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

(  ع)باقر ماماضاء نهی از معامالت نسبت به فساد از حیث مقام اثبات با استناد به روایتی از اقتعرض کردیم شیخ انصاری درباره 

محصل استدالل شیخ   .کندمقتضی فساد است و داللت بر فساد و بطالن معامله می ای متعلق شد،لهمی به معاه: اگر نفرمایدمی

ورد مو نکاحی  ست که تا مادامی که  معاملهحاکی از این ا« لم یعص اهللنه إ»: اینکه امام)ع( فرمود: این بوداری به این روایت انص

ین ا ندلذا اگر او اجازه کر نگیرد مشکلی در آن نیست، زیرا نهایت این است که عبد با موالی خودش مخالفت کرده، نهی خدا قرا

ستفاده ا« ه لم یعص اهللإن:  »که فرمود (عامام) لهجم انصاری از این شیخ ،باطل استین معامله اامله صحیح است و اگر اجازه نکند مع

 نای ین، لذا بین حرمت و فساد مالزمه وجود دارد، یعو باطل استو نکاحی متعلق نهی قرار بگیرد فاسد  اگر معامله کردند که

ای حرمت و فساد مالزمه نظر عقل بین حسب مقام ثبوت از هرچند به پذیریمین روایات آن را میتعبدا به دلیل اای است که مهزمال

    .نیست
 سانی به شیخ انصاری ارل محقق خاشکا

 و معاملهحرمت  اینکه مالزمه بین .استفاده شود حرمت ندارد تا بخواهد مالزمه از آن بر این روایت  داللتبه نظر محقق خراسانی 

ای با زمهمالحرمت ، آن وقت بحث کنیم آیا داردد وه حرمت وجیریم در خصوص معاملبپذفاده شود مبتنی است بر اینکه تفساد اس

 ، به این دلیل است که: مت معامله نداردرروایت داللت بر ح، اما اینکه رداند فساد دارد یا

ی وعصیان و معصیت اصطالحی نیست، به عبارت دیگر اینجا اصال مسئله مخالفت با حکم مول«  نه لم یعص اهللإ» ازامام  منظور

 مورده خداوند تبارک و تعالی از ناحیو نکاح نیز  ه این عبد مبادرت به نکاح کردهبگوید کهد خوابلکه میتحریمی مطرح نیست، 

از طرف  زنکاح نی ورا انجام نداده است، او نکاح کرده  ،رده باشدخدا امضاء نک کهاست، یعنی این عبد کار و عملی  گرفتهرار امضاء ق

 معصیت نکرده بلکه معنایش این است والفت نکرده ه او با خدا مخک ستنیعناش این م «لم یعص اهلل». پس شده است شارع امضا

 کاری که خدا امضاء کرده، انجام داده است. که او همان

 قداما ین نکاح منع کرده بود و او مخالفت کرده وم ااجز اناست که موال او را ن معنا نییبه ا« صی سیدهع نماإ» :فرمود (ع)اینکه امام 

 از قبل یعنی ،اذنی ندادهال نسبت به آن مو ، تصرفی کرده که در واقعم دادهاست که او کاری را انجا معنایش این ح کرد. بلکهبه نکا

دهد و گاهی  بر خالف خواسته موال و در مقابل منع او اقدام به ری انجام میا. گاهی عبد بدون اجازه موال کاجازه نگرفته است

کرده باشد و او بر خالف نظر موال این کار را  ام کاری منعجدر جایی صادق است که موال عبد را از انکند. معصیت انجام کاری می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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است این کار از ناحیه  ممکنچون  ،گوییم کار حرامی انجام دادهی کند را نمیاما جایی که بدون اجازه موال اقدام به کار ،انجام بدهد

 کن است اجازه به او داده نشود. ، مماجازه به او داده شود ،یید شودموال تأ

ه از ناحیه خداوند امضاء نشدنکاح اگر  ذکر کردند این است که این( برای  عدم بطالن نکاح ع)و تعلیلی که امام  عنای روایتم پس

ری که اه شده،  کاء شده و به رسمیت شناختاز ناحیه خدا امض یعنی او  کاری را انجام داده که« نه لم یعص اهللإ»، قهرا فاسد بود بود

ی و نامعصیت و نافرمبه ی دیگر ربط« نه لم یعص اهللإ»وقت آن ،  اگر این معنا مراد باشد ه باشد انجام نداده استردنک شارع امضاء

داده که  خواهد بگوید: او کاری انجاممیی مرتکب نشده، بلکه خواهد بگوید کار حراممخالفت با حکم مولوی تحریمی نداشته، نمی

 چون :گویدمیین است که معنایش ا« إنما عصی سیده» ، آنگاهه که شارع امضاء نکرده استردکاری نکامضاء کرده،  ارآن  شارع

 است و اگر اگر اجازه بدهد این کار صحیح رش به دست موال و مالک است، کار او را  باید موالیش امضاء کند،ایاین در واقع اخت

 است.  اجازه نکند باطل

شد این می معنایش ی بود،اگر معصیت اصطالح ،الحی نیستطمعصیت اصهیچ کدام به معنای «  ی سیدهعص»و « یعص اهلللم »پس  

ن یحرام انجام داده و به هم رادر مقابل موال کولی حرمت تکلیفی مرتکب نشده است،  ابل خدا کار حرام انجام نداده ودر مق که عبد

کلیفی تحریمی ت با حکم تفهر جا مخال کند بر اینکهتوانیم بگوییم روایت داللت مین بود پس میاگر معنا ای ،کنداو باید اجازه  دلیل

 شد.له ثابت میمبین حرمت و فساد معاو سپس شد این معامله فاسد است، 

یم. معنای بگیرمعصیت را به معنای اصطالحی  است و آن اینکه این روایت بر یک اصل مهم استوار ینش مالزمه بر طبق ایرپس پذ

سر خود  ،انجام نداده یعنی این کار حرامی« ص اهلللم یع»اگر گفتیم است، وی خدا اصطالحی معصیت نافرمانی در برابر تحریم مول

ی الحربطی به معصیت اصطدیگر این  انجام دادهرا رده چیزی را که شارع امضاء ک او همان له غیر مشروع انجام نداده،ممعا کی

 ،ی نداردفی و حرمت تکلیوربطی به تحریم موله، اصال ی مخالفت نکردبا نهی تحریی مولو : عبدخواهد بگویدیموایت نندارد. یعنی ر

خواهد بگوید کاری را که این عبد کرده شارع امضاء کرده است، حال نهایت این است که اگر امضاء نکرده بود فعل حدیث می این

معنایش این است که عبد بدون اذن موال، نه اینکه « ی سیدهإنما عص» :گویدآنجایی که میاو معصیت نبود، بلکه یک کار لغو بود و 

  .اجازه کند راین است که موال آن بر ا فقکه صحت آن متو ری انجام دادهاک در مقال منع موال،

رای قدم اول برا زی دارد،پس محقق خراسانی بر خالف شیخ انصاری معتقد است این روایت داللت بر مالزمه بین حرمت و فساد ن

د بخواه ارد تادبه حرمت تکلیف نربطی  اصال این در حالیکه ،ن روایت به دست بیایدزمه این است که حرمت تکلیفی از ایاثبات مال

   2.یی را برساندانمع چنین
 انصاری شیخ به بررسی اشکال محقق خراسانی

  .معنا کنیم باید روایت را ابتدا منظور برای این

زراره برای  «غیر اذن سیدهتزوج ب مملوک»اجازه موال نکاح انجام داده است،  که عبد بدون ام)ع( کردهامزراره سؤالی از  ،روایتدر 

غه را جاری کند و سبب را موال صی اگر عبدی بدون اجازه :خواهد بگویدرا پرسیده است؟ یعنی واقعا ببینیم زراره می لچه این سوا

جام ان ه عبدککاری است  در واقع بهه ؟ یعنی نظر زرارمالک است در ملکذون أصرف غیر ماین یک ت« قبلت» :بگوید ایجاد کند و
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ین ا «قبلت» یداگر عبدی بگواین است که  «اذن سیدهغیرمملوک تزوج ب»؟ آیا معنای شودداده و این کار صرفا به سبب مربوط می

ص باشد که سؤالش از خصو ه اینر زرارو؟ بعید است منظاست یا خیردرست ، و زوجیت سبب نکاح به تنهایی به عنوان «قبلت»

یل کو نکاح و زوجیت و تش ست موال استتوجه به این که اختیار عبد به د باکه  زراره این است رو. منظقبول باشدصیغه  سبب و

دهد، ه میخانواد یلتشک ،دنکیه کسی که ازدواج مباالخرر موال نباشد، اوقات عبد در اختیااز  یبخش این است کهخانواده مستلزم 

مالکیت مالک سازگار  یت ود، این با آن حیثشوودش میانرژی او صرف خانواده خ بخش او و ی ازتق، یک وگیرداز او وقت می

ال از خصوص تلفظ ؟ پس سؤکش ازدواج کند حکمش چیستزه مالان اجاگر عبدی بدو ،بپرسد ماز اماهد خوایست، لذا زراره مین

  .یمردک است که ما عرض از این جهت سوال، بلکه یی از ناحیه عبد نیستاتنه تعبیر دیگر ایجاد سبب به یا به «قبلت»به لفظ 

إنه لم یعص »داند. لذا به نظر ایشان عنای معصیت اصطالحی نمیمعصیت را در روایت به مدیگر این است که محقق خراسانی  نکته

یعنی   «عص اهللنه لم یإ: »زیرا گفت ،است یعحکم وض ط بهبومر لکه در واقعب ،تکلیفی نداردارتباطی با حکم  «ی سیدهنما عصاهلل و إ

کالم ن ای معصیت اصطالحی نیست.را فرمود که به معنای « ی سیدهإنما عص»داده یا که خدا امضاء نکرده باشد انجام ن ی راراعبد ک

ال در رابطه با احکام وضعیه کلمه عموم ،رداد با حکم تکلیفی ان ظهور در مخالفتعصی ،عصیان استاساسا بر خالف ظاهر کلمه 

 :گوید، اینجا کسی نمینباشد که یکی از شرایط الزم در آنانجام دهد ای را د کسی معاملهی، مثال فرض کنبرندار نمیبه کمعصیت را 

وجود نداشته باشد ظهور  ایجایی که قرینهه معصیت معموال در لذا کلم تش باطل اساملهمعا :گویندی، فوقش ممعصیت خدا کرده

 نافرمانی  و مخالفت با حکم تکلیفی شرعی دارد. در

ازدواج کرده که آیا  البدون اجازه مو که عبدیکند از ازدواج یم لباتوجه به این دو نکته معنای روایت این است که زراره سؤا

 را تصحیحتواند آن اجازه بعدی هم نمی و است ند این نکاح فاسددی اهل سنت معتققهاگوید ف؟ بعد زراره میاست یا باطل یحصح

این  :خواهد بگویدیعنی می« إنه لم یعص اهلل و انما عصی سیده»، نظر درستی نیست و دلیل آوردند که نظر : نه اینفرمود امام کند،

واحد  ه فعلرست است کبه وجود آمده، د و بعد از حصول سبب لیجاب و قبوصیغه و بعد از ا ، این علقه زوجیت که بعد ازتزویج

ن معنا است که موال او را از ای این به شود، یعنی تارةبق یک عنوان معصیت موال محسوب میط است، اما در واقع دو عنوان دارد،

 گرا دلیل گفته شود . به چهانجام دهد راکار  یناجازه و اذن موال ا است که بدونمعنا این  اخری به مخالفت کند و کار منع کند و او

ید مملوک با ،است مانیرافنذن موال مملوک کاری انجام دهد اگر بدون ا هرند؟ باالخکیمپیدا ن حققباشد معصیت اصطالحی تناذن 

بگویید این معصیت  دتوانیشما نمی وین عبد از حیث مخالفت با موال مرتکب معصیت شده پس ا در چارچوب دستور موال عمل کند.

منظور معصیت و  دهدجام ی انرایعنی بدون اجازه موال ک« ی سیدهإنما عص» :بگویید یدوانتیم، نصطالحی نیستایک معصیت 

ذا لاصطالحی نیست، نخیر، این معصیت اصطالحی است، ظهور در این دارد که او بدون اذن و اجازه موال اقدام به کاری کرده است. 

 در عین حال همین کار، اما ،فی تحریمیتکلی مخالفت باحکم نهما ،همان معصیت اصطالحی ،از این جهت معصیت محقق شده است

دا خکه با دستور م انجام ندادنکاح محرَّیعنی  ،مورد نظر خداوند انجام داده نی عبد نکاح را با همان شرایطیع ،معصیت خدا نبوده

 خود این ،حال جدا از بطالن یفی است،این حرمت یک حرمت تکلازدواج با زن در حال عده حرام است و  ، مثالباشد مخالفت کرده

 ،تبر است ازدواج کرده استه این رفته در چارچوب شرع با مالحظه شرایط و آن چیزهایی که معریفی دارد، باالخحرمت تکل یک

  ؟شدبرای چه باطل با لذا معصیت خدا نکرده،
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 خانواده بدونیل تشکخواهد بگوید: ، بلکه میال از خصوص لفظ نیستع سؤؤال زراره در واقکه سیناعنای روایت با توجه به پس م

است  یوی مولمصطلح خودش که مخالفت با حکم تحریم یوجه به اینکه معصیت در روایت به معناچه حکمی دارد و با تاذن موال 

رام اما در رابطه با خداوند کار ح مرتکب شدهطالحی نسبت به موال عبد ضمن اینکه معصیت اص این مود:ر، آنگاه کأنه امام فباشدیمن

  .لح را مرتکب نشدهطمص و معصیتعصیان انجام نداده، 

ن کنیم و اینکه ایو نیز ظهور و استظهاری که از روایت داریم را بیان میاین شواهد  ،شواهدی هم دارد انصاری این معنا به نظر شیخ

 کند؟ی میمعنا با آن معنایی که شیخ انصاری گفتند چه فرق

. لذا باید ندکاین معنا متفاوت با معنای محقق خراسانی است و نزدیک به معنای شیخ انصاری ولی با معنای شیخ انصاری فرق می

 یا تفاوتش با معنای مورد نظر محقق خراسانی و شیخ انصاری چیست؟شواهدش را ذکر کنیم و بعد ببینیم آ اوال

 خودش انصاف داشته باشدکند باید کسی که دعوت به عدالت می

 :فرماید می( ص)محمد حضرت اسالم گرامی پیامبر

 9 حالٍ كلَِّ علىِ  اللَّه ذِكرُ و نَفسِهِ مِن النَّاسِ إنصافُ و مالِهِ في لِألخِ المُواساةُ: االُم َّةُ هذهِ تُطيقُها ال ثَالثٌ

 را چه زمانی این  گویند.خودشان این سخنان را می امتدر مورد « االمه هذه تطیق ال» ندارد را آن تاب امت این که است چیز سه

 دست پیامبر )ص( یعنی ،تابدبر نمی را چیز سده  یعنی ندارد، را چیز سده  تاب قبل، این امت سدال  اندی چهارصدد  هزار و فرمود،

 همین  برای فقط را فرمایشات گویا پیامبر)ص( این که بیندمی گاهی انسان خودش. امت اصدلی  ضدعف  نقطه سده  روی گذاردمی

  نیست. دوره به این و قرون، مروبط اعصار طول در این مشکالت بشر از بعضی واقعا زیرا فرموده، امروز

اشیم. ب داشته مواسات  کنیم، سهیم خودمان مال در را دینی برادران مال، اینکه کردن برادر دینی در سهیم «ماله فی لالخ المواسات»

 مال در را است که دیگران این مواسات دیگران،  به کند نیکی انسان این است که اسدت، احسدان   همین احسدان  و مواسدات  فرق

نیز همه  در آن فی الجمله مشکلی نداریم، هرچند ما در احسان االن که است درست ماله، فی لالخ المواسات کند، شریک خودش

 اموال در ندیگرا کردن است، سهیم باالتر مرحله یک مواسات اما اینطور نیستند اما اکثرا اهل بر و نیکی و کمک به دیگران هستند.

 مراحل از که است معلوم دیگر این کند، سدهیم  آن در را دیگران هسدت  چه هر باشدد  مقدار چه مال این کندفرق نمی دیگر خود،

 این هست. مهدوی جامعه در )ع( و حجت حضرت ظهور زمان است. در جامعه یک عالی در

  باشد داشته انصاف مردم با «نَفسِهِ مِن النّاسِ إنصافُ»مردم  با دادن خرج به انصاف دوم

 این همه مردم است فراهم زیاد و نسیان غفلت اسدباب  حال هر به نیسدت.  دائمی دلها در خدا یاد بودن، خدا یاد به همواره سدوم 

 چیز سه این و دارند مشکل چیز سه این در من امت فرماید:می پیامبر)ص( مواسات، و نیست یا است کم انصاف را دارند، مشکل

   تابند.را بر نمی

 و یفامیل مناسبات در خودمان فردی مناسبات در ما که است این واقعش انصاف صحبت کنم. مورد مسئله در میخواهم بیشدتر  من

 ودهب بیت)ع( پیامبر)ص( و اهلاجتماعی  اخالق بنیاد که اسالمی اصیل اصدل  این از مناسدبات مختلف اجتماع  در و کار محیط در

 با باید مذهبی هر با ملیتی هر با کسی هر با  ما شناسد،نمی دشمن و دوست که اسدت  اصدولی  از انصداف  یم،اگرفته فاصدله  خیلی
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 اما تاس ظلم عدالت، مقابل نقطه دارند، شدیدی پیوستگی هم با دو این گرچه است، عدالت از غیر انصداف  کنیم. برخورد انصداف 

 نادیده را قایقح عاطفی، وابستگی جناحی، و فکری وابستگی روی از انسان اینکه یعنی نقطه مقابل انصاف عصبیت است، تعصب،

 کند، فتارر بگیرد و موضع بگوید، سخن تعلق روی از و تعصدب  روی از یعنی این اسدت  عصدبیت   کند، حقیقت به پشدت  و بگیرد

ا بسیار برجسته بود. آنها ب طهارت و عصمت بیت اهل و خاتم)ص( پیامبر مبارک وجود در است که فضدیلتی  و رکن یک انصداف 

 راگ اینکه برای نشدند، راه خارج این از هم دشمنانشان با مواجهه در حتی گاه دوسدت و دشمن با انصاف رفتار می کردند و هیچ 

  است. ظلم نوع یک خودش این شود خارج جاده این از کسی

 «بهِ  تُعامِلَهُم ال و النّاسِ مِن تَنتَصِفَ أن السِّیرَةِ أجوَرُ» فرماید:)ع( می علی حضرت

  نکنی. رفتار به انصاف مردم با خودت اما بخواهی انصاف مردم از که است این روش ترین ظالمانه

خواهیم که انصاف از دیگران میتواند خودش با مردم به انصاف رفتار نکند، وقتی ما کند نمیکه مردم را به انصاف دعوت می پیامبری

ها است و متأسفانه جامعه ما امروز در شود با دیگران به انصاف رفتار نکنیم، این یکی از ظالمانه ترین روشداشته باشند قهرا نمی

افی صهمه جهات به شدت دچار بی انصافی است یعنی واقعا حب و بغض ها اینقدر بر ما احاطه پیدا کرده که نسبت به هم بی ان

میکنیم یعنی آن چیزهایی که محاسن است نمی بیینیم وفقط مَساوی را می بینیم یا در جایی که باید مساوی را ببینیم، نمی بینیم و 

ها آنچنان بر ما سیطره پیدا کرده که جایی چشممان را بر خوبی ها میبندیم و گاهی چشمانمان بینیم. حب و بغضفقط محاسن را می

بندیم. خوبی اگر از رقیبمان باشد چون دی اگر از دوستمان باشد که به او علقه عاطفی داشته باشیم چشممان را میرا بر بدی ها. ب

احساس رقابت می کنیم آن را نمی بینیم. االن واقعا یکی از مشکالت عمده جامعه ما این است. در محیط های علمی کاری انصاف 

ین بی انصافی واقعا به اوج رسیده است. مخصوصا روحانیت، دعوت کنندگان به کنار گذاشته شده است در محیط های سیاسی ا

 السِّیرَةِ جوَرُأ»انصاف باید خودشان به انصاف رفتار کنند ما وقتی از مردم انصاف می خواهیم خودمان نیز باید با انصاف رفتار کنیم. 

روش این است که خودمان از مردم انصاف بخواهیم ولی با مردم با انصاف ظالمانه ترین « بهِ  تُعامِلَهُم ال و النّاسِ مِن تَنتَصِفَ أن

 رفتار نکنیم.

مصداق شوم چپ و راست و اصول گرا و اصالح طلب همه مبتال  حال بنده مصداق اگر بخواهم ذکر کنم زیاد است، نمی خواهم وارد

کند این مشکل را دارند فرقی نمیح طلب، راست و چپ، به این مشکل هستند اصول گرا واصال ه این مشکل هستند واقعا همه مبتالب

اگر پا از جاده انصاف بیرون رود بخشوده نیست. حال مخصوصا آن هایی که به هر حال به عنوان اخالق شهرت پیدا می کنند این 

 انصاف را باید بیشتررعایت کنند.

های خیلی وسیعی داشت در داخل و خارج واقعا از بازتاباخیرا مطالبی که از ناحیه یکی از آقایان مطرح شد در فضای مجازی و 

 جهت بی انصافی بود به نظر من.  چند

نصافی ااینکه ما یک سره بیاییم همه مشکالت را به گردن رهبر انقالب بیندازیم و آنچه که خالف واقعیت است مطرح کنیم این بی 

است دفاع کنیم آن هم تحت عنوان شهید، این یک بی انصافی  بعضی افراد که مشکل و جرمشان مسلم و محرز است اینکه ما از

دیگر است. اینکه در این فضایی که دشمنان از هر سو ما را احاطه کردند و بهانه برای حمله وهجوم جستجو می کنند، این مطالب 

س از طرف کسانی که در این لبا را بگوییم. یک بی انصافی دیگر است. من واقعا هر چه نگاه می کنم این ادبیات و این سخن آن هم
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هستند و در مسند تذکر و یادآوری و اخالق خیر خواهی می نشینند این سازگار نیست با آن مطالب یعنی آن جایگاه با این سخنان 

 واقعا سازگاری ندارد می خواهیم دعوت به انصاف کنیم ولی خودمان ظالمانه ترین راه را طی می کنیم.

هم  این شاید کمتر کسی باشد همین است.پیامبر یکی از اموری که به عنوان مشکل عام البلوی مطرح می  طبق این روایت در امت

به آن توجه کند ولی یکی از عام البلوی ترین مصائب امت اسالمی است همچنین در کشور ما بعد اینکه حضرت علی)ع( می فرماید 

یم ولی خودمان با انصاف رفتار نکنیم ظالمانه ترین روش است. از دیگران ظالمانه ترین روش این است که از دیگران انصاف بخواه

ها، قابل قبول نیست. باالخره شما که دعوت به عدالت می کنید خودت باید انصاف انصاف خواستن اما با غیر منصفانه ترین روش

 داشته باشی. 

مقید بودند پایبند باشیم در همه سطوح بسیاری از مشکالت ما  اگر همه به این بنیادهای اخالقی که اهل بیت)ع( قوال و عمال به آن

کم می شود. حب و بغض ها وعلقه های عاطفی و بغض های درونی ما باعث نشود که ما پا از جاده انصاف بیرون بگذاریم و آنجایی 

تی ها را به صورت زشت جلوه دهیم یا زشکه باید محاسن را ببینیم، نبینیم و آنجا که باید مساوی را ببینیم، نبینیم و یا محاسن را 

زیبا جلوه دهیم. واقعش این است که خداوند متعال این اخالق را بی پاسخ نمی گذارد و اثر وضعی دارد. کسی هم که انصاف به 

 خداوند«  عِزّا إالُّ  اللّه یَزِدْهُ لَم نَفسِهِ مِن النّاسَ یُنصِفُ مَن إنّهُ أال»خرج دهد بنابر فرمایش حضرت علی )ع( خدا به او عزت می دهد 

متعال هر کسی را که نسبت به مردم از خودش انصاف به خرج دهد جز برعزت او نمی افزاید االن ممکن است یک هزینه ای داشته 

نه این کنند و متاسفاباشد ولی هرکسی منصف باشد مردم به او جلب می شوند و احترام او را حفظ می کنند و عزت او را حفظ می

 هم یک بلیه ای است که به آن گرفتار هستیم. 

کمتر پیش می آید که زبان در نشر دادن یک زشتی یا نیکی « إحسانٍ أو قَبیحٍ نَشرِ فی اللِّسانُ یُنصِفُ قَلَّما»به قول حضرت علی )ع( 

خواهد کند، جایی که میانصافی میدهد، بی کسی انصاف به خرج دهد. جایی که بدی کسی را می خواهد بگوید انصاف به خرج نمی

دهد. ما این مشکل را داریم نه در بیان خوبی ها انصاف به خرج می دهیم و نه در بیان بدی خوبی را بگوید، انصاف به خرج نمی

سی انصاف به نیکی ککمتر پیش می آید که زبان در نشر و گسترش دادن زشتی یا « إحسانٍ أو قَبیحٍ نَشرِ فی اللِّسانُ یُنصِفُ قَلَّما»ها 

 خرج دهد.

 ان شاء اهلل خدا به ما این توفیق را بدهد که همه ما در تمام سطوح بتوانیم بر اساس انصاف و دایره انصاف حرکت کنیم.

 «والحمد هلل رب العالمین»


