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ثحث هب دس ٌِّ ثش اسبس ٔتبة ضشًٗ هٕبست ض٘خ الفن اًصبسٕ
تشت٘جٖ ِٔ خٌبة ض٘خ

ثَد .اثتذا هٕبست هحشهِ سا ثِ

رٔش ٔشدُ ثَدًذ ثشسسٖ ٔشدٗن ٍ ثمذ اص آى ٍاسد ثحث ث٘ك ضذٗن ٍ ّوبًؽَس ِٔ

گٍت٘ن بیع ،هْوتشٗي ثحث همبهالت است؛ صٗشا ث٘طتشٗي ًّل ٍ اًتّبالتٖ ِٔ دس سؽح خُشد ٍ ٔالى اتٍبَ
هٖاٌتذ ـ خصَصبً سؽح خُشد ـ ثِ صَست ث٘ك است ،لزا ثبٗذ حّّ٘ت ٍ احٕبم آى اص لحبؾ ضشلٖ سٍضي
ضَد.
هشحَم ض٘خ

اثتذا تمشًٗ ٍ حّّ٘ت ث٘ك سا هَسد تحُّ٘ ٍ ٌٕٔبش ِشاس دادًذ ٍ هب ّن ثِ تجك اٗطبى ٍ

دٗگشاى ،حّّ٘ت ث٘ك سا ـ ٍلَ ٗٓ حّّ٘ت التجبسٕ است ـ هَسد ٌٕٔبش ِشاس دادٗن.
سپس ثِ ثحث همبؼبت هٌتّل ضذٗن ٍ اٗي هسئلِ سا ثشسسٖ ٔشدٗن ِٔ آٗب همبؼبت ،ث٘ك ّست ٗب ً٘ست؟
ثمذ اص آى ٍاسد ثحث ص٘ه ث٘ك ٍ ضشٍغ آى ضذٗن ٍ ثحثٖ دسثبسٓ ث٘كِ صح٘ح ٍ ٌبسذ ٍ احٕبم آى داضت٘ن ٍ
ً٘ض ثحث هّجَضِ ثِ لّذِ ٌبسذ ٍ اص خولِ ث٘كِ ٌبسذ ٍ ثحث ظوبى آى سا ثِ ؼَس هستَلت ثشسسٖ ٔشدٗن ٍ
دس ظوي آى هجبحث ،ثمط هجبحث هْن سا ٍلَ استؽشاداً هؽشح ٔشدٗن ،اص خولِ ِع٘ٔ «عدالت صحابه» ِٔ
ّش چٌذ ٗٓ ثحث هْن ٔالهٖ است ،اهّب چَى هجحث الصم ٍ هْوٖ ثَد ،آى سا ثِ هٌبسجت سٍاٗتٖ دس آًدب
هؽشح ٔشدٗن.
ثمذ اص آى ثحث هثلٖ ٍ ِ٘وٖ ٍ ٍٔ٘٘ت ظوبى آى سا هؽشح ٔشدٗن ٍ ٌٖالدولِ دسثبسٓ تم٘٘ي هثلٖ ٍ ِ٘وٖ؛
صىشٍٗبً ٍ ٔجشٍٗبً ثحث ٔشدٗن؛ خصَصبً دس هَسد ًَّد ـ ٗمٌٖ پَل ـ ثحث هٍصلٖ اص لحبؾ ٌّْٖ اًدبم
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دادٗن ِٔ حّّ٘ت پَل چ٘ست ،پ٘ذاٗص آى چگًَِ ثَدُ ٍ اسصش آى اص ٔدب ًبضٖ هٖضَدّ .وچٌ٘ي ًَسبًبت
اسصش پَل دس ضشاٗػ سَٔد ٍ تَسم سا اص ح٘ث ظوبى ٍ لذم ظوبى ثِ ؼَس هستَلت ثشسسٖ ٔشدٗن ٍ اٗي
ًفشِٗ سا اسائِ دادٗن ِٔ اگش تى٘٘شات ِذست خشٗذ پَل ثِ ٍاسؽٔ تَسم ٍ سَٔد ،دس حذّٕ ثبضذ ِٔ لشٌبً گٍتِ
ضَد پَل ّوبى پَل است ّشچٌذ هّذاسٕ تٍبٍت داضتِ ثبضذ ،اٗي تى٘٘شات هعوَى ً٘ست ،اهب اگش تى٘٘شات
دس حذّٕ ثبضذ ِٔ لشٌبً گٍتِ ًطَد اٗي پَل ّوبى پَل است ،اٗي تى٘٘شات هَسد ظوبى است.
سپس ٍاسد ثحث ضشٍغ هتمبِذٗي ضذٗن [ِٔ هشحَم ض٘خ

دس هدوَق پٌح ضشغ ثشإ هتمبِذٗي رٔش

ٔشدًذٗ :مٌٖ ثلَن ،اخت٘بسِ ،صذ همبًٖ الٍبؾ ،اضتشاغ ارى س٘ذ دس لبِذ ثَدى لجذ ٍ اضتشاغ هبلٓ ثَدى
هتمبِذٗي ٗب إرى اص هبلٓ ٗب ضبسق .دس ظوي ضشغ پٌدن] ثحث هْن ٍ ؼَٗل الزٗل فضولی سا هؽشح ٔشدٗن
ٍ ثحوذاهلل آى سا ثِ پبٗبى سسبًذٗنّ .وچٌ٘ي ثِ هٌبسجت ،هتمشض ثمط هجبحث هْن اص خولِ ثحث ربا ضذٗن
ٍ آى سا ثِ ؼَس هستَلت سس٘ذگٖ ٔشدٗن ٍ ساُّبٕ تخلّص اص سثب سا ثشسسٖ ٔشدٗن ٍ ًفشات الس٘ذ االهبم
دس اٗي صهٌِ٘ سا هَسد تحُّ٘ ِشاس دادٗنّ .وچٌ٘ي ثِ هٌبسجتِ ثحث ٍالٗت أة ٍ خذّ ،ثحث والیت فقیه ٍ
ٍالٖ حَٕهت اسالهٖ سا سس٘ذگٖ ٔشدٗن.
دٍ ثحث دس هسئلٔ ضشاٗػ هتمبِذٗي ثبِٖ هٖهبًذ؛ ٕٖٗ ثحث ث٘ك لجذ هسلن ثِ ٔبٌش ٍ دٗگشٕ ثحث ث٘ك
هصحً ثِ ٔبٌش ،اهّب اص آًدب ِٔ ثحث ث٘ك لجذ هسلن ثِ ٔبٌش سا ٌٖالدولِ دس هجبحث ِجلٖ هتمشض ضذُاٗن ٍ
هسئلٔ ث٘ك هصحً ثِ ٔبٌش سا ً٘ض دس هٕبست هحشهِ دس ظوي ثحث اص إٌِٗ آٗب اسبسبً ث٘ك هصحً خبٗض
است ٗب ًِ ،هتمشض ضذُاٗن ٍ ً٘ض ثِ خْت إٌِٗ ٌمالً هجبحث أّوٖ ٍخَد داسد ِٔ ٌَسٗت سس٘ذگٖ ثِ آًْب
ث٘طتش است ،لزا اص اٗي دٍ هسئلِ ٍ ثمط ٌشٍلٖ ِٔ دس ظوي آًْب هؽشح ضذُ لجَس ٔشدُ ٍ ٍاسد هسبئل
دٗگش هٖضَٗنّ ،شچٌذ دس اٗي دٍ هسئلِ ،ثمط هجبحث ٍخَد داسد ِٔ چِ ثسب داًستي آًْب الصم ثبضذ ،هٌتْب
هؽبلمِ اٗي هجبحث سا ثِ خَد ٌعالٕ گشاهٖ ٍاگزاس هٌٖٔ٘ن ٍ ٍاسد ٌصل هْنِ شروط عوضین هٖضَٗن.
شروط عوضین
ّوبًؽَس ِٔ اصل ث٘ك ٍ ص٘ه آى ٍ ً٘ض هتمبِذٗي ـ ٗمٌٖ ثبٗك ٍ هطتشٕ ـ داسإ ضشاٗؽٖ ثَدًذ ،لَظ٘ي
ٗمٌٖ ثوي ٍ هثوي ّن داسإ ضشاٗؽٖ ّستٌذ .هسئلِ ضشٍغ لَظ٘ي ،خضء هسبئل هْن هٕبست است ِٔ
هشحَم ض٘خ اًصبسٕ

ثب ًجَن ٌََ المبدُ ٍ احبؼِإ ِٔ داضتِاًذ ،ثِ ؼَس هستَلت آى سا ثشسسٖ ٔشدُاًذ،

ثِ گًَِ إ ِٔ هتأخشٗي ثمذ اص اٗطبىّ ،وِ دس اٗي سِن هجبحث ل٘بل ثش ض٘خ ّستٌذ ٍ ثذٍى داًستي هؽبلت
اٗطبى ـ چِ ثب سخَق هستّ٘ن ثِ هٕبست ٗب سخَق ثِ ٔتجٖ ِٔ هؽبلت آى سا هٌمٕس ٔشدُ ـ ًوٖتَاى ًفش
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صح٘ح ٍ ِبثل التوبد سا دس اٗي هجبحث اسائِ ٔشد.
ا .اشتزاط مالیت در عوضین
هشحَم ض٘خ

دس اٌٗدب لجبستٖ داسًذ ِٔ ـبّش آى ث٘بى ٗٓ ضشغ است ،اهب ثب ٍسٍد دس ثحث ٍ دًجبل

ٔشدى هؽبلت اٗطبى هملَم هٖضَد ض٘خ

دس حّّ٘ت دٍ ضشغ رٔش ٔشدُاًذ ٖٕٗ :إٌِٗ لَظ٘ي ثبٗذ مالیت

داضتِ ثبضٌذ ٍ دٗگش إٌِٗ ملکیت داضتِ ثبضٌذ ٍ هب ثبٗذ اٗي دٍ ضشغ سا تٍٕ٘ٓ ٌٔ٘نٔ ،وب إٌِٗ ثِ صٍدٕ
سٍضي خَاّذ ضذ «مال» همٌبٖٗ ٍ «ملک» همٌبٕ دٗگشٕ داسد ٍ ثب ٗٓ ضشغ هستىٌٖ اص ضشغ دٗگش
ًوٖضَٗن.
هشحَم ض٘خ

اضتشاغ هبل٘ت دس لَظ٘ي سا ثب لجبست «يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلًا» 9ث٘بى

هٌٖشهبٌٗذ؛ ٗمٌٖ ضشغ است ِٔ ّش ٗٓ اص لَظ٘ي ـ ثوي ٍ هثوي ـ مالیت داضتِ ثبضٌذ ٍ ،دس تمل٘ل آى
هٌٖشهبٌٗذ :اٗي ضشغ ،اص تمشٍٖٗ ِٔ ٌَ٘هٖ دس الوصجبح الوٌ٘ش 3ثشإ ث٘ك رٔش ٔشدُ ٍ هشحَم ض٘خ ً٘ض آى سا
پزٗشٌتٌذ ٗمٌٖ «مبادلۀ مال بمال» ثِ دست هٖآٗذ .هب ً٘ض ث٘ك سا ثِ «تبديل مالٍ بمالٍ ما اعتباراً بشرط تعقبه
بالقبول» تمشًٗ ٔشدٗن ،هٌتْب گٍت٘ن دٍ ضشغ «اعتباراً» ٍ «تعقبه بالقبول» دس هّبم اٗدبص ٍ اختصبس ،الصم ثِ رٔش
ً٘ست ٍ هؽَٕ دس تمشًٗ است؛ صٗشا دس آًدب ثب ث٘بى خبصٖ رٔش ٔشدٗن ِٔ هّبم ،هّبهٖ است ِٔ تجذٗل
تٌَٕٖٗ هشاد ً٘ست؛ ثلِٕ هّصَد تجذٗل اعتباری است ِٔ ِجَل ّن دس آى ًٍْتِ است.
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ثِ ّش حبل اص آًچِ دس تمشًٗ ث٘ك گٍت٘ن ،سٍضي هٖضَد ث٘ك ثذٍى هبل٘ت لَظ٘ي ،للٖ ٍخِ الحقیقة
ًوٖتَاًذ صبدَ ثبضذ ثلِٕ للٖ ٍخِ الودبص است ،لزا ض٘خ اللٖ اهلل هّبهِ هٌٖشهبٌٗذ :آًچِ هَسد رغبت
 .1كتبة الوكبست ،ج ،4ص.7

ٍ
ػوب ال ٌٗتفغ ثِ هٌفؼٔ همظَدٓ للؼمالء ،،هلل ٓلالٔ الٖ
متمو ًل ّ
يشترط في ك ٍّل منهما كونه َّ
ألى الج٘غ لغ ًٔ :هجبدلٔ هبل ثوبل ٍ ،لذ احتشصٍا ثْزا الششؽ ّ

ٍ
ٍ
ثوالبل شالشػ ًب كالبلخوش ٍ
ٗظح ػش ًب سلت الوظشف لْب ٍ ًفٖ الفبئذٓ ػٌْب ٍ ،الثبًٖ ل٘س
الششع؛ ّ
ألى ّ
األٍل ل٘س ثوبل ػش ًب كبلخٌب س ٍ الذٗذاى؛ إًِّ ّ

الخٌضٗش.

هبال ٍ إى كبى ٗظذق
خسٔ الشٖ ،كبللششات ٍ ،إلى هب ٗستٌذ إلى للّتِ كلجّٔ حٌـٔ ٍ ،ركشٍا :أًِّ ل٘س ً
ّ
لسوَا ػذم االًتفبع إلى هب ٗستٌذ إلى ّ
ثن ّ

ػلِ٘ الولك؛ ٍ لزا ٗلشم غظجِ إخوبػ ًب».

 .2الوظجبح الوٌ٘ش ٖ غشٗت الششح الكج٘ش للشا ؼٖ ،ج ،2ص:69
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ ِ ِ
ِ
ت
ٍ
هدالبص ًا ألً ُ
ُ
ٓالِ سالجَ ُ
بدلَُٔ َهبل َثوبل لمَ َْل ِْن (ثَ ْ٘ ٌغ) َساثِ ٌح ٍ (ثَ ْ٘ ٌغ) َخبس ٌش ٍ رلك حم٘م ٌٔ ى ٍَ ْطف األ َْػَ٘بى لٰكٌ ٓ ُِ أُ ْؿل َك ػلالى َالؼ ْمالذ َ
األطل ى الجَ ْ٘غ ُهجَ َ
٘ك ٍ التول ِ
التولِ ِ
ٔك.
ْٓ
َٓ
 .3سخَع شَد ثِ الج٘غ ،ج ،1ص.277-282
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عقالء ًجبضذ ٗب محلَّل در شرع ًجبضذ ّشچٌذ هَسد سوجت ثبضذ ،ث٘ك ًسجت ثِ آى صح٘ح ً٘ست؛ صٗشا آًچِ
هَسد سوجت ٍ هّصَد لّالء ًجبضذ ،لشٌبً هبل٘ت ًذاسد؛ هبًٌذ سَسٓٔ ،شم ٓٗ ،هطت خبْ ٍ اهثبل آًْب ِٔ
لشٌبً هٖتَاى گٍت چٌ٘ي چ٘ضّبٖٗ ثٖهصشي ٍ ثٌٖبٗذُ ّستٌذ ٍ هَسد سوجت ٍ هّصَد لّالء ً٘ستٌذ .ثمط
چ٘ضّب ّن لّالئبً هَسد سوجت ثَدُ ٍ هٌٍمت هّصَدُ داسًذ هٌتْب دس ضشق هبل٘ت آًْب الىبء ضذُ است ،هبًٌذ
خوش ٍ خٌضٗش ِٔ ضبسق هّذس ثشإ آًْب اسصضٖ ِبئل ًطذُ ٍ دس ًت٘دِ ضشلبً هبل٘ت ًذاسًذ.
ض٘خ

دس اداهِ هٌٖشهبٌٗذ :إٌِٗ چ٘ضٕ اص دٗذگبُ لّالء هٌٍمت هّصَدُ ًذاضتِ ثبضذ ٍ هَسد سوجت

ًجبضذ ،ثِ ٕٖٗ اص دٍ خْت هٖتَاًذ ثبضذ؛ ٗب ثِ خبؼش خسّت آى ضٖء است ،هبًٌذ [حطشات ٗب] ٗٓ تِٕ
ٔبوز ٗب استخَاى پَس٘ذُ ٍ ٗب ثِ خبؼش قلّت آى است ،هبًٌذ ٗٓ داًِ «گٌذم ،خَ ٗب ثشًح» ِٔ ٗٓ هطت ٗب
هّذاسٕ اص آىّب داسإ هٌٍمت هّصَدُ ٍ هَسد سوجت لّالء است ،ثش خالي ٗٓ دأً آى.
بررسی کلمات مرحوم شیخ

ّوبًؽَس ِٔ اضبسُ ٔشدٗن هب اٗي هجبحث سا دس اثتذإ ثحث ث٘ك ،دس خبٖٗ ِٔ هتمشض تمشًٗ ث٘ك ضذٗن
ٍ ثمط الالم ،دس اٌٗدب هتمشض اٗي ثحث ضذُاًذ،

هَسد سس٘ذگٖ ِشاس دادٗن ،اهّب اص آًدب ِٔ خٌبة ض٘خ

هختصشاً لت هؽلت سا دٍثبسُ رٔش هٌٖٔ٘ن ٍ ثشإ ثشسسٖ ث٘طتش هؽلت هٖتَاى ثِ خلذ اٍّل الج٘ك هشاخمِ
ٔشد.
اص آًچِ گٍت٘ن تمشًٗ هبل هملَم ضذ؛ هبل چ٘ضٕ است ِٔ هَسد رغبت لّالء ثبضذ ٍ ندرت ّن داضتِ
ثبضذ .دس ًت٘دِ اگش چ٘ضٕ هَسد سوجت لّالء ثبضذ اهّب ًذست ًذاضتِ ثبضذ ،هبل٘ت ٍ اسصش اِتصبدٕ ًذاسد؛
هبًٌذ َّا ِٔ ّشچٌذ هّصَد ٍ هَسد سوجت لّالست ٍ ّ٘چ ٔسٖ ثذٍى َّا صًذُ ًخَاّذ هبًذ ،اهّب ثِ خْت
إٌِٗ ًذست ًذاسد ٍ ثِ ٌٍَس دس اخت٘بس ّوِ ِشاس داسد ،هبل٘ت ًذاسدٗ .ب هبًٌذ سٍضٌبٖٗ آٌتبة دس حبلت
هموَلٖ ِٔ ّشچٌذ هَسد سوجت است ٍ هٌٍمت هّصَدُ داسد ،اهّب ثِ خْت إٌِٗ ًذست ًذاسد ،داسإ هبل٘ت
ٍ ِ٘وت ً٘ست.
مالیت اشیاء ّوبًؽَس ِٔ ِجالً تَظ٘ح دادٗن ،حبصل اص ثشخَسد لشظِ ٍ تّبظبست ٍ ّش چ٘ضٕ ِٔ
لشظٔ آى ٔن ٍ داسإ تّبظب ثبضذ ،رات ِ٘وت ٍ داسإ هبل٘ت است ٍ اگش ثخَاّ٘ن هبل٘ت سا دس هحَس
هختصبت تشس٘ن ٌٔ٘نًّ ،ؽٔ تالِٖ هٌحٌٖ لشظِ ٍ هٌحٌٖ تّبظب ،تم٘٘ي ٌٌٔذٓ هبل٘ت ٍ ِ٘وت اض٘بء است.
هبل٘ت ّن چٌ٘ي ً٘ست ِٔ ثبثت ثبضذ ،ثلِٕ ٍاثستِ ثِ لشظِ ٍ تّبظبست ٍ دس اهٌِٕ ٍ اصهٌٔ هختلٍِ

4

هٖتَاًذ هتٍبٍت ثبضذ ٍ لَاهل هتمذدٕ هٖتَاًذ داضتِ ثبضذ ِٔ توبم اٗي لَاهل ثِ ِع٘ٔ لشظِ ٗب تّبظب
ثشهٖگشدد.
کالم السیذ الخویی و السیذ االمام

در عذم اشتراط مالیت در عوضین

دس اٌٗدب ثب ٔالم ض٘خ

ثمط الالم اص خولِ الس٘ذ الخَٖٗ ٍ الس٘ذاالهبم

هخبلٍت ٔشدُ ٍ گٍتِاًذ

لضٍهٖ ًذاسد ِٔ لَظ٘ي حتوبً هبل٘ت داضتِ ثبضٌذ ،ثلِٕ چِ ثسب همبهلِإ اتٍبَ ثٍ٘تذ ِٔ ث٘ك ّن ثش آى صبدَ
ثبضذ اهّب ثوي ٗب هثوي هبلّ٘ت ًذاضتِ ثبضذ.
ّش ٗٓ اص اٗي دٍ ثضسگَاس هثبلٖ ثشإ اٗي ادلب رٔش ٔشدُاًذ .هثبلٖ ِٔ س٘ذ خَٖٗ  4هٕشس دس ٔتبةّبٗص
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ٍ ٖ كءهِ هَالغ للٌظش ،األٍل :اػتجبس الوبل٘ٔ ٖ الؼَػ٘ي ٖ الج٘غ لمَل الوظجبح ٍ رلك لؼذم حد٘ٔ لَلِٗ ،كفٖ ٖ طلٔ الوؼبهلٔ ػلى هب ل٘س

ثوبل هدشد الغشع الشخظٖ ،كوب إرا اشتشى هكتَثٔ خذُ ثم٘ؤ ػبل٘ٔ لإلثمب ،هغ ػذم كًَْب لبثلٔ للوؼبٍػٔ أٍ اشتشى خٌفسب ،ثم٘والٔ أٍ ػمشثالب ثم٘والٔ

كزا ،للدل الوذإٍ ٍ ًلَّب كوب ال ٗخفى ٍ ،لذ تمذم ٖ أٍل الج٘غ خَاص كَى اللمَق ثوٌب ٖ الوؼبهلٔ ثأى ثبع ش٘ئب ل٘ش غ الوشالتشٕ ٗالذُ هالي حمالِ
الفءًٖ طل٘ح ٍ الَخِ ٖ رلك كلِ َّ اى الج٘غ تجذٗل ث٘ي الش٘ئ٘ي ثش غ ال٘ذ ػي أحذّوب ٍ خؼل األخش هَسدا لللك كوب ال ٗخفى ،غبٗٔ األهالش ٗوٌالغ

رلك ػي التوسك ثؼوَهبت هب دلّ ػلى طلٔ الج٘غ ثبلخظَص ٍ ،اهب هب دلّ ػلى طلٔ هـلك الؼمَد ٍ التدبسٓ ػي تشاع ء ،إر ال شالك الٖ طالذق

التدبسٓ ػي تشاع ٍ ،الؼمذ ػلى الوؼبهلٔ الدبسٗٔ ػلى هب ل٘س ثوبل لوب ػش ت ٖ ثؼغ تٌجْبت الوؼبؿبٓ أى ٖ الؼشف ال ٗظذق ػلِ٘ الج٘غ ،ثل الالثوي
ٍ الوثوي ػلى الؼَػ٘ي ثل ٗظذق ػلِ٘ هدشد الوجبدلٔ ٍ الوؼبٍػٔ كتجذٗل ثَة ثثَة ٍ ػجب ،ثؼجبّ ٍ ،،كزا ٍ ،ال شجْٔ ٖ طلٔ رلك ل َأٍ َُا ثِالب ْلؼم ُ ِ
َد،
ْ
ُ
ٍ تِ ٰد َبس ًٓ َػ ْي تَش ٍ
اع ٍ ،الس٘شٓ المـؼ٘ٔ كوب َّ ٍاػح.
ٰ
 هظجبح الفمبّٔ (الوكبست) ،ج ،7ص:277

ال دل٘ل ػلى اػتجبس الوبل٘ٔ ٖ الوج٘غ ،ثل ٗوكي ث٘غ غ٘ش الوتوَل لغشع شخظٖ ػمءئٖ لذ تؼلك ثزلك كوب إرا اشتشى خؾ أثِ٘ ثم٘ؤ خضاف هالغ

ػذم سغجٔ أحذ إلِ٘ لغشع لِ للفظ خؾ أثِ٘ إًِ هغ ػذم كًَِ هي األهَال خبص لِ ششائِ.
 ٖ ششح الؼشٍٓ الَثمٖ ،ج ،32ص:395

ثن سثّوب ٗظذق ػلى هب ال ٌٗـجك ػل٘الِ هفْالَم الوالبل ،لؼالذم
ٗؼَل ػلِ٘ ػلى اػتجبس الوبلّ٘ٔ ٖ ثبة الوؼبٍػبت  ٍ ...هي ّ
ٌٗذ غ :ثؼذم ًَْع دل٘ل ّ
إٔ إًسبى ٍ ال ٗجالزل ثإصائالِ الٖ
خؾ أثِ٘ ػٌذ أحذ ٖ ٍسلٔ هٌذسسٔ ّ
إٔ أحذ ِ٘ ،كوب لَ ٍخذ ّ
ثخؾ سدٕ ٍ ،هـلت تب ِ ثل٘ث ال ٗشغت ِ٘ ّ
سغجٔ ّ
ٍ
ٍلتئز ٖ طذق الج٘غ ػل٘الِ هالغ
الشك
سَق الؼمء ،حتى لس ٍاحذ ٍ ،لكي الَلذ لشفمتِ ٍ شؽ ػءلتِ ثأثِ٘ ٗشغت ٖ ششائِ ٍ التٌبئِ ،إًِّ ال ٌٗجغٖ
ّ
هدبًّ٘ٔ هي دٍى اػتجبس الوبلّ٘ٔ ٖ شٖ ،هي الؼَػ٘ي.
ػذم كًَِ هظذال ًب لوجبدلٔ هبل ثوبل ثبلؼشٍسٓ ،ل٘س الج٘غ ّإال هجبدلٔ هلك ثولك ٍ هؼبٍػٔ ال ّ
ٍ
الودَص لألكل ٍ أًِّ هٌلظش ٖ
إى ا ٔٗٙالوجبسكٔ ًبظشٓ إلى ث٘بى السجت
أى الوجبدلٔ
حٌ٘ئز تكَى هي أكل الوبل ثبلجبؿل .غ٘ش هسوَػّٔ ،
ٍ دػَىّ :
ّ
ٍ
تشاع هي الـش ٘ي ٖ همبثل السجت الجبؿل هي الٌْت ٍ الموبس ٍ ًلَّوالب ٍ ،أخٌجّ٘الٔ ػالي الذاللالٔ ػلالى اػتجالبس الوبلّ٘الٔ ٍ تؼلّالك
التدبسٓ الٌبشئٔ ػي

األغشاع الؼمءئّ٘ٔ ثبلكلّّ٘ٔ ،ثل الٌظش همظَس ػلى التٌَٗغ ٖ األسجبة مؾ حسجوب ػش ت.
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هوب ٗشغت ِ٘ الؼمء ،،ثل لَ اشتشى ش٘ئ ًب لغشع شخظِ ٍإى لالن ٗشغالت ٘الِ
ثن إًّب ركشًب سبثم ًب أًِّ ال ٗؼتجش ٖ الج٘غ أى ٗكَى الؼَػبى ً
ّ
هبال إٔ ّ
خذُ ٍكبى رلك ػٌذ أحذ هؼذٍد ًا هي الضثبالت ٍاشتشاُ هٌِ ثثوي كزاٍ .لَ لبم ػلى اػتجالبس الوبل٘الٔ الٖ
الؼمء ،كبى ث٘ؼ ًب طل٘ل ًب كوب إرا اشتبق إلى ّ
خؾ ّ
ؼء ٖ ث٘بى هفَْم الج٘غ ػٌذ الؼشف ٍّالن
الؼَػ٘ي اخوبع أٍ دل٘ل ششػٖ آخش أٗؼ ًب لوب كبى رلك هَخج ًب ألخز الوبل٘ٔ ٖ هفَْم الج٘غ ػش ًب ،إر الكءم ً
5

رٔش ٔشدُ اٗي است ِٔ اگش ٔسٖ دستخػ خذش سا ِٔ هثالً ثش سٍٕ ٔبوز ثٖاسصضٖ ًَضتِ ضذُ دس ًضد
دٗگشٕ ث٘بثذ ٍ ٌشظبً دٗگشٕ اص آى ٔبوز ثِ لٌَاى لالهت هؽبلمٔ ٔتبة استٍبدُ ٔشدُ ثبضذ ٍ ّ٘چ اسصضٖ دس
ًضد اٍ ٍ دٗگشاى ًذاضتِ ثبضذ ،چِ ثسب آى ضخص حبظش ثبضذ ثِ خبؼش لالِِإ ِٔ ثِ خػّ خذّش ٍ حٍؿ
آى داسد ،پَل صٗبدٕ دس هّبثل آى پشداخت ٌٔذ ،ثب إٌِٗ آى ٔبوز ثبؼلِ ثَدُ ٍ ّ٘چ اسصضٖ ًذاسد ٍ هَسد
سوجت لّالء ً٘ست ّشچٌذ ًذست داسد.
س٘ذ خَٖٗ

هٌٖشهبٌٗذ :دس اٗي هثبل آى ٔبوز ِؽمبً هبل٘ت ًذاسد ـ ٍ لزا ثمذاً خَاّ٘ن گٍت اگش ٔسٖ

آى سا تلً ٌٔذّ ،شچٌذ ٔبس حشاهٖ اًدبم دادُ ٍ تصشّي دس هلٓ و٘ش ٔشدُ ،اهّب چَى هبل٘ت ًذاسد ٍ خسبستٖ
ٍاسد ًٕشدُ ،ظبهي ً٘ست ـ اهّب آى ضخص آى سا هٖخشد ٍ پَل صٗبدٕ دس هّبثل آى پشداخت هٌٖٔذ ٍ لشٌبً
ّن ث٘ك صبدَ است ،پس هملَم هٖضَد دس ث٘ك الصم ً٘ست ِٔ لَظ٘ي داسإ هبل٘ت ثبضٌذ.
الس٘ذ االهبم

هثبل خبلتتشٕ رٔش ٔشدُ ٍ هٌٖشهبٌٗذ :اگش ٔسٖ ثبوص گشٌتبس ثمط حَ٘اًبت هَرٕ

هبًٌذ هَش ضذُ ثبضذ ِٔ سٗطٔ دسختبى ٍ گ٘بّبى اٍ سا هٖخَسًذ [ٍ ٗب إٌِٗ خبًِاش گشٌتبس حَ٘اًبت هعشّ
هبًٌذ لّشة ضذُ ثبضذ] ٍ آى ضخص اسادٓ خوكآٍسٕ آى حَ٘اًبت هَرٕ سا داضتِ ثبضذ ٍ ثذٗي خْت الالم
ٌٔذ ِٔ ّش هَش ٗب لّشثٖ سا ِٔ اص هضسلِ ٗب خبًِاش ث٘بٍسًذ ثِ ٌالى هجله هٖخشد ،دس اٌٗدب ث٘ك ٍ ضشاء
صبدَ است ،ثب إًِٓ هَش ٍ لّشة ،هٌٍمت هّصَدٓ لّالٖٗ ًذاسًذ ٍ ٔسٖ ثِ آًْب سوجت ًؤٌٖذ ثلِٕ
هعشّت داسًذ ٍ ّوِ اص آًْب ٌشاس هٌٌٖٔذ.
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ال ٗؼتجشٍى الوبل٘ٔ كوب ػش ت.
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هوب لن ٗمن ػلِ٘ دل٘ل كوالب ركشًالبُ هالشاس ًا
(لذس
(لذس
سشُ) هي همبلٔ اػتجبس كَى الؼَػ٘ي ً
سشُ) هَالغ للٌظش هٌْب :هب ركشُ ّ
ٍ ٘وب ركشُ ّ
هبال إًِ ّ
ّ
ّ

هالثء ػٌالذ شالخض ٍكالبى
إى الوؼتجش تلمّك الغشع الؼمءئٖ ٍلَ كبى شخظ٘ ًب ٍلذ هثّلٌب لزلك ثوب إرا سأى أحذ ّ
ٍلذهٌبُ ٖ ّأٍل كتبة الج٘غ ّ
خذُ ً
خؾ ّ
ّ

طلٔ ث٘ؼِ ٍششائٍِ ،كزا ٖ هثل الؼمبسة ٍالذٗذاى ٍالخٌفسب،إرا كبى ٖ ث٘ؼْالب ٍشالشائْب
هشتبل ًب إلِ٘ ـلجِ هٌِ أثى ػي إػـبئِ ّإال ثبلج٘غ ء هبًغ هي ّ

أى الج٘غ ػجبسٓ ػي هجبدلٔ
ٍأهب هب ٍسد ٖ كءم الوظجبح هي ّ
غشع ػمءئٖ ألخل الذٍاًٍ ،لٍَُ ،اللبطل أًِّ ال دل٘ل ػلى اػتجبس الوبل٘ٔ ٖ الؼَػ٘يّ .

ألى أّل اللغٔ ٖ همبم ششح االسن ال ٖ تلذٗذ الوؼٌى اللم٘مٖ كوب َّ الظبّش.
حد٘ٔ ِّ٘ ،
هبل ثوبل ء ّ
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(لذس سشُ) ٍالَخِ ٖ رلك :أًّب ٍإى لالن ًؼتجالش
أى األسش ال ٗؼمل أى ٗكَى هستغشل ًب لتوبم الثوي،
(لذس
سشُ) ّ
ٍاللك هؼِ ّ
ّ
ركش ش٘خٌب األًظبسٕ ّ
ّ
ّ
هالثء ػٌالذ آخالش
الوبل٘ٔ ٖ طلٔ الوؼبهلٔ ٍركشًب ٖ أٍائل الج٘غ ّ
خالذُ ً
أى ششا ،شٖ ،ال هبل٘ٔ لِ طل٘ح ٍهث ّلٌب ثوب إرا ٍخذ شخض خـ ًب هي خـَؽ ّ
لدذُ بشتشاُ ثثوي ٍ
ألى
إى ث٘ؼِ طل٘ح ٍلِ غشع ػمءئٖ ٖ هثلِ أٗؼ ًبّ ،إالأًِ ال ٗسَى ثشٖ ،ػٌذ الؼمالءّ ،،
غبلّ ،
ٍأساد ششا ُ،هٌِ ثثوي لكثشٓ حجِّ ّ

هوب ال ل٘ؤ لٍِ ،ك٘ف كبى لن ًؼتجش ٖ طلتِ الوبل٘ٔ.
خذُ ّ
ّ
خؾ ّ
كخؾ غ٘شُ ّ
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ٔالم ٍ هثبلٖ ِٔ الس٘ذ الخَٖٗ ٍ الس٘ذ االهبم
خَٖٗ

رٔش ٔشدًذ ،هَسد هٌبِطِ است .هب ِجالً ٔالم س٘ذ

سا هؽشح ٔشدٗن ٍ آى سا ًپزٗشٌت٘ن ٍ گٍت٘ن ٍاِك اهش اٗي است ِٔ لّالء چٌ٘ي همبهلِإ سا حّّ٘تبً

ث٘ك ًوٖداًٌذ .ثلِ ،هوٕي است لٍؿ ث٘ك ٗب ضشاء سا دس هَسد آى ثِٔبس ثجشًذ اهّب ّوبىؼَس ِٔ اص ِذٗن گٍتِاًذ ٍ
دسست ّن ّست« ،استعمال» الن اص حّّ٘ت است ٍ حتّٖ گبّٖ ث٘ك ثش ثمط همبهالتٖ اؼالَ هٖضَد ِٔ
اتٍبَ ًفش ٍخَد داسد ث٘ك ً٘ست؛ هثالً هٖگٌَٗذ سٌٕبٕ ٌالى خبًِ سا خشٗذم ،دس حبلٖ ِٔ هّصَد اخبسُ
ٔشدى است .الجتِ دس اٌٗدب ثحثٖ ٍخَد داسد ِٔ آٗب لٍؿ «ث٘ك» للٖ وجه الحقیقة ثش اخبسُ اؼالَ هٖضَد ٗب ًِ
ِٔ ِجالً آى سا هؽشح ٔشدُاٗن.
دس هثبل س٘ذ خَٖٗ

ّن ِٔ آى ضخص هٖگَٗذ خػ خذّم سا ثِ ٌالى هجله خشٗذم ،اگش لشي تأهل ٌٔذ

چٌ٘ي همبهلِإ سا ث٘ك ٍ ضشاء ًوٖداًذ ،ثلِٕ هٖگَٗذ آى ضخص ثشإ إٌِٗ دستخػ خذّش سا دس اخت٘بس
ثگ٘شدٌ ،الى هجله سا [ثِ لٌَاى خمبلِ ٗب ّجٔ هطشٍؼِ ٍ اهثبل آًْب] دادُ است.
هثبلٖ ِٔ الس٘ذ االهبم

رٔش ٔشدًذ ً٘ض چٌ٘ي است ٍ آى ضخص ثِ ًحَٕ هٖخَاّذ ثِ ِؽك ثشسذ ِٔ آى

اٌشاد هَشّب ٍ لّشةّب سا هٖگ٘شًذ ٍ ًبثَد هٌٌٖٔذ ،لزا اگش آى اٌشاد هَشّب ٍ لّشةّب سا پ٘ص خَد ًگِ
داسًذ ٍ تحَٗل ًذٌّذ ٍ ٗب إٌِٗ ٔطتِ تحَٗل دٌّذ ،ثبص ّن پَل سا ثِ آًْب هٖدّذ ٍ ،حتّٖ هوٕي است ثِ
آًْب ثگَٗذ هَشّب ٍ لّشةّب سا ثٕط٘ذ ٍ ًبثَد ٌٔ٘ذ .پس هملَم هٖضَد ِٔ هَشّب ٍ لّشةّب سا اص آًْب
ًوٖخشد ٍ لشي علی سبیل الحقیقة چٌ٘ي همبهلِإ سا ث٘ك ًوٖداًذ ثلِٕ دس حّّ٘ت خمبلِإ اًدبم هٖدّذ
ِٔ ّش ٔسٖ ِٔ هَش ٗب لّشة هضسلِ ٗب هٌضل هي سا ًبثَد ٌٔذٌ ،الى هجله ثِ اٍ هٖدّن.
ألى الج٘غ هجبدلٔ هبل ثوبل.
هتوَ ًال؛ ّ
لبلَاٗ :شتشؽ ٖ ّ
كل هٌْوب أى ٗكَى ّ

ٗؼالذ هالي
ألَلٗ :وكي الوٌبلشٔ ِ٘؛ ّ
تمَم هبّّ٘ٔ الج٘غ ،وب َّ دخ٘الل الٖ لَاهْالب ،ال ٌٗجغالٖ أى ّ
ثأى ششٍؽ الؼَػ٘ي ٍ الوتؼبهل٘ي ،إًّوب تؼتجش ثؼذ ّ
همَهبتْب.
الششٍؽ ،كوب ّ
همَهبت ٍ ششٍؽ ٍ ،ستجٔ الششٍؽ ّ
أى المظذ إلى الوؼٌى أٗؼ ًب ،ال ٌٗجغٖ أى ّ
هتأخشٓ ػي أطل الوبّ٘ ّٔ ٍ ّ
ٗؼذ هٌْب ،بلج٘غ لِ ّ
ثأى الج٘غ هجبدلٔ هبل ثوبل.
همَهبت الوبّّ٘ٔ ،ال هي ششٍؽ الؼَػ٘يّ ،زا إرا للٌبّ :
ٍ األٍلى أى ّ
ٗؼذ ًلَ الوبلّ٘ٔ ٍ المظذ هي ّ

إى الوجبدلٔ ث٘ي الش٘ئ٘ي لذ تكَى ألخل هبلّ٘تْوالبّ ٍ ،الَ الشالبئغ الالشائح ٍ ،لالذ تكالَى
ثأى الوبلّ٘ٔ ال تؼتجش ٖ الج٘غ؛ ّ
ٍ ٗوكي الوٌبلشٔ ِ٘ أٗؼ ًبّ :

لغشع آخش.

هثء :لَ شع ٍخَد حَ٘اًبت هؼشٓ ثبلضسع كبلفأسٓ ،أٍ ثبإلًسبى كبلؼمشة ٍ ،أساد طبحت الضسع أٍ الج٘ت خوؼْب ٍ إ ٌبّ،ب ،الأػلي أًّالِ ٗشالتشٕ
ً
ّ
اشتشا ،ػمءئ٘ ّ ًب ٍ ،إى لالن ٗكالي ألخالل
بشتشى رلك إلػذاهْبٗ ،ظذق ػٌَاى «الج٘غ» ٍ ٗكَى
كل أسٓ أٍ ػمشة ثكزا؛ ألخل حظَل الذٍاػٖ لدوؼْب،
ّ
ٰ
ً

هبال ،لَ أتلف غ٘شُ ثؼذ اشتشائِ تلك الؼمبسة ،لن ٗكي ػبهٌ ًب؛ لؼذم هٌبؽ الؼوبى ِ٘ ٍ ،ػذم الوبلّ٘ٔ.
هبلّ٘ٔ الوج٘غ ٍ ،لن ٗكي ً
بالشتشا ،لذ ٗكَى لغشع خلت الوبل ٍ ،لذ ٗكَى ألغشاع أُخش.
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ضبّذ دٗگش اٗي هؽلت آى است ِٔ اٗي دٍ ثضسگَاس گٍتِاًذ هبل٘ت دس عوضین ضشغ ً٘ست؛ ٗمٌٖ الصم
ً٘ست ًِ ثوي ٍ ًِ هثوي هبل ثبضٌذ ،لزا اگش دٍ ٌشد دس دٍ هثبل هزَٔس ،ؼشٌ٘ي همبهلِ ثبضٌذ؛ ٗمٌٖ خػ خذّ
ٔسٖ ِٔ هَشّب سا گشٌتِ ،دس ًضد صبحت هضسلِ ثبضذ ٍ ثِ اٍ ثگَٗذ اٗي هَشّب سا دس هّبثل خػ خذّم ثِ
تَ هٌٖشٍضن ،لشي همبٍظٔ آًْب سا ث٘ك ًوٖداًذ ،ثلِٕ هٖگَٗذ ّش ٔذام دس هّبثل تّبظبٖٗ ِٔ داضتِاًذ
ٔبسٕ اًدبم دادُاًذ ٍ لشي آى سا ًَلٖ تصبلح هٖداًذ ٍ تحبضٖ داسد اص إٌِٗ چٌ٘ي همبهلِإ سا ث٘ك ثذاًذ ٍ
اگش ّن دس خبٖٗ اؼالَ ث٘ك ضَد ،للٖ سج٘ل الودبص است.
ثٌبثشاٗي ّوبىؼَس ِٔ هشحَم ض٘خ

ٌشهَدًذ ٍ هب ّن تجم٘ت ٔشدٗن ٍ دس آى هجحث تَظ٘ح ث٘طتشٕ

دادٗن ،عوضین دس ث٘ك ثبٗذ مالیت داضتِ ثبضٌذٗ ،مٌٖ اگش هٖخَاّ٘ذ ث٘ك للٖ سبیل الحقیقة صبدَ ثبضذ ٍ
احٕبم ث٘ك ثش آى هتشتت ضَد ـ هبًٌذ الج٘مبى ثبلخ٘بس هب لن ٍٗتشِب ،صبحت الحَ٘اى ثبلخ٘بس ٍ  ...ـ لَظ٘ي ثبٗذ
هبل٘ت داضتِ ثبضٌذ ٍ اگش هبل٘ت ًذاضتِ ثبضٌذ ،حّّ٘تبً ث٘ك صبدَ ً٘ست ثلِٕ دس لجبة هوٕي است اخبسُ،
صلح ،خمبلِّ ،جٔ هطشٍؼِ ،هصبلحِ ،لّذ خذٗذ ٗب سٌك ٗذ اص حُ ٍ ًفبٗش اٌْٗب ثبضذ.
ٍالحوذهلل سة المبلو٘ي
خَاد احوذٕ
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