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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو علی أهِل َبیِتِه  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  الطَّ

 یجهنت چند به کردیم مطرح که مباحثی از که کردیممی بحث اسووَلم سوویاسووی نظام در شووورا جایگاه درباره 
 آنچه و ندارد وجود الحکم مع یا الحکم قبل شورای بر مبنی ایسویره اسوَلم در اینکه اولمطلب  .یافتیم دسو 
 مهم لمسائ درباره دیگران با حاکم آن شود،می تعیین حاکم کهبعدازاین یعنی اسو   الحکم بعد شوورای هسو 

 در و سَلما تاریخ در سیاسی شورای که گرفتیم نتیجه گذشته مباحث از این بود که دوم مطلب .کندمی مشوور 
 یعنی حکمال قبل شورای از مراد گفتیم. نیس  الحکم مع شورای یا و الحکم قبل شورای دینی، نصوص و منابع

 مطلب ینا بر دلیلی بیان شوود که. شووورایی حکوم  یعنی الحکم مع شووورای و کندمی تعیین حاکم که یشووورای
 مربوط -روایی و قرآنی نصوص از اعم- شد بیان که ایسیره حتی و شده آورده که نصوویی همه و ندارد وجود

 هاآن از هک نصوویی و متون از بعضوی که بود این گرفتیم نتیجه که سوومی مطلب .اسو  الحکم بعد شوورای به
 استظهار ،کند حکوم  شورا خود که حکومتی شورای یا حاکم تعیین شورای یعنی الحکم، قبل شورای مسئله

 سَلمالعلیه مجتبی امام عهدنامه از یا السَلمعلیه امیرالمؤمنین از که متنی چند. اس  آمده الزام باب از شود،می
 از مگفتی و کند انتخاب را کسی خود از بعد ندارد حق معاویه که اس  آمدهچنین  عهدنامه آن در که کردیم اشاره

 امام موافق  مورد که عهدنامه این در که شود استفاده اس  ممکن «المسولمین بین شوورا یجعله ان و» عبار 
 مابِ  َاْلِزموُهْم » اس  الزام باب از هااینشد بیان . باشد شده مطرح شوورا مسوئله اسو  بودهعلیه السوَلم  مجتبی
ُهم ِبهِ  َاْلَزموا  اب انداخ  راه به السووَلمعلیه امیرالمؤمنین علیه جامعه در یجو چه معاویه که گفتیم و «أْنُفسووَ

 یزدسووتاو را این. شوود انتخاب عثمان آن مبنای بر و بود انداخته راه به شووورا عنوانبه عمر که چیزی از اسووتفاده
. ردک مطرح را -باشد شورایی باید حکوم  کهاین- نداشو  وجود اسوَلم تاریخ در که جدیدی مطلب و قرارداد

 نه و دش انتخاب شورا با نه  نبود شوورایی معاویه خودِ  حکوم  چون باشود  معتقد آن به خود که دلیل این به نه
 در زلزلت ایجاد و السووَلمعلیه امیرالمؤمنین حکوم  با مقابله برای تنها بلکه کردمی عمل شووورایی خود اینکه

 عمدتا   و بود انداخته راه به السَلمعلیه امیرالمؤمنین با مقابله برای عمر که شورایی اعضوای تحریک و حکوم 
 علیه را زبیر و طلحه و کرد اثر هم آخر در که کرد مطرح وقاص، ابی بن سووعد و زبیر و طلحه تحریک برای

 مجتبی ماما فرمایشا  وعلیه السَلم  امیرالمؤمنین کَلم در که نصویی. کرد تحریک السوَلمعلیه امیرالمؤمنین
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 استدالل و 1«أْنُفَسُهم ِبهِ  َاْلَزموا ِبما َاْلِزموُهْم » قاعده بر مبنی -اسو  معاویه مقابل در همه که- آمده السوَلمعلیه
 السَلمعلیه امیرالمؤمنین که اس  شورایی همین دارد، وجود کنیمی ادعا تو که شورایی اگر یعنی اسو   جدلی

 خود  از بعد باشد، شورای باید حکوم  که کنیمی ادعا تو اگر اینکه یا و اس  شده انتخاب شورا آن مبنای بر
 .دش گفته که بود مطالبی این. نکن انتخاب خود جایبه خود از بعد را کسی و بده قرار شورایی را حکوم 

 شورایی وم حک» :گفتیم اینکه یعنی اس   علیه السَلم معصوم حضور عصر به مربوط شد بیان که مطالبی 
 «ندارد اساسی اسَلم در( الحکم مع و الحکم قبل شوورای) شوورایی حکوم  و باشود شوورای نباید و نیسو 
 عنه مفروغ اسَلم در رسول از بعد حاکم مسئله معصوم حضوور زمان در. اسو  معصووم حضوور زمان به مربوط

 راییشووو غیر یا و شووورای طوربه دیگر کس برای جایی دیگرو  اسوو  شووده تعیین متعال خدای سوووی از وبوده 
 .اس  نماند باقی

 وجود یلا ایم،کرده تبیین مفصولبه یوور   قبَل   که مقدماتی به توجه با کرد؟ چه باید غیب  عصور در اما 
 یک باید. باشوود داشووته وجود حاکمی باید یعنی اسوو   شوورعی و عقلی ضووروریا  از عصووری هر در حکوم 
 از مفروغی  از بعد. کند اجرا را اسَلمی احکام و برقرار جامعه در را نظم ،کرده اداره را جامعه که باشد حاکمی

  غیب عصر در خدا جانب از معین حاکم آنکه به توجه با کرد؟ چه باید غیب  عصر در حاال حاکم، وجود ایول
 اربرقر حکوم  که شووودنمی کند. حکوم  و بگیرد دسوو  به را حکوم  تا ندارد مردم جمع در بالفعل حضووور
 ینکها و اس  غیب  زمان در ما بحث بعد به این ازلذا  چیسو ؟ اینجا در شوورا نقش کرد؟ چه باید پس نباشود 
 ویم،ش بحث وارد اینکه از قبل. باشد چه تواندمی غیب  عصر در سویاسی نظام در یا حکوم  در شوورا جایگاه

 .باشیم مقدمه چند متوجه باید

 زئیا ج تمام با حاکم حضور، عصر در اینکه آن و دارند تفاوتی حضور عصر و غیب  عصر اینکه اول مقدمه 
 زا آنچه غیب  زمان در اما شده معین یلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول و متعال خدای سوی از او شخصی

 به و اس  شده تعیین کلی اویاف با حاکم یعنی اس   حاکم کلی ،شده تعیینعلیه السوَلم  معصووم امام سووی
 حضور زمان در حاکم تعیین. نیس  خارجی شخصیه قضیه و گرفتهشکل حقیقیه قضیه یک اسوا  بر ما تعبیر

 یلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول. اسو  خارجیه شوخصویه قضویه نحو به متعال خدای سووی از معصووم

                                                           
قاعده الزام اس  که  .کنندکه خودشان را بر آن ملزم میها را ملزم کنید به آنچه آن .ألزموهم بما ألزموا أنفسهم :فرمایدمی لیه السوَلمع. امام کاظم 1

توانند او را ُملزم کنند بر اینکه به احکام مذهب و اگر یک نفر ملتزم به دین و اعتقاد خایوی باشد، افراد دیگر از مذاهب دیگر می مفاد آن این اسو :
 تزم شود.اعتقاد خودش مل
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َطاعَ  َوَمْن  امیری علی  : »فرمودند
َ
ِمیِری أ

َ
َطاَعِنی، َفَقْد  أ

َ
ی َوَمْن  أ ِمیِری َعصوَ

َ
 ُکْنُ   َمْن »: فرمود یا و 1«َعَصاِنی َفَقْد  أ

 را گانه دوازده ائمه همه که 3«عترتی و الله کتاب الثقلین فیکم تارک انی: »فرمود یا و 2«َمْوالهُ  َعِلی   َفهذا َمْوالُه،
 نتعیی بازهم غیب  دوران در اما فرمودند. معین اشخایهم و اعیانهم به را گانه دوازده ائمه این و شودمی شوامل
 .اس  حقیقیه قضیه نحو علی تعیین اس   بالصفاة تعیین و کلی یور به تعیین اما دارد  وجود اجبارا  

ْن  ِمْنکْم  کاَن  َمْن  ِإَلی ْنُظَراِن یَ : »اس  آمده چنین حنظله عمربن مقبوله در  ِلَناَحََل  ِفی َنَظَر  و َحِدیَثَنا َرَوی َقْد  ِممَّ
ْحکاَمَنا َعَرَف  و َحَراِمَنا و

َ
ْوا أ ی َحکما   ِبه َفْلیْرضووَ  توقیع در مکاتبه آن در کهاین یا و 4«َحاکما   َعَلیکْم  َجَعْلُته َقْد  َفِإنِّ

ا: »فرمایدمی که مقدسه ناحیه در تعالی الله یولوا  حضور  مَّ
َ
 ِثَناَحِدی ُرَواةِ  ِإَلی هافی َفاْرِجُعوا اْلَواِقَعةُ  اْلَحَواِدُث  أ

ُهْم  ِتی َفِإنَّ َنا َو  َعَلْیُکْم  ُحجَّ
َ
ةُ  أ هِ  ُحجَّ  غیب  عصر درحال آیا . اسو  شوده ذکر حاکم کلی یوفا  روایا در  5.«اللَّ

 و شوند عجم شکلی به فقها از بعضی یا و فقها همه یعنی شوود  اجرایی شوورایی طوربه تواندمی کلی عنوان این
 اس   یفا این دارای که را حاکمی شورا آن و بدهند تشکیل شوورایی اینکه یا کنند  حکوم  شوورایی طوربه

 عیینت غیب  عصر در چون که اس  این اول مقدمه پس چیس ؟ آن شورعی مبنای اسو  چنین اگر کند؟ تعیین
. یس ن حضور دوران مثل و کرده فرض شورا برای جایی شودمی که گف  توانمی اسو ، کلیه قضویه نحو علی

 قطری از چه دخال  برای جایی و اسوو  عنه مفروغ جزئیاتش تمام با حاکم مسووئله حضووور، دوران در: گفتیم
 داشته وجود تواندنمی حاکمی  مسوئله در شوورا برای دخلی هیچ ندارد  وجود شوورا غیر طریق از چه و شوورا
 با بلکه ، اس نشده تعیین شوخصی جزئیا  تمام با حاکمی  مسوئله اینکه به توجه با غیب  عصور در اما باشود

                                                           
َه وَمن أطاَع أمیري فقد أطاَعني وَمن عصاني فقد عَصی اللَّ . 1  .، وَمن عَصی أمیري فَقد عصانيهَ َمن أطاَعني فقد أطاَع اللَّ

 7317ح  ،البخاري
م و. 2 ه علیه وآله وسلى ی اللى َلْس در روز غدیر خم:  حدیث از پیامبر اکرم وو یلى

َ
م و:أ ه علیه وآله وسلى ی اللى ْنُفِسُکْم؟ قاُلوا: َبلی. قاَل و یلى

َ
ْولی ِبُکْم ِمْن أ

َ
 ُ  أ

ُهمَّ واِل َمْن  َمْن  للى
َ
 واالُه، َو عاِد َمْن عاداُه. ُکْنُ  َمْوالُه، َفهذا َعِلی  َمْوالُه. أ

 395، ص 5المعجم الکبیر طبرانی، ج 
 الهدی والنور حبل ممدود من السووماا الی االرضان تمسووکتم بهما لن تضوولوا ابدا: کتاب الله فیهانی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ما . 3

 .الحوض وانظروا کیف تخلفونی فیهماانهما لن یفترقا حتی یردا علی وعترتی اهل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی
 3۲۱، ص 1مستدرک حاکم، ج 

ه. 4 َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُ  أ

َ
ْلَطاِن و ِإَلی اْلُقَضاِة َعْن  علیه السَلم َسأ ْو ِمیَراٍث َفَتَحاکَما ِإَلی السُّ

َ
ْیَحاِبَنا َبیَنُهَما ُمَناَزَعة  ِفی َدیٍن أ

َ
اَل: َمْن قَ  أیِحلُّ َذِلک؟َرُجَلیِن ِمْن أ

َم  اُغوِ  و َما یْحکُم َله َفِإنَّ َما َتَحاکَم ِإَلی الطَّ ْو َباِطٍل َفِإنَّ
َ
ه َتَحاکَم ِإَلیِهْم ِفی َحقٍّ أ َمَر اللَّ

َ
اُغوِ  و َقْد أ َخَذه ِبُحکِم الطَّ

َ
ه أ نَّ

َ
ا  َثاِبتا  ن ْحتا  و ِإْن کاَن َحقى ُخُذ سووُ

ْ
ا یأ

ه َتَعاَلی:  ْن یکَفَر ِبه. َقاَل اللَّ
َ
ْن یکُفُروا ِبه»أ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِ  و َقْد أ ْن یَتحاکُموا ِإَلی الطَّ

َ
یُدوَن أ َنَعاِن؟ یِر ْن یْنُظَراِن ِإَلی َمْن کاَن ِمْنک :َقاَل  ُقْلُ : َفکیَف یصووْ ْم ِممَّ

ی َقْد َجَعْلتُ  ْوا ِبه َحکما  َفِإنِّ ْحکاَمَنا َفْلیْرضوووَ
َ
ْد َرَوی َحِدیَثَنا و َنَظَر ِفی َحََلِلَنا و َحَراِمَنا و َعَرَف أ َما قوَ ه َعَلیکْم َحاکما  َفِإَذا َحکَم ِبُحکِمَنا َفَلْم یْقَبْله ِمْنه َفِإنَّ

ه و ُهَو  اْسَتَخفَّ  ادُّ َعَلی اللَّ ادُّ َعَلیَنا الرَّ ه و َعَلیَنا َردَّ و الرَّ ه ِبُحکِم اللَّ ْرک ِباللَّ  َعَلی َحدِّ الشِّ
 ۷7، ص 3کافی، ج 

 3۱۱، ص ۲7. وسائل الشیعه، ج 5
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 توانمی نحو چه به که ببینیم باید. کرد فرض شورا مسئله مانور برای جایی توانمی شده ون تعیی کلی عنوان یک
 .بود اول مقدمه این داد. دخال  مسئله این در را شورا

 ؟اس  شورای چگونه شورا این شویم، قائل نقشوی غیب  دوران در شوورا برای بخواهیم ما اگر  دوم مقدمه 
 خود عنیی اس   الحکم مع شورای یا کند؟ تعیین حاکم تواندمی که شورایی یعنی اس   الحکم قبل شوورای آیا

 دومی سؤال این خیر؟ یا دارد وجود مرجحی آیا یور  این در باشد؟ دو هر تواندمی یا باشد؟ شوورایی حکوم 
 .دارد وجود غیب  عصر در حاکمی  در مسئله این جای و کنیم مطرح مباحث این در باید ما که اس 

 دونب شورای یعنی نیس   مطلقه شورای شورا، شویم، قائل دخال  شورا برای ما شکل هر به  سوم مقدمه 
  داریم عام نصب غیب  دوران در ما. اسو  عام نصوب ارچوبچ در شوورایی شوورا، بلکه نیسو  حدود و حد
 بر. ایمکرده بحث تفصیلبه و شوده متعرض خود محل در که ایادله هاده و شود اشواره هاآن به که ایادله نهما

 عصومم سوی از حاکم تعیین یک ما پس. اس  شوده بیان کلی نحو به حاکم یا و حاکم چارچوب ادله این مبنای
 اما دارد وجود نآ در نصبی و گرفتهانجام نیابتی حکوم  این در تعیین از نحوی. بالنیابة ولو داریم، علیه السوَلم

 رضف برای جایی کلی، نصووب این اجرای هایشوویوه یا و مصووادیق تعیین برای لذا اسوو  کلی ،نصووب اینچون 
 شورای و مطلق شورای و اس  نصب بستر در شورا این که شوود مشوخ  باید پس. دارد وجود شوورا دخال 

 شورا نای و کرده کلی نصب و آمده معصوم. اس  معصوم نصب دایره در شوورایی شوورا، بلکه نیسو  مقید غیر
 بنص این دایره در باید شوورا که حاال که دارد وجود بحث این جای اینجا در و کند عمل نصوب آن دایره در باید

 شورا، ینا کار بنابراین اس . مشخ  شورای چنین وظیفه باشد، الحکم قبل شورای شورا، این اگر کند، عمل
 اهد،بخو که را هرکسووی تواندمی شووورا این که نیسوو  طوراین و بود خواهد کلی نصووب آن برای مصوودا  تعیین
 نینچ باید همچنین و باشد عام نصوب و کلی نصوب آن برای مصودا  تعیین شوورای باید شوورا این. کند حاکم
 رود،ب بیرون خدا اذن دایره از حاکمی  مسئله هرگاهزیرا بیان شد که  کنیم  احراز معصووم از شوورا برای را اذنی

 یاله نصب و اذن دایره از خارج حاکمی، اگر یعنی اس   مهمی مطلب این. شودمی طاغو  حکوم  به تبدیل
 کرده شووریک متعال باخدای را خودش شووود، قائل اطاع  حق خود برای و کند امرونهی ه وکرد حکوم 

 .اس 

 ترینمهم از ایول در را الطاعه حق مسوئله این یودر شوهید ما اسوتاد مرحوم و لذا اسو  مهمی مطلب این
 و اسوو  خداوند مخصوووص اطاع  حق این و دارد اطاع  حق متعال خدای اینکه  داندمی ایووولی مبانی

 ایدب دیگران و بدهم فرمان و کنم امر که دارمحق هستم، من چون من، که کند ادعا کسی اگر. پذیردنمی شوریک
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 ادیگریم بر مبتنی سیاسی نظریا  در مطلب این و اس  مهمی بسیار مطلب این. اسو  کفر این کنند، اطاع 
 اطاع  قح از بستهچشوم با هااین و اسو  مطرح -لیبرالیسوتی یا کمونیسوتی یا سوکوالریسوتی نظریا  چه-

 سیک حاکم: ایمگفته قبَل   ما. شوودمی خراب هاآن کار مبنای بپردازند، حق این به بخواهند اگر چون گذرند می
 م،الزا. ماندنمی باقی چیزی حکوم  از دیگر گرفتید، حکوم  از را الزام حق شما اگر. دارد الزام حق که اسو 

 همیم مسووئله عقاب حق. مخالف  بر کیفر حق یعنی الطاعة واجب. اسوو  االطاعة الزم او دسووتور اینکه یعنی
 طرحم را بیان بَل العقاب عدم قاعده انصاری شیخ  دارد وجود مبنا دو شهید استاد و انصاری شویخ بین. اسو 

 و بیاید تواندمی شووارع خود و گویدنمی عقل را بَلبیان العقاب عدم قاعده فرمود شووهید اسووتاد اما اسوو  کرده
تی عن ُرِفَع : »بگوید ،: ِتسووَعة   امى

ُ
سوویاُن، الَخَطأ  را چیزی چنین عقل اما 1«یعَلموَن، ال وما عَلیِه، اکِرُهوا وما والنِّ

 دارد، اطاع  حق چون و شووود اطاع  دارد حق خالق این که داریم خالقی ما: گویدمی عقل بلکه گوید.نمی
را  عقلی برائ  ایوول توانمنمی و اسوو  منجز من حق در احتمال این بدهم، هم امرونهی وجود احتمال اگر من

 شد زده ایول در که حرفی منتها اس  زده ایول در شهید استاد که اسو  مهمی بسویار حرف این. کنم جاری
 .شودمی تبدیل بنیادین ایل به سیاسی نظام بحث در

 یحکومت این که اس  این شود سؤال باید که پرسشی اولین سویاسوی نظریا  همه و هاحکوم  همه در لذا
 ان شدبی لذا. باشد آورکیفر آن از تخلف که امرونهی حق یعنی ؟خیر یا دارد الزام حق دهید،می تشوکیل شوما که

 ودخ نزد از تواندنمی کسی. باشد داشته حاکمی  حق که اسو  یحاکم مخصووص خصوویویا  از کیفر حق
 چه ماشوو به کرده اما ظلم. باشوود شووده مرتکب ظلمی شووود و کیفر باید شووخصووی اگر حتی کند  کیفر را کسووی

 و ایجاد یبرتر خالقی  خود هسووتیم، خدا خالقی  به معتقد که ما !کنید؟ کیفر را او خواهیدمی که دارد ارتباطی
 یا َقاَل : »کریمه آیه طبق  هسووتیم او کار محصووول ما. اسوو  آفریننده او. اسوو  مالک چون کندمی ایجاد حق

ْن  َمَنَعک َما ِإْبِلیُس 
َ
ُجَد  أ َتکَبْرَ   ِبیَدی َخَلْقُ   ِلَما َتسوْ سوْ

َ
مْ  أ

َ
. اس خد دس  محصوول انسوان 2«اْلَعاِلیَن  ِمَن  کْنَ   أ

 وجود به او «باِش » خود با چون! نباش! باش: بگوید محصول این به تواندمیاو  س ،او دسو  محصوول چون
َما: »اس  آمده ْمُرهُ  ِإَنى

َ
َرادَ  ِإَذا أ

َ
ْن  ا  َشیئ أ

َ
 و س او فرمان مبنای بر ما وجود. هستیم او امر ما 3«َفیکوُن  کْن  َلهُ  یُقوَل  أ

                                                           
سیاُن، وما اکِرُهوا عَلیِه، وما ال. 1 ، والنِّ

ُ
: الَخَطأ تی ِتسَعة  فکُر فی الَوسَوَسِة ُرِفَع عن امى یَرُة، والتَّ وا إَلیِه، والَحَسُد، والطِّ  یعَلموَن، وما ال یطیقوَن، وما اضُطرُّ
َفٍة. ه از دانند، آنچآنچه ِبدان مجبور شوند، آنچه نمی]مسئولی [ ُنه چیز، از امى  من برداشته شده اس : خطا، فراموشی،  فی الَخلِق ما لم ینِطْق ِبشوَ

 تا زمانی که به زبان آورده نشود.س ، آنچه ِبدان ناچار شوند، حساد ، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، توانشان بیرون ا
 3۱، ح 1۱1، ص 5بحار اننوار، ج 

 75 :. ص2
 2۲ :. یس3
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 عقاب را ما کنیم، سوورپیچی او فرمان از ما اگر که دارد حق و بدهد فرمان ما به که دارد حق اسوو ، چنین چون
 کند.

 که دارند حق کجا از شوووند، جمع هم دنیا همه اگر. باشوود دنیا مردم همه دیگری، این ولو چطور؟ دیگری اما
 طور خواهممی من طرف یک هم من و طرفیک مردم همه نباش؟ طوراین یا و باش طوراین بگویند من به

 نیعی دارد؟ ارتباطی چه دیگری به کنم حال عمل دنیا قوانین همه برخَلف خواهمنمی ایووَل   من. باشووم دیگری
: مگفتی منتها اس   اساسی حرف این بدهی؟ انجام باید گویممی من که را آنچه که کند الزام را من خواهدمی چه
 اینجادر  چون کنندمی عبور سرع بهحرف  این از همه سوکوالریسوتی و کمونیسوتی و لیبرالیسوتی نظریا  در

 ظرن گراعمل نظریا  مبنای بر هم گاهی و کنندمی گذر. ندارند گفتن برای حرفی در آن که اسوو  ایسووتگاهی
 و گیردب دسوو  به را حکوم  یکی باید عمل در  داشوو  نباید فلسووفی هایپیچیدگی این به کاری که دهندمی

 توانندیم هم دیگری طور مردم! کنند زندگی بتوانند مردم تا کند کیفر باید سوو ،او دسوو  به قدر  که هم کسووی
 .اس  اساسی حرف این! کنند؟ زندگی گوییدمی شما که طوراین باید فقط آیا. کنند زندگی

 هک شوودمی معلوم پس دارد  نظر عقاب مسووئلهبه  شویخ دارد  وجود اختَلف ایووول در نظر دو این بینپس 
 یخشوو اگر یعنی اسوو   طاع  حق نتیجه کیفر: گفتیم چون اسوو   معتقد اعةلطا حق یک به اجماال   هم شوویخ

 چرا شووود؟می مطرح چه برای عقاب این پس نباشوود  قائل دارد، طاع  حق خدا که مسووئله این به انصوواری
 اس  کسی کند همانمی عقاب که کسی دهد؟ انجام را عقاب این باید کسوی چه بَلبیان؟ عقاب قبح: گوییممی
 متعال خدای برای اطاع  حق یک وجود هم بَلبیان عقاب قبح قاعده همان در پس. شووود اطاع  باید که

 .گویدمی چه عقل که کنیم بحث بعد و شود فرض باید اطاع  حق دارای خدای یک وجود. اس  شوده فرض
 ایهنکت این تواند؟نمی یا کند عقاب بَلبیان تواندمی اسوو ، اطاع  حق دارای که خدایی این گویدمی عقل
 .کنیماشاره خواستیممی ما که اس 

 ه و سلمآل و محمدعلی اللهیلی و 

 

 


