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 تاسوِ تقالی

 61/7/77    2خارج اصول حضرت استاد فرحانی )زیدعسه(     جلسه 

 در کالم امام در عرض واحد نیامکان امر به ضدموضوع کلی: مسأله ضد    موضوع جسئی: 

 

 در عزض واحد  نیامکان امز به ضده حضزت امام در بزرسی نظزی

 خالصه مباحث گذشته

اص ایي  تَد وِ فشؼ وشدین سال گزضتِ تقذادی سضَاى اهلل تقالی فلیِتحث ها دس هَسد همذهات ّفتگاًِ حضشت اهام 

 .تىشاس وٌینتِ غَست خالغِ تایذ دٍتاسُ  ء تحث تَدین لزاهمذهات سا تحث وشدین ٍلی چَى دس اثٌا

ٍ مص تسیاس هْوی دس تحث ّا اهلل فاضل ًیاهذُ است ٍ ً حضشت اهام دس همذهِ اٍل وِ دس فشهایص آیت

ّوشاُ ضَین ٍ خاسج سا  ًذ ٍ حتی اگش ها تا هشحَم آخًَذخَس فشهایذ: اٍاهش تِ عثائـ هی ّای ها داسد هی گیشی ًتیجِ

تاص خاسج دسحذ عثیقت هحظ تىلیف است ًِ دس حذ خػَغیات فشدیِ، صیشا غشؼ لائن تِ دّین،  هحظ تىلیف لشاس

ن ها سِ هشحلِ داسین یىی هفَْم رٌّی ٍ یفشؼ وشدًذ. ّوچٌیي ٌاط ٍ هالن ًذاسعثیقت است ٍ خػَغیات فشدیِ ه

است دس هشحلِ  س خاسج ٍ سَم خػَغیات فشدیِ ٍ آًچِ اختالف تیي حضشت اهام ٍ هشحَم آخًَذدیگشی عثیقت د

 ثَل داسًذ،سا ّش دٍ ل ذًخػَغیات فشدیِ هٌاط ًذاس ست یقٌی رّي یا خاسج است ٍلی ایي هغلة سا وِا اٍل ٍ دٍم

الى الغشؼ لائن تٌفس الغثیقِ تای «  مذهِ یه هسألِ هسلن ٍ هَسد اتفاق سا هثٌا لشاس دادًذ فشهَدًذ:لزا اهام دس ایي ه

ذ، تلِ ًدس هٌاط ٍجَب غالت تاثیشی ًذاس آىِ سَم، ّیچىذامدٍم ٍ  اٍل ٍ آىِ غالت آىٍِ « خػَغیِ تطخػت

غالت دس هسجذ تِ یا وٌذ  استحثاب پیذا هی وِ هٌاط اضافی داسد ٍذ تَاًذ تاض هیغالت اٍل ٍلت اٍل،  تطخع آىِ

وٌذ،  یه هٌاط اضافی استحثاتی پیذا هی ،ذ است تِ خاعش ایي تطخعایٌىِ یه تطخع عثیقی غالت دس هسج خاعش

 ت حاهل ایي ًىتِ استلزا همذهِ اٍل وِ همذهِ تسیاس هْوی اسستغی تِ هٌاط ٍجَب اغل عثیقی غالت ًذاسد لىي 

فلی اختالفی وِ تیي هشحَم آخًَذ ٍ غیش ایطاى  -عثیقت دس خاسج سا هثٌا لشاس دّیندس رّي ٍ چِ  قتیوِ ها چِ عث

تش ایي هذفا  یه استذالل فملی ٍ ثثَتی. ایي سج اص تحث استخػَغیت فشدیِ خا دس ّش غَست، -ٍجَد داسد

« غلّ« شدیِ ًذاسین تاالخشُ دلیل لفؾیغیت فآٍسد وِ ها دالی دس دلیل لفؾی تش خػَ ی ّن هییه دلیل دٍه است.

اٍل یا دٍم یا سَم یا  غالت آىِ تَاى آیذ. ًوی غلّ ِت دست هیخػَغیت فشدیِ اص وجا  است وِ هادُ ٍ ّیأتی داسد ٍ

ألِ خػَغیات فشدیِ تش ایي خػَغیت ٍجَد ًذاسد لزا هسی صیشا دالّ آى ًمغِ سا هغشح وشدغالت دس ایي ًمغِ یا 

 حظ تىلیف است.خاسج است ه

 بزرسی مقدمه دوم حضزت امام

اهام تِ آى پشداختِ است ٍلی هشحَم است ٍلی ًِ تِ ایي ضىلی وِ  ت آیت اهلل فاضل تیاى ضذُدس فشهایطاهمذهِ دٍم 

دس تْزیة ریل  سا تیاى وشدُ است. اهام دس دٍ جا ایي همذهِضذُ است.  حاًی اًػافا خَب تیاىدس فشهایص آیت اهلل سث
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هثاحث السام فوَم، دس ریل تحث ٍ دس  1یذتشتة، اهىاى اهش ِت ضذیي دس فشؼ ٍاحذ همذهِ ثاًیِ هالحؾِ وٌهسألِ 

یٌمسن القوَم إلى القوَم االستغشالی ٍ «فشهایذ:  هی ساتـ همذهِدس اهام آًجا  ی فام ٍ خاظ تْزیة هشاجقِ وٌیذ.ّا

تش هثٌای  دادین تا دٍستاى هسلظ تَضیح ٍ هفػل  ها سال گزضتِ ّش دٍ تخص سا خَب 2«...الوجوَفی ٍ الثذلی

سا ّن اص  اغل هذفای اهام سا تثییي وٌین لىي والم اهاموٌن  ضًَذ. االى ّن خیلی هختػش سقی هی حضشت اهام

 هشاجقِ وٌیذ. یی وِ تیاى وشدمایي دٍ جا تمشیشات سال لثل ٍ ّن دس

همذهِ دٍم ایي است وِ ها تایذ تاب اعالق سا اص تاب فوَم جذا وٌین. جذا وشدى تاب اعالق اص تاب فوَم اص ًؾش 

 حضشت اهام تسیاس هْن ٍ داسای اثشات فلوی دس اتَاب هختلف است. 

تیاى هَلی دس همام ٍ ٍلتی همذهات حىوت توام است  وِ اعالق تِ هقٌای ایي است وِخالغِ والم اهام ایي است 

م ی اتوام همذهات حىوت ایي است وِ ایي هاّیت تواآٍسد، خشٍج آٍسدى لیذ ٍجَد داسد ٍ لیذی ًوی اهىاىٍ است 

توام  تِ هقٌای ایي است وِ یه عثیقتی داسد تِ ًام فلن وِ« اوشم فالواً«الوَضَؿ حىن است. اگش هَلی گفت: 

َد ٍ هَال دس همام تیاى تَد ٍ ؿ ٍجَب اوشام ًثالوَضَؿ ٍجَب اوشام است صیشا اگش ایي عثیقت توام الوَضَ

گش اعالق دس فشد ّن ٍاسد ضَد ّویي است هثال اگش هَلی گفت وشد. ا تَاًست ایي عثیقت سا همیذ وٌذ تایذ همیذ هی هی

توام الوَضَؿ ٍجَب اوشام صیذ است. اگش تخَاّین ایي دٍ لضیِ سا تِ غَست لضیِ حولیِ دس آٍسین وِ  ،«اوشم صیذا«

وَضَؿ الوِ توام  «صیذ یجة اوشاهِ«یا « القالن یجة اوشاهِ«ذ ایي عَسی هی ضَد وِ ٌضَؿ ٍ هحوَلی پیذا وٌهَ

ٍجَب اوشام جٌاب صیذ ٍ فالن است تذٍى دخالت ّیچ لیذی دس هَضَفیت آى ٍ لزا اگش وسی احتوال داد وِ فالن تِ 

وِ دس حالی اص  وسی دس هَسد صیذ احتوال دادگش اعالق هی گَیذ ًِ ٍ ا دخالت لیذ تمَا ٍاجة االوشام استخاعش 

ایي عَس ًیست. اگش توام الوَضَؿ تشای ٍجَب اوشام ایي هاّیت تاضذ  گَیذ االتص ٍاجة االوشام است اعالق هیح

وشدین. اگش تا صیذ واس تىلیف فشد سا هقلَم وٌین اگش تا عثیقی هاًٌذ فالن واس  ،پس ًوی تَاى اص داخل ایي هَضَؿ

االى تِ دلیل ایٌىِ تیطتش تحث ّای ها سش سا هقلَم وٌین.  صیذ حالت داخل ایي هَضَؿ تىلیفتَاًین اص  ویوشدین ً

  گزاسین. وٌاس هیعثیقی است ٍ دس همام تحث ّای تمٌیٌی ّستین هثال صیذ سا 

 اص دسٍى ایي عثیقی ًؾشی تِ فشد تیاًذاصیذ صیشا تشای سسیذى تِ تَاًیذ ی ٍ هْن اهام ایي است وِ ضوا ًویحشف اغل

ًِ خَد عثیقی فشد سا تِ ضوا هقشفی هی وٌذ ٍ ًِ همذهات حىوت وِ دس هسألِ اعالق اص آًْا  ،فشد ساّی ٍجَد ًذاسد

همذهِ اٍل ًؾش  .ضَد همذهِ اٍل تا همذهِ دٍم سٍضي هی تحلیل اهام ساتغِ ف فشد ّستٌذ. تش اساسوٌین هقشّ استفادُ هی

مذهات گَیذ ه وٌذ ٍ هی همذهِ دٍم ًؾش تِ همذهات حىوت هیگفت ساّی تشای فشد ًذاسد ٍ  وشد ٍ هی تِ خَد دلیل هی

تحلیل هشتة اهام اًساى  سساًذ لزا ساّی تشای سفتي تِ سشاك فشد ًذاسیذ. تشاساس ایي حىوت ّن ضوا سا تِ فشد ًوی

 لِ خاظ تَد غلظ است، صیشا دس لسن ثالث هی خَاستٌذ ضـ فام ٍ هَضَؿوِ لسن ثالث ٍضـ وِ ٍ ضَد هتَجِ هی

عثیقت سشیاى دس افشاد ًذاسد تلىِ عثیقی فمظ خَدش سا ًطاى هی دّذ.  عثیقی سا ساسی دس افشاد تثیٌٌذ، دس حالیىِ

                                                           
1
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ایت اص فشد وٌذ. عثیقی ساسی دس فشد ًیست فمظ عثیقی تا فشد اتحاد داسد ٍ ایي اتحاد غیش اص ایي است وِ عثیقی حى

فشضی یقٌی ػِ است یا اص افشاؼ هطخِّفلسفِ تشای تَضیح ایي هغلة تایذ گفت خػَغیات فشدیِ تِ اغغالح 

اختالفی وِ دس  تٌاتش ٍجَد سثة تطخع است،ت یقٌی است وِ تطخع تِ عثیقی هی دّذ یا اص تاب ٍجَد اس

ِ تا تحث ّای فلسفی هخلَط ًطَد. اگش وسی گفت ایي حشف سا عَسی تیاى هی وٌذ واهام حضشت الثتِ فلسفِ است. 

ال وِ هثایي ذ همَالت فطش وِ هثایي تا ایي عثیقی ّستٌذ حًافشاؼ سثة تطخع عثیقی است پس افشاؼ هی ضَ

اص همَلِ ویف یا ون یا اضافِ یا أیي یه فشضی داسین وِ  سا هقشفی وٌذ.خَاّذ ایي ّا  ّستٌذ عثیقی چغَس هی

گَیین صیذ یه هستقغیل است وِ دس ایي  وٌین هی ع تذّذ هثال ٍلتی صیذ سا تػَیش هیخّخَاّذ تِ اًساى تط هی

یي ٍ اضافِ وِ ایي افشاؼ تِ اًساى فشؼ ویف ٍ ون ٍ أتِ اضافِ  حیَاى ًاعك وِ اًساى است ٍجَد داسد هستقغیل

ت فطش، حال وِ هثایي همَال اص دیگشاص همَالت هثایي ّستٌذ هفاّین هاَّی ،  دادًذ. ایي فَاسؼ هطخػِ تطخع

اهىاى ًذاسد وِ حىایت اص فَاسؼ هطخػِ وٌذ ّستٌذ ایي حیَاى ًاعك چغَس هی خَاّذ ایٌْا سا هقشفی وٌذ. عثیقی 

ٍ اگش وسی گفت ٍجَد تطخع هی دّذ ها هی گَیین وِ ٍجَد تِ عَس هثایي ّستٌذ یىذیگش  صیشا همَالت فطش تا

هتحذ است ٍ ایي  عثیقی تا فَاسؼ هطخػِ خَد. تٌاتشایي آًچِ هی تَاى گفت ایي است وِ ایي هثایي است ولی

تِ هقٌای  ذا وشدُ است. اتحاد جسن تا فَاسؼ خَدآى فَاسؼ تطخع پیٍسیلِ  جسن اتحاد داسد تا فَاسضی وِ تِ

فشدیِ ًیست صیشا  حىایت ایي یىی اص دیگشی ًیست لزا حشف هْن ها ایي است وِ عثیقی حاوی اص خػَغیت

تمال است ایي یا اص فَاسؼ. تلِ اگش وسی گفت وِ اتحاد سثة اً اًذ خػَغیت فشدیِ ٍ تطخػات یا اص ٍجَد آهذُ

ساُ حىایت پس ایي اضىال ًذاسد.  تا هثٌای اًتمال واس وشدتلىِ  هغلة اضىال ًذاسد یقٌی تا هثٌای حىایت واس ًىشد

ضَد لسن ساتـ سا تػَیش وشد ٍ  ٍضـ سا تػَیش وشد ووا ایٌىِ ًوی ثالث تستِ است ٍ ًوی ضَد تش اساس حىایت لسن

ًوی تَاًذ حاوی اص عثیقت تاضذ. ٍلی اگش هثٌای خَد دس ٍضـ سا حىایت لشاس ًذّیذ ًیض خاظ توا ایٌىِ خاظ است 

هی ضَد ٍ ایي  اًساى گاّی ٍلت ّا اص یه ضذی تِ ضذ دیگشی هٌتمل ٍ خَاستیذ اص ساُ اًتمال پیص تشٍیذ فیة ًذاسد،

ساُ تاص است ٍلی اگش ٍ اضىال ًذاسد ًگزاضت ٍ هشآتیت آًجا هثٌایص سا تش حىایت  ّیچ اضىالی ًذاسد. اگش وسی دس

حىوت ّن وِ هقلَم است ٍ همذهات   ،هغلما حاوی اص خػَغیت فشدیِ ًیستهثٌایص سا تش حىایت گزاضت عثیقی 

اًساى است اًساى سا توام  اگش هَضَؿ حىن  ،دّذ تواهیت هی هَضَؿ حىن است سا وٌذ اال ایٌىِ آًچِ واسی ًوی

وٌذ. حضشت اهام تا ایي دلتی وِ داسد هی گَیذ تٌاتشایي  اگش فلن است فلن سا توام الوَضَؿ هیالوَضَؿ هی وٌذ ٍ 

است دسست ًیست وِ وسی تگَیذ اعالق لاتل اًمسام تِ تذلیت ٍ ضوَل است. ها ًوی تَاًین تگَیین وِ اعالق تذلی 

ی است ٍ همذهات حىوت ّن وِ هی گَیذ ایي قیی اعالق دس هی آیذ. هَضَفص وِ عثیا ضوَلی. تذلیت اص وجا

گفتٌذ فشق  آًْا هیهؾفش غلظ است. هشحَم عثیقی توام الوَضَؿ است. لزا فشهایص هشحَم آخًَذ دس وفایِ یا فشهایص 

َلی داسین تقضی اٍلات ایي هذلَل سا تا لفؾی داللت داللت است ًِ دس هذلَل. ها یه هذل ُتیي هغلك ٍ فام دس ًحَ

گفتین وِ ول فالن یفیذ  وشدین ٍ تقذ هی م ول فالن تیاى هیهی وٌین ایي فام است. هثال استغشاق سا تا اوشم القلوا یا اوش

فالن آهذ ٍ ضذ  داسین وِ ٍلتی تش سش «أی«ی تِ ًام دالّ« اوشم أی فالن«دس االستغشاق صیشا ایي فام استغشالی است. یا 



4 
 

ول فالن یجة «التقییي ٍ لزا هی گَیٌذ ایي فام است ٍلی  ایي داللت هی وٌذ تش یه فشد الفلی« أی فالن ٍجة اوشاهِ«

 وٌین وِ تشسسی تایذ دس جای خَداست. ن وِ فام هجوَفی فام استغشالی است ٍ تقضی ٍلت ّا لشائٌی داسی «اوشاهِ

یٌْا تػَسی ّستٌذ یا تػذیمی ٍ ا تحث هی وٌٌذ وِ ؟ فلوا است یا تذلیت یا هجوَفی ام استغشاقف ؽاّش الفاػ آیا

ِ ایي و دتاالخشُ لفؾی ٍجَد داس گش تػَسی ّستٌذ چغَس تػَسی ّستٌذ؟ٍ ا سساًذ استغشاق سا هیهجوَؿ والم داسد 

ایي عَسی ًیست اعالق تذلیت سا اص عشیك ٍلی دس اعالق داسد تذلیت ٍ فام هجوَفی لفؼ داللت داسد تش استغشاق ٍ 

ضَد وِ ضوا ٍلتی  ًتیجِ ایي هی سساًذ. سا اص عشیك همذهات حىوت هی ًذ یا اعالق استغشاقسسا همذهات حىوت هی

ت ایي هفیذ تذلیت است ٍلی تذلیت ایٌجا اص ًؾش هقٌا تا تذلیت اس «اوشم فالواً«وِ ّواى  «القالن یجة اوشاهِ«گَییذ  هی

احل اهلل «فوَم فشلی ًوی وٌذ هذلَل یىی است ٍلی دال ایي جا همذهات حىوت است ٍ آًجا لفؼ است ٍ یا دس 

ـ لحلیِ تی ال هقٌا«وشدًذ وِ  چٌیي تحث هی ى هقالن االغَلست ٍ اص صهاهغلك استغشالی ا« الثیـ«گَیٌذ ایي  هی «الثیـ

تغشاق است وِ تیَؿ حالل ّستٌذ ٍ لزا اسفشد الهقیي حالل ضَد غلظ است ٍ لشیٌِ داسین وِ ّ ٍ اگش ایٌجا« ي الثیَؿه

دس داللت فام ٍ هغلك غشفا هی گفتٌذ وِ اعالق گاّی یفیذ استغشاق ٍ یفیذ الثذلیِ ٍ فشق  ٍ لزا تشای تمسین تٌذی

ست ٍ تا ایي تَضیحات ضوا ًوی تَاًیذ تگَییذ وِ اعالق افادُ است. حضشت اهام هی گَیذ ایي حشف ّا غلظ ا

افادُ ایي ساُ  ضذُ است اص همذهات حىوت یا عثیقی؟. اص وجای اعالق افادُ تذلیت وشدُ استتذلیت یا ضوَلیت 

گیشد وِ گاّی ٍلت ّا یه چیضی حجیت فمالئی اش دس  تستِ است. تلِ آًجا یه تحث هفػلی غَست هیهغلة 

دٌّذ تذٍى ایٌىِ دال لفؾی دس واس تاضذ وِ آى تاب  یا فمل آى سا حجت لشاس هی  فمالءوِ یه چیض دیگشی است 

ایي است وِ تمسین اعالق  ضَد َد ٍ چیضی وِ االى تیاى هیدیگشی است وِ سش جای خَدش هفػل تایذ سسیذگی ض

تمسین ٍضـ تِ  .تذلیت وٌذ تِ تذلیت یا ضوَلیت غلظ است صیشا دس آًجا چیضی ٍجَد ًذاسد وِ داللت تش ضوَلیت ٍ

ٍضـ فام ٍ هَضَؿ لِ خاظ اص تاب حىایت ٍ سشیاى عثیقی دس افشاد غلظ است صیشا ساُ تستِ است ٍ اختالف تیي 

فام ٍ هغلك اختالف دس هذلَل است ًِ دس ًحَُ داللت. هذلَل فام فشد است یا یىی یا ّوِ یا هجوَؿ افشاد ٍ هذلَل 

 م الوَضَؿ تَدى عثیقی است. ایي است. هذلَل اعالق فشد ًیست تلىِ توا

ایٌجا اهام یه ًىتِ خَتی ایي ایي تحلیل اضافِ هی وٌذ وِ خیلی خَب است ٍ دس جای خَدش لاتل استفادُ است. 

ایطاى هی گَیذ حتی اگش وسی گفت ها اص عشیك عثیقی تِ فشد هی سسین تاصُ دس فشد ّن تایذ اعالق جاسی وٌذ ٍ ایي 

ستغی تِ فشد ًذاسد. اگش فشؼ وشدین وِ پزیشفتین عثیقی ها سا تِ فشد سساًذ تایذ خَدش داللت هی وٌذ وِ اعالق 

سَال وٌین وِ ایي فشد توا ایٌىِ فشد است توام الوَضَؿ است یا دس یه حالت خاظ هَضَفیت داسد. ّویي وِ اٍل 

حظ هقشفی افشاد جذا تیاى وشدم اعالق دس فشد ّن لاتل تحث است. ٍ ایي واهال ًطاى هی دّذ وِ هحظ اعالق اص ه

دس اتَاب هختلف تا ایي تحمیك اهام سشًَضت خیلی اص تحث ّا ٍ استٌتاجات تْن هی خَسد ّن دس فشهایص  است.

 ضَد.  هحمك خَئی ٍ ّن دس فشهایص ضْیذ غذس ٍ خیلی جاّا ایي ًىتِ دیذُ ًوی
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ْوی است ِ است. ایي همذهِ تسیاس ههي ًوی تَاًن تا ٍلتی دس تاب اعالق ّستن دًثال ضوَل ٍ تذلیت تشٍم ساّن تست

تسیاس هْوتش است یقٌی ًثَد دال تش فشد  لثاط ایي همذهِ تا همذهِ اٍسایي همذهِ هْن استدس فشهایص حضشت اهام ٍ د

د دال تش فشد دس همذهات حىوت.   دس هشحلِ عثیقی ٍ ًَث

 بزرسی مقدمه سوم حضزت امام

اضذ آیا دلیلی وِ دال تش عثیقی است هی اگش هحظ تضاحن دس فشد ت َم ایي است وِ هحظ تضاحن وجا است؟همذهِ س

ضَد. اهام هی  خیلی لطٌگ استثاط همذهات اهام تا یىذیگش هطخع هی ًذ تىلیف تضاحن سا سٍضي وٌذ؟ دس ایٌجاتَا

ٍ   وٌذ. هَلی دٍتا تىلیف تِ هي دادُ است یىی غلّ تا اصل داسد هضاحوت هی  گَیذ هحظ تضاحن سا ًطاى تذّیذ. غلّ

الوسجذ. غلّ ٍاجة وشدُ است عثیقی غالت سا ٍ اصل الٌجاسِ ٍاجة وشدُ  است اصالِ  دیگشی اصل الٌجاسِ في

وجا ٍ دیگش اصالِ سا دس عثیقی ًجاست سا اص هسجذ. حاال ایي دٍتا تىلیف وِ یىی غالت سا تش هي ٍاجة وشدُ است 

ت ّستٌذ تا ّن تضاحن هی وٌٌذ. تضاحن دس هشحلِ عثیقی وِ لغقا ًیست. الی هاضااهلل غلّ افشادی داسد وِ عثیقت غال

هسجذ ٍ اصالِ ًجاست اص هسجذ داضتِ تاضذ. ها افشادی صیادی داسین اص اصالِ وِ دس ٍلت غالت تذٍى ایٌىِ استثاط تا 

حضشت هی فشهایذ هحظ هضاحوت فشد است. ٍلتی   ًیستٌذ ٍ واسی تا عثیقی غالت ًذاسًذ. هحظ هضاحوت وجاست؟

َس ایي فشد هی خَاّذ هسألِ هضاحوت سا فالج وٌذ؟ اساس دلیلی وِ تش ٍجَب غالت داسین واسی تِ فشد ًذاسد چغ

اهام ًؾشیِ تشتة تش ایي است وِ ضوا یه دلیل داسیذ وِ ایي دلیل سا هی خَاّیذ ًاؽش تِ حل هسأِل تضاحن لشاس دّیذ. 

ل اٍلیِ دلیل ٍ ّن اعالق داص ّن  ،حظ تضاحن خاسج اص حیغِ دلیل استًطاى تذّذ هذ تالش وٌذ هی خَاّ  لیلهذَل

. دس همذهِ اٍل ًطاى دادین وِ خَد دلیل واسی تِ فشد ًذاسد ٍ دس همذهِ دٍم ًطاى دادین وِ اعالق دلیل استخاسج 

واسی تِ فشد ًذاسد ٍ دس همذهِ سَم هی خَاّین ًطاى تذّین وِ هحظ تضاحن جایی وِ است وِ ٍالـ خاسجی است 

ص افشاد اص ای ا فشد است یقٌی فذُ تضاحن وشدین وِ هحظتػَیش . اگش است تا اصالِ مدٍ ضاحوت غالت آىِ اٍل ٍ آىِه

عثیقی ّستٌذ اگش هحظ تضاحن فشد است ٍ ادلِ ها ًاؽش تِ فشد ًیستٌذ چغَس اص  ای اص افشاد آى ایي عثیقی هضاحن تا فذُ

وٌذ وِ دس فشهایطات  هگش ایٌىِ وسی تگَیذ فمل ایي واس سا هی  عشیك دلیل هی خَاّین هسألِ تضاحن سا حل وٌین؟

لثال خَاًذین. اهام هی گَیذ تسیاس خَب اٍل تىلیف خَد ادلِ سا هقلَم وٌیذ تقذ تىلیف فمل سا  خَب هحمك خَئی

 وٌین. وٌین وِ تىلیف دلیل سَم سا چغَس هطخع هی وٌین. اى ضاء اهلل فشدا تشسسی هی ّن هقلَم هی

 


