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

که  ددر جهت دوم بحث در این بو بحث از اقتضاء و کاشفیت نهی از عبادت نسبت به فساد بود. دربحث در جهت دوم از مقام اول 

 .است مطالب ایشانبررسی اکنون نوبت  .ذکر کردیماسانی را کالم محقق خر؟ خیر کاشفیت از فساد دارد یا عقالنهی از عبادت  آیا

 بررسی کالم محقق خراسانی

نی چیزی ، زیرا عبادت یعاقتضاء فساد دارداگر نهی به عبادت متعلق شود از نظر عقل درباره اصل مدعای ایشان بحثی نیست، یعنی 

 د، لذا صالحیت تقرب را از دستتواند مقرب باشمبعد است و دیگر نمی آنکه یعنیمقرب باشد و معنای تعلق نهی به عبادت که 

، لذا کندعبادت از دید عقل کاشف از فساد است و اقتضاء فساد می نهی از اساس تردیدی نیست کهبر همین  دهد یعنی چیزی کهمی

  .ی ندارداین  مسئله چندان بحث

امکان تعلق حرمت  اشکال عدم رد. محقق خراسانیدا ظاتی وجودحمحقق خراسانی مطرح کردند مالاما درباره اشکال و جوابی که 

 و سه جواب به آن دادند.ت را مطرح کردند ذاتی به عباد
 بررسی پاسخ اول

 ازینیشوع، دیگر خو رکوع و سجود و  سجده ، مثلدیت داردجواب اول این بود که اگر عبادت به معنای چیزی باشد که ذاتا عبا

به معنای  تعباد ذاتی به آن وجود ندارد و اگرو مشکلی برای تعلق حرمت منع ین ا، بنابرتا تشریع الزم بیاید به قصد تقرب ندارد

کان بالفعل عبادت نیست، اما لو امر به لقصد القربه باشد، معنایش این است که این عمل عبادیا الیسقط اال ب ما لو امر به لکان امره

 ر،مو محتاج قصد قربت و قصد امتثال اینکه بالفعل امرش عبادی باشد نه ا ،خواهد بودامره  عبادیا، اگر امر به آن شود امرش عبادی 

ین ا .ع نباشدرده تا با حرمت ذاتی قابل جمتعلق پیدا نک را االن امری به آنزی ،حرمت ذاتی ندارد از حیث تعلقمشکلی باز هم 

    .اشکال عدم امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت بود محصل جواب اول محقق خراسانی به

  :از سخن محقق خراسانی دو اشکال کردند محقق اصفهانی به این قسمت

به  التزاماتیان نکنیم؟  را به قصد قربت عملآن  ی عمل شویم و در عین حالتاقائل به حرمت ذچگونه ممکن است  :ل اولاشکا

رچند به قصد قربت اتیان نشود حرمت ذاتی دارد پذیرشش مشکل ه لمذات ع ویمش لشکال، اینکه ما قائاال چنین امری فی غایة

 ت هم به آن تعلق بگیرد حرام است.قصد قرب اینکه ل، بدونمذات العیم کی بگویاست. به چه مال

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 .نیازی نداریم که فساد را از راه تعلق نهی ثابت کنیم ما دیگر لذا ق نشود فاسد است.متعلچنین عملی ولو نهی به آن  :اشکال دوم

به  یاجیشود و احتاست که ذاتا عبادت محسوب می یا به معنای چیزی : عبادتگوییدمی)، که شما عبادت را معنا کردید اینطور

هر یک از این دو  .دشوی است که بدون قصد قربت ساقط نمیاگر امر به آن متعلق شود امرش عباد :گوییدقصد قربت ندارد یا می

ذر تعلق گبخواهیم از رهتا  دیگر نیازی به تعلق نهی ندارد ،یک عمل غیر صحیحاتیان به  انجامش یعنی (ه در نظر بگیرید،معنا را ک

، عمل در اردندیت و عبادیت مقرب. دلیلش این است که عمل با این خصوصیت دیگر صالحیت کنیم بطالن آن نهی حکم به فساد و

 هر ،یت ندارددیگر فی نفسه صالحیت مقربیر و بیان باشد ولی با این تفس صحیح باشد که صالحیت مقربیت در آن تواندصورتی می

  2.متعلق نشود آن چند نهی به

ق این است که این اشکاالت به محقق خراسانی وارد اسانی وارد کردند و حکه محقق اصفهانی به محقق خر ستااین دو اشکالی 

 است.
 بررسی پاسخ دوم 

یعی ع حرمت ذاتی و حرمت تشراجتمافرض اینجا حرمت تشریعی باشد، منعی از  برراسانی دادند این بود که خ قحقپاسخ دومی که م

متعلق  ،تسااوت فتست، زیرا متعلق این دو حرمت ماینچنین نی ،آید و محال استمستشکل گفت اجتماع مثلین پیش می اینکهنیست. 

یکی فعل جوارحی است و یکی فعل  قلبی مکلف است، فعل ت ذاتی فعل و عمل خارجی مکلف است و متعلق حرمت تشریعیحرم

  آید.واحدٍ پیش نمی اجتماع مثلین فی رها دیگوجه به تفاوت متعلقجوانحی و با ت

رام اختالف است، اینکه تشریع ح ئله این است که اصل حرمت تشریعی محلحرف درستی است، ولی مس رسداین پاسخ به نظر می

 است.یم، محل اختالف است، لذا این اختالف مبنایی باشد و بتوانیم یک دلیل محکمی بر آن اقامه کن
 بررسی پاسخ سوم 

سملنا که   یعنیکند. ی برای فساد و بطالن عبادت کفایت میصرف حرمت تشریعایشان فرمودند: ولو حرمت ذاتی هم در کار نباشد، 

بگوییم حرمت ذاتی وجود ندارد و فقط حرمت تشریعی در کار است، اینکه حائضی نماز را به قصد قربت اتیان کند، تشریع محرم  

ین است ا زگشت  حرمت تشریعی بهند، زیرا باکفایت میبرای فساد و بطالن عبادت ک ، اما خود این حرمت تشریعیشودمیمحسوب 

« یلک الشمس الی غسق الوقم الصالة لدلا»مثال  د،شوما بیان کرده است شامل این فرد محرم نمی برایرا موربه مأ که آن دلیلی که

 هاقام او اصال امر به و گیردگریبان زن حائض را نمی« اقم الصالة»به این معنا که اساسا « اقرائکایام  ی الصالةدع» شود بهمقید می

 نبه واسطه نداشت علق گرفته(که نهی به او ت، )ن دلیل این فرد محرمیمشود و به هشود و از دایره این امر خارج مینماز شاملش نمی

ی بطالن و ار حرمت ذاتی هم نباشد، حرمت تشریعی برگ. بنابراین حتی امقربیت ندارددیگر قابلیت و لذا باطل و فاسد است، امر، 

  .کندفساد عبادت کفایت می

رباره مالزمه عقلی بین  حرمت و دوج از مفروض کالم و موضوع بحث است، زیرا بحث خراین پاسخ در واقع این است که مشکل 

؟  داردن از نظر عقل اقتضاء فساد دارد یاورد نهی قرارگرفت و حرام شد، ادتی ماگر عب جهت دوم بحث در این بود کهفساد است. در 

محقق خراسانی در پاسخ سوم فرمودند در واقع  بر  اما آنچه که؟ این عبادت است یا خیر عقال کاشف از فسادنهی  این حرمت و اآی

                                                 
 .021، ص 2نهایه الدرایه، ج 2



  

762 

 

ل فرد وربه شامم: دلیل مأفرمود، برای فساد عبادت، ، زیرا برای اثبات کفایت حرمت تشریعیمدار و محور داللت دلیل استوار شد

« اقرائکی الصلوة ایام دع»، شودکلی شامل آن فردی که نهی به آن تعلق گرفته نمی ربه طو« اقم الصالة»یل ند: دلگفت شود.محرم نمی

 برای ما معین و مبین کرده این دلیل راموربه دلیلی که مأ نه. پس در واقع گفتند کأشودخارج می« اقم الصالة»ره دلیل یااصوال از د

 شود. اصال شامل این فرد از عبادت که مورد نهی قرار گرفته نمی

از آن نهی  وعبادتی که حرام شده ، لذا شودشامل آن نمی لگویند چون این دلی، یعنی میداللت دلیل رپس مسئله را مبتنی کردند ب

علوم موربه را برای ما مآن دلیلی که مأفته این شد که نهی قرار گر دعبادتی که مورفساد عبادت محرم و پس مالک  .است شده فاسد

  .ندارد هت فاسد است و این ربطی به مسئله عقل و اقتضاء عقلیهمین ج بهو شود شاملش نمی کرده

هی ناست که  یناصلش ا، آنچه محقق خراسانی در جهت دوم از مقام اول فرمودند اصلش صحیح است :نا کلهرفتحصل مما ذک

شان در بی که ایاما آن مطالف چندانی در آن نیست. الظاهر اختال یو عل، این را ما نیز قبول داریم از عبادت عقال مقتضی فساد است

  .زندای نمی، هر چند به اصل مسئله لطمهخالی از اشکال  نیست ،ای سه گانه محقق خراسانیهپاسخ به آن اشکال فرمودند، آن پاسخ

 نتیجه 

از فساد  ، کاشفبه تعبیر ماتضی فساد عبادت است. قعقلی م از عبادت چه از جهت لفظی و چه از جهت یهوم شد نپس تا اینجا معل

  ت.مولوی اسنهی تحریمی  ،این نهیست که ا عبادت است و فرض هم این

نی فرموده را محقق نایی یک مطلبی .از فایده نیستمطالب خالی  رگان و اعاظم فرمودند که  تعرض به آنبز ی را بعضی ازباینجا مطال

  .دهیمار میرا هم مورد بررسی قر د که آنامام خمینی در این بحث مطرح فرمودن هم یک مطلبی .کنیمکه اجماال بیان می

 کالم محقق نایینی

ی داده که آن خودش یک بحث خاسپ ، چند شبهه و اشکال مطرح کرده است و به آنهاشود بوارد اصل مطل هکقبل از اینمحقق نایینی 

ه طرح مطرح کردیم و نیازی بما بعضی از این شبهات را قبال  ؟خیرین شبهات تمام است یا است که آیا پاسخ های محقق نایینی به ا

 . دوباره آنها نیست

  ه اولهشب

قرب است. امر به یک چیز یعنی آن چیز مچطور ممکن است عبادتی متعلق نهی واقع شود با توجه به اینکه عبادیت مالزم با مقربیت 

تصویر  متعلق نهی قرار بگیرد، قابل ید عبادتگویی از یک چیز یعنی آن شئ مبعد است. پس اساسا این مسئله که شما میهاست و ن

  .مبعدهم  است که شئ واحد هم مقرب باشد و نیست چون ممتنع

 پاسخ

ی توضیح ق نایینی یکقز عبادت در این مقام چیست و محا روسخ هم دادیم که منظگذشته نیز مطرح کردیم و پا رکه د بود یمطلباین 

 .دیگر نیازی به ذکر آن نیست در این مورد دادند که

 دوم  هشبه

دت کردید ازیرا با این تفسیری که شما از عب و مستلزم فساد نیست،این موجب ، ولی تعلق نهی به عبادت را بپذیریم فرضا ما امکان

این عبادت خواه یا ناخواه فاسد است، چه نهیی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، زیرا در این فرض فساد عبادت مستند به عدم 
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ند و کان ذکر میایش هکاین هم یک شبهه دیگری است  د.رد یا نگیریگخواهد نهی به آن تعلق بمشروعیت عبادت است، حال می

 ما بیان کردیم.  قباله را شب این .دهدپاسخ می

یبا همین محقق نایینی نیز تقرمعنایی که از عبادت کردید امکان تعلق نهی را ثابت کردید،  شما با این هرخباال: گویدمستشکل کأنه می

محقق  بدو جواا، همان عبادی ا کان امرهالو امر بهر از عبادت ما ولی نیست، بلکه منظعبادت فعنهی  قایشان فرمود: متعل ،را گفتند

با همین ریاول تق ه، ایشان در پاسخ به شبهنداشته باشد رممحسوب شود ولو ا ترا دادند، یا آن چیزی که فی نفسه عباد خراسانی

 به آن اشاره کردیم.هم که محقق خراسانی ذکر کردند و ما  جواب را دادند یعنی

د امکان تعلق نهی را به یکندانید و تالش مینا میدو معاین  از یبه یکحال در شبهه دوم سؤال این است که اگر شما عبادت را 

. کندد میولیشکل دیگری تید و بگویید امتناع ندارد عبادت به این معنا متعلق نهی قرار بگیرد، مکنین معنایی ثابت نبه چ دتاعب

این عبادت امر  است که ینمعنایش ا ،دوم چه به معنای معنای اول باشد و چه به ،که چنین تصویری از عبادت این است مشکل

 ،که امر ندارد است ینمعنایش ا رها عبادیا،ما لو امر بها لکان ام اصال مشروعیت ندارد،یست و در واقع عبادت ن اینیعنی ندارد، 

هی نعبادت ارتباطی به تعلق سد بودن این اپس ف .نداشت فاسد است توقتی مشروعیو  ندارد تاشت مشروعیدوقتی چیزی امر ن

از عبادت یعنی آنچه که ذاتا عبادت  رونظر بگیریم که منظ هم معنای دوم را در رگ. اشوداز یک مشکل دیگری ناشی می ، اینندارد

ر نداشته باشد مشروع نیست و چون عبادت ام ینمی که اام تا ماده باز، دهمثل سج ،هرچند امر نداشته باشد ،دشومحسوب می

 .  نشود ای، اعم از اینکه نهی به آن متعلق شود، روع نیست فاسد نیستشم

 پاسخ

: فرمایدنهی باشد و فسادی که ناشی از نهی باشد فرق است. محقق نایینی می از عدم شان این است که بین فسادی که ناشیپاسخ ای

که  از آنجا ،دنشوبه آن متعلق گر عبادتی مشروعیت نداشته باشد، ولو نهی هم ات، فساد مستند به اصل اس ،که نهی نباشد یدر جای

اصل  ؟کدام اصل د،کناصل پیدا می استناد به ، ولی فسادش ناشی از اصل است، اینداریم لنیز قبوو ما  تاین فاسد اس ندارد، امر

سد، اصل عدم مشروعیت اقتضاء ایح است یا فما شک کنیم این عبادت صحعدم مشروعیت، اگر عبادتی صادر شد و امر نداشت، 

بات است، مبین فساد این عدلیل است، دلیلی که د مستند به فسا جایی که نهی متوجه عبادت شود، ر. اما دکه این فاسد باشدمی کند 

به دیگر رود و ما ، شک کنار میآید، پای دلیل وقتی وسط میورددیگر اصل عدم مشروعیت کنار می لی که به واسطه آن دلیدلیل

  .کنیماصل رجوع نمی

در صورتی ولی  عبادت فاسد است، این توجه نشود(و چه مبادت شود عمتوجه این  یچه نه)ت که در هر صورت پس درست اس

اشد، بنهی متوجه عبادت شده  که نهی متوجه نشده باشد فساد عبادت مستند به اصل عدم مشروعیت عبادت است و در جایی که

رف ؟ در واقع از دلیل حمقتضی فساد است یا خیرعبادت  وجه بهتم آیا نهی میکنت و ما وقتی بحث میفساد مستند به دلیل اس

 ؟ چه اقتضایی داردگوییم: دلیل ، میزنیممی

ه زمه عقلیوقت از بحث مال آنباشد،  مطرح مقتضای دلیل ین بیان که اگربه ا پاسخ محقق نایینی مورد اشکال قرار گرفته این البته

 فکنیم که اگر نهی متوجه عبادت شود، عقال فساد عبادت کشکنیم از مالزمه عقلی؛ از این بحث می. زیرا ما بحث میشودمیخارج 
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دلیل  ،لمحقق نایینی از دلی روعلی الظاهر منظ ندارد و لداللت دلیارتباطی با اینکه عقل چنین چیزی را کشف کند، ؟ شود یا خیریم

  .داردشکل یشان ماسخ ااین پ،  لذا لفظی است

حث ایشان که می گوید ما در این بلفظی و عقلی است یعنی ل دلینایینی در این مقام اعم است از  محققر وظکه من ان یقالاللهم اال 

گیرد و هم دلیل عقلی یل لفظی را در بر میهم دل ،ش از دلیل عام استرواست یا خیر؟ منظ مستند به دلیلمی خواهیم ببینیم فساد 

  .آیدشود و مشکلی پیش نمیخارج نمی ر از محل بحثگو لذا دی را

 رتشتبیین و تنقیح بیشبهات  این رکاز ذاو هم غرض ه و پاسخ داده و مطرح کرد شبهات را مورد از این چند به هر حال محقق نایینی

 . جهت کاری نداریم ه،  لذا خیلی به آنبحث بودموضوع 

 اشکال محقق نایینی

کند این است که به طور کلی جایی برای بحث از اقتضا نهی للفساد نیست. ایشان که ایشان اینجا ذکر می یدیگراما یک مطلب 

، د نداردساف ضایصورت  اقتدر هر را نهی زی؟ درست نیست، ضی فساد است یا خیرتقی از عبادت مهبحث کنیم آیا ن هند اینکگویمی

االمر  ر نهی ثابت شود، مالزم با عدمگ: بله ادنگویضاء تعبیر درستی نیست، ایشان میتاقلذا ، به فساد عبادت دنهی چه ربطی دار

د شوند، نمیشوجمع نمیاینها با هم  شود،بغوضیت با محبوبیت جمع نمیکه م روستند، همانطاجتماع نی لا هم قابب یاست، زیرا امر نه

اجحه ت رحلمالزم با عدم مصنیز راجحه  مفسدهدارد،  محبوبیتبا عدم ض، مبغوضیت مالزمه وهم مبغمحبوب باشد و هم یک چیزی 

 جای ما به :گویدکند. لذا ایشان میعبادت، مالزم با عدم امر است و نبودن امر کشف از فساد می تعلق نهی بهس ابر این اس، است

  .یر به مالزمه کنیمبعت ر استتتعبیر اقتضاء به

از  یهعناوین مقدماتی بحث متعرض شدیم که اینجا چه عنوانی را اختیار کنیم؟ آیا بگوییم ندر امر اول از که ما  این همان بحثی بود

مطلبی ؟ در حقیقت کندکند یا کشف از فساد میم داللت بر فساد میبگویی ؟فساد است مز؟ بگوییم مستلمقتضی فساد است عبادت

 نهینیست، زیرا  به اقتضاء درست یرتعب :ویدگاره کردیم. ایشان میبه آن اش کند همان است که ما قبالین مقام بیان میادر  ایشان که

 2.مطرح کنیمکند که به جای تعبیر اقتضاء، تعبیر مالزمه را یمد پیشنها فساد ندارد، لذا هیچ اقتضایی نسبت به عقال

 پاسخ 

 یعقل ضاءاقت ر از اقتضاء راواگر منظ ما .کردیم بحث مورد آن تفصیال در هایشان فرمودند و البته ما در گذشت کهت ی اسبمطلاین 

هر حال با این  ولی به ،تری داشته باشدمعنای عام یک که این اقتضاء شاید ولی مسئله این استحرف ایشان درست است بدانیم، 

تعبیر  خمینی،المام الیم تبعا لدرکه ما اختیار ک یاما آن تعبیر ،ما هم نسبت به تعبیر اقتضاء قبال اشکال کردیم ،مطلب مخالفتی نداریم

 د و کاشفیت از مالزمه هم اولی است.کاشفیت بو

 بحث جلسه آینده

 کالم امام خمینی

 رابطه غضب آدمی و غضب خداوند

                                                 
 .094، ص2التقریرات، جاجود  2
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أَشَدُّ الْأَشْیَاءِ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالُوا قَالَ الْحَوَارِیُّونَ لِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ أَعْلِمْنَا أَيُّ الْأَشْیَاءِ أَشَدُّ فَقَالَ »: قال الصادق)ع(

 9«مَحْقَرَةُ النَّاسِ. فَبِمَ یُتَّقَى غَضَبُ اللَّهِ قَالَ بِأَنْ لَا تَغْضَبُوا قَالُوا وَ مَا بَدْءُ الْغَضَبِ قَالَ الْکِبْرُ وَ التَّجَبُّرُ وَ

 ،«أَيُّ الْأَشْیَاءِ أَشَدُّ» ترین چیزها چیستن حضرت عرض کردند که سختقل شده است که حواریون عیسی به آن )ع(از امام صادق

نه شدیدتر از ، یعنی کأب خداستترین چیزها غضختس، «فَقَالَ أَشَدُّ الْأَشْیَاءِ غَضَبُ اللَّهِ » :فرمود: تر استچه چیزی از همه سخت

 ، غضب خدا یعنی انسان به آخر خطاز این نیست رتچیزی سخت، هیچ اینکه خدا غضب کند ،ر این عالم وجود نداردن چیز دای

ها ، به تعبیر ساده خدا به این سادگیالراحمین است مزیرا خدا ارح یعنی به آخر خط رسیده، شودیکسی که مغضوب خدا م ،برسد

   .اشد االشیاء استخداوند اما غضب  ،تنبیه کندرا خدا ما  ،ممکن است گناه یا خطایی از ما سر بزند ،کندغضب نمی

 اربه چه چیزی خودمان « فَبِمَ یُتَّقَى غَضَبُ اللَّهِ قَالُوا »؟کنیم ظچگونه خودمان را از غضب خدا حفکه  ل کردندسپس حواریون سؤا

لسالم ا آله علیه؛ حضرت عیسی علی نبینا و «قَالَ بِأَنْ لَا تَغْضَبُوا » ؟چگونه از غضب خدا پرهیز کنیم ؟کنیم ظاز غضب خدا حف

 غضب خدا نیست و دانیم که فی الواقع منشأیمزهایی یوند را درباره چا: شما غضب نکنید، عجیب است گاهی ما غضب خدفرمود

ی ما از معارف و حقایق عالم هافتاهای ما و دری، تلقیشودالواقع منشأ غضب خدا میاهمیت است که فییزهایی پیش ما بیچ

: غضب خدا است و آنچه که موجب دفرمای. اشد األشیاء، میها استیع الهی متفاوت با آن واقعیتعالم اعتبارات و تشرو  هستی

  است.تغضبوا حفظ ما از این غضب است، طبق فرمایش حضرت عیسی )ع(: ان ال

قَالَ الْکِبْرُ وَ  »؟ غضب ما چیست ؟ منشأچیستشدن  ؟ اغاز غضب و خشمگین«مَا بَدْءُ الْغَضَبِ» ،کنندسپس حواریون سوال می

  :از این سه چیز است یریشه غضب انسان یک« التَّجَبُّرُ وَ مَحْقَرَةُ النَّاسِ

تی به وقما . از سجده شد مانع که باعث اخراج شیطان از بهشت شد، چیزیهمان ی و خود برتر بینی. بین گرزخود بکبر،  .2

باشد  یسک مربوط نیست کهطور ، کبر لزوما این میرذیلت هستگرفتار این بینیم بسیاری از ما میکنیم ن مراجعه میخودما

از خودش از حیث  رتتواند برای هر کسی نسبت به یک نفر پاییناین حالت کبر میکه موقعیت و جایگاه ظاهری دارد 

، نیستای اصطالح کارهای است و به ای داریم که یک انسان سادهوجود داشته باشد. همسایه اجتماع و ظاهری شغلی و

د، گذارما اثر می که کذا و آن وقت در رفتار میم که من آن هستبینرا در حالت برتری می خود موجه شویم همین که با او

  د.ذارگدر نگاه ما اثر می

ن ، ایویم باید عمل شودبگهر چه من  ،حرف من باید باشد ،حرف .خود محوری ،زورگویی ،استبداد، خود کامگی، التجبر .1

  منشأ غضب است. خود کامگی ،نمی کند ، فرقیتواند باشدمحیط کار می ، درتواند باشدمیداخل خانه 

ه تجبر و محقرة الناس دست ب و ر. اینها با هم پیوسته است، کبدارد هچک شمردن مردم که با آن کبر مالزمکو ،الناس ةمحقر .0

 . کندی، غضب مدرویی اوضاع بر وفق مراد پیش نمتوق کند.ند و انسان غضب میدهیمدست هم 

 کسی که به واسطه کبر و خود کامگی و کوچک ،شودیب باعث غضب خدا مضاین غ یم وبکن شود که غضبامور باعث میاین 

خدا که غضب کند دیگر و  است شود و غضب خدا اشد االشیاءغضب کند و خشمگین شود، موجب غضب خدا می شمردن دیگران،

  .بیایدمعلوم نیست چه به سر انسان 
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تالش کنیم که از این  خودمان هم باید همت والبته  ،ی حفظ کندبه خیر کند و ما را از شر این رذائل اخالقخدا عاقبت همه ما را 

  .گرفتاری ها نجات پیدا کنیم

 «والحمد هلل رب العالمین»


