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 تاسوِ تؼالی

 12/21/69  08جلسه            ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 به انتفاء شرط آنآهر علن  صحت اهر آهر باوع کلی: هسأله ضد              هوضوع جزئی: هوض

 

 

 صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن 

   خالصه جلسه گذشته

تحث ها دستاسُ فشهایش هحمك اطفْاًی دس ریل تحلیل فشهایش هشحَم آخًَذ دس هسألِ تؼلك اهش تِ عثیؼت یا فشد تَد. 

هغشح کشد ٍ فشهَدًذ سا  اخواال تیاى کشدین هشحَم آخًَذ اص یک عشف هسأِل خشٍج خظَطیت فشدیِ اص حیض علة

یشا هٌاط ًذاسد ٍ ایي ٍخذاًا سٍشي است. اص عشف دیگش تیي گیشد ص ی تِ خظَطیت فشدی تؼلك ًویکن ششػعلة ٍ ح

ثاتت شذ کِ علة تِ ٍخَد  تؼلك اهش تِ عثیؼت ٍ تؼلك علة یا حکن ششػی تِ ٍخَد فشق گزاشتٌذ ٍ تؼذ فشهَدًذ اگش

خَسدُ است خَاُ ٍخَد سؼی یا ٍخَد خاص، خظَطیتی دس علة یا حکن ششػی ٍخَد داسد کِ هسأِل تِ ٍخَد 

تَاًذ لیذ عثیؼت یا لیذ فشد تاشذ صیشا تحظیل حاطل الصم  گشدد صیشا ٍخَد ًوی تلکِ هسألِ تِ ایداد تشهیگشدد  تشًوی

ایداد است یؼٌی هایظذس اص هکلف  -است هتؼلك ٍخَبآًچِ یؼٌی  -آیذ. آًچِ هَال دس حکن ششػی هی خَاّذ  هی

 ایداد است.

چِ لائل ِت اطاِل الَخَد تاشین ٍ ٍخَد ًذاسد دس تتوِ ًیض هشحَم آخًَذ تظشیح کشد کِ هسألِ ستغی تِ تحث هاّیت ٍ 

 چِ لائل تِ اطالِ الواّیة تاشین ٍ دس ّش طَست طالت ٍ غظة هاّیت ایي ػول ًیستٌذ.

اص آى خْت کِ تیي هاّیت تِ حول اٍلی ٍ هاّیت تِ حول شایغ فشق لائل اسائِ کشدًذ  ل دلیمیهحمك اطفْاًی تحلی

ًشاى  فمظ خٌس ٍ فظل داسد ٍ ٍ  ذ کِ هاّیت هي حیث ّی لیست اال ّی ) هاّیت تِ حول اٍلی(شذًذ ٍ ًشاى دادً

هٌافاتی ًذاسد کِ ٍخَد یا علة خاسج اص حذ هاّیت تِ هاّیت تخَسد ٍ ّیچ فشلی اص ایي خْت تیي هحوَلی تِ  دادًذ

تَاًذ ة ًیض تِ عثیؼی هیتَاًذ تخَسد عل ٍ ّواًغَس کِ ٍخَد تِ عثیؼی هیًام ٍخَد ٍ هحوَلی تِ ًام علة ٍخَد ًذاسد 

تخَسد ٍ فمظ هسألِ ایي است کِ آهش ًگاُ کشدُ است تِ عثیؼت هي حیث ّی ٍ دیذُ کِ عثیؼت هي حیث ّی سافغ 

لزا عثیؼت سا علة کشدُ است. هٌتْا چیضی کِ  غشع هَال ًیست تلکِ عثیؼت تِ حول شایغ سافغ غشع هَال است

تش تحلیل شَد دٍ ًکتِ است کِ ایي دٍ ًکتِ دس فشهایش  تایذ دلیكخالی است ٍ ی آى دس فشهایش هحمك اطفْاًی خا
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کٌین کِ تحث هسألِ حمیمیِ سا  حضشت اهام سضَاى اهلل تؼالی ػلیِ ٍخَد داسد ٍ فؼال دس حذ تیاى هذػاّا تشسسی هی

 پیگیشی کٌین ٍ تفظیل ایي تحث دس خای خَد تیاى خَاّذ شذ.

 هامنکاتی ههن درباره هتعلق احکام در فزهایشات حضزت ا

دس همذهات هسألِ اختواع اهش  «ساتؼتْا»حَم آخًَذ تحث سا تِ هسألِ ٍخَد ٍ هاّیت تشًگشداًذ ٍ دس ػثاست هش  ًکتِ اٍل:

ٍ ًْی تظشیح کشد کِ تحث دس هَسد ایي هسأِل ًیست کِ یک ٍخَد تا دٍ هاّیت داسین یا اگش دٍ هاّیت داشتِ تاشین 

خَاُ ایي حشکت کٌذ  هغلما تغییش ًویت ٍ راتیاتش دٍ ٍخَد داسین یا ًذاسین؟! ٍ حشکت دس ایي داس خٌس ٍ فظل ٍ را

حشکت دس داس یک ٍالؼیت است کِ یک  تلکِ ،ضوي طالت اتفاق تیفتذ یا ًیفتذ غظثی تاشذ یا ًثاشذ ٍ ایي حشکت دس

ٍخَد ٍ یک هاّیت داسد. دس ساتؼتْا گفت ها یک هاّیت ٍ یک ٍخَد داسین ٍ اگش ػٌَاى طالت ٍ غظة دس ایٌدا 

هاّیت یا تؼذد خٌس ٍ فظل  دستاسُ هسألِ ٍخَد ٍحث ٍخَد ًیست لزا دس ایي فضا ت ت ایيآیذ ّیچ کذام هاّی هی

 خٌس ٍ فظل.د راتیات تِ ػٌَاى ٍ ًِ تؼذ ؼذد رات داسینت ًیست یؼٌی ًِ

 ،تشگشداًین تِ ایي هسألِ کِ دس تؼلك علة تِ عثیؼی یا فشد پس ًثایذ تحث ساٍلتی هشحَم آخًَذ چٌیي تظشیحی داسد 

ًمش هاّیت دس خؼل هغشح تاشذ ٍ تگَیین کساًی کِ لائل ًثایذ تحث اص یا اَّی ّستین یا اطالِ الَخَدی اطالِ الو

کٌٌذ ٍ کساًی کِ لائل ّستٌذ خؼل تِ هاّیت خَسدُ است تا عثیؼی کاس  ّستٌذ تِ اطالِ الواّیت تا عثیؼی کاس هی

ِ هؼٌای فشد خظَطیت فشدی ٍلیکٌٌذ  خَسدُ است تا فشد کاس هیکٌٌذ ٍ کساًی کِ لائل ّستٌذ خؼل تِ ٍخَد  هی

دس هسأِل ًکتِ دلیك هشحَم آخًَذ سا  تخَاّین سسذ اگش تِ ًظش هیًیست. فشهایش هحمك اطفْاًی ایي گًَِ تَد، لزا 

هسألِ هاّیت یا ٍخَد سا ًذاسین ّن آًدا تظشیح کشد کِ ایي تحث ستغی تِ تحث گَیین یت کٌین تایذ تسػا عثیؼی یا فشد

ای تاشذ ٍ ایي حشکت سا ّش عَس  دس ساتؼتْا تَضیح داد کِ حشکت دس داس اص ّش همَلِهاّیت ٍ ٍخَد ًذاسد ٍ ّن 

ٍخَد ٍاحذ است تا هاّیت ٍاحذ چِ پس شَد.  شَد کوا ایٌکِ ٍخَد آى هتؼذد ًوی تحلیل کٌین هاّیت آى هتؼذد ًوی

ت ّستٌذ ٍ ًِ راتیات، تٌاتشایي دس طالت ٍ غظة تشای ایي ػول ًِ را  ،چِ ػٌَاى غظةذُ تاشذ ٍ ػٌَاى طالت آه

کشدًذ  تحلیل هسألِ تؼلك اٍاهش تِ عثایغ یا افشاد ّواى سیشی کِ اطفْاًی ششٍع کشدًذ اگش هثل هشحَم آخًَذ توام هی

 تش تَد.  دلیك

ا ٍ ػلوا یک تحث تی فایذُ ٍ همغَع الثغالى س  ست کِ حکواءکاس تیاى فشهَدًذ کِ ظي هي ایي ًی اٍلهحمك اطفْاًی 

دستاسُ تؼلك علة ٍ داًٌذ خظَطیت فشدیِ هٌاط ًذاسد تخَاٌّذ  اًدام تذٌّذ ٍ آى تحث تاعل ایي است کِ ٍلتی هی

ِ سا کٌاس گزاشت اگش ّویي تکلیف تِ خظَطیات فشدیِ تحث کٌٌذ. چغَس خیلی صیثا ٍ ػمالئی هسألِ خظَطیت فشدی
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الئیِ یا حیث تحظیل حاطل عثیؼت تِ هؼٌایی کِ هشحَم آخًَذ دس سا تِ هسألِ ػمحث تکشد ٍ سیش  اداهِ پیذا هیسیش 

تحث  .هٌاسة تَد گشداًذ تشًوی داًذ ٍ هسألِ سا تِ اطاِل الواّیةگش تشهی تیاى کشد هماتل ٍخَد سؼی یا خظَص ٍخَد

هاّیت اگش ٍ تحث ایٌکِ  شَد ٍ اگش اطالِ الَخَدی شَد چغَس هیشَد  کسی اطالِ الواّیتی شَد چغَس هی ایٌکِ اگش

شَد ایي خاسج اص فشهایش  دس هتؼلك خؼل لشاس تگیشد چغَس هیٍخَد  یاد َش د چغَس هیدس هتؼلك خؼل لشاس تگیش

هشحَم آخًَذ ٍ فضای تحث هشَْس است ٍ تِ ًظش ها ایي لسوت تایذ دس ػثاست هحمك اطفْاًی اطالح شَد. الثتِ ایي 

وال آى ّویي است کِ تیاى ن کشد ٍلی اخیآى سا هفظل تیاى خَاّ ،لسوت اص کالم ایشاى یک ریلی داسد کِ دس خای خَد

اص ایي خْت فشهایش ایشاى هثل فشهایش هحمك ًائیٌی ٍ هحمك خَئی است ٍ هحمك خَئی ًیض تحت تاثیش دٍ شذ ٍ 

اًذ سشاؽ هاّیت ٍ ٍخَد ٍ ایي هثاحث کِ آیا تشخض تِ  استاد خَد لشاس گشفتِ است کِ هسألِ عثیؼی ٍ فشد سا تشدُ

 تیاى ًکشدین. ها فؼال آى سااست کِ اص کلوات هحمك اطفْاًی خَد است یا هسألِ هسأِل ٍخَد است ٍ

اطال ٍاسد ایي فضا کِ فضای اطالِ  دادًذ تْتش تَد ٍ تیاى کشدًذ تَضیح هیاگش اطل تحث سا ایي گًَِ کِ هشحَم آخًَذ 

 ٌٌذ. ک تا فضایی کِ آلایاى دس آى تحث هیشذًذ هٌغثك تش تَد  الَخَد یا اطالِ الواّیت است ًوی

خیلی  هشحَم آخًَذ ها لثال تیاى کشدین کًِکتِ دٍهی کِ تایذ اطالح شَد هسألِ تفکیک تیي ایداد ٍ ٍخَد است. 

ٍ تا ّوِ دلتی کِ  هسأِل تفکیک تیي ایداد ٍ ٍخَد سا تیاى کشدُ است اص عثیؼی یا فشد، سٍشي دس یک تخش هدضا

یي تخش سا خذا ًکشدًذ. هشحَم آخًَذ دس یک ػثاست طشیح ٍ سٍشٌی اطفْاًی دس ػثاسات هشحَم آخًَذ داسًذ ا

َین ٍخَد سؼی یا گَیٌذ چِ هي تگَیین عثیؼی ٍ تشگشداًن تِ ٍخَد سؼی ٍ چِ تگَین فشد یا ٍخَد ٍ چِ تگ هی

کٌاس گزاشت ٍ گفت ّش کذام سا تگَین ٍخَد لیذ ًیست ًِ لیذ عثیؼی  تایذ هاّیت هي حیث ّی سا ٍخَد،خظَص 

کِ علة تِ هاّیت هي حیث ّی خَسدُ  ٍ ًِ لیذ فشد است کوا ایٌکِ ٍخَد غایت ًیست ٍ غایت تِ ایي هؼٌا تاشذ است

 ایي ّن اص ًظش هشحَم آخًَذ غلظ است. است

ٍ چِ  لائل تِ فشد تاشین ٍخَد تایذ تیشٍى تشٍد ٍ چِادُ است کِ ًشاى د دس ٍالغ دس یک فظل خذایی هشحَم آخًَذ

اطلی اختالف ها تا هحمك اطفْاًی است ٍ دس  تاشذ. ایي هظةّ تکلیف دس ّش دٍ حال تایذ ایداد هتؼلكٍخَد سؼی، 

 ػثاسات اهام ًیض ّست.

 نظزیه صاحب فصول و هحقق اصفهانی در هتعلق احکام

تحث هْن ها دس ایٌدا ایي است کِ هحمك اطفْاًی یک کاس خیلی خَتی ًوَدُ است ٍ آى ًمذی است کِ تِ هشحَم 

کِ تیي  تخَسد ٍ ًشاى دادخَد هاّیت د الصم ًیست علة تِ ٍاًذ کِ ػیثی ًذاسد کِ علة تِ هاّیت تخَس  آخًَذ ًوَدُ
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تَاًذ  تَاًذ تگَیذ ٍخَد تِ عثیؼت هی ٍخَد ٍ تیي علة تِ ػٌَاى دٍ هحوَل خاسج اص رات تفاٍتی ًیست لزا کسی ًوی

 تَاًذ تِ عثیؼت تخَسد ٍ علة تایذ تِ ٍخَد عثیؼت تخَسد. تخَسد ٍ علة ًوی

تَاًذ غایت لشاس تگیشد یؼٌی  شَد کِ ٍخَد هی طفْاًی، حشف طاحة فظَل دسست هیتشاساس ایي تحلیل هحمك ا

تشاساس کالم هحمك اطفْاًی هی تَاى گفت کِ علة تِ عثیؼت تؼلك گشفتِ است ٍ ٍخَد غایت آى است کِ ّواى 

تاشذ  خَاست تگَیذ ٍخَد ًِ لیذ است ٍ ًِ غایت صیشا اگش اٍلی حشف خَب طاحة فظَل است. هشحَم آخًَذ هی

 تاشذ ّواى عثیؼت است کِ لیست اال ّی است. اگش دٍهی تحظیل حاطل است ٍ 

تخَسد ٍ هاًؼی ًذاسد هثل ٍخَد ٍلی  تِ عثیؼی تَاًذ هی د ًشاى دادًذ کِ علةهحمك اطفْاًی تا تحلیل تسیاس خَب خَ

ًتیدِ ایي کاس ایشاى ایي  ٍ اٍلی فمظ خٌس ٍ فظل ّست تِ حول تِ ػٌَاى هحوَل خاسج اص رات ِت هاّیتی تخَسد کِ

تا تحظیل حاطل شَد. ایي تحلیل تسیاس خَتی است ٍلی ٍلتی ٍخَد غایت شذ ًِ  ًِ لیذ، شذ کِ ٍخَد غایت شذ ٍ

 خَاستِ است. لة تِ عثیؼت خَسد تایذ تحلیل کٌین کِ هَال اص هکلف چِ چیضیلیذ ٍ ع

 نظزیه نهایی حضزت اهام در هتعلق احکام

ا اص هحمك اطفْاًی گشفتِ است کِ ّیچ است. یک سکي اطلی س ىدٍ سکي دس کالم ایشاکاس صیثای اهام ایي است کِ 

خَسد ٍلی خاسج اص راتش است علة ًیض تِ   عثیؼت ّواًغَس کِ ٍخَد تِ آى هی فشلی تیي علة ٍ ٍخَد ًیست ٍ ایي

تَاى گفت هاّیت هي حیث ّی هغلَتِ  تَاًذ تخَسد ٍ اگش ایي گًَِ شذ تؼلك علة تِ هاّیت هاًؼی ًذاسد ٍ هی آى هی

تَاًذ تاشذ ٍلی ٍخَد ٍ علثی کِ خاسج اص ستثِ رات ٍ راتیات هاّیت  ت هي حیث ّی هَخَدُ هیاست کوا ایٌکِ هاّی

ٍخَد سا لیذا ٍ غایتا تیشٍى کشد ٍ  شَد ًِ ایداد. هشحَم آخًَذ است لکي ًتیدِ ایي تحلیل ایي است کِ ٍخَد غایت هی

ٍ گفت تِ ّویي خاعش تایذ علة هسألِ سا سٍی ایداد هستمش کشد تا خاسج کشدى ٍخَد اص خْت ایٌکِ لیذ یا غایت تاشذ 

 تِ ایداد تخَسد. 

ها دس تحلیل خَد گفتین چَى علة تِ عثیؼی خَسدُ است لتَخذ اشکالی ًذاسد ٍ ایي اشکال سا اص هشحَم آخًَذ گشفتین 

اگش علة سَال ایي است کِ ٍ سفتین دًثال تؼییي حشف طاحة فظَل کِ علة تِ عثیؼت تؼلك گشفتِ است لتَخذ ٍلی 

 شَد؟؟ اهام خَاستِ تگَیذ تا ایداد تَخذ. لتَخذ، ایي عثیؼت چگًَِ تَخذ هی ثیؼِتؼلك للغ
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چغَس  تحلیل ایي هسألِ کِغایت ایي علة تاشذ ٍ  علة چگًَِ تِ عثیؼت خَسدُ است تا ٍخَد تحلیل ایي هغلة کِ

کِ ایي علة تِ عثیؼی تخَسد تا ٍخَد غایت آى تاشذ تحلیل تسیاس خَتی است کِ اهام  ػول کشدتایذ   ًضد ػشف ٍ ػمالء

 آى سا تیاى کشدُ است.

تِ ایداد خَسدُ ػشفا ٍ ػمالئیا حکن  کِ خَاستِ تگَیذ  تا هحمك اطفْاًی داسد اختالفیاهام دس خشٍخی ایي تحث 

ٍ  دس کدا اص هشحَم آخًَذ یذ دسست اًدام شَد کِ هشخض شَد حضشت اهامشواسُ گزاسی هذػاّا تا، لزا است

 .اطفْاًی خذا هی شَد

دخالت ایداد تشای تحمك غایت علة کِ ٍخَد است ػشفی ٍ ػمالئی است ٍ اهام ِت ًظش ها دس تیاى تسیاس خَتی کِ 

تخشی اص فشهایش . اتتذا م آخًَذهشحَسا تاییذ کٌٌذ ٍلی ًِ تا هثٌای  سًذ ایي ٍسظ تَاًستٌذ ایداد هشحَم آخًَذدا

ٍ ایداد هتؼلك علة است تا ٍخَد غایت  دسست است ایداد هشحَم آخًَذ فشهایذ هی اطفْاًی سا تیاى کشدًذ ٍلی ًْایتا

الوَال ًظش الی الغثیؼِ ٍ  »ِ ّستٌذ ایي است علة تاشذ لزا تؼثیش اهام دس اٍل تْزیة کِ اطشاس داسًذ کِ ایٌْا کالحمیمی

 ها تیاى کشدین.است کِ تحلیلی  ایي خولِ ّواى  «الی ایدادّا لتَخذ تؼث

اشکاالتی کِ هشحَم آخًَذ طَست ػشفی ػمالئی کاس کشدُ است. الثتِ ها دس ایي تحلیل تسیاس خَب حضشت اهام تِ 

دس  کٌین. تش اساس ایي ساصهاًی کِ ی هیی ػشفی ًتیدِ گیشّین ٍلد سد کٌذ سا تِ طَست ػملی خَاب هیخَاستِ ػملی ٍا

شا شکالی ًذاسد صیٍ حمیمیِ تَػلی ّن اگش تاشذ ا است تَاى گفت کِ کالحمیمیِ آیذ هی فشهایش حضشت اهام تِ ٍخَد هی

ش کٌین ٍ دس تؼثی ت. ها تا هاّیت هي حیث ّی کاس هی. ٍ هَال ًظش تِ هاّیت هي حیث ّی کشدُ اسًظش تِ هاّیت است

تَػلی دس حمیمیِ ها تا الصم الواّیِ کاس کشدین ٍ گفتین کِ علة ٍ ٍخَب تِ هاّیت هی تَاًذ تؼلك تگیشد ٍ فی ًفسِ 

ػشف ایي علة تِ هاّیت خَسدُ است تا هاّیت ٍخَد پیذا کٌذ ٍ علة ِت هاّیت حول  ٍ  اشکالی ًذاسد ٍلی ًضد ػمالء

تِ تِ طَست ػمالئی  شَین خذا هی دس ایٌدا اص هشحَم آخًَذ د کِاٍلی خَسدُ است تا هاّیت تحول شایغ شکل تگیش

یِ است یؼٌی تا خَد هاّیت تَاًین تگَیین ایٌدا کالحمیم لزا هی کٌین، سیش هیدلتی کِ طاحة فظَل کشدُ است  سوت

 کِ تحلیل ػمالئی آى سا تیاى خَاّن کشد.  گیشد  تا ایداد شکل هی ًضد ػمالء «تَخذل»کٌین لکي  کاس هی

کٌین ٍ تکلیف سا  تا ایداد کاس هی شَد ًِ تا ٍخَد ٍ دس ًْایت ًیض کِ تا ایداد کاس هیایي تحلیل هشحَم آخًَذ  تشاساس

ٍ حمیمیِ دس ایي هشحلِ داسًذ سا لثَل  یلْایی کِ آلایاى ساخغ تِ خاسخیِدیگش آى تحلتِ ایداد هی صًین ًِ ٍخَد، 

 کٌین.  ًوی
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 . هحوَل علة ٍ ٍخَب یاٍخَب استشتٌذ تا لغغ ًظش اص هحوَل علة ٍ تحلیلی کِ آًاى اص حمیمیِ ٍ خاسخیِ دا

دّین تا ایي  یاى ػمالئیِ کِ ها تؼذا اًدام هیحشهت ها سا ّذایت کشد تِ سوت ایداد یا تا تیاى هشحَم آخًَذ یا تا ت

 سفتین. کالم طاحة فظَلتاییذ اختالفی کِ ها تِ تثغ هحمك اطفْاًی تا تیاى هشحَم آخًَذ پیذا کشدین ٍ تِ سوت 

تا ایٌدا حیثیت هسألِ خاسخیِ ٍ حمیمیِ توام هی شَد لکي اهام دس تْزیة یک تؼثیشی داشتٌذ کِ تایذ آى سا ّن تشسسی 

یمیِ ٍ خاسخیِ توام ٍ شیخ اػظن سا ّن کاس کشدُ تاشین تا تحمیك ها دس تاب حم هحمك ًائیٌیکٌین کِ ایي لسوت کالم 

 شَد.

 بزرسی حقیقیه و خارجیه بودن احکام با نظز به هوضوع احکام

اهام فشهَدًذ دس فمِ ٍ اطَل اکثش لضایا ایي گًَِ است یؼٌی هوکي است دس تؼضی اص خاّا اص لضایا حمیمیِ ٍ خاسخیِ 

 دفاع کٌین. 

شوا کِ ٍخَد سا تیشٍى کشدیذ ٍ ایداد سا داخل کشدیذ ٍ هثٌای تکلیف ٍ حکن لشاس دادیذ تا ایٌدا  مَل:دس ایٌدا لمائلٍ ی

کٌین  سا تِ طَست حولیِ هی ٍ آىسا تحلیل هی کٌین  « طلّ»تحلیل شوا حیث هتؼلك تَد لکي ها دس تکلیف ٍلتی حیث 

کِ یک هَضَع   «یِ الظالُالوکلف یدة ػل» شَد ایي گًَِ هی ٍ حکن ٍخَد داسد کِ یؼٌی هکلف «اًت»دسٍى طلّ یک 

. یا هثال دس حح دداس تِ ًام طالتد تِ ًام هکلف کِ دسٍى طلّ است ٍ یک ّیات داسد تِ ًام ٍخَب ٍ یک هتؼلك داس

چیضی تِ ًام دس حح یک « الوستغیغ یدة ػلیِ الحح»کشدین ایي گًَِ تَد کِ  تحلیل هی هحمك ًائیٌیهاًٌذ ٍلتی 

 شَد. استغاػت ّن اضافِ هی

 طالت تَد کِ ایداد آى هغشح است دس حالیکِ یک کسی هوکي است تگَیذ شوا تا االى ّش چِ تحلیل کشدیذ ًسثت تِ

تگَیٌذ  ت تِ هتؼلك حکن ٍتحلیل کٌٌذ ًِ ًسث اسخیِ ٍ حمیمیِ سا ًسثت تِ هَضَع حکنآلایاى هوکي است لضیِ خ

ای داسین تِ شکل لضیِ  لزا کساًی کِ هی گَیٌذ یک لضیِ  «الوستغیغ یدة ػلیِ الحح ٍ الوکلف یدة ػلیِ الظالُ»

شوا ًاظش تِ هتؼلك تَد. سشًَشت تحلیل آًاى ًسثت تِ هَضَع  حمیمیِ ایٌْا ًاظش تِ هَضَع ّستٌذ ٍ توام تحلیل ّای

هغشح ًیست ٍ  ٍ هاّیت چغَس هی شَد. شوا کِ گفتیذ اساس تمسین تِ حمیمیِ ٍ خاسخیِ تا تَخِ تِ ایي کِ ٍخَد

ایش گَییذ ٍ فشه ًسثت تِ آى عشف هسألِ دسست هیگَییذ کالحمیمیِ است شوا  ا هیلز ٍتاعل است  ایداد هغشح است

است کِ کٌیذ دسست  اگش اص خْت تؼلك حشهت تحث هی یؼٌی ٌینتایذ اص خْت تؼلك حشهت دسست ک شْیذ هغْشی سا

لکي اص  -ذهشحَم آخًَخَاُ تا تحلیل اهام یا تا تحلیل -َسد خ تلکِ تِ ایداد هی خَسد حشهت تِ ٍخَد ٍ عثیؼی ًوی
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اگش اًشا  اًذاصًذ ٍ لزا گشداًٌذ ًظش تِ هَضَع هی تشهیحمیمیِ لضیِ  کٌیذ . کساًی کِ هسألِ سا تِ خْت هَضَع چکاس هی

  خَاّین تشگشداًین.  خالت هَضَع هیت دشگشداًذین اص خٍْ فؼلیت سا تِ حمیمیِ ٍ خاسخیِ ٍ ششعیِ ت

 ٍ ًظش ایشاى چیست؟ ایٌدا چیست  هشحَم آخًَذػثاست تایذ تشسسی کشد کِ 

 خاسخیِ، پسکٌذ کِ لضایا حمیمیِ ّستٌذ ًِ  تِ تثغ شیخ اػظن تظشیح هیدس کفایِ دس تٌثیْات استظحاب  هشحَم آخًَذ

 .ذ چغَسی لاتل خوغ استًایي تحلیلی کِ ایٌدا کشدین تا آى ػثاستی کِ دس آًدا داس

هتؼلك تکلیف ًِ ٍخَد شذ ٍ ًِ هاّیت ٍلی تایذ تکلیف هَضَع حکن سا ّن سٍشي کٌین تا اهاًت سا ًسثت تِ کالم 

ًسثت تیي تکلیف ٍ هتؼلك سا دسست کشدین کِ ًِ ٍخَد یؼٌی ها االى تاشین  یت کشدُسػا هحمك خَئیٍ  هحمك ًائیٌی

ستغیغ لائل ّستٌذ ٍ اص آى عشف هکلف ٍ ه ٍ «اًت»کِ تشای است ٍ ًِ هاّیت ٍ کالحمیمیِ است ٍلی آى ًسثتی 

چغَس  هشحَم آخًَذآى سا تایذ تثیٌین  گًَِ فؼلیت سا دسست کٌٌذ،لائل شًَذ ٍ ایي اشتشاعی خَاٌّذ یک ًَع  هی

ًشاى دادین آى هَلغ تکلیف ایي هغلثی کِ ها  شدین ٍ دس تحث هشاتة حکن هسألِاگش آى سا دسست ک .دسست کشدُ است

دس خیلی خاّا ثوشُ داسد کِ یکی اص آى  ٍ ایي تحث سٍشي خَاّذ شذ کٌین میمیِ ٍ خاسخیِ تا آلایاى تحث هیدستاسُ ح

 ء ششعِ است. خاّا خَاص اهش آهش تا ػلن تِ اًتفا

 «ٍطلی اهلل ػلی هحوذ ٍ آل هحوذ»


