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کشجرة 
طیبة
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کشجرة طیبة
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رسالة فی الوجود الرّابطی

اصالة الوجود
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وســیلة 
النجاة
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بقية

العلامء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقودة 
و امثالهم يف القلوب موجودة•
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آقای خراســانی:

استاد پارسانیا: 
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استاد پارسانیا:
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والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب 
العاملین والعاقبة الهل التقوی والیقین و صلی الله علی سیدنا و 
حبیب قلوبنا ابی القاسم املصطفی محمد و علی آله الطاهرین 
سیام بقیه الله فی االرضین روحی و ارواح للعاملین لرتاب مقدمه 

الفداء.

«ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی»



[  ]

أعوذُ باللِه ِمن الّشیطان الرّجیم. بسِم الله 
الرّحمن الرّحیم. الحمدلله، و الّصالة علی رسوِل الله، و علی 
آلِه آِل الله، واللعُن الّدائُم علی أعدائهم أعداِء الله، إلی یوم 

لقاِء الله
 إلهي هب يل کامل اإلنقطاع إلیک!، َو أنِر أبصاَر قلوبنا 
بضیاء نظرِها إلیک حتّی تخرَق أبصاُر القلوب حُجَب النور، 
فتَصل إلی معِدِن العظمِة و تصیَر أرواُحنا معلّقًة بعزِّ 

قدِسک.

«مایقع و یرتتّب علی العلم 
ولو مل یقصد لدی التأسيس»

۱. مفاتیح الجنان ؛ مناجات شعبانیه.

هدایة املسرتشدین
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دکرت آذربایجانی:
آیت الله رشــاد:
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 Social Science

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله 
الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصالة علی رســول الله و علی 

آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
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«ان لله علی الناس حجتین؛ حجة ظاهرة و حجه 
باطنة»۲

۲. تحف العقول عن آل الرسول؛ ص ۳۸۶.
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«والذین کفروا اولیائهم الطاغوت، یخرجونهم من 
النور الی الظلامت»۳

«واتل علیهم نباء 
«سارصف عن آیاتی الذین  الذی آتیناه آیاتنا فانســلخ منها»۴

یتکربون فی االرض بغیر الحق»۵

۳. بقره؛ ۲۵۷.
۴. اعراف؛ ۱۷۵.
۵. اعراف؛ ۱۴۶.
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«لتجدن اشّد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود»۶

«فبّرش عباد الذین 
یستمعون القول»۷

«العمری وابنه ثقتان ، ما اّدی 
عنــی فعّنی یؤدیان»؛

۶. مائده؛ ۸۲.
۷. زمر؛ ۱۸.

آیت الله رشاد: 
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«الحرج 
يف الدین»
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«االصول علی 
النهج الحدیث»

«البحوث فی علم االصول»

«الرافد»

۸. اصفهانی، محمد حسین؛ بحوث فی االصول یحتوی علی االصول علی النهج 
الحدیث ....؛ جامعه املدرسین بقم ۱۴۰۹ ق.

۹. حسینی سیستانی، سیدعلی؛ الرافد فی علم االصول؛ گردآورنده: منیرالسیدعدنان 
قطیفی؛ مکتبه آیت الله العظمی السید السیستانی ۱۴۱۴ق.
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ادلة 
الفقه
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و السالم علیکم و رحمة الله.
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رسالة فی تفسیر النسبة الحکمیة
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فصارت آرائه بحسب كتبه



ارضبوا بعض الراي ببعض يتولّد منه الصواب

۱ . غررالحكم و دررالكلم, ص۴۴۲, ح۱۰۰۶۳.



 

صارت آرائه و أقواله بحسب كتبه

فََجَعلَُهْم ُجَذاذاً إِالَّ كَِبرياً 

يَا نَاُر كُويِن بَرْداً  لَُّهْم
َوَسالَماً َعَيل إِبْرَاِهيم

إّن 
الناس عبيد الدنيا و الدين لَِعق عيل ألسنتهم

۲ . سورهٴ انبياء, آيهٴ ۵۸.

۳ . سورهٴ انبياء, آيهٴ ۶۹.
۴ . تحقیق ماللهند, ص۲۱.
۵ . تحف العقول, ص۲۴۵.



يَا  َواللَُّه ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميد
أَيَُّها النَّاُس أَنتُُم الُْفَقرَاُء

۶ . سورهٴ فاطر, آيهٴ ۱۵.

۷ . سورهٴ فاطر, آيهٴ ۱۵.
۸. التوحيد (شيخ صدوق), ص۴۳۴ و ۴۳۵.



 

الناس 
معادن كمعادن الذهب و الفّضه

الناس معادن كمعادن الذهب و الفّضه

أَنطََقَنا اللَُّه الَِّذي أَنطََق كُلَّ َيشْ ٍء

۹ . الکافی، ج۸، ص۱۷۷؛ من ال يحرضه الفقيه, ج۴, ص۳۸۰.
۱۰ . سورهٴ فصلت, آيهٴ ۲۱.

أَنطََقَنا اللَُّه الَِّذي أَنطََق كُلَّ َيشْ ٍء

فَرَْوٌح َوَريَْحاٌن

ا الَْقاِسطُوَن فََكانُوا لَِجَهنََّم َحطَباً َوأَمَّ

ا الَْقاِسطُوَن  َوأَمَّ
فَرَْوٌح  فََكانُوا لَِجَهنََّم َحطَباً

َوَريَْحاٌن

۱۱ . سورهٴ واقعه, آيهٴ ۸۹.
۱۲ . سورهٴ جن, آيهٴ ۱۵.





 

الحمدلله رب العاملین و الصالة و السالم علی خیر خلقه و 
آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم 

الّدین



والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.



 



بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العاملین و صلی الله علی سیدنا محّمد و 
آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک 
علیهم و علی آبائه، فی هذا الســاعه و فی کل الساعة ولیاً 
و حافظا و قاعداً و نارصا و دلیالً و عینا حتی تسکنه ارضک 

طوعا و متتعه فیها طویال. 



 



والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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