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 حقها و ادله ظاهری و باطنی برای پذیرش حجت
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ ينَ اْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ

 یاول  مرحله. میدار مرحله چند ما نبوت، و ديتوح بحث در چنانکه معاد بحث به راجع

 دوم، مرحل ه. اس   یوح  یمنه ا ۀادل ریسا و ه،يعلم و هيحس بعد و هيعقل و هیفطر ادله

 نيمکلف  ب ه نس ب  دهن د یآگاه و تبلوربخش ند  و دهن د ليتکم که یوح یبرمبنا ادله

 داي پ  ي فعل و بش ود حاض ر دارند، یوح یمنها برون در ای درون در کهای ادله که اس 

 ب ه راج ع نبوت، به راجع و میکردیم بحث ديتوح به راجع که یهنگام قبالً یبحث ما. کند

 که کندیم دايپ یگرید تبلور و سعه کی فعالً بحث آن م،يداشت هينید فروع و هينید اصول

 گ رید مع ال در الموت بعد ،حساب اتيح به راجع که یاهيعقل ادله بعدًا. ميکن عرض قبالً

 ريتفس  الم وت مابع د ب ه نس ب  را موت حادثه که یاهيقرآن مقدسات اتیآ بعدًا و م،یدار

 .دهدیم ليتفص و کندیم

 ممح   و مس لم ف ر  نیا هياحکام فروع و هیعقائد اصول نيب اصوالً ایآ اول، بحث

 یج ا نجایا. نه هياحکام فروع اما و باشد ليدل یرو دیبا حتمًا یدتيعق اصول در که اس 

 ميکن اجتهاد دیبا ای ؟میریپذیم را احکام ليدل بدون ما هياحکام فروع در مگر. اس  بحث

 از را یاحک ام ای  یحکم  دينتوانس ت ش ما اگ ر. اس  یمختصر اجتهاد هم آن که ديتقل ای

 را او که یکس از ديکن یرويپ که اس  الزم نجایا در د،یآور دس  به سن  و کتاب مصادر

 احک ام در یروي پ نین ابراب. دي کن یروي پ او از نانياطم یرو و ديدانیم باتقواتر و ترآگا 
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 یاجم ال ل،ي دل آنک ه ج  . اس   لي دل یرو از هم نیا یريتفس اجتهاد ريغ بُعد در هيفرع

 و اس  نبوت و اس  ديتوح که یاله نید اصول در نیا از باالتر و. س ين یليتفص و اس 

 و ش د  حس اب نی د ف روع انًاياح اصل سه نیا ملحقات که. هاآن ملحقات با اس ، معاد

 دو از یک ی ک ه ع دل چنانک ه. اس   شد  دانسته ثالثه اصول مشمول یکل طوربه انًاياح

 ولک ن. اس   ديتوح حيصح دنباله و ديتوح فروع از اس ، هیعشر یاثن عهيش مذهب اصل

 ،امام   ای. اس  اختالف مورد عدل چون. هس  هم گرید ی هايچ ؟اس  عدل فقط مگر

 رس ال  دنبال ه امام  ، گ رید ري تعب ب ه و خالف   نی ا( ص) اهللرسول معصومه خالف 

 خالف   و یمعص وم امام   دی با حتمًا بُعد دو در هيختم رساله مايس ال و. اس  حهيصح

 .باشد آن از بعد یامعصومه

 و ب ودن یعقل  ای آ ک ه اس   نی ا اول بحث. میدار بحث چند ما ثالثه اصول نیا در

 ک ه طورهمان دارد؟ یفرق چه ؟دارد فر  هياحکام فروع با ثالثه اصول داشتن یعقل ليدل

 ای اس  روشن شما ن د در سن  و کتاب از که یاادله به خودتان ای شما هياحکام فروع در

. دی ندار لي دل آوردن دس  به در قدرت خودتان ای. ديکنیم اثبات را حکم شود،یم روشن

 کن د، اني ب را  س ن و کت اب ادله شما یبرا اس ، ستهیشا و اس  آگا  که یهيفق اگر اما

 ش تنیخو دي توانیم خ ود نه سوم، مرحله ای. اس  اجتهاد هم نیا د،یریپذیم را ليدل شما

 یليتفص  اس تدالل ش ما یبرا ییفقها اگر نه و ديکن اف یدر درس  را سن  و کتاب ليدل

. اس  اجتهاد دو هر اول مرحله دو. اس  سوم مرحله نجایا. ديکن اف یدر ديتوانینم کنند،

 یگرید از گرفتن کمک بدون سن  و کتاب از مجتهد شخص خود که اس  یاجتهاد چه

 اس  ، آگ ا  ک ه یگ رید اگ ر اما ،تواندینم خودش ،نه ای. اس  باال اجتهاد نیا. فهمدیم

 و فهم دیم ط رف نیا اس ، ستهیشا که گونهآن کند، استدالل اتیروا و اتیآ از او یبرا

 در اجته اد یمبنا بر رشیپذ نیا ایآ و س ؟ين اجتهاد فهم نیا ایآ رد،یپذیم فهم یمبنا بر

 . اس  درجات یدارا اجتهاد چون ،چرا س ؟ين دوم عدبُ

 طورب ه س ن  و کت اب یمبن ا از توان دینم دوم گون ه به نه و اول گونه به نه اگر اما

 اشد،ب یاتق اعلم که یکس از کندیم ديتقل که اس  گا آن بفهمد، را هيفرع احکام یليتفص

 س  ؟ين نگونهیا فروع در مگر. نیمواز با اورد،يب دس  به تواندیم خودکه  آنچه حسب بر

 کن د اثب ات توان دیم خ ود انسان اگر هياله معارف اصول در ؟نباشد طورنیا چرا اصول در

 مجته د مث ل و اس  کرد  اجتهاد نیا گران،ید به ازين بدون را حق ديتوح و را حق وجود

 هيليتفص  ادل ه او یبرا از یگرید اگر اما ،تواندینم خود اگر و. بُعد کی در ،اس  احکام در

 و درس   توان دیم. بفهم د را لي دل توان دیم اورد،ي ب معاد ای و نبوت ای و ديتوح اثبات بر
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 رد،یبپ ذ توان دیم پ  . بفهمد را ليدل یینارسا و ییرسا تواندیم. بفهمد را ليدل نادرس 

 یسوم مقدمات نیا از غرض. اس  رفتهیپذ اس ؟ رفتهینپذ را احکام لاصو ليدل با نیا ایآ

 ام ا. اس  مکلف نکهیا نيع در دارد، یکوتاه نقدریا که اس  یآدم کی آدم نیا اگر و. بود

 ،اس   مکل ف اما. اس  کم فهمش اس ، کوتا  افتشیدر اس ، کوتا  فکرش ،اس  هيسف

 ن  د را نی د گانهسه اصول که تواندیم دخو نه یآدم نيچن اگر. س ه فيتکل اول بُعد در

 یليتفص  ادله او یبرا یگرید اگر نه و کند قبول و بفهمد کنند ءاغنا ،یعقل ليدل با خود

 صددرص د که یکسان به که اس  نیا سوم مرحله. اس  سوم مرحله بفهمد، تواندیم آورد

. ندارند یاشتباه و ان يخ و جهال  هرگ  و هستند راستگو و فهمراس  که دارد، نانياطم

 از ک ه لي دل فه م از و خ ودش ن  د لي دل در اس تقالل از اس  یخال فکرش که آدم نیا

 و ن دارد لي دل خ ود مع اد بح ث در ک ه آدم نیا س ؟ين مکلف آدم نیا ایآ اس ، گرانید

 ريصغ س ،ين وانهید اما. فهمدینم را هاآن ليدل کنند،یم استدالل او یبرا که هم گرانید

 دان دیم او ک ه یکسان اگر .ادله ليتفاص فهم در اس  نارسا و اس  فهمسبک س ،ين هم

 فکرش ان ه انیا ش ک ب دون و حيصح علم ح،يصح علم ،شک بدون علمٍ عن صددرصد

 م ا تَْق فُ ال» ک ه صددرص د اس  ، درس  افکارشان اس ، حيصح عملشان اس ، حيصح

 و هس   ییخ دا هس  ، ینبوت هس ، یمعاد دگفتن هاآن اگر. نباشد 1«عِْلمٌ بِهِ لَكَ لَيْ َ

  .سؤال کی نیا س ؟ين قبول قابل قبول نیا ایآ. کرد قبول انسان نیا

 چن د یدارا ه؟ياحکام فروع و هينید اصول نيب اس  فر  چه سؤال نیا یمبنا بر پ 

 ادله سوم مرحله فهمد،یم که گرانید ادله از گرید مرحله خود، یاول مرحله. اس  مرحله

 و یدتي عق اصول نيب  اس فر  چه سوم بُعد نیا در و ردیپذیم اما ،فهمدینم را انگرید

 از دي بتوان خودت ان که دیدار اول بُعد نه د،یيفرمایم ديتقل یهيفق کی از که شما ؟یاحکام

 ک رد اس تدالل ش ما ایب ر یهيفق اگر که دیدار دوم بُعد نه و د،يکن استفاد  سن  و کتاب

 .فهم دیم درس   و دی گویم درس  هيفق نیا ديدانیم. دیدار سوم بُعد ماا. ديبفهم ديبتوان

 لي دل یرو را او یفت وا د،ی ریپذیم را ییفت وا ک ه یهنگ ام نکهیا بر اس  ليدل نیا خود

 در و هي اله مع ارف اصول در. رديگینم را نجایا «عِْلمٌ بِهِ لَكَ لَيْ َ ما تَْقفُ ال». دیارفتهیپذ

 ه م دوم بع د اگ ر و اس  ، کم یليخ که نبود اول بُعد اگر که باشد نيچن هم نید اصول

 ین يبراه خ ود نه چنانچه اگر. دارند  یاکثر مکلفان که سوم بُعد در. اس  کم باز که نبود

 یاگون ه ب ه توانن دیم گ رانید نيب راه از ن ه و دارن د ثالثه اصول نیا اثبات بر یليتفص
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 گفتارراس   و پندارراس   داند،یم راستگو صددرصد را گرانید اگر کنند، استفاد  یليتفص

 ک ه دادن د ینظ ر ه انیا اگ ر که اس  یعلم و ینيقی او یبرا از و ند،يبیم رفتارراس  و

 ولو. اس  رفتهیپذ ليدل یرو رد،یبپذ اگر. اس  حيصح نظر نیا س ،ين محسوس او یبرا

 کی  نی ا. اس   نيچن  ه م هي فرع احکام عدبُ در که طورهمان. اس  سوم مرحله لشيدل

 . آوردیم سؤال ریز را مطالب از یليخ که اس  بحث

 القب ول واجب که اس  یحق گا  حق نیا و. میدار یباطل و میدار یحق ما ؛دوم بحث

 باالترها، و باالترها و هانابغه و عاقالن و هانيسف از مکلفان کل مکلفان، کل یبرا اس 

 و هس  ینبوت و هس  واحد و هس  خدا نکهیا ندانست. هستند فيتکل نیا مشمول همه

 یحق و اس  یواجب. اس  مکلفان کل به مربوط که اس  یفيتکل کی نیا. هس  یمعاد

 د ي فهم دی با درج ات برحس ب که اس  یقیحقا کی. رندیبپذ دیبا مکلفان همه که اس 

 یطورآن .ميباش هم ما ،اس  خدافهم( ص) اهللرسول که آنگونه که س ين طورنای. بشود

 ک ه یط ورآن. زدیم حرف هایبرزخ با. ميباش هم ما که اس  فهمبرزخ( ع) نيمنؤالمريام

 نی ا. ميبفهم هم ما هستند، معادفهم دارند، را مانیا و معرف  هيعال مراتب که یکسان آن

 یاول نقطه که یادرجه از اس  عبارت حق، قبول وجوب یوالا درجه آن اما. دارد یدرجات

 قیحقا دارد، مراتب فيتکل دارد، مراتب بلوغ چنانکه. اس  گرید مطلب یبعد اطنق. اس 

 ب ر ک ه یرش یپذ د، ب ه ه ر گون هرنیبپذ دیبا مکلفان کل که یقیحقا آن. دارند مراتب هم

 در گ ران،ید از گرفت ه یاجم ال علم ای گرانید از یليتفص ۀگرفت علم ای یدرون علم یمبنا

 یدارا ح ق نی ا ب ا برخ ورد. اس   یمراحل یدارا حق نیا رند،یبپذ را حق دیبا صورت هر

 . اس  یمراحل

در  یقیحقاو  حق حتمًا هس ، یحق]...[  ندارد حق به توجه اصالً انسان اوقات، یگاه

 ري غ و هي بيغ قیحق ا کی . نن ديبیم هم ه ک ه اس   محسوس ه قیحقا کی. س عالم ه

 براب ر در ش ما ب االخر  س ،ين ای هس  دیدار شک اگر ای هس ، حتمًا که اس  محسوسه

 ای آ ک ه اس   نیا اول سؤال هس ، که حق نیا. داش  ديخواه یگوناگون حاالت حق آن

 وج وب بُع دِ کی  ح ق رشیپذ ایآ رد،یپذیم و دارد قبول خداوند که گونهآن حق رشیپذ

 .لي دل بدون ولو رمیبپذ را حق من که دارد وجوب بُعد کی ایآ ؟دارد وجوب بُعد دو ای دارد

 رفتمیپذ. ندارم ليدل س ،ه خدا رفتمیپذ. رفتمیپذ را حق اما ،ندارم ليدل چيه ،ندارم ليدل

 إِنَّا وَ» کردند، نيچن ما آباء که اس  ادیز باطل اهل نيب در نکهیا. ندارم ليدل س ،ه نبوت
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 یدرک ات. دارد یمراحل  ،اس   ح ق با که ییبرخوردها حق باب در 1.«مُهْتَدُونَ آثارِهِمْ عَلى

 بل ه، ؟میریبپ ذ دیبا ایآ هس  که یحق نیا ،یاول نقطه از آن مخلوط. دارد یدرجات و دارد

 ح ق ب ر لي دل ول و ،ص رفًا رندیبپذ را حق. هستند مکلف که یکسان رند؟یبپذ یکسان چه

 . ردیبپذ اس  نتوانسته و اندکرد  اثبات آن بر گرانید نه و دارند خود نه. نباشد

. باش د ص د  او یب را ه اآن ح رف صددرصد که هستند یسانک نه هم سوم بُعد در و

 و رف یپ ذ را ح ق اگ ر آدم نی ا ام ا. ن دیگویم ه اآن ب رخالف ک ه هستند گرانید چون

 و ک رد ت ر  را محرم ات و ک رد عمل را واجبات و شد یعشر یاثن عهيش و شد مسلمان

 مع ذب نیا ندارد، لمع چون آدم نیا ایآ. داد انجام را هم مستحبات و خواند هم شب نماز

 قب ول لي دل بدون را حق که آدم نیا نيب اس  فر  ایآ بود؟ نخواهد معذب ای بود خواهد

 یگروه  لي دل ب دون چ ون اس ؟ نکرد  قبول ليدل بدون را حق که یکس و اس  کرد 

 یحاضر ليدل اگر. ندادیز اريبس که کنندینم قبول یگروه و هستند کم که کنندیم قبول

 رفتن دیپذ را ح ق یکس ان لي دل حضور و  يفعل بدون س ،ين کار در یبرون نه ،یدرون نه

 ه م ب ا دو نی ا ای آ رفتن د،ینپذ را ح ق عل م بدون دارند،  یاکثر که یکسان و علم بدون

 رفت هیپذ عل م ب دون که باشد خطا اگر اس ، خطا جه  کی در نه، طبعًا هستند؟سان کی

 ب دون ک ه یکس  از س  ين جلوتر ،اس  رفتهیپذ را حق علم بدون که یکس ایآ اما. اس 

 دوم مطلب اما. اس  د يرس حق به که اس  جلوتر بُعد نیا در ؟اس  رفتهینپذ را حق علم

 دارد، وج ود او یب را لي دل امک ان ک ه یکس  یب را لي دل ب دون حق رفتنیپذ ایآ. اس 

 او ایب ر حيص ح عل م اف  یدر مک انا ک ه یکس  یبرا ح،يصح علم بدون حق رفتنیپذ

 . هس  ،چرا س ؟ين یدوم واجب کی تر  نیا س ،ه

 باش د، باط ل. باش د حق ولو «عِْلمٌ بِهِ لَكَ لَيْ َ ما تَْقفُ الوَ »: دیفرمایم فیشر قرآن

 را  ب ه را م ا ک ه م ا یراهنم ا «عِْل مٌ بِ هِ لَ كَ لَيْ َ ما تَْقفُ الوَ ». باشد چه هر باشد، حق

 حيص ح عل م ح،يص ح عل م ه م آن ،اس   ل مع از عب ارت حق، رفتنیپذ یبرا اندازدیم

 و نمک وّ رشیپ ذ م ورد که یعلم سن ، و کتاب حيصح علم ،یعقل حيصح علم ،یفطر

 یکس  اگ ر ل،ي دل با میریبپذ را حق که میبردار گام دیبا دوم بُعد در ما پ . هس  عمشرّ

 فمکلرا  مکلفان خداوند شودینم. اس  یفرض کی فقط البته نیا اف ،ين یليدل و گش 

 یبرون و یدرون یعلم را  حتمًا. ندارد یعلم را  نکهیا حالو  علم با یحق رشیپذ به کند

 در مقص ر، نه و هستم قاصر من و دارد ای ندارد، یبرون ای یدرون یعلم را  یحق اگر. دارد
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 آن ب ه نس ب  مکلف ان ک ه را یحق  آن. س تمين مکلف حق آن به نسب  من صورت نیا

 رشیپ ذ ،اس   ربنایز و اس  یمحور بُعد که اول بُعد. اس  عدبُ دو یدارا هستند، مکلف

 صاحب که خداوند را ییهارا  دیبا که اس  حق نیا رشیپذ را  دوم بُعد و. اس  حق نیا

 ب رخالف ت ا م،يبرس  علم به میبرو را هارا  آن اگر ما که باشد کرد  مقرر اس ، حق اصل

  .«عِْلمٌ بِهِ لَكَ لَيْ َ ما تَْقفُ الوَ » که نباشد دستور نیا

 و س لب بُعد در حق نیا با گوناگون یبرخوردها یول. میریپذیم علم با ما را حق نیا

 عل م ب ا را ح ق :دوم. میارفت هیپذ عل م ب دون را ح ق ج ابیا بُع د در. اس   ج ابیا بُعد

 و علم آن در کهم یارفتهیپذ یعلم با را حق ای میارفتهیپذ علم با را حق نکهیا. میارفتهیپذ

 و می دار گ رانید لي دل ب ه ازي ن ،ن ه ای. میندار گرید ليدل به ازين ،ميهست خودکفا معرف 

 اس ، خارج مراحل نیا همه از نه، ای. اس  رشیپذ و فهم مورد و اس  باور مورد ما یبرا

 و کنن د قانع ادل ه ه،ي قطع ادله طبق ل،يدل طبق هاآن حرف صددرصد که هستند یکسان

 اس  درس  ند،یبگو را یمطلب اگر. اس  حيصح رشیپذ و حيصح فکر یرو و قبول قابل

 نی ا د،یگویم کنند قانع ليدل او یبرا هم طرف ندارد، کنند قانع ليدل خود طرف نیا که

 یورط هاطرف و طرف نیا حداقل که اس  سوم مرحله در اما. ندارد را آن اف یدر کشش

 داش تند، ه اآن را آنچ ه خ ود ه م م ن اگ ر .اس  حيصح یمبنا بر هاآن حرف که هستند

 لي دل ب دون رفتمیپ ذ ه اآن از را حق اگر من نیبنابرا پ . رفتمیپذیم صددرصد داشتم،

 یل يالدل او از بع د ک ه اس  مرحله نیآخر که سوم ليدل با بلکه دوم، ليدل بدون و اول

 چنانک ه مع ارف؟ اصول باب در دارد اشکال چه. رمیپذیم من گفتند هانیا چون که اس 

 . اس  نيچن احکام در

 یمبن ا ب ر و س  ا یاتق  و س  ا قوالً احسن شخص نیا دانستم من یوقت احکام در

 خ ودم ک نم، عمل را یاله احکام که دارم فيتکل من و دهدیم نظر سن  و کتاب حيصح

 یداجته ا یاجم ال لي دل س وم بُع د در ،توانمینم هم دوم بُعد در و توانمینم اول بُعد در

 م ن یب را رشیپ ذ نی ا. اس   درس   دی گویم چه هر شخص نیا که هس  یاستدالل

 ح ق ب ا برخ ورد دوم مرحله هم نیا. باشد نيچن هم یاحکام اصول در نه؟ ای اس  واجب

 ح ق دنب ال به اگر ای. رودینم حق دنبال اصالً به .اس  یسلب برخورد اوقات یگاه. اس 

 ب ههم  را گرانید و کندیم انکار را حق بلکه رد،یپذینم تنها نه ای. ردیپذینم را آن برود،

 ح ق براب ر در ک ه یدرج ات ام ا اس ، حق برابر در که اس  یدرکات هانیا. داردیوام انکار

 . اس  سوم درجه و دوم درجه و اول درجه اس ،
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 خ ود گ ا  اس  ، یوح  یمنه ا گا  م،یدار حق رشیپذ در که یدرجات ما سوم، مطلب

 س ه در اس   خودکف ا می دار م ا کهای ادله هم. اس  طرف دو نيب جمع ا گ اس ، یوح

 :س وم مرحل ه گ ران،ید کنند قانع ليدل :دوم مرحله. دارم ليدل خود :یاول مرحله .مرحله

 ن وع کی نیا. دارم من که یمقدمات طبق اس  درس  صددرصد اس  زد  طرف که یحرف

 و دي توح :یاول مرحله ،تصورًا اس  حلهمر سه نيب اس ، انيم نیا در که یحق نیا. اس 

 ک ه ییمبن ا دو .حشيص ح اس تدالل با عقل ش،ایآگاه با فطرت یمبنا بر معاد، و نبوت

 مرحل ه یعلم  یمبن ا هس  ، ک ه هم ح  که گرید یمبناها. س ه مکلفان همه یبرا

 ب ر ما کهای ادله یوالا مرحله مرحله، کی نیا. هستند معال که یکسان یبرا اس ، ثالثه

 ن ه م،ی دار یفط ر لي دل نه ما که هيثان مرحله. کنمیم عرض را تصور. میدار ثالثه اصول

 نه م،یدار خودکفا ليدل نه م،یدار یعلم ليدل نه و میدار یحس ليدل نه م،یدار یعقل ليدل

 که اس  یوح. اس  یوح فقط س ؟يچ فقط گران،ید به اعتماد نه م،یدار گرانید از ليدل

 و دي توح کند، ثاب  را مراحل نیا خواهدیم که یوح و را مراحل نیا ندک ثاب  خواهدیم

 ،دومن ه  اول، بُعد در نه ،یعلم و یحس و یعقل و یفطر ینیتکو یمبنا را، معاد و نبوت

 . نوع کی هم نیا. ندارد سوم بُعد

. شوندیم ادغام هم در هم با جه  دو نیا که اس  نیا اس ، نيهم هم حق که سوم

 یب را ک ه ینیتکو. اس  کرد  مقرر حق اف یدر یبرا یعیتشر کی و ینیتکو کی خداوند

 یعیتش ر و. ینیتکو و یعلم و هيحس و هيعقل و هیفطر ادله اس  کرد  مقرر حق اف یدر

 بع د ،را اهلل کن دیم اثب ات ک ه ین اتيب اتی آ ب ا خداوند که ی رایايانب اس ، کرد  مقرر که

ه چ  ادل ه نی ا ب ا اس ، نيبراه نیا با شخص نیا آن ورآاميپ که طبعًا را گرید یهاحرف

 ادل ه تبلوردهن د  ًاي ثان. اس   یبرون  و یدرون ادله یبازگو اوالً ادله، نیا با ؟کندیم کار

 در جه   دو نجایا در. اس  یدرون و یبرون ادله دهند ليتکم ثالثًا. اس  یدرون و یبرون

 ک دام. میدار را مرحله سه نیا ما. شودیم روشن اريبس فيتکل  يفعل و شودیم ادغام هم

 مع ذب کن د، ت ر  انس ان اگ ر ک ه اس   مکلف انسان بالفعل که اس  آورفيتکل مرحله

 چنانچ ه اگ ر ف،یش ر ق رآن در یاتیآ حسب بر هم و هيعقل ادله حسب بر هم ؟بود خواهد

 س ور  در جمل ه از. س  ين احکام از تخلف ،باشد عقاب موجب که یفيتکل نباشد، هانبوت

 بَعْ دَ حُجَّ  ٌ اللَّ هِ عَلَ ى لِلنَّ اسِ یَكُونَ لِئَالَّ مُْنذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ رُسُالً» :165 هیآ نساء مبارکه

لِ  اوالً ک  ه هس  تند، یاله   یوح   حام  ل ک  ه رس  ل .«حَكيم  ًا عَ ی   ًا اللَّ  هُ ك  انَ وَ الرُّس  ُ

 هس تند، یوح یمنها ادله به نسب  دهند ،ليتکم سومًا تبلوردهند ، دومًا ؛کنند استخراج

 ان ذار «مُْن ذِرینَ وَ»اس  .  داد  رحم   وع د  خداوند که آنچه به بشارت «مُبَشِّرینَ رُسُالً»
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 یرس ل ؟ه آمدن دچ  یبرا رسل نیا ؟چرا. کنندیم تخلف که یکسان ترسانندیم و کنندیم

 و س  ين اخط  هرگ   آن در ک ه هستند یاله یوح حامل و آمدند انذار و ريتبش یبرا که

 نبودن د رس ل اگر ،«الرُّسُلِ بَعْدَ حُجَّ ٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئَالَّ». اس  مراحل نیا یدارا

 ک ه میب ود قاب ل و میب ود تکامل قابل که ما ایخدا -1: عدبُ دو در حج  چرا؟ بود، حج 

 باطل آنچه و ميباش داشته یستگیشا ايدن یزندگ در حداقل که میریبپذ اس  حق را آنچه

 ب ه رس د چه تا نشود، متوجه ما یزندگ به یفساد ايدن یزندگ در حداقل که ميکن رد اس 

 یکن  عق اب را م ا یبخواه اگر ،ینفرستاد رسل که حاال -2 ؟ینفرستاد رسل چرا آخرت،

 م ا یب را هارسال  که یواجبات از تخلفات در یکن عقاب ،ینگفت ما به که آنچه تخلف در

 را م ا اي دن در چه. اس  نکرد  نييتع ما یبرا هارسال  که یمحرمات تر  در. اس  امد ين

 انيب. اس  حج  که یانيب ؟یانيب چه. اس  انيبالب عقاب نیا آخرت، در چه ،یکن عذاب

 س  ،ين حج   یوح  یمنه ا عق ل انيب. اس  ناقص. س ين حج  یوح یمنها فطرت

 عل م یمبن ا بر و اس  ح  یمبنا بر که گرید یهاانيب. اس  حج  نهيزم. اس  ناقص

 ،کن د ع ذاب به مبتال را انسان که س ين یحجت هانیا ندارد،  يکل یچهارم نیا که اس 

 . کند تر  اگر

 یعل هللّ» س ين یحجت «الرسل قبل» ،«الرُّسُلِ بَعْدَ حُجَّ ٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئَالَّ»

 از حج  کی ؛اس  حج  دو «اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ». هس  «هِاللَّ عَلَى لِلنَّاسِ» بلکه .«الناس

 کن د، ییراهنم ا را م ا و کند لطف ما به تواندیم و داندیم که خدا که ما یفعل وضع نظر

 یوح  لهيوس  ب ه نکردن ییراهنما با اگر ؛دوم م؟یکرد خطا ما و نکرد ییراهنما را ما چرا

 در ای  ؟یکنیم عذاب به مبتال را ما چرا پ  کند،یم انيب خطا بدون را صددرصد حق که

 .آخرت و برزخ نشئه در ای ايدن نشئه

 ؟.تأیيد اس  یا.. ظاهر  و باطنه حج  نيب رابطه -

 س ه ک ه کنم عرض خواهمیم حاال نکردم، عرض قبالً من را نیا اس ، مرحله سه -

 ه انیا اف ق اص ل در و اس   یامرحل ه س ه باطن ه حج   با ظاهر  حج . اس  مرحله

 نی ا اگ ر ک ه اس    ظاهر حج  در ینييتب ولکن. شوندیم ادغام هم در هستند، مشتر 

 چ ه ت ا. س  ين في تکل یبرا از یکاف اس  باطنه حج  در که یانيب نباشد، ظاهر  حج 

 .بشود تخلف در عذاب یبرا از یکاف رسد

 .که مثالً.. حساب آن یرو دارند یفيتکل کی اتوانيح که دیفرمود اتوانيح در شما -
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 زنب ور مث ل 1«تَسْبيحَهُ وَ صَالتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ» مثالً نکهیا یبرا هستند، مضاعف آنها -

 ب ه عس ل، زنب ور ب ه وان ات،يح ب ه خداوند .اس  نداد  ما به ،داد  او به خدا را آن عسل،

 در م ا ،اس  نداد  ما به که حاال. اس  نداد  ما به، ولی داد  را «تَسْبيحَهُ وَ صَالتَهُ» هانیا

 بَعْ دَ حُجَّ ٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئَالَّ» ؟ميکن چه ميهست مخلوقات اشرف که خود یزندگ

 اللَّ هُ ك انَ وَ». دارد حس اب اتی آ یه الیذ نی ا. دارد حس اب «عَ ی  ًا اللَّهُ كانَ وَ الرُّسُلِ

 ب ر یمقتض  خداون د حکم . فرستدب رسل که اس  نیا بر یمقتض خداوند قدرت ،«عَ ی ًا

  یع  نه فرستاد،ینم رسل خداوند اگر که بفرستد مانهيحک صورت به را رسل کهاس   نیا

و  ب ود ظل م ،ب ود حکم   خالف بود، خائن اهلل، معاذ بود عاج  بلکه. بود ميحک نه و بود

 که اول بُعد در. س ين یمعاد و ام يق ديکن فرض که اول بُعد در هم بُعد، دو هر در. غير 

 ط ورنیا. باش د داش ته یزن دگ اص ال  نظ ر از یکوت اه و کند یزندگ عالم نیا در انسان

 زم ان در اص ال  اول ق دم. هستند الموت بعد اصال  یبرا هياله مقدسه عیشرا که س ين

 در ک ه اس   اي دن اتي ح اص ال  جهينت دوم مرحله و. اس  م رعه که هستند ايدن اتيح

 .بود خواهد هم آخرت عالم و برزخ

 ؟بد اس  ظلم که ديفهمیم انسان ایآ آمدند،ینم رسل اگر -

 كُنَّ ا م ا وَ» :15 هی آ (،اس راء) 17 س ور  دوم، هی آ. ميکن  بح ث را نيهم ميخواهیم -

 بلک ه ا،يال دن ومی  عذاب ینف نه. کندیم عذاب یکل ینف نیا«. رَسُوالً نَبْعَثَ حَتَّى مُعَذِّبينَ

 اتي ح گانهس ه نش ئات در ک ه ییهاع ذاب .یاالخر ومی و البرزخ ومی و ايالدن ومی عذاب

 بُع د و اس   ب رزخ ک ه دوم بُعد در و یاول نشئه در مکلف که هس ، مکلف انسان یبرا

 كُنَّ ا ما وَ» ...دارد فيتکل یاوال نشئه در که یاعمال و حاالت جهينت ،اس  ام يق که سوم

 اعم ا  ب ه زن دیم «كُنَّا ما» نیا .«بنعذّ ال» نکهیا نه «كُنَّا ما» ،«رَسُوالً نَبْعَثَ حَتَّى مُعَذِّبينَ

 ع ذاب هرگ   م ا ب ود، خواه د و هس   و اس   بود  کار در یمکلف که یمادام تا. یماض

 و هس تند یبرون  رس ل کی. هستند دسته چند رسل منتها .«رَسُوالً نَبْعَثَ حَتَّى» ميکنینم

 دارد، یدرون  رس ال  عس ل زنب ور. دارن د یدرون سلر واناتيح. هستند یدرون رسول کی

 رس ل وان اتيح س  ،ين یک اف ش انیدرون رس ل ک ه هاانس ان ولک ن. دارد یدرون یوح

 یک اف ،چ ه و فطرت و اس  عقل که هاانسان یدرون رسل ولکن. اس  یکاف شانیدرون

. ميکن ثبح ميخواهیم حاال که س ين به مکلفٌ شدن روشن یحتو  فيتکل ال ام یبرا از

 بع ث بع ث، «رَسُ والً نَبْعَ ثَ حَتَّى مُعَذِّبينَ كُنَّا ما وَ» که هستند یبرون رسل به ازمندين پ 

                                                           

 .41. نور، آیه 1
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 بع ث باشند، یدرون رسل که رسول یاتصال بعث چون. س ين یاتصال بعث. اس  یانفصال

 یعن ی بع ث. س ين بعث هانیا ،چه و عقل و فطرت با را انسان کرد خلق خداوند. س ين

 و یاص ل احک ام رس ل نی ا لهيوس  ب ه خداوند که منفصل رسل اس ، مکلف که ینانسا

 .«رَسُوالً نَبْعَثَ حَتَّى مُعَذِّبينَ كُنَّا ما وَ» فرستدیم را یفرع احکام

 خداوند. باشد بالغ دیبا خدا حج  «اْلبالِغَ ُ اْلحُجَّ ُ فَلِلَّهِ قُْل»: 149 انعام، سور  سوم، هیآ

 نوع دو نیا دارد، احکام فروع یبرا از و ثالثه اصول یبرا که یانند کقانع ليدل و حج 

 اثب ات بر یبرون نه و یدرون نه یحجت اصالً. س ين حج  اصالً ای اس ، نوع سه ای اس 

 نيع در حج . اس  نارسا حج  ؛هس  حج  نه، ای. اس  غلط س ين نکهیا. س ين حق

 عق ل ؟ندارن د یانسان فطرت منحرفان و نملحدا و مشرکان نیا ایآ. اس  دايناپ یینارسا

 ام ور در اس   داي ناپ اوالً ه اعقل و ه افطرت نی ا ام ا دارن د، فطرت دارند، عقل ؟ندارند

 در ام ا. اس  دايپ باشد، هانیا و خشم و خواب و خور و شهوات که یبرون امور در .یدرون

 نيزم درون که نف  ريغ و ف ن یهاچا  و هانهيدف و هاگنج مانند. اس  دايناپ یدرون بُعد

 ت ا بده د انج ام اس   الزم که ییکارها و دیايب مهندس دیبا. دانندینم مردمان ، امااس 

 ؟کنند چه مردم مهندس استخراج بدون. کند استخراج را معدن نیا و گنج نیا و نف  نیا

 هم انسان رد. اس  دايناپ و اس  درون در که اس  یی هايچ هانیا. دانندینم ستند،ين بلد

 در ه انیا ،هي کل طورب ه هي فرع احکام دوم بُعد در بعدًا و معاد و اهلل رساالت و اهلل  معرف

 -1. باشد بالغه حج  شودینم که دندار ريگ چند حجج نیا که هستند انسان یدرون حجج

 تا بدهد، توجه. بدهد هشدار یکس دیبا د.هستن نيدف نوعًا هستند، دايناپ نوعًا هاحج  نیا

 ع الم محسوس ات ب ه بنگرند و لعقو احکام به بنگرند و هافطرت احکام به بنگرند نکهیا

 نی ا اثب ات آن یمقتض ا ک ه عل م به بنگرند بعدًا و اس  مخلوقات و نيزم و آسمان که

 و باش د داي پ ه احج  نی اهم  اگر -2. اس  پنهان اوالً هاحج  نیا پ . اس  مطالب

 دیبا که گونهآن را خدا یروشن به توانندیم هایبعد و هاعقل و هافطرت ایآ ،نباشد پنهان

 . س ين بالغه حج  نیا پ  توانند،ینم ؟بشناسانند شناخ 

 نب ود، یدرون  حج  اگر چنانکه اما .یبرون حج  و یدرون حج  :دارد حج  دو خدا

 ت ا ش دبا داش ته انس ان دی با. ب ود «االنس ان جنب یف کالحجر». خوردینم درد به یبرون

 یمطالب نیا فطرتش در اصالً انسان اگر اال و. ردیبپذ خود داشتن یمبنا بر را باالتر ییدارا

 باش د یظرف دیبا ؟ردیبپذ تواندیم چطور باشد، آن ضد ؛بدتر ای س ين دیگویم ع یشر که

 دیبا. رمیبپذ آب ندارم ظرف من که یکن رها را آب انوسياق شما شودینم. ردیبپذ را آب تا

 در مظروف آن تا باشد، داشته وجود اس  رسل لهيوس به که حق ناتيب اتیآ ن ول رفظ
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 خ دا ،«اْلبالِغَ  ُ اْلحُجَّ  ُ فَلِلَّ هِ» نی ا. بدهن د ليتش ک را یوحدت کی و رديبگ قرار ظرف نیا

 کی  :دارد بُع د دو وح دت نیا منتها. دارد وحدت هم حج  نیا اس ، بالغه حج  یدارا

 ه اعقل و ه افطرت از اس   عبارت حج  ظرف بُعد .مظروف بُعد کی و اس  ظرف بُعد

 رس ال  و یوح بعدًا و حق وجود ادله پنهان طوربه درونشان در و کمونشان در هانیا که

ه م  داي پ اگ ر ،ًايثان هستند؟ حج اصالً  چطور ،هستند پنهان اوالً اما. هس  معاد بعدًا و

انبياء  دعوات وانبياء  انذارات اگر. کنند کار جحج نیا یرو که هستند یکسان کم که باشند

 مراجعه خود یهافطرت به که هستند مردم از درصد چند نباشد، یوح رجال یهشدارها و

 نی ا ؟ابن ديب را حق تا کنند مراجعه خود یهاعلم و هاح  به و خود یهاعقل به و کنند

 درص د !ش دیم هچ  دافرس تینم راانبي اء  اگ ر و کافرند اکثرًا فرستاد ،انبياء  خداوند همه

 توج ه ک ه ه م ک م آن و. بودن د ک م یل يخ یدرون  یهاحج  به کنند توجه که یکسان

 ت ا مع ارف، اص ول در یحت ستندين بالغه یِدرون یهاحج  ،یدرون یهاحج  به کنندیم

 . فروع در رسد چه

 هيفرع احکام انندتویم ایآ ،یوح یمنها کند دايپ یدرون تبلور قدر هر ما یهافطرت ایآ

 را یقیحق ا و ه اتکامل اما. بفهمند توانندیم بهتر را هياصل ؟ ين را هياصل احکام ،بفهمند را

 هافطرت نیا باشد، هيخصوص قیحقا آن انگريب تواندینم فطرت و کند انيب دیبا یوح که

 ،«اْلبالِغَ  ُ ْلحُجَّ  ُا فَلِلَّ هِ ْلقُ » نیبن ابرا ؟باش ند هياله بالغ حج  ندتوانیم چطور هاعقل و

 ظه ور ک ه ییهاش هوت دارد، وجود هاانسان در که ییهاغفل  نیا. اس  رسا خدا حج 

 انج ام را ه اکاوش نیا کمتر که ییهاکاوش رد،يگینم قرار توجه مورد که هاعقل و دارد،

 درص د و هس تند ک م اريبس  عق ل و فطرت احکام به نسب  کاوشگران درصد و دهندیم

 کردن یزندگ هاهوس و ها يوانيح و شهوات یرو و عقل و فطرت احکام کنندگاننپنها

 نخواه د الهيه بالغه حج  نجایا در نیبنابرا اس ، ادیز دادن نشان گرانید به را یزندگ و

 . بود

 دو یدارا که اس  وحدت کی هياله بالغه حج  نیا. اس  کار در سوم فرض نیبنابرا

 اس  عقل بعد و اس  فطرت یاول مرحله که اس  ما یدرون ججح که اول بُعد. اس  بُعد

 ک ه یاادل ه با آمدند یاله یايانب که یوقت هانیا. ندارد  يعموم که هاها و چهچه بعد و

انبياء . کنندیم را کار نیاانبياء . اس  فرستاد  یوح خدا نیا و هس  خدا که کندیم ثاب 

 ام د ين فیش ر ق رآن. دارن د هي ربان اتی آانبي اء . اس  غلط معج   لفظاصالً  ند،یآیم که

 ق رآن در ادل ه ق درآن ر،يخ پ  چنين اس . مبنا آن بر د،یدار قبول شما که ییخدا دیبگو

 نب وت، ک ون نب وت، وض ع بر ادله هس ، خدا صفات و خدا ديتوح و خدا اثبات بر فیشر
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 نسب  بعدًا و معاد، بر و خبرز بر ادله نبوت، مراحل وانبياء  نبوت، اتيخصوص نبوت، انيک

 نی ا. دی بفرما اني ب اس  قانون کتاب که اصل کتاب در اس  الزم خداوند که یاحکام به

 را؟ ه چي یچ ،اس  تذکردهند  قرآن. اس  ذکر قرآن اسماء از یکی کند؟یم کاره چ قرآن

 به نگرش و ندارد وجود او به نظر اصالً من فطرت در که خدا؟ س ين من فطرت در هچآن

چه چي ی  د،يدانینم را یمطلب شما اگر. س ين تذکر نیا ندارد وجود اصالً او به باور و او

 را مطل ب اگ ر. باش د رفت ه ادت انی ،ديباش دانسته را یمطلب دیبا ؟دهندیم تذکر شما به را

 تبل ور را ت ذکر م ورد و دهن دیم ت ذکر شما به که اس  نجایا در رفته، ادتانی و دیادانسته

 . کنندیم چه و دهندیم تکامل و هنددیم

 جن ب یف کالحجر»انبياء  نباشد، ما یهاعقل و هافطرت در یوح دعوات عمق اگر اما

زی اد  م ا فیش ر قرآن در ذکر لفظ آنقدر ،«ذِْكرى». دهندیم تذکر هانیا. هستند «االنسان

 را ه افطرت که آنچه هب دهندیم تذکر را ماانبياء . اس  ذکر قرآن اسماء یکی از که میدار

 وَجْهَ كَ فَ أَقِمْ». ميکن ب هافطرت به توجه کنندیم امر را ما ند،نکیم اريهش کنند،یم داريب

 مِ نْ آدَمَ بَن ي مِ نْ رَبُّ كَ أَخَ ذَ إِْذ وَ» ای  1«عَلَيْه ا النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيفًا لِلدِّینِ

 إِلَ ى نَجَّاهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا» ای 2«ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ

. توان دینم که یکس هر ؟یکسان چهاس ،  هافطرت هشدارو  داريب 3«یُْشرِكُونَ هُمْ إِذا اْلبَرِّ

. هس تند یرب ان باشد معلوم کسان نیا خود که باشند داشته را پس  نیا دنتوانیم یکسان

 ش دن، اژده ا عص ا درآم دن، ک و  از ش تر ؟هچ با. کنندیم ثاب  را رب اول انبياء نیبنابرا

 چ ه ه ر و باش ند ک ه ه ر خلق از اس  ممکن ريغ که ییکارها نیا... و شدن ء موتیاياح

 لف ظک ه  ميکنیم  تکرار لذا و. اس  ممکن ريغ باشند، دوران هر در و زمان هر در باشند،

 که حاال. بود معج   ساخ یم مايهواپ یکس اگر قبل سال صد در. اس  غلط اصالً ج  مع

 که یانیجر که، یعمل که، یحرف که، یکار یعنی  یآ . یآ گف  دیبا بلکه. س ين معج  

. دن توانینم. دن ريبگ قرار هم یرو نيشتيان ارديليم پانصد ولو ،بدهد انجام تواندینم خلق

 خ دا ري غ صددرص د و اس   ن اتوان  یبش ر صددرص د که کندیم اف یدر بشر که آنچه

 صددرص د م،يشناس یم م ا ک ه آنچه ريغ خدا، ريغ ، اگر کسی هم منکر اس .اس  ناتوان

 را ک ار نی ا ک هانبي اء . کنن دیم را ک ار نی اانبي اء  بده د، انج ام او ريغکه  س ين ممکن

                                                           

 .30. روم، آیه 1

 .172. اعراف، آیه 2

 .65. عنکبوت، آیه 3
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 ما ،هس  که خدا س ؟يچ کار نیا نبود اگر. هس  ییخدا کندیم ثاب  اول پ  د،نکنیم

 ب ا چ را ؟ش دمی انجام ما دس  به کار نیا چرا مینبود او طرف از اگر ،ميهست او طرف از

 اگ ر. کنن دب دنتوانینم ريالپن شق قدرت اردهايليم یول شود،یم القمر شق اهللرسول اشار 

 ای . بکنن د توانن دینم هم اءالهو شق. دنبکن توانندینم هم اآلجر شق. باشد باال مثالً ريپن

 ش پش کی بدن عالم یالبراتورها کل در اما شود،یم زند  مرد  )ع( حيمس اشار  بااینکه 

 . شپش بدن خود. بدمد آن در رو  خدا بعد که ندنک درس توانند نمی

 و س  ه خدا نکهیا بر اس  ليدل هانیا دهند،یم انجام رسل که یاعمال نیا نیبنابرا

 نی ا. اس   یاله صددرصد ما یهاحرف پ . ميهست ییخدا هم ما و اس  واحد خدا نیا

 ب ه ،ءايانب اتیآ معج ات، و ادله به کنند توجه دیبا اس ، یاله صددرصد که ما یهاحرف

 معلوم  رسال نیا  يربان و یوح  يربان و رب  يربان تا کنند توجه اس  الزم انبياء اتیآ

 ه ا،عقل ه ا،فطرت د،ی آیم شيپ  ن هيزم نی ا هک  اس   آنج ا دهند،یم تبلور بعدًا. بشود

 توج ه. ده دیم انج ام ک ار چن د یوح حج  نیبنابرا .ريغ و هانيزم و هاآسمان ها،ح 

 گ م را فط رت. س  ين اتی ماد به منحصر عقل د،یدار عقل د،یدار فطرت شما که دهدیم

 یمبن ا ب ر عق ل ،دي کن دق   طورنیا د،يکن فکر طورنیا. دیاوريب رونيب را فطرت د،یکرد

 ،یوح  یمنه ا یِبرون  حج ج و یدرون حجج یمبنا بر عقل ح ، یمبنا بر عقل فطرت،

 آورد،یم  روني ب دهدیم نشان ؛کندیم کار سه یوح نیا. کندیم ییراهنما یوح وق آن

 تکامل مراحل نیا تمام. دهدیم تکامل و دهدیم تبلور اندازد،یم کار به دهد،یم تذکر بعد

 بشر اما. کردینم اشتبا  معارف اصول در ،نکند خطا گونهچيه بشر بود ممکن گرا که اس 

 احکام که هيفرع احکام به نسب  رسد چه تا .خود عقل در و خود فطرت در س ين معصوم

 م ا ول و ،دی گویم را احک ام نیا که آن ؛سوم یمبنا بر م،یریپذیم ما مبنا چه بر را هيفرع

 اس تدالل ما یبرا نبود هم یگرید ولو م،يبدان ميتوانستینم و ميدانستینم شتنیخو خود

 ه انیا ،آمدندکه ( ع) محمدها و هاميابراه و هایسيع و هایموس ها،یگرید نیا، اما کند

 یاله  ميدانیم  چ ون فق ط. اس  رکع  دو بحص نماز چرا که اوردندين ليدل ما یبراهم 

 نی ا و میریپ ذیم را مطال ب نی ا م ا اس  ، خ دا ط رف از صددرص د ميدانیم و هستند

 . هيفرع احکام و هياصل احکام کل در بلکه ندارد، هيفرع احکام به اختصاص

 از یریمق اد و ب ود الزم و گرف   را امروز وق  کل که کردم عرض که یامقدمه نیا

 یب را م ا ک های ادل ه ،مع اد بُعد در و اما .دارد تفاصيل یمقدار م،یبود نکرد  عرض را آن

 اس  ديتوح که اول اصل ،نید ثالثه اصول نیا. اس  مرحله چه در اوالً میدار معاد ثباتا

 ب ا اصل دو نیا ای اس ؟ معاد دوم اصل ای اس ؟ نبوت دوم اصل ديکن فکر انیآقا ،معلوم
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 اتی آ ادل ه و مع اد هي عقل و هی فطر ادله بعد و هستند هم با اصل سه نیا ای هستند؟ هم

 . هيقرآن مقدسات

 

نَا لِمَا تُحِبُّهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْلَّهُمَّ اْشال»

 «. ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


