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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ََلةُ  َو اْلَحْمُد ِللَّ د   َسیِدَنا َعَلی الصَّ بیَن  َبیِتهِ  أهِل  علی َو  ُمَحمَّ یِّ اِهریَن  الطَّ  الطَّ

 منتِخبیین در هیم و منتَخبیین در هم کیفی، و کمی اتمرجح انتفای یعنی در مورد هفتم پرسش درباره بحث
 رهبیری شیورای کیه است این ما نظر ولی است. رهبری شورای متعین صورت این در شودمی گفته اینکه و بود

 داده تین رهبیری شورای به شرایطی چنین در اگر هرحالبه. دارد وجود هم قرعه نام به راهکاری و نیست متعین
 .آیدمی جودو به اشکاالتی شد،

 این و است نصب دلیل از برخاسته رهبری شورای اعضای از یک هر اختیارات کهاین به توجه با اول اشکال 
 تقییید ایین و کنیدمی مشیروط را اختییارات ایین رهبری شورای ولی نیست؛ مشروط و بوده مطلق نصب دلیل

 .ندارد وجود هم دلیلی که است دلیل محتاج

 دیگری نظر به مشروط و دانسته مطلق را خود والیت شورا اعضای از یک هر اینکه به توجه با ؛مدو اشکال 
 دچیار اختَلفیی میوارد در -نیدارد وجیود تقییید این برای دلیلی چون-بدانند  مشروط هم تواندنمی و دانندنمی

 یکیی نظر طبق دین مصالح کشور، حمصال ملت، مصالح که درجایی و اختَلف موارد در چون ؛شویممی مشکل
 خیود نظیر بیر باشید بنیا دو این از یک هر اگر و است مخالف دیگری نظر با که خوردمی رقم شکلی به اعضا از

 بیه ومیرجهرج اینجا در -هستند نظرصاحب هااین از یک هر چون شودمی طورهمین هم غالبا   که- کنند اصرار
 .شودمی نقض حاکم تعیین غرض و شده عهجام در اختَلف موجب و آیدمی وجود

 واحید رهبیری بیه منتهیی عمیَل   بیازهم شورایی رهبری اساسا   ؛ اینکهاست سوم اشکال درباره امروز بحث 
 از االسیتقَلل علی منصوب رهبری شورای این اعضای از یک هر که ستمعنا این به شورایی رهبریت. شودمی

 چگونیه کیه مطلیب ایین توضییح. دارد مطلیق ییاراتاخت و عجل الله تعالی فرجه الشریف است ولیعصر سوی
 داشیته رأی اتحیاد و نداشته وجود اختَلفی اگر که است گونهاین شودمی واحد رهبری به منتهی رهبری شورای

 واحید رهبیر رأی همیان اعضیا رأی و ندارد وجود واحد رهبر و شورایی رهبری بین فرقی صورت این در باشند
 هیااین دانسیتیممی که داشتیم مجتهد چند ما اگر یعنی نیست؛ آراء اتفاق موارد در هبریر شورای فلسفه. است
 .ندارد وجود رهبری شورای دیگر اینجا در هستند، الرای متفق
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 را مرجعییت و فتیوا مسیلله امیام از بعید وقتیی علییه تعیالی اللهرضوان اراکی آقای مرحوم که است معروف
 ،عروة مسائِل  همه در و ایمکرده بحث خوانساری محمدتقی با ما: فرمودند و نبودند رساله دارای هنوز پذیرفتند،

 .مسلله ود در مگر بودیم، الرای متفق

 فلسیفه اینجیا در باشییم، داشیته الیرای متفیق الشیرای جامع فقییه چند ما که شود مطرح فرضی چنین اگر
 هیم بقییه و شیودمی متصیدی هیاآن از یکیی ؛کندنمی صدق آن بر شورا عنوان و شودمی منتفی رهبری شورای

 درجیایی رهبیری شیورای فلسفه یعنی باشد؛ داشته وجود نظراختَلف که است درجایی بحث. هستند او همراه
 :است متصور صورت چند نظراختَلف فرض موارد در. باشد مطرح نظراختَلف فرض که است

 ییک ایین صورت این در. باشند او مخالف مابقی و بگیرد قرار طرفیک در نفر یک که است این فرض یک
 اطاعیت تیا ندارند او بر والیتی که هاآن کند؟ تبعیت هاآن رأی از باید دلیل چه به است دیگران مخالف که نفری

 ازنظیر کیه دارد حق و کند دنبال را خود نظر و کرده اظهارنظر که دارد حق او بنابراین شود؛ الزامی او بر هاآن از
 .باشیم او بر هاآن والیت به قائل کهاین مگر نکند تبعیت هاآن

 ندارد؟ نقشی اینجا در اجماع آیا :حضار از یکی

عصیر عجیل  ولی سوی از منصوب یک هر رهبری شورای این اعضای تمام که است این فرض ؛خیر :استاد
 .است والیت برای الله تعالی فرجه الشریف

 چطور؟ دادن حکم برای_ 

 هنگامی باشند، دیگر طرف در باقی و طرف این یکی اگر بنابراین بدهد؛ حکم که است منصوب اصَل   :استاد
 بیر هاآن که دلیل همان به باشند؛ داشته والیت او بر هااین که باشد نافذ نفر یک آن بر تواندمی مخالف افراد نظر

 بیر او تبعبیه باشیند، داشیته نفیر یک این بر والیت هاآن اگر یعنی دارد؛ والیت دیگران بر هم او دارند، والیت او
 کننید الزام را او خواهندمی دلیل چه به پس ندارند، والیت او بر هااین که شود گفته اگر. دارد والیت هم دیگران

 مخیالف کیه نفیر ییک آن و آیدمی وجود به رهبری شورای در که است مشکلی این کند؟ عمل هاآن حرف به که
 خواهدنمی اگر و کنند تبعیت خواهدمی اگر که نیست طور. کند تبعیت هاآن رأی از که ندارد حق است، دیگران
 هیااین کیه اسیت ایین بر فرض. است مصلحت خَلف و جامعه خَلف هاآن رأی که بیندمی نچو نکند؛ تبعیت
 ایین بگوید دیگری و است بهتر این بگوید یکی فرضا   که نیست درجایی نظراختَلف. هستند نظراختَلف دارای

 همیان بلکیه نیسیت؛ نظیراختَلف دیگیر کیه اینجیا. شود انجام کار این که است این بهتر ولی است؛ خوب هم
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 بلکیه نیدارد؛ وجیود اختَلفیی دیگیر نبینید، آورالزام را خود رأی اختَلف طرفین از یکی اگر. است نظر وحدت
 نظیراختَلف طرف دو از یک هر هاینک یعنی نظراختَلف. کردیم صحبت آن درباره که است نظری وحدت همان

 جامعیه و آییدمی وجیود بیه مفسیده نشیود، عمیل رأی این به اگر که صورتیبه داندمی الزامی و االجراواجب را
 آن بیر نفیر چند این باید یا باشد، داشته وجود فرضی چنین اگر. شودمی وارد ضرری اسَلم به و شودمی متزلزل

 ایین در کیه کنید تبعییت هیاآن از او و شیود آورالزام او به نسبت هاآن الزامی یرأ تا باشند داشته والیت نفر یک
 بیود. خواهید واجب هاآن بر هم نفر یک این رأی از اطاعت ،است االطاعه الزم هاآن رأی که طورهمان صورت

 نافیذ را رنف چند این رأی کهعلیه  تعالی الله صلوات عصرولی سوی از امر والیت برای نصب دلیل همان به یعنی
 وجیود اخیتَلف ایین برای هم حلیراه و آیدمی وجود به اختَلف لذا. کندمی نافذ هم را نفر یک آن رأی کند،می

 .داشت نخواهد

 این در نیست؛ بیشتر نفر یک االتباع الزم رهبر و کندمی نصب را نفر یک فق  نصب دلیل که بگوییم ما اگر
 اللیه صیلوات عصرولی طرف از منصوب هم با نفر چند که گفتیم اگر اما دکنمی پیدا والیت دیگران بر او صورت

 ایین بیر فیرض. آییدمی وجود به اختَلف اینجا هستند امری والیت اختیارات تمام دارای و شوندمی علیه تعالی
 راندیگی بیر او نیهامیا . دانیدمی درسیت را خیود نظر هم نفر یک آن و دانندمی الزامی را خود نظر هاآن که است

 اگیر کیه کننید الزام را او بتوانند و باشند داشته والیت او بر هاآن اگر. دارند والیت او بر دیگران نه و دارد والیت
 دهممی انجام را کار این من نکنید اطاعت من از شما اگر گویدمی هم او اندازیم،می زندان به را تو نکنی اطاعت

 توانیدنمی و نیدارد کیاربردی اکثرییت میواردی چنیین در که شد بیان. دبده انجام هم را کار این که دارد حق و
 او شیامل شیود،می هاآن شامل نصب دلیل که طورهمان چون کند؛ تعیین نفر یک این بر را نفر چند این والیت

 .نداریم نصب دلیل اطَلق به نسبت اکثریت بودن برمخصص دلیلی هیچ. شودمی هم

 .کنند تبعیت اکثریت از تریمهم مصلحت خاطر به اقلیت که ستا ممکن :حضار از یکی

 این از تریمهم مصلحت خاطر به اکثریت باشد؛ صادق تواندمی هم دیگر طرفبه نسبت حرف همین :استاد
 واحیددرآن ِب نصی دلییل که است این بحث. نیست کار در واقع ثابِت  بحث دیگر اینجا در. کنند تبعیت نفر یک

 کشیف الشیرای جامع فقیه مصداق از خواهندمی که بود خبرگانی درباره کاشفیت مسلله. شودمی دو هر شامل
 کیفییت و بودنید مسیاوی کیفیی ازلحاظ طرف دو اگر گفتیم و است اماره خبرگان سخن و حرف آنجا در. کنند
 در امیا رود؛میی بیاال کاشیفیت نسبت اینجا در بود، کمی رجحان طرفیک در ولی چربید،نمی دیگری بر یکی
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 امیا است؛ طریقیت در مرجعیت و داللت در مرجعیت معنای به خبرگان مرجعیت. نیست خبرویت بحث اینجا
 . است آورالزام شد نصب کهوقتی امر ولی حرف این دارد؛ موضوعیت بلکه ندارد طریقیت نصب مسلله در

 کنیید،می مراجعیه آن بیه مفتیی نوانعبیه شیما کیه مجتهیدی اگر ؛است همین مفتی با امر ولی بین فرق لذا
 چون کنید؛ تبعیت او از ندارید حق صورت این در است، واقع مخالف او حرف که شد محرز شما برای چنانچه

 برای امر ولی نصب در اما است. بماهوکاشف حجیت او، رأی حجیت یعنی دارد؛ طریقیت مفتی عنوانبه هم او
 همیین حکومت برای نصب معنای اصَل   و شودمی دیگران بر نافذ و ندکمی پیدا موضوعیت حاکم رأی حکومت

 حجیت دیگیران بیر او رأی چون شود؛نمی مطرح کمیت و اکثریت بحث اینجا در دیگر شد، چنین وقتی. است
 اشیتباه کیه بیود ایین نظرش کسی و کرد صادر ایمسلله در حکم امر ولی و حاکم اگر لذا. شودمی نافذ و است
 بیین فیرق ایین .باشید حاکم نظر با مخالف نظرش کهاین ولو کند؛ تبعیت باید و ندارد مخالفت حق است، کرده

 .هستند یکدیگر از متفاوت چیز دو این و است مفتی رأی حجیت با امر والیت برای فقیه شخص تعیین

 نظیر جمعیی کی که است این معنای به شورا آید؛درنمی جور شورا اساس با شما حرف این :حضار از یکی
 .کنند اطاعت بقیه از که است الزم مخالف نفر چند یا نفر یک و بدهند جامعه مصلحت جهت در

 نصیب امر والیت برای امر ولی سویاز  که است کسانی شورای و است منصوبین شورای شورا، این :استاد
 یالیرأ متحید اگیر هااین ؟دهندمی تشکیل شورا و شوندمی جمع چه برای هااین که است این ما حرف. اندشده

 هیم میا حرف. شود کشیده میان به شورا پای اختَلف موارد در باید بنابراین ندارد؛ ایفلسفه شورا دیگر باشند،
 است انحَللی نصب، این و گرفته صورت بنص کهوقتی چون نیست؛ سازگار نصب مسلله با شورا که است این

 والییت دیگران بر هم او نصب، دلیل به باشند داشته والیت واحد فرد در دیگران اگر شود،می افراد تمام شامل و
 کند؟ تبعیت هاآن حرف از باید دلیل چه به پس ندارند، والیت واحد مجتهدِ  این بر اگر. دارد

 هست؟ هم شرعی احکام در یا و است وضعی احکام در فق  موضوعیت آیا_ 

 َجَعْلُتیهُ »: فرماییدمی وقتیی. کندمی پیدا موضوعیت باشد، داشته وجود مأموریتی برای نصب جا هر :استاد
 .است نافذ شما بر ستاو رأی که جهتازاین او رأی یعنی 1«َحاکما   َعَلیکْم 

                                                           
ِه عَ . 1 َبا َعْبِد َاللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ْن َقیاَل: َفَقیَعْن َداُوَد ْبِن َاْلُحَصْیِن ،َعْن ُعَمَر ْبِن َحْنَظَلَة َقاَل: َسأ

َ
، ِلَلیی أ ْو ِمییَرا، 

َ
ْصَحاِبَنا َبْیَنُهَما ُمَناَزَعٌة ِفي َدْیین  أ

َ
ََلُم َعْن َرُجَلْیِن ِمْن أ اَل: َلْیِه َالسَّ

ْحَکاَمَنا فَ 
َ
ْن َقْد َرَوی َحِدیَثَنا َو َنَظَر ِفي َحََلِلَنا َو َحَراِمَنا َو َعَرَف أ ي َقْد َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِکما  َفِإَذا َحَکَم ِبُحْکِمَنا َفَلْم ُیْقَبْل َیْنُظَراِن َمْن َکاَن ِمْنُکْم ِممَّ ْلَیْرَضْوا ِبِه َحَکما  َفِإنِّ

ِه َو ُهَو  ادُّ َعَلی َاللَّ ادُّ َعَلْیَنا َالرَّ ، َو َالرَّ ِه َو َعَلْیَنا ُردَّ َما ُاْسُتِخفَّ ِبُحْکِم َاللَّ ِه، َاْلَحِدیَث.َعَلی َحدِّ َالشِّ  ِمْنُه َفِإنَّ  ْرِك ِباللَّ
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 درجیایی بحیث. اسیت گیریدی حیرف این که کنیدمی مراجعه فقیهولی به مفتی عنوانبه شما زمانیک البته
 او، حیرف و باشید آورالیزام او رأی کیه است کسی رهبر. شود چنین باید گویدمی و کندمی حکم فقیه که است
 حرفشیان هیم دیگیران چیون شیود؛نمی رهبیر دیگر نباشد، آخر حرف او رأی که باشد بنا اگر. باشد آخر حرف
 او رأی. باشید داشیته موضیوعیت او از اطاعیت که است درجایی رهبر رأی بودن آخر حرف. نیست آخر حرف
 قضیاوت مثل بحث اینجا نیست؛ مفتی بحث اینجا. واقع عن کاشف عنوانبه نه و ستاالجراالزم او رأی بماهو
 خیود ولی داد، رأی یک قاضی و کردید مراجعه محکمه به شما اگر است والیت فروع از فرعی قضاوت،. است
 او رأی چیون خییر، داریید؟ مخالفت حق آیا است، واقع با مخالف قاضی رأی که یدفهمید و کردید احراز شما
 گرچیه نیسیت؛ عالم هم بما عالم به مراجعه باب از نیست، مفتی به مراجعه باب از قاضی به مراجعه. است نافذ
 بیه رجوع هبلک نیست، خبره اهل به رجوع باب از او به رجوع اینجا در اما است، شرط قضاوت برای بودن عالم

 فصیل قاضیی کیار. شیودنمی قاضیی صیورت ایین غیر در. است آورالزام و نافذ او رأی که است جهتازاین او
 و مانیدنمی بیاقی بحیث جیای و است تمام غائله زد، حرفی اگر و بزند را آخر حرف باید یعنی است؛ خصومت

 او حیرف بیه کیه هستید ملزم شما باشد؛ واقع با مخالف اگر حتی. کند نزاع قاضی حرف از بعد تواندنمی کسی
 .کنید عمل

 پییدا اخیتَلف میالی امیر در شما با من که کنید فرض اگر اینکه آن و دارد وجود دیگری حرف اینجا در البته
 حیق کیه کنم قانع را قاضی هستم، بلد که جدالی طرق و استدالالت با توانستم من ولی بود، شما با حق و کردم

 عمیل محکمیه در قاضیی حکمبیه بایید شما و من اینجا در ،است بوده شما با حق درواقع کهنای با است؛ من با
 در دارم حیق امیا بپردازم را شما الناسحق باید من و است دیگری بحث رفتم، بیرون محکمه از وقتی اما کنیم؛
 معلیوم اینجیا رد وکالیت مشیروعیت مسیلله لیذا. کینم اثبیات خودم برای را حق که کنم صحبت طوری دادگاه

 ام،داده انجیام را کیار ایین کیه بدانم و باشد شده ثابت هم من بر تهمت و باشم متهم فرضا   من اگر یعنی شود؛می
 این و کنم تهمت دفع خودم از که بگویم سخن طوری توانممی من کنم؛ اعتراف قاضی محضر در که نیست الزم
 محکمیه از خارج بود، من گردن به الناسیحق و رفتم یرونب محکمه از که زمانی ولی. است ثابت من برای حق
 تشیکیک جای او حرف و نباشد چنین اگر و است برنده قاضی حرف لذا. است مقوله دو این. کنم ادا را آن باید

 .شودنمی قاضی دیگر باشد، داشته تردید و
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 ایین امیا شود؛ عمل آن به دبای و است نافذ او حکم کند،می حکم کهوقتی. است صورت همین به هم حاکم
 حیاکم گیردن بیر چییز چیه اینکه شد، اجرا و عملی هم او حکم و کرد حکمی حاکم اگر که است دیگری حرف
 فقیه بیین فیرق اینجیا در شود؛ مطرح اجتماعی فقه و فردی فقه بحث در اینجا باید. است دیگری حرف است،
 مقییاس در امیا شیود اجیرا باید و است برنده قاضی حرف کَلن مقیاس در. شودمی مشخص فردی فقه و کَلن

 بیارأی کیهاین تیا هسیتم شیما مدیون که دانستممی اگر من. کنم عمل خودم شرعی تکلیف به باید من فردی فقه
 به باید باشم، شما مدیون من و بوده شما با حق اگر محکمه و دادگاه از خارج اما کنم؛ مخالفت توانمنمی قاضی
 .کنم ادا را شما حق و کرده ملع خودم شرعی وظیفه

 بدانید تقلیدی مرجع و بدهد شرعی خَلف حکم رهبری اگر اینکه آن و شودمی مطرح اینجا در شبهه یک_ 
 شیرع خیَلف حکم که کند اعَلم ندارد حق اینجا در آیا. نیست آورالزام حکم او برای است، شرع خَلف این که

 است؟

 .ندارد حق بله :استاد 

 چیست؟ جور حاکم با او فرق صورت این در_ 

 کیه اسیت درجیایی میا حیرف. نیسیت آورالیزام او حکیم و ندارد حکم صدور حقاصَل   ورج حاکم :استاد 
 سیوی ازو  تعیالی اللیه صیلوات زمان امام سوی از حاکمیت است؛ شدهثابت امر ولی سوی از حاکم مشروعیت

 نظر در است ممکن حکم این. است وعمشر ،متعال خدای سوی از و سلم و آله و علیه اللهصلی رسول حضرت
 بیوده عادل حاکم که است این بر فرض. نیست شرع خَلف حاکم نظر در ولی باشد شرع خَلف تقلید مرجع آن
 حیق هیم اجتمیاعی مسیائل در حتیی. باشد مختلف او با مجتهدی نظر است ممکن حاال. است این نظرش و

 وارد اجتمیاعی حکیم بیه لطمیه کیه درجیایی و خیودش یفرد رفتار در است ممکن ندارد؛ را حاکم با مخالفت
 . کند عمل خودش فردی تکلیف به نشود،

 اگیر یعنیی بود؛ هَلل در حاکم حکم نفوذ به قائل حکیم آقای مرحوم بودیم، نجف در وقتی که ایمگفته را این
 حکمبیه لقائی خیویی آقیای مرحیوم. کننید تبعیت همه باید است، رمضان ماه اول شب امشب، که گفت حاکم
 ثابیت او بیر َللهی کیه خویی آقای و کردمی حکم حکیم آقای فطر عید روز در. نبود ماه هَلل مسلله در حاکم
 مین بیرای هیَلل بگوید که نشود ناچار او و نکند مراجعه او به کسی اینکه دلیل به ماندنمی نجف در بود، نشده
 را خیود خانیه درب ؛بیود میا بزرگیان حکمیت زا ایین. شیود حکیم آقای حکم ضعف منشأ و است نشده ثابت



 1398 فروردین ماه 26                                                                                قه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء            ف 64جلسه 

 شیب. بیود مقتیدری مرجع خود زمان در خویی آقای مرحوم کهاین با نکند؛ مراجعه ایشان به کسی که بستمی
. کردنیدمی عمیل حکییم آقیای رأی طبیق همیه لیذا. کردنمی مراجعه خویی آقای بیت به کسی هم را فطر عید

 شیما حیرف اییند. کردنیمی مسیافرت کنند، احتیاط و نکرده و عمل محکی آقای برای خواستندمی که کسانی
 اظهیار و بدهید انجیام را کار این که ندارد حق کسی و شود تضعیف حاکم بماهو حاکمرأی  ؛ نبایداست درست

 .کند حاکم بارأی مخالفت

 ندارد؟ آزاداندیشی با منافاتی این_ 

 چنیین بایید که کرد صادر حکم حاکم اگر اما کند مناقشه را حاکم رأی تواندمی انسان فتوا مسائل در :استاد
 مملکیت در کیه قیوانینی ایمگفتیه گیذاریقانون مسیلله در میا. نیدارد وجود مخالفت حق اینجا در دیگر شود،

 بیه ملیزم همیه تصیویب از بعید امیا دارد مناقصیه حق هرکسی تصویب از قبل شود،می تصویب قانون عنوانبه
 آن بیه عمیل لیذا و دارد وجیود قیانون ایین سر پشت حاکم حکم که است این تصویب معنی. هستند آن اجرای
 امیا کرد؛ باز جامعه در آن اجرای برای را راه و نکرد تضعیف را آن نکرد، مخالفت آن با باید یعنی شود؛می الزامی
 اجتمیاعی ئلمسیا در دخالیت کیه درجیایی. است دیگری حرف کند، عمل خود تکلیف به بخواهد کسی اینکه
 برابیر در ندارم حق من: شد عنوان قاضی مسلله در که مثالی همان مثل. کند عمل خود تکلیف به تواندمی ندارد
 کیرد صادر دانممی من که حق برخَلف حکمی قاضی اگر. کنم خیانت به متهم را او و کرده مخالفت قاضی رأی

 کیه مدعی به توانممی دادگاه از خارج در اما کنم. الفتمخ اظهار ندارم حق شد، تمام من ضرر به هم او اشتباه و
 خیواهم را تیو جلیوی خداونید پیشیگاه در قیامت روز در من که بگویم است، شده حکم او نفع به حق برخَلف

َمیا»: فرماییدمی کیه اسیت علییه تعالی الله صلوات رسول حضرت فرمایش معنای این. گرفت ْقِضیی ِلنَّ
َ
 َبْییَنُکْم  أ

ْیَماِن  َو  َناِت ِباْلَبیِّ 
َ
ْلَحُن  َبْعُضُکْم  َو  اأْل

َ
ِتهِ  أ َما َبْعض   ِمْن  ِبُحجَّ یُّ

َ
ِخیهِ  َماِل  ِمْن  َلهُ  َقَطْعُت  َرُجل   َفأ

َ
َما َشْیلا   أ  ِبیهِ  َلیهُ  َقَطْعُت  َفِإنَّ

ار ِمَن  ِقْطَعة    مبنیای بیر هنی و کنممی صادر حکم ادله مبنای بر من: فرمایدمی تعالی الله صلوات اکرم رسول 1«النَّ
 طیرف و کیردم صیادر حکمیی من اگر اما شود؛ اجرا باید حکم این کردم، صادر ادله مبنای بر حکمی اگر. واقع

 میال کیه نیدارد حیق من حکم اساس بر و کند عمل واقعبه باید او است، واقع برخَلف من حکم که دانستمی
 بیه کیه طرفییمال برای  ولی ست،او برای مال هک دادم حکم طرف بینه و دلیل مبنای بر اگر من. بخورد را مردم
 .برساند دارحق به را حق و کند حق ایفای و برود باید نبود، دادم حکم او نفع

 سلم و آله و محمدعلی الله وصلی 

                                                           
 414، ص 7. الکافی،ج 1


