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در پانان بحث تنبیه عاشر بودنم .تنبیه دهم درباره انن بود که آنا تعدد اضااهه عناوان واحاد هام حعام تعادد
عنوان را پیدا میکند؟ آنوقت همه احعام تعدد عنوانی که در بحث اجتماع کردنم همین احعام بر عناوان واحاد
متعدد االضاهه هم بار میشود نا خیر؟ اگر هرضا قائل به جواز اجتماع شدنم به دلیل تعادد عناوان متعلام امار و
متعلم نهی در اننجا بااننعه عنوان متحد است ،عنوان متعلم امرونهی نعی است اما چون اضااهه متعادد اسات
قائل به جواز االجتماع میشونم ،آنا چنین درست است نا خیر؟
نک مناقشهای از مرحوم کمپانی خواندنم که صغروی بود و جواب استاد شاهید باه آن را نیا بیاان کاردنم.
مناقشهای مرحوم آقای خونی دارند که کبروی است؛ حاصل مناقشاه انشاان را دناروز مطارر کاردنم .انشاان
هرمود آنجانی که عنوان متحد است و هقط در اضاهه تفاوت وجاود دارد ،انان اضااهه نمیتواناد حیاث تقییادی
باشد؛ چون عنوان متحد است .هرض اتحاد است؛ وقتی هرض میکنید که متعلم امر و متعلم نهی نعی اسات،
معنیاش انن است که دنگر اضاهه حیث تقییدی نیست بلعه حیث تعلیلی است .اگر حیث اضاهه حیث تعلیلای
باشد اننجا اصَل تعلیف محال پیش میآند؛ زنرا انن معنی را میدهد که امر واحد به دلیل انان اضااهه ،حارام و
به دلیل آن اضاهه واجب شود نا بگونید به انن حیثیت (حیثیت تعلیلی) همین امر واحد حرام و همین امر واحاد
هم به علت حیث دنگر خود (همان امر واحد) واجب شود .اما اصَل خود انشاء امرونهی به امر واحاد ،محاال
است به تعبیر دنگر ٌ
تعلیف محال و لیس هقط تعلیف بالمحال.
استاد شهید به انن اشعال هم جواب میدهند؛ میهرماند اگر انن عنوانی که متعلم امرونهای اسات و اننعاه
شما هرمودند اگر عنوان واحد بود منجر به تعلم امرونهی به شیء واحد میشود و اننعه انن اضااهه منشا تعادد
عنوان نمیشود چون انن اضاهه دخلی در حیث تقییدی نخواهد داشات بلعاه در حیاث تعلیلای میتواناد نقاش
داشته باشد .انشان میهرماند که اگر مراد از انن عنوان واحدی که تعلام امرونهای باه آن ممعان نیسات چاون
عنوان واحد است .اگر تعلم امرونهی به او علی نحو مطلم الوجود باشد هرمانش شاما صاحیا اسات؛ مطلام
الوجود نعنی چه؟ مثَل اگر بگوند اکرم کل عالم ،انن دنگر مطلم الوجود است نعنی برای همه اهاراد عاالم اکارام
وجوب دارد .بعد هم بگوند التعرم کل عالم نا بگوند التعرم هاسقا؛ نک نفر ،نعی از انن دوتا عماومش عماوم
استغراقی به نحو مطلم الوجود است .اما نعی هم اننگونه (عموم استغراقی) باشد مشعل پایش میآناد ،چاون
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نا مشعل تعارض عام و خاص نا تعارض متباننین پیش میآند که بههرحال تعارض میشاود کاه دنگار از بااب
اجتماع خارج است.
البته نعی بدلی میشود؛ اگر تعبیر بدلی میکنید .نا بگونید صرف الوجود است .معنی بدلیت هم نعنی صرف
الوجود نک متعلم مطلوب است ،اکرم عالما ،صرف الوجود اکرام عالم اننجا مراد اسات .اماا از آنطارف دنگار
گفته التعرم ای العالم .نعیشان الاقل مطلم الوجود باشد؛ اگر نعی از انن دو عنوان به نحو مطلم الوجود زنار
نهی نا امر رهته است انن دنگر قابلجمع با دنگری نیست .انن درست است اما انان اختصااص باه تعادد علای
نحو االضاهه ندارد و آنجانی هم که تعدد علی نحو االضاهه نباشد؛ بلعه خود دو عنوان متعدد باشد هم به هماین
شعل است .اصَل ازنکطرف بگوند اکرم کل عالم و بعد بگوند ال تعرم هاسقا؛ ناا در ماورد صال و التغصاب
ِّ
بگونیم؛ صل کل صَلة و بعد ال تغصب بگوند ،بازهم اننجا بااننعه تعدد عناوان وجاود دارد نعنای ناک عناوان
صَلة است و نک عنوان غصب است .وقتی میگوند صل کل صَلة نا صل بعل اهراد الصَلة نعنای اگار چناین
بگوند (صل کل صَلة نا بعل اهراد الصَلة) و بعد بگوند ال تغصب بازهم اننها قابلجمع نیستند.
خَلصه اگر مراد از آن عنوانی که متعلم امرونهی قارار میگیارد عناوان باه نحاو مطلام الوجاود باشاد ،انان
اشعالی که شما (آقای خوئی) گرهتید که تعلیف به محال است و اجتماع ممعن نیست و کَل از بحث اجتمااع
خارج میشود .چون در اوانل گفتیم که وقتی ما درباره بحث اجتماع بحث میکنیم آنجانی را بحث میکنیم کاه
ال نل م منه اجتماع االمرونهی در شیء واحد باشد ،اما اگر اجتماع االمر و النهی واقعا علی شیء واحاد باشاد
خارج از مسئله اجتماع میشود و انن از باب تعارض است .پس اگر مرادتاان از آن دو عناوانی کاه هرمودناد در
انن دو عنوان حیث اضاهه نمیتواند منش تعددشان شاود و لا ا موجاب اجتمااع امرونهای علای شایء واحاد
میشود و انن محال و تعلیف محال است؛ اگر مرادتان آن دو عنوانی باشد که الاقل احدهما علای نحاو مطلام
الوجود لحاظ شده انن اشعال شما درست است .اما انن اشعال شما مخصوص بهعنوان واحد متعدد باالضااهة
نیست بلعه در آنجانی که دو عنوان داشته باشیم هم انن اشعال وارد است :مانند :صال و التغصاب .صال و ال
ِّ
ٌ
تغصب هم اگر گفته شود صل بعل اهراد الصَلة نا بگوند کل اهراد الصَلة علیک واجبة و بعد بگوند ال تغصاب،
خود انن صَلة هم متعلم امر شده و هم
اننها با همدنگر سازگار نیستند چون انن صَلة در معان غصبی است و ِ
متعلم نهی قرار گرهته است.

صرف الوجود نا مطلم الوجود؟ اگر گفتیم مطلم الوجود نعنی به همه حصهها میخورد نعنی به هار حصاه و
هر هردی امر خورده است .مثَل اگر امر علی نحو مطلم الوجود باشد؛ اما اگر صرف الوجود باشد انان شام دوم
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است .اما اگر انن امر نا نهی که بهعنوان خورده بهعنوان علی نحو صرف الوجاود خاورده اسات ،اشاعالی پیادا
نمیکند نه تعلیف محال است نه تعلیف به محال؛ گفته اکرم عالما بعد هام گفتاه التعارم هاساقا ،ناک عاالم را
اکرام کن و نک هاسم را اکرام نعن .چون در اننجا به نحو صرف الوجود است اجتماع علی شایء واحاد پایش
نمیآند .حاال اگر انن تعدد به لحاظ اضاهه باشد و مثَل اگر بگوند اکرم عالما که اننجا اکرام اضاهه به عالم شاده
خاود اکارام
و التعرم هاسقا که اننجا اضاهه به هاسم شده است ،اشعالی انجاد نمیکند بااننعه اننجا متعلم امار ِ
است ،متعلم امر عنوان واحد است که انن اکرام است ،نعنی نجب اکرام لعالم .خب آنجا هم نحارم اکارام علای
الفاسم .اگر اننجا عالم و هاسم اننجا باهم جمع شدند انن منش آن نمیشود کاه امار روی هماان چیا ی رهتاه
باشد که نهی بر روی آن رهته است؛ زنرا امر بر روی اکرام عالم و نهی هم بر روی اکرام هاساقی رهتاه اسات کاه
حاال میتواند عالم هم باشد.
اننجا امرونهی روی نکچی نرهته است ،علی نحو صرف الوجود است؛ نعنی اکرام ما نعنی ٌ
هارد ماا از اکارام
هرد ما از اکرام حرام است ،انن چه اشعالی دارد؟ اننگوناه میشاود کاه ٌ
واجب است و ٌ
هارد ماا از اکارام واجاب

هرد ما از اکرام هم حرام میشود ،اکرام که اهراد زناد دارد؛ انن معنی صارف الوجاود اسات و اگار ٌ
میشود و ٌ
هارد
مانی از اکرام (که اهراد زنادی دارد) واجب شد انن مناهاتی با حرمت ٌ
هرد مانی از اکرام ،از همین اکرام که عنوان
واحد است نخواهد داشت .حاال چه اننعه انن تعددش مثَل در هرضی که عنوان واحد باشد باالضاهة تعدد پیادا
کند نا خود ذو عنوان متعدد باشد و اجتماع در شیء واحد پیدا کند.
اتفاقا در مقام بیان است؛ منتها در مقام بیان بودن چه چی ی درست میکند؟ اطَلق درسات میکناد .معنای
اطَلق در مقابل صرف الوجود نعنی تو هر هردی را اکرام کنی انن مصداق اکرم عالما است ،ال تعارم هاساقا هام
نعنی هر هردی که آدم هاسم باشد را هم نباند اکرام کنی ،معنیاش انن است که هر هردی نعنی نک هرد هام ٌ
هارد
ما مراد است.
البته در التعرم هاسقا ،آنجا گفتهانم که نعره در سیاق نفی مفید عموم است ،عموم استغراقی؛ منتها مثَل اگار
چنین چی ی گفته شود که التعرم هاسقا واحدا ،ل ا التعرم هاسقا در طرف نهی مثال بحث ما نخواهد شد.
برای اننعه هرمانش انشان (شهید صدر) را تعمیل کنیم ،دوباره خَلصه کرده و جلو میرونم .به دلیل اننعاه
ثمره زنادی بر آن بار میشود .انشان میهرماند که اگر علی نحو صارف الوجاود باود آنوقات آن دو مَلکای کاه
برای اجتماع قائل بودنم در اننجا میآند ،بنابرانن وارد بحث اجتماع میشود .برای اجتمااع دو ماَل مطارر
کردنم و گفتیم اگر قائل شونم به اننعه دو عنوانی که نک عنوان متعلم امر و نک عنوان متعلام نهای اسات اماا
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اجتمعا در مصداق واحد ،ما اگر بخواهیم اننجا قائل به جواز اجتمااع شاونم باناد نعای از دو ماَل در اننجاا
احراز شود ،نا باند نعی از انن دو مبنا را بپ نرنم.
مبنای اول اننعه بگونیم امر روی عنوان و نهی هم روی عنوان میرود و آنچه متعلام امرونهای ماولی اسات
عناونن هستند .مولی کار به معنونات ندارد ،کار به مصادنم خاارجی نادارد .وقتای کاار باه مصاادنم خاارجی
نداشت ،خب عنوان متعلم امر با عنوان متعلم نهی دو تا چی میشوند و اجتماع امرونهی هی شیء واحد پیش
نمیآند؛ انن نک مَل  .اگر شما قائل شوند در همین عنوان واحد هم (که دو اضااهه مختلاف دارد) باه اننعاه
مَل جواز اجتماع تعدد عنوان است ،انن تعدد عنوان به انن معنا بهوسیله اضاهه حاصل میشود نعنای باازهم
اکرام عالم نک عنوان است که اکرام اضاهه به عالم شده و نعجا هم اکرام هاسم است که اننجاا هام ناک عناوان
دنگر است؛ به عبارتی عنوان مَل است دنگر ،وقتی عنوان مَل بود شما اننجا تعدد عنوان دارند ،آن چی ی
که متعلم امر است اکرام العالم و آن چی ی که متعلم نهی است اکرام الفاسم است .اگر ماَل جاواز اجتمااع
شما انن بود که چون عنوان متعدد است و ل ا موجب اجتماع امرونهی هی شیء واحاد نمیشاود؛ چارا؟ چاون
امرونهی بهعنوان تعلم میگیرد .انن نک مبنا.
مبنای دنگر اننعه عنوان ،صرف عنوان متعلم امرونهی نیست ،عنوان طرنم است و امر که بهعنوان میخورد
و روی معنون میرود ،نهی که به عنوان میخورد روی معنون میرود نعنی امرونهی از عنوان به معناون سارانت
میکند؛ بنابرانن اگر اننجا مَل دوم اجتماع انن است که تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است ،انان ماَل
دوم جواز اجتماع امرونهی است .اگر شما انن مَل دوم را هم بپ نرند نعنی بر مبنای مَل دوم قائل به جواز
اجتماع شوند؛ -چرا جواز اجتماع؟ به دلیل اننعه تعدد عنوان کشف از تعدد معنون میکناد -،هماین حارف را
در اننجا هم میزنیم و میگونیم که اگر اضاهه متعدد شد و لو اننعه اضاهه عنوان واحد باشد باعث تعادد عناوان
میشود .عنوان که متعدد شد ،انن تعدد عنوان کشف از تعدد معنون میکند .خَلصه حرف انشان انن اسات کاه
بنابرانن اگر ما قائل شدنم به اننعه عنوانی که امر نا نهی به آن تعلمگرهته علای نحاو صارف الوجاود تعلمگرهتاه
است در چنین هرضی وارد مبحث اجتماع میشود و همان مَل هانی که ما برای جواز اجتماع قائل شادنم در
اننجا جاری است .چه مَل اول و چه مَل دوم باشد.
بحث ما درباره مباحث اجتماع نا مبحث اجتماع بحول الله و قوته به پانان رسید؛ بحثی که از امروز مطارر
میکنیم بحث اقتضای نهی للفساد است و وارد انن بحث میشونم .در گام اول نک ههرساتی از مباحاث بیاان
کنیم که معلوم شود انن بحث در کجای علم اصول قرار میگیرد.
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ما از ابتدا گفتیم که مباحث علم اصول نک مباحث بههمپیوساته اسات و انان مباحاث اننطاور نیسات کاه
مباحث پراکندهای باشد گرچه مرحوم صاحب کفانه انن مباحث را مقصد مقصد کرده است کاه باه ن ار بادوی
میرسد که گونا انن مباحث باهم ارتباطی ندارند .ما گفتیم که مباحث باهم کامَل مترابط و بههمپیوسته هستند.
در تعرنف علم اصول هم انن را مطرر کردنم و گفتیم کاه در حقیقات علام اصاول عباارت اسات از قواعاد
استدالل بر حعم هقهی ،چه اثباتا و چه داللتا ،نا به تعبیری قواعد الداللة اسات .قواعاد الادلیل علای الحعام
هقهی است .انن قواعد الدلیل علی الحعم الفقهی گاهی قواعد الداللة است و گاهی قواعد االثبات؛ نعنی اگار
ما بخواهیم به نک حعم هقهی برسیم ،نک حعم هقهی را از دلیل اثبات کنیم به چه چی ی نیاز دار نم؟ نک باناد
اثبات کنیم که انن دلیل ،دلیلیت دارد و بعد که اثبات کردنم انن دلیل ،دلیلیت دارد باند اثباات کنایم کاه داللات
انن دلیل بر حعم چگونه میتواند باشد .ل ا دو دسته از قوانین و قواعد را در اصول بحث مایکنیم؛ ناک ساری
قواعد ،قواعد داللت و نک سری قواعد اثباات دلیال اسات ،اثباات دلیال .چارا قواعاد الداللاة را اول مقادم
میدارنم؟ چون ممعن است بعد که میخواهیم قواعد اثبات الدلیل را بحث کنیم ،بخواهیم به نک دلیال مسالم
الداللةای استدالل کنیم ،مثل آنه قرآن .هرضا میخواهیم برای اثبات حجیت خبار واحاد از آناه قارآن اساتفاده
کنیم؛ ل ا اول باند قواعد الداللة را اول تدونن کنیم تا اگر بعدا خواستیم در مباحاث حجات ،در مباحاث قسام
دوم ،در مباحث بعدی به نک دلیل مسلم الدلیلیة استناد کنیم ،چون در آنجا که نمیتوانیم بحث کنیم از دلیلیات
نک دلیل و به دلیلی که مسلم الدلیلیة نیست نمیتوانیم استدالل کنیم .باند به دلیلای کاه مسالم الدلیلیاة اسات
استدالل کنیم ،اگر خواستیم به نک دلیل مسلم الدلیلیة استدالل کنیم باند قواعد الداللة را تنقایا کارده باشایم
ل ا مباحث الداللة مقدم میشود .پس ما نک قواعد داللة الدلیل دارنم و بعد نک قواعد اثباة الدلیل دارنام کاه
به آنها مباحث حجت نا مباحث امارات االصول میگونیم ،مباحاث اماارات االصاول مباحاث اثباات الادلیل
است .انن دلیل دو گونه دلیل است ،نا دلیل بر حعم هقهی است نعنی بر حعم شرعی است ال بشار الشاک و
الجهل ،ال بشر عدم دسترسی به دلیل ،انن هماان مباحاث اماارات اسات کاه دوبااره در مباحاث اماارات از
دلیلیت دلیل بما هو دلیل بحث میکند .بعد بحث دنگری هم دارنم که انن هم از ابتعارات اصول هقاه شایعی و
از عالیترنن مباحث مخصوص هقه شیعی است و در هقه اهل سنت وجود ندارد و آن انن است که الادلیل عناد
عدم الدلیل؛ اگر دلیل نداشتیم دلیل بر حعم شرعی چیست که از آن به دلیل ثانوی تعبیر مایکنیم .دلیال درجاه
دو .الدلیل عند عدم الدلیل ،نعنی اگر جهل به دلیل نا شک در دلیلیت دلیل پیدا کردنم ،اننجاا مرجاع در دلیال
چیست .اننها مباحث علم اصول است .آخرنن بحث چیست؟ عند تعارض االدلاه ،نعنای حااال اگار دلیلیات
ثابت شد و قواعد داللت هم ثابت شد اما الدلیَلن تعارضا؛ اننجا قواعد چه چی ی است.
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انن مباحث اصول ،مباحث من می است؛ از اول تا آخر اصول مباحث بههمپیوستهای است .آنوقت کاه در
قواعد الداللة که آمدنم ،بعدازاننعه مفصل مقدمات را بحث کردنم و گفتیم داللت لفظ نا نشئت گرهتاه از وضاع
است نا نشئت گرهته از استعمال؛ نعنی وقتی لف ی داللت پیدا میکند گاهی بهوسیله وضع است کاه لف ای بار
نک معنانی داللت میکند .اننجا ما قواعد داللت وضعی را مفصل بحث کردنم ،بعد گفتیم گاهی لفاظ در مقاام
استعمال بوده و استعمال است که به لفظ داللت میدهد .مثل مباحث اطَلق؛ گفتیم که لفاظ کاه وضاع بارای
اطَلق نمیشود که اطَلق از آن داللتهانی است که نشئت گرهته از مقام استعمال است .از قواعاد مرباو باه
داللت لفظ را بحث کردنم .اما آن داللتی که نشئت گرهته از مقام استعمال است که آن را نی بحث کردنم.
بعد هم درباره داللت دلیل عقل بحث کردنم که حاال اگر ما اصَل لفظ نداشتیم آناا عقال هینفساه میتواناد
دلیل بر حعم شرعی باشد نا نه؟ و بعد ضوابط آن چیست؟ انن را هم بحث کردنم.
در گام بعد از مباحث داللت عقلی گفتیم؛ گاهی لفظ داللت پیدا میکند اما منش داللت نه وضاع اسات ناه
ّ
استعمال؛ دال لفظ است و عقل نیست .اما داللت لفظ بر معنا بهوسیله عقل اثبات میشود؛ نعنی عقل به لفاظ
ضمیمه میشود و درنتیجه انضمام نک قرننه عقلی ،نک اصل عقلی ،نک قاعده عقلای لفاظ بار ناک معناانی
داللت میکند.
عدهای از مباحث اننگونه است مثل مباحث اجتماع امرونهی و مباحث اجتماع امرونهای از انان دساته از
مباحث است .ما انن مباحث را پنج قسم کردنم؛ نعنی از مباحثی که دال لفظ است اما داللات لفاظ باه کماک
چیست؟ به کمک حعم عقل است نعنی به کمک نک دال عقلی .انن مباحث را ما به پنج بحاث تقسایم کاردنم
که بحث اول از انن مباحث را ما مطرر کردنم که بحث اجتمااع باود .مبحاث دوم هماین مبحاث اقتضاا نهای
للفساد است که حاال انن هم اقتضای نهی للفساد در عباادات و در معاامَلت باه چاه شاعل اسات .اننعاه ماا
میگونیم هل نقتضی النهی للفساد ام نا النقتضی؟ انن اقتضای امر للفساد بهج با انضامام ناک مقدماه عقلای
حاصل نمیشود ،چون در خود امر هساد نیست ،امر و صیغه امر که وضع برای داللت علی الفساد نشده است.
اگر امر وضع برای داللت بر وجوب شده باشد که انن را قبول میکنیم اما دنگر وضع برای داللت بر هساد نشده
است .منتها اننجا ناک داللات عقلای را منضام مایکنیم و میگاونیم اگار لف ای داللات بار وجاوب داشات،
داللتهانی دارد ،مثَل داللت بر صحت دارد ،اگر لف ی داللت بر حرمات داشات اننجاا الزماه حرمات هسااد
است .اننجا دنگر بحث الزم عقلی است ،ل ا انن مبحث را در انن دسته از مباحث آوردنام .مبحاث دوم از انان
دسته از مباحث مبحث اقتضای نهی للفساد است.
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مبحث سوم از انن دسته از مباحث مبحث مفهوم است؛ نعنی لفظ داللت بر مفهوم میکند .مثَل اگار گفتایم
ادات شر در جمله شرطیه اهاده بر مفهوم میکند مثَل مفهوم مخالفت؛ اصل إن شرطیه نا هیئت جمله شارطیه
حاال انن بحث دنگری است که انن داللت ،داللت ادات است نا داللت هیئت؟ حاال وضاع انان هیئات جملاه
شرطیه نا إن شرطیه که ادات شر است برای چیست؟ هرض کنید برای انتفاء عند االنتفاء وضاع شاده اسات.
اذا طلعت الشمس هصل نا اذا زالت الشمس هصل؛ هرض کنید که معنی و وضع آن برای انن شده است کهان لم
ت ل التصل .آنوقت انن لفظ که برای انن معنا وضع شده است .در انن قسمت بحث میکنیم که آناا الزماهاش
اهاده مفهوم است نا نه؟ آنا الزمهاش انن است که مثَل معنی اذا زالت الشامس هصال ،ان لام تا ل التصال از آن
درمیآند ،حعم جدند علی نحو صدق الحعم است نه علی نحو شخص الحعم است؟ انن دنگر از لاوازم عقلای
انن داللت لف ی است که حاال بحثش را میکنیم .داللت مفهومها ،داللت مفاهیمی هم داللت مربو به لوازم
عقلی دال لف ی است.
بحث نوع چهارم از همین دسته از مباحث داللت االقتضاء است و نوع پنجم داللت التنبیاه .پاس علیها ا
پنج بحث دارنم که انن مباحث خمسه مربو به داللتهای عقلی دلیل لف ی است؛ نعنی داللت دلیال لف ای
حعام
با مبنای تَلزم عقلی ،با مبنای حعم عقلی که ضمیمه به نک دلیل لف ی میشود .درنتیجاه انضامام انان ِ
عقل خود دلیل لف ی داللت میکند اما به کمک عقل؛ نعنی عقل بالدلیل لف ی انن داللات را اهاضاه و اعطاا
میکند.
نک نعته هم اننعه چه مستقَلت و چه غیرمستقَل آنش هر دو مربو به دلیل عقل است؛ منتها دلیل عقال
گاهی بدون صغرای شرعی داللت میکند و گاهی با صغرای شرعی .آنجانی که بادون صاغرای شارعی داللات
کند آن را مستقل عقلی میگونیم و آنجانی که با صغرای شرعی داللت کند غیرمستقل عقلی است .اماا در هار
دو هرض دلیل عقل است ،چه در مستقَلت عقلیه و چه در غیرمستقَلت عقلیه؛ اما اننجا دلیل ما لفاظ اسات؛
ما وقتی میگونیم هل ندل النهی علی الفساد ،داللت نهی را بحث میکنیم که آنا نهی داللت دارد نا ندارد؟ اماا
انن نهی بخواهد داللت بر هساد داشته باشد بالوضع نیست ،باالستعمال هم نیست بلعه باه انضامام ناک دلیال
عقلی است .پس معلوم شد که جانگاه انن بحث در مجموعه مباحث علم االصاول جانگااه مشخصای اسات و
بحث انن جانگاه مشخص را ان شاء الله در ادامه بحث خواهیم کرد.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم

