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والم س٘ذ ٗضدٕ

برای جواز رجوع سابق به الحق

ثِ اٗي همذاس ًبتوبم است ٍ ثب اٗي ٍجِ ًوٖتَاى اثجبت جَاص سجَع سبثك ثِ الحك سا

وشد؛ صٗشا:
اوالً :اتالف ثب تلف تفبٍت داسد .دس اتالف سٍضي است وِ هُتلِف ،سجت ثشإ ظوبى خَد ٍ سبٗش اٗبدٕ
است؛ چشاوِ اگش اتالفِ هتلِف ًجَد ،ظوبًٖ هحمك ًوٖضذ ،اهّب تلف چٌ٘ي ً٘ست ٍ الحك ،سجت ثشإ ظوبى
سبثك ً٘ست؛ ثلىِ ظوبى سبثم٘ي ثذٗي جْت است وِ ّؤ آًْب ثش سٍٕ ع٘ي ٗذ گزاضتِاًذ ٍ ٗذ آًْب ّن
عبدِٗ ثَدُ است ٍ علٖ الفشض ع٘ي ّن ثِ تلف سوبٍٕ اص ث٘ي سفتِ ،لزا اص ح٘ث تلف ضذى ،فشلٖ ث٘ي ٗذ
سبثمٖ ٍ الحمٖ ٍجَد ًذاسد .پس چَى ّش ٗه اص افشاد سلسلٔ اٗبدٕ ثش سٍٕ ع٘يٗ ،ذ عبدِٗ گزاضتِاًذ
همتعبٕ «علٖ ال٘ذ» آى است وِ توبم اٗي اٗبدٕ ظبهي ّستٌذ ٍ .اٌٗىِ تلف دس صهبًٖ اتفبق افتبدُ وِ ع٘ي دس
دست الحك ثَدُ ،هَجت ًوٖ ضَد وِ تلف هستٌذ ثِ الحك ثبضذ ،ثلىِ تلف سلسلِ علل خَد سا دس عبلن
تىَٗي داسد ٍ اتفبلبً دس صهبًٖ هحمك ضذُ وِ ع٘ي دس دست الحك ثَدُ است؛ هثالً گَسفٌذ غصجٖ ثِ سجت
صبعمِ دس دست الحك تلف ضذ ٍ اگش دس ّوبى صهبى ،گَسفٌذ دس دست سبثك ّن ثَد تلف هٖضذ .پس دس
صَست تلف ًوٖتَاى گفت وِ سجت ظوبى سبثك ،اثجبت ٗذ الحك ثش ع٘ي ثَدُ است.
ثٌبثشاٗي خالصٔ اضىبل اٍّل اٗي ضذ وِ ًوٖتَاى تلف سا ثِ اتالف تطجِ٘ وشد؛ صٗشا اتالف ،هٌتست ثِ
هتلِف است ثشخالف «تلف» وِ هٌتست ثِ الحك ً٘ست .پس ٗذ سبثك ٍ الحك اص جْت تلف ثب ّن تفبٍتٖ
ًذاسًذ ٍ ظوبى سبثك ّن ثِ خبطش عذم سدّ الحك ً٘ست ثلىِ اص اٗي جْت است وِ ٗذ عبدِٗ ثش سٍٕ ع٘ي
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گزاضتِ است ،لزا اٗي ث٘بى ثشإ اٌٗىِ لشاس ظوبى ثش عْذٓ الحك ثبضذ توبم ً٘ست.
ثانیاً :ث٘بًٖ وِ س٘ذ ٗضدٕ

اسائِ فشهَدًذ ،خَد هٖتَاًذ ًمعٖ ثش ادعبٕ اٗطبى ثبضذ ٍ ثب استفبدُ اص آى

هٖتَاى گفت فشد سبثك ،سجت ثشإ ظوبى الحك ثَدُ است ٗب ثِ تعج٘ش هعشٍف ،ظوبى الحك س٘ئِإ اص
س٘ئبت ظوبى فشد سبثك است؛ صٗشا اگش سبثك ثش سٍٕ ع٘ي ٗذ ًوٖگزاضت ،رهٔ الحك هطغَل ًوٖضذ .ثِ
تعج٘ش دٗگش سبثك ثب اثجبت ٗذ دس هشحلٔ لجل ،هَجت ضذُ ع٘ي هعوًَِ ضَد ٍ دس اوثش هَاسد ،ع٘ي هعوًَِ
سا تحَٗل الحك دادُ است وِ اگش اٗي تحَٗل ًجَد ،رهٔ الحك ّ٘چ هَلع هطغَل ًوٖضذ .ثلِ ،دس ثعط
هَاسد هوىي است الحك ثب لْش ٍ غلجِ ع٘ي سا اص سبثك گشفتِ ثبضذ ،اهّب اوثش هَاسد چٌ٘ي ً٘ست ٍ علن ٍ
جْل ّن ثِ تصشٗح خَد س٘ذ

دخ٘ل ً٘ست؛ ٗعٌٖ چِ سبثك علن داضتِ ثبضذ وِ ع٘ي هله اٍ ً٘ست ٍ چِ

جْل داضتِ ثبضذ ،ثب اثجبت ٗذ ثش ع٘ي ٍ تحَٗل آى ثِ الحك ،سجت ظوبى اٍ ضذُ است ،پس هبًعٖ ًذاسد وِ
لشاس ظوبى ثش عْذٓ سبثك ثبضذ.
ثالثاً :اٌٗىِ س٘ذ ٗضدٕ فشهَدًذ« :اگش دٍهٖ ع٘ي سا ًضد خَدش ًگِ ًوٖداضت ٍ ثِ هبله ٗب ثِ سبثمٖ سدّ
هٖوشد ،رهٔ سبثمٖ ّن فبسغ هٖضذ» هٖگَٗ٘ن :اٗي والم ّن لبثل ًمط است ٍ صشف سدّ ع٘ي ثِ سبثمٖ،
هَجت فشاغ رهٔ اٍ ًوٖضَد؛ صٗشا چِ ثسب سبثمٖ گوبى داضتِ ثبضذ وِ ع٘ي هله خَدش است ٍ آى سا ًگِ
داسد تب اٌٗىِ تلف ضَد ٍ ثعذاً هٌىطف ضَد هله دٗگشٕ ثَدُ است ٍ ٗب اٌٗىِ سبثمٖ اصالً لصذ سدّ ع٘ي سا
ًذاضتِ ثبضذ ٍ ع٘ي دس دست اٍ تلف ضَد .ثٌبثشاٗي دس ثعط هَاسد ،سدّ ع٘ي ثِ سبثمٖ هَجت فشاغ رهٔ اٍ
ً٘ست.
راه حل حضرت امام

هشحَم اهبم

برای توجیه جواز رجوع سابق به الحق

دٍ ث٘بى ثشإ جَاص سجَع سبثك ثِ الحك اسائِ فشهَدُاًذ وِ هب ساُ حلّ اخ٘ش اٗطبى سا

تَظ٘ح هٖدّ٘ن .حعشت اهبم
هحمك ًبئٌٖ٘

ثعذ اص اٌٗىِ فشهبٗص ض٘خ  ،ولوبت ه٘شصا حج٘ت اهلل سضتٖ ،س٘ذ ٗضدٕ،

ٍ ثعط ٍجَُ دٗگش سا سس٘ذگٖ هٖوٌٌذ ،ثب تأهّل دس اٗي ٍجَُ ٍ استوذاد اص آًْبٍ ،جِ اخ٘ش

خَد سا روش وشدُ ٍ هٖفشهبٌٗذ :اٗي غبٗت چ٘ضٕ است وِ هٖتَاى دس تمشٗت فتَإ هعشٍف گفتّ ،شچٌذ
ثبص ّن هسألِ خبلٖ اص غوَض ٍ اضىبل ً٘ست ،اهّب ثع٘ذ ً٘ست ثتَاى ثِ اٗي ٍجِ اتىبل وشد.
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 .1كتبة الج٘غ (لإلهبم الخوٌٖ٘) ،ج ،2ص:101

التَجِ٘ األخ٘ش لشجَع السبثق إلى الالحق

ٍ غبٗٔ هب ٗوكي أى ٗقبل فٖ تقشٗت فتَى الوؼشٍف :أًِّ ال ٗؼتجش فٖ قبػذٓ ال٘ذ ّإال اػتجبس كَى الوأخَر ػلى اٙخز ،فوب لن تتحقّق ف٘ ِ الؼْ ذٍٓ ،
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ثِ ّش حبل اٗطبى سعٖ وشدُاًذ ث٘بًٖ اسائِ دٌّذ وِ اضىبالت سبٗش ث٘بًْب اص جولِ ث٘بى س٘ذ ٗضدٕ  ،ثش
لن ٗؼتجشُ الؼقالء أٍ الشبسع فٖ ػْذٓ ،ال تشولِ القبػذٓ ،كأخز الوجبحبت التٖ ال هبلك لْب.

أى أخز هبل الغ٘ش سَاء كبى ػٌ٘ ًب ،أٍ هٌفؼٔ ،أٍ حقّب هَجت للض وبى لد ذ
ٍ ّأهب لضٍم كَى الوأخَر هلك ًب أٍ حقّب أٍ سلطٌٔ ٍ ًحَّب ،فال ،فكوب ّ

هوب ال هبلك لْب ،هَجت لضوبى ال٘ذ لدذ «كًَْب ػل٘ ِ» ٍ ك زلك
«كَى الوأخَر ػلِ٘» كزلك غدت الوسبجذ ٍ الضشائح
ّ
الؼبهٔ ّ
الوطْشٓ ٍ األٍقبف ّ
ػلى ػذم هلكّ٘تْب ألحذ.
ثٌبء ٰ
األخوبس ٍ الضكَات ً

الؼبه ٔ إرا
ٍ األداء ثحست الظَْس
الؼشفٖ ٍ فْن الؼقالء ،فٖ ّ
كل هَسد ثٌحَ ،ففٖ األهالك ٍ الحقَ ٍ الوٌبفغ َّ ّ
الشد ٰ
إلى صبحجْب ٍ ،فٖ األٍقبف ّ
ّ
إلى هحبلّْب ٍ ،فٖ الوسبجذ َّ التخل٘ٔ ٍ ٍضؼْب تحت اخت٘بس الوسلو٘يّ ٍ .كزا ،ف ال قد َس
كبًت لْب هتَلّّ َّ ،
الشد إلِ٘ ٍ ،فٖ الضشائح َّ اإلٗدبل ٰ
رٗال ػي شوَل الوزكَسات.
لذل٘ل ال٘ذ صذس ًا ٍ ً

أى إهكبى األداء أٗض ًب غ٘ش هؼتجش فٖ ضوبى ال٘ذ ٍ ،ركش الغبٗٔ لتحذٗذ الوَضَع ،كزكش الغبٗٔ فٖ قبػ ذتٖ الطْ بسٓ ٍ الحلّ٘ ٔ ،ف ئى
ثل ركشًب سبثق ًبّ :

اتفق ػذم إهكبى األداء فٖ هَسد ،ال َٗجت رلك ػذم الشوَل.

تدح فِ٘ الؼْذٓ ٍ ،كًَِ ػلى اٙخز.
إرا ػشفت رلك ًقَلّ :
إى ٍصف «كًَِ هضوًَ ًب» أهش قبثل لَقَع ال٘ذ ػلِ٘ -كسبئش األٍصبف تجؼ ًب للؼ٘يّ ٍ ،

األٍل ،تشجغ ػشف ًب إلى ضوبى الخسبسٓ الَاقؼٔ ػلِ٘ هي قجل ضوبًِ ٍ ،ل ٘
ٍ ػْذٓ ٍصف الوضوَى ػلى الضبهي الثبًٖ للضبهي ّ

الوضوَى لِ َّ الوبلك ،ثل الوضوَى لِ َّ الضبهي لوب ضوٌِ للوبلك.

أى
هؼٌ ٰى رل ك ّ

إلى فْن الؼشف ٍ الؼقالء.
ٍ ثبلجولٔ :إطال «ػلى ال٘ذٗ ».قتضٖ شوَلِ ّ
هحَل ٰ
لكل هب ٗدذ فِ٘ «أًّْب ػلِ٘» ثَجِ ٍ ،الوضوَى لِ غ٘ش هزكَس ٍ ّ

ألى
األٍلً ٍ ،قل ِ إل ى الض بهي الث بًٖ ّ
إلى ضوبًِ ٍ ،ال َٗجت رلك الضوبى سفغ ضوبى الضبهي ّ
ٍ فٖ الوقبمٗ :كَى الضبهي هضوًَ ًب لِ ثبلٌسجٔ ٰ

األٍل ٍ ،ال ٗؼقل سفغ الوَضَع ثبلحكن.
هَضَع ضوبى الثبًٖ َّ ضوبى ّ
ٍ ل٘

لألٍل ل ٘
األٍل ،ثل الصم ضوبى الثبًٖ ّ
الضوبى ثبلٌسجٔ إلى الوبلك حتّى ٗقبل :هؼٌبُ الٌقل أٍ األداء ػٌذ ػذم أداء ّ

األٍل فئًِّ أداء للَصف الوأخَر.
غبٗٔ ّزا الضوبى إسجبع الوبل الوضوَى إلى الضبهي ّ

ّإال جج ش خس بستٍِ ،

إلى رلك ٍ ،إى كبى ثؼ٘ذ ًا هي ظبّشُ.
(قذس
لؼل كالم الش٘خ األػظن ّ
ٍ ّ
سشُ) ٗشجغ ٰ
ّ
إى الَصف القبئن ثبلؼ٘ي ،ال ّثذ ٍ أى ٗكَى هضوًَ ًب للوبلك ال لغ٘شُ.
ٍ لَ ق٘لّ :
ٍ
ألٍل ٍ ،للوبل ك
أى قبػذٓ ال٘ذ ال تتكفّل لج٘بى الوضوَى لِ،
إلى ّ
فحٌ٘ئز لَ كبى الوأخَر ً
قبثال لكًَِ ػلى الض بهي الث بًٖ للض بهي ا ّ
قلٌب :قذ أششًب ٰ
أٗض ًبً ،أخز ثْوب.
هؼٌى لِ فٖ الوق بم
الؼبهٔ فٖ الضوبى
فٌقَلّ :
إى الضوبى للوبلك ّإهب ثوؼٌى أًِّ لَ لن ّ
الؼقذٕ ،فَْ ال ٰ
ّ
ٗؤد الضبهي فأًب ضبهي ،ػلى الٌحَ الزٕ ػلِ٘ ّ

الوؼٌى.
هؼٌى لضوبًِ ثبً٘ ًب ػي الضبهي ثْزا
ّ
ٰ
ألى الثبًٖ ضبهي للوبلك هطلق ًب ثذل٘ل ال٘ذ ،فال ٰ

األٍل ثبلٌسجٔ إلى الوبل ك ٍ ،ثج َت الض وبى ثبلٌس جٔ إل ى
ٍ ّإهب ثوؼٌى ًقل الضوبى إلِ٘ إٔ ًقل ّزا الوؼٌى التؼل
٘قٖ إلِ٘ ٍ ،الصهِ سلت ضوبى ّ
ّ
الثبًٖ.

أى ّزا الٌحَ هي الضوبى غ٘ش ػقالئٖ ٍ ،إً ّوب رّجٌب إلِ٘ فٖ
هؼٌى للضوبى فَ الضوبى ّ
إلى ّ
أى الثبًٖ ضبهي للوبلك ألخزُ الؼ٘ي ٍ ،ال ٰ
ففِ٘ :هضبف ًب ٰ
ّ
الؼقذٕ للتؼجّذ.
الضوبى
ّ
األٍل حبل ثقبء الحكنٌٗ َّ ٍ ،بفٖ الٌقل.
هغ ّ
األٍل ،فال ّثذ هي ثقبء ضوبى ّ
أى هَضَع ضوبى الثبًٖ َّ ضوبى ّ

ػلى هب ػشفت.
أى الضوبى للوبلك ال ٍجِ لِّ ٍ ،أهب الضوبى للضبهي فلِ ٍجِ
فتحدل هي رلكّ :
لتدَس الؼْذٓ ٍ ،إطال الذل٘ل ٰ
ّ
ّ

ٍ ثؼذ ،فال تخلَ الوسألٔ ػي الغوَض ٍ اإلشكبل ٍ ،إى كبى ّزا الَجِ ال ٗجؼذ االتكبل ػلِ٘.

ٍجٌْ ب ث ِ كاله ِ ٍ
(قذس
ٗخفى ػل٘كّ :
أى ّزا الَجِ غ٘ش الَجِ الزٕ أفبدُ الش٘خ ّ
سشُ) فٖ ظبّش كالهِ َّ ٍ ،ظبّش ٍ ،غ٘ش الَجِ الزٕ ّ
ّ
ثن ال ٰ
ّ

ثبلتأهل ،فشاجؼِ.
أًكشًب إطال الذل٘ل ،كوب ٗظْش ّ
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ث٘بى اٗطبى ٍاسد ًجبضذ .اٗطبى اثتذا دٍ همذهِ روش هٖفشهبٌٗذ:
مقدمة اوّل اٌٗىِ لبعذٓ «علٖ ال٘ذ» اطالق داضتِ ٍ ضبهل ّش چ٘ضٕ هٖضَد ثِ ضشغ اٌٗىِ هأخَر ،لبثل٘ت
اٗي سا داضتِ ثبضذ وِ دس عْذُ لشاس گ٘شد ،ثشخالف هجبحبت اصلِ٘ وِ هله وسٖ ً٘ست ٍ «عْذُ» دس هَسد
آًْب هعٌب ًذاسد؛ هبًٌذ وجَتش دس آسوبى ،هبّٖ دس دسٗب ٍ  . ...ثٌبثشاٗي الصم ً٘ست وِ هأخَر حتوبً هله وسٖ،
هٌفعت ،حك ،سلطٌت ٍ ٗب اهثبل آًْب ثبضذ ،ثلىِ «علٖ ال٘ذ» ضبهل ّش چ٘ضٕ هٖضَد وِ ثتَاًذ ثِ عْذُ ث٘بٗذ،
حتّٖ اگش آى چ٘ض هله دٗگشٕ ًجبضذ ٍ .اص اٌٗجب گشٗضٕ ثِ هسئلٔ هطَْس غصت هسبجذ ،ظشائح هطْشُ ٍ
اٍلبف عبهِ هٖصًٌذ ٍ هٖفشهبٌٗذّ :شچٌذ «هسبجذ ،ظشائح هطْشُ ٍ اٍلبف عبهِ» هله وسٖ ً٘ست ،2اهّب اگش
وسٖ ٗذ غبصجبًِ ثش آًْب ثگزاسد ٍ هَجت تلف ول ٗب ثخطٖ اص آًْب ضَد ظبهي است؛ چشاوِ عْذُ دس هَسد
آًْب هعٌب داسد.
خالصة همذهٔ اٍّل اٗي ضذ وِ سٍاٗت ضشٗفٔ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدیه» اطالق داسد ٍ ضبهل ّش
چ٘ضٕ هٖضَد وِ ثتَاًذ ثِ عْذُ ث٘بٗذ.
مقدمه دوم آى است وِ کیفیت أداء ،هحَّل ثِ فْن عرف ٍ عمالست (أداء کل شیء بحسبه)[ .دس اهالن،
حمَق ٍ هٌبفع« ،أداء» ثِ سدّ اٗي اهَس ثِ صبحجبًطبى است]؛ هثالً اگش عٌٖ٘ سا اص هبله اخز وشدُ ،ثبٗذ ّوبى
ع٘ي سا ثشگشداًذ ،اگش حمٖ سا اخز وشدًُ ،فس آى حك سا ثشگشداًذ ٍ  . ...دس اٍلبف عبهِ ،هسبجذ ٍ ظشائح
هطْشُ ،أداء ثِ آى است وِ ع٘ي سا ثِ هتَلٖ سدّ وٌذ ٍ اگش هتَلٖ ًذاضتِ ثبضذ ،آى سا دس اخت٘بس هسلو٘ي لشاس
دّذ؛ ٗعٌٖ تخل٘ٔ ٗذ وٌذ تب هسلو٘ي ثتَاًٌذ اص آى استفبدُ وٌٌذ .الصهٔ فشهبٗص اٗطبى دس اٌٗجب ـ چِ دس
اهالن ،حمَق ٍ هٌبفع ٍ چِ دس هسبجذ ،اٍلبف عبهِ ٍ ظشائح هطْشُ ـ آى است وِ اگش ع٘ي ثبلٖ ًجبضذ ٍ
تلف ضذُ ثبضذ ٍ ٗب اٌٗىِ تعزّس سدّ داضتِ ثبضذ ،غبصت ثبٗذ ثذل آى سا دس اخت٘بس هبله ٍ ٗب دس اخت٘بس هتَلٖ
ٗب هسلو٘ي لشاس دّذ.
فک هلک است ٍ كسى هبلک آى ًوىشَد.
 .2صٗشا حذاقل ثشخى اص ٍقفّبّ ،

هشحَم اهبم

دس اٌٗجب ،استطشاد ًا اشبسُای ثِ ٗكى اص هسبئل هشَْس فقِ كشدُاًذ ٍ آى اٌٗكِ هسبجذ ٍ اٍقبف ػبه ِ ،هل ک كس ى اص هس لو٘ي

ال ثش هسجذ ٗب ٗكى اص اٍقبف ػبهِ ٗذ گزاشت ٍ هَجت تلف آى ٗ ب ثخش ى اص آى ش ذ ،آٗ ب ض بهي
فک هلک است ،حبل اگش كسى هث ً
ً٘ست ثلكِ ّ

هىثبشذ ٗب خ٘ش؟

فک هلک است ٍ هبلكى ًذاسد تب صبحت ٗذ ػبدِٗ دس ثشاث ش آى ض بهي ثبش ذّ .اه ب هشح َم
هٌشأ شجِْ ّن آى است كِ اٍقبف ػبهِ ٍ هسبجذّ ،
اهبم دس اٌٗجب هىفشهبٌٗذ :هبًؼى ًذاسد كِ ثگَٗ٘ن ػلى ال٘ذ شبهل چٌ٘ي چ٘ضّبٗى ّن هىشَد چشاكِ ػْذُ ٍ «كًَْب ػلِ٘» دس هَسد آًْب هؼٌ ب داسد

ٍ «أداء» آًْب ّن ثِ حست فْن ػشف ٍ ػقالء ،دس ّش چ٘ضی ثحسجِ هىثبشذ.
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سپس هشحَم اهبم

تشلٖ وشدُ ٍ هٖفشهبٌٗذّ :ش وسٖ وِ ثش چ٘ضٕ ٗذ گزاضتِ وِ عْذُ دس هَسد آى

هعٌب داضتِ ثبضذ ،ظبهي استٍ ،لَ اٌٗىِ أداء آى هوتٌع ثبضذ ٍ «حتّی تؤدیه» هعٌب ًذاضتِ ثبضذ.
هشحَم اهبم

ّوچٌ٘ي هٖفشهبٌٗذ :تطخ٘ص «هعوَىٌلِ» ً٘ض هحَّل ثِ عشف است؛ چشاوِ سٍاٗت ضشٗفِ

ث٘بى ًىشدُ آًچِ وِ تحت ٗذ لشاس هٖگ٘شد ،ثبٗذ ثِ چِ وسٖ أداء ضَد ،پس هعلَم هٖضَد هحَّل ثِ فْن
عشف ٍ عمال ضذُ است.
ثٌبثشاٗي دس هجوَع ،سِ ًىتٔ هْن دس استذالل هشحَم اهبم

ٍجَد داسد؛ نکتة اوّل اٌٗىِ «علٖ ال٘ذ»

اطالق داسد ٍ ضبهل ّش چ٘ضٕ هٖضَد وِ اهىبى ثِ عْذُ آهذى سا داضتِ ثبضذ .نکتة دوم اٌٗىِ و٘ف٘ت أداء،
هحَّل ثِ فْن عشف ٍ عمالست ٍ أداء ّش چ٘ضٕ ثحسجِ است .نکتة سوم اٌٗىِ تطخ٘ص هعوَىٌلِ ً٘ض دس
ّش جبٖٗ ثحسجِ است ٍ هحَّل ثِ فْن عشف ٍ عمالست .هشحَم اهبم ثب تَجِ ثِ اٗي سِ ًىتِ هٖفشهبٌٗذ:
ٍلتٖ سبثمٖ ثش سٍٕ ع٘ي ٗذ هٖگزاسد ،سٍٕ عٌٖ٘ ٗذ گزاضتِ وِ ٍصفٖ ًذاضتِ است ،اهّب ثِ هجشد ٗذ
گزاضتي سبثمٍٖ ،صف «هعوًَِ ثَدى» ثشإ ع٘ي حبصل هٖضَد وِ اٗي ٍصف ً٘ض لبثل٘ت ٍلَع ٗذ ثش آى
ٍجَد داسد ـ هبًٌذ سبٗش اٍصبف ع٘ي هثل سالهت ،ضفبف٘ت ،تو٘٘ض ثَدى ٍ  ...ـ دس ًت٘جِ الحمٖ وِ ثش سٍٕ
ع٘ي ٗذ هٖگزاسد ،ثِ تجع ثش سٍٕ اٍصبف آى اص جولِ «هعوًَِ ثَدى» ّن ٗذ هٖگزاسد ٍ اٗي ٍصف ً٘ض ثِ
عْذٓ الحك هٖآٗذ؛ ٗعٌٖ الحك ،ظبهي ع٘ي ٍ ً٘ض ظبهي ٍصف «هعوًَِ ثَدى» استّ ٍ .وبىطَس وِ گفت٘ن
تطخ٘ص هعوَىٌلِ ٍ و٘ف٘ت أداء ،هحَّل ثِ فْن عشف است ٍ طجك فْن عشف ٍ عمالء ،دس اٌٗجب هعوَىٌلِ
ٍصف ،فشد سبثك است؛ صٗشا اٗي ٍصف دس ًضد اٍ حبصل ضذُ است ٍ .و٘ف٘ت أداء ٍصف ثِ فشد سبثك آى
است وِ الحك ،خسبستٖ سا وِ سبثك پشداختِ ثِ اٍ أداء وٌذ.
ثٌبثشاٗي خالصٔ والم اهبم

اٗي ضذ وِ ٍصف «هعوًَِ ثَدى» دس دست فشد سبثك حبصل ضذ ٍ الحك

ثب اثجبت ٗذ ثش ع٘ي ،ثِ تجع ظبهي اٗي ٍصف ّن ضذ ٍ .طجك فْن عشف ٍ عمالء ،هعوَىٌلِ اٗي ٍصف،
سبثك است ،لزا اگش هبله ثِ سبثك سجَع وٌذ ،عْذٓ خسبست سبثك ثش الحك است ٍ سبثك هٖتَاًذ ثِ الحك
سجَع وٌذ.
ٍالحوذ هلل سة العبلو٘ي
جَاد احوذٕ
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