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هوضوع جزئی :صحت اهر آهر با علن آهر به انتفاء شرط آن

صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آى
خالصه جلسه گذشته
تحج ها دستاسُ فشهایطات حعشت اهام دس استثاغ تا جَاص اهش آهش تا ػلن تِ اًتفا ضشغ تَد .ایطاى دس همذهِ هسألِ اتتذا
چْاس ًىتِ اصلی سا تیاى وشدًذ وِ دیشٍص اضاسُ وشدین ٍ دس ًىتِ چْاسم تش فشهایص استاد خَد آیت اهلل تشٍجشدی
هستمش ضذًذ ٍ فشهَدًذ :ایي هسألِ اداهِ هسألِ ؼ لة ٍ اسادُ است ٍ اضاػشُ تِ دلیل ایٌىِ لائل تِ هغایشت ؼلة ٍ اسادُ
ّستٌذ ،هسألِ سا تِ سوت جَاص ؼلة تا اًتفا اسادُ هیتشًذ ٍلی هؼتضلِ تِ دلیل ایٌىِ لائل تَدًذ هغایشتی تیي ؼلة
ٍاسادُ ًیست هی فشهایٌذ اهىاى ًذاسد جایی وِ اسادُ هٌتفی است ٍ هَال تِ جْت ػلن تِ اًتفا ضشغ ،اسادُ ًىشدُ است -
وِ دس فشهایص آیت اهلل تشٍجشدی ضشغ اهش تَد یا دس فشهایص حعشت اهام اػن اص لذست ٍ ضشغ هاهَس تِ تَد – ؼلة
وشدُ تاضذ صیشا هغایشتی تیي ؼلة ٍ اسادُ هؽشح ًیست ٍ تؼذ ضشٍع دس تحمیك هسألِ هیوٌٌذ.
نظز حضزت اهام درباره هزجع ضویز «انتفاء شزطه»
نظز حضزت اهام در خطاب شخصی

ایطاى هی فشهایٌذ تحمیك هسألِ ایي است وِ تایذ تیي اٍاهش ضخصی ٍ اٍاهش غیش ضخصی تفىیه لائل ضَین .دس اٍاهش
ضخصی دس جایی وِ هَال هیداًذ هاهَستِ هحمك ًویضَد ٍ لزا تؼج لغَ است تَجِ دادى تؼج هَال تِ هىلفی وِ تِ
ّش دلیل هیداًذ هاهَستِ تشای اٍ لاتل اًجام ًیست خَاُ ضشغ هاهَستِ هٌتفی تاضذ یا لذست هىلف هٌتفی تاضذ حتی
اگش هَال تذاًذ تذٍى ایي تؼج هاهَستِ هحمك است تاص تَجِ چٌیي تؼخی تِ هىلف دس یه خؽاب ضخصی لغَ ٍ غلػ
است ٍ تِ ّویي دلیل هحمییي هؼتمذ ّستٌذ وِ هٌاؼاً تاصگطت تىلیف تِ هحال ،تِ تىلیف هحال است.
تىلیف هحال جایی است وِ هتٌافییي دس اسادُ هَال جوغ هی ضًَذ ٍلی تىلیف تِ هحال جایی است وِ هتٌافییي دس
اسادُ هَال جوغ ًوی ضَد ٍلی اًجام تىلیف تشای هىلف هوىي ًیست .هحممیي هؼتمذ ّستٌذ وِ تاصگطت تىلیف تِ
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هحال تِ تىلیف هحال است صیشا هثادی اسادُ تشای آهشی وِ حىین ٍ هلتفت است هحمك ًویضَد ٍ ایي ًظش هشحَم
آخًَذ دس ریل هسألِ تشتة است.
ٍلتی هَالیی حىین ٍ هلتفت است وِ ػثذ ًویتَاًذ ایي واس سا ا ًجام تذّذ اسادُ اص اٍ هتوطی ًویضَد تا تخَاّذ تؼج
یا صجش وٌذ ،تٌاتشایي هٌاؼا ػذم ضىل گیشی اسادُ دس صمغ ًفس هَال تیي تىلیف هحالی وِ اص ّواى اتتذا هتٌافییي دس
اسادُ هَال جو غ تطًَذ ٍ تىلیف تِ هحالی وِ هتٌافییي اص اتتذا دس اسادُ هَال جوغ ًویضًَذ ٍ تا اًتْا ّن جوغ
ًویضًَذ اها چٌیي اسادُای تِ ٍجَد ًویآیذ ٍ ضىل ًویگیشد ٍ هثادیص ضىل ًویگیشد اص یه جٌس ّستٌذ یؼٌی
تىلیف تِ هحال تاصگطت تِ تىلیف هحال داسد .پس حعشت اهام هیفشهایٌذ اگش تىلیف ضخصی تاضذ ٍ تىلیف تِ
یه ضخص تَجِ پیذا وٌذ تایذ احتوال اًثؼاث ٍجَد داضتِ تاضذ یؼٌی ایي تؼج دس اًثؼاث ایي ػثذ احش وٌذ ٍ اگش احش
ًىٌذ یا تِ ایي جْت وِ ًاتَاى است یا تِ ایي جْت وِ ػاصی است یا تِ ایي جْت وِ ػثذ خَدش دس حال اًجام
است ٍ تذٍى ایي تؼج ّن اًجام هی دّذ ٍ تاحیش ایي تؼج ٍلتی دس اسادُ ػثذ هٌتفی ضَد تَجِ ایي تؼج لغَ است ٍ
چٌیي اسادُای دس ًفس هَالی حىین ضىل ًویگیشد.
لسن دٍهی وِ اهام تیاى هی وٌٌذ خؽاب ػاهِ یا لاًًَی است ٍ هفصل ًىاتی وِ دس تشتة خَاًذین تیاى هیوٌٌذ وِ
خؽ اب لاًًَی هٌحل تِ خؽاب ضخصی ًوی ضًَذ هخصَصا اگش اص خؽاب ػاهِ ٍاسد اسادُ تطشیؼی ضَین .دس ایٌجا ًیض
دٍ هشحلِ هی وٌٌذ .دس هشحلِ اٍل ػذم اًحالل خؽاب ػوَهی سا ٍ دس هشحلِ دٍم ػذم هٌاغ صحت اسادُ تطشیؼیِ سا
وِ حتی اگش دس لالة خؽاب ّن ًثاضذ صحت اسادُ تطشیؼی تِ چیست؟! اسادُ تطشیؼی ٍلتی است وِ تمٌیٌی صَست
هی خَاّذ تگیشد ٍ هٌاغ صحت تمٌیي سا تا ّواى تفصیالتی وِ ها لثال دس تحج تشتة تیاى وشدین دس ایٌجا دٍتاسُ تثییي
هیوٌٌذ.
اهام هی فشهایٌذ اگش دس فعای خؽاب ػوَهی غیش هٌحل تحج وٌین یا دس فعای اسادُ تمٌیٌی تطشیؼی تحج وٌین آى
هَلغ هسألِ تِ گًَِ دیگش هی ضَد ٍ ًثایذ ظَاتػ خؽاب ضخصی سا تحج وٌین ٍ تحج تَجِ خؽاب ضخصی تِ یه
فشد هؽشح ًیست وِ اصال هٌثؼج ًویضَد یا تذٍى تؼج هٌثؼج تاضذ ٍ هٌاغ صحت چٌیي خؽاب ػوَهی یا لاًًَی تِ
ایي است وِ ػذُ لاتل تَجْی اص هى لفیي ٍجَد داضتِ تاضٌذ وِ هٌثؼج ضًَذ ٍ اگش ایي ػذُ تاضٌذ چٌیي خؽاتی
دسست است ٍ اگش تشای ّوِ چٌیي اًثؼاحی اهىاى ًذاسد آى هَلغ چٌیي خؽاب ػوَهی یا لاًًَی ٍجَد ًذاسد.
آیت اهلل فاظل دس تؼثیش هٌاسثی هیفشهایٌذ :اگش هَالیی  05ػثذ داسد ٍ ػثیذ خَد سا اهش تِ واسی وٌذ ٍ تذاًذ ً 05فش اص
ػثاد ًویتَاًٌذ اًجام تذٌّذ ٍلی هاتمی هیتَاًٌذ اًجام تذٌّذ دس ایٌجا تَجِ چٌیي خؽاب ػوَهی صحیح است  -دس
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ایٌجا تحج تمٌیي ًیست تلىِ هخالی است وِ دس حذ خؽاب ػوَهی است ٍ تطشیغ پلِ ًْایی تحج است ٍ -ظَاتؽی
وِ دس خؽاب ضخصی داسین دس ایٌجا هؽشح ًویضَد وِ تحج آى دس تشتة گزضت.
اهام هی فشهایٌذ دس اهش آهش اگش خؽاب ضخصی است خذهت آیت اهلل تشٍجشدی ػشض هیوٌین وِ تحمیك ضوا اص تمیِ
تْتش تَد صیشا ایطاى هسألِ سا تِ هغایشت ؼلة ٍ اسادُ تشگشداًذ ٍ هسألِ سا تِ تحج اًطا ٍ فؼلیت وِ هشحَم آخًَذ تیاى
وشد تشًگشداًذ ٍ هسألِ سا تِ حشف صاحة فصَل تشًگشداًذ وِ گفتین اًتفاء هطشٍغ تِ اًتفا ضشؼص تذیْی الثؽالى
است یا هسألِ سا تِ اهىاى راتی تشًگشداًذ لىي آیت اهلل تشٍجشدی هسألِ سا تشد سش ایٌىِ اضؼشی تِ دلیل ایٌىِ لائل تِ
هغایشت ؼلة ٍ اسادُ است چٌیي حشفی هیصًذ ٍلی هؼتضلی تِ دلیل ایٌىِ لائل تِ ٍحذت ؼلة ٍ اسادُ است چٌیي
حشفی ًویصًذ .ها هی گَیین اگش هٌاغ هسألِ تشگشدد تِ حیج صحت تىلیف تِ هحال ٍ ػذم صحت تىلیف تِ هحال،
هسألِ سا تایذ دس هشحلِ اسادُ حل وشد ٍ ًثایذ دس هشحلِ ؼلة حل وشد.
باسگشت تکلیف به هحال ،به تکلیف هحال در اراده هوال

حعشت اهام هیفشهایٌذ :تا تحلیل ها دس خؽاب ضخصی هسألِ تا ایي تشهیگشدد وِ آیا تىلیف تِ هحال سا تِ تىلیف
هحال تشهیگشداًین تشای هَالی حىین یا تشًویگ شداًین .اگش تىلیف تِ هحال سا تِ تىلیف هحال تشگشداًذین ٍ گفتین وِ
هٌاؼا هخل ّن ّستٌذ اص ایي جْت وِ اسادُ دس صمغ ًفس هَال ضىل ًوی گیشد آى هَلغ هسألِ ستؽی تِ هغایشت ؼلة ٍ
اسادُ ًذاسد صیشا آیت اهلل تشٍجشدی خَاست یه اهتیاصی تِ اضاػشُ تذّذ ٍ فشهَد آًْا چَى لائل تِ هغایشت اسادُ ٍ
ؼلة ّستٌذ اًتفا اسادُ سا لائل ّستٌذ ٍلی اًتفاء ؼلة سا لائل ًیستٌذ دس حالیىِ اصل تحج دس هَسد ایي است وِ آیا
اسادُ دس تىلیف تِ هحال دس صمغ ًفس هَال هٌؼمذ هیضَد یا ًویضَد؟ اضؼشیَى لائل تَدًذ اسادُ دس صمغ ًفس هَال
ضىل هیگیشد ٍ ػذلیِ هیگَیٌذ ضىل ًوی گیشد صیشا تىلیف تِ غیش همذٍس تشای هَال حىین لثیح است .پس هسألِ سا
دس خَد اسادُ توام وٌیذ ٍ هسألِ سا تِ هغایشت ؼلة ٍ اسادُ تش ًگشداًیذ لزا دس ػیي ایٌىِ فشهایص هحمك تشٍجشدی اص
آى سِ فشهایص دیگش سٍضي تش است ٍ تا الَال هَجَد ساصگاستش است لىي اهام هیفشهایذ تایذ هسألِ خَد هشحلِ اسادُ
توام ضَد ٍ تایذ تگَیین ضىل گیشی اسادُ دس خؽاب ضخصی تشای هَالی حىین هلتفت استحالِ داسد ٍلَ تىلیف تِ
هحال تاضذ صیشا تىلیف تِ هحال تشای هَالی هلتفت ،تاصگطت تِ تىلیف هحال داسد .ایي ًىتِ تسیاس خَتی وِ هحمك
تشٍجشدی دس هسألِ تشتة اص ایي هؽلة استفادُ وشد ٍ اهام دس ایٌجا ًیض هیخَاّذ اص آى استفادُ وٌذ ٍ هیفشهایذ هسألِ
سا دس تحج هغایشت ؼلة ٍ اسادُ هتَلف ًىٌیذ تلىِ تگَییذ حتی تا غط ًظش اص تحج هغایشت ؼلة ٍ اسادُ تاص
اضؼشی هی گَیذ اسادُ دس تىلیف تِ هحال هٌؼمذ است صیشا تىلیف تِ ػاجض لثحی ًذاسد ٍ ػذلیِ هیگَیٌذ تىلیف تِ
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هحال اهىاى ًذاسد صیشا تشای هَال اسادُ ضىل ًوی گیشد .ایي ًىتِ اٍل حعشت اهام دس فعای خؽاب ضخصی تَد وِ
ایي یه احتوال پٌجوی است وِ یه پلِ اص والم هحمك تشٍجشدی سٍاًتش ٍ سالیتش است.
ًىتِ دٍم وِ دس فعای خؽاب ضخصی تیاى هی وٌٌذ ایي است وِ اگش ها دس فعای خؽاب ضخصی سفتین تایذ خَدهاى
سا اص ایٌىِ ضشغ تِ اهش تشگشدد یا تِ هاهَستِ آصاد وٌین ٍ هی گَیین ایي ضشغ چِ تِ اهش تشگشدد ٍ چِ تِ هاهَستِ تشگشدد
فشلی ًوی وٌذ ،لزا اص ّواى اٍل وِ ٍسٍد تِ ایي تحج وشدًذ فشهَدًذ یا اص تاب اًتفاء لذست تِ اًتفاء ضشغ اهش تشگشدد
یا اص تاب ایٌىِ یه ضشؼی دس هاهَستِ است وِ لاتل اًجام ًیست تِ ضشغ هاهَستِ تشگشدد ٍ چٌیي تؼثیش هیوٌٌذٍ« :
َّ ال یجتوغ هغ الؼلن تاًتفاء ضشؼِ؛ أیّ ضشغ واى هي ضشغ الجؼل أٍ الوجؼَل».
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ًىتِ سَم ایي است وِ حعشت اهام هیفشهایٌذ اصال ضشغ اهش یا ضشغ هاهَستِ هؽشح ًیست تا ایٌىِ هسألِ لذست
هىلف هؽشح تاضذ ٍ هسألِ ػذم اهىاى تحمك ضی هؽشح تاضذ تلىِ تحج جَاص اهش تا ػلن آهش تِ ػصیاى هىلف ًیض
هؽشح است ،صیشا لصذ ها اص تحخی وِ دس خؽاب ضخصی اًجام دادین ایي تَد وِ تگَیین اگش هَال تذاًذ وِ احتوال
اًثؼاث هٌتفی است ٍلَ اص جْت تمصیش هىلف ًِ -اص جْت ػذم لذست -یؼٌی ٍلَ هىلف ػاصی تاضذ آیا دس چٌیي
جایی جایض است وِ آهش اهش وٌذ؟؟ ها هیگَیین چٌیي اهشی اهىاى ًذاسد.
اگش آهش دس جایی وِ تذاًذ هاهَس ػاجض است یا دس جایی وِ تذاًذ هاهَس دس حال اًجام است ،اهش وٌذ چٌیي اهشی احش
گزاس ًیست.
هخلص والم ایٌىِ ًىتِ هْن اهام ایي است وِ اگش دس فعای خؽاب ضخ صی سفتیذ ًىتِ اٍل ایي است تحج ٍاسد اسادُ
هی ضَد ٍ ًثایذ تحج سا سش ؼلة ٍ هغایشت تشد ٍ ًىتِ دٍم ایٌىِ ٍلتی لشاس است ایي اسادُ هحمك ًطَد فشق ًویوٌذ
وِ ضشغ اهش هٌتفی تاضذ یا ضشغ هاهَستِ ٍ ًىتِ سَم ایي است وِ اصال ضشغ اهش یا هاهَستِ سا وٌاس تگزاسیذ تلىِ
هسألِ ایي است وِ هالن ػذم اًؼماد اسادُ دس صمغ ًفس هَال دس خؽاب ضخصی ایي است وِ اًؼماد اسادُ تؼخی یا اسادُ
صجشی - ،اًؼماد تىلیف چِ اهش تاضذ ٍ چِ ًْی تاضذ -هتَلف تش ایي است وِ احتوال اًثؼاث ٍجَد داضتِ تاضذ ،لزا
تؼثیش تسیاس خَتی وِ داسًذ ایي است « :فالحكّ َّ المَل تاالهتٌاع؛ إر الوالن َّ احتوال اًثؼاحِ َّ ٍ ،ال یجتوغ هغ
الؼلن تاًتفاء ضشؼِ؛ أیّ ضشغ واى هي ضشغ الجؼل أٍ الوجؼَل ،تل هغ اًتفاء االحتوال ».دس جایی وِ احتوال اًثؼاث
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هٌتفی است « هي جْة المصَس أٍ التمصیش هي الوىلّف»  0یؼٌی حتی اگش ایي اًتفاء اًثؼاث اص تاب تمصیش تاضذ ًِ لصَس،
آهش دس خؽاب ضخصی ًویتَاًذ هىلفی سا وِ هیداًذ ػاصی است اهش یا تىلیف وٌذ.
اهام هی فشهایذ ایي فصل دس ٍالغ اداهِ ّواى تحج ها دس تشتة است ٍ هطَْس ّن وِ لائل تِ ػذم جَاص ّستٌذ تِ
دلیل ایي است وِ تحج سا دس ایي فعا هیتشًذ ٍ ًاخَدآگاُ دس فعای خؽاب ضخصی ّستٌذ ٍ لزا هسألِ سا ایي گًَِ
تیاى هیوٌٌذ.
پس سِ ًىتِ دس هسألِ تشای ػذم جَاص تیاى وشدًذ ٍ ایي ػذم جَاص ًیض حیج هسألِ لغَیت ٍ جَاص ػمالئیِ تىلیف
است.
نظز حضزت اهام در خطاب قانونی و عووهی

لثل اص تیاى والم حعشت اهام یه ًىتِ هتزوش ضَین ٍ آى ایٌىِ اضىال تیاى استاد ها آیت اهلل فاظل ایي است وِ ایطاى
ٍلتی هیخَاّذ والم اهام سا تیاى وٌذ ایي ًىات سا تیاى ًویوٌٌذ ٍ تحج سا توشوض هیدٌّذ سش ایٌىِ ظویش تایذ تِ
هاهَستِ تشگشدد دس حالیىِ اهام هیفشهایٌذ ّیچ فشلی ًویوٌذ چِ تِ اهش تشگشدد ٍ چِ تِ هاهَستِ تشگشدد ٍ اصال واسی
تِ اًتفا ضشغ اهش ٍ هاهَستِ ًثایذ داضت ٍ اهام دس فشض ػصیاى هىلف یا دس فعایی وِ هىلف دس حال اًجام ػول
است هیفشهایٌذ تَجِ اهش تِ داػی تؼج تِ هىلف لغَ است.
آیت اهلل فاظل دس ؼشف دٍم تِ صیثایی والم اهام سا تیاى وشدُ است :اهام فشهَدًذ دس فعای خؽاب ػوَهی ّیچ
اضىالی ٍجَد ًذاسد صیشا اهش هٌحل تِ خؽاتات ضخصیِ ًوی ضَد تا ظَاتػ خؽاب ضخصی دس آى سػایت ضَد .دس
فعای اسادُ تمٌیٌی ٍ تطشیؼی ًیض تِ ؼشیك اٍلی ّیچ اضىالی ٍجَد ًذاسد .لزا ها تایذ تِ هطَْس تگَیین وِ تحج سش
جَاص ػمالئی اهش است ٍ ضوا تایذ تىلیف خَد سا هطخص وٌیذ وِ دس چِ فعایی تحج هیوٌیذ .آیا دس فعای خؽاب
ضخصی تحج هیوٌیذ یا دس فعای خؽاب ػوَهی یا اسادُ تمٌیٌی ٍ تطشیؼی تحج هیوٌیذ .دس فعای ػوَهی ٍ تمٌیٌی
ٍ تطشیؼی چٌیي اهشی اضىال ًذاسد صیشا اهش ،اهش حمیمی است ٍ تِ اسادُ تؼج ٍ اًثؼاث است ٍ تِ دلیل ایٌىِ خؽاب
ػوَهی است یا اسادُ تمٌیٌی ٍ تطشیؼی است ّیچ اضىالی ٍجَد ًذاسد.
بزرسی اشکال آقای هزوج به حضزت اهام در باسگشت ضویز به شزط هاهوربه

 . 2هواى.
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ایي تحلیل حعشت اهام تا هثٌای ایطاى ،تحلیل تسیاس خَتی است .یه اضىالی تؼعی اص تالهزُ هذسسِ هحمك ًائیٌی یا
تالهزُ خَد هحمك ًائیٌی تِ تیاى اهام گشفتٌذ وِ تا تَظیحاتی وِ ها دادین تِ ًظش هیسسذ آى اضىال تشؼشف است ٍلی
تیاى اضىال ٍ جَاب آى خَب است.
هشحَم آلای هشٍد دس هٌتْی االصَل  3اضاسُای تِ ایي ًظشیِ حعشت اهام داسًذ ٍ چٌیي هیفشهایذ :تؼعی خَاستٌذ
ظویش ضشؼِ سا تِ هاهَستِ تشگشداًٌذ ٍ تگَیٌذ تاصگطت ظویش تِ هاهَستِ اص تاب ایي است وِ هاهَستِ دس ٍالغ لیذ ٍ
ضشغ ٍ همذهِ ٍجَدی داسد وِ آى همذهِ هٌتفی است ٍ دس ایي فعا آیا آهش هیتَاًذ چٌیي اهشی وٌذ .تؼذ ایطاى
هیفشهایذ اگش ایي تاضذ هسألِ تِ تىلیف تِ غیش همذٍس تشهیگشدد ٍ اگش تِ تىلیف تِ غیش همذٍس تشگشدد تِ اضتشاغ
لذست تشهیگشدد ٍ اگش تِ اضتشاغ لذست تشگشدد ّواى تحخی هیضَد وِ هحمك ًائیٌی تیاى وشدُ است وِ یه لعیِ
حمیمیِ داسین وِ ایي لعیِ حمیمیِ تِ ضىل لعیِ ضشؼیِ جؼل ضذُ است ٍ هَال ٍلتی تِ ضىل لعیِ ضشؼیِ دستَس
هیدّذ ایي تحج تی حوش است صیشا هؼلَم است وِ دس ٍالغ تشای فؼلیت چٌیي تىلیفی یه لذستی دس هَظَع تىلیف
اخز ضذُ است ٍلتی هَظَع ه حمك تاضذ حىن هحمك ٍ فؼلی هی ضَدٍ ،لتی هَظَع هحمك ًثاضذ حىن تِ فؼلیت
ًوی سسذ لزا هحمك ًائیٌی گفت ایي تحج دس فعای لعیِ حمیمیِ وِ تاصگطت تِ لعیِ ضشؼیِ داسد هؼٌای هؼمَلی
ًذاسد ٍ حعشت اهام ًیض حشف جذیذی تیاى ًىشدُ است تلىِ ایطاى هسألِ سا تحج فؼلیت ٍ اًطا تا تیاى هحمك ًائیٌی
تشگشداًذُ است.
نقذ کالم هزحوم هزوج

للت :تا ایي تَظیحی وِ ها دادین هؼلَم هی ضَد وِ اٍال حعشت اهام اصشاسی تِ ایٌىِ ظویش «ضشؼِ» تِ اهش تشگشدد یا
تِ هاهَستِ ًذاسد ٍ لثح چٌیي تىلیفی سا حتی دس فعای ػصیاى لائل ّستٌذ ًِ فمػ اًتفاء ضشغ اهش یا اًتفا ضشغ
هاهَستِ وِ تِ لصَس هىلف تشهیگشدد پس حعشت اهام اٍال ایي تحج سا تیاى هیوٌٌذ ٍ هحذٍد تِ لصَس ٍ ػجض
هىلف ًویوٌٌذ.
حاًیا اهام یه هثٌایی داسًذ وِ ایي هثٌا سا فشدا هفصل تَظیح خَاّن داد .اجواال آى هثٌا ایي است وِ تىلیف ٍلتی
هیخَاّذ سَاس تشچیضی ضَد ،ضىل آى ًوی تَاًذ تِ صَست لعیِ حمیمیِ تاضذ ٍ ایي ستؽی تِ هثٌای ها دس هسألِ
لذست ٍ هثٌای ها دس هشاتة حىن ًذاسد ٍ حتی ستؽی تِ هثٌای ها دس هسألِ خؽاب ًیض ًذاسد .دلیل ایٌىِ چشا اهام اص
 . 3هٌتهى الدزاية في تَظيح الكفاية ؛ ج 2؛ ص« .516فوا في بعط الكلوات« :هي إزجاع الٌصاع إلى :أًّه هل يجَش أهس اآلهسبشيء هع العلن باًتفاء شسط ذلك الشيء،
بوعٌى :أىّ الوأهَز به هشتول على شسط ال يوكي للوكلّف تحصيله ،على أى يكَى هسجع البحث إلى :أًّه هل يجَش تكليف العاجص ،أم ال» ال يخلَ هي غوَض ،ألًّه
يسجع إلى بعث فعليّ ًحَ شي ء غيس هقدٍز للعبد ٍ .قد عسفت اهتٌاع فعليّة الحكن هع اًتفاء فعليّة هَظَعه ،فالحظ ٍ تدبس».
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هذل لعیِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ تشای تحلیل ایي هسألِ استفادُ ًویوٌذ ٍ چشا هذل لعیِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ سا دس تحلیل
اهش آهش غلػ هی داًذ دس حالیىِ هحمك ًائیٌی تا ایي هذل واس وشد ،سا فشدا تیاى خَاّین ٍ دس اداهِ تحج خَاّین گفت
وِ هحمك خَئی ًیض تا هذل هحمك ًائیٌی واس هی وٌذ یؼٌی لائل تِ جؼل ٍ هجؼَل است .خالصِ ایٌىِ حعشت اهام تا
ایي هذل واس ًویوٌذ صیشا ایي هذل داسای هطىل است.
پس اٍال فعای تحج اهام فعای خؽاب ضخصی است ٍ لثح چٌیي تىلیفی تا فعای تمصیش تَد ًِ فمػ لصَس ٍ اص
تمیذ تِ ایٌىِ ظویش تِ اهش یا هاهَستِ تشگشدد فاسق است ٍ لزا هٌاغ هسألِ سا تِ فعای خؽاب ضخصی هیتشد ٍ هسألِ
لذست ٍ فؼلیت سا وٌاس هیگزاسد ٍ ػصیاى سا هؽشح هیوٌذ؛ حاًیا حتی اگش تخَاّین دس آى فعا تواًین ها اصال هذل
تحج خَد سا هذل لعیِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ لشاس ًو ی دّین چٌاًچِ هحمك ًائیٌی لشاس داد ٍ هحمك خَئی دس ّویي هذل
تا هحمك ًائیٌی ه ی خَاّذ یه تحخی داضتِ تاضذ لىي ایي هذل تا لؽغ ًظش اص هسألِ هشاتة حىن وِ لثال تحج وشدین
ٍ گفتین لثَل ًذاسین وِ لذست دس فعای اًطاء ٍ فؼلیت لشاس تگیشد ٍ تا لؽغ ًظش اص هسألِ خؽاب وِ االى داسین تیاى
هی وٌین وِ دس فعای خؽاب ضخصی هسألِ لذست هٌتفی ّن تطَد اضىالی ًذاسد ٍ اصال لثح تِ لذست ٍ غیش لذست
تشًویگشدد تلىِ لثح تِ ػذم اًمذاح اسادُ دس صمغ ًفس هَال تشهی گشدد ٍ ػذم اًمذاح اسادُ دس صمغ ًفس هَال دس
خؽاب ضخصی هَجَد است ٍلَ اص تاب ػصیاى هىلف.
الثتِ فشهایص هحمك ًائیٌی یه اضىال دیگشی داسد وِ تِ خاؼش ایي اضىال ًویضَد فشهایص حعشت اهام سا تِ
فشهایص هحمك ًائیٌی تشگشداًذ ٍ ایي اضتثاّی است وِ تؼعی هاًٌذ هشحَم هشٍد ٍ ضاگشداى هحمك ًائیٌی خَاستٌذ
ایي واس سا اًجام تذٌّذ .اصال هذل ضىل گیشی لعیِ حمیمیِ ٍ خاسجیِ وِ هحمك ًائیٌی ٍسٍد وشدًذ تشای تحلیل هسألِ
جَاص اهش آهش تا ػلن تِ اًتفاء ضشغ اهشف اضتثاُ است ٍ ایي اضتثاُ دس فشهایص هشحَم آخًَذ ًیست اٍ فمػ فؼلیت ٍ
اًطا سا گفتِ است ٍ واسی تِ حمیمِ ٍ خاسجیِ ًذاسد  ،لزا والم هشحَم آخًَذ ایي اضىال سا ًذاسد ٍلی یه اضىال
دیگشی ایٌجا ٍجَد داسد وِ فشدا ٍاسد خَاّین ضذ ٍ ًطاى خَاّین داد تا لؽغ ًظش اص ّش تحج هثٌایی وِ دس تاب
خؽاب ٍ هشاتة حىن داضتِ تاضین هذل فشهایص هحمك ًائیٌی ًاتوام ٍ ًاتَاى است.
« ٍصلی اهلل ػلی هحوذ ٍ آل هحوذ»
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