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هشحَم شیخ دس ًمذ اشکال ششن هحمك تستشی

فشهَدًذ :تیع دٍم ،داللتی تش فسخ ٍ سدّ عمذ فؼَلی

اٍّل ًذاسد؛ خظَطاً دس طَستی کِ هالک التفاتی تِ ٍلَع عمذ فؼَلی ًذاشتِ تاشذ .عشع هیکٌین:
ایي اختظاطی کِ شیخ

ًسثت تِ طَست عذم التفات رکش کشدًذ ،اص حیثی دسست است؛ صیشا اگش

کسی علن تِ ٍلَع عمذ فؼَلی ًذاشتِ تاشذ ٍ تاالخض طَستی کِ اطالً احتوال ٍلَع عمذ فؼَلی ًذّذ ٍ
غافل تاشذ ،هعٌا ًذاسد کِ تیع دٍم ،فسخ عمذ اٍل تاشذ؛ چشا کِ فسخ ،یک هعٌای اًشائی است ٍ ًیاص تِ
لظذ داسد ٍ الذام تِ تیع ًویتَاًذ فسخ عمذ فؼَلی ساتك تاشذ .اهّا ایي أخظیت ،اختظاص تِ طَست عذم
علن ًذاسد تلکِ دس طَست علن خظَطاً اگش هالک تذاًذ لظذ فؼَلی ،اهؼاء عمذ ساتك است ًِ ،تٌْا تیع
دٍم ّیچ داللتی تش سدّ تیع اٍّل ًذاسد ،تلکِ داللت تش عذم فسخ ّن داسد؛ هثالً اگش فؼَلی تعذ اص عمذ سشاغ
هالک تیایذ ٍ تگَیذ «هي هلک تَ سا فؼَلتاً تشای خَدم فشٍختن ٍ االى هیخَاّن آى سا اص تَ تخشم ٍ عمذ
ساتك سا اخاصُ کٌن» ،دس ایيخا تیع دٍم داللتی تش فسخ ٍ سدّ هعاهلِ ًذاسد ،تلکِ داللت تش عذم فسخ داسد؛
تاالخض دس طَستی کِ هالک تذاًذ هیتَاًذ عمذ فؼَلی سا سدّ کٌذ ،اهّا آى سا سدّ ًکشدُ ٍ هثیع سا تِ فؼَلی
تفشٍشذ .پس هیتَاى فشػی سا تظَس کشد کِ تیع دٍم تِ طَست سٍشيتش داللت تش عذم فسخ عمذ ساتك
داشتِ تاشذ.
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هـلة دیگش ایيکِ هشحَم شیخ

فشهَدًذ ها لثَل داسین کِ عمذ دٍم ،دس تعغ هَاسد مفوّت محل

 ٍ .1داللت داضتِ تاضذ وِ هاله هٖخَاّذ آى عمذ ساتك تالٖ تاضذّ ،شچٌذ خَاستي اٍ تأث٘شٕ ًذاسد.
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اجازه است؛ چِ هـلماً ٍ چِ ًسثت تِ هالک ساتك ٍ[ ،دیگش صهیٌِای تشای اخاصُی عمذ فؼَلی تالی
ًویهاًذ].
عشع هیکٌین :ها لثالً ایي هسألِ سا هـشح کشدُ ٍ تیاى کشدین تایذ حکن آى سا ؿثك ّش یک اص هثاًی
کشف حمیمی ،کشف حکوی ٍ ًمل ،تِ ؿَس خذاگاًِ تشسسی کٌین.
تٌاتش هثٌای کشف حقیقی  ،اگش کسی هلتضم شَد کِ اخاصُ علی ًحَ ششؽ هتأخش است ٍ عمذ اص اتتذا اثش
خَد سا هیگزاسد ،دس ایي طَست دس هثال ًکاح تایذ هلتضم شذ کِ عمذ دٍم تاؿل تَدُ ٍ عمذ اٍل طحیح
است؛ صیشا تا اخاصُ کشف هی شَد کِ عمذ اٍل اص اتتذا طحیح تَدُ ،لزا دس ٌّگام عمذ دٍم ،صى هضٍخِ تَدُ
ٍ ًویتَاًستِ خَد سا تِ ًکاح فشد دیگشی دستیاٍسد .تلِ ،تِ حسة ظاّش چَى صى استظحاب عذم اخاصُ
داشتِ ،اگش تا تَخِ تِ ایي استظحاب خَد سا تضٍیح تِ دیگشی کشدُ تاشذ ،هعزٍس تَدُ ٍ اگش ٍؿیی اتفاق
افتادُ تِ شثِْ تَدُ است.
الثتِ ایيکِ تگَیین عمذ دٍم تاؿل تَدُ ٍ عمذ اٍل اص اتتذا طحیح است ،ایي خالف احتیاؽ است ٍ تایذ
لؼیِ سا یک خَسی تا ؿالق حل کٌٌذ ٍ صى دٍتاسُ تضٍیح کٌذ ،اهّا اگش کسی لائل تِ هثٌای کشف حمیمی
شَد ٍ اخاصُ سا تِ ًحَ ششؽ هتأخش تذاًذ ،ؿثك لاعذُ تایذ تگَیذ ًکاح اٍل اص اتتذا طحیح تَدُ است ٍ دس
ًتیدِ عمذ دٍم تاؿل است ٍ .اگش کسی تگَیذ چٌیي حشفی سٌگیي است ٍ ًویتَاى تِ آى هلتضم شذ ،ایي
کاشف اص آى است کِ اطل هثٌا غلؾ است ٍ ًویتَاى لائل تِ کشف حمیمی شذ.
ٍ تٌاتش هثٌای کشف حکمی ،عمذ دٍم هفَّت هحل اخاصُ است ،چَى لثل اص اخاصُ ،صى ٍالعاً خلیِّ تَدُ
ٍ دس ًتیدِ هیتَاًذ خَد سا تِ تضٍیح دیگشی دس تیاٍسد .پس ًکاح دٍم طحیح تَدُ ٍ هفَّت هحل اخاصُ
ًسثت تِ عمذ فؼَلی هیتاشذ .تٌاتش هثٌای نقل ّن کِ خیلی ٍاػح است عمذ دٍم طحیح است ٍ عمذ اٍل
تاؿل هیتاشذ.
اهّا دس هَسد خایی کِ عمذ دٍم ،هفَّت هحل اخاصُ ًسثت تِ هالک تاشذ ،هثل ایيکِ صیذ ّواى کتاتی سا
کِ فؼَلی تِ عوشٍ فشٍختِ ،تِ خَد فؼَلی تفشٍشذ ٍ سپس تیع اٍّل سا اخاصُ کٌذ ،دس ایيخا ّن هیگَیین:
تٌاتش هثٌای کشف حقیقی ٍ لثَل ایيکِ اخاصُ تِ ًحَ ششؽ هتأخش است ،تایذ هلتضم تِ طحت تیع اٍل
تعذ اص اخاصُ ٍ تـالى تیع دٍم شذ؛ چَى تا اخاصُ کشف هیشَد کتاب اص اتتذا داخل دس هلک هشتشی اٍّل
شذُ ٍ صیذ دیگش هالک ًیست تا آى سا تِ فؼَلی تفشٍشذ.
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ٍ تٌاتش هثٌای کشف حکمی ،تیع دٍم طحیح است ،هٌتْا [اگش اخاصُ تذّذ] تیع اٍل ّن طحیح هیشَد ٍ
چَى یک هثیع تیشتش ٍخَد ًذاسد ،هالک دس تیع دٍم تایذ هثل هثیع سا دس طَستی کِ هثلی است یا لیوت آى
سا دس طَستی کِ لیوی است تپشداصد .الثتِ دس طَستی کِ هحزٍس «کل هثیع تلف لثل لثؼِ فَْ هي هال
تایعِ» ٍخَد ًذاشتِ تاشذ ،کِ آى هحزٍس دس خای خَد هحفَف است ٍ لثالً تِ آى اشاسُ کشدین .تٌاتش هثٌای
نقل ّن ٍاػح است کِ هالک تفَیت هحل اخاصُ کشدُ ٍ عمذ اٍل ًویتَاًذ طحیح شَد.
تٌاتشایي ایيکِ شیخ

علی االؿالق فشهَدًذ تیع دٍم هَخة تفَیت هحل اخاصُ هیشَد یا هـلماً یا

ًسثت تِ هالک ساتك ،ایي تا احتواالتی کِ دس هسألِ ٍخَد داسد ٍ لثالً خَد ایشاى ّن هتزکش آى شذًذ ـ اهّا
دس ایيخا تَخِ کافی تِ آى ًذاشتٌذ ـ ساصگاسی ًذاسد.
اشکبل هفتم« :داللت روایبت بر بطالن چنین بیعی»
هْوتشیي اشکال هحمك تستشی  ،اشکال ّفتن است کِ هشحَم شیخ

ٍ دیگشاى تشای دفع آى خیلی

تالش کشدُاًذ ٍ تاال ٍ پاییي صدُاًذ .تشخی ّن کِ عذُی کوی ًیستٌذ ،ایي اشکال سا پزیشفتِاًذ ٍ هلتضم تِ
عذم طحت تیع دس هسألِ «مَه ثبع شیئبً ثم ملنٍ ثم اجبسٌ» شذُاًذ ٍ گفتِاًذ طحّت چٌیي تیعی دس تاب
صکات ّن تِ خاؿش ًض خاطی است کِ ٍخَد داسد ًِ تِ خاؿش لاعذُی کلّی .تعؼی ّن یک ًَع تشٍى
سفتی اص ایي اشکال تظَّس کشدُاًذ.
توام اتکال اشکال ّفتن تِ سٍایات است؛ یعٌی سٍایاتی ٍخَد داسد کِ داللت تش تـالى ایي ًَع هعاهالت
داسد .هشحَم شیخ

اتتذا داللت ایي سٍایات تش تـالى چٌیي تیعی سا ًویپزیشًذ .دس اداهِ داللت ایي

سٍایات تش تـالى تیع سا هیپزیشًذ هٌتْا داللت سٍایات سا هحذٍد کشدُ ٍ تِ طَست فیالدولِ هیپزیشًذ ٍ
تِ تعثیش خَدشاى ،لذس هتیمٌی اص ایي سٍایات گشفتِ ٍ هیفشهایٌذ :هـلماً ًویتَاى لائل تِ طحت تیع دس
هسالِ «مه ثبع شیئبً ثم ملنٍ ثم اجبسٌ» شذ ،تلکِ فیالدولِ تیع دس تعغ هَاسد تاؿل است .تِ ّش حال آىچِ
هْن است ،تشسسی داللت ایي سٍایات است.
روایبت دال بر بطالن بیع در مسألهی «من ببع شیئبً ثم ملکه»
سٍایاتی کِ دس ایي صهیٌِ ٍخَد داسد ،هتعذد تَدُ ٍ شایذ تتَاى آىّا سا تِ سه دسته تمسین کشد:
دستهی اول سٍایاتی کِ علی االؿالق داللت هیکٌذ چیضی سا کِ فشد هالک ًیستً ،ویتَاًذ تفشٍشذ؛
یعٌی ّن شاهل تیع عیي شخظیِای هیشَد کِ تایع هالک ًیست ٍ ّن شاهل تیع کلی هیشَد کِ دس رهِ
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هیفشٍشذ ٍ فعالً شخض هالک آى ًیست.2
دستهی دوم سٍایاتی کِ هشتَؽ تِ عیي شخظیِ است ٍ ظاّش ٍ تلکِ ًض دس آى است کِ ًویتَاى عیي
شخظیِ سا لثل اص ایيکِ هالک شذ فشٍخت.
دستهی سوم ـ کِ شایذ یک سٍایت ّن تیشتش ًثاشذ ـ اختظاص تِ ًْی اص تیع کلّی داسد لثل اص ایيکِ
شخض هالک آى شَد.
سٍایات دستِ سَم خاسج اص هحل تحث هاست؛ صیشا تحث ها فعالً دس هَسد تیع عیي شخظیِی خاسخیِ
است ٍ ،اال خَاص تیع تِ ًحَ کلّی تا سعایت ششایؾ آى ،ظاّشاً خضء هسلوات سٍایات ٍ فمِ است ٍ کسی دس
آى هٌالشِای ًذاسد ،هگش یک ًمل غیش هْن .تٌاتشایي آىچِ هْن است ،تشسسی سٍایات دستِی اٍل ٍ دٍم
است؛ یعٌی سٍایاتی کِ تالعوَم یا تاالؿالق داللت تش ًْی اص تیع چیضی هیکٌذ کِ فشد هالک ًیست ٍ ًیض
سٍایاتی کِ تالخظَص ًْی اص تیع عیي شخظیِی خاسخیِ لثل اص تولّک آى هیکٌذ.
روایات دستهی اول« :روایاتی که علی االطالق نهی از بیع چیسی میکنذ که بایع مالک آن نیست»

طاحة ٍسائل ایي سٍایات سا دس کتاب التجارة ،تاب پٌدن اص اتَاب احکام عمَد رکش کشدُ است کِ یک
سٍایت سا هیخَاًین:
 .1روایت حسین بن زیذ:

يَ [مُحَمَّدُ ثِهُ عَلِيِّ ثِهِ الْحُسَیِه] ثِإِسِىَبدٌِِ عَهْ شُعَیِتِ ثِهِ يَاقِدٍ عَهِ الْحُسَیِهِ ثِهِ سَيِدٍ عَهِ الصَّبدِقِ
عَهْ آثَبئٍِِ فِي مَىَبَِي الىَّجِيِّ
اهام صادق

قَبلَ :يَ وََُى عَهْ ثَیِعِ مَب لَیِسَ عِىْدَكَ يَ وََُى عَهْ ثَیِعٍ يَ سَلَفٍ.

از آباء طاّریٌشاى ًقل کردًذ کِ از جولِ هٌاّی پیاهبر أکرم
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ایي بوَد کوِ ًْوی

فرهَدًذ از بیع چیسی کِ ًسدت ًیست.

سٍایت کٌایِ اص آى است کِ آىچِ سا هالک ًیستی ًفشٍش ٍ ،اؿالق آى ّن شاهل تیع هثیع شخظی
هیشَد ٍ ّن تیع کلّی دس رهِ .تعؼی ّن هعٌای دیگشی تشای سٍایت رکش کشدُاًذ کِ شایذ تا اؿالق سٍایت
ساصگاس تاشذ ٍ آى ایيکِ سٍایت ًْی هیکٌذ اص تیع آىچِ کِ فشد لذست تش تسلین آى ًذاسدٍ .لی ظاّش آى
است کِ الالل اؿالق سٍایت شاهل تیع چیضی هیشَد کِ فشد هالک آى ًیست ،اهّا چَى سٌذ ایي سٍایت [تِ

 .2الثتِ سٍاٗات دستِ اٍل ،دس هَاسدٕ تِ طَس لطع استثٌاء داسد ٍ ّ٘چ ضثِْإ دس آى ٍجَد ًذاسد.
ٍ .3سائل الط٘عٔ ،ج ،18وتاب التجاسٓ ،أتَاب احىام العمَد ،تاب ،7ح ،5ظ ٍ 48هي الٗحضشُ الفمِ٘ ،ج ،4ظ.8
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خاؿش شعیة تي ٍالذ کِ هدَْل است ٍ الحسیي تي صیذ کِ تَثیمی ًذاسد] ًاتوام است ،لزا حدت
ًویتاشذ .ایي سٍایت اص ؿشیك عاهِ ّن ًمل شذُ کِ ًویتَاى تِ سٌذ آىّا اعتواد کشد.
الثتِ لثالً گفتین یک سٍایت اص ؿشیك خاطِ تا سٌذ طحیح ًمل شذُ کِ ّویي هؼوَى سا داسد «لَب يَجًُسُ
ثَیِعُ مَب لَیِسَ يَمِلِلُ» 4اهّا ایي سٍایت سا ًویتَاى خضء سٍایات دستِی اٍل حساب کشد کِ علی االؿالق ًْی
اص چٌیي تیعی هیکٌذ؛ چشاکِ هَسد سٍایت تیع فالى ػیعِ تَد کِ عیي شخظی خاسخی است .پس ایي
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هؼوَى تا سٌذ طحیح ٍخَد داسد اال ایيکِ ظاّشاً اؿاللی ًذاسد کِ حتی شاهل تیع کلّی ّن شَد.
تِ ایي هؼوَى تاص هتعشّع تعغ سٍایات دیگش ًیض خَاّین شذ.
روایات دسته دوم« :نهی از بیع عین شخصیه قبل از مالکیت آن»
 .1صحیحهی یحیی بن الحجاج الکرخی:

يَ عَىٍُْ [مُحَمَّدُ ثِهُ الْحَسَه ثِإِسِىَبدٌِِ عَهْ أَحِمَدَ ثِهِ مُحَمَّد] عَنهْ مُحَمَّندِ ثِنهِ عِیسَنى عَنهْ يَحِیَنى ثِنهِ
الْحَجَّبجِ قَبلَ :سَأَلْتُ أَثَب عَجِدِ اللٍَِّ

عَهْ رَجُلٍ قَبلَ لِي اشْتَزِ ََذَا الثًَِّةَ يَ ََذٌِِ الدَّاثَّةَ يَ ثِعِىِیَُب أُرِثِحِلَ

فِیَُب مَذَا يَ مَذَا قَبلَ :لَب ثَأْسَ ثِذَلِلَ اشْتَزََِب يَ لَب تًَُاجِجٍُِ الْجَیِعَ قَجِلَ أَنْ تَسِتًَِجِجََُب أَيِ تَشْتَزِيََُب.
مُحَمَّدُ ثِهُ يَعِقًُةَ عَهْ مُحَمَّدِ ثِهِ يَحِیَى عَهْ أَحِمَدَ ثِهِ مُحَمَّدٍ مِثْلٍَ.
ایي سٍایت سا شیخ ؿَسی
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تا سٌذ طحیح خَد اص احوذ تي هحوذ تي عیسی ًمل هیکٌذ .هحوذ تي

ٍ .4سائل الط٘عٔ ،ج ،17وتاب الث٘ع ،أتَاب عمذ الث٘ع ٍ ضشٍطِ ،تاب ،2ح ،1ظ ٍ 339تْزٗة االحىام ،ج ،7ظ:151
هٔحٓوَّذٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ الطَُّسُِّٖ تِإِسٌَٕادُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ الْحٓسٓيِ الصَّفَّاسِ أًََِّٔ وَتَةٓ إِلَى أَتِٖ هٔحٓوَّذٍ الْحٓسٓيِ تٕيِ عٓلٍِّٖ الْعٓسٕىَشِِّٕ ع -فِٖ سٓجٔلٍ تٓاعٓ لِطَاعٓ أَسٓضِ٘يَ
فَ٘ٓحٕضُشُُٔ الْخُشٍُجٔ إِلَى هٓىََّٔ ٍٓ -الْمَشُْٗٓٔ عٓلَى هٓشَاحِلَ هِيْ هٌْٓضِلِِِ ٍٓ لَنٕ ٗٓىُيْ لَِٔ هِيَ الْؤمَامِ هٓا ٗٓأْتِٖ تِحٔذٍٔدِ أَسٕضِِِ ٍٓ عٓشَّفٓ حٔذٍٔدٓ الْمَشِْٗٓٔ الْأَسٕتٓعٓةَٔ فَمَةالَ لِلطُّةَْٔدِ
اضْْٓذٍٔا أًَِّٖ لَذٕ تِعٕتٔ فُلَاًاً ٗٓعٌِٕٖ الْؤطْتَشِٕٓ جٓوِ٘عٓ الْمَشِْٗٓٔ الَّتِٖ حٓذٌّ هٌِْْٓا وَزَا ٍٓ الثَّاًِٖ ٍٓ الثَّالِثُ ٍٓ الشَّاتِعٔ ٍٓ إًَِّوٓا لَِٔ فِٖ ّٓزُِِ الْمَشِْٗٓٔ لِطَةاعٔ أَسٓضِة٘يَ فَْٓةلْ ٗٓصٕةلُ ٔ
لِلْؤطْتَشِٕ رَلِهٓ ٍٓ إًَِّوٓا لَِٔ تٓعٕضٔ ّٓزُِِ الْمَشِْٗٓٔ ٍٓ لَذٕ أَلَشَّ لَِٔ تِىُلِّْٓا فََٓلَّعٓ ع لَا ٗٓجَٔصٔ تٕٓ٘عٔ هٓا لََٕ٘ٓ ٗٓوٕلِهٔ ٍٓ لَذٕ ٍٓجٓةٓ الطِّشَاءٔ هِيَ الْثٓائِعِ عٓلَى هٓا ٗٓوٕلِهٔ.
ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ تِإِسٌَٕادُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ الْحٓسٓيِ الصَّفَّاسِ ٍٓ سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ الْحٓسٓيِ.
 .5حضشت استاد دس تحثّإ گزضتِ پزٗشفتٌذ وِ اٗي سٍاٗت اختصاظ تِ ت٘ع ع٘ي ضخصِ٘ ًذاسد ٍ فشهَدًذ:
اٗي سٍاٗت گشچِ فٖالجولِ دس هَسد لضِٕ٘ خاسجِ٘ است؛ ٗعٌٖ دس هَسد فشدٕ است وِ چٌذ لطعِ صه٘ي دس فالى لشٗةِ داضةتٍِ ،لةٖ هعلةَم
است وِ اختصاظ تِ اٗي هَسد ًذاسد؛ صٗشا توام صَست هسألِإ وِ جٌاب صفّاس روش وشدُ ٍ دخ٘ل است اٗيوِ تاٗع چ٘ضّاٖٗ سا فشٍختِ وةِ ّوةِ
سا هاله ًثَدُ است .تٌاتشاٗي هضوَى اٗي سٍاٗت وِ حضشت هٖفشهاٌٗذ« :لَب يَجًُسُ ثَیِعُ مَب لَیِسَ يَمِلِلُ» دل٘ماً ع٘ي هضوَى ًثَٕ هستف٘ض است وةِ
اص طشٗك عاهِ ًمل ضذُ استّ ،شچٌذ الفاظ آى هتفاٍت است.
ٍ .6سائل الط٘عٔ ؛ ج ،18وتاب التجاسٓ ،أتَاب احىام العمَد ،تاب ،8ح ،13ظ ٍ 52تْزٗة االحىام ،ج ،7ظ.58
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عیسی ّن ظاّشاً عثیذ یمـیٌی است کِ علی االظْش ثمِ است .یحیی تي الحداج الکشخیّ 7ن ثمِ است.
تٌاتشایي سٌذ سٍایت توام هیتاشذ .هشحَم کلیٌی ًیض ایي سٍایت سا ًمل کشدُ کِ سٌذ ایشاى ّن توام است.
یحیی بي الحجاج هیگَیذ از اهام صادق

سَال کردم دربارُی هردی کِ بِ هوي چٌویي هیگَیوذ

«ایي لباس ٍ ایي دابِ را برای هي بخر ٍ ایي هقذار بِ تَ سَد هیدّن» .حضورت فرهَدًوذ هواًدی در آى
ًیست ،آى چیسّا را بخرّ ،اها قبل از ایيکِ آى را قطدی کٌی یا بخری ،هَرد بیدش قرار ًذُ.

ایي سٍایت دس هَسد تیع عیي شخظی خاسخی است (ََذَا الثًَِّةَ يَ ََذٌِِ الدَّاثَّةَ) ٍ حؼشت هیفشهایٌذ
چٌیي تیعی هاًعی ًذاسد 8اها لثل اص ایيکِ آى هثیع خاسخی هشخض سا تخشی یا استیداب تیع کٌی ،هعاهلِات
سا تا آى هشد لـعی ًکي ٍ تِ اٍ ًفشٍش .ها ًحي فیِ ًیض چٌیي است؛ یعٌی فؼَلی هلک دیگشی سا اص لِثَل
خَدش فشٍختِ ٍ تیع سا لـعی کشدُ ٍ سپس اص هالک هیخشد ٍ تیع سا اخاصُ هیکٌذ ٍ ،چَى حؼشت ًْی
اص چٌیي هعاهلِای کشدًذ ٍ ًْی ّن اسشاد تِ فساد است ،پس چٌیي تیعی فاسذ تَدُ ٍ طحیح ًیست.
ٍالحوذ هلل سب العالویي
خَاد احوذی

 .7سجال الٌجاضٖ  -فْشست أسواء هصٌفٖ الط٘عٔ ،ظ:445
ٗح٘ى تي الحجاج الىشخٖ تغذادٕ ،ثقة ٍ أخَُ خالذ .سٍى عي أتٖ عثذ اهلل علِ٘ السالم .لِ وتاب .أخثشًا أحوذ تي علٖ لال :حذثٌا أتةَ الماسةن
الحسي تي عثواى تي علٖ تي الحسي تي هحوذ الثغذادٕ السثان ٍ ،أتَ تىش هحوذ تي أحوذ تي هحوذ تي إدسَٗ الثغذادٕ الخاصى لاال :حذثٌا عوةشٍ
تي سع٘ذ تي تشد تي أَٗب الفضاسٕ تثغذاد لال :حذثٌا أتٖ سع٘ذ لال :حذثٌا هحوذ تي سل٘واى لال :حذثٌا ٗح٘ى تي الحجاج تىتاتِ.
 .8اها اٗيوِ چشا آى هشد خَدش الذام تِ خشٗذ آى لثاس ٗا داتِ ًىشدُ ،دالٗل هختلفٖ هٖتَاًذ داضتِ تاضذ ،اص جولِ اٗيوِ گاّٖ تعضةٖ افةشاد
تذ هعاهلِ ّستٌذ ٍ ّش وسٖ ًوٖتَاًذ تا آىّا هعاهلِ وٌذ ،لزا هطتشٕ تِ وسٖ وِ هعاهلِ سا خَب تلذ است ،هٖگَٗذ فالى چ٘ض سا اص آىّا تشإ هةي
تخشد ٍ فالى همذاس تِ تَ سَد هٖدّن .گاّٖ ّن هوىي است تِ اٗي خاطش تاضذ وِ هطتشٕ دس آى صهاى پَل ًذاضتِ ٍ تِ فشد دٗگشٕ هةٖگَٗةذ تةَ
تخش ٍ تعذاً تِ هي تفشٍش ،حال هوىي است ًسِ٘ تِ اٍ تفشٍضذ ٗا تعذ اص هذتٖ وِ پَل تِ دستص هٖسسذ آى سا تخشد .تِ ّةش حةال دالٗةل هختلفةٖ
ٍجَد داسد ٍ ٗه دل٘ل ً٘ست وِ تعضّٖا سٍٕ آى تىِ٘ وشدُاًذ وِ هثالً هطتشٕ پَل ًذاضتِ ٍ لزا تِ دٗگشٕ چٌ٘ي گفتِ است.
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