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 تسن اهلل الزحوي الزح٘ن

 الحوذهلل رب الؼالو٘ي

 ٍ صلٖ اهلل ػلٖ هحوذ ٍ آلِ الؽاّزٗي

 :مزوری بز جلسات گذشته

هٖ خَاست٘ن تثٌ٘٘ن کِ آٗا در هزحلِ ٕ اٍل، هٖ . تحث ها در ارتثاغ تا آِٗ ٕ ضزٗفِ ٕ اٍفَا تالؼمَد تَد

تَاً٘ن لشٍم ّز ػمذٕ حتٖ هؼاؼآ را تِ دست ت٘اٍرٗن کِ تؼذ اس آى صحت هؼاؼآ ّن استفادُ ضَد؟ 

فزهاٗص اٗطاى تِ اٗي خا رس٘ذ کِ اٍفَا ّ٘أتٖ دارد . ػثارتٖ ّن کِ تزرسٖ هٖ کزدٗن، ػثارت ض٘خ تَد

تاٗذ تثٌ٘٘ن ّز ػمذٕ چِ داللتٖ . کِ داللت تز ٍخَب ٍفاء هٖ کٌذ ٍ ٍفاء ً٘ش ٗؼٌٖ ػول تِ همتع٘ات ػمذ

اٍفَا ّن  هٖ گَٗذ ٍاخة است کِ ضوا ٍفاء . دارد ٍ تِ ّز چِ داللت کزد، ضوا تاٗذ تِ آى هلتشم ضَٗذ

اگز ػمذ ًکاح تَد . اگز ػمذ التعاء تول٘ک کزد، ٍفاء کٌ٘ذ. کٌ٘ذ تِ ها ٗمتعِ٘ الؼمذ تحسة الذاللٔ اللفظ٘ٔ

ٍ التعاء  تشٍٗح کزد، ، تاٗذ ٍفاء کٌ٘ذ، اگز هثل ًذر، التعاء ػول خارخٖ کزد، ّز چِ کِ ػمذ التعاء 

کزد حاال ٗک ػول خارخٖ را گزدى ضوا گذاضت، ٗا ٗک اػتثارٕ را هثل تول٘ک ٗا تشٍٗح را گزدى ضوا 

تؼذ خٌاب ض٘خ فزهَدًذ کِ اگز اٗي هؼٌإ هؽاتمٖ آِٗ . گذاضت، ضوا تاٗذ تِ ها ٗمتعِ٘ الؼمذ ػول کٌ٘ذ

ضذ ٍ اس آى حکن تکل٘فٖ در آهذ کِ در هثل ت٘غ، تصزف در هال غ٘ز حزام است، چَى ػمذ التعاء هٖ 

 – کِ التعاء تول٘ک هال ضوا را تِ غ٘ز داضت –کٌذ کِ اٗي هث٘غ، هال هطتزٕ تاضذ ٍ ضوا تؼذ اس ت٘غ 

اٗي حزهت تصزف ّن ٗک اؼالق احَالٖ . حزام است. دٗگز ًوٖ تَاً٘ذ در هال هطتزٕ، تصزف کٌ٘ذ

فسخ ّن کِ کزدٗذ تاس تصزف در هال . چِ لثل الفسخ، چِ تؼذ الفسخ. ٗک ػوَم اسهاًٖ دارد. دارد
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چَى خٌاب ض٘خ . چَى همتعإ ػمذ است. تصزف حزام تَدُ ٍ حزام خَاّذ تَد. هطتزٕ حزام است

. فساد فسخ ٍ رخَع است. اٗي، السم هسإٍ اش، لشٍم است. فزهَدًذ کِ اٗي تا فساد فسخ هالسهِ دارد

هگز آدم در هال خَدش تصزف کٌذ کار ! چزا؟ چَى اگز فسخ خائش تَد، چزا تصزف ضوا حزام تاضذ؟

گفت اٍفَا تالؼمَد،هٖ گَٗذ کِ هي . لذا ض٘خ اٗي ؼَرٕ آِٗ را هؼٌا کزد! حزاهٖ را هزتکة ضذُ است؟

ٗک ٍخَب تکل٘فٖ ٍفاء را گزدى ضوا هٖ گذارم کِ هؼٌإ اٗي ٍخَب تکل٘فٖ ٍفاء، هؼٌاٗص هثال در ت٘غ 

اٗي ػوَم . اٗي حزهت تصزف در هال غ٘ز، ػوَم ٍ اؼاللٖ دارد. حزهت تکل٘فٖ تصزف در هال غ٘ز است

ٍ اؼالق کِ اس اٗي حکن تکل٘فٖ درآهذُ است، السهِ اش اٗي است کِ رخَع ٍ فسخ تاؼل است ٍ هؼاهلِ 

تؼذ خٌاب ض٘خ فزهَدًذ کِ اگز اٗي ؼَرٕ تاضذ، هي در ٍالغ ٗک داللت هؽاتمٖ دارم کِ . السم است

 .ٗؼٌٖ حکن تکل٘فٖ ٍ ٗک داللت التشاهٖ دارم کِ ٗؼٌٖ لشٍم ٍ حکن ٍظؼٖ

- ... 

 .حزهت در هسالِ ٕ ًْٖ اس ظذ ػام ّو٘ي ؼَرٕ هٖ ضَد -

- ... 

اٗي . اصال در تحث حکن ضزػٖ خاٖٗ کِ ٍخَب دارٗن هٖ گَٗ٘ن حزهت حکن ضزػٖ ً٘ست. ًِ -

 .کِ رٍٕ اٗي هاًَر ًوٖ دّ٘ن تِ خاؼز اٗي است کِ رٍضي است

 ّن آٍردُ است کِ اصال در ػلن اصَل، تِ ها گفتِ اًذ کِ حکن ٍظؼٖ ً٘ست "تل"تؼذ گفت٘ن کِ ض٘خ ٗک 

. صذر ػثارت ض٘خ، ظاّز در دٍ هذلَل هؽاتمٖ ٍ التشاهٖ است. اال اٗي کِ اس حکن تکل٘فٖ اًتشاع ضَد

 دارًذ کِ فزلص "تل"تؼذ ٗک . هذلَل هؽاتمٖ اش، حکن تکل٘فٖ است ٍ هذلَل التشاهٖ اش، لشٍم است

تا لثلص اٗي است کِ اصال اٗي ؼَر ً٘ست کِ ضوا دٍ تا هذلَل تزإ آِٗ درست کٌ٘ذ تگَٗ٘ذ ٗکٖ هذلَل 
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اصال در ػلن اصَل ٗاد گزفت٘ن کِ ! خ٘ز. هؽاتمٖ تکل٘فٖ است ٍ ٗکٖ ّن هذلَل التشاهٖ ٍظؼٖ است

آى هَلغ اگز اٗي ؼَرٕ ضَد، در آِٗ ٗک . حکن تکل٘فٖ، هذلَل است ٍ آى اس تکل٘ف اًتشاع هٖ ضَد

حکن ت٘طتز ً٘ست ٍ آى ّن حکن تکل٘فٖ ٍخَب ٍفاء است ٗا تگَٗ٘ذ حزهت تصزف تِ ػٌَاى ٗک حکن 

 .تؼذ هي اس اٗي حزهت تصزف تؼذ الفسخ، اًتشاع لشٍم هٖ کٌن. تکل٘فٖ است

. در هماتل اٗي تحل٘ل خٌاب ض٘خ، هزحَم ػالهِ حلٖ در هختلف، ٗک تحل٘ل دٗگز را ارائِ کزدُ اًذ

اها ها تاٗذ دلت کٌ٘ن کِ تؼعٖ اس . اٗطاى هٖ گٌَٗذ کِ آِٗ حکن تِ ٍخَب ٍفاء توا ٗمتعِ٘ الؼمذ هٖ کٌذ

آِٗ هٖ گَٗذ ٍاخة است کِ ضوا توا ٗمتعِ٘ . تؼعٖ اس ػمَد، التعاء خَاس دارًذ. ػمَد التعاء لشٍم دارًذ

لذا اگز ٗک ػمذٕ خَدش التعاء خَاس دارد، ًوٖ ضَد اس آِٗ استفادُ کزد کِ اٗي ػمذ . الؼمذ ػول کٌ٘ذ

اگز ٗک ػمذٕ خَدش التعاء لشٍم داضت آِٗ هٖ گَٗذ ضوا . ضوا تِ همتعإ ػمذ ػول کٌ٘ذ. السم است

خلسِ ٕ لثل ّن آدرس دادم کِ استاد تشرگَار ها حعزت آٗت اهلل خَادٕ، . تِ همتعاٗص ػول کٌ٘ذ

لذا هٖ گٌَٗذ کِ فمْاء حك ًذارًذ اس اٗي آِٗ، اصالٔ اللشٍم در . ّو٘ي را در تفس٘زضاى اخت٘ار هٖ کٌٌذ

حاال ها ٗمتعِ٘ الؼمذ تارٓ لشٍم است ضوا تِ آى ػول هٖ کٌ٘ذ . اصالٔ الؼول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ! خ٘ز. ت٘اٍرًذ

 .ٍ تارٓ خَاس است، ضوا ؼثك آى ػول هٖ کٌ٘ذ

 

 :نقد شیخ بز دیدگاه عالمه حلی در مفاد اوفوا بالعقود

ًمذ خٌاب ض٘خ اٗي است کِ لشٍم ٍ خَاس، همتعإ . تؼذ خٌاب ض٘خ اٗي را ًمذٕ کزدًذ کِ دٗزٍس ًگفت٘ن

ٗؼٌٖ اٗي ؼَرٕ . تلکِ لشٍم، ٗک حکوٖ است کِ ضزع ٗا ػمالء در هَرد ػمذ، صادر هٖ کٌٌذ. ػمذ ً٘ست
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ٗا در رتثِ ٕ ساتك، التعائٖ تِ . ً٘ست کِ ػمذ در رتثِ ٕ ساتك، خَدش التعائٖ تِ ًام لشٍم داضتِ تاضذ

لذا هٖ گٌَٗذ اٗي حزف درستٖ . ًام خَاس داضتِ تاضذ ٍ تؼذ اٍفَا تگَٗذ کِ ٗدة ػل٘ک الؼول توا ٗمتعِ٘

چَى اٗي حزف سهاًٖ درست است کِ در رتثِ ٕ ساتك، . ً٘ست کِ ػالهِ تِ آى فزهاٗص فزهَدُ است

ها ٍلتٖ کِ ٗک ٍخَب ضزػٖ ! تؼذ هٖ فزهاٗذ کِ تلِ. خَد ػمذ، التعاء لشٍم کٌذ ٗا التعاء خَاس کٌذ

ًِ اٗي . ٗؼٌٖ لشٍم، حکوٖ است کِ تا اٗي تکل٘ف، اًتشاع هٖ ضَد. ٍفاء دارٗن، خَدش لشٍم را هٖ آٍرد

تؼذ اس ّو٘ي خا هٖ فزهاٗذ کِ . کِ لثال تَدُ است ٍ آِٗ تخَاّذ تگَٗذ کِ ّز چِ تَدُ را ضوا ػول کٌ٘ذ

فساد فزهاٗص ػالهِ کِ رٍضي هٖ ضَد، فساد ٗک لَل دٗگز ّن رٍضي هٖ ضَد ٍ آى اٗي کِ کسٖ فکز 

. اٗطاى هٖ گَٗذ اٗي ّن غلػ است. ًکٌذ کِ آِٗ دٍ حکن دارد کِ ٗکٖ تکل٘فٖ است ٍ ٗکٖ ٍظؼٖ است

اس ! تلِ. چَى ها تزإ ضوا تحل٘ل کزدٗن کِ در آِٗ ٗک حکن ت٘طتز ً٘ست ٍ آى ّن حکن تکل٘فٖ است

تکل٘ف، ها لشٍم را تِ ػٌَاى ٗک حکن ٍظؼٖ ٗا فساد فسخ ٍ رخَع را تِ ػٌَاى ٗک حکن ٍظؼٖ، اًتشاع 

 .ٍلٖ آِٗ ٗک حکن ت٘طتز ًذارد ٍ آى ّن حکن تکل٘فٖ است. هٖ کٌ٘ن

لذا اگز کسٖ تخَاّذ فزهاٗص ض٘خ را خوغ تٌذٕ کٌذ، خوغ تٌذٕ اش اٗي است کِ آِٗ ٍخَتٖ دارد تزإ 

ٍفاء، ٍفاء ٗؼٌٖ ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ ٍ اٗي ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ، ٗک حکن تکل٘فٖ ت٘طتز در آِٗ ً٘ست 

 .ٍ اٗي حکن السم هساٍٖٗ دارد تِ ًام لشٍم کِ اس آى اًتشاع هٖ ضَد

 

 :تفصیل دیدگاه محقق خوئی در مفاد اوفوا بالعقود
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 ّوزاُ ض٘خ – خَب تَخِ تکٌ٘ذ –هزحَم آٗت اهلل خَئٖ رظَاى اهلل تؼالٖ ػلِ٘ در ارتثاغ تا هؼٌإ آِٗ 

حاال . ّ٘أت ّن در آِٗ ظاّز در ٍخَب است. است ٍ هٖ گَٗذ کِ ػمذ ّو٘ي است کِ ض٘خ فزهَدُ است

ٍلٖ ٍالغ هؽلة اٗي است کِ اگز ها . ٍخَب را تؼذا تَظ٘ح هٖ دّ٘ن ٍلٖ ّو٘ي است کِ ض٘خ هٖ فزهاٗذ

ٗک . تاض٘ن ٍ تحل٘ل ض٘خ ٍ هثٌإ اصَلٖ ض٘خ را در ًظز ًگ٘زٗن، هٖ ضَد اس آِٗ دٍ حکن را استفادُ کٌن

 را "تل"ٗؼٌٖ آلإ خَئٖ آى . اًصافا ّن اٗي رػاٗت اهاًت در ت٘اى ض٘خ است. هؽاتمٖ ٍ ٗک التشاهٖ

اگز هي تاضن ٍ ظاّز آِٗ، ٗک حکن تکل٘فٖ ٍخَب ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ دارم . درست هؼٌا کزدُ است

اٗي حکن تکل٘فٖ است کِ تِ داللت . ٗا ٗک حکن تکل٘فٖ حزهت تصزف لثل الفسخ ٍ تؼذ الفسخ دارم

اٗطاى هٖ فزهاٗذ اگز ها . التشاهٖ اس آى ٗک حکن ٍظؼٖ تِ ًام لشٍم تِ ػٌَاى السم هسإٍ ًت٘دِ هٖ ضَد

ض٘خ . اها اگز تخَاّ٘ن هثٌإ ض٘خ در اصَل را در ًظز تگ٘زٗن. تاض٘ن ٍ ظاّز آِٗ، اٗي ؼَرٕ هٖ ضَد

اگز هي خؼل حکن ٍظؼٖ را اًکار کزدم، . هؼتمذ است کِ هؼٌا ًذارد کِ خؼل حکن ٍظؼٖ داضتِ تاض٘ن

دٗگز تاٗذ اس آى داللت التشاهٖ، دست تزدارم ٍ تگَٗن ٗک هدؼَل در آِٗ ت٘طتز ٍخَد ًذارد ٍ آى ّن 

لذا اگز . حکن تکل٘فٖ است کِ خؼل ضذُ است ٍ ػمل اس آى حکن تکل٘فٖ، حکن ٍظؼٖ را اًتشاع هٖ کٌذ

اگز هي گفتن خؼل حکن ٍظؼٖ لغَ است .  را در هکاسة درست هؼٌا ًوٖ کٌذ"تل"کسٖ فٌٖ ًثاضذ، آى 

لذا ٗک تؼث٘ز تس٘ار خَتٖ هحمك . ٍ غلػ است ٍلَ ٗک دل٘لٖ ّن داللت کٌذ تاٗذ اس آى دست تکطن

 :خَئٖ دارًذ

 .فاٙٗٔ الکزٗؤ دالٔ ػلٖ الحکن التکل٘فٖ ٍ الَظؼٖ هؼا

هؽاتمٖ اش . هؽاتمٖ حدت است ٍ التشاهٖ ّن حدت است. آِٗ دٍ تا داللت دارد. ّ٘چ اضکالٖ ّن ًذارد

ض٘خ ّن . ّ٘چ اضکالٖ ّن ًذارد. هٖ ضَد خؼل حکن تکل٘فٖ ٍ التشاهٖ اش هٖ ضَد خؼل حکن ٍظؼٖ
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خؼل تکل٘ف کزدٗذ ٗؼٌٖ حزهت تصزف تؼذ الفسخ، . لطٌگ گفتِ است کِ اٗي هلشٍم هسإٍ است تا آى

 :تؼذ هٖ فزهاٗذ. اٗي تا لشٍم ٍ فساد فسخ هالسم است

 .أٍ أًْا تذل ػلٖ الحکن التکل٘فٖ فمػ ٍ ٌٗتشع هٌِ الحکن الَظؼٖ ػلٖ هسلکِ لذس سزُ

 در هکاسة است کِ هي ػزض کزدم لثل اس تل ٍ تؼذ "تل"اٗي خاٗگاُ . خ٘لٖ ّن حزف پختِ إ است

ٗؼٌٖ اگز هي گفتن اهکاى خؼل حکن تکل٘فٖ ٍخَد دارد اها حکن ٍظؼٖ را . اس تل، دٍ تا هؽلة است

ضارع ًوٖ تَاًذ خؼل کٌذ تلکِ ػمل است کِ اًتشاع  هٖ کٌذ، ضارع خؼل حزهت تصزف کزدُ است، خؼل 

ٗا اس حزهت تصزف، لشٍم را اًتشاع . ضوا اس خَاس تصزف، هلک٘ت را اًتشاع کي. خَاس تصزف کزدُ است

 . لذا اٍل٘ي ًکتِ ٕ خَب تَظ٘حٖ هحمك خَئٖ اٗي است. فساد رخَع ٍ فساد فسخ را اًتشاع کي. کي

 :امکان دفاع اس معنای سومی که شیخ منکز آن بود

هؼٌإ . تزاساس اٗي تَظ٘ح آلإ خَئٖ، آى هؼٌإ سَهٖ کِ ض٘خ ت٘اى کزد، دٗگز خ٘لٖ ظؼ٘ف ً٘ست

آلإ خَئٖ هٖ گَٗذ ضوا راست هٖ گَٗ٘ذ ٍ تا هثٌإ . سَم اٗي تَد کِ ٗک کسٖ تگَٗذ دٍ حکن دارد

اها اگز . ٗک حکن ت٘طتز ًذارد کِ ّواى حکن تکل٘فٖ است. ضوا ًوٖ ضَد کِ آِٗ دٍ حکن داضتِ تاضذ

 !کسٖ در ػلن اصَل، هثٌإ ضوا را ًذاضت، چِ اضکالٖ دارد کِ دٍ حکن هؼا، اس آِٗ استفادُ هٖ ضَد؟

 

 :اشکال محقق خوئی به مزحوم شیخ در معنای وفاء
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تؼذ آلإ خَئٖ هٖ گَٗذ اها ٗک اضکالٖ در فزهاٗص ض٘خ ٍخَد دارد کِ اٗي اضکال است کِ سثة ضذُ 

. خَب تَخِ کٌ٘ذ، اٗطاى تحل٘ل خَتٖ ارائِ هٖ دّذ. است ػالهِ حلٖ، آى ؼَرٕ فزهاٗص تفزهاٌٗذ

آلإ خَئٖ هٖ خَاّذ تفزهاٗذ کِ رٗطِ ٕ هؼٌاٖٗ کِ ض٘خ لائل است، سثة هٖ ضَد کِ ٗک اضکالٖ در 

ٍ اگز اٗي اضکال را ًتَاً٘ن حل کٌ٘ن کل آِٗ اس . آِٗ پذٗذ ت٘اٗذ کِ ّ٘چ کسٖ ًتَاًذ تِ آى هلتشم ضَد

 –رٗطِ ٕ هؼٌا اٗي است . اٗي رٗطِ ّن سثة هٖ ضَد کِ ػالهِ آى فزهاٗص را تفزهاٗذ. دستواى هٖ رٍد

ض٘خ گفتِ است کِ ٍفاء ٗؼٌٖ ػول .  ض٘خ ٍفاء را درست هؼٌا ًکزدُ است–حاال اضکال را تؼذا هٖ گَٗن 

اگز گفت٘ن ٍفاء ٗؼٌٖ ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ، اٍل٘ي هستطکلواى ػالهِ حلٖ است کِ . توا ٗمتعِ٘ الؼمذ

لذا اگز گفت٘ن ٗدة الَفاء ٗؼٌٖ . تصَر فزهَدُ اًذ کِ ها ٗمتعِ٘ الؼمذ، تارٓ لشٍم است ٍ تارٓ خَاس است

 . ٗدة الؼول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ، ضوا اٍل تاٗذ ها ٗمتعِ٘ الؼمذ را رٍضي کٌ٘ذ تؼذ اس آِٗ استفادُ کٌ٘ذ

 

 :در صورت التشام به بزداشت شیخ، مالسمه ای بین وفاء به مقتضای عقد و حزمت تصزف وجود ندارد

اٗطاى هٖ فزهاٗذ اگز اٗي ؼَر تاضذ کِ ض٘خ هٖ گَٗذ ٗک اضکالٖ پ٘ص هٖ آٗذ ٍ آى اٗي کِ هالسهِ کال 

خ٘لٖ ّن تا آى کار دارٗن ٍلٖ تمِ٘ ٕ کارّاٗواى را در . خ٘لٖ اًصافا تَخِ کزدُ اًذ. اس دستواى هٖ رٍد

اٗطاى هٖ فزهاٗذ ها . فؼال هٖ خَاّ٘ن ٗک تزداضت صافٖ اس آِٗ را درست کٌ٘ن. لشٍم پٖ هٖ گ٘زٗن

ٗدة ػلٌ٘ا الَفاء تالؼمذ ٗؼٌٖ ٗدة ػلٌ٘ا الَفاء . همتعإ ػمذ، تول٘ک است. ٗمتعِ٘ الؼمذ، تول٘ک است

حاال خٌاب ض٘خ، ؼزف هالسهِ را حزهت تصزف لزار . همتعإ ػمذ ّن تول٘ک است. توا ٗمتعِ٘ الؼمذ

در اٗي . اگز کسٖ در هلک هطتزٕ تصزفٖ تکٌذ. حزهت تصزف، رتؽٖ توا ٗمتعِ٘ الؼمذ ًذارد. دادُ است

اها اگز در هلک هطتزٕ تصزف کٌذ . تصزف اگز اًکار هلک٘ت کٌذ تا همتعإ ػمذ هخالفت کزدُ است
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اگز ها تاض٘ن ٍ آِٗ، آِٗ . ٍلٖ لائل ّن تاضذ کِ اٗي هلک هطتزٕ است ٍ تگَٗذ هي هٖ خَاّن تصزف کٌن

چَى فزظواى اٗي است کِ آِٗ هٖ گَٗذ تز ضوا ٍاخة است ػول کٌ٘ذ توا . اٗي را ًفٖ ًکزدُ است

هٖ گَٗذ اگز کسٖ اسدٍاج کٌذ ٍ تصو٘ن داضتِ . ٗک هثال لطٌگ فمْٖ ّن هٖ سًذ اٗطاى. ٗمتعِ٘ الؼمذ

. ها ٗمتعِ٘ الؼمذ، سٍخ٘ت است. اٗي ها ٗمتعِ٘ الؼمذ را اًکار ًکزدُ است. تاضذ کِ ًفمِ ٕ سًص را ًذّذ

. صزف ًفمِ ًذادى، اًکار همتعإ ػمذ ً٘ست. هٖ گَٗن اٗي سى هي است اها ًفمِ اش را ًوٖ خَاّن تذّن

هي اگز گفتن ٍفاء تِ ػمذ، ٗؼٌٖ ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ است ٗؼٌٖ هلتشم تاضن تِ هلک٘ت ًِ اٗي کِ هلتشم 

. لذا اگز کسٖ ٍفاء را ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ گزفت، تاٗذ تِ همتعٖ ػول کٌذ. تاضن تِ اٗي کِ تصزف ًکٌن

ها اس خارج هٖ داً٘ن کِ اٗي هال غ٘ز است ٍ تصزف در ! تلِ. اس اٗي فٖ ًفسِ، حزهت تصزف در ًوٖ آٗذ

هي اس خارج هٖ . اها آِٗ اٗي را تِ هي ًوٖ گَٗذ. اٗي سز خاٗص. هال غ٘ز تذٍى رظاٗص، حزام است

اها هؼٌاٗص اٗي ً٘ست کِ هي همتعإ . داًن کِ ًفمِ حك سى است ٍ ػذم اداء حك اٗي سى، حزام است

همتعإ ػمذ تشٍٗح سٍخ٘ت است ٍ همتعإ ػمذ ت٘غ، . ػمذ تشٍٗح ٗا همتعإ ػمذ ت٘غ را سٗزپا گذاضتِ ام

لذا اگز اٗي ؼَرٕ ضذ، . هي الزار تِ سٍخ٘ت دارم. هي الزار دارم کِ اٗي هلک هطتزٕ است. هلک٘ت است

ض٘خ اٗي ؼزف گفت کِ هي اس حزهت تصزف ٍ اؼالق احَالٖ ٍ . هالسهِ ٕ ض٘خ اس دستص هٖ رٍد

تِ اٗطاى هٖ گٌَٗذ کِ حزهت تصزف اس کدإ آِٗ در . ػوَم اسهاًٖ حزهت تصزف، لشٍم را در هٖ آٍرم

 !آهذ؟

- ... 

 .تصزف در هال غ٘ز -

- ... 
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هٖ . ض٘خ هٖ گَٗذ ٍخَب ٍفاء تِ همتعإ ػمذ، ٗؼٌٖ حزهت تصزف. ض٘خ اٗي را هٖ گَٗذ -

گَٗ٘ن اس کدا درآهذ؟ ػثارت ض٘خ اٗي تَد کِ ها ٗک حزهت تصزفٖ دارٗن کِ اؼالق احَالٖ ٍ 

. هٖ گَٗن همتعإ ػمذ هلک٘ت است. اسهاًٖ دارد ٍ السم هسإٍ اش، لشٍم ٍ فساد رخَع است

اگز التشام تِ هلک٘ت داضتِ تاض٘ذ چؽَرٕ هٖ خَاّ٘ذ لشٍم را . ضوا تِ همتعإ ػمذ هلتشم ّست٘ذ

خة ! تِ ػٌَاى السم هسإٍ در ت٘اٍرٗذ؟ ٗا تا هثٌإ ض٘خ، تگَٗ٘ذ ها لشٍم را اس کدا اًتشاع کٌ٘ن؟

ض٘خ ٗک فزاست فمْ٘اًِ إ دارد ٍ هٖ خَاّذ اس ٗک ؼزف هي را تِ تکل٘ف تزساًذ تا اس 

لشٍم اس کدإ آى در هٖ آٗذ؟ هي هلتشم . تکل٘ف حزهت تصزف است. تکل٘ف، ٍظغ را اًتشاع کٌذ

اگز هي تاضن ٍ اٗي آِٗ، اس کدإ آى حزهت اٗي . تِ هلک٘ت ّستن اها ػذٍاًا، تصزف هٖ کٌن

 تصزف در هٖ آٗذ؟

هلتَشَم ٗؼٌٖ آى چِ . لذا اٗطاى هٖ گَٗذ کِ اگز گفت٘ذ ٍفاء، ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ است در هلتَشَم هٖ افت٘ذ

 .اس هلک٘ت ًوٖ تَاً٘ذ تِ حزهت تصزف تزس٘ذ. ٗؼٌٖ هلک٘ت. کِ اٗي التشام، آى را هٖ آٍرد

اٗطاى هٖ گَٗذ اگز ض٘خ کِ تِ هي گفتِ است ٍفاء ٗؼٌٖ الؼول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ، خة ها ٗمتعِ٘ الؼمذ، 

التشاهٖ اس ؼزف . اٗطاى هٖ گَٗذ ػمذ در ٍالغ دٍ تا التشام است. ػول تِ هلتَشَم اٗي التشام. هلک٘ت است

کِ هي التشام داضتِ تاضن هلک٘ت هطتزٕ . هلتَشَهٖ دارد تِ ًام هلک٘ت. تائغ ٍ التشاهٖ اس ؼزف هطتزٕ

دٍ تا . هلتَشم هي هلک٘ت است. ًسثت تِ هث٘غ ٍ هطتزٕ ّن التشام داضتِ تاضذ تِ هلک٘ت تائغ ًسثت تِ ثوي

حزهت . حزهت اس آى در ًوٖ آٗذ. اگز ػول تِ هلتَشَم تاضذ گزفتار هٖ ضَم. التشام دارم ٍ ٗک هلتَشَم دارم

ٗک . اًتشاع حکن ٍظؼٖ اس حکن تکل٘فٖ اس دستن هٖ رٍد. تصزف اس دستن تزٍد هالسهِ اس دستن هٖ رٍد

درتارُ ٕ اؼالق صزف الَخَدٕ اٗي التشام . اضکال دٗگزٕ ّن دارًذ کِ خ٘لٖ تِ تحث ها هزتَغ ً٘ست
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اها اگز هي ٍفاء را .آلإ خَئٖ هٖ گَٗذ اٗي هطکل است. است ٍلٖ هي خ٘لٖ ًوٖ خَاّن ؼَلص تذّن

تِ هؼٌإ اًحاء گزفتن ٍ گفتن اٍفَا ٗؼٌٖ اٗصال ضئ الٖ آخزُ، اٗطاى هٖ گَٗذ اگز هي ٍفاء را سز اٗي 

آى هَلغ . ًمط اٗي التشام حزام است. هؼٌا آٍردم، آى هَلغ دٗگز تا خَد التشام کار هٖ کٌن ًِ تا هلتَشَم

اٗطاى هٖ گَٗذ اگز ها اٗي کار را تکٌ٘ن آى هَلغ هطکل ها در هذلَل آِٗ تزؼزف . لشٍم اس آى در هٖ آٗذ

لذا اٗطاى در هؼاؼآ کِ هٖ رسذ . ها ٗک ٍخَب ٍفاء دارٗن ٍ ٍفاء را درست هؼٌا هٖ کٌ٘ن. هٖ ضَد

ّو٘ي ٗک خولِ دارد ٍ هٖ گَٗذ ها هؼتمذٗن کِ هذلَل هؽاتمٖ آِٗ، لشٍم است ًِ اس تاب ػول توا ٗمتعِ٘ 

 . الؼمذ کِ ؼزف ػالهِ حلٖ لزار تگ٘زٗن

 :پاسخ به نظزیه ی آیت اهلل جوادی دام ظله در بزداشت اس آیه ی اوفوا

لذا اس ّو٘ي خا خَاب استادهاى آلإ خَادٕ را هٖ دّ٘ن کِ اگز ٍفاء، ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ تاضذ، تاسُ 

اٍل تاٗذ تکل٘ف . راُ تزإ حزف ػالهِ حلٖ تاس هٖ ضَد ٍ تؼذ ضوا تاٗذ اضکال ض٘خ را خَاب تذّ٘ذ

اٗطاى هٖ گَٗذ اگز ٍفاء را تِ هؼٌإ اًحاء ٍ اٗصال الطئ الٖ آخزُ گزفت٘ن، دٗگز در . ٍفاء را رٍضي کٌ٘ن

خَد اٗي . اٗصال الٖ آخزُ هٖ خَاّذ. خَد اٗي ػمذ، ٍفاء هٖ خَاّذ. فعإ ها ٗمتعِ٘ الؼمذ ًوٖ رٍٗن

الثتِ در خَد هؼاؼآ ّن . فزهاٗص اٗطاى را در خ٘ارات ٗک ًگاّٖ تفزهاٗ٘ذ. التشام هَظَع کار هٖ ضَد

ها فؼال هٖ خَاّ٘ن ٗک تصَٗز اخوالٖ اسهؼٌإ هؽاتمٖ آِٗ تِ دست ت٘اٍرٗن تا تِ . اٗي را ت٘اى کزدُ اًذ

 .فزهاٗطات ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ ٍ حعزت اهام تزس٘ن

 .ٍ صلٖ اهلل ػلٖ هحوذ ٍ آلِ الؽاّزٗي

 

 


