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 .1بشسسی امکان تمسک به «اوفوا بالعقود» دس تصحیح ضمان به نحو «ضم رمة»

دس اثتذإ هکبست هحشّهِ کِ آٗبت هف٘ذ لَاػذ کلِ٘ دس ثبة هؼبهالت سا ثشسسٖ کشدٗن ،تَظ٘ح دادٗن کِ
«اوفوا بالعقود» ثبلوؽبثمِ افبدٓ حکن تکل٘فٖ ٗؼٌٖ ٍخَة التضام ثِ ػمَد هٖکٌذ ٍ ثبلوالصهِ دالّ ثش صحّت
ٍظؼٖ ػمذ است؛ ًظ٘ش هؼٌبٕ کٌبٖٗ .ثٌبثشاٗي اص ح٘ث اٌٗکِ «اوفوا بالعقود» افبدٓ حکن ٍظؼٖ کٌذ ،هبًؼٖ
ٍخَد ًذاسد ٍ هْن آى است کِ آٗب لفظ «عقد» ضبهل چٌ٘ي ظوبًٖ هٖضَد ٗب ًِ؟ اگش ثتَاى اثجبت کشد هب
ًحي فِ٘ هطوَل «اوفوا بالعقود» است ،دس اٗي صَست هٖتَاى ظوبىِ ثِ ًحَ ػبهِ سا تصح٘ح کشد ٍ لبئل
ضذ رهٔ ظبهي دٍم ،دس ػشض رهٔ ظبهي اٍّل هطغَل هٖضَد.
[ثِ اٗي ًکتِ ّن ثبٗذ تَخِ داضت کِ اٗي ثحث ،فمػ ؼجك هجٌبٕ کسبًٖ هف٘ذ است کِ لبئل ّستٌذ اًطبء
ٍ اٗدبةِ ظوبىً٘ ،بص ثِ لجَل هعوَىٌلِ داسد ،آىّن ؼجك اٗي فشض کِ هعوَىٌلِ لجَل کٌذ؛ ًِ اٌٗکِ ظوبى
سا ًپزٗشد .توضیح بیشتر اٌٗکِ:
ثحث هب دس لسن خبصّٖ اص ظوبى است کِ] کسٖ چٌ٘ي اٗدبة کٌذ« :آًچِ سا کِ رهٔ هعوَىٌػٌِ ثِ آى
هطغَل است ،هطبثْص ثش رهٔ هي ثبضذ» .دس اٗي صَست اگش هبًٌذ کث٘شٕ اص ػبهِ لبئل ضَٗن لجَل
هعوَىٌلِ دس اٗي ظوبى ضشغ ً٘ست ـ کوب اٌٗکِ لجَل هعوَىٌػٌِ ّن ضشغ ً٘ست ـ ٍ ثِ صشف اٌٗکِ کسٖ
اثتذائبً ثگَٗذ «اوا ضامهٌ لهرا المدیون» ،رهِاش هطغَل ضذُ ٍ هعوَىٌلِ هٖتَاًذ دس ػشض هذَٗى ثِ اٍ ّن
سخَع کٌذ ،چٌ٘ي ظوبًٖ لؽؼبً هطوَل «اوفوا بالعقود» ً٘ست؛ چشاکِ اصالً ػمذ صبدق ً٘ست؛ صٗشا «ػمذ»
ثبٗذ دٍ ؼشف داضتِ ثبضذ ،دس حبلٖ کِ دس فشض هزکَسٗ ،ک ؼشف ث٘طتش ٍخَد ًذاسد ٍ .اٗي دس حم٘مت
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اٗمبع است هبًٌذ آًکِ کسٖ ثِ صٍخِاش ثگَٗذ« :أوتِ طالق» ٗب هَالٖٗ ثِ ػجذش ثگَٗذ« :اوت حسٌ لوجه اهلل»
کِ صشف اًطبء ٗک ؼشف است ٍ لجَل ؼشف همبثل ضشغ ً٘ست .ثلِ ،هوکي است «ػْذ» صبدق ثبضذ ثِ
اٗي هؼٌب کِ ظبهي ،تؼْذِ ٗک ؼشفِ کشدُ کِ دٗي دٗگشٕ سا ثپشداصد ،اهّب دٗگش ػمذ صبدق ً٘ست ٍ اخوبػبً اثش
الضاهٖ ثش اٗي تؼْذ اثتذاٖٗ ثبس ً٘ست.
اهّب دس صَستٖ کِ ثگَٗ٘ن دس ًضد ػشف ٍ ػمالء ،ظوبى هزکَس احت٘بج ثِ قبول هعوَىٌلِ داسد .دس اٗي
صَست اگش هعوَىٌلِ چٌ٘ي ظوبًٖ سا لجَل ًکٌذٍ ،اظح است کِ هبًٌذ صَست لجل ثَدُ ٍ اصالً ػمذ
صبدق ً٘ست؛ هثالً ظبهي خؽبة ثِ هعوَىٌلِ ثگَٗذ« :هي رهِام سا ثِ ّوبى چ٘ضٕ هطغَل هٖکٌن کِ رهٔ
هذَٗى ثِ آى هطغَل ثَد ٍ دس ػشض اٍ ثِ هي ّن هٖتَاًٖ سخَع کٌٖ»ٍ ،لٖ هعوَىٌلِ لجَل ًکٌذ ،اصالً
ػمذ ظوبى صبدق ً٘ست.
ٍلٖ اگش هعوَىٌلِ لجَل کٌذ کِ رهٔ ظبهي ثِ ّوبى چ٘ضٕ هطغَل ضَد کِ رهٔ هعوَىٌػٌِ ثِ آى
هطغَل ثَد ،اٗي صَست احت٘بج ثِ ثحث داسد کِ آٗب ػمذ صبدق ثَدُ ٍ چٌ٘ي ظوبًٖ هطوَل «اوفوا
بالعقود» هٖثبضذ ٗب خ٘ش؟ ٍ ثلکِ ّو٘ي اًذاصُ کِ ػشف ٍ ػمالء اًطبء ظبهي سا ضبٗستٔ لجَل ثذاًٌذ ٍ
هعوَىٌلِ لجَل کٌذ ،ثحث خبسٕ است.
ًظ٘ش اٗي ثحث ،آى است کِ گبّٖ اًسبى اص هبلٖ اػشاض هٖکٌذ دس حبلٖ کِ هٖداًذ دٗگشٕ آى سا
ثشهٖداسد ٍ ٗب اٌٗکِ هبلص سا ثشإ دٗگشٕ اثبحِ هٖکٌذ کِ دس اٗي دٍ صَست ،ػمذ صذق ًوٖکٌذ .اهّب گبّٖ
هبلص سا ثِ دٗگشٕ ّجِ هٖکٌذ ٍ اٍ ّن لجَل هٖکٌذ ٍ ٗب اٌٗکِ دٗگشٕ سا ٍک٘ل هٖکٌذ ٍ اٍ ّن لجَل هٖکٌذ
کِ دس اٌٗدب «ػمذ» صبدق است.
مناقشه سیذ خویی
ٔ

دس شمول «اوفوا بالعقود» نسبت به ضمان مزکوس

ّوبىؼَس کِ گفت٘ن س٘ذ ٗضدٕ
خَٖٗ

1

فشهَدًذ چٌ٘ي ظوبًٖ هطوَل «اوفوا بالعقود» هٖضَد ،اهّب س٘ذ

دس ضشح ثش ػشٍُ ،ثب اٗي حشف هخبلفت کشدُ ٍ هٖفشهبٌٗذ :ػوَهبت ضبهل چٌ٘ي ظوبًٖ

 .1هثاًٖ العشٍٓ الَثمى ،ج ،2ص:126

ٍ العوَهات العاهٔ غ٘ش شاهلٔ لِ أٗؼا ،فإى اشتغال رهٔ شخض -الؼاهي -تالٌسثٔ إلى غ٘شُ هجاًا ٍ تال عَع غ٘ش داخل فٖ عٌَاى التجاسٓ ٍ ال

ٗشولِ األهش تالَفاء تالعمَد ،إر العمذ ستؾ اللتضام الـشف٘ي الوتعالذٗي فال ٗظذق على ها ٗكَى االلتضام فِ٘ هي ؿشف ٍاحذ خاطٔ ٍ ،لَ طح رلك للزضم

المَل تظحتِ فٖ غ٘ش هَاسد الذٗي كوَاسد االلتضام االتتذائٖ ٍ ،الحال اًِ تاؿل ٍ لن ٗمل تظحتِ أحذ على اإلؿزالق ،فزإى اشزتغال الزهزٔ لز٘ا أهزشا

اخت٘اسٗا للوكلف تح٘ث ٗكَى لِ رلك ك٘فوا شاء ٍ اًوا َّ هتَلف على أسثاتِ الخاطٔ هي تجاسٓ أٍ است٘الء أٍ إتالف أٍ الششؽ فٖ ػوي العمذ -تٌاء
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ًوٖضَد؛ صٗشا چٌ٘ي ظوبًٖ ًِ داخل دس ػٌَاى تدبست است ٍ ًِ هطوَل «اوفوا بالعقود» است؛ صٗشا «ػمذ»
ثِ هؼٌبٕ «زبط اللتزام الطسفیه المتعاقدیه» است ٍ ،دس هب ًحي فِ٘ دٍ التضام ٍخَد ًذاسد تب سثػ ث٘ي آًْب
هحمك ضَد ٍ ػمذ صبدق ثبضذ ،ثلکِ فمػ التضام اص ؼشف ٍاحذ ٍخَد داسد کِ ظبهي هلتضم هٖضَد رهِاش
هطغَل ثِ هعوَىٌلِ ضَد ،اهّب هعوَىٌلِ دٗگش التضاهٖ ًذاسد ،لزا اصالً دس هب ًحي فِ٘ عقد صبدق ً٘ست تب
ثگَٗ٘ن هطوَل «اوفوا بالعقود» است ٍ .اگش گفتِ ضَد ػمذ دس هب ًحي فِ٘ صبدق است ،ثبٗذ هلتضم ثِ صذق
ػمذ دس غ٘ش هَاسد دٗي هبًٌذ هَاسد التضام اثتذاٖٗ ثِ اضتغبل رهِ ٍ اهثبل آى ّن ضذ ،دس حبلٖ کِ ظبّشاً کسٖ
لبئل ثِ لضٍم ٍفبء ثِ التضام اثتذاٖٗ ًطذُ است.
اٗطبى دس اداهِ هٖفشهبٗذ :اضتغبل رهِ ٗک اهش اخت٘بسٕ ثشإ هکلف ً٘ست کِ دس ّش خب ٍ ّش ضشاٗؽٖ
ثتَاًذ رهِاش سا هطغَل کٌذ ،ثلکِ اضتغبل رهِ احت٘بج ثِ اسباب خاصه داسد کِ ػجبستٌذ اص تدبست ـ ث٘غ ٍ
ًحَ آى ـ است٘الء ،اتالف ٍ ٗب ضشغ دس ظوي ػمذ ثٌبثش اٌٗکِ هَخت هلک٘ت ثبضذ .اهّب اگش ّ٘چ کذام اص اٗي
اسجبة خبصِ ًجبضذ ،اثتذائبً کسٖ ًوٖتَاًذ رهِاش سا هطغَل ثِ دٗگشٕ کٌذ .دس حم٘مت س٘ذ خَٖٗ

دس

اٌٗدب دٍ ث٘بى اسائِ فشهَدًذّ ،شچٌذ اٗي دٍ ث٘بى سا دس ّن دهح کشدُاًذ؛ بیان اوّل اٌٗکِ دس هب ًحي فِ٘ اصالً
ػمذ صبدق ً٘ست؛ چَى ػمذ سثػ التضام ؼشف٘ي است ٍ دس هب ًحي فِ٘ التضام اص ؼشف ٍاحذ است .بیان دوم
اٌٗکِ اضتغبل رهِ ،اهشٕ اخت٘بسٕ ً٘ست ثلکِ احت٘بج ثِ اسجبة خبصِ ـ ٗؼٌٖ تدبست ،است٘الء ،اتالف ٍ ٗب
ضشغ دس ظوي ػمذ ـ داسد .گَٗب هٖخَاٌّذ ثفشهبٌٗذ حتّٖ اگش ػمذ ّن صبدق ثبضذً ،سجت ثِ اضتغبل رهِ
تَسػ ػمذ ،هخصّص داسٗن کِ ثبٗذ ػمذ تدبسٕ ثبضذ؛ ًِ ّش ػمذٕ.
خالصة کالم س٘ذ خَٖٗ اٗي ضذ کِ اصالً دس هب ًحي فِ٘ ػمذ صبدق ً٘ست ٍ اگش ّن ػمذ صبدق ثبضذ،
کبفٖ ً٘ست چَى تٌْب ػمذٕ کِ ثش آى تدبست صبدق ثبضذ ،هَخت اضتغبل رهِ هٖضَد ،دس ًت٘دِ ظوبى ثِ
ًحَ «ضمّ ذمة» لبثل تصح٘ح ً٘ست.
نظش مختاس دس شمول «اوفوا بالعقود» نسبت به ضمان مزکوس

ثشإ اٌٗکِ ثتَاى دس هب ًحي فِ٘ تصو٘نگ٘شٕ کشد ،ثبٗذ اثتذا هؼٌبٕ «ػمذ» سا ثشسسٖ کٌ٘نّ .وبىؼَس کِ
دس اثتذإ هکبست هحشهِ تَظ٘ح دادٗن« ،ػمذ» دس صثبى ػشثٖ ثِ هؼٌبٕ بسته است ٍ ثؼ٘ذ ً٘ست اثتذا دس
على اًِ َٗجة الولك٘ٔ -فال ٗحظل هي دًٍْا.

ٍ الحاطل :اى إثثات اشتغال الزهٔ ٗحتاج الى الذل٘ل ٍ َّ هفمَد فٖ غ٘ش الذٗي ح٘ث التؼت أدلٔ الؼواى الظحٔ فْ٘ا.
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ثستي ف٘ضٗکٖ استؼوبل هٖضذُ ٍ ثؼذاً تَسؼِ دادُ ضذُ ٍ دس ثستي اػتجبسٕ ّن استؼوبل ضذُ است.
دس کتبة الؼ٘ي خل٘ل ثي احوذ فشاّ٘ذٕ آهذُ است« :أَػٕمَذٕت الؼسل فبًْؼٓمَذٓ»2؛ عسل را بستن؛ ٗؼٌٖ سفت ٍ
غل٘ظص کشدم ٍ .اص اٗي ٍاظحتش دس الصحبح آهذُ است« :ػٓمَذٓ الشُةُّ ٍ غ٘شُُ ،أى غلُظ» ؛ رب بستِ شد؛ یعٌی
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غلیظ شد.

ثبص دس کتبة الؼ٘ي آهذُ است« :ػٓمَذٕت الحجل ػٓمْذا ٍ ًحَُ فبًؼٓمَذٓ»؛ ریسواى را گرُ زدم ٍ .دس لسبى الؼشة
آهذُ است :الؼمذ ًم٘ط الحل»4؛ عقدً ،قیض باز کردى است.
ّوچٌ٘ي دس اضؼبس ػشة خبّلٖ کِ ػشثٖ خبلص است ،ػمذ ثِ هؼٌبٕ ثستي استؼوبل ضذُ است؛ چِ
ثستي ف٘ضٗکٖ ٍ چِ ثستي اػتجبسٕ؛ هثالً خٌسبء (خَاّش صّ٘ش ثي اثٖ سلوٖ) دس ضؼشٕ هٖگَٗذ:
ٍ ال ػٔمَذٔ التَّو٘ن ٍ ال الغَعبس»5؛

«ٍ ال ٗٔغٌْٖ تََٓلِّٖ الوَت ض٘ئبً

تحفظ ٍ دٍر ًگِداشتي خَد از هرگّ ،یچ اثری ًدارد ٍ ًیس بستي حرزّا ،چشن زخنّا ٍ سفالّای سبس ،اثری ًدارد.
پس «ػمذ التو٘ن» ثِ هؼٌبٕ بسته حشص ثِ دست ٗب پبٕ کسٖ است .دس ضؼش دٗگشٕ آهذُ است:
 .2كتاب الع٘ي ،ج ،1ص:141

زذت العسزل
الع ْم َذٓ :هَػع َالع ْمذ هي الٌظام ٍ ًحَُ ٍ .تَ َعم َٓذ السحاب :إرا طاس كأًِ َع ْمذ هؼشٍب هثٌَٖ ٍ .أ ْع َم ْ
فاًع َم َذ ٍ ُ
َع َم ْذت الحثل َع ْمذاً ٍ ،حَُ َ

فا ًْ َع َم َذ.

 .3الظحاح  -تاج اللغٔ ٍ طحاح العشت٘ٔ ،ج ،2ص:511

بٍ
ب ٍ غ٘شُ ،أى غلُظ ،فَْ َع ِم ٌ٘ذَ ٍ .أ ْع َم ْذت ُ ُِ أًا ٍ َعم ْٓذت ُ ُِ تَ ْع ِم٘ذ ًا .لال الكسائىٗ :مال لل َم ِـش ِاى ٍ
الث٘ع ٍ العْذ ،فاًعمذ ٍ .عمذ
َع َم ْذ ُت
الش ِّ
َ
الش ُ
الحثل ٍ َ
ُ
َ
ُ
َ َ َْ ََ َ ََ ُ
الع ْم َذ ُٓ تالؼن :هَػع َالع ْم ِذ َّ ٍ ،ها ُع ِم َذ علِ٘ٗ ،مالُ :جثِش ْت َٗ ُذ ُُ على ُع ْم َذ ٍٓ ،أى على َع ْث ٍن.
ًحََُ :أ ْعتَ َم ْذت ُ ُِ حتٓى تَ َعم َٓذُ ٍ .
َ
 .4لساى العشب ،ج ،3ص:296
الح ِل؛ َع َم َذُ َٗ ْع ِم ُذُ َع ْمذ ًا ٍ تَ ْعماد ًا ٍ َعم ٓذُ؛ َأًشذ ثعلة:
َالع ْمذً :م٘غ َ
ال ٗوٌعٌٓكِ ،هي تِ ِ
التوائن
ماد
غاء
َ
ْ
َْ ََ َ ْ
الخ ْ٘ ِش ،تَ ْع ُ
ٍ اعتَ َم َذُ َكع َم َذُ؛ لال جشٗش:

ح٘ث تعت ِمذ ِ
الحماتا
ٍَ َسٗٓا ُ َ ْ َ ُ

ِِ
ِ
الس ْو َـ ْ٘ ِي هٌْا،
َأس٘لَ ُٔ ْهعمذ ِّ

ِ
ِ
ِ
ِ
زذ ِ
فحززف ٍ
اإلصاس َإٔ تتلزك الوٌضلزٔ فزٖ المزشب،
َ
الو َعال ُذ .لال س٘ثَِٗ ٍ :لالَا َّ هٌٖ َه ْعم َ
اًعمَذ ٍ َتعم َٓذ ٍ .الوعال ُذ :هَاػع َالع ْمذَ ٍ .العم ُ
ٍ لذ َ
٘ذُ :

َأ ٍْ َط َل َّ ٍ ،هي الحشٍف الوختظٔ التٖ أُجشٗت ُه ْجشى غ٘ش الوختظٔ ألًَِ كالوكاى ٍ ِإى لن ٗكي هكاً ًاِ ٍ ،إًوا َّ كالوثل ٍ ،لالَا للشجل ِإرا لن ٗكزي
ِ
الح ْث َل َإٔ َأًِ َٗ ْع ِج ُض عي ّزا على ََّاًِ ِِ ٍ خف ٓتِ؛ لال:
عٌذُ غٌاء :فالى ال َٗ ْعم ُذ َ
ِ
الو ٌْ َح ٓال
ِفإ ْى تَم ُ ْل ٗا َظ ْثٖ َح ٕال َح ٓال،
تَ ْعلَ ْك ٍ تَ ْعم ْذ َح ْثلَْا ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شذد للكثشٓٗ ٍ .مزال:
الع ْم َذ َُٓ :ح ْج ُن َالع ْمذ ٍ ،الجوع ُعمَذ ٍ .خَ٘ؽ هعم ٓذّٓ :
الحثلُ ٍ .
َإٔ تج ٔذ ٍ تَتَ َش ٓو ُش إل ْغؼاتِ ٍ إ ْسغاهِ حتى ك َأًْا تَ ْعم ُذ على ًفسِ ْ
عمذت الحثل ،فَْ هعمَد ٍ ،كزلك العْذ؛ ٍ هٌِ ع ْمذٓ الٌكاح؛ ٍ اًعمَذ ع ْمذ الحثل اًعماد ًا ٍ .هَػع العمذ هي الحثل :هع ِمذ ٍ ،جوعِ ه ِ
عالذ.
َْ ٌ
َ َ ُ
ُ َ ُ
َ
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اٗبهٖ تجتغٖ ػٔمَذ الٌکبح»؛

«تشکٌب هي ًسبء ثٌٖ ػم٘لٍ

در بٌی عقیل زىّای بیشَّر ٍجَد دارد کِ هٌتظر عقد ًکاح ّستٌد.
دس ضؼش دٗگش آهذُ است:
ٍ کبى لْب ٍٓلْثٌ هي الؼمذ هحکن»؛

«کوب اهتٌؼت أٍالد ٗمذم هٌکن

اٍالد «یقدم» از شوا اهتٌاع کردًد از کاری کِ باید اًجام هیدادًد ،در حالی کِ برای آًْا پیواًی از جٌس عقد بَد کِ
هحکن بَد.

اضؼبس دٗگشٕ ّن لجالً رکش کشدٗن کِ هٖتَاى ثِ ّوبى هجحث سخَع کشد .ثِ ّش حبل هؼلَم هٖضَد ػمذ
ثِ هؼٌبٕ ثستي است .گبّٖ اٗي ثستي ف٘ضٗکٖ است هبًٌذ اٌٗکِ دٍ سٗسوبى سا ثِ ّن گشُ ثضً٘ن ٍ گبّٖ
ثستي هؼٌَٕ ٍ غ٘ش هحسَس است ،هبًٌذ ػمذ ث٘غ ،ػمذ ًکبح ٍ . ...
ػمذ ف٘ضٗکٖ ّن هوکي است ٗک ؼشف داضتِ ثبضذ ٍ هوکي است دٍ ؼشف داضتِ ثبضذ .گبّٖ دٍ
سٗسوبى خذا سا ثِ ّن گشُ هٖصً٘ن کِ اٗي ػمذ دٍ ؼشف داسد .اهّب گبّٖ ٗک ؼشف ث٘طتش ًذاسد هبًٌذ توبئوٖ
کِ ثِ دست ٗب پبٕ ثچِ هٖثٌذًذ کِ ػشفبً ثستي ٗک ؼشفِ است .ػمذ غ٘ش هحسَس ّن چٌ٘ي است؛ گبّٖ
دٍ ؼشف داسد ،ثِ اٗي هؼٌب کِ التضام ؼشف٘ي ضجِ٘ ّن است ،هبًٌذ ػمذ ًکبح ،ػمذ ث٘غ ٍ  ...کِ ٗک التضام صٍج
داسد ٍ صٍخِ ّن التضاهٖ ضجِ٘ ثِ آى داسد .اهّب گبّٖ فمػ ٗک ؼشف داسد ،ثِ اٗي هؼٌب کِ التضام ؼشف٘ي ضجِ٘
ّن ٍ ػلِ٘ هلتضم ً٘ست ـ ٍ اال اگش فمػ ٗک ؼشف ثبضذ ،اصالً ػمذ صبدق ً٘ست ـ هبًٌذ ّجِ کِ ٗک ؼشف
هلتضم هٖضَد چ٘ضٕ سا اص هلکص خبسج کٌذ اهّب ؼشف دٗگش فمػ لجَل هٖکٌذ ٗب ثِ تؼج٘ش دٗگش هلتضم هٖضَد
آى ضٖء داخل دس هلکص ضَد ،پس التضاهٖ ػلِ٘ اٍ ٍخَد ًذاسد ثلکِ «لِ» اٍست.
ظوبى دس هب ًحي فِ٘ ً٘ض چٌ٘ي است؛ ٗؼٌٖ فمػ التضام ٗک ؼشف ػلِ٘ اٍست ٍ التضام ؼشف دٗگش لِ اٍ
هٖثبضذ؛ چشاکِ ػلٖ الفشض ظبهي ،اًطبء ٗب اٗدبة کشدُ کِ رهِاش هطغَل ثِ هعوَىٌلِ ثبضذ ٍ هعوَىٌلِ
ّن لجَل کشدُ ٍ هلتضم ضذُ کِ التضام ؼشف دٗگش سا هبلک ثبضذ ٍ حك استفبدُ اص آى سا داضتِ ثبضذّ ٍ ،و٘ي
اًذاصُ کبفٖ است کِ دس هب ًحي فِ٘ «ػمذ» صبدق ثبضذ ـ ًظ٘ش توبئوٖ کِ ثِ دست ٗب پب ثستِ هٖضَد ـ .
ثٌبثشاٗي دس صذق ػمذ حتوبً الصم ً٘ست التضام اص دٍ ؼشف ٍخَد داضتِ ثبضذ ثِ اٗي هؼٌب کِ ّش دٍ چ٘ضٕ سا
ػلٖ الٌفس هلتضم ضًَذ ٍ هستمل ثِ التضام ثبضٌذ ،ثلکِ اگش ٗک ؼشف التضاهٖ داضتِ ثبضذ کِ ثِ ًَػٖ هشثَغ
ثِ ؼشف دٗگش است ٍ ؼشف همبثل ّن التضام اٍ سا ٍلَ ثِ ًفغ خَدش ثپزٗشٗذّ ،و٘ي همذاس دس صذق ػمذ
کبفٖ است ،دس ًت٘دِ هبًؼٖ اص ضوَل «اٍفَا ثبلؼمَد» ًسجت ثِ چٌ٘ي ظوبًٖ ٍخَد ًذاسد.
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إن قلتّ :وبىؼَس کِ س٘ذ خَٖٗ

فشهَدًذ ،ظوبى ثِ هؼٌبٕ اضتغبل رهِ است ٍ اضتغبل رهِ ّن

سججص ٗب تدبست است ٗب است٘الء ٗب اتالف ٍ ٗب ضشغ دس ظوي ػمذ ،دس حبلٖ کِ ّ٘چ کذام اص اٗي اسجبة دس
هب ًحي فِ٘ ٍخَد ًذاسد.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
خَاد احوذٕ
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