّای یواًی آًچِ کِ اص هدوَع سٍایات تِ دست هی آیذ ایي است کِ ًْایتاً هی تَاًین تگَیین کِ اغل یواًی
لاتل اثثات است ٍ ال غیش .یؼٌی ایٌکِ ها اص سٍایات هطخػات ظاّشی تشای یواًی تیاى کٌین ،ایٌگًَِ ًیست .ایٌکِ هطخػِ ای تا
ػٌَاى ایٌکِ اسن آى چیست ٍ اص کذام لثیلِ است؟ چیضی دس سٍایات ًذاسین .یک ًکتِ گٌگ ٍ هثْوی تِ ػٌَاى یواًی ٍخَد داسد.
اگش ایي اغل سا تپزیشین کِ یواًی خضء ًطاًِ ّای ظَْس است هی گَیین یواًی اص یوي خَاّذ آهذ ٍ خضء لطگشیاى هْذی(ػح)
خَاّذ تَد .اها اسن آى چیست؟ چِ حشکتی لشاس است اًدام دّذ؟ چِ ٍیژگی ٍ خػَغیاتی داسد؟ ٍ یاساى آى چِ کساًی ّستٌذ؟
چیضی دس فضای سٍایات ًذاسین .
تِ ػالٍُ ایٌکِ دس تحث یواًی سٍایات هتؼاسضی داسین؛ دس تؼضی سٍایات آهذُ است کِ یواًی دس دٍسُ حضشت هْذی(ػح) صًذُ است
ٍ فؼالیت هی کٌذ .سٍایت دیگش هی گَیذ یواًی ًَد سال لثل اص هْذی(ػح) کطتِ هی ضَد ،تؼذ فشصًذ اٍ سٍی کاس هی آیذ ٍ تؼذ اص
تَلذ اهام صهاى(ػح) یواًی سخؼت خَاّذ کشد .یؼٌی یواًی دس حکَهت هْذی(ػح) سخؼت هی کٌذ ًِ ایٌکِ اٍ تِ ػٌَاى صهیٌِ ساص
حکَهت هْذی(ػح) است .دس سٍایتی آهذُ است کِ خشٍج یواًی تا سفیاًی ٍ خشاساًی ّوضهاى است؛ اها دس سٍایتی دیگش ،یواًی
لثل اص سفیاًی حشکت هی کٌذ  .دس یک دستِ سٍایات یواًی تش سفیاًی غلثِ هی کٌذ ،اها دس سٍایات دیگش ،سفیاًی تش یواًی غلثِ هی
کٌذ .اص ایي تطتت سٍایات ًوی تَاًین ًظش خاهؼی استخشاج کٌین ٍ تؼذد یواًی ّا تشداضت کٌین .چَى تؼذد ،صهاًی است کِ ٍلتی
سٍایات هؼتثش ٍ فضای سٍایات سا تحیل هی کٌین تِ ایي تمسین تٌذی دٍگاًِ ٍ یا سِ گاًِ تَدى یواًی تشساًین؛ دس غَستی کِ ّوِ
دس هَسد ظَْس هْذی(ػح) ٍ آهذى یک یواًی سخي هی گَیٌذٍ .خِ توایضی ّن ًیست کِ ـ تالفشؼ ـ یک یواًی اص چیي هی آیذ ٍ
یک یواًی اص یويّ .وِ سٍایات اص یک ػٌَاًی تِ ًام یواًی غحثت هی کٌٌذ.
پس تفاٍت ٍ تؼاسؼ تیي سٍایات ٍخَد داسد ٍ اص تیي  51سٍایت 10یا  51سٍایت ضؼیف السٌذ ٍ غیش اػتثاس است ٍ ػالٍُ تش ضؼف
سٌذ تِ ایي سٍایات دس کتة دیگش اػتٌا ًطذُ است .هثال یک سٍایت دس کتاب غیثت عَسی آهذُ ٍ دس خای دیگش تیاى ًطذُ است.
ًْایت چیضی کِ دس هَسد سٍایات یواًی هی تَاًین تگَیین ایي است کِ دس سٍایات آهذُ کِ فشدی یواًی اص یوي خَاّذ آهذ حال چِ
کسی است ًوی داًین؟ ٍ دس تغثیك هطکل داسین.

ابـٌا :یواًی ،شخصیتی هثبت است یا هٌفی؟
ـــ دس یک سٍایت آهذُ است کِ «سایتِ اّذی الشایات»؛ یؼٌی دس تیي خشاساًی ،سفیاًی ٍ یواًی کِ خشٍخطاى دس یک سال ٍ یک
سٍص ٍ یک هاُ خَاّذ تَد ،پشچن یواًی ّذایتگشتش است .سفیاًی کِ تاعل است؛ اها یواًی ًسثت تِ خشاساًی ،حك سا تیطتش ّوشاُ
خَد داسد .اها ایي تک سٍایتی است کِ «ضیخ عَسی» دس الغیثة ٍ «هشحَم ًؼواًی» دس کتاب الغیثة رکش کشدُ اًذ .ایي سٍایت دس
کتاب غیثة ًؼواًی ضؼف سٌذ داسد ٍ هی تیٌین کِ فضای سٍایت ،فضای دٍساى لیام «اتَهسلن خشاساًی» است.
اص ًظش تٌذُ ،سٌذ گضاسش ضیخ عَسی هؼتثش است .عثك هثاًی سخالی «آیت اهلل الؼظوی خَئی» ،سٌذ کتاب الؼیثة ضیخ عَسی،
ضؼیف است تِ دلیل ٍخَد ضخػی تِ ًام ػلی تي هحوذ لُتیثِ کِ ٍی ًِ هذحی داسد ٍ ًِ ضؼفی؛ ٍ ها ًوی تَاًین ایي سا تپزیشین.
ٍلی آیت اهلل ضثیشی صًداًی عثك هثاًی خَد ػلی تي هحوذ تي لُتیثِ سا هی پزیشد .سٍایت الغیثة ضیخ عَسی هی گَیذ :فشدی
یواًی ّوضهاى تا خشاساًی ٍ سفیاًی خشٍج خَاّذ کشد ٍ پشچن اٍ ّذایت گش است .اگش ایي سٍایت سا تپزیشین ایي ّذایتگش تَدى
داللت تش هذح فشدی تِ ًام یواًی است.
ابٌا :دس هَسد تاسیخچِ هذعیاى دسٍغیي یواًی بگَییذ .آیا دس تاسیخ ،یواًی ّن هذعیاى دسٍغیي داشتِ است؟
ـــ دس سٍایت تحثی تِ ًام یواًی ٍ لحغاًی داسین؛ تِ ّویي خاعش افشادی تشای ایٌکِ تخَاٌّذ خَدضاى سا هَخِ خلَُ دٌّذ اص ایي
ػٌاٍیي استفادُ هی کشدًذ .هَمذسی دس کتاب «الثذع ٍ التاسیخ» افشادی کِ تِ ػٌَاى یواًی ٍ لحغاًی خَد سا هؼشفی کشدُ اًذ سا
آٍسدُ است .یا افشاد هستمیواً خَد سا یواًی هؼشفی کشدُ اًذ ٍ یا تِ ٍسیلِ یاساًطاى.
تِ ػٌَاى ًوًَِ ،افشادی «حَثی ّا» ی یوي سا تِ ػٌَاى یواًی هؼشفی هی کٌٌذ (کِ الثتِ اص سَی خَدضاى چٌیي ادػایی ٍخَد
ًذاسد).
یا دس ػشاق فشدی تا ػٌَاى «اتی ػثذاهلل الحسیٌی المحغاًی» هؼشٍف تِ حیذس هطتت خَد سا تِ ػٌَاى یواًی هؼشفی کشد .فشد
دیگشی هثل «احوذ تي اسواػیل تػشی» کِ تیي یاساى خَد تِ ًام احوذ الحسي هؼشٍف است هی گَیذ :هي یواًی ّستن .ایٌْا اص
سٍایات سَء استفادُ کشدُ ٍ خَد سا یواًی ٍ ًائة هْذی(ػح) هؼشفی هی کٌٌذ .دس غَستی کِ دس سٍایات یواًی اضاسُ ای تِ ًام،
ػٌَاى ٍ اسن یواًی ًطذُ است .ها ًوی تَاًین تگَیین کِ آلای فالًی یا فالًی ،یواًی است .ها تِ فشؼ تپزیشین یواًی ػادل است ٍ
پشچن حك تِ دست اٍست اها چِ کسی هی تَاًذ هػذاق سا اثثات کٌذ؟ سال ّای سال ّن تیي ضیؼیاى ٍ ّن دس تیي اّل سٌت
افشاد هتؼذدی خَد سا تِ ػٌَاى یواًی هؼشفی کشدُ اًذ ،پس ًوی تَاًین دلیلی تش اثثات ٍ تغثیك پیذا کٌین.
ابٌا :هذعیاى دسٍغیي یواًی دس شیعِ بیشتش بَدُ است ٍ یا دس اّل سٌت؟
ـــ آهاس دلیمی ًذاسین کِ چِ کساًی تِ غَست ٍیژُ خَدضاى سا تِ ػٌَاى یواًی هؼشفی کشدُ اًذ .دس تاسیخ آهذُ است کِ
«ػثذالشحوي تي اضؼث» دس صهاى لیام ػلیِ حداج ،خَد سا لحغاًی ٍ یواًی هؼشفی کشد .هَمذسی دس کتاب الثذع ٍالتاسیخ خلذ 1
غفحِ  551دس تاب خشٍج الوْذی ،گضاسضی سا رکش کشدُ ٍ افشادی کِ خَد سا تِ ػٌَاى یواًی ٍ لحغاًی هؼشفی کشدُ اًذ ،سا آٍسدُ
است .دس تیي اّل سٌت خیلی سٍایات یواًی هشسَم ًیست .دس اّل سٌت گضاسش سایات سَد ٍ پشچن ّای سیاُ سا صیاد داسین ٍ تِ
ایي هغلة خیلی استٌاد کشدُ اًذ ٍ حتی عالثاى خَد سا تِ ػٌَاى سایات سَد ٍ خشاساًی هؼشفی هی کشدًذ ٍ دس تیي داػص ّن ایي
صهضهِ ٍخَد داسد .دس تیي ضی ؼیاى چَى یواًی سا تا ایي سٍایت هطَْس هی ضٌاسٌذ کِ خشٍج یواًی ،سفیاًی ٍ خشاساًی دس یک سٍص

اتفاق خَاّذ افتاد ٍ پشچن یواًی ،پشچن حمی است ،گشایص تِ ساختي یواًی تیطتش تَدُ است .دس کتة استؼِ سٍایت یواًی آهذُ
است ٍلی دس هَسد تؼضی اص ًطاًِ ّای ظَْس دس کتة استؼِ سٍایتی ًذاسین.
سٍایت یواًی دس سٍضِ کافی است تؼضی اص هحممیي هؼتمذًذ کِ سٍضِ کافی هتؼلك تِ کلیٌی است اها کلیٌی دلتی کِ دس اغَل ٍ
فشٍع کافی داضتِ ،دس سٍضِ اػوال ًکشدُ است تِ ّویي خاعش اگش سٍایتی دس سٍضِ کافی ٍخَد داسد ،اػتثاس اغَل کافی سا سا ًثایذ
تش ایي حول کٌین.
ابـٌا :اگش کسی هذعی شَد کِ هي یواًی ّستن با چِ دالیلی دیذگاُ ٍی سا ًقذ کٌین؟
ـــ دس دٍسُ هؼاغش افشادی ٍخَد داسًذ کِ تثلیغات صیادی هی کٌٌذ ٍ هی گَیٌذ کِ هي ّواى یواًی ام« .احوذ اسواػیل تػشی»
هؼشٍف تِ احوذ الحسي ،یکی اص ایي افشاد است یا «حیذس هطتت» کِ کطتِ ضذّ ،ویي ادػا سا داضت .ادػای ایٌْا ایي است کِ ها
یواًی ّستین ،پشچن ها ّن پشچن ّذایت است ٍ تشای ظَْس صهیٌِ ساصی هی کٌین .ها دٍ تا ایٌْا تحث داسین :اٍل ایٌکِ ّواى گًَِ
کِ گفتِ ضذ کلیتی دس هَسد یواًی داسین اها سٍایات یواًی گَیا ًیست ٍ اّل تیت(ع) دس ضٌاخت یواًی تِ ها هؼیاسی ًذادُ اًذ کِ
هطخػات یواًی چیست ٍ ها تایذ اص اٍ تثؼیت کٌین .ها اهشٍص چٌیي دلیلی ًذاسین ٍ خذاًٍذ ّن تکلیف تواالیغاق ًوی کٌذ .هطکل
ها تا ایي هذػیاى ایي است کِ ضوا چِ دلیلی تش اثثات یواًی داسیذ؟ فشدی ادػا کشدُ هي یواًی ام ،هی گَیین دلیل تش ػْذُ هُذػی
است .ضوا هذػی ّستیذ ،دلیلت چیست؟ هی گَیذ ها سٍایات یواًی سا داسین .دلیماً احوذ الحسي ایي گًَِ هی گَیذ ،هگش ها سٍایات
یواًی ًذاسین؟ تلِ ،سٍایات یواًی داسین اها چِ کسی گفتِ تَ ّواى یواًی ّستی؟ تَ تایذ دلیل تیاٍسی .دس سٍایت آهذُ است کِ
«یواًی هي الیوي» ایي سٍایت غشیحاً هی گَیذ :خشٍج یواًی اص یوي خَاّذ تَد؛ احوذ الحسي کِ هتَلذ ػشاق ٍ تػشُ است ،پس
یواًی ًیست.
ًکتِ دیگش ایٌکِ احوذ الحسي هذػی ػػوت است دس حالی کِ ها دلیلی تش ػػوت یواًی ًذاسین .ایٌکِ سٍایت هی گَیذ پشچن
یواًی ّذایتگش است هثل ایي سٍایت ،دس هَسد سلواى ٍ اتَرس ٍ صساسُ ّن آهذُ است .ایٌکِ اّل تیت(ع) فشهَدُ اًذ اص ایٌْا تثؼیت
کٌیذ یؼٌی ایٌْا هؼػَم ّستٌذ؟ ایي چٌیي چیضی ًیست .گفتِ اًذ کِ تیي ضوا ایٌْا تْتش ّستٌذ؛ هثل ایٌکِ گفتِ هی ضَد اص تیي
هشاخغ فالًی اػلن است ایي تِ ایي هؼٌی ًیست کِ فالًی هؼػَم است .سٍایت ًطاًِ ّای ظَْس هی گَیذ پشچن یواًی ّذایتگش
است؛ دس غَستی کِ احوذ الحسي هی خَاّذ اثثات کٌذ کِ یواًی هؼػَم است .تِ احوذ الحسي هی گَیین عثك اضتثاّاتی کِ
ضوا دس سٍایت خَاًی ،دس هثاحث لشآًی ٍ حذیثی داسی تَ غالحیت ًذاسی ٍ ّذایتگش ًیستی .کسی کِ سٍایت خؼلی تخَاًذ کسی
کِ سٍایت سا تمغیغ کٌذ ٍ لسوتی اص سٍایت سا تاب هیل خَد تخَاًذ کسی کِ هؼٌای سٍایت سا ًفْوذ ٍ تِ دسٍؽ تِ هشدم تشخوِ ٍ
هؼٌای غلغی اص سٍایت سا اًتمال دّذ ،یمیمٌاً ًوی تَاًذ ّذایتگش تاضذ ٍ غالحیت ّذایتگشی ًذاسد پس اگش ها یواًی سا تِ ػٌَاى
پشچن ّ ذایتگش تپزیشین احوذ الحسي ،حیذس هطتت ٍ کساًی کِ هذػی یواًی تَدى ّستٌذ ،اٍلیي هؼیاس سا ًذاسیذ ٍ آى ّذایتگشی
است .اگش یواًی سا تا خػَغیات آى تپزیشین لَاصم اٍ تا حك تَدى ،ساست گَ تَدى ٍ ػالن تَدى اٍست اها صهاًی کِ کتاب ّای
هذػیاى یواًی سا هطاّذُ هی کٌین هی تیٌین ایي خػَغیات سا ًذاسًذ.
ابٌا :احوذ الحسي بِ عٌَاى هذعی یواًی دس عشاق چِ فعالیت ّایی داسد؟ ٍ چگًَِ هشدم سا بِ طشف خَد جزب هی
کٌذ؟
ـــ دس کتاب سُ افساًِ ای کِ دس ًمذ ایي خشیاى ًَضتین ٍ دس سایت «َّ الغشیذ» ٍخَد داسد هختػشی تِ خشیاى احوذ الحسي
پشداختِ این .اخواالً اٍ فشدی است کِ سَاد حذیثی ٍ حَصٍی ًذاسد ٍ لیساًس سضتِ هٌْذسی ضْشساصی اص داًطگاُ ػشاق گشفتِ
استٍ .ی دس تػشُ ادػا کشد کِ هي تا چْاس ٍاسغِ اص اٍالد اهام صهاى(ػح) ٍ یواًی هَػَد ّستن ٍ لشاس است حکَهت ػػش ظَْس سا

صهیٌِ ساصی کٌن ٍ.لتی حضشت هْذی(ػح) حکَهت تطکیل داد ٍ اص دًیا سفت ،هي ٍ یاصدُ هْذی دیگش اهاهاى تؼذ اص اهام
هْذی(ػح) خَاّین ضذٍ .ی لػِ هْذیَى سا هغشح هی کٌذ ٍ هی گَیذ :تؼذ اص اهام هْذی(ػح) کِ حکَهت ائوِ(ع) توام ضذ 51
هْذی هی آیٌذ ٍ هي(احوذ الحسي) هْذی اٍل ّستن ٍ پذسم (اهام صهاى) حکَهت سا تِ هي خَاّذ داد .احوذ الحسي ٍ حیذس
هطتت تا ّن ّواٌّگ ضذُ تَدًذ کِ هي هی گَین یواًی ّستن ٍ تَ ًائة هي ّستی .تؼذ تا ّن اختالف پیذا کشدُ ،یکذیگش سا لؼي
ٍ ًفشیي کشدًذ .سپس ّش دٍ هذػی ضذًذ کِ هي یواًی ّستن.
ابٌا :آیا احوذ الحسي طشفذاس ّن داسد؟
ـــ ایٌْا کواتیص دس ػشاق ٍ دس ایشاى هخػَغا دس خَصستاى عشفذاساًی داسًذ .ضثکِ هاَّاسُ ای داسًذ ٍ دس فضای ایٌتشًت فؼال
اًذ .غذ کتاب تش هثٌای سٍایات خؼلی دس اثثات خشیاى خَد ًَضتِ اًذ .ایٌْا سؤیا ٍ خَاب ٍ استخاسُ سا حدت هی داًٌذٍ .ی اساس ًا
سیذ ًیست ٍلی ادػا هی کٌذ کِ خضء سادات ّستن ٍ ضدشُ هي تِ اهام صهاى(ػح) هی سسذ .ایٌْا اص ػذم سَاد حذیثی هشدم ٍ ضَق
ٍ اضتیاق آًْا تِ اهام صهاى(ػح) سَء استفادُ هی کٌذ تا خَد سا تِ ػٌَاى فشدی هثثت ٍ یواًی ٍ فشصًذ اهام صهاى(ػح) خا تضًٌذ.

ابٌا :استباط احوذ الحسي با هشاجع چگًَِ است ٍ آیا اساساً هشاجع سا قبَل داسد؟
ـــ ّذف اغلی استؼواس ضشتِ صدى تِ هشخؼیت است .ایٌکِ هشحَم هدلسی دس تحاس دس تاب فضیلت لن هی گَیذ ػلن اص ًدف ٍ
کَفِ تِ لن هی آیذ ٍ ایٌکِ اهام غادق(ع) تِ هشدم هستضؼف فکشی ـ فشٌّگی خْاى هی فشهایذ« :فؼلیکن تمن» تِ لن هشاخؼِ کٌیذ؛
هشاخؼِ تِ لن هشاخؼِ تِ تمال ٍ خیاط کِ ًیست؛ عثیؼتاً هشاخؼِ تِ ػلوای آى ضْش است .اهام حسي ػسکشی(ع) دس سٍایتی فشهَد:
«فللؼَام اى یملذٍُ» .هشدهی کِ تخػع حذیثی ًذاسًذ تایذ تِ اّل في ،هتخػع ،ػلوا ٍ هشاخغ هشاخؼِ کٌٌذ .دلیما ها هی تیٌین
کِ خشیاى ٍّاتیت ٍ استؼواس غشب هشاخغ سا ّذف لشاس دادُ اًذّ .شچٌذ غشب دس هَسد گستشش ٍّاتیت دس هٌاعك ضیؼِ ًطیي
هَفك ًطذ ٍلی دست تِ کاس دیگشی صد ٍ اص خَد خوؼیت ضیؼِ یاسگیشی کشد ٍ افشادی هثل احوذ الحسي سا تِ اسن فشصًذ اهام
صهاى(ػح) ٍ یواًی هؼشفی کشد.
احوذ الحسي اٍلیي کاسی کِ کشد ایي تَد کِ هشاخغ ضیؼِ سا ّذف لشاس داد .احوذ الحسي هی گَیذ :توام فمْای ضیؼِ دخال
ّستٌذ ٍ اهشٍص یکی اص هشاخؼی کِ تیطتشیي هماتلِ تا استؼواس ،اًگلیس ٍ آهشیکا سا داسد آیت اهلل سیستاًی است ٍ احوذ الحسي ّن
آیت اهلل سیستاًی سا خیلی هَسد ّدَم لشاس هی دّذ ٍ تِ دًثال ضکستي ّیثت ایطاى دس تیي ضیؼیاى است .احوذ الحسي کتاتی دس
هَسد حشهت تملیذ اص هشاخغ ًَضتِ ،هی گَیذ تملیذ تذػت است ٍ خوس دادى تِ هشاخغ حشام است .هی گَیین پس خوس سا تِ چِ
کسی تذّین؟ هی گَیذ تِ هي احوذ الحسي! یؼٌی تشای خَدش کیسِ هی دٍصد ٍ هشاخغ سا ّن دس غف اٍل دضوٌاى خَد هؼشفی
هی کٌذ .تؼ ثیش یاساى احوذ الحسي ایي است کِ فمْا ٍ هشاخغ ّواى کساًی ّستٌذ کِ سٍتشٍی هْذی(ػح) هی ایستٌذ دس حالی کِ
دس سٍایات آهذُ است کِ دس آسیة ّا ٍ هطکالت آخش الضهاى تِ لن ،ػلوا ،هشاخغ ٍ اّل حذیث هشاخؼِ کٌیذ.
احوذ الحسي ضیؼِ اثٌی ػطشی است دس تػشُ تضسگ ضذُ ٍلی اًحشاف فکشی داسد االى ّن اثشی اص آى ًیست ٍ هطخع ًیست
کداست .هوکي است هشدُ تاضذ ٍ خشیاى غشب اص ایي ًام هَج سَاسی هی کٌذ.
ابـٌا :دس پایاى اگش ًکتِ ای داسیذ بفشهاییذ.
ـــ ًتیدِ گیشی ایٌکِ  :ها یک سٍایت داسین ضایذ ایي سٍایت سا لثَل کشدُ ٍ تگَیین کِ یواًی اص ػالئن حتوی است .اها ًظش

ضخػی تٌذُ ایي است کِ خیلی تِ سٍایات یواًی تِ ػٌَاى ًطاًِ ّای ظَْس اعویٌاى ًذاسم ،چَى خالف ًظش هطَْس است .آًچِ کِ
اص هدوَع سٍایات یواًی هی تَاًین تگَیین ایي است کِ یواًی خضء ػالئن هحتَم است ٍ پشچن اٍ پشچن حك است؛ اها سٍایت هؼتثشی
دس ایٌکِ هي ٍظیفِ ای دس ضٌاخت یواًی داسمٍ ،خَد ًذاسد .تِ ػثاست دیگش هَظف تِ ضٌاختي ٍ تثؼیت اص اٍ ًیستن .تِ اػتماد هي
ًطاًِ ّای ظَْس ًمطی دس ضٌاخت حدت الْی ًذاسًذ .خَدهاى سا دسگیش ًطاًِ ّای ظَْس ًکٌین چَى اٍالً تایذ تذاًین خایگاُ ٍ
اػتثاس ًطاًِ ّای ظَْس چِ هیضاى است؟ ثاًیاً ایي سٍایات آًمذس گٌگ ٍ هثْن اًذ کِ لاتلیت تغثیك ًذاسًذ .
لزا دس سٍایت آهذُ است ّواى هؼیاسّایی کِ تشای ضٌاخت حضشت ػلی(ع) ٍ سایش ائوِ(ع) داسین تِ ٍسیلِ ّواى هؼیاسّا اهام
صهاى(ػح) سا تطٌاسین .آیا الضاها حضشت ػلی(ع) سا تِ ٍسیلِ سلواى ضٌاختین؟ ًِ؛ ها عثك آیات ،سٍایات ٍ تػشیح سسَل خذا(ظ)
فْویذین کِ حضشت ػلی(ع) ّواى هػذاق اهام است .تِ ّویي خاعش حضشت ػلی(ع) ّن کُذ هی دٌّذ کِ «اػشف الحك ثن تؼشف
اّلِ» اٍل هؼیاس ّای حك سا تطٌاس تؼذ هؼیاسّای آى سا هػذاق یاتی کي .ها اهشٍصُ دس خاهؼِ خَد تِ یکسشی سٍایات هثْن چٌگ
هی صًین کِ دس آیٌذُ چِ اتفالی خَاّذ افتاد ٍ تِ دًثال سفیاًی ،دخال ٍ یواًی هی گشدین تا اهام صهاى(ػح) سا تطٌاسین دس حالی
کِ ًثایذ ایٌگًَِ تاضذ.
ابـٌا :اص ایٌکِ ایي فشصت سا دس اختیاس ها گزاشتیذ هتشکشین.

