تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سبل تحػ٘لٖ 1396-97
جلسٔ ضبًضدّن؛ دٍضٌجِ 1396/8/1
آیا بایع فضولی میتواند در ثمنی که مشتری به او داده تصرّف کند؟

ّوبىقَس وِ ث٘بى وشدٗن غشف اٌٗىِ هطتشِٕ ػبلن ثِ فؿَل٘ت ،ثوي سا تحَٗل ثبٗغ فؿَلٖ ثذّذ ،اٗي
تسل٘ف هَجت هلى٘ت فؿَلٖ ًوٖضَد .اهّب آٗب اٗي تسل٘ف هَجت هٖضَد وِ ثبٗغ فؿَلٖ حذالل حكّ
تػشّف دس ثوي سا داضتِ ثبضذ ،هبًٌذ جبٖٗ وِ وسٖ هبلص سا ثِ دٗگشٕ ػبسِٗ ثذّذ وِ هستؼ٘ش حكّ تػشّف
دس آى سا داسد؟
هشحَم ض٘خ

1

هٖفشهبٌٗذ :دس اٌٗجب دٍ ٍجِ ٍ ثلىِ دٍ لَل ٍجَد داسد ٍ الَا ،ػذم جَاص تػشّف است.

ثِ ًظش هب ً٘ض ثبٗغ حكّ تػشّف دس ثوي سا ًذاسد ٍ اغالً ٍجْٖ ثشإ جَاص تػشّف ثبٗغ ٍجَد ًذاسد ٍ
تسل٘ف هطتشٕ ّن ـ ًِ دس ًضد ػمالء ٍ ًِ دس ًضد ضبسع ـ هَجت هلى٘ت ثبٗغ ًوٖضَد؛ صٗشا ّوبىقَس وِ
ث٘بى وشدٗن ،هطتشٕ ثوي سا ثِ ػٌَاى ػَؼ هج٘غ تحَٗل ثبٗغ دادُ است ٍ دس ًت٘جِ ثبٗغ فؿَلٖ ًِ ارى
ضشػٖ ٍ ًِ ارى هبلىبًِ دس تػشّف دس ثوي ًذاسد ٍ ثبلكجغ هثل «الیحل الحد أى یتصرّف فی هال اخیه إال
بإذًه» ٍ «حرهة هال الوسلن کحرهة دهه» ضبهل آى ضذُ ٍ حىن ثِ ػذم جَاص تػشّف هٖضَد.
آیا مشتری عالم به فضولیت ،در صورت تلف ثمن حق رجوع به بایع را دارد؟
حىن غَستٖ وِ ػ٘ي ثوي ثبلٖ ثبضذ سا ث٘بى وشدٗن ،اهّب اگش ثوي دس دست ثبٗغ فؿَلٖ تلف ضذُ ثبضذ،
آٗب هطتشٕ هٖتَاًذ ثِ ثبٗغ سجَع وشدُ ٍ ثذل ثوي سا ثگ٘شد؟
 .1كتبة الوكبست ،ج ،3ص:485

ٍ ّل ٗجَش للجبئغ التظسف فِ٘؟ ٍجْبى ،ثل لَالى ،ألَاّوب الؼدم؛ ألًِّ أكل ٍ
هبل ثبلجبؿلّ .را كلِّ إذا كبى ثبل٘ ًب.
ّ
1

ض٘خ هٖفشهبٌٗذ« :فالوعروف عدم رجوع الوشتری» 2هؼشٍف ٍ هطَْس ث٘ي فمْبء آى است وِ هطتشٕ
حكّ سجَع ثِ ثبٗغ سا ًذاسد ٍ ثلىِ هحىٖ اص ػالهِ ،3فخش الوحمم٘ي ،4هحمك وشوٖ ،5ضْ٘ذ ثبًٖ
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ٍ غ٘ش

 .2كتبة الوكبست ،ج ،3ص:485

الؼّلهٔ ٍ ٍلدُ ٍ الوحمّك ٍ الشهْ٘د الاهبً٘٘ي ٍ ر٘هسّن
ّرا كلِّ إذا كبى ثبل٘ ًبّ ٍ ،اهب لَ كبى تبلف ًب ،فبلوؼسٍف ػدم زجَع الوشتسٕ ،ثل الوحكٖ ػي ّ

الؼّلهٔ ٍ ر٘سّوب ٍ ٗظْس هي آخسٗي أٗؼ ًب :أً ِّ سلّـِ ػلى هبلِ ثّل ػَع.
االتّفبق ػلٍِ٘ ٍ ،جِْ كوب
طسح ثِ ثؼؼْن كبلحلٖ ٍ ّ
ّ
أى الؼوبى ّاهب لؼوَم «ػلى ال٘د هب أخرت»ّ ٍ ،اهب لمبػدٓ اإللدام ػلى الؼوبى الرٕ استدلّ ثِ الش٘خ ٍ ر٘سُ ػلى الؼوبى فٖ فبسهد
تَػ٘ح ذلكّ :

هب ٗؼوي ثظح٘حِ.

 .3هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكبم الشسٗؼٔ ،ج ،5ص:55

ٍ إى كبى ػبلوب ثبلغظت لن ٗكي لِ السجَع ثبلاوي ٍ ال ر٘سُ ٍ .الجحث فٖ ّرُ الوسألٔ ٗمغ فٖ همبهبت:

األٍل :إذا زجغ ػلى الوشتسٕ الؼبلن لبل ػلوبؤًب :لن ٗكي للوشتسٕ السجَع ػلى الغبطت الجبئغ ،ألًِّ ػلهن ثبلغظهت ف٘كهَى عافؼهب للوهبل ثغ٘هس
ّ

ػَع ٍ ،أؿلمَا المَل فٖ ذلك.

فبلحك هب لبلِ ػلوبؤًب.
أى الاوي إى كبى هَجَعا لبئوب ثؼٌِ٘ كبى للوشتسٕ السجَع ثِ ٍ ،إى كبى تبلفب
ٍ الَجِ ػٌدٕ التفظ٘لّ َّ ٍ ،
ّ

 تركسٓ الفمْبء (ؽ  -المدٗؤ) ،ص:397

فبذا ؿبلت الوبلك الوشتسى ثوب ٍجت ػلِ٘ فٖ ٗدُ فبخرُ هٌِ فبزاع الوشتسى السجَع ثِ ػلى الغبطت ًظس فبى كبى الوشتسى ػبلوب ثبلغظت حه٘ي

الشساء لن ٗسجغ ثشٖء الى سجت الؼوبى كبى فٖ ٗدُ هي ر٘س تغسٗن.
 .4إٗؼبح الفَائد فٖ شسح هشكّلت المَاػد ،ج ،1ص:424

ألَل :إذا ثبع الغبطت الؼ٘ي الوغظَثٔ ٍ الجغ الؼ٘ي ٍ لجغ الاوي فأخر الوبلك الوغظَة هٌِ الؼ٘ي فهبى كهبى الوشهتسٕ جهبّّل زجهغ ثهبلاوي

إجوبػب ٍ اى كبى ػبلوب أؿلك األطحبة المَل ثأًِ ال ٗسجغ ػلى الغبطت ثبلاوي ٍ اختبز الوظٌف السجَع هغ ثمبء الؼ٘ي الًهِ لهن َٗجهد ػمهد ًبلهل

هولّك إذ لن َٗجد سَى ّرا الج٘غ ٍ َّ ثبؿل ٍ لن َٗجد سَى ذلك هي األسجبة الٌبللٔ فمد ٍجد ػ٘ي هبلِ فَْ أحك ثْهب ٍ األلهسة ػٌهدٕ ههب ّهَ

األلسة ػٌد الوظٌف.

 .5جبهغ الومبطد فٖ شسح المَاػد ،ج ،4ص:76

( )5إٔ :ال ٗسجغ ثبلاوي إذا ػلن كَى الجبئغ ربطجب ،ل٘لّ :را الم٘د هستدزك ،للٌب :ال ،فإًِ ال ٗلصم هي ػلوِ ثأى لِ هبلكب ،أى ٗكَى فٖ ٗدُ رظجب.

ّ وبى ،ج ،6ص:325

لَلِ ٍ( :لَ اشتسى هي الغبطت ػبلوب فبستؼبع الوبلك الؼ٘ي لن ٗكي لِ السجَع ثبلاوي ٍ ،لَ ل٘لٗ :سجغ هغ ٍجَع ػ٘ي الاوي كبى حسٌب).
( )1إٔ :لَ اشتسى هي الغبطت الؼ٘ي الوغظَثٔ ػبلوب ثبلغظت ،فْرُ هي تتؤ األحكبم السبثمٔ ،فإى السبثك َّ ذكس أحكبم الجبزٗٔ ٍ ثؼغ آخهس،

ٍ األطح أى ػ٘ي الاوي هغ ٍجَعّب ٗسجغ ثْب ٍ ،هغ تلفْب ٗحتول السجَع لَ ال أى الوظٌف ًمل فِ٘ اإلجوبع فٖ التركسٓ.
 .6هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح شسائغ اإلسّلم ،ج ،3ص:164

لَلِ ٍ« :ل٘ل :ال ٗسجغ ثبلاوي هغ الؼلن ثبلغظت».

ٍجَُْ ثكَى الوشتسٕ لد عفؼِ ال٘هِ ٍ سهلّـِ ػل٘هِ ،ههغ
ّرا َّ الوشَْز ث٘ي األطحبة ،هـلم٘ي الحكن فِ٘ ،الشبهل لكَى الاوي ثبل٘ب ٍ تبلفبّ ٍ .

ٗتن هغ تلفِّ ،أهب هغ ثمبئِ فّل ،ألًِّ هبلِ ٍ َّ هتسلؾ ػلِ٘ ثومتؼى الخجس ٍ .لهن ٗحظهل هٌهِ ههب
ػلوِ ثؼدم استحمبلِ لِ ،ف٘كَى ثوٌصلٔ اإلثبحّٔ ٍ .را ّ

َٗجت ًملِ ػي هلكِ ،ألًِّ إًّوب عفؼِ ػَػب ػي شٖء ال ٗسلن لِ ،ال هجبًب .فوغ تلفِ ٗكَى آذًب فِّ٘ ،أهب هغ ثمبئِ فلِ أخرُ لؼوَم الٌظَص الدالٔ ػلى
ذلك .ثل ٗحتول السجَع ثبلاوي هـلمب َّ ٍ -الرٕ اختبزُ الوظٌف (زحوِ ه ّاّلل) فٖ ثؼغ تحم٘مبتِ -لتحسٗن تظسف الجبئغ ف٘هِ ،ح٘هث إًّهِ أكهل ههبل
ّ
الؼّلهٔ فٖ التركسٓ اإلجوبع ػلى ػدم السجَع هغ التلف ،لكبى فٖ ربٗٔ المَٓ ٍ .ح٘ث ال إجوهبع ػل٘هِ ههغ
ثبلجبؿل ف٘كَى هؼوًَب ػلِ٘ .لَ ال ّاعػبء ّ
2

اٗي اػالم ،اتفبق ثش اٗي هكلت است.
ّوبىقَس وِ هشحَم ض٘خ 7دس اًتْب هٖفشهبٌٗذ ،هستٌذ هطَْس دس حىن ثِ ػذم سجَع ثِ ثبٗغ دس هب ًحي
فِ٘ ،خبلٖ اص غوَؼ ً٘ست .فمْبء دس هجحث ؾوبى «همجَؼ ثِ ػمذ فبسذ» فشلٖ ث٘ي غَست ثمبء ػَؾ٘ي
ٍ تلف آى ًگزاضتِ ٍ گفتِاًذ ّش ػمذٕ وِ غح٘حص ؾوبىآٍس ثبضذ ،فبسذش ّن ؾوبىآٍس است (کلوا
یضوي بصحیحه یضوي بفاسده) ٍ فشلٖ ًوٖوٌذ چِ قشف٘ي ػبلن ثِ فؿَل٘ت ثبضٌذ ٍ چِ جبّل ٍ ،چِ ػ٘ي
تلف ضذُ ثبضذ ٍ چِ ثبلٖ ثبضذ .پس دس هب ًحي فِ٘ وِ ثبٗغ فؿَلٖ ثوي سا ثِ ػمذ فبسذ لجؽ وشدُ ،ثبٗذ
ثگٌَٗذ ؾبهي است حتّٖ دس غَستٖ وِ ػ٘ي ثوي تلف ضذُ ثبضذ ،دس حبلٖ وِ اجوبع ٗب لشٗت ثِ اجوبع
است ـ ثِ حست ًمل ـ وِ هطتشٕ دس غَست تلف ثوي ،حكّ سجَع ثِ ثبٗغ فؿَلٖ سا ًذاسد.
[ض٘خ

هٖفشهبٌٗذ :هب ًحي فِ٘ ثب هجحث ؾوبى «همجَؼ ثِ ػمذ فبسذ» فشق داسد] ٍ هفػّل ٍاسد دس

ث٘بى فشق ث٘ي اٗي دٍ هجحث هٖضًَذ ،اهّب اص آًجب وِ هب اغل اٗي هكبلت سا خ٘لٖ لجَل ًذاسٗن ،ثِ ًحَ
اجوبلٖ ولوبت ض٘خ
ض٘خ

سا هكشح هٖوٌ٘ن.

هٖفشهبٌٗذ :ػوذُ دل٘ل ثش ؾوبى «همجَؼ ثِ ػمذ فبسذ» دٍ لبػذُ ثَد؛ دلیل اول لبػذٓ «ػلٖ

ال٘ذ» ثَد وِ ث٘بى هٖوٌذ ّش وسٖ وِ ثش هبل دٗگشٕ دست ثگزاسد ،ؾبهي آى هبل هٖثبضذ تب اٌٗىِ آى سا أدا
وٌذ ـ چِ ػ٘ي هبل سا أدا وٌذ ٍ چِ خسبست آى ـ  .دلیل دوم لبػذٓ الذام ثَد وِ ض٘خ قَسٖ

ثِ آى

استٌبد وشدُ ثَدًذ .اهّب ّ٘چوذام اص اٗي دٍ لبػذُ دس هب ًحي فِ٘ جشٗبى ًذاسد.
کالم شیخ

در عدم شمول قاعدة علی الید نسبت به ما نحن فیه

اٗطبى هٖفشهبٗذٍ 8اؾح است وِ لبػذٓ «ػلٖ ال٘ذ» ضبهل ٗذ اهبًٖ ًوٖضَد؛ هثالً اگش وسٖ ػبسِٗإ اص
ثمبء الؼ٘ي ،فل٘كي المَل ثِ هتؼٌ٘ب.

 .7كتبة الوكبست ،ج ،3ص:491

ٍ ثبلجولٔ ،فوستٌد الوشَْز فٖ هسألتٌب ال ٗخلَ هي روَع؛ ٍ لرا لن ٗظسح أحد ثؼدم الؼوبى فٖ «ثؼتك ثّل ثوي» هغ اتّفبلْن ػلِ٘ ٌّب ٍ ،طسح
ّ
ّ
ثؼؼْن ثؼوبى الوستشٖ هغ تلف السشَٓ التٖ ّٖ هي لج٘ل الاوي ف٘وب ًحي فًِ٘ .ؼن ،ذكس الشْ٘د زحوِ ه ّاّلل ٍ ر٘سُ ػدم الؼوبى فٖ اإلجبزٓ ثّل اجسٓ.
ّ .8وبى ،ص:486

هخظض ثفحَى هب علّ ػلى ػدم ػوبى هي استأهٌِ الوبلك ٍ عفؼِ إلِ٘ لحفظِ كوب فٖ الَعٗؼٔ ،أٍ االًتفبع ثِ كوب فٖ الؼبزٗٔ ،أٍ اسهت٘فبء
ٍ ّ
األٍل َّ

هوهب ال َٗجهت ذلهك
فإى الدفغ ػلى ّرا الَجِ إذا لن َٗجت الؼوبى ،فبلتسل٘ؾ ػلى
الوٌفؼٔ هٌِ كوب فٖ الؼ٘ي الوستأجسّٓ ،
التظسف فِ٘ ٍ إتّلفهِ لهِ ّ
ّ
ثـسٗك أٍلى.
تمدم ػدم الؼوبى فْ٘ب.
هجبً ًب حتّى ٗشجِ الْجٔ الفبسدٓ التٖ ّ
ٍ عػَى :أًِّ إًّوب سلّـِ فٖ همبثل الؼَع ،ال ّ
3

دٗگشٕ ثگ٘شد ٗب ٍدٗؼِإ پ٘ص اٍ ثبضذ ٍ آى ٍدٗؼِ ثذٍى تفشٗف تلف ضَد ،دٗگش لبػذٓ «ػلٖ ال٘ذ» ٍ اهثبل
آى جبسٕ ً٘ست ٍ ٍلتٖ دس جبٖٗ وِ ٗذ اهبًٖ ثبضذ ٍ آى ضٖء ثذٍى تفشٗف تلف ضَد رٍال٘ذ ؾبهي ً٘ست،
دس هب ًحي فِ٘ وِ خَدِ هطتشٕ ،فؿَلٖ سا هسلّف ثش تػشّف ٍ اتالف هبلص وشدُ ،ثِ قشٗك أٍلٖ ؾوبى
ٍجَد ًذاسد.
ثِ تؼج٘ش دٗگش ٍلتٖ هبله چ٘ضٕ سا هثالً ثِ ػٌَاى ٍدٗؼِ دس ًضد وسٖ هٖگزاسد وِ آى سا حفظ وٌذٗ ،ذ آى
ضخع اهبًٖ ثَدُ ٍ تلفص هَجت ؾوبى ًوٖضَد ،دس هب ًحي فِ٘ وِ هطتشٕ ،ثبٗغ سا هسلّف ثش تػشّف ٍ
اتالف هبلص وشدُ ،ثِ قشٗك أٍلٖ ؾوبًٖ ٍجَد ًذاسد.
نقد و بررسی کالم شیخ

پبسخ اٗي والم ض٘خ

اص آًچِ لجالً گفت٘ن سٍضي هٖضَد ٍ آى اٌٗىِ هطتشٕ ،ثبٗغ فؿَلٖ سا هسلّف ثش

ثوي ًىشدُ است هگش اص ًبح٘ٔ ٍفبٕ ثِ ػمذ ث٘غ ٍ ،چَى ػلٖ الفشؼ ضبسع همذس ٍ حتّٖ ػمالء اٗي ث٘غ سا
اهؿبء ًىشدُاًذ ،لزا دس حم٘مت تسل٘كٖ ثش تػشّف ٍ اتالف ثوي ٍجَد ًذاسد ٍ .چَى ٗذ فؿَلٖ دس اٌٗجب
اهبًٖ ً٘ست ،لزا اگش هذسن ؾوبى ،لبػذٓ «ػلٖ ال٘ذ هب اخزت حتّٖ تؤدِٗ» ثبضذ ،ضبهل هب ًحي فِ٘ ّن ضذُ
ٍ دس ًت٘جِ حىن ثِ ؾوبى هٖضَد .الجتِ ّوبىقَس وِ لجالً ث٘بى وشدٗن ،هب اٗي لبػذُ سا ثِ ػٌَاى هؤّٗذ حىن
ؾوبى هٖداً٘ن؛ ًِ ثِ ػٌَاى هستٌذ ؾوبى.
کالم شیخ

ض٘خ
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در عدم شمول قاعدة اقدام نسبت به ما نحن فیه

دس اداهِ هٖفشهبٌٗذ ٍ :اگش هذسن ؾوبى دس ثحث «همجَؼ ثِ ػمذ فبسذ» لبػذٓ الذام ثبضذ ـ ثِ

ؼوٌِ فٖ الحم٘مٔ ش٘ئ ًب هي ك٘سِ ،فَْ ٗشجِ الْجٔ الفبسدٓ ٍ الج٘غ ثّل ثوي ٍ اإلجهبزٓ ثهّل أُجهسٓ،
هٌدفؼٔ :ثأًِّ إًّوب سلّـِ فٖ همبثل هلك ر٘سُ ،فلن ٗ ُ ّ

التٖ لد حكن الشْ٘د ٍ ر٘س ٍاحد ثؼدم الؼوبى فْ٘ب.
ّ .9وبى ،ص:487

ألى الجبئغ لن ُٗمدم ػلى ػوبى الاوي ّإال ثوب ػلهن الوشهتسٕ أًّهِ
ٍ هي ذلك ٗؼلن ػدم جسٗبى الَجِ الابًٖ للؼوبى ٍ َّ اإللدام ػلى الؼوبى ٌّب؛ ّ

ل٘س هلك ًب لِ.

تمهدم فهٖ
فإى للت :تسلّـِ ػلى الاوي ثإشاء هبل الغ٘س لجٌبئِ ٍ لَ ػدٍاً ًب ػلى كًَِ هلك ًب لِ ٍ ،لَ ال ّرا الجٌبء لن ٗتحمّهك هفْهَم الوؼبٍػهٔ كوهب ّ

كّل هٌْوب ّلوب لـغ الٌظس ػي حكن الشبزع ثؼدم هلكّ٘ٔ الجبئغ للواوي ٍ ،تؼبلدا
أى ّ
ٗؼوٌِ ثوبلِّ ،إال ّ
تظح٘ح ث٘غ الغبطت لٌفسِ فَْ إًّوب سلّـِ ػلى ٍجِ ّ

ُهؼ ِس َػ٘ي ػي ذلك كوب َّ الشأى فٖ الوؼبٍػبت الَازعٓ ػلى أهَال الٌبس ث٘ي السساق ٍ الظلؤ ثل ثٌى الوشهتسٕ ػلهى كهَى الوهاوي هلكه ًب للجهبئغ،
ّ
فهإى
هبال لِ اع
هجبً ًب ٍ ،تؼوٌِ٘ الجبئغ ثومبثل الاوي هي هبلِ
ػبئٖ ،فَْ كوب لَ ظْس الواوي الوؼّ٘ي هلك ًب للغ٘سّ ،
أى كَى الواوي ً
حم٘مّٖ ،إال ّ
فبلتسل٘ؾ ل٘س ّ
ّ ّ
ّ
أى التؼو٘ي ٌّهب حم٘مهٖ ٍ ،كهَى
ػوٌِ الاوي ثإشاء ّرا الشٖء الرٕ َّ هبل الغ٘س ،فكوب ّ
الوشتسٕ ٗسجغ إلى الجبئغ ثبلاوي هغ التلف اتّفبل ًب ،هغ أًِّ إًّوب ّ

اػتمبعٕ ال ٗمدح تخلّفِ فٖ التؼو٘ي ،فكرلك ثٌبء الوشتسٕ فٖ هب ًحي فِ٘ ػلى هلك الواوي ػدٍاً ًب ال ٗمهدح فهٖ التؼهو٘ي الحم٘مهٖ
هبال لِ
الواوي ً
ّ
4

اٗي تمشٗت وِ هتؼبهل٘ي دس ػمذ فبسذ ،الذام ثش هجبً٘ت ًىشدُاًذ ثلىِ الذام وشدُاًذ ثِ اٌٗىِ ػَؼ چ٘ضٕ
سا وِ هٖگ٘شًذ ثپشداصًذ ـ اٗي لبػذُ ضبهل هب ًحي فِ٘ ًوٖضَد؛ صٗشا ثبٗغ فؿَلٖ دس هب ًحي فِ٘ ،الذام ثِ
ؾوبى ثوي ًىشدُ ،ثلىِ الذام ثِ اخز ثوي وشدُ دس حبلٖ وِ هثوي هلىص ًجَدُ است .ثِ تؼج٘ش دٗگش ثبٗغ
الذام ثِ ؾوبىِ ثوي ثِ چ٘ضٕ وشدُ وِ هله دٗگشٕ است ٍ هطتشٕ ّن هٖداًذ آى ضٖء هله دٗگشٕ است.
ثش خالف ثحث «همجَؼ ثِ ػمذ فبسذ» وِ قشف٘ي الذام ثش ؾوبى چ٘ضٕ وشدُاًذ وِ هله خَدضبى است،
هٌتْب اٗي الذام دس ؾوي ػمذ فبسذ ثَدُ است.
ض٘خ

دس ًْبٗت هٖفشهبٌٗذ :هب ًحي فِ٘ وِ هطتشِٕ ػبلن ثِ فؿَل٘ت ،ثوي سا ثِ ثبٗغ دفغ وشدًُ ،ظ٘ش آى

است وِ ثوي سا مجاناً ثِ ضخع ثبلثٖ دفغ وٌذ وِ ّ٘چ سثكٖ ثِ ث٘غ ًذاسد؛ هثالً صٗذ ٍ ػوشٍ ثب ّن هؼبهلِ
وشدُاًذ ،اهّب ػوشٍ ثوي سا ثِ ثىش دفغ وٌذ وِ ث٘گبًٔ اص هؼبهلِ است.
ثٌبثشاٗي اگش هبله ،ث٘غ فؿَلٖ سا سدّ وٌذ ٍ ثوي دس دست ثبٗغ تلف ضذُ ثبضذ ،دٗگش ًوٖتَاى هلتضم ضذ
وِ ؾوبى ثوي ثش ػْذٓ ثبٗغ است؛ چشاوِ خَد هطتشٕ ثبٗغ سا هسلف ثش تػشّف ٍ اتالف ثوي وشدُ است.
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ٍ ً٘ض تطجْٖ٘ وِ دس اٌٗجب وشدًذ هَسد هٌبلطِ است .اهّب تطجِ٘ هب ًحي فِ٘ ثِ جبٖٗ وِ

هطتشٕ ثوي سا هجبًبً تحَٗل فشد ثبلثٖ ثذّذ وِ سثكٖ ثِ هؼبهلِ ًذاسد ،اٗي تطجِ٘ ثٖجبست؛ صٗشا ظبّش حبل
دس آًجب اٗي است وِ هطتشٕ ثوي سا ثِ ػٌَاى ػَؼ هج٘غ ٍ ثِ خبقش هؼبٍؾِ ،تحَٗل آى فشد ثبلث ًوٖدّذ

ثوبلِ.

للت :الؼوبى كَى الشٖء فٖ ػْدٓ الؼبهي ٍ خسبزتِ ػلِ٘ ٍ ،إذا كبى الوؼوَى ثِ هلك ًب لغ٘س الؼبهي ٍالؼه ًب فهّل ٗتحمّهك الؼهوبى الحم٘مهٖ ههغ

ػلوْوب ثرلك.

ظحح ٍلَع ػمد التول٘ك ٍ التولّهك
ٍ هب ذكس :هي ثٌبء الوتؼبلدٗي فٖ ّرا الؼمد ػلى كَى الواوي هلك ًب للجبئغ الغبطت هغ كًَِ هبل الغ٘س ،فَْ إًّوب ٗ ُ ّ

أّّل لرلك فٖ الَالغّ ٍ ،إال فأطل الوؼبٍػٔ حم٘مٔ ث٘ي الوبلك٘ي ٍ الؼوبى ٍ التؼو٘ي الحم٘مٖ ثبلٌسهجٔ إلْ٘وهب؛ ٍ لهرا
بء هغ ػدم كَى الجبئغ ً
هٌْوب ّاعػ ً
ٌٗتمل الاوي إلى هبلك الوج٘غ ٍ ٗدخل فٖ ػوبًِ ثوجسع اإلجبشٓ.
ّ
ٍ الحبطل :أًِّ ال تؼو٘ي حم٘مٔ فٖ تسل٘ؾ الوشتسٕ الجبئغ ػلى الاويّ ٍ ،اهب زجَع الوشتسٕ هغ اػتمبع الوتجهبٗؼ٘ي لوبلكّ٘هٔ الجهبئغ للوهاوي ػٌهد

ػوٌِ ثوبل الغ٘س فلؼدم ؿ٘ت ًفسِ ػلى تظسف الجبئغ فِ٘ هي عٍى ػوبى ٍ ،إى كبى هب ػوٌِ ثِ ر٘س هلك لِ ٍ ال ٗتحمّك ثِ
اًكشبف الخـأ هغ أًِّ إًّوب ّ
ّ
ألى ؿ٘هت
التؼو٘ي؛ ألًِّ إًّوب ؿبة ًفسِ ث
تظسف الجبئغ الػتمبع كَى الواوي هلك ًب لِ ٍ ط٘سٍزتِ هجبح ًب لِ ثتسل٘ـِ ػلِّ٘ ٍ ،را هفمَع ف٘وب ًحهي ف٘هِ؛ ّ
ّ
الٌفس ثبلتظسف ٍ اإلتّلف هي عٍى ػوبى لِ ثوبلِ حبطل.
ّ
 .14اش اٌٗجب هؼلَم هىشَع كِ حتّى عز طَزت اتّلف ثوي تَسؾ ثبٗغ فؼَلى ،ش٘خ ثبٗغ زا ػبهي ًوىعاًد ٍ هشهتسً :وىتَاًهد عز اتهّلف
ثوي ،زجَع ثِ ثبٗغ كٌد ،پس عز طَزت تلف ثِ ؿسٗك اٍلى ًوىتَاًد زجَع كٌد.
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ثلىِ اٍ سا هجبًبً ٍ ثالػَؼ هسلّف ثش ثوي هٖوٌذ ٍ دس ًت٘جِ ؾوبًٖ ثش ػْذٓ آى ضخع ً٘ست ٍ هبًٌذ اٗي
است وِ ضخػٖ اثتذائبً هبلص سا ثِ دٗگشٕ ثذّذ ،اهّب هب ًحي فِ٘ چٌ٘ي ً٘ست؛ صٗشا ػلٖ الفشؼ هطتشٕ
ثوي سا ثِ ػٌَاى ػَؼِ هؼبهلِ ـ ٍلَ دس اػتجبس خَدضبى ـ ثِ ثبٗغ تحَٗل هٖدّذ ٍ ثبٗغ ّن ثِ ػٌَاى ػَؼ
آى سا تحَٗل هٖگ٘شد ،لزا هٖتَاى گفت ثبٗغ دس هب ًحي فِ٘ الذام ثش ؾوبى وشدُ است ّش چٌذ وِ ػَؼ
ثوي سا غبغجبًِ ٍ اص هله دٗگشٕ لشاس دادُ است ٍ .اٌٗىِ هطتشٕ ػلن ثِ فؿَلٖ ثَدى ثبٗغ داسد ،تأث٘شٕ دس
ؾوبى ًذاسد.
ثٌبثشاٗي ثبٗغ دس هب ًحي فِ٘ الذام وشدُ ثش ؾوبى ثوي ثِ ػَؾٖ وِ هله غ٘ش استّ ٍ ،شچٌذ ضبسع اٗي
حػِ اص الذام اٍ سا ًپزٗشفتِ اهّب چَى اغل الذام اص جبًت ثبٗغ است ،لزا اگش هستٌذ ؾوبى ،لبػذٓ الذام ثبضذ
ضبهل هب ًحي فِ٘ ّن هٖضَد ٍ اص اٗي جْت فشلٖ ثب همجَؼ ثِ ػمذ فبسذ ًذاسد.
اهّب ّوبىقَس وِ دس هجحث همجَؼ ثِ ػمذ فبسذ ث٘بى وشدٗن ،هب ّ٘چوذام اص اٗي دٍ لبػذُ سا ثِ ػٌَاى
هستٌذ ؾوبى ًپزٗشفت٘ن ٍ فمف ثِ ػٌَاى هؤٗذ داًست٘ن ٍ ػوذُ هستٌذ هب ،سٍاٗبت هتؼذدُإ ثَد وِ ث٘بى
هٖوشد اگش هبلٖ اص غ٘ش دس اخت٘بس فشدٕ لشاس ثگ٘شد ،هَظف است آى سا ثِ هبلىص سدّ وٌذ ٍ اگش تفشٗف وٌذ
ٍ آى سا سدّ ًىٌذ ،ؾبهي هٖثبضذ ٍ .دس هبًحي فِ٘ ً٘ض چَى هطتشٕ ثوي سا ثِ ػٌَاى ٍفبٕ ثِ هؼبٍؾِ تحَٗل
ثِ ثبٗغ هٖدّذ ٍ ضبسع همذس اٗي هؼبٍؾِ ٍ هجبدلِ سا فبسذ هٖداًذ ،لزا ًمل ٍ اًتمبلٖ هحمك ًوٖضَد ٍ
ثوي ّوچٌبى دس هله هطتشٕ است .حبل دس اٌٗجب ػالٍُ ثش آًىِ هطتشٕ ػلن ثِ فؿَلٖ ثَدى ثبٗغ داسدٗ ،ب
خَد ثبٗغ ّن هٖداًذ فؿَلٖ ٍ غبغت است ـ وِ ػوذتبً چٌ٘ي است ـ ٍ ٗب اٌٗىِ ًوٖداًذ ٍ اهش ثش اٍ هطتجِ
ضذُ ٍ گوبى داسد وِ هبله است.
دس جبٖٗ وِ ثبٗغ خَدش ثذاًذ فؿَلٖ است ،سٍضي است وِ قجك لبػذٓ هستفبد اص سٍاٗبت ٍ ثشخٖ ادلٔ
دٗگش ،ثبٗذ ثوي سا ثِ هطتشٕ ثشگشداًذّ ،شچٌذ هطتشٕ ثب ػلن ثِ فؿَلٖ ثَدى ثبٗغ ،ثوي سا تحَٗل اٍ دادُ
ثبضذ .سدّ ثوي ّن ثحسجِ است ٍ حذالل «سدّ» آى است وِ ثبٗغ تخل٘ٔ ث٘ي هطتشٕ ٍ ثوي وٌذ ٍ ثِ هطتشٕ خجش
ثذّذ وِ ث٘بٗذ ٍ ثوي سا ثشداسدٍ ،لٖ اگش هطتشٕ وَتبّٖ وشد ٍ ثوي سا تحَٗل ًگشفت ٍ آى ثوي تلف ضذ،
دٗگش فؿَلٖ ؾبهي ً٘ست .اهّب اگش ثبٗغ فؿَلٖ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الثوي تخلِ٘ ًىشد ٍ ّوچٌبى تحفظ ثش ثوي داضت ٍ
ثوي تلف ضذ ،تفشٗف وشدُ ٍ اص ادلٔ ؾوبى اهبًبت ح٘ي التفشٗف استفبدُ هٖضَد وِ ثبٗغ ؾبهي است.
ٍ دس غَستٖ وِ ثبٗغ ػلن ثِ فؿَل٘ت ًذاضتِ ثبضذ ـ وِ اٗي فشؼ ًبدس است ـ ٍ گوبى داضتِ ثبضذ وِ
هج٘غ هله خَدش است ،دس اٗي غَست اگش هطتشٕ ثب ػلن ثِ اٌٗىِ ثبٗغ فؿَلٖ است ،الذام ثِ هؼبهلِ ٍ
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تحَٗل ثوي ثِ اٍ وٌذ ،اگش الذام هطتشٕ ثِ گًَِإ ثبضذ وِ ػٌَاى غارّ ثش اٍ غبدق ثبضذ ـ ٗؼٌٖ غبدق
ثبضذ وِ هطتشٕ ،ثبٗغ سا فشٗت دادُ ٍ ثبٗغ گوبى وشدُ هبل خَدش است ـ [دس اٗي غَست ثبٗغ ؾبهي تلف
ً٘ست] ٍلٖ اگش ػٌَاى غبسّ ثش هطتشٕ غبدق ًجبضذ ،غشف الذام هطتشٕ ثِ هؼبهلِ ٍ تحَٗل ثوي ثِ ثبٗغ،
هَجت ًوٖضَد وِ ثوي اص هله هطتشٕ خبسج ضَد ،لزا اگش تػشّفٖ وِ ثبٗغ اًجبم دادُ فٖالَالغ تفشٗف
ثبضذ ـ ّشچٌذ ػلن ثِ فؿَل٘ت ًذاضتِ ثبضذ ـ ّو٘ي همذاس وبفٖ است وِ ادلٔ ؾوبى اهبًبت ،ضبهل اٗي
فشؼ ضَد؛ چشاوِ سٍاٗبت ؾوبى اهبًبت ث٘بى هٖوشد اگش هبلٖ اص وسٖ دس دست دٗگشٕ ثِ ػٌَاى اهبًت
ثبضذ ٍ آى فشد خالف اهبًت ػول وٌذ ،ؾبهي هٖثبضذ ٍ اٗي سٍاٗبت اقالق داسًذ؛ ٗؼٌٖ چِ ػوذاً خالف
اهبًتداسٕ ػول وشدُ ثبضذ ٍ چِ سَْاً ،دس غَست تلف ؾبهي هٖثبضذ؛ هثالً دس هىبتجٔ هحوذ ثي الحسي
الػفبس اص اهبم ػسىشٕ

آهذُ است« :اگش وسٖ ٍدٗؼِإ سا ثشخالف آًچِ وِ غبحت ٍدٗؼِ اهش وشدُ ثَد

ًگِ داسد ،ؾبهي است» وِ اٗي سٍاٗت اقالق داسد ٍ اص آى استفبدُ هٖضَد چِ سَْاً خالف اهش غبحت
ٍدٗؼِ ػول وشدُ ثبضذ ٍ چِ ػوذاً ،ؾبهي هٖثبضذّ ،شچٌذ دس غَست جْل ٍ سَْ ،هؼزٍس هٖثبضذ.
ثٌبثشاٗي ٍلتٖ ٍدٗؼِإ وِ خالف اهش غبحجص ًگِداسٕ ضَد هَسد ؾوبى است ،هب ًحي فِ٘ وِ ثبٗغ اه٘ي
ً٘ست ٍ فٖالَالغ هفشّـ هٖثبضذ ـ ٍلَ اٌٗىِ ًوٖداًذ ـ ٍ ثوي سا ثش خالف دستَس ضبسع ٗب دستَس غح٘ح
هبله ًگِداسٕ هٖوٌذ ،اظهر آى است وِ ؾبهي هٖثبضذ ٍ ثبٗذ اص ػْذٓ خسبست ثشآٗذ .الجتِ همتؿبٕ
احت٘بـ دس خػَظ اٗي هسئلِ ،هػبلحِ است.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلوي
جَاد احوذٕ
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