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بحث در برهان دوم از براهین اقتضاا نیی للسسااد بودگ تستیم برهان دوم مبت ی بر انن اسک ه هرد د نیی
به مع ا نسی مصالحک نیساک اما اشا از للبه مسسد بر مصلحک اسک؛ لذا وقتی نیی اش از انن باشد
ه مسسااد لعل لالب بر مصاالحک اوسااک دننر د ین لعلی نمیتواند مقرب باشاادگ ن نتی ه اقتضااا نییگ
لساد اسک.
اساااتااد شااایید بر انن برهان انراد و اشااایالی وارد می د و نتی ه میتیرند ه انن برهان نمیتواند اثبات
اقتضااا لساااد به وساایله نیی را داشاته باشااد .اشاایالی ه اسااتاد شاایید رضااوانالله تعالی علیه بر انن برهان
میتیرناد نک مقدمها دارد ه بر اساااای انن مقدمه انشاااان انن انراد را وارد می د؛ مقدمه انن اساااک ه
مقربیتی ه صااحک عبادت دانر مدار ن اسااک و اتر مقرب نباشااد عبادت لاسااد دواهد شااد به دو مع اسااک.
ا
مع ا اول مقربیک انن اسااک ه انن لعل موجب دوشااحالی و دوشاا ود مولی میشااود؛ مثَل دلش د ک
میشود و از انن ار دوشش می ند و لذا انن ار مقرب میشود .همین دش ود هانی ه ما از انن دش ود ها
ا
بیر م د میشاونم مثَل سی ار می د و ما دوشحال میشونم نا سی دشمن ما را می شد و ما دوشحال
میشونم .از نطرف وقتی سی دوسک ما را می شد بدحال میشونم و بدمان می ند و ناراحک میشونم .اتر
مقربیتی ه ان ا بحث می یم مقربیک به انن مع ا باشااد؛ مقربیک به مع ی دوشااحال شاادن به ص اورت ان یه
نک ولی تیر شاص

بیاند دوشاحال میشاود و وقتی ضارر می د بدحال میشود .اتر ن مقربیتی ه ما در

عباادات معتبر میدانیم و میتونیم صاااَلة مقرب الی المولی اساااک نوقاک بنونیم مقرب انن اساااک ه ددا
دوشااش می ند نهم دوش مدن به انن مع ا ه ی می د ه ما نماز میدوانیم .لذا اتر مقربیک مقربیک به
انن مع ا باشاد انن برهان درساک اساک؛ نع ی وقتی مصلحک مغلوب مسسد شد و مسسد مسسد لالبی شد و
دننر مولی از انن لعل دوشاش نمی ند دون مسساد اش بیشتر از مصلحتش اسک و لعلی ه مسسد اش بیشتر
از مصالحتش باشاد مولی را بدحال می د .نع ی اتر مقربیک به انن مع ا نع ی دوشاحالی باشدگ وقتی مسسد
لعلی لالب شااد –جیک رجحان مسسااد ن بر اثباتش اللب شااد -نا جیک مرجوحیک ن بر جیک رجحانش
ا
لالب شاد دب انن ار برا مولی مرجوح اساک و نهت یا مقرب نیساک بلیه مبعد للمولی میشود .مثَل لرض
ید اتر سی شصصی را بهع وان دشمن مولی شک نا از ا در ورد و بعد معلوم شد ه انن دوسک مولی اسکگ
حاال ان ا مولی بدحال میشاااود باان یه انن شاااص

بهقصاااد تقرب الی المولی انن ار را رد اساااک .زنرا
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میدانساک و دیال می رد ه انن عدو مولی اسک و مولی تسته انن را بیشید و ّ
شرش را بصوابانید .از ن سمک
ُ
شارش را م رد به انن تمان ه انن عدو مولی اساکگ ن عدو ه ُنسرح المولی قتله اما بعد معلوم شد اشتبا
ا
رد و انن اصاَل ولد المولی نا صدنق المولی و نا محبوب المولی بود اسکگ دب ان ا نتی ه ده میشود؟ انن
عمل نمیتواند مقرب باشاادگ انن عمل مبغوض مولی اسااکگ دون مولی را ناراحک می د و اتر مقربیک نع ی
دوشحال ردن مولی باشد انن عمل نمیتواند مولی را دوشحال د.
ب ا بر مقربیک به مع ا اول انن برهان صاحی اسک .برهان ده میتوند؟ میتوند ن انی ه نیی داللک بر
مسساد لالبه می د دون للبه مسسد موجب ن میشود ه دننر لعل مقرب نباشد و امیان تقرب به لعلی ه
مسساد اش لالب اساک وجود ندارد ن ن لعل باطل دواهد شاد و نیی شا از للبه مسسد می د .دب
شا از للبه مسساد می د مع یاش همین اساکگ وقتی مسسد اش لالب شد مقربیک به انن مع ا نمیتواند
داشته باشد دون مولی از انن عمل بدش می ند.
مع ا دومی ه برا مقربیک وجود داردگ مقربیک در باب مولونک و عبودنک اسک؛ نع ی مقربیک لعلی ه
بتواناد عباد را در عبودناک باه مولی ن دناک د ه بنوند انن عبد عبودنک داردگ مع ی عبودنک نع ی انقیاد و
سارسادردتی اساک .اتر مقربیک را به انن مع ا حسااب یم دواهیم تسک ه نماز مقرب اسک؛ مقرب اسک به
انن مع ی ه انن لعل نشاانه انقیاد عبد به مولی اساک و نشاانه انن اساک ه عبد میتوند من سرسدرد لرمانگ
مطیع و داضاع برا تو هساتم .اتر مقربیک به انن مع ی باشاد در انن لرض انن برهان نمیتواند صحی باشد؛
ا
زنرا به لرض نیه للبه مسسااد باشاادگ اما اتر انن عبد نمیداند ه للبه مسسااد وجود دارد و اصااَل علم به انن
نیی ندارد و بهع وان ان یه مصالحک در انن عمل اساکگ -مصلحک به انن مع ا ه مقرب به مولی اسک و مولی
به ن امر رد و دسااتور داد اسااک -و او هم برا نیه امر مولی را امتثال رد باشااد و برا انقیاد به امر مولی
انن عمل را ان ام میدهدگ ولی در واقع انن عمل مسساد دارد و مسساد اش لالب بر مصالحتش اسک .در انن
صورت دننر انن برهان ارتر نیسک و انن مسسد لالبه مانع از مقربیک نمیشود.
در همین مثالی ه مطرح شد اما نچه با انن لرض جدند قابل تطبیق اسک؛ نک سی ه صدنق مولی اسک
را به تمان ان یه انن عدو مولی اسااکگ شااک .دیال می رد عدو مولی اسااک و مولی تسته باند او را بیشاایگ
ا
دساتور داد اساک .انن شص هم رلک و ن شص را ترلک به قتل رساند و بعدا مولی لیمید ه صدنقش را
شته اسک اما انن صدنقش را از باب ده شته اسک؟ از باب انقیاد به امر مولی شته اسک .در انن صورت انن
عمل میتواند مقرب باشاد باان یه لعلی مسساد دار اسک .در حقیقک اتر لعل مصلحک هم نداشته باشد بازهم
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میتواند مقرب باشد تا ده رسد به ان یه مصلحتی هم داشته باشد و انن بیان شما نمیتواند مانع از عبادنک لعل
در انن لرض باشد؛ در لرضی ه مقربیک به مع ا انقیاد الی المولی باشد به مع ی سرسدردتی الی المولی باشد
انن د ین اساک .دب انن ب د ا

ه به تمان امر مولیگ سرباز جبیه اسک او را سر جانی تذاشتهاند در ن دط

مقدم تستهاند هر سی از ان ا رد شد او را با تیر ب ن و هیچ مَلحظها نین ه ده سی اسک .او هم همان ار
را رد و بعد معلوم شاد ه لرماند اش را زد اساک .در انن صاورت باند با او ده ار د؟ سی او را م ازات
نمی د زنرا او به وظیسه عمل رد اساک .از باب عبودنک و مولونک اتر حساب یم انن عمل او عمل مقرب
الی المولی اساک باان یه صاد در صد در ن مسسد بود و هیچ مصلحتی در ن نبود اسک؛ ب ابرانن صرف للبه
مسسد بر مصلحک لعل نمیتواند مانع از مقربیک و موجب لساد شود.
میتونیم لرض بر انن اسااک ه مقربیک باشااد؛ ب ابرانن در لرض علم نمیتواند مقرب باشااد؛ نع ی مَلک
مقربیاکگ علم در ددل مقربیک دارد .حرف ما انن اساااک ه میتونیم علم ددل در مقربیک داردگ ب ابرانن در
ن انی ه علم به ترتب مصالحک و جیل به ترتب مسسد دارد؛ اما در واقع امر در ن ا مسسد نا لالب اسک نا
ا
اتر مسسد لالب هم نباشد اصَل مصلحتی در نطرف نیسک و مسسد ت یاسک .اما در مقام علمگ علم به وجود
مصاالحک -نع ی به وجود امر مولی -دارد و بهقصااد امتثال امر مولی مد و انن ار را ان ام داد .دب ان ا انن
ا
دلیل اقتضاا لسااد لل یی نمی د؛ نع ی انن دلیل اثبات نمی د ه نیی حتما موجب لساد دواهد شدگ زنرا
احتمال میدهیم ه در ان ا انن مصالحتی ه وجود دارد مصالحک مشروب به علم اسک و علم اسک ه ددل
در مقربیک دارد .اتر او علم داشاک به ان یه انن لعل لیه مسسادة لالب نا لیه مسسدة محض گ علم به انن داشک
ه انن عمل مطلوب مولی بود و امر به ن دورد اسااک و بهقصااد امتثال امر مولی انن عمل را ان ام دادگ نع ی
عملی هم ه مسسد ن بر مصلحتش للبه دارد معذالک انن عمل مقرب میشود.
لذا انن دلیل نمیتواند اثبات د ه نیی موجب لسااد اساک؛ زنرا ممین اساک نیی نشأت ترلته از مسسد
لالبه باشد اما نچه مقرب اسک ن دی

اسک ه در علم عبد مقرب الی المولی اسک و انن در علم عبد مقرب

الی المولی بود و عبد هم به قصااد انقیاد به امر مولی مد انن ار را ان ام داد اسااک؛ ب ابرانن مع ا مقربیک
اتر مع ا دوم باشاد  -ه همینطور هم اساک -دون بابگ باب مولونک و عبودنک اساک و باب انن نیسک ه
حاال مولی دوشش بیاند .زنرا موالنی ه دارنم -به انن مع ی دوش مدنیها و بد مدنیها دودمانگ عرلی-
سی نیسک ه دوش و بدش بیاند.
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در انن قسمک ما تعلیقی بر َلم استاد شیید رضوانالله تعالی دارنمگ تعلیق ما بر َلم استاد شیید انن اسک
ه حاال شما شاند نظرتان به انن تعلیق ما باشد؛ عرض ما انن اسک ه ما نک مقربیتی به مع ا ثالث هم دارنم
ه انن م الات با مولونک مولی ندارد؛ بهعبارتدننر نچه مقتضاااا مولونک و عبودنک اساااک ت یا مقربیک به
مع ا انقیاد نیساااکگ انن حرف ماساااک .نک مقربیک به مع ا دننر هم دارنم ه هم با مولونک و عبودنک
ساااازتاار اساااک و م االات با مولونک مولی ندارد و امر مولی بماهو مولی ممین اساااک از مقربیک به انن مع ا
سردشمه بنیرد؛ ن مع ا انن اسک ه بر لعل نک اثر تیون ی مقرب الی المولی بار شود .نک اثر تیون ی بر انن
لعل بار شاود ه در نتی ه انن اثر تیون ی موانعی ه بین عبد و مولی اسک برداشته شود نا تسییل امر طرنق الی
ا
المولی برا میل به وجود بیاورد .مثَل در لرض طیارتگ نا حالک انیساااار قلبگ انن دی هانی ه حاصااال
میشاااود و لینسساااه و تیون ا مقرب الی المولی اساااک .نه از باب ان یه مولی دوش نا بدش می ند -از باب
مقربیک به مع ا اول نیساااک -.نک لعلی اساااک ه اتر عبد انن لعل را ان ام دهد نک اثر در جان او عبد
ان اد می د ه انن اثر او را دودبهدود بهسااو مولی ن دنک می د .انن دل تاهی لود میشااودگ تاهی دل
ساای زننار برمیدارد .بردی از انن وارد در روانات مد اسااک؛ انن عبارت ع یب حضاارت رسااول صاالیالله
ََ
َ
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اجد الل ِه أن نذ ر لیها اسمه وسعی ِلي در ِابیا» نع ی درابی مس د نک اثر طبیعی اسک و
أظلم ِممن م ع مسا ِ
نک مس د دراب دارنم.
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وت أ ِذ َن الل ُه أ ْن ُت ْرل َع َو ُنذ َر لیها ْاس ُم ُه ُن َس ِّب ُ له ِلییا ِبالغد ِّو َو اْلْص ِال
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وها ِإال َد ِائ ِس َین ل ُی ْم ِلي ُّالد ْن َیا ِد ْ ي َو
اج َد الل ِه أ ْن ُنذ َر لیها ْاس ُم ُه َو َس َعی ِلي در ِابیا أول ِئك ما ان لیم أن نددل
َ .5بقرة 441:و م َن أظلم ِممن م ع مس ِ
ل ُی ْم ِلي اْل ِْد َر ِة َعذاب َع ِظیم
ْ
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در بعضی از روانات دارنم ه در وله مساجد بود ه انن مساجد مساجد ملعونه هست دگ مس د بودگ ُب ی
ا ُ
مسا داگ قصاد به انن مسا د التقرب الی اللهگ البد اننتونه مسا د اساک دننر زنرا نمیتوند مس د نیسکگ
میتوند مسااجد اساک اما ملعونه .اما دطور میشود ه مس د ملعونه باشد؟ نا مساجد در مراتب الییشان در
م لاها

اه ع دالله دارند متساوت هسااات د؟ شاااما در مسااا دالحرام نماز بصوانید لَلن مقدار ثواب داردگ در

مسا دال بی بصوانید ثوابش مقدار

متر اسکگ در مس د وله بصوانید بازهم مقدار

متر اسکگ در مس د

محلتان هم نماز میدوانید بازهم متر اسک .انن دیسک؟ انن باب انقیاد اسک؟ دیر؛ باب انقیاد نیسک.
بلیه نک اثر تیون ی اسااک ه بر انن مساااجد بار میشااود؛ حرف ما در انن مطلب انن اسااک -و اال حرف
زناد برا تستن دارنم ولی ان ا مطلب را دَلصاااه می یم -.تاهی مقربیک به انن مع اساااک ه نک لعلیگ
اثر دارد.
ددا رحمک د مرحوم قا قدوسای رضاوانالله تعالی علیه را ه میلرمود :ما نک دوساتی داشتیم ه در
لاضل دوبی هم بود و از شاتران عَلمه طباطبانی رحم الله
قم طلبه قم بود .اسم او نکالله بودگ حاال نک دم
ِ

علیه هم بود– .البته ان یه از تَلمذ عَلمه بود را شااک دارم .-حاال بههرحال از رلقا ما بود و در قم طلبه بود.
ا
او نک حالی یدا رد؛ حال تری داشاک؛ نک حال روانی ه مدام و بی جیک میترسید .مثَل نشسته بود ان ا
یش شااما اما نک دلعه تری بر او لالب میشااد .انن حالک تری او را از ا اندادته بود و دیلی او را ناراحک
ا
رد بود .هرده به د ترها و روانش ا ایها مراجعه رد بود اصااَل لاند نداشااک .بعد به او تست د برو یش انن
قانانی ه اهل عرلان و اهل ذ ر و اهل ورد هست د بلیه نک ورد نا ذ ر دی

به تو بده د و دوب شو .

تست د قا لَلن در تبرن نیی از ب رتان ن هم درنیی از قصبهها تبرن اسک ه اهل ورد و ذ ر اسکگ ن د او
برو ه تا نک ذ ر نا ورد به تو بدهد و ان شاا الله اثر د و دوب شو  .میتوند انن ب د ددا انن را را طی
رد و رلک تبرن و ن قصاابۀ معین را یدا رد .اساام ن قا را ورد -من نادم نیسااک -نیی از ب رتان و علما
تبرن ه اهل دل و اهل ذ ر و اهل عرلان بود .وقتی جرنانش را برا ن قا نقل ردگ او تسک :تو از قم ا شد
و یش من ماد ! باابا عَلمه طباطبانی ن اساااک؛ تو اتر میدواهی حالک دوب شاااود هر روز وقتی عَلمه
میدواهد به سامک محل دری برودگ بر سر را او برو و به او سَلم ن و بنذار به تو جواب سَلم بدهد و با انن
ار حالک دوب میشود .میتوند او هم مد و همین ار را رد؛ سر را عَلمه طباطبانی میانستاد عَلمه ه به
سامک محل دری میرلک به او سَلم میداد و عَلمه هم به او جواب میداد علییم السَلم .میتوند در طی دو
سه روز حالک طبیعی دود را به دسک ورد.
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« َأ َال إ َّن َأ ْول َیا َ َّالله َال َد ْوف َع َل ْیی ْم َو َال ُه ْم َن ْح َ ُن َ
ون»6؛ تاهی انن جواب ساااَلم ه میدهد سااارانک می د.
ِ
ِ ِ
ِ
ان یه سااَلم به رسااول الله و اهل بیک علییم السااَلم اثر داردگ اثر دارد نه سااَلم نهاگ نها ه جا دود دارندگ
ساَلم به مؤمن هم اثر دارد .تاهی در مسا د هساتید تاهی در حرمی هستید نا جانی هستید اما حال درستی
ندارند اما نک مؤم ی می ند با شااما دوشوبش می د -انن را ت ربه ید -نک مؤم یگ نک دم معمولی نک
دم بازار نک دم اسابیگ نک دم شااورز با شاما دوشوبشای می د حالتان دترتون میشود و حال یدا
می ید و به شاما حال ذ ر دسک میدهد .اننها ثار تیون ی مترتبۀ بر العال اسک .نیی از معانی مقربیک ه با
مولونک سازتار اسک همین اسک .انن م الات با مولونک ندارد و از شئون مولونک اسک.
ب ابرانن نیی از معانی مقربیک اننتونه مقربیک اسک ه نک لعلی اثر تیون ی دارد و انن اثر تیون ی موجب
میشاود ه لاصاله و موانع بین شاما و مولی برداشته میشودگ نا بر حال شما دی

ال ود میشود .مثل سی

شاما را باالتر بیشدگ عین مقربیک میانی اسک .انن اثر تیون ی اسک و تاهی بر انن لعل بار میشود .حاال اتر
ما مقرب به انن مع ا را بنونیم انن برهان صاحی میشود؛ ب ابرانن اتر (ب ا بر مقربیک به انن مع ا) مسسد لعلی
لالب بر مصاالحتش باشاادگ وقتی مسسااد اش لالب بودگ مسسااد به انن مع ا ه انن مانع از مقربیک میش اودگ
ا
تیون ا مانع از انن میشااود ه انن شااص به ددا ن دنک شااودگ لعل هم میتواند مقرب باشاادگ اما وقتی انن
مسسااد بر ن بار میشااود دننر مقربیتش را از دسااک میدهد و انن مسسااد لالب بر ن مقربیک ن مع ا لعل
میشاود .انن لعل دننر نمیتواند مقرب باشاد .ن اتر نییی به لعلی دورد و انن نیی اشا از مسسد به انن
مع ا بودگ دننر با صارف علم شاص گ حاال علم به مقربیک و جیل به مسسد هم داشته باشدگ جیل به مسسد
هم مسید نصواهد بود و دودبهدود علیرلم جیل به مسسد گ ن مسسد بار میشود ده بصواهد ده نصواهد.
تاهی هم از انن موضاو به اثر وضعی تعبیر می د؛ تیون ی ه میتونیم نع ی اثر وضعی .اثر وضعی داردگ
مال حرام اثر وضعی داردگ حاال ولو ان یه انن مال حرام را به قصد دوشحال ردن قلب نک مؤم ی بصورد.
در انن بحث نیاز به دلیل اثباتی هم نیسااک و همین احتمال الی اسااک؛ نع ی ما وقتی احتمال میدهیم انن
نییی ه به انن عبادت دورد اساکگ نیی به مع ا نسی مقربیک باشاد نوقک دطور قصد قربک یش می ند؟
میتونیم مانع از قصد قربک باشد.
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لذا نک وقک دود مولی میتوند مسساد انن دی مشروب به علم اسکگ اتر دود مولی بنوند دب بله؛ اما
مولی نیامد بنوند ه انن مشااروب به علم اسااک و میدواهیم با احتمال ار را درسااک یم .ان ا بحث ما در
مقام ثبوت اسااک؛ میدواهیم ببی م ه نا نیی میتواند مقتضاای لساااد باشااد نا دیر؟ ما میتونیم میتواند نیی
مقتضای لسااد باشاد .به انن تقرنر ه نیی مانع مقربیک لعل باشد ن انی ه مقربیک به انن مع ا ثالث اسک
ن اتر احتمالش هم بدهیم سانک می د.
نع ی میتواند اشا از نک لساد تیون ی باشد ه انن مانع از ن مقربیک تیون ی به ن مع اسک؛ نع ی انن
ا
لساد ه میتونیم اش از مسسد اسکگ انن مسسد مثَل مبعدنک از مولی اسکگ مبعدنک به انن مع ا مبعدنک
از مولی اسااک نع ی نوجد لی ال سن حالتی ه انن حالک مانع از قرب به مولی و مبعد از مولی میشااود؛ ُبعد از
مولی ان اد می د .نا نمین انن مع ا نا ال نمین؟ بله نمین.
ا
بسیار از احتیاطاتی ه در شر مد اسک؛ اصَل دیلی از احیام شرعی ما در جا دود دواهیم تسک ه
از بااب احتیاب مولی اساااک نه از باب احتیاب عبد؛ احتیاب مولی نع ی ده؟ نع ی مولی نک نییی می د نه از
ا
باب ان یه حتما مسساد در دصوص ل لعل از العال وجود داشته باشد دیر؛ از لعلی نیی می د ه انن لعل
ممین اساک مسساد داشته باشد؛ در بعضی از جاها مسسد داردگ در بعضی از جاها مسسد نداردگ در بعضی از
جاها موجب هَل ک میشاااود و برا ان یه انن هَل ک اتساق نیالتد انن لعل را بر همه حرام می د نا انن لعل
را بهطور مطلق حرام می د.
در نک ت ارشای در تلون نون ه انن سا بازهانی ه تاهی در تیران یدانش میشود میتسک بله من س
دارم و انن ساا

هیچ ضاارر برا من ندارد .اما دب نک بار ضاارر نیرد گ دو بار ضاارر نیرد گ تو ضاارر

نیرد گ ن دننر ضااارر رد داه؟ مع یاش انن نیساااک ه اتر شاااار از نک لعلی نیی می د نع ی اتر
ا
هر سای ه انن لعل را مرتیب شاد حتما به مسسد ددار میشود .دیلی از محرمات بلیه دیلی از واجبات ما
از باب احتیاب مولی اسک؛ نع ی نک مسسد ا ولو به نحو موجبه ج ئیه بر نک ار بار میشود م تیا مسسد
مسسد میمی اسک و شار برا ان یه جامعه از انن مسسد اک شود انن ار را بر همه حرام می د.
در حال حاضر همین قوانین راه مانی ران دتی به ده شیلی اسک؟ منر هر سی از دراغقرم تذشک از بین
میرود؟ نه دیلیها از دراغقرم میتذرندگ همین موتور ها همیشااه از دراغقرم میتذرند و هیچ اتساقی هم
برانشاان نمیالتد .اما نکبار اتساق میالتد ه نک موتور همین ه از دراغقرم رد شاد ماشین به او میزند و
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از بین میرود .حاال برا ان یاه ن حاادثاه اتساق نیالتد قانونتذار ده عبور از دراغقرم را بهطور مطلق م ع
می د .انن ار را احتیاب مولی و احتیاب قانونتذار میتون د.
نک وقتی دلیلی دارنم بر ان یه ن مقربیک مورد نظر مولی مقربیک به مع ی دوم باشاااد اما ما ان ا ار به
انن مورد نادارنم .دلیال دارنم بر ان یه مقربیک به مع ا دوم اساااکگ مقربیک به مع ا هر دی
مقرباا لیو مقربگ اتر ناک د ین دی

ه نعلم ونه

دلیل داشاااتیمگ نا دلیل داشاااتیم ه انن لعل داص انما نیون مقربیته

مشاروطا بالعلمگ اتر اننتونه شد بله ن حرف صحی اسک؛ اما ما میتونیم احتمال میدهیم و میتونیم ممین
اساک ه مقربیک به مع ا ساوم باشاد نه مع ا دوم .اتر دلیل داشتیم ه دیلی دوبگ اما اتر دلیل نداشتیم و
لقط بصواهیم از امرونیی شا

یمگ نک امر دارنم به نک لعل دورد اسک و نک نییی هم به لعل دورد

اسکگ دب میتونیم ممین انن نییی ه به انن لعل دور د نیی به مع ا مانع از مقربیک به مع ا سوم باشدگ
ب ابرانن میتواند انن دلیل دلیل تامی باشد.
و صلیالله علی محمد و له و سلم

