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 سالگی و عدم افضاء 9: وطی قبل از فرع سوم

و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم »زهد زین زست: شد، آن فرع سوم  ز  فرعع نجگانه  سأله  وعز و،  ه  زسن ره،  سعرر  

 . «ء غير اإلثم على األقوىيترتب عليه شي

شود ه  عی  زهوعة  بل  زهعأ  ةنیو هسأت. وه فرع وع  ةمز  سنیر زسعتعنعن  یسنن شد. وه فرع سم    عر  وه فرع زعل 

  ین  عة  خموش ه عیحث وه زین زست ه  زگر هأ  تخلف هرو ز  حکم حرست عی  بل  زهعأ   ع سلنوه  ی  زین هنه هرو 

شمو؛ حنهت شمو ع أخری سجگر ی  زفضن  هت فضون  س  هتعر ز  ه  سونل وزهو عی  هرو  زیجگن وع فر  وزهو: تنه  سجگر ی  ز 

شوومو  سادزهی فرع چهنه  ز  زین ةهت ه  آثنه سعردوی وه آن یر زفضوون  سعرتم س  وع  وه عزب  هتنن فرع چهنه  زسووت.

 زفضن  شمو.  فرع نجگم هم سریمط ی  عی  یرد زهعأ  زست زگر سجگر ی  تر زست ع یحث یسشعری وزهو.سلأمط

سش زی نوه فرع سم  سمضمع زین زست ه  زگر هأ  سلنوه  ی  زین هنه هرو ع هسچ زتفنب  هم هسفعنو ع حنوث  عل  أی حنل

شمو. وهجد ه  وه زین صمه  غسر ز  زثم ع گجن، ع سرصست  چسو ویاری سعرتم هت   زسن  فعمز س سحاق هشود هسنسد ع زفضون   

ک حرز  ع زهگن  ع زهتکنب آن  یلسرعنً سرصووست وزهو ع گجن، یک حکم تکلسف  سخنهفت هرو، ع سخنهفت ین ی شووخب ینزین 

 زست  ه  ینید یرزی خالص  ز  آن گجن، تمی  هجد. 

هم   خنصووزهد ی  زیجک  زثر وه سانی  زین هظر  چ  یأوون یرخ  بن   آید هلنّزیجک  زیجگن زسن ره،  فرسمو، زألبمی  ز  زین یرس 

زهد ی  سگرو وخمل وه وخعر بل  ز  ه  سنها   سعادسسنِ زصحنب وه زیجگن حکم هرو،شمو. چ  زیجک  یرض  ز  زیجگن سعرتم س 

 شمو.حرست زیدی نسدز س 

 اقوال

 سمهو زین هنه  وع بمل عةمو وزهو:نس وه 

 د.هد ع فعمز ی  آن وزوهزین زست ه  هم یعرتم علس  ش   غسر زالثم؛ هتسن ه  زسن  وه سعن تحریر فرسموسشهمه بمل  قول اول:

 زهد ی  حرست زیدی ی زسن وه سانی   یرخ  سث  شوس  یمسو  ع شوس  سفسد ع هسو زین زوهیس وه سرز ر سلعو  شد،    قول دوم:

وه هفنی  زین هز ی  ةتنعع  هألت وزو، ع یرخ  هم ی  ترلسر سرحم  هرزب  وه سأعجد هم سگرو وخمل. زهلع  سحاق سولوعزهی  

 . زهدتتنی  ی  زین هأی نسدز هرو،

نه ع هوه عد  ترتم زثر یر زین  سشهمه ع بمل وه زیجگن وزهیم ع ینید زوه  هر وع بمل هز یرهسو  هجسم ع یلسجسم فعمزی نس سن و

 صرف حرست  وهست زست ین ه .

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 دلیل قول اول

زسن وهس  یر زین سأوله   عتدتنً هعزینت  زسوت ه  هه  ز  عی  ةنهی  ین  عة  بل  زهعأ  هرو، زست؛ یرج  هتنن هعزینت  ه    

خمزهدیم. سالحظ  فرسموید ی  هر حنل هعزینت  والهت یر حرست عی  بل  زهعأوو  وزشووت. زگر ز  هعزین  زسووعفنو، حرست  

هز  حکم ی  ترتم زثر خنص  هجسم؟ هعزین  یک هنهی هسفعنو، زست؛ ویار ی  چ  وهس  هرویم  ین تمة  ی  زیجک  هسچ زتفنب  هم

شمو. زین هم هتسن یمه   سنیر سحرسن   سخنهفت ین آن سرصست سحأمب س سثزهد. زگر زین عت  ستجمع زست  ستجمع هرو،

و  تمزهد وه زیجگن سعرتم شمشد،  ین زین وسعمه ع هه  سخنهفت شد، ع بهرزً تجهن چسوی ه  س زست؛ یک هنهی هلنید زهگن  س 

 هتنن گجن، ع سرصسع  زست ه  ینید ز  آن تمی  هجد. 

ک زثر خنصو  هز غسر ز  زثم ع سرصوست ثنیت هجد. تجهن یک هعزیت زست ه  یرخ  ی  آن   وهس  ویاری هم هدزهیم ه  زیجگن ی

زهد. زین هعزیت هز وه یسنن وهس  بمل وع  خمزهسم خمزهد. زهد ع ی  عزسط  آن  حرست زیدی هز زسعفنو، هرو،هعزیت زسعجنو هرو،

عزج  بل  ز  تأو  سووجسن ین وخعر عی  هجد  یسن زیجهن  یرد ز  ز و ه  زگر« ع هم تح  ه  زیدز»زی وزهو: وه آن هعزیت یک ةتل 

 ن زین  ن ی  هسچ عة  ز وعزج هجد.تمزهد یشمو؛ ویار زین سرو هت شمو ع حرست زیدی نسدز س ةدزی  زهدزخع  س 

  نضی  زین هعزیت هم زشکنل سجدی شد، ع هم ین تمة  ی  زوه  ویار ه  وهینه، زفضن  عزهو شد،  بنی  حت  یر صمه  زفعه  

تمزهد حرست زیدی هز ثنیت هجد. هاز ین عجنیت ی  زین هعزین  هنهس  ع فادزن زسوت. هاز ه  سجدزً ع ه  والهعنً زین هعزیت هم هت  

تمزن فعمز وزو ی  زیجک  وه صمه  تحاق چجسن وهسل  ه  زثر خنصو  هز وه زین فر  سعرتم هجد  حق زین زسوت ه  زیجگن س   

 گجنه  زست ه  ینید یرزی خالص  ز  آن  تمی  شمو.  هنهی صرفنً سرصست عزب  شد، ع

فاط یک هکع  زیجگن عةمو وزهو ع آن هم وه سمهو هعزین  هنهس  ز  عی  ةنهی  زست  ه  ینید ی  آن تمة  شمو. زین هکع  آن 

ت یر چ  یأن بریج  زس ع زینین زشعرز  ةنهی  سطرح شد، زست.  زیعسنعزست ه  هان   أن یامل ه  وه زین هعزین  عتدتنً یحث 

سو هعأ ؛ زسن وه هزیط  ین غسر هجهجد ز  عی  هجسو بل  ززیجک  سجظمه ز  ةنهی   زس  زسوت. ی  علنه  ویار  زین هعزین  هه  س  

 .شدبلالً وه فرع زعل سطرح  زین زوه  بنصر زست. زین زحعتنل -یرج   عة  صغسر،  -

 ی  یمه هل  زیجگن س  زحعتنل سعصمه زست:

 بل  زهعأ  ةنیو هلنشد. ع چ  ین زس حر، ین زحعتنل آن زست ه  عی  چ   یک .9

 ه  عی  زس  بل  زهعأ  ةنیو ینشد.زین زست ه  عی   عة  حر، بل  زهعأ  ةنیو هلنشد عوع  زحعتنل  .2

زحعتنل سوم  عکس زین زحعتنل زسوت ع آن زیجک  عی  زس  بل  زهعأ  ةنیو هلنشد زسن عی   عة  حر، بل  زهعأ  ةنیو    .3

 ینشد. 

گسرو ع هم زس  زوه  ع هعزین  سن زیالق وزهو؛ هم حر، هز وه یرس  عر  شدآهچ  ز  هعزین  زسعفنو، هرویم  زحعتنل زعل یمو؛ 

 آههن ةنیو هسأت  ی  ساعضنی زوه .ین  هز. سطلق حر، ع زس  بل  زهعأ   عی 

ه یحث ز  فرع زعل سعرر  شوودیم ع هو هرویم؛ زحعتنل وع  زین یمو ه  عی  ین  عة  ةنیو هسأووت زسن زحعتنل وع  هز هم و

  زه عی  ین زس  ةنیو زسوت. سالحظ  فرسموید ه  یرخ  ز  یرض  ز  هعزین  زسعفنو، هروهد ةمز  زهمی  س  زالس  وعن زهعأ  
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صونحم عسن   ه  یک ینی  هز ی  زین عجمزن برزه وزو، ع هعزینت  هز هم کهر هرو، زست؛ سن آن هعزین  هز وه آهگن یسنن  سث  

 هرویم. زحعتنل وع  هز هم هو هرویم. 

یک زحعتنل ینب  سنهد، زسوت؛ زحعتنل سوم  هتسن زست ه  زالن ستکن زست ی  عجمزن زشکنل زیجگن سطرح شمو ع آن ةمز    

. زهلع  زین زحعتنل زیرد ز  زحعتنل وع  زست؛ زسن وه عسن حنل هان   زست ة  صغسر، بل  زهعأ  ع عد  ةمز  ین زس زهمی  ین  ع

بریجست وزهو یر زیجک  سجظمه ز  ةنهی   زس   ین  ین تمة  ی  زیجک  هلت  زیعسنع ع زشووعرز  وزهو أن یامل وه یأووسنهی ز  زین هعز

هم وه زس ؛ عه  شمو ع هم وه  عة  زیالق س یرهد. هلت  ةنهی  ع زشعرز  ی  هنه هت  ع زال زگر یحث  عة  ینشد  زیعسنع زست

 ت ع زال وه سمهو  عة  هلت  زیعسنعین زشعرز  سطرح شمو  زین بریج  زست یر زیجک  سجظمه ز  ةنهی   زس  زس زگر هجنهش زیعسنع

 یرهد. ع زشعرز  هز ی  هنه هت 

عی  زس  بل  زهعأ  ع هاز هألت ی   عة  صغسر،  زسنسنً هه  وه هنه هججد ز  هعزین  هه  س هاز ستکن زست تمهم شمو ه  زین 

ةنیو زسووت. زین هز بلالً گفعسم ه  زین زحعتنل ز  زحعتنل وع  زیرد زسووت؛  یرز زگر وه سمهو زس  ه  سنهک  زعهسأووت ع عی  

ی   عة  ه  زین سلطجت هز هدزهو  ةنیو هخمزهد یمو. ی  سلطجت هنس  هألت ی  زع وزهو زین عی  ةنیو هلنشد  ینالعهمی  هألت 

تمزهسم یامیسم هفظ ةنهی  زعم زست ز   عة  ع زس . عالع، برزین ویاری وه زین هعزین  عةمو وزهو ه  ی  هتک آن برزین س 

ری ن  سطلق وخعسجظمه ز  صغسر، وه زیجگع زشوعرز  هسأوت ع یرد برزین ویاری زسوت ه      زعالً وه یرخ  هعزین  هلت  زیعسنع

زسوت ه   یر ه  سونل زست  زعم ز   عة  ین غسر  عة . تن ، وه یرخ  ز  هعزین  هلت  سرأ  ی  هنه یرو، زست ع وه هت  ةن   

هلت  زس  هسأووت. هعزین  هز سالحظ  فرسموید ه  زسوونسوونً وه یرخ  ز  زین هعزین  هلت  سرأ  ی  هنه هفع  زسووت. زین هز ه   

 سد. تمزهسد حت  یر زس  هجهت 

حرست زیدی ع هوع  تفریق یسن  یرهسد وهس  یر حرست  هتنن هعزین  هنهس  زست ع سن وهس  سرعلری هاز وه سگتمع ی  هظر س 

هم سالحظ  فرسموید ه  سجدزً وچنه سشک  زست ع وه سمهو والهت  ین تمة   هززال هتنن هعزیت ه  آن  هدزهیمزهرة  ع زهترأ  

 رض  زست ه  زفضن  وه آن صمه  گسرو. ی  سنیر هعزین   بنی  حت  یر ف
 دلیل قول دوم

 سحاق   وه ههنی   زین زوهیس وه سرز ر زست.  شس  یمسجر ساعر  شود ه  بمل وع   بمل یرخ  ز  ةتل  شوس  سفسد وه   

ا  ه ی  ةتنعع  هألت وزو، ع وه سفنتسح هسو سس  ی  آن نسدز شد، زست. سرحم  هرزب هم آن هز سولوعزهی وه هفنی  زالحکن   

 زهد.هجد ه  یرخ  تتنی  ی  زین هأی نسدز هرو،س 

 عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: إِذَا خَطَبَ»وهس  یر زین بمل  سرسول  یرامب ین یوید زست:  

گمید زگر سروی ز   ه  خمزسعانهی هرو . س 1«تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الرَّجُلُ

دزً ی آن سرو زی  یسن آههن ینید ةدزی  زهدزخع  شمو ع ویار زین  ن یرزرو ع بل  ز  ه  سنها  ین زع وخمل هتموع ین زع ز وعزج ه

 شمو. حالل هت 
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تمزهد ی  عجمزن سأوعجد بمل وع  کهر شومو  هتسن هعزیت زسوت. عه  هتنهطمه ه  عر  شد زین    زیجگن س  تجهن هعزیع  ه  وه

 ان سزی ه  وه زین هعزیت ی  ةهت زهسنل  ضرف وزهو. هاز سجد هعزیت بنی  بلمل هسأت. ی  عالع،  ین تمة  ی  هعزین  هثسر،

د ع زفضوون  ی  عةمو آسد ع سجگر ی  زفضوون  گروید  آن سمب  عزهو شود، سلج  یر زیجک  زگر چجسن هنهی وعن زهعأوو  زهگن  شوو 

شمو  هاز زین هعزین  ینید حت  یر آن سرجن شمو. ع زال چ  فرب  زست یسن فر  زفضن  ع عد  زفضن ؟ حرست زیدی ثنیت س 

 زهد  زگر برزهرو،زهد ع حرست زیدی هز سجمط ی  زفضوون  هسأووله  زفضوون  هز سطرح هرو،وه هثسری ز  هعزین   ین تمة  ی  زیجک 

زهفرق یسن حنهت زفضن  ع عد  زفضن ؟ چ  ضرعهت  وزشع  ه  وه  فر  عد  زفضن  هم ثنیت شمو  نس سنینشد زین حکم وه 

ینشد  چرز زین هت  وه  وزشوع  آن هعزین  فر  زفضون  هز یامیجد؟ زگر زصو  وخمل بل  زهعأو  ی  هحم سطلق زین هعسگ  هز    

 ت؟هعزین  بسد زفضن  کهر شد، زس

 سؤزل: 

شمو ین زیجک  آهگن سح  یحث زست؛ وه آن هعزین  ه  صرفنً آین عی  حرز  س  گمید هم تح .گمید هم یح   س زسوعنو: هت  

ن فرسمو، ه  زین هعزیت هجد  هتسن زسوت ه  زیشن هز سأوعلرد س   سطلم خمهو؛ عه  زین چسوی ه  زین عةست هم ی  هم س 

هعو ع ه  حلست عی  زهترأ ؛ وه حنه  ه  وه فر  زفضن    عةست ی  هم زهترأ  ز  یسن س ظنهرش زین زسوت ه  زصالً حلس   

شوومو. تن آخر ز  زین ةهت سحرع  خمهو؛ آثنه  عةست ی  بم  خموش ینب  زسووت ع فاط حرست زیدی عی  ثنیت س هت 

 یرو. زش هز یدهد ع زهث هم س زعست ع ینید هفا شمو؛ وه حنه  ه  هجم   ن س 

 هسد ه  حق وه زیجگن هتنن زست ه  سنتنره،  فرسمو، زست. وه سگتمع ی  هظر س هاز 

 شرح رساله حقوق امام سجاد)ع(

 هظری  عتد، وه زین ینه، کهر شد؛ عر  شد وه سمهو سجشل حامق  زهظنه سخعلف  عةمو وزهو. س 

 یلسرت زهأنن چجسن زبعضن   وزهو. یک  زیجک  سجشل حامق یلسرت زست  ین یلسرت ی  سرجنی عنهم یلسرت ین زیجک 

هشوسججد ع یک حامب  هز هألت ی   هظری  وع  زین یمو ه  حامق  ز سد، تمزفق ةتر  ع برزهوزو عاالی  زسوت. عاال ین هم س  

 هججد.یکدیار ترسسن س 

خمزهد  ه   هک ع ترنه  زست. علنه  زسن  سگنو هز هم زیجگن خدست شتنهظری  سوم  آن زسوت ه  سجشل حامق  خدزعهد تلن  

 یلق آن یسنن  سجشل هت  حامق  کز  زبدس زهه  زست. 

ی  آن هرویم  چ  یأن یعمزهسم  زیسن زشنه، عزهد ز  یسنهنت  ه  خمو ز ت  سرصومسسنرع  وه زین ینه، یرضنً سطرح هرو،  ی  غسرزسن 

هألت ی  یکدیار حق وزههد؛ زسنسنً هن زبنس  هجسم؛ زین سأوله  سهت  زسوت ه  سرلم  شومو چرز زهأونن     یرهنن هم یر زین زسر

 وه زین وهسن  هدگ  ار. ی  چ  سجنسوولت ویارزن ه  ین سنهن یر یکدیشوومو ی  حامق زهأووننترین یخش سووؤزل سریمط س سهم

زن تمچامه  س  چسأووت؟م؟ زیجگن هاش خدز یحامب  هأوولت ی  آههن وزهیک  یک حامب  ی  گرون سن وزههد؛ ین سنهججد  س 

وین هألت ی  یکدیار وزههد  عاسد، ع همهتسن حامب  ه  نده  فر هد  هتأنی   هتکنه  هتشهری  هتمین  همزثلن  هرو ه  

خالص  یرهنه  ه  وه زین  ی  یمهزین  ز سد، حق خدزعهد زست. چمن زع سجشل هت  حامق زست. زین یک سؤزل زسنس  زست. 

 هجم. تمزهسم زبنس  هجسم  کهر س هزیط  س 
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 وع سادس  ع یک هعسگ  وزهو.   زین یرهننی  یمه هل
 دلیل بر نظریه سوم درباره منشأ حقوق

وه ةنی خموش ثنیت شود، ه  خدزعهد تلنهک ع ترنه   خنهق عنهم ع هب  زین عنهم زست. یرج  هم زین عنهم هز   مقدمه اول:

هیمیست خدزعهد ین یرهنن عاالً ع هاالً خلق هرو، ع هم نرعهزهدن ع نرعهیدن زین عنهم ی  وست زعست. یرج  هم خنهاست ع هم 

یسنن شد، زست. زیجک  هب  زین عنهم زش وه ةنی خموش ثنیت شود، زست. زیجک  خدزعهد خنهق زین عنهم زست  یرزهسن عال  

م هر هحظ  هیرج  یرد ز  آن ه  زین عنهم هز خلق هرو،  هیمیست تکمیج  وزهو؛ یرج  زین عن زست هسو ین یرهنن ثنیت شد، زست.

نس هم حدعثنً ع هم یان نً  سمةموز  هیوو. زی زین زفنض  بط  شمو  هظن  عنهم ی  هم س هسن سجد ی  خدزعهد زسوت. زگر هحظ  

 ن سجد خدزعهد تلنهک ع ترنه  زست.زین عنهم ع ز  ةتل  زهأنن هس

  خنهاست خدز هألت ی  هت  زین زشسن  1«شيء اهلل خالق کل»زین وع زسر تلهسد شود، زست.   یری  عضومح  هسو وه آین  برآن 

ن الذی احس»عةمو وزهو. ه  تجهن خلق ی  وسوت خدزست  یلک  هر شسی  ی  یهعرین عة  ع هسکمترین عة  خلق شد، زست.  

گمیجد هتسن زست.   هر شوسی  هز خدزعهد وه زین عنهم ی  هسکمترین عة  خلق هرو، زسوت؛ هظن  زتم  ه  س   0«کل شیيء خلقه 

ع یهعرین عة  خلق  هتسن هظن  سمةمو زست. هر سمةموی ی  یهعرین عة  ستکن زست خلق شد، زست. زین  رینتیرج  هنس 

ردزو ع زسووع م ین سالحظ  ب زهد یلک  زین سطلمزهلع  سرجنیش آن هسأووت ه  هت  سمةموز  زین عنهم ین فرلست تنس  خلق شوود،

جد ع یهعرین هآید  تن ، هشد س چرز عبع  یک وزه  گجد  س  شمو. ستکن زست هأ  یامید زگر ی  یهعرین عة  زست س گفع  

عة  آن عبع  زست ه  ی  خمش  گجد  تلدی  شمو. زین ننسخش آن زست ه  خلق زشسن  زین عنهم ی  یهعرین عة   ین سالحظ  

 ین فرلست تنس  خلق شد، ینشجد. ع زسعردزو آههنست؛ زیجطمه هسأت ه  هت   بم 

هن صمه  گرفع  زست. یرج  ین زیجک  هت  سمةموز  ی  صمه  هسکم ع حأن هو زهأونن یهعرین خلق ین  وه زین سسنن  وه سم

 خلق زهأنن  نس ز 4«ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارک اهلل احسن الخالقين»زهد  زسن زهأونن زحأون زهتخلمبسن زسوت.    خلق شود، 

ی  یهعرین عة  ع آن هم وه سمهو زهأوونن  ین خدزعهد زحأوون زهخنهاسن هز یر خموش زیالق هرو. نس زصوو  خنهاست آن هم  

 ل  ع هم یرهنن هال  یر آن وزهیم.هسکمترین عةم،  زین زسر سألّم زست؛ هم یرهنن عا

هنه تتن  هشود، زسوت. زهأونن ع سنیر سمةموز  وه زین عنهم  یرزی یان هسن  ی  هیمیست خدزعهد وزههد؛     نس ز  خلق عنهم هم

هججد. ةموز  زین عنهم زسوووت تکمیجنً. هت  سمةموز  زین عنهم ز  خدز یلم حسن  س یرج  خدز هز هب  زهأووونن ع هت  سم

. هت  سمةموز  زین عنهم  هر چ  وه زین عنهم زست  زین حسن  4«يسیأله من في السماوا  و ارر  کل يوم هو في شأن »

ج  ؛ سؤزل تکمیج  زست  هسن  تکمیهجد؛ ه  سألهت زععلنهی  زین سألهت یک سألهت تکمیج  زستع یان هز ز  خدز سألهت س 

 .«يسأله من في السماوا  و ارر  کل يوم هو في شأن»فرسنید: زست. هاز س 
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  1«دإلي اهلل و اهلل هو الغني الحميأنتم الفقراء »فرسنید ی  هتسن ةهت ع ی  وهس  هتسن هسن  زست ه  خدزعهد تلنهک ع ترنه  س 

و اهلل »چمن خدز هأعجد؛ ع زین فار وه ةو  ةو  هفعنههنی سن ع هنههنی سن هأت. هت  فار وزههد  عسن هسن  ع فار ی  سمی 

  ه  تجهن خدز شتن هز خلق هرو  یلک  هنههنی شتن هز هم خدز آفرید. ین  زیجگن سرجنیش ةلر هسأت؛ آن 0«خلقکم و ما تعملون

ز زین عنهم هز خلق هرو،  زهأنن هز شمو  وه ةنی خموش سحفمظ زست. نس خدتمضوسح ع تمةس  ه  یرزی هف  ةلر یسنن س  

خلق هرو،  زهأووونن وه هت  حنال  هسن سجد ی  خدزسوووت  ه  فاط زیعدز یلک  یرزی یان تن آخر هم خلق هرو،  ی  یهعرین عة  

 هسأت؛ ین زوه  عال  ع هال  ثنیت شد، زست.  ترویدیسحعنج خدزعهد زست. زین زسری زست ه  وه ثلم  آن هسچ 

زیجک  خنهاست خدزعهد هأولت ی  زین عنهم  بهرزً سنهکست یرزی زع ی  وهلنل وزهو؛ عبع  خدز خنهق زین عنهم زست    :مقدمه دوم

ه هت  شومو سلک خدز. سلک خدز یرج  خدزعهد یر زین عنهم سلطجت وزهو ع هأ  ه  سنهک ینشد  حق تصرف و زین عنهم س 

حکم عاالی  زسووت ین عال   زین فرالً یتنهد عه  زین ةمز  تصوورف  زیجک  ةمز  تصوورف وه سنیتلک زهلع  زین عنهم هز وزهو. 

 هأت. 

   زععلنهیه ت ی  زین عنهم  سلکست حاسا  زست یک هکع  ویار هم ینید وه زیجگن تمة  شمو ع آن زیجک  سلکست خدزعهد هأل

 لکست زهأنن هألت ی  خنه  ع سنشسن.ز  بلس  س ع

د  سنهک شهأ  وهینه، زین وع سطلم ینید یحث سفصو  صمه  یاسرو؛ یک  زیجک  ی  یمه هل  زگر چسوی سلک   ی  هر حنل

تمزهد وه ستلمک خموش تصرف هجد  زین یک حکم زععلنهی زست؛ زین یک حکت  زست ه  وه آن ترویدی هسأت زسن زین س 

 ین عاالی ؟ ز  تصرف وه سنیتلک  حکم عال  زست یک حکم عال  زست ین عاالی ؟ ةم

؟ ةمز  تصرف وه شموزحکن  سلکست زععلنهی یرزی خدز وهست س  چامه سوؤزل وع  زیجک  زگر سلکست خدز حاسا  زسوت    

علنهی زسوت. صرف هظر ز  زین وع هکع  ه  زحعسنج ی  یحث  هنی زعی ه  وه کهن سنسوت  سریمط ی  سلکست زین عنهم ی  هحم

و؛ حق وزهو گسریم ه  سنهک حق تصورف ع ةمز  تصرف وه تتن  ستلمک خموش هز وزه وزهو ع سن فرالً زین هز سفرعغ عج  س 

 وه سلک خمو تصرف هجد.

زهأونن زسووت ع حق وزهو وه   شومو؟ عبع  خدز خنهق زین هأوع  زسووت  عبع  خدز خنهق  چ  س  سادس هعسگ  زین وع  نتيجه:

هنی ویار ی  چ  تمزهد حامب  هز یرزی خموش ع ویارزن برزه وهد؛ ع زال زهأننسخلمق خموش تصورف هجد  زعسوت ه  س   

  ع تلیسد هجد؟ عتد، زین زسووت ه هجدتمزهد چجسن حا  هز زثلن  ساله  حا  یر گرون ویارزن وزشوع  ینشووجد؟ ز  هگن زین س  

چمن خنهق زست  سنهک زست ع سنهک  .«اهلل خالق کل شيء»زی ه  عر  هرو  ه  هت  زیجهن ز  خدزست  آن هم ین زین هکع 

حق تصرف وه ستلمک خموش هز وزهو؛ زهأنن هم ستلمک خدزست  نس حق تصرف وه هت  زسمه زهأنن هز وزهو ع زین حق 

 ع هسچ هس وه زین ةنیان، هسأت. فاط یرزی زع ثنیت زست 

«زهحتد هلل هب زهرنهتسن»  
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