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

 بحث در تأسیس اصل در مسئله اقتضا یا کاشفیت یا داللت نهی بر فساد بود. عرض کردیم باید این مسئله را دو مقام دنبال کنیم:

 از حیث مسئله اصولی.  .1

 . از حیث مسئله فرعی فقهی. 2

توانیم اصلی ذکر کنیم که در هنگام شک و نبود در مقام اول نیز باید در دو جهت موضوع را دنبال کنیم، از جهت لفظی که آیا می

ر زیرا لفظ قبل از وضع داللت بنتیجه این بخش این شد که اصلی وجود ندارد، مایی کند و مرجعیت داشته باشد. دلیل، ما را راهن

و معلوم است که در این « الف»و « الم»صرفا دو حرف جدا از هم است « ال»فساد نداشت و علتش هم این است که قبل از وضع، 

 شوند، یا یقین به داللت بر فساد وجود دارد یا ندارد و دیگرفرض اساسا داللتی وجود ندارد، وقتی هم که این دو حرف ترکیب می

توانیم یک ب و وضع ترکیبی داللتی داشته یا نداشته وجود ندارد. بله تنها در یک فرض میقبل از این ترکیای که تصویر حالت سابقه

« ال»یعنی فظ ل خواستع میبل اتکا نیست و آن اینکه وقتی واضا، لکن این فرض، فرضی است که قتصویر کنیم ی آناای برسابقه

 انی بین تصور واضع، آن زمانیه زماین را در ذهنش تصور کرده، آن فاصلکند،  وضعبرای نهی  «الف»و  «مال»حرف  دو را با ترکیب

 بعد ،ی نداشتآن زمان داللت (باشد چند این زمان ممکن است کوتاه هر) او تصور شد تا زمانی که وضع کند، ر ذهنکه این ترکیب د

 وجود ذهنی نیاله زمصا، این فتوانیم تصویر کنیم این فاصله استحالت سابقه میتنها فرضی که برای پس  .معلوم شدالوضع تکلیف 

د تا زمانی که نکقابل تصویر است، وقتی واضع وضع میبگوییم مثال بین وضع و داللت نیز یک زمان کوتاهی یا  ،تا زمان وضع «ال»

. ا کرداتک شود به آن. لکن این احتمالی است که نمیداللت بر فساد نداشته است« ال»ین فاصله نیز ادر لت محقق شود، این دال

  .داردای وجود نبنابراین در جهت اولی  معلوم شد که حالت سابقه یقینه

 .جهت عقلی2

، داز نهی است و فسا ین است که آیا بین حرمت که مستفاددیم سخن در اراما در جهت  عقلی که مسئله مالزمه مطرح است عرض ک

؟ آیا یک اصلی به عنوان نچنین استیآیا ا ،است ممکن است جاری شود اصل عدم اینجا ؟ اصلی کهوجود دارد یا ندارد ایمالزمه

   ؟توانیم اینجا تصویر کنیممیمه زعدم مال

 م دریه واجب گفتند چه بسا بتواناسانی بیان مبسوطی ندارند لکن از آنچه که در بحث مقدمیم اگر چه محقق خررداینجا نیز عرض ک

  .کنیم دهجا استفاینا

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 2911/آذر /21 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
 1442 ربیع الثانی 11مصادف با:  تأسیس اصل   –نهم  امرآیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟    :جزئی موضوع       

                     جهت عقلی –مقام اول: از حیث مسئله اصولی  –                                

 44 جلسه:                                                                        سال دوازدهم 
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وانیم تلذا ما نمی به مالزمه دارد یا ندارد، یا حکم عقل است، یعنی از ازل ازلی : مسئله مالزمه یک امرفرمایداسانی میمحقق خر

به  قل حکمیک زمانی ع زیرا این طور نیست که بگوییم در ،نه تصویر کنیمیقیک حالت سابقه متی کسی که شک در مالزمه دارد ابر

ک ش کرده ما بقائاًزمانی حکم به مالزمه میعکس  یا به ،نیز حاکم به مالزمه نیست آیا بقائاًکرده، بعد ما شک کنیم که مالزمه نمی

  .داشته باشیمتوانیم زمه نمی، استصحاب عدم مالای وجود نداردحالت سابقه متیقنه کازلی است و یپس چون حکم عقل  کنیم

ه ک دمه است ایشان فرمودهو وجوب شرعی ذی المقالزمه عقلی بین وجوب شرعی مقدمه مسئله مقدمه واجب که بحث از م در

و  ال یقین داشتاین شاک قب می، بگویک تصویر کنیمتوانیم در مورد این شای حکم عقل نمیاای برباالخره ما یک حالت سابقه یقینه

 مهاگر از ازل حکم به مالز، معنا ندارد مالزمه، دیگر این استمرار دارد و شک در آن عدم اگر یقین داشته بهاالن شک کرده است، 

، بعد از بودهنی یم تصویر کنیم که قبل از شرع حکمتوان. بله در مورد احکام شرعی میتغییر معنا نداردو  االن نیز همین استداشته، 

عقلی چنین چیزی قابل تصویر نیست.  م، اما در مورد عقل و احکامنیکشود آیا حکمی آمده یا خیر استصحاب عدم میآن شک می

  جب مطرح شده است.این در بحث مقدمه وا

 کیا عدمش را در ردهکمالزمه بین حرمت و فساد را از ازل درک  کنیم که عقل یاتوانیم اینچنین تقریر اینجا نیز بر همان وزان می

ر یک دیگی عقل به میان بیاید ا؟ اگر پای وجود دارد یا نداردا چنین مالزمهآیما االن شک کنیم  چنین نیست کهنایرده، باالخره ک

نهایت  این .پس اصلی نداریم، تصویر نیست یقینی قبل از حکم عقل معنا ندارد، بنابراین استصحاب عدم مالزمه قابلحالت سابقه 

  .جا ذکر کنیمنیم ایتوانمورد تبیین کالم محقق خراسانی میچیزی است که در 

 ه آنم شک بعنوان مرجع در هنگا عقلی در مسئله اصولی اصلی نداریم که به تجه زدید که نه از جهت لفظی و نه ارپس مالحظه ک

بین یی که اه. حال چه آناریمدما در مسئله اصولی اصلی ن د کهل کردنولبی است که تقریبا اکثر بزرگان آن را قباین مط. رجوع کنیم

تفاوت ما هم ها ب، یعنی ممکن است بیانعبادات رمالت و چه دمعا رد چه ،که نکردندوچه آنهایی  ندردکه عقلی و لفظی تفکیک مسئل

 نهی مقتضی فساد است یا کاشف از آن است یا داللتکه آیا مسئله اصولی و این رمسئله مورد قبل همه است که د این باشد لکن اصل

 ین را از آناصلی نیز نداریم که ا ،ز این دو طرفبه عنوان یک کبرای کلی اگر دلیلی نداشته باشیم بر یکی ا ،کند یا خیربرفساد می

  .از این حقیقت و مسئله است ه وجود دارد فقط در بیان و تعبیرتفاوتی ک ،استفاده کنیم

  م مام م خینیی کال

ی اای برینجا اصل نداریم زیرا حالت سابقهما در ا: فرمایدل میه اومرحلدر  .کندامام خمینی در دو مرحله اصل را در اینجا نفی می

عدم شود. یعنی ، استصحاب اینجا جاری نمیتصویر شودی آن ا: حتی اگر حالت سابقه نیز برفرماید. در مرحله دوم مینیست آن

 البته این مرحله دوم در جهت لفظی نیز قابل تطبیق است. کنند.تر میمحکم وجود اصل را

 مرحله اول

  :کنیممطلب را تقریر  ینم اتوانیفرماید: بر اساس دو مبنا میای ندارد، ایشان میحالت سابقهاما اینکه 
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مطلب این   ،زیرا احکام عقلیه ازلی هستند ،نیست ل اتکا و مفیدباعنوان یک حکم عقلی حالت سابقه ق مالزمات به در بحث اساساً.1

م عقلیه ازلی احکا :گویندنیز می 1ل محقق نایینیبعضی از شاگردان ایشان مث ،اجب گفتندمقدمه واسانی نیز در بحث را محقق خر

   .شوداینجا تصویر نمی اساساتصحاب به آن نیاز داریم، ما در اس که، حالت سابقه هستند، لذا آن

، مالزمه تا. مثال در باب مالزمباشندری می، بلکه تابع تحقق امور دیگازلی هستندتوانیم بگوییم نمی را بعضی از احکام عقلیه.2

از تحقق  بلق ،ننداست که طرفین مالزمه تحقق پیدا کن ف بر ایق، مالزمه بین دو چیز متوقوامش به طرفین استکه حقیقتی است 

یگر . به بیان دشویممگر اینکه قائل به اصل مثبت ، وانیم استصحاب کنیمتینمه باشد اگر هم داشت، وجود نداردای الزمین، مالزمهتم

گیرم را به نحو کان تامه در نظر میلم یکن المالزمه  «لم یکن المالزمه»م گوییوجود نیست به این معنا که میییم مالزمه موگتارة می

 توانیم استصحاباصل مثبت می ستصحاب کنیم تنها بنابر حجیتدر این فرض اگر بخواهیم ا .د نداردووج وییم اصال مالزمهگو می

 2شود. حالت سابقه ندارد تا استصحاباینجا کنیم و اال استصحاب جریان ندارد. اگر هم بگوییم این مالزمه نیست به نحو کان ناقصه 

 توضیح ذلک:

مالزمه بین  . در بابخارج محقق شود رخواهد دموضوعی است که می: مالزمه یک وصف وجودی برای گویندمیامام خمینی 

ها تحقق پیدا شود بعد وجوب ذی المقدمه، آنگاه مالزمه بین اینقق حدمه مالمقدمه، اول باید وجوب مق وب ذیوجوب مقدمه و وج

و فساد  بین حرمت سخن از مالزمه و تحقق پیدا کند یی باشد، بعد فساد، نهاول باید حرمت تحقق پیدا کندهم ما نحن فیه  در .کند

را سخن از ، قهوضوع خارجی در کار نیستتا زمانی که نهی نیامده و معنی ، ینکردهی که حرمت تحقق پیدا ذا تا زمان. لبه میان بیاید

ست ا« ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له»وجودی و ثبوتی است و از آنجا که  وصف هی ندارد. پس مالزمه یکجمالزمه نیز و

  .ند مالزمه معنا ندارداهطرفین تحقق پیدا نکردتا زمانی که بنابراین 

ر ، همانطوشودری نمیمالزمه تحقق ندارد و جا گویند استصحاب عدمبه استصحاب عدم قرشیة، می کنندمطلب را تنظیر می بعد این

گر شک ا ا بحث در این است که که، آنجلی استمربوط به عدم از رشیة، استصحاب عدم قشودکه استصحاب عدم قرشیة جاری نمی

م صحاب کنیاسترشیة، پس هذه المراة قبل والدتها لم تکن ق توانیم به اعتبار اینکهقرشیه او لم تکن قرشیة، آیا می کنیم هذه المراة

 یضری است و بعااین استصحاب ج گویند، بعضی میدر مورد استصحاب عدم ازلی اختالف استعدم کونها قرشیة قبل والدتها؟ 

توانیم گوید ما نمیری نیست، میااین استصحاب ج تصحاب عدم ازلی معتقدند کهامام خمینی در مورد اس ،گویند جاری نیستمی

ایشان این است که مهمترین رکن استصحاب که اتحاد  . دلیلتفصیلش در جای خودش مطرح است ،کنیم تصحاب عدم قرشیةاس

، اینجا نیز استصحابش جاری شودنمیید استصحاب عدم قرشیة جاری افرم. امام میه است اینجا وجود نداردمشکوک ه ونقضیه متیق

اگر هم وجود  ندارد ووجود کا کنیم ات ای که بخواهیم به آنحالت سابقه عدمیه کقرشیة گفتیم ی در مورد عدم، همانطور که شودیمن

و نهی از  تت، در مورد مالزمه بین حرمسا روط، در مورد مالزمات هم همینکه مشکوک است یاین چیز کند باداشته باشد فرق می

  .یک طرف و فساد از طرف دیگر

                                                 
 .412، ص 1فوائد االصول، ج  1
 .131و131، ص2مناهج، ج 2
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ستند صفات وجودی ه بلکه بگوییم اینها ،نیمداازلی نرا از احکام ازلی بدانیم و چه آنها را مسئله مالزمه  لذا به نظر امام خمینی چه ما

باید قائل به زیرا یا  ،را جاری کنیم هالزمتوانیم استصحاب کنیم و اصل عدم م، ما نمیشوندکه به تبع تحقق طرفین مالزمه محقق می

م که این حالت ینی برای آن فرض کنیاتکا کنیم یا باید حتما یک حالت سابقه یقتوانیم به آن یمن و حجت نیست هک اصل مثبت شویم

 .قه یقینی اینجا وجود نداردباس

ستفاده ا ز آنام، زیرا یک حالت سابقه که بتوانیم یکن هزمالاب عدم محاستصتوانیم ماید: نمیرفین در مرحله اول امام خمینی میابنابر

عنی یک رکن مهم استصحاب وجود ندارد، مثل آنچه که در استصحاب ی ،وجود ندارد (یک حالت سابقه مفیدهبه تعبیر ایشان ) ،کنیم

موضوع  فاءبه انتسالبه  در استصحاب عدم قرشیة قی که با استصحاب عدم قرشیة دارد این است کهتنها فر قرشیة گفته شده، معد

 است. 

 مرحله دوم

 حالتکه هم بر فرض  یحتی در جهت لفظ ،کنیم رای هم تصوی: بر فرض یک حالت سابقهفرمایددر مرحله دوم امام خمینی می

 یعنی هم مسئله داللت نهی بر جهت لفظیو هم در  ی، یعنی هم در جهت عقلکنیمجاری توانیم استصحاب سابقه تصویر شود نمی

زیرا  ،شودری نمیا، باز هم استصحاب جبتوانیم حالت سابقه تصویر کنیمفساد و هم در مسئله مالزمه عقلی بین نهی و فساد اگر 

اب صحاستسطه او شرعی باعقلی و عادی و  موردر اولی  ،شودکه دارای اثر شرعی هستند جاری میاستصحاب تنها در  موضوعاتی 

تند؟ چه هسله ئاین دو مس .نیستند یا اثر شرعی ندارند یعرمسئله از مسائلی هستند که موضوع ششود و اینجا هر دو جاری نمی

 .سادالنهی علی الف عدم داللة ،فسادلا یداللة النهی علبارت است از عدم ع لت است که مستصحب ما در جهت لفظیکی مسئله دالی

 ای اثر شرعی نیست. و دیگری مسئله مالزمه بین حرمت و فساد است که آن هم دارای اثر شرعی نیست.یک موضوع دار
 من قلت

، از آن فساد عبادت به دست شودر نهی به عبادت متعلق اگ؟ اثر شرعی نداشته باشدشود ییاید که چطور مممکن است به ذهن ب

وع اثر گویید این موضا میشم رو، چطتی اسع، این یک اثر شرعبادت صحیحکنیم که اده مییم و استفشویعنی متوجه می آید، می

  ؟نیست یعشر
  قلت

ی به با مأت هم گفتیم. اگر صحت را عبارت از مطابقت قبال ی،عیا معامله یک امر عقلی است نه شرعبادت مسئله صحت یا فساد 

عی به آن تعلق ، جعل تشریگفتیم التناله ید الجعل بلق سئله، لذا در مو عدم مطابقت شرعی نیست تق، مسئله مطابدانستیم مأموربه

زیرا  ،ودشیماری نجاستصحاب در آن  هم ، بازتصویر شود گیرد، مالزمه نیز همینطور است، اگر برای عدم المالزمه حالت سابقهنمی

شود که اثر جاری می تنها در جایینیست و استصحاب هم ضوع برای اثر شرعی ومالمالزمه خودش حکم شرعی نیست، عدم 

عدم  این ،مالزمه بین نهی و فساد را که شما استصحاب کنید عدممه اینالزعدم المی یک اثری شرعی باشد، اشرعی یا موضوع بر

 . شود یک امر عقلی استاز آن استتنتاج می صحت هم که ،اثر شرعی است یاوع برضلمالزمه نه اثر شرعی است و نه موا
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ودش اثر این خو اش این است که این عمل صحیح است نهی و فساد مالزمه نیست، نتیجه بفهمیم بینقتی توهم نکنید که  وپس 

ئله مطابقت سخره مباال .که گفتیم یبا همین بیان ، یک اثر عقلی استاست که صحت اثر شرعی نیست ینا . زیرا پاسخشرعی است

 ه اثر عقلی است. بلک اثر شرعی نیستندو عدم مطابقت بین مأتی به و مأموربه 

 ، هم وارد است کند که البته این اشکال در جهت لفظییجریان استصحاب و اصل م به یست که امام خمیناین اشکال دومی ا
 احصل کال م مام م خینیی

حالت  اول اینکه ،دو جهت ما دو مشکل داریم هردر زیرا  ،و نه از جهت عقلی یموانیم استصحاب کنتیما نه از جهت لفظی م پس

 یعنیهیچ یک  رازی ،دشواری نمیگر حالت سابقه هم وجود داشته باشد استصحاب در آن ج، دوم اینکه ابرایش وجود ندارد سابقه

  .شوندمحسوب میخودشان اثر شرعی  و نهستند ه یموضوع برای اثر شرع نه زمهالالم مو نه عد نه عدم داللت

نحو مستوفی عدم جریان اصل  بهو به نوعی  است ین مسئلهیان خوبی در ابرسد که به نظر میاست  یمحصل فرمایش امام خمین این

حیث نتیجه آقایان نوعا نظرشان  از همان طور که گفته شد ندم از جهت لفظی تبیین کردهو  یرا در مسئله اصولی هم از جهت عقل

 قابل قبولی است.ها متفاوت است ولی این بیان یک بیان همین است منتهی بیان

 سوال 

 شود.اینجا اصال اثر شرعی ندارد نه اینکه واسطه ای می خورد و اثر شرعی بار می پاسخ:

 سوال:

وییم: خود گ، ما میو این اثر شرعی است اعاده و قضا ندارد ن است بگویید اگر صحیح باشدربطی به شرعیات ندارد، بله ممک استاد:

ساد کنیم مسئله صحت و فیک مسئله عقلی است. مخالفت با امر نیز یک بحث دیگری است آنکه ما اینجا بحث میاعاده یا عدم آن 

 کنیم. بنابراین نه موضوع اثر شرعی است و نه خودش اثر شرعی است. است کاری به تکلیف نداریم، ما از این جهت بحث می

 درون اردامنیک مصل تربنتی اهم؛ عد م اأاوریت پنمابر برمی کمویدن 

 ،دهط خانوادر محی مردم با یکدیگر در همه سطوح.کنم نکته بسیار مسئله مهمی است در تعامل بین این نکته که امروز به آن اشاره می

  .دوشیما حل م تالاز مسائل و مشک یبسیار رار بگیردین مسئله مورد توجه قهای مختلف اگر انطور در الیهیوهم جامعه  ،مدرسه

  :فرمایدپیامبر)ص( می

 2«إِن ِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَِّاسِ وَالَ أَشُقَِّ بُطُونَهُمْ»

  .ن را بشکافمام و درونشهای مردم را بکاومور نیستم دلمن مأ

کمال و  هدایت کند به سویردم را و همه هم و غم او این است که مهدایت مردم شده  به روردگار متعال مأمواز طرف پر نبی خدا

شده است وتمام  امر مبعوث برای این ،استاش هدایت ی جز این امر ندارد، وظیفهگزند رای دهغسعادت به نحوی که هیچ دغد

لب ااهد قوخکه می واقعا مثل این بود دگیریمگر یک نفر هم در این مسیر قرار نکه ا را صرف این کار کرده به نحوی خود یگزند

 تا را بشکافمو درونشان و قلوب مردم وارد شوم دلها  م بهمور نیستد: من مأفرمای، ولی میت بودحادر نگران و نارق این ،دتهی کن

راه  ،بشیرر کند و تاانذ ،مبشرعنوان وظیفه به عهده اوست این است که منذر باشد و  ر بهبم؟ آن چیزی که پیاچیست درون آن مببین
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د وخ لعم رد و هم لنقشه راه را هم در قو یعنی ،شیطان برحذر کند زاها را و آن را در دلها زنده دائما یاد خدا ،هدایت را نشان دهد

بزند در دل شخم  ن نیست که برود. پیامبر مأمور ایها حاصل شودقالب درونی باید بر اثر این راهنماییان روی مردم بگذارد. فرا

رد راه درست را به مردم دا او وظیفه ،مردم بگوید یراوانی را برهای روحی و ه دارد بیماری، او وظیفگذردیروح و روان مردم چه م

فرماید بر میپیام ،گذرددرون او می قلب وه در شخم بزند آنچه ک، باال و پایینش کند را  یک نفر که کنکاش کند دروننشان دهد، این

این کار را  ا هیچ گاهتوانست امنست و بهتر از همه هم میتوامأمور بود میه اگر دهد کنشان می این ،نیست مور به این کارمن مأ

 .نکرد

دنبال  ت بهمشکالاز ری ابسی ،دوشناها استوار میبی از و بر این اصل بسیار ستع بشری اممهم در جوا این یک اصل تربیتی بسیار

به دنبال سعادت،  یوخدا و هادی و راهنمای مردم به س اگر قرار باشد نبی ،گیرداین استراتژی شکل میاین رفتار و این سیاست و 

، شودند بلکه باعث تنفیر میکیم، نه تنها در هدفش توفیق پیدا نگذرددرون مردم می ره دکرا چه کشف آن و شخم زدن درون مردم

  .شود او را از امکان وصول به سعادت و مقصد دور کند، باعث میشودباعث دور شدن می

یک  ،شوداعث دور شدن او میب ؟چه گمانی دارد ،ی داردگذرد، چه خیالن به اینکه در درون یک نفر چه میور رفت ،نفس شخم زدن

درونی  هایها و هوسن منویات و خواستهدهد و او را به سمت محقق ساختمیه عکس جکند و نتیمینگاه و ذهنیت منفی ایجاد 

ار رقپنهان او در معرض دید دیگران  یهار برسد به جایی که آن الیهگ، ادستی دارانسان با خودش نیز رو در بایزیرا  ،کشاندمی

ه باشد نداشت روت دیگر ابایی از انجام علنی و آشکار آن امکن اسمشود و اساسا مزد او شکسته مین ررد، گام به گام قبحش دبگی

ونه به عنوان امت ایشان چگ ما رفتارمان در مقابل پیامبرید وقت ببین ، آناستمی این خیلی مسئله مه و برود دنبال انجام دادنش.

دنبال  م،کنیرویم جستجو می، میکنیمرا تتبع می نین و مسلمینپیرو پیامبر هستیم، مسلمانیم؟ ما عورات مؤم و واقعا امت آیا ؟است

امت  ل را از همان موقع درعضپیامبر این م. کنیمین هم افتخار میکنیم و بعد به ایم بعد اینها را آشکار میدگرمیی سک امور مخفی

 فرمایند: اسالمی دید و تذکر دادند، می

مْ تَتَبَّعَ اَللَّهُ وْرَات هِوَ الَ تَتَبَّعُوا عَوْرَات هِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَ بِل سَان ه  وَ لَمْ یُخْل صِ اَلْإِیمَانَ إِلَى قَلْبِه  الَ تَذُمُّوا اَلْمُسْل م ينَ أَسْلَمَ یَا مَعْشَرَ مَنْ »

  2«عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اَللَّهُ تَعَالَى عَوْرَتَهُ یَفْضَحْهُ وَ لَوْ ف ي بَيْت ه 

اى گروه کسانى که به زبان اسالم آورده و ایمان به دلش خوب ننشسته! مسلمانان را نکوهش مکنید و عیبهاى آنها را دنبال نکنید، 

گیرى کند و هر که را خدا دنبال عیب برآید رسوایش کند گرچه در گیرى کند، خدا از عیب او دنبالهعیوب آنها دنباله زیرا هر که از

 اش باشد. خانه

 ،کار را بکند نیاگر کسی ا نند،کمیلی ر مخفیه آنها نروید، پیامبر یک استدالوید، دنبال کشف عورات و دنبال اممذمت نکنمسلمین را 

ی دهد و کسقرار می هجکند و مورد تو، عوراتش را جستجو میافتد، خدا به دنبال عورات او میکندع عورات مسلمین را کسی تتب

د شد ولو در خانه خودش، بر سر هر کوی و برزن فریاد زده خواه شرسوایی را دنبال کند، که خدا عورت او و کارهای مخفی او

  .ولو در پستوهای خانه خودش باشد
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ر و کایعنی اف ،امور درونی ک؛ )یمور نشدم به شخم زدن قلوب مردمبر خواندم که من مأکه از پیام ، آن روایتیتی مهم اسلیاین خ

مور به این شدم که بر اساس ظاهر افراد و اعمالشان و گویند: من مأ( میگذرده حق و باطل میباالخر ،های که در ذهن انسانگمان

 کارهایی که کسی مخفیانه ،و درون و غیر از قلوب زنیمرا شخم میمردم  قلوبین کجا و ما کجا که ا ،من با آنها برخورد کنکارهایشا

گردیم ی، مدانیممثال یک مشکل داشته است یا ما نمیاست خطایی کرده باشد یا کنیم، کسی ممکن را نیز جستجو میدهد می انجام

 م،کنیهمدیگر و به چیزی جز این فکر نمیدنبال رسوا کردن  ،یریگیم دنبال مچ .  افتادجا بگوییم همه نیم کهیدا کیزی پچمشکلی، 

  .برد و این عاقبت خوشی نداردم پیش میسوی انهدا این مثل موریانه جامعه ما را به

ار د نظر قرباید ممخصوصا ما طلبه ها و روحانیون و کسانی که در این مسند و جایگاه قرار دارند. م ردکه عرض کدو نکته را  این

  :دهیم

  .اید باشیمبشکافم، ما هم همینطور ب ن رااشرونمردم را بکاوم ود مور نیستم که دلهایاینکه پیامبر فرمود من مأ اول:

 .کندمیرسوا ما را خدا هم ولو فی بیتنا  ،یمعورات مردم باشبال ند ر، چه اینکه اگوم: تتبع عورات مردم نکنیمد

  «والحمد هلل رب العالمین»


