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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 خاص بيان ادله
بحث ما در وظائف تربيتي حكومت بود، تا اينجا در طي مباحثي كه داشتيم دوازده دليل را ذكر كرديم كه عمدتاً روايات 

اين وظيفه تأكيد كرده بود و ممكن است بازهم رواياتي پيدا شود اما و احاديثي بود كه به طور خاص و مشخص روي 
حكومت در مسائل تربيتي و اخالقي و...  فهيوظبراي اثبات  توانيمليل را عمدتاً با تتبعي كه انجام شد اين دوازده د

اديم و هم حدود مورد توجه قرار داد، كه هر دليلي كه ما بحث كرديم تا حدي هم سند آن را مورد بررسي قرار د
و با اسناد به همين  ميكنيمبه جزء مسائل ريز را نيز مطرح داللتش را مشخص كرديم. البته در فروعات ذيل بحث جزء 

  .ميكنيمرا مشخص آنها ادله تكليف 

 بيان ادله عام
نيز كه بيشتر  ديگري را ادله ميتوانيم، كرديممطلب اشاره  به اينجود داشت و كه در اينجا و ياخاصه ادلهعالوه بر اين 

ادله  كه اينرا نيز طرح كنيم،  هاآن، پردازديممسئله  به اينمنظر كالن و عام ها مطرح است و از يك يك نگاه عام در آن
  .ميكنيمچند مورد است كه به ترتيب بيان 

 نقش هدايتي انبياء در آيات و روايات ؛سيزدهم دليل
وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهُْدوَن « فهيشر هيآمانند  در باب هدايت آمده است،در آيات و روايات است كه  ايادلهاولين ادله، 

را هاديان مردم قرار داديم تا به امر ما هدايت  اينهاما  ديفرمايم، كه در مورد ائمه و پيامبران است كه 73 اءيانب »بِأَمْرِنا
وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوَن «در اين طرف دارد كه  41قصص  »يَدْعُونَ إِلَى النَّاروَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً «. در مقابل كنند

 .»بِأَمْرِنا
كه براي  ياعمدهو وظائف  هانقشكه يكي از اين مطلب در آيات ديگر نيز وجود دارد و در روايات نيز آمده است 

اين است كه مردم را به سمت خدا دعوت كنند و هدايت آنها پيامبران و ائمه ذكر شده است، نقش هدايتي است يعني كار 
، دعوت إلي اهللا و هدايت إلي اهللا، در آيات و 108 وسفي »بَصيرَةٍ أَدْعُوا إَِلى اللَّهِ عَلى قُلْ هذِهِ سَبيلي«كنند. يا مانند 

  پيامبران و ائمه برشمرده است.  فهيوظنقش و  عنوانبهرا  اينهاروايات وارد شده است و 
امام  عنوانبهانبياء  زيرااستدالل كنيم  ه اينهاب توانيم گفته شودپس اين ادله در اين جا وجود دارد كه ممكن است 

  مسئوليت دارند. 
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  يا خير. براي بررسي اين دليل بايد به نكاتي در ذيل اين دليل بپردازيم تا ببينيم براي اين مسئله قابل استشهاد است

 هدايت ادلهبررسي سندي  .1

اول اثبات خود اين دليل است، كه در اين جا الزم نيست ما دليل خاصي در روايات پيدا كنيم و سند را بررسي  نكته
أَدْعُوا إِلَى اللَِّه «يا  »وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا«كنيم، زيرا اين موضوع اوالً در خود آياتي مانند قرآن آمده است: 

هدايت ائمه را  فهيوظو عالوه بر اين در روايات نيز آمده است و در اينجا متعدد است. در اصول كافي اگر  »بَصيرَةٍ عَلى
كه بعضي معتبر است. به هر حال اصل اين قصه به لحاظ سندي نياز به كاوش  ديشويممالحظه كنيد، با رواياتي مواجه 

و دعوت إلي  گريهدايت امام تعيين شده بودند، عنوان بهخدا  هيناح، اينكه شأن ائمه و كساني كه از سندي ندارد ژهيو
  در اين مسئله نيست كه ما نياز به بررسي سندي داشته باشيم. يامناقشهاهللا است، 

 هدايت ادلهبررسي داللي  .2

 امام و عالميك. شمول ادله بر 

ه ن ادله غالبًا در مورد پيامبران و ائمه است. سؤالي كه وجود دارد اين است كه ايهدايت اين است ك ادلهدوم در اين  نكته
  نيز صادق است يا خير؟ آنها اين را به ديگران تسرّي و تعميم داد و آيا اين امر در مورد  شوديما آي

  تيدر امر هدا السالمهميعلحيثيت ائمه 

 عنوانبهديگري كه  ادلهكه در اين آيه آمده است يا در   »يَهْدُونَ بِأَمْرِنا«ن ه ايبررسي كنيم كدر اينجا بايد اين مسئله را 
است و از حيث اين است كه عالم و آگاه به  اينهانقش ائمه و اولياي الهي برشمرده شده است، آيا اين از حيث مبلغيت 

و  اندحاكم ه اينهااست؟ يا از حيث اين است كآنها مترتب به حيث عالميت آنها  يگرتيهدا جنبهو  معارف دين هستند
  داده است؟آنها حكومت را به  منصبواليت و حكومت دارند و خداوند 
ن نقش هدايتي كه در اين آيه و آياتي از اين قبيل و روايات متعدد ايآيا ه ن است كه اياين سؤال كليدي است و اصل قص

به معارف الهي است؟ كه اگر اين باشد به بحث ما آنها ه ذكر شده است، از حيث عالم بودن و آشنايي براي پيامبران و ائم
از امام بدانيم  ميخواهيم. حكومت ندارند اما وظايف هدايتي و تربيتي دارند جنبهربطي ندارد، چون عالماني داريم كه 

  حيث اينكه حاكميت دارد مسئوليت دارد يا خير؟ 
  از حيث حاكميت و واليتشان اين وظيفه و مسئوليت را دارند.    اينها مييگويمدوم باشد  اما اگر صورت
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  ؛اين دو احتمال در اين ادله وجود دارد
  باشد.  شانتيعالمن وظيفه از حيث ه ايك احتمال اين )1
  باشد. تشانيحاكماحتمال اينكه از حيث  )2

در  هاين است ك آن است و شاهد حكومتبعيد نيست كه بگوييم حداقل بعضي از اين ادله ناظر به حيث واليت و 
امام در مفهومي كه ما در اصطالحات  ».وَ جَعَلْناهُْم أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا«، مانند بسياري از موارد عنوان امام آمده است
تي ديده شده است، يعني درست است كه امام بايد عالم نيز باشد، ولي اين ادله با آن مواجه هستيم در او شأن حاكمي

وقتي عنوان امام را به كار برده است در امام نوعي واليت و زعامت و حق سرپرستي وجود دارد. اينكه امام بايد عالم 
و بگوييم اين شأن هدايتي از حيث  چنين احتمالي را داد توانيمنيز باشد، درست است و عالم اين وظيفه را دارد، يعني 

ولي در بسياري از اين ادله عنوان امام آمده است، و در عنوان امام، واليت و حاكميت مأخوذ  اندعالم اينها هاين است ك
امامي قرار آنها براي  ديگويمدر حكم دخيل باشد، يعني وقتي واليت و حاكميت عنوان  هاست، و اصل اين است ك

  نسبت دارد.  امامتشانن وظيفه با شأن اي هك شوديمرا بكنند، معلوم  اين كارداديم كه بايد 
مطلع از يا  هستند آشنا به احكام اينها هاينكه بگوييم امامت در اينجا دخالت ندارد و چيزي كه دخالت دارد اين است ك

ن آيه و آياتي از اين قبيل كه شأن هدايت و اي ههر اين است ك. اين احتمال خالف ظاهر است و ظاهستندمعارف الهي را 
  تربيت را به امام نسبت داده است، وصف امامت در آن دخيل است. 

به طور قاطع نفي كنيم ولي اظهر اين است كه شأن امامت در اين نقش دارد و قوام امامت  ميتوانينمالبته احتمال اول را 
َأدْعُوا إَِلى  قُلْ هذِِه سَبيلي«لذا شايد نتوان به  و ؛»يَهُْدونَ بِأَمْرِنا« ديفرمايمبه واليت و زعامت است و از اين حيث 

شأن پيامبري است، شأن آشنايي و  إلي اهللا دعوتست بگوييم استناد كرد و ممكن ا 108 وسفي »بَصيرَةٍ اللَّهِ عَلى
است، ظاهرش  يگرتيهداشما  فهيوظ ديگويمامام هادي است و از حيث امامت  ديگويمكه  ايادلهمبلغيت است، ولي 

  منشأ اين وظيفه و تكليف است. زعامتشاناين است كه واليت و 
شريفه و آيات و رواياتي از اين قبيل، اگر عنوان امامت و واليت آمده  هيآاگر ما اين نكته را بپذيريم، بايد ببينيم در اين 

اما اگر اين عنوان نباشد آن احتمال قوي است كه بگوييم از حيث اينكه ؛ زنديمواقع اين وظيفه را به آن گره  است، در
هستند چون كسي  گريهدايتاز اينكه واليت دارند يا ندارند، منشأ تكليف  نظرقطع عالم دين است، خود عالمان دين با

شأن تربيت از شئون عالمان دين نيز است. ولي در  مييگويملذا  ؛ وكه علم آموخت بايد ديگران را تربيت و هدايت كند
وارد شده است، عنوان امام آمده است كه در آن زعامت و واليت و  اينهاكه در باب هدايت و امثال  ايادلهبخشي از اين 

  حاكميت مأخوذ است.
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  بنديجمع

 مييگويمدوم  نكتهاست يا اينكه امامت در آن دخالت دارد؟ ما در  شانتيعالمسؤال اين بود كه هدايت كردن به خاطر 
كنار گذاشت. البته در خود آيه  يگرتيهدا فهيوظزعامت را در عنوان امامت و  شودينمامامت حتماً دخالت دارد و 

صفت باشد، يَهدونَ از نظر ادبي دو احتمال دارد: يكي اينكه  ينا، أئمًه يَهدونَ بأمرنا،حأومطالب زيادي وجود دارد، مانند 
  دوم اينكه خبر بعد الخبر باشد. 

را مفروض گرفتم، فرض اين است كه از  علت اينكه از نظر ادبي و تفصيلي وارد نكات نشدم اين است كه چيزي
بدانيم آيا اين وظيفه از حيث  ميخواهيمامان اين وظيفه را دارند و كه ام شوديمآيات و روايات استفاده  مجموعه

سپرده شده است. ما آنها عالم بودند، اين وظيفه به  اينهاامامتشان است يا اينكه امامت در اين دخيل نيست و چون 
  كرد.        ملغيعنوان امامتي را كه در اين ادله آمده است،  شودينماً امامت در اين امر دخيل است، يعني حتم مييگويم
كه علما هادي هستند و بايد هدايت و اشاره به اين دارند بخشي از اين ادله مربوط به علما است بايد توجه كرد كه  

آن را از موضوعيت اسقاط كنيم و  ميتوانينماما بخش ديگري از ادله داريم كه در آن عنوان امامت وجود دارد و  ،كنند
  از اين حيث اين وظيفه را دارند. اينهاآن وظيفه را دارند و  بودنشانلذا علما از حيث علما 

 حاكم عالم فهيوظهدايت؛  .3

عنوان امامت در اين بحث دخالت دارد ولي موضوعيت تام ندارد بلكه «ممكن است كسي بگويد سوم اين است كه  نكته
امامي كه عالم باشد و عالمي كه امام باشد اين وظيفه را دارد ممكن است عالم به تنهايي اين وظيفه را داشته باشد ولي 

ممكن است مطرح شود و ما  امام و حاكم به تنهايي اين وظيفه را ندارد بلكه حاكم عالم اين وظيفه را دارد. اين احتمال
هدايت  فهيوظكه عالم  شوديمن ترتيب اي هو ب شوديمجزء  به عنوانولي  ميكنينمان امامت را از موضوعيت ساقط عنو

  را دارد عالم حاكم اين وظيفه را دارد و چون عالم نيز اين وظيفه را دارد در مورد عالم حاكم اين وظيفه مؤكد است.
سوم  نكتهاما در ؛ امامت را در اين موضوع اسقاط كرد بلكه امامت حتمًا دخالت دارد شودينمگفتيم كه  قبل نكتهدر 

اين احتمال  ميتوانينمممكن است بگوييم امامت بما زعامت به تنهايي نيست بلكه امامتي است كه با علم و ... باشد. ما 
كه بايد در اينجا عرض كنيم اين است كه در  يانكتهت منتها اس يايقو، احتمال نسبتاً اين احتمال را نفي كنيم چون

و حاكم بايد عالم به دين باشد و لذا همين اندازه براي ما كافي است، يعني همين  ميدانيمحاكميت هميشه علم را شرط 
  .كنديماو را مؤكد  فهيوظموضع حكومت  ن ادله افاده كند كه وقوع عالم دراي هاندازه ك
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علم منشأ اين وظيفه و مسئوليت  اضافهكه حاكميت به  شوديماين است كه در اينجا از اين ادله استفاده  دوم نكتهپس 
مؤكد و  فهيوظحاكميت  اضافهن چيزي فراتر از صرف عالم است. علما آن وظيفه را دارند اما عالم به اي هاست و البت

، امامت در اين اندامام اينها مييگويمت. پس وقتي است كه براي اشخاص اس يافهيوظمجدد دارد و اين غير از آن 
كه  ميريپذيملذا در احتمال سوم  ؛ ومفهوم و مصطلح قرآني و روايي عالمان آگاهي است كه حق واليت و زعامت دارند

  موضوع تركيبي است.
زعامت و حاكميت را از اين بحث بيرون برد، بلكه حاكميت در اين دخالت  توانينم مييگويمبنابراين در احتمال دوم 

پس امامان و عالماني كه  علم است و همين اندازه كافي است. اضافهكه حاكميت به  مييگويمسوم  نكتهدارد، منتها در 
  بودند. طوراين ههدايتي دارند كه ائم فهيوظدر موضع حكومت قرار بگيرند، 

 غير معصومت بر حاكمان شمول ادله هداي .4

 چگونهاختصاص به معصومين دارد، يعني هدايت الناس يكي از وظائف معصومين است و  اينها هاين است ك سوم نكته
  آن را به هر حاكمي تسرّي داد؟  شوديم

  هيفقتيوالالف. از طريق حكومت ادله 

و امثال آن حل كنيم، اگر به وجود اطالقات و عموماتي معتقد  فقيهواليتپاسخ اين است كه بايد اين بحث را در بحث 
چه براي ائمه و معصومين است، براي ديگران و فقيه واجد شرايط زعامت قرار داده شده است، طبعاً آن آنشديم و گفتيم 

 ايادلهي اگر است، يعن فقيهواليت. پس اين بحث، بحث دهديما نيز تعميم و اين بحث را به آن ج شوديمدليل حاكم 
شويم كه حق  يامطلقهآن عناوين بر فرض اينكه ما قائل به واليت  ،را حجت قرار دادم و...آنها قائم شد كه بگويد من 

 همهدر تعميم اين دليل به  .شوديمن وظايف به او نيز منتقل اي هك نديگويمحاكميت دارد، آن عناوين به نحو حكومت 
ن زعامت اي هتعميم دهد كه عالماني باشند ك توانديم يامحدوده، منتها آن ادله را در مينيبيمرا  فقيهواليت ادلهحاكمان، 

  سپرده شده است. آنها به 
، آن داديممعصوم قرار  جايبهبه عبارت ديگر اگر كسي معتقد به واليت مطلقه و اطالقاتي شد كه عالم غير معصوم را 

امام معصوم و حاكم معصوم هدايت است، همان دليل  فهيوظ ديگويمكه  ايهادلاطالق حاكم بر اين ادله است، يعني 
، يعني طبق همان فرمول شوديماين عالم غير معصوم را جاي او قرار دادم و لذا همين وظيفه براي او نيز ثابت  ديگويم

معصومين آمده است، حاكم يا  ائمهكه در باب وظايف  ايادلهبر  فقيهواليت ادلهحكومتي كه در اصول مالحظه كرديد. 
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 هاست و حداقل نسبت به بعضي از اين ادل ترجاافتادهوجود دارد ولي اين شكل  ديگري نيز يهاشكلالبته  .شوديموارد 
  است. طوراين

  
  
  

  ب. از طريق امور حسبيه براي فقيه

نبود و نيابت و ... را نپذيرفت و از باب امور حسبيه براي فقيه مطلب قائل شد، اين  فقيهواليتاما اگر كسي قائل به 
در  مناطباز  اين صورترويكرد دوم است كه در حقيقت حاكميت و حكومت را از باب دليل حسبه قائل شود كه در 

  حاكم شود.آنها اينجا وجود دارد ولو اينكه در اينجا دليل لفظي نيست تا بر 
 همهني ، يع»ةصالالطوافُ « ديگويمكه  شوديمهذا مثلُ ذاك، و مانند اين  ديگويملفظي يا عقلي  ادلهد اول در رويكر

نيابت را كسي نپذيرفت، بلكه حكومت را از باب امور حسبيه پذيرفت، در آن  ادلهاما اگر ؛ ديآيماحكام آن در اينجا نيز 
، بلكه از باب امور شوديمنيز منتقل  غير معصومه بآنها  همهگفت كه دليل حاكم است و  توانينمصورت از نظر فني 

جامعه و اينكه ضرورت دارد گفتيم كه بايد باالخره كسي متكفل شود و قدر متيقن آن فقيه است. اگر از  ادارهحسبيه و 
او بايد قيام  ديگويملكه از باب البدّيتي تكاليف معصوم نيست ب ادلهاين باب بگوييم، اينجا جاي حكومت اين دليل بر 

 طدارد، همان تنقيح منا يگرتيهداتا بگوييم وظايف تربيتي و  ن وظايف كند. در اينجا حداكثر راهي كه وجود دارداي هب
دارد، از حيث اين است كه علمي دارد و در  يگرتيهدا فهيوظكه  مييگويماست. اينكه در معصوم يا نوّاب معصوم 

  اين وظيفه را دارد. ديگويمجايگاهي است كه خدا قدرتي به او داده است و از آن حيث 
  
  

  

  مؤمنينج. از طريق امور حسبيه براي 

رويكرد سومي كه در اينجا وجود دارد اين است كه كسي در حكومت به امور حسبيه تمسك كند و حتي به عدول 
  ن وظيفه براي او نيز است؟ اي هگفت كتنقيح مناط با  توانيم. آيا باز هم نيز مشروعيت دهد غير عالممؤمنين و 
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است  يهايحسبحاكم بر دليل اولي شود. نه از راه امور ابتدا ممكن است بگوييم نه، زيرا نه نيابت است تا دليل نيابت 
 ديآيماست و همان مالك در اينجا كه فقيه را در معرض حكومت قرار دهد تا بگوييم عنوان علم و فقاهت و حكومت 

كرد و  طتنقيح منا توانيمدر اينجا  ديآيم. ولي به نظر ديآيمينجا ولو دليل لفظي حاكم بر آن نباشد ولي مالكش در ا
قائل شديم  غير معصومو كه براي معصوم  يافهيوظمشروعيت دارد، و  تشيحاكمبعيد نيست كه بگوييم عالم نيست ولي 

و بايد عالمان را وارد ميدان كند تا اين كار  كنديممنتها نوع عملش فرق  همان وظيفه براي غير عالم نيز وجود دارد
  اخالقي و معنوي انجام شود. سازيفرهنگتربيتي و 
فقيهي كه  اآلنبايد حكومت باشد و حكومت دست قدر متيقنش يعني فقيه است ولي  ديگويمامور حسبيه  ادله بنابراين

بگويند غير عدول مؤمنين، به صورت طولي يا ممكن است بعضي به صورت عرضي  ديگويمبتواند اداره كند نيست و 
اشته باشد. حكومتش مشروع شد ولي نبايد دليل لفظي بگويد اين جاي امام معصوم است، حاكميت د توانديمفقيه نيز 

 ديگويمو  كنديمي خصوصيت الغاباز هم عرف  ؛ كهبلكه فقط از باب امور حسبيه است و در جايي است كه فقيه نيست
  شخصي كه به او مسئوليت داده شد، در قبال هدايت مردم وظيفه دارد.

  بنديجمع

بگويد كه ولو  خواهديمن بياني كه عرض كرديم در واقع امام يعني علم و عصمت، ولي با اي مييگويمابتدا به لحاظ فني 
كه موضوعيت  شوديمتربيت جامعه در حاكمي كه عالم نيست وجود دارد و معلوم  فهيوظ طموضوع اين بود، اما منا

  بيشتر با حاكم است.
در قبال مردم  يافهيوظشرعي ندارد، آيا اين شخص  وجههيچآمد كه فقيه نيست و اگر حاكمي به صورت غير مشروع 

ندارد؟ يا با فرض اينكه مشروع نيست ولي چون اختيار  يافهيوظدارد يا خير؟ يعني چون حكومتش مشروع نيست 
قدرتي در دست  اآلنولي چون  كنديماينكه گناه  ن شخص عليرغماي هدارد بايد اين كار را بكند؟ پاسخ اين است ك

باشد در  طوراينتا اينجا بيايد، كه اگر  طبعيد نيست كه تنقيح منا ؛ وخود در تربيت مردم اقدام كند فهيوظدارد بايد به 
، وظيفه دارد كه در جهت هدايت و رشد و صالح مردم رديگيمامكاناتي در اختيار كسي قرار  همين كه ديگويمواقع 
  و تالش كند. سازيزمينه

  
  ؛نظر اماميه كفار مكلف به فروع هستند، اين فروع دو قسم است بنا بر

 عمل كند.  تواندينمنيست، يعني مكلف است ولي تعبّديّات است كه بدون ايمان و اعتقاد قصد قربت متمشّي   .1
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و به  كنديممل كافر است و بنياد كارش خراب است ولي به آن ع بااينكهاما تكاليفي است كه توسلي است و  .2
به  شوديم، البته همين كه مسلمان خورديماطر نماز عالوه بر ايمانش چوب . ولي به خشودينمخاطر آن تنبيه 

و غذا ندارد، ولي اگر مسلمان نشد به خاطر ترك نماز و حج و روزه و  خوردينمخاطر كارهاي قبلي چوب 
  را در فرض كفّ عمل كند.ا آنه توانديم، منتها خورديمكاليف عبادي و توسلي و... كتك ت

در قبال مردم تكليف دارد، و اگر اين احتمال را بپذيريم  توانديمير مشروع باشد نسبت به حدي كه پس اگر حاكمي غ
ولو نامشروع هم باشد در قبال تربيت جامعه وظيفه دارند، اوالً وظيفه دارد خود را از حاكميت كنار  هاحكومت همه

، ولي اگر به نحو ترّتب اين كار را نكند آن وظايف باقي كسي واگذار كند كه مشروعيت دارد بكشد و حاكميت را به
  است.

 هدايت ادله بنديجمع

ائف عالمان و مبلغان دين و زعيم جامعه وظ عنوانبهمعصومين  ائمهكه داريم اين است كه  ايادله هياولبنابراين ظاهر 
  ؛ي از بياناتي كه گفتيم تعميم دادبه يك توانيمهدايتي دارند؛ اما اين را 

امت، به فقهاي حاكم تسري پيدا ام ادلهن وظيفه از باب حكومت دليل واليت بر اي فقيهواليت ادلهپذيرش  بنا بر .1
  .كنديم
است و ط واليت را نپذيريم بلكه از باب امور حسبيه مشروعيتي به فقها دهيم، در اين صورت تنقيح منا ادلهاگر . 2

  حكومت دليل بر دليل ديگر نيست. 
ي الغااز باب امور حسبيه قائل شويم، در آنجا نيز بعيد نيست  آنان طولاگر به عدول مؤمنين در عرض فقها يا در . 3

  خصوصيت كنيم. 
  حتي بعيد نيست بگوييم اگر حكومت مشروعيت نداشت باز اين وظائف را دارد. .4
 فقيهواليت ادله بنا بر يا نه؟ گفتيم به فقها كنديمر بخش سرايت ن چهااي هعصومين بم فهيوظببينيم اين  ميخواهيم

اين در مورد  درباره. ي خصوصيتالغا، به خاطر كنديمامور حسبيه سرايت  بنا برفقها  لِلحكومه. به كنديمسرايت 
نيز بعيد تر است اما در  غير مشروعي خصوصيت كرد و الغارا  غير فقيه توانيمريم، اما بعيد نيست كه بگوييم اطمينان دا

كمي دشوارتر است، زيرا ممكن  طدر مورد چهارم تنقيح منا ي خصوصيت كند.الغاعين حال گفتيم ممكن است كسي 
  .شوديم ضاللاست بگوييم وقتي مشروع نيست، امام 

   
  


