
                                                                                                                                     :  ٣٤٩٤ماره 

 
 

1

 فهرست

 2 ....................................................................................................................................................... سلطان جوائز
 2 ............................................................................................................................................... هيثان صورت
 2 ........................................................................................................................... نيشيپ مطالب به ينگاه
 2 ........................................................................................................................... بحث محل در دي قاعده
 2 ....................................................................................................................................... دي قاعده ادله
 3 ........................................................................................................................ دي قاعده در احتمال دو
 5 ............................................................................................................. دي قاعده ياجرا در رمختا نظر
 6 ............................................................................................................. ريالغ فعل يف ةالصح ةاصال انيجر

 7 .................................................................................................................. ةالصح ةاصال در احتمال دو
 8 ...................................................................................... بحث محل در ةالصح ةاصال انيجر در مالحظه

 
  



                                                                                                                                     :  ٣٤٩٤ماره 

 
 

2

 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 جوائز سلطان

 صورت ثانيه

 نگاهي به مطالب پيشين
 و قواعد نكهيا به است مشروط ياجمال علم تنجز كه شد گفته سوم فرض در داشت فرض سه كه هيثان صورت در
 اماره كي عنوان به دي قاعده نجايا كه بودند فرموده يكسان .شود يجار معارض بدون اطراف همه در اصول و امارات

 نيا به اشكال بعد .شوديم منحل طرف كي در دي قاعده ياجرا با ياجمال علم نيبنابرا و شوديم يجار طرف كي در
 .ميرفتيپذ را نيا هم ما و شود يجار توانديم اطراف همه در دي قاعده نكهيا به شد داده يپاسخ اي كه بود شده
 .بود آمده يزيتبر يآقا و امام حضرت كالم در كه طورهمان

 قاعده يد در محل بحث
 حاال تا .ستين دي قاعده انيجر يجا نجايا اصالً كه دارد وجود ياشكال كه است نيا دي قاعده باب در گريد مطلب

 اي شوديم يجار فقط طرف كي در ايآ كه بود نيا سر يقبل بحث يمنته است، دي قاعده انيجر يجا نجايا ميگفتيم
 همه اي طرف كي كه بود نيا از سخن دي قاعده انيجر از فراغ بعد يقبل بحث در .شود يجار اطراف همه در توانديم

 شخص دست به كه يطرف در وقت آن و شديم منحل ياجمال علم شديم يجار طرف كي اگر. شود يجار اطراف
 يجار قاعده اطراف همه در كه بود نيا مقابل نقطه نظر اما شود يجار طرفه كي دي قاعده توانستيم است دهيرس

  .بود يقبل بحث نيا يد.كن اطياحت ديگويم ياجمال علم و كننديم ارضعت و است
 ظاهر نكهيا كما ،شودينم يجار نجايا دي قاعد اصالً ديبگو يكس است ممكن كه است نيا دي قاعده در دوم بحث
 نيا بحث و است يكبرو بحث كي دوم بحث. اندگفته را نيهم هم نيمعاصر يبعض و است نيا امام حضرت سخن

 بلكه ،شوديم يجار اطراف همه در اي شوديم يجار طرف كي در ايآ و است دي قاعده يجا االصولعلي كه ستين
  .است شده ذكر ليدل سه دو دي قاعده يبرا نكهيا يبرا .ستين دي قاعده انيجر يجا نجايا كه است نيا دوم بحث محور

 ادله قاعده يد
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 طرهيس در كه يزيچ خودشان يزندگ و ياقتصاد و ياجتماع روابط در عقال. است عقال رهيس همان ليدل كي
 به بشر يزندگ قوام كه است ييمبنا نيا و شود يجار آن خالف بر يليدل نكهيا مگر ،داننديم او ملك را باشد يشخص

 ،ميده اثر بيترت است هاآن طرهيس در كه يامور به نسبت افراد تيملك در احتماالت به ميبخواه اگر .دارد يوابستگ نآ
 با كه است نيا بر عقال رهيس كه است شده گفته ليدل لذا و شوديم دايپ ياختالل غالباً يعني ،كرد يامعامله چيه شودينم

 حجت را ديذوال قول كه طورهمان ،داننديم تيملك اماره را دي و كننديم تيملك معامله اشخاص تصرف تحت اموال
  .است ليدل كي نيا. داننديم

 نكهيا بر بنا .ميبدان نظام اختالل باب از يعقل حكم را دي قاعده كه است نيا است آن از ترقيعم يكم كه گريد ليدل
 يعقل قاعده كي نظام اختالل كه ميكرد بحث منكر از ينه و معروفامربه كتاب در ما هم روزيد و دادند احتمال يكسان
 اختالل به بحث نيا كه است گريد احتمال كي هم نيا .است ييعقال حكم كي از باالتر يزيچ ،است عقل حكم و است
 حكم بشر يزندگ يمبنا كه دارد يمشترك وجه ليدل دو نيا. ميبدان يعقل قاعده را نظام اختالل و باشد مستند نظام
  .است اشخاص يالياست و تيملك تحت كه است يامور بر تيملك

 .»له فهو ءيش يعل ياستول من « كه است شده وارد ياتيروا .ميكن اتيروا به مستند را قاعده كه است نيا سوم وجه
 از متفاهم اما است امدهين آن در حيصر شكل نيا به ولو هم اتيروا از يبرخ .است آمده اتيروا در يريتعاب نيهمچن
 شده وارد كه اتيروا نيا در. شوديم تيملك معامله باشد اشخاص يالياست تحت كه يامور با كه است نيا اتيروا
 چارچوب همان در و هستند رهيس همان به ناظر قتيحق در هانيا كه است نيا احتمال كي. دارد وجود احتمال دو است
 .باشد هانيا در ياطالق كه است نيا هم احتمال كي .شوديم گرفته رهيس به ارشاد يطور ،كننديم عمل رهيس

  دو احتمال در قاعده يد
 كه است نيا آن و است مطرح سؤال كي دي قاعده در نكهيا يبرا ميكرد مطلب نيا به يااشاره بحث مقدمه عنوان به

 عدم و خالف احتمال ،دارد وجود آن در خالف به ظن يطور كه يموارد يحت كه است قاعده نيا در ياطالق ايآ
 تصرف در يزيچ كه است نيا دي قاعده هياول موضوع چون ،رديگيم هم را موارد نيا يحت ايآ ،است يقو نآ در تيملك

 دي قاعده ستين او ملك كه ميباش داشته حجت اگر .اوست ملك كه ميندار حجت و نانياطم و علم ما و است يشخص
 اما ستين او ملك مييبگو عام يمعنا به شك ،ميدار شك كه ييجا يعني ،دارد يدرجات نيا از بعد اما ،ستين يجار

 تا باشد فيضع موهوم احتمال كي او تيملك عدم احتمال كه ييآنجا از ،است وضوعم مراتبش همه با شك مطلق نكهيا
 قاعده موضوع نكهيا اي شود؟يم شامل را آن همه ،باشد معتبر ظن و يقو احتمال كي او تيملك عدم احتمال كه ييآنجا
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 دي قاعده از يجد سؤال كي نيا .نرسد تيملك عدم در راجح و يقو احتمال كي به كه يمادام شك اما ،است شك دي
  .است

 قبول همه را نيا ،است تيملك عدم بر تيحج عدم و تيملك در شك دي قاعده موضوع نكهيا از فراغ از بعد پس
 نهيب مثل يحجت اي باشم داشته نانياطم اي ميباش داشته علم ام و باشد يكس دست در يزيچ اگر كه است روشن و دارند
 نوع كي ديبا ،ستين يجار دي قاعده ،باشم داشته يعمل اصل مثل يحجت يحت اي ستين او ملك نكهيا بر باشم داشته
 احتمال از كه است قاعده مشمول فيط همه ايآ .دارد فيط حجت عدم و شك يمنته ،باشد كار در يحجت عدم و شك

 تيملك عدم احتمال كه است ييجا به مربوط قاعده نيا نكهيا اي رديگيم بر در را راجح احتمال تا ديآيم مرجوح
  .دارد وجود نجايا احتمال دو نيا ،ستين يجار قاعده دباش يراجح احتمال اگر اال و نباشد يراجح احتمال
 كه ييآنجا و است خاص موضوع اي رديگيم را احتمال مراتب همه و است عام موضوع ايآ كه است سؤال حال
 كه ييجا ،رئجا دي در هم نجايا. است مطرح سؤال نيا يكبرو لحاظ از. است خارج باشد تيملك عدم و راجح احتمال
 احتمال جائر و ظالم كه است طوراين موارد يبعض در حداقل ،مياكرده ايمعامله او با اي است داده ما به يزيچ يجائر

 . است يراجح احتمال بلكه ستين يفيضع احتمال باشد او مال در حرام اموال نكهيا
 قنيمت قدر نجايا در ،باشد مسئله بر ليدل ليقب نيا از و نظام اختالل اي عقال رهيس اگر كه است نيا سؤال نيا جواب

 راجح احتمال كه ييجاها شامل و است قيمض و محدد موضوعش مييبگو .است دوم احتمال مييبگو ديبا .ميريگيم را
 قدر و است يلب ليدل چون ،شود تفاكا قنيمت قدر به كه كنديم اقتضاء يعقالئ اي يعقل ادله به استناد .شودينم است
 ميكنيم تيروا به استناد اگر نكهيا اي. باشد آن امثال و يمتساو اي مرجوح احتمال كه است ييجا همان هم قنيمت

 و شوديم منصرف اتيروا باشد كه عقال حكم و قاعده نآ با همراه چون ،دارد انصراف موارد نوع نيا از تيروا مييبگو
 .است دوم احتمال وجه نيا .است يراجح احتمال تيملك عدم احتمال
 يعل ياستول من« .است اصل است شده وارد كه ياتياور مييبگو كه دارد وجود اول احتمال يبرا هم يوجه البته

 ياستول« ،است مطلق اتيروا نيا .است آمده است ارث باب در كه ياتيروا در مضمون نيا به بيقر ،»له فهو ءيش
 اطالق مشمول موارد همه آن يماورا اما است خارج قطعاً آنجا ميدار تيملك عدم بر حجت كه ييآنجا »ءيش يعل

 نيا به مستند هم دوم احتمال و است ييروا ادله اطالق به مستند اول احتمال .دارد وجود احتمال دو نجايا پس .است
 احتمال اگر و دارد انصراف هم اتيروا و كرد اخذ را قنيمت قدر ديبا و است يلب نجايا در ييعقال و يعقل ليدل كه است
 .شودينم يجار دي قاعده ميريبگ را دوم
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 نظر مختار در اجراي قاعده يد 
 چون ،شودينم يجار دي قاعده حتماً ديآيم نظر به ،دارد وجود ياجمال علم كه يموارد در كه است نيا ما عرض
 ديآيم نظر به .است ياجمال علم كي رپ ريز يگاه يول ،ستين ياجمال معل كي رپ ريز يگاه تيملك عدم راجح احتمال
 ريغ شبهه كه است ييآنجا ما بحث چون( نباشد محصوره ريغ هم شبهه و باشد داشته وجود ياجمال علم كه ييآنجا

 فرض )،ميكنيم بحث را هيثان صورت از سوم فرض همان ستين خارج ابتال محل از هم اطراف احد و ستين محصوره
  .نباشد ديبع ديشا يحت ي،عقل ليدل شمول عدم و يلفظ ليدل از انصراف ديآيم نظر به سوم

 يكي ،است خارج ليدل شمول از جا دو ديبگو .بدهد احتمال دو نيا نيب يسوم احتمال يكس است ممكن نيبنابرا
 نكهيا آن و يگريد ديق به اضافه با اقل ال اي نباشد محصوره ريغ هم شبهه و باشد هانيا سر باال ياجمال علم كه ييآنجا

 حيترج و ميينگو اگر يحت نظر هب .روديم باال يليخ را احتمال كه دارد يظلم و قدرت كه باشد يگاهيجا در هم شخص
 الاقل ،ميينگو هم را نيا اگر) دوم احتمال( شوديم شامل را آن دي قاعده و است راجح ظن مطلقاً كه ييآنجا مينده

 علم كه ييآنجا هژيو به ،است رونيب آن از ليدل حتماً و ستين ليدل مشمول است قصه سر يباال ياجمال علم كه يموارد
 نيا از ييجاها لذا شود؛ يقو يليخ آن راجح احتمال شوديم موجب و دارد يقدرت طرف كه است ييجا در ياجمال

  .ستين يجار دي قاعده نجاهايا ،زنديم يكار همه به دست كه يسرقت باند اي جائر سلطان ليقب
 ممكن آنجا ،دهدينم اي دهديم خمس جا همه كه ميدانينم يول دهدينم خمس يكس كه ييجا در است ممكن البته
 يموارد در يول ،شوديم يجار دي قاعده باز ،هست هم راجح ظن ،هست هم ياجمال علم نكهيا رغمعلي مييبگو است
  .شود يجار دي قاعده است ديبع دارد امور نيا به ريكث يابتال كه است يفرد هم فرد و است ياجمال علم كه

 طرف كي در دي قاعده گفتيم كه اول اشكال. است وارد ديآيم نظر به نجايا در مبحث نيا به دوم اشكال نيبنابرا
 اشكال اما ،شوديم يجار و ددار ثمر اطراف همه در دي قاعده ميگفت و ميداد جواب را اطراف همه نه شوديم يجار
 و سارق باند و جائر سلطان مثل موارد از ياپاره در حداقل كه است نيا دوم اشكال .باشد وارد كه ستين ديبع دوم

 .رفت گريد اصول و امارات سراغ ديبا نشد يجار كه دي قاعده وقت آن .شودينم يجار دي قاعده ،ليقب نيا از يموارد
 ييآنجا .هست هم موارد يبعض البته .ستين موارد يبعض در شمولش اصل دي قاعده نجايا در ديآيم نظر به نيبنابرا

 يگاه كه است نيا باب از هكبل ،باشد شده مختلط حرام به اموالش زور و قدرت موضع از طرف كه ستين طور آن كه
 ليتفص ينوع به قائل دوم بحث در كه تاس نظر نيا از .شود يجار دي قاعده است ممكن نجايا در ،دهدينم خمس
 موارد غالب در .است دي قاعده يجا نجايا مييوگب مطلقاً نكهيا نهو  ندارد مصداق دي قاعده مييبگو مطلقاً نكهيا نه ميهست
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 دي قاعده اگر وقت آن .باشد يجار دي قاعده و نباشد شكل نيا است ممكن هم يموارد يول ،ستين دي قاعده يجا
 اطراف همه در كه است يقبل بحث همان باشد يجار اگر .رفت آن از متأخره اصول و امارات سراغ ديبا نباشد يجار
 اصول ما حالت دو هر در و نيالفرض كال يعل البته .شوديم منجز آنجا ياجمال علم و كنديم تعارض و شوديم يجار
 ،باشد اطالق از حد نيا در كه يسيتأس ،باشد هم سيتأس دي قاعده اگر يحت مييگويم ما. ميكن مالحظه ديبا را يبعد
  .است دي قاعده در هم آن ليتفص البته .ستين

 ديبا و هست گريد امارات و اصول چه ديد ديبا ،نداشت مصداق و نشد يجار نجايا در ليدل هر به دي قاعده اگر
 ،ستين اي هست كه ميشو مطمئن را يتعبد انحالل ميبخواه اگر ،آمد ييجا در ياجمال علم يوقت. كرد يبررس را هاآن
 ياجمال علم مييگويم يوقت .كرد يبررس ديبا را هاآن همه ،باشد يجار اطراف در كه ميدهيم احتمال كه ياصل نوع هر

 در يدبا ،است نجس گريد ظرف اي است نجس ظرف نيا اي ،افتاد خون و است نجس فرش نيا اي نكهيا به دارد وجود
 كي در معارض بدون اماره كي اي بالمعارض اصل كي ولو ،كرد يبررس است امارات و اصول از چه هر طرف دو

 احتمال كه آنچه هر تمام دقت با و كرد تام فحص ديبا لذا و شوديم ياجمال علم سقوط موجب همان ،شود يجار طرف
  .كرد يبررس را روديم

 طبعاً هم نجايا .است شبهه امارات و اصول همه يبررس به وابسته انحالل عدم اي يتعبد نحو به ياجمال علم انحالل
 ياجمال علم تا است يجار اطراف همه در دي قاعده اآي كه ميديديم ديبا. بود قاعده كي نيا .كرد عمل ديبا نيهم طبق
 در هم .ميشد ليتفص به قائل انيجر اصل در هم ما .شود منحل ياجمال علم تا است يجار طرف كي در اي نشود منحل
 .ميشد قائل را يليتفص نوع كي انحالل

  جريان اصالة الصحة في فعل الغير
 اول ديبا مراتبسلسله در نكهياي برا ،شود هم اصول مراتبسلسله تيرعا ديبا البته هست نجايا در كه يگريد اصل
 جلو مرحله و ميكن تيرعا را آن ديبا هست يمسبب و سبب اگر هم امارات در و ديد را اصول بعد و ديد را امارات

 آن .رفت هست بعد رتبه در كه يگريد اصل سراغ ديبا نكرد حل را مسئله و رفت كنار دي قاعده اگر نجايا در. ميبرو
 .است ريالغ فعل يف ةالصح ةاصال همان گردي اصل

را  است ناصحيح وجه و حيصح وجه نيب مردد و است شده صادر يگريد از كه يفعل ،ريغ فعل ةالصح ةاصالدر 
 كرده يتصرف اآلن شخص نيا نكهيا يبرا دارد انيجر ديبگو يكس است ممكن هم نجايا .ميكنيم حيصح وجه بر حمل
 نيا ايآ .است كرده يتصرف هرحالبه و است كرده منتقل ما به معامله نحو به اي زهيجا و هبه نحو به را مال و است
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 تصرف و شوديم درست معامله باشد يزيجا تصرف او تصرف اگر .ستين زيجا تصرف اي است زيجا تصرف او تصرف
 بحث نيا به نجايا ،است تيملك اماره بودن او دست در گفتيم كه بود دي قاعده قبل اصل. شوديم زيجا آن در ما
  .دهديم را جهينت همان البته ،ستين درست اي است يدرست كار است كرده او كه يكار ديگويم ،ندارد يكار

 است يجار طرف كي در ديد ديبا وقت آن است يجار نيا در ةالصح ةاصال ميگفت اگر .است الكالم الكالم نجايا در
 .ستين الزم اطياحت و شوديم منحل ياجمال علم است يجار خاص طرف كي در اگر .است يجار اطراف همه در اي

 .كرد اطياحت ديبا وقت آن شودينم منحل ياجمال علم و كننديم تعارض باشد يجار اطراف همه در اگر

  دو احتمال در اصالة الصحة
 طرف كي در فقط نجايا در ةالصح ةاصال ديبگو يكس كه است نيا احتمال كي .دارد وجود احتمال دو طبعاً هم نجايا
 معامله و صلح نحو به اي زهيجا اي هبه نحو به كه يمال نيا است شدهمنتقل ما به كه يمال در فقط .شوديم يجار
 ةاصال قاعده انيجر يجا و است ابتال محل طرف كي نيهم و است شدهمنتقل او تصرف با و او عقد با ،است شدهمنتقل
 يجار ندارد مه به يربط كه ييجا و باشد داشته ما يبرا ياثر ديبا شوديم يجار كه الصحة ةاصال چون ،است الصحة
 .است درست است دهيرس ما به كه يمال نيا مييبگو نكهيا يبرا شوديم يجار اصل نيا ،ندارد يمعن الصحة ةاصال كردن

 مييگويم مال نيا به بالنسبه يعني ،است يجار شدهمنتقل مال در فقط ريغ فعل در الصحة ةاصال ديگويم اول احتمال
 الصحة ةاصال لذا و ندارد ما به يربط نكهيا يبرا ،شودينم يجار الصحة ةاصال او اموال ريسا اما است يدرست كار او كار
 موجب طرف كي در آن انيجر و شودينم يجار آن ريغ در و شوديم يجار معامله اي زهيجا نحو به شدهمنتقل مال در

  .است ياجمال علم انحالل
 دارد تيمصداق است نشده منتقل ما به كه هم ياموال در اصل نيا مييبگو كه است نيا و است آنجا هيبش دوم احتمال

 كنديم اموال ريسا در كه يتصرفات مييبگو ميتوانيم باالخره .است شهادت و اخبار هيشب آن اثر .دارد يفقه اثر و
 تصرف را اموال كه يحاكم مييبگو .است كاذب اي صادق جمله ،جمله نيا .است زيجا و است نافذ و حيصح تصرفات

 است صادق جمله نيا ايآ ،است درست او تصرفات مييگويم يوقت اموال در تصرفاتش ايآ ،كنديم شرب و اكل كنديم
 كه است نيا يفقه ثمرات از يكي .ميكن تصرف ميخواهيم ما مييبگو كه ستين نيا در منحصر ثمره پس. است كذب اي

 شهادت ميتوانيم ما شد ييدعوا اگر اي ستين صادق اي است صادق ستين درست اي است درست او كار نكهيا به اخبار
  .هست نجايا در ياثمره الجملهيف ،ميتوانينم اي ميبده
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 يجار الصحة ةاصال نكهيا يبرا هم شهادت و اخبار مثل يفقه ثمرات مييبگو ستين ديبع يقبل بحث مثل هم نجايا
 يحيصح اسناد ،اسناد ،مينده اسناد اي است يحيناصح تصرفات او تصرفات كه ميده او به اسناد نكهيا .است يكاف شود
 يربط چيه و است او دست در مال نكهيا ولو ريالغ فعل يف الصحة ةاصال لذا و دارد يفقه ثمره د،باش كذب اسناد اي باشد
 گفته نجاآ كه يوجه نيهم با .شوديم يجار هم هاآن مورد در اصل نيا مييبگو ستين ديبع هم نجايا در ،ندارد ما به هم
 .شد

 يجواب يزيتبر يآقا البته .هست هم نجايا در يقبل بحث يالگو همان .است يدرست وجه ،دوم وجه ديآيم نظر به
 در الصحة ةاصال هم و دي قاعده هم كه است درست نيا واقعاً .نبود جواب ديكرد مالحظه اندداده مسئله نيا از كه هم

 نيا اثرش ،توانمينم اي كنم تصرف توانميم من نكهيا اثر مالحظه به نه يمنته شوديم يجار او خود تصرف تحت اموال
 يكاف الصحة ةاصال هو و دي قاعده هم انيجر در نيهم و مهبد نسبت توانمينم اي بدهم نسبت توانميم من كه است
 و كنديم تعارض اصول وقت آن باشد داشته مصداق و شود يجار نجايا در الصحة ةاصال اگر كه است نظر نيا از .است
 اطراف همه در اي است طرف كي ايآ باشد يجار الصحة ةاصال اگر كه بود بحث كي نيا .شوديم منجز ياجمال علم
 .است يجار اطراف همه در مييگويم ما كه است

  مالحظه در جريان اصالة الصحة در محل بحث
 احتمال ود طبعاً هم نجايا در ؟شودينم يجار اي شوديم يجار اصل نيا اصالً كه است نيا اصل نيا در دوم بحث

 نيا هم وجه كي .شوديم يجار هم موارد طوراين و دارد اطالق الصحة ةاصال ادله كه است نيا احتمال كي .است
 شودينم يجار ما ليقب از يموارد در ديگويم را الصحة ةاصال كه ياادله و شودينم يجار نجايا ةالصح ةاصال كه است

 ظالم و دارد تصرفات و است يالابال شخص كه موارد نيا در اصل نيا اصالً .دارد انصراف نجايا بحث نيا از ادله و
 طوراين .ستين ةالصح ةاصال انيجر يجا اصالً نجايا نيبنابرا و شودينم يجار الصحة ةاصال موارد ليقب نيا از ،است
  .شودينم يجار است كار سر يباال ياجمال علم كه

 اصل نيا در .است باالتر تيامار احتمال دي قاعده در .است تريقو بودن يعمل اصل احتمال الصحة ةاصال در البته
 نجايا در اصل نيا مييبگو كه ستين ربطيبي احتمال نجايا در اول احتمالين ا و است باالتر بودن يعمل اصل احتمال
 كه ييجا مثل يموارد و باشد ليتفص ينوع است ممكن ميگفت بعد و ميگفت را احتمال دو دي قاعده در .شودينم يجار
 باًيتقر هم الصحة ةاصال در .شودينم يجار دارد ييباال سطح گريالابالي حالت هم شخص و دارد وجود ياجمال علم
 يليتفص كي به قائل الصحة ةاصال در هم و دي قاعده انيجر در هم م،دو بحث در نيبنابرا .گفت ديبا را ليتفص همان
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 و ميدانينم تام يليخ را هاآن ما كه داشتند يزيتبر ايآق هم يگريد مباحث الصحة ةاصال در البته. ميد هستي قاعده هيبش
 .باشد خود يجا در هللاءاشاان اشيليتفص مباحث
 اصالً ،موارد يبعض چه ،مطلقاً چه ستين يجار قواعد نيا ميگفت اگر .ميكرد يبررس ياجمال علم ليذ در را قاعده دو

  .ميبرو يگريد قواعد و اصول سراغ ديبا وقت آن ،ستين الصحة ةاصال و دي قاعده يجا
 .        نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و

          
 


