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 «عن م ج ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 متأخرین در اثبات مفهوم شرططرق 

برای اثبات مفهوم شرط متأخرین از طرق و راههای متعددی وارد شدند. عرض کردیم کسانی که در بین متأخرین قائل به وجود 

مفهوم شرط شدند در یک جهت اشتراک دارند و آن اینکه معتقدند بین شرط و جزاء رابطه علیت منحصره برقرار است، یعنی اگر 

کند بر اینکه علت منحصره اکرام زید آمدن اوست، چون اینچنین است لذا با انتفاء داللت می« کرمهان جائک زید فا»شود گفته می

شود و هذا هو معنی المفهوم، االنتفاء عند االنتفاء، لذا معتقدند جمله شرطیه شرط که جنبه علیت برای جزاء دارد، جزاء هم منتفی می

 مفهوم دارد. 

ارد د چون جمله شرطیه داللت در این نقطه با هم مشترکند کهات مفهوم شرط طی کردند اثب رایهمه طرق و راههایی که متأخرین ب

اختالف آنها در نحوه  داللت ولی  شود، جزاء هم منتفی میلذا با انتفاء شرط ،عبارت است از شرطبر اینکه علت منحصره جزاء 

هند خوایکدیگر جدا شده و هر یک به طریقی این علیت منحصره را می ها ازنجاست که راهیعلیت منحصره است. ابر جمله شرطیه 

و مورد بررسی قرار  کنیمها و طرق را ذکر میر شده که یک به یک این راهکین مسئله ذااثبات کنند. حدودا شش طریق و راه برای 

 دهیم.می
 تبادراول:  طریق

اند است، به این معنا که ادات شرط وضع شده حقیقتنه اشصره است و تبادر نمتبادر از ادات شرط علیت منحاساس این طریق بر 

و  « اذا»داللت کند بر اینکه مدخول خودش علت منحصره جزاء است،  برای اینکهوضع شده «إن»، برای داللت بر علیت منحصره

طیه شر هلدر از یک جم. یعنی متباشودیده میمنحصره  و این از راه تبادر فهمبرای افاده معنای علیت  اندهمه ادوات شرط وضع شده

 که تنها علت وجوب تمعنایش این اس« ان جائک زید فاکرمه»شود یم. اگر گفته این است که این شرط علت منحصره جزاء است

 شود.اکرام هم منتفی میوجوب  ر مجئ زید محقق نشودگاکرام زید مجئ زید است لذا ا
 اولطریق بررسی 

 مقدمه

علیت منحصره ر گ؟ یعنی اکندچه شرایطی و چگونه تحقق پیدا می درباید بررسی کنیم که اصوال علیت منحصره مقدمتا این مسئله را 

   :هستند یلدخ؟ چند امر در تحقق علیت  منحصره ردهایی الزم داو چه زمینه ، چه امورخواهد محقق شودب

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/بهمن /8 :تاریخ                                                                     مفاهیم موضوع کلی:     
 3441 جمادی الثانی 31مصادف با:             در اثبات مفهوم شرط  متأخرین اول طریق – مفهوم شرط :جزئی موضوع       

 و بررسی آن                              

  27 جلسه:                                                                        سال دوازدهم
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. دروال موضوع علیت منحصره از  بین میاصباشد، نچیز  دوباطی اگر هیچ ارت، د ارتباط و سنخیت باشدیاب دو چیزبین  امر اول:

اینها  اساسا باید بین ،علت منحصره جزاء باشدزاء علیت منحصره برقرار شود، یعنی شرط ا نیز اگر بخواهد بین شرط وجدر اینج

  .باط و سنخیت الزم است، اصل ارتباشد اطارتب

، چه بسا دو چیز دنباشنک ، اینها قابل انفکایگر تفکیک کنیمدیک زارا و . یعنی نتوانیم این دبه نحو لزومی باشد این ارتباط امر دوم:

ها ارتباطی ر بعضی از زماندرنت بین آنها پید شود و ااز احیان مق، در بعضی ها به نحو لزومی نباشدتباط آنر، اما اشندابارتباط داشته 

  .بین آنها نباشد

یک  اینکه عنیرتب هم یاشد و تی مترتب شده بن ارتباط لزومی به نحو ترتب باشد، منظور از ترتب یعنی یکی بر دیگرای امر سوم:

لول تبی مالک است، چه بسا بین علت و معتب ررابطه طولی بین آنها برقرار باشد، مسئله ترتب و طولیت زمانی مطرح نیست، تر

، ولی از نظر اینجا ترتب موجود است ،شودکت دادن دست که موجب چرخش کلید در قفل میمثل حر هیچ فاصله زمانی نباشد،

 بین ه کهزوجیت و اربع ارتباط مثلی باشد ولی ترتب نباشد، موز. ممکن است که در جایی ارتباط لبین اینها نیستای زمانی فاصله

 .ترتب نیستعلیت و خ باشد، همه جا این ارتباط وجود دارد ولی از سنچهار و زوجیت ارتباط است و ارتباط لزومی هم می عدد

نجا هم علیت ر بخواهد ایگ، اعلت مقدم بر معلول است ، آن هم از ناحیه علت.داز یک طرف باشاین ترتب و طولیت  :امر چهارم

 .به نحوی که شرط مقدم بر جزاء باشد ،هم به نحو ترتب آنباشد بین شرط و جزاء رابطه لزومی  منحصره استفاده شود حتما باید

   .ه کرداستفاده علیت منحصر شود از آنیماست که ن مسلم ر جایی جزاء مقدم بر شرط باشد،گا

علت باید  عبارت دیگر به .ثیر داشته باشدباشد، استقالل در تأاین ارتباط لزومی به نحو ترتب که از ناحیه علت هم می:امر پنجم

را ممکن است علت ناقصه همه این اموری زی آید، حتما علت باید علت تامه باشد،یان میر به مانحصعلت تامه باشد، اگر سخن از ا

 ،ندرارتباط لزومی داتواند علت منحصره باشد. علل ناقصه با معلول خودشان ولی چون استقالل ندارد نمی د باشدرا واجکه گفته شد 

که علت نسبت به معلول تامه د وشفاده میر تنها زمانی استاولی انحصباشد، ، این ترتب از ناحیه علت هم مید داردوترتب هم  وج

 شود.نمیاستفاده ار انحصاز علت ناقصه هیچ وقت  باشد،

، ودتصویر ش للت تامه دیگری برای این معلوعیک  ،ر از این علت تامهیاست غن زیرا ممک این علت تامه واحد باشد. امر ششم:

  عنا ندارد.م حد بودن علتمنحصره، بدون وا گوییم علیتر را استفاده کنیم. وقتی میاتوانیم انحصیمن راگر اینچنین باشد دیگ
  ف بر این شش ویژگی است:متوق ه به طور کلیپس افاده علیت منحصر

   .ارتباط باشدبین آن دو چیز  .3

 .داین ارتباط به نحو لزومی باش .1

   .مسئله ترتب در کار باشد .1

   .از ناحیه علت باشداین ترتب و طولیت  .4

   .شدبال داشته استقال .5

   .واحد باشدعلت  .6
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نحصره مت که اگر  علت س. اینجاتوانیم بگوییم علیت منحصره تحقق پیدا کرده استبا هم در یک موردی جمع شد، می ن امورای رگا

. کندیم، نلهمعلول عند انتفاء الع ءتفاداللت بر انز این امور نباشد دیگر ار یکی گکند بر انتفاء معلول و اال الت میدال، قهرا منتقی شد

مکن است علت را مزی ،آوردتفاء معلول در نمیسر از انعلت تامه منتفی شود  اگرطبیعی است که مر ششم موجود نباشد، امثال اگر 

زیرا  ،فاده کنیمتتفاء معلول را استوانیم انتفاء علت نمیبا اننباشد  قاگر مثال امر پنجم محق .ری سبب تحقق این معلول شودگتامه دی

. به هر یمبگیرتیجه نء معلول را تفاان توانیمنمی رتفاء علت ناقصه دیگبا ان ، این علیت تامه نیست، اگر علت ناقصه باشددارداستقالل ن

 علت ناقصه که اصال معنا ندارد که ه و غیر منحصره است، علت تامه است،م منحصرکنیم و مقسَمیبحث  حال آن علتی که درباره آن

ینیم بب بخواهیمینکه و اال نوبت به ا ،بر تمامیت علت است ففقطعا متو راانحص ر و عدماانحص؛ یم منحصره و غیر منحصرهبگوی

 ر علت الزم است.ایت منحصره یا به تعبیر دیگر انحصقق عل. پس این شش امر برای تحرسدصراست یا خیر نمیحمن
 بررسی 

، ن معنابرای داللت بر ای استفاده شود، یعنی ادات شرط وضع شده باشدیت منحصره و جزاء عل نسبت بین شرطبخواهد از  رگال اح

ط باید باشد، . اصل ارتباخصوصیات به وجود بیایدای با این ء رابطهو جزا ین شرطب تفاده است کهصورتی قابل فهم و اس راین تنها د

ت منحصره نسبت به جزاء علی قت بتوانیم بگوییم این شرطو تا آن قرار بگیرد ج ویژگی دیگر کنار آنپن شود جنسش و آناین می

  .نتفاءند بر انتفاء عند االکشود، داللت میر منتفی شد لزوما جزاء هم منتفی میگدارد که ا

 و جزاء وجود دارد یا خیر؟ شرطیه و در ارتباط بین شرط هلحال باید ببینم این امور در جم

تعلیق حکم بر آن ارتباط پدید  این شرط و خود بخود با« ک زید فاکرمهان جائ»شود یموقتی گفته  امر اول قطعا وجود دارد.

  ؟آیا این ارتباط به نحو لزومی است، اما این  وجود دارد ،اصل ارتباط مسلم است ،آیدمی

 ؟است یزومو جزاء ل بین شرطولی آیا این ارتباط  ،لزومی داریمما نیاز به ارتباط نحصره علیت م قویژگی دوم این بود که برای تحق

در جایی به کار  طادات شر رگ؟ یعنی مثال اشدومی بازو جزاء ل ین شرطروند که ارتباط بات شرط فقط در جایی به کار میآیا اد

آیا ارتباط بین مجئ زید « د فاکرمهان جائک زی» ،یان شدب که در این مثالی؟ این مجاز است، نباشد یروند که ارتباط آنها لزوم

ت؟ باط لزومی استرا آیا این ،فردا باران بیاید من مسافرت نخواهم رفت رگ: اگویدکسی می ؟باط لزومی استوجوب اکرام یک ارت

ها اتفاقی است و یقینا استعمال ادات شرط در مواردی که بین شرط و جزاء ارتباط اتفاقی است، جزاء خیلی وقت و باط بین شرطارت

  .شوداستفاده میموارد لزوم ایی است که در معن همان زموارد اتفاق نی رمتبادر از ادات شرط د .جازیاستعمال حقیقی است نه م

  در این است، اینطور نیست.ابد چون متنکمییند این داللت بر علیت منحصره گویم هپس اینک

گر کسی ا ؟رونده کار میب. آیا واقعا ادات شرط فقط در چنین مواردی ط لزومی باید به نحو ترتب باشد: این ارتباگویدیمامر سوم 

اط ترتبی ارتب ،ربعهیت و ا؟ با اینکه ارتباط بین زوجل مجازی استتعماسآیا این ا«، تحققت الزوجیهةاالربع تاذا تحقق» :بگوید

شود پس می .مجازی نیست ، استعمالاستعمال ینا ا، مسلماین ارتباط لزومی باشد، ولو اینجا زوجیت مترتب بر اربعه نیست  ،نیست

ز ناحیه ا ترتبی در کار نیست استعمال شود و هکذا اگر ترتب و طولیتو جزاء  در جایی که بین شرط ،ادات شرط به نحو حقیقی

 ی است.باز هم استعمال حقیق علت نباشد،
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 ل ادات شرط مجاز است یا حقیقی؟ مثالآیا استعما در امر پنجم اگر فرض کنید علیت تامه نباشد، در جایی که علیت تامه نباشد،

تحقق  ق فقطاحراعلت تامه  آیا ،شودعا آتش سوزی میط، قآتش برپا شود رگا« حصل االحراقاذا کانت النار موجوده فی: »گوییدمی

، باید  باشد دسوزی تحقق پیدا کند مانعی هم نبایآتش کند، اما برای اینکه یمآتش است؟ تحقق آتش مقتضی برای احراق را فراهم 

 اتحقق پیدا کند و صرف برپ د، مجاورت بایتازه این هم کافی نیست ،گیرد مرطوب نباشدکه در مجاورت آتش قرار می یآن چیز

ت آتش قرار کند که آتش محقق شود، آن شئ در مجاورشود، آتش در صورتی سرایت میآتش نمی تسرایآتش موجب  شدن

نین در چ با همه این اوصاف استعمال ادات شر ط .یعنی مانعی برای سرایت آتش وجود نداشته باشد، دنباشهم مرطوب  و بگیرد

 اند و به همینینجا مجازا استعمال شدهادات شرط در اد یوگنمی ی است نه استعمال مجازی. هیچ کسیقموردی یک استعمال حقی

   .ندکدلیل است که داللت بر علیت منحصره نمی

اده ادات شرط اف یعنی معنای حقیقی اند.ات شرط برای علیت منحصره وضع شدهادتبادر به نظر این جماعت نشانه این است که 

ر ، جایی که معنای انحصانحصره نیست استعمال مجازی باشدجایی که علیت م ید درپس باین است، اگر ا علیت منحصره است.

گر این ، اشودیمار علیت هم استفاده نانحص، در حالیکه قطعا در مواردی که شود این استعمال باید مجازی باشدیمعلت استفاده ن

ند. اگر علیت کنات شرط، افاده علیت منحصره نمیاده د کده. این خودش نشان میحقیقی است شانعمالادات استعمال شوند، است

م به شرطیه بر مفهود. مبنای جمله شوه فهمیده میلاین جمز اتفاء عند النتفاء توانیم بگوییم انا نمیمنحصره  به دست نیاید، آنگاه م

نیست  چنینه اینحظه کردید کمال ت افاده علیت منحصره از راه تبادر و وضع ادات شرط برای علیت منحصره است کهنظر این جماع

  .رسانندمال شوند که علیت منحصره را میعی فقط در جایی استنحو حقیق شرط به که ادات

 مایه هالکت انسانعجب 

  عن الصادق)ع(:

هُ مِماا دَخَلَ خَيْرٌ لَلْكَ فَلَََنْ یَُُونَ عَلَى حَالِهِ تِلْكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْدَمُ عَلَيْهِ وَ یَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَسُرُّهُ ذَلِكَ فَيَتَرَاخَى عَنْ حَالِهِ تِ»

  9«فِيهِ

: به فرمایدیم. امام شوددهد و خوشحال مید کار خیری انجام میبع ،شودکند و نادم و پشیمان میگاهی از اوقات انسان گناهی می

هتر برایش ب دمانهمان حال گناه باقی می پس اگر بر ،کندیکه قبل از عمل نیک داشت تنزل میمانی از حالدلیل همین سرور و شاد

  .بود

 :فرمایدیی مرصادق)ع( در روایت دیگ ماست، اما. عجب خیلی مهلک کنند)ع( از عجب ارائه میکه امام صادق تتصویری اس این

 7«مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَك»

  .شودکسی که او عجب او را فرا گیرد هالک می

کستگی این حالت ش ،ان شودیمش: اگر کسی گناه کند و پفرماید)ع( میصادق ماما ؟ این خیلی تعبیر لطیفی است کهعجب چیست

نکه در ، ایکه به خاطر کارهای خوبش مسرور و مغرور شود بهتر از این است گران نبیندیدبرتر از  که خودش را ی، این حالتدرونی

                                                 
 .131، ص1اصول کافی، ج 3

 .131، ص1اصول کافی، ج 2



  

363 

 

، اینکه نفس انسان و روح انسان طراوتی داشته باشد به خاطر خوشحالی ؛را کردم رادرون خودش خوشحال است که من مثال فالن ک

 أنه خودشکیدا شود که ک حالتی برایش پ، اما اگر در اثر عمل خیر و نیکنده روح را کدر میگنا چون داردکند عیبی ناینکه گناه نمی

 را یت. عجب یعنی اینکه انسان نعماز عجب است ایاین یک مرتبههستم، نان چنین هستم و آن چ که این یدی ببینترا در یک موقعی

 ی حالتی در او پیدا شود که خودشگر کسامثال دیگری هم هست. لت اح. را با خدا فراموش کند نعمت بتنس رگ بداند وبسیار بز

رار ند قمورد تکریم خداو و منزلت جایگاه بایست به خاطر آنتی دارد که میلد جایگاه و منزمان کند نزد خداونو گرا محق بداند 

و اهل خورم کنم و مال دیگران را نمیچون من گناه نمی کهینبه خاطر اکه ته باشد شابگیرد. یعنی کأنه در این دنیا از خدا توقع د

ه است مقایسه کند کسی که رو به قبل نچرا این طور است؟ یا مثال ممک، باید خدا هوای من را داشته باشدستم به دیگران نیستم 

خوانم، چرا با من رابر خدا و نماز میدر ب مکن، منی که این همه سجده میاهل گناه استو  دنداری ، با عبادت سر و کارایستدیمن

کند؟ یعنی خودش را دا با من برخورد نمیچرا آن طور که شایسته من است خ کند ونمیچرا مرا تکریم  ؟کنداینطور رفتار می

 طورمن اینن و چرا خدا با تر هستم از فاسقاکنم مستحقم خدا را عبادت میرا. منی که دجهت بداند یناز فاسقان در ا ترمستحق

  .ادالل با عجب فرق دارد گویند.می« ادالل» صطالحا به این حالتا ؟کندرفتار می

ه مغرور نیر و نیک در یک جایگاه و موقعیتی ببینیم و به آن کأعبادتم به واسطه عمل خ به واسطهعجب این است که من خود را 

. کسی ین بیشتر یک امر درونی استا، لزوما بروز و ظهور بیرونی داشته باشدخودپسندی اینطور نیست که  ،حالت خودپسندی ،شوم

برای  یه مثال یک برتری یک مزیتی یک ویژگموجب این شود ککاری که کرده و این  کأنه از خودش خوشش بیاید به خاطر این

. تواند داشته باشد، مراتب مختلف میمختلف داشته باشد تواند مناشئبت به سایر خالئق احساس کند. البته این حالت میخودش نس

که موجب  لحخوب و صا لمی و سرور و شادمانی ناشی از  عپسندخودیعنی  ،شود: عجب باعث هالکت میفرمایدحضرت می

دا خاساسا یادش برود که این هم نعمت شود و بگوید من اینچین هستم و ی قائل رو برت یتبرای خودش یک مزشود انسان یم

فهمم، دیگران کند که من اینها را میگاهی است، پیش خودش کیف میدر یک جای یم. مثال از نظر علاست و توفیق الهی است

 ،ی دارداگر تمکن ،دارد ید. اگر استعدااست هاست که خدا به او داد یتنعم ش کند اینوفرام ،مستند به خودش کند فهمند و این رایمن

ان ، خودش است که انسش استی خودگامتیازات کأنه به خاطر شایست زاتی بداند که این، اینها را مجموعه امتیااگر موقعیتی دارد

 رای خودش نسبتو برتری بیت خودش یک مزنزد این موجب شود که  تالشگری است وانسان ، خودش است که دی استننمتوا

 ،حالت گناه است ین حالت بدتر از آنا :فرمایدیرت ماین است که حض شود عجب و خودپسندی.به دیگران احساس کند، این می

لت نزد ، آن حامردمن ک هد کوه این چه کاری بک یحتشود حالت پشیمانی و حالت ناراآن حالتی که برای انسان بعد از گناه پیدا می

 انسان نزد خودش، خودش را از دیگران آن حالتی که)نه اینکه کسی بگوید من بروم گناه کنم تا آن حالت برایم پیدا شود(، د خداون

تر دا نزدیکو شاید به خ تر هستندتهسد از من شایگویران را میگ، اینکه دیبیندبینید، آن حالتی که خودش را  کوچک میبرتر نمی

ز شب بخواند و صبح که از منزل بیرون می آید پیش خودش این احساس را پیدا کند. ممکن است ار از این است که نمت، بهباشند

آید به انسان هایی که رد می شوند نگاه می کند پیش خودش اینها ظهور و بروزی نزد دیگران نداشته باشد ولی وقتی از در بیرون می

ی گوید من نماز شب خواندم و این مردم معلوم نیست چه کاری می کردند. یا من االن حرم رفته بودن زیارت ولی این را ببین م

  .و این بسیار مهلک استاالن اینجا ... ؛ من درس می خوانم یا تدریس می کنم یا به این و آن کمک می کنم، این عجب است 
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 فرماید: )ص( میمالاس ر گرامیبپیام

ت انسان است و آنها عبارتند ز باعث هالکیچسه 3«.أَمَّا اَلْمُهْلِکَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ اَلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ... ثاَلَثٌ مُهْلِکَاتٌ»

 .بخل فرمانروا در وجود انسانی و هوای نفس پیروی شده و خود پسندی است: از

  :فرماید)ص( میرپیامب

ترسم و آن عجب است من از بزرگتر از گناه بر شما می اگر گناه نکنید .«ا هُوَ أَکْبَرُ مِنْ ذَلِکَ الْعُجْبَمَ عَلَیْکُمْ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِیتُ »

 ر است. تو عجب از گناه بد

یک آورد و خودش منشاء عجب سر از کبر هم در می بکشاند. بینیرا به یک حالت خود برتر او  انسان چیزی که در وجود هر

، ابلیس با شنل نشسته بود )ع(حضرت موسیفرمود که  که رسول خدا)ص( کندکتاب کافی نقل می در .استگناهان سری از 

نزدیک حضرت رسید شنلش را برداشت و به موسی)ع( سالم کرد. موسی)ع( از او سؤال  وقتی ،حضرت وارد شد رنگارنگی بر آن

خداوند تو را به کسی نزدیک نکند. ابلیس گفت من به خاطر  :حضرت فرمود. او جواب داد من ابلیس هستمکرد تو که هستی؟ 

 منزلتی که تو نزد خدا داری آمده ام به تو عرض سالم کنم.

خاطر منزلتی  بهگوید میآمدم تو را وادار به گناه کنم، بلکه شود، یعنی آنجا نیامد بگوید که من شیطان از چه راههایی وارد میببینید 

کنم. این همان وساوس شیطانی است که مثال اگر در ما یک لحظه پدید بیاید که ما یک منزلتی که نزد خدا داری آمدم به تو سالم 

 نزد خدا داریم این خودش وسوسه و دسیسه شیطان است.

قلوب مردم را می ربایم بعد حضرت فرمود: چه  آن،؟ ابلیس جواب داد من به وسیله بعد موسی)ع( از او پرسید این شنل چیست

گر انسان آن را انجام دهد تو بر او مسلط و مستولی می شوی؟ ابلیس گفت وقتی دچار عجب و خودپسندی شود گناهی است که ا

و عباداتش در نظرش بزرگ جلوه کند و گناهانش در نظرش کوچک شود. این وقتی است که شیطان بر انسان مسلط و مستولی می 

 شود.

اری ها نیست. هر کسی به طریقی. اگر فاسقی به خاطر فسقش مغلوب شیطان شها و گرفتزحال هیچ کس از ما مصون از این لغبه هر 

کند، منتهی با صور و شده است معنایش این نیست که من و شما این خطر ما را تهدید نمی کند، خطر شیطان همه را تهدید می

و هالک ب عجباشد با همین  های مختلف. یک عابد که ممکن است در عمرش گناه نکرده باشد و تمام وقت مشغول عبادتهجلو

 . شود نابود

چگونه برخورد می کند  حال این چه آثار تربیتی می تواند داشته باشد، کسی که این عجب را نداشته باشد در مواجهه با مردم

ف و نهی کنید؟ امر به معرون ندارد، طلبکار نیست، دنبال این  نیست که در خیابان یقه مردم را بگیرد که چرا گناه می عاحساس تفر

کانه همه خلق الناس اهل فسخ و فجورند و نحوی است که  بهاز منکر سرجای خودش ولی گاهی از اوقات نوع مواجهه با دیگران 

 مائیم که این وسط منجی هستیم و اهل عبادت هستیم.

ر و شادمانی است که بعد از حضرت می فرماید آن حالتی که برای انسان بعد از گناه حاصل می شود آن به مراتب بهتر از آن سرو

 کند.شود و انسان را دچار عجب و خودپسندی میکار خیر حاصل می
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 خداوند انشاء اهلل ما را از شر وساوس شیطانی نجات دهد.

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


