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تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

ربعةتقسيم األصول العملية إلى أ

البراءة

االشتغال

التخيير

االستصحاب

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

ها وجه تخصيص
بالذكر

يجوابه التاريخ

جوابه المنهجي

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

وجه تخصيصها بالذكر

جوابه التاريخي

بحث األصول نشأ تحت 
و عنوان الدليل العقلي

األصول المذكورة هي 
المناسبة مع الدليل العقلي

جوابه المنهجي

ال تجري األصول األخرى
قع في الشبهات الحكمية فال ت
في طريق استنباط حكم 

ةشرعي أصال كأصالة الصح

انها ال تكوناألصول األخرى
مشتركة في الفقه كما في

أصالة الطهارة

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

وجه تخصيصها بالذكر

جوابه التاريخي
بحث األصول نشأ تحت 

عنوان الدليل العقلي
األصول المذكورة هي 
يالمناسبة مع الدليل العقل

األصول األخرىجوابه المنهجي

ال تجري في الشبهات 
يق الحكمية فال تقع في طر

استنباط حكم شرعي أصال
كأصالة الصحة

انها ال تكون مشتركة في
رةالفقه كما في أصالة الطها

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

األصول األخرىجوابه المنهجي

ت ال تجري في الشبها
ي الحكمية فال تقع ف

طريق استنباط حكم
شرعي أصال كأصالة 

الصحة

ة انها ال تكون مشترك
الة في الفقه كما في أص

الطهارة

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

این تزاحم در جایی است که در یک عمل  ملالد د  : مالکیتزاحم •
در . حکم  جود دارد، یعنی هم مصلحت در آن هست   هلم مسسل  

 ، این صورت عب  هیچ نقشی در قضیه ن ارد، چه ا  ب ان  چله ن انل
ا بنلابااین حل  تلزاحم بل. بین مصلحت   مسس   تزاحم  جود دارد

این موال اسلت کله در تلزاحم . ی عب ی مولی است نه با عه  عه  
بین مساس    مصالح، آنلی را کله رحنلان دارد   اقلوی اسلت بلا 

اگلا در نرلا ا  . کنل گزین    با اساس آن، حکلم   اعببلار ملیمی
  اگلا نمای مصلحت تاجیح یافت، به  جوب یا اسبحباب حکم می

  کنل مسس   ماجح بود، با طبق آن، حکم به حامت یا کااهت ملی
.اگا با هم مسا ی بودن ، اباحه حاص  حکم ا  است
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

در توان انبخاب نمود، چیلزی اسلت کلهکه باای تزاحم مالکی میمثالی •
در خما منافعی اسلت  املا : گوی قاآن می. شودقاآن هم به آن اشار  می

منافع مادی   اقبصلادی خملا، از جملله. گناهش بیش از منافع ا  است
، در چه بسا با اثا تولیل    تنلارت خملا. آین منافع خما به حساب می

ارع ش. ای تأمین   افاادی از بیکاری   فقا ننات یابن ی ع  آم  ر زانه
حال نیز به این نکبه توجه دارد   از آن غسلت نورزی   است  اما در عین

علت آن،  جود د  مالد در خما   تاجیح مسس   . دان خما را حاام می
خما هم دارای مصالح است   هم دارای مساسل    للی . با مصلحت است

ی مصالح، ی مساس  با کسهتاجیح کسه. مساس  آن بیش از مصالح آن است
. دارد که حکم به حامت خما کن مولی را با آن می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

ه فقها این تزاحم، مشهورتاین نوع تزاحم   مورد توج: امبثالیتزاحم •
. شلودیعنی نوعاً در لسان آنها، تزاحم امبثالی به کار بلاد  ملی. است

ز مخبلل  مولی باای د  چی: تصویا تزاحم امبثالی به شاح زیا است
ای کن  به گونلهبا د  مالد مسبق  از هم، د  حکم ج اگانه جع  می

بی اما عب  در ملوقعی. که آنها خود به خود هیچ منافاتی با هم ن ارن 
اای ا  بل. توان  ها د  حکم را با هم امبثال کنل گیاد که نمیقاار می

.امبثال ها یک از آنها، ناچار است دیگای را زیا پا بگذارد
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
ارع شل. ی غصب   ننات غایق اسلتمعا ف تزاحم امبثالی، مسألهمثال •

ا  تصلاف . در غصب   ننات شخص از هالکت د  حکم ج اگانله دارد
ی آنها، حاام   ننات کسی را کله جلانش در مال دیگاان را ب  ن اجاز 

ا این د  حکم فی ح  نسسه با همل یگ. در خطا است،  اجب نمود  است
اه   حال اگا مکلسی هنگام عبور از کنار درب منزلی، مشل. تنافی ن ارن 

ش ای در حوض خانه افباد    نزدیک است خسه شود، د  را  پلیکاد بچه
ییعنی  ر د بل  ن انن در خانله)یا بای  باای فاار از غصب : ر ی دارد

ه به را  خود ادامه ده    بچه را از ماگ ننات ن ه ،   یا بای  ب( دیگاان
ا توان  هم خلود را  نمی. غصب تن ده    از ماگ کودد جلوگیای کن 

اگلا. ی  اجب خود عم  نمایل ی غصب باهان    هم به  ظیسهاز مسس  
، میاد   اگا بخواه  بچه را ننلات دهل بخواه  انن  ر د بگیاد، بچه می

.توان  اجاز  بگیادنمی
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

چنین جایی عب  در مقام امبثال دچار مشک  ش   اسلت  املا دردر •
از ایلن ر  . ی جع    اعببار مولی هیچ مشکلی  جلود نل اردناحیه

ولی الببه ممکن است م. ی عب  است، نه مولیح  این تزاحم با عه  
ل باای ح  تزاحم، یک سای معیارهای کلی ارایه کن   اما به ها حا

اف را این عب  است که بای  با تاجیح جانبی که رحنان دارد، یک ط
. باگزین    با طبق آن عم  کن 



13

صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
تزاحم امبثالی حکمی که مالکش اهم است  ارد خواه  بود با آن کله مالکلش مهلم در •

ثلال اهلم کن    مهم را در موقع امبعب  با تعیین اهم، در قبال آن مسئولیت پی ا می. است
کله دهیم   آننا خواهیم گستما این مطلب را در بحث  ر د توضیح می. نمای تاد می

الی الزم به نکا است که گاهی تزاحم امبثل. یکی از موارد  ر د همین بحث تزاحم است
در صلورت ا ل، حل  تلزاحم بله . در مسای  فادی است   گاهی در مسای  اجبملاعی

ای  ی خود فاد مکلسی است که با تزاحم مواجه گشبه است اما ح  تزاحم در مسلعه  
ثلالی در مثالی که در قب  زدیم مابوط به تلزاحم امب. ی  لی فقیه استاجبماعی به عه  
ان در آن مثال فقط یک نسا از غاق کودد اطالع دارد   در مقاب  جل. مسای  فادی بود
سلأله املا گلاهی م. اطالعن ، اصالً تکلیسی ن ارن دیگاان که از غاق بی. ا  مسئول است

ه هلیچ عموم افااد جامعه با د  حکم ج اگانه که فی ح  نسسل. مابوط به یک فاد نیست
ح  . کنن توانن  ها د  را امبثالای که نمیان  به گونهمنافاتی با هم ن ارن ، باخورد کاد 

ا  با اعمال  الیلت خلویش . ی  لی جامعه استهای اجبماعی با عه  این گونه تزاحم
والً   اصل. کنل ده    با طبق آن حکم صادر مییک طاف را با طاف دیگا تاجیح می

.ا استتوان  یک حکم الزامی شاعی را تغییا ده ، همین جتنها موردی که  لی فقیه می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
شلاایط فاض کنی : مثال تزاحم امبثالی در مسای  اجبماعی چنین است•

اجله اقلیمی   اقبصادی یک کشور، آن را با کمبود مواد غذایی حلالل مو
از املا. ای که ع   زیادی با خطا ماگ ر با  هسلبن کاد  است به گونه

ت آن سوی مواد غذایی غیا حالل مث  ماهی ب  ن فلس به فاا انلی یافل
دیگلای   باز فاض نمایی  که کمک از دیگاان، نیز مساس  کثیلا. شودمی

در . ترا باای این کشور در پی دارد یا اصالً کمک از دیگاان، مق  ر نیس
ا حاملت یا بای  همچنان ب: ر  استچنین فاضی،  لی فقیه با تزاحم ر به

ی زیادی باش    یا این ماهی ب  ن فلس اصاار  رزد   شاه  ماگ ع  
مسللماً . حکم شاعی را زیا پا بگذارد   جان افااد جامعه را ننات دهل 

یح تا اسلت، تلاج لی فقیه باای ح  تزاحم حسظ جان مادم را که  اجب
عللت . شلودده    ب ین تاتیب خوردن ماهی باای همله جلایز ملیمی

.ی  لی فقیه به نحو عمومی استعمومیت این حکم، اجاز 
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

است چه در تزاحم اجبماعی   چه در تلزاحم فلادی،  قبلی ب یهی •
. نل کشاایط دگاگون شود   تزاحم از میان با د، حکلم تغییلا ملی

توان  ر  است تا زمانی میی دیگاان ر بهفادی که با غایقی در خانه
ات بله محلن ننل. غصب کن  که شخص غایق، ننات نیافبه اسلت

ه  لی فقیه نیز تا زمانی حکلم بل. ی غصب را ن اردغایق، حق ادامه
ادی کن  که شاایط اقبصادی به حالت علحلیت ماهی ب  ن فلس می

اکی پس از تغییا شاایط   فااهم آم ن ملواد خلور. باز نگشبه است
.افب حالل، حکم حامت ماهی ب  ن فلس د بار  به جایان می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
. اار استی دیگای که بای  مورد توجه قاار گیاد، مغایات این بحث با بحث اضطمسأله•

وص ای جز اننام یک کار به خصاصطالح فقهی اضطاار در جایی است که مکل  چار 
م توان  هلا د  را بلا هلاما در این بحث د  تکلی  مبوجه مکل  است که نمی. را ن ارد

توانل  از جللویا  می. در مثال غصب   ننات غایق، شخص مضطا نیست. اننام ده 
ل ی این که آننا مال مادم است   مادم خود مسئول ماخانه رد شود   کودد را به بهانه

ا در مثال مابوط به اجبماع هم، همین مورد نرا است، در آنن. خود هسبن ، ننات ن ه 
یلک اگلا کسلی نزد. نیز اضطااری در کار نیست   اصوالً اضطاار یک اما فادی اسلت

توانل  از ملاهی ماگ است   جز ماهی ب  ن فلس در اخبیار ن ارد، فقط به قل ری ملی
م ملاگ بخورد که زن   بمان  در حالی که در بحث ما اگا  لی فقیه صبا کن  تلا ملادم د

  ی خوردن ب ه ، ک  املور کشلور مخبلای که نمیان ، به آنها اجاز با ن  بع  به ان از 
ه اعمال اضافه با این که در چنین حالبی اصالً ب. ریزدشود   نرام اجبماعی با هم میمی

وانل  بله تها کس که به این ان از  از اضطاار باسل ، ملی.  الیت  لی فقیه نیازی نیست
.اردا  به انن  لی فقیه نیاز ن . ء حاام را بخوردای که از اضطاار خارج شود، شیان از 
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

قیه به  لی ف. این  ص  بحث ما در ایننا، ربطی به بحث اضطاار ن اردبا •
ی ملادم حبلیهمه. کن نحو عمومی حکم به حلیت ماهی ب  ن فلس می

، انل آنها که این ح  از گاسنگی را ن ارن    بله اصلطالح مضلطا نشل  
ا  بلاای حسلظ نرلم اجبملاعی  . توانن  از این ماهی اسلبساد  کننل می

همان گونه کله ممکلن. نمای اسبواری نرام، حکم به حلیت آن ماهی می
ی    های اقبصادی، حکم به جواز ربا نمااست باای حسظ جامعه از بحاان

ه حکلم توان  ب ی در آن شاایط به این نبینه رسی   است که جامعه نمی
ی شلاع موقبلاً تعطیل  از ایلن ر  حکلم را بلا اجلاز . حامت عم  کن 

حکلم بع  از تغییا شاایط   پی ا ش ن  ضعیت علادی، د بلار . نمای می
.ان ازد اقعی شاع را در جامعه به جایان می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

شلهی  همان طور که قبالً گسبیم در کنار د  تلزاحم قبللی،: حسریتزاحم •
در . ن کزن    تزاحم دیگای را مطاح میای دست میص ر به اببکار تاز 

ملا این تزاحم، منشأ تزاحم همانن  تزاحم امبثالی،  ضلعیت عبل  اسلت ا
محل  . ی موال اسلتهمانن  تزاحم مالکی، ح  تزاحم   رفع آن با عه  

اای این تزاحم در آننا است که احکام  اقعی   مصالح   مساس   اقعی بل
ولی در این صلورت مل. عب  منهول باش    عب  قادر به کش  آنها نباش 

در ه ایت عب  در به دست آ ردن مصلالح  اقعلی   اجبنلاب از مساسل  
قلاار به عبارت دیگا عب  در  ضلعیبی. شود اقعی، با مشک  مواجه می

ا ا  نلاگزی. دارد که باای مولی حسظ تمام مالکات  اقعلی ممکلن نیسلت
.شوداست باخی را ف ای باخی دیگا کن  از این ر  دچار تزاحم می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
افلت توانست  ضعیت عب  را تغییا دهل    ا  را در دریاست اگا مولی می اضح •

ست که  لی فاض این ا. ش  اقع یاری رسان ، مشکلی نبود   تزاحم هم ماتسع می
ن گان، یعنی اگا قاار بود تمام ب. باش چنین چیزی در حالت عادی غیا ممکن می

شلن ، ر  نباعلم به احکام  اقعی داشبه باشن    با مشلکلی در کشل  آنهلا ر بله
. قاار کنن بایست همه به مقام نبوت باسن    از طایق  حی با شارع ارتباط بامی

حلی های علادی  به انسان. در حالی که بنای عالم خلقت با چنین چیزی نیست
  ای از مادم در قسمبی از احکام خلویش بلا مشلکبنابااین حبماً ع  . شودنمی
الح   دانن    جه  آنها هیچ تأثیای در مصآنها حکم  اقعی را نمی. ر  هسبن ر به

ان ، اگا چیزی در  اقع مسس   دارد، چه مکل  ب ان    چه ن . مساس   اقعی ن ارد
آن چیز همچنان از مسس   باخوردار است   اگا چیزی در  اقلع مصللحت دارد، 

.استچه مکل  ب ان    چه ن ان ، آن چیز همچنان با مصلحت باقی 
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

صلالح خواه  عب  را راهنمایی کن  تا ببوان  مدر چنین  ضعیبی میمولی •
ه   از آننلا کله عللم بل.  اقعی را کسب   از مساس   اقعی اجبناب نمای 

ی توان  کلارهای عادی ممکن نیست، مولی نمیتمامی احکام باای انسان
کن  که عب  تمامی مصالح را بله دسلت آ رد   از تملامی مساسل  د ری 

را  قهااً در این. از این ر  منبور است به مکلسان راهی نشان ده . گزین 
بله عبلارت. شلودر د   مساس ی پی ا ملیبخشی از مصالح از دست می

دیگا مولی در حسظ مالکات احکام  اقعی خلویش دچلار تلزاحم شل   
ی آنها را حسظ نمای ، منبلور اسلت بخشلی ازتوان  همهچون نمی. است

م شهی  صل ر نلام ایلن تلزاحم را تلزاح. آنها را ف ای بخش دیگا بنمای 
ر آن شل   تزاحمی که مولی به دلی   ضعیت عب ، گافبا. گذاردحسری می

.استاست   قهااً ح  آن هم با خود ا  
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

موجلود الببه اصول عملیه به معنایی از معانی طایقن   لی طایقلت. •
.در امار  در آنها نیست

از زا اسلت  سیگار از یلک سلو اشلبغال. مثال دیگا سیگار است. •
یلا اما حکم به حامت. شودسوی دیگا باعث ضار به ب ن انسان می

  ا  اسلت کله بعل  از سلبک. حلیت سیگار، به مولی ارتبلاط دارد
.کن سنگین کادن منافع   مضار سیگار، حکم می

اط مثالً در مثال نکا ش  ، ننات دادن به ارزش   حامت نسس ارتب. •
تا از دارد   غصب به ارزش   حامت مال   در نرا اسالم جان مهم

یح پس در تزاحم بین حسظ جان   غصب، حسظ جان تاج. مال است
.دارد
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ثبوتلا   فی البحث عن حقیقة األص  العملی الشاعی-الثانیةالمق مة •

.فاقه عن ال لی  االجبهادی من زا یة الناع  المشاع لهما
  هذا البحث ق  شاحنا  مسصال عن  البحث علن الحکلم الرلاهای  •

نلاد ان کیسیة النمع بینه   بین الحکم الواقعی،   حاص  ما نکانلا  ه
الراهای أنه الحکم الصادر من قبل  الملولف فلی مقلام حقیقة الحکم

زامیة الحسظ علف األهم من المالکات   األغااض المولویة الواقعیة اإلل
ارد المبزاحمة مع المالکات المقبضلیة لبباحلة   البلاخیص فلی ملو

. االشببا    البادد تزاحما حسریا

11: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 

األهمية 
المرجحة

نوعية المالك 
لالواقعي المحتم

قوة االحتمال 
محضا

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 

األهمية 
المرجحة

نوعية المالك 
لالواقعي المحتم

األصل العملي و
يالدليل الفقاهت

قوة االحتمال 
محضا

األمارة و الدليل
االجتهادي

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
قلنا هناد ان األهمیة الماجحة تلار  تکلون عللف أسلاس نوعیلة   •

المالد الواقعی المحبم    أخاى تکون علف أساس قلو  االحبملال
ن اإللزام محضا بحیث یکون الحکم الشاعی الراهای نسببه إلف ک  م

عللف   الباخیص علف ح   اح    ال توج  نکبة لنعله اال الباجیح
یقلة أساس قو  االحبمال   کاشسیبه الغالبیلة علن الواقلع   األ ل حق

لی  األص  العملی   ال لی  السقلاهبی   الثلانی حقیقلة األملار    الل 
االجبهادی، 

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ن اما کیسیة صیاغة الحکم الراهای الناشئ علف أسلاس أحل  هلذی  •

ایقیلة المالکین من الناحیة اللسریة أ  االعبباریة من حیلث جعل  الط
تار    المننزیة أخاى   النلای العمللی ثالثلا فلذلک کلله فلوارق

اا فلی صوریة صیاغیة ال تمس جوها الحکم   ال یوجب تنوعها تغیی
حقیقة نلک الحکم الراهای المنعول   ر حه، 

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
صلل يمکن اعتبار العلمیة أو المنجزية فی مورد األمن هنا قلنا انه و •

ملن دو  ا  وجوب الجری العملی فی مورد األمارة كما يمکن جعل 
. يلزم من مجرد هذا االعتبار أی تغیر فی النتائج و الحقائق

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
یح األنسب مع حقیقة الحکم الراهای القائم عللف أسلاس البلاجنعم •

عبباریة لها بقو  االحبمال   الکاشسیة ان تکون الصیاغة العقالئیة أ  اال
،افی ماحلة اإلثبات جع  االحبمال األقوى علما   طایقا   کاشس

ه جع  بینما األنسب مع الحکم الراهای بمالد قو  المحبم    نوعیب•
 جوب النای العملی   االحبیاط   نحو نلک 

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ت جوهایة     إثباتیة   لیس-الخصوصیات   الحیثیات صیاغیةفهذ  •

ین نلوعی ثبوتیة   ق  کان من جااء ع م االلبسات إلف حقیقة الساق بل
الحکم الراهای األصل    األملار  أن أنکلا بعلن علملاء األصلول 

لف کل  منهملا األنحاء المباتبة بصور  طبیعیة   علف القاع   بالنسبة إ
.علف ما سوف یرها ل ى البحث عن األص  المثبت

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ین ملن فیما یلی نبعاض إلف ثالثة اتناهات مشهور  بلین المحققل  •

:علماء األصول فی البساقة بین األص    األمار 
قحبه   ن( ق  )ما یرها من بعن کلمات الشیخ األعرم -االتجاه األول•

ول من ان الساق بین األملارات   األصل( ق  )م رسة المحقق النائینی 
ألملارة المجعول فی ایبمث  فی سنخ المنعول فی ک  منهما، حیث ان 

أ  إيجاب الجری العملی األصلالطريقیة و العلمیة بینما المجعول فی 
.تنزیله منزلة العلم فی النای العملی

•

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
یلا،     بحسب الصلیاغة للیس غهذه التفرقة صورية ق  اتضح ان   •

ین اله ف من البساقة بین األملار    األصل  للیس منلاد البمییلز بل
اعی المصطلحین فان هذین المصطلحین لم یادا فی لسلان دلیل  شل

ز   لیبوخف من  رائه أثا فقهی،   انما القصل  تبایلا ملا هلو الماکلو
م المبسالم علیه من ان لوازم األملارات   مثبباتهلا حنلة بینملا للواز

. األص  لیست کذلک إنا لم تکن آثارا شاعیة

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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فی األمارةحجیة المثبتات
  بلین األملار    األصل( قل  )من هنا حینما فاق المحقق النائینی   •

عللم بالساق المزبور رتب علف نلک هذا األثا   اسلب ل علیله بلان ال
ألملار  ء علم بنمیع لوازمه   مسبلزماته فیکون جعل  العلمیلة لبشی

ی علف مثببا لنمیع نلک بخالف النای العملی فان إیناب جای عمل
ء، ألن  فق أما ال یلزم منه إیناب النای عللف للوازم نللک الشلی
.النای العملی فع  خارجی فق  یحکم المولف بعم  د ن عم 

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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فی األمارةحجیة المثبتات
لمیلة ق  أشک  علیه السی  األسبان بان مناد کون المنعول هلو الع  •

ء انملا یفی باب األمارات ال یقبضی حنیة مثبباتهلا ألن العللم بالشل
ناد تعبل  یسبلزم العلم بلوازمه إنا کان العلم  ج انیا ال تعب یا، ألنه م

لله   حکم شاعی یکون ح  د جعله بی  الشارع   ال مالزمة بین جع
ات بلحاظ المؤدى   جعله بلحاظ لوازمه،   من هنا أنکا حنیة مثببل

ة األمار  علف القاع   ب  اعبباها کاألصول من حیلث احبیلاج حنیل
مثبباتها إلف عنایة زائ     دلی  خاص، 

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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فی األمارةحجیة المثبتات
زان هکذا البزم السی  األسبان بصحة ما نهب إلیله المیلازا فلی میل  •

ماتکلز    البساقة بین األص    األمار    أنکا تاتب تلک الخاصیة ال
ألجل ر األثا المبسالم علیه لألمار    هی حنیة مثبباتها مع انه کلان ا

ر  دلیال عللف اعببار ع م صالحیة تلک البساقة لببایا الخاصیة المذکو
.قصورها

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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فی األمارةحجیة المثبتات
فانله إاا ، فیب   تبایا الخاصیة  اضلحا جل اتسسیانااما بناء علف   •

ملا و المالك فی جعل الحجیة فی باب األملارة انتمام الموضوع كا  
رجیح هو عالج التزاحم الحفظی على أساس المرجح الکیفی و هلو التل

ى القاعلدة و الکاشفیة فسوف تکو  المثبتات حجة عللبقوة االحتمال 
اشلف نفس الدرجة من الکشف التصديقی و بلنفس الملالك الکأل  

و  أيضلا اال ملن حیل  كلثابت بلحاظ المدالیل االلتزامیة لألملارة 
هلذه المؤدى مدلوال مطابقیا و الالزم التزامیا غیر مصرح بله و مثلل

علف ما ا الخصوصیة ال تکو  دخیلة فی مالك الحجیة عرفا و عقالئیل
.سوف یأتی تسصی  الکالم فیه فی تنبیهات االسبصحاب

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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فی األمارةحجیة المثبتات
ن عللف فی األمار  تکوعلف هذا األساس یبضح ان حنیة المثببات  •

کم الراهای القاع   باعببار هذ  النکبة الثبوتیة النوهایة فی باب الح
األماری فان تمام مالد الحنیة فیها عن  ملا کلان درجلة الکاشلسیة 

مطابقی محضا فهذ  ال رجة من الکاشسیة نسببها إلف ک  من الم لول ال
ازم   االلبزامی علف ح   اح  فال محالة تکون حنة فی إثبلات الللو

. بنسس العلة   المالد للحنیة فی الم لول المطابقی

179ص؛ 6بحوث فی علم األصول ؛ ج
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فی األمارةحجیة المثبتات
هذا بخالف ما إنا کان الحکم الراهای مببنیا علف أساس ملالد    •

حکلم نکبة موضوعیة   هی نوع المحبمل    خصوصلیبه فیخلبص ال
 الی  الراهای بالحنیة بذلک ال محالة   ال یمکن البع ی منه إلف الم

.االلبزامیة علف القاع  

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ا ی نکا فی الاسلائ  ان االحبملال المبسل( ق  )ان الشیخ األعرم ثم •

للف حل  الطافین ال یعق  جع  األماریة له ألن نسببه إلف الطلافین ع
ی  اح    المبأخا ن اعباضوا علیه بان جع  االحبمال أملار  ال یعنل

.بار  سه جعله کاشسا حقیقیا ب  تعب یا   باب البعب   اسع   اعب

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ان هذا الکالم أیضا ناجم من الخلط بلین اللسلان   اللا ح، فلان إلّا •

البساقة بین األمار    األص  
ح کان علف أساس نوع المنعول   لسان اإلنشاء صح ما نکا ب  صان •

،جع  الوهم علما   أمار 
ه إن مبنل( ق  )  اما ان کان علف األساس الّذی نکانا  فکالم الشیخ •

یة ال عالج البزاحم الحسری علف أساس قو  االحبمال   درجة الکاشس
ب  فیه من فاض قو  للکاشسیة فی أح  الطافین 

ه  افیلةً کأن الشیخ ارتکازا کان یعیش ما نکانا    ان لم تکن عبارت  •
.ببیانه

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ااء من ج( ق  )هناد خلط آخا  قعت فیه م رسة المحقق النائینی   •

لف مقام الساق المذکور   هو تسایع ما هو خاصیة   أثا لمقام اإلثبات إ
الثبوت، فانهم حکملوا ببقل یم األملارات عللف األصلول ملن جهلة 
حکومبها علیها ألن األص  أخذ فی موضوعه الشک   عل م العللم  

رافعلة بما ان األمار  یکون المنعول فیها العلمیة   الطایقیلة فبکلون
لموضوع األص  تعب ا   بحکم الشلارع، فنعللت حکوملة األملارات

سسلیا علف األصول من نبائج مسلک جع  الطایقیلة   العلمیلة فلی ت
حقیقة األمار  

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ی مقلام انه من الواضح ان الحکومة نوع من البخصیص   القاینیة فمع •

ل فلی اإلثبات   لیست من خصائص عالم الثبوت فمهما کان المنعلو
باب األمار  أ  األص    مهما کان ر ح ک  منهملا فلال ربلط للذلک 

ان ال لی  بباب الحکومة ألنها انما تکون علف أساس خصوصیة فی لس
با أ  الحاکم   المحکوم فلو جعلت األماریة بلسان  جوب العم  بالخ

أخذ فی موضوع األص  ع م العلم الوج انی لم تکن األملار  مق ملة
.علف األص 

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ضلوع موالبساقة بین األمار    األص  علف أساس ان -الثانیاالتنا  •

حیث للم یؤخلذ فیله االاألصل أخذ فیه قید الشك بخالف األملارة 
.نسس قیام األمار 

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
المباتبلة هذا االتنا  مضافا إلف انه ال یسی ببسسیا السا ق   اآلثلار  •

سله، علف ک  من األص    األمار  البی أشانا إلیها غیا معقول فلی نس
ألن ع م تقی  موضوع النعل  الرلاهای األملاری بالشلک یسلبلزم

.عإطالقه لحال العلم   هو غیا معقول علف ما تق م فی بحث القط
  من هنا اضطا بعضهم فی مقام البخلص عن هلذا االعبلااض إللف•

ان لم البعبیا بان الشک مورد لألمار  ألنها منعولة فی ظاف الشک  
.یکن ق  أخذ فی موضوعه الشک

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
قل  ان هذا مناد تغییا فی العبار ، إن المقصود ان النع  إنا کلانإلّا •

وع فاض فیه  جود الشک   فاغ عنه فهو معنف أخذ  قی ا فی موضل
الحکم   إلّا کان الحکم مطلقلا   شلامال لحلاالت العللم   هلو غیلا 

.معقول

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
نشاء   تحوی  الساق بین األمار    األص  من مقام اإل-الثالثاالتنا  •

فلی ا  ورد فی لسا  اللدلیلالنع  إلف مقام اإلثبات   ال اللة   انه 
. ةمقام اإلثبات الشك فالحکم الظاهری أصل عملی و إلّا فهو أمار

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
من هنا یسلم هذا االتنلا  علن االعبلااض الثبلوتی الموجله إللف   •

ی بببایلا االتنا  السابق   لکنه أیضا غیا تام، إن مضافا إلف انه ال یس
ة انها أكثر قشلريخاصیة ک  من األمار    األص  من حیث آثارهما، 

کلم فعلف هذا الوجه سوف تکون أماریلة الحمن االتجاهین السابقین 
 إنا اسب ل الراهای ماتبطة بنوع اللسان   نحو اللسظ الوارد فیه، فمثال
 ل بمثل  بآیة النسا أ  النبأ علف حنیة خبا الثقة کان أمار    ان اسلب

ح آیة السؤال عن أه  الذّکا ان کنبم ال تعلمون کان أصال،   هذا  اض
.البطالن

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
  علف بعن هذ  النکبة اإلثباتیة ق  تعالج بها مشکلة تق یم األمارنعم •

یلة فیله األصول العملیة کاالسبصحاب بناء علف مسالک جعل  الطایق
، ( قل )أیضا کما هو مخبار بعن أصحاب م رسة المحقلق النلائینی 

هلذا حیث ادعی من قبلهم ان دلی  األمار  انما یبق م علف دلی  مثل 
ی األص  العملی رغم ان المنعول فیهما معا الطایقیة، ألن المأخون فل

ذ نلک فی موضوع دلی  االسبصحاب ع م العلم   الیقین بینما لم یؤخ
  عل م موضوع دلی  األمار    العق  ال یقبضی تخصیصله إلّلا بصلور
اب د ن العلم الوج انی فیکون إطالقه رافعا لموضوع دلی  االسبصلح

. العکس

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
.یأتی البعاض إلیه فی محلهسوف   هذا بحث•
  هکذا یبضح ان االتناهات المذکور  جمیعا ال تاجع إللف محصل •

.صحیح

.اهذا کله فی البساقة بین األمار    األص  العملی المنعول شاع•

16: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



49

الشرعیاألصل العملی حقیقة 
حکلم الاما األص  العملی العقلی   فاقه عن الشاعی ب  عن مطلق  •

م الحکلسواء کان أصال أ  أمار  فیلبلخص فلی ان الشرعی الظاهری 
    من هنا کان األصالظاهری عالج مولوی لحاالت التزاحم الحفظی

ن الشاعی أ  األمار  إعماال للمولویة   تشلایعا ملن قبل  الملولف أل
البزاحم الحسری ال یاجع عالجه إلف العب  

16: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



50

الشرعیاألصل العملی حقیقة 
قلیلة مدركات عفانها ال تع   ان تکوناألصول العقلیة هذا بخالف   •

نسیلا   إثباتا أ لحدود حق طاعة المولى على العبد فی مقام االمتثال 
یة   فی من هنا کانت ماتبة األصول العملیة العقلیة مبأخا  عن الشاع

طولها   کانت األخیلا  فضلال علن األملارات  ارد  علیهلا   رافعلة 
قلیلة لموضوعها ألنها ناظا  إلف مبطلبات الملولف بینملا األصلول الع

یها نسیا أ  ناظا  إلف ح  د حق طاعبه فی مبطلباته فبکون مبساعة عل
.إثباتا   معلقة علیها

16: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



51

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

حلاز  أ  قسموا األصول العملیة الشاعیة إلف أصول م-الثالثةالمق مة •
تنزیلیة   غیاها

لشاعیین، ،   مث  لأل ل باالسبصحاب   للثانی بالبااء  أ  االحبیاط ا•
.  البحث فی هذ  المق مة حول میزان هذ  البساقة

16ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



52

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

مدرسة المحقق 
النائيني 

اليقين فيه 
حيثيات

بال االستقرار و الثبات الجزمي في ق-1
.التذبذب

.الكاشفية-2

.البناء و الجري العملي على طبقه-3

.التنجيز و التعذير-4

16ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



53

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

جایلا عللف مسلالکه  ( قل  )ق  نکات م رسة المحقق النلائینی   •
ینهلا عللف تصوراته لحقیقة الحکم الراهای   اقسامه   البساقة فیما ب
:عأساس سنخ المنعول اإلنشائی، بان الیقین فیه حیثیات أرب

.االسبقاار   الثبات النزمی فی قبال البذبذب-1•
.الکاشسیة-2•
.البناء   النای العملی علف طبقه-3•
.البننیز   البعذیا-4•

16ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



54

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

مدرسة المحقق 
النائيني 

اتاليقين فيه حيثي

االستقرار و الثبات -1
.ذبالجزمي في قبال التذب

مخصوص باليقين
الوجداني

األمارات.الكاشفية-2

ي البناء و الجري العمل-3
.على طبقه

ةاألصول التنزيلي

ليةاألصول غيرالتنزي.التنجيز و التعذير-4

16ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



55

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

مکلن الحیثیة األ لف مخصوصة بلالیقین   القطلع الوجل انی   ال ی  •
تلأتی إسااؤها إلف البعب ی ألنها خصوصیة تکوینیلة فلال یمکلن ان

بالبعب    النع ، 
فلی اما الثانیة فهی المنعولة فی األمارات ألنها نزلت منزللة العللم  •

الطایقیة   الکاشسیة، 

16ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



56

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

اما الثالثة فهی المنعولة فی األصول البنزیلیة،   •
للو ببوسلط اما الاابعة فهی البی تثبت فی األصول غیا البنزیلیلة    •

بعلذیا جع  شاعی ظاهای فیها یسلبببعها إنا قیل  بلان البننیلز   ال
یمکن جعلهما ابب اء عللف ملا تقل م نللک علن المحقلقال العقلیین
.فی بحث القطع( ق  )النائینی 

16ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



57

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

ان المنظور إليه في
هذا التقسيم

عالم الثبوت 

ى عالم اإلثبات بمعن
يشمل الجعل و 

.اإلنشاء

17: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



58

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

: البحقیق ان یقال  •
البقسیمالمنرور إلیه فی هذا ان •
تار  یکون عالم الثبوت •
.أخاى عالم اإلثبات بمعنف یشم  النع    اإلنشاء  •

17: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



59

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

ییز بینهما یمکن أری  البمییز فی ماحلة الثبوت بین األصلین، فالبمفإنا •
ای ان یکون بما تق مت اإلشار  إلیه إجماال فی بحث الحکلم الرلاه

من ان الحکم الراهای إنا کان ق  جع  علف أساس الباجیح بملالد
أساس نوعیة المحبم  محضا فهو أص  غیا تنزیلی   اما إنا کان علف
هو أص  الباجیح بمالد نوعیة المحبم  مع مااعا  کاشسیة االحبمال ف

تنزیلی، 

17: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



60

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

  البنزیلی أ  المحاز انما هو نلک الحکم الرلاهای الّلذی قلفاألص  •
لللوحظ فیلله درجللة الکاشللسیة   قللو  االحبمللال   ان کانللت هنللاد 

نوعیلة خصوصیة ناتیة ملحوظة فی جعله أیضلا   البلی نعبلا عنهلا ب
المحبم ، 

17: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



61

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

جبله من آثار هذ  البساقة الثبوتیة انه لو زالت قلو  االحبملال   در  •
الملحوظة لم یع  األص  البنزیلی حنة،   من هنلا للم تکلن قاعل  

للف السااغ حنة فیما إنا لم تکن هناد احبمال األنکایة ب  العمل  ع
تق یا  قوعه صحیحا یکون صادرا غسلة   هذا بخلالف ملا إنا کلان

ة ملحوظلة أصال غیا تنزیلی   ان کانت حیثیة السااغ عن العم  الذاتیّ
بع  فلی فی الحکم المذکور أیضا   لهذا ال نثبت بها اماا لم یساغ عنه

.العم ،   هذا بخالف ما إنا کان أمار 

17: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



62

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

ما علف أساس إنا أری  البمییز فی عالم اإلثبات، فیمکن البساقة بینه  •
ن د ن ان دلی  االعببار تار  یبکس  إثبات المننزیلة أ  المعذریلة مل

،   أخلاى عنایة زائ   فیکون غیا تنزیلی کما فی قوله احبط لل ینک
. یا أ  محلازایساض  جود عنایة تنزیلیة فی لسانه فیکون أصال تنزیل

:  العنایة المذکور  یمکن ان تکون بأح  نحوین

17: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



63

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 

اقعی بان ان یکون تنزیال للحکم الراهای البعب ی منزلة الحکم الو-1•
زیال   ء طاها بطهار  هی نسس الطهار  الواقعیلة تنلیقول مثال ک  شی

کسال مث  تعب ا،   األثا العملی لذلک عما إنا لم یکن دلی  االعببار مب
   قلع هذا البنزی  تاتیب آثار الحکم الواقعی المنزل فیما إنا کلان قل

موضوعا لها فی مث  هذ  الحالة اما  اقعا للو کلان البنزیل  الملذکور
.ة اقعیا   توسعة فی موضوع نلک األثا فبکون الحکومة  اقعی

کومة أ  ظاهاا ان کان مناد البعب  بذلک فی مورد الشک فبکون الح•
ق ظاهایة،   علف أساس الساق بین هذین النحوین من الحکوملة فلا

فی( ق  )صاحب الکسایة 

17: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



64

هاغیرأو تنزيلیة و محرزة : العملیة الشرعیة األصول 
.اتبین الحکم الراهای األمار    الحکم الراهای األص  کأصالة اإلباحة فحکم فی األخیا باالجزاء لکونه من الحکومة الواقعیة بخالف األماراالجزاء •
م أ  ال ملأکول اللحلانله  لع  مما یمکن ان نساد  کبطبیق فقهی لذلک مسألة طهار  م فوع ما یؤک  لحمه   نناسة مأکول ما یحام أک  لحمه، فانه إنا شک فلی حیلوان •

الحکلم بنناسلة أ   اقع العنا ین البسصلیلیة للحیوانلات فلی. فانه تار  یسباض ان عنوان محل  األک    محامه مأخون کمشیا   معاف إلف. فسوف یرها األثا لهذا البمییز
وص الحلیلة خصلطهار  م فوعة،   أخاى یسباض انه بعنوانه موضوع فی الحکم بذلک،   علف الثانی تار  یسباض الموضوع مطلق الحکم بحلیلة لحمله   أخلاى یکلون

سابق فی هلذ  المسلألة إن مییز الللبالواقعیة للحمه   تشخیص ما هو الصحیح من هذ  االفبااضات الثالثة مبا د إلف السقه، فعلف األ ل   الثانی من االفبااضین ال یرها أثا 
هما سلوف یباتلب لف الثانی من  ععلف األ ل منهما سوف ال یثبت طهار  م فوع الحیوان المشکود بمناد الحکم بحلیبه ظاهاا سواء کان منزال منزلة الحلیة الواقعیة أم ال، 

حلیلة زیلها منزللة ال  اما علف الساضیة الثالثة فیرها أثا البمییز عن ئذ، إن بناء علف ان تکون أصالة الح  مناد حکم بالحلیة ظاهاا من د ن تن. نلک علف ک  حال بالور د
آلثار  اقعا أ  ظاهاا فلال اقعیة فی االوالواقعیة فال یکسی جایانها فی الحیوان المشکود إلثبات موضوع طهار  م فوعة،   اما لو کان المسبساد من دلیلها تنزیلها منزلة الحلیة 

.محالة سوف یبنقح بذلک موضوع الحکم بطهار  الم فوع بالحکومة الراهایة أ  الواقعیة
  المذکور حکم فی  اقعا فالبنزیعی هذا   لکن من الواضح ان عنایة البنزی  المذکور بحاجة إلف مئونة زائ   فی دلی  األص  إن ینزل فیها الحکم الراهای منزلة الحکم الواق•

.الطول الحکم األ ل الّذی ینع  به أص  الحکم الراهای فال یمکن النمع بینهما فی جع   اح    ق  تق م الکالم فی نلک فی بحوث االجزاء مسص
ث فلی  جلود مثل  هلذ  لبحع اتنزی  األص  نسسه منزلة العلم   الیقین اما فی الکاشسیة أ  بلحاظ النای العملی   هذا هو مصطلح النائینی فی األص  البنزیلی   ما  ق-2•

ه بلحلاظ الکاشلسیة لبنزی  فین االعنایة فی دلیله عن  األصحاب انما هو االسبصحاب حیث ی عف ان االحبمال ق  نزل فیه منزلة الیقین   لو فی النای العملی   من اخبار ا
.ادعف انه من األمارات   نقن به فی بحث حنیة مثبباتها

.  ق  عافت ان مسألة حنیة مثببات األحکام الراهایة غیا ماتبطة بعالم اإلثبات•
19: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج•
:ی تطبیقین لهافیما یلذکا  اما األثا العملی لهذ  العنایة البنزیلیة فهو تاتیب آثار القطع الموضوعی علف األص  المذکور بالحکومة الواقعیة   هذ  کباى کلیة ن•
علول فلی األصل  نالمتق م هذا األص  البنزیلی علف غیاها من األصول العملیة بالحکومة، إن انها سوف تکون علما تعب ا فبافع موضوع نلک بخالف العکس إن لیس -1•

. لف أم الاألغیا البنزیلی انه علم   یقین من غیا فاق فی هذا البق یم بین ان یکون األص  غیا البنزیلی من هذ  الناحیة تنزیلیا من ناحیة العنایة 
.هما معانّ هذا منعول فیألانّ هذا یؤدی إلف بطالن ما تق م من تق م األمارات علف األصول البنزیلیة أیضا علف أساس انّ المنعول فی األمار  الطایقیة   العلمیة،-2•
ه، إن یمکلن ان یقلال أن یمیز بین الطایقیة المنعولة فی باب األمارات   المنعولة فی األصول البنزیلیة بالنحو المبق م شلاح( ق  )  لع  هذا هو الّذی دعا المحقق النائینی •

 م الکاشل  ال الراهایة عکامحینئذ بأنّ جع  األمار  یافع موضوع األص  البنزیلی د ن العکس ألنّ المنعول فی األخیا النای العملی ال الکاشسیة   ما هو موضوع األح
.ع م النای العملی

.لییبنز  لکن بناء علف هذا سوف یبط  البطبیق األ ل أیضا، إن المأخون فی موضوع األص  غیا البنزیلی أیضا هو نلک فال یاتسع موضوعه باألص  ال•
یبقل م علیهلا األملار    لکنها انمایة   من هنا  ج  اتنا  آخا یقول انّ المنعول فی األصول البنزیلیة الطایقیة   الکاشسیة کاألمارات   لهذا تبق م علف األصول غیا البنزیل•

من االقبصلار عللف قلیالعلع م أخذ الشک فی لسان دلی  حنیبها   ان کان صور  العلم خارجة عنه عقال بخالف دلی  حنیة األص  البنزیلی   حینئذ ال ب ّ فی المخصص 
لیل  األملار  هو موضلوع دما ق ر    هو ما ال یعق  فیه جع  حکم ظاهای   هو صور  العلم الوج انی بالخالف فقط ال البعب ی، ف لی  األص  البنزیلی ال یمکن ان یافع 

ة   ملن شلئون ألنّ الحکومة من أقسام القاینی-کما فی المخصص العقلی-انّ الحکومة ال تکون إلّا بلحاظ ما أخذ موضوعا شاعا ال عقال:   ان شئبم قلت. بخالف العکس
.  اللسظ کما قارنا  فی محله   ق  تق م إجماال   سوف یأتی مسصال فی بحث النسبة بین األمارات   األصول تسصی  الکالم حول هذ  النقطة

18: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



2925269: د رنگار2907520-21: تلسن10پالد –14کوچه –مبای گلسبان 20بلوار امین –قم 
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


