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 تسن اهلل الزحوي الزح٘ن

 الحوذ هلل رب الؼالو٘ي

 ٍ صلٖ اهلل ػلٖ هحوذ ٍ آلِ الؽاّزٗي

 :هزٍری بز جلسات گذشتِ

اجواال تحث تِ . فزهاٗطات ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ را ت٘اى کزدٗن. تحث ها درتارُ ٕ آِٗ ٕ اٍفَا تالؼمَد تَد

اٗي جا رس٘ذ کِ آٗا در هؼٌإ ػمذ، ل٘ذٕ دارٗن کِ در خَد هؼٌإ آى، لشٍم را اػتثار تکٌذ ٗا ًِ؟ 

ػزض کزدٗن کِ اگز در هؼٌإ ػمذ، لشٍم اػتثار تطَد، دٗگز ًوٖ ضَد اس هحوَل آى گشارُ، لشٍم را 

دٗذگاُ دٍم اٗي تَد کِ اس هَظَع لعِ٘ . ٗؼٌٖ ًوٖ ضَد السم را دٍتارُ السم داًست.دٍتارُ درست کزد

دٗذگاُ سَم کِ اهام اس آى دفاع هٖ . ٕ ها، لشٍم در ً٘اٗذ، تلکِ اس هحوَل لعِ٘ ٕ ها لشٍم در ت٘اٗذ

ػزض کزدٗن هحمك خَئٖ هٖ خَاٌّذ اس . کٌٌذ اٗي است کِ ًِ در هَظَع لشٍم ّست ٍ ًِ در هحوَل

ٍلٖ ها تؼجة کزدٗن کِ . دٗذگاُ دٍم تثؼ٘ت کٌٌذ کِ در هَظَع لشٍم ًذارٗن ٍ در هحوَل لشٍم دارٗن

ػثارتٖ کِ اس ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ دٗزٍس اس . چزا اضکال ضثِْ ٕ هصذالِ٘ تؼذ الفسخ را لثَل کزدُ اًذ

تفس٘ز الو٘شاى خَاًذٗن اٗي تَد کِ اٗطاى هٖ فزهَدًذ  ػمذ ٗک ًَع ضذّٕ است کِ ٗصؼة هؼِ اًفصال 

 کِ ظاّز تؼث٘ز ػالهِ ّو٘ي است ٍ تؼذا اٗي را –اگز اٗي ًَع تستي هؽزح تاضذ . أحذّوا ػي اٙخز

تؼذ فزهَدًذ کِ اٗي ًَع ضذّ ٍ رتػ ٗکٖ تِ .  آى هَلغ، در ػٌَاى ػمذ، لشٍم هٖ آٗذ–تزرسٖ هٖ کٌ٘ن 

دٗگزٕ کِ خصَص٘تص اٗي است کِ ٗصؼة هؼِ اًفصال أحذّوا ػي اٙخز، در اهَر حسٖ ّن ٍجَد 
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چ٘شٕ را تا ؼٌاب هٖ تٌذٗن ٗا ؼٌاتٖ را تِ . هثل اٗي گزُ ّاٖٗ کِ ؼٌاب ّا تِ ّن هٖ خَرًذ. دارد

اگز اٗي . تؼذ فزهَدًذ السهِ ٕ اٗي هؼٌا، لشٍم ٍ التشام ٗکٖ تِ دٗگزٕ است. ؼٌاتٖ دٗگز گزُ هٖ سً٘ن

تؼذ ّن ػزض کزدٗن کِ فمػ ٗک ل٘ذٕ در فزهاٗص . ؼَرٕ ضَد، در هَظَع لشٍم خَات٘ذُ است

ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ است کِ فزهَدًذ اٗي اٍفَا تالؼمَد ّز ػمذٕ را هٖ گ٘زد هٌتْٖ ػمذٕ کِ تا ٍفاء 

 .ساسگار تاضذ

 :عدم صزاحت هعٌای ٍفاء در تفسیز الویشاى

. ها  در ٍفاء دٍ تا هؼٌا تزرسٖ کزدٗن. در ػثارت ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ، تصَٗز صزٗح ٍفاء ً٘اهذُ است

ٗک تار گفت٘ن کِ ٍفاء ّواى ؼَر کِ ض٘خ در هکاسة ت٘اى کزدُ اًذ، ٗؼٌٖ ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ، التشام 

تِ همتع٘ات ػمذ ٍ سٗز پا ًگذاضتي همتع٘ات ػمذ، هؼٌإ دٍم اٗي تَد کِ اٗي التشام را اٗصال ٍ اًْاء 

در ػثارت ػالهِ اٗي تَد کِ . خَد التشام را ًمط ًکٌن. ًِ اٗي کِ تِ هلتشَم پإ تٌذ تاضن. کٌن الٖ آخزُ

ػمذ ٗک ًَع ضذّ ٗکٖ تِ دٗگزٕ است تِ ضکلٖ کِ ٗصؼة هؼِ اًفصال احذّوا ػي اٙخز، اها اٗي ضذّ 

اٗي . اى ضاء اهلل در تزرسٖ اٗي را اضارُ خَاّ٘ن کزد. تاٗذ ٗک ؼَرٕ تاضذ کِ ٍفاء تِ آى تخَرد

 .اجوال فزهاٗص ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ است در فعإ تحثٖ کِ ها کزدٗن

اگز خاؼزتاى تاضذ ها گشارُ اٗي ؼَرٕ . اس جْت ّ٘أت ّن ػالهِ فتَٕ دادًذ کِ ٍجَب ٍفاء است

ػمذ را ٗک گزُ خاظ ٍ ضذّ خاظ داًستٌذ کِ در آى لشٍم ٍ التشام . کزدٗن کِ الؼمذ ٗجة الَفاء تِ

تاٗذ تؼ٘٘ي تکل٘ف ضَد کِ کذام هؼٌإ ٍفاء اٗي جا . ّست، ٍفاء ٗک همذارٕ هؼٌاٗص رٍضي ً٘ست
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ٍجَب را ّن گفتٌذ کِ ٗک حکن ػاهٖ است کِ ضارع همذس ٍفاء تِ ّز ػمذٕ ٍ ّز . درست است

 .ػْذٕ را السم داًستِ است

 

 :بیاًات آیت اهلل جَادی دام ظلِ در تفسیز آیِ ی اٍفَا

اٗطاى تمزٗثا فزهاٗطاتطاى تَظ٘ح . اهزٍس فزهاٗطات حعزت آٗت هلل جَادٕ را هزٍر هٖ کٌ٘ن

 .تؼذ تا ّن تزرسٖ ضاى هٖ کٌ٘ن. فزهاٗطات استادضاى است هٌتْٖ تا ٗک تفاٍت ّاٖٗ

اٗطاى در همام تفس٘ز آِٗ ٕ اٍفَا تالؼمَد ًکات ارسضوٌذٕ را هؽزح هٖ کٌٌذ کِ ػزض کزدم تؼعٖ 

 . ّاٗطاى تِ هٌشلِ ٕ تَظ٘ح فزهاٗطات ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ است

 . ٗؼٌٖ گزُ را هؽلك گفتِ اًذ. هٖ گٌَٗذ کِ ػمذ، ٗؼٌٖ تستي ٍ گزُ سدى: ًکتِ ٕ اٍل

 ٗؼٌٖ حفظ همتع٘ات – اٗي جا لطٌگ ٍفاء را تحذٗذ هٖ کٌٌذ –تؼذ هٖ گٌَٗذ کِ ٍفاء : ًکتِ ٕ دٍم

 .ػمذ ٍ التشام تِ لَاسم ٍ سٗز پا ًگذاضتي آى ّا

ػمذ ! اٗطاى هٖ گٌَٗذ خ٘ز. دٗذٗذ کِ آلإ خَئٖ تالش کزدًذ کِ ػمذ را حذثٖ کٌٌذ: ًکتِ ٕ سَم

چزا؟ هٖ گٌَٗذ چَى ح٘ث . ح٘ث حذثٖ ٍ هصذرٕ اش هَظَػ٘ت ًذارد. اٗي جا اسن هصذر است

آى هوا ٗالئن الَفاء را کِ در ػثارت آلإ ؼثاؼثاٖٗ تَد، اٗطاى . حذثٖ اش تا ٍفاء ٍ ًمط ًوٖ ساسد

سؼٖ کزدُ اًذ اٗي ؼَرٕ هؼٌا کٌٌذ ٍ تگٌَٗذ ح٘ث هصذرٕ ٍ حذثٖ ػمذ، ٗؼٌٖ خَد تستي ٍ گزُ سدى 
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لاتل٘ت ًذارد کِ تگَٗن اٗي تالٖ است ٍ تاٗذ تِ . تِ هؼٌإ هصذرٕ، خة اٗي هؼٌا، ٗک اهز گذراست

لذا هٖ فزهاٌٗذ کِ اٗي جا ػمذ تِ هؼٌإ هؼمَد . آى ٍفاء کزد ٗا تگَٗن حزام است کِ ًمعص کٌ٘ذ

هؼمَد ها ّواى پ٘واى است کِ در ٍػاء . ّواى ؼَر کِ خلك را تِ هؼٌإ هخلَق تِ کار هٖ تزٗن. است

درست است کِ اهز اػتثارٕ است ٍلٖ ّو٘ي پ٘واًٖ کِ در ٍػاء اػتثار تالٖ است را . اػتثار تالٖ است

 .ٗؼٌٖ تگَٗ٘ن اٗي تالٖ است پس تِ همتع٘اتص ػول کي. هٖ تَاً٘ن تا ٍفاء جوغ کٌ٘ن

ًکتِ ٕ اٍل اٗي تَد کِ ػمذ ٗؼٌٖ گزُ سدى ٍ تستي، گزُ . پس تا حاال سِ ًکتِ اس اٗطاى خَاًذٗن

ًکتِ ٕ سَم اٗي . خاظ ًگفتِ اًذ، ًکتِ ٕ دٍم اٗي تَد کِ ٍفاء تِ هؼٌإ التشام تِ همتع٘ات ػمذ است

 .تَد کِ ح٘ث اسن هصذر ػمذ اٗي جا هؽزح است

 :ًسبت بیي عقد ٍ عهد اس دیدگاُ آیت اهلل جَادی آهلی

اٗي جا ٗک . در ًکتِ ٕ چْارم هٖ فزهاٌٗذ کِ ًسثت ت٘ي ػمذ ٍ ػْذ ػوَم ٍ خصَظ هؽلك است

ٍلٖ کأى در خَد ػمذ ٍ ػْذ . ػالهِ ػمذ را ػْذ گزفتٌذ. همذارٕ تا فزهاٗص ػالهِ فزق دارد

اٗطاى اٗي جا تِ تثغ تؼعٖ اس هفسزٗي هثل صاحة هجوغ الث٘اى هٖ گٌَٗذ . خصَص٘ت لائل تَدًذ

اگز ػمذ، ػْذ هطذد تاضذ ٗؼٌٖ ٗک ل٘ذٕ در ػْذ تِ ٍجَد ت٘اٗذ، آى هَلغ ت٘ي . ػمذ، ػْذ هطذد است

 تِ تؼث٘ز –هٌتْٖ ٗک هساهحِ إ در ت٘اى صاحة هجوغ ّست . ضاى ػوَم  ٍخصَظ هؽلك است

 ٗک اضتثاّٖ کزدُ اًذ کِ اهام آى جا اضکال –اهام هجوؼ٘ي، ّن هجوغ الثحزٗي ٍ ّن هجوغ الث٘اى

صاحثٖ . گزفتِ است ٍ آلإ جَادٕ آى اضکال را تِ تثغ استادضاى حعزت اهام تصح٘ح کزدُ اًذ
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اهام هٖ گٌَٗذ . الوجوؼ٘ي گفتِ اًذ کِ ًسثت، ػوَم ٍ خصَظ هؽلك است ٍلٖ ّز ػْذٕ، ػمذ است

اگز ػوَم ٍ خصَظ هؽلك است، تاٗذ ّز ػمذٕ ػْذ تاضذ ٍلٖ ّز ػْذٕ السم ً٘ست کِ ! ٗؼٌٖ چِ؟

. حاال ػج٘ة است کِ در ت٘اى هحمك اصفْاًٖ ّن ّست. چَى ػمذ هٖ ضَد ػْذ هطذد. ػمذ تاضذ

خالصِ ًکتِ إ کِ آلإ جَادٕ اضارُ هٖ کٌٌذ ٍ در فزهاٗطات استادضاى ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ ً٘ست اٗي 

است کِ ػمذ را ػْذ هطذد هٖ گ٘زًذ ٍ تؼذ ّن ًسثت ت٘ي ػمذ ٍ ػْذ را ػوَم ٍ خصَظ هؽلك هٖ 

 .تٌٌ٘ذ تز اساس اصالحٖ کِ استادضاى حعزت اهام کزدُ اًذ

 

 :دلیل خطاب آیِ ی اٍفَا بِ هَهٌیي علی رغن عوَهیت آى اس دیدگاُ آیت اهلل جَادی

تؼذ در همام تَظ٘ح تاس دٍ ًکتِ ٕ اظافِ إ دارًذ کِ چزا آِٗ ٕ اٍفَا کِ ػام است ٍ ٍجَب ٍفاء را 

تؼذ ّن تَظ٘ح هٖ . ٗا أْٗا الذٗي آهٌَا اٍفَا تالؼمَد! هتَجِ ّوِ کزدُ است، خؽاتص تِ هَهٌ٘ي است؟

دٌّذ کِ اٗي جا اس آى ًکات تزت٘تٖ تس٘ار ارسضوٌذ آٗات لزاى کزٗن است کِ ٍلتٖ خذاًٍذ هتؼال هٖ 

. خَاّذ تکال٘ف سٌگ٘ي را گزدى کساًٖ تگذارد، احتزاهطاى هٖ کٌذ ٍ آى ّا را هخاؼة لزار هٖ دّذ

ٍ اگز اٗي جا در سَرُ ٕ هائذُ هٖ تٌ٘٘ذ کِ ضاًشدُ هزتثِ خؽاب ٗا أْٗا الذٗي آهٌَا، آهذُ است، 

ٍلٖ هفاد ػام است ٍ اختصاصٖ تِ هَهٌ٘ي . ػْذّإ هحکن الْٖ هثل ػْذ ٍالٗت اٗي جا آهذُ است

 .اٗي ًکتِ را هفصل تَظ٘ح هٖ دٌّذ کِ حاال هحل تحث ها ّن ً٘ست. ًذارد
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ًکتِ ٕ تؼذٕ کِ اٗطاى تا آى کار هٖ کٌٌذ، تاک٘ذ لزآى کزٗن است تز ٍفاء تِ ػْذ کِ دٗزٍس اس ت٘اى 

تا آى تحل٘ل ارسضوٌذ اٗطاى کِ فمػ اسالم است کِ . تس٘ار ارسضوٌذ ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ ّن استفادُ کزدٗن

ٍ خ٘لٖ کن ػملٖ . ٍفاء تِ ػْذ هٖ کٌذ ٍ ّ٘چ توذى دٗگزٕ را ها سزاؽ ًذارٗن کِ ٍفاء تِ ػْذ کٌٌذ

 .است کِ کسٖ تِ اٗي ّا اػتواد کٌذ

 :شوَلیت عهد ًسبت بِ عهَد تکَیٌی ٍ اعتباری اس دیدگاُ آیت اهلل جَادی

تؼذ هٖ رسٌذ تِ ٗک ًکتِ ٕ تس٘ار خَتٖ کِ اٗي ػْذ کِ ها هٖ گَٗ٘ن تارٓ اػتثارٕ است ٍ تارٓ 

اٗي ّا را تَجِ کٌ٘ذ کِ هوکي است تؼذا تزإ تَظ٘ح فزهاٗطات ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ . تکٌَٖٗ است

خالصِ ٕ فزهاٗص اٗطاى اٗي است کِ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن ػمذ ّا ٍ ػْذ ّا، ػمذ، . خ٘لٖ تِ درد تخَرد

اٗي گزُ هٖ تَاًذ تکٌَٖٗ تاضذ کِ ٍصف ًفساًٖ ها هحسَب ضَد، هٖ تَاًذ ٗک گزُ . ٗک گزُ است

گزُ ّإ اػتثارٕ ٍ لزاردادٕ، هؼلَم است ٍ در جإ خَدش گفتِ ضذُ . لزاردادٕ ٍ اػتثارٕ تاضذ

اٗي رتؽٖ کِ ت٘ي هي ٍ . ت٘غ ٗک ػمذ اػتثارٕ است. است کِ در ػالن اػتثار، تکَٗي تغ٘٘زٕ ًوٖ کٌذ

اها در تکَٗي اتفالٖ ًوٖ . هث٘غ ٍ ت٘ي ضوا ٍ ثوي ٍجَد دارد، تؼذ اس ت٘غ، اػتثارا جا تِ جا هٖ ضَد

. تکَٗي تغ٘٘ز ًوٖ کٌذ. ًکاح ٗک گزُ ٍ ػمذ اػتثارٕ است. اجارُ ٗک گزُ ٍ ػمذ اػتثارٕ است. افتذ

اها ها ٗک ػمذّا ٍ گزُ ّإ تکٌَٖٗ . رتػ ٍ گزُ تِ تؼث٘ز اٗطاى ٍػالهِ، هٖ تَاًذ اػتثارٕ تاضذ

اٗي هسائل . ػمذّا ٍ گزُ ّإ تکٌَٖٗ تِ تؼث٘ز تس٘ار خَب اٗطاى، ٍٗژُ ٕ هسائل ػلوٖ است. دارٗن

ػلوٖ، چِ هؼلَم ّإ حم٘مٖ داضتِ تاضٌذ ٍ چِ هؼلَم اػتثارٕ داضتِ تاضٌذ، ػمذّا ٍ گزُ ّإ 

هٖ فزهاٌٗذ ٍلتٖ ٗک لعِ٘ إ ٍ در ٍالغ، ٗک ػمذ هٌؽمٖ إ . تکٌَٖٗ در ػالن ػلن درست هٖ ضَد
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ضکل هٖ گ٘زد ٍ ضوا هٖ گَٗ٘ذ سٗذ کاتة است، اًساى ػالن است، در هٌؽك هٖ گٌَٗذ اٗي ٗک ػمذ 

اٗي گزُ ٍ ػمذ ت٘ي . اٗي ػمذهٌؽمٖ، در ٍالغ ٗک پًَ٘ذ ت٘ي هَظَع ٍهحوَل است. هٌؽمٖ است

تؼذ ّن تَظ٘ح هٖ . هَظَع ٍ هحوَل، تکٌَٗا ٗک ک٘ف٘ت ًفساًٖ ٗؼٌٖ ػلن تزإ ها درست هٖ کٌذ

ٗک ػمذ الَظغ درست .  ضوا هٖ تَاً٘ذ دٍ تا ػمذ درست کٌ٘ذ"اًساى ػالن است"دٌّذ کِ در ّو٘ي

ٗؼٌٖ ٗک تار ػٌَاى هَظَع را تا هصادٗمص گزُ تشً٘ذ ٍ ٗک تار . کٌ٘ذ ٍ ٗک ػمذالحول درست کٌ٘ذ

اًساى ػالن است ٗؼٌٖ سٗذٕ کِ . تاس ّن ػلن است. ػٌَاى هحوَل  را تا هصادٗك هَظَع گزُ تشً٘ذ

اًساى است ٗؼٌٖ ًسثت ت٘ي اًساى ٍ هصذالص، اٗي سٗذٕ کِ اًساى است ٗک گزُ تا اًساى دارد ٍ 

 .ٍلٖ ػمذ تکٌَٖٗ ٍ ٗک ک٘ف٘ت ًفساًٖ در حاصل ضذى ػلن تِ ٍجَد هٖ آٗذ. ٗک گزُ تا ػلن دارد

ٗؼٌٖ للة ّن تا اٗي ػلن ضوا گزُ . تؼذ هٖ فزهاٌٗذ کْوٖ تَاى ٗک ػمذ اٗواًٖ ّن تزإ اٗي لائل ضذ

لذا ػمذ تکٌَٖٗ ٗک تار گزُ ػلوٖ ًفس اًساى تا اٗي هؼلَم است ٍ . کِ اٗواى تِ دست ت٘اٗذ. تخَرد

. ٗک تار ٗک گزُ تاالتزٕ است کِ للة اًساى تا اٗي هؼلَم تزلزار هٖ کٌذ ٍ اسوص اٗواى هٖ ضَد

خة، اٗي ػمذّإ تکٌَٖٗ السم ً٘ست کِ . اٗطاى هٖ گٌَٗذ اٗي ّا ػمذّإ تکٌَٖٗ ّستٌذ

حاال اگز ضوا ٗک گزُ . اگز ضارع ٗک ٍجَب اػتثارٕ تزإ صالٓ لزار داد. هؼلَهاتطاى حم٘مٖ تاضٌذ

ػلوٖ ت٘ي اٗي هَظَع ٍ هحوَل پ٘ذا کزدٗذ ػمذ حاصل است ٍ ٗک ک٘ف٘ت ًفساًٖ در ضوا تِ 

لذا اٗطاى هٖ فزهاٌٗذ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن اٍفَا . ٍجَدآهذُ است ٍلَ هؼلَم ضوا ٍجَب اػتثارٕ است

تلکِ ػمذّإ ػلوٖ ٍ اٗواًٖ را . تالؼمَد، اٗي ػمذّا ٍ گزُ ّا، الشاها ػمذّا ٍ گزُ ّإ اػتثارٕ ً٘ست

اٗي همذارش تَظ٘ح فزهاٗص ػالهِ . اٗي ّن ػمذ است، ػْذ است، گزُ است. ّن ضاهل هٖ ضَد
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لذا ػالهِ دٗزٍس فزهَدًذ کِ ها داػٖ ًذارٗن کِ اٗي ػمَد را تِ ػمَد اػتثارٕ ٍ . ؼثاؼثاٖٗ است

هؼارف اصلِ٘ ٕ لزاى کزٗن هثل تَح٘ذ ٍ ٍالٗت ّن داخل در . لزاردادّإ اجتواػٖ هحذٍد کٌ٘ن

لذا آلإ جَادٕ هٖ فزهاٗذ اٗي لشٍم ٍفاء تِ ػمذ، الشاها در هحذٍدُ ٕ ػمذ . ّو٘ي ػمذ ٍ ػْذ است

ها در هحذٍدُ ٕ ػمذ تکٌَٖٗ ػلوٖ ٗا در هحذٍدُ ٕ ػمذ تکٌَٖٗ اٗواًٖ، تاس ّن . اػتثارٕ ً٘ست

 .ّو٘ي را دارٗن ٍ السم است کِ تِ آى ّا ٍفاء کٌ٘ن

تفاٍت فضای تفسیز عالهِ ٍ آیت اهلل جَادی اس آیِ ی اٍفَا با فضای بیاى شیخ ٍ عالهِ 

 :حلی

آخزٗي هؽلثٖ کِ اٗطاى هٖ گٌَٗذ اٗي است کِ اس اٗي اٍفَا، لشٍم در هٖ آٗذ ٗا ًِ؟ هٖ تَاً٘ن تگَٗ٘ن 

در ػمَد، اصالٔ اللشٍم دارٗن ٗا ًِ؟ تؼو٘وٖ کِ ػالهِ تِ هؼٌإ ػمذ دادًذ ٍ اٗطاى ّن تَظ٘حص دادًذ 

کِ اٗي ػمذ هٖ تَاًذ تکٌَٖٗ تاضذ هٖ تَاًذ اػتثارٕ تاضذ، اٗي ٗک فعاست ٍ آى کِ اس ض٘خ ٗاد 

حاال هي فزهاٗص اٗطاى را هختصز . گزفت٘ن ٍ ػالهِ در هختلف اضارُ کزدًذ، ٗک فعإ دٗگزٕ تَد

چَى فزهاٗص ض٘خ در هکاسة ٍ ػالهِ در هختلف را تزرسٖ کزدٗن، دلت کٌ٘ذ، االى . ػزض هٖ کٌن

 ٗک ًمل کلٖ – کاش تا ّو٘ي همذهِ ٍارد هٖ ضذًذ –اٗطاى . داٗزُ ٕ ػمذ خ٘لٖ گستزش پ٘ذا کزد

 لائل ّستٌذ تِ اٗي کِ اٗي – ٍارد فعإ فزهاٗص ػالهِ ًوٖ ضًَذ –هٖ کٌٌذ کِ تؼعٖ اس فمْاء 

گاّٖ ػمذ، لشٍم ؼزفٌٖ٘ دارد هثل ًکاح ٍ ت٘غ ٍ گاّٖ . اٍفَا، ٍجَب ٍفاء تِ همتع٘ات ػمذ است

گاّٖ جَاس . لشٍم ٗک ؼزفِ دارد هثل رّي کِ راى هلتشم است اها هزتْي هلتشم ً٘ست حتوا ٍفاء کٌذ

گاّٖ هطزٍغ تِ ٗک ضزؼٖ لشٍم پ٘ذا هٖ کٌذ هثل ّثِ کِ اگز تِ الارب . ؼزفٌٖ٘ دارد هثل ٍکالت
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تؼعٖ جاّا . اٗطاى هٖ گٌَٗذ همتع٘ات ػمذّا فزق دارد. تاضذ ٗا هؼَظٖ در آى تاضذ، السم هٖ ضَد

گاّٖ لشٍم ٗک ؼزفِ است ٍ گاّٖ ّن لشٍم هطزٍغ . گاّٖ جَاس ؼزفٌٖ٘ است. لشٍم ؼزفٌٖ٘ است

اٗطاى هٖ گٌَٗذ تؼعٖ اس فمْاء گفتِ اًذ اٗي اٍفَا تالؼمَد ً٘اهذُ است کِ اصل را در لشٍم لزار . است

اٗطاى هٖ . حاال ّز چِ کِ التعاء کزد. تذّذ تلکِ خَاستِ تگَٗذ ضوا تِ همتع٘ات ػمذ ػول کٌ٘ذ

هٌتْٖ تِ استٌثاغ . فزهاٌٗذ تزاتز استٌثاغ تزخٖ اس فمْاء ًثاٗذ تگَٗ٘ن کِ آِٗ دالّ تز اصالٔ اللشٍم است

تؼذ هٖ فزهاٌٗذ تز اساس اٗي تزداضت، دٗگز ٗک ػذُ ٕ دٗگزٕ اس . تؼعٖ اس فمْاء ًسثت هٖ دٌّذ

تؼذ خَدضاى هٖ فزهاٌٗذ کِ الثتِ تزخٖ اس . فمْاء ًثاٗذ تزداضت کٌٌذ کِ اصل در ّز ػمذٕ لشٍم است

 هٖ خَاٌّذ ت٘ي ٍجَب تکل٘فٖ ٍ لشٍم – ظاّزا ًاظز تِ تشرگاًٖ هثل هحمك خَئٖ است –فمْاء 

ٍظؼٖ فزق تگذارًذ ٍ تگٌَٗذ کِ ها هٖ تَاً٘ن اٗي ٍجَب تکل٘فٖ را ارضاد تِ آى لشٍم ٍظؼٖ تذاً٘ن 

 .کِ لثال اٗي ّا را اس هحمك خَئٖ خَاًذُ اٗن

 .تؼذ در پاٗاى ّن هٖ فزهاٌٗذ کِ تفص٘ل هؽلة ٍ داٍرٕ ًْاٖٗ تِ ػْذُ ٕ في ضزٗف فمِ است

 

 

 :ًاساسگاری بیي دٍ تفسیز اس عقد در بیاًات آیت اهلل جَادی دام ظلِ

حاال در ػمذ . تشرگاًٖ هثل ػالهِ ؼثاؼثاٖٗ، ػمذ را ػْذ گزفتِ اًذ. خة، اٗطاى تاٗذ تصو٘ن تگ٘زًذ

اٗطاى ٗک تار آى جا کِ هٖ گٌَٗذ ػمذ ٗؼٌٖ تستي ٍ . ٗک ل٘ذٕ لائل ضذُ اًذ کِ تزرسٖ اش هٖ کٌ٘ن
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. ٗک تار ػمذ را ػْذ هطذد هؼٌا هٖ کٌٌذ. گزُ سدى،ػمذ را ؼَرٕ هؼٌا هٖ کٌٌذ کِ هؽلك ػْذ هٖ ضَد

در فعإ فزق . ها تؼذا هٖ گَٗ٘ن کِ آى ّا کِ لائل تِ ػْذ هطذد هٖ ضًَذ، تِ سوت لشٍم هٖ رًٍذ

ػمذ ٍ ػْذ، تاٗذ تزرسٖ کٌ٘ن کِ اختالفطاى آٗا هفَْهٖ است، ٗا تا اختالف هفَْهٖ، هصذالا ػوَم ٍ 

خصَظ هؽلك ّستٌذ؟ ها لثال تزرسٖ کزدُ اٗن ٍ گفت٘ن کِ تؼعٖ ػْذ را التشام هؼٌا هٖ کٌٌذ کِ 

ػمذ را گزُ هؼٌا هٖ کٌٌذ ٗا تستي هؼٌا هٖ کٌٌذ، هٖ . ػثاراتص اس لغَٗ٘ي اى ضاء اهلل خَاّ٘ن خَاًذ

ًسثت سٌجٖ ّن کِ هٖ . تاٗذ ًسثت سٌجٖ ضَد. گٌَٗذ هفَْها فزق دارًذ اها هصذالا ٗکٖ ّستٌذ

خَاّ٘ن اًجام دّ٘ن تاٗذ هؼلَم ضَد کِ ت٘ي ػْذ هطذد ٍ ػْذ هٖ خَاّ٘ن ًسثت سٌجٖ کٌ٘ن؟ کِ ّو٘ي 

 ٗا ػمذ را هؽلك ػْذ هٖ گ٘زٗن ٍ تؼذ ًسثت سٌجٖ هٖ کٌ٘ن؟. ػوَم ٍ خصَظ هؽلك هٖ ضَد

 

 :لشٍم دقت در هعٌای ٍفاء در صَرت شوَلیت عقد ًسبت بِ عقَد تکَیٌی ٍ اعتباری

اگز هي ػمذ را تَسؼِ دادم ٍ ضاهل گزُ ّإ تکٌَٖٗ ٍ ػمَد تکٌَٖٗ . در ٍفاء ّن ّو٘ي ؼَر است

ّن داًستن، ػول توا ٗمتعِ٘ الؼمذ کِ اسن ٍفاء رٍٕ آى است ٗا اٗصال الطئ الٖ آخزُ کِ آلإ خَئٖ 

اخت٘ار کزد، هي اٗي را سَار ػٌَاى اػتثارٕ ػمذ هٖ کٌن ٗا هٖ خَاّن ػمذ را تؼو٘ن تذّن ٍ تؼذ اٗي 

 !ٍفاء را سَار کٌن؟

آلإ خَئٖ گفتٌذ کِ اٗي . کوا اٗي کِ ض٘خ گفت اٗي ٍجَب تکل٘فٖ است ٍ اس آى ٍظغ را اًتشاع کٌ٘ذ

اگز تِ ػٌَاى اػتثارٕ . حکن هَلَٕ است ٍ هَلَٗت کِ تِ فؼل خارجٖ هثل ًذر تخَرد، تکل٘فٖ است
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خة، اها االى ضوا دارٗذ . ارضاد را آى ؼَرٕ هؼٌا کزدًذ. ػمذ تخَرد، اضارُ تِ ارضاد الٖ الَظغ است

ًِ فؼل خارجٖ هثل ٍجَب ٍفاء تِ ًذر هؽزح است . اس فعإ فزهاٗص هحمك خَئٖ تاالتز هٖ رٍٗذ

دارٗذ ػمذ تکٌَٖٗ را کِ ػلن تِ تَح٘ذ است ٗا اٗواى تِ تَح٘ذ . ٍ ًِ ػول تِ ػمذ ت٘غ هؽزح است

خة اٗي ص٘غِ ٕ افؼل اٗي جا . است ٗا ػمذ تکٌَٖٗ ٍالٗت، اػتماد ٍ اٗواى تِ ٍالٗت، تحث هٖ کٌ٘ذ

 چِ ح٘ثٖ دارد؟

رٍشي ًبَدى ٍجِ اصالة اللشٍم در صَرت شوَلیت عقد ًسبت بِ عقَد تکَیٌی ٍ 

 :اعتباری

اگز ضوا گفت٘ذ کِ ها ًوٖ تَاً٘ن اصالٔ اللشٍم را در ػمَد هؽزح . آى ًکتِ ٕ آخز ّو٘ي ؼَر است

خة هَظَع ضوا اػن اس ! کٌ٘ن، خة ضوا اصالٔ اللشٍم را هٖ خَاّ٘ذ در ػمَد اػتثارٕ تحث کٌ٘ذ؟

اٗي ػمذ تِ چِ هؼٌاست؟ اگز تکَٗي را گزفت، گشارُ ٕ ػلوٖ . الؼمذ ٗجة الَفاء تِ. اػتثارٕ است

ضوا ػمذ تکٌَٖٗ تَد، گشارُ ٕ اٗواًٖ ضوا تکٌَٖٗ تَد، ػٌَاى اػتثارٕ ّن هَظَع تَد، فؼل خارجٖ 

خة ّ٘أت چِ هٖ ضَد؟ ٍفاء چِ هٖ . ًذر ّن داخل ضذ، توام اٗي ّا را ضوا داخل هَظَع آٍردٗذ

 ضَد؟ اصالٔ اللشٍم چِ هٖ ضَد؟

هتاسفاًِ فزهاٗطات اٗطاى، ٗک تار در فعإ فْن فمْٖ اس ػٌاٍٗي اػتثارٕ . ها تاٗذ فعاّا را جذا کٌ٘ن

 .است ٍ ٗک تار در فعإ اػن اس تکَٗي ٍ اػتثار است

 .اٗي هالحظِ ٕ اٍلِ٘ ٕ ها تَد کِ اى ضاء اهلل تکو٘ل هٖ کٌ٘ن
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 .ٍ صلٖ اهلل هحوذ ٍ آلِ الؽاّزٗي


