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 تاسوِ تؼالی

 12/9/99   24خارج اصول حضرت استاد فرحانی )زیدعسه(     جلسه 

 در کالم امام در عرض واحد نیامکان امر به ضدموضوع کلی: مسأله ضد    موضوع جسئی: 

 

 در عزض واحد هیامکان امز به ضدبزرسی وظزیه حضزت امام در 

   خالصه مباحث گذشته

اضاسُ تِ فشهایطات آیت اهلل  یهختػش اضفیت ٍ حاوویت ػمل ضذ لشاس ضذدس پایاى تحث ػمل وِ اضاسُ تِ حیث و

 جَادی استاد گشاهی خَد داضتِ تاضین. 

 آیت اهلل جوادی آملی در مورد تقسمات احکام عقلی و کاشفیت عقل اس اراده الهییه وظز
ای  همذهِاست ّا فلسفِ دیي ٍ فلسفِ حمَق تطش  دس هماِل فلسفِ حمَق تطش وِ سلسلِ تحث اهلل جَادی آهلیآیت 

ای داسًذ وِ  سسالِ یه همذهِس ایي دلیك ٍ حىیواًِ است د داسًذ وِ تِ للن خَد ایطاى است ٍ لزا ػثاسات ایطاى تسیاس

ایي همذهِ ساّْای استحماق حمَق اص هٌاتغ هطتشن است دس ایي تَضیحات چٌذ ًىتِ خَب ٍ دلیك سیضدّن دس فػل 

ش حمَق لشاسدادی ٍ ٍضؼی اگ :فشهایٌذ گًَِ تفسیش هی وٌٌذ وِ هٌثغ حمَق سا دٍ داسًذ. ًىتِ اٍلی وِ ایطاى اضاسُ هی

وٌذ خَاُ هؼتثش فشد  هیش اػتثاس است وِ ها دس تحثْای خَد گفتین هؼتثِ یّیأت حاوواسادُ آى اسادُ حاون ٍ  غذ هٌثٌتاض

لشاس دّین ًِ سا تىَیي  حمَق سا فغشت تذاًین ٍ هٌثغ غهٌث چٌیي لشاسدادی سا اًجام تذٌّذ ٍلی اگشوِ تاضذ یا ّیأتی 

ها ًاگضیشین وِ پیام ّای تىَیٌی سا  ، پسل اص تىَیي تخَاٌّذ اػتثاس وٌٌذی وِ هستما اسادُ یه فشد یا یه هجوَػِ غشفا

سهَص وِ استخشاج وٌین ٍ استخشاج پیام ّای تىَیٌی اص ًظش اسالم دٍ ساُ داسد یىی ًمل هؼػَم ٍ دیگشی ػمل تشّاًی 

تِ ٌَى سا هٌثغ حمَق ٍ لشاس دادّای حمَلی لشاس دّین ٍ اگش ها هٌثغ سا سهَص تىَیي هىٍ  اسدشدُ تشدپ ْاًی ػیٌی ساج

صیشا ساُ استٌثاط اص عشیك  ؟دٍ ساُ تیطتش ًذاسینچشا تشگشداًذین ، تشای ضٌاسایی پیام تىَیي  فغشت ٍ تىَیي ٍ عثیؼت

اد، حجیت هٌاتغ چْاسگاًِ است صیشا ػلن اغَل هٌاتغ اجتْاد سا تثییي هی وٌذ هٌاتغ اجتْ فمِ اجتْاد، واس ػلن اغَلهٌاتغ 

است وِ لشآى ٍ سٌت ٍ اجواع ٍ ػمل است. اجواع تاصگطت تِ سٌت داسد ٍ اجواع تِ ػٌَاى دلیل لثی واضف اص لَل ٍ 

یا سیشُ هتطشػِ تا   فؼل ٍ تمشیش هؼػَم است ٍ لزا اجواع صیشهجوَػِ سٌت است ووا ایٌىِ تٌاء ػمالء ٍ سیشُ ػمالء

اص سٌت ّستٌذ ٍ ها تا اهضای هؼػَم سا پای سیشُ ػمالء ًذاضتِ تاضین ًوی تَاًین آى سا تفاٍت ّایی وِ داسًذ واضف 

ای داسًذ صیشا آى اهضا ًوی خَاّذ ٍ سیشُ هتطشػِ هستمیوا واضف اص والم  حجت تذاًین تشای سیشُ هتطشػِ یه هساهحِ

ًیستٌذ ٍ ایٌْا ػذل سٌت ًیستٌذ ٍ هؼػَم است ٍ ایٌْا صیش هجوَػِ سٌت ّستٌذ صیشا ایٌْا تذٍى اهضا هؼػَم حجت 

گشدد صیشا تاالخشُ ها اص لساى هؼػَم ایي سا  هثٌغ هستملی ًیستٌذ. وتاب ّن ًْایتا تِ ًمل هؼػَم ٍ لَل ًثی اوشم تشهی
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استفادُ هیىٌین لزا اگش دلت وٌین هٌاتغ اجتْاد یا ًمل است وِ لَل هؼػَم است وِ دس لالة وتاب یا سٌت تِ دست ها 

ت ٍ حذیث ثملیي ًیض ّویي سا هی سساًذ ٍ یا هٌاتغ اجتْاد ػمل است. اگش ًمل تمسین تِ لشآى ٍ سٌت هی سسیذُ اس

ًثایذ گفت اغَل فمظ تشای فمِ است تلىِ اغَل حمَق ٍ اخالق ٍ والم  ٍ تفسیش ّن ّست ٍ ّش جا گشدد، تٌاتشایي 

ص جْت غلثِ تشای فمِ است ٍ اال ػلن اغَل ػلن تخَاّیذ استظْاس اص هتَى دیٌی تىٌیذ ًیاص تِ اغَل فمِ داسیذ ٍ ا

استظْاس اص هتي است تلىِ واس هٌثغ ػمل سا اگش ػلن اغَل تخَاّذ اًجام تذّذ دس ٍالغ واس ضٌاخت هٌاتغ فمْی ٍ 

خَاّیذ تىٌیذ تا ػمل ّن تخَاّیذ واس وٌیذ دس آًجا سسیذگی هی  حمَلی ٍ اخاللی ٍ ّش چِ ّست سا ٍلتی ضٌاسایی هی

َین وِ ایي ػملی است یا ضشػی وٌیذ . هخلع ایٌىِ هٌاتغ دٍ تا است پس ػمل سا ًثایذ لسین دیي یا ضشع لشاس داد ٍ ًگ

ی ٍ ٍ دیٌی است تلىِ ػمل لسین ًمل است ٍ ػمل ٍ ًمل جشء ساّْای ضٌاخت تىَیٌی ّستٌذ وِ هٌثغ لَاػذ لَاػذ فمْ

ی آى ًیست ٍ اال اگش  ملی وِ خیال ٍ لیاس ٍ ٍّن دس حیغِػ است یؼٌیػمل تشّاًی  حمَلی ٍ اخاللی ها ّستٌذ ٍ هشاد

غِ لیاس ٍ توثیل ضَد هطوَل لاًَى اى دیي اهلل الیػاب تالؼمَل است ٍ لاًَى ارا لیست هحك الذیي حی وسی ٍاسد

خَاّذ ضذ ٍ ًوی ضَد سٌت سا لیاس وشد ٍ توثیل ٍ لیاس فمْی هثٌای واس ها ًیست ٍ هثٌای ها دس واضفیت ػمل اص 

الغ ػمل تشّاًی است ٍ تاص تاویذ تسیاس دلیك تشی داسًذ وِ حجیت تشّاى ػملی دس ّوِ هسائل فمْی ٍ اخاللی ٍ ٍ

ضَد تش آى تشّاى الاهِ وشد صیشا اگش وسی تخَاّذ تشّاى الاهِ وٌذ یا ایي  حمَلی ٍ اًساًی تِ عَسولی راتی است ٍ ًوی

تش ًفس است چِ تِ آى دٍس تگَیین ٍ چِ ًگَیین ٍ یا اص ػمل تایذ  آٍسد وِ هستلضم هحزٍس تمذم ضی تشّاى سا اص ػمل هی

استذالل وٌذ ٍ ایي ػمل تایذ دس ستثِ ساتك تشای خَدش اػتثاس تخطی وٌذ ٍ ایي هطىل داسد ٍ یا تایذ تشای حجت ػمل 

شدین ٍ ایي ّن اص ًمل استذالل وشد ٍ ایي ّن اهىاى ًذاسد صیشا فشؼ تش ایي است وِ ها حجیت ًمل ساتا ػمل دسست و

گشدد صیشا اػتثاس لثال اضاسُ ضذ ٍ دس وتة اغَلی ّن دس تحث حسي ٍ لثح گفتین وِ حسي ٍ لثح ضشػی تایذ تِ ػمل تش

ضشایغ تِ ػمل است ٍ لزا ًوی تَاى اػتثاس ضشائغ سا تا خَد ضشادع دسست وٌین تلىِ تایذ اػتثاس ضشائغ سا تا ػمل ثاتت 

ت هَسی تي جؼفش دس ایي هَسد است وِ حجت تاعٌی ػمل است ٍ ًطاى هی دّذ وِ وٌین. سٍایت تسیاس اسصضوٌذ حضش

حجت ظاّشی سا تش سش سفشُ اػتثاس ػمل تشّاًی تایذ تٌطاًین ٍ تِ تؼثیش ایطاى ٍ تؼثیش وتة اغَلی حجیت ػملی تشّاًی 

 سا چیض دیگش ثاتت وٌین. 

ی فغشت ٍ عثیؼت ّستٌذ وِ آًْا هٌاتغ حمَق، فمِ ٍ پس ها یه ػملی داسین دس وٌاس ًمل وِ ّش دٍ واضف هٌثغ تىَیٌ

فشهایٌذ وِ ػمل ٍ ًمل  اخالق ٍ سیاست ٍ ّوِ هغالة هَجَد دس ػلَم اًساًی است وِ ها اص دیي تَلغ داسین ٍ تؼذ هی

ٍ  ای اص فتاٍای فمْی ٍ حمَلی وٌذ ٍ هؼٌای استمالل هٌثغ ػملی دس پاسُ واضف اص اسادُ الْی ّستٌذ یؼٌی ػمل وطف هی

لشآى اخاللی ایي ًیست وِ ػمل خَد حاون است تلىِ تِ هؼٌای استمالل دس وطف اص اسادُ الْی است ّواًغَس وِ ظاّش 
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وشین یا سٌت هؼػَهیي ػلیْن السالم استمالل دس واضفیت اسادُ خذاًٍذ داسًذ ًِ آًىِ تذٍى واضفیت اص اسادُ الْی هٌثغ 

 اص اسادُ الْی ّستٌذ. هستمل ػلَم اًساًی هزوَس تاضٌذ تلىِ واضف 

هستمل دیذین ٍ یه هٌثغ هستمل اجتْاد ٍ استٌثاط حىن خذاًٍذ سا ػمل ها دس تخص پایاًی تَضیح هی دٌّذ وِ ٍلتی 

الْی است ٍ دس ایي واضف اص اسادُ هستمل غ دیذین ٍ ایي هٌثغ واضف اص اسادُ الْی است دس وٌاس ًمل وِ آى ّن یه هٌث

ایي فشهایص ایطاى دس فػل  .ی دس هَاسدی وِ ػمل هستمل واضف داسین اسضاد تش حىن ػملی استحىن ًملٌّگام 

 سیضدّن ایي سسالِ.

 اس وظز آیت اهلل جوادی آملی و قبح در حیطه حکمت وظزی و عملیحسه 

وٌٌذ تاص  لی سا سسیذگی هیلِ حسي ٍ لثح ػمدس فػل چْاسدّن وِ هسأ ای ّن دس فػل چْاسدّن داسًذ. یه تتوِایطاى 

دّذ. هالن  فشهایٌذ هَجَد یا حمیمی است یا اػتثاسی وِ ایي تمسین سا فلسفِ اٍلی اًجام هی هیتاال تسیاس تا ّواى دلت 

س اًساى هؼتثِش ایی وٌین ایي هَجَد اػتثاسی است ٍلی اگش اػتثاایي است وِ اگش تِ اػتثاس اًساى هؼتثِش هَجَدی سا ضٌاس

دس آى دخالت ًىٌذ ایي هسألِ دخالت ًىٌذ هَجَد حمیمی است ٍ هَجَد حمیمی ّواى تمسیوات حىوت ًظشی است 

ضَد هَجَد  وذام اص ایي لیَد سا ًذاسد وِ هیحمیمی یا عثیؼی است یا تؼلیوی یا سیاضی است ٍ یا ّیچ وِ هَجَد 

تواَّهَجَد ٍ لزا دس حىوت ًظشی اص هَجَد حمیمی وِ تا اػتثاس هؼتثش واس ًذاسد دس ایي ػلَم ٍ صیش هجوَػِ ّای آًْا 

ات یا دس سیاضی یا دس هٌغك یا دس فلسفِ اٍلی تا آى واس هیىٌین. اها لسن دٍم یؼٌی هَجَد یا دس عثیؼی واس هی وٌین

حىوت ػولی ّش سِ ضاخِ دس  اػتثاسی وِ دس ٍالغ تِ اػتثاس اًساى هؼتثِش تشهیگشدد جایگاّص دس حىوت ػولی است ٍ

ًمص ایي هَجَد اػتثاسی اػتثاس هؼتثش دس وِ  ینوٌ تا هَجَد اػتثاسی واس هییؼٌی تذتیش هٌضل ٍ سیاست هذى ٍ اخالق 

 داسد. 

  حىوت ًظشی وِ تا هَجَد حمیمی واس وشد ٍ حىوت ػولی وِ تا هَجَد اػتثاسی واس وشد واضف اص آًْا چیست؟ سَال:

وِ تا  توام هسائل حىوت ًظشیادسان فشهایٌذ  ظشی است لزا هیجَاب هی دٌّذ وِ تِ ًظش ها واضف اص ایٌْا ػمل ً

ّواى ػمل ًظشی است وِ ّن تَد ٍ ًثَد سا وشد  ٍ حىوت ػولی وِ تاهَجَد اػتثاسی واس هی وٌذ هَجَد حمیمی واس هی

لی ػمل ػولی تٌْا ػْذُ ٍوٌذ  دسن هیػمل ًظشی وِ هَجَد حمیمی است ٍ ّن تایذ ٍ ًثایذ یؼٌی هَجَد اػتثاسی سا 

 داس تحمك تخطیذى هسائل حىوت ػولی است ٍ ّشگض ػْذُ داس ادسان ًخَاّذ تَد.
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هشحَم ًشالی دس جاهغ السؼادات فشهَدًذ وِ یه ػمل ًظشی داسین وِ ًاغح هطیش است ٍ یه ػمل ػولی داسین وِ 

لزا آیت اهلل جَادی ایي اغغالح سا تشجیح  1.ًظشی است. دس اغَل فمِ ّن ایي سا خَاًذین جشی ٍ هٌفز اضاسات ػملیه

یؼٌی تایذ ٍ ًثایذّا تشػْذُ ػمل ٍ خَاُ ادسان اهَس اػتثاسی یؼٌی تَد ٍ ًثَدّا خَاُ ادسان حمائك  اداسنهی دٌّذ وِ 

ادسان  داس گشچِ تسیاسی اص غاحة ًظشاى ػمل ػولی سا ػْذُتلِ  ،ل ػولی تگزاسینجشاء سا تشػْذُ ػمًظشی است ٍ ا

اًذ چٌاًچِ هشحَم هظفش ٍ ػالهِ عثاعثائی ٍ ضْیذ هغْشی تشجیح هی دٌّذ ایي اغغالح سا وِ  هسائل ػمل ػولی داًستِ

فشهایذ تِ ًظش ها ایي اغغالح اسَد  یػمل ًظشی هذسن حىوت ًظشی ٍ ػمل ػولی هذسن حىوت ػولی است. ایطاى ه

است ٍلی دس جؼل اغغالح آًچِ سا دیگش غاحة تػشاى اػتثاس ًوَدًذ ایي تِ ًظش ها ًضدیه تش تِ ٍالغ است دس 

 ّواى ػمل ػولی است. 2«الشحويتِ ها ػثذ  ملالؼ»ًػَظ دیٌی ٍلتی گفتٌذ 

وٌٌذ  ٍ اغغالح ػمل ًظشی سا اص ػمل ػولی جذا هی دس ایي تخص ٍلتی هَجَد اػتثاسی سا اص هَجَد حمیمی جذا هیىٌٌذ

هؼشفی  ٍ اػتثاسی سا هَجَدات حمیمیهی خَاّذ تِ ها  ٍ خالغِ آى تِ ایي تشهیگشدد وِ ها یه ػمل ًظشی داسین وِ

سي ٍ  اص حیغِ ػمل ًظشی سا حسي ٍ لثح ح تایذ دس هَلغ ضٌاسایی ػمل ًظشی :ای تىویلی هی فشهایٌذ دس ایٌجا ًىتِ ،وٌذ

گیشد ٍ ایي حسي ٍ لثح حمیمی  لثح حیغِ ػمل ػولی جذا وٌذ یؼٌی یىثاس حسي ٍ لثح دس حیغِ ػمل ًظشی لشاس هی

وٌٌذ وِ دس  ٍ لزا تؼثیش هی لثح اػتثاسی است گیشد وِ حسي ٍ است ٍ یىثاس حسي ٍ لثح دس حیغِ ػمل ػولی لشاس هی

گَیٌذ حسي ٍ لثح هشاد حسي ٍ  ٍلتی هی -هشادضاى والم ضیؼی است چٌاًچِ ضْیذ هغْشی ایي سا داسًذوِ  –والم 

هاًٌذ ػلن  حسي ٍ لثح هاًٌذ حسي ػذل ٍ لثح ظلن گاّی دس حىوت ًظشی»ٍ تؼثیش هْوی داسًذ وِ  حمیمی است. لثح

دس حىوت ًظشی هَسد آًچِ  ت ػولی هاًٌذ اخالق ٍ حمَق ٍ فمِ،ٍ گاّی دس حىوگیشد  هَسد تحث لشاس هی والم

وت ػولی حى اػتثاس اًساى تیشٍى است ٍ آًچِ دس وِ اص حَصُگشدد  تحث لشاس هیگیشد تِ هَجَد حمیمی ٍ ػذم آى تشهی

 3«حمیمت خاسج است.د وِ اص حَصُ گشد َد تِ هَجَد اػتثاسی ٍ ػذم آى تشهیعشح هی ض

ي ٍ لثحی وِ دس والم هَسد حس»گَییذ ایي تایذ دلت ضَد ٍ لزا هی فشهایٌذ:  فشهایذ وِ ٍلتی حسي ٍ لثح هی ایطاى هی

حسي ػذل ٍ لثح ظلن دس ػلن والم حسي ٍ  . لْشا هٌظَس اصگشدد میمی ٍ ًفس آى تشهیگیشد تِ ووال هَجَد ح تحث هی

ها « لثح حمیمی خَاّذ تَد ًِ اػتثاسی چِ ایٌىِ هشاد آًْا دس ػلن اخالق ٍ حمَق ٍ فمِ اػتثاسی خَاّذ تَد ًِ حمیمی.

                                                           
( إذ ٔقًل زدّاً 1368المطبًع بالىجف سىّ  59ص  1ي مه الؼجٕب! ما جاء فٓ جامغ السؼادات )ج . »278؛ ص 2 أصًل الفقٍ ) طبغ اوتشازات اسالمى ( ؛ ج . 1

رٌ الصىاػّ:  لىظسْ فًُ بمىزلّ المشٕس الىاصح، ي الؼقل الؼملٓ بمىزلّ المىفر إنّ مطلق اإلدزاك ي اإلزشاد إوّما ًَ مه الؼقل ا»ػلى الشٕخ السئٕس خِسّٔتَ 

  «.إلشازاتٍ

  .« الْجِىَان  بٍِِ  قُلْتٔ لٍَٔ مٓا الْؼٓقْلُ قَالَ مٓا ػٔبِدٓ بٍِِ السَّحٕمٓهُ يٓ اكْتُسِبٓ. »11؛ ص 1 اإلسالمّٕ( ؛ ج -الكافٓ )ط  . 2
3 . 
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ٍ ووال ٍ ًمع اهَس حمیمی تَدًذ ٍ حتی خیلی خَب  گشدد دس اغَل داضتین وِ غسل گاّی تِ ووال ٍ ًمع تشهی

ُ وشدًذ وِ ووال ٍ ًمع هَسد اختالف ها تا اضاػشُ ًیست تِ خاعش ایٌىِ اص یمیٌیاتی ّستٌذوِ اضاس 4هشحَم هظفش

 ی داسًذ ٍ ایي هغالة سا تایذ خَب دلت وشد.یتٍالؼ

تؼذ آیت اهلل جَادی هی فشهایٌذ وِ تایذ دلت وٌین وِ اػتثاسات حىوت ػولی سا اػتثاسی هی داًین ٍلی اػتثاس تشّاى 

ی وِ هستٌذ تِ ٍالغ داًین ٍلی ادساو یؼٌی جٌس آى سا ادسان اػتثاسی هیحسي ٍ لثح حمیمی است پزیش صیشا هستٌذ تِ 

حىوت  سا دس حیغِوِ ها حسي ٍ لثح وٌٌذ وِ اگش دلت وشدیذ  است. دس پایاى ًىتِ تسیاس اسصضوٌذ تَػلی سا اضاسُ هی

ػمل ًظشی ایي ٍالؼیت سا ضٌاسایی هی وٌذ ٍ ٍ است تاصگطت آى سا تِ ووال ٍ ًمع  تین وِداًس ًظشی یه اهش ٍالؼی

ٍ ایي ایي تایذ حمیمی است  ، هسألِ تایذ هغشح ضَدالِ دس آى هَلغ اگش دسهَسد رات الذس ،اػتثاس ًذاسدّیچ ستغی تِ 

دس گشدد دس هماتل اهىاى ٍ اهتٌاع، ایي ضشٍست ًاظش تِ یه ٍالؼیت خاسجی است وِ دس فلسفِ  هیتِ هسألِ ضشٍست تش

گیشد اگش دسهَسد  ضَد ٍ ایي ضشٍست ٍلتی هَسد تحث ها دس فلسفِ لشاس هی تخص ضشٍست دس هماتل اهىاى تحث هی

ٍ  -شئیس استي اص هؼجضات والم ضیخ التسیاس اسصضوٌذی تَػلی داسد وِ هالغذسا گفتِ ایتؼثیش  –خذاًٍذ هغشح ضَد 

گفتین ایي اهش تش خذا ضشٍسی است یؼٌی یجة ػي اهلل ًِ یجة ػلی اهلل یؼٌی توام ضشٍست ّا ًاضی اص فؼل اٍ ّستٌذ 

ٍ رات الذس اٍ تِ دلیل ایٌىِ هٌطأ توام وواالت است ٍ ّیچ گًَِ غفت سلثی ٍ ًمػی دس رات اٍ ٍجَد ًذاسد 

 وٌذ.  یی تا ایي تؼثیش دس دٍ جای ًْایِ واس هیضشٍستْا ّوِ ًاضی اص اٍ ّستٌذ ٍ ػالهِ عثاعثا

ایطاى هی گَیذ دس حىوت ًظشی ها تا ووال ٍ ًمع واس هی وٌین ٍ حسي ٍ لثح ٍالؼی است ٍ تایذ ّا ّن ضشٍست 

است وِ ػمل ضٌاسایی هی وٌذ ٍ ایي ضشٍست ّا تِ هؼٌای ایي ًیست وِ چیضی تش خذا ٍاجة است ٍ آى ضشٍست 

 وٌذ.  ي اهلل است صیشا ّوِ وواالت ٍ ضشٍسات اص اٍ فیضاى هیػلی اهلل ًیست تلىِ ػ

گَیین چٌیي چیضی الصم افتادُ است ٍ گفتِ وِ ٍلتی ها هیهاًٌذ تفتاصاًی ّویي هغلة تؼذّا دست تؼضی اص هتىلویي 

 تىلیفی سا تش خذا هؼلَم وٌین.است هٌظَسهاى ایي ًیست وِ 

ػمل واضف داسین وِ وطف آى دس ایي هشحلِ است ٍ دس ایٌجا ها چٌذ ًىتِ  یه هخلع فشهایص ایطاى ایي است وِ ها

وٌین وِ تمشیثا تا ػٌایت تِ  تشاساس هزاوشاتی وِ جلسات لثل تیاى وشدین خَاّین داضت وِ فشدا آى ًىات سا اضاسُ هی

ٍ لثح اسجاع دادُ تَضیحاتی وِ دس حیث واضفیت ٍ حاوویت ػمل دادُ ضذُ ٍ ایي واضفیت ٍ حاوویت تِ هسألِ حسي 

                                                           
لٕس لألشاػسِ ظاَساً وزاع فٓ الحسه ي القبح بُرا المؼىى، بل جملّ مىُم ٔؼتسفًن بأوُّما ػقلّٕان، . »273؛ ص 2 أصًل الفقٍ ) طبغ اوتشازات اسالمى ( ؛ ج . 4

 «ألنّ َرٌ مه القضأا الٕقٕىّٕات الّتٓ يزاءَا ياقغ خازجّٓ تطابقٍ، ػلى ما سٕأتٓ. 
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شًَضت ایي والم ایطاى وِ فشهَدًذ س ِ هَسد تشسسی لشاس دادًذ تایذ دیذضذ ٍ ایطاى ّن حسي ٍ لثح سا دس دٍ هشحل

 ضشع سا همسن لشاس دّیذ تِ وجا خَاّذ سسیذ. ٍ تایذع تلىِ تگَییذ ػمل ٍ ًمل ٍ ضشًگَییذ ػمل 

 


