درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
هَظَع کلیً :کاح

تبریخ 12 :اسفٌد 1399

هَضَع جسئی :هسئله  -23تتوه :ثررسی هشرٍعیت السام ثه حجبة در حکَهت اسالهی –

– هقدهه :حجبة ،حکوی فردی یب اجتوبعی – ادله فردی ثَدى حجبة – دلیل چهبرم تب هفتن ٍ ثررسی آًهب

سال سَم

«الحمدهّلل ب اعالمين

هصبدف ثب 18 :رجت 1442
جلسه93 :

جم
لي اهّلل عي محمد آهل الطلرهي اللع عي اعدا ئهم ا عن »

خالصه جلسه گذشته

تحث دس ادلِ فشدی تَدى هَظَع حداب یا حکن حداب تَد .تا ایٌدا سِ دلیل رکش کشدین؛ دلیل سَم ایي تَد کِ تٌاتش تشخی اص
سٍایات هسألِ حداب ٍ پَضص صى دس ٍالغ احتشام ٍ حشهت ًْادى تِ صى است ٍ ایي حذالل تِ ػٌَاى حکوتت حدتاب رکتش
ضذُ است .اگش ایي چٌیي است ،پس دس اختیاس خَد صى است ٍ هیتَاًذ ایي احتشام سا تشای خَدش غٌیوت تطواسد ٍ هیتَاًذ
آى سا ًادیذُ تگیشد .تٌاتشایي یک اهش فشدی است؛ ایٌکِ کسی خَدش حشین خَدش سا سػایت کٌذ ٍ دس ًتیدِ دیگشاى ّتن تتش
ّویي هیضاى حشکت کٌٌذ ،ایٌْا دلیل تش فشدی تَدى هسألِ حداب است؛ ایي هشتَغ تِ خَد فشد هیضَد .ػشض کشدین ایي دلیل
ّن ًاتوام است؛ دٍ اضکال ًسثت تِ ایي دلیل رکش کشدین.
اشکبل سَم
اضکال سَم ًسثت تِ ایي دلیل آى است کِ اختیاس ٍ آصادی صى دس هَسد احتشام خَیطتي تا ختایی استت کتِ اص ًاحیتِ ضتشع
هحذٍدیتی تشای آى تؼییي ًطذُ تاضذ .اگش ها دلیلی تیاتین کِ ضاسع حذ اختیاس ٍ آصادی صى دس هحذٍدُ احتشام ٍ حشهت خَدش
سا هؼیّي کشدُ ،دیگش ایي حشین ٍ احتشام تِ ًحَ هؽلك دس اختیاس صى ًیست .پس تِ ػثاست دیگش احتشام ٍ حشهتت صى ٍ ایٌکتِ
ایي احتشام تِ دست خَد اٍست ،اؼالق ًذاسد .ایٌؽَس ًیست کِ هؽلما ایي حشین ٍ احتشام دست خَدش تاضذ.
سؤال:
استاد :هسألِ حك ًیست؛ ایي چیضی کِ تِ ػٌَاى احتشام صى تِ ػٌَاى حکوت حداب رکش ضذُ ،تذٍى حذ ٍ حصش ًیست کِ دس
ّوِ حال ٍ دس ّوِ ضشایػ تِ اختیاس خَد اٍ تاضذ کِ تگَیین خَدش دلص ًویخَاّذ حشیوص حفظ ضَد ،ایتي دیگتش دستت
خَدش است .ػشض هیکٌین ایي اؼالق ًذاسد ٍ ایي حشین همیذ تِ دلیل ضشػی هیضَد اگش دلیلی داضتِ تاضین.
سؤال:
استاد :ایٌکِ ایي آصادی دس حیؽِ حشین ٍ حشهت ٍ احتشام خَدش هثٌای استٌتاج فشدی تَدى حداب لشاس گشفت ،ػشض ها ایي
است کِ ایي هؽلك ًیست؛ تش فشض ایي اثثات کٌذ فشدیت سا ،تا یک خایی اثثات هیکٌذ .اگش یک خایی ضاسع ایتي سا هحتذٍد
کشد دیگش فشدیت اثثات ًویضَد؛ ها ًویخَاّین تگَیین پس اختواػی است .اگش آصادی دس حیؽِ احتشام ،دلیل فشدیتت تاضتذ،
ٍلی ایي آصادی هحذٍد است؛ پس کأى ایي فشدیت هحذٍد است ... .حشف ها ایي است کِ ضوا کِ هیگَییذ ایي حشین ٍ احتشام
خَدش است ،پس فشدی است ،اگش ضاسع هی گَیذ تلِ ،ایي حشین دست خَدت است ٍ تایذ سػایت کٌی؛ اهتا ایتي حتشین کتِ
افساسش دس دست تَست ٍ ضوا هیخَاّی تگَیی فشدیت داسد ،ایي دس خاًِ ،هحیػ تستِ ،پیص دٍست ٍ ّوکتاسّ ،تش کتاسی
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هیخَاّی تکي اها ٍلتی تیشٍى هیآیی اختیاسش دست خَدت ًیست ضوا کِ تیشٍى هیآیی تایذ احتشام خَدت سا حفظ کٌی... .
ها هی گَیین تش فشض دلیلی تیایذ کِ دس تیشٍى ایي احتشام دیگش دست خَدت ًیست ،هؼلَم هیضَد فشدی ًیست .اهکاى ایٌکتِ
آى احتشام ٍ آى حیؽِ احتشام هحذٍد ضَد ٍخَد داسد.
ایٌْا ادلِ ٍ ضَاّذ ٍ لشائي ٍ هؤیذاتی است کِ دس ایي همام رکش هیضَد .ها ٍلتی هیگَیین دلیل لضٍهاً ادلِ هحکن ٍ لَی ًیست؛
تؼعی اص ایي ادلِ هوکي است ظؼیف تاضذ .تاالخشُ ها ّوِ هذػاّا سا تایذ ایٌدا تشسسی کٌین .ایٌکِ هثالً تشخی سٍایات ظؼیف
است ٍ رکش هیضَد ،فَلص ایي است کِ ایي سٍایت ظؼیف تاضذ ٍلی هؤیذ هیتَاًذ تاضذ .ها هدوَػِ ضَاّذ ،لشائي ٍ هؤیذات
ٍ ادلِ سا رکش هیکٌین.
دلیل چهارم

اساساً حداب ٍ پَضص تشای صى صشفاً تِ هٌظَس حفظ صى ٍ هصالح صى خؼل ضذُ است .اگش تِ صى هیگَیٌتذ پَضتص داضتتِ
تاش ،یک هصلحتی است کِ تِ خَد صى تشهیگشدد .آى هصلحتّا هوکي است هتؼذد تاضذ؛ حفظ اص فساد ،حفظ اص ًگتاُّتای
دیگشاى ،ایٌکِ هَسد تؼشض لشاس ًگیشد ٍ خیلی اص اهَس .لزا چَى هصلحتّا تِ خَد فشد هشتَغ هیضَد ،پس حداب یک اهش
فشدی است ٍ حکن آى فشدی است .ایي سا دس گزضتِ تِ یک صَست دیگشی تثییي کشدین؛ دس تحث اص اختواػی تَدى حدتاب
دلیل چْاسهی کِ رکش کشدین ّویي هصالح تَد .حاال ایي هستذل اتفالاً تش تشخی اص ًکات کِ ها آًْا سا ضاّذ تش اختواػی تتَدى
هی داًین تکیِ کشدُ ٍ آًْا سا دلیل تش فشدی تَدى حداب هیداًذ .کأى یک اضکالی تِ آى ادلِ هیتَاًذ تاضذ ٍ ها تایتذ ایٌْتا سا
پاسخ دّین ٍ دس ػیي حال خَدش ّن دلیلی تِ ػٌَاى تأییذ فشدی تَدى حداب رکش ضذُ است .هیگَیٌذ حداب تِ خاؼش یک
هصالحی خؼل ضذُ؛ ایي هصلحتّا هشتَغ تِ خَد صى است ٍ لزا یک اهش فشدی است.
بزرسی دلیل چهارم

ایي دلیل ّن لاتل لثَل ًیست؛ چَى ها اًکاس ًویکٌین هصلحتّایی کِ دس لساى آیات ،سٍایات ٍ یا حکوتّایی کِ رکش ضذُ،
ایٌْا تِ ًَػی هشتَغ تِ خَد صى است اها ایي هٌافاتی تا ایي ًذاسد کِ هصلحت تِ اختواع ٍ خاهؼِ ّن هشتتَغ تاضتذ .هتا االى
ًویخَاّین تگَیین حتواً ّست؛ هیگَیین صشف اهکاى تاصگطت ایي هصلحتّا تِ خاهؼِ ایي دلیتل سا تاؼتل هتیکٌتذ .ایٌْتا
هی خَاٌّذ تا ایي دلیل اثثات کٌٌذ فشدی تَدى حداب ساٍ ،لی ها هیگَیین ایي دلیل ًویتَاًذ اثثات کٌذ فتشدی تتَدى هستألِ
حداب سا .لزا ایي دلیل ّن تاؼل است.
دلیل پنجن

یکی اص ضشایؽی کِ تش ای صى ًواصگضاس رکش ضذُ ایي است کِ دس ٍلت ًواص تایذ حداب داضتِ تاضذٍ ،لَ ّیچ کسی اٍ سا ًثیٌتذ.
ایٌدا دیگش چِ هصلحت اختواػی هیضَد فشض کشد؟ ایٌکِ دس ٌّگام ًواص ٍلَ پٌْاى اص ّوِ اًظاس تایذ حدتاب داضتتِ تاضتذ،
ستش صالتی سا سػایت کٌذ ٍ یک پَضص الصم تشای خَدش فشاّن کٌذ ،ایي ًطاى هیدّذ کِ حداب اساساً یک حکتن فتشدی
است ٍ حکن اختواػی ًیست؛ ایي تاالخشُ حکایت اص فشدی تَدى حکن حداب هیکٌذ.
بزرسی دلیل پنجن

ایي دلیل ّن تاؼل است؛ اگش دس ًواص دستَس تِ حداب دادُ ضذُ ٍ دس هماتل خذاًٍذ خَاستِ ضذُ کِ پَضتص خاصتی داضتتِ
تاضذ ،ایي اثثات ًوی کٌذ کِ اصل حداب یک اهش فشدی است .تلًِْ،ایتاً اص ایي استفادُ هیضَد کِ دس یتک هتَالؼی ٍ دس یتک
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ضشایؽی ایي یک اهش فشدی هحط است؛ ستش صالتی یک اهش فشدی است .تحث ها دس ستش ٍ حدتاب ًوتاص ًیستت؛ تحتث دس
پَضص صالتی ًیست؛ تحث ها دس پَضص غیش صالٓ است .تاالخشُ دس ستش صالتی یک لیَدی ٍ یک حذٍدی رکش ضذُ ٍ ادلِ
خاظ خَدش سا داسد کِ ها تِ ٍاسؽِ آى ادلِ هیگَیین دس ٌّگام ًواص تایذ پَضص سػایت ضَد .ایي فَلص ایي است کِ اثثات
هی کٌذ حداب دس ٍلت ًواص تایذ سػایت ضَد ٍ ایي حداب ٍ پَضص صالتی یک اهش فشدی است .گشچِ ّوَاسُ ّن ایي چٌیي
ً یست؛ تاالخشُ اگش ّویي صى تیشٍى اص هحیػ خاًِ ٍ دس خایی کِ خلَتی ًیست ًواص تخَاًذ ،تتاالخشُ ایتي تکلیتف سا داسد ٍ
هیتَاًذ آى حیث اختواػی ّن تش آى هتشتة ضَد .اصالً ضایذ یکی اص خْاتی کِ تِ خاؼش آى حداب سا دس ًواص ٍاخة کشدُاًذ،
ایي است کِ هثالً هَلغ ًواص هوکي است ًاهحشهی تیایذ ٍ اٍ سا تثیٌذ؛ الثتِ ایٌْا استحساى است.
سؤال:
استاد :فشض ایي است کِ دس ٌّگام ًواص ًوی تَاًذ تشای خَدش پَضص دسست کٌذ .ایٌکِ اٍ سا تثیٌذ یا هَاخِ ضتَد ٍ ًاچتاس
ضَد تشای فشاس اص هَاخِْ ًواصش تِ ّن تخَسد .ایٌْا دس حذ یک استحساى است ٍ ّیچ پطتَاًِای ًذاسد .ضایذ ایي تاضتذ کتِ
تاالخشُ اگش کسی هی خَاّذ ًواص تخَاًذ اگش تذٍى پَضص تاضذ ،حاال فشض کٌیذ کِ دس یک ضشایؽی لشاس تگیشد کِ ًتاهحشهی
تخَاّذ ٍاسد ضَد ٍ اٍ سا تثیٌذ ،ایي اگش تخَاّذ تِ دًثال تأهیي پَضص ٍ حداب الصم تشٍدً ،واص ٍ ػثادتص تِ ّن هیخَسد.
دلیل ششن

تشخی گفتِاًذ دس ّیچ یک اص آیات لشآى کِ دستاسُ حداب سخي گفتِ ضذُ ،اضاسُای تِ ٍخِْ اختواػی حداب ٍ پَضص ًطذُ
است .یؼٌی حتی اگش ٍخَب سا اص آى آیات استفادُ کٌین ،اها اختواػی تَدى حداب اص ایي ادلِ ٍ آیات تذست ًوتیآیتذ .پتس
دلیل ضطن دس ٍالغ تشهیگشدد تِ ػذم داللت آیات ٍ ػذم تصشیح آیات تِ اختواػی تَدى حداب .تؼعی اص ایٌْا هیگَیٌذ آیات
لشآى داللت تش ٍخَب حداب ًذاسد؛ تش فشض ّن کِ داضتِ تاضذ اص آى استفادُ ًویضَد کِ یک ٍظیفِ اختواػی استت؛ تلکتِ
یک تکلیف فشدی است ٍ ایي سا تِ ػٌَاى ضاّذ دس ایٌدا رکش کشدُاًذ.
بزرسی دلیل ششن

ایي دلیل ّن لاتل لثَل ًیست؛ چَى:
اٍالً :اختواػی تَدى الصم ًیست اص آیِ ٍ سٍایات استفادُ ضَد .تِ چِ دلیل تگَیین اختواػی تَدى یک حکن تایذ حتوتاً اص آیتِ
استفادُ ضَد؟ اختواػی تَدى یا فشدی تَدى تِ خَد هَظَع تشهیگشدد؛ تٌاسة حکن ٍ هَظَع ٍ خَد هَظَع تِ ًحَی است
کِ ػشف ایي سا هی فْوذ کِ ایي فشدی است ،اختواػی است ،آثاس اختواػی داسد یا ًِ .ایٌکِ آیات تصشیح تِ ایي ًکشدُاًتذ یتا
داللت تش ایي ًذاسًذ ،ایي ًویتَاًذ اثثات فشدیت کٌذ.
ثبًیبً :دس تحث گزضتِ لشائي ٍ ضَاّذ تسیاسی تش اختواػی تَدى رکش کشدین اص خَد آیات لشآى ٍ سٍایات .دس آیات ،آیِ «ذلک
أدًی أى یعرفي فال یؤذیي» ایي خَدش تِ آى حیث اختواػی تَخِ داسد ٍ تَخِ هیدّذ؛ یا «ذلک اطهر لقوَثکن ٍ للوَثهي»،
ایٌْا چیضّایی تَد کِ دس آیات لشآى تش آى حیث اختواػی داللت هیکٌذ.
دلیل هفتن

دس ضأى ًضٍل آیِ «یب ایهب الٌجی لل الزٍاجک ٍ ثٌبتک ٍ ًسبء الوؤهٌیي یدًیي علیهي هي جالثیجهي ٍ ذلک أدًی أى یعرفي فال
یؤذیي»  ،گفتِ ضذُ کِ تشای ایٌکِ صًاى آصاد اص صًاى کٌیض تویض دادُ ضًَذ ٍ هشداى ٍ فاستماى هتؼتشض صًتاى آصاد ًطتًَذ ،آًْتا
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خَدضاى سا تپَضاًٌذ اها کٌیضّتا الصم ًیستت تپَضتاًٌذ؛ چتِ ایٌکتِ دس آى ضتشایػ ٍ دس آى صهتاى کٌیضّتا ّتن خَدضتاى سا
ًویپَضاًذًذ .پس ًفس ایٌکِ تِ کٌیضّا اخاصُ دادُ هیضَد حداب ًذاضتِ تاضٌذ ٍ تِ صًاى آصاد اهش تِ حداب هیکٌذ ،ایي کاهالً
دلیل تش فشدی تَدى حداب است ٍ ًِ اختواػی تَدى حداب .چَى اگش حداب یک اهش اختواػی تَد ،هخصَصاً تا تَخِ تِ آى
حکوت ّایی کِ تشایص رکش ضذُ ،چشا تیي صًاى حش ٍ کٌیض فشق گزاضتِاًذ؟ دس هَسد کٌیضّا چشا اخاصُ دادُاًذ حدتاب ًذاضتتِ
تاضٌذ یا اصالً گفتِاًذ ًذاضتِ تاضیذ؟ پس ایي دلیل تش آى است کِ حداب یک اهش فشدی است.
بزرسی دلیل هفتن

تِ ًظش هیسسذ ایي ّن لاتل لثَل ًیست .یک ٍلت ها هیخَاّین تِ ایي آیِ ٍ ضأى ًضٍلی کِ دس ریل ایي آیتِ ،آى ّتن تَستػ
تشخی اص هفسشیي رکش ضذُ ،استٌاد کٌین ٍ اثثات کٌین اختواػی تَدى حداب سا ،کِ الثتِ ػشض کشدین ایي آیِ ٍ ضأى ًضٍلی کِ
دس تفاسیش تشای آى ًَضتِ ضذُ ،دلیل تش اختواػی تَدى حداب ّست .الثتِ تشخی اضکاالتی کشدُاًذ.
سؤال:
استاد :استثٌاء لَاػذ هي الٌساء ٍ استثٌاء کٌیض سا گفتین ٍ تیاى کشدین کِ ایٌْا خَدش دلیل تش اختواػی تَدى است .ایٌدا کساًی
کِ هؼتمذًذ حداب یک اهش فشدی است ،اتفالاً تِ ّویي استٌاد کشدُاًذ تش فشدی تَدى هیگَیٌذ اگش ایي یک اهش اختوتاػی تتَد
چشا ایٌْا استثٌا ضذُاًذ ٍ گفتِ اًذ الصم ًیست حداب داضتِ تاضٌذ ٍلی آًْا الصم است حداب داضتِ تاضٌذ؟ پس هؼلَم هیضَد
ایي یک اهش اختواػی ًیست ،تلکِ اهش فشدی است.
ایي دلیل ّن فیِ ها فیِ .یک ٍلت هی خَاّین تگَیین ایي دلیل تش اختواػی تَدى حداب است کِ ایتي سا لتثالً گفتتین ٍ اص آى
ػثَس کشدین؛ اها تش فشض ایي آیِ ٍ ضأى ًضٍل آى دال تش اختواػی تَدى حداب ًثاضذ ،هیتَاًذ فشدی تَدى حداب سا اثثتات
کٌذ یا ًِ؟ تِ چِ دلیل ایي دال تش فشدی تَدى حداب است؟ ایٌکِ یک گشٍّی استثٌا ضذُ تاضٌذ ،تِ چِ دلیل ٍ چگًَِ هیتَاًذ
دال تش فشدی تَدى حداب تاضذ؟
سؤال:
استاد :ػشض ها ایي است کِ ایي تش ایي فشض استَاس است کِ آًچِ دس آیات ٍ سٍایات تشای فلسفِ حداب ٍ پَضص گفتِ ضذُ
ػلت تاضذ .دس حالی کِ ایٌْا حکوت است ٍ توام حکوت ّن ًیست .هسألِ فسادی کِ هوکي است تش تیحداتی هتشتة ضتَد،
ؼوغٍسصی کساًی کِ خذای ًکشدُ هیخَاٌّذ تِ هؽاهغ سَء خَد تشسٌذ؛ ایٌکِ هثالً صى هصًَیت پیذا کٌذ؛ ایٌْا هدوَػاً اهَسی
است کِ تشای حداب گفتِاًذ اها آیا حداب حکوت ٍ ػلت ٍ هصلحتص فمػ دس ّویيّا هٌحصش است؟  ...ها آًدا گفتتین کتِ
حتی اگش ایٌْا حکوت تاضٌذ ،هؼٌایص آى ًیست کِ حکن دایش هذاس ایي است؛ ٍلی حکوتّایی کِ دس خَد آیات ٍ سٍایات رکش
ضذُ ،ایي حکوتّا لذس هسلّن ٍ فی الدولِ یک لذس هتیمي ٍ حذاللی اص اختواػی تَدى حداب سا اثثات هیکٌذ ... .ایٌکِ صى سا
حفظ کٌذ ا ص تؼشض؛ صى سا هصَى ًگِ داسد اص ًگاُ فاسماى؛ ایٌکِ خلَی هفاسذ گشفتِ ضَد ،ایٌْا ّوِ آثاس اختواػی استت... .
آًدایی کِ گفتین تِ سٍایات استذالل هیکٌین تؼعی اص ایي حکوت ّا دس تاب ًظش رکش ضذُ؛ سْن هي سْام اتلیس ،سٍایت ضتیخ
صذٍق دس ػلل کِ حشّم الٌظش لوا فیِ تْییح ا لشخال ٍ تْییح الی الفساد ٍ ،چٌذ چیض دیگش؛ ایٌْا ّوِ تشای ًظش تَد .گفتین دسست
است کِ ایٌْا ّوِ تشای ًظش است ٍ حتی هوکي است کسی تگَیذ ایٌْا حول هی ضَد تش ًظش هغ اللتزٓ کتِ حتشام استت؛ ٍلتی
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هیخَاّین ایي سا تگَیین کِ هؼلَم هیضَد تاالخشُ فاسؽ اص ایٌکِ ایي ًظشً ،ظش هغ اللزٓ تاضذ یا ًِ ،ایي هَظَع یک هَظَػی
است کِ ایي آثاس اختواػی سا داسد .اصالً کاسی ًذاسین ًظش تا لزت سا هیگَیذ یا ًظش تذٍى لزت ،ایي دس ایٌدا فتشق ًوتیکٌتذ؛
یک هَظَػی کِ ایي لاتلیت سا داسد کِ یک چٌیي اهَسی تش آى هتشتة ضَد ،ایي هیضَد یک ػوتل داسای اثتش اختوتاػی... .
هسلّواً تیي ًظش ٍ پَضص استثاغ ٍ پیًَذ ّست هگش هی ضَد اص یک ؼشف تِ هشد تگَیذ ًگاُ ًکٌی اص ؼشف دیگش تِ صى تگَیذ
پَضص الصم ًیست .آًدا گفتین ًظش هؼوَلی ٍ تذٍى لزت ّن دس صَستی خایض است کِ تِ ایتي ًظتش ًیاصهٌتذ تاضتذ ... .اصتالً
هیضَد ضاسع تگَیذ هشداى ًگاُ ًکٌیذ اها صى ّش ؼَس دلص هیخَاّذ تیشٍى تیایذ؟ ایي اصالً ػمالیی است؟  ...دس هَسد هشداى
ّن گفتین ایٌؽَس ًیست .ها دس هَسد هشداى گفتین پَضص ٍاخة ًیست ٍ ًظش ّن اضکال ًتذاسد ... .ػتشض هتا ایتي استت کتِ
تاالخشُ آى حکوت ّا ٍلَ حکوت است ٍ ػلت ًیست؛ ٍلَ حکن دایش هذاس آًْا ًیست؛ تاالخشُ پیًَذ ٍ استثاغ ایي همَلِ سا تتا
اختواع ًطاى دادُ ٍ اثش اختواػی ایي ػول سا تیاى هیکٌذ .آى ٍلت ایٌدا دس هَسد کٌیض کِ گفتِ هیضَد ،کٌیض استثٌا ضذُ ٍ تتش
کٌیض ٍاخة ًیست؛ ػیة ًذاسد؛ دس یک هَاسدی هوکي است حداب تِ خاؼش یک هصالح اّن ،تِ خاؼش ضشایػ خاصی کِ ایٌْا
داضتٌذ ،اص ایٌْا تشداضتِ ضذُ تاضذ ... .خَد ّواى ّن هحل تحث است؛ هشحَم آلای هؽْشی آًدا اضکال کشدُ کِ هگش هیضتَد
اص یک ؼشف تگَیین ایٌدا تِ صًاى گفتِ ضوا سش خَدتاى سا تپَضاًیذ ٍ سٍسشی سش کٌیذ تا ضٌاختِ ضَیذ ٍ ضوا سا اریت ًکٌٌذ؛
پس هؼٌایص ایي است کِ آًْا اریت ضًَذ ػیة ًذاسد؟  ...هیخَاّن ػشض کٌن تاالخشُ تٌاتش دالیلی یا اصالً آى هَلغ هتؼتاسف
تَدُ یا هثالً ایي هوکي تَد اختالؼی کِ پیذا هیکشدًذ ،تطاتْی کِ پیذا هیکشدًذ ،ایي یک آثاس دیگشی تِ دًثالص تَد .ایي تِ ّش
حال تِ ّش دلیل ایي گشٍُ استثٌا ضذُ اًذ .استثٌاء ایي گشٍُ دس همایسِ تا صًاى حش کِ ّوِ تکلیف تِ ایي اهش داسًذ ،ایي دلیل تتش
فشدیت ًیست؛  ...اگش دس یک هَسدی یک حکوی کِ داسای اثش اختواػی است استثٌایی صَست تگیشد ،اختواػی تتَدى ًمتط
هی ضَد؟ هثالً فشض تفشهاییذ صکات یک ػولی است کِ داسای اثش اختواػی است؛ خْاد یک ػولی است کِ داسای اثش اختواػی
است .اگش تِ دالیلی گشٍُ ّایی اص دادى صکات دس حالی کِ ّوِ ضشایػ هَخَد است استثٌا ضًَذ؛ یا هثالً اص خْاد استثٌا ضًَذ ٍ
تگَیٌذ ایي گشٍُ ّا الصم ًیست تِ خْاد تشًٍذ؛ آیا ایي هؼٌایص آى است کِ ایي ػول اثش اختواػی ًذاسد؟  ...هیگَین ایي اثش سا
داسد؛ چشا گفتِاًذ ایي کاس سا کٌیذ؟ تشخی اص ایٌْا تِ ػٌَاى حکوتّای ایي اهش است کِ ها ایٌْا سا هیپزیشین؛ اها ایتي ّوتِاش
ًیست ... .لزا تأکیذ هیکٌین حکوت است؛ لزا تأکیذ هیکٌین ػلت ًیست؛ هوکي است ػلتّا یا حکوتّای دیگشی داضتِ تاضذ
کِ تِ ٍاسؽِ آى استثٌا صَست گشفتِ تاضذ .تٌاتشایي اگش استثٌایی دس هَسد کٌیضّا صَست گشفتِ ،ایي تِ ّیچ ٍختِ داللتت تتش
فشدی تَدى حداب ًویکٌذ.
ایي ّفت دلیلی است کِ دس ایي همام هیضذ رکش ضَد.
«ٍالحوذ هلل سب الؼالویي»
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