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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

هتیدودفجوعدرجبدطدبهداتده د ادر دمکیدازدرتتبدطبیقات دبحث در دطبیقات داتده دحرج دبدر ددج درجرم درجرد دهثثث قهد

ایدبهدامندفجوعدودطبیقات درا ر.دلکندرجرد دنجاایدرعتاهداستدآنچهدرهده قهدبهددنداندجزئقت داتده دخدرشدنالدرجر دوداهت  

دهتمیخصتنددتًدرجبدطدبهدآندرسثتهدازدارکت دهثجدیداسثتدرهدر دهجمعتدازدبتبدطفاقات دستباه،دمعنید دددد،حرج دنالدرجر 

بدایدرتجطفجرتمهدبجدنالدامندفجوعدچنهاندفتمه رهدخدردهثت عدر دنرجدرجفتهدودرک دهجدید ادجعلدرجر ،دلااداماتندریدداسثتد

دآندبفایدازدجزئقت داتده دحرج دودردا ریدولیدر  دایدبهدامندف جستدرا ر.هثدر،دارتدر دلل دبهدود دخصهثهداهثت  دددنمی

طدانق دازدهثت عدهد  دنرجفتهدودرک دآندبقتندناه ،دلکندبتداستنتردبهداتده دنایدرج دریددرهدامندطفاقفدازدنترقهدخدرداسثتد

آندرک درسثثتدبجرا م دودبهداوصودوددمد دامنداتده ددملدرنق  دررجدر دجتمیدرهدراتب یدم درلقلدرعت  ثثیدوجدردراهثثتهد

دبتهه.د

 تطبیقات قاعده در کالم شهید

د جدعدباجرتمقه.داجمتحًدبهدبجخیدازد1طدانقهدبهدرتتبدالادادهدودالادائهرتملدبدرمهدریداسثثثت دارجدهجرثت دامندردا ر،دفجاواندبثهد

رفتلاتدرقدبتدطاقهدر دهد طیدرهدخدفدبجدناسدودبض دودرت دد،امندردا ردر دراهتهداهت  دهه دازدأرلدرقتهدر درفمصهدجم ه:

رج در دهد  داستعمت دآب،دمتدرتیدط فدرقداندمتددبتهه داظ ت در مهدراجددنهدالتاقة دراجودقتدطقم در دفج دخدفدط فدمت

صدالساجدود خدحدد یدالجأسدودالجج قندبتالدرسمی،ط فدرت  دابها دالاقت ددنهدالتعج دفیدالاجمضة داصجدالصصةدودالصد  دالمس

ده،ارجا دودطاقهتمیدرهدبهدرک اقندر دهثد  دطحاقدامندچ ت ددنداندمعنیدساج،درج دوددالمج دوداحرجا دودالتاقة،دهمهد خصثتد

ناثسثتندر دنمتزدنتف ه دطججدجمعه دسثادطداسث دبقندالزوجت دلددطجر ن دسادطدالاضتمدل متف ات دلدداستصحبددددددرار دهثه ،د

هتمیداسثتدرهدر دخدردهثجمعتدازدنترقهدخهاونهدطیت جدودطعتلیدبقتندهه داست.دابترهدبسقت یدازدددبعضث ن دامن تدهمهد خصثتدد

سادطدهد دبجایدزندرتر ه،دزندهقجر ،دپقجرجردودپقجزندودرسیددورار دهدر دجدازدافبت ددرحجرت دارجا در دهثد طیدرهدرات  د

رهدبهدبقمت یدطانریدریتصداست درهاوادبتدنجتست دودرحجرت ددنهداح بجا  دابترهدافبت در دهد طیدرهدرسیدرکج دبجدافبت دود

ردهدنتبهدر درجدبجایدرجمضیدرهدبقمت یداودخدبدنمی داستارلدر د وزدرت د رضثتندهدردر دده دالاضتمدودامنکهداضتده دنها رد

متدبجایدرسیدرهدخدفدازددهوّدرا ردرهدبهداودآسقبدبجستنه.دابترةدارلدرت دالغقجدر دبا دالاقمةدر داحرکتن دابترةدأرلدرت دالغقجد

ودججو در دلیتسدمتددر دده دبا دالاقمةدر دهثد طیدرهدارکتندنهاهتهدبتهه،دبهدهجطدامنکهدر درعج دهصجدبتهه.دخدنداجو د

                                                           
 .121،دص1.دالادادهدودالادائه،د 1

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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من تدهدردنمتزد ادر دآندخدانه.داارجدچقزیدرهدرثلدرمجبنهدرمتدحدطتم دالصصةدفقهدرناجراًداستدنجسدبتهه،دامندبفاقه دهه دودری

دردا ریداستدرهددمهطتًدر دابدابددیترا دلرجدهه داست.د

هدر.دمعنیدرعترصطیدرهدر دآندغج درص ده دواا دریهدر،در درعتامندطفاقفدهمتنبد درهدر ددیترا دواا درید:فجرتمهاماتندری

رقجر دازدبتبدبق ،داجت  ،دنکت ،دآمهدرهدر دخدرددادردودرعترص ده دامندطفاقفدهد  دریوجدردرا ر درتهیدهجامبیدپقیدری

ن تد ادازدردا ردرنه درمکنداستدبهدرسبدظتهجدرسیدامرفتصجیدبهدبجخیدردا ردریدوصو،درات ا دودرمت ،دازدهمهدامن تداهت  

فجرتمهدر دامن تدامندطفاقات دبجدهمقنداستسدهد  درجفتهداست.درثصًدفج دودرصترمقدحرج دودنایدرج دنهانه،دارتداماتندری

،دامن تدازدبتبدطفاقفداست،دهجدچنهدرعتر هدبجدرعهو داست دمتداجت  دراجودقتدخقت درج سدمتدراجودقتدرزا ده،درستات درنقه

جداستسدطفاقفداستدچدندر درت دداهدرناعتدرعهو داست.دجدازدطزومجدالمجأةدرندغقجدنرجدودوهف،دامنده دادقتن،دامن تده دب

راجودقةدد،اجودقةدالکات ةدفیدالر ت دودالحن انهدازدبتبدحرج داست.دمتدرآمه،دراتهازدبتبدرف درااتیدرهدبجایداات بدپقیدری

د.الهمةدبهحًددندالاصتصدر دالتجا ی

خداههدباجرتمهدر دهمهدامن تدرینتیدهتدامندنقتمهدرهدامندرثصًدا طیتویدبتداتده دحرج درا ر،دارتداماثثتندریدهثثتمهدبهدلهندخق ی

،دخهاونهدر داجآندفجردر درهدرتدبنتبجدآستندودس لد«إنمتدمجمهدبک دالقسجدودحدمجمهدبک دالعسج»رک دهجدیدطفاقفدبدر ،دچدند

بنتیدخهادبجدطس قلداست،دنهدبجدسفتدرجفتندودامجتردراات.دامن تدردا ریداستدرهددج درجر دبهددرجرندارد دبجایدهمتدرا م  

هدایلدازدردستهدطفاقات در دهجعدوا ردهه دبهدامندرعنتردمامنکهدریایدر دبح دازدامن تدنقسثت ددنرجدرجرد دنجاایدخق یدفتمه 

 م ،دخدردخهاونهدطیت جدودطعتلیدودهت عدامندطفاقات د ادرار دآنکهدرتدبفداهق دبهداسثتنتردنایدرج دامندطکتلقفدسفتد ادبجراد

و ثانیهما أنهما اوجبا وقوع التخفیفات الساابق  من الرریة  المطهر  و انتفاههما سب  للرخ   »اسثت.دطعیقجداماثتندامنداسثت:دددد

ندرنهدودانتاتمدآن تدسیبدامدانهدرهدامندطفاقات دازدهجمعتدوجدردپقها،دامنددسثجدودرج دبتد دهثه دد«الوارد فی المل  الراریف  

ر دبتبدرجددهطدانهتمیداستدرهدر دهجمعتدواا دهه داست.در درد ردرجمضیدرهدانستندمأسدازدخدبدههنداودرا ردری خصت

استنتبهدرنه،دازدامندبتبداست دمتدرثصًدر دهد  دطجا یدودطدافقدبهدجتیدامنکهداتطلداصتصدهدر،درمهدرار دهدر.دامن تدارکترید

مهدردایدبهدحرج ده دنکجر دبتهنه،دارتداماتندریضثتًدازدرس ممت دودهتمهدر دامندردا ردخق یدازدفاق تندرتیداهت  دبعاسثتدرهدد

دامن تدازدرصترمقدحرج داست.د

هتدچهدازدردا ریدبتهثهدرهدرینتیدآندنایدرج دودراثثاتداسثثتدمتداستستًدم دج تدرمرجیددامندردا ردودامندجزئقت دودنمدنه

ازدبتبدطفاقفدهستدمتدنه،دامندخق یدخج دامن تدر دهثجعدواا دهثه داستدودرتده در دامنکهدبح درنق دامن تددد،دبتحراهثتهدبتهثهدد

دهدردطصد درجر.دوج یدبجایدآندنمی

یر  فی ثبوتها منه ال فاهد  کثخفیفات الثابت  من الرااارع و بةد و هو کما تری فی الت»فجرتمهدرجرد دنجاایدبعثهدازدنالدامن تدرید

زدزمتریدر دامنکهدآمتدامن تدازدبتبدطفاقفدهد  درجفتهدمتداد،دبعهدازدآنکهدامن تدازدهجعدثتبتدهه ،دفتمه «تخفیفا أو البیان کونها 

امندبتبدنیدر ،دوجدردنها ر دبتحخج دامن تدردا ریداسثتدرهدهث قهدبهدآنداهثت  درجر داست.دارتدهمتنبد درهددج درجر ،دوااعتًدددد

دزدرصترمقدودطبیقات داتده دحرج داجا درهق .دراکلداستدرهدامن تد ادبفداهق دا
 برخی از تطبیقات قاعده
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د،انهر درتبدفا یدرتاهرقندنالدهه داست دهقخدراقه،دهقخدودسی،درجرد ددصره،دردا ردزمتریدنالدرجر دردا رده دبسثقت یدازد

دانه: دمحتًدبهدحرج داستنتردرجر هجمحتًدمتدطدوانهدمعنیدرکمید ادلرجدرجر 

علیه، ما  و ال شئ عجز فلیرک و من جةل علی نفسه أن یحج ماشیاً فمری بةض الطریق ثم »فجرتمهدهقخدراقهدر درانعهدرید.1

امنجتدبهدو ثد در بت  درسثیدرهدطع هدرجر دودنا درجر دمتداس دخد ر درهدبهدهد  دددد1،«جةل اهلل علی خلقه فی الدین من حرج

انهدا یدازدرسقجد ادویدرجر،دبعهدازدامنکهدپقتر دبتدانهدارارهدرههددتجزدهه،دامنجتدراتهپقتر دبهدرجدراجفدهدر،دبعهدازدآنکهدراه

دطدانهدسدا دهدردودچقزیده دبهدد ه داودنقست درلقلدآنده دنایدرج داست.دری

م دقطدانهدطانهدریر بت  درسثیدرهدرججو داستدمتدبقمت یداستدرهدآبدبجایداودردجبدرااتدودراکص دخداههدهه،دراتهد. 2

دد2است.«درتدجعلدد قک دفیدالهمندرندرج »رنهدولددامنکهدآبده دراهتهدبتهه.درلقلدآنده دآمهد

جدود،دبعهدر دآخ«متةمد الجناب  إذا خرای علی نفسه التل  باستةما  الما  تیمم و للی »فجرتمهدرجرد ددصرهدر درفت فدری. 3

امندازدد1.«ما جةل علیکم فی الدین من حرج :مع المرااق  قوله تةالیالتیمم  لنا علی تسااوی »فجرتمهدبعهدازدنالدبجخیدانرت دری

درنهدمتدخقج.درصترمقدااها دبجدرج داستدرهدبح دراهتق درهدآمتدامنجتداتده دحرج دججمتندپقهادری

ددتیدفا یدردا ردبسقت یدنالدهه داست.ههجرت در درتتببه

منه و یةسر من دم القروح و الجروح التی ال ترقی أی  التحرزفی الثوب و البدن أما یرق  و عفوا»فجرتمهدهتربدجداهجدرید.0

اجد بل علیه االجماع محصاااالً و منقوالً لنفی الحرج و اراد  اهلل  ل یکون سااااهالً و إن کثر بال خالفب الینقطع دمها و یساااکن

دد4«.الیسر

ت إلیه ولو کثر شکه لم یلتف»طدجهدنکنه،دامندبجایدنایدرج داست،دردمهدامنکهدرثقجدالا دبهده دخدرشدرجرد دنجاایدری. 5

دد5«.لنفی الحرج

،دفتدادرار درهدرستنهدآندردا ردرتعهریر دهتیدرتأخجدرفصثدهتًدرجرد دسقهدهتربددجو در دبتبدرجدودغقجدرجددزرتندر . 6

لو ف»فجرتمهدتدتدزرتنیداست،دبعهدریفجرتمهدمکیدازدهجامطدوجدبدرجداستبرسثألهدحرج داست.درثصًدر دبتبدرجداماتندرید

ردمهدارجدارکتندوهد در دآندزرتندبهد،دری«کان الوقت ضایقاً الیمکنه الولو  إلی الحج أو أمکن لکن بمرق  شدید  لم یج  

 إلن قاعد  نفی»رکهدرا ردولیدهمجا دبتدرااتدههمهداست،دامنجتدواجبدنقست.دبعهدرلقلدامند اداتده دنایدرج داجا درار داستد

درنهدبجدنایریدرحلتردمهداتده دنایدرج د،دری«الحرج د ّ علی نفی کوناه حینذاد داخالً فی الحج الادی امر الراااارع باتیانه   

اسثتبتدتیدرهدر درجدراخلداسثتدودخدردهثت عدارجدبهداطقتندرجدرجر داست.دواتیدامندراکلدودرااتدرا ر،دبهدرسبدهمقندددد

ن تدهجرت دامهتمیده در درد ردبعضیدازدامندفتتوادبتهه،دارتدبهرمکنداستدرفتلاتدهدر.دالیتهردمهدوجدبدبجراهتهدریاتده دری

د.دهه داستازدرصترمقدامنداتده دط اید

                                                           
د.441.درانعه،دص1

د.151،دص1.دخصف،د 2

 .414،دص1 درفت ف،.د1

 .111ودد111،دص6.دجداهج،د 4

 .214.درعتمهدالاقعة،دص5



   811 
 

دهدر.ایدرهدنزرم دبهدزاممتندبتههدودهد دبجایداودرججیدبتهه،دبهدرلقلدنایدرج دازداودبجراهتهدریر درد ردزندرتر ه. 7

یدطداننهد وز دنرقجنهدلنابتهه،دجتمزداستدودریدفهدر دهد طیدرهدهد دبجدآن تدرتعسجافبت در درت د رضثتندبجایدهقخدودهقدد.8

دالحج .د

هتیداخقجدرفصدهتًدبقاتجدپقیدهتدودراکص در دست هجرت در دابدابدرفت فدفا یدبهدخصدصدر دبتبدرجدرهدامندرااتبه

اتیدهدر.درجرد دآامنکهدآندطک قفدارجدرججیدبتهه،دنایدریانهدبهدانهدودفتدادرار آره ،دآاتمتندازداتده دنایدرج داستاتر درجر 

خداهق دوا ردبح دازدامندفتتوادهدم ،دامنکهدانه درتحدرتدمکتم دنمیهتیدفتدامیدخدردردا ردرتعهرید ادلرجدرجر خدمیدر درتتب

د.آمتدر ستداستدمتدر ستدنقست،دامنکهدآمتداستنترشدبهدحرج دطمت داستدمتدنه

رهدرمکنداسثتدبجخیدازدزنتندبتدآندرداجهدبتهثنه،دامنداسثتدرهدهمسثجاناتنداجتز دخجو دازدرنز دبهدآن تدددددمکیدازدارد یدد.9

یداستدرهدرهنهدرهدهمسثجهتندازدرنز دخت  دهدر دامندازدردا ردرننهدودطعصثبدرا نهدوداجتز دنمیدرقجیدریرهنه دسثفتدنمی

طدانهدبهوندالندهدهجدازدرنز دخت  دپقیدآره درهدآمتدزندرید دامنجتدامندبح دودامندسؤا هتمهدر دبعضیدازدجدار دهتم دبتهه

طدانهدازدرنز دخت  دهثثدر،دررجدامنکهدده دخجو دبجایداودرججیدهثثدر دآندواتداتده دانهدبهوندالندهثثدهجدنمیهثثدرگدراته

طدانهدهدزمتردریرا ر.در دبتبدرعتلجهدامندرسثثألحرج دهثثجوقتدالندمتدده دجدازدخجو دزندازدرنز دبهوندالندهثثدهجد ادبجری

درد رداستاتر داجا درقجر.د

ایدبجایدامنداتده دوجدردرا ر.درندرعتاه درهدایدرجر درهدبیقنقهدچهدرارنهدرسثثتجر هجرت دردا ردزمترداسثثت.درندم داهثثت  به

ثیت دفداهق داهتد ادودامندطفاقات د ا،دامنکهدببعضثیدازدامندردا ریدرهدر درص ده قهدآره ،دواا دامنداستدرهدامندایقلد خصتد

بتدامندابزا یدرهدرتدرا م دودبجدفج ده دبتهه،درنق دبجدرینتیدنایدرج دودراثاتدبدر ،دامندرمکنداسثتدخق یدآسثتندنیتهثهددددد

هتدر د...دهثثجعدمتدر د وامت دوجدردنها ر.دامندا جاًدهتدودطفاقفچنهانداهمقتیدنها ر.ددمه دآندردا ریداسثثتدرهدامند خصثثت

هثهدودارد یداستدرهدانستندبتدآندر دهجامطدجهمهدسجدودرت دودرداج هدرا ر.درتدبهدچنهدنمدنهدازدبقاثتجدر درقبهدرستئلدرستحد

دبح درستدفیدر بت  دامندفجوعدبفداهق دراهتهدبتهق ،دهجدم دازدامندفجوعدخدرشدارجرنق  دآنده ددج درجر دامن تداهت  دری

درنق .دزدآنددید دری دلاادفاطدر درهداهت  دارا ردزرتندزمتریدبجایدبج سیدنقتزدبه
 پاسخ به یک شبهه

هتدارجداید ادرهدمکیدازدروسثتتنده دبعهدازدر سدسؤا درجرنه،دامنکهدرااتدایلدازدامنکهدآندرودسثهدرد رد اددج درن ،دنکتهدد

هدردآرقزداست دچبد دراتهدریهتدودرقاجهت،دبتبدرهور،دامندارد درااتبقنق در دبتبدرجتزا هدردارتدریریردجبد ف دطک قفد

فاقفدامندردجبدطدرهدام درهدرااتدرتهیدزائهدبجدوی دطک قفداستگدامند ادایصًده دراته«رتدجعلدد قک دفیدالهمندرندرج »

هتدجهادههنیدنقستنهدازددمل دطداندآند ادازددملدوددیتر دجهادرجر.دارتدرتهیدازداوات درااتهتمیدرهدریاسثت دمعنیدرااتد

ر دسثجرتیدزرسثتتند وز دبرقجر،دامندم دراثاتیدرا ر،دولیدامندرااتدزائهدبجدوی دطک قفدددددخداههرثصًدبتحخج درسثیدرهدرید

خداههد وز دبرقجر،دامندرااتیداستدرهدوی دطک قفدبتدطدجهدبهدنقسثت.دمتدرسیدرهدر درجرتیدطتبستتندرهد وزهتدب نهداستدرید

بتدهتمیدرهدجنیهددادت.دبجدهمقنداستسدرااتآمه دلاادامندرااتدرمرجدردجبدطفاقفدنقسواا دههنیدر دامندزرتندپهمهدری

جنتمتیدبجداودوا ردرجر دویقعتتًدهثثثدر.درسثثثیدرهدرمرجید ادراثثثتهدمتدرننه دهسثثثتنه،دامن تده دبجراهثثثتهدنمیرا نهدودرجتزا 
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هتیدنتفیدهثثدر دازدزنهاندودریسدوداصثثتصدودارثت دامن ت دامن تدرمرجدجزمدآندراثثاتبجایداودر دنرجدرجفتهدریدهتمیرجتزا 

وجدرددهتمیدرهدر دوی دطک قفهتدر دراقاتدجنیهدرقاجدرا ر.دپسدآندرااتطک قفدودردجبدطفاقفدنقسثت،دب کهدامندراثاتدد

دت د اف دطک قفدنقستنه.درهتدهقچهتمیدرهدجنیهدرقاجدرا ر،دامندرااترا ردودراات
 اهمیت قاعده در دنیای امروز

دخداستق در بت  دآندسفندبردمق :ارتدآندردا ریدرهدری

طدانهدبسثقت یدازدراکص د ادرلدرنه دولیدبتمهدبیقنق دطتدچهدرهدراتضیدبجایددرسثألهدنایدرج دودراثاتدر درنقتیدارجوزدریدد

استاتر دازدامندابزا دوجدردرا ردودطتدچهدرهدهجتدتداستاتر دازدامندابزا دفجاه داست.دچدندهجدرودر  داست دمعنیده دبتمهدامند

خداههدازدامندابزا دفجاه دبتههدودحرج دازدامندهأنقتدبجخد را دبتههدازدرمهدرسیدرهدریداتب قتدر دآندرد ردودفجعدودرصهاو

دبستدامندهجتدتدبهدرحملدرفت فدوجدردنها ر.درقجیدازدامندابزا دحز داست دچهاستاتر درنه،دوده دهجتدتدب ج 
 . درخواست طالق توسط زن در شرایط حرج1

طدانهد اهراتدبتهه،درجبدطدبهدبتبدنکت دودوصودودبهدم درج دبسقت د اهراتستدمتدریمکیدازدابدابیدرهدر دآندبتبدرسألهدح

رعنتدختندار داسثت در درستئلدزنتهدمیدودزنهریدامندخق ید اهراتست.درد ریدرهدر دآندبح داستدرهدآمتدبتداتده دحرج دد

ددطداندراکلد ادبجوجفدرجر،درجبدطدبهدمکیدازدردا ردوصودبقندزندودرجرداست.ری

انه،دهتیدفا یدر دراهتهدربج دهه دودبعهدرا د دودب کهدرتیدارثجداجمبدبهداطاتودفا تدر بت  دآندفتدادرار ایدرهدر درتتبرسأله

ر درارنهدآندطدسعهدپقهادرجر ،در درد ردزنیداستدرهدهمسجشدغتئبدودراادرداست.درتهیدلکندبعهاًدبتدآندفتدادرفتلاتدهه دودر 

بقنهدهمسثجشدغتمبدودراادردهثه دودخیجیدازداودنقست دامندرسألهدهتمهدر دراهتهدبقاتجدددم دبت  دریآمهدرهدزنیدبهدپقیدری

وجدردراهثتدودوسثتملدا طیتویده درثلدارجوزدنیدر.دآندچقزیدرهدر دفاهدربج داست،دامنداستدرهدارجدزندر دچنقندهجامبیددد

اشد ادارا  درنهدمتدرسثثیدرثلدپه دمتدبتدانهدزنهریداجا درقجردودازدهثثدهجشدهقچدخیجیدنیتهثثه،دچنتنچهدرتلیدراهثثتهدبتهثثهدره

انهدامندزندبتمهدهیجدرنهدطتدفد دآندرجردثتبتدهدردمتدبهدرهیدزرتندپجرازنه،دامنجتدراتهنزرمکتندهمسجشدنااهدامندزوجهد ادری

ندراهته،داتدهطتًدطتدامبرا ردرهددترطتًدراتهدهثدردآندرجردزنه دنقسثت دم دزرتندودحنیدودبتدطدجهدبهدسندودستلیدرهدهمسجداوددد

امندزندبتمهدهثیجدرنهدودانترت دبکاثهدودرقدنها رد جدعدبهدرتر دهجعدرنه،دودرتر دددانهدرهدزرتندزنه دنیدر داسثت.دامنجتدراتهد

اردتیداجمتعدر درد ردآندهه داست در دامندبت  دبهددوهثجعده درقدنها رداود ادوصودبههه.دامندطاجمیتًدهتمهدرد رداطاتودبتههدد

دخداهق دوا ردآندبح دهدم .دانهدرهدنمییده داستنتردرجر  وامتط

اشدپجراختدنادر،دمعنیدرسیدنیتههدرهدرثصًدطیجدتًدمتدازدوجفدزوجهدامندنااهد ادبهههدودخدردزنده دارتدارجدهمقندهثفصدنااهد

رتر دهثثجعد جدعدرنهدبجایددانهدبتمهدچ ت دسثثت دهثثیجدرنهدودآنرت دبهداشد ادبچجختنه،دامنجتدراتهرتلیدنها ردرهدبتدانهدزنهری

وصو.دامنده درب ییداستدرهدراتهدهه د وامتطیدر درد ردآندوجدردرا ر.دامن تدرتحدخق یدبح دنها ر درلقلدامن تده ددمهطتًدامند

رنهدرهدوصودرسثتدرجردبتهثه،دامندمکیدازددمدرت داستدودطن تدر دردا ریددداسثتدرهدالبصودبقهدرندأخادبتلسثتودااتضثتدریددد

امنددت د ادطفصقصدبزنق دودامنداختقت د ادبهدرمرجیدبسپت م درهدرلقلدرفصصدمتفتدهدردود وامتدهحقحدودرعتیجیددطدانق ری

دبجدجدازدوصودبهدرستدرمرجیدراهتهدبتهه.د

ه دبجایداودرت دسفتدودراک یدبتهدطحملخداهق دبیقنق دارجدزنیدهمسجشدغتمبدودراادردبتههدودنااهده دراهتهدبتهه،دارتدرتدری



   818 
 

لهدطأرقندرتلیدم دبفیدازدزنهریدزوجهداست،دارتدنقتزهتیدجسمیدوددتوایدودخدردطن تدبدرن،دامن تدارد یداستدرهدارجدرسثأد

بفداههدبجایدرسثیدپقیدآمه،دامندوااعتًدرج دودراثاتدرا ر.دطتز دافجارده درتاتو دهستنه دطحملدبجخیدرمتجدودطحملدبجخیددد

انهدبتمهدهتدراتهیانهدبتمهدهیجدرنه.دالیتهدبعضاست.دامنجتدبتدامنکهدفا تدفتدادرار دبتدمکهمرجدرتاتو بقاتجداست،دبجخیدنقتزهتماتند

طدانهداود ادوصودرهه دارجدامندرتلتدبجایدهفصدر درمتجدازدچ ت دست دچ ت دست دهیجدرنهدودبعهدازدچ ت دست درتر دهجعدری

انهدرهدر رهه،دفا تدنددتًدفتدادرایجدرنه.دآنجتمیدرهدنااهدنمیانهدبتمهدهثثرههدودطأرقنداسثثت،دامنجتدراتهپقیدآمه،دمعنیدنااهده دری

طدانهداود ادوصودرهه.دارتدسؤا درتدر دهمهدفجو داست دمعنیدآنجتمیدچ ت دسثت دهیجدرنهدودبعهدازدچ ت دست درتر دهجعدرید

انهدتهلیدنقست دآنجتمیده درهدراانهدبتمهدهیجدرنه،دارتدرسألهدرج دودرااتدفاطدر دجنیهدطأرقندرترههدرهدهمهدراتهرهدنااهدری

رههدودبتمهدچ ت دست دهیجدرنهدودبعهدرتر دهجعدوصودرهه،دبتزدسؤا دامنداستدرهدخدردامندزرتندبهوندنااهدرااتدودنااهدنمی

طدانهد اهراثتدبتههگدرندهد  درسألهد ادرات دطتددرج درا ر،ددصو دبجدامنکهدنقتزهتیدرمرجیده دهسثت.دآمتدامنجتدحرج درید

طداندراثکلد ادرلدرجردودآمتدفتدامیدرار دهه دمتدنه.دارارهدبح د ادر دج سهدآمنه درنیت ددبیقنق دآمتدبتداسثتنتردبهدحرج دریددبعه

دخداهق درجر.د

«والحمهدهللد بدالعتلمقن»دددددددددد  


