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 (زیدعسه)ثمره بحث از اقتضاء امر به شی وهی از ضد               خارج اصول حضرت استاد فرحاوی: موضوع کلی

   4/11/95ترتب                                                            : موضوع جسئی

 

 باسمه تعالی

 خالصه دیدگاههای موجود در بحث تساحم واجب اهم با مهم 

 :سِ دیذگاُ را هغزح وزدین ٍ تمزیثا تحج روغ تٌذی ضذ

دیذگاُ هحمك خَئی تَد وِ فزهَدًذ ایي هسألِ صغزی هسألِ تشاحن ًیست تِ خاعز ایٌىِ ٍارة هَسغ : دیذگاُ اٍل

همذٍر هىلّف است تِ ٍاسغِ ایٌىِ صزف ٍرَد عثیؼی در ایي هحذٍدُ سهاًی اس اٍ خَاستِ ضذُ است ٍ فزض ایي 

است وِ در توام ٍلت تا ٍارة اّن هشاحوت ًذارد تلىِ فمظ در تؼضی اس ٍلت است ٍ لذا تشاحن ٍرَد ًذارد ٍ اس 

عزفی والم هحمك وزوی درست است تزخالف استاد ها وِ تِ فزهایص هحمك وزوی اضىال ًوَدًذ ٍ  تفصیل لائل 

 .ضذًذ ٍلی دٍ ٍارة هضیك، صغزی تشاحن ّستٌذ

اٍال والم هحمك وزوی را تایذ تَسؼِ داد تِ : دیذگاُ هزحَم اهام خویٌی وِ هاحصل والم ایطاى ایي تَد:  دیذگاُ دٍم

ایٌىِ ّیچ فزلی تیي ٍارة هَسغ ٍ هضیك ًیست ٍ ّیچ فزلی یثي هشاحوت در سؼِ ٍلت ٍ ضیك ٍلت ًیست ٍ اگز 

پس ٍرْی تزای ایٌىِ گفتِ ضَد در سؼِ ٍلت « االهز الیذػَا اال الی ها تؼلك تِ»اهز تِ عثیؼی تؼلك گزفت ٍ 

هشاحوت در وار ًیست ٍلی در ضیك ٍلت هشاحوت است، هگز ضیك ٍلت سثة هی ضَد وِ هتؼلك اهز اس عثیؼی تِ 

لذا اگز تخَاّین والم هحمك وزوی را تاییذ وٌین تایذ تگَیین وِ فزلی تیي سؼِ ٍلت ٍ ضیك ٍلت !فزد هٌتمل ضَد

ًیست ٍ فزلی تیي ٍارة هَسغ ٍ هضیك ًیستَ لذا تفصیلی وِ تؼضی اس آلایاى هخل هحمك خَئی تز اساس والم 

 . هحمك وزوی دادُ اًذ غلظ است
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حاًیا والم هحمك وزوی ًیش غلظ است تِ خاعز ایٌىِ درست است وِ تىلیف تِ عثیؼی تؼلك گزفتِ است ٍ تا سؼِ ٍ 

ضیك ٍلت تىلیف تغیز ًوی وٌذ، ٍلیأًچِ در فضای خغاب ضخصیذر ٍلت هشاحوت اس خغاب هتَرِ سیذاست ایزاد 

عثیؼی در آى ٍلت است ٍ اگز ایزاد عثیؼی در آى ٍلت تِ ٍاسغِ ایٌىِ خغاب ضخصیاست درست تاضذپس 

پس تز اساس . ًوی تَاى در سهاًی وِ ایزاد عثیؼی اس هىلف خَاستِ ضذُ است  ایزاد ضذ آى ّن  اس اٍ خَاستِ ضَد

تلِ اگز خغاب را ضخصی : تؼذ هی فزهایذ. والم اهام ّز دٍ فزض ضیك ٍلت ٍ ٍسؼت ٍلت، صغزی تشاحن است

 .ًىزدیذ تلىِ خغاب را لاًًَی وزدیذ حساب دیگزی دارد

یه هالحظِ ّن ها در ایٌزا داضتین ٍ آى ایٌىِ در هَسغ ًثایذ توزوش اضىال را سزتىلیف تِ هحال تثزین سیزا آلایاى 

وِ تاتغ ایي تحج ّستٌذ هی گَیٌذ ٍلت ضزط ٍرَب ًیست سیزا دخالت در هصلحت تىلیف ًذرادتلىِ لیذ هاهَرتِ 

است ٍ لذا هخل عْارت ٍ استمثال است وِ در هصلحت تىلیف دخیل ًیستٌذ تلىِ در هصلحت هاهَرتِ دخیل ّستٌذ، 

ٍلی چَى ٍلت غیز اختیاری است اس ضزٍط هفزٍضِ هی تاضذ چٌاًچِ هزحَم ضیخ اًصاری فزهَدًذلیَدی وِ تِ 

هاهَرتِ تؼلك هی گیزًذ اگز غیز اختیاری تَدًذ هفزٍضِ ّستٌذ ٍ اًزام هاهَرتِ در فزض تحمك ایي ضزٍط اس هىلّف 

ِ  ضذُ است،تا ٍرَد ایي فزض،  خَاستِ ضذُ اًذ، یؼٌی ضزٍعی ّستٌذ وِ در فزض تحمك آًْا اس هىلّف فؼل خَاست

ٍ تزایي . ٍرَب لثل اس ٍلت ًیست سیزا هستلشم تفىیه تؼج اس اًثؼاث است ٍ تفىیه تؼج اس اًثؼاث غلظ است

اساس هسألِ ٍارة هؼلك وِ ٍرَب فؼلی ٍ ٍارة استمثالی است را هٌىز ّستٌذ یؼٌی هخال ٍلتی هىلف هستغیغ 

ضذ ٍرَب حذ فؼلی هی ضَد ٍلی ٍارة در هَسن هی آیذ ٍ در فاصلِ استغاػت تا سهاى ٍارة، ٍرَب فؼلی است 

ٍلی ٍارة تؼذا هی آیذ، وِ تِ ایي ٍسیلِ خَاستٌذ هطىل همذهات هفَتِ را حل وٌٌذ یؼیي همذهاتی وِ لثل اس سهاى 

خالصِ ایطاًثِ ٍارة هؼلك اضىال دارًذ سیزا اًفىان تؼج اس اًثؼاث را لغَ هی داًٌذ، ٍ تا . ٍارة تایذ اًزام ضًَذ

تَرِ تِ ایي هغلة تَرِ دٍ تؼج فؼلی تِ هىلف در سهاى ٍاحذ اضىالی ًذارد تا ٍلتی وِ لزار است وِ اًثؼاث یىی 

حضزت اهام فزهَدًذ اگز خغاب ضخصی تاضذ ٍ ایي خغاب تِ ضخص .اس دٍ تىلیف در سهاى تؼذ ضىل تگیزد

هلىف تؼلك گیزد ٍ ایزاد عثیؼی صالت ٍ اسالِ را تخَاّذ ایي اهىاى ًذارد در حالی تِ ًظز ها اگز ایزاد عثیؼی إسالِ 

ٍ ایزاد عثیؼی صالت ّز دٍ هتَرِ هىلف ضَد ٍلی تَرِ تىلیف ًسثت تِ صالت، تِ ًحَ ٍارة هؼلك تاضذ ٍ 
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ًسثت تِ اسالِ ٍارة هٌزش تاضذ،تىلیف توا الیغاق السم ًوی آیذ ٍ تا ایي فضا در ٍالغ راُ سَهی را تاس هی وٌین وِ اس 

یه عزف ایي هسألِ را اس صغزای تشاحن تیزٍى هی وٌذ چٌاًچِ هحمك خَئی گفت سیزا تىلیف تواالیغاق ًیست ٍلی 

ایي گًَِ تىلیف را رایش ًوی وٌذ تِ دلیل ایٌىِ هَرة اًفىان تؼج اس اًثؼاث است وِ لغَ استَ هحمك وزویخَاست 

دٍ ٍرَب ضذ یىذیگز را اس وثزای تشاحن تیزٍى تثزد ٍ تگَیذ هاًؼی ًذارد ها گفتین وِ هاًغ لغَیت دارد، ٍلی ایي 

 .ًىتِ در هَسغ درست است ًِ هضیك در رایی وِ ضذ اّن ٍارة فَری است ٍ همیذ تِ سهاى ًیست

ایي سِ دیذگاُ را ایٌزا داضتین ٍ تز اساس ایي سِ دیذگاُ هشاحوت ٍارة هَسغ تا اّن تزرسی ضذ، الثتِ ّوِ لثَل 

 .دارًذ وِ تشاحن دٍ ٍارة غیز سهاًی اضىال دارد

 جىاب از اشکال شیخ تهائی ته وسیله ترتة

تز اساس سیزی وِ تیاى ضذ اصل تحج ایي تَد وِ اگز اهز تِ إسالٌْزاست، هستلشم ًْی اس صالت، یؼٌیضذ ػثادی 

تاضذ ٍ ایي ًْی، ًْی غیزی تاضذ، حوزُ ایي تحج فساد ضذ ػثادی است تز ایي اساس وِ ًْی تِ ػثات خَردُ است 

هزحَم ضیخ تْایی تا ایي حزف هخالفت وزد ٍ فزهَد ایي حوزُ فایذُ ًذارد سیزاحتی . ٍ هَرة فساد ػثادت هی ضَد

اگز ًْی ّن ٍرَد ًذاضتِ تاضذ لغؼا ایي صالت اهز ًذارد ٍ چَى ػثادت اهز هی خَاّذ ایي صالت تی اهز،تاعل 

هحمك وزوی اس اضىال ضیخ تْایی رَاب دادًذ تِ ایي ًحَ وِ حزف ضوا در تشاحن ٍارة هَسؼَ هضیك غلظ . است

التثِ هحمك وزوی اس ًظز سهاًی همذم تز هزحَم تْایی است لىي ایي . است سیزا در هَسغ هی تَاى اهز درست وزد

ِ ی دیگزی تِ ًام تزتة هغزح ضذ وِ آى ّن اس .رَاب را در سهاى خَد هغزح وزدُ است در هماتل ضیخ تْائی ًظزی

 . سهاى هحمك وزوی ضىل گزفتِ است

 ترتب

 مقدمات تحث از ترتة 

 :لثل اس تیاى تحج تزتة دٍ هغلة تِ ػٌَاى همذهِ تحج، تایذ تیاى ضَد

ًظزیِ هحمك وزوی تخطی اس والم ضیخ تْائی را ًمذ هی وزد ٍ آى تخطی تَد وِ اسالِ اّن تا صالتی وِ : همذهِ اٍل

هَسغ است تشاحن وٌذ وِ تَضیح آى گذضت ٍ اگز ایي ًظزیِ درست هی ضذ تخطی اس والم ضیخ تْائی ًمذ هی ضذ در 
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حالیىٌْظزیِ تزتة ول والم ضیخ تْایی را ًمذ هی وٌذ ٍ تِ ٍسیلِ تزتة هی تَاى تزای توام هَارد هشاحوت اهز درست 

اگز اهز درست ضَد، تز هثٌای هزحَم ضیخ تْائی وِ تزای ػثادت اهز هی خَاّذ، ایي ػثادت اػواس هَسغ ٍ . وزد

هضیك اهز دارد ٍ لذا تغالى آى ػثادت،فمظ هتَلف تز ًْی غیزی ًاضی اس اهز تِ اسالِ است ٍ اگز اهز تِ اّن هستلشم 

 .ًْی اس ضذ تاضذ وِ ػثادت تاعل هی ضَدٍاال ایي ػثادت صحیح است سیزا اهز دارد

 فقهای محتاج به وظریه ترتب

 ًظزیِ تزتة تزای هزحَم اهام حیاتی است سیزا اهام لائل تَدًذ فزلی تیي هَسغ ٍ هضیك ٍ ٍسؼت ٍلت ٍ ضیك 

ٍلت ٍ تیي اًحصار فزد هاهَرتِ ٍ ػذم اًحصار آى ًیست ٍ در توام هَارد اهز تِ هْن اس فؼلیت هی افتذ؛ لذا وساًی وِ 

 .تزای ػثادیت ػثادت،تِ اهز ًیاس دارًذ هحتاد هثٌای تزتة ّستٌذ

هحمك خَئی ًیش در غیز هَسغ ٍ هضیك ًیاس تِ تزتة دارد سیزا ایي هَرد را اس صغزی تشاحن خارد داًست ٍلی در 

 . تشاحن ٍارة ّای هضیك  ًیاس تِ تزتت دارد

هطَْر اصَلیًَی وِ لائل ّستٌذ در ػثادیت ػثادت، اهز ًیاس ًیستثلىِ ػثادت را هی تَاى تا هالن :  همذهِ دٍم

صالت در هشاحوت تا إسالِ اهز ًذارد سیزا ٍارة اّن، اسالِ است ٍ اهزتِ اّن، فؼلی است ٍ : درست وزد، هی فزهایٌذ

گفتین وِ عثك ًظز هزحَم آخًَذ ٍ هطَْر . اهز تِ صالت وِ هْن است اس فؼلیت افتادُ است،  ٍلی صالت هالن دارد

ّز حىوی چْار هزحلِ دارد، هزحلِ هصلحت، اًطاء، فؼلیت ٍ تٌزش ٍ در تیي ایي هزاحل فمظ هزحلِ اًطاء ٍ فؼلیت 

حىن ّستٌذ ٍ هزحلِ هصلحت ٍ تٌزش حىن ًیستذ ٍلی ّزگاُ حىوی داضتِ تاضین هخل ٍرَب، ایي ٍرَب داللت 

ِ ای است وِ هَلی تحصیل ایي هصلحت را ٍارة وزدُ است تِ  دارد تز ایٌىِ عثیؼی هاهَرتِ، دارای هصلحت هلشه

ّوچٌیي ّز گاُ هفسذُ السم االرتٌاب، ٍرَد داضتِ تاضذ هَلی تِ . ٍسیلِ اهزی وِ تِ ایي عثیؼی هتَرِ وزدُ است

پس ٍلتی وِ هشاحوت ضىل گزفت ٍ صالت . ٍسیلِ ًْی اس عثیؼی هىلفیي را اس هفسذُ السم تز حظز داضتِ است

هْن تَد ٍ اسالِ اّن تَد، اهز اّن فؼلی ضذ ٍ اهز هْن اس فؼلیت افتاد تِ رْت ایٌىِ هىلف لذرت تز اًزام ّز دٍ حىن 
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ًذاضت، هصلحت هلشهِ اس تیي ًزفتِ است ٍ تزای ػثادیت ػثادت، حتوا ًیاسی تِ اهز ًیست، تلىِ تا لصذ هالن ًیش 

 .هی تَاى ػثادت وزد

ایطاى . هخالف ایي دیذگاُ وِ در ػثادیت ػثادت، لصذ هالن وافی است ٍ لصذ اهز هْن ًیست، هحمك خَئی است

هي وثزای ایي والم وِ ػثادیت ػثادت ًیاس تِ اهز ًذارد را لثَل دارهیؼٌی هی پذیزم وِ تذٍى اهز ّن هی تَاى : هیفزهایذ

ػثادت وزد، تلىْثا لصذ هالن، لصذ هصلحت ٍ لصذ هحثَتیت هی تَاى ػثادت وزد سیزا لثال گفتین وِ هَلی هالن را 

هَلی تصَر هی وٌذ ٍ ضَق پیذا هی وٌذ ٍ اضتذاد ضَق هی ضَد ٍ اهز هی وٌذ، ٍسهاًی وِ هَلی ًوی تَاًذ اهز وٌذ ٍلی 

آى ػول هحثَب هَلی است، هی تَاًثا لصذ هالن ٍ هحثَتیت ػثادت وزدٍلی اٍل تایذ احزاس هالن وٌیذ ٍ ّز را 

 .احزاس هالن وزدیذ ٍ صغزی را درست وزدیذ، در وثزای حزف ضوا را لثَل دارم

صغزای والم ضوا تاعل است سیزا ٍلتی اهز رفتِ است، احزاس هالن چغَر است؟ هحمك خَئی هی گَیذ در دٍ ٍارة 

هضیك وِ ٍارة هضیكِ اّن، فؼلی ضذ ٍ هضیكِ هْن، اس فؼلیت افتاد ٍ اهز خَد را اس دست داد اس وزا هی داًیذ وِ 

هالن دارد یا ًذارد؟ در ٍارة هَسغ ّن اگز والم هحمك وزوی را لثَل ًىزدیذ ٍ حزف ها را ّن لثَل ًىزدیذ، ٍ 

گفتیذ صغزای تزای تشاحن استَ اهز ًذارد چگًَِ احزاس هالن هی تَاى وزد؟ هطَْرآلایاى اصَلی لائل ّستٌذ ّز گاُ 

داللت هغاتمی تاضذ، داللت التشاهی ّن ّست ٍلی ّز گاُ داللت هغاتمی اس حزیت تیفتذ داللت التشاهی ّوچٌاى 

حزت است  ٍ صیغِ إفؼل تِ داللت هغاتمی، ٍرَب را هی رساًذ ٍ تِ داللت التشاهی هٌاط را هی رساًذ، سیزا ٍرَب 

تؼج الشاهی هَلی است ٍ ایي الیُوىي تؼملِ ٍ تصَرُ اال توالن هصحلت الولشهِ پس ٍلتی اهز تِ صالت تؼلك 

گزفت، تالوغاتمِ ٍرَب صالت ٍ تااللتشام هصلحت هلشهِ است، حال وِ تىلیف فؼلی اس تیي رفتِ است یؼٌی تىلیف 

ٍلتی اسل تا صلّ تشاحن وزد تِ خاعز اسل، صلّ اس فؼلیت هی افتذ ٍ . تاػج اس تیي رفت، هذلَل التشاهی آى تالی است

ٍلی هحمك خَئی هؼتمذ است وِ تایذ دٍتا . ٍرَب وِ رفت، هذلَل هغاتمی هی رٍد ٍلی هذلَل التشاهی تالی است

یه داللت هغاتمی تز ٍرَب ٍ یه داللت . پَضِ دست وٌین، یىی پَضِ ٍرَد داللت ٍ یه پَضِ حزیت داللت

التشاهی تز هصحلت دارین، ّن داللت هغاتمی تز ٍرَب حزت است ٍ ّن داللت التشام تز هصلحت حزت است ٍلی 

هطَْر وِ ٍرَد . اگز داللت هغاتمی تز ٍرَب اس حزیت افتاد، چغَر هی تَاى تماء حزیت داللت التشاهی لائل ضذ
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در حالی وِ چغَر هی تَاى ایي را . هالن را در ظزف تشاحن هسلن هی گیزداس تاب داللت ٍرَب تز هالوات است

لذا هحمك خَئی تز اساس ایي هثٌا هی گَیذ ّز را اهز . حزت داًست ٍلتی هذلَل هغاتمی اس حزیت افتادُ است

در دٍ ٍارة هضیك ّوِ لائل ّستٌذ اهز تِ هْن اس تیي هی رٍد ٍ هالن ّن . رفت، ٍرَد هالن لاتل احزاس ًیست

لاتل احزاس ًیست پس در تشاحن هَسغ ٍ هضیك ّن اگز در هَسغ لثَل وزدین اهز هاًذُ است هىلف تِ ٍسیلِ 

پس تزتة رایگاُ هْوی در اصَل پیذا هی وٌذ سیزا در .اهز،ػثادت وٌذ ٍلی اگز اهز رفت ًوی تَاى احزاس هالن وزد

ظزف تشاحن، ًِ هی تَاى تا اهز ٍ ًِ تا هالن، ػثادت وزد سیزا اهز ٍ هالن ٍرَد ًذارد، ٍلتی ًتَاى تا اهز ٍ هالن 

 . ػثادت وزد چارُ ای ًیست اال ایٌىِ اهز تزتثی درست وزد

احزاس هالن وِ ًویتَاى وزد ٍ فزض ّن ایي است وِ اهز ّن ًذارین پس  : هحمك خَئی تا تیاى خیلی فٌی هیفزهایذ

ٍلی رَى . چغَر هی تَاى ػثادت وزد؟ ها فؼال واری تِ ایي ًذارین وِ ًْی غیزی دارین یا ًْی غیزی فساد هی آٍرد

هطَْر هی گَیٌذ ًْی غیزی ٍ اهز غیزی ًذارین ایي تحج هْن است ٍ لذا هسألِ تزتة تزای وساًی وِ اهز ٍ هالن را 

 .اس دست دادًذ خیلی حیاتی است

 تررسی نظریه ترتة

 بیان محقق خراساوی در تبیه وظریه ترتب

ریطِ تزتت تِ ایي رولِ تزهی گزدد وِ تا لثَل ایٌىِ در ػثادیت ػثادت، ًیاس تِ اهز است : هحمك خزاساًی هی فزهایذ

ػثادت اهز ًیاس دارد ٍلی ًیاس : یؼٌی لائلیي تِ تزتة هی گَیٌذ. هیخَاّین اهز عَلی را هصحح ػثادت لزار تذّین

ًیست وِ اهز در ػزض اهز دیگز تاضذ تلىِ اهزی وِ تزای صحت ػثادت السم است، یه اهز در عَل اهز دیگز است 

اگز تَاًستین یه اهز عَلی در عَل اهز تِ اسالِ تحَیل تذّین ػثادت درست هی ضَد، پس اگز اهز عَلی درست ضذ، 

 .هالن ّن درست هی ضَد

در اصَل گفتِ ضذُ است  . تزای درست وزدى عَلیت، ًیاس است تِ اهز هْن هطزٍط در وٌار اهز تِ اّن وِ هغلك است

وِ یه ٍارة هغلك دارین یؼٌی ٍارثی وِ ٍرَب آى لیذ ًذارد ٍ ٍارة هطزٍط وِ ٍارثی است وِ ٍرَتص لیذ 
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در تشاحن إسالِ ٍ صالت، وِ اهز تِ اسالِ، ٍرَب هغلك دارد ٍ لذا فؼلی است ٍ چَى دارای ٍرَب هغلك ٍ . دارد

فؼلی است در ػزض ایي ٍرَب، ٍرَب صلت فؼلیت پیذا ًوی وٌذ ٍلیاگز ٍرَب صالت، هطزٍط تاضذ ٍ در عَل 

ٍرَب اسالِ لزار گیزد دٍ هطىل تیاى ضذُ دٍ دٍ ٍارة در ػزض ّن، حل هی ضَد اٍل ایٌىِ تىلیف تِ هحال السم 

ًوی آیذ سیزا در عَل است ٍ حاًیا ایٌىِ اهز فؼلی تِ صالت ًوی تَاى وزد ٍ تا رفتي اهز، احزاس هالن ًوی ضَد، ایي 

 .هطىل ّن حل هی ضَد، سیزا اهز تِ اسالِ هغلك است ٍ یه اهز تِ صالت هطزٍط درست وزدین

اٍل ایٌىِ ٍرَب صالت را هطزٍط تز ػشم تِ : تِ دٍ رٍش هی تَاى ٍرَب صالت را در عَل اهز تِ اسالِ لزار داد

هي یه ٍرَب . ػصیاى ٍرَب اسالِ وزد یؼٌی ٍارة هطزٍعی وِ ٍرَب آى ضزعی تِ ًام ػشم تز ػصیاى دارد

اسالِ دارم ٍ تا ٍرَتی ضىل ًگیزد ػشم تز ػصیاى آى هؼٌا ًذارد ٍ ٍرَب صالت هطزٍط هی ضَد تز ایي ػشم یؼٌی 

اگز وسی وِ ٍارد هسزذ ضذ ػشم داضت وِ تىلیف تِ اسالِ را . ػشم تز ػصیاى ٍ تا ایي ػشم، ٍرَب صالت هی آیذ

هؼصیت وٌذ ضزط ٍرَب صالت هحمك هی ضَد ٍ ػشم تز ػصیاى وِ آهذ ٍرَب صالت هی آیذ، ٍ ایي هاًٌذ 

 .استغاػت ًسثت تِ حذ است

ٍلتی تِ هسزذ آهذ ٍ هَارِ تا ًزاست ضذ ٍرَب اسالِ . راُ دٍم ایٌىِ  ٍرَب صالت هطزٍط تِ خَد ػصیاى ضَد

فؼلی هی ضَد تزای ایٌىِ ٍرَب صالت فؼلی ضَد تایذ ایي ٍرَب فؼلی را هؼصیت وٌذ ٍ ػصیاى فزع ٍرَد تىلیف 

اعاػت یا ػصیاى یا فَت هَضَع ٍ ػصیاى فزع ٍرَد هَضَع است : است ٍ لذا هسمغات تىلیف چٌذ چیش ّستٌذ

 .ػصیاى تىلیف اسالِ ضزط فؼلیت تىلیف صالت است. ووا ایٌىِ ػشم تز ػصیاى فزع تز ٍرَد تىلیف تَد

اگز ایي عَر ضذ دٍ تىلیف عَلی ٍرَد دارد یىی تىلیف تِ اسالِ وِ هغلك است ٍ دیگزی تىلیف تِ صالت وِ 

اگز ػصیاى . هطزٍط است ٍ ضزط آى ػصیاى یا ػشم تز ػصیاى است، ٍ خَاّین گفت ایي دٍ تحلیل چِ آحاری دارًذ

تِ ػٌَاى ضزط لزار گیزد تِ صَرت ضزط هتاخز تزای ٍرَب صالت است ٍ اگز ػشم تز ػصیاى ضزط ٍرَب 

صالت تاضذ تِ صَرت ضزط همارى ٍرَب صالت است ٍ تا ایي ٍرَب فؼلی هطزٍط هی تَاى ػثادت را اًزام داد 

. ٍ ایي راى ًظزیِ تزتة است
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