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 خالصه جلسه گذشته

برشتأی کر   مسلهه ننوان ارراش به ند    نظر فقهیشا از  IUDتوان مسألهه اتأادا ا از ش     جهت پنجم از جهاتی که می

اتأت   ش جسسأه ل ب ب ک ک ر ا ارأراش به ند  شا اجًامت ما رد مأ ممص م حأأب ب ک امه م  که ارراش به ند  به     

به   غسر ررش م ا به فرق اتت  ل ش ماسقه از آن  م ا ش امه اتأت که بسه رأر   نهامتمقاضأاا ا هه ملسقا ررا  نسسأت     

ا مثتت کسی کاش   ی که  ش رکم کتکت بام  امجا  کنبب ج رانرأرشا اتأت که منجر به کتکت مو  ما مض ررش غسر لا  

ه ب که چه بسأأا م اق  کسأأانیکن  که فسج مأأو    از انجا  کاشکاا ا هسه زن  ی دو   باز بًان   نسی  ا راب بردت  

 ررمت ارراش به ند  ملسقا کسان   ما م اق مم که ارراش به ند  ملسقا ررا  نسست  
 ب( بحث صغروی اضرار به نفس

نت ا بر امه  مض ب ک صأرر ا بام  ملر  کنسم که آما اتاتات اتادا ا از امه ش   مساسم  ررش کست ما نه  نً ا   داسم 

مو   چن  مشکب اتت که  ش اثر اتادا ا از امه وتط کاشمناتان ملر  میررشکا   مشکتتی که  ش اتادا ا از امه ش   ت

 بن ا دواکسم کر   کنم   امه ب ک شا جًع اش امنها شا ذکر میآم   مه دسسی فهرتتش   پسش می

ن مو   دونرمما اتت  ط س اات لراش  ا ترمه مشکتتی که  ش اثر اتادا ا از امه ش   براا بانوان امجا  میمکی از مامع .1

مو   امه دونرمما دو   فی ندسه  ش تر اتت   بانک مض جسأم داشجی  ش شرم  موج  مشأکتتی از امه ل سب می  

ن دسسی منات  ن ام   اه اه    نوع امه  تاگاا از امه جهت تا ر   ا مو    ط س اات مام  امه براا ب فقر   کً و  آکه می

ه کر کًار اتت  ب آنکن  نس ت به نوع مسی امجا  میکه مام  دونرمما  آن با کم تدا ت  اشن ص م نی مثتت لسأم کوشمونی 

لابب شفع اتت    امه مشأکب   ررش داصی نسست   مسلهه فقر آکه با لر     اش  هذا مأو    میراب امه دونرمما للع 

ه شا به ننوان توانسم امکن   هذا ما نًیا ر به ن وا بو  که ا امه پس ا کن    للع نش   ط س اات  کار   ط س  شاا چاشا شا پس ا می

 لسً ا  کنسم   لابب توجه مض ررش

ه ر   ا ط س ی اتت   به  دامو    ش  اتت که امه  ش کا تا میامجا  که  ش اثر اتادا ا از امه  تاگاا  مشکسی  مسه  .2

 ش   ش کا مقل ی اتت   از بسه میکاشمناتان امه  

 توان  منشللهرات می کاا هگنی اتت که  ندونتاا که مًکه اتت  ش اثر اتادا ا از امه ش   پسش آم تأومسه ناشرأه   .3

ا مه ناشره پسش نسام   امه مواش به رس  افرا  مادا ت اتتص  ش بردی اتاتات مًکه اتت ا اه اه امهمض مشکتتی مو   
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شکامی کن  پسش آم ص امنها به رس  آماکنسم امنلوش نسست که راًات براا کر کسی که از امه  تاگاا اتادا ا میکه ما ذکر می

کسی که  ازان    ش مض  شصأ ا از زنها امه نواشد شا  اش  که امه  شص کا مض ر الب   مض ر اکثر  اش   مثتت  که  ا ا

  ما مثتت بسه پانم ا تا چهب  شص مون صآنان  چاش دونرمما میبسه  ا تا بسست  شص  از  کنن   تأاگاا شا اتأادا ا مس   امه

  تا  ومن  بسه  کاا هگنی نسم کًسه طوش اتت   میاتأادا ا کنن  ان از امه  تأاگاا   رفااش  ش  مأون    ش موش  ندونت   

ه راًات کن   امنلوش نسست ککنن  ان از امه  تأاگاا بسشار می ی شا  ش اتأادا ا  کاا هگناتأا  ا  امجا  ندونت   کشأت برابر 

 چنسه نواشری براا کًه پسش بسا ش   

 کامی برااامه ندونای که مًکه اتت  ش نارسه هگه امجا  مو    از نظر پممکی مض اصلت  داصی  اش   شاابه کر راب 

اش  کنن ص چون دکنن  ما ت ومض میلابب رب ن امأ   امه  تاگاا شا داش  می  ان    ا ر کم نهامااتبسنی کر ا شمان آن پسش

ذا هکر ن امه  تاگاا از شرم دسسی مؤ نه ن اش   م نی رای مًکه اتت  ش بردی مواش  نساز به مراج ه به ط س  کم ن ام   

وانسم تامر لابب داش  کر ن اتت  امه شا نًی امه چسما که ا مت راًی نسست   ثانسات شاا چاشا  اش می  اش    ثاهثات  ش نهامت

 بگومسم مض ررش اتت  

مکی  مگر از نواشری که مًکه اتت  ش امنجا پسش آم   پاش ی شرم اتت که امه کم  ش افرا  مادا ت اتت  مض جهت  .1

گسرا سلهه لابب پسشکن   مهاشت  اماه بام ص م نی تا ر  زما ا امه ممهم امه اتت که مخحی که امه  تاگاا شا نح  می

اتت که امه  تاگاا منجر به پاش ی شرم نشو   مهاشت ط س  دسسی مهم اتتص امنکه چگونه جا ذاشا مو   به کر راب بر 

 کن   فرد کم که امه چنسه بام   باز  ش اترع  لت امه  تاگاا لابب داش  کر ن اتت   مشکب ج ا امجا  نًی

اراًاهی نحأأ  امه که امه به ننوان مکی از نواشد اتأأت امسگی داش  از شرم ر کنن از جًسه مشأأکتتی که ذکر می .5

  تاگاا ذکر م ا اتت 

کنن  امه اتأت که امه مًکه اتت دو  به دو  داش   که ذکر می مشأکتتی در   دو  به دو  امه  تأاگااص مکی از   .6

توانن   ش کن    رای آن نخی که به امه  تاگاا ماحب اتت  لابب  تارتی اتت   میمأو ص چون اتحأاب به ب ن پس ا نًی  

 امخا  امه  تاگاا شا داش  کنن   مواش ا دو 

ًکه اتت چنسه  ش بردی از افرا  مبسکه مأو ص  نًیم قق زا بامأ   امنها نونات به صأوشت راًی   مًکه اتأت تأرطان   .7

مسلهه امجا  ترطان به  تسسه امه  تاگاا صرفات مض اراًاب اتت   امه چسما اتت که کًسه امن  نواشرأی  اماه بام   

مامس ن آکنسم تا  تامب   ظر فی که براا دوش ن   زن  ی با آن  ش سر کساسمص از کوامی که تند  می اموش ش بسساشا از 

دا ا کاا پتتأأاسکی اتأأا پومأأسم  بردی م اق ن  کًسه آبی که  ش بلراکامی که میکنسم   رای ه اساز آنها اتأأادا ا می

  کاا کًراا که  ش  تت کًه مر   اتتمو   چنسه نواشری  اش   ما مثتت تسدهمی

 تؤاب:

ت    ش طی  ا أ بسست أ تی تاب امه ررشکا شا امجا  اتاا : امنها ا مت ررشکامی اتت که اراًاهی اتت   ب   ت شمجی ات

ان  أ که اغس  آنها به نونی با امه دلر کًراا - سر  ر زا موش  اتادا ا لراش میکن   ا ر مًا بخواکس  کًه  تامسی که اممی

 از دو تان   ش کنس   بام   ش بسابان زن  ی کنس    اشت اط دو  شا با  نساا پسرامون للع کنس   
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   کم به  جو  ن اش   ررش غسر م ا به م ا نرد ما امه اتأت که  ش موش  اتأادا ا از امه ش   لل ات رأرش    ه کر راب ب

ان    ب ضی ررشکا لابب ج ران نسسان   منظوش از ج ران ررش م نی امنکه دو ِ امه راهت  اش ص ب ضی از ررشکا لابب ج ران

  به کا کسأر   انکسأأاش مو  کن  با امه کممنهکنن ا از امه  تأاگاا ت قس  می  رأرش شا از بسه ب رن  ما آن ک فی که اتأادا ا  

 ا به پ  ررش م اکم اتت کا   فوام  شا  م     ش مقامسه با کم ب سنسم ک ا  مض ن اشت  مگر بام  کممنه   فام ا کر ص کممنه

م   لابب ج ران اتت   امنها ررشکاا منج ر به کم چنانچه  داه م ا لل ات  ش اتادا ا از امه ش    جو  ن اش   ررش غسر 

اتأت  مثتت ا ر فقر آکه پسش آم   امه با لر  آکه لابب ج ران اتأت  ا ر با  اش    امثاب امنها برطر  نشو   نهامت امه   

ه امه اتت ک  نهامت امه   ررش بسش از فام ا بام  ا ر امه شا کم کناش بگذاشمم مو   آنگاامن  میبهراا  فام ااز اتت که 

 نسست بر امه اتت که اصب اتادا ا ب مه جهت ررا   اا لابب داش  کر ن اتت  امه  هسب تاگ

دواکسم ب سنسم آما اتأا ًاب امه ش   جامم اتأت ما نه  ا ر ما ارراش به ند  شا ررا  ب انسم  هو ملسقا  ا ر امه   ما میپ  

ز امه ش   ررا  مو   امنکه ا ر ب  ات ررش پسش آم   شاا ج ران مأو  که اتادا ا ا رأرش منج ر   اراًاهی بامأ   هسب نًی  

 کنن   ب   از مض م ت کوتاکی تًا  امهبه به  ن اب آن بام    لای کم که داش  میم ا  اش    امنلوش نسست که ررش  ائًی 

 سنس  چق ش فقر آکه  اشمم   ر    مثتت کًسه امن مأأًا آزمامش دون ب کس  ب ش     به راهت ا هسه برمینواشد از بسه می

م که لائب امکاهی ن اش   بر فرد ک بام  ررش غسر م ا به ا رامنها ررشکاا م ا به نسست    داسم که اتاتات ارراش به ند  

 به ررمت ملسق ارراش به ند  بامسم  امه ررش لابب ج ران اتت  

 IUDنتیجه کلی بحث در روش 

توانسم هت ننوان رأرش به ند  ررا  نسست  پ  تنها ننوانی که از شکگذش آن می به ج IUDهذا مجًونات اتأادا ا از ش    

  اًب از جهت ص ق ننوان نظر   هً  چونرکم به ررمت اتأادا ا از امه ش   کنسم  مسلهه از بسه بر ن نلده اتت   م 

ه کشف نوشت مو    نظر آن چاشا  اش ص مًکه اتأت کسأی کاشا کن  که ب  ن امنکه هً  م ر  اتداق بسدا    ب  ن امنک  

م ر  صوشت  سر   امه کاش انجا  مو ص لهرات از امه جهت ررا  نسست  اما از جهت از بسه بر ن ان قا  نلده رکم ررمت بر 

 مو   آن باش می

 تؤاب: 

جسوا  مو   بر ص چون مانع منه  ممنی نلده میکامی اتأت که نلده من ق  م ا شا از بسه می اتأاا :  داسم که امه از ش   

مو  اا که چس ن  ی به ج اشا شرم پس ا نکن   جدت آن تشکسب نًی سر    نلدهشرم )آن  مار( شا میج اشا اتحاب نلده به 

 مو   دو  به دو  م     می هذا ش    سه جدت از بسه می  امکان اشتماق آن از ب ن ما ش بوتس
 جمع بندی

مو    نقم کم ما مولت ما  ائًی کاا پسشأگسرا از باش اشا     تأاه اتتص مض  تاه موج  نقم می  ما نرد کر مم شاا

 تاه جسوا مو      تاه کسان ص مض مون   آنهامی که موج  نقم   ناباش شا نًیاتأتص مض  تأاه کم موج  نقم نًی  

ه اتت  کامی که مربوط به ل ب از ان قا  نلد ر    از شاا سر    کاشکر   تاه  مگر به ب   از ان قا  نلده برمیان قا  نلده شا می

کامی که مربوط به ب   از ان قا  نلده اتت     شاا  جو   اش  که امه مش شاا شا ذکر کر مم   رکم آنها شا بسان کر مم  از شاا
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 کاا پسشگسرا سر ص م نی آن  تاه از شااکامی اتت که  ش  تاه ا ب جاا میا شا برشتی کر مم  امه آدرمه شاا از شاا   شا

 مو   از باش اشا که موج  نقم نسسان   کسچ ک ا  از امنها منجر به ناباش شا نًی

 تؤاب:

دو ش کا مخاسف کسان ص ما مثتت  اش می که مًا شا بسازن ص مثتت تازن ا  IUDاتأاا : مثتت مًکه اتت پنج مرکت  تاگاا  

دوبی  کسدستکن  میاا که اتادا ا کا  لت  اش    موا  ا هسهکنن   مکی از مرکتکاا مخاسف توهس  میدوشم  شا مأرکت می

 مگرا  ک اش    هذا تلثسر بهارا  اش   ا ر فررأات مرکای تقس  کر    جن  تقس ی  ا    امه اثر دو   شا ن امت  امه ب  

  ذاشن   ان  که اثر دو مان شا می سرمم که امنها با بهارمه کسدست توهس  م ااتت  فرد شا بر امه می

کاا پسشگسرا از باش اشا   امجا  مانع  ش برابر تکون فرزن  شا که مجًونات نسی  ا راب تا امنجا ما  تاه ا ب از طرق   شاا

 ومم کدت شاا از امه جهت اتت که مش مربوط به ل ب از ان قا  نلده اتت  امنکه میص کدت شاا ذکر کر مممو  شا نُه شاا می

کامی اتأأت که مأأ سه کًان لر  بر  کهکه اتأأمر  مر  شا از بسه می کامی بو شاا شا برشتأأی کر مم   مض شاا  مگر لر 

کم  ش موش  ب   از ان قا  نلده اتت که مو      شاا نً ا کا کًار اتأادا ا می امه لر  کرچن بر  تخًض زن شا از بسه می

کا    اش کاا   منظوشا اتتص م نی کم لابسست از بسه بر ن تخًض شا لر  اتأادا ا از بر   اه اه شاا ا ب نلده شا از بسه می

  اش    کم لابسست از بسه بر ن نلده از طرمق امجا  مانع  ش برابر منه  ممنی  

اتت  ا ر هوهه  -کم  ش مر ان   کم  ش زنان  -وهه مو    آن بساه هتت که موج  نقم میکامی اکا  آن شاا تأاه     شاا 

کامی اتت  ومن   امه    شاا از شاا ومن ص ا ر هوهه زنان بساه مو   به آن توبکاومی میمر ان بساه مو   به آن  ازکاومی می

چه  تاه  -مت  اماه بامس  که کًه امنها شا  اشن   نناکا چه رکًی  مو   بام  برشتی کنسم که امه ش که موج  نقم می

 نی   ممو به ه اظ ننوان ثانوا بام   ش مررسه ب   برشتی اما کنسم به ه اظ رکم ا هی برشتی می -ا ب   چه  تاه     

مأأون   امه  لای اتأأت که ننوان ثانوا ناشد کا به ک ا  مض از ارکا  تکسسدسه ماحأأف میبه ه اظ رکم ا هی امه ش  

 نشو  اما ا ر ننوان ثانوا ناشد م  چلوش؟ امه شا بام   ش مررسه ب   برشتی کنسم که إن ماء اهلل برشتی دواکسم کر   

 شرح رساله حقوق امام سجاد )ع(

 سه گذشتهخالصه جل

اا بام  ب ک  ش بمش ارمه رق د ا ن  بر انسأان بو   م نی ن ا ت   پرتأاش د ا ن   اه اه امنکه امه پرتاش چه  می ی  

 امأاه بام   شا ب  ات دواکسم  دت  نکاتی  ش موش  ن ا ت بسان کر مم که اتاتات رقسقت ن ا ت چسست  ن ا ت تکومنی که  

ن اشت اتت از امنکه انسان تکومنات ت ت اشا ا   فرمان اههی  ش نظا  نسّی   م سوهی  انسأان کًانن  تامر موجو ات  اش  که 

 کن   امه دو   مض نوع تر تمر  ی   دضوع تکومنی اتت  زن  ی می

  ک   امه شا کم تورسح  ا مم کهن ا تی که امنجا منظوش اتأت  ن ا ت تشرم ی اتت  ن ا تی که با اداساش   اشا ا انجا  می 

آن ن ا تی که انسان به ننوان بمش ارمه رق د ا ن  بام   اماه بام  چسست  ب   از امه  شتس مم به چرامی ن ا ت   رقسقت

 ت کن ؟ فسسده پرتاش   ن ا ت چسست؟چرا انسان بام  ن ا 

ش کسی کًاب واا شا تورسح  کسم تا امه چرامی   فسسده پرتاش م سو  مو   دتصه مق مه امه بو  که به ط داسم بام  مق مه

کنسم  کر موجو ا کر موجو ا  ش ف سست مافاه اتا  ا  آن موجو  اتتص ما براا کًه موجو ات امه ناهم کًاب تحومر می
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کاا ا  به ف سست برتأ     ش امه مسسر بام   کامب م ا ما  ش مسسر کًاب اتت  بر امه اتاس به ترا   که اتأا  ا کا   لوا 

کن   نرد کر مم بر ط ق ت رمف فتتده بمشگ مانن  ابه تسنا   چه چسما ت قق پس ا می انسأان آم مم که کًاب انسأان به  

متصأ شا  کًاب  جو ا انسأان به ف سست مافاه اتأا  ا کاا  ش نی انسان اتت  امنجا آغاز ادات  بسه صار  نظران      

ا ان   ف سست اتا  ا کاا انسانی شنکر ا ان    کشفان مشأًن ان اتت  ما مون که اتا  ا کاا انسانی شا به  شتای نشناداه 

اا شاا افراط شا  ش پسش کاا رسی ما بردوش اشا نًومی از مواک  ط س ی ما  ش نلقه مقابب که ن ا ش برآ ش ا م ن هذت

    شان  که از  نسا   کًه تًامتت ط س ی   ما ا چشم بموم    صرفات به شمارت   ش رانست ش  بسا ان    ش امه  م ا رفاه
 ادامه مقدمه

توان  منشائی براا ملاه ه کر    شاا غسط اتتص ما ناچاشمم از امه ب ک دسسی مجًب   دتصه  ن وش کنسم اما امه ب ک می

 تر  ش آن کست لابسست ب ک  سار ا  برشتی مًا لراش  سر   امه منظر   زا مه مض منظرا اتت که 

 ال ست   رقسقت کًاب انسانی نم مض م ن  اما آن کم چه بسا امه مقح     باتاان   مض مررسه بهمونان فتتده   رکًاا 

 ومن   ش بُ   رکًت نظرا امنکه انسان مض کن   به نظر آنها کًاب انسان به شم  نقتنی انسان اتت  میک   شا تلمسه نًی

ت  شم  ام   امه کًاب انسانی ات شمافت کسی از مجًوع کسای  اماه بام   منادت   م رفت بسشار به نظا  کسای  اماه ب

م اق  بو ن  که ا ر نقب کسی بر کًه غرائم    کم نقتنی از رسک رکًت نظرا موج  کًاب اتأت   ش بُ   رکًت نًسی 

لواا  ش نی ا  تسله پس ا کن   کًاب پس ا کر ا اتت  هذا به نظر آنها مح اق انسان کامب فسسسو    رکسم اتت  اه اه رکسم 

ًت نظرا   کم از رسک رکًت نًسی  کسأأی که به ر ا شمأأ  نقسی کر ا که مض  شمافت کسی از نظا   کم از جهت رک

تر اتت ترا از نظا  کسای  اماه بام   کامبکسای پس ا کر ا اتت  ط س اات کرچه امه بسشار شم  کن    شمافت بهار    ال ی

 تر اتت  شار بام   کامب  کر چه تسله نقب بر غرائم ندسانی   نسر کاا باطنی    ش نی بس

کاا  منی   آمات لرآنی   امه رر    امه تخه اه اه نا شتت نسست اما مام  کًه رقسقت ن ام   از مورع اتت    آموزا

اه امه ش امأات اکأب بست لل ات انسأأأان کم  ش بُ   نظرا   کم  ش بُ   نًسی اتأأأا  ا کامی  اش  که کًاب ا   ش ف سست ماف  

جه جامع کًاب نظرا   نًسی انسان  لرب اهی اهلل اتت   ش بُ   نظرا   نًسی  کر    بام  اتا  ا کاا   اتأا  ا کا اتت  

هو الذی بعث فی االمیین رسووال  مههم یتلوا علیه ییاته و یزکیهم و یعلمهم  »انسأان ف سست پس ا کن   امه مضًون آمه مرمده  

که اتاتات ب ثت ان سا براا امه بو  که آمات اههی شا براا مر   تت ت کنن  تا آنها شا تمکسه کن    به آنها  1«الکتاب و الحکمة

 کااب   رکًت بساموز   امه اماشا به کًسه    بُ   نظرا   نًسی انسان  اش   

ه اتا  ا  ا  داک دوش ا که از نظر م رفت  از ا ب زن  ی تا آدر زن  ی کسچ ررکت   شم ا ن اش   م سو  اتت ک کسأی 

اتأت  مه مض جًسه به مأًا بگومم تا بامترمه انگسما براا کًه مأًا مأو  براا ررکت   ت رک براا ملاه ه    انساه      

مان  انساهِ ما بام  براا دو ِ ما مهم بام   امنکه ش امت  اشمم    ش ز مؤمه مکسان نسست  م نی کامب نش ا اتت  چرا  لت

ا م کاا ما بسشار مو   کًاب ما بسشار م ا   اتا  ا کنسم؟ کر چه  انساه ذشانسم؟ چرا ملاه ه نًیلاهت میشا به بسکاشا   ب

نظرا به ف سست شتأس ا اتأت  مأًا رسأاب کنس  ذکه امه بشأر که امنق ش لابسست  اش   مًا کر چه اطتنات         از جهت
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ا  ش آن ش ومم فقط نسو    اصلترات   مه نًیار نسم پس اکن بسشکا  ش آن برممم  باز کم ظرفست امه شا  اش  که  انسأانی 

  اتاتات ما چه کسی کساسم؟ د ا کسست؟ شابله ما با د ا چگونه اتت؟ ما  ش امه بمنسم  آنچه مهم اتأت امه اتت که ب انسم 

ه؟  ذماه ترسسر کر ا ما ن دواکسم بر مم؟ آما م رفت ما به دو مان   به د ا   به کسأای  نسأ ت به  امم؟ کجا میکاشا نسا چه

 سست کاا ما به فامم   کًاهی  ش کاش ن و ا   لواا ر ترسسر نکر ا   کًان م رفت تاب  ذماه شا  اماسم  ب انسم که  شجا ز ا

 نرتس ا اتت 

  که ر ب انانسان ا  کن  ا  شا    برابر کن  تت  میبراا امنکه ترمامه   پوب   طت   ما مات اشز   اش  کسی که براا ا

کا شا از  تت  ک   امه شم ا کن   لل ات کسچ  لت رارر نسست که فرصتکاا ا  شا ارافه میم رفت به امه م نا تأرمامه 

فکر ما    کن  اما ش     جان ما   مرمبسن ص امه ف سست مافاه اتا  ا  اتت که کسچ کسی آن شا ر  نًیاتت که کسی نًی

  کسم  کاا کًاب   ترلی شا از  تت می کسمص فرصتکا شا از  تت میفرصت  اشممما ش    بام   بامتر می

ی شا به ف سست کاا انساناتأا  ا کاا انسأأانی   لوا  اتأت   ش بُ   نًسی پرتأاش   ن ا ت    ش بُ   نًسی کم کًسه طوش 

آن که  ش آمه مرمده به آن اماشا م ا  مض  جه جام ی  اش  که از  -م نی کًاب نظرا   کًاهی نًسی  -شتأان   امه     می

کن   مو ص لرب به د ا با امه    باب ت قق پس ا میکنن   لرب با کًاب نظرا   نًسی راصب میت  سر می« لرب اهی اهلل»به 

مو  کًاب نًسی موج  بُ   نًیمو  بسکه بُ   به کًراا  اش    شتت اتت که کًاب نظرا به تنهامی نه تنها موج  لرب نًی

کن   ا ر انسانی آ ش   امه    با کم انسان شا به د ا نم مض میاما لرب آن مسسسًارا اتأت   پر از   ا   براا انسان نًی 

اا جم پرتأاش ن اش   ا ر رق اهلل امک ر بر انسان ن ا ت اتت  امه ن ا ت نه از امه باب  دواک  به کًاب برتأ   چاشا می

کاا انسانی انسان شا مکوفا کن    به ف سست برتان   براا امه اتت که اتا  ا کا   لوا   بسکهکه ا  نساز به ن ا ت  اش اتت 

توان رب یمپاتخ  داسم که لل ات منظوش از امه اتا  ا کا  اتا  ا کاا رسوانی نسست  فسسده   چرامی ن ا ت شا تنها با امه 

کاا انسانی اتت  ما بام  براا امه جهت ا م ن   به ف سست شتس ن اتا  ا کا   لواکر  که ن ا ت  ش  الع موج  مأکوف 

 ن ا ت کنسم    ش کناش آن کًاب نظرا شا کم ت حسب کنسم  

 کااشتان    لواامنکه چرا امه موج  کًاب اتت  امه دو   ب ک م سوط  اش ص  هی تنها چسما که انسان شا به کًاب می

دواکی  ش بشر فلرا اتتص م نی کًه کن   کًسه اتت  امنجا مض نکاه مهًی اتت که اتاس کًابمی ا  شا به ف سست نم مض

 کنن   امه نساز به تورسح بسشار  اش  که إن ماء اهلل جسسه آمن ا نرد دواکسم کر   کا فلرتات کًاب شا ت قس  میانسان

 

«هس اه ً  هلل شب اه اهً»                           


