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 تاسوِ تؼالی

 9>/11/:7   ;8جلسه             ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 وع کلی= مسأله ضد                   موضوع جزئی= داللت نهی غیری بر فسادموض

 

 بزرسی داللت نهی غیزی بز فساد

 خالصه جلسه گذشته

 دس حال تشسسی ایي هؽلة تَدین وِ آیاداللت ًْی ظوٌی ٍ غیشی ٍ تثؼی تشفساد تَد ٍ تا دس استثاغ تحث 

دسست است وِ ًْی  سظَاى اهلل تؼالی ػلیْنوالم هحمك ًائیٌی ٍ هحمك خَئی ٍ حعشت اهام ٍ آیت اهلل فاظل 

ظَاى اهلل تؼالی سغیشی داللت تش فساد ًذاسد یا فشهایص تؼط دیگش اص تضسگاى هاًٌذ ضْیذ صذس ٍ هشحَم هظفش 

داللت ًْی غیشی  ایًْی غیشی ٍ تثؼی داللت تش فساد داسد. ػوذُ استذاللی وِ آلایاى تش ضتٌذوِ اصشاس داػلیْوا 

تش فساد الاهِ وشدًذ ایي تَد وِ تشای هسألِ فساد تحث دس ایي است وِ ًْی هَلَی سثة هی ضَد اهىاى لشب 

تا تَجِ تِ ایٌىِ دس ػثادیت ػثادت ٍلَ ًیاصی تِ اهش ًثاضذ  هؼٌَی دس هَسد هٌْی ػٌِ ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ٍ

ی غیشی ٍ تثؼی تِ دلیل ایٌىِ ًْی هَلَی است هاًغ  ٍلی لشب هؼٌَی ٍ تمشب الی اهلل تایذ ضىل تگیشد ٍ ًْ

 تحمك تمشب است.

وشدین ٍ ٍسػ  دس همام تشسسی ایي ًظشیِ تیاى وشدین دٍ ًىتِ هْن دس ایٌجا تایذ تشسسی ضَد. ًىتِ اٍل سا تیاى

 تیاى ًىتِ دٍم تَدین.

ًْی اص ؼشف دیگش لائل تَدًذ داًٌذ ٍ  لایاى ًْی غیشی سا هاًغ تمشب ًویًىتِ اٍل وِ تشسسی ضذ ایي تَد وِ آ

ٍ لائل ّستٌذ ٍلتی ػمل حاون است ٍ خَد ػمل ًْی غیشی  وٌذ هیوفایت ػملی صیشا ًْی  ٍجَد ًذاسدغیشی 

پس ًیاصی ًیض داسد ِ اًجام همذهِ ٍاجة داسد ًْی غیشی دس تشن ظذ ٍاجة داسد ووا ایٌىِ ػمل اهش غیشی ت

ٍ فمػ ضَد  ای اص ثَاب ٍ ػماب هتشتة ًوی وشُصیشا تش ًْی غیشی هَلَی ث ًیست تِ ًْی غیشی هَلَی

 خَاّذ صهیٌِ تحمك ری الومذهِ سا فشاّن وٌذ.  هی

ی غیشی هَلَی هٌتفی دلیل اگش هؽلة ایي است ٍ تِ ایي دس تشسسی ایي هؽلة تیاى وشدین  لائل ّستٌذ وِ ًْ

پس چشا دس ایي تحث تیي ًْی غیشی ػملی ٍ ًْی غیشی هَلَی فاسق لائل ّستٌذ ٍ لائل ّستٌذ ًْی  ،است

غیشی هَلَی فساد آٍس است ٍلی ًْی غیشی ػملی فساد آٍس ًیست ٍ ایي یه ثوشُ خَتی است ٍ اگش چٌیي 
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ٍجَد داسد پس ًثایذ دس آًجا لائل ضَین وِ ٍلتی ػمل ها اص اًجام  فاسلی تیي ًْی هَلَی غیشی ٍ ًْی ػملی

 ظذ تاص هی داسد دیگش ًیاصی تِ ًْی غیشی هَلَی ًذاسین.

 جواب اس اشکال شهید صدر با توجه به وجوب مقدمه موصله

ًْی  تش فشض تٌضل اص ًىتِ اٍل ٍ تش فشض ایٌىِ واسی تِ استذالل لغَیت دس ػذم ًیاص تِ ًىتِ دیگش ایٌىِ

ایي ًْی، اص جاًة ػمل است ٍ تِ  ٍ تش فشض وِ ػمل، ًْی غیشی سا دسست وٌذ هَلَی غیشی ًذاضتِ تاضین

دلیل ایٌىِ واضف ٍ حاون اص ایي ًْی ػمل است تشای حیثیت همذهیت، حیثیت تمییذی لائل ّستین ًِ حیث 

پزیشین ٍ تفىیه تیي حیث  ا ًویتؼلیلی ٍ آى استذالل هشحَم آخًَذ وِ ػٌَاى همذهِ سا حیث تؼلیلی گشفت س

هلغی ی تاضذ وِ تؼلیلی ٍ تمییذی ٍ ػذم سجَع حیث تؼلیلی تِ حیث تمییذی دس جایی است وِ دلیلی ٍ لفظ

ٍلی دس جایی وِ حاون دّذ  ّا اًجام هی اص ایي تفىیهای وِ تِ فْن ػشفی تشگشدد  دس ادلِػشف تِ ػشف تاضذ. 

یت همذهیت سا دلیل اصلی تشای ٍجَب تذاًذ ٍلی تشای ایي ػمل است ػمل ًوی تَاًذ اص یه ؼشف حیث

ها یا اصال هسألِ همذهِ ٍاجة سا لثَل حیثیت، حیث تمییذی لائل ًثاضذ وِ تَظیح ایي گزضت. تش ایي اساس 

ای وِ هَصل تِ ری الومذهِ تاضذ  همذهِفشهَد ًوی وٌین یا اگش لثَل وٌین حك تا صاحة فصَل است وِ 

حیثیت ػٌَاى همذهیت حیث تمییذی است. ٍلتی ػٌَاى همذهیت حیث تمییذی ضذ آى هَلغ یؼٌی ٍاجة است 

 وِ ایي سا جلسِ لثل هفصل تَظیح دادین. .تشن صالتی ٍاجة است وِ تؼذ اص اٍ اصالِ هحمك ضَد

دس ایٌجا اگش تشن صالتی ٍاجة تاضذ وِ هَصل تِ ری الومذهِ ٍ تحمك اصالِ تاضذ آى هَلغ دس هاًحي فیِ 

ٍلتی هٌاغ  اصالِ تحمك پیذا ًىٌذ ٍجَد ًذاسد. است هٌاغ ٍجَب غیشی دس تشن صالتی وِ تؼذ اص آى لشاس

سظایت تِ تخَاّذ  ًیست وٍِجَد ًذاضتِ تاضذ خَد ػمل واهال ًطاى هی دّذ وِ دس ایٌجا هطىلی تشای هَال 

ٍ است َصل ٍاجة . ػمل تِ ها هی گَیذ تشن صالت هتذّذ وِ هطتول تش هصلحت هلضهِ استصالتی 

ٍلتی ایصال ٍجَد ًذاضتِ تاضذ دلیلی تش لضٍم تشن صالت ًیست. خَد ػمل حاون تش ایي هسأِل است. ٍ 

 تَظیح خَاّن داد وِ خَد ایي هؽلة اص دالئل تؽالى تشتة است.

هٌاغ ٍجَب غیشی تٌاتش لَل تِ ٍجَب غیشی تشای همذهِ دس حیثیت ایصال است ٍلتی حیث ایصال هٌتفی 

د هٌاؼی تشای تشن صالت ٍجَد ًذاسد ٍلتی هٌاغ ٍجَد ًذاضت آى هَلغ وسی ًوی تَاًذ ادػا وٌذ وِ هی ضَ

صیشا م است ٍ اظافِ صالت تِ هَال اظافِ تغط است. هَال تشن صالت سا خَاستِ است ٍ فؼل صالت هحشّ

 ٍجَد ًذاسد.دس ایٌجا خَاّذ ٍ چٌیي هٌاؼی  اظافِ تغط هٌاغ هی
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 صدر در کلمات شیخ انصاریریشه یابی کالم شهید 

وِ ایي جولِ وٌذ  تیاى هیهشحَم ضیخ دس وفایِ دس ریل ثوشُ همذهِ هَصلِ سا هشحَم آخًَذ اص ای  یه جولِ

ای دس ػلن اصَل تحث هی ضَد وِ ّویي  ضیخ سیطِ هسألِ است. دس ریل هسألِ ٍجَب همذهِ هَصلِ ثوشُ

ٍاجة است ٍ  همذهِ هَصلِ گش وسی لائل ضذ فمػتحث اهشٍص ها است. ثوشُ همذهِ هَصلِ ایي است وِ ا

دس تحث ها فتَا تِ تؽالى صالت ًوی دّذ صیشا تشای ًظشیِ صاحة فصَل سا پزیشفت آى هَلغ چٌیي اصَلی 

ٍاجة  ،اص تاب همذهِ ٍاجة ٍاجة هْنهْن است ٍ تشن  تؽالى صالت تِ خاؼش ایي است وِ صالت ٍاجة

صالت همذهِ آى هی ضَد ٍلتی تشن صالت ٍاجة ضذ ًمیط آى ِو  است صیشا لشاس اصالِ تحمك یاتذ ٍ تشن

ػذم تشن صالت است هحشم هی ضَد ٍ لزا صالت هحشم هی ضَد وِ دس ٍالغ تِ هؼٌای حشهت صالتٍ  

تٌاتش ایٌىِ ایي حشهت غیشی فساد آٍسد صالت تاؼل است ٍلی تٌاتش ًظشیِ صاحة فصَل وِ تشن صالت 

 ،هی ضَد ٍاجة است آى هَلغ ًمیط آى ػذم تشن صالت هَصلٍاجة ًیست تلىِ تشن صالت هَصل 

سفتِ است حشهت سش تشن تشن صالت یا ػذم تشن صالت پس  ٍلتی ػذم تشن صالت هَصل هحشم ضَد

تِ ػذم تشن صالت هَصل تؼلك تگیشد  اگش حشهتوِ ّواى ًمیط ٍاجة است وِ ػذم تشن صالت تاضذ. 

آى هَلغ ًوی ضَد اص ایي حشهت صالت سا تیشٍى آٍسد صیشا صاحة فصَل تَظیح دادُ وِ حشهت تشن تشن 

تشای ٍلتی هی گَیذ تشن تشن صالت هَصل ایي هحشم است دس ٍالغ دٍ هصذاق صالت دٍ هصذاق داسد. 

ی تِ ایي است وِ ًواص تخَاًیذ یؼٌی اگش . تشن تشن صالت هَصل گاّایي تشن تشن صالت هَصل ّست

  وٌذ وِ ایي هىلف تشن وشدُ است تشن صالت هَصل سا، وسی هطغَل صالت ضذ تش ایي ػول صذق هی

ػذم ػذم آى صالتی وِ هَصل تِ اصالِ تاضذ ٍ ایي صذق هی وٌذ تِ فؼل صالت صیشا وسی وِ هطغَل صالت 

ّن داسد ٍ آى الت هَصل سا ٍلی یه هصذاق دیگش است تش ػولص صادق است وِ تشن ًىشدُ است تشن ص

صذق اصالِ ّن اًجام ًذّذ ٍ دس ایٌجا تش ػذم صالت ٍ ػذم اصالِ تشن تشن صالت هَصل  ایٌىِ ًواص ًخَاًذ

َاى ًاؼك اگش یه چیضی  .صیشا ٍلتی یه چیضی لیذی داسد ایي ؼَس استهی وٌذ  ػذم اًساى یؼٌی ػذم حی

ست ػذم اًساى ٍ اگش یه چیضی حیَاى تاضذ ًاؼك ًثاضذ تاص تش آى ػذم اًساى حیَاى ًثاضذ تاص تش آى صادق ا

صادق است ٍلتی ضوا هی خَاّیذ تگَیذ هي تشن صالت هَصل داسم ػذم تشن صالت هَصل دٍ هصذاق 

داسد. اگش هسأِل سفت سشاؽ تشن تشن صالت هَصل آى هَلغ تِ دلیل ایٌىِ تشن تشن صالت هَصل دٍ 

ضوا ًوی تَاًیذ حشهتی سا وِ سفتِ سشػٌَاى تشن تشن صالت هَصل تِ صالت تؽثیك وٌذ  هصذاق پیذا هی

وٌیذ صیشا صالت هماسى آى هی ضَد ٍ ایي تشن تشن صالت هَصل هماسى تا صالت است ٍ هالصم ًیست صیشا 
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ای ّن دس واس ًیست ٍ لزا  صهِگاّی ایي تشن تشن صالت هَصل سا داسین ٍلی صالت سا ًذاسین ٍ هال

ًِ صالتی  .َاى گفت ٍلتی تشن تشن صالت هَصل هحشم است هماسى آى وِ صالت است هحشم استت ًوی

ا ٍ ًِ فشض تؼذی وِ ًِ صالت است ٍ ًِ اصالِ ٍ ایٌْهحشم است تشن تشن صالت هَصل است  تاوِ هماسى 

روش وشدین وٌذ وِ ها دس جای خَد یؼٌی تؽالى ضثِْ وؼثی  صاحة فصَل تیاى هی هماسًات ایي ػٌَاى ّستٌذ.

ٍاجة تاضذ حتوا هالصم  وِ هتالصهیي الصم ًیست حىن ٍاحذ داضتِ تاضٌذ. ایي ؼَس ًیست وِ اگش یه هالصم 

شد صیشا تىلیف تِ هحال و طَد اهتثالدٍ حىن داضتِ تاضٌذ وِ ًّن ًیض ٍاجة تاضذ ٍ هالصهیي ًثایذ  دیگش

هثاح تاضذ تا ایٌىِ  ییه حشام ٍ دیگشضَد  ام تاضذ ٍ دیگش ٍاجة تاضذ ٍلی هییىی حش است هثال ًثایذ

هالصم ّستٌذ ٍ ّیچ ػیثی ًذاسد وِ یه فؼلی هالصم تا فؼل دیگش تاضذ ٍ یىی هحشم تاضذ ٍ دیگشی هثاح تاضذ 

ٍ تشن صالت هحشم تاضذ ٍ اول هثاح تاضذ، تلِ هالصهْا تاضذ ٍ چِ اضىالی داسد وِ اول هالصم تا تشن صالت 

اهتثال وشد ٍ اگش دس ػلن اصَل ثاتت وشدین  تَاى آًْا سادیگشی ٍاجة تاضذ وِ ًًوی تَاًٌذ یىی حشام تاضذ ٍ 

 وِ هالصهیي الصم ًیست حتوا حىن ٍاحذ داضتِ تاضٌذ ٍ ایي ؼَس جَاب ضثِْ وؼثی سا دس اًتفاء هثاح دادین

گفت ّش هثاحی حتوا هالصم تا یه ػٌَاى تشن حشاهی است ٍ چَى تشن حشام ٍاجة است  هیصیشا وؼثی 

وِ جَاب اٍ سا دادًذ وِ ّش هثاحی هالصم تاضذ تا دُ ػٌَاى تشن  ٍاجة تاضذ ٍ لزا ها اتاحِ ًذاسینهثاح تایذ 

 .حشام وِ ٍاجة تاضٌذ ٍ دلیلی ًذاسین وِ هالصهْا حىن ٍاحذی داضتِ تاضٌذ

ّا  هماسىاگش ضوا دس هالصهْا لثَل وشدیذ وِ الصم ًیست حىن ٍاحذی داضتِ تاضذ دس  فشهایذ صاحة فصَل هی

داسین ٍلتی تشن  تِ ًام تشن تشن صالت هَصلتِ ؼشیك اٍلی تایذ لثَل وٌیذ. دس هاًحي فیِ یه ػٌَاى 

تشن تشن صالت هَصل هحشم است ٍ هماسى تا ایي ػٌَاى یه ػٌَاًی تِ ًام  صالت هَصل ٍاجة است ٍ

صالت است هحشم تاضذ وِ هماسى آى وِ  دلیل ًذاسد . اگش تشن تشن صالت هَصل هحشم تاضذنیصالت داس

تشن تشن هحشم تاضذ صیشا ایٌجا هالصهِ ًیست تلىِ هماسًت است  دلیلی ًذاسد هماسى دیگش آىووا ایٌىِ 

ٍ ًِ تا  تا اًجام صالتًِ هماسى است تا صالت است ٍ گاّی اٍلات هماسى گاّی ٍلت ّا  صالت هَصل

 . اًجام اصالِ

صاحة فصَل اصشاس داسد وِ تا هثٌای هي وِ همذهِ هَصلِ ٍاجة است تشن صالت هَصل ٍاجة است 

هَصل است وِ هحشم است دلیلی تش حشهت صالت ًیست ٍلی تٌاتش هثٌای  وِ تشن تشن صالت  ظذ ػام آى

ٍاجة است ًِ تشن صالت هَصل ٍ ظذ ػام آى وِ تشن تشن صالت است هحشم هؽلما هطَْس تشن صالت 

 ی ضَد یؼٌی صالت هحشم است. ه
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ای داسد وِ ضوا تایذ سٍضي وٌیذ وِ فْن ضوا اص ًمیط ػملی است یا ػشفی  جٌاب ضیخ دس آًجا یه جولِ

 است. ایي حشف هْن ضیخ است.

خَاّذ تفشهایذ اگش فْن ضوا اص ًمیط یه فْن ػملی است تٌاتش ًظشیِ صاحة فصَل صالت هحشم  ضیخ هی

ین وِ هماسى آى یؼٌی سام است ٍ دلیل ًذهحشّتشن تشن صالت ِ ایطاى دادًذ صیشا ًیست تا ّویي تَظیحاتی و

 ن صالت استصالت هحشم تاضذ ٍ حشف صاحة فصَل خَب است صیشا تایذ سش ًمیط ایستاد وِ تشن تش

تشن صالت ٍاجة  ،هطَْس مالو كثؼفشهایذ  ضیخ هی َد.ض ّویي گًَِ هی ضیًوالم هطَْس ػملی  فْنٍلی تا 

ّیچ گاُ ٍجَد  اشیص صالت ًیست ،تشن تشن صالت یلمػ تلد ات ٍتشن تشن صالت هحشم ضذ  ٍ تسا

صالت   ها تِ تشن تشن صالت، ذضاتتشن تشن صالت هحشم  تسا ضَد ٍ اگش لشاس هصذاق ػذم ًوی

سشاؽ فْن دلی ػملی ضوا گَیٌذ. ػذم الؼذم غیش اص ٍجَد است لزا اگش  ٍ ػذم الؼذم سا ٍجَد ًویگَیین  ًوی

ٍ تؼذ تشن تش اساس فشهایص هطَْس وِ هؽلك همذهِ سا ٍاجة هی داًٌذ  ای ًذاسیذ وِ تگَییذ تیذ ّیچ چاسُسف

تِ ػٌَاى ًمیط تشن صالت هحشم  صالت سا تِ ػٌَاى همذهِ ٍاجة، ٍاجة هی داًٌذ ٍ تشن تشن صالت سا

ٍلی اگش ها هسأِل سا سشاؽ وٌیذ ٍ ثوشُ هٌتفی است  تَاًیذ صالت سا هحشم ًوی ضیًایي هثٌا داًٌذ حتی تٌاتش هی

یه فْن ػملی ًثشین وِ ػمل تگَیذ ػٌَاى ًمیط ٍلتی حشهت پیذا وشد ایي ػٌَاى ًمیط سا ًوی ضَد سشاؽ 

ی ػشفی داسین تا فْن دلی ػشفی ّن تشاساس ًظشیِ صاحة یه چیضی دیگشی تشد تلىِ گفتین ها یه فْن دل

فصَل ٍ ّن تشاساس ًظشیِ هطَْس صالت هحشم است وِ ایي االى تِ دسد تحث ها هی خَسد. ایٌىِ آلایاى تیي 

تشاساس ًظشیِ فْن  فشهایذ ضیخ هی دلی ٍ ػشفی دس تشدد ّستٌذ ضیخ دس آًجا خیلی دلیك حشف صدُ است.

صالت هحشم است تشن تشن صالت ّواى صالت ٍ ًوی ضَد گفت ػذم الؼذم  ٍلتی تشن تشندلی ػشف 

هحشم است ٍ ایي  غیش اص ٍجَد است تلىِ ػذم الؼذم ٍجَد است ٍ تشن تشن فؼل هحشم است یؼٌی فؼل

 تش اساس ًظش صاحة فصَل ًیض ّویي گًَِ است.  ِو حشف ػشف دلی است

گَیذ تشای تحمك  یي هحشم است لىي ػشف هگَیذ ضوا یه تشن تشن صالت هَصل داسیذ وِ ای ػشف هی

اص است ٍ یه ساُ ًِ ًواص است ٍ ًِ اصالِ، ّویي ػٌَاى هحشم وِ تشن ایي حشام دٍ ساُ ٍجَد داسد یه ساُ ًو

تشن صالت هَصل است تحممص تِ دٍ ؼشیك است یه ؼشیك ایي است وِ تَ هطغَل ًواص ضَی ٍ اصالِ 

ِ دس حال اًجام حشاهی ّستی یؼٌی تشن تشن صالت هَصل اًجام ًذّی ٍ تش ایي فؼل تَ صادق است و

اًجام هی دّی. یه ساُ دیگش ایي است وِ ًِ ًواص ٍ ًِ اصالِ اًجام ًذّی لزا ضیخ هی فشهایذ هاحصل فشق تیي 
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گَیٌذ تحمك حشام یه ؼشیك داسد وِ صالت  ًظشیِ صاحة فصَل ٍ ًظشیِ هطَْس ایي است وِ هطَْس هی

 فاسق ًیست.  قشفایي  ٍیي حشام دٍ ؼشیك لائل است اتحمك است ٍ صاحة فصَل تشای 

ٍ اگش هسألِ سا سٍی فْن  ذایي فاسق ًثَدى ٍ تحلیل دس ایي فعا است وِ ضوا هثٌا سا سٍی فْن دلی ػملی ًثشی

 ٍ اگش هسألِ سا سٍی فْن دلی ػشفی تشدی ّش دٍ ثوشُ هٌتفی است. ذٌٌو یوً قشفّیچ وذام  ذدلی ػملی تشدی

خَاّین تَجِ  اص ایي فْن هی ِو تسا يیا -داسین یا ًِ ًذاسین وِ لثَل واسیوِ -اػظنسي ایي تیاى ضیخ حُ

دّذ ٍ فْن ػشفی دلی  سا خَب تحلیل هی وٌذ ٍ تحَیل هی وٌین ٌّش ایي فمیِ لَی ایي است وِ هثحث ػملی

  دّذ. ا دس ٍادی فْن دلیل تحَیل هیس

ِ فاسق است. فاسق دس ایي است فشهایذ و هشحَم آخًَذ دس وفایِ دس هماتل ایي والم ضیخ یه جولِ داسد ٍ هی

حشام ًیستٌذ تلىِ هماسى وِ دس جایی وِ تحمك حشام دٍ ؼشیك داسد هؼلَم است وِ ّیچ وذام اص آًْا هالصم تا 

 دس فعای دلی ػشفی شگا ذیاهشف یهوٌذ. هشحَم آخًَذ  ّواى والم صاحة فصَل سا تیاى هی ٍ حشام است

وٌذ  دٍ ؼشیك پیذا هی شن صالت هَصلاست ایي تشن تهحشم ت هَصل تشن تشن صال ذیتفگ ٍ ذیذٍاسد ض

هی فْوذ. ػشف هی فْوذ وِ یه هحشّ ٍ ایي سا ػشف هی ذٌستّحشام ًیستٌذ تلىِ هماسى تا حشام هالصم تا ِو

وِ هشتثػ تا ّیچ وذام ًیست لزا ها  تساداسین وِ گاّی تا ایي فشد است ٍ گاّی تا فشد دیگش است پس هؼلَم 

فْوین یه هماسًتی ٍجَد داسد ٍ ایي  ایي هؽلة سا واهل هی (ًِ فْن دلی ػملی) دلیحتی تا فْن ػشفی 

ماسى ال وِ تهالصهِ ّن تَد سشایت ًوی وشد حا وٌذ. اگش یي تِ هماسى دیگش سشایت ًویًحشهت اص احذ الوماس

هشحَم  اسد.وٌذ ٍلی دس هثٌای هطَْس هماسًت ًیست تلىِ ػشفا ػیٌیت ٍجَد د است تِ ؼشیك اٍلی سشایت ًوی

گَیین تشن صالت ٍاجة است ٍ تشن تشن صالت هحشم است هٌظَس ایي است  گَیذ ٍلتی ها هی آخًَذ هی

ها دس هالصم ٍ هماسى لائل تِ سشایت ًیستین ٍلی دس ایٌجا ػیٌیت  ٍوِ تشن تشن صالت ػیي فؼل هحشم است 

الت هحشّم ٍ تاؼل است ٍلی ّست ٍ لزا سشایت ٍجَد داسد. لزا تٌاتش ًظش هطَْس تِ جْت ػیٌیت فؼل ص

سسذ ٍ  صالت ًوی ِت ماحش ،تِ دلیل هماسًت ِىلت هالصهِ ِ تِ ػذم ٍجَداحة فصَل تا تَجتٌاتش ًظش ص

 آیذ.  هطىلی تشای صالت تِ ٍجَد ًوی

تِ آى ًىتِ  ّذف هي اص ایي دلت ایي است وِ خَاّین تشگشداًین ٍلی ها ایي هؽلة سا تِ تحث خَدهاى هی

دُ است وِ اگش وسی تخَاّذ تا ای وِ هشحَم آخًَذ ًیض ایي همذاس سا لثَل وش تذّین. ًىتِ شصساضیخ خیلی 

 تا دلت ػملی واس وٌذ تایذ حساب ػذم سا سسیذگی وٌذ ٍلی اگش تخَاّذ تا ػذم تا دلت ػشفی واس وٌذ ػذم
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دلت ػشفی ّن تفصیل گَیذ دس فعای  یه اختالفی تیي ضیخ ٍ هشحَم آخًَذ است وِ هشحَم آخًَذ هی

دسست است ٍلی ضیخ هی گَیذ تفصیل دسست ًیست. حتی هشحَم آخًَذ ًیض هتؼشض ایي ًىتِ ًطذُ است 

افتذ وِ تٌذُ تیاى وشدم وِ هتاسفاًِ دس والم  وِ اگش وسی سشاؽ دلت ػملی دس هسألِ ػذم تشٍد چِ اتفالی هی

  .اص اػاظن هؼاصش ّن ّستتؼعی 

تِ فْن فالسفِ  ِوذ اضىال ًىٌ یسو ات دشت نّاَخضیخ ٍ تؼذ هشحَم آخًَذ  مَحشهسش سفشُ  اس اوض ُذٌت

ذین یه فْن دلی ػملی اص ػذم تشگشداً اگش ها هسألِ سا تِ تشگطتِ است تلىِ تِ فْن ضیخ اػظن تشگطتِ است.

 ًیاص داسد تىلیف حیث همذهِ هَصلِ ٍ تىلیف حیث همذهیت ػذم ظذ تشای تحمك ظذ دیگش، یه دلت ػملی

سسیذگی  ِت صایًسسیذگی ًْایی آى  یاشت ٍ نیٌو یسسشت اسخَاّین ٍظؼیت هٌاغ  هسألِ هاًحي فیِ وِ هی ِو

 .دساد ایي هثحث

 


