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 ثبسوِ تؼبلی

 7/8/96   16خارج 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 ضدبزرسی نظزیه حضزت امام در 

 خالصه مباحث گذشته

 دس خَد ؿشت اهبم دس تجییي ًظشیِ هختبسثحج هب دس استجبـ ثب هسألِ تمییذ ضشػی احىبم ثِ لذست ػملی ثَد. ثیبى ضذ ح

فشهبیذ تمییذ احىبم ضشػی ثِ لذست ػملی غلف است ٍ هفبسذی داسد هبًٌذ خشیبى اغبِل  همذهِ هشثَـ ثِ ایي ثحج هی ایي

ضه دس لذست هفبسذ ًوی ضًَذ ٍ لبئل ثِ خشیبى اغبِل االحتیبـ دس هَاسد  الجشائِ دس ضه دس لذست ٍ آلبیبى هلتضم ثِ ایي

لذست ضشـ ضشػی ًِ ایٌىِ است دس همبم هخبلفت است وِ ػدض ػزس ػملی  هبمدسست اهجٌبی  شّستٌذ وِ ایي هٌكجك ث

آیت استبدهبى  ایي هسأِل هَسد اختالف هب ثبوِ تمشیش  ثیبى فشهَدًذ ػلن ٍ لذست ثحجدس ای سا  هسأِلثؼذ تىلیف ثبضذ. 

 . اهلل فبؾل است

 به محقق کزکی او و اشکال نائینیمحقق قدرت در کالم انواع 

هي »هثل   لذست ضشػی وِ اص خكبة ضشػی هكبثمتبیىی  .ّستسِ خَس لذست  بیبىِ ایي ثَد وِ دس ثیبًبت آلهسأل

ثذست هی آیذ ٍ دخبلت دس هالن هی وٌذ ٍ ثذٍى چٌیي « فتیووَا فبى لن تدذٍا هبءا»یب التضاهب هثل « استكبع الیِ سجیال

آیذ ٍ  لذست ًَع دٍم لذستی است وِ اص خكبة ضشػی ثذست هی 1.ٍ هتؼلك هالن ًذاسد لذستی تىلیف فؼلی ًوی ضَد

خكبثی ثِ ػبخض  تَخِ دادى چٌیياًجؼبث یب اًضخبس است ٍ  ایدبد داػی دس ًفس هىلف ًحَخكبة ثِ دلیل ایٌىِ ثشای 

ثلِ هی تَاى هىلف ػبخض سا ثشای اهتحبى ٍ تشس  ،لجیح است صیشا لػذ هب اص ایي خكبة اًجؼبث یب اًضخبس هىلف است

وِ حىن  آیذ لذستی است وِ اص لجح تىلیف ػبخض ثذست هی ٍ اًضخبس لجیح است. ًَع سَم خكبة وشد ٍلی ثشای اًجؼبث

ثِ غالت همذٍسُ ًَع دٍم ثبضذ هتؼلك هؿیك لذست مبثل هحمك وشوی فشهَدًذ اگش هستمل ػملی است. هحمك ًبئیٌی دس ه

 فشهَد اهش ثِ قجیؼیهحمك وشوی  .ؼلك همیذ ثِ حػِ همذٍسُ ًوی ضَدثِ لذست ػملی هی ضَد ٍ اگش ًَع سَم ثبضذ هت

ثؼؿی اص افشاد هضاحن ثب اصالِ ّستٌذ  هىلف لذست ػملی ثش اًدبم ثؼؿی اص افشاد داسد ٍلَ دس هَسغ ٍ خَسدُ است غالت

ٍلی ثبالخشُ تؼذادی اص افشاد هضاحوت ثب اصالِ ًذاسًذ ٍ هىلف هی تَاًذ ثؼؿی اص افشاد غالت سا داخل ٍلت ثخَاًذ ٍ 

تَاًذ فشد هضاحن سا  قجیؼی ًیست ٍ لزا هی سدقجیؼی است صیشا لیذی  تىلیف فؼلی است صیشا لذست داسد ٍ هتؼلك ّن

ضَد. هحمك  اًدبم ثذّذ ٍ ثب اهتثبل فشد هضاحن لػذ اهشی وِ ثِ قجیؼی خَسدُ است سا ثىٌذ ٍ لْشا ثش ایي فشد هٌكجك هی
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هجٌب ثبضذ ٍلی ثِ ًظش ًبئیٌی هی فشهبیذ ایي والم خَثی است ٍلی ثٌبثشایٌىِ لذست ًَع سَم وِ لجح تىلیف ػبخض است 

هي ثبیذ ثب لذست ًَع دٍم یؼٌی لجح خكبة ػبخض وبس وٌین صیشا دٍهی اص خَد خكبة هتَلذ هی ضَد ٍ اص دسٍى خكبة 

بة است. هي اگش گفتن وِ تىلیف ثیشٍى اص تىلیف ٍ خكوِ هتَلذ هی ضَد ٍ ایي همذم است ثش یه حىن هستمل 

سِ التؿب داسد وِ هتؼلك همذٍس ثبضذ ایي فشق داسد ثب ایٌىِ هي ثگَین خكبة یب خَد ایي ثٌف خَاّذ ایدبد داػی وٌذ ٍ هی

خَاّن وبس وٌن. لذستی وِ اص خكبة ثذست هی آیذ  ذاسد ٍ هي ثب لذست هستمل ػملی هیتىلیف چٌیي هسئَلیتی سا ً

شوی خشاة هی ضَد صیشا اٍ هتؼلك سا همیذ هی وٌذ ٍ وبس ثِ هالن ًذاسد ٍلی ثش اسبس همیذ ضذى هتؼلك، استذالل هحمك و

فشد هضاحن سا هی گیشد ٍلی االى هتؼلك همیذ ثِ لذست  ،هی خَاست ثب اقالق هتؼلك وبس وٌذ ٍ ثگَیذ ایي هتؼلك هكلك

قلت ٍ ثؼج دس  وِ اص ًفس قلت ٍ ثؼج یب خكبة ثذست هی آیذ) است ثِ لذست ػملی یذػملی است ٍ قجیؼی غالت هم

ت است ٍ خكبة دس تؼبثیش هشحَم هظفش اص تمشیش هحمك ًبئیٌی است( ٍلتی دس ػجبست هحمك خَئی دس اخَد ٍ هحبؾشا

صیشا اًدبم ایي فشد  !هحمك ًبئیٌی هی گَیذ خیش همذٍس است؟  هضاحن ثب اصالِ استضشػب ایي فؿب لشاس ثگیشین آیب فشدی وِ 

ٍ هوتٌغ ضشػی هثل هوتٌغ ػملی ایي فشد یؼٌی ػػیبى اّن پس ضشػب ایي فشد همذٍس ًیست  یؼٌی ػػیبى اّن، ٍلتی اًدبم

ؼج است ٍ ث ٍ فشؼ ایي است وِ خكبة ثِ غشؼوٌذ ثِ سوت همذسٍ ػملی  هٌجؼج ىلف ساه خَاّذ هیاست ٍ خكبة 

شػی اًجؼبث گفتِ است ایي هوٌَع است پس ًوی ضَد هىلف سا ثِ سوت هوٌَع ض (هَلی هخبقِت ٍ) ضبسع ِدس ایٌدب و

ٍ  وشد لزا ایي فشدی وِ االى هضاحن ثب اصالِ است ٍ اًدبم آى ثِ هؼٌبی تشن اصالِ ٍ تحمك هؼػیت ضشػی است ایي تىلیف

ًوی تَاًذ هىلف سا هٌجؼج سوت ایي فشد هضاحن ثب اصالِ وٌذ ٍ ایي فشد اص دایشُ هتؼلك ثیشٍى هی سٍد ٍ دس ایي  خكبة

وِ ٍاخذ هٌبـ ًیست صیشا دس  ذثگَی ذًوی خَاّ هحمك ًبئیٌی.  است لْشی غَست هحمك وشوی ًوی تَاًذ ثگَیذ اًكجبق

وشوی ایٌْب اغشاس داسًذ چَى ٍافی ثِ هٌبـ است اًكجبق لْشی هحمك تحلیل  اصٍ هشحَم هظفش  هشحَم آخًَذتحلیل 

ًحَ هتؼلك اص ثبة ایٌىِ اهش ثشای ایدبد اًجؼبث دس هىلف  همیذ هی ضَد ایي هتؼلك ذثگَی ذهی خَاّ هحمك ًبئیٌیاست. 

ًحَ فشد هوٌَع ضشػی وٌذ. هٌجؼج  سا اًذ هىلفٍ لزا اهش ًوی تَاست اهش است ٍ االى ایي فشد اص هتؼلك هوٌَع ضشػی 

تىلیف ثِ فشد ثخَسد ػیل ثذّذ وِ اگش ی خَّذ تفوأىّ هحمك وشوی ه فػیل هحمك وشوی دس ٍالغ غلف است.ثٌبثشایي ت

ٍ اگش تىلیف ثِ قجیؼی ٌبـ هگش ثب هجٌبی هغلف است  فشدًذاسد ٍ ثب هجٌبی ًیبص ػجبدت ثِ اهش اتیبى ایي هضاحن اهش ایي فشد 

اگش لذست سا هی گَیذ ایي حشف غحیح ًیست ثلىِ تفػیل ایي است وِ  هحمك ًبئیٌی. ایي فشد غحیح استاتیبى ثخَسد 

اص خكبة گشفتیذ اتیبى ایي فشد حتی ثب لجَل ایٌىِ اهش ثِ قجیؼی خَسدُ است غلف است ٍلَ فشد هٌبـ داسد ٍلی اگش لذست 

ایٌىِ تىبلیف ثِ قجیؼی ثخَسًذ ووب ایٌىِ هب ّن ایي هجٌب سا لجَل سا اص حىن ػمل گشفتیذ اتیبى ایي فشد غحیح است ثٌبثش 

  داسین.
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  محقق نائینیبه  محقق خوئینقد و بزرسی نقد 

یه  هحمك خَئیوشدین ٍ ایٌدب ثٌب ثِ ًمذ دٍثبسُ ًذاسین.  سا وبهال ثحج هحمك ًبئیٌیثِ  هحمك خَئی ًمذسبل گزضتِ هب 

ایي حشف ضوب ثب ػذم لجَل ٍاخت هؼلك دسست ًیست. ضوب دس ٍالغ ثبیذ ثگَییذ وِ داسد وِ  یٌیهحمك ًبئًمذی ثِ 

ٍخَة فؼلی است ٍ ٍاخت استمجبلی است ٍلی ًوی گَییذ. اٍل ٍلت اراى ٍخَة فؼلی است ٍلی ٍاخت استمجبلی است 

 وِ االى وٌذ ًحَ ٍاخجی تحشیهسا  هىلف تَاًذ ضشػی است ٍ ایي ثؼج ًوی فشد اٍل غالت غیش همذٍسصیشا ایي پٌح 

است صیشا ضوب هی گَییذ دیگش است ٍاخت ًین سبػت  ٍخَة االى ّست.ؼل االى ًیست ٍ ًین سبػت دیگش ف ّست ٍ

وٌذ ٍلی هجؼَث الیِ ًین  ثؼج ًحَ غیش همذٍس ضشػی غلف است ٍ ثٌبثشایي ایي ٍخَة فؼلی هی ضَد ٍ ثبػثیت پیذا هی

سبػت دیگش است ٍ ایي افشاد غیش همذٍس ضشػی وِ هضاحن ثب اصالِ ّستٌذ ثبیذ ثگزسًذ ٍ فشد ضطن وِ همذٍس ضشػی است 

گَیذ وِ ٍاخت هؼلك سا لجَل داضتِ ثبضذ ٍلی هی گَیذ ایي هكلت سا وسی هی تَاًذ ث هحمك خَئییِ است. هجؼَث ال

 ضوب وِ ٍاخت هؼلك سا لجَل ًذاسیذ ًوی تَاًیذ لبئل ثِ ایي ضَیذ. 

تفىیه لذست ػذم گشدد ثِ  ل هب ثش هییطِ اضىباضىبل وشدین وِ ایي حشف ضوب دسست ًیست ٍ س هحمك خَئیهب ثِ 

چٌذ اضىبل  هحمك خَئیوِ تفػیل ثحج سا سبل لجل ثیبى وشدین. الجتِ ، یستبـ ثب لذستی وِ دخل دس هٌبـ ًدخیل دس هٌ

هجٌبیی ثبضذ ٍ  هحمك خَئیگشدد. ٍ ضبیذ ّن اضىبل  داسد وِ سیطِ اش ِث ّویي ًىتِ وِ هب گفتین ثش هی یٌیهحمك ًبئثِ 

 هحمك ًبئیٌی ٍ هی گَیذ دس همبم هضاحوت هٌبـ ٍخَد ًذاسد هگش ثب اهش تشتجی هحمك خَئیهجٌب سا لجَل ًذاضتِ ثبضذ صیشا 

اص خكبة بضذ تشتت ضىل ًوی گیشد ٍ هٌبـ ٍخَد داسد ٍ لذستی وِ َیذ هٌبـ ٍخَد داسد ٍ اگش هٌبـ ٍخَد ًذاضتِ ثگ هی

هی خَاّذ اضىبل هجٌبیی وٌذ تب سبصهبى فمبّتی  هحمك خَئیًدب احتوبل دادین وِ آ. لزا هب ستدخیل ًیدس هٌبـ  هی آیذ

 د اضىبل وشد.ایي قَس ًوی ضَ هحمك ًبئیٌیایي فمیِ ثضسي ثِ ّن ًخَسد لىي هب هی خَاّین ثگَیین وِ ثِ 

 کالم آیت اهلل فاضل نقد

. هب تىلیف ػبخض است لجح هب ثِ آیت اهلل فبؾل گفتین وِ ثحج حؿشت اهبم سش لجح خكبة ػبخض است ٍ ثحج ضوب سش

ًمل وٌیذ. اهبم دس فؿبی لجح خكبة ػبخض هی فشهبیذ وِ ایي لجح خكبة  دسستفشهبیص استبدتبى سا هی گَیین وِ ضوب 

ٍ « غبفال ػوب ... »ایي است اهبم تؼجیش اسد وِ هب ایي هجٌب سا لجَل ًذاسین ٍ آى خكبة خضئی ضخػی است. ػبخض یه هجٌب د

اگش خكبة ضخػی ًجبضذ لجح خكبة ػبخض هؼٌب ًذاسد ٍ ایي حشف ثشای خبیی است وِ خكبة سا هتَخِ یه فشد وٌیذ. 

دس حبلیىِ اٍ لذست ًذاسد وِ سش پب ثبیستذ چكَس  «افؼل وزا»است ثؼذ هب ثِ اٍ ثگَیین هىلف تت داسد ٍ ثیوبس اگش هثال 

ّویي ثحج ثَد.   اثتالءدسست است ووب ایٌىِ دس خشٍج اص هحل  هحمك ًبئیٌیحشف  ،خكبة ثِ فشددس  یف وٌین.اٍ سا تىل

ثٌفسِ التؿب هی وٌذ وِ هبهَس ِث خكبة ٍ ایي  است دس ًفس هىلف سوت هبهَس ثِتىلیف ٍ ثؼج الخل ایدبد داػی 
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ثبضذ ٍ ایي لذست وِ اص دٍسى خكبة یب تىلیف ثیشٍى هی آیذ سثكی ثِ حىن هستمل   همذٍس ثبضذ ٍ هبهَسثِ هحل اثتالء

شای خكبثبت ضخػی است ٍ هب ایي هجٌب سا ًوی پسٌذین ٍ لزا یىی اص حشفْبی ػمل ًذاسد ٍ ثشای خكبة است ٍلی ایي ث

ٍلی اگش هي  .ثشدیذ دس فؿبی خكبثبت ضخػیدس همبثل هحمك وشوی ایي است وِ ضوب ثحج سا  هحمك ًبئیٌیثِ اغلی هب 

ًی ثیبى وٌن ایٌدب وبسی ثِ وسی وِ هشیؽ لىِ ثبیذ ػذُ ی لبثل تَخْی دس است ًذاسم ث ثب خكبة ػوَهی یب خكبة لبًَ

 2دس همذهِ خكبة گزضت. آىثحج  وِ تفػیل ًجبضذ لجیحٌذ هجؼَث ضًَذ تب خكبة ِ ثتَاًذ وٌهشدم ثبض ثیي

اهبم هی فشهبیذ دس هَسد خكبة لبًًَی ٍ ػوَهی ثَد ٍ ػذم اًحالل ثَد ثَد اهبم ثش اسبس ثحج لجلی اهبم وِ ثحج هجٌبیی 

لجح تىلیف ػبخض است. لذست ضوبسُ دٍ سا ثبیذ دس فؿبی خكبة ضخػی ثحج وشد ًِ دس  تٌْب حىوی وِ هب داسین

ػمبة ػبخض داسین وِ هب  ٍ فمف لجحًذاسین گفت هب لجح تىلیف ػبخض  ی ٍ استبد هب ّن هیفؿبی خكبة ػوَهی ٍ لبًًَ

سِ لبًَى داسین . س وٌذ لجح خكبة ػبخض استاًىبخَاّذ  یهثب ایي هجٌب وٌین ٍلی آًچِ وِ اهبم  ایي هسأِل سا ثؼذا ثحج هی

جح خكبة ػبخض لجح خكبة ػبخض ٍ لجح تىلیف ػبخض ٍ لجح ػمبة ػبخض وِ ثحج دٍ ٍ سِ سا ثؼذا ثحج هی وٌین ٍلی ل

 وِ اگش، خَاّین گفت لجَل ًىشددس خكبة ػوَهی ٍ لبًًَی  وٌبس هی سٍد. ثؼذ اهبم هی گَیذ اگش وسی هجٌبی هب سا ئبًهجٌب

 ،هب یه غبفل داسین ٍ یه خبّلخكبة غبفل ّن لجیح است. ، خكبة خبّل ّن لجیح استپس است ح یلج خكبة ػبخض

غ خكبیی داسد ایي هثل غبفل است ٍلی اگش وسی خبّل ثِ خْل ثسیف است غبفل خبّل اگش خْل هشوت داسد ٍ لك

ٍ ِث ثب خكبة ثخَاّیذ وبس وٌیذ اگش  .ایي هجٌب فشلی ًذاسد ضذ ًیست اهبم هی فشهبیذ اگش هجٌبی ضوب لجح خكبة ػبخض

اهىبى ّل بخّن ثِ ػبخض ٍ ّن هی گَیین تَخِ ایي خكبة  ذ هبثشٍیخكبة ػوَهی اًحالل خكبة ضخػی یب  فؿبی

ًذاسد ٍ اگش ضوب ایي حشف سا دس هَسد ػبخض صدیذ هدجَسیذ دس هَسد خكبة خبّل ّن ثگَییذ ٍ هدجَس ّستیذ ثگَییذ اص 

ٍ آى  هحمك ًبئیٌیدٍسى خكبة یه لیذ ػلن ّن ثیشٍى هی آیذ ّوبًكَس وِ لذست ثیشٍى آهذ ثب ّوبى استذالل صیجبی 

ٍ لػش ٍ اتوبهی وِ هؼلَم است ٍ خْش ٍ  ٍاخت است ایي غالت هؼلَم استخَثص ثبیذ ثگَییذ غالتی وِ لغ هَ

اخفبتی وِ هؼلَم است ثِ لیذ ػلن ثب ّویي استذاللی وِ ثیبى ضذ. یؼٌی اگش وسی یه لذستی سا اص دسٍى خكبة ثیشٍى 

 قجیؼت همذٍسُ هبهَسثِ است ثبیذ دس هَسد ػلن ّن ّویي سا ثگَیذ. آٍسد ٍ ثِ هحمك وشوی گفت وِ

 هطَْسسبل گزضتِ وِ ثب استبدهبى آیت اهلل فبؾل ثحج وشدین ایطبى ػلن سا هثل لذست ثحج وشد ٍ هب ثِ ایطبى گفتین وِ 

هشحَم ػجبسات دسست  تىلیف.دس ػلن هبًٌذ لذست ثحج ًوی وٌٌذ ثلىِ ایٌْب هی گَیٌذ ػلن ضشـ تٌدض است ًِ ضشـ 

سا ػلن ساحتی ثحج  ثِ ایي ضوب ًوی تَاًیذلزا  گَیٌذ. سا ًویهكلت ایي  آًْب هختلف است ٍلی ّوِدس هَسد ػلن  آخًَذ

ّوبًكَس وِ دس ثبة لذست  ًیست ثِ اضتشاـ ضشػی تىلیف ثِ ػلن ثگَییذ وِ ػمل لبئل ٍ هكشح وٌیذ لذست ثحج بًٌذه
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ضشـ ضشػی ثبیذ  دس ضه دس وِ فشهَدیذاضىبالت ضوب  وِ ػلن ضشـ فؼلیت تىلیف است ذثگَیٌآلبیبى اگش است ٍلی 

ٍلی دس ػلن ًوی ضَد اغبلِ الجشائِ خبسی وشد صیشا اگش تفحع وشدیذ دیذیذ چیضی ًیست لكغ ِث  اغبلِ الجشائِ خبسی وٌیذ

 ذم تىلیف داسیذ. حشف ّبی استبد هب خَة ثَد ٍلی دس فؿبیی وِ آًْب ایي سا ثگَیٌذ. ػ

ثگَییذ یب ًگَییذ اص ثبة لجح خكبة خبّل ثبیذ  سا اضتشاـ تىبلیف ثِ ػلنچِ اهبم هی خَاّذ ثگَیذ ضوب حؿشت ٍلی 

ٍ فمف دس ثؼؿی اص  هسألِ اضتشاـ ثِ ػلن سا لبئل ًجبضیذ آًی سا وِ دس ثبة لذست گفتیذ دس هَسد ػلن ّن ثگَییذ ٍ اگش ّن

 هب هی خَاّین ثِ گشدى ضوب ثگزاسین. ،هَخَد ثبضذ هشحَم آخًَذػجبسات 

تمیذ ثِ لبئل لبئل ِث تمیذ هتؼلك ثِ لذست ضذُ است وِ  هحمك ًبئیٌیوالم اص ثبة هوىي است وسی ثگَیذ وِ هطَْس 

 چِ اضىبلی داسد.  ٍ ایي حػِ هؼلَم استهتؼلك ثِ 

یذ ثِ ػلن وٌٌذ ٍ ایي هم ٌذ احىبم ساتَاً خبّل ٍ ًویگَیذ ایٌْب اخوبع داسًذ ثِ اضتشان احىبم ثیي ػبلن ٍ  اهبم هیحؿشت 

اگش هجٌبی لجح خكبة ػبخض دسست است ٍ ػمل هی گَیذ . وب دس ػلن ًتَاًیذ ایي سا ثگَییذاخوبع سجت هی ضَد وِ ض

وٌذ لجح  ػبخض هتؼلك سا همیذ هی خكبةگَیذ لجح خكبة خبّل داسین. اگش لجح  لجح خكبة ػبخض داسین ّوبى ػمل هی

ایٌْب دس هسأِل ذ صیشا اخوبع داسًذ لزا ٌس چشا ایٌدب ایي هكلت سا ًوی گَیهتؼلك سا همیذ هی وٌذ پّن خكبة خبّل 

غیشُ سلت ٍ ایدبة ٍ تمییذ ٍ  تالضْبیی ّن اص ثبةاسًذ ٍ ثبیذ حل وٌٌذ ٍ هطىل د ٍ خْش ٍ لػش ٍ اتوبم اخفبت

 اًذ. وشدُ

سا ًمل وٌیذ ثؼؿی اص حبضیِ ّب دسست ًوی ضَد. اهبم  هبمست وِ اگش ضوب خَة حشف اخذهت استبدهبى ایي اوالم هب  لزا

ٍ ثشاسبس آًچِ آلبیبى ل است اٍال ثب لجح خكبة وبس هی وٌذ ٍ هی گَییذ ایي لجح خكبة هطتشن ثیي ػبخض ٍ خبّ

كَسی دس هتؼلك ایدبد وٌٌذ دس ػدض اًذ وِ تمییذ اص دٍسى خكبة همذم ثش احىبم ػملیِ هستمل است ثبیذ یه تمییذ ایٌ گفتِ

التمییذ الطشػی   وطف  : ػذم ٍ هٌِ یؼلن »هطىلی ثب اخوبع ًذاسًذ ٍلی دس ػلن هطىل داسًذ. اهبم ثشای ًفی لذست هی گَیذ 

ػملًب، ػلى أىّ رله ال یدبهغ هب أخوؼَا ػلیِ هي ثكالى اختػبظ األحىبم ثبلؼبلویي؛ ألىّ التفىیه ثیي الؼلن ٍ المذسٓ غیش 

ٍ  یىطف ػي التمییذ ثبلؼلن أیؿبً؛ ألىّ هٌبـ التمییذ ٍاحذ؛ٍاؾح؛ إر َل وطف الؼمل ػي التمییذ ثبلمذسٓ ضشػبً فال ثذّ ٍ أى 

اهبم ثب فشهبیطبت آیت اهلل فبؾل دس ثیبى حؿشت اهبم  ىبوِ فبسق ػشایؽ هب دس ثی 3«َّ لجح خكبة الؼبخض ٍ الدبّل

ٍ دیگشی  ئییىی ثٌبثَد وِ  فؿبی تحلیل ًظشیِ حؿشت اهبم ثشای اًىبس لجح خكبة ػبخض ٍ خبّل ایي .سٍضي ضَد

وٌین. یه ًىتِ  هكشح ًویسا لَل خَدضبى ٍ هجٌبیی ثشاسبس ایٌىِ هب خكبة ضخػی ٍ خضئی . ثٌبئی ثش اسبس ثَد هجٌبیی
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لجح تىلیف  یؼٌی ًِ وطف ػملضَین  گَیین. اص ایٌْب وِ فبسق ضذین ٍاسد حىن ػمل هی داسین وِ فشدا هی هب ّن خَد

وبضف وِ ػمل حبون ًِ ػمل  .. لجح تىلیف خبّل داسین یب لجح ػمبة خبّل داسینػبخض داسین ػبخض داسین یب لجح ػمبة

 .طف هی خَاست تمییذ ضشػی دسست وٌذو ٍ ج وطف سا توبم وشدینحی

 

 


