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مسئلةٌٌفیٌاحکبمٌالردٌ ٌ
ّوبىقَس وِ لجالً ث٘بى وشدٗنٍ ،لتٖ وِ ػمذ فؿَلٖ هحمك هٖضَد ،دس ًحَٓ ثشخَسد هبله ًسجت ثِ اٗي
ػمذ سِ حبلت هتػَس است؛ حالت اول اٌٗىِ هبله ،ػمذ فؿَلٖ سا اجبصُ وٌذ .حالت دوم اٌٗىِ فؼالً ّ٘چ
الذاهٖ ًىٌذ؛ ًِ ػمذ سا اجبصُ وٌذ ٍ ًِ سدّ ،ثلىِ هثالً ثگَٗذ فؼالً ثبٗذ تأهّل وٌن .حالت سوم اٌٗىِ ػمذ فؿَلٖ
سا سدّ وٌذ؛ هثالً ثگَٗذ ػمذ سا لجَل ًذاسم ٍ آى سا فسخ هٖوٌن ٍ اهثبل اٗي تؼبث٘ش.
آًچِ هشحَم ض٘خ

تب اٌٗجب دس هسئلٔ «القول فی اإلجازه و الردّ» روش فشهَدًذً ،سجت ثِ حالت اول ثَد ـ

ٗؼٌٖ جبٖٗ وِ هبله ،ث٘غ فؿَلٖ سا إجبصُ وٌذ ـ ٍ دس اٌٗجب ض٘خ

ثِ حالت سوم هٖپشداصًذ ٍ ٍاسد دس ثحث

«احکام ردّ» هٖضًَذ.
اص تَؾ٘حٖ وِ ث٘بى وشدٗن هؼلَم هٖضَد وِ ردّ ،هتفبٍت ثب عدم اجازه است .ثشخٖ دس اٌٗجب اضتجبُ
وشدُاًذ ٍ «سدّ» ٍ «ػذم اجبصُ» سا ثِ ٗه هؼٌب گشفتِاًذ ،دس حبلٖ وِ «سدّ» ٗه اهش ٍجَدٕ است ٍلٖ «ػذم
اجبصُ» اهشٕ ػذهٖ است ٍ ػذم اجبصٓ هبله حتٖ دس جبٖٗ وِ هبله ػلن ثِ فؿَلٖ ثَدى ػمذ داسد ،هسبٍٕ ثب
سدّ ً٘ست.
ظبّشاً هَسد اتفبق است وِ اگش هبله ،ػمذ فؿَلٖ سا اجبصُ ًىٌذ ،ثؼذاً هٖتَاًذ آى سا اجبصُ وٌذ ّشچٌذ ث٘ي
تحمك ػمذ ٍ ػذم اجبصُ ،هذت صهبًٖ فبغلِ ضذُ ثبضذ .ثِ تؼج٘ش دٗگش اجبصٓ ػمذ فؿَلٖ ،فَسٗت ًذاسد 1.اهّب
 .1هشَْس قبئل شذُاًذ کِ اربصُ ػقذ فعَلی ،فَسٗت ًذاسد .دس هقبثل ثشخی ادػب کشدُاًذ کِ ػشف ًب ًجبٗذ صهبى صٗبد :ث٘ي تحقق ػقذ ٍ لحوَ اروبصُ

فبصلِ شَد ٍ ّإل ػقذ دٗرش قبثل٘ت صحت ثب لحَ اربصُ سا ًذاسد .اهب دل٘لی ثشا :احجبت اٗي هذػب ٍرَد ًوذاسد ،ثلکوِ هوبداهی کوِ ػقوذ ٍروَد داسد ٍ
1

هسئلٔ هْن آى است وِ اگش ػمذ فؿَلٖ هحمك ضذُ ثبضذ ٍ هبله آى سا سدّ وٌذ ،آٗب ػمذ ّوچٌبى لبثل٘ت
غحت لحَق اجبصُ سا داسد ٍ هبله هٖتَاًذ ثؼذاً ػمذ سا اجبصُ وٌذ ٍ ٗب اٌٗىِ لبثل٘ت لحَق اجبصُ دٗگش ٍجَد
ًذاسد؟ هثالً اگش فؿَلٖ وتبة صٗذ سا ثِ للن ػوشٍ ثفشٍضذ ٍ صٗذ ٍلتٖ خجشداس ضذ ػمذ سا سدّ وٌذ ،اگش صٗذ
ثؼذاً پط٘وبى ضَد آٗب هٖتَاًذ ػمذ فؿَلٖ سا اجبصُ وٌذ؟
آیا عقد فضولی بعد از ردّ اصیل همچنان قابلیت لحوق اجازه را دارد؟
هطَْس فمْبء لبئل ّستٌذ ٍ چِ ثسب ادػبٕ اجوبع ضذُ ثبضذ وِ اگش هبله ،ػمذ فؿَلٖ سا سدّ وشد ـ چِ
ث٘غ فؿَلٖ ٍ چِ سبٗش ػمَد فؿَلٖ حتّٖ ًىبح ـ دٗگش ػمذ ،لبثل٘ت غحّت ثب لحَق اجبصُ سا ًذاسد .ثِ تؼج٘ش
دٗگش ّش ػمذٕ وِ فؿَلٖ دس آى ساُ داضتِ ثبضذ ٍ ثب اجبصُ لبثل تػح٘ح ثبضذ ،ضشقص آى است وِ اجبصُ
هسجَق ثِ سدّ ًجبضذ.
ادلة اقامه شده بر عدم بقاء قابلیت عقد برای لحوق اجازه با ردّ مالک
هشحَم ض٘خ

ً٘ض دس اٌٗجب ،اٗي هكلت سا ـ وِ سدّ ،لبثل٘ت ػمذ ثشإ لحَق اجبصُ سا اص ث٘ي هٖثشد ـ

هفشٍؽٌ هٌِ گشفتِ ٍ اص آى ثحث ًىشدُاًذ ٍ لؼلّ اوتفب ثِ هكبلجٖ وشدُ ثبضٌذ وِ فٖالجولِ لجالً روش وشدُاًذ.
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وث٘شٕ اص اػالم فمْبء ً٘ض اٗي هسئلِ سا هفشٍؽٌ هٌِ گشفتِ ٍ ّ٘چ استذاللٖ ثشإ آى روش ًىشدُاًذ .ثشخٖ ّن لؼلّ
فمف اوتفب ثِ اجوبع هَسد ادػب وشدُاًذ .اهّب هب لجالً اٗي هكلت سا فٖ الجولِ ثشسسٖ وشدٗن ٍ هختبسهبى اٗي ضذ
وِ سدّ هبله ،لبثل٘ت ػمذ سا ثشإ لحَق اجبصُ اص ث٘ي ًوٖثشد ٍ اى ضبء اهلل دس اٌٗجب ثب تفػ٘ل ث٘طتشٕ اٗي
هكلت سا ثشسسٖ هٖوٌ٘ن.
اص هجوَع ولوبت هشحَم ض٘خ

ٍ ثشخٖ دٗگش اص اػالم ،چهار دلیل هٖتَاى ثش اٗي هكلت البهِ وشد .اگش

اٗي ٍجَُ ٍ ٗب حذالل ثؼؽ آىّب توبم ثبضذ ،هكلت ثبثت هٖضَد ،اهّب اگش ّ٘چٗه اص اٗي ٍجَُ توبم ًجبضذ،
ششاٗػ اربصُ ّن هَرَد ثبشذ ،ػقذ قبثل٘ت صحت ثب لحَ اربصُ سا داسد ٍ لَ صهبى صٗبد :فبصلِ شذُ ثبشذ .ثلِ ،هب پزٗشفت٘ن کوِ ثو٘ي اٗزوبة ٍ قجوَ
ثبٗذ فیالزولِ هَالت ٍرَد داشتِ ثبشذّ ،اهب ث٘ي تحقق ػقذ فعَلی ٍ اربصُ آى ،هَالت سا ششغ ًویداً٘ن.
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الشد ٌٗفسخ الؼقذ ،فال ٗجقٖ هب ٗلحقِ اإلربصٓ.
الشد؛إر هغ ّ
الخبلج هي ششٍغ اإلربصٓ أى ل ٗسجقْب ّ

أى اإلربصٓ إًّوب تزؼل الوز٘ض أحذ ؼشفٖ الؼقذّ ٍ ،إل لن ٗکي هکلّف ًب ثبلَفوب
ٍ الذل٘ل ػلِ٘ ثؼذ ظَْس اإلروبع ،ثل التصشٗح ثِ فٖ کالم ثؼط هشبٗخٌبّ :

أى هي ششٍغ الص٘غٔ أى ل ٗحصل ثو٘ي ؼشفوٖ الؼقوذ هوب
حق الؼبقذٗي أٍ هي قبم هقبهْوب ٍ ،قذ
تقشسّ :
ثبلؼقذ؛ لوب ػشفت هي ّ
أى ٍرَة الَفب إًّوب َّ فٖ ّ
ّ
ٗسقؽْوب ػي صذ الؼقذ الزٕ َّ فٖ هؼٌی الوؼبّذٓ.
فتأهل.
ّزا ،هغ ّ
أى هقتعی سلؽٌٔ الٌبس ػلی أهَالْن تأح٘ش ّ
الشد فٖ قؽغ ػالقٔ الؽشف اٙخش ػي هلکِ ،فال ٗجقی هب ٗلحقِ اإلربصّٓ ،
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ثبٗذ ثشسسٖ وشد وِ همتؿبٕ لَاػذ ٍ ادلِ چ٘ست؟
دلیل اول :ادعای اجماع و مناقشه در آن

ادػبٕ اجوبع 3ضذُ است وِ اگش ػمذ فؿَلٖ تَسف هبله سدّ ضَد ،دٗگش لبثل٘ت لحَق اجبصُ سا ًذاسد.
اهّب اٗي دل٘ل ًبتوبم است؛ صٗشا اوالً :تحػ٘ل اجوبع دس اٗي هسئلٔ فشػٖ فمْٖ ،وبس آسبًٖ ً٘ست ٍ ًْبٗت
اٌٗىِ اگش وسٖ تتجغ وبفٖ وٌذ ،ثتَاًذ ادػبٕ «الخالف» دس اٗي هسئلِ هكشح وٌذ ،اهّب «الخالف» هسبٍٕ ثب
اجوبع ً٘ست.
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ثانیاً :فشؾبً ثتَاى اٗي اجوبع سا تحػ٘ل وشد ،اهّب اٗي اجوبع هذسوٖ ٍ ٗب حذالل هحتول الوذسن است؛ ٗؼٌٖ
هجوؼ٘ي احتوبالً ثشاسبس ٗىٖ اص ٍجَُ آتِ٘ ،هلتضم ثِ اٗي فتَا ضذُاًذ .ثٌبثشاٗي اجوبع تؼجذٕ وِ وبضف اص ًظش
هؼػَم

ثبضذ ،دس اٗي هسئلِ ٍجَد ًذاسد.

دلیل دوم :تشبیه «ردّ مالک» به «رفع ید موجب از ایجابش قبل از تحقق قبول» و مناقشه در آن

اگش اغ٘ل ،إًطبء اٗجبة وٌذ ٍ هثالً ثگَٗذ «ثؼته وتبثٖ ّزا» اهّب لجل اص لجَل لبثل ،اص اٗجبة خَد سفغ ٗذ
وٌذ ،اٗي اٗجبة دس ًضد ػمالء ثٖاسصش است ٍ حتّٖ اگش لبثل «لجلت» سا ثگَٗذ ،ػشفبً هؼبّذُإ هحمك
ًوٖضَد ٍ ظبّشاً اٗي هكلت سا ّوِ لجَل داسًذ ٍ لبثل هٌبلطِ ً٘ست .ثب تَجِ ثِ اٗي هكلت ،هستذل هٖگَٗذ:
لؿ٘ٔ ػمذ فؿَلٖ ًسجت ثِ هبله ً٘ض چٌ٘ي است؛ ٗؼٌٖ اگش هبله ػمذ سا سدّ وٌذ ،دٗگش لبثل٘ت لحَق
اجبصُ سا ًذاسد؛ صٗشا فشؼ اٗي است وِ ثذٍى اجبصٓ هبله ،ػمذ فؿَلٖ توبم ً٘ست ،لزا ّوچٌبى وِ اگش
هَجت سفغ ٗذ اص اٗجبثص وٌذ ،الحبق لجَل دٗگش فبٗذُإ ًذاسد ،دس ػمذ فؿَلٖ ّن اگش هبله ػمذ سا سدّ وٌذ،
دٗگش ًوٖتَاى ػمذ سا ثب اجبصُ تتو٘ن وشد؛ چِ هبله پط٘وبى ضَد ٍ ػمذ سا اجبصُ وٌذ ،چِ ثِ ضخع دٗگشٕ
ثفشٍضذ ٍ آى ضخع اجبصُ وٌذ ٍ چِ هبله فَت وٌذ ٍ ٍسثِ اجبصُ وٌٌذ.
اٗي استذالل ّن ًبتوبم است ٍ ًوٖتَاى سدّ هبله دس ػمذ فؿَلٖ سا تطجِ٘ ثِ سفغ ٗذ هَجت اص اٗجبثص
وشد؛ صٗشا ٍلتٖ وِ هَجت اٗجبثٖ سا اًطبء هٖوٌذ ،لجل اص تحمك لجَل اص قشف همبثل ،اغالً ػمذ ٍ هؼبّذُإ
غبدق ً٘ست ٍ دس ًت٘جِ الضاهٖ ثشإ هَجت ٍجَد ًذاسد؛ صٗشا الضام دس ًظش ػشف ٍ ػمالء ،ثؼذ اص غذق ػمذ

 .3؟؟؟

کل هي ٗحفظ ػٌِ الؼلن أٍ ٌٗجغی أى ٗحفظ ػٌِ الؼلن» هتؼشض هسئلِ شذُ ٍ ّوِ چٌ٘ي فتَا دادُ ثبشٌذ ،ثلکوِ
« . 4لخالف» ثِ اٗي هؼٌب ً٘ست کِ « ّ

ثِ اٗي هؼٌبست کِ آىّبٗی کِ هتؼشض هسئلِ شذُاًذ ،خالف اٗي حشف سا ًرفتِاًذ ٍ ،اٗي هسبٍ :ثب اروبػی کِ کبشف اص ًظش هؼصَم
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ثبشذ ً٘ست.

ٍ هؼبّذُ است .پس هَجت هٖتَاًذ اص اٗجبة خَد سفغ ٗذ وٌذ ٍ آى سا تىل٘فبً ٍ ٍؾؼبً ثٖاثش وٌذ ٍ دس ًت٘جِ
دٗگش اٗجبثٖ ٍجَد ًذاسد تب لبثل ثتَاًذ آى سا لجَل وٌذ .اهّب هب ًحي فِ٘ هتفبٍت ثب سفغ ٗذ هَجت اص اٗجبثص
است؛ صٗشا دس فؿَلٖ اص ح٘ث ػمذ ثَدىّ٘ ،چ حبلت اًتظبسِٗإ ٍجَد ًذاسد؛ چشاوِ فؿَلٖ ػمذ سا اًطبء
وشدُ ٍ هطتشٕ ّن آى سا لجَل وشدُ است ٍ ػلٖ الفشؼ سبٗش ضشاٗف ّن ثِجض اجبصٓ هبله هَجَد است.
ثٌبثشاٗي گشچِ هبله الضاهٖ ثِ اجبصُ ٍ تشت٘ت اثش ثش ػمذ فؿَلٖ ًذاسد ،اهّب سدّ ٍ فسخ هبله ،ثِ هؼٌبٕ سفغ ٗذ
اص اٗجبة هَجت ً٘ست ،ثلىِ «ػمذ» اهشٕ است وِ دس ػبلن اػتجبس هَجَد ضذُ ٍ دس ّوبى ػبلن اػتجبس ّوچٌبى
اداهِ داسد ٍ اداهٔ ح٘بت آى دس دست هبله ً٘ست ٍ هبله فمف هٖتَاًذ ػمذ هَجَد دس ػبلن اػتجبس سا ثب اجبصُ
هٌتست ثِ خَد وٌذ ٍ ٗب اٌٗىِ ّوبى ػذم استجبقص سا إثمبء وٌذ .ثٌبثشاٗي تطجِ٘ ػمذ فؿَلٖ دس غَست سدّ
هبله ،ثِ سفغ ٗذ هَجت اص اٗجبثص غح٘ح ً٘ست.
دلیل سوم :وجه محقق نائینی

استذالل دٗگشٕ وِ ثشإ اثجبت اٗي هكلت البهِ ضذُ وِ سدّ ،لبثل٘ت ػمذ ثشإ لحَق اجبصُ سا اص ث٘ي هٖثشد،
ٍجْٖ است وِ دس ولوبت هحمك ًبئٌٖ٘
هشحَم ض٘خ
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روش ضذُ است[[ .الجتِ اغل اٗي ث٘بى ثِ ًحَ اجوبل دس ولوبت

ً٘ض هَجَد است]].

هشحَم ًبئٌٖ٘  6دس اثتذا ٍجْٖ ثشإ اثجبت هكلت روش هٖوٌٌذ وِ لبثل هٌبلطِ است ،سپس دس اداهِ آى
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فتأهل.
ّزا ،هغ ّ
أى مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير ّ
الرد في قطع عالقة الطرف اآلخر عه ملكه ،فال يبقى ما يلحقه اإلجازةّ ،
 .6هشحَم ًبئٌ٘ی دٍ تقشٗش دس فقِ داسد؛ ٗکی هٌ٘ٔ الؽبلت کِ تقشٗشات آش٘خ هَسی خَاًسبس:

آش٘خ هحوذ تقی آهلی

داسًذ.

است ٍ دٗرش :الوکبسوت ٍ الج٘وغ کوِ تقشٗوشات

است کِ ػبلن ربهغ الؼشافی ثَدُ استّ .ش دٍ تقشٗش ،هَسد ػٌبٗت خبصِ هشحَم ًبئٌ٘ی ثَدُ ٍ اٗشبى ثش ّش دٍ تقشٗوش تقوشٗظ

سد
هٌ٘ٔ الؽبلت دس اٌٗزب هتؼشض اٗي ٍرِ ًشذُ ٍ ّ
سد ،ثب ػوذم اروبصُ تفوبٍت داسد ٍ ثوب ّ
کأى هخل هشحَم ش٘خ  ،اٗي هسئلِ سا هفشٍؽهٌِ گشفتِ کِ ّ

هبلک ،ػقذ دٗرش قبثل٘ت لحَ اربصُ سا ًذاسدٍ .لی هشحَم ه٘شصا هحوذ تقی آهلی دس اٗيرب ٗک سلسلِ هؽبلجی سا اص هحقق ًبئٌ٘ی
هفصل دس ّش دٍ تقشٗش هشحَم ًبئٌ٘ی
الجتِ اٗي ٍرِ قج ً
ال دس ثحج «ششٍغ اربصُ» ،ثِ ؼَس ّ
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رکش شذُ است:

ًقل کشدُاًذ.

الشد إلی آخشُ
قَلِ ّقذس
سشُ الخبلج هي ششٍغ اإلربصٓ أى ل ٗسجقْب ّ
ّ
الشد ث٘ي الؼقذ ٍ اإلربصٓ ثأهَس حالحٔ  ...فبٍٛلی الجحج ػي الَرِ الخّبلج
استذ ّ ّقذس
سشُ ػلی اػتجبس ػذم تخلّل ّ
ّ
السلؽٌٔ ػلوی الحکون ل ػلوی
السلؽٌٔ ػلی إسقبغ ػقذ الفعَلٖ ػي قبثلّ٘ٔ لحَ اإلربصٓ فئًِّ ّ
السلؽٌٔ ػلی الوب ّ
فٌقَ قذ ٗقب إًِّ ل٘س هي أًحب ّ

ٛى الؼقذ فٖ الوقبم تبم هي ؼشف الفعوَلٖ فبًتسوبثِ إلوی
کشد أحذ الوتؼبقذٗي قجل إًشب اٙخش فٖ کًَِ هجؽال إلًشب اٙخش ّ
الشد فٖ الوقبم ّ
الوب ٍ ل٘س ّ

الشد
سدُ فال ٗجؽل أحش الؼقذ فلِ اإلربصٓ ثؼذ ّ
الوبلك ٗحتبد إلی اإلربصٓ ٍ ّأهب ّ
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حق الغ٘ش ًؼن للوبلوك أى
ّزا هغ أًِّ ل ًسلّن حصَ الؼلقٔ ّ
الشد قبؼؼب لْب ثل الوب ثؼذ ث٘غ الفعَلٖ ثب ثحبلِ ٍ لن ٗتؼلّق ثِ ّ
للؽشف اٙخش حتی ٗکَى ّ

أى للوبلك قجل ث٘غ الفعَلٖ الج٘غ ٍ ػذهِ ٍ ل٘س لِ ثؼوذ رلوك ّإل اإلروبصٓ ٍ
ٌٗقلِ إلِ٘ ثبإلربصٓ کوب کبى لِ أى ٌٗقلِ إلِ٘ قجل ث٘غ الفعَلٖ ٍ حبصل الکالم ّ

الشد ل هي ًفسِ ٍ ل هي ٍاسحِ إرا هبت فال دل٘ول ػل٘وِ ٍ
ػذهْب ٍ ّأهب حجَت أهش ٍرَدٕ لِ ٍ َّ إلغب ث٘غ الفعَلٖ ػي التأح٘ش ثح٘ج ل ٗقجل اإلربصٓ ثؼذ ّ

أى ؼشفٖ الٌّق٘ط ث٘ذُ
السلؽٌٔ ل ٗقتعٖ ّإل ّ
ػوَم ّ

ظذٗي ٍرَدّٗ٘ي کوب فٖ الخ٘بس الزٕ َّ هلك إقشاس الؼقذ ٍ إصالتِ فلن ٗقن ػلِ٘ دل٘ل ٍ لن ٗتصشف الفعَلٖ فٖ هبلِ حتّی ٗکَى لِ إثؽبلوِ
ٍ ّأهب حجَت ّ
ّ
حون
السلؽٌٔ ػلی اإلربصٓ ٍ ػذهْب ٍ هخل ّزا حکن
ٗؼذ هي الؼلقٔ ّزا هغ ّ
ششػٖ ٍ ل ّ
الوشد أٗعوب ّ
السلؽٌٔ تقتعٖ تأح٘ش اإلربصٓ ثؼذ ّ
أى قبػذٓ ّ
فل٘س لِ ّإل ّ
ّ
فبلتوسك ثْب فٖ الوقوبم ل أسوبس لوِ
الششع رَاصُ
إى ّزا کلِّ ثؼذ تسل٘ن ػوَم القبػذٓ ٍ ّأهب لَ قلٌب ثأًّْب ل٘ست هششػٔ ٍ ل تٌفغ ّإل فٖ ًفَر هب حجت فٖ ّ
ّ
ّ
السلؽٌٔ للوبلك
أصال
ّ
للشك فٖ حجَت ّزُ ّ

الؽجبؼجبئٖ فٖ حَاشْ٘ن ػلوی الووتي ٍ لکوي اإلًصوبف ػوذم ٍسٍد ّوزُ
هحصل هب أٍسدُ اٛػالم الو٘شصا
الششتٖ ٍ الوحقّق الخشاسبًٖ ٍ السّ٘ذ ّ
ّزا ّ
ّ
اإلشکبلت ػلِ٘ ٍ إى أشبس إلْ٘ب أٍ إلی ثؼعْب ثقَلِ ّقذس سشُ فتأهل ّأهب هسألٔ کَى إسقبغ الؼقذ ػي قبثلّ٘ٔ لحَ اإلربصٓ هي اٛحکبم ل هوي الحقوَ
ّ
فوشد
ٍاظوح
أٗعوب
الج٘وغ
ًفَر
ٔ
ل
ثأد
للوبلك
حجَتْب
ٍ
ٔ
الوبل٘
لؽٌٔ
الس
هي
الغ٘ش
هي
الج٘غ
فئى
ظبّش
فْزُ دػَى ل شبّذ لْب ثل کًَِ سارؼب إلی الحقَ الوبلّ٘ٔ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

السولؽٌٔ
السلؽٌٔ ل ٌٗجغٖ اإلشکب فِ٘ ثل لَ لن ًقل ّ
السلؽٌٔ ػلی إسقبغ الؼقذ هوي ّ
ثأى ّ
السلؽٌٔ ٍ شوَ ػوَم القبػذٓ لْزا الٌّحَ هي ّ
الج٘غ أٗعب هي أًحب ّ

أى ّزا الّزٕ حجت لِ ششػب إرا تحقّق هٌِ ٌٗفوز
الششػّ٘ٔ الخّبثتٔ للوبلك کخجَت رَاص الج٘غ ٍ الْجٔ ٍ ًحَّوب لِ ّإل أًِّ ل شجْٔ ّ
ػلی الوب ثل َّ هي اٛحکبم ّ
سدُ ثؼوذ تحقّقوِ
ػلِ٘ ٍ ل ٗوکٌِ حلِّ ٍ إٗزبد ّ
فشدُ ػقذ الفعَلٖ کزَاص الج٘غ لِ فکب ل ٗزَص لِ فسخ الج٘غ ثؼذ صذٍسُ هٌِ فکزلك ل ٌٗفز هٌِ إثؽب ّ
ظذُ ّ

هٌِ

السلؽٌٔ ػجوبسٓ ػوي هلوك
الشد سارؼب إلِ٘ فئرا أػول أحذّوب فال ٗجقی ّ
ٍ ػلی ّزا فوؼٌی سلؽٌتِ أى ٗکَى کال ؼشفٖ اإلربصٓ ٍ ّ
هحل لٚخش ٍ ل٘ست ّ

سدُ تجؽول الوؼبهلؤ
اإلربصٓ ٍ ػذهْب کوب أفبدُ الوحشَى ثل ّٖ هخل سلؽٌٔ رٕ الخ٘بس ػلی الفسخ فٖ ّ
أى ؼشفْ٘ب ٍرَدٕ إٔ لِ إقشاس الؼقذ ٍ حلّوِ فلوَ ّ

ظذُ ػلِ٘
ث٘ي الوبل٘ي ّ
لؽشٍ ّ
سدُ کئربصتِ غ٘ش قبثل ّ
فئى کَى ؼشفٖ الؼقذ تحت سلؽٌٔ ٗقتعٖ أى ٗکَى ّ

ٍ ثبلزولٔ ٍ إى لن ٗتصشف الفعَلٖ فٖ هلك الوبلك ٍ لن ٗتحقّق الوٌشأ ثئًشبئِ فٖ ػبلن الػتجبس ّإل أًِّ تحقّق هٌِ الوٌشأ ثٌظشُ فئًِّ أٍقغ التجذٗل ثو٘ي
ّ
السلؽٌٔ الوؽلقٔ الخّبثتٔ للوبلك ثوقتعی الٌّبس هسلّؽَى ػلی أهَالْن أى ٗکَى لِ إثؽب ّزا اإلًشب ٍ ّإل ف٘کَى سولؽٌتِ قبصوشٓ ٍ ػلوی
الوبل٘ي ٍ هقتعی ّ

سدُ کئربصتِ
ّزا ٗؤحش ّ
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[الخبلج هي ششٍغ اإلربصٓ اى ل ٗسجقْب الشد]

قَلِ قذُ الخبلج هي ششٍغ اإلربصٓ اى ل ٗسجقْب الشد (إلخ) ...

 ...اهب الزْٔ اٍٛلی فبلحق فْ٘ب کَى خشٍد الؼقذ ػي قبثل٘ٔ لحَ اإلربصٓ هؽبثقب هغ القبػذٓ ٍ رلك لَرْ٘ي (ا ) ٍٛهب أشبس إلِ٘ ثقَلِ اى اإلربصٓ اًووب
ٗزؼل الوز٘ض أحذ ؼشفٖ الؼقذ (إلخ) ٍ حبصلِ ق٘بس سد الؼقذ ثؼذ توبه٘تِ ثفؼل الفعَلٖ ٍ قجل استٌبدُ الی الوبلك ثبإلربصٓ إلی سد الوَرت هب إًشبئِ قجول

تحقق القجَ  ،فکوب اًِ لَ سرغ ػوب إًشبئِ قجل قجَ القبثل لن ٗؤحش القجَ فٖ تحقق الؼقذ ،فکزلك لَسد الوبلك ثؼذ الؼقذ قجل اى ٗع٘ف الِ٘ ٍ ،ل ٗخفوی اى
ّزا الَرِ ٗتن لَ کبى للوبلك ثؼذ تحقق الؼقذ هي الفعَلٖ حق الشد ٍ السلؽٌٔ ػلِ٘ ٍ إل ف٘شد ػلِ٘ ثبلوٌغ ػي تأح٘ش سدُ قجل اإلربصٓ فٖ إسقبغ الؼقذ ػوي

قبثل٘ٔ لحَ اإلربصٓ فبلؼوذٓ َّ الَرِ الخبًٖ ٍ َّ هب أشبس إلِ٘ ثقَلِ (ّزا هغ اى هقتعی سلؽٌٔ الٌبس ػلی أهَالْن توأح٘ش الوشد فوٖ قؽوغ ػالقؤ الؽوشف
اٙخش إلخ) ٍ تَظ٘حِ ٗتَقف ػلی ث٘بى هقذهٔ ٍ ّٖ اى الوبلك ٗکَى هسلؽب ػلی اربصٓ ػقذ الفعَلٖ ٍ إثؽبلِ ل أًِ هسلػ ػلی أربصتِ ٍ ػذم أربصتِ،

ٍ تَظ٘ح رلك أًِ ل إشکب فٖ سلؽٌٔ الوبلك ػلی اربصٓ الؼقذ الصبدس ػي الفعَلٖ ٍ ،اى السلؽٌٔ ػلی الشٖ ٗقتعٖ اى ٗکَى هسلؽب ػلوی ػذٗلوِ

ثح٘ج ٗکَى لِ القذسٓ ػلی ؼشفٖ الشٖ  ٍ ،اًوب الکالم فٖ اى سلؽٌتِ ّل ّٖ ػلی اإلربصٓ ٍ ػذم اإلربصٓ (ٍ ثؼجبسٓ أخشى) ٗکَى سلؽبًب ػلی الٌق٘عو٘ي
ثح٘ج ٗختبس أحذّوب ،أٍ اًِ هسلػ ػلی إهعب الؼقذ ٍ إثؽبلِ ٍ سدُٗ ٍ ،کَى قذستِ هتؼلقٔ ثأهشٗي ٍرَدٗ٘ي ٍ ٗکَى التقبثل ث٘ي هتؼلقٖ قذستِ ثبلتعوبد ل

ثبلسلت ٍ اإلٗزبة ٍ ،لصم ا ٍٛػذم سقَغ الؼقذ ػي قبثل٘ٔ لحَ اإلربصٓ ثسجت الشد ٛى الوبلك (ح) هخ٘ش ث٘ي اإلربصٓ ٍ ػذم اإلربصٓ ٍ ػذم اإلروبصٓ
5

ث٘بى سا تتو٘ن وشدُ ٍ هٖپزٗشًذ .اٗطبى هٖفشهبٌٗذ:
اجبصٓ هبله ،حك ً٘ست تب ثب سدّ سبلف ضَد ،ثلىِ حىوٖ ضشػٖ است وِ دس ٗه ٍؾؼ٘ت خبظ أثشٕ
داسد ٍ دس ٍؾؼ٘ت دٗگش اثشٕ دٗگش .ثِ تؼج٘ش دٗگش هبله ،سلكٌت ثش هبلص داسد ٍ ٍلتٖ غفحٔ ٍجَد خبلٖ اص
ث٘غ فؿَلٖ ثبضذ ،اهش ث٘غ داٗش ث٘ي ٍجَد ٍ ػذم است؛ ٗؼٌٖ هبله ٗب هلىص سا هٖفشٍضذ ٍ ٗب ًوٖفشٍضذ ٍ
اٗي حىوٖ است وِ اص سلكٌت هبله ثش ث٘غ هبلص ًطأت هٖگ٘شد ٍ .چَى سلكٌت هبله ثش ث٘غ هبلص ٗه
حىن الْٖ است ،لزا هبله ًوٖتَاًذ اٗي حىن سا سدّ وٌذ ٍ هثالً ثگَٗذ «هي سدّ وشدم اص اٌٗىِ ثتَاًن هبلن سا
ثفشٍضن» ،ثلىِ حتٖ اگش چٌ٘ي گفتِ ثبضذ ،ثبص ّن هٖتَاًذ هبلص سا ثفشٍضذ .ثش خالف حك ـ ٗب حذالل ثؼؽ
حمَق ـ وِ اگش رٍ الحك آى سا اسمبـ وٌذ ،دٗگش ًوٖتَاًذ آى حك سا است٘فبء وٌذ.
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أهش ػذهٖ حبصل هي أٍ الؼقذ الی صهبى تحقق اإلربصٓ ٍ الشد ل َٗرت سقَغ حق اإلربصٓٛ ،ى حب الوبلك ثبلٌسجٔ الی هوب ثؼوذ الوشد ٍ قجلوِ هتسوبٍ

ثبلٌسجٔ إلی تحقق ػذم اإلربصٓ ،فکوب اى ػذم اإلربصٓ قجل الشد ل ٗوٌغ ػي اإلربصٓ فکزلك ثؼذ الشد.

ٍ ثبلزولٔ فبلشد ٗص٘ش (ح) أرٌج٘ب ػي هتؼلق سلؽٌٔ الوبلك ف٘کَى ٍرَدُ کؼذهِ ٍ ،لصم الخبًٖ َّ سقَغ حق الوبلك ثسجت الشد ،ح٘ج اًِ اػول حقوِ

ٍ استَفبُ ثبلشد ٍ هؼِ فال ٗجقی شٖ حتی ٗلحقِ اإلربصٓ.

إرا ظْش رلك :فبػلن اى التحق٘ق ٗقتعٖ حجَت سلؽٌٔ للوبلك ث٘ي الشد ٍ اإلربصٓٗ ٍ ،کَى ؼشفٖ قذستِ ٍرَدٗب ل ػلی اإلربصٓ ٍ ػذهْب ثح٘ج ٗکوَى

هتؼلق القذسٓ َّ الفؼل ٍ التشك ٍ ،رلك ٛى هب ٗحصل ثفؼل الفعَلٖ َّ إظبفٔ تأّل٘ٔ ث٘ي هي أٍقغ الج٘غ لِ ٍ ث٘ي هب الوبلك ،إٔ اظوبفٔ قبثلؤ ٛى تصو٘ش
ثبلفؼل ثجشکٔ اإلربصٓ ٍ ّٖ ٍ ،اى لن تکي فؼل٘ٔ ٍ ثبلٌسجٔ إلی الجبلغٔ إلی الوشتجٔ الفؼل٘ٔ تکَى هؼذٍهٔ ،لکٌْب ثبلٌسجٔ إلی الؼذم الوحط اػٌی الغ٘ش الحبصولٔ
ثفؼل الفعَلٖ شٖ لْب الَرَد ٍ ّزُ الوشتجٔ هي اإلظبفٔ التأّل٘ٔ ث٘ي هب الوبلك ٍ ث٘ي ؼشف الفعَلٖ حبثتٔ ٍ ،ل ٗخلَ اهب ٗکَى أهشا ثقبئْب ٍ سفؼْوب ث٘وذ
الوبلك ثح٘ج لِ اى ٗجقْ٘ب فتص٘ش فؼل٘ٔ ثؼذ اى کبًت تأّل٘ٔ صبلحٔ للجلَؽ إلی الوشتجٔ الفؼل٘ٔ ٍ ،اى ٗؼذهْب ٍ ٗزؼلْب کوب إرا لن ٗتحقق هي الفعوَلٖ شوٖ ٍ ،

ّزا هؼٌی سلؽٌتِ ػلی الشد ٍ اإلهعب  ،فئى ًت٘زٔ الشد فٌب تلك اإلظبفٔ ٍ ًت٘زٔ اإلهعب ثلَغْب إلی هشتجٔ الفؼل٘ٔ ،أٍ ٗکَى أهشا ثقبئْب ث٘وذُ ثح٘وج لوِ اى

ٗخجتْب ٍ ٗوعْ٘ب ٍ ،لکي أهش سفؼْب ل ٗکَى ث٘ذُّ ٍ ،زا هؼٌی التخ٘٘ش ث٘ي اإلربصٓ ٍ ػذم اإلربصٓ لکي ػذم السلؽٌٔ ػلی سفغ هب حذث ثفؼل الفعوَلٖ ػوي

هبلِ قصش فٖ سلؽٌتِ ٍ ،هقتعی ػوَم الٌبس هسلؽَى ػلی أهَالْن الوخجت للسلؽٌٔ الوؽلقٔ للوبلك َّ کًَِ سلؽبًب ػلوی إًفوبر تلوك اإلظوبفٔ التأّل٘ؤ ٍ
سفؼْب هؼب ل اى ٗکَى سلؽبًب ػلی ٍظؼْب هي غ٘ش سلؽٌٔ لِ ػلی الشفغ ،فظْش اى الوبلك هسلػ ػلی الشد ٍ اإلربصٓ ل ػلی اإلربصٓ ٍ ػذم اإلربصٓ فوئرا سد

ٌْٗذم هب أحذحِ الفعَلٖ ثفؼلِ ،اػٌی اإلظبفٔ التأّل٘ٔ ،فال ٗجقی شٖ ٗتؼلق ثِ اإلربصٓ ّزا توبم الکالم فٖ الزْٔ اٍٛلی.
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ٍ حبصل اإلشکب فٖ الوقبم اى اربصٓ الوبلك ل٘ست حقب هتؼلقب ثبلؼقذ کحق الخ٘بس فٖ هَسدُ ثل حکن ششػٖ هي شوئَى السولؽٌٔ تکوَى هوي آحوبس

سلؽٌٔ الوبلك ػلی ث٘غ هبلِ فکوب اى لِ السلؽٌٔ ػلی ث٘غ هبلِ ٍ ػذم ث٘ؼِ کزلك ٗکَى لِ للسلؽٌٔ ػلی اربصٓ ث٘غ الَاقغ ػلی هبلوِ ٍ ػوذم أربصتوِ فؽشفوٖ
السلؽٌٔ َّ اإلربصٓ ٍ ػذم اإلربصٓ .ل اإلربصٓ ٍ الشد ٍ :ل٘س الؼقذ الفعَلٖ هَرجب لحذٍث حق للوبلك ث٘ي اإلربصٓ ٍ الشد حتی ٗؤحش سدُ فٖ إثؽبلوِ ثول

شأً٘ٔ لحَ اإلربصٓ لِ ثب حتی ثؼذ الشد ،لکي لَ کبى الوز٘ض ثؼذ الشد َّ الشاد ًفسِ ل ٗؤحش إربصتِ ثؼذ سدُ لوب تقذم فٖ تٌجْ٘بت اإلربصٓ ٍ ّوزا ثخوالف

هب إرا کبى الوز٘ض هي اًتقل الِ٘ الوب ثبإلسث إر ل هبًغ ػي أربصتِ (ح).

ٍ حبصل هب تقذم سبثقب فٖ ٍرِ اػتجبس ػذم سجق الشد ػلی اإلربصٓ ٍرَُ ( )1اإلروبع ػلی اػتجبسُ ( )2هقبٗسٔ الوقوبم ثوشد اإلٗزوبة قجول تحقوق

القجَ ح٘ج اًِ هبًغ ػي صحٔ تؼقجِ ثبلقجَ ٛرل ػذم تحقق الوؼبّذٓ کوب َّ ظبّش فٖ الؼشف٘بت :ح٘ج اى الؼْذ ث٘ي الحٌ٘ي اًوب ٗتن ػٌذّن ف٘وب إرا ثقوٖ

ا ٍٛهٌْوب ػلی ػْذُ ح٘ي تؼْذ الخبًٖ .فلَ سرغ ػي ػْذُ فتؼبّذ الخبًٖ لن تتحقق الوؼبّذٓ ( :)3کَى الؼقذ الفعَلٖ هؤحشا شو٘ئب فوٖ هلوك الوبلوك هخول
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اهّب دس غَستٖ وِ ػمذٕ تَسف فؿَلٖ دس ػبلن إًطبء هحمك ضذُ ثبضذ ٍ هطتشٕ ّن آى سا لجَل وشدُ
ثبضذ ،دس اٌٗجب آى سلكٌتٖ وِ هبله ثش ث٘غ ٍ ػذم ث٘غ داضت ،تجذٗل ثِ سلكٌت جذٗذٕ هٖضَد؛ ٗؼٌٖ تجذٗل
ثِ سلكٌت ثش اجبصُ ٗب سدّ ػمذ فؿَلٖ هٖضَد وِ ّش دٍ اهشٕ ٍجَدٕ ّستٌذ .ثِ تؼج٘ش دٗگش اگش ػمذ فؿَلٖ
ٍجَد ًذاضت ،اهش داٗش ث٘ي ٍجَد ٍ ػذم ثَد ٗؼٌٖ «ث٘غ ٍ ػذم ث٘غ» ،اهّب ثب ٍجَد ػمذ فؿَلٖ« ،اجبصُ ٍ سدّ» اص
احىبم سلكٌت هبله هٖضَد وِ ّش دٍ اهش ٍجَدٕ ّستٌذ .پس ثب ٍجَد ػمذ فؿَلٖ« ،سدّ» هؼمَل هٖضَد ٍ
چَى اهشٕ ٍجَدٕ است ،لزا اگش هحمك ضَد ،ػمذ فؿَلٖ سا اص ث٘ي هٖثشد ٍ دٗگش اجبصُ ثؼذ اص آى اثشٕ
ًذاسد.
هشحَم ًبئٌٖ٘

چَى تَجِ داضتِاًذ وِ اٗي ث٘بى ثِ اٗي همذاس ًبتوبم ثَدُ ٍ ٍاؾح االضىبل است 8ـ صٗشا

ثب تحمك ػمذ فؿَلٖ ،اهش هبله دائش ث٘ي اهش ٍجَدٕ ٍ ػذهٖ اجبصُ ٍ ػذم اجبصُ هٖضَد ،هبًٌذ حبلت لجل وِ
اهش دائش ث٘ي «ث٘غ ٍ ػذم ث٘غ» ثَد ٍ فشلٖ ث٘ي اٗي دٍ ٍجَد ًذاسد 9ـ لزا ثِ حست تمشٗشات هشحَم ه٘شصا هحوذ
تمٖ آهلٖ

تالش داسًذ وِ ث٘بى هختػش ٍ هٌكمٖتشٕ اسائِ ثذٌّذ 10.اٗطبى هٖفشهبٌٗذ:11

الولک٘ٔ التأّل٘ٔ القبثلٔ ٛى تص٘ش فؼل٘ب ثبإلربصٓ ٍ ،قذ تقذم سبثقب اى اٍٛرِ هي ّزُ الَرَُ َّ اٛخ٘ش لشروَع اإلرووبع ػلوی تقوذٗش تحققوِ ال٘وِ لجؼوذ
اإلروبع التؼجذٕ فٖ الوقبم ثل الظبّش کًَِ ٛرل القبػذٓ ٍ .فسبد الَرِ الخبًٖ لفسبد هقبٗسٔ الوقبم ثشرَع الوَرت ػي إٗزبثِ قجل تحقوق القجوَ  ،ح٘وج

اًِ کوب ػشفت فٖ سرَع الوَرت ػي اإلٗزبة ل تتحقق الوؼبّذٓ ثخالف الوقبم ح٘ج اى الوؼبّذٓ توت ثفؼل الفعَلٖ ٍ الشد ل َٗرت اًتفب الوؼبّوذٍٓ ،

ثبلزولٔ کبى اٛحسي هي الَرَُ ثحست هب اًسجق الی الزّي سبثقب َّ اٛخ٘ش.

ٍ حبصلِ اى اربصٓ الوبلك لوب ٗقغ ػلی هبلِ هي الؼقذ الفعَلٖ ٍ لَ لن تکي حقب ثل حکن ًبش ػي سلؽٌتِ ػلی ث٘وغ هبلوِ إل اًوِ إرا کبًوت صوفحٔ

الخبسد خبل٘ب ػي ػقذ الفعَلٖ کبًت سلؽٌٔ الوبلك ػلی ث٘غ هبلِ ٍ ػذم ث٘ؼِ إر ل٘س (ح) ػقذ حتی ٗص٘ش هَسدا إلربصتِ ٍ .ثؼذ صذٍس الؼقذ ػي الفعَلٖ

تتجذ تلك السلؽٌٔ إلی السلؽٌٔ إلی إربصٓ الؼقذ الفعَلٖ ٍسدُ.
 .8الوکبست ٍ الج٘غ (للو٘شصا الٌبئٌٖ٘) ،د ،2ص:242

ٍ حبصل الشکب اى هب رکش ٍ اى کبى هسلوب إل اًِ ل ٌٗتذ إل سلؽٌٔ الوبلك ػلی اربصٓ الؼقذ الفعَلٖ ٍ ػذم أربصتِ کوب اًِ کبى قجل الؼقذ سولؽبًب

ػلی ث٘غ هبلِ ٍ ػذم ث٘ؼِ ٍ ،اهب السلؽٌٔ ػلی الشد ثح٘ج ٗخشد الؼقذ ػي قبثل٘ٔ لحَ اإلربصٓ .فال ٗخجت ثْزا الَرِ کوب ل ٗخفی ٍ ٗوکي اى ٗزبة . ...

 .9ثِ تؼج٘ش دٗرش هؼٌب :سلؽٌت هبلک اٗي است کِ اربصُ ٗب ػذم اربصُ ػقذ فعَلی دس اخت٘بس اٍست؛ ًِ اٌٗکِ هقتعب :سولؽٌت هبلوک« ،اروبصُ ٍ

سد گفت٘ن.
سد» ثبشذ ،ثب آى آحبس :کِ ثشاّ :
ّ
 .11دأة هحقق ًبئٌ٘ی

اٗي است کِ ػلیسغن قذست ػلوی ٍ دقت ثبلٗی کِ داسًذ ،هؼوَلً سؼی هیکٌٌوذ قعوِ٘ فتوَا :هشوَْس سا ثوِ سوبهبى

ثشسبًٌذ .دس اٌٗزب ّن هحقق ًبئٌ٘ی

هجٌب :هشَْس دسست کٌٌذ.

چَى دس اروبع هٌبقشِ کشدًذ ،لزا تالش هیکٌٌذ کِ اٗي ٍرِ سَم سا ثِ سوش ٍ سوبهبًی ثشسوبًٌذ ٍ ٍرْوی ثوشا:

 .11الوکبست ٍ الج٘غ (للو٘شصا الٌبئٌٖ٘) ،د ،2ص:242

...و يمكه ان يجاب ثأى سلؽٌٔ الوبلك ػلی هبلِ هقتع٘ٔ لصحٔ تصشفِ فٖ هبلِ ثکل تصشف ٗکَى هي شئَى السلؽٌٔ ػلی هبلِ ٍ هٌغ کل تصشف هوي

غ٘شُ فٖ هبلِ ثزو٘غ أًحبئِ.

ٍ ثؼجبسٓ أخشى لصم السلؽٌٔ ػلی هبلِ صحٔ رو٘غ تصشفبتِ الَرَدٗٔ ٍ الؼذه٘ٔ ٍ ،ل إشکب فٖ اى إًشب تول٘ك هبلِ هي الفعوَلٖ تول٘وك إًشوبئٖ
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اٗي همذاس هفشٍؽٌ هٌِ است وِ هبلهّ ،ش ًَع سلكٌتٖ ثش هبلص داسد ٍ ّش ًَع تػشّفٖ دس هبلص وٌذ غح٘ح
است اال هب خشج ثبلذل٘ل ،ووب اٌٗىِ همتؿبٕ سلكٌت هبله اٗي است وِ هٖتَاًذ هبًغ ّش ًَع تػشفٖ اص ًبح٘ٔ
غ٘ش دس هبلص ضَد؛ هثالً هبلهِ وتبة هٖتَاًذ آى سا ثخَاًذّ ،ذِٗ ثذّذ ،ثفشٍضذّ .وچٌ٘ي هٖتَاًذ هبًغ ضَد
اص اٌٗىِ وسٖ چ٘ضٕ دس آى ثٌَٗسذ ٗب وتبة اٍ سا ثخَاًذ ٍ ٗب اٌٗىِ ّش ًَع تػشف اػتجبسٕ دس آى اًجبم دّذ.
ثٌبثشاٗي همتؿبٕ سلكٌت هبله ثش هبلص آى است وِ هٖتَاًذ ّش تػشّف ٍجَدٕ سا پذٗذ آٍسد ٍ ٗب ّش
تػشف ٍجَدٕ سا ًبثَد وٌذ ٍ ٗب اٌٗىِ اغالً تػشّف ًىٌذ .ثب تَجِ ثِ اٗي وجشا هشحَم ًبئٌٖ٘ هٖفشهبٌٗذ:
ٍلتٖ فؿَلٖ اًطبء تول٘ه هبل هٖوٌذ ،هؼٌبٗص آى است وِ ٗه ًَع تػشف ٍجَدٕ ـ ٍلَ اػتجبسٕ ـ دس
هبل هبله وشدُ است ٍ ،اص آًجب وِ هبله هٖتَاًذ ّش ًَع تػشفٖ دس هبلص اًجبم دّذ ٍ ً٘ض هٖتَاًذ هبًغ ّش
ًَع تػشفٖ دس هبلص ضَد ،لزا هبله ثِ همتؿبٕ سلكٌتص هٖتَاًذ اٗي اهش ٍجَدٕ سا هٌغ ٍ ًبثَد وٌذ .ثِ
تؼج٘ش دٗگش ّوبىقَس وِ خَد هبله هٖتَاًذ تول٘ه اًطبئٖ وٌذ ،هٖتَاًذ تول٘ه اًطبئٖ دٗگشاى ًسجت ثِ
هبلص سا ًبثَد وٌذ ،پس اٗجبد تول٘ه اًطبئٖ ٍ اػذام آى ّش دٍ دست هبله است ٍ «سدّ» ّن چ٘ضٕ جض اػذام
تول٘ه اًطبئٖ فؿَلٖ ًسجت ثِ هبلص ً٘ست.
ٍ اگش گفتِ ضَد هبله ًوٖتَاًذ تول٘ه اًطبئٖ فؿَلٖ سا اػذام وٌذ ،هحمك ًبئٌٖ٘ دس جَاة هٖفشهبٌٗذ:
اٗي حشف خالف ػوَه٘ت ٍ اقالق سلكٌت هبله است؛ چشاوِ همتؿبٕ سلكٌت هبله اٗي است وِ ّن اهش
ٍجَدٕ «اجبصُ» دس اخت٘بس هبله ثبضذ ٍ ّن اهش ٍجَدٕ «سدّ»؛ ًِ اٌٗىِ فمف اهش ٍجَدٕ ٍ ػذهٖ ٗؼٌٖ «اجبصُ
ٍ ػذم اجبصُ» دس اخت٘بس هبله ثبضذ .ثٌبثشاٗي سدّ ػمذ وِ اثش آى سفغ لبثل٘ت لحَق اجبصُ اص اًطبء فؿَلٖ ثبضذ،
دس اخت٘بس هبله است ،لزا اگش هبله ػمذ فؿَلٖ سا سدّ وٌذ ،دٗگش لبثل٘ت لحَق اجبصُ سا ًذاسد.
اٗي غبٗت ث٘بًٖ است وِ دس اٌٗجب هٖتَاى ثشإ والم هشحَم ًبئٌٖ٘

ث٘بى وشد.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ

ثَرَدُ اإلًشبئٖ فللوبلك سفؼِ ثوقتعی سلؽٌتِ ،فکوب اى سلؽٌتِ ػلی هبلِ تقتعٖ صحٔ تول٘کِ اإلًشبئٖ کزلك تقتعٖ سد هب أحذث ثئًشب غ٘وشُ ٍ ّوَ
الولک٘ٔ اإلًشبئ٘ٔ ٍ ػذم توکٌِ هي اثؽب التول٘ك اإلًشبئٖ قسش سلؽٌتِ ٍ َّ هٌبف هغ ػوَم سلؽٌتِ ف٘کَى سلؽبًب ػلی سد هب إًشبئِ الفعَلٖ کووب اى لوِ
أربصتِ ف٘کَى ؼشفب السلؽٌٔ أهشٗي ٍرَدٗ٘ي اػٌی الشد ٍ اإلربصٓ کوب فٖ الخ٘بس ،ل اٛهش الَرَدٕ ٍ الؼذهٖ أػٌٖ اإلربصٓ ٍ ػذهْبّ ،زا توبم الکالم فوٖ

الوقبم ا. ٍٛ
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