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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

بر بنا: صحت فرمایدایشان می. عرض کردیم فساد بودمجعول بودن یا عدم مجعولیت صحت و  بحث در کالم محقق خراسانی درباره

زیرا معنای  الت،ممعا ری دشود و اخری انتزاعی است، اما بنابر نظر فقها تارتا در عبادات مالحظه میمین کردند امرکه متکل تفسیری

دم عترتب اثر مقصود یا قضا و در معامالت عبارت است از  ط اعاده ووقبادات عبارت است از سقوط یا عدم سصحت و فساد در ع

لی با ربه به امر اووت، در عبادات نیز بین صحت درباره مأمت اسین در عبادات مسئله متفاوت با معامالا، بنابرترتب اثر مقصود

 تابع جعل شارعو دومی فساد ربطی به جعل و شارع ندارد  در اولی صحت و ظاهری فرق گذاشته و فرمود: ثانوی وبه امرموربه مأ

جود مصادیقش و یات وفرقی که بین کلی این عبادت و جزئ ه بابتال ،دومی مجعول است رد نیست و یعنی در اولی مجعول ،است

  .ارتباطی با جعل شارع نداردآنها فرماید صحت و فساد ادیق مییات و مصجزئ در مورد ،دارد

ال تعرض کردیم این بیان مب .یستاما مصادیقش مجعول ن ،ول استمعامله را اگر در نظر بگیریم مجعکلی  :در معامالت نیز فرمودند

 را در جلسه قبل بیان کردیم.اشکال اول  ،به چند اشکال است

 ادامه بررسی کالم محقق خراسانی

ر وه به ط، مقدمه این بود کبیان خود اشکال نرسید را دیروز بیان کردیم و نوبت بهتنی بر یک مقدمه است که مقدمه آن ل دوم مباشکا

اند ماهیت توگیرد و اساسا نمیم تکلیفی قرار میکیت و طبیعت است که متعلق حماه ،شوندمی طبایع متعلقکلی احکام تکلیفیه به 

د چه در ناحیه امر و چه در ناحیه نهی مسئله یکسان کن، فرقی هم نمیمتعلق حکم واقع شودموجود شده،  و طبیعتی که در خارج

 شکال است.ا. این مقدمه در واقع برای بیان این است
 اشکال دوم 

ت عیطب یاوصاف براتوانند می نیز، کام وضعیه به خصوص صحت و فسادحا نیم آیایخواهیم ببمی و فساد حکم وضعی هستند،صحت 

؟ مثال در مورد صحت در باب عبادات هایی هستند که در خارج موجود شدندطبیعتدر واقع وصف برای یا و ماهیت واقع شوند 

 گفتیم طبق نظر ، حال اگرت است از عدم سقوط اعاده و قضارات از سقوط اعاده و قضا یا فساد عبصحت عبارت اس :گوییممی

 از فاسدگفتیم نم رگ؟ یا اضا استز موجب سقوط اداء و قاتوانیم بگوییم نمصحیح است، چه زمانی می محقق خراسانی کلی نماز

بت طبیعت و ماهیت نماز نس نیم بهتواضا را میق و هدکنیم؟ آیا سقوط اعا و قضا به عدم سقوط اعاده توانیم حکمچه زمانی می تاس

گاه حکم به سقوط اعاده ر واجد اجزاء و شرایط مورد نظر شارع است آنگببنیم اآنگاه  ،موجود شود ،باید نماز محقق شوددهیم؟ یا 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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چه که قبل از تحقق نماز آنتا  ،معلوم است اینجا .شودیو ادا ساقط نم گوییم قضازاء و شرایط نیست باگر واجد اجو  و قضا کنیم

توانیم این چه زمانی می تو نماز واجب اسیت نی طبیعت و ماهعگوییم نماز واجب است یی. وقتی ممطرح است وجوب نماز است

 وانیم بگوییم صحیحتنمیکه ما طبیعت و ماهیت را  ،وقتی این نماز در خارج موجود شود ؟را محکوم به صحت و فساد کنیم زانم

ا نماز موجود راین در خارج موجود شد آن وقت  زا، اگر نمقابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارد یتطبیعت و ماه ،است یا فاسد

کند یعنی فساد نسبت به افراد معنا پیدا میبه عبارت دیگر صحت و  سی قرار دهیم و بگوییم صحیح است یا فاسد.توانیم مورد بررمی

نماز صحیح است یعنی منطبق با مطلوب و  این توانیم بگوییم، آن وقت است که میشخص و فردیت برای نماز حاصل شدوقتی ت

ایط مطلوب و اجزاء مورد نظر شر نی آنیع ،صحیح استکه اعاده و قضا نیاز ندارد یا نا د وشاش این نتیجه خواسته شارع است که

 . یا قضا کنیم ده وگاه حکم به اعاو آن ن موجود نیستدر آ

مور نداشت و ا ینا یتعت و ماهیان دو حکم وضعی و بر خالف احکام تکلیفی ربطی به طبواگر مسئله صحت و فساد به عنین ابنابر

گر یدرود. این دیگر از دایره جعل شارع بیرون میبه عبارت  .کاری ندارد ، دیگر  شارع به آند و مصادیق و جزئیات بودرامتوجه اف

این  ،ستیز به تکرار اعادتا یا قضائا نداشته باشد یا به این نحو نافرد به نحوی است که دیگر نی است که بررسی کند آیا اینکار عقل 

ت . به عبارایط است یا خیری آن خصوصیات و شرارانماز محقق فی الخارج د عقل است که باید بسنجد که این ،کار عقل است

امالت چه در مع ،کند، فرق نمیردربه به امر اولی قبول کردند، یک معیاری است برای همه موااسانی در مأموچه که محقق خرآن دیگر

  .موربه دارد یا نداردماز مطابقت با مأاید ببیند این فرد از نب است که ، عقلعبادات رو چه د

بیع فاسد  و ودشبر آن مترتب می بیع صحیح آن بیعی است که اثر مقصود ، طبق گفته محقق خراسانیاست الت نیز همینطورمادر مع

شود یا بر آن  فرد هیت بیع مترتب میواقعا اثر بر طبیعت و ما خواهیم ببینیمشود. حال میآن است که اثر مقصود بر آن مترتب نمی

جود و و وقتی لباسولی  .اثر مترتب شود ی  نیست تا بخواهد بر آنو ماهیت چیز تیعکامال واضح است که  طبخارجی بیع؟ این 

ه یا بیع ین معاملبر ااثر مقصود  ، آنمترتب شده است یا نشده است ین اثر بر آننیم بگوییم ااتوفردیت و تشخص پیدا کرد آنگاه می

به وصف فساد  فصاند متتوور  که نمیط، همانتواند متصف به وصف صحت شودنمی  االبیع اساس ؟ پس طبیعةوارد شده است یا خیر

وربه ص با مأماین اشخا و اینکه آیا صا( در مورد اشخندردنی نیز قبول ک)محقق خراسا د و مصداق به میان بیایداگر پای فر .شود

اقع از آنجا و رد س؟ پمطابقت وجود دارد یا خیر ربطی به شارع ندارد و عقل باید اینجا تشخیص دهد که این دیگر این طابقند یا نهم

 نتیجه این است ،ند متعلق شوندتوانمصادیق و افراد نمی به عنوان دو حکم وضعی جز بهو فساد  که بر خالف احکام تکلیفی صحت

بر لذا  .باید بگوید این عبادت یا معامله صحیح است یا فاسد عقل است که ،است یعنی صحت و فساد به دست عقل این مسئلهکه 

  .جعول نیستندباید بگوییم اینها م خالف نظر محقق خراسانی که در بعضی از موارد قائل به مجعولیت شدند ما
 ان قلت

حث ب آنچه که در باید از این مطلب دست برداریم یا یاحث صحیح و اعم مطرح شده ناسازگار است. این مطلب با آنچه که در ب

ضع وخصوص صحیح  برای زاامالت مثل لفظ نمالفاظ عبادات و معآیا  . در آن مسئله بحث در این بود کهگفته شده مصحیح اع

هر کدام دلیلی اقامه ها، ، اعمیها، صحیحیای داشتندخودشان ادله ایکدام برطرفین نزاع هر ؟ اعم از صحیح و فاسداند یا برای شده

قتی ، ویعنی در مقام تصور  ،هستند الفاظ دارای وضع عام و موضوع له عام داشتند که این قااین مسئله وفطرفین بر  اما ،کردند
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وقتی هم که این معنا را  موضوع له قرارداد باز همان ، کلی بوده، دهوتصورش عام ب ،لفظ نماز را وضع کندخواسته میع راواضع یا ش

وضع عام و موضوع له  ،است دهاد رارهمان معنا را موضوع له قمعنایی که در هنگام تصور معنا و قبل از وضع مورد نظرش بوده 

رار داده. پس را عام در نظر گرفته است بعد همان معنای تصور شده عام را موضوع له ق معنا ،ام تصور و لحاظهنگ رنی دیع ،عام

ه شده در نظر گرفت یآنجا کل ،لفظ نماز وضع شده برای معنای عام ین است کهمعنایش اوضع عام و موضوع له عام،  وییمگمی یوقت

 دهالی را موضوع له قراردک یار گرفته است و همان معننظدر  ، یک معنای کلی راستینراد و مصادیق در میان یعنی پای اف ،است

  .م وضع نداشته استاتصور و نه در هنگ است، اصال نظر به افراد و مصادیق نه در هنگام

لی نماز امله و کدیق است و ربطی به کلی عبادت و معو مصا مسئله صحت و فساد تنها مربوط به افراد :گوییداز این طرف شما می

لحاظ کرده  یصورت کل ها نماز متصف به صحت را بهیطبق نظر صحیح ز یک طرفد اتوانچطور شارع می آنگاه ندارد. و کلی بیع

است که هیچ کاری به فرد و مصداق و تشخص و وجود خارجی ین این معنایش ا ؟باشد هباشد و لفظ نماز را برای آن وضع کرد

ربوط راد ماین مسئله به افین بیان، طبق ا، بسیار خوب به صحت پیدا کند فااتصتواند هیت و طبیعت نمیما :گوییدیمشما   ،ندارد

معامالت و عبادات وضع شدند برای  ظلفاطبق نظر صحیحی ا ،کنیمی را نگاه میصحیحغ وضع، نظر رارویم سی وقتی میول ،دشومی

ام و : وضع عیا بگویید ،حرفز آن ات؟ یا باید از این حرف دست بردارید یا ع اسمچطور با هم قابل ج طبیعت نماز صحیح، اینها

از ید با ای ،این دو تا با هم قابل جمع نیستبوط نیست. ماهیت مر صحت به :یا بگویید رد،اموضوع له عام در الفاظ عبادات معنا ند

افراد و مصادیق و وجود خارجی است یا باید از صحت ربطی به ماهیت و طبیعت ندارد این از عوارض  که این حرف دست بردارید

 ، باالخره وضع عام و موضوع له عام در مورد الفاظ عبادات صحیح نیست، اینها با هم قابل جمع نیست.حرف دست بردارید آن
 قلت 

، او ه استگوید صحت جزء موضوع لت برای صحیح نمیقائل به وضع الفاظ عبادا ،و اعمی یمسئله این است که در نزاع صحیح

، موضوع له آن عبارت است از این شرایط است وشامل اجزاء ای که همجموعبرای وضع کرده آن را ماز که شارع لفظ ن :گویدمی

 زا، فقط بر نمنطبق شودمخواهد بر نماز خارجی این تعداد شرط، ولی این موضوع له در مقامی که می و مرکب دارای این تعداد جزء

 لهاگر این باشد بکه شارع گفته وضعت الصلوة للصلوة صحیحا؛  هردادعا ک ی. شما گمان کردید که صحیحشودیح منطبق میصح

شارع در واقع ، نین وضع نکرده است، در حالیکه شارع اینچنیست ما اینجا زدیم سازگاره اشکال شما وارد است و با حرفی ک

نماز ده  :گویدز صحیح وضع کردم، میاگوید برای نمرط وضع کردم، نمیو شرا برای مرکب با این تعداد جزء  زا: من لفظ نمگویدمی

، صحت مسئله صحت ربطی به مقام وضع ندارد لذاکند، یز با سوره یصدق علیه صلوة، این لفظ نماز بر این صدق ماممثال ن ،جزیی

  .له استدر مرحله بررسی انطباق آن نماز خارجی با آن مرکب موضوع 

عنا  ور مظ و تصایعنی در مقام لح وع له در الفاظ عبادات عام هستند،انیم بگوییم وضع و موضتومی ا، مد نیستپس این اشکال وار

حت . صو تشخص در موضوع له دخالت ندارد اساسا فردیت فته ورگ رموضوع له قرا زکلی تصور شده است، همان معنای کلی نی

شکال ، لذا این ااست، این برای مرحله انطباق له اخذ نشده استزم با تشخص و فردیت است در موضوع به نوعی مال تیمفهم که گ

 وارد نیست. 
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 هیت نیستند و صرفا نسبت به افراد وعت و مایا که مربوط به طباز آنجکام وضعی مثل صحت و فساد پس نتیجه این شد که اح

تواند مجعول شارع که میآنچه  .ها را مجعول شارع قرار دهیمتوانیم ایننمی ردیگ، پس دتوان این دو وصف را به کار برمصادیق می

بگوید من نماز را صحیح قرار  توانداما شارع نمی ،خوردز میات و ماهیت است و لذا مثال وجوب به طبیعت نمطبیع ،قرار بگیرد

یدن ، بعد از پوشلیت اتصاف به صحت ندارداساسا قابمحقق شدن و لباس وجوب پوشیدن، این نماز قبل از تشخص و  دادم زیرا

نیست و صحت در این موقعیت است که ای ه، شارع کارشودیماس وجود و قبول کردن رنگ تشخص دیگر دست شارع بسته بل

 . ی نسبت داده شودااملهمع اند به عبادت یاتومی
 عدم فرق بین مأموربه به امر اولی و بین مأموربه به امر ثانوی و ظاهری

د نماز با وضو دقیقا همین تحلیل را رو، در مقبول کردندرا ه به امر اولی ربورا به طور کلی در مورد مأم بمطل محقق خراسانی این

وانیم این بررسی ت، تنها زمانی مینیم نماز با وضو ساقط است یا نهیاگر بخواهیم ببزیرا  ،رع نیستاجعول ش: این مد، گفتنندردارائه ک

 در اما این را، واند از این زاویه بررسی شودتیمیت نهکه این نماز در خارج موجود شده باشد و اال طبعیت و ما را انجام دهیم

رد ین است که چرا در مومه بحث ات، هشارع اس لو، آنجا گفتند که مجعقبول نکردند تب طهاراحاستص ز بامورد نماز با تیمم و نما

ا مسئله تحلیل کنیم ت ردوی این دو میکما یکی  .پذیردیشان نمی به امر ظاهری این مسئله را ا بهروی و مأموربه به امر واقعی ثانومأم

  .مشخص شود

ی زاتواند درک کند که  این نمامر به دست شارع است؟ یعنی عقل آنجا نمیآیا آنجا واقعا ز مع التیمم، ادر امر ثانوی یعنی امر به نم

 اند این راتوآیا عقل نمی ؟اعاده یا قضا الزم ندارد ردیگ و است وضو با زامجزی از نم کند وخوانده شده است کفایت می که با تیمم

 ست و چه چیزیاجزء  ؟ عقل کاری ندارد چه چیزیقت را درک کندیال این است که چرا عقل نتواند این حق؟ سؤیص دهدختش

د شرایط معلوم ش و ، ولی بعد از آنکه اجزاءاین را باید شارع تعیین کند ،است و چه چیزی شرط است شرط؟ اینکه چه چیزی جزء

 چه چیزی تواند بگویدبله عقل نمیباشد یا خیر؟ که آیا این عمل خارجی مطابق با آن منظور و مقصود جاعل میکند نگاه میعقل 

ت، بعد از آنکه اطالع بر و اجزائش چیس کند که شروط این نماز، لذا اول از شارع سؤال میشرط نیست ه چیزیشرط است و چ

 بیند که، آن وقت میدنکو مقایسه می جدسناجزاء و شروط پیدا کرد آن وقت عقل این فرد را با آنچه که  شارع معرفی کرده می

، یص دهدتشخص عقل باید ،هی صحیح است یا نومأموربه به امر ثاناینکه آیا این  ،پس این کار عقل استانطباق وجود دارد یا خیر؟ 

  و اجزاء را بیان کند.. بله، شارع فقط باید شروط طی به شارع نداردبرو 

اعاده و قضا یح است یا خیر و نیازی به با استصحاب طهارت صح زاینکه نما ربه به امر ظاهری. هم همینطور است.ودر مورد مأم

این است که آیا طهارت واقعیه از مسئله ولی  کرده، با طهارت زاامر به نم بیند شارععقل می نجارا آزی ،ندارد یا دارد کار عقل است

به نام طهارت  یمن برای نماز شرط :گویدیم، کندکند؟ این را شارع تعیین میست یا طهارت ظاهریه نیز کفایت میدید شارع شرط ا

الیقین  قضنتدلیل ال ؟ عقلعیه باشدقااید طهارت وبول است یا فقط بشما مقنظر  از  طهارت ظاهریه همآیا  پرسدم، عقل میگذاشت

 هکند از دید شارع طهارت ظاهریکشف میلذا ، توسعه داده است «اال بالطهور الصلوة»ل بیند این دلیل در دلیمی و بیندمی بالشک را

ه این برای عقل آنک زاعد بآنگاه ، رط است اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه استی که در نماز شت، آن طهارندارد مشکلی

  .صحیح است ستصحاب طهارت خواند شدهنمازی که با ا :گویدمیمعلوم شد، عقل 
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یط مورد نظر شارع هست یا ا، واجد شراقع شده در خارجز واست و عقل است که باید ببیند این نمپس حکم به صحت کار عقل ا

قق خراسانی نیز این را قبول حدر اولی که خود م .یا ثانوی یا ظاهری به به امر واقعیروکند بین مأمجهت فرق نمی و دراین نیست

ند این ید ببیقل است که باعای جعل و شارع دیگر وسط نیست و ایشان فرمود پجا ، آناجزاء معلوم است ،م استول، شرایط معدارند

نوی و ربه به امر ثاود مأمرو بیان در مول تحلی ینکه هم ال این است؟ سؤکه شارع گفته است مطابقت دارد یا خیر یفرد با آن چیز

؟ می به چه دلیل شما در مورد نماز با تیمم مسئله جعل را مطرح کردید ؟کندیم چه فرق ،رداظاهری نیز جریان د مرموربه به انیز مأ

 صورت گرفته در آن ای است که خلط؟ این همان نقطهخیر است یا یحم کند نماز با تیمم صحولست که باید معاگویید: این شارع 

یز را چ شارع یک ،ت نماز با استصحاب وضو را جعل کندحصاند تو، شارع نمیشارع نباید صحت نماز با تیمم را جعل کند ،ستا

 ،شرط شده است زابیند که آنچه در نمعقل می ؟اعم است خصوص طهارت مائیه است یا زاباید برای عقل روشن کند که آیا شرط نم

: گویدیآید م، آنگاه است که میرا از شارع فهمید ینوقتی ا، البته طهارت ترابیه در یک ظرفی، طهارت ترابیه استو  مائیه طهارت

حله این مر رد، صحت آنچه که شارع تعیین کرده و شرط کرده است یا ندارد، مطابقت دارد با اقع شده استوین نماز که با تیمم ا

 دباق این عمل با مجموع واجانط بگوید ولیاجزاء را باید شارع  رد یعنی شروط واند ارعو این کار عقل است و ربطی به شاست 

ت شرط اس زا، شارع باید بگوید آنچه که در نمهمینطور است زز با استصحاب وضو نیامورد نم دراجزاء و شرایط کار عقل است، 

ه مورد نظر شارع است خصوص طهارت واقعی است یا طهارت است، آنچ طهارت واقعیه یا ظاهریه ص طهارت مائیه یا اعم ازوخص

و طهارت  طهارت واقعی مالک نیست فهمد کهاین را میعقل کند، اگر از یک دلیلی مثل التنقض الیقین بالشک ظاهری هم کفایت می

زی اپس این نم کندیطهارت ظاهری نیز کفایت م رگا: گوید، آن وقت است که عقل مییک شرایطی ردکند ری نیز کفایت میهظا

 صحیح است و این کار عقل است. در مورد معامالت نیز همینطور است. ، طهارت خوانده شده صحابستبا ا هک

 دوستی و دشمنی نیکان

 فرمایند: می )ع(امام حسن عسکری

 فَضِيلَةٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ اَلْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ زَیْنٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ اَلْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ خِزْيٌ حُبُّ اَلْأَبْرَارِ لِلْأَبْرَارِ ثَوَابٌ لِلْأَبْرَارِ وَ حُبُّ اَلْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ»

  92«عَلَى اَلْفُجَّارِ

خوبان د، ن، اینکه نیکان و خوبان یکدیگر را دوست بدارثواب است برای نیکان ،دوستی نیکان و ابرار به خوبان و نیکان و ابرار

  ن.ااست و پاداش دارد برای ایشثواب برای اینها  این ،خوبان دیگر را دوست بدارند

سانهای ن خوبی محبوب اناینکه یک انسا ،است رند یک فضیلت برای نیکانت بداسواینکه بدان خوبان را د لالبرار: حب الفجار

ه خاطر ب ،بد است ین خوب محبوب آناینکه ا محبوب بدان باشد،، ممکن است یک خوب و نیکی مهم است لبته جهت همبد باشد، ا

 به یک بتر یا دوست داشتن یک فاجر نسر باشد دوستی یک فاجاگر قرا ها است،ها و خوبیکه این خوب  واجد فضیلت این است

ت شخص از ابرار اس ت که اینفرض این اس ،ستارض غنقض  ین دیگرا ،کندکه این خوب بدی می دشانسان خوب به خاطر این با

آید، انسان های بد به حسب فطرتشان از خوبی و خوبان خوششان می خیلی از اوقات، دارد تسوولی در عین حال فاجر او را د

                                                 
 از امام صادق)ع( نیز نقل شده است.این روایت در تحف العقول نقل شده است لکن با همین الفاظ در کتاب اصول کافی  2

 .046، ص 1، کافی، ج484، ص1تحف العقول، ج 1
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نزد یک انسان مثل خودش بلکه می برد پیش یک رود ال خودش را امانت بگذارد، نمیشما نگاه کنید یک انسان بد اگر بخواهد م

پس اگر بدان و فجار   ،ها و خوبان را دوست داردم در درون خودش و نهاد خودش خوبیهمان بد ه به هر حالانسان امانتدار، 

  ، این یک فضیلتی است برای خوبان.ست بدارندیکان را دون

با یک نفر  ها، اگر بدستی نیکان و ابرار اا، این زینت برن دشمنی کننداینکه بدان با خوبا الفجار لالبرار زین لالبرار:و بغض 

  این مایه زینت است که بدان با خوبان دشمنی کنند. دشمنی کنند مایه سرشکستگی نیست،

 انسان کی رگرار و دشمنی خوبان با بدان در واقع مایه رسوایی بدان است. ابغض اب :الفجار یبغض االبرار للفجار خزي علو 

 ضرر دارد.شخص فاجر  ، برای آنرر نداردضاو این دشمنی برای انسان بدی دشمنی کند، خوب و نیکی با 

ها تابع ، این حب و بغضشریعت ذکر شده است ردهایی که ت باالخره حب و بغضمورد این حدیث زیاد اساینجا جای بحث در 

آن هم نیکی و  یک مالک اصلی دارد و، بین خوبان و بدان ،اههای بین انسان، حب و بغضنه اینکه خودش مالک باشد مالک است

کسی که بدی در او تجلی کرده  ،شود معیاررده است خودش میکسی که نیکی در وجود او تجلی ک ،اثر نیکی استاین  ،استبدی 

، انسان شود، حب و بغضش یک شاخص میشودطر اتصاف به نیکی یک شاخص میانیک به خ انسان ،رد معیاشومی این شخص

د، شومشاهده می معیاری در آنفروضی که اینجا ذکر شده،  خره این حاالت والبایک شاخص،  شودف به بدی میابد به خاطر اتص

و  دنکدشمنی می با اویک بد دیگر  رةا، تت داردیک بد دیگر دوس ست دارد و اخریوگر دب دیخو یک ارةاین انسان خوب را ت

 م حسن عسکری)ع(م اماالکه درکاست ی حاالت مختلفها این ،کنداز نیکان است با دیگری دشمنی می ی کهصاین شخاخری خود 

امیدوارم خداوند متعال ما را از ابرار قرار دهد و انشاء اهلل به ما توفیق عطا کند که خودمان از ابرار باشیم و ایشان بیان شده است. 

 ای خودمان فراهم کنیم.ن و هم زینت برای خودمان و هم فضیلت برای خودمارا دوست بداریم و از این رهگذر هم ثواب بر

 «والحمد هلل رب العالمین»


