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 الرحيم الرحمن اهللابسم

 قانونيه و تفاوت آن با ترتّب خطابات نظريه
-مي مهم و اهمامر  بين تزاحم موارد در عليه تعالي اهللارضوان امام حضرت بود، قانونيه خطابات نظريه در بحث

 دو اين ديگري طريق از توانمي بلكه نيازي به ترتّب نيست، اهم، امر عصيان فرض در مهم به امر پذيرش براي :فرمايند
 ،است ترتّب نظريه از فراتر خيلي اين مطلب بپذيريم، را شمولش و باشيم قائل عرضي طور به را مهم و اهم امر

 را مسلماناين  كه اين بين است دايردر بحث تزاحم امر  ،اندمتفاوت باهم كامالًگفته شد، اين دو نظريه  قبل كه طورهمان
در  ندارد؟ يا دارد امر غيرمسلمان آيا نكرد انقاذ را مسلمان اگر حال است، مسلمان هم اهمرا و  غيرمسلمان يا كنيم انقاذ

 نظريه منتهي است. به مأمور اهم امر عصيان فرض در مهم امر يعني دارد امر يرمسلمانغ گويندمي نظريه دو هراينجا 
 نظريهامّا  است، ترّتب اين بياور، را ديگري كردي عصيان را يكي اگر لذا است، مشروط امر اينچون  كه گويد مي ترتّب

 قانونيه خطابات  نظريه اين دارد، وجود آخر تا اوّل از اهم به امر كنار در مهم به امر كه گويدمي )عليهاهللارحمة(امام حضرت
 به امر :گويد مي ترتّب نظريه مقابل آن، در ،و در عرض همديگر است هم كنار در است امر دو اجتماعقائل به  كه است
تعبير  هقانوني خطابات انحالل عدم به قانونيه خطابات نظريهاز  اند بهتر استگفته بعضي است. اهم به امر طول در مهم

 قانوني منحل خطاب اين كه است اين )قانونيه خطابات( نظريه اين روح اينكه براي ،است درستاين كالم  شود.
  )عليهاهللارحمة(امام حضرت به مربوط هم نظريه اينو  قانونيه خطابات مشهور است به نظريه در حال حاضر منتهي ،شودنمي

آيد به نظر مي امّا مشابه همين نظر باشد، كه داشته وجود تعابيري و ياشارات در بعضي جاها است ممكنگرچه  است،
 در حداقل كه است  )عليهاهللارحمة(امام حضرت اصولي ابداعات از -آمده امام فرمايشات در كه شكلي اين به-نظريه اين اصل
 اينجا ما هم را بعضيكه  آمده غالبش امام خود كلمات در كه دارد ثمره نظريه ايننيز  فقه از مواردي و اصول جاي ده

 ايم. ذكر كرده
 اين ،است اهم به امر عصيان فرض بر مهم به امر بحثدر رابطه با  قانونيه خطابات نظريه ثمرات ترينمهم از يكي
 حضرت خود اصولي هاينوشته در هم و آمده األصول تهذيب در هم بيان شد قبالً كه طورهمان هم را نظريه
 آن براين نظريه  . است شده داده شرح نيز اصول ديگر جاي چند و اجمالي علم باب ترتّب و باب در و )عليهاهللارحمة(امام
 هفت اين نميا از مقدمه ترينمهم كه شد عرض نيز مبتني است و آمده  )عليهاهللارحمة(امام حضرت بيانات در كه ايمقدمه هفت
 كه است اين نظريه اين اصلي بزنگاه كه گويندميهم  غالباًاند و گفته ار همين هم ديگران ،است پنجم مقدمه همان مقدمه
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 بحث مورد مبسوط بود نظريه اين در اصلي عنصر و نظريه اين روح چونهم  پنجم مقدمه آن. شودنمي منحل خطاب
 وقرار داديم  نقد  و مورد بيان فرمايشات از را دليل پنج چهار يعنيآن بيان گرديد،  كليدي و اصلي نكاتگرفت و  قرار
 كرديم. بيان دليل و شاهد تا چهار سهنيز  )انحاللبراي نظر مشهور (نظريه  ،مقابل نقطه در

 قضيه نحو به ي راخطاب وقتي مولي .دارد هم عرفيت نيز و است متصور عقال، انحالل آيدمي نظر به كهبيان شد  قبالً
  نيست. دست يك و است متفاوت افراد براي ش نيزفعليت و شود مي منحل افراد تعدد به اين ،فرمايدمي حقيقيه

 و انحالل شواهداند و بعضي هم اي از بزرگان معاصر نيز به اين مقدمه پرداختهكنيم، البته عدهاز مقدمه پنجم عبور مي
 . بيان شد كه است يتاي پنج چهار همان مطالب  عمده امّا اند،ذكر كرده همتا  ده تا خطابات قانونيه را را، انحالل عدم
 مقدمه مقدمات آن از يكي ،كنيماختصار بيان مي صورت به هم را ديگر مقدمات از بعضي ،مقدمات آن ميان از 

 نماييم.آن را بررسي مي مجدداًاكنون نيز  ،توضيحات مختصري درباره آن داده شد قبالًكه  بود چهارم

  مراتب حكم

 درباره مراتب حكم هاديدگاهبررسي 
مشهور و نظر  ديدگاهمطابق  دارد، وجود ديدگاه چند بارهدراين و است نظراختالف حكم مراتب در كه فته شدگ 

چهارم  و است انشاء فعليت كه بعث خود، سوم انشاء،دوم  مالكاتمرتبه است، اوّل  چهارداراي  حكمصاحب كفايه، 
جزو مراحل حكم نيست،  كه مالكات كه بيان اين با ،نداداده تقليل را مراحل اين گروه ديگري امّااست.  تنجز مرحله

 از لذا و است حكم مقدماتجزو  كه مالكات و مفاسد و مصالح نيست، حكم كه مالك است، حكم مقدماتبلكه جزو 
 و انشاء مرتبه دو به حكم لذا و ،باشدمي حكم از بعد بهديگري تنجز است، كه آن هم كه مربوط  است، خارج حكم
 باشد فعليت و انشاء همين كه مجعول و جعل به مرتبه دو اين از  )عليهاهللارحمة(خويي آقاي مرحومشود، مي ودمحد فعليت
 است، مرتبه دو داراي حكم كه است اين نظرشان و دارند گرايش سمت همين به نيز  )عليهاهللارحمة(امام حضرت ،اندكرده تعبير

كه باشد  چه هراست،  اراده اظهار يا است و مبرزه اراده يا است، زجر و بعث يا حكم، كه است اين هم شاندليل مطلب
 را مالكات وقتي آن از قبل مكلف لذا و ،كندكند و متوجه ديگران زماني حكم گفته مي شود كه مولي چيزي را انشاء 

دهد، اين كار رجيح ميكند و مصلحت را تو يا مصلح و مفاسد چيزي را بررسي مي دهدمي مالكي ترجيح يك و بيندمي
تنجز و امتثال نيز مرحله بعد از حكم است و لذا  طورهمين .شودنميجزو مراحل مقدمات حكم است و به آن حكم گفته 
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شود، مرتبه انشاء و فعليت است؛ بنابراين حكم يعني فعل مولي كه روي دوش مكلف آن چيزي كه به آن حكم گفته مي
 الكات، امتثال و تنجز جزو مراحل قبل و بعد از حكم است ولي تناسبي با حكم ندارند.آيد، اگرچه در عالم ثبوت ممي

 فعلي و حكمديدگاه مشهور درباره حكم انشائي 
بطه با تعداد مراحل حكم است، كه اند، نكته اوّل در راا ذكر كردهدو مطلب ر نشاچهارم مقدمه در )عليهاهللارحمة(خميني امام

امّا آنچه مهم است نكته  ندارد، قانونيه خطابات اثبات و قانونيه خطابات نظريه در هم مهمي خيلي دخالتاين نكته 
كنند. تعريف مشهوري كه از فرمايند، و آن تصوير جديدي است كه از انشاء و فعليت بيان ميمي  دومي است كه ايشان

 تمام و تام آن مقومات و شرايط همه هك است حكمي آن ،عيني انشائي حكمانشاء و فعليت وجود دارد اين است كه: 
است، چون گاهي حكمي بيان  رسيده نهايي و قاطع اراده و ابالغ مرتبه به يعني دارد، هم مصداق و شده هم ابالغ شده،
، كه چندين شرط دارد كه بدون آن شرايط به آن انشاء گفته »بالعقود اوفوا« شود امّا شرايطش كامل نيست، مانندمي
 آني انشائي حكمحكم عامي آمده كه چند تا مخصص منفصل دارد، باز اين عام حكم انشائي نيست،  مثالًيا  ، وشودنمي
 باشد.  گرفته نظر در شرايطش با همه خطاب كه است
 الشريف)فرجهتعالياهللا(عجلمعلق بر آن نيست كه امام زمان مثالًآينده نيست،  بر معلق كه است احكامي آن از انشائي حكم 

بيايند و آن را اعالم كنند، بلكه حكم انشائي حكمي است كه همراهش همه مقيدات و مخصصات و شرايط هم در نظر 
 إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنِ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلىَ  لِلَّهِ وَ« آن باقي مانده است، مانند حكم خارجي عمل مرتبه فقطو  گرفته شود

 . )97عمران/(آل» سَبِيلًا
و وقتي  است نشده حكم اين مصداق مكلف هنوز خارج در اينكه برايشود؟ ال چرا به آن حكم انشائي گفته ميح

 اسْتَطَاعَ  مَنِ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلىَ لِلَّهِ وَ «شود، در مثال كه در خارج حكم شامل حال مكلف شد اين حكم فعلي مي
بينيم حكم انشائي از همه . لذا ميكند پيداحج رفتن را  استطاعتو  قدرت كلفم است اين به يتشفعل ،»سَبِيلًا إِلَيْهِ

مانده است و آن هم زماني است كه مكلف مصداق حكم قرار بگيرد، و جهات تمام است و فقط مرحله فعليتش باقي
 در شرايط قتحق همان مشهور نظر در فعلي و انشائي فاصلهشود، لذا وقتي مصداق حكم قرار گرفت حكم فعلي مي

است. تصويري كه گفته  تمام وصول و ابالغ مرتبه و خود مقومات لحاظ از حكم واال است يابي مصداق است، مكلف
ممكن است يك خطاب نسبت به بعضي مكلفين انشائي و نسبت بعضي ديگر فعلي  است، سازگار انحالل نظريه باشد 

حكم حج نسبت به مكلف مستطيع فعلي و نسبت ، »سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنِ بَيْتِ الْ حِجُّ النَّاسِ عَلىَ لِلَّهِ وَ«باشد، در مثال 
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 اين افراد، تفاوت به كندمي پيدا و تفاوت تعدد است نسبي موهمف و پديده يك فعل و انشاء. لذا به بقيه انشائي است
 است. فعليت و انشاء از مشهور تصوير

 )عليهاهللارحمةامام خميني( ديدگاهحكم انشائي و حكم فعلي از 
كنند كه در نكته دوم از و تعريف ديگري را از حكم انشائي مطرح مي اندمخالفبا نظر مشهور  )عليهاهللارحمة(مرحوم امام

 فرمايند،مقدمه به آن اشاره مي چهارمين
 به و دارد وجود االمر نفس و واقع لوح در كه احكامي اول آن: وجود دارد نشائيا حكمدو نوع  ايشانمطابق نظر 

 لفي كهتمخ روايات است. به عنوان مثال در نرسيده تبليغش و اعالم زمان دليل، هر بهولي  شده، اعالم هم امام يا پيامبر
 كه دارد، قرار ايشان دست احكام در از زيادي تعداد كه شودمي ستفادهوجود دارد ا  الشريف)فرجهتعالياهللا(عجلزمان امام باب در
 شدند مبعوث كه سلم)وآلهوعليهاهللا(صلياكرم پيامبر بوده،طور همين هم قبل ادوار در است، ظهور زمان همان آن اعالم وعدم

 كه خطاباتي، دوم بود، نرسيده اعالم موعد امّا دانستمي هم ايشان بود، االمر و نفس واقعلوح  در احكام از بسياري
بدون لحاظ كردن اين شروط و مقيدات،  كه دارد منفصل مخصصات و مقيدات و وطشر ولي شده هم ابالغ و اعالم
 يمتوانمي وقت آن ،اگر اين شروط و مقيدات آن را در نظر نگيريم خطابات كلي هستند ،گفت كه اين خطابات توانمي

 منفصلو  متصل نيامده ،آن شرايط و مخصصات و مقيدات كه عامي و كلي خطابات كلي، طور به خطاب اين بگوييم
اوفوا «كه داراي قيود منفصل فراواني است، حال اگر ،»بالعقود اوفوا«مانند  د،نگويمي كلي انشاء هم را اين است،
قيودش در نظر بگيريم، حكم فعلي خواهد بود ، امّا اگر اين خطاب عام را بدون مقيداتش مد نظر بود  با همهرا » بالعقود

 باشد.، حكم انشائي مي
 انشائي حكم گويندمي مشهوربا نظر مشهور متفاوت است،  )عليهاهللارحمة(در نظر مرحوم امام انشائي حكمعريف ت بنابراين

 ،است تمام شچيزهمه ايم،ديده هم را مقيداتش و شرايط ،فرارسيده هم تعليمش و ابالغ وقت شده، اعالم كه است آن
طور كه ديديم حكم همان  )عليهاهللارحمة(امام ولي نيست، عليفحكم  اين نرسيده، مصداقيتش يعني فعليتش موعد چون ولي

داند، ، ايشان فعلي ميدانندمينكته اينجا است كه همان حكمي را كه مشهور انشائي  امّا دانستند،انشائي را دو چيز مي
ينجا ديگر ، در ااست فعلي حكم ديگر حكم اين ،ديديم هم را شرايطش و قيود و حكم رسيد اعالم وقت كه همين

انحاللي نداريم كه بگوييم يك جا فعلي است و جاي ديگر انشائي، بلكه خطاب واحد است، خطاب در وحدت خودش 
. براي مثال در آيه شودنميماند و فعلي است و لذا انشائيت و فعليت در يك خطاب به تفاوت افراد متفاوت باقي مي
اينگونه نيست كه براي يك گروه انشائي باشد و براي  »سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنِ يْتِالْبَ حِجُّ النَّاسِ عَلىَ لِلَّهِ وَ «شريفه 
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فعلي باشد. اين يك خطاب قانوني است و براي همه فعلي است. لذا  -مانند تُجّاري كه پول كافي دارند -گروه ديگري
 د.كنندر تعريف انشاء و فعليت نيز تصرف مي)عليهاهللارحمة(حضرت امام

آيد: يكي اينكه حكم داراي دو مرتبه است ، انشاء و دو مطلب به دست مي )عليهاهللارحمة(نتيجه اينكه از سخن مرحوم امام
ج از دايره حكم است. ديگر اينكه تصوير ايشان از انشاء و فعليت، خار امتثالو  تنجزفعليت، مالكات، مصالح و مفاسد، 

ء و فعليت يك امر نسبي نيست كه به تفاوت افراد متفاوت شود بلكه انشاء و فعليت با نظر مشهور متفاوت است، لذا انشا
مفهوم ديگري دارد و حكم فعلي، يك خطاب دارد و همين خطاب چون منحل هم نيست همه جا يكي است، و لذا 

هم اين  )عليهاهللارحمة(انحالل است، و حضرت امام بر عدمي مكلفين متوقف كنيم كه اين فعليت واحده براي همهمالحظه مي
رسد اگر در ف بر نظريه عدم انحالل است، به نظر ميقاند و چون  خود اين مطلب متومطلب را در مقدمه چهارم آورده

 خطاب كسي اگربينيم، چون فرمودند كه ما خطاب را منحل نميآمد بهتر بود، به اين صورت كه اوّل ميمقدمه پنجم مي
 است. متفاوت هافعليت گويدمي حتماً كه ببيند منحل را

 ) و بيان نظر قائلين انحالل عليهاهللارحمةحضرت امام( ديدگاهنقد 
 اشكال اوّل:

نكته دوم  مخصوصاً -مقدم بر مقدمه پنجم نيست، گرچه مستقل از آن هم نيست، بلكه اين بحث ،اينكه مقدمه چهارم 
 مقدمه در موضع ينتعي ديگرعبارتبه ئل به عدم انحالل شويم.بر اين متوقف است كه ما قا -كه مطلب كليدي بحث است

است؛  فعليت بحثمقدمه چهارم و مقدم بر  زيربناي يا نه، شود مي منحل افراد تعدد به خطابات اينكه باب در پنجم
 به قائلهم  اگرو  ،اي بايد سخن گفتبه گونه شديم، لانحال به قائلاگر  است مطلب اساس كه پنجم مقدمه بنابراين در

كنيم كه در اينجا باز خاطرنشان مي قائل شويم. )عليهاهللارحمة(اي ديگر و بايد به نظر حضرت امامبه گونه شديم، انحالل عدم
-مدلول بالقوه آن دل در ولي اند،يكي داللت مقام در قانون و لفظبلكه  شود، مي و دليل متعدد لفظ خود گوييمنمي هرگز

 ،»الصَّالة أَقيمُوا« اين دل در و وجود داشته انحاللي ،خطاب مدلول در شويم به اينكه لاگر قائ رد،دا وجود يمتعددهاي 
 فعليت باباي است، اگر چنين است، در قرار دارد و خطابش نيز نسبت به هر مكلف خطاب جداگانه »أَقيُموا« ميلياردها

ممكن است به خاطر عدم استطاعت مكلفي،  اعت حج،نمونه، در باب استط براي ،يمشو تفاوت و تعدد به قائل بايد
 )عليهاهللارحمة(خطاب حج شامل وي نشود ولي همين خطاب شامل حال مكلف مستطيع شده خواهد شد. امّا حضرت امام

توان گفت كه يك جا معتقدند كه يك مفاد و يك مدلول قانوني واحد بيشتر وجود ندارد، لذا چون يكي است ديگر نمي
تواند هم فعلي باشد و هم فعلي نباشد، لذا بايد گفت همه جا فعلي اي ديگر فعلي نيست، يك حكم كه نميفعلي و ج
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نبوده، بلكه در مقام امتثال است و اشاره حضرت  خطاب و حكم مدلول مقام در دارد وجود كه هم تفاوتي آناست. 
مستقلي قبل از مقدمه پنجم نيز صحيح  به عنوان مقدمه به مسئله تفاوت نگاهشان با مشهور در فعليت،) عليهاهللارحمة(امام

گويد مدلول واحد است كسي كه مي ديگرعبارتبهباشد، نخواهد بود، براي اينكه مقدمه پنجم متوقف بر اين مقدمه مي
عدد را دارد اند، امّا كسي كه معتقد است مدلول بالقوه متعدد است و ظرفيت تها متفاوتتواند بگويد كه فعليتديگر نمي

 و انحالل نتيجه بحث ينهيچ مانعي وجود ندارد براي اينكه بگويد ابعاد و اجزاء از لحاظ فعليت متفاوت هستند. لذا ا
شود اينجا هم بيان مي انحالل عدم و انحالل و پنجم مقدمه در آنچه بنابراين مطلب مستقلي نيست، بوده و انحالل عدم

و معتقد به انحالل شديم. پس اگر فعليت متعدد شد مانعي ندارد زيرا  كرديم تأييد را آن نيز ما و مشهور كه مطرح است
كند كه هر شهروند قانوني را تصويب مي مجلسبه عنوان مثال . راقي در آن وجود نداردو هيچ استغمدلولش متعدد است 

 است هيحقيق قضيهيك و  كلي خطاب انشاءيك  ،اين قانون تا قبل از اجرا ،بسته به درآمدي كه دارد بايد ماليات بپردازد
 ظرفيت خطاب كه است اين بودن انشائي معناياگر نظر مشهور را پذيرفتيم،  ،شودكه بعد از ابالغ آن به جامعه فعلي مي

 اين عاً طب بپذيريم را (رحمة اهللا عليه)امام حضرت فرمايش اگر اامّ نداريم، مانعي هيچ بشود و فعلي هم اينجا در كه دارد را اين
بحث اوّل نسبت به  اين. نيستجاي ديگر فعلي  و فعلي جا يك گفت توانمين است، واحد مدلول است، واحد خطاب

 مقدمه چهارم بود.
 دوم: اشكال

ر مقدمه چهارم درباره مراتب حكم است كه در بحث ما اثري ندارد، درست است كه در اين قسم نظر ما د نكته دوم 
لذا اينكه حكم دو مرتبه داشته باشد اشكالي ندارد  ولي اثري در بحث نخواهد داشت، يكي است، )عليهاهللارحمة(با حضرت امام

 .زندنمي خطابات تعدد و انحالل بحث به هم ضرريو 
 : اشكال سوم

 و داريم قبولهم  را ،وجود دارد نشده ابالغ احكامِ درگوييد مي كه هم را انشائي آن كه، است اين هماشكال سوم 
 مرتبه در هنوز حكم كه استاين  انشائيت از مرتبه يك اين انشائيت داراي مراتبي است، منتهي ،كندنمي نفي آن را كسي
 دارد، مراتبي كالمي، و يا اخالقي ،فقهي ،انشائي، توصيفي از اعم ديني حكم يكبه عنوان مثال  ،است االمر نفس و واقع

شده ولي هنوز وقت  امام ابالغ به پيامبر طريق ازنشده است، گاهي هم  ابالغپيامبر  بهو  است اهللا عند حكم اينزماني 
 _كه انشائي امّااي از انشاء هستند، گفت مرتبه توانميها هر كدام يك مرتبه هستند و ، ايننرسيده آن به مردم ابالغ

 منتهي رسيده، هم عملش وقت ه،آمد هم مقوماتش و شرايط شده، هم الناس الي ابالغ كه است آنجايي، گويندمي مشهور
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 اين به مربوط فعليتش است، مشترك همه بين انشائش اين گوييممي لذا و ندارد، ديگري و دارد استطاعت مكلف اين
 امام پيش يا و است وسلم)آلهوعليهاهللا(صلياكرم پيامبر پيش در كه آني شما اينكه بنابراين ،است نه آن مكلف مكلف
 آن ولي ندارد، كار عيبيگيريد، اين انشاء مي ،اندنشده ابالغش به مأمور هنوز و است الشريف)فرجهالتعاهللان(عجلزما

 ،وجود دارد انشاء دو مفهوم است، لفظي مشترك و است ديگري انشاء گوييممي ما كه انشائي و است انشاء يك انشاء
 احكام همان كه، است اين اصوليين و فقهاء ثبح ي است.ديگر انشائي حكمهم يك  اين و است انشائي حكميك  آن

 نظر در كهرا  اوصافش و احوال و شرايط كل با است، شده ابالغ و  نمانده باقي لوح محفوظ در و شده ابالغ كه يمتعارف
 اين كه زماني ؟كندمي پيدا هم فعليت ، بلكهگيردمي بر در را همهتنها ه دارد و ن انشائي حالتيك  مجموعاً ،بگيريم
 خطاب آن د،وشب فعلي شرايط يعنيهم شود،  فراهم شرايط و برسد وقت ،شود مستطيع مكلف آن،شود  مستطيع مكلف

ند. باش متفاوت هافعليت دتوانمين و شودنميشود و اگر هم شرايط فراهم نشد شامل حالش شامل حال مكلف مي
 ند.باش ينسب انحالل نظريه اساس بر دتوانمي فعليت و انشائيت بنابراين

 اين شود يآيا م كهمطرح است  بحث اين اصالً كه، ايناست مهم ما اوّل اشكال و مالحظه آن ،اشكال سه اين بين در  
 باشد؟ لذا متعدد تواندنمي يا باشد متعددتواند مي شودمي خطاب  مدلول و خطاب؟ آيا شودنمي يا باشد متعدد فعليت
 اينجا بوده انحالل عدم ذهنتان در شما چون ،ايدرا بيان نفرموده ايتازه استدالل ايد وهنزد يجديد حرف اينجادر  شما
 هم فعليت لذا و دارد تعدد خطابات دارد، وجود انحالل كه معتقديم ما ذهن در حالي در است، يكسان فعليت ايدگفته هم
 ،است نكرده پيدا مصداق خارج در فقط و است تمام حكم چيزهمه كه است ايمرتبه آن هم انشاء. باشد متعدد دتوانمي
 بنابراين است، متصور اينجا معنا اين به انشاء انشاء ناميد، توانميي ندارد كه مراتب ديگري كه وجود دارد را هم عمان

 مقدمه چهارم را هم اينگونه بررسي كرديم.
 ايشان كه رط شرعي است،كه آيا قدرت شرط عقلي و يا ش است قدرت مربوط به كه است مهم هم ششم مقدمه 
 شرعي است. شرط نه و است عقلي شرط نه قدرت ندارد، حكم در شرطيتي هيچ اصالً قدرت گوييممي ما، فرمايندمي
 .كرد خواهيم صحبت آن مورد در فردا اهللا انشاء كه است ششم مقدمه هم اين

 »الطاهرين آله و محمد سيدنا علي اهللا وصلي«
 


