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 تاسوِ تؼالی

 88/18/976     88جلسه            ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 به انتفاء شرط آنآهر علن  صحت اهر آهر باوع کلی: هسأله ضد              هوضوع جزئی: هوض

 

 

 صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن 

   خالصه جلسه گذشته

تِ اًتفاء ضشغ تَد ٍ ػشض وشدین هشحَم آخًَذ تشای ایٌىِ صَست هسألِ سا هؼمَل ٍ  تحث دستاسُ اهش آهش تا ػلن

داًذ ضشغ  طائی جایض تاضذ دس حالیىِ آهش هیایي است وِ اهش اً دستاسُ دس ایي هسألِلاتل تحث اسائِ وٌذ فشهَد تحث 

ضتِ تَاًذ یه اهش اًطائی دا حل وشد. آهش هیهسألِ سا یؼٌی تا ساصهاى خَدش دس اًطا ٍ فؼلیت  فؼلیت هٌتفی است

اهش  ضشغ فؼلیت  تِ اًتفاءداػی اهتحاى تاضذ ٍ داػی اٍ تؼث ًثاضذ صیشا ػلن  ٍِلی ت وٌذ تِ رتح ٍلذتاضذ هثال اهش 

تش ایي تَد وِ دس ایي تَجیِ ػوذُ هطىل هشحَم آخًَذ لىي  ِ سا ایي ؼَسی حل وشدًذهسأل . هشحَم آخًَذداسد

وٌذ ٍ هشحَم آخًَذ فشهَد دس ػشف ػمالء ًظائش داسد. دس اداهِ هسأِل  صذق اهش ًویاهشی وِ داػی آى تؼث ًثاضذ 

تحث سفت سشاؽ ولوات ضاگشداى هشحَم آخًَذ هاًٌذ هحمك ًائیٌی وِ تحث سا تشد سشاؽ لعیِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ ٍ 

جیِ صیشا هسألِ دخالت ػلن آهش دس لعیِ گفتٌذ ًضاع هؼمَل ًیست ًِ تا تصَیش لعیِ حمیمیِ ٍ ًِ تا تصَیش لعیِ خاس

لعیِ  لَام صیشال است ٍلی اًتفاء ضشغ هؽشح ًیست حمیمیِ لؽؼا هٌتفی است ٍ دس لعیِ خاسجیِ ٍلَ ػلن آهش دخی

 تِ ػلن آهش است.  خاسجیِ

ٍ   تِ تحث اًطاءسا اًتفاء ضشغ  تا ػلن تِ آهشاهش ها دس ایٌجا یه تحثی هؽشح وشدین وِ آیا هشحَم آخًَذ وِ هسألِ 

 اتچٌیي هؽلة ٍ تحثی دس ساصهاى فشهایطصال آیا ا، لعیِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ تشًگشداًذ گشداًذ ٍ تِ تحثفؼلیت تش

حعشت اهام سا  هشحَم آخًَذ ٍجَد داسد یا ًِ ٍ ها تایذ دس ایٌجا فشهایص تسیاس هْن ضْیذ هؽْشی ٍ فشهایص ادقّ

دس ػلن اصَل هؽشح است هحل اضىال لعیِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ تِ ایي ضىلی وِ االى ٍجَد هثٌا لشاس دّین وِ اصال 

 است. 

تیاى وشد. یىثاس اضىال آى ؼَسی است وِ هشحَم ضْیذ هؽْشی دس تَاى  دٍ گًَِ هیایي اضىال سا تؼذ ػشض وشدین 

ریل هسألِ ادِل ٍجَد رٌّی تیاى وشدًذ وِ اص خَاجِ ًمل وشدًذ وِ اگش لعیِ حمیمیِ تخَاّذ دسست ضَد ها ساّی 

دس ٍ رّي تا خَد هاّیت  داسًذ ی االرّاىذتٌفسِ ل یغیش اص وَى دس اػیاى یه وًَ اضیاء َینًذاسین اال ایٌىِ لائل ض

وٌذ غیش اص  ٍاال لثؽلت الحمیمیِ ٍ تَظیح دادًذ وِ ایي لعیِ حمیمیِ وِ تَػلی تیاى هیضَد  یآضٌا هٍجَد رٌّی   ٍػاء

ثضٍاسی تیاى وشدًذ لعیِ خاسجیِ ای است وِ هحمك سثضٍاسی تیاى وشدُ است ٍ حمیمیِ وِ هحمك س لعیِ حمیمیِ

لعیِ ضخصیِ است ٍ  اسی تیاى وشدًذ یه جوغ تؼثیشی اصتَػلی است ووا ایٌىِ لعیِ خاسجیِ وِ هحمك سثضٍ
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گشداًین تِ ایي وِ لعیِ حمیمیِ وِ هحمك ًائیٌی تیاى فشهَدُ  وٌین ٍ هسألِ سا تشًوی یىثاس تِ گًَِ دیگشی تیاى هی

یِ است ٍ خاسجیِ وِ ایطاى تیاى وشدُ است خاسجیِ ًیست تلىِ ضخصیِ است تلىِ است حمیمیِ ًیست تلىِ خاسج

َاى اهلل تؼالی ػلیِاهام  چٌاًچِوٌین  هی اضىالتِ ضىل دیگشی   دس تْزیة تیاى فشهَدًذ.  سظ

ًائیٌی ٍ اهام تَظیحاتی دادًذ وِ هفصل فشهایطات ایطاى سا ها تیاى وشدین ٍ ًْایتا تؼذ اص تشسسی فشهایطات هحمك 

آهش ًظش الی الواّیِ ٍ تؼث » :ذًفشهَ اهامحعشت م تَجَد آهذ. تٌذی سش ػثاست اها حتی هحمك اصفْاًی یه جوغ

وٌین ًِ  تَاًذ لعیِ حمیمیِ تَػلی سا ضاهل ضَد صیشا ها تا هاّیت داسین واس هی وِ ایي هاّیت حتی هی« الی ایجادّا

ّیت تِ لیذ ٍجَد خاسجی هؽشح ًیست تلىِ خَد ایٌىِ تخَاّین تگَیین دس حذ لعیِ خاسجیِ تَػلی است ها

 تا ًظشیِ هحمك اصفْاًی ٍ ًظشیِ هشحَم آخًَذ وِ فاسق هْن ًظشیِ حعشت اهام هاّیت است الثتِ تا آى تَظیحاتی

هشحَم آخًَذ تا ایجاد واس وشد ٍ هحمك اصفْاًی ًظشیِ هشحَم آخًَذ سا دس ًمذ صاحة فصَل یه اضىالی  تَد.

  . دخالت ًذاد ٍلی اهام دخالت دادشفی سا دس ایجاد وشد ٍلی حیث فْن ػ

سا ٍ تضسگاى اصَل هتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّی است ٍ تایذ ػثاسات اػالم ػلن تِ دلیل ایٌىِ تحث تؼذی ها دس  نیتیاى وشدها 

ٍلی حصیلِ هؽلثی وِ اص اهام  وٌین فؼال صشف ًظش هیتؼعی اص ًىات ػثاستی لزا اص تشسسی وٌین هفصل دس ایي تحث 

 واّیِ ٍ تؼث الی ایجادّا.التَد وِ هَال ًظش الی تِ دست ها سسیذ ایي 

 ارجیه در اصولقضایای حقیقیه و خاستفاده اس درباره هحقق خزاسانی نظز 

دس جلسِ پایاًی یه سَالی هؽشح ضذ وِ گفتین ایي سَال سا تایذ سسیذگی وٌین. آى سَال ایي تَد وِ الصهِ ایي 

صحثت ّا ٍ ػثاسات هشحَم آخًَذ دس تاب هتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّی وِ هسألِ ایجاد سا هؽشح وشد ًِ هسألِ ٍجَد سا ٍ 

الصهِ ایي فشهایطات هشحَم آخًَذ ایي وٌین ًِ تا ٍجَد، خَاُ ٍجَد لیذ تاضذ یا غایت تاضذ  جاد واس هیگفت تا ای

وٌذ یا هشحَم  سثضٍاسی گشفتِ است اصال واس ًوی تَد وِ ایطاى دس ػلن اصَل تا حمیمیِ ٍ خاسجیِ ضیخ وِ اص هحمك

دس  وٌین تحثی اص حمیمیِ ٍ خاسجیِ وِ ها تا آى واس هی هسألِدس ایي دٍ  .آخًَذ دس ػلن اصَل تا ایٌْا واس وشدُ است

ًیست. دس تحث هتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّی هسألِ ایجاد است ٍ تحث ٍجَد هؽلما ًیست ًِ ٍجَد  هشحَم آخًَذػثاسات 

لن تِ اًتفاء آهش تا ػ خاسجی ٍ ًِ ٍجَد رٌّی ٍ ًِ ٍجَد لیذا ٍ ًِ ٍجَد غایتا. دس تحث خَدهاى وِ هسأِل جَاص اهش

هشحَم آخًَذ داًذ ضشغ ایي دستَس هٌتفی است ٍ  د وِ آهش دستَسی تذّذ دس حالیىِ هیتحث ایي تَ ًیضضشغ است 

تا حمیمیِ ٍ خاسجیِ واس ًىشد. خالصِ سَال ایي تَد وِ هشحَم آخًَذ تِ  ٍدس تحلیل خَد تا اًطاء ٍ فؼلیت واس وشد 

 تثغ ضیخ تا حمیمیِ ٍ خاسجیِ واس وشدُ است یا ًِ؟

تا  تا تِ حال وٌٌذ ًِ تا ًظش تِ هتؼلك ٍ ها ِ سا تا ًظش تِ هَظَع واس هیحمیمیِ ٍ خاسجیاصَلی تحث اص لعیِ آلایاى 

ایجاد تِ ػمالً ٍ ّن ػشفاً  ّن خَسد تلىِ تؼث یا صجش تِ ٍجَد صالت ًوی فتینواس وشدین یؼٌی گاهش ًظش تِ هتؼلك 

جَد ٍجَب ٍ حشهت یا تىلیف ٍ تؼث ٍ صجش سا تِ ٍ هسألِ ٍجَد ٍ ایجاد ٍ ایٌىِها دس تحلیل . خَسد صالت هی

خوش تَد. دس ٍ  ًاظش تِ هتؼلك ٍ صالت ،تضًین یا تِ ایجاد تضًین ٍ ٍجَد سا لیذ لشاس دّین یا ٍجَد سا غایت لشاس دّین
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خَسد یا تِ  خَسد ایي حشهت تِ ؼثیؼت خوش هی تِ خوش هی حشهتٍلتی تحلیل ضْیذ هؽْشی تحث ایي تَد وِ 

 خَسد وِ خاسجیِ تَػلی ضَد. یؼثیؼت تِ لیذ ٍجَد خاسجی ه

  آنها ضوعبه حقیقیه و خارجیه با نظز به هودستورات شزعی تقسین 

تِ حسة هتؼلك هسأِل  (ٍ تِ اصؽالح تىلیف)تؼث یا صجش ٍ دس  تٍجَب یا حشهدس هسألِ دس هَسد ایي تَد وِ 

هؽشح است ًِ هسألِ ٍجَد ٍ ػذم، دس حالیىِ آلایاى ّواًؽَس وِ چٌذ تاس تحث وشدین لائل ّستٌذ وِ اػذام ٍ ایجاد 

وٌین ٍجَب تِ ؼثیؼی حج هی  . ٍلتی هسألِ ٍجَب حج سا هؽشح هیداسین ها یه هتؼلمی داسین ٍ یه هَظَػی

الوستؽیغ »ًظش هَظَع هاًٌذ الوستؽیغ وِ گفتِ  اصدس ایٌجا آلایاى خَسد حاال یا ؼثیؼی یا ؼثیؼی ِت لیذ ٍجَد، ٍلی 

است ٍ تىلیف ٍجَب  «هستؽیغ» ایي هثال هَظَع سدوٌٌذ.  تحث هی« یا هلل ػلی الٌاس حج الثیتیجة ػلیِ الحج 

هَظَع ٍ ٍجَب تىلیف ٍ صالت هتؼلك تىلیف است. دس  «اًت » «صلّ»یا دس  تاست ٍ هتؼلك تىلیف حج اس

سد وِ هطَْس تا تَجِ تِ یه هَظَػی ٍجَد دا  «الوستؽیغ یجة ػلیِ الحج»یا  «الوىلف یجة ػلیِ الصالُ»گضاسُ 

وٌذ ٍلتی فؼلیت پیذا وشد ٍ هثال  دس لَُ ضشؼیِ است وِ اگش هستؽیغ یافت ضَد حج فؼلیت پیذا هی گَیٌذ هَظَع هی

تِ هاّیت خَسد یا تِ ٍجَد خَسد. تحثی وِ ها وشدین ًاظش تِ حیث ٍجَد ٍ ایجاد تَد وِ تا حذٍدی سسیذگی ضذ ٍ 

ًیستٌذ تلىِ  تىلیف هتؼلك مػ هتوشوض تشتا ػثاسات اصَلییي تا حذٍدی آضٌا ضذین ٍلی ایي ػلوا دس تشسسی هسألِ ف

ضَد ػالٍُ تش حیثیت هتؼلك تىلیف  یث خاسجیِ ٍ حمیمیِ وِ سسیذگی هیّستٌذ ٍ ح تىلیف هتوشوض تش سش هَظَع

 اص جْت هَظَع ًیض تایذ تشسسی ضَد. ایي والحمیمیِ است  گفتٌذوِ ضْیذ هؽْشی ٍ اهام تشسسی وشدًذ ٍ 

ػوال دس ایٌجا دٍ ًىتِ هْن هؽشح تَد یىی ایي تَد وِ هشحَم آخًَذ دس هسألِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ ٍسٍد وشدًذ یا ًِ ٍ 

 ح خَدضاى چؽَس هی ضَد.دیگشی ایٌىِ فشهایص آلایاى دس هسألِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ اص حیث هَظَع دس اصؽال

هشحَم آخًَذ سا وِ دس تٌثیْات تحث استصحاب ها تیاى وشدین تشای ایٌىِ ٍاسد ایي تخص اص تحث ضَین ػثاست 

 هؽشح وشدُ است ووا ایٌىِ صشیح ػثاست ضیخ اػظن ًیض ّست تایذ هالحظِ وٌین.

 حابصتقضیه حقیقیه در تنبیهات اس درباره هزحوم آخوندعبارت بزرسی 

تٌثیْات استصحاب یه تحثی تحث استصحاب ضشائغ ساتمِ است ایي هؽلة تیاى ضذُ است. دس دس دس تٌثیْی وِ 

الفشق ایعا تیي اى یىَى الوتیمي هي احىام ّزُ الطشیؼِ اٍ الطشیؼِ الساتمِ »فشهایذ:  هؽشح است وِ هشحَم آخًَذ هی

  .«ارا ضه فی تمائِ ....لؼوَم ادلِ االستصحاب ٍ فساد تَّن اختالل اسواًِ فیوا

سِ سوي داسد.  است ٍ هاواى  ء تِ هؼٌای اتماوِ ه خالصِ هؽلة ایي است وِ استصحاب یؼٌی التٌمط الیمیي تالط

سوي اٍل یمیي ساتك است ٍ سوي دٍم ضه الحك است ٍ سوي سَم صذق ػٌَاى ًمط است وِ اص آى تؼثیش ِت 

ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ هی ضَد تا ًمط صادق تاضذ ٍ اگش ایي سِ سوي تاضذ ادلِ استصحاب جاسی است. 

اضتِ تاضن ٍ تؼذ ضه وٌن دس تما آى حىن ٍ ؼَسی تایذ ضه وٌن وِ اگش هي تایذ یه یمیي ساتك تِ یه حىوی د

تخَاّن تِ یمیي ساتك ػول ًىٌن صذق ًمط وٌذ ٍ اال اگش هي یه حىوی داضتِ تاضن ٍ ضه هي دس تما آى حىن 

ست. استصحاب ًی ایي، ًمط وشدییمیي ساتك سا ؼَسی ًثاضذ وِ اگش خَاستن تشتیة اثش تِ ضه خَد تذّن تگَیٌذ 
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اگش هي یمیي وشدم ایي واسِ پان است ٍ تؼذ ضه دس ًجاست آى وشدم تایذ اص تاب التٌمط الیمیي تالطه تشتیة 

 وٌذ. آثاس ؼْاست سا تذّن صیشا اگش آثاس ؼْاست سا تاس ًىٌن صذق ًمط یمیي هی

است. اگش چِ اتفالی افتادُ است وِ ضه دس ؼْاست تِ ٍجَد آهذُ  ٍ آى ایٌىِ دس ایٌجا یه سَالی هؽشح است

یمیي ساتك وشدیذ ٍ اگش اتفالی ًیفتادُ تاضذ پس ضوا یمیي ساتك سا ًمط ًىشدیذ  فالی ًیفتادُ تاضذ وِ ضوا ضه ًویات

ای پیص ًیاهذُ تَد. اگش یمیي داضتن تِ ؼْاست ایي ثَب تایذ تِ یمیي ػول هی وشدم ٍ اگش  تشای صهاًی تَد وِ حادثِ

دم ٍ اگش اتفالی افتادُ تَد ٍ هي ضه وشدم اگش دس ایي حال تِ آثاس یمیي ساتك وش اتفالی ًیفتادُ تَد وِ هي ضه ًوی

 ؟یة اثش ًذّن ًمط یمیي ساتك ًیستتشت

دسست است ٍلی ػشفا ایي ؼَسی ًیست. صذق ًمط دس دلیل تاتغ فْن  دٌّذ وِ ایي حشف ػمالً آلایاى جَاب هی

. ػٌَاًی وِ دس دلیل تؽثیك تذّذ آى ػٌَاى ساف تایذ آیذ ػش ٍلتی یه ػٌَاًی دس لساى دلیل هی دلی ػشف است صیشا

است یؼٌی یمیي ساتك سا ًمط ًىي ٍ ػشف تایذ تگَیذ وجا ًمط یمیي صادق است.  «التٌمط الیمیي تالطه»داسین 

وٌذ. تَ اص دستَس الْی تخلف  ًویػشف تشای ّش اتفالی هَظَػیت لائل ًیست وِ تگَیذ دس ایٌجا ًمط صذق 

ا دیذ ػمل فشق داسد ٍ لزا ٍلتی ػشف هثٌا است تایذ صذق ًمط سا ػشفی وشد. اگش صذق ػشلی ًىشدی ٍ دیذ ػشف ت

ای ٍ تؼذ یه اتفالی افتادُ  ًمط هثٌا تاضذ آى هَلغ لاتل جوغ است وِ هي یه یمیي ساتك داسم تذٍى ّیچ حادثِ

ای ایي ضىی وِ الحك است ضه الحك داسم صهاى یمیي ساتك ٍ ضه الحك سش جای خَدش است ٍلی تشتیة اثش تش

لزا اصَلییي دس جوغ تٌذی اسواى استصحاب ایي  ،است دس تؼعی هَاسد ػشف هی گَیذ ایي ًمط یمیي ساتك است

ن ٍ یه ضه الحك دس یجوغ تیي ایٌىِ یه یمیي ساتك دس صهاى گزضتِ داضتِ تاضاستصحاب یؼٌی  :گَیٌذ گًَِ هی

ش دادى تِ ایي ضه ًمط یمیي ساتك تلمی ن ٍ ػلی سغن اختالف صهاى تیي یمیي ٍ ضه تشتیة اثیآیٌذُ داضتِ تاض

 ضَد. 

ًمط یمیي ساتك ًیست صیشا یمیي تشای ظشف صهاًی خَدش است ٍ  ،گَیذ تشتیة اثش دادى ِت ضه اگش ػمل تاضذ هی

ًمط یمیي ساتك ًیست ٍلی اص آًجا وِ هثٌا دس  ،ضه ًیض تشای ظشف صهاًی خَدش است ٍ تشتیة اثش دادى تِ ضه

اى هَجَد دس ادلِ سا تؽثیك  1ٍلی ًِ ػشف هساهحی تلىِ ػشف دلیػشف است  ،فْن لساى دلیل است وِ تایذ ػٌَ

تشتیة اثش دادى تِ ضه الحك ػشفا ضَد وِ یمیي ساتك ٍ ضه الحك ٍ  استصحاب دسست هی تذّذ ٍ آى هَلغ اسواى

ای است وِ تشتیة اثش دادى تِ ضه  َد ٍلی گاّی اٍلات حادثِ تِ گًَِض گاّی اٍلات ًمط یمیي ساتك تلمی هی

یه حىوی دس  گَیذ ّواًؽَسی وِ اگش ها ضه دس ًسخ الحك ًمط یمیي ساتك ًیست. هشحَم آخًَذ دس ایٌجا هی

تَاًین ایي حىن سا استصحاب وٌین صیشا اسواى استصحاب توام است اگش دس ًسخ یه  ضشیؼت خَدهاى وشدین هی 
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 دیگَ یه ی. فْن دقاستٍ جرم هاًع  ستیلَى است ٍ لَى هاًع ً يیا دیگَ یعرف ه نیگَ یلَى عرض است ٍ عرض بدٍى جَّر اهکاى ًدارد هي ه يیا دیاست ٍ بگَ

للَى بدٍى جرم اهکاى ًدا دیگَ یه یفْن عقل یٍل ستیآب بِ بشرُ ً دىیلَى است ٍ هاًع از رس يیا  ستیً لَیدٍ ک يیا دیاست کِ عرف بگَ يیا یفْن هساهح یردٍ 
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حىوی وِ دس ضشیؼت ساتك هَجَد تَدُ است ضه وٌین اسواى استحصاب هَجَد است هثال هسألِ ٍجَب ًواص 

االى آى حىن ّوچٌاى هَجَد است یا  نیضه وٌاگش اًذ ٍ  تَدُصذس اسالم  وِ جوؼِ هشتَغ تِ افشادی تَدُ است

ن حىوی وِ دس ضشیؼت حعشت ػیسی جاسی یاگش ضه وٌ تِ ّویي ضىلوٌن  ایي حىن سا استصحاب هی ءًیست تما

، تما ن صیشا اسواى استصحاب ین استصحاب وٌیتَاً آى حىن سا هی ءتَدُ است آیا تا آهذى اسالم ًسخ ضذُ است یا ًِ

 ك ٍ ضه الحك هَجَد است ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ ّن هَجَد است.واهل است. یمیي سات

اهىاى ًذاسد صیشا یمیي ساتك هختل است تلىِ ضه الحك استصحاب گَیٌذ  هستطىلیي هی، هشحَم آخًَذ دس هماتل

 وٌذ یؼٌی ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَن ًیست.  ٍجَد ًذاسد تلىِ ًمط، صذق ًوی

وٌیذ. دس احىام ضشیؼت خَدهاى ایي اضىال ًیست صیشا یمیي ساتك  هی : ضوا یمیي ساتك سا دسستاضىالتَظیح 

تشای هشدهی وِ اص ضشیؼت حعشت ػیسی گَییذ ایي حىن  داسین ضه الحك ّن داسین ٍلی دس ضشیؼت ساتك ضوا هی

چؽَس  ؟!ٍلی تشای ها چؽَسی هتیمي ضذُ استایي حىن تشای آًْا هتیمي است  ٍ ثاتت ضذُ است تثؼیت هی وشدًذ

ًین تگَیین وِ یمیي ضاهل ها ضذُ است، ووا ایٌىِ ًسثت تِ ضه الحك ًیض ّویي هطىل ّست. ٍلتی ضشیؼت هی تَا

. پس اسواى نییمیي تِ استفاع حىن ساتك داس ن تلىِیضه ًذاسپس ن یداً ًثی خاتن سا ًاسخ ضشیؼت لثل هی

 آیذ.  دس ایٌجا تحث لعیِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ پیص هی ٍ ضَد استصحاب دسست ًوی

یا خاسجیِ تَدُ است؟  یِ حمیمیِ تَدُیسی تِ صَست لعضَد وِ جؼل لعیِ ساتك دس ضشیؼت حعشت ػ َال هیس

دّذ. یىی حمیمیِ ٍ دیگشی خاسجیِ ٍ دیگشی  حىن چؽَس دسست ضذُ است. هشحَم آخًَذ دس ایٌجا سِ احتوال هی

 ؼثیؼیِ.

ٍ حمیمیِ وِ افشاد  «اوشم َّالء الؼطشُ»هَجَد است هاًٌذ ؼثیؼیِ وِ اصال ًاظش تِ افشاد ًیست. خاسجیِ ًاظش تِ افشاد 

 ضَد. هحممِ ٍ همذسُ سا ضاهل هی

ِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ پیص آهذُ است ٍ تؼذ دس ّویي اص ّویي جا وِ آهذًذ ثثَت یمیي ساتك سا دسست وٌٌذ تحث لعی

ها ّن یمیي ساتك داسین ٍ ّن خَاّذ تگَیذ  وٌین. هشحَم آخًَذ هی فعا ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ سا دسست هی

ضه الحك داسین ٍ ّن ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ داسین لزا اگش وسی ضه وشد دس ًسخ حىوی وِ دس ضشیؼت 

 تَاًذ استصحاب وٌذ. ساتك هَجَد تَدُ است هی

 «اهلل ػلی هحوذ ٍ آل هحوذٍصلی »

 


