
 ّذف اص آفشیٌش چیست؟

 ٍ اًساًْا آفشیٌش ّذف ٍ این؟ شذُ آفشیذُ چِ بشای ها کِ است ایي پشسذ هی خَد اص کسی ّش کِ سَاالتی هْوتشیي اص

  چیست؟ جْاى ایي بِ آهذى

 سَال ایي بِ خذاًٍذ پاسخ

 هشا ایٌکِ بشای هگش ًیافشیذین سا اًس ٍ جي ها ٍ ، لِیَعبُذٍى اِلّا االًساىَ ٍ الجِيَّ خَلمَتِ ها ٍ: » فشهایذ هی لشآى دس خذاًٍذ

 (65 _ راسیات سَسُ.« )کٌٌذ پشستش

 ٍ دّذ هی سٍصی بٌذگاًش بِ کِ است خذاًٍذ «یَطعَوَى اِى اُسیذَ ها ٍ سِصقِ هِي هٌُِْن اُسیذُ ها ٍ» ًذاسم آًْا بِ ًیاصی هي

 پشدُ است فششدگی ٍ اختصاس ًْایت دس کِ آیِ چٌذ ایي «الوَتیي المََُِّٓ رٍُ الشَّصّاق ََُّ اهللَ اِىَّ. »است لذست ٍ لَت صاحب

 .دّذ هی لشاس بضسگ ّذفی بشابش دس سا ها ٍ داسد هی بش آًٌذ اص آگاّی خَاّاى ّوِ کِ حمیمتی سٍی اص

 کِ آًجا اص ٍ داسد ًظش دس آى بشای ّذفی دّذ هی اًجام کاسی کِ حکیوی ٍ عالل فشد ّش شک بذٍى ایٌکِ تَضیح

 با کِ داشت کوبَدی آیا آفشیذ؟ سا اًساى اٍ چشا کِ آیذ هی پیش سَال ایي است حکیوتش ٍ عالوتش ّوِ اص خذاًٍذ

 اٍ ٍجَد کِ حالی دس آفشیذُ؟ آى بِ پاسخگَیی بشای سا ها کِ داشت ًیاصی آیا شذ؟ هی طشف بش کوبَد آى اًساى آفشیٌش

 . است ًْایت بی دس ٍ کاهل جْتی ّش اص

 لشآى دیذگاُ اص آفشیٌش ّذف

 اهتحاى ٍ آصهایش

 شوا تا آفشیذ سا صًذگی ٍ هشگ کِ کسی اٍ ؛ عوالً اَحسَي ایُّکُن لِیَبلََُکن الحَیََٓ ٍ الوََتَ خَلَكَ الَّزی: » فشهایذ هی خذاًٍذ

 اهتحاى ٍ آصهایش ، آفشیٌش هسالِ آیِ ایي دس( 2 _ هلک سَسُ.« )کٌذ هی عول بْتش ًفش کذاهیي کِ کٌذ آصهایش سا

 . است شذُ هعشفی ّذف یک عٌَاى بِ عول حسي ًظش اص اًساًْا

 آگاّی ٍ علن

 ٍ لَذیش ءٍ شی کُلُّ اهلل اىَّ لِتَعلَوَا بَیٌَُْيَّ االَهشُ یَتٌََضَّلُ هِثلَُْيَّ االَسضِ هِي ٍ سَوَاتٍ سَبعَ خَلكَ الَّزی اهلل: » فشهایذ هی خذاًٍذ

 ٍ فشهَد خلك صهیي اص آسواًْا آى هاًٌذ ٍ آفشیذ سا آسواى ّفت کِ است کسی آى خذا ؛ عِلوا شَیءٍ بِکُل ِ اَحاطَ لذ اهللَ اِىَّ

 آگاُ اهَس ّوِ بش علوی احاطِ بِ ٍ تَاًا چیض ّش بش خذا بذاًیذ تا کشد ًاصل صهیي ٍ آسواى ّفت بیي سا خَد ًافز اهش

 عٌَاى بِ خذاًٍذ علن ٍ لذست اص آگاّی ٍ علن فَق آیِ دس ًوَدیذ هالحظِ کِ ّواًگًَِ( 22 _ طالق سَسُ.« )است

 .است شذُ رکش آفشیٌش بشای ّذفی


