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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 خالصه جلسه گذشته

در مسأله سیزدهم عرض شد جهت دوم بحث این است که آیا حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه، شامل زوجه 

 اند این است که این حکم شامل شود یا نه. دو قول در مسأله بیان کردیم؛ قول اول که امام)ره( به آن فتوا دادهمنقطعه هم می

 جهت فرقی بین دائم و موقت نیست. شود و از اینزوجه موقت نیز می

 ادله اختصاص حکم به دائمه

گفتیم و نیز پاسخ به اشکاالتی که بعضاً به این ادله شده بود، ادله و مؤیدات قول این قول آنچه درباره بیان ادله و مؤیدات از 

شود. همچنین اشکاالتی که به این ادله وارد است، اینها هم از استفاده می نیزدوم یعنی اختصاص حکم به زوجه دائمه 

اند را مرور ای که این گروه به آن استناد کردهادلهشود. اما اجماالً برای اینکه بحث تکمیل شود، بیانات گذشته ما معلوم می

 شویم. شاء اهلل وارد بحث از جهت سوم میکنیم و إنمی

توانیم سه دلیل ذکر شود که برای قول کسانی مثل صاحب جواهر و نیز مرحوم شیخ میالی مطالب گذشته معلوم میاز البه

 کنیم.
 دلیل اول

ترین دلیل لزوم مواقعه در چهار ماه است، منصرف به خصوص زوجه دلیل اول آن است که صحیحه صفوان بن یحیی که مهم

دائمه است. در روایت درباره زن جوانی سؤال شده بود که شوهرش وطی با او را ترک کرده و این کار او به قصد اضرار 

پیش آمده است. امام)ع( فرمود اگر بیش از چهار ماه ترک کند، ها نیست بلکه به خاطر مصیبت و مشکلی است که برای آن

 گناهکار و آثم است. این عمده دلیلی بود که در این بحث به آن استناد شد. 

شود؛ چون گوید این کالم امام)ع( اطالق ندارد و به زوجه دائم منصرف است و شامل زوجه موقت نمیمستدل در اینجا می

الوجود بود؛ به خاطر شرایطی که در آن زمان بود، شاید خیلی کم و آن هم مخفیانه این کار صورت رة متعه در آن ایام ناد

شود، این سؤال و جواب را حمل بر در روایات در جایی که از یک موضوع سؤال می کلیگرفت. به عالوه، به طور می

، این ظهور در (شابة عندهتکون )شابه سؤال شده أة کنیم؛ این مطلبی است که در عرف نیز این چنین است. از مرمتعارف می

اند این روایت اطالق اند و گفتهی انصراف کردهگوید که زوجه دائمه است. بدین جهت ادعاآن دارد که مورد متعارف را می

 شود. ندارد و شامل مانحن فیه ـ یعنی زوجه موقته ـ نمی
 دلیل اول بررسی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 معلوم است. پاسخ به این دلیل از مطالب گذشته

انصراف حتماً محتاج منشأ و سبب است. ندرت در وجود منشأ انصراف نیست؛ آنچه منشأ انصراف است، مسأله  اوالً:

ی غیر از شود. تحقق خارجاستعمال است. اینکه در این مورد وجود خارجی نادر است، سبب انصراف به زوجه دائم نمی

 استعمال لفظ در معناست.

بر فرض که این ندرت در وجود منشأ انصراف شود، اصل اینکه این نادر الوجود بوده معلوم نیست. در اینجا از امام  :ثانیاً

دوران خالفت بنی امیه یا اوایل خالفت بنی عباس نبود؛ به هرحال  رضا)ع( سؤال شده و شرایط در زمان حضرت مثل

از اخذ رسد که مجموعاً مانعی عه در آن زمان معلوم نیست. لذا به نظر میتر بود. لذا اصل ندرت متمقداری شرایط متفاوت

 به اطالق این روایت نیست.
 دلیل دوم

مودند قدر متیقن از روایات به خصوص روایت صفوان اند؛ ایشان فردلیل دوم همان مطلبی است که صاحب جواهر فرموده

انصراف است؛ انصراف ناشی از یک عامل است و اخذ به قدر متیقن بن یحیی، زوجه دائمه است. البته این غیر از مسأله 

ناشی از یک عامل دیگری است. استدالل صاحب جواهر بر عدم شمول این حکم نسبت به زوجه موقت آن است که به هر 

در این روایت و توانیم به اطالق آن اخذ کنیم. حال به واسطه اجمالی که در این کالم هست و قرائنی که وجود دارد، ما نمی

وجه موقت ثابت نیست؛ از جمله احکامی همچنین در دلیلی که برای ایالء ذکر شد، گفته شده که یک سری احکام درباره ز

که در زوجه موقت نفی شده، نفقه، ارث و کسوت است. با توجه به اینکه این امور در زوجه موقت جاری نیست چون به 

توانیم بگوییم که اطالق دارد؛ چون در شمول در مورد صحیحه صفوان نمی ما«. تألنهن مستأجرا»حب جواهر: تعبیر صا

بسیاری از احکام زوجیت نسبت به زوجه موقت تردید داریم. لذا ایشان گفته در اینجا باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر 

 متیقن، زوجه دائم است. 
 بررسی دلیل دوم

سه قبل عرض کردیم که درست است بین زوجه موقت و زوجه دائم فرق است ـ پاسخ این دلیل در گذشته بیان شد؛ در جل

مثالً ایالء در زوجه دائم ثابت است اما در زوجه موقت ثابت نیست؛ همچنین نفقه و ارث نیز از احکامی هستند که در مورد 

شود، ن احکام در متعه ساقط میزوجه موقت ثابت نیست اما در زوجه دائم ثابت است ـ ولی مسأله این است که با اینکه ای

ان ارضاء غرایز جنسی و التذاذ قرار شده است؛ این یک اما غرض اصلی از متعه، استمتاع است. این حق برای زوجه به عنو

شود، با توجه به  تفویتنیاز طبیعی است که برای زن به این عنوان قرار داده شده است. اگر این حق نادیده گرفته شود و 

زوجه دائم مستلزم اثم و گناه بر زوج است. این حق و این نیاز در زوجه منقطعه نیز وجود دارد؛ مخصوصاً اینکه ادله، در 

غرض اصلی در متعه، استمتاع است. لذا اینکه احکام ایالء، زوجیت و امثال آن در زوجه موقت ساقط است، این موجب 

رسد که اینجا مانعی ای که عرض شد. لذا به نظر میحظه نکتهشود؛ مخصوصاً با مالاختصاص این حکم به زوجه دائمه نمی

 از اخذ به اطالق صحیحه صفوان نیست و دلیلی ندارد که ما اینجا بخواهیم به قدر متیقن اخذ کنیم. 

 سؤال: 
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توانیم نسبت به گویم مخصوصاً با مالحظه این نکته، ما نمیم نه اینکه دلیل باشد. میآوراستاد: من این را به عنوان مؤید می

 تفاوت باشیم. این موضوع در مورد زوجه موقت بی

 سؤال: 

دهند که در مورد زوجه موقت، مثل آن مواردی که ثابت نیست، این هم ثابت استاد: اتفاقاً همین را دلیل بر این قرار می

 نیست. 

 سؤال: 

که چرا باید به قدر متیقن ندارد و ما باید به قدر متیقن اخذ کنیم. سؤال ما این است  گوید صحیحه صفوان اطالقاستاد: می

جب ای وجود داشته باشد که موباشد یا قرینه مجملاخذ کنیم؟ رجوع و اخذ به قدر متیقن در جایی است که در کالم 

د که ما بگوییم این حکم هم ساقط شواجمال کالم شود؛ به صرف اینکه این احکام در باب موقت ساقط شده، دلیل نمی

 شود.می

 سؤال: 

 شود و این استثنا شده است. استاد: اگر چنین شرطی کند، این داخل در محدوده اذن و رضایت زن می

 سؤال: 

ای را کنار بگذارید؛ باالخره ما هستیم و روایت استاد: محور اصلی در این مسأله استمتاع است. آن مسائل جانبی و حاشیه

گویید که این روایت در مورد دائم وان و این روایت اطالق دارد و ما این اطالق را پذیرفتیم. یک وقت است که شما میصف

این  ن ازقبه قدر متی. ولی به چه دلیل جا تکلیف روشن استگویند ـ این برخی این را می کند ـ کما اینکهنیز ثابت نمی

ان المتیقن منهما النکاح الدائم فال یجب ذلک فی المنقطع »ی شما خواندم: روایت اخذ کنیم؟ عبارت صاحب جواهر را برا

. این تشبیه کار را خراب کرده است؛ مثل اینکه «االیالء و احکام الزوجیة من النفقة و غیرها کأنهن مستأجرات فیهالساقط 

نهن مستأجرات، این جای بگوییم الکسی اجیر شده خیاطی کند یا دیوار بچیند. باالخره این یک نکاح است؛ خودِ اینکه 

 بحث دارد.
 دلیل سوم

کند. در اما دلیل سوم این گروه، آن است که حکم ایالء اجماعاً مختص به دائم است و اساساً ایالء در متعه جریان پیدا نمی

موقت و زوجه دائم  اند مشهور در ایالء، بین زوجهجلسه قبل هم اشاره شد که اینجا نه تنها ادعای شهرت شده، یعنی گفته

معنا که اگر  کسی بر ترک وطی زوجه قسم خورد، چهار ماه  شود، بدیندر نکاح دائم واقع می ایالء انداند و گفتهتفصیل داده

شود که یا به زن رجوع کند و قسم خود را کنار بگذارد یا او را طالق دهد. اما در مورد زوجه موقت به او مهلت داده می

شود. ما حتی گفتیم بعید نیست که بتوانیم بگوییم مسأله محل وفاق است، یعنی باالتر و اینجا ایالء واقع نمی این چنین نیست

اند که اجماعی است. خالصه در مورد ایالء محل وفاق است؛ حتی برخی گفته از شهرت؛ ولو اجماعی هم نباشد ولی ظاهراً

 بین زوجه دائمه و زوجه موقت فرق گذاشته شده است. 
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ده کنند و بگویند آن ستفاخواهند از این تفصیلی که در باب ایالء بین زوجه دائم و موقت داده شده، در مانحن فیه ااینها می

مهلتی که در ایالء برای نکاح دائم مطرح شده، آن مدت در مانحن فیه ـ که ربطی به ایالء ندارد ـ مورد قبول است. ولی در 

د. به عبارت دیگر وقتی آن حکم استفاده کنیم؛ چون اساساً ایالء در نکاح موقت جریان ندار توانیم ازمورد زوجه موقت نمی

خواهد به عنوان مستند قرار گیرد نکاح منقطع خارج است، اینجا هم قهراً نکاح منقطع خارج ء که مدت آن میدر خودِ ایال

 شود.می
 بررسی دلیل سوم

یم ایالء در متعه نیز در جلسه گذشته گفتیم ممکن است ما به این نتیجه برسشود. اشکال این دلیل از بیانات گذشته معلوم می

عرض کردیم اصل  اما در نکاح دائم جاری است ولی در متعه جاری نیستگیریم که ایالء فرض می جریان دارد، ولی

اشکال به این دلیل آن است که این مدت چهار ماه که به عنوان مهلت در باب ایالء مطرح شده، ولو اختصاص به زوجه دائم 

حق زوجه است. یعنی اگر ما این را در  تفویتاست. لذا تجاوز از این مدت،  ةداشته باشد، این از باب رعایت حق زوج

م زن بدانیم و این حقّ مسلم را برای این جهت بدانیم که خداوند متعال و شارع خواسته زوجه دائمه به عنوان حق مسلّ

توجهی به نیازهای طبیعی زن داشته باشد، آن وقت چه فرقی بین دائم و منقطع وجود دارد؟ همین نیاز طبیعی در مورد 

 چند سال. لذا همانگونه که در زوجه موقت نیز وجود دارد؛ مخصوصاً در جایی که مدت ازدواج موقت طوالنی باشد، مثالً

است؛  حق زوجه است، در زوجه موقت نیز این چنین است و بلکه در اینجا اشدّ مه ترک وطی بیش از چهار ماه تفویتدائ

کدام نیست، اگر این هم نباشد که چون اینجا از همه چیز محروم است و هیچ دلخوشی ندارد؛ حق لباس، نفقه، ارث و... هیچ

 . چیزی نیستدیگر 

لذا با توجه به اینکه غرض اصلی در نکاح موقت استمتاع و التذاذ است، چه بسا اگر بیش از چهار ماه ترک وطی شود، این 

نادیده گرفت؛ از آن طرف این همه احکام داریم که زن باید نباید اشد است نسبت به زوجه دائمه. باالخره این مسأله را 

لبه کند، زوجه باید تمکین کند. این همه احکام بر اساس رفع نیازهای زوج وجود دارد اما تمکین کند و هر وقت زوج مطا

باید به  رسد که این مقداری مغفول واقع شده و بیشتراز این طرف بگوییم هیچ حکمی نسبت به این جهت نیست. به نظر می

 . آن توجه شود. نه خصوص این موضوع، بلکه کالً باید مورد توجه قرار گیرد

 حکم را به نکاح دائم اثبات کند. توانند اختصاص اینلذا مجموعاً هیچ یک از این سه دلیل نمی
 نتیجه کلی بحث در جهت دوم

للشیخ  اند، خالفاً لصاحب الجواهر ونتیجه بحث ما در جهت ثانیه این است که همان طور که امام)ره( در تحریر فتوا داده

، أربعمأهعلی ما نسب الیهم ـ البته مشهور متأخرین ـ عدم جواز ترک وطی اکثر من للمشهور  االنصاری و چه بسا خالفاً 

 شود.شامل نکاح موقت نیز می

 شاء اهلل عرض خواهیم کرد. هذا تمام الکالم فی الجهة الثانیة. هنوز چهار یا پنج جهت دیگر در این مسأله باقی مانده که إن
 المیچهلمین سالگرد پیروزي انقالب اس

صحبت  یشود خیل یرا عرض میکنم البته در این فرصت کوتاه نم ینکات یانقالب اسالم یبه مناسبت چهلمین سال پیروز

 کرد.
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 یها و کاست یها و سخت یخواهم عرض کنم این است که واقعا با همه مشکالت نابسامان یچه که در این مجال اندک م آن

 یو چه تعصب دین یتوانیم عظمت انقالب را نادیده بگیریم واقعا من به دور از هر گونه تعصب چه تعصب صنف یها ما نم

بسیار بزرگ داشته است البته این  یبزرگ بود و دست آوردها ریک کار بسیاایران  یکنم که انقالب اسالم یعرض م

 کنیم که کجا موفقیت و پیشرفت داشتیم و کجا ناکامی. یاحتیاج به یک بحث مبسوط دارد که ما یکایک امور را بررس

از  یاز شما مواجه با برخ یشما ملموس نبوده، شاید بسیار یاز شما شرایط پیش از انقالب را درک نکردید برا یخیل شاید

 یخواهند انقالب را تحلیل کنند ارزش ها و شاخص ها یم یوقت یشوید. متاسفانه برخ یاز انقالب م یسطح یتحلیل ها

گویم  یکه در رژیم گذشته بود االن نیست. نم یسرطان یو غده ها ددهند در یک حد معمولی، مفاس یانقالب را تنزل م

در گذشته اساسا در ذهنیت و فرهنگ جامعه  یواقعا خودباور یهم زیاد است ول یخیل االن مشکل نیست االن مشکل

رفیع و  یتوانند به قله ها یاعتقاد داشته باشند که م یاست این که ملت یمسئله مهم ینداشت این خود باور یجای یایران

در آینده آن  یبرسیم، خیل یوانیم به جایکه گمان کنند که امکان ندارد که ما بت یبلند پیشرفت و تمدن برسند یا یک ملت

که از آن ایام منتشر شده است شخص اول این مملکت، از کوچکترین  یو خاطرات یتاریخ یملت مؤثر است. گزارش ها

ها مشورت کنید و نظر آن ها را  یگفت با آمریکای یشد م یآمد، هر چه م یم پیشکه در این کشور  یامور تا بحران های

بپرسید. رابطه ما و آمریکا رابطه دو کشور هم عرض و هم طراز نبود آن ها به هر حال استیالء داشتند بر عالم و بر منطقه و 

نظر آن ها اعمال شود بود. اما ما بعد از  کهاین  یبرا یبر ما، این کار شاه در حقیقت یک استیذان و استجازه و نظر خواه

 یکردند و م یم یملت تصمیم گیر یو بعد ایشان رهبر معظم انقالب به اتکاء خداوند و پشتیبان یانقالب واقعا امام خمین

کس  چتوانند این را انکار کنند که شخص اول این مملکت زیر بلیط هی یکنند باالخره نم یکنند. همه آن ها که اشکال هم م

کشور آمریکا یا فالن ابر قدرت بخواهد دستور بگیرد این اصال در قاموس انقالب در این دنیا نیست این که مثال از فالن 

که داشتند باالخره این مسئله که خودشان تصمیم  یاین کشور با همه ضعف ها و فراز ها و فرودهای ینیست. مقامات اصل

نیست.  یه و دارد. این یک مسئله کوچکبه خداوند و مردم در مورد آن ها وجود داشت دبگیرند و اعتقاد و اعتماد داشته باشن

یک  یمفاسد این ها است. این که شاه بگوید ببینیم آن ها چه میگویند ما هم این کار را بکنیم این اوج بدبخت یریشه ها

 یاوج هم رسیده و همه جا مشاهده م هها که امروز ب یملت است چهل سال هم که از انقالب گذشته با همه این گرفتار

 یاست که باید حفظ شود این ها ارزش های یراضات و مشکالت است، اما این آسیب ندیده این ها سرمایه هایکنید اعت

 شود آن را نادیده گرفت. یاست که نم

است تاریخ کشورها و ملت ها را ببینید  یمهم یاین کشور بسیار مهم است. این کشور مستقل است این ها چیزها استقالل

 گرفتار شدند. یبه چه سرنوشت یو به خاطر وابستگ یورکه بخاطر فقدان خود با

خواهد عزیز باشد و دنبال عزت این مملکت و این وطن است در  یاست. این ملت دلش م یمسئله بسیار مهم یطلب عزت

 که در گذشته این طور نبود. یحال

است  یکنم نه این که بگویم االن حاکمیت دین یدر سطح کالنش را عرض م یاست حاکمیت دین یدیگر حاکمیت دین مسئله

 یدر این نیست ول یاز جاها عقب گرد هم داشتیم شک یدر خیل یفاصله داریم حت یایده آل خیل یقطعا ما با حکومت دین
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است که  یمهم یدیرین روحانیت و متدینین و مومنان در طول تاریخ بوده است این ها کارها یاز آرزوها یحاکمیت دین

 و دیانت ایجاد شد.  یکه به دین دار یکه در فکر و فرهنگ مردم ایجاد شد نگاه یقالب اتفاق افتاد تحول عظیمدر ان

بسیار  یمظاهر و جلوه ها یو خود باور یشده، این استقالل طلب یزیاد یاین ها مهم است. در این سال ها کارها همه

مختلف قابل ستایش است در همین  یدر حوزه ها یایران و دانشمندان ایران یها یهم داشته است االن توان مند یزیاد

کنند  یم یو تنبل یبه بیکار یحوزه و روحانیت و طالب را رم عضاانجام شده این که ب یبسیار بزرگ یحوزه علمیه کارها

صورت گرفته است.  یمهم یاکه در حوزه ها در گذشته بودند و االن هم هستند کاره یاست به اذعان کسان یانصاف یاین ب

با تحوالت دنیا  مگامشود بله ما ه یکه منتشر م یشما ببینید تولید فکر و علم و اندیشه در این حوزه چقدر است کتاب های

 این به معنا نیست که کار نشده باشد. یپیش نرفتیم حرکت کُند است ول

که انقالب در این کشور  ید قابل مشاهده است. تاثیراتکه مردم کردن یهمه حوزه ها واقعا عظمت انقالب و عظمت کار در

مذهب اهل بیت داشت شما ببینید االن  یکه برا یکه در کل دنیا داشت تاثیرات یکه در منطقه داشت تاثیرات یداشت تاثیرات

گرفته تا  یجنوب یبه عنوان تشیع و پیروان اهل بیت هستند از آفریقا یایو جمعیت ه یدر گوشه و کنار این عالم کسان

انقالب و تحت تاثیر شخصیت امام  یبودند که مقارن با پیروز یکه این ها همه افراد انگشت شمار یو چین و مالز یاندونز

 است  یمهمقابل توجه، این ها آثار  یشیعه شدند و االن خودشان تبدیل شدند به یک جمعیت ها یخمین

گمان کند که این مشکالت باعث کاسته شدن از آن عظمت است اشتباه است هیچ کس نباید به ذهنش  یواقعا اگر کس لذا

 خطور کند که مثال چون این مشکالت است پس آن کار اشتباه بوده است. 

 این که حقیقت این موضوع اصال درک نشده است. یشود یعن یاظهار پشیمان اگر

توانیم ادامه دهیم اگر ما  یمهم است گمان نکنیم با این سرمایه ها تا ابد م یهم خیلدر کنار این ها حفظ این سرمایه ها  اما

شود اگر این سرمایه ها را نتوانیم حفظ کنیم طبیعتا  یبتوانیم این سرمایه ها را حفظ کنیم روز به روز پیشرفت ها بیشتر م

 شویم. یروز به روز ضعیف تر م

کردند گرفتار زوال  یکه با آن دست و پنجه نرم م یبه همین مشکالت یتوجه یبزرگ در گذشته تاریخ بخاطر ب یها قدرت

تمام به سمت این برویم که  یاست و باید به دور از حب و بغض با دلسوز یشدند االن به هر حال شرایط بسیار حساس

از بین ببریم مردم ما ثابت دهد را ریشه هایش را  یکه مردم را رنج م یها را برطرف کنیم آن چیزهای یضعف ها و نابسمان

و اختالس نباشد راه مسئله  یبه شرط این که تبعیض و فساد و دزد یها هستند ول یکردند که اهل تحمل مشکالت و سخت

توانیم واقعا به این که قانون حاکم شود کمک کنیم شفافیت در امور باالترین مسئله است این دولت  یاین است که ما تا م

مختلف را باید  یبا انگیزه ها یدخالت عوامل انسان ینیست دخالت ها و زمینه ها یشود مسئله کم یالکترونیک که گفته م

با نگرش درست، االن  یو سیستم حاکم شود. منته یجمعهمه چیز شفاف باشد باید قانون و خرد  یبه حداقل برسانیم یعن

افراد را نگاه کنند هر  یمیخواهد سر کار برود بیایند و شایستگ یحساب کنید واقعا اگر کس شمااشتغال و کار  یمثال برا

که  یدم هایشایستگان جا بمانند و آ یشایسته تر و توانمند تر و متعهد تر برود سر کار نه این که با توصیه افراد یکس

دهد من معتقدم اگر این امور اصالح شود تبعیض  یم رنجها مردم را واقعا  یباز یندارند سر کار بروند این پارت یشایستگ
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و تحت  یو اختالس و این فساد ها کم شود و مردم همه را به قول اهل مطبوعات در اتاق شیشه ا یو دزد یباز یو پارت

زمینه  ناگر در کنار این مشکالت آ یهستند ول یکنند مردم واقعا مردم نجیب یدم درک منظر ببینند حاضرند تحمل کنند مر

 ها ادامه پیدا کند. یفساد از بین نرود معلوم نیست همراه یها

که مجموعا مقابل فساد و  یشود االن حساسیت یدر عین حال امید دارم که این دوران به عنوان دوران گذار باید ط من

 یاین حساسیت ها باید همه جانبه باشد نه گزینش یو مقابل این ها پیش آمده امیدوار کننده است ول یگر یمقابل اشراف

یک عده  یها باعث شده مجموعا مقدارمقابل انحراف مقابل فریب دادن و مقابل دور زدن مردم همه باید حساس باشند. این

و  یمجاز یاالن به مدد این شبکه ها یشد ول یبیان نم یلدست و پایشان را جمع کنند در گذشته شاید این ها اصال خی

 گذارد. یتاثیر خودش را م یکه دارد اما باالخره تا حدود یبا همه مخاطرات یمجاز یفضا

پیشرفته دنیا را که نگاه  یخواهد داشت و از این مرحله عبور خواهیم کرد االن کشورها یبه مرور این تاثیر گذار معتقدم

زده است و مورد بازخواست قرار  یتلفن از اموال عموم یکار شخص یبرا یگویند در فالن کشور مسئول یکنید االن م یم

 گرفته است.

که االن ما در آن هستیم را  یشود به عالوه آن ها این شرایط یهایش برمال نم یجا نیز مفاسد بسیار است و خیل آن

از  ییا همان امر به معروف و نه یها را داشتند هر چه این نظارت عموم یسال این گرفتار یگذراندند آن ها هم سال ها

 کند که این مفاسد ریشه کن شود.  یدر چارچوب اخالق و شرع کمک م یمنکر یا مطبوعات و رسانه ها تقویت شود منته

دارند راه چاره این  یدارد مسئولین وظیفه بسیار سنگین یجمله این است که امروز روحانیت وظیفه بسیار سنگین آخرین

به هم بدهیم کینه ها را دور کنیم اینقدر به دنبال حذف یکدیگر  یاست همه مردم دلسوزانه و برادرانه دست محبت و آشت

 ینباشم این قدر به دنبال تخریب و از میدان به در کردن هم نباشیم اگر همه با هم دست به دست هم دهیم باز هم زمان برا

حرکت کنیم که بدون این محور ما  یحول محور رهبر یو وحدت و دلسوز یهمه با یک پارچگ حل مشکالت کم داریم

نیز به سهم  یکس رحل مشکالت قدم برداریم و ه یتوانیم از این گردنه ها عبور کنیم همه با هم حول این محور برا ینم

 حل مشکالت تالش کند. یخودش این مسئولیت را دارد که برا
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