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

 خالصه جلسه گذشته

بحث در دطبیقاث قدعث  الحدج بودب ررد بردیبردردر دبقردعبو دودر   ردربب هدبادع  الحدج بوردببازد ردعبو د ت ق دودددد

ط  ندطص دبدیبرردود دردباداص صدر درزدعزدیاد دردع  الحدبب یدآندجعلدشالحدثرخص ص ًدبب یدتالثدی  ببردبقشتبیدبب یدآنه د

ط  نالد  تگش دب شالدودرشکالقدبسق  ید  د لدینال.د ردج لادر   ریدیاد ردگذشتادرببحدب رحدود ربورد َشک لدشب دطد ربوردرز

دگقبردود ر رادرنالگزدبب ید ودرش   دوآدالدودر د سثبدود بودعب  درزدجالدالیدپقال دیبرحردشثب دبزد تث دیادبب یدرندپقمدرزدد

 یدیاد ردگذشتادرببحدب رحدودر درت ندودیل  قدعاهزدرببحدشالحردربب هد ت دت ب حدب دطنگن دا  تالدب ر.د بردیبردردرسألا

بادرنزدیادت سثبد ودرقا رد جربد ت دودتق دنش نزد رد ودوج ردنال  ر.دگقتقردر د دردر  رد  جقدودص  درختلقزدع بلدطص دبدد

شث رردد دیسزدطیب  ًدباد ودبالتالدد دا ن  رحدت سب دباد ودنقاادپبر ا دیننالردودخابید دنکادد دردرندنقاادباد ودر رحددط  ة تث ردد

 نالدباد دنکاد قدر ا  ت دطالقدنال  ردودببد ودو جبد یدباد ودر رحدنش ر.در دص  طزدیادنقاادباد ودر رحدش رردت ادعت  در رحنقاا

شالحدد ق قد ودرنتقزدرتع  فش ردد دآناال درر ندبگذ ردیادباد سبدد ت دیادرنتظبدب  نالدد دت سبد ودببگبرردد دع قد ودرعل م

ط  نالدشثک د دندرد  یردبیبردود  یردبب یدرالقدهه  دت لد ردت سبد ودد نالدرزب شثال.د ر د گبدنقاادباد ودر رحدنشث ررد دن  دگقتادد

ردهه  دت لد ردرر ندشک د درندرح تیادرتال.د دنکادریالخدرح تیاد دینالدودآنگ حد گبدبادنتق ادنبتقالرد ود  دطالقدرزجست  درز

اد درد نالدباد دنکتب  لد دن  دن   ًدعت  در رحش ردد د ردرر ندعاال ندربررد دردبحثزد ت دیادر درا مدردگبیدب دالدرنی لدش ر.دبارز

دط  نالد ود  دطالقدرتال.درندب دالدهه  دت لدصیبدینالدودبعالد ردآند  یردرز
 دلیل حکم دو مسأله

ش ردر  ردروجادرقا ردرببحد ت رد ر در در  ردطبیادود  ثردآن  دطیقدع   الدود ص لدربب هدبادا ر د  لدرزد درد لیتادر 

درودربلبدنی دالدب دتردعق سدش رردرلقلدآندترد و د طزد ت دیادر د دردب بدوج ردر  ر.د نالدیاد دردج دتردگقتاودت قر

 ت دودتق دنش ندود ربید رد ودنقس ردرختلفد ت .دطابدی ًدشمدد د یدیادت سثب درقا ردودا دبدد و د طزدیادر در  ردروجا

تردب دتردط  الوریدرتق وقد تثث .ده ندببازد رد درد و د قدبادنح دربلقددآنه تق د و د در د درد  ببادو  ردشثثالحدیادرق رد

 یدباد ودرقا ردب شالدودنقااد درد کرد  دبق ندیبرحدودببازدبادنح دراقال.دلذ د دردبح دیادآد دروجادعاطدر دص  طزدیادت سبد و

 نالدودجبد ندر  ردد در داقبدآنرد دن  دبح د ت .درشه  د دردرودرتتاد و د قد  دب دتردتن قالحدنش ررد درد کردر ب  حد ور رحد

ودد ش رردج دددنقسرنزدیادنقااد ودر رحدرزدطالقنتق ادج عدبقردآند ای  د دردشالحدیادد نال.ببدراقالدیبرحد و د قدربلقد  د  ل

ط  نالد ود  دطالقدرتال.د بردشثث رردبعالد ردهه  دتثث لد  یردرزد یدیادنقااد ودر رحدن زب دالدط دآابدر د نتظ  دب  نال.دولزدروجا

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1041فروردین  28تاریخ:                                                                                                 قاعده الحرج ر ض  دیلز:
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ردنتق ادج عدبقرد دردرودرتتاد و د قد  د دردهنقردرسثألادنقاادربلقد ت دودببازدراقالدیبرمدیاده ندببازد و د قد رد ق د

د دبادطعیقبدص  بدج  تبدیادرردرخ لقزدر د صح بدر د دردب  حدنالدالمرد درد لیتاداقبد ردد ت ده   نال.د دردعت  یدرشثدبق ندیبرح

عبر دالدرردرخ لقزدر دبب ببد ج   د تث رد ر د لزد لظ تبد درد طق قدنظبدوج ردر  رردد دشهبقدع یدیادص  بدج  تبدتردرزد

دآندنق عتر.د
 قاعده الحرج و عسر و حرج زن

د ردد دنا؟شرز ت رد درد ت دیاد گبدرنزدنقاادتردباد ودر رحدش رردآد دشب دطد سبدود بودبب ید ودطص دبدبحثزدیاد دن  درببحد

دنکادگقبردد د ط  ندطص دبدیبردیاد ودر د سبدود بودعب  درزش رردر دی تبد ردهه  دت لدآد درزد دبب یدرنزدیادنقااد ودر رحدن ز

دهنقردطص دبیدوج ردنال  ر.د

صث  قدپبر ا دنقاادر کرد تث در د سبدود بودعب  دگقبررد درد ربدو ضحزد ت رده ندت  نب  دیادر دددد دنکادرند تزدر 

جلسادعیلد بردیبرمردنق رت دزدیادبب یدرندتس ردرنحصبدر دطأرقردرع  دودنقااد ودنقس ردنق رت یدردگبیدر  ردیادآنه دترد

ش مرد عتردودربطکبدگن حدرزرو ودنکنرردبادرعصق دود ب مدرزگ دالد گبدرردطالقدنگقبمدود ربادن بادا ر درهرد ت .درثالًدرز

ود گبددط  نردصیبدینرش رردر کرد ت دبگ دالدرردط دهه  دت لدن ز  در رحدرزرشثکلدرردعاطدنقاادنقس .دد دآندیسزدیادنقااد

ط  نالدال دینر.د دردتردرزت یدشالدالدپقت ید و زدود و نزدودبق   ی دردطالقدص  قدنگقبرردر کرد ت دبادگن حدبققتردد دآتقب

دت یدجس زد ودربب هدش ر.دت ید و زدشخصدودتردبادجنیابادجنیا

ط  نقرد رد  حدج بودودنقزد بود کردبادج  ردطالقدینقردد دنا.دآنچادیادر د دردرسثثألاد دن  دج ید دردبح د تثث دیادآد درز

ط  ند رد درد ت دیادر داقبد درد ن  ندرزدرقا ردشالح()رنزدیادت سثب ددردب دط جادباد ن  نزدیادر د و د قدآرالحد تث درببحد

 و د قد ردب بد دنکادیسثثزدر د دردشثثب دطدعب  دگقبرردطکلقفد  درعل مدددج بود تثثتق رحدیبردودت چنقردر دا رد درد ن  نر

قدن ظبدباد سبدودیادآند و د د درد تث دد نالردبق ندشثال.د ر دعبرد یدیادرشثه  د ردج عدبقرد و د قدگبعتاد نالرد  جدنتق ایبرح

سبد گبد دردرندر د   لدگقبر.دیادر دهنقردوضعقتزدعب  ددینال  دبق ندرز بودنقس رد درد و د قد کرد ولزدرسألادبب یدرنزد

دط  نالد ود  دطالقدرتال؟د  یردرزود بودعب  دگبع دد درثالًدضب یدبب ید ودپقمدآرالردآد د
 نظر مرحوم سید

ط  ند ود  دطالقدر رردرخص ص ًد گبدر د سبدود بودعب  دگقبرردد کردخنددا لدباد دنکادرزدنرب  مدتقالدعت  در رحدیاد گبد دردر

ه م أنلکن و فی غیر المفقود ممن عل»ط  ندبادو تباد سبدود بود درد بفد  درببحدیبرردگ دالدرزرزد دش نرندج  ندب شثال.دد

ده أبادا محبوس فی مکاان ال یمکن میی ا   ن أن یقال بیوازه لقاعدة نفی الحرج و الضااارر یمک»گ دثالددر در  رد دردعبردرز«

گ دالدد کردخنددا لدب   رحدبب یدیسزدیادرزد1«.خصوصاً إذا کانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فی مشقة شدیدة

ت دزدپقال دینالدودر ا  ت دطالقدینالردع  الحدنقزد بودر در   ریدیادرندهنقردگبعت  یدط س دبارقا ردنقسث ردبادط  دیلزدد

ردعت  د« لبالقدبقالدررد اذدب لس ق»گبعتاداالع ًدلل شه  ردط درب  مدتقالدبادط  دیلزدب د تتن ردباددص  قدط تثطدرب  مدتثقالدد

شهبقدع یدیادر درسألادوج ردر  رردعت  دبادج  ردطالقد نالدیادطالقد ودج دددنقس .د ر درب  مدتقالداالع ًدلل شه  دد دآندر رح

گقبردیاد گبد ر رادرنالگزد دردرندب دربردبادنح یدر جبد  طک بد ب مدودرعصثثق دط تثثطدرندشثث رردبعالدنتق ادرزر رحد تثث .د
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دط  نالد ود  دطالقدرتال.د  یردرز

ود دب ردعب  دگبعتاد ت ردب جابحدتردر داص صدرنزدد لیتاد درد ردن  قادرحشقردودیس نزدیادطعلقاادببد بوحدر  نالردر  رد شک ل

ش رردودتردبب یدرنزدیادنقاادباد ودیادشث تب درقا رد ت د ر در د قرد  لد گبدبخ  تالدطالقدنگقبردگبعت  د سبدود بودرزد

پقمددش رردج ید دردبح دتس دیاد گبد سبدود بوشث ردولزد نتظ  دط دهه  دت لدبب ید ودر جبد سبدود بودرزدر رحدن ز

ط  نقرد تزدر در   ردبعالد رد دردرودر  ردرزالدود  یرد ود  دجال دینالد ردشثثث تب ؟دط  نالدر ا  تثثث دطالقدرتآدالرد دن  درز

ر ا  ت دطالقدط تطدرند  ددج بوگقبرردول دروجاد ودرقا ردنقس ردباد تتن ردع  الحدردگبیدیادرندر د سبدود بودعب  درز

درببحدینقر.د

طبیدپقال دیبرحدودباد تثثتن ردت قرد دردرسثثألادد دجنیاد  مدع ن ندرالنزد1111یادر در رحدینرد بردرزرردعاطد ردب بدطأیقالد

 نالرد درد رک ندبب یدرندعب تردشثالحدیادر دصث  قد سبدود بودبت  نالدر ا  ت دطالقدددعت و دول د دنکادببازدرخ لفدآندب رح

 نالردبب ید دنکاد وشردش ردود یدیادر دذدلد دردر رحدذیبدیبرحینال.د  جد دنکادرصث ردقدآندهقسث رد درد  د لیتادر دد دطیصبحدد

طبکد  الیدت سثبدط تطدروود ال علدبادرالقدشمدر حدددرثل: نال.د اتالفد خیدودنظبدر درح یردپقمدنق دالردآند  درعل مدیبرح

 لد مد ودببدطأردارد بتالدبادبالوند ذ در جارد  تق ردرضثثبدباددکزد رد ن   در  ردرخال رد تثثتنک فد ردپبر ا دنقاارد المد رک ندببد

 رب ردرسثبی دصثعبد لعالودد دتبد   ضثادردگبیدیادرو مدرن ش دزدودتالر دروجاد  دباداببدبقنال رررد اقردب رندروودبادددد

 نالد گبدط تطدر رگ حدص لحد  ب ردش ررد دنه دت اد ردرص ردقد سبدگقتادر د دردر   رنح یدیادر نعد وجردر  دشالندروجادش ررد

رنعزددو ععد درد ت دیاد گبد  ب ردش ردآدال.ت ید ورربحدتردرد ردپقمدرزت .دب جابحد دردر   رید ت دیادر درنالگزود بود 

گ دالد درد سبدود بودنقس رد ر  ت دد درثالًدهقددردگبرد دردرسألادردگبیدرد  جدد دوع دیسزدرزر دجبد ندع  الحدنقسث د

ادبدط  نالرزدب جابحد درد نعک سدپقال دیبرحدیاد  یرردآن  د  ب ردش رشالدد ت رد گبد سبدود بودب دت  ندرالکدر تعزدیادذیب

د تتن ردآندب د  ب رد سبدود بودطالقد  دج  یدینال.د

ر رحرددت  ع دردرسألاد لیتادباد دردت رگزدباد دردتب ن  مدنبتقالحد ت ردر ت د ت درثلدرب  مدتقالداالع ًدلل شه  در د دردب  حد

د درسألادره زد ت دودد دی  دره زدب ردیادب جابحدر دا رر ند  د گبدبخ  تقرددنادباد دردگسثتبرگزرد ر د تث سدآندددآندتر

رحصث  در دآند و د قدینقرردآند و د قد تث ت ًدباد ن  ندد د کرد ولزدودب دعبعدنظبد رد ن  ند سبدود بوردد د ک زد  ددد

 نالد ود  دط شث ردط دپ د ند  بدودط درر نزدیادرنالحد ت دب دالدصیبدینالدود  یردن زد  در رحدرز نالرد  جد دنکادرنزدنقاابق ندیبرح

هب د درد قد  دبب ید وددطالقدرتالرد دردر دصث  طزد ت دیاد دردشب دطدبب ید ودپقمدنق دال.د گبدو عع ًد سبدود بودپقمدآرالرد

دع ئلدنش در.
 نظر امام)ره(

ع ن ندرالنزدد1111ت دزدیاد ردعض د یدربب هدباد صالحدر رحد قرد  لدطیقدنالد ر مد ردیسث نزد ت دیادآندعت  د  در رحد ر در د

ش ر.د دردربلبد  دباد ن  ندرزدرعل مدطق وقدرد ر م) ح(در د دردب  حدو  ردشالحدیاد درن شثتادردگبید ددردنظبدردگبیدر  ر.شثالحد

ببحدردبس دگش دزدیبرح خیدودعت  دزدیادبرعب زدیادر دع ن ندرالنزدترد نعک سدپقال دیبرحدودبقشثتبدتردباد ن  ندد دنظبدودد

گ دقردبادط  دیلزدطح دتق دشب دبزدرنزدیادرثالًدت سب درقا رد ت دثثثد  جدر د درداقلزدرهرد ت .دد دوع درزدینر.رز
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ط  نالدن زشثث ررد  دتردپبر ا درزگ دقردود جدر   ردردگبدرد رد تثث دثثثثدودایبید رد ودنقسثث دودنقاادعاطد دردر  رد  درز

ط  نقردبگ دقردرثالًد طالقد و د قدشثث رلدعبرد سثثبدود بودترددب دالدط دآابد  بدصثثیبدینالردآد درزد ا  تثث دطالقدینالرر

ادطک لقفدتستنالرد دردبادهدگ دقرد رلادنقزد بود  یردببد رلا گبدر درزدش ر.لغ درزشث ر؟د گبد دردب شثالدیاد رلادنقزد بودددرز

رلادنقزد بودبت  نالدطک لقفدوج بزدد دطحبد زردطکلققزردوضثثعزردت اد دنه د  د درد ک ر دبادهادرعن تثث ؟د گبد درعن تثث ؟

ط  نقردر د دردرسألادر ا  ت دطالقدط تطدب د تتن ردبادنص صدبگ دقردر دن زد دردر  رببر  رردآندوع دهب  در داصث صدد

د.د  د ردینقررند

 قد سبدود بود درد رک ندبب یدرندعب تردش رردیاد بردیبرمدر د اقا دبادت قردربلبدپبر اتادیادر دص د1111ر در رحد

 یدنسی دباد دردع ن ندص  قدگبعتاد ت ردآندر ععدعاه یدش   یدنگهی ندر در  ردآندرص باد اتالفدنظبدپقال دیبرنالد صال قا

 قد دزدود ار ن ند تث دیادر در لادعضد یدباد ر مدن شثتنالدودر د دردب  حد تثتقسث  دیبرنال.د دردبن ببدنالددکزد رد ا قدددودن را

 دن  درودنظبدر دبقردعاه یدش   یدنگهی ندوج رددعکسدشالحد ت .د دنه دن رادن شتنالدیارند01ردصقحاد11ر رگسثتبیردشث   حددد

عاقه ندرعتاالنالدیادآنچادرسثتلدمد بود تث ردلدومد االدر دنک حد ت .ددعنزده ند االدجرمد ت رد دردرندر دددد رد یر  ررد الح

دینالردولزر  ردودبب یدرند قدعسخد د  ردرزاد بود دن  د  یردب شثالردطنه دلدومد االد  دببرزد بود عت رحد تث دودببدعبرد رلد

ر  رد ج   د ت دیادر دهادر   ریدرند قدعسخدر  ردود دردر  ردثثثددعنزدر  ریدیاددوده ندر   رد قدعسخد ج   زد ت 

 ید ردآع د ند ر در درا بلرد الحرنتقزد ت .درندر د سبدود بودعب  دگقبردثدجدءدآندر   ردنقس ردپسد قدعسخدتردبب یدرند

ط  نالدیادرسألاد بودطنه د ردن  قادلدومد االدپقمدنق رالحردبلکاد نحص  دطالقدبادرت دربردود دنکادطنه دربردرزد نالببد درد اقالح

  رردردگبد لبالقدررند  دطالقدرتالرد دردرنشثأد بود تث ردت  ند لبالقدبقالدررد اذدب لس ق.دود رلاد بودآند نحص  د  دببرزدد

ط  نالدب د ج  دباد  یردود  تق ط ًدودری قدر ض  دندرد  یرردبقالدررد اذدب لسث قد دن  درعن دنال  ر.دلذ د دنه درعتاالنالدیادرندرزد

ربرد  در ی  دبادطالقدینال.د دنه د درد اتالفدنظبد  درنعکسدیبرنالدود ر م) ح(دپ تثخدر رنالرد دردرتردپ تثثخد ر مد تث :دبسثث اددد

طبدقد  تق هدآند ت دیادروود  دب دنصقح دود جدب د لد مدو ر  دبادطالقدن  دنالدودر دص  قدرقسبدنشالنردباد ذند  یردطع لزرد

ر  ررد  جدآندعس  دیادبد ت .د دردج لاد اقبداقلزدرعن دطشثب دطالقدر رحدش ردود گبدجبخقدب ردربلیزدردگبدب ردیادآت ند

عبر دالدطبدقد  تق هدرزد درد قدبب یدرندتس . نالدیادرد ر مدطصبدحدیبرح تث دیادر د سثبدود بودعب  دگبعتادددر در  ردرنز

رلدمدبادطالقدیننالرددعنزد ود  دو ر  دیننالدیادا ر ددربرد  د درد ت دیاد ولدروود  دنصقح دیننالرد گبدرنتجدب ردعیه رد گبدنی ر

 نالدیاد گبدجبخقد یدیاد ر مدر د دردذدلدن شتاش ر.د  جدآندج لا دطالقدر رحدرزطالقدرتالرد گبد دردتردنشالردباد ذند  یردشب

 نالد مدیادر دپ تخدبادتؤ جقد دردهنقنزد ر م) ح(دعبر رحطبد ت ردنظقبد دردج لاد  دهنالج دردالحب ردربلیزدردگبیدب ردیادآت ن

الردا  تش ردربلیزد ت دیادبق ندآندجبخقدرزل مدرز.د  جد دردربلبدهقس ؟درع تث دیادرثالًد گبدر  لدب ردرب لبدردگبید

جبخقدنادر دبب ببدربرمد  ریردجبخقدر دبب ببدعاقه نردود جدرعن دنال  ررد دردجبخقداال یدنکبرحدنادهقدید ت دیادبباالفد قد

ترددب ر.دودطبگ دالد گبدجبخقدب ردربلبدردگبدب ردیادآت نب شالدودنادبباالفد کرداال ت ردنادبباالفدشب د ت .ده ندرز

ر درعبردجبد ن قدود ر  دد ر مدت یدبعالد رد ناالبدیا دالدر د دردت لشدر  ر.دبس دشکنز رد ق د دنکادجنیاد  تگش دزدودبر

ر دردالد ر مدودنگ حد ر مدبسق  درهردجل حدیبرحد ت .در ددببازدرس ئلدودرشثکالقدربرمدود ک ر دودنظ مدبقشثتبدو ععدشثالنالرددد
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دینال.د یدطلبدرز نالدیاد دردا ر دبح دجال گ نارنظبدو  ردشالحدرس ئلدرختلقزد ر مد رد در

ط  نالدر ا  ت دطالقدبالتالدود دردتردطنه در در  رد سبد صلد دردرسألادیاد گبد سبدود بودبب یدرندپقمدآدالردرزدتب  لبا

رد ت دودنقاادتردباد ود یدیادش تب درقا ود بود ت ردتق د ن  ندردگبیدنال  ر.د  جد گبد درد ن  ند سبدود بودر دروجا

  در رحدط  نالدر ا  تثثث دطالقدینال؟دت چنقردر در  ردرنزدیادنقااط  نقردبگ دقردرزشثثث ردپقمدآدثالردآد دو عع ًدن زدر رحدرز

  ند دردطش ردودباد سبدنص صدب دالدهه  دت لدصیبدینالرد گبدیسزدر درو  ندهه  دت لادگبعت  د سبدود بودشالردآد دن زن ز

اردناد نالدنندع ئلدشثالدیادباد تتن رد سبدود بجزدیادبب ید ودپقمدآرالحردر ا  ت دطالقدینال؟درشه  دعاه دگقتاد قد  دبب یدر

ط  نالدطالقدگ دنالد  یردتردن ز نالرد تزدرز نالدود دردر ا  تثث د  دبب ید ودر  ردر نسثثتار در  رد ولد درد قد  دع ئلدشثثالح

ردر دط جقاد دردبگ دقررد درد تث دیاد ت ت ًدی  یدبادشب دطد سبدود بودنال شتاددط  نقرتالردنادر در  ردروم.دطنه دربلیزدیادرز

 تث ردیاد دردتردب دظ تبدعت و ید دنه دت رگ  دنقس .دب جابحد گبدبخ  تقردب دآندرنبقدپقمدببودرردعهب ًدبسق  ید ردرشکالقدد

دردر   ردر کرد ت دپقمدآدالرداقلزدرد ردجدنحلدب عزدا  تالدر نالدودآر  دتث ئزدیادببد المدج  ردر ا  تث دطالقدرندر د دد

شن تزردودرشکالطزدیادبادگبرندت یدرختلفد االعزردردنزرد و نشن اتزردج رعا تث ردآر  دبسثق  درخببزدر  ردود درد ردجنیادد

شث رد ردین  د دنه دگذش .دد دوع در کرد ت دیسزدر درص ردقددن زدع بلدط جاد تث دودد عتالر ک ر دودنظ مدتثق تثزدرزدد

ینالدیاد دنه د سبدود بودنقس ردبادهادرلقلد دنه د  د ردرص ردقد سبدود بودنال نقر؟د گبدرثالًدرندر درنالگزدبادن  زد رد شک لد

 دقردط  نقردبگینالردآد درزرتالدود ردر رندنقاادا رر  یدرزجه دنقاادر دطنگن دعب  دگقبرردربرید تثث دیادبادتق دوجادنقاادن ز

گقبر؟دد دتثث ءدیادبگ دقرد دردر د سثثبدود بودعب  دن زد  دبادهادرعن دبال نقرود بودد دردرندر د سثثبدود بودنقسثث ؟د سثثب

دط  نقردبگ دقرد دردر د سبدود بودنقس ؟دد دوع درثلد جندبعضزرع شبقدر  ررد االقدود عت  دن پسنالدود دذ ئزدر  رردآد درز

ینالرد دنه د سبدود بودنقس رد اتالع قدتلقااردودرز یدشثالحدیادباد رنزدرن تیتزدیسزد ر  ید سبدود بدت دبادگ نا ردرنالگز

آدالدد د تزدبگ رگ ت یدنسثیت ًدگ تزدطنالدر کرد ت دد اتالع قدعبتنگزدودبگ رگ ت یدجدئزدیادبقردرندودشث تبت دپقمدرزد

دعزدر  ردوالگ دقردت ءد االقرددعنزدد دربریدیادو عع ًدبال اط  نقردبگ دقرد سبدود بود ت .دوعتزدرزن زد  پقمدآدالرد دنه د

 درد  دبب یدت قرد ت .ددو ضثحدود وشثنزد تث .د گبدر دع ن ندتردآرالحدط تثطدرح یردذیدصثالحد  ب ردشثث ردددددد ربد دد در

ط  نقردبگ دقردرثالًدر جبد سثبدود بودنقس ؟دد درثالًد گبدربردگبعت  دربردرسبیدد دصعبد لعالودب شالردطیقعت ًد درد سبددرز

ط  نقردبگ دقرده ند لبالقدبقالدررد اذدر  دشثثالندودهقدت دزد رد دردعیقلرد دنه د  دن زاشثث ر.دد درسثثألادبچدود بودرحاقدرز

ط  نقردبگ دقر.دب جابحدر دبب ببد درد   مردب لسث قدو  ردشثالحرد درد   مدرحک رد ت د لزدیلد  لردناردر دهنقردهقدید  دن زدد

ندگبعت  د سبدود بودشالرد رد درد   مدود رد نحص  دطالقدبادینالد گبدر رلادنقزد بود  در  دررد رلادنقزد بودعهب ًد عتضث درزد

رتثث دربرد ععددالدینقررده ند دردرحک مدرلقلدنقزد بود تثث .دشثث  درال ظادینقالدیادا ر دت قردع  الحدنقزد بودر دد ددد

عضزدنکبرحدبآرالدوداال یدط  نالدرؤربدب شالدود گبد دردنی ردهادرشکالطزدپقمدرز یدبسثق  دریتالبادودرشثکلردهاال درزددرسثألاد

درس ئلزدیادجیب ندن پذدبد ت در کردب ردپقمدآدال.د

ط  نقردط  مدینقرردبعال دتردآندرب لیزدیاد ردینردعبر دع  الحدج بود  درزشثث ء فدعکبدرزدکزدرودر  ردردگبدتردتسثث دیاد ن
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