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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته

سوره نور نکات و مطالبی مطرح شد؛ درباره مفردات این آیه به تفصیل بحث کردیم و در مورد هر یک از این  03درباره آیه 

عی که به نو)بلکه اقوالی که در مورد غض بصر و متعلق آن  ،احتماالتسپس ان کردیم.مفردات اجماال نظر خودمان را هم بی

توانیم به این آیه استدالل کنیم بر حرمت مطلق نظر به اجنبیه به عنوان یک عامی که اگر دلیلی یتعیین کننده این است که آیا م

به هر حال مطالب  وجود دارد. را ذکر کردیم (عضوی یا جزئی را استثنا کرد، آنگاه در مورد مستثنی قائل به جواز شویم

 مهمی درباره این آیه مطرح شد. تمقدما
 نزول آیهشأن 

کر کنیم، دانستن شأن نزول این آیه هم مهم است. در روایتی از کافی شأن نزول این آیه بیان قبل از آنکه تقریب استدالل را ذ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ »شده؛ روایت از سعد اسکاف از امام باقر)ع( است؛ 

 یکی از جوانان مدینه با یک زنی، «مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ شَابٌ قَالَ: اسْتَقْبَلَ (ع)كَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْ

پشت انداختند، روسری که روی سرشان می زمان زنان مقنعه و، در آن «وَ كَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ»مواجه شد؛ 

زدند یا به نحوی نبود که چانه و گردن و سینه را بپوشاند. دادند، یعنی دو طرف مقنعه را زیر چانه گره نمیها قرار میگوش

دهند. دادند؛ همین حاال هم مرسوم هست که این کار را انجام میها را پشت گوش قرار میمعموالً این چارقدها و روسری

فَلَمَّا جَازَتْ »آمد. ، این جوان چشمش به این زن افتاد و این در حالی که آن زن از روبرویش می«مُقْبِلَةٌفَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ هِيَ »

، وقتی که با این زن مواجه شد و چشمش به او افتاد، بعد از آنکه عبور کرد همین طور با چشمش «نَظَرَ إِلَيْهَا وَ دَخَلَ فِي زُقَاقٍ

 قَدْ سَمَّاهُ»چشمش به این افتاد. یعنی چشم در چشم شدند تا اینکه این زن وارد یک کوچه شد. کرد و او هم او را دنبال می

ن رفت، با چشم این ز، این همین طور که می«فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا»، اسم یک کوچه را برد که داخل آن شده است. «بِبَنِي فُلَانٍ

ن ، ای«وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِي الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ»داشت. برنمیکرد و به اصطالح خیره شد و دست را دنبال می

دید و یک دفعه به دیوار برخورد کرد؛ منتهی رفت و نگاهش به این زن بود، قهرا جلوی پایش را نمیهمین طور که داشت می

مثل میخی که به دیوار بزنند؛ صورت او به این شیشه یا استخوان  بودند؛ ای گذاشتهدر آن دیوار یک استخوان یا یک شیشه

اهرا ، ظ«فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلَى صَدْرِهِ وَ ثَوْبِهِ»برخورد کرد و صورت او را شکافت و خون جاری شد. 

، «فَقَالَ وَ اللَّهِ آلَتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ)ص( وَ لَأُخْبِرَنَّهُ»های او جاری شد. برخورد شدید بود به نحوی که خون بر صورت و لباس

سُولُ قَالَ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَ»کنم. از این قصه آگاه می را روم نزد رسول خدا)ص( و اوپیش خودش قسم خورد که من ا الن می
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، وقتی پیامبر)ص( او را دید، گفت این چه وضع و شرایطی است که برای تو پیش آمده است؟ «اللَّهِ)ص( قَالَ لَهُ مَا هَذَا

وَ  صارِهِمْأَبْقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ  :فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ)ع( بِهَذِهِ الْآيَةِ»، او داستان را برای رسول خدا)ص( تعریف کرد. «فَأَخْبَرَهُ»

، وقتی که این داستان را نقل کرد، این آیه نازل شد که به مؤمنین 1«إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ لَهُمْ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى

 . 2اند، از جمله در تفسیر نورالثقلینبگو غض بصر کنند. در تفاسیر روایی این روایت را نقل کرده

یست که این ن« یغضوا من ابصارهم»ظاهر این روایت به نظر بدوی مؤید برخی از مطالبی است که ما در گذشته گفتیم؛ ظاهر 

با توجه  .اندشان را خیره نکنند و زل نزنند، همان نگاه آلی که مرحوم شهید مطهری گفتهاین است که چشم بلکهنگاه نکنند؛ 

ها آنچنان که باید پوشیده ها و دستاما صورت پوشش داشت هاکه در آن زمان بوده، پوشش بدنو شرایطی نزول به این شأن 

آید. همانطور که شهید مطهری بستن چشم از این روایت بدست نمیلزوم لذا نبود، لذا حداقل گردن و گوش زنان پیدا بود. 

مین شأن نزول شاید برای ایشان یک مسیری را باز کرده که اند، هعالوه بر آن معنای لغوی غض و شواهدی که گفتهگفته و 

نه استقاللی؛ نگاه خیرهِ شهوانی نباشد. اینکه آیا این با زائده بودن  ،ه به وجه و کفین، نگاه آلی باشدغرض آن است که نگا

  باید تبعیضیه باشد، اینها نکاتی است که بعدا عرض خواهیم کرد.« مِن»سازد یا اینکه می« مِن»

 سؤال: 

های کنی اما حواست به چهره او نیست بلکه حواست به حرفزنی به چهره او نگاه میاستاد: شما وقتی که با کسی حرف می

گوید باید همین نگاه به زن باشد، نه اینکه همه نگاه فقط برای چهره باشد و یا اینکه های اوست. ایشان میخودت و حرف

 و صحبت است و بخشی دیگر ممکن است جهات دیگری باشد. مخلوط باشد؛ یعنی بخشی مخاطبه 

 سؤال: 

سر و ااستاد: در این باره به تفصیل بحث خواهیم کرد؛ ولی اینکه در این روایت در واقع داستان کسی را نقل کرده که فعلی از 

نگاه شهوانی. مرحوم آقای کارانه، گرفت. او چه نگاهی داشته؟ نگاه آلوده، نگاه طمعبایست مورد نهی قرار میزده که می

تبعیضیه است و این نگاه شهوانی است و بنابراین آیه تنها از نگاه « مِن»گوید این گوید؛ ایشان میخویی در اینجا همین را می

نظر آقای مطهری با مرحوم آقای  هرچندگوید این آیه دال بر حرمت نظر مطلقا نیست. کند. ایشان هم میشهوانی منع می

ت درساین آقا چه کرد؟ چه نگاهی داشت؟  رساند؟چه مطلبی را می ما باشیم و این شأن نزول اگرتفاوت است، ولی خویی م

خواهیم بگوییم این شأن نزول در واقع درباره نگاه کسی است که شهوانی است و خیره مورد مخصص نیست؛ ولی می است که

ر کند. اینجا دد یا امر به نگاهی به غیر از این نگاه میکندارد از این نهی می« یغضوا»گوید شدن و زل زدن است. وقتی می

گوید اینطور نگاه نکنید، یعنی نگاه شهوانی نداشته واقع آن چیزی که اشکال دارد این حالت اوست و آیه نازل شده و می

وی با توجه به ب نظر بدگوییم اگر ما باشیم و این آیه، به حسگوییم ادله دیگر دال بر بستن چشم نیست؛ ما میباشید. ما نمی

یعنی غض بصر کنند. مالحظه فرمودید که غض در لغت « قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»گوید این شأن نزول وقتی می

 چطور معنا شده است. 
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 سؤال: 

اند. فقط ردهعنا کگویند و مسأله دُنُوّ الجفن علی الجفن یا کسر یا نقص، اینها را ماستاد: اتفاقا اکثر کتب لغت این معنا را می

های لغت دو یا چند معنا ذکر شده؛ هم فرو کاستن گوید در کتاباند ضمّ االجفان. ........ من عرض کردم ایشان میبعضی گفته

 و یا چیزی که کنایه از ترک النظر باشد. ما این را جواب دادیم استمستقیماً به معنای ترک النظر و کم کردن، هم بستن که یا 

عمده چیزی که ایشان در مورد کتب لغت فرموده، این است که اینها اند. گفتیم اکثر کتب لغت بدون تردید آن معنا را ذکر کرده

سر و خفز، اینها اند مثل نقص و کگوید آنهایی که کتب لغت گفتهم بستن. منتهی میاند، یکی فرو کاستن و یکی هدو معنا گفته

گوید، نه اینکه صریحا همه کتب لغت بیشتر این معنا را گفته باشند. ایشان هم کنایه از ترک النظر است؛ ایشان این را می

واب ما این را ج ور باشد؛ حال آنکه اینطور نیست تواند کنایه از ترک النظاند به نوعی میگوید آن معانی که آنها گفتهمی

نها به ای اند ورا ذکر کرده ، کسرضلغة، جمهرة اللغة، اینها نوعا خفدادیم. واقع مطلب این است که در کتاب العین، تهذیب ال

واب جهم آن روایات مورد ما در و کسر و نقص، اینها همه کنایه از بستن است.  ضگوید خفنای بستن نیست. ایشان میمع

تواند قرینه بر مجازیت شود یا اساسا غض بصر که گفته، منظور گفتیم در آن روایات یا لفظ عورت ذکر شده که می دادیم و

از بصر این چشم ظاهری سر نیست بلکه این یک معنای اعم است که بیشتر جنبه معنوی دارد و این هم قرینه است بر اینکه 

رسد که ما بتوانیم از کتب لغت آن چیزی که ایشان راین بعید به نظر میاینجا غض در معنای مجازی به کار رفته است. بناب

 فرموده را استفاده کنیم. 

 سؤال:

کند ترک النظر عن االنسان است و نه همه چیز؛ بعد یک مواردی را گویند تناسب حکم و موضوع اقتضا میمی استاد: بعضی

 شده است.  با ادله خاصه استثنا که گویندهم می
 سندی روایتبررسی 

آیه برای بیان شأن نزول این آیه وارد شده است. اوال از نظر سند ظاهراً غیر از خودِ سعد اسکاف، علی أی حال این روایت 

 در مورد سعد اسکاف بحث شده است. اند مشکلی ندارند. ولیسایر افرادی که در سند این روایت ذکر شده

بن  غعن االصب ینكر روكوفيٌ يعرف و ي»لی است که ظد: او همان سعد بن طُریف حنگویینجاشی درباره سعد اسکاف م .9

درباره او به کار « یعرف و ینکر». نجاشی تعبیر  1«و كان قاضياً (عليهما السالم)عن ابي جعفر و ابي عبداهلل  ینباتة و رو

 رخی ناصحیح است.این است که کأن بعضی از روایات او صحیح و ب« یعرف و ینکر»برده است؛ معنای 

و هم مرحوم عالمه  2ائری نقل کردهضرا هم ابن داود در رجال خود از غ، این «ضعیفٌ»گوید ائری درباره او میضغابن  .2

 از او نقل کرده است. 0حلی در کتاب خالصه
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های مختلف دارد؛ این را از گوید سعد اسکاف، سعد حقاف و سعد بن طریف یک نفر است منتهی اسامی و نامکشّی می .3

. آنچه که 1«(عليه السالم)كان ناووسياً و قد وقف علي ابي عبداهلل »کند که کند. بعد از قول او اضافه میمدِوَیه نقل میحَقول 

ف در رجال کشی آمده عمدتاً درباره مذهب اوست و درباره آن جهت قضاوتی نکرده است؛ فقط گفته درباره سعد اسکا

ناووسیه از فِرق واقفه هستند ولی نه آن واقفه معروف؛ واقفه معروف ناووسی بوده که وقف بر امام صادق)ع( کرده است. البته 

اند که معتقدند امامت در امام صادق)ع( متوقف شده است؛ اووسیه کسانیکسانی هستند که بر امام کاظم)ع( وقف کردند. اما ن

 ز دنیا نرفته بلکه غایب شده است.گویند امام صادق)ع( االبته می

را صحیح الحدیث دانسته است؛ رجال طوسی این را در باب اصحاب علی بن الحسین این را ذکر کرده  او شیخ طوسی .3

 است. 

صحت و  ائری در انتسابضتباری ندارد؛ چون تمام همت ابن غهیچ اع غضائریگفتیم، تضعیفات ابن همانطور که سابقا لکن 

، بر مبنای مضمون روایت و عقاید راوی بوده است. یعنی خودش عقایدی داشته و بسیاری از عقاید دیگران راویانضعف به 

درت به تضعیف نموده است. لذا اصحاب نوعاً به تضعیفات ابن مباها را متهم به غلو کرده و دانسته، لذا خیلیرا غلو آمیز می

کنند؛ هر چند توثیقات او قابل توجه است. نجاشی هم کأن بین روایات او تفصیل داده و برخی روایات را اعتنا نمی غضائری

رجال  قل شده است.صحیح و برخی را ناصحیح دانسته است. این ممکن است مربوط به روایاتی باشد که بعد از وقف از او ن

کشی هم فقط سخن از مذهب او و اشکالی که مذهب او داشته به میان آورده اما از این طرف شیخ طوسی او را صحیح دانسته 

 است و مشکلی ندارد.  معتبرکنند. لذا روایت از نظر سند و فقها هم نوعاً به روایات سعد اسکاف عمل می

اجماال این روایت هم سند خوبی دارد و داللت آن را هم مالحظه فرمودید. با اینکه این شأن نزول بیان شد، باید تقریب 

ت؛ . اینجا دو وجه برای تقریب استدالل به این آیه قابل طرح اسبیان کنیماستدالل به این آیه بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا را 

 نیم و اشکاالتی که وجود دارد را بررسی کنیم. ما این دو وجه را باید ذکر ک

 الحقوق هرسالشرح 

در ادامه بحث رسالة الحقوق سخن به اینجا رسید که حق اهلل االکبر بر انسان آن است که او را عبادت کند و در این عبادت 

بادت گانه عاضالع سه. ما درباره «لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً تَعْبُدُهُ فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ»چیزی را شریک خداوند قرار ندهد، 

سه  به سه چیز است؛ ما گفتیم برای عبادت قومکه معبود مت بودکه گفتیم، این اجماال مطالبی را عرض کردیم. آخرین مطلبی 

یند و او گودت چیست؛ دوم، معبود کیست؛ سوم، عابد به چه کسی میرکن وجود دارد، یکی اصل عبادت و اینکه حقیقت عبا

ای باید داشته باشد. حقیقت عبادت را بیان کردیم؛ بحث در ضلع دوم بود، یعنی مقومات معبود؛ اینکه معبود چیست چه ویژگی

تواند ی میسک و گفتیم است. دو مورد اول را توضیح دادیممقومات معبود و چه ارکانی دارد. گفتیم الوهیت، ربوبیت و خالقیت 

بیت داشته تواند معبود باشد که ربومی معبود باشد که اله باشد، یعنی سیطره و سلطنت مطلق بر تمام جهان داشته باشد. کسی

 پرورش این عالم به دست او باشد. باشد؛ اصال
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 قیت. خال3

اشد، غیر گار بکه آفرید باشد تواند معبودتواند معبود باشد که خالق باشد. معنای خالقیت روشن است؛ کسی میکسی می

ای که آفریدگار شأنیت معبود واقع شدن را ندارد. در برخی از آیات قرآن به این جهت اشاره شده است، از جمله همان آیه

هُ رَبُّكُمْ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ»کند: در ابتدا خواندیم که به هر سه رکن و مقوم معبود اشاره می  وَهُوَ فَاعْبُدُوهُ خَالِقُ كُلِِّ شَيْءٍ ذَلِكُمُ اللَـّ

، ای مردم 2«الَّذی خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ»همچنین آیه  .1«عَلَى كُلِِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

کسی را عبادت کنید که ربّ شماست و شما را خلق کرده است؛ نه تنها شما، قبل از شما را هم هر کسی بوده خدا خلق کرده 

وبیت کند؛ رباست. اینجا در واقع به حیث خالقیت و ربوبیت اشاره کرده است. خالقیت همان جنبه ایجاد و احداث را اشاره می

. یعنی خداوند هم سبب احداث و هم علت ابقاء است؛ موجودات هم در حدوث نیازمند خداوند به مسأله بقاء اشاره دارد

 هستند و هم در بقاء. 

کردند خدا این عالم و انسان را خلق کرده اما در آن ایام چه بسا اعتقاد به خالقیت اهلل فراگیر بود، عمده این بود که گمان می

بوبیت آن را به دیگران تفویض کرده است. بت پرستان در حجاز عمدتاً بر این عقیده بودند در ادامه، امور این عالم و تدبیر و ر

 ، یکیو روزی ، یکی الهه رزقیکی الهه باراناداره امور آن را به دیگران واگذار کرده است. را خلق کرده اما  که خدا این عالم

فرماید اهلل ین آیه می. کأن خدا امور مختلف این عالم را به اصنام مختلف تفویض کرده است. خداوند در االهه مرگ و میر

تبارک و تعالی هم این عالم را احداث کرده و هم در حال تدبیر و پرورش این عالم است. همانطور که گفتیم رب به معنای 

را نپرستم گوید چرا کسی ، می0«وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذی فَطَرَني»مالکیت تدبیر این عالم است. یا آیه شریفه: 

گوید چرا کسی را نپرستم که مرا خلق کرده گردید. فَطَرَ به معنای خَلَقَ است. میکه مرا خلق کرده و همه به سوی او باز می

 شود حیث خالقیت مقوم معبود بودن است. انسان فقط باید کسی را عبادت کند که معبود باشد. است؛ از این معلوم می

ها را داشته باشد. اگر اله نباشد، رب نباشد، خالق نباشد، شایستگی معبود د باید این ویژگیپس مالحظه فرمودید که معبو

واقع شدن را ندارد. در این بین آیاتی که به این سه مقوم و رکن اشاره کرده، بیشترین تأکید و تکرار آن بر الوهیت است؛ شاید 

ای بود اله شماست، پس او را بپرستید. شاید هم به دلیل همان نکته بیش از چهل آیه در قرآن درباره اله آمده و اینکه چون او

که عرض کردم که اعتقاد مشرکان در آن ایام این بود که خداوند خالق این عالم است اما امور این عالم را به افراد و اشخاص 

رستیده شود، این الوهیت یعنی گوییم خدا اله است و چون اله است باید پو نیروهای مختلف واگذار کرده است. وقتی می

سیطره و سلطنت کامل خداوند بر این عالم؛ و چون چنین سیطره و سلطنت مطلق دارد باید پرستیده شود. به همین جهت 

 یش از آن دو مقوم تأکید شده است.روی خصوصیت الوهیت ب

 در ارکان سه گانهاستقالل 

 ار دهند که استقالل در الوهیت و ربوبیتتوانند بپرستند و معبود قرها فقط کسی را میاساس مسأله هم این است که انسان

داشته باشد؛ به عبارت دیگر اگر کسی دیگری را رب بداند اما ربوبیت او را در عرض ربوبیت خدا نداند، این معبود او نیست؛ 
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و بكم  اهلل بكم فتح»معبود یعنی اینکه استقالل در ربوبیت داشته باشد. مثال فرض کنید ما در مورد ائمه اطهار)ع( معتقدیم 

 شود، به سبب شما رزق و روزیبارد، آسمان به سبب شما ابری می، آسمان به سبب شما می«السماء من بكم ينزل»، «يختم

قائل در عالم تکوین های کامل و ائمه اطهار)ع( این سببیت را شود. درست است اینجا ما برای انسانها داده میبه انسان

گاه معبود ما نیستند، چون ما نه آنها را اله به اذن خداوند است. لذا ائمه)ع( هیچ ولی این در طول سببیت خداوند وهستیم 

ای بر عالم قائل هستیم، در طول اشراف و احاطه دانیم و نه خالق. اگر هم برای آنها اشراف و احاطهدانیم، نه رب میمی

گوییم این حقایق واسطه فیض بعد از خداوند می دانیم، در سلسله عللخداوند است و اگر آنها را مؤثر در عالم تکوین می

 خداوند هستند. 

گوییم معبود، یعنی این سه رکن و سه خصوصیت را باید داشته باشد به نحو استقاللی. البته پس باید توجه داشت که وقتی می

تند بودند. اما یک بتی داشنوع مشرکان در آن زمان در خالقیت خدا تردید نداشتند؛ در حیث خالقیت برای خدا شریک قائل ن

های مجازی و دروغین است که ما که مثال این الهه فالن است و بخشی از امور عالم در سیطره این بت است. این همان معبود

 قبالً اشاره کردیم. 

راستین و  د؛ گفتیم معبونقل کردمهای معبود راستین و معبود دروغین را از قرآن من قبال هم اینجا برخی خصوصیات و نشانه

قادر، بصیر، عالم، حی بصیر، عالم، قادر، حی الیموت است و معبود دروغین طبق برخی از آیات  ،حقیقی از دیدگاه قرآن

، ستار بخواهیم اینها را در یک عنوان کلی یا برخی عناوین کلی قرار دهیم، در واقع همان رب، خالق و اله الیموت نیست. اگ

 هاست.ن عنوان جامع همه آن ویژگیای

ت ، یعنی او را عبادت کنید. ما حقیق«اًلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئ تَعْبُدُهُ فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ»اینکه در این جمله امام)ع( فرموده 

خواهد عبادت کند، چه کسی را باید عبادت کند؟ این را هم گفتیم که معبود می اگر انسان شدبیان کردیم. معلوم عبادت را 

ت؟ در هایی داشته باشد و اصال عبادت کننده کیسگردد؛ عبادت کننده باید چه ویژگیکیست. ضلع سوم به عبادت کننده برمی

 ود دارد که ان شاء اهلل بیان خواهیم کرد. ضلع سوم نکاتی وج

كَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا وَ أَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يَحْفَظَ لَ» 

إِلَى  ةِ اللَّهِ فَتُؤَدِّیَ إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى سَمْعِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى يَدِكَ حَقَّهَا وَعَلَيْكَ فَأَنْ تَسْتَوْفِيَهَا فِي طَاعَ

اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِيدُهُ  رِجْلِكَ حَقَّهَا وَ إِلَى بَطْنِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى فَرْجِكَ حَقَّهُ وَ تَسْتَعِينَ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَ أَمَّا حَقُّ

 «رِ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِعَلَى الْخَيْ
 

 «نیوالحمد هلل رب العالم»ا


