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 چکیده مقاله:

 

ر کشف مباحث مطرح بین اصولین بحث إجزاء أمارات هنگام کشف خالف از واقع است، یعنی آیا اگیکی از 

هد بود یا خیر؟ شود که أماره ای که بدان عمل کرده ایم خالف واقع بوده است آیا این عمل ما مجزی از واقع خوا

زم است که نظر الراین بر هر مجتهد این بحث از آنجایی اهمیت دارد که دارای نتائج بسیاری در فقه می باشد بناب

 خود در این باره را مشخص نماید.

م از قائلین ما در این مقاله با تعریف لغوی و اصطالحی إجزاء و بیان محل بحث، به بررسی اقوال مختلف اع

الیل آن ختلف و دبه عدم إجزا و قائلین به إجزا پرداختیم و پس از بررسی دالیل هر گروه ضمن آشنایی با اقوال م

د از طرفی دالیل ها به این نتیجه رسیدیم که دالیل قائلین به إجزاء هر چند در خور توجه بود ولی به نظر می رس

ر فقه خواهد قائلین به عدم إجزاء قوی تر است و از طرف دیگر لزوم احتیاط در این مسئله که نتائج بسیاری د

 ء أمارات از واقع هنگام کشف خالف شویم.داشت، اقتضای آن را دارد که ما قائل به عدم إجزا
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 مقدمه

ست که خالف، از بحث هایی ا بحث إجزاء در أمارات بعد از کشفإجزاء در اوامر ظاهریه و از جمله آن 

یلی ابراز نموده اصولیین به آن توجه خاصی نموده اند و هر کس از آنها نظر خود را در إجزا و یا عدم آن با دال

یا نظر دم اجزا و اند؛ بنابراین بر هر مجتهد اصولی الزم است که به بررسی و اعالم نظر خود اعم از اجزا و یا ع

 دیگر در این موضوع بر اساس مستندات و اقوال مختلف بپردازد.

ساس ابحث إجزاء ثمرات بسیاری در فقه و صحت و یا عدم صحت و حکم اولیه عمل مکلیفینی را که بر 

ر صورت داگر قائل به عدم إجزاء أماره عمل نموده و خالف واقع کشف شده است، خواهد داشت؛ به طور مثال 

ل خواهد در أماریت أماره شدیم، اعمال گذشته مکلف که بر اساس این اماره عمل نموده است، باطکشف خالف 

جزا باشیم دیگر بود و اگر مکلف هنوز در وقت آن تکلیف باشد باید آن را إعاده نماید و در صورتی که قائل به إ

یل مبحث إجزا از این تفاصواهد داد.با آثار خود را نشان خ نیازی به إعاده نخواهد بود؛ و مباحث تبعی که در فقه

 اهمیت بسزایی برخودار خواهد بود.

ز کفایه کتب و مقاالت بسیاری به این موضوع پرداخته اند از جمله مهمترین آن کتاب ها عبارت است ا

حقق خویی االصول آخوند خراسانی، نهایه االصول محقق بروجردی، کتب اصولی امام )ره( و مرحوم نائینی و م

قاله را که به صورت ... که در مبحث إجزاء در اوامر ظاهریه، این موضوع را بررسی نموده اند ولی الزم دیدم این مو

، موضع  پرداخته است را نگاشته و با بررسی و تحلیل آنجمع آوری اقوال و استدالل های مختلف خالصه به 

 شخص نماید.ما همراهی این مقاله موضع خود را خود را در پایان ابراز دارم. خواننده محترم نیز می تواند ب

ا و سپس مقاله با تعریفات لغوی و اصطالحی شروع شده و پس از تحریر محل نزاع به بررسی اقوال در اجز

 در عدم اجزا پرداخته و در پایان جمع بندی و نتیجه نهایی را بیان می دارد.

 امیداوارم که مورد توجه و فایده واقع گردد.

 ادی کردانیه                                                                                                           

 1438جمادی الثانی  11

 1395اسفند  20مطابق با 
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 بخش اول: مفاهیم و کلیات

 معنای لغوی و اصطالحی إجزاء

، 1/455 ؛ مقاییس،7/151یط،کردن از شیء دیگر است.)المحإجزا در لغت به معنای کفایت کردن و بی نیاز 

مطلوب موال  ودر اصطالح عبارت است از انجام مطلوب مولی با تمام آنچیزی که در مأموربه م (1/47لسان العرب

ض امرکننده به ان متعلق األمر در حصول غر( یا اینکه عبارت است از تأثیر إتی10م،2007معتبر می باشد.)حسینی،

 (10م،2007که امر ساقط گردد.)حسینی،طوری 

 تحریر محل نزاع

 محل بحث در این موارد نمی باشد:

 ره ای در ظرف خودش معتبر نبوده است یعنی اینکه مجتهد مثال روایتی را صحیح می دانستهجایی که أما -1

محل  ولی بعد مشخص شد که روایت ضعیف است در این صورت به طور قطع إجزایی صورت نگرفته است و

 (2/302ق،1422بحث در این مورد نیست، زیرا اصالً امر ظاهری ای نبوده است تا طبق آن عمل شده باشد.)خرازی، 

د در اینجا اصالً موافقت با امر وجود ندارد و ولی این قطع ما خطا باش یدا کنیمجایی که قطع به مأموربه پ-2

 (88الصول،اطع خطئی از محل بحث بیرون است. )کفایه امر بدون اطاعت و امتثال مانده است؛ به عبارت دیگر ق

کلیف اشتباه بوده است به طور مثال نماز ظهر واجب بوده ولی اماره نماز جمعه را واجب تجایی که اصل -3

 (1/383ق،1424نی، می دانسته و آن را امتثال نموده است، در اینجا نیز معنا ندارد که از اجزاء صبحت کنیم.)سبحا

حکم یا موضوع یا مانع بودن امری دربا خروج این موارد در جایی است که أماره ای بر شرط یا جزء محل نزاع 

د، در ق آن عمل کند سپس خطا بودن آن أماره مشخص شود و واقع چیز دیگری بوده باشقائم شود و مکلف طب

از عمل به  بوده آیا مجزیاینجا سوال پیش می آید که عمل طبق أماره ای که در ظرف خودش برای مجتهد معتبر 

 (2/74ق، 1422واقع می باشد یا خیر؟ )اصفهانی، 
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 بیان نظرات قائلین به عدم إجزابخش دوم: 

 )حفظه اهلل( نظر سیدنا االستاد جزایری

رای إجزاء اصول سیدنا االستاد جزایری برای إجزاء امارات از واقع سه صورت فرض نموده اند همانطور که ب

 ملیه نیز چنین نموده اند؛ ع

پس معلوم شود بخش اول: أماره قائم بشود بر یک حکم مستقل مثالً أماره بر وجوب نماز جمعه قائم شود س

 که نماز ظهر واجب بوده است.

نین جزء چبخش دوم: أماره قائم بشود که عملی دارای شرط و یا جزئی است سپس معلوم شود که آن عمل 

 و یا شرطی را ندارد.

که دارای  أماره قائم شود بر اینکه فالن عمل شما شرطیت و جزئیتی ندارد و سپس مشخص شودبخش سوم: 

 جزئیت و یا شرطیتی می باشد.

دیدم ولی نایشان در هر سه مورد قائل به عدم إجزاء شده اند و مورد سوم را گفته اند که در کتاب خاصی 

همان دالیل  چنین فرضی هم قابل تصور است، که در اینجا نیز نمی توان قائل به إجزا شد. دالیل ایشان بیشتر

 یل إجزاء را کافیبه إجزاء می شوند ولی دال می باشد که بعدا می آید هرچند ایشان در پایان متمایلفقهاء أعالم 

 (2/43، ندانسته و از طرفی جانب احتیاط را مالحظه کرده و قائل به عدم إجزاء می شوند. )تحریر االصول

 )رحمه اهلل( نظر صاحب کفایه

ند صاحب کفایه نیز که مبنایشان در أمارات تنجیز و تعذیر است، به صورت مطلق قائل به عدم إجزاء شده ا

أمارات باشیم و چه قائل به موضوع و سبب بودن أمارات؛ بر طبق طریقی بودن أمارات یعنی چه قائل به طریقی 

بحث را واضح دانسته اند که إجزایی صورت نگرفته است، زیرا اصالً واقع غیر از آنچیزی بوده است که أماره بدان 

یعنی اینکه أماره را طریق الی الواقع ندانیم بلکه داللت نموده است. ولی بر طبق موضوع و سبب بودن أمارات 

زیرا خود أماره دارای مصلحت جداگانه ای است در این صورت هم می فرمایند: نمی شود قائل به إجزاء شد 

هرچند مصلحت أماره به دست آمده است ولی مصلحت واقع تحصیل نشده است و باید تحصیل گردد، اال اینکه 

صالة خواسته است که در اینصورت با انجام مؤدای أماره، دیگر نمی توان مصلحت واقع بگوئیم شارع از ما یک 
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را به دست آورد، و إعاده نیاز نخواهد بود؛ بنابراین ایشان چه بنابر مسلک طریقیت و چه سببیت قائل به عدم 

 (2/85)منتهی الدرایه، إجزاء شده اند.

 )رحمه اهلل( نظر محقق خویی

یه، با وقائل شدن به إجزاء به شکل مطلق حتی در اصول عمل کفایهز نقل کالم صاحب محقق خویی هم پس ا

ک بدهیم و در اشاره به کالم صاحب کفایه در بحث أمارات بیان می دارند که ما باید بین سببیت و طریقیت تفکی

أقسام سببیت  فت؛ سپسطریقی بودن قائل به عدم اإلجزاء شویم ولی در تمام أقسام سببیت می توان إجزاء را پذیر

 را چنین بیان می دارند:

از احکام را قبل  خداوند حکمی -أشاعره ثابت نیست این نسبت به -دند که أشاعره معتق سببیت أشعری:-1

د و هر چه از اینکه مجتهد به آن دست یابد، جعل ننموده است و واقع حول محور رأی مجتهد و نظر او می چرخ

 شود و اگر هم رأیش عوض شد، در واقع موضوع حکم عوض می شود و با این او حکم کند همان واقع می

ز آنچه که ا، زیرا اصالً واقعی غیر تبدیل حکم نیز منقلب می شود و در اینصورت دیگر کشف خالف معنا ندارد

ل ای قب رأی مجتهد است وجود ندارد، به عبارت دیگر این قول بر این اساس است که در واقع مصلحت ومفسده

ماره بر وجوب از وجود أماره وجود ندارد تا اینکه منشأ حکم شود بلکه مصلحت و مفسده در فعل به خاطر قیام أ

 یا حرمت آن به وجود می آید.

: به معتزله چنین نسبت داده شده است که قیام أماره باعث می شود که حکم واقعی فعلی سببیت معتزلی-2

قتی که وماره باعث إحداث مصلحت و مفسده در متعلق خودش می شود و همان مؤدای أماره باشد، زیرا قیام أ

حقق می شود؛ مأحکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد در متعلق آن أحکام باشد بنابراین حکم واقعی فعلی در آن ها 

و ین عالم در واقع معتزله به وجود احکام واقعی در شریعت مقدس اعتراف دارند و اینکه این احکام مشترک ب

 جاهل است و لکن احکام واقعی فعلی را در مؤدیات حجج و أمارات می دانند.

: آنچه که نسبت داده شده به برخی از امامیه که قیام أماره سبب إحداث مصلحت در سلوک مصلحت سلوکیه-3

ه آن یرد کآن إماره می شود و اگر عمل طبق أماره صورت بگیرد به خاطر انقیاد به آن مصلحتی تعلق می گآن 

ر مصلحت بمصلحت جبران واقع می نماید؛ در اینجا هیچ تغییری در مصلحت واقعی واقع نمی شود و امر واقعی 

 خود باقی می ماند فقط سلوک أماره باعث جبران آن مصلحت می شود.
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هم در آن  ایشان سپس بیان می دارند که طبق سببیت به معنای نخست و دوم باید قائل به إجزا شد و بحثی

حاضرات، یست و در معنای سوم نیز باید قائل به إجزاء شویم زیرا برگشت این سببیت به نوع دوم است. )من

2/82-93) 

سلوک أماره  باید گفت که در مورد سوم قول ایشان را نمی توان به طور مطلق پذیرفت زیرا ممکن است که

وان قائل به تبنماید در این صورت نمی مصلحت داشته باشد ولی نه به صورتی که جبران تام مصلحت واقع را 

 إجزا شد.

 چنین نتیجه گرفته اند: نتیجه آنکه محقق خویی پس از بحث های فراوان 

یاز به دلیل دارد مقتضای قاعده بنابر قول به سببیت با جمیع اقسامش إجزاء می باشد و عدم إجزاء در این قول ن

ص نماز دلیل و إجزاء نیازمند دلیل می باشد هر چند در خصو و مقتضای قول به طریقیت هم عدم اإلجزا می باشد

مقتضای قاعده که  خاص بر إجزاء داریم ولی در باقی ابواب فقه این دلیل وجود ندارد، بنابراین در دیگر ابواب به

 (2/111عدم إجزاء است رجوع می کنیم. )محاضرات، 

 )رحمه اهلل( نظر محقق نائینی

انند، یعنی دعدم إجزاء هستند چون ایشان معنای حجیت أمارات را تتمیم کشف می  مرحوم نائینی نیز قائل به

ف را تعبداً که احتمال خالأمارات دارای کاشفیت ناقص هستند و شارع با حجت قرار دادن أمارات باعث می شود 

ائل به عدم إجزاء قشان ( با این مبنا اگر أماره خالف واقع باشد مطمئناً ای4/484نادیده بگیریم. )فوائد االصول، 

 هستند همانطور که خودشان هم تصریح نموده اند:

ه در متعلق قائل شدن به إجزاء مالزم با تصویب باطل است زیرا وقتی که گفتیم إجزا وجود دارد یعنی اینک

حکام أماره مصلحت حادث می شود و باعث می شود که حکمی خالف حکم واقعی جعل شود که یا باعث تقیید ا

ی شود و قعی می شود و یا اصالً احکام واقعی موضوعیت خود را از دست می دهند و أمارات جایگزین آن موا

 (1/246این همان قول به تصویب است. )فوائد االصول،

ای ایشان در حجیت نتیجه آنکه مرحوم نائینی نیز به هیچ عنوان نمی تواند قائل به إجزاء شوند، زیرا وقتی مبن

ه آن، بشف باشد با خالف واقع شدن أماره دیگر کشفی نخواهد بود تا شارع با حجیت دادن أمارات تتمیم ک

 تتمیمش نماید.
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 نظر امام خمینی )ره(

 )ره( سه وجه در نظر گرفته اند و گفته اند: ضرت امامح

 ا به خاطرأمارات حجیتشان یا به شکل سببیت و موضوعیت یا طریقیت و کشف از واقع که این دومی هم ی

 بناء عقال بر أماریت است و تعبد به أماریت از واقع توسط شارع به صورت تأسیسی است.

 ی شویم.صورت اول که همان مسلک سببیت است که اصالً این مسلک فاسد است و ما اصالً متعرض آن نم

قائل به آنها  یاصورت دوم یعنی طریقیت بر اساس بناء عقال است، باید ببینیم که بناء عقال در اینجا چیست؟ آ

لکه عمل را بإجزاء هستند و یا عدم آن؛ و شکی نیست که عقال عند انکشاف خالف قائل به عدم إجزاء می باشند 

 از سرمی گیرند.

بول کرد قصورت سوم یعنی طریقیت بر اساس تعبد از طرف شارع تأسیساً؛ در اینجا هم نمی توان إجزاء را 

وسعه و یا تضییق ادله اولیه را بپذیریم و بگوییم که اوامر ظاهریه باعث تاگر قول حکومت اوامر ظاهریه بر حتی 

سببیت در  موضوع ادله اولیه می شود، در اینجا نمی توان این حکومت را پذیرفت زیرا باعث می شود قائل به

یت أمارات شویم در صورتی که خالف فرض است و فرض در اینجا این است که ما أمارات را از باب طریق

 (1/298،  ق1418حجت می دانیم. )امام خمینی،

ی أماره توضیح آنکه حکومت در أماره ای که خالفش ثابت شده، باعث می شود که آنچه خارج از واقع نمای

که از  است، حجت شود و این چیزی جز موضوعیت دادن به أماره نیست و همان عبارت اُخرایی از سببیت است

 فرض ما بیرون است.
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 دوم: بیان نظرات قائلین به إجزاءبخش 

 نظر محقق بروجردی )رحمه اهلل(

واقعی باشد، زیرا  محقق بروجردی قائلند که اصالً نزاع را نباید اینطور مطرح نمود که إجزاء امر ظاهری از امر

مری از زاء اما وقتی دو امر را در نظر بگیریم که یکی واقعی و دیگری ظاهری است چگونه می توان قائل به إج

مری متوقف بر دیگری شد؟! به همین دلیل قائل به عدم إجزاء أمارات از اوامر واقعی شده اند؛ زیرا سقوط هر ا

ستقل را متحقق متعلق خود آن امر است و آن چیزی که نزد اصحاب مطرح است هم این نیست که دو امر کامالً 

ا شرط و یا یقعی معلوم وجود دارد که به طبیعت و در نظر بگیرند بلکه بحثشان در آن جایی است که یک امر وا

ند و یا سومی مانعی از آن شک می کنیم؛ در این صورت أماره یا اصل به ما می گوید که دوتای اولی محقق شده ا

هم اصل  وجود ندارد و یا اینکه در جزئیت شیء و یا شرطیت و یا مانعیت چیزی شک می کنیم که در اینصورت

ا یک امر جزئیت و یا شرطیت و یا مانعیت آن داللت می کند. در هر صورت در جمیع موارد مو أماره بر عدم 

 واحد واقعی معلوم داریم و اصل و أماره مأموربه را توسعه می دهند مثل حکومت.

والً رجوع به ابنابراین حق این است که در أمارات در تمام شقوق آن قائل به إجزاء شویم و بر ما الزم است 

توجه به ادله  خیر؟ با م اثبات و ادله متکفل برای بیان احکام ظاهری کنیم که آیا اینها ظهور در إجزاء دارند ویامقا

ین مکلف آن است ااوامر ظاهری این ادله ظهور دارند بر اینکه نماز و یا حج و یا غیر از اینها نسبت به شاک  و 

ه إجزاء شویم در اینصورت باید قائل ب اش امر واقعی باشدکه وظیفه ظاهری اش اقتضاء می کند نه اینکه وظیفه 

مر ظاهری إخبار زیرا مکلّف هم وظیفه اش را همان اوامر ظاهری هستند، انجام داده است. به عبارت دیگر این اوا

ن اید آنها إتیابعن الواقع ندارند تا کذب و راستی از آن ها برداشت گردد، بلکه خودشان وظیفه آن مکلف است که 

 (139نماید. )نهایه االصول، 

 نظر محقق مکارم شیرازی )حفظه اهلل(

آیت اهلل مکارم شیرازی نیز بعد از بیان ادله امام )ره( بر إجزاء آن ها را رد نموده اند به اینکه اوالً ما در اصول 

ن أمارات و اصول عملیه عملیه نیز قائل به عدم حکومت ادله اصول عملیه بر أجزاء و شرایط هستیم و ثانیاً فرقی بی

از مخترعات عقالئیه هستند، نیست و همانطور که در ظرف شک وظیفه فعلی مکلف عمل از این جهت که آن ها 

به این اصول است وعقال به این حکم می کنند )هرچند حکم عقال ممکن است وسیعتر و یا مضیّق تر باشد( در 
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ات و اصول عملیه نمی باشد که ما در یکی قائل به إجزاء و أمارات نیز همین حکم جاری است و فرقی بین أمار

 (1/330ق،1428در دیگری قائل به عدم إجزاء شویم. )مکارم شیرازی، 

مری ظاهری در ظرف سپس ایشان قائل به إجزاء شده و دالیلی بر این امر اقامه می نمایند که : اوالً اگر مولی ا

هری است و که وظیفه عبد همین امر ظا ،این استفاده را می کند شک برای عبدش إنشاء نماید عرف از این امر

ی او همان مولی فقط از او در ظرف شک و یا وقتی که جهل به واقع دارد همین امر را می خواهد و تکلیف فعل

 اوامر ظاهری است چه اصول عملیه باشد و یا أماره.

اسد باشد و آن ها فمستلزم آن است که اکثر اعمال مکلفین ثانیاً اگر قائل به عدم إجزاء در چنین مواردی باشیم 

ا حکم به طهارت مزیرا علم اجمالی داریم که خیلی از چیزهایی که مثالً  نتوانند مصالح واقعی را به دست آوردند

یم ضو گرفته باشوآن می کنیم واقعاً نجس است و اگر ما با آن آب هایی که ظاهراً حکم به طهارت آن ها داده ایم 

موارد ... با  بسیاری از نمازهای ما باطل خواهد بود و همچنین در جایی که فتوای یک مجتهد تغییر کند و دیگر

اکثر  این حال آیا می توان گفت که شارع قانونی را که دارای یک مصلحت خاص است را جعل نموده که دست

 (1/330ق، 1428مکلفین به آن مصلحت نمی رسد؟! )مکارم شیرازی، 

حرف شما که  ولی دلیل دوم ایشان را می توان اینگونه پاسخ داد کردخواهیم  صحبتدلیل اول ایشان ر مورد د

ستند هدر جایی که فوت مصلحت واقع از طرف شارع باشد اشکال شما وارد است ولی مسبب فوت واقع مکلفین 

ز اتمام ی غیبت و وجود مانع اهمانطور که در قاعده لطف و وجود امام هم ضرورت لطف را ثابت می کنیم ول

ر اینجا نیز می دلطف بر بندگان، موانعی می دانیم که خود بندگان بر تمام کردن لطف بر خودشان ایجاد کرده اند 

 توان گفت که فوت واقع به خاطر اعمال بندگان است.

 )حفظه اهلل( نظر محقق سبحانی

فایه و مرحوم در ابتدا ایراداتی را بر صاحب ک محقق سبحانی با تفاصیلی قائل به إجزاء شده اند ایشان

 امام)ره( وارد می نمایند ومی فرمایند:

ت نه اوالً درست است که معیار در حجیت أماره کشف از واقع می باشد ولی منظور کشف نوعی غالبی اس

قه معصوم  ثکشف دائمی؛ و هرکس هم توجهی به اماره و حجیّت آن بنماید بر این مطلب پی می برد زیرا مثالً

مالک همه موارد  نیست بلکه چون در اکثر موارد حرفش مطابق با واقع می باشد، قول او را حجّت می دانند. با این

 حجیّت پیدا می کنند حتی در جایی که در یک شرط و یا جزئش مخالفت با واقع وجود داشته باشد.
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ارد و این مالزمه از مدالیل در مقام امتثال مالزمه وجود أماره دثانیاً بین امر به عمل به أماره و اکتفا به مدلول 

 (1/385و حجت بر عبد می شمارد. )ارشاد،عرفیه ای است که عرف آن را حجت می داند 

ه با این بیان عمل به سپس ایشان با مثالهایی به تبیین این مالزمه و مدلول عرفیه پرداخته اند و بیان می دارند ک

 ا أماره.باشد حتی اگر کشف خالف شود چه این کشف خالف با دلیل قطعی باشد و چه بأماره مقتضی إجزاء می 

د همانطور هم که در ادامه با ذکر دلیل محقق بروجردی بر إجزاء و اینکه ایشان قائل به توسعه امر واقعی بودن

ست ولی در ه صحیح اقبالً بیان کردیم؛ این دلیل را رد می کنند و بیان می دارند که این حرف در اصول عملی

دله اوامر واقعی أمارات نمی توان به چنین حرفی ملتزم بود زیرا ادله أمارات چنین توانایی ای برای حکومت بر ا

 (1/389را ندارند. و دلیل صحیح همان است که بیان کردیم. )ارشاد، 

ن نکته اصرار هر دو بر ای دلیل دوم محقق سبحانی دارد وبا  شباهت زیادیدلیل اول آیت اهلل مکارم شیرازی 

ه( جواب داده اند که دارند که عرف مالزمه بین امر به شیء و اکتفاء به مدلول أماره را می فهمد، در اینجا امام )ر

ف با واقع بوده برعکس عرف و بناء عقالء تاکید بر إعاده می کنند و عمل را از سر می گیرند زیرا مأتی به مخال

ال اصلحت واقع اقدام می نماید و راضی نیست که مصلحت واقع از او فوت شود است و عرف برای تحصیل م

 اینکه قائل به سببیت باطل و تصویب شویم که اشکال عمیق تر خواهد شد.

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

 تیجه رسیدیم کهنظرات مختلف بر إجزاء و عدم إجزا بیان شد ما با مالحظه دالیل إجزاء و عدم إجزاء به این ن

از دست  و در جایی که مخالف با واقع باشد حجیت خود راهر چند حجیت أماره به خاطر واقع نمایی آن است 

ی از قوت نیست می دهد ولی چون اوالً این مباحث در اصل تکلیف نیست و ثانیاً دلیل مالزمه عرفی بر إجزاء خال

جزاء در باب إیل به خصوصی غیر از دالیل بر ، با این حال نمی توان به طور قطع قائل به إجزا شد از طرفی دل

رد بهتر است نماز داریم دیگر ابواب فقهی چنین دلیل خاصی را ندارند بنابراین چون مؤمِّن قوی ای وجود ندا

 همانطور سیدنا االستاد جزایری فرمودند جانب احتیاط را بگیریم و رأی به عدم إجزاء بدهیم.
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