
 ػظام هراجغ از ًفر 55 ًظر هطابق تقلیذ احکام

 (دیي فرٍع ٍ اصَل در تقلیذ)

 غیرضرٍري احکام در ٍلي ،5 باشذ دلیل رٍي از بایذ دیي اصَل بِ هسلواًاى ػقیذُ( )5 هسألِ

 تقلیذ هجتْذ از یا آٍرد، دست بِ دلیل رٍي از را احکام بتَاًذ كِ باشذ هجتْذ یا بایذ( 2 دیي

 یقیي كِ ًوایذ ػول خَد ٍظیفِ بِ طَري احتیاط راُ از یا ًوایذ، رفتار اٍ دستَر ب3ِیؼٌي كٌذ

 ٍ داًٌذ هي حرام را ػولي هجتْذیي از اي ػذُ اگر هثالً است، دادُ اًجام را خَد تکلیف كٌذ

 بؼضي ٍ ٍاجب بؼضي را ػولي اگر ٍ ًذّذ اًجام را ػول آى ًیست، حرام گَیٌذ هي دیگر ػذُّ

 احتیاط بِ تَاًٌذ ًوي ٍ ًیستٌذ هجتْذ كِ كساًي آٍرد؛پس جا بِ را آى داًٌذ، هي هستحبّ

 .5ًوایٌذ تقلیذ هجتْذ از 4است ٍاجب كٌٌذ، ػول

 در تَاًذ ًوي ٍ باشذ دلیل رٍي از بایذ دیي اصَل بِ هسلواًاى ػقیذُ: صافي گلپایگاًي، -5

 بِ غیر گفتِ از اگر ٍلي. كٌذ قبَل را كسي گفتِ دلیل بذٍى یؼٌي ًوایذ، تقلیذ دیي اصَل

 ...است كافي اٍ بَدى هسلواًاى بِ حکن در كٌذ پیذا یقیي دیٌي ػقایذ

 در تَاًذ ًوي ٍ كٌذ پیذا اػتقاد دلیل رٍي از دیي اصَل بِ بایذ هسلواى شخص:تبریسي خَئي،

 ...كٌذ قبَل را كسي گفتِ دلیل، از سَال بذٍى یؼٌي ًوایذ، تقلیذ دیي اصَل

 در تَاًذ ًوي ٍ باشذ، بصیرت رٍي از دیي اصَل بِ اش ػقیذُ بایذ هسلواى شخص:سیستاًي

 است گفتِ اٍ ایٌکِ صرف بِ دارد آًْا بِ ػلن كِ را كسي گفتۀ یؼٌي ًوایذ، تقلیذ دیي اصَل

 ّر ًوایذ اظْار را آًْا ٍ باشذ داشتِ یقیي اسالم حقّۀ ػقائذ بِ شخص چٌاًچِ ٍلي كٌذ، قبَل



 اٍ بر ایواى ٍ اسالم احکام ّوۀ ٍ است هؤهي ٍ هسلواى شخص آى ًباشذ بصیرت رٍي از چٌذ

 ...شَد هي جاري

 هسلواًي ّر براي بایذ ایواى ایي ٍ باشذ داشتِ یقیي ٍ ایواى دیي اصَل بِ بایذ هسلواى: ًَري

 ...باشذ استَار برّاى ٍ دلیل پایِ بر اٍ ٍدرك فکر اًذازُ بِ

 ...دیي احکام در ٍ: صافي گلپایگاًي، -2

 ...قطؼیات ٍ ضرٍریات غیر در دیي احکام در: سیستاًي خَئي،

 ...ضرٍریات غیر در دیي احکام در:  تبریسي  

 غیر احکام در هکلف: »آهذُ پراًتس داخل قسوت جاي بِ اراكي اهلل آیت رسالِ در: ]اراكي

 «[ دیي ضرٍري

 ...دلیل از سَال بذٍى: خَئي-3

 ...است الزم: تبریسي -4

 ًیس احتیاط بِ ػول خَد در هَارد از بسیاري در كِ كرد تَجِ بایذ ًیس هطلب ایي بِ:ًَري -5

 .كرد تقلیذ یا ٍ بَد هجتْذ یا بایذ

 


