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

 قول دوم: جواز نظر به وجه و کفین

در مسأله هجدهم عرض کردیم نسبت به نظر به وجه و کفین از مرأه اجنبیه سه قول وجود دارد؛ هر سه قول را امام در متن 

که در این  ایاند. قول اول که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، عدم جواز نظر به وجه و کفین بود. همه ادلهتحریر ذکر کرده

 فت. مقام ذکر شده مورد بررسی قرار گر

ای دسته اند. البتهقول دوم، قول به جواز نظر به وجه و کفین است. قائلین به این قول هم ادله بسیاری بر جواز نظر ذکر کرده

اند؛ مثل مرحوم صاحب جواهر اند و به آنها اشکال کردهاز قائلین به تحریم نظر به وجه و کفین هم این ادله را متعرض شده

ر جواز نظر ذکر کرده و یک به یک به آنها پاسخ داده است؛ لذا ما هم باید ادله قائلین به جواز را ذکر که حدود پانزده دلیل ب

کنیم که این در کلمات مرحوم نراقی، شیخ انصاری و بسیاری از فقها ذکر شده است، و هم اشکاالتی که به این ادله شده اگر 

رویم رد بررسی قرار دهیم. ان شاء اهلل بعد از بررسی ادله این قول، میبخواهیم بحث را تمام کنیم، باید این اشکاالت را مو

لثالثة النظرة االولی جائزةٌ اما النظرة الثانیة و ا» :اندسراغ قول سوم که تفصیل بین نگاه اول و نگاه بعدی است که برخی گفته

 های بعدی. اند بین نگاه اول و نگاه، تفصیل داده«لم تکن جائزه

ه در ای کاند. تقریبا همه ادلهقائلین به جواز، هم به کتاب، هم به سنت، هم اجماع و هم سیره و بعضا حتی عقل تمسک کرده

 قول اول مطرح شد، در قول ثانی هم مورد استناد قرار گرفته است. 

 دلیل اول: کتاب

 لیل اول آیاتی از قرآن کریم است.اما دلیل اول فمن الکتاب؛ د
 آیه اول

 لِكَقُل لِِّلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَ»سوره نور است که معروف به آیه غض است:  13آیه اول، آیه 

هَ خَبِیرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  لَهُمْ أَزْكَى . این آیه که معروف به آیه «مِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّوَقُل لِِّلْمُؤْ ﴾٠٣﴿إِنَّ اللَـّ

غض است، به همان تقریبی که درباره حرمت نظر به اجنبیه مورد استدالل قرار گرفت، درباره وجه و کفین هم قابل تطبیق 

شود و هیچ جزئی از اجزای بدن و شامل همه بدن اجنبیه میاست. آنجا استدالل کردند که در این آیه امر به غض بصر شده 

اجنبیه استثنا نشده است. بنابراین درست است متعلق غض بصر ذکر نشده ولی معلوم است که اینجا غض بصر برای رجال 

ش شامل قنسبت به زنان است و مطلقا این باید غض بصر کند. اصال از زن اجنبیه ترک نظر داشته باشد و این عموم و اطال

 شود. وجه و کفین هم می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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کند، ما قبال درباره این آیه به تفصیل بحث کردیم؛ عرض کردیم این آیه اساسا داللت بر حرمت نظر به بدن اجنبیه هم نمیولی 

رار قمطرح بود، مورد بررسی فضال عن النظر الی الوجه و الکفین. آنجا به تفصیل همه اقوال و احتماالتی که درباره این آیه 

 توانید مراجعه کنید ـ ولی اصل آن که اینجا باید ذکر کنیمالبته ما یک معنایی برای آیه کردیم ـ که اگر خواستید می .گرفت

که  این آیه اول استبلکه داللت بر جواز نظر دارد.  بر حرمت نظر به وجه و کفین نداردداللت  نه تنهااین است که آیه غض 

 به مباحث گذشته رجوع کنید.توانید برای تفصیل آن می
 آیه دوم

اند که آیه نهی کرده از ابداء زینت؛ زنان . گفته«وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»سوره نور است:  13آیه دوم بخشی از آیه 

هم زینت ظاهره؛ چون زینت  های خودشان را آشکار کنند. منظور از زینت هم در اینجا هم زینت باطنه است ونباید زینت

های های پنهان و باطنی هستند. زینتها، زینتهای آشکار هستند و برخی از زینتها، زینتبر دو قسم است: بخشی از زینت

های ظاهری بنابر آنچه در روایات آمده مثل سرمه و انگشتر. آیه که نهی باطنی مثل دملج، خلخال و امثال اینهاست؛ زینت

هایی که ظاهر است. های خودشان را آشکار کنند، مگر آن زینتفرماید زنان نباید زینتابداء زینت، در واقع میکند از می

آنگاه وقتی سخن از زینت ظاهره است، با توجه به اینکه زینت ظاهر طبق روایات همان انگشتر و سرمه است، بالمالزمه 

 و آشکار کردن آنها مانعی ندارد. ه، ابداءهایی که اینها بر آن قرار دادشود آن محلمعلوم می

الیبدین »گوییم زینت به معنای موضع الزینة و محل الزینة است، چون گفتیم این مجاز است؛ یعنی ما در این تقریب نمی

د. ما انهرا به معنای مواضع الزینة گرفت« زینتهن»به معنای الیبدین مواضع الزینة نیست کما ذهب الیه بعض. بعضی « زینتهن

گفتیم این خالف ظاهر آیه است؛ تقدیر گرفتن یا مجاز خالف ظاهر است و ما تا جایی که ممکن است آیه را نباید برخالف 

د؛ آنچه که کنظاهر حمل کنیم و معنا کنیم. پس زینت به معنای خودش است؛ زینت یعنی ما تتزین به المرأة یا رجل، فرق نمی

تواند شامل لباس، انگشتر شود، لذا در برخی از روایات حمل بر کند. البته این میته میبه وسیله آن انسان خودش را آراس

اند که البته ما این را رد کردیم اما اجماال آیه نهی کرده از آشکار کردن زینت و زینت هم به معنای همین زیورآالت ثیاب کرده

شود زینت ظاهره مثل انگشتر اش آن است که نمیالزمههای ظاهره جایز است، این است. منتهی وقتی آشکار کردن زینت

ها بر آن قرار دارد، نباید آشکار شود. این اصال معنا ندارد که آشکار کردنش اشکال نداشته باشد اما آن محلی که این زینت

چشم آشکار  سرمه د اشکال ندارد که انگشتر آشکار شود اما انگشت نباید آشکار شود؛ این اصال عرفی نیست. یا مثالیبگوی

ه وقتی ک یعنی اینشود گوییم بالمالزمه این فهمیده میکردنش اشکالی ندارد اما خودِ چشم نباید آشکار شود. اینکه ما می

هایی که این زیورآالت بر آنها قرار دارد، شود آن محلهای ظاهری منعی از آشکار کردنشان نباشد، بااللتزام فهمیده میزینت

 ها هم اشکالی ندارد. آشکار کردن آن

شود بگوییم مثال آشکار کردن های ظاهره بر آن قرار دارد، یکی صورت و یکی دست است. نمیهایی که زینتآن محل

انگشت عیب ندارد اما دست نباید آشکار شود؛ به عبارت دیگر کسی تفصیل بین انگشت و بقیه دست نداده است. از راه عدم 

ود و توانیم بگوییم پس مجموع دست اگر ظاهر شهای دست، ما میو بین الکف یا بین بقیه قسمتالقول بالفصل بین االصابة 

 رود اما کسی بین چشمپوشیده نشود، اشکالی ندارد. یا در مورد صورت درست است که سرمه فقط در مورد چشم به کار می
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رض کردیم ، با بیانی که عکُحلکند به خاتم و یر میرا تفس« ما ظهر منها»و بقیه صورت تفصیل نداده است. پس آن روایتی که 

 لت بر جواز کشف دست و صورت دارد.دال

و کفین؛  کند بر جواز ابداء وجهآید. این آیه با این بیانی که گفتیم داللت میاگر کشف جایز شد، آن وقت بحث نظر پیش می

از جواز کشف یا عدم وجوب ستر در مورد ستر دست و صورت واجب نیست؛ کشف دست و صورت حرام نیست. اما آیا 

توانیم جواز النظر را استفاده کنیم یا نه؟ آیا این مالزمه درست است که از جواز الکشف استفاده کنیم جواز وجه و کفین می

 .دیمکر ن را از این آیه استفادهنظر را؟ این مالزمه را ما قبول نداشتیم. ما با همه تالشی که کردیم، جواز کشف وجه و کفی

ما »و خاتم کرده نیست؛ ما روایات متعددی داریم که  کُحلرا تفسیر به « ما ظهر»البته روایات فقط منحصر به این روایتی که 

اند. روایت را دقت بفرمایید! روایت زراره همان روایتی است که االن محل بحث را حتی به وجه و کفین هم تفسیر کرده« ظهر

 . 3«فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( عَنْ زُرَارَةَ»بود که 

يَةِ أَبِی تَفْسِیرِهِ، وَ فِی رِوَاعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی »اما روایاتی هم داریم که این را تفسیر کرده به خضاب الکف؛ مثل این روایت: 

وَ خِضَابُ الْکَفِّ وَ  وَ الْخَاتَمُ وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فَهِیَ الثِّیَابُ وَ الْکُحْلُ الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)ع(: فِی قَوْلِهِ

زنند و النگو و دستبند. البته سند این روایت محل بحث است. مثال در ت می، لباس، سرمه، انگشتر، حنایی که به دس2«السِّوَار

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ال يُبْدِينَ »روایت دیگری دستبند را هم مطرح کرده است: 

. اینجا البته بیشتر انگشتر و دستبند را مطرح کرده و دیگر اشاره 1«وَ الْمَسَکَةُ وَ هِیَ الْقُلْبُ ا قَالَ الْخَاتَمُإِلَّا ما ظَهَرَ مِنْه زِينَتَهُنَ

 تواند از راه عدم القول بالفصل بین الوجه و الکفین حکم را در مورد وجه ثابت کند. می همبه وجه ندارد. آن 

کشد. جمع بندی بحث این است که آیه محل بحث، آیه به هر حال روایات زیاد است؛ بخواهیم روایات را بخوانیم طول می

کند بر جواز ابداء وجه و کفین و غض با توجه به قرینه یا قرائنی در خود آیه و نیز روایاتی که در ذیل آن آمده، داللت می

دِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْ»فرماید ی که این معنا را تأیید می کند، بخش بعدی آیه است که میدر این تردیدی نیست. اتفاقا قرینه مهم

های خودشان را برای غیر محارم آشکار نکنند، غیر از آن دوازده که آنجا هم سخن از همین است که زینت «إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

ت. به هر حال معنای آیه معلوم است؛ جواز کشف یا عدم وجوب ستر های باطنی اسطایفه، و آنجا منظور از زینت، زینت

 مسأله ستر نیست، بحث ما نظر است.وجه و کفین از این آیه قابل استفاده است. لکن بحث ما 

توانیم جواز النظر را هم استفاده کنیم؟ عرض کردیم اگر جواز الکشف یا عدم وجوب الستر از آیه فهمیده شود، آیا از این می

خیر؛ چون بین جواز الکشف و جواز النظر مالزمه نیست. یعنی این چنین نیست که هر کجا کشف جایز بود نظر هم جایز 

است. یک مواردی را ذکر کردیم که در یک مواردی کشف جایز است اما نظر جایز نیست. این یک اشکال مهمی است که 

کشف و جواز نظر، این حاال یک بحثی است ما در مورد مالزمه بین  اند در مورد مالزمه بین جوازها مطرح کردهاینجا خیلی

ای وجود دارد. یعنی هر چه کشف آن حرام باشد، نظر به آن حرام است؛ هر حرمت نظر و حرمت کشف گفتیم چنین مالزمه

 :گویندت، میای هسچه سترش واجب باشد، نظر به آن حرام است. اما از این طرف بعضی معتقدند که عرفا چنین مالزمه

                                                 
 .7از ابواب مقدمات نکاح، ح 103، باب 000، ص00. وسائل الشیعة، ج1
 .7نکاح، حاز ابواب مقدمات  32، باب 032، ص11. مستدرک، ج0
 .1از ابواب مقدمات نکاح، ح 103، باب 001، ص 00. وسائل الشیعة، ج7
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ای اثبات ، ولی واقع مطلب این است که چنین مالزمه7«االنصاف وجود المالزمة عرفا فجواز االبداء دلیل علی جواز النظر»

 آن مشکل است؛ حاال اگر رأسا هم انکار نکنیم، چون موارد نقض دارد. لذا مجموعاً آیه برای استدالل مناسب نیست. 

  دازیم.پراست که در جلسات بعدی به آن می «جُیُوبِهِنَّبِخُمُرِهِنَّ عَلَى  وَلْیَضْرِبْنَ»آیه سوم، آیه 

 الحقوق شرح رساله

 اخالص بعد از عمل

عرض کردیم طبق فرمایش امام سجاد)ع( حق اهلل االکبر بر انسان این است که خدا را خالصانه عبادت کند. در عبادت خدا 

ترین راه اخالص بیان شد. اینکه چگونه کسی را شریک قرار ندهد. بحث ما رسید به اخالص؛ حقیقت اخالص را و اساسی

ترین راه تخلیص، اصالح نفس است و الغیر. اگر عرض کردیم مهم تواند مخلص شود؛ ریشه مسأله بیان شد.انسان می

ساختمانی از بنیان اصالح نشود، شما به رنگ آمیزی این ساختمان مشغول شوید، از درون پوسیده است. مشکل خیلی از ما 

یم و پردازهای شرک میاین است که برای تخلیص و خالص شدن به جای اینکه به ریشه شرک بپردازیم، به شاخ و برگ

ماند. به جای اینکه ساختمان شرک را خراب کنیم و ساختمانی کنیم اما ریشه شرک در درون ما میها را قطع میشاخ و برگ

ان خواهیم پوسیدگی و خرابی آن را پنهکنیم لکن با رنگ و لعاب میاز نو با شاکله اخالص بنا کنیم، آن ساختمان را حفظ می

ین قدم اول گفتیمبه اینکه اعمال ما رنگ اخالص دارد، در حالی که شاکله و بنیان آن سست است.  شودکنیم. دلمان خوش می

مان را اصالح کنیم. عرض کردیم اعمال شاکله نفس این است کهترین قدم برای اصالح نیت که اعمال هم تابع آن است، و مهم

کند، نفس، ملکات نفسانی هستند؛ تا این شاکله اولیه تغییر ن تابع نیات است، نیات شاکله ثانوی نفس هستند اما شاکله اولیه

 کند. شاکله ثانویه )نیت( تغییر نمی

شاکله ثانویه را اصالح کنیم؛ واقعا اینجا جای فریب است، شیطان ما را وادار به اصالح شاکله ثانویه  کنیمسعی میاکثر ما 

دهد. خالصانه است اما اجازه دست زدن به شاکله اولیه نفس را نمی شود که نیات ماکند، دلمان خوش میمان مینفس و نیات

گوید بیکاری که این ساختمان را خراب کنی، هزینه دارد، سخت است، یک رنگ و لعاب به آن بزن و در آن زندگی کن؛ می

ا بکنند. مشغول میدهد، میمان و حب دنیا که اساس نفسانیات ما را شکل دهد و ما با همان نفسانیاتما را اینطور فریب می

گذرد و بعد چشم شود. خدای نکرده یک عمر میخواهیم خالص شویم و این نمییک لعاب ظاهری و رنگ و لعاب زیبا می

بینیم هیچ در بساط نداریم؛ چرا؟ چون آن شاکله اولیه اصالح نشده، ملکات، حب دنیا، شود به عالم دیگر و میما باز می

 ا، اینها هست اما در عین حال خودمان فکر کردیم که خیلی خالصانه عمل کردیم. هها و کینهحسادت

های اخالقیات توجه کرده، امام)ره( است. این یک مسأله خیلی مهم است؛ واقع مطلب این است که از کسانی که واقعا به ریشه

؛ لذا امام خودشان در مقدمه کتاب شرح های مسائل اخالقی توجه کرده استکمتر کسی از علمای اخالق این چنین به ریشه

به  ایهای اخالقی خیلی هم خوب است از نظر نظری، ولی اینکه نسخهفرماید بسیاری از کتابحدیث جنود عقل و جهل می

سان ان انسان بدهند که راه شفای قلوب ما را بیان کند کم است. علم اخالق خوب بیان شده ولی اخالقی که مؤثر در نفوس

 کمتر بیان شده است.باشد، 
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شود، به هر حال عرض کردیم یکی از نکاتی که در باب اخالص بسیار باید مورد توجه قرار گیرد و کمتر به آن توجه می

 ترتر و مهماخالص بعد العمل است. اینها هر چه بود راجع به اخالص حین العمل بود؛ اما اخالص بعد العمل بسیار سخت

 )ع(:الَقَ ؟وَ مَا الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ :قَالَ .الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ»اند: ر)ع( نقل شده که فرمودهاست. روایتی از امام باق

وَ  تُمْحَىمْحَى فَتُکْتَبُ لَهُ عَلَانِیَةً ثُمَّ يَذْكُرُهَا فَيَصِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ يُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَکُتِبَ لَهُ سِرِّاً ثُمَّ يَذْكُرُهَا وَ تُ

تر است از خودِ عمل. عمل و نگهداری عمل بسیار مشکل فرماید: مراعات عمل و حفظ. امام باقر)ع( می3«تُکْتَبُ لَهُ رِيَاء

فرماید مثل اینکه کسی در راه خدا صله کند منظور از ابقاء بر عمل و مراعات عمل چیست؟ امام باقر)ع( میراوی سؤال می

 کند، خداوندنفاق میکند. وقتی که خالصانه اکند و واقعا در عمل او ریا وجود ندارد، خالصانه انفاق میکند یا انفاق میمی

د شودهند. معلوم مینویسند آن عمل را برای او پنهانی و ثواب پنهانی به او مینویسد؛ یعنی فرشتگان میعمل او را می

کند؛ عمل ها، ثواب عمل پنهانی است. یعنی اینکه فقط خدا بداند و الغیر. بعد این عمل را برای دیگران ذکر میباالترین ثواب

 شود و پاکگوید ما مثال اینجا این کار را کردیم. آنگاه آن عمل سرّی محو میکند و میانجام داده و بعد نقل می را خالصانه

تر از عمل پنهانی است. آن شود درجه عمل آشکار پایینشود. معلوم میشود و برای او عمل آشکار و علنی نوشته میمی

کند؛ همین هم محو ؛ یعنی یک ثواب کمتری است. بعد همین را هم ذکر میدهندوقت ثواب عبادت و عمل آشکار را به او می

 شود این عمل او ریاءً بوده است. شود و آن وقت نوشته میمی

اصل عمل خالصانه بوده، بعد این را آمده آنقدر تنزل داده که محو شده و مبدل شده به عمل ریایی. فکر نکنیم که اگر عمل و 

توانیم آن عمل خالصانه لو در وقت خودش با خلوص تمام انجام دادیم، دیگر بعدش آزاد هستیم و میعبادتی انجام دادیم، و

شود که عملی که در گذشته با خلوص را همه جا نقل کنیم. حالت تمایل به نشان دادن و اظهار آن برای دیگران باعث می

ل. تر است از خودِ عمفرماید ابقاء بر عمل سختاقر)ع( میانجام داده بوده به یک عمل ریایی تبدیل شود. این است که امام ب

ند ککند. تا قبل از عمل انسان را وادار میدارد، انسان را رها نمیاین خیلی مهم است؛ واقعا شیطان دست از سر انسان برنمی

شود و یک ه وارد میخواهد عمل را انجام دهد باز یک مرحلکه اصال عمل نکند، با انواع وساوس و دسایس. بعد که می

اره دهی، بعدش دوبکنی و واقعا خالصانه انجام میکند که این را آلوده به شرک و ریا کند. از آنجا که او را بیرون میکاری می

گوید چرا عمل خوب را دیگران نفهمند؛ بگذار بفهمند و برای دیگران الگو آید که انسان آن را مطرح کند. میسراغ انسان می

کند برود یک کار دارد؛ انسان را وادار میعد تازه همه این کارها را که انجام بدهد و موفق نشود، باز هم دست برنمیشوی. ب

جا کار خیر و عبادتی را انجام بدهد تا به آنکه انسان  کند در برابردیگر کند که این عملش هبط شود. اگر توانست مانع ایجاد 

اگر از این مرحله هم عبور کند، انسان را وادار می کند به کاری که این عمل را هبط کند.  که مبدلش کند به ریا بعد از عمل،

دهد. اش را در محل دیگری نشان میورزیگیرد. کینهگذارد انتقامش را در جای دیگری میاما می ه،پرونده آن بسته شد

 دارد. شیطان دست از سر انسان برنمی

شده و نماز شب خوانده،  بیدارکند به اظهار بالکنایة و االشارة. شب یطان انسان را وادار میها شبه قول امام)ره( گاهی وقت

 ایونهبه گگوید من نماز شب خواندم. اما برای اینکه آن موقع هیچ کسی نبوده و در خلوت و تاریکی و بعد هم به کسی نمی
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د عجب گویآید، یا میشب عجب بارانی می نیمهگوید آمد؛ یا میگوید صبح صدای اذان از فالن جا میبه دیگران بفهماند، می

خواهد به دیگران این را بفهماند. خیلی از ما در کارهایی که هوایی بود موقع سحر. یعنی بالکنایة و االشارة یک جوری می

ولو به حرکت دست و اشاره  ایبه گونهه آنهایی که جنبه مالی دارد و جنبه غیر مالی، باالخره دهیم، در عباداتمان، چانجام می

 کند. خواهیم این را به دیگران بفهمانیم. این عمل را خراب میهای صورت و چشم، میو قیافه و حالت

انجام شود. خلوص یک امری نیست که تر است از خود عمل که خالصانه لذا اخالص بعد العمل به تعبیر امام باقر)ع( مشکل

بگوییم عمل را که خالصانه انجام دادید، دیگر تمام شد و بگذارید کنار. نخیر، خلوص عمل و پاکی عمل باید تا آخر حفظ 

توانیم باید حفظ کنیم از شرک؛ شود؛ هر عمل عبادی ما امکان فرو ریختن و آلوده شدن و ناپاک شدن دارد. این را تا می

که انسان بخواهد نزد دیگران موقعیت پیدا کند. اینکه انسان بخواهد انظار اهل دنیا را  است یعنی اینظم محبت دنیا اعشرک 

اند و راه رهایی از آن خیلی سخت است. باالخره ما مخصوصا گرفتار جلب کند به خودش. از این به شرک اعظم تعبیر کرده

ه موقعیت پیدا کنیم. آن وقت برای کسب موقعیت و جلب انظار اهل دنیا همه این مشکل هستیم؛ جلب انظار اهل دنیا و اینک

است تهمت لباس مکنیم برای اینکه خودمان موقعیت پیدا کنیم به یک کسی که همکار و همکنیم. دیگران را تخریب میکار می

م توانیم این کار را انجاریب دیگران میکنیم با تخزنیم. برای اینکه خودمان را در نزد دیگران موجه جلوه دهیم، فکر میمی

 دهیم. این شرک اعظم است. باید به خدا پناه برد. 
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