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 ثبسوِ تؼبلی

 خالصه جلسه گذشته

ِ ای داسد وِ اهشٍص . وشدًذ ثیبى ضذ«خْة الشئیسیِ»همذهِ فشهبیص هحمك خَئی دس خْت ساثغ وِ اص آى تؼجیش ثِ  والم ایطبى تتو

 .ثیبى هی وٌین

ٍلتی تىبلیف سا ثِ صَست لعیِ حولیِ دس ثیبٍسین یه هَظَع ٍ هتؼلمذاسًذ، هثال : هحمك خَئی دس اثتذاء خْت ساثغ هی فشهبیذ

دس ایي فعب . هتؼلك حىن است« حح»حىن است ٍ « یدت»هَظَع است ٍ « الوستؽیغ»، «الوستؽیغ یدت ػلیِ الحح»دس لعیِ 

یه لعیِ حمیمیِ داسین وِ ثبصگطت ثِ لعیِ ضشؼیِ داسد ٍ تىلیف ًسجت ثِ هَظَع ّیچ گًَِ هحشویتی ًذاسد ٍ ػلی فشض ٍ 

تمذیش ٍخَد هَظَع تىلیف فؼلیت پیذا هی وٌذ ٍلی داػَیت ٍ هحشویت ثِ سوت هتؼلك خَد داسد ٍ لزا لعیِ حمیمیِ یه لعیِ 

ٍ دس ایي . ضشؼیِ است هثل ایٌىِ اگش استؽبػتی هحمك ضذ ٍخَثی ضىل هی گیشد وِ هحشّن ثِ سوت هتؼلك خَد یؼٌی حح است

فعب ًسجت ثیي هتؼلك ٍ هَظَع دس تىلیف ایي است وِ تىلیف ًسجت ثِ هَظَع خَد سبوت است ٍ ػلی فشض ٍخَد 

ایي ثحث سا ٍلتی دس ثحث تشتت خبسی هی وٌین ایي گًَِ است . هَظَػص ضىل هی گیشد ٍلی ًسجت ثِ هتؼلك خَدهحشّن است

ثِ ایي ضىل . وِ هب یه هَظَػی داسین ثِ ًبم ػصیبى اّن ٍ یه حىوی داسین ثِ ًبم ٍخَة هْن ٍ یه هتؼلمی ثِ ًبم هْن داسین

پس ػبصی لألصالِ یدت ػلیِ الصالت ٍ ایي ػصیبى هَظَع تىلیف است ٍ ایي ٍخَة ّیچ « اى ػصیتَ األصالِ فؼلیه الصالت»

یدت »دس هثبل هب . گًَِ ًظبستی ثش هَظَػص ًذاسد ٍ دس اّن یه اؼاللی داسین ثذٍى اضتشاغ ٍ اّن اص ایي خْت هؽلك است

هتؼلك است ٍ لزا « اصالِ»حىن است ٍ « یدت»هَظَع است ٍ « الوىلف»وِ« أصل الٌدبسِ ػي الوسدذ»یب« ػلیه االصالِ

« إى ػصیت االصالِ»اؼالق داسین ٍ فمػ یه هىلّف ٍاخذ الطشائػ تىلیف هی خَاّین ٍلی دس صالت یه اضتشاؼی داسین وِ 

است ٍ لزا ثیي ایي دٍ تىلیف هطىلی پیذا ًوی ضَد صیشا دس اّن ٍخَة هب سا دػَت ثِ تحمك هتؼلك ٍ تشن هؼصیت وشدُ است ٍ 

 .دس هْن ٍخَة هب سا دػَت ثِ سوت صالت هی وٌذ هطشٍغ ثِ ایٌىِ ػصیبًی وِ هتؼلك تىلیف اّن سا اص ثیي هی ثشد ضىل ثگیشد
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 تتوه کالم هحقق خوئی در جهت رابع اس هقدهات بزهاى لنّ تزتب

ًتیدِ ثش اسبس ایي دٍ ًىتِ وِ اٍال تىلیف ًسجت ثِ هَظَع خَد سبوت « ... فبلٌتیدِ ػلی ظَء  ّبتیي»: هحمك خَئی هی فشهبیذ

 . است ٍ ثبًیب تىلیف ًسجت ثِ هتؼلمص هحشن است ایي است وِ هب ّیچ هٌبفبتی ثیي ٍخَة اصالِ ٍ ٍخَة صالت ًذاسین

هحمك خَئی دس اثتذاء فشهبیص خَد ثشای ثیبى ایٌىِ چشا هٌبفبتی ًیست دٍ احتوبل سا هؽشح هی وٌٌذ ٍ دس اٍاسػ ثحث یه 

 .هب ثب سیش خَد ایطبى ثحث سا ثیبى هی وٌین. احتوبل سَهی سا ّن اظبفِ هی وٌٌذ لغبیة االحتیبغ وِ آى سا ّن حل وٌٌذ

دس اثتذا تَظیح هی دٌّذ چشا هٌبفبتی ٍخَد ًذاسد صیشا ایي هٌبفبت یب راتی ثبیذ ثبضذ یؼٌی ثِ حست رات دٍ تىلیف ثبیذ تٌبفی 

 .الصم آیذ ٍ یب ثِ حست التعبء  تٌبفی ثِ ٍخَد آیذ ٍ احتوبل سَم وِ دس ٍسػ ثحث ثیبى هی وٌٌذ تٌبفی ثِ سجت هالن است

ضبیذ اگش هی خَاستٌذ ثحث سا هشتّت وٌٌذ اٍل هٌبغ سا ثبیذ ثیبى هی وشدًذ ٍ ثؼذ رات ٍ ثؼذ همتعبء  سا، ٍلی هب ثشای سػبیت اهبًت 

 سیش ایطبى سا هؽشح هی وٌین

اهب ثِ حست رات تٌبفی ًذاسًذ صیشا رات ایي دٍ تىلیف، دٍ اػتجبس ثیص ًیست ٍ اػتجبس خفیف الوًٍَِ است ٍ فی ًفسِ هطىلی 

ثِ حست خَد ایي اػتجبسات ٍ اص خْت ًظش ثِ . اػتجبس ٍخَة اصالِ ٍ اػتجبس ٍخَة صالت هطىلی ایدبد ًوی وٌذ. دسست ًوی وٌذ

رات دٍ اػتجبس، ّیچ تٌبفی ثیي اػتجبس ٍخَة صالت ٍ ٍخَة اصالِ ًیست ٍ لزا سٍضي است وِ ثِ حست راتطبى ّیچ تٌبفی 

ٍ ثیي اػتجبسات ًِ تعبد ٍ ًِ تٌبلط ٍ ًِ توبثل ٍ یب استحبلِ اختوبع هثلیي یب استحبلِ اختوبع ًمیعیي ٍ یب ظذیي ّیچ . ًذاسًذ

لزا ایطبى احتوبل تٌبفی ثیي هالوبت سا . وذام ٍخَد ًذاسد ٍ ثیي دٍ اػتجبس اص خْت ایٌىِ دٍ اػتجبس ّستٌذ ّیچ تٌبفی ٍخَد ًذاسد

ثحث هی وٌٌذ صیشا دس خبی خَدش ٍلتی اػتجبسات سا ثشسسی هی وٌین خَاّین گفت وِ دٍ اػتجبس اص خْت ایٌىِ دٍ اػتجبس ّستٌذ 

تٌبفی ًذاسًذ ٍلی ضبیذ ثِ اػتجبس هجبدی وِ ٍالؼیبت خبسخی ثبضٌذ هطىل پیص آیذ وِ ثؼذاً ثِ ػٌَاى احتوبل سَم هحمك خَئی 

 . ثیبى هی وٌٌذ

پس ثیي دٍ اػتجبس اص خْت ایٌىِ دٍ اػتجبس ّستٌذ ّیچ هطىلی ًیست صیشا ثیي اهَس اػتجبسی ٍ لشاسدادی ًِ توبثل ٍ ًِ تعبد ٍ 

 . ًِ تٌبلط ٍ هطىالتی وِ دس اهَس ٍالؼی است ٍخَد ًذاسد
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ثبیذ دیذ آیب هٌبفبتی ثیي التعبء تىلیف اٍل ٍ دٍم ٍخَد داسد؟ ثب . اهب اگش راتطبى سا وٌبس گزاسین ٍ همتعبءّب  سا ثشسسی وٌین

تحلیلی وِ هب دس خْت ساثغ وشدین هؼلَم است وِ التعبءّب ّن هطىلی ًذاسًذ صیشا تىلیف اٍل هی گَیذ هي التعبء  هحشویت 

ِ ای است وِ اگش تحمك پیذا وٌذ ػصیبى اص ثیي هی سٍد ٍ تىلیف دٍم هتَلذ ًوی ضَد صیشا  سوت اصالِ داسم ٍ ایي التعبء  ثِ گًَ

ٍخَة اصالِ هىلف سا تحشیه هی وشد وِ اصالِ هَخَد ضَد ٍ هؼصیتی هحمك ًطَد ٍلتی اصالِ هَخَد ضَد صهیٌِ ثشای فؼلیت 

گَیذ وِ  ٍ اص ؼشف دیگش التعبء  تىلیف دٍم، هىلف سا تحشیه ثِ سوت صالت هی وشد ٍلی ثِ اٍ ًوی. تىلیف دٍم اص ثیي هی سفت

ثشٍد هَظَع سا دسست وٌذ ٍ هؼصیت اصالِ وٌذ صیشا تىلیف ًسجت ثِ هَظَع خَد سبوت است ٍ لزا ثب تحلیل هب التعبء ّب ّن 

تٌبفی ًذاسًذ صیشا اٍلی التعبء تحمك اصالِ داسد ٍ اگش اصالِ هحمك ضذ هَظَع تىلیف دٍم هٌتفی هی ضَد ٍ تىلیف دٍم 

ثلِ التعبءّب ٍلتی هٌبفبت داسًذ . التعبء تحمك صالت داضت ٍلی ًسجت ثِ هَظَع خَد وِ تحمك ػصیبى اصالِ ثَد سبوت است

وِ فشض ضَد وِ دٍ تىلیف دس ػشض ّن ثبضٌذصیشا فشض ایي است وِ دس ػشض وِ لشاس گشفتٌذ یىی هطشٍغ ثِ ػصیبى 

هثال . ّن ثیبیذ ٍلی صلّ هطشٍغ ثِ تشن اصالِ ًجبضذ« أصل»ثیبیذ ٍ « صلّ»دیگشی ًیست ٍ ایي هؼٌبی دس ػشض ثَدى است یؼٌی 

دس ظیك ٍلت صالت، صلّ هطشٍغ ثِ ػصیبى اصالِ ًیست ثلىِ صلّ هی گَیذ هتؼلك هي سا ثیبٍس ٍ أصل ّن هی گَیذ هتؼلك هي سا 

ّن ثیبٍس ٍ دس ایٌدب ثِ دلیل ایٌىِ دٍ تىلیف دس ػشض ّوذیگش ّستٌذ ٍ یىی هطشٍغ ثِ ػصیبى دیگشی ًیست تٌبفی ثِ ٍخَد 

هی آیذ ثب فشض ایٌىِ هىلّف یه لذست ثیطتش ًذاسد ٍ ایي یه لذست سا ثبیذ صشف یىی اص دٍ تىلیف وٌذ ٍ ایي هضاحوت است، 

 . لزا التعبی دٍ تىلیف، تٌبفی پیذا هی وٌٌذ

 ، هذلَل است؟  هٌظَس ضوب اص التعبء: سَال

هٌظَس ّوبى حیثی است وِ دس فؼلیت تىلیف داضتین ٍ گفتین تىلیف هحشّن ثِ سوت هتؼلك است ًِ خَد تىلیف وِ !ًِ :خَاة

 . اػتجبس ثَد پس هحشّویت وِ ّوبى فؼلیت ثَد هشاد است

پس اگش ّن ػشض ثبضٌذ تٌبفی ٍخَد داسد ٍ ّن ػشظی یؼٌی اؼالق وِ لجال ایي سا ثیبى وشدین، ٍلی اگش فشض وشدین وِ ًظشیِ 

دسست وِ . تشتت دس ضٌبسٌبهِ خَد داسد وِ یىی هؽلك است ٍ دیگشی هطشٍغ ثِ تشن دیگشی است ّیچ هطىلی ٍخَد ًذاسد

یه لذست داسین ٍلی یه لذست اگش ٍسػ دٍ تىلیف ّن ػشض ٍ دٍ تىلیف هؽلك لشاس ثگیشد تٌبفی ثیي دٍ همتعبء  ٍخَد داسد 
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ٍ هىلف . صیش تىلیف اٍل ثِ هىلّف هی گَیذ هحشن سوت هتؼلك هي ثبش ٍ تىلیف دٍم هی گَیذ هحشن سوت هتؼلك هي ثبش

ٍلی اگش ایي دٍ تىلیف اص اؼالق ٍ ّن ػشض ثَدى خبسج ضًَذ ٍ یىی . یه لذست داسد ٍ ًوی ضَد وِ ّش دٍ سا هحمك وٌذ

 . هطشٍغ ثِ تشن دیگشی ٍ ػذم دیگشی ثبضذ هطىل حل هی ضَد

تىلیف اٍل وِ اؼالق داسد هی گَیذ هتؼلك هي سا اهتثبل وي ٍ اگش هتؼلك اٍلی سا آٍسدی ػصیبى اص ثیي هی سٍد ٍ تىلیف دٍم دس 

ستجِ اًطبء  ثبلی هی هبًذ ٍ فؼلیت پیذا ًوی وٌذ ٍلی اگش لذست صشف هتؼلك تىلیف اٍل ًطذ،  ٍ هتؼلك تىلیف اٍل ػصیبى ضذ،  

 .تىیف دٍم فؼلی هی ضَد ٍ هی گَیذ هتؼلك هي سا ثیبٍس ٍلی خَد ایي تىلیف دٍم ًسجت ثِ ػصیبى تىلیف اٍل سبوت است

هالن یؼٌی یه هصلحتی دس اصالِ است ٍیه هصلحتی دس صالت است ٍ اگش هالوبت سا ًگبُ وٌین :اهب دسثبسُ هالن هی فشهبیذ

هالوبت ّیچ تٌبفی ثب یىذیگش ًذاسًذ ٍ هالوبت هبًٌذ تىبلیف ّستٌذ ٍلی اگش هالوبت سا اص ثبة هٌطأیت ثشای اسادُ دس ًظش 

ثگیشین یؼٌی یه هصلحتی دس اصالِ است وِ سجت ضذُ است وِ هَلی اصالِ سا اسادُ وٌذ ٍ یه هصلحتی دس صالت است وِ سجت 

: ٍأهّب التٌبفی ثیي األهشیي ثبػتجبس هجذئْوب»هحمك خَئی یه تؼجیش صیجبیی داسد ٍ هی فشهبیذ. ضذُ است هَلی صالت سا اسادُ وٌذ

فَْ أیعبً غیش هتحمك، ثذاّة أ ًِّ ال تٌبفی ٍال تضاحن ثیي تحمك هالن فی الَاخت الوْن ػلى تمذیش تشن الَاخت األّن ٍػصیبًِ، 

ثل ال تٌبفی ثیي الوالویي فیوب إرا وبى ثجَتِ »آخش ػجبست دسستص هی وٌذ « ٍتحمك هالن فی الَاخت األّن ػلى ٍخِ االؼالق

 هالوبت ٍلتی اص خْت ایٌىِ هالن ّستٌذ  .«فی الوْن أیعبً ػلى ٍخِ االؼالق هغ لؽغ الٌظش ػي تأثیشّوب فی خؼل الحىن فؼال

ثشسسی ضًَذ ّیچ تٌبفی ثب یىذیگش ًذاسًذ هصلحت اصالِ ّیچ وبسی ثب هصلحت صالت ًذاسد ٍ ثبلؼىس، ثلىِ اؼالق داسًذ ٍلی 

اگش ایي هالوبت سا اص خْت راتی ثشسسی ًىٌین ثلىِ هجذأیت ایي هصبلح سا ثشای اسادُ ثشسسی وٌین، یؼٌی ایٌىِ هَال چِ هَلغ ایي 

 . هصلحت سا هی خَاّذ یؼٌی اسادُ تىَیٌیِ خَاستي، ایي ّن وِ یىی هؽلك است ٍ دیگشی همیذ است

                                            
 سوال نموده اسث و ی شخصکی کالم به وجود آمذه اسث و کأّن ی بحث مالک در طنیظاهرا ا. 

 . کالم به وجود آمذه اسثنی بحث انیدر ب

.421 ؛ ص2 ؛ ج (طبع موسسة احياء آثار السيذ الخوئي  )محاضرات فى أصول الفقه .
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دس ًبحیِ اصالِ هؽلك است ٍ دس ًبحیِ  (یؼٌی خَاستي هصلحت )االى یىی اص تىبلیف هؽلك ٍ دیگشی همیذ است لزا اسادُ ّب ّن 

آیب ایي تمییذی وِ دس اسادُ ّب است ثِ هصبلح هی تَاًذ ثخَسد یب ًِ؟ ایطبى هی گَیذ ٍلتی ثِ هصبلح ًگبُ . صالت همیذ است

ٍلی هالوبت ثِ اػتجبس ایٌىِ چِ هَلغ خَاستِ ضذُ است ثبیذ . هی وٌین چٌیي تمییذی ًذاسًذ صیشا هصبلح وبسی ثِ ّوذیگش ًذاسًذ

 .یىی هؽلك ثبضذ ٍدیگشی همیذ ثِ تشن هتؼلك تىلیف اٍلی ثبضذ

ثِ حست هالن ّیچ هطىلی ًذاسًذ ٍ تبثیش هالن دس اسادُ یىی هؽلك است :  سبصهبى هحمك خَئی ٍ تشتیت فٌی ایطبى ایي است

حىن ّب ّن ّیچ هطىلی ًذاسًذ ٍ همتعبی حىن ّب ًیض ّیچ هطىلی ًذاسًذ ٍ سیطِ ػذم تٌبفی ثِ ایي ثش . ٍ دیگشی همیذ است

هی گشدد وِ یىی هؽلك است ٍ دیگشی همیذ ٍ تب ٍلتی یىی همیذ است ٍ دیگشی هؽلك است ٍلَ لذست ٍاحذ ثبضذ،  ّیچ هطىلی 

 .ثِ ٍخَد ًوی آیذ

لبئل ثِ استحبلِ تشتت ...« فبلمبئل ثبستحبلة التشتت إًّوب لبل ثْب هي خْة غفلتِ ػي ّزُ الٌىتة»:ٍ دس پبیبى ثحث هی فشهبیذ

حَاسص ثِ ایي هؽلت ًیست وِ دسست است وِ لذست ٍاحذ داسین ٍلی ایي لذست ٍاحذ دس فعبی اؼالق ٍ تمییذ ّیچ اضىبلی 

هْن همیذ است ٍ اّن هؽلك است ٍ هْن همیذ ًبظش ثِ هَظَع خَد ًیست ٍ اّنِ هؽلك، هَظَع هْن همیذ سا هٌتفی هی وٌذ ٍ . ًذاسد

لزا ّیچ هطىلی ثِ ٍخَد ًوی آیذ ٍ خشٍخی ایي تحلیل ایي است وِ فؼلیت ؼلت ظذیي ثِ هؼٌبی خوغ ثیي ظذیي ًیست 

ِ ای است وِ گفتین وِ یىی  هؽلك . ٍفؼلیت دٍ التعبء  ثِ هؼٌبی خوغ ثیي دٍ همتعی ًیست ٍ اى ضئت فؼجش توبم ایٌْب ثِ خبؼش ًىت

 .است ٍ دیگشی همیذ است

اص ایي ًتیدِ هی گیشین وِ لَل ثِ تشتت خض ٍاظحبت اٍلیِ است ثؼذ اص ایٌىِ ایي اؼشاف سا تبهل وٌذ ٍ اگش وسی :  ثؼذ هی فشهبیذ

لبئل ثِ استحبلِ است ثِ خبؼش ایي است وِ ایي چْبس خْتی وِ هب ثیبى وشدین تبهل ًىشدُ است تبهل ًىشدُ است وِ اؼالق ٍ 

 .تمییذ استحبلِ ثجَتی تشتت سا ثش هی داسد

                                            
.421 ؛ ص2 ؛ ج (طبع موسسة احياء آثار السيذ الخوئي  )محاضرات فى أصول الفقه .
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ٍ ایي غیش اص هب ًست الی السیذ الؼالهِ هیشصای ضیشاصی وجیش است صیشا آًچِ ًست ثِ سیذ هی دٌّذ سا آخًَذ ثِ خَثی ًمذ وشدُ 

 .الجتِ ثِ ًظش هب اصل ًسجت ثِ هیشصا ضیشاصی اضتجبُ است. است

آخًَذ دس وفبیِ یه احتوبلی دادُ است ٍ فشهَدُ است هوىي است یه وسی ثگَیذ ایي ؼلت ظذیي ٍلتی هؼلك ثش یه اهش 

اگش وسی ثگَیذ ایٌدب ؼلت ظذیي هؼلك ثش ػصیبًی است وِ فؼل اختیبسی هىلف است ٍ ثِ . اختیبسی است ّیچ اضىبلی ًذاسد

آیب ػذم استحبلِ تشتت ٍ صحت ثجَتی تشتت ثِ خبؼش ایٌبست وِ . لَل هؼشٍف هؼصیت ًوی وشد تب دچبس چٌیي هحزٍسی ًطَد

خوغ ثیي ظذیي ضذُ است دس حبلی وِ هؼلك ثِ یه فؼلی اختیبسی است؟  هحمك خَئی هی گَیذ هب ثبثت وشدین وِ اصال خوغ 

ٍ اال اگش آى حشف . است هحبل است ًیست« ثیي ظذیي دس وبس ًیست، ًِ ایٌىِ خوغ ظذیي است ٍلی چَى هؼلك ثش إى ػصیت

هگش هی ضَد یه اهشی وِ هحبل راتی است هؼلك ثش یه فؼل اختیبسی وٌین ٍ ثگَیین اگش . سا هی صدین اضىبل آخًَذ ٍاسد ثَد

ایي وِ هؼٌب ًذاسد ثلىِ دػَای هب سش ایي است وِ ایٌدب استحبلِ . ایي لیَاى آة سا خَسدی هب اص ضوب خوغ ثیي ظذیي هی خَاّین

لزا هب اضىبل . اگش ٍالؼیت پیذا وشد،  ٍلَػص دس ؼلت هَلی گیش داسد ٍ هَوَل وشدًص ثِ یه اهش اختیبسی سفغ استحبلِ ًوی وٌذ

اى ػصیت خوغ ثیي ظذیي سا ثش هی داسد ثِ دلیل ایٌىِ . آخًَذ سا لجَل داسین ٍ هی خَاّین ثگَیین ایٌدب خوغ ظذیي ًیست

هَظَع تىلیف ثؼذی است خوغ ثیي ظذیي سا خشاة هی وٌذٍ اص ایي ثبة تشتجت دسست هی ضَد ًِ اص ثبة تؼلیك یه هحبل ثش 

هب دس اصل ایي ًست ثِ هیشصا اضىبل داسین ٍ ثؼیذ است وِ چٌیي خولِ دس والم :  یه فؼل اختیبسی، لزا هحمك خَئی هی فشهبیذ

ضشیف هیشصای ثضسي ثیبیذ ٍ ثگَیذ وِ تشتت هؼلك ثش فؼل اختیبسی ضذُ است ٍ ایي هی تَاًذ یه اهش هستحیلی سا دس اسادُ ٍ 

ایي وِ هؼلَم است ٍ لزا هحمك ًبئیٌی فشهَدُ است اصل ًسجت غلػ است ًِ ایٌىِ اگش ًسجتی ثبضذ اضىبل . ؼلت هَلی لشاس دّذ

 .داسد

آخش وبس اص یه ؼشف اضىبل آخًَذ سا پزیشفت ٍ اص ؼشفی خَاة داد وِ اى ػصیت وِ دس اهش دٍم است خوغ ظذیي سا هٌتفی 

ایي تمشیجب توبم والم ایطبى است دس صحت تشتت ٍ ثؼذ یه ًىتِ ی . هی وٌذ ًِ ایٌىِ یه هحبل سا هؼلك ثش یه فؼل اختیبسی وٌذ

 . دیگشی اص هحمك ًبئیٌی ثیبى هی وٌٌذ وِ خَاّذ آهذ
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ػوذُ اضىبل هب ثِ هحمك خَئی ٍ ًبئیٌی ایي است وِ آیب ایي استحبلِ ثب تؼلیك ثشؼشف هی ضَد یب ایٌىِ هب هی تَاًین دس ػشض 

 .ّن ثَدى سا ّن تصَیش وٌین یؼٌی دس دٍ ؼلت ّن ػشظٌفی استحبلِ وٌین

اهبم حشف هْوی وِ هی خَاّذ ثضًذ ایي است وِ وأىّ اهبم خَاّست دس دٍ ؼلت ّن ػشض استحبلِ سا ثشداسد یؼٌی توبم فشهبیص 

هحمك خَئی یه خولِ است وِ ایي تؼلیك ٍ اضتشاغ سجت ضذُ وِ هب هحزٍسی پیذا ًىٌین ٍ اگش ّن ػشض ثَدًذ استحبلِ ثَد ٍ 

اهبم خَاستِ ایي حشف سا خشاة وٌذ، ایطبى هی خَاّذ ثگَیذ اصل فىش تشتت ثش اسبس اضتشاغ است وِ ثِ ًظش هب اضتشاغ یه 

سیطِ غلؽی غیش اص ثحث هشاتت حىن داسد، یه ثحث سش هشاتت حىن است وِ هجٌبیی است ٍ یه حشف ثب لجَل هشاتت حىن 

 .است وِ یه اضىبل ثٌبئی داسد، وِ دس تحلیل خْت ثبلثِ ٍ ساثؼِ یه سیطِ ای داسد وِ داسای هطىل است

 حسي هْبخشی :همشّس


