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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

ءٔابیٔالقاسمٔیٔیومٔالجزافعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیم.ٔالحمدٔللهٔربٔالعالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔسیدنأؤنبینأؤشفیعنأا
ّجرلٔعءٔؤلهٔالفدابیتهٔالطیبینٔالطاهرینٔالمعصومینٔالمکرمینٔسیمأبقیةٔاللهٔفیٔاالرضینٔارواحنأآلماؤعلیٔاهلٔمحمدٔ

ٔاللهٔتعالیٔفرجهٔالشریفٔؤاللعنٔالدائمٔعلیٔاعدائهٔاعداءاللهٔمنٔاآلنٔالیٔقیامٔیومٔالدین.
 .مقدمه؛ بیان فوائد مباحثه از نظام ارزش گزاری مشاغل بر اساس آیات و روایات۱

ضٔکردیمٔکهٔاینٔبحثٔگذاریٔمشاغلٔبرٔاساسٔآیاتٔؤروایاتٔشدیم.ٔعربندیٔؤارزشدرٔجلسهٔگذشتهٔواردٔبحثٔمرمٔطبقه
هرایٔدهد؛ٔهمٔبأگروههایٔمختلفٔرأارتقأمیالمکاسبٔبأگروهدؤفائدهٔمرمٔدارد:ٔفائدهٔاولشٔاینٔاستٔکهٔقابلیتٔتفاهمٔفقه

هرایٔکنردٔاهمیرتٔتحلیلدهردٔؤکمرمٔمیالمکاسربٔرأارتقرأمیسازٔؤهمٔبأعامهٔمردم،ٔزبرانٔتفراهمیٔفقهمرجعٔؤتصمیم
کنردٔایرنٔاسرتٔکرهٔالمکاسربٔمیجأبیافتد.ٔکممٔدومیٔکهٔاینٔمباحثراتٔفقهٔ-یمٔاهمیتٔواقعیٔدارندکهٔ-ٔالمکاسبفقه

داریٔمطرحٔاستٔمبنایٔتوانیمٔبأمعیارهاییٔکهٔدرٔنظامٔسرمایهآوریمٔمیبندیٔمشاغلٔبهٔدستٔمیمعیارهاییٔکهٔدرٔبحثٔطبقه
را1ٔٔورودٔبهٔمسئلهٔنظامٔمقایسرهٔ-حوزهٔعلمیهٔمبارکهٔقمٔٔخصوصأ ٔ-دانیدٔکهٔاگرٔحوزهٔعلمیهٔنظامٔمقایسهٔقرارٔدهیم.ٔشمأمی

هایٔغلر ٔدادهٔؤفاضلیٔبهٔاینٔمسئلهٔورودٔنداشتهٔباشد،ٔدرٔواقعٔفرصتٔبروزٔرأبهٔتعاریفٔؤتحلیلٔطلبهٔ تضعیفٔکندٔیأاینکهٔ
بنردیٔفقرریٔیارهاییٔکهٔدرٔبابٔطبقهبنابراینٔمع؛ٔهأؤمفاهیمٔغل ٔمریأکردهٔاستفرصتٔتأثیرگذاریٔدرٔاذهانٔرأبرایٔبدعت

آورد.ٔهمچنرینٔدرٔجلسرهٔآوریمٔاینٔدؤفایدهٔمرمٔرأبرایٔمأبهٔارمغرانٔمریالمکاسبٔبهٔدستٔمیگذاریٔمشاغلٔدرٔفقهارزش

                                                           
ٔ.هرٔعصرٔیهاهأؤضاللتؤمقابلهٔبأبدعتٔ«ّیٔغ»ؤ«ٔرشد»ٔۀمسئلٔانیکردنٔمٔسهیمقأیعنیٔسه؛ینظامٔمقا.1ٔ

 6(،ٔجلسهٔیاسالمٔشرفتیپٔیالگؤۀدورهٔازٔدانشنامٔنیوسومی)سٔانیالبفقهٔۀدور
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بندیٔمشاغلٔرأبهٔدستٔآوریمٔؤمعیارهرایٔتوانیمٔالاقلٔازٔمحتوایٔچرارٔدستهٔازٔروایات،ٔطبقهگذشتهٔعرضٔکردیمٔکهٔمأمی
ٔکنیم.2ٔبندیٔمشاغلٔرأاستحصالبقهاکمٔبرٔطح
 گذاری مشاغل.بیان ثبتی از چهار دسته روایات نظام ارزش۲

کنند؛ٔمأغیبٔمیکنندٔروایاتٔعامیٔهستندٔکهٔبهٔشغلٔؤحرفهٔتراولینٔدستهٔازٔروایاتیٔکهٔمأرأبرایٔاینٔعرصهٔمرمٔکممٔمی
ٔدعوتٔمیٔبودنصاحبٔحرفهٔتعدادٔزیادیٔازٔآیاتٔؤروایاتٔداریمٔکهٔمأرأبهٔ ٔحرفرهٔبرودنٔکنند،ٔمطلقٔمؤمنینٔرأبرهٔصراحب 

تٔکررده،ٔهأتمرکزٔکردهٔؤسپسٔبهٔشرغلٔدعرورویٔآنٔهاییٔکهٔامامٔایٔکهٔرویٔآنٔاتکأشدهٔؤحیثکنند.ٔادلهدعوتٔمی
أآنٔروایاتٔرٔدیروزٔبرخیٔازٔیمٔدستهٔازٔروایاتٔهستندٔکهٔهااینبندیٔمشاغلٔهستند.ٔبخشیٔازٔنظامٔارزشیٔحوزهٔطبقهٔهاآن

 بندیٔکنیم.ٔبقهطبهٔدستٔمأدادٔتأبرٔاساسٔآنٔمعیارهأارزشٔمشاغلٔرأٔمحضرٔشمأخواندم.ٔدرٔآنجأمعیارهاییٔرأامامٔ
کنمٔشرحٔبیشتریٔطورٔکهٔعرضٔکردمٔدرٔاینٔجلسهٔسعیٔمیدستهٔدومیٔازٔروایاتٔدرٔاینٔحوزهٔقابلیتٔاستفادهٔداردٔکهٔهمان

مهٔاست،ٔدرٔحوزهٔعلمیره،ٔزیرادٔراجرعٔبرهٔروایراتٔمربروطٔبرهٔهأبدهمٔؤآن،ٔروایاتٔمربوطٔبهٔحوزهٔمکاسبٔمحّرٔهٔآنراجعٔب
شود؛ٔالزمٔاستٔاینٔمباحثراتٔازٔایرنٔحیرثٔهرمٔتکمیرلٔشرود.ٔازٔکردامٔحیرث ٔازٔایرنٔحیرثٔکرهٔمکاسبٔمحرمهٔبحثٔمی

هأتوجهٔشود.ٔمنٔبرخریٔازٔیژهٔقرارٔبگیردٔؤدرٔمباحثاتٔبهٔآنالمکاسبٔموردٔتأکیدٔوروایاتٔفقه3ٔؤوجهٔثبتیٔ«الشرایععلل»
آنٔپرداختمٔیعنیٔٔکهٔدرٔروزهایٔقبلٔبه-کنمٔتأیمٔفتحٔبابیٔشود،ٔالبتهٔبهٔمانندٔفصلٔقبلٔاینٔروایاتٔرأمحضرٔشمأعرضٔمی

لٔادعاییٔکهٔرأکهٔمطرحٔکردیمٔخواهمٔاصبنایٔمنٔبرٔاینٔنیستٔکهٔهمهٔروایاتٔاینٔحوزهٔرأبیاورمٔفق ٔمیٔ-فصلٔروایاتٔعام
بندیٔمشاغلٔاستفادهٔکنیردٔتوانیدٔازٔروایاتٔمکاسبٔمحرمهٔبرایٔحوزهٔطبقهجأبیافتد،ٔدرٔاینجأادعأبرٔاینٔاستٔکهٔشمأمی

ٔاید؛درٔروایتٔازٔچندٔچیزٔنریٔشدهشمأٔمثالٔ 

 محرَّمههای .بیان برخی از روایات ثبتی در حوزۀ روایات شغل۱/۲

از4ٔٔ«سئلتٔابأجعفرٔعنٔالغلولٔقالٔکلٔشیءٔغّلٔمنٔاالمامٔفرؤسحت»کنم:ٔرأمحضرتانٔعرضٔمیٔمامٔباقرٔمنٔروایتٔا
فریبیٔدرٔآنٔمسئلهٔباشدٔکرهٔبرهٔ«ٔغلٔمنٔاالمام»هرٔچیزیٔ«ٔکلٔشیء»فرمودٔٔکردندٔامامٔٔسؤالٔمسئلهٔغلولٔازٔامامٔ

شودٔؤکلمهٔسحتٔدرٔمالٔحرامٔظررورٔداردٔآنررمٔازٔحتٔمحسوبٔمیآنٔفریبٔازٔناحیهٔامامٔمالیٔبهٔدستٔبیاید،ٔاینٔسٔلهٔ یوس
بازٔاگرٔکسریٔازٔمرالٔیتریمٔاسرتفادهٔکنردٔ«ٔؤاکلٔالمالٔالیتیمٔؤشبرهٔسحت»فرمایدٔنوعٔاشّدٔآن.ٔهمچنینٔدرٔادامهٔروایتٔمی

                                                           
 .ٔاستحصالٔ=ٔبهٔدستٔآوردن.2
ٔالبیان(ٔاست:لۀٔقاعدۀٔبیانٔمبتنیٔبرُٔمکثٔ)یکیٔازٔقواعدٔفقه.ٔثبت،ٔتحلیلٔؤپردازشٔسهٔمرح3

ٔثبت:ٔبرقراریٔارتباطٔمیانٔحکم،ٔبأفطرتٔؤنیازٔافراد.
ٔتحلیل:ٔپسٔازٔآنکهٔحکم،ٔبرایٔافرادٔثبتٔشدٔؤبهٔپذیرشٔرسید،ٔبایدٔابعادٔآنٔمسئلهٔبرایٔمخاطبٔتببینٔشود.

ٔپردازش:ٔتبیینٔنحوۀٔعملٔؤتحققٔحکم.
 7وسومینٔدورهٔازٔدانشنامۀٔالگویٔپیشرفتٔاسالمی(،ٔجلسهٔالبیانٔ)سیبیشترٔر.کٔدورۀٔفقهٔبرایٔاطالع

َبأَجْعَفٍر4ٔ
َ
ْلُتٔأ

َ
َٔمْرَواَنَٔقاَل:َٔسأ ْٔبن  ار 

َئاٍبَٔعْنَٔعمَّ ٔر  ئِّْبن  َٔشئْ.ٔاْلَحَسُنْٔبُنَٔمْحُبوٍبَٔعْنَٔعل  َٔفَقاَل:ُٔکلُّ ٔاْلُغُلول  مََٔعن  َنٔاْْل  ٔم 
ْکُلٍٔءُٔغلَّ

َ
َٔفُرَؤُسْحٌتَٔؤأ ام 

َٔؤَثَمُنٔالْٔ ر  ُجوُرٔاْلَفَواج 
ُ
ْنَرأأ یَرٌةٔم  ْنَواٌعَٔکث 

َ
ْحُتٔأ ْبُرُهُٔسْحٌتَٔؤالسُّ َٔؤش  یم  ٔاْلَیت  َٔؤالَمال  رٔ َخْمر  َٔؤاْلُمْسک  یذ  ب 

أانَّ مَّ
َ
َٔفأ َنة  َبأَبْعَدٔاْلَبیِّ َٔٔؤالرِّ ََ ر َٔذل  نَّ َٔفإ  ئاْلُحْکم  َشأف  لرِّ

.ا ه  َرُسول  َٔؤب  یم  ٔاْلَعظ  ه 
اللَّ ْٔلُکْفُرٔب 

؛ٔازٔعٔبسیاریٔداردانوا«ٔسحت»غلولٔعبارتٔاستٔازٔهرٔچیزیٔکهٔازٔامامٔدزدیدهٔشودٔؤآنٔحرامٔاستٔؤخوردنٔمالٔیتیمٔؤمانندٔآنٔحرامٔاستٔؤ
ٔرشروهٔدرٔحکرمٔازٔروشنٔشدنٔ]اینکهٔحرامٔاست[ٔؤاماکنندهٔؤربأبعدٔهایٔبدکارانٔؤمبلغٔ]حاصلٔاز[ٔشرابٔؤشرابٔخرمأؤمستهأپاداشآن

 کردنٔپسٔهمانأآنٔکفرٔبهٔخدایٔبزرگٔؤرسولشٔاست.
 368،ٔص6ٔترذیب،ٔجٔ
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 3المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

منٔالخمرٔؤالنبیرذٔالمسرکرٔؤؤالسحتٔانواعٔکثیرهٔمنرأاجورٔالفواجرٔؤث»دهندٔشودٔبعدٔامامٔتوضیحٔمیمبتالیٔبهٔسحتٔمی
کندٔامامٔانواعٔدیگریٔازٔسحتٔرأبحثٔمی«ٔالربأبعدٔالبّینهٔفأمأالرشاءٔفیٔالحکمٔفإّنٔذلمٔالکفرٔباللهٔالعظیمٔؤبرسولهٔ

هٔآیدٔؤپولیٔکرهٔازٔناحیرآید،ٔهمچنینٔپولیٔکهٔازٔناحیهٔخمرٔبهٔدستٔمیمنٔجملهٔاجرٔؤمزدیٔکهٔازٔناحیهٔگناهانٔبهٔدستٔمی
مسئله7ٔٔؤحرمتٔنبیذٔبهٔدلیلٔسنتٔپیامبرٔاست.6ٔهأبهٔخاطرٔآیاتٔقرآنٔاستآیدٔکهٔحرمتٔیکیٔازٔآنبهٔدستٔمی5ٔنبیذٔمسکر

«ةنَٔی ّٔبََٔال»ربأبعدٔازٔاینکهٔپسٔازٔ
ٔ-ندشرودٔکرهٔمیناگرٔمنجرٔبهٔدرآمدیٔشرو-ٔهااین؛9ٔ«ارتشایٔدرٔحکم»اثباتٔشودٔؤمسئله8ٔٔ
انردٔدرٔاینٔروایاتٔبحرثٔکردهٔهأبخشیٔازٔمکاسبٔمحرمهٔهستندٔکهٔامامٔاینٔمثالٔ شود.ٔمیهمهٔازٔمواردُٔسحتٔمحسوبٔ

ٔامامٔصادقٔٔمثالٔ شدهٔاستٔبیانٔهأکنیدٔیمٔعلتیٔبرایٔآنهأرأبهٔصورتٔمجزأدرٔروایاتٔبحثٔمیشمأوقتیٔهرکدامٔازٔاین
حضرتٔفرمودندٔربأحرامٔشردهٔترا10ٔٔ«تمتنعوأعنٔاستناءٔالمعروفإنمأحرمٔاللهٔعزوجلٔالربألئالٔ»درٔموردٔمسئلهٔربأفرمودندٔ

بایدٔبهٔآیدٔکهٔمأیعنیٔیمٔمالکٔبهٔدستٔمی؛ٔاستٔالحسنهقرضشمأازٔکارٔخیرٔبازداشتهٔنشویدٔؤمنظورٔازٔکارٔخیرٔدرٔاینجأ
هرایٔحرمرتٔمسرئلهٔازٔعلتتوجهٔکنیم.ٔلذأیکیٔٔ-کردنٔرواب ٔانسانیٔاسترایٔبرینهکهٔعاملٔمرمیٔب-الحسنهٔمسئلهٔقرض

هاییٔدرٔروایاتٔدیگریٔکهٔدرٔاینٔحوزهٔبحثٔشدهٔاستٔعلتٔحرمتٔبرخیٔازٔسحتٔمثالٔ ربأدرٔاینٔروایتٔبحثٔشدهٔاست.ٔیأ
ٔهستٔکهٔمحمدٔبنٔسنانٔازٔابریٔالحسرنٔالرضرا11ٔٔالشرایعاند:ٔبهٔعنوانٔمثالٔروایتیٔدرٔعللکهٔبحثٔکردیمٔرأتشریحٔکرده

                                                           
 .ٔنبیذٔمسکر=ٔشرابٔخرما.5
6. ٔ ٔالشَّ ْنَٔعَمل  ْجٌسٔم  ْزالُمٔر 

َ
ْنصاُبَٔؤاْْل

َ
ُرَٔؤاْْل َمأاْلَخْمُرَٔؤاْلَمْیس 

نَّ ذیَنٔآَمُنوأإ 
َرأالَّ یُّ

َ
ُحونیأأ ُکْمُٔتْفل 

ُبوُهَٔلَعلَّ َٔفاْجَتن  90ٔ/ٔالمائدةْٔٔیطان 
دهٔهاییٔکرهٔبرهٔآنٔتفرألٔزهاییٔکهٔ]ٔبرایٔپرستشٔ[ٔنصبٔشدهٔوپارهٔچوبکنندهٔؤقمارٔؤبتایٔاهلٔایمانٔ!ٔجزٔاینٔنیستٔکهٔهمهٔمایعاتٔمستٔ

 [ٔپیروزٔشوید.برٔموانعٔراهٔسعادتشود،ٔپلیدٔؤازٔکارهایٔشیطانٔاست؛ٔبنابرٔاینٔازٔآنرأدوریٔکنیدٔتأ]می
ئٍّعَٔقاَل:ٔٔ.7 َٔعْنَٔعل  ه  ئٍَّعْنٔآَبائ  َٔعل  ْٔبن  ْید  ٍدَٔعْنَٔز َٔخال  ؤْبن  ئَُّعْنَٔعْمر  ئٍّاْلَکْلب  ٔاْلُحَسْیُنْٔبُنَٔعل  ره 

ٔصَٔفَقاَلَٔیأَرُسروَلٔاللَّ ه 
ٔاللَّ َٔرُسول  ْهل 

َ
ْنٔأ َذَنَٔرُجٌلٔم 

ْ
اْسَتأ

ئَقاَلٔلَٔ ن  ْوص 
َ
َٔؤأ ار 

النَّ ْقَتٔب  ْحر 
ُ
ْعَتَٔؤأ ْنُٔقط  َٔؤإ 

َٔشْیئا  ه 
اللَّ َكٔب  ْنٔاَلُٔتْشر 

َ
ٔأ ََ ی وص 

ُ
َٔؤاَلُٔهٔأ َرَٔٔتْعص 

َ
ْنٔأ َٔؤإ 

ََ َدْی ْنُٔدْنَیاَكَٔفراْخُرْجٔال  ْنَٔتْخُرَجٔم 
َ
ٔمٔ اَدأأ ْنَررأَؤاَلَٔتُسربَّ

ْشٔ ب  َمَٔفاْلَقُهٔب  َخاَكٔاْلُمْسل 
َ
یَتٔأ َذأَلق  اَسَٔؤإ  ٔالنَّ ْنٔفضلَٔ]َفْضل  َٔلُهٔم 

ْغٍٔرَٔحَسٍنَٔؤُصبَّ ْبل 
َ
َكٔأ رَنٔاْلُمٔٔ[َٔدْلو  یَتٔم  راَمْنَٔلق  راَلَمَٔؤاْدُعٔالنَّ رئالسَّ یَنَٔعنِّ م  َلریْٔسرل  َسٔإ 

ْمُرْمٔ ْعل 
َ
َٔیْعُقوَبَٔؤأ ْنُٔوْلد  ْتَقَٔرَقَبٍةٔم  ٔع 

ََ َجاَب
َ
َٔمْنٔأ ُکلِّ ٔب 

ََ َٔل نَّ
َ
ْنٔأ ْیق 

َ
َٔؤأ ْساَلم  نَّٔاْْل 

َ
َغْیَراَء[ٔعَٔالصغٔٔأ یَذَٔؤُهَؤرابٔ]الصُّ ب 

ئالنَّ ْمَٔحَراٌمَٔیْعن  ٍرَٔٔلْیر  ُٔمْسک 
اْلَخْمُرَٔؤُکلُّ

ٔ.َحَرام
ٔواردٔشدٔؤگفت:ٔایٔرسولٔخدا!ٔمرأسفارشیٔفرما ٔمردیٔبرٔرسولٔخدأٔفرمود:امامٔعلّیٔٔ

ؤمرادرتٔرأٔرٔچهٔقطعهٔقطعهٔؤسوزاندهٔشوی،ٔمعصیتٔؤمخالفتٔپردرکنمٔکهٔهرگزٔبهٔخدأشركٔنورزیٔاگحضرتٔبهٔاؤفرمود:ٔتؤرأسفارشٔمی
هٔدوسرتٔهنگامیٔکهٔبٔوانجامٔمده؛ٔؤاگرٔچهٔخواستهٔباشندٔکهٔازٔاموالٔخودٔدستٔبرداری،ٔدستٔبردارٔؤبیرونٔبرو.مردمٔرأناسزأؤبدگوییٔمکن؛ٔ

هٔاؤیٔسرالمٔمررأبرخودٔبهٔایشانٔبپرداز،ٔهرٔکرهٔازٔمسرلمانانٔرأدیردٔؤبرادرٔمسلمانتٔبرخوردٔنمودیٔشادابٔؤخوشرؤباش؛ٔؤازٔاضافاتٔدرآمد
حضررتٔٔهٔازٔفرزندانبرسان.ؤمردمٔرأدعوتٔبهٔاسالمٔکنٔؤمطمئنٔباشٔکهٔبهٔتعدادٔهرٔنفرٔکهٔپاسخٔمثبتٔدهدٔؤهدایتٔشودٔپاداشٔآزادیٔیَٔبند

اَلُمٔبرایتٔمی ٔالسَّ گاهٔکنٔکهُٔصٔیعقوبَٔعَلْیه  ایٔحرامٔستٔکننده)بلکه(ٔهرٔمٔغَیراءٔحرامٔاستٔکهٔهمانٔشرابٔ)مستٔکننده(ٔباشد؛ٔوباشد؛ٔؤمردمٔرأآ
ٔ[یخواهدٔبود.]ترجمهٔصالح

 ۲۰الزهدٔصٔٔکتاب
 .ٔیعنیٔپسٔازٔروشنٔشدنٔحکمٔحرمتٔربا.8
 .ٔیعنیٔرشوهٔگرفتنٔقاضیٔبرایٔحکمٔکردن.9
ئُعَمٔٔ.10 ب 

َ
ٔأ ٔاْبن  َٔعن  یه  ب 

َ
یَمَٔعْنٔأ ْبَراه  ئُّْبُنٔإ  َٔعل  ه 

ٔاللَّ ئَعْبد  ب 
َ
ٍمَٔعْنٔأ َٔسال  ْٔبن  َشام  ْٔٔیٍرَٔعْنٔه  رن  راُسٔم  رَعٔالنَّ َکرْیاَلَٔیْمَتن  َبرأل  ٔالرِّ

َٔؤَجلَّ ُهَٔعزَّ َمٔاللَّ َمأَحرَّ نَّ َقاَل:ٔإ 
. ٔاْلَمْعُروف  َناع  ٔاْصط 
ٔی[]ترجمۀٔبربودکارسازیٔاجتماعیٔکوتاهیٔنکنند.ربأرأحرامٔکرد،ٔتأمردمٔازٔکارگشائیٔؤٔ-عزٔؤجلٔ-گفتٔخداوندٔابؤعبدٔالّلهٔصادقٔ

 146،ٔص5ٔالکافي،ٔج
عٔکتاب .11 رائ 

َلُلٔالَشّ  ٔق(ٔاست.381ٔصدوقٔ)ٔخیشٔۀنوشتٔیدتیؤعقٔیدرٔبابٔعللٔاحکامٔشرعٔیثیحدٔیع 
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گویردٔدرٔمی12ٔ«کتبٔالیهٔفیمأکتبٔمنٔجوابٔمسائلهٔحّرمٔاکلٔمالٔالیتیمٔظلمألعللٔکثیرهٔمنٔوجوهٔالفسراد»کنندٔکهٔنقلٔمی
بهٔدالیرلٔکثیرریٔازٔپایگراهٔٔ–البتهٔاکلٔمالٔیتیمیٔکهٔبرٔپایهٔظلمٔباشدٔٔ-بودٔکهٔاکلٔمالٔیتیمٔحرامٔشدهٔٔگونهاینهایٔامامٔنوشته

«ٔاولٔذلمٔاذأاکلٔمالٔالیتیمٔظلمرأفقردٔاعرانٔعلریٔقتلره»فرمایدٔبعدٔحضرتٔمیفسادٔوجودٔداردٔکهٔاین،ٔحرامٔشدهٔاست.ٔ
اذٔالیتریمٔغیررٔمسرتغنٔؤالٔ»ٔیتیمُٔکشتهٔشردهٔؤحیراتشٔقطرعٔشرودٔگویدٔاگرٔکسیٔمالٔیتیمٔرأاستفادهٔکندٔکممٔکردهٔکهمی

رفٔکنیدٔدرٔواقعٔکمرمٔکردیردٔکرهٔاؤازٔتواندٔرویٔپایٔخودشٔبایستدٔؤشمأاگرٔدرٔمالٔیتیمٔتصفردٔیتیمٔنمی«ٔمحتملٔلنفسه
لٔروایتٔرأنگاهٔکنید:ٔ اذٔالیتیمٔغیرٔمستغنٔؤالٔمحتملٔلنفسهٔؤالٔقائمٔبشأنهٔؤالٔلهٔمرنٔیقرومٔعلیرهٔؤیکفیرهٔ»بینٔبرود.ٔمعلَّ

شمأمالٔیتریمٔرأبرهٔگویدٔهیچٔکسیٔنیستٔکهٔمثلٔپدرٔؤمادرٔیتیمٔبتواندٔامورٔیتیمٔرأمتکفلٔشودٔبنابراینٔاگرٔمی«ٔکقیامٔوالدیه
فإذأاکلٔمالهٔفکانهٔقدٔقتلهٔؤصرّیرهٔالریٔ»کنندٔرود.ٔدوبارهٔامامٔتأکیدٔمیایدٔکهٔاؤازٔبینٔبچالشٔکشیدیدٔدرٔواقعٔکممٔکرده

بعردٔامرامٔ«ٔؤصّیرهٔالیٔالفقرٔؤالفاقره»ایدٔکهٔیتیمٔبهٔسمتٔفقرٔبرودٔمانندٔاینٔاستٔکهٔیتیمٔرأبکشید.ٔشمأکممٔکرده«ٔالفقر
ٔکنردٔدهرد،ٔداردٔادلرهٔرأبحرثٔمیروایتٔادامهٔمی«ٔمعٔمأخّوفٔاللهٔعزوجلٔمنٔالعقوبه»کنندٔدالیلٔدیگریٔهمٔبحثٔمی

ؤ«ٔکنرد.یٔکندٔبعدهأزمینهٔانتقامٔیتیمٔرأفراهمٔمیدرازدستاگرٔکسیٔبهٔمالٔیتیمٔ»فرماید:ٔآخرینٔعبارتٔهمٔاینٔاستٔکهٔمی
«ٔفیٔذلمٔمنٔطلبٔالیتیمٔبسعرهٔاذأادرکٔؤوقوعٔشرناءٔؤالعداوهٔؤالبغضاءٔحتیٔیتفانرأمعٔما»ٔوقتآنیتیمٔوقتیٔبزرگٔشودٔ

هأدرٔاینجأبرهٔدردٔشود.ٔبازٔمالکداریٔایجادٔمییعنیٔیمٔدرگیریٔجدیٔادامه؛ٔروندٔکهٔهمدیگرٔرأفنأکنندیعنیٔبهٔسمتیٔمی
ضمٔدرٔایرنٔجلسرهٔکهٔحاالٔدرٔقسمتٔآخرٔعرای–گیریدٔیأناقصٔهأرأبهٔتعبیرٔامروزٔحوزویٔتامٔبخورد.ٔحاالٔچهٔاینٔمالکمی

آید.ٔآنجأدرٔروایتٔاولٔفرمودٔکهٔربأحرامٔهأدرٔروایاتٔمکاسبٔمحرمهٔبهٔدستٔمیبهٔهرٔحالٔاینٔمالکٔ-کنمٔولیتحلیلٔمی
فٔٔالحسنهٔرأترکٔنکنید؛ٔاینجأفرمودٔاکلٔمالٔیتیمٔحرامٔشدهٔتأشمأبهٔیتیمٔضربهشدهٔتأشمأقرض نزنید.ٔمأدرٔبابٔنظریهَٔتَعرُّ
هأبأایتامٔاستٔکهٔبهٔصرورتٔمفصرلٔهأتنظیمٔرابطهٔانسانحوزهٔتنظیمٔرواب ٔانسانیٔوجودٔداردٔیکیٔازٔآن13ٔعرضٔکردیمٔکهٔ

برازٔمحمردٔبرنٔ«ٔقالٔسمعت»آمدهٔکهٔ13ٔٔدرٔروایاتٔمأبهٔآنٔپرداختهٔشدهٔاست.ٔیأدرٔروایتٔدیگریٔدرٔعیونٔاخبارٔالرضا
حّرمٔاللهٔالخمرٔلمأفیهٔمنٔالفسادٔؤمنٔتغییرهأٔٔسمعتٔاباالحسنٔعلیٔبنٔموسیٔالرضأ»ان،ٔاینٔروایتٔرأنقلٔکردهٔکهٔسن

شودٔاگرٔمسئلهٔخوردنٔشرابٔدرٔجامعهٔتثبیتٔشرود.ٔگویدٔعقلٔتضعیفٔمیمیٔ؛کندرأبحثٔمیٔییمٔمالک14ٔ«عقولٔشاربیرا
                                                           

 .1ر.کٔبهٔپیوستٔشمارهٔٔبرایٔمشاهدهٔروایتٔامامٔرضأٔ.12
ٔالّرضأٔوُنٔیعُٔٔ.13  ق(ٔاست281صدوقٔ)ٔخیشٔۀنوشتٔامامٔرضأٔیؤزندگانٔاتیروادرٔبابٔٔیثیحدٔیکتابٔأْخبار 
ْعَدآَبأ.14 ٔالسَّ ئُّْبُنٔاْلُحَسْین  َثَنأَعل 

ُهَٔقاَلَٔحدَّ َمُهٔاللَّ َٔرح  ل 
ٔاْلُمَتَوکِّ ُدْٔبُنُٔموَسیْٔبن 

َثَنأُمَحمَّ ٔعََٔحدَّ یه  ب 
َ
ٍدَٔعْنٔأ َٔخال  ْٔبن  د 

ْحَمُدْٔبُنُٔمَحمَّ
َ
َثَنأأ َٔقاَلَٔحدَّ يُّ ٔد  د  ْنُٔمَحمَّ

َضأ ئَّْبَنُٔموَسیٔالرِّ َٔعل  َبأاْلَحَسن 
َ
ْعُتٔأ َناٍنَٔقاَلَٔسم  ٔس  ُهٔاْلَخْمَرٔٔ:َیُقوُلْٔٔبن  َمٔاللَّ َهأُعُقٔلٔ َحرَّ یر  ْنَٔتْغی  َٔؤم  َنٔاْلَفَساد  یَرأم  یَرأَؤَحْمَٔمأف  ب  اُهْمَٔعَلیٔوَلَٔشار  یَّ َرأإ  ل 
ٔ َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه 

ٔاللَّ ْنَکار  َنٔٔإ  ْنُرْمٔم  َٔمأَیُکوُنٔم  ر  َٔؤَسائ  ه  َٔؤَعَلیُٔرُسل  َٔعَلْیه  َیة  ْر َٔٔؤاْلف  َٔؤاْلَقْذَٔؤاْلَفَساد  ٔمٔ ٔاْلَقْتل  َجاز  ْحت  ٔاال  ة 
لَّ َٔؤق  َناء  َٔؤالزِّ نْنَٔشيْف  ٍٔٔءٔم  ََ َذل  َٔفب  اْلَحَرام 

ُهَٔحٔ نَّ
َ
ٔأ َبة  ْشر 

َ
َنٔاْْل ٍرٔم  ُٔمْسک 

َراَقَضْیَنأَعَلیُٔکلِّ َبت  ْنَٔعاق  ت ئم 
ْ
ُهَٔیأ نَّ

َ
ٌمْٔل  ت ئَراٌمُٔمَحرَّ

ْ
ٔاْلَخْمَٔٔمأَیأ َبة  ْنَٔعاق  رهٔ م 

اللَّ ُنٔب  ْبُهَٔمْنُٔیْؤم  َٔفْلَیْجَتن  َنرأَؤٔر  َٔؤَیَتَوالَّ رر  ٔاآلْخ  َؤاْلَیرْوم 
ْصَمَةَٔبْیَنَنأَؤبَٔ ُهٔاَلٔع 

نَّ ٍرَٔفإ  َٔشَراٍبُٔمْسک  َتَنأُکلَّ ُلَٔمَودَّ یَرا.َیْنَتح  ب  ْٔیَنَٔشار 
سرببٔٔوشنیدمٔکهٔفرمودٔخدأشرابٔرأازٔاینٔجرتٔحرامٔکردٔکهٔموجربٔفسرادٔشرودٔٔازٔمحمدٔبنٔسنانٔمرویٔاستٔکهٔگفتٔازٔحضرتٔرضأ

ؤرسولٔاؤرسیدهٔٔداخازٔٔتیٔکهتغییرٔعقلٔآشامندهٔآنٔبشودٔؤاؤرأواداردٔبرٔانکارٔکردنٔخداوندٔعالمٔؤدروغٔبستنٔبرٔاؤؤپیغمبرانٔاؤؤسایرٔمحرما
ینٔسببٔاهٔحرامٔپسٔبٔزنأدادنٔؤزنأکردنٔؤمنعٔنکردنٔخودٔرأازٔچیزیٔازٔمحرماتٔیعنیٔباكٔنداشتنٔازٔهرٔعملهٔاستٔمثلٔفسادٔؤقتلٔؤنسبتٔب
بخردأؤٔکسریٔکرهٔکنندهٔحرامٔاستٔزیرأکهٔعاقبتٔآنٔچونٔعاقبتٔخمرٔاستٔؤمفاسدٔویٔبرٔآنٔمرتبٔشودٔپرسمأحکمٔنمودیمٔباینکهٔهرٔمست

لٔعقرلٔکنندهٔباشدٔؤسببٔزواکندٔبایدٔازٔهرٔچیزیٔکهٔمستیرسولٔؤروزٔقیامتٔایمانٔآوردهٔؤوالیتٔمأرأقبولٔکردهٔاستٔؤادعایٔدوستیٔمأم
ٔند.اعتٔمأمحرومشودٔاجتنابٔکندٔزیرأکهٔمیانٔمأؤشرابخوارٔربطیٔؤعردیٔنیستٔیعنیٔاینٔطائفهٔبمأائمهٔامیدوارٔنباشندٔزیرأکهٔازٔشف

 98،ٔص2ٔجعیونٔأخبارٔالرضأ
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ررأایراهمٔعلریٔانکرارٔاللرهٔ»کنرد:ٔهایٔدیگریٔرأهرمٔبحرثٔمیکپسٔیمٔمالکیٔاستٔؤآن،ٔتضعیفٔعقلٔاست.ٔمال ؤحمل 
انکارٔؤدروغٔبسرتنٔبرهٔٔنهٔ یزمشودٔشودٔؤشرابٔنوشیدهٔمیگویدٔوقتیٔعقلٔتضعیفٔمیمی«ٔعزوجلٔؤفریةٔعلیهٔؤعلیٔرسله

هٔاالحتجازٔمنٔٔؤسائرٔمأیکونٔمنرمٔمنٔالفسادٔؤالقتل»فرمایدٔشود.ٔبعدٔمیخدأؤپیامبرانٔخدأآمادهٔمی لَّ ؤالقذفٔؤالزنأؤق 
هرایٔهرأمالککندٔکهٔهمرهٔاینافتدٔؤزنأگسترشٔپیدأمیگویدٔقتل،ٔفساد،ٔقذفٔؤترمتٔزدنٔاتفاقٔمیمی«ٔشیءٔمنٔالحرام

هایٔجدیدیٔدستٔپیردأمشخصیٔهستند.ٔپسٔاگرٔمأدرٔبابٔمکاسبٔمحرمه،ٔاینٔروایاتٔرأبررسیٔکنیمٔبهٔیمٔمالکٔکامالٔ 
تانٔداشتیم:ٔدیروزٔبندهٔروایراتیٔدرٔحروزهٔدسرتهٔروایراتٔکنیم.ٔاینٔرأاضافهٔکنیدٔبهٔبحثیٔکهٔدرٔجلسهٔدیروزٔمحضرٔشریفمی

بازٔدرٔآنجأمسئلهٔعقل15ٔٔ«ترکٔالتجارةٔتنقصٔالعقل»حضرتٔفرمودٔٔمثالٔ کردندٔخواندمٔکهٔعامیٔکهٔبهٔشغلٔداشتنٔدعوتٔمی
مسئلهٔاستغنایٔازٔمردم،ٔیمٔمالکیٔبودٔکهٔآنجأبحرث16ٔٔ«ارهٔاستغنیٔعنٔالناسمنٔطلبٔالتج»موضوعیتٔداشتٔیأفرمودندٔ

درٔآنٔروایاتیٔکهٔخواندیمٔمسئلهٔرسیدگیٔبهٔامورٔخانواده،ٔیمٔمالکی17ٔٔ«الکادٔعلیٔعیالهٔکالمجاهدٔفیٔسبیلٔالله»یأٔشدهٔبود
ستهٔدومٔروایراتٔکرهٔروایراتٔمکاسربٔمحرمرهٔکرد.ٔپسٔدحرفهٔؤپذیرشٔشغلٔدعوتٔمیٔادگرفتنبودٔکهٔامامٔبرٔمبنایٔآنٔبهٔی
ٔیٔکنیم.ریکارگبهبندیٔمشاغلٔهأرأدرٔحوزهٔطبقهیابیٔکنیمٔؤاینٔمالککندٔکهٔمالکهستندٔبازٔبهٔمأکممٔمی

یٔکرهٔعررضٔکرردیمٔروایراتیٔهسرتندٔکرهٔطورهمرانکنردٔبندیٔمشراغلٔکمرمٔمیدستهٔسومٔروایاتیٔکهٔمأرأدرٔحوزهٔطبقه
کنند.ٔیمٔروایتٔازٔاینٔدستهٔرأجلسهٔگذشتهٔخواندیمٔؤپنجٔشغلٔمکرروهٔوجودٔبهٔمشاغلٔمکروهٔداللتٔمیاصطالحٔفقهٔمبه

از18ٔٔ«فانرهٔالٔیسرلمٔمرنٔاالحتکرار»نرویرد؛ٔچرونٔ«ٔبّیاعٔالطعام»امامٔفرمودندٔبهٔسمتٔٔمثالٔ آنٔبحثٔکردیم.ٔٔادلهٔ رأهمراهٔبأ

                                                           

َٔیْنُقُصٔالعقَلٔقاَلٔعلئبنٔإبراهیم،ٔعنٔأبیه،ٔعنٔابنٔأبئعمیر،ٔعنٔحمادٔبنٔعثمان،ٔعنٔأبئعبدٔاللهٔٔ.15  :َٔتْرُكٔالّتجارة 
ٔکاهد.:ٔرهأکردنٔتجارت،ٔعقلٔرأمیامامٔصادقٔ

 148،ٔص5ٔجٔٔ،یالکافٔ
یَمٔٔ.16 ْبَراه  ئُّْبُنٔإ  َٔٔعل  ه 

ٔاللَّ ئَعْبد  ب 
َ
ئَِّعْنٔأ ْعَفَران  ٍدٔالزَّ ئُعَمْیٍرَٔعْنُٔمَحمَّ ب 

َ
ٔأ ٔاْبن  َٔعن  یه  ب 

َ
ْنَٔکراَنَٔٔعْنٔأ ُٔقْلُتَٔؤإ  اس  ٔالنَّ َجاَرَةٔاْسَتْغَنیَٔعن 

َقاَل:َٔمْنَٔطَلَبٔالتِّ
ئ ٔف  ْزق  ٔالرِّ ْعَشار 

َ
ْسَعَةٔأ ٔت 

نَّ ٔإ 
یال  ْنَٔکاَنُٔمع  َٔقاَلَٔؤإ 

یال  .ُمع  َجاَرة  ٔالتِّ
ُنهٔدرهمٔٔنوارٔباشد.ٔهماناهرٔچندُٔپرٔخأآری؛[»]فرمودٔ:ٔ«ٔهرٔچندُٔپرٔخانوارٔباشد »گفتم:ٔ«.ٔشودهرٔکسٔدرٔپیٔبازرگانیٔرود،ٔازٔمردمٔبیٔنیازٔمی

ٔ«.روزیٔدرٔبازرگانیٔاست
 148،ٔص5ٔالکافي،ٔج

ُق[َقاَلٔٔ.17 اد  ْنَٔحاَلٍلٔ:ٔٔ]الصَّ ٔم  ه  َیال  َٔعَلیٔع  .ٔاْلَکادُّ ه 
ٔاللَّ یل  ئَسب  ٔف  د  َٔکاْلُمَجاه 

دهدٔاجرشٔمطابقٔکندٔؤازٔراهٔحاللٔمعیشتٔآنانٔرأترتیبٔمیفرمود:ٔکسیٔکهٔبرایٔاهلٔخانوادهٔخویشٔکوششٔمیٔٔ]امامٔصادق[ؤنیزٔایشان
هٔاست. ٔ]ترجمۀٔغفاری[مجاهدٔفئسبیلٔاللَّ

 168،ٔص3ٔمنٔالٔیحضرهٔالفقیه،ٔج
ُدْٔبُنَٔیْحیَٔٔ.18 ْسَحُٔمَحمَّ َٔعْنٔإ  ئاْلَعاَلء  ب 

َ
ٔأ َٔیْحَییْٔبن  یه  ب 

َ
ئَِّعْنٔأ َٔیْحَییٔاْلُخَزاع  ْٔبن  ٍدَٔعْنَٔجْعَفر 

ُٔمَحمَّ ْحَمَدْٔبن 
َ
ٔیَٔعْنٔأ ئَعْبرد  ب 

َ
اٍرَٔقاَل:َٔدَخْلُتَٔعَلیٔأ َٔعمَّ اَقْٔبن 

ٔ ه 
ْیَتهُٔٔاللَّ ٔاَلَٔسمَّ

َ
َدٔل ئُغاَلٌمَٔفَقاَلٔأ ُهُٔول 

نَّ
َ
ْرُتُهٔأ َٔقاَلُٔقْلُتَٔقْدَٔفعََٔٔفَخبَّ دا  َٔؤْٔلُتَٔقاَلَٔفاَلُٔمَحمَّ دا  ْبُٔمَحمَّ َةَٔعیَْٔٔتْضر  ُهُٔقرَّ ُهَٔجَعَلُهٔاللَّ َٔؤاَلَٔتُسبَّ ََ ر رئَحَیات  ٔف 

ََ ٍنَٔلر
َذأَعَدْلَتُهٔعَٔ َضُعُهَٔقاَلٔإ 

َ
ٔأ ْعَمال 

َ
ٔاْْل يِّ

َ
ئأ َداَكٔف  ْلُتٔف  َكَٔفُقْلُتُٔجع  ْنَٔبْعد  ْدٍقٔم  ْٔنَٔخَلَفٔص  َٔخْمَسة 

َ
نَّْٔشَیاَءَٔفَضْعُهَٔحْیُثٔأ َٔٔفإ 

ّیا  ْمُهَٔصْیَرف  ْئَتٔاَلُٔتْسل  ئَّاَلٔٔش  ْیَرف  ٔالصَّ
ُهٔاْلَوَباُءٔ َٔیُسرُّ ْکَفان 

َ
َبٔاْْل َٔصاح  نَّ َٔفإ  ْکَفان 

َ
اَعٔاْْل ْمُهَٔبیَّ َبأَؤاَلُٔتْسل  َنٔالرِّ َذأَکاَنَٔیْسَلُمٔم  ْمُهٔبَٔٔإ  عََٔٔؤاَلُٔتْسل  اَعٔالطَّ َنٔیَّ ُهٔاَلَٔیْسَلُمٔم 

نَّ َٔفإ  ٔام  ارا  ْمُهَٔجزَّ َٔؤاَلُٔتْسل  َکار  ْحت  ٔاال 
ٔ ه 
َٔرُسوَلٔاللَّ نَّ َٔفإ 

اسا  ْمُهَٔنخَّ ْحَمُةَٔؤاَلُٔتْسل  ْنُهٔالرَّ اَرُٔتْسَلُبٔم  ٔاْلَجزَّ نَّ َٔٔفإ  اسَقاَلَٔشرُّ َٔمْنَٔباَعٔالنَّ اس  ٔ.ٔالنَّ
واردٔشدمٔؤاؤرأبرٔپسریٔکهٔبهٔدنیأبرایمٔبهٔدنیأآمدهٔبودٔبأخبرٔساختمٔپسٔفرمود:ٔآیأنرامٔاؤمحمردٔٔگوید:ٔبرٔامامٔصادقٔاسحاقٔبنٔعمارٔمی

اتٔؤجانشرینیٔام.ٔفرمود:ٔپسٔاؤرأنزنٔؤبهٔاؤالفاظٔبدٔنگو!ٔتأخدأاؤرأبرایٔتؤروشرنیٔچشرمٔدرٔزنردگیای ٔگفتم:ٔبله،ٔاینٔکارٔرأکردهگذاشته
دهد.ٔپسٔبهٔاؤگفتم:ٔفدایتٔشوم،ٔاؤرأدرٔچهٔکاریٔقرارٔدهم ٔزمانیٔکهٔاؤرأازٔپنجٔچیرزٔبازداشرتی،ٔاؤرأدرٔهررٔجراییٔکرهٔدرستٔبعدٔازٔتؤقرارٔ

کندٔؤاؤلٔمیخواستیٔقرارٔده؛ٔاؤرأدرٔزرگریٔقرارٔندهٔزیرأزرگرٔازٔربأدرٔامانٔنیستٔؤاؤرأفروشندهٔکفنٔقرارٔندهٔزیرأصاحبٔکفنٔرأوبأخوشحا
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اطٔبرخوردٔشود.ٔپسٔمرالکٔاحتکرارٔهرمٔامرامٔبحرثٔکرردهٔاسرت،ٔالبترهٔ؛ٔپسٔبأاینٔشغلٔبایدٔبااحتیماندینماحتکارٔسالمٔ
ٔ.میکنینمرأبحثٔٔهاآنیٔدیگریٔهمٔجلسهٔقبلٔگفتهٔشدٔکهٔحاالٔهامالک
ییٔرأهرامالکترأٔکننردیمهمٔکممٔٔهاآن.ٔکنندیمچرارمٔروایاتٔهمٔروایاتیٔهستندٔکهٔمشاغلٔدارایٔفضیلتٔرأبحثٔٔدستهٔ 

درٔموردٔگوسفندٔؤبعضیٔازٔٔخصوصأ دعوتٔبهٔزراعت،ٔخیاطی،ٔدامداریٔمحدودٔ)ٔمثالٔ جهٔقرارٔدهیم.ٔاستنباطٔکنیمٔؤموردٔتو
نقلٔٔدرٔروایتیٔازٔامامٔصادقٔمثالٔ .ٔدهدیمییٔبهٔدستٔمأهامالککه19ٔٔحیواناتیٔکهٔبرکتٔخاصٔدارند(ٔؤغیرهٔشدهٔاست

فرضٔبفرماییردٔدرٔٔمثالٔ ؛ٔپس20ٔ«تٔدورٔهستندلذ،ٔازٔشوندینممادامیٔکهٔافرادٔجامعهٔدرٔغذأؤلباسٔشبیهٔکفارٔ»شدهٔاست:ٔ
ؤعبورٔاز21ٔٔنفیٔسبیلٔمسئلهٔ ،ٔکنندیمطراحیٔلباسٔکممٔٔهٔ یاولدعوتٔبهٔمشاغلیٔکهٔبهٔاستقاللٔغذاییٔیأطراحیٔمدٔؤاقالمٔ

ٔذلتٔبهٔعنوانٔیمٔمالکٔمعرفیٔشدهٔاست.ٔخبٔبندهٔتنرأبهٔاینٔچراردستهٔاشارهٔکردم.

ٔاینٔمجموعٔروایاتٔرأبایدٔبهٔنحؤتفصیلیٔبشاءاللهٔاگان مرأا؛ٔررسریٔکنریمرٔخدایٔمتعالٔجلساتٔتفصیلیٔرأتوفیقٔداد،ٔخود 
داردٔؤمأٔمکاسبٔاهمیتٔحوزهٔ المکاسبٔازٔحیثٔاستخراجٔوجوهٔثبتیٔروایاتٔدرٔفقهٔاولعرضٔکردمٔمباحثاتٔمأدرٔاینٔبابٔ

تٔرأازٔروایأهانآرأبهٔدستٔآوریمٔؤٔهامالکٔمیخواهیمتوجهٔداریم؛ٔیعنیٔٔبودنٔاینٔروایاتٔبیشتر«ٔالشرائععلل»بهٔاینٔحیثٔ
أقررارٔدرٔاختیرارٔمرٔهامالکاستنباطٔؤاستخراجٔکنیم.ٔاگرٔبتوانیمٔاینٔکارهأرأانجامٔدهیم،ٔپسٔبهٔنحؤتفصیلیٔیمٔنظامیٔازٔ

یٔرأکهٔوعردهٔامسئلهآنٔٔمیتوانیمؤٔهاستکمالگذاریٔمشاغلٔمأبرٔاساسٔاینٔبندیٔؤارزشوقتٔطبقهخواهدٔگرفتٔکهٔآن
الیرتٔدارنردٔؤبرهٔییٔکهٔبرٔفرزندانٔخودشانٔومادرهاپدرٔؤ–فینٔخودٔبأمکلَّٔٔهامالکبرٔاساسٔاینٔٔ]محققٔکنیم[؛ٔیعنیدادیمٔ

ٔفرایندٔنظامٔمقایسهٔکنیم.ٔهامالکتفاهمٔحداکثریٔانجامٔدهیمٔیأبرٔاساسٔاینٔٔ-فکرٔشغلٔفرزندانشانٔهستند

                                                                                                                                                                                     
شودٔؤاؤرأفروشندهٔبردهٔقرارٔفروشندهٔغذأقرارٔندهٔزیرأآنٔازٔاحتکارٔدرامانٔنیستٔؤاؤرأقصابٔقرارٔندهٔزیرأهمانأرحمتٔازٔقصابٔسلبٔمیرأ

 فروشد.ٔهأرأمیفرمود:ٔبدترینٔمردمٔکسیٔاستٔکهٔانسانٔندهٔزیرأرسولٔخدأ
 114،ٔص5ٔ،ٔجیالکاف

 .2داریٔؤخیاطیٔر.کٔبهٔپیوستٔشمارهٔکشاورزی،ٔدامٔ.ٔبرایٔمشاهدهٔروایاتٔمرتب ٔبا19
ْحَمَدٔبْٔٔ.20

َ
ئَعْنٔأ ب 

َ
َثَنأأ ُهَٔعْنُهَٔقاَلَٔحدَّ ئَاللَّ ئَُّرض  یٍمٔاْلُقَرش  َٔتم  ْٔبن  ه 

ٔاللَّ یُمْٔبُنَٔعْبد  َثَنأَتم 
َٔقرَحدَّ يِّ ٍحٔاْلَررَرو  َٔصرال  ْٔبرن  راَلم 

ٔالسَّ َٔعْنَٔعْبرد  يِّ ْنَصار 
َ
ئٍّاْْل َٔعل  اَلٔن 

ئَؤاَلٔ ْعَدائ 
َ
َباَسٔأ َضأعَٔیُقوُلٔٔ...ٔٔاَلَٔتْلَبُسوأل  ئَّْبَنُٔموَسیٔالرِّ َٔعل  َبأاْلَحَسن 

َ
ْعُتٔأ ئَؤْطَعُموأمَٔتََٔسم  ْعَدائ 

َ
َمٔأ ئَفَتُکونُٔاَلَٔطاع  ْعَدائ 

َ
ٔأ ََ ئَٔتْسُلُکوأَمَسال  ْعَدائ 

َ
وأأ

ي ْعَدائ 
َ
ٔ.َکَمأُهْمٔأ

منانٔوشیدٔلبراسٔدشرپدرانٔخودٔازٔعلیٔبنٔابیٔطالبٔ)ع(ٔروایتٔکردهٔاستٔکهٔآنٔجنابٔ)ع(ٔفرمودٔرسولٔخدأفرمودٔنپٔپدرٔبزرگوارمٔازٔپدرشٔاز 
ٔ[یرجمهٔآقانجفمرأؤنخوریدٔطعامرایٔدشمنانٔمرأؤنرویدٔدرٔراهرایٔدشمنٔمنٔپسٔازٔدشمنانٔمنٔشویدٔچنانٔکهٔایشانٔدشمنانٔمنٔهستندٔ]ت

 ۲۳صٔٔ،۲جٔ،اخبارٔالرضأٔونیع

 منظورٔعدمٔتسل ٔکفارٔبرٔجامعهٔمسلمینٔاست.ٔبرداشتٔشدهٔازٔآیۀٔقرآن؛ٔ.21
یَنٔٔ ذ 
ُصوَنٔ َالَّ ُکْمٔ َیَتَربَّ ْنٔ ب  َنٔ َفْتٌحٔ َلُکْمٔ ٰکاَنٔ َفإ  ٔ ٰقاُلوا َاهّٰلل  م 

َ
یَنٔ ٰکاَنٔ ْنٔإٔ  َؤ َمَعُکْمٔ َنُکْنٔ َلْمٔ أ ر  ْلٰکاف  یٌبٔ ل  ٔ ٰقاُلوا َنص 

َ
ذْٔ َلْمٔ أ َنٔ ْعُکْمَٔنْمنَٔ َؤ َعَلْیُکْمٔ َنْسَتْحو  یَنٔ م  ن   َفاهّٰللُ َاْلُمْؤم 

ٰیاَمةٔ  َیْوَمٔ َبْیَنُکْمٔ َیْحُکُمٔ یَنٔ َاهّٰللُ َیْجَعَلٔ َلْنٔ َؤ َاْلق  ر  ْلٰکاف  یَنٔ َعَلی ل  ن  یالٔ  َاْلُمْؤم   141 آیۀٔنساء،سورۀٔٔ/  َسب 
دانٔجنگ[ٔشمأ]درٔمیٔمأبأحٔؤپیروزیٔرسد،ٔمیٔٔگویند:ٔمگرآنانٔکهٔهموارهٔحوادثیٔرأبرایٔشمأانتظارٔمیٔٔبرند،ٔاگرٔازٔسویٔخدأبرایتانٔفت

أ]مأکهٔدرٔمیانٔگویند:ٔآیٔٔنانٔمیآنبودیم ٔ]پسٔسرمٔمأرأازٔغنایمٔجنگیٔبپردازید.[ٔؤاگرٔبرایٔکافرانٔبررهٔایٔاندکٔ]ازٔغلبهٔؤپیروزی[ٔباشد،ٔبهٔ
مانعٔمیٔٔٔیانٔمؤمنان[زسیبٔؤازضربهٔزدنٔبهٔشمأخودداریٔکردیم[ٔؤشمأرأ]ازآٔارتشٔاسالمٔبودیم[ٔبرٔشمأچیرهٔؤمسّل ٔنبودیم ٔ]ولیٔدیدیدٔکه

قرارٔٔرٔضدٔمؤمنانبافرانٔشدیمٔ]پسٔسرمٔغنیمتٔمأرأبدهید.[ٔخدأروزٔقیامتٔمیانٔشمأداوریٔمیٔٔکند؛ٔؤخدأهرگزٔهیچٔراهٔسلطهٔایٔبهٔسودٔک
 ندادهٔاست.
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ٔ-رأبرهٔدسرتٔآوردیرمٔهامالککهٔفیٔالجملهٔدرٔاینٔروایاتیٔکهٔخواندیمٔیکسریٔ–بهٔدستٔآمدٔٔهامالکحاالٔبعدٔازٔاینکهٔاینٔ
برخوردٔکنیم؛ٔٔبهٔنحؤدرایهٔهامالکدرٔاینٔٔمیکنیم.ٔسعیٔمیکنیمرأتحلیلٔٔهامالکاینٔاستٔکهٔاینٔٔمیدهیمکاریٔکهٔانجامٔ

رٔدنباشند،ٔچهٔاتفراقیٔٔهامالکباشدٔچهٔاتفاقیٔمیافتدٔؤاگرٔاینٔٔهامالکیٔکنیمٔکهٔاگرٔاینٔیعنیٔبرایٔمخاطبمانٔتصویرساز
ٔکهٔعرضٔکردمٔتصویرسازیٔکنیم.ٔییهامالکبرٔاساسٔاینٔٔمیتوانیمیٔمرجعٔهمٔهاگروهمیافتد.ٔبرایٔٔهاآنزندگیٔ

 بندی مشاغلهای طبقهتحلیل مالک .۳

رأتحلیلٔکنمٔتأنشانٔدهمٔتحلیلٔدرٔفقهٔٔهامالک،ٔمنترأقبلٔازٔاینکهٔشومیمٔهابحثخبٔحاالٔیمٔمقداریٔواردٔتحلیلٔاینٔ
هستٔدارد،ٔچندٔنکتهٔرأعرضٔکنم:ٔتوجهٔکنیردٔکرهٔتحلیرلٔدر22ٔٔ«زرٔؤمنّجٔمعّذٔ»ییٔکهٔدرٔفقهٔهالیتحلهدایتٔچهٔتفاوتیٔبأ

مبنایٔتحلیلٔقرارٔگیرد.ٔبندهٔدرٔاصولٔموجودٔچنردٔٔباالدستیٔبایدٔقاعدهٔ روایاتٔبایدٔبرٔاساسٔقواعدٔاصولیٔباشد؛ٔیعنیٔیمٔ
آوریٔدامنهٔظرورٔدؤدسرتهٔیرأدؤ،ٔقصدٔجمعدیکنیمبینٔآیاتٔؤروایاتٔورود23ٔٔٔ«تعادلٔؤتراجیح»مثالٔبزنم؛ٔوقتیٔدرٔبابٔ

استٔیأازٔبابٔٔ«متحکو»کهٔجمعٔبینٔاینٔدؤیأازٔبابٔٔدیدهیمدانهٔازٔروایاتٔرأدارید؛ٔخبٔقبلٔازٔآنٔدرٔاصولٔبحثیٔانجامٔ
یمٔروایتٔبرٔروایتٔدیگرٔحاکمٔاستٔیأموضوعٔیمٔروایتٔٔدیگویمباالدستیٔدرٔاصولٔداریدٔکهٔٔقاعدهٔ یعنیٔیم24ٔٔ؛«ورود»

وجودٔداردٔکهٔبرٔاساسٔآنٔٔ«ٔحکومتٔؤورود»باالدستیٔبهٔنامٔٔقاعدهٔ بهٔموضوعٔیمٔروایتٔدیگر.ٔخبٔپسٔیمٔٔکندیمورودٔ
ؤیرأٔدیکنیمظرورٔدؤلفظٔازٔدؤروایتٔبهٔنظرتانٔمیایدٔرأعالجٔٔدامنهٔ یٔکهٔدرٔاهیاولؤتعارضٔٔدیدهیممیاییدٔجمعٔادلهٔانجامٔ

هأدرٔتعارضٔنیست،ٔبلکهٔموضوعٔیمٔروایتٔبرٔروایتٔدیگرٔظرورٔاینٔدامنهٔ کهٔٔدیکنیم؛ٔتفاهمٔدیکنیمایجادٔٔتعادلٔاصطالحأ 
ٔ.دیاخواندهضیٔکتبٔدیگرٔاصولیٔؤبعٔ«رسائل»درٔٔحتمأ بهٔشرحیٔکهٔ–حاکمٔاستٔ

                                                           
لقٔخودٔرأبهٔحسبٔجعلٔشرعیٔاثباتٔکند.ٔبهٔبیانٔدیگرٔهرگاهٔمکلفٔبهٔچنینٔحجتریٔعمرلٔحجتٔاصولیٔعبارتٔازٔهرٔچیزیٔاستٔکهٔمتعٔ.22

نکنردٔؤدرٔٔبرطبقٔآنٔعملٔآنٔبرٔمولیٔاحتجاجٔکند،ٔؤخودٔرأدرٔعملٔبهٔآنٔمعذورٔبداندٔاگرٔوسیلهٔکندٔؤعملٔاؤبأواقعٔمطابقتٔنکند،ٔمیتواندٔبه
ٔت(بدانٔوسیلهٔاحتجاجٔکرده،ٔؤاؤرأدرخورٔکیفرٔبداند.ٔ)معذرّیتٔؤمنّجزیّٔٔنتیجهٔواقعٔازٔاؤفوتٔشدهٔباشد،ٔمولیٔمیتواند

 162و161ٔٔفرهنگٔتشریحیٔاصطالحاتٔاصول،ٔصٔٔٔ
 .ءٔیقتضئترجیحٔأحدهمأعلیٔاآلخرتکافؤٔالدلیلینٔالمتعارضینٔفئکلٔشي التعادل:ٔ.23

ٔتعادل،ٔبرابریٔدؤدلیلٔمتعارضٔدرٔهرٔمرجحیٔاست.
54ٔصٔٔصولیةمعجمٔالمصطلحاتٔاْل

ٔالترجیح:ٔؤیعنئتقدیمٔأحدٔالدلیلینٔالمتعارضینٔعلیٔاآلخر.ٔ
ٔترجیحٔبهٔمعنایٔمقدمٔداشتنٔیکیٔازٔدؤدلیلٔمتعارضٔبرٔدیگریٔاست.

 51همانٔصٔ
یکرنٔخمررأبمفرومرهٔالمرادٔبالحکومةٔأنٔیکونٔأحدٔالدلیلینٔناظرأالیٔالدلیلٔاآلخر،ٔموسعأأؤمضّیقألره،ٔکالفقراعٔفررؤؤانٔلرمٔٔٔالحکومة:ٔ.24

ٔاللغوي،ٔإاّلٔأنٔالشارعٔوّسعٔمفرومٔالخمرٔالیٔمأیشملهٔؤأعطاهٔحکمٔالخمرٔبحکمٔعمومٔالتنزیل.ٔ
مفررومٔٔقراعٔاگرچرهٔدرفمرادٔازٔحکومتٔاینٔاستٔکهٔیکیٔازٔدؤدلیلٔبهٔنحویٔناظرٔبهٔدلیلٔدیگرٔباشدٔکهٔآنٔرأتضییقٔیأتوسعهٔدهد؛ٔبرایٔنمونرهٔ

ٔٔنمیٔشودٔولیٔشارعٔدرٔمفرومَٔخمرٔبهٔنحویٔتوسعهٔدادهٔکهٔفقاعٔرأهمٔشاملٔشدهٔؤحکمٔخمرٔرأبهٔفقاعٔلغوی،ٔخمرٔبرشمرده سربتٔنهرمٔتنرزیال 
ٔدادهٔاست.ٔ

73ٔصٔٔمعجمٔالمصطلحاتٔاْلصولیة
یسرمیٔٔوشموالٔلرذلَ،ٔمالموردٔؤهؤعبارةٔعنٔأنٔیردٔدلیلٔیصیرٔسببأالنعدامٔموضوعٔدلیلٔآخرٔحقیقةٔبحیثٔلؤالٔورودٔهذأالدلیلٔلکانٔٔالورود:

ٔاْلولٔواردأؤالذئانعدمٔموضوعهٔمورودا.
ٔبهٔنحویٔکهٔاگرٔآنٔدلیلٔواردٔنبود،ٔمورد شد.ٔمیٔمشمولٔآنٔهمٔورودٔعبارتٔازٔاینکهٔدلیلٔواردیٔسببٔشودٔموضوعٔدلیلٔدیگرٔمنتفیٔشودٔحقیقتا 

ٔ.گویندشود،ٔمورودٔمیبهٔاولیٔواردٔؤبهٔآنکهٔموضوعشٔمنتفیٔمی
 175همانٔصٔ
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اختصراصٔٔ«حکومرتٔؤورود»تنررأبرهٔحکرمٔٔهاآنجمعٔبینٔروایاتٔؤتحلیلٔٔنحوهٔ حاالٔاینجأیمٔسوالیٔپیشٔمیایدٔکهٔآیأ
هٔطورٔکالبیانٔکهٔهمانهمبانیٔاصولیٔدیگریٔرأمطرحٔکنیمٔؤروایاتٔفقریٔرأتحلیلٔکنیم ٔمانندٔآنچهٔمأدرٔفقٔمیتوانیمدارد ٔیأ

ٔحاکمٔبرٔابوابٔمکررٔعرضٔکردیمٔفقه درٔٔدسرتهٔقاعرده،ٔفقهٔهدایتٔاستٔؤبرٔاساسٔآنُٔنهٔگانهٔ ُنهالبیانٔمجموعٔقواعدٔاصولی 
کنریم.ٔاگررٔٔبرتررٔازٔآیراتٔؤروایراتٔاسرتفادهٔکنردیمکهٔکممٔٔمیدهیمواقعٔیمٔتحلیلٔحداکثریٔرأازٔآیاتٔؤروایاتٔانجامٔ

ٔبهٔطلبهٔؤ-ردکهٔبرخیٔازٔآنٔرأمطرحٔخواهمٔک–أمطرحٔکنم،ٔاینٔاستٔکهٔاینٔقواعدٔاصولیٔبحثٔرٔترروشنبخواهمٔبهٔعبارتٔ
ٔرترٔبفرمد.بیٔرأبأروایاتٔبرقرارٔکندٔؤروایتٔرأترقیعمٔرابطهٔ یٔؤیمٔاهیدرأرابطهٔ تأیمٔٔکندیمکممٔٔمؤمنانسانٔ

مرحرومٔآیرتٔٔ-علیٔالمشرور–ایتٔرأخوبٔبفرمندٔؤاستادٔآنٔتأرؤکنندیمیکیٔازٔآنٔقواعدٔاصولیٔکهٔاآلنٔهمهٔازٔآنٔاستفادهٔ
رفٔزمرانٔتخاطربٔازٔکهٔفرمُٔعرٔدادندیمکهٔمیگویندٔایشانٔقواعدٔؤشواهدیٔرأارائهٔاینٔاست25ٔٔاللهٔالعظمیٔبروجردیٔبودند

یدٔببینریمُٔعررفٔزمرانٔاصولیٔاستٔکهٔآقایانٔمیگویندٔبأقاعدهٔ .ٔپسٔاینٔیمٔکردیمٔترواضحعصرٔحاضرٔٔطلبهٔ روایتٔرأبرایٔ
تخاطبٔچهٔفرمیٔازٔاینٔآیاتٔؤروایاتٔداشتهٔاست.ٔفرمٔفعلیٔمالکٔنیستٔؤُعرفٔزمانٔتخاطربٔمرالکٔاسرت،ٔحراالٔدرٔ

یٔتاریخیٔؤلغویٔکممٔکند.ٔاینٔبحثٔدرٔوضعیتٔاولٔیمٔقاعدهٔاسرتٔامرأتطبیرقٔایرنٔقاعردهٔهابحثاینجأممکنٔاستٔ
مانندٔاینٔروایتیٔکهٔبرایٔشرمأخوانردم،ٔچررأامرامٔٔ،درٔموردٔیمٔروایتٔبحثٔکنیدٔدیاهخویموقتیٔٔمثالٔ ؛ٔبردیمخیلیٔمؤونهٔ

ٔتخاطبدرٔٔ «عنٔاستناءٔالمعروف»فرمودٔ بحثٔفقریٔکنریمٔبایردٔیرمٔسرریٔٔمیخواهیموقتیٔٔ فرمیدندچهٔمی،ٔازٔآنٔزمان 
ٔشواهدٔؤقراینیٔرأبحثٔکنیمٔتأبهٔآنٔمطلبٔدستٔیابیم.

پیدأٔایٔؤعمیقٔازٔروایاتتأفرمٔدرایهٔکندیمکممٔٔ-کهٔدؤنمونهٔازٔآنٔرأگفتم-ٔکنندیمکهٔآقایانٔبحثٔبنابراینٔقواعدٔاصولیٔ
حلیلٔازٔاینٔد،ٔفلذأدرٔتکهٔاینُٔنهٔدستهٔقاعدهٔهمینٔخاصیتٔرأدارنٔمیاکردهالبیانٔبحثٔکنید.ٔحاالٔمأُنهٔدستهٔقاعدهٔرأدرٔفقه

ؤٔکنمیمرتطبیرقٔٔآنٔرأبررٔایرنٔبرابٔاولٔاجمراالٔ تأبحثٔواضحٔشودٔؤبعردٔٔزنمیمدهٔمثالٔ.ٔبنمیکنیمُنهٔدستهٔقاعدهٔاستفادهٔ
ٔ.دهمیمتحلیلیٔارائهٔ

اینٔاستٔکهٔدأبٔپیامبرانٔبرٔٔمیاکردهالبیانٔمطرحٔایٔکهٔدرٔفقهالبیانٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیتٔاست.ٔبرخیٔازٔادلهبابٔاولٔفقه
یعنیٔانبیرا26ٔٔ«انأمعاشرٔاالنبیأامرنأانٔنکلمٔالناسٔعلیٔقدرٔعقولرم»ردٔبحثٔشوند؛ٔاینٔاستٔکهٔدرٔظرفیتٔمخاطبٔخودٔوا

ٔطرورنیاشردند؛ٔیعنریٔؤبعدٔناظرٔبهٔآنٔظرفیتٔعقلیٔواردٔبحثٔمیٔگرفتندیمیٔعقلیٔمخاطبٔخودٔرأدرٔنظرٔهاتیظرفابتدأ
                                                           

ٔدرٔمصاحبهٔفرمودند:ٔیانحاللهٔسبٔتیآٔ.25
یٔکرردٔمطررحٔمرٔخییاردرٔنوعٔمسائلٔفقریٔممتازٔبودٔؤهنگامیٔکهٔویٔمسالهٔراازٔبعدٔتٔنیقی[ٔازٔنظراحاطهٔبراقوالٔعلمایٔفریاللهٔبروجردٔتی]آ

ؤادلهٔٔخیرتأفقهٔؤییؤگوتمیٔپرداخت.ٔٔعهینگاهٔبهٔآرایٔعلمایٔشمیٔکردٔآٔانیدؤدورهٔرأمشروحأبٔنیپسٔازأرانیابتداءٔآراءٔصحابهٔؤتابعانٔؤفق
ٔزیرمٔناسرالٔخیترارٔگفتٔ(ٔدرٔمیمرارتٔدرٔرجالٔ)کهٔبعدأدربارهٔآنٔسخنٔخواهٔنیاللهٔبروجردیٔدرٔعٔهیآنٔدرٔدستٔاؤچونٔمومٔنرمٔاست.ٔمرحومٔآ

ٔانرهرارگچرأدرٔحفرظٔداشرت.ٔوقتریٔدربرارهٔنمرازٔدرامکرانٔٔییهرااسرالمٔرأمطالعرهٔکرردهٔبرودٔؤخالصرهٔٔخیدورهٔترارٔمیداشت.ٔٔییدستٔتوانا
فایٔعباسیٔدرٔدورانٔخلٔفیمرقدٔشرٔنیزای(ٔبحثٔمیٔکردٔدربارهٔحدٔحائرٔؤسرگذشتٔغمٔانگٔفی)مسجدالحرامٔمسجدالنبیٔمسجدٔکوفهٔحائرٔشر

گاهیٔکافیٔداشتٔبلکهٔخیبهٔصورتٔمشروحٔسخنٔمیٔگفت.ٔاؤنهٔتنرأدرٔتار مالٔفقهٔکرأخیارؤتٔثیحدٔخیعلمٔکالمٔتارٔخیدرٔتارٔعمومیٔاسالمیٔآ
ٔبوده.ٔٔ مسل

 44و43ٔٔشماره1370ٔٔحوزهٔسالٔٔمجله

َٔرَفَعُهَٔقاَلَٔقاَلَٔرُسوُلٔٔ.26 يِّ یَمٔاْلَجْعَفر  ْبَراه  ٔإ  ْٔبن  َٔجْعَفر  ئَِّعْنُٔسَلْیَماَنْٔبن  ٔاْلَبْرق  یه  ب 
َ
َٔٔعْنُهَٔعْنٔأ ه 

ْنبٔ اللَّ
َ
َرٔاْْل أَمَعاش 

نَّ مإ  ر  ُٔعُقول  اَسَٔعَلیَٔقْدر  ُمٔالنَّ ُٔنَکلِّ ٔ.َیاء 
ردهایشانٔسخنٔبگوییمفرمود:ٔٔرسولٔخدأ ٔفرمٔؤخ  ٔ.مأجماعتٔپیامبران،ٔفرمانٔداریمٔکهٔبأمردم،ٔبهٔفراخور 

 195،ٔص1المحاسن،ٔج



9 

 

 

 3المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

ٔظرفیتیٔواردٔتفاهمٔمیٔدرجهٔ نبودٔکهٔیمٔامامٔؤپیامبرٔزمانیٔکهٔبأدؤ شود،ٔبأیمٔادبیاتٔؤیرمٔشرکلٔصرحبتٔکنرد،ٔحتمرا 
رویٔپیامبرانٔؤانبیأباشیم،ٔهمرینٔتوصریهٔخواهیمٔدنبالهشدند.ٔبرایٔمأنیزٔکهٔمیگرفتندٔؤواردٔبحثٔمیظرفیتٔرأدرٔنظرٔمی

ود،ٔدرٔحالیٔکهٔشجاریٔاست؛ٔیعنیٔبایدٔتوجهٔکنیمٔکهٔاگرٔظرفیتٔمخاطبٔرأدرٔنظرٔنگرفتیم،ٔارتباطمانٔبأمخاطبٔقطعٔمی
هرأدینٔؤهدایتٔمردمٔاولینٔچیزیٔکهٔمررمٔاسرت،ٔروایراتٔارتبراطیٔاسرت؛ٔروایراتیٔکرهٔمفرادٔآنٔاقامهٔ دانیمٔبرایٔاحیأؤمی

اینٔحکمٔدرٔموردٔمرأنیرزٔجراریٔاسرت.27ٔٔشودٔارتباطٔطلبه،ٔفقیهٔؤمؤمنٔبأمردمٔبرقرارٔباشد،هاییٔاستٔکهٔسببٔمیتوصیه
البیانٔعرضٔیٔبرٔظرفیتٔاینٔاستٔکهٔبایدٔبأقواعدٔخاصیٔظرفیتٔمخاطبٔرأتشخیصٔدهیمٔکهٔدرٔفقهازجملهٔلوازمٔبیانٔمبتن

کردیمٔیمٔبابٔروایتٔداریمٔبهٔنامٔقواعدٔتشخیصٔظرفیت؛ٔاگرٔکسیٔآنٔروایاتٔرأفرمٔکندٔؤدرٔذهنٔؤقلبشٔحاضررٔباشرد،ٔ
نفرٔرأبررسیٔکردیدٔؤدیدیدٔکهٔویٔدرٔوضعیتٔزهدٔٔتواندٔظرفیتٔمخاطبٔخودٔرأتشخیصٔدهد.ٔبرایٔمثالٔاگرٔزندگیٔیممی

هایٔاولیهٔعبورٔکردهٔاستٔیأازٔمیرزانٔمردارأؤصربرٔتوانیدٔتشخیصٔدهیدٔکهٔاؤازٔظرفیتکند،ٔباتوجهٔبهٔروایاتٔمیزندگیٔمی
به28ٔٔتشخیصٔدهید.ٔتوانیدٔدرجهٔؤظرفیتٔعقلیٔاؤراعقلیٔاؤرأتشخیصٔدهیدٔیأازٔمیزانٔسکوتٔؤسخنٔمیٔدرجهٔ توانیدٔمی

هأهمینٔمجموعرهٔروایراتٔقواعردٔترینٔآنهاییٔاستٔکهٔمرمهرٔحالٔبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیتٔبحثٔتفصیلیٔداردٔؤدارایٔبخش
البیانٔگفتیمٔآنٔرأبحثٔکنریم.ٔخربٔاگررٔاولٔفقهٔدورهٔ تفصیلیٔبیشٔازٔآنچهٔکهٔدرٔٔدورهٔ تشخیصٔظرفیتٔاستٔکهٔبایدٔدرٔیمٔ

بنردیٔهأرأازٔحیثٔبیانٔمبتنیٔبررٔظرفیرتٔطبقهرسدٔبالفاصلهٔآنشد،ٔزمانیٔکهٔبهٔروایاتٔؤآیاتٔمیاینٔبابٔدرٔذهنٔکسیٔبا
بٔاست،ٔمربوطٔرتیٔکهٔبهٔامامٔؤادبیاتٔوحیٔمنتسدهدٔاینٔعباتشخیصٔمیٔ«سیاقیه»کند؛ٔازٔرویٔقرائنٔلفظیهٔؤشواهدٔمی

راُسٔ»اینٔاستٔکهٔاگرٔدرٔکالمٔاشٔظرفیتیٔاست.ٔبرایٔمثالٔیکیٔازٔمواردٔسادهٔدرجهٔ بهٔچهٔ یَررأالَنّ
َ
برود،ٔازٔمرواردٔنردأؤ«ٔیرأأ

ریٔ»ظرفیتیٔمناسبٔاست.ٔگاهیٔاوقاتٔنیزٔخطابٔکرالمٔٔدرجهٔ توانٔتشخیصٔدادٔکهٔاینٔکالمٔبرایٔچهٔخطابٔبیانٔمی ول 
ُ
یرأأ

ٔ ْلباب 
َ
ذیَنٔآَمُنوا»ؤ«ٔاْْل یَرأاَلّ

َ
کهٔاگرٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیتٔرأنداشتیم،ٔدرٔحالیٔٔهایٔباالست[.استٔ]کهٔبرایٔظرفیتٔ«یأأ

توانیدٔاینٔنروعٔتحلیرلٔرأازٔمباحرثٔتوانستیمٔاینٔسطحٔازٔتحلیلٔرأداشتهٔباشیم؛ٔبنابراینٔازٔاصلٔبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیتٔمینمی
ودٔداشرتهٔوجرٔ«صرالة»گیریٔکنید.ٔتوجهٔکنیدٔکهٔممکنٔاستٔدهٔدستهٔروایتٔازٔاینٔحیثٔفق ٔدرٔموضروعٔفقریٔخودٔنتیجه
ٔدرٔمباحثاتمانٔعررضٔمریمٔبهٔدستٔ«صالة»بندیٔمبتنیٔبرٔظرفیتیٔدرموردٔاحکامٔباشد،ٔیعنیٔطبقه کنیمٔکرهٔیاید.ٔمأمعموال 

تعرادلٔ»رأبخوانید،ٔاصرولٔٔ«دیات»تأٔ«طرارت»مباحثاتٔفعلیٔفقریٔازٔاینٔنوعٔتحلیلٔمحرومٔهستند؛ٔبرایٔمثالٔاگرٔکتابٔ
هرایٔدیگرریٔکرهٔدرٔرفٔزمانٔتخاطبٔیرأحیثتٔؤازٔاینٔحیثٔاصولیٔاستٔیأازٔحیثٔفرمٔعُٔبهٔکارٔگرفتهٔشدهٔاسٔ«تراجیح

                                                           
ُبؤَجْعَفرٍٔٔ.27

َ
ُدٔأ ُمٔاْلَعاب  ُدٔاْلَعال 

یِّ ٔالسَّ ه  ئب  َثن 
َٔمأَحدَّ ََ ْنَٔذل  ئَُّٔفم  ئُّاْلَمْرَعش  ئَحْرٍبٔاْلُحَسْین  ب 

َ
ْٔبُنٔأ يُّ ٔ َمْرد  ُبؤَعْبد 

َ
ُدوُقٔأ ْیُخٔالصَّ ئالشَّ َثن 

ُهَٔعْنُهَٔقاَلَٔحدَّ ئَاللَّ َرض 

بٔ 
َ
ئأ َثن 

َٔقاَلَٔحدَّ َٔعَلْیه  ه 
ئَُّٔرْحَمُةٔاللَّ وْرَیْست 

ْحَمَدٔالدُّ
َ
ٔأ ْٔبن  د 

َٔجْعَفُرْٔبُنُٔمَحمَّ ه 
ُدٔ ياللَّ ْحَمَدَٔقاَلَٔحُٔمَحمَّ

َ
ْٔٔبُنٔأ رئِّْبرن  ُدْٔبُنَٔعل 

ُبؤَجْعَفٍرُٔمَحمَّ
َ
یُدٔأ ع  ْیُخٔالسَّ

ئالشَّ َثن 
دَّ

ُدْٔبُنٔاْلَقٔ ُٔمَحمَّ ُبؤاْلَحَسن 
َ
ئأ َثن 

ُهَٔقاَلَٔحدَّ َمُهٔاللَّ َٔرح  ئُّ ٔاْلُقمِّ ْیه  َٔباَبَو ْٔبن  ٔاْلُمٔاْلُحَسْین  م  ْسَتْرآبَٔاس 
َ
ُرٔاْْل َٔٔقاَلَٔفسِّ يُّ ُبؤَیْعُقوَبُٔیواد 

َ
ئأ َثن 

َیاٍدَٔؤَحدَّ ٔز  ْٔبن  د 
ُسُفْٔبُنُٔمَحمَّ

َثَنا َٔقاالَٔحدَّ ة  یَّ َمام  ٔاْْل  یَعة 
َنٔالشِّ اٍرَٔؤَکاَنأم  َٔسیَّ ْٔبن  د 

ئُّْبُنُٔمَحمَّ َٔعل  ُبؤاْلَحَسن 
َ
ُبؤُمَحمَّٔٔأ

َ
ٍٔدٔاْلَحَسُنْٔبُنٔعَٔأ يُّ ئٍّاْلَعْسَکر  ٔٔل 

َ
ئأ َثن 

يَقاَلَٔحدَّ ٔٔب  ره  ٔ َعرْنٔآَبائ 
ٔ ه 
ٔاللَّ یهٔ ٔ َعْنَٔرُسول  ب 

َ
َٔؤأ ه  مِّ

ُ
ئاْنَقَطَعَٔعْنٔأ ذ 

ٔالَّ یم  ٔاْلَیت  ْنُٔیْتم  ٔم 
َشدُّ
َ
ُهَٔقاَل:ٔأ نَّ

َ
یٍمٔاْنَقٔأ َٔؤُٔیْتُمَٔیت  ه  َمام  َٔؤاَلَٔٔطَعَٔعْنٔإ  َلْیره  ٔإ  ُرَٔعَلیٔاْلُوُصول  ئَکْیرَفٔاَلَٔیْقد  َٔیرْدر 

یَمأُیْبتَٔ َنأُحْکُمُهٔف  ُعُلوم  ٔب 
ما  َنأَعال  یَعت  ْنٔش  اَلَٔفَمْنَٔکاَنٔم 

َ
ٔأ ه  ین  ٔد  ع  ْنَٔشَرائ  ٔم  ه  َنأَهَذأاْلَجَٔؤَلیٔب  یَعت  َشر  ُلٔب  رأ-اه  یٌمٔف  َنأَیت  ُعَٔعْنُٔمَشاَهَدت  اَلَٔفَمرْنْٔلُمْنَقط 

َ
ٔأ ه  ئَحْجرر 

یَعَتَنأَکاَنَٔمَعَنأفٔ  َمُهَٔشر 
ْرَشَدُهَٔؤَعلَّ

َ
ْعَلیَهَداُهَٔؤأ

َ
ٔاْْل یق  ف   .ئالرَّ

آنٔکسیٔاستٔکهٔازٔٔمادرٔؤپدر،ٔیتیمیناگوارترٔازٔیتیمیٔفردٔبی»آوردهٔکهٔفرموده:ٔٔازٔپدرانٔگرامشٔازٔرسولٔخدأٔازٔامامٔحسنٔعسکریٔ
ٔ-افرادیٔکهٔلومٔماست،ٔوعدانایٔبهٔٔداند،ٔپسٔبدانیدٔکهٔشیعهٔماامامشٔدورٔافتاده،ٔؤتوانٔوصولٔبهٔاؤرأندارد،ٔؤپاسخٔمسائلٔموردٔنیازشٔرأنمی

توراتٔؤدٔنمودهٔؤدسراندٔهمچونٔیتیمیٔدرٔکنفٔحمایتٔایشانند.ٔبدانیدٔجایگاهٔکسیٔکهٔهدایتٔؤارشاخبرٔماندهازٔعلمٔمأبیٔ-بهٔدلیلٔعدمٔدیدار
 کندٔهمراهٔمأدرٔگروهٔانبیاءٔدرٔاعلیٔعّلیینٔخواهدٔبود.شرائعٔمأرأتعلیمٔمی

 .3روایتٔمرتب ٔیأاینٔموضوعٔر.کٔبهٔپیوستٔشمارهٔبرایٔمشاهدهٔ.28
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بندیٔمبتنریٔبررٔظرفیرتٔورودٔپیردأنکردنرد،ٔدرٔهایٔفقریٔمأبهٔحیثٔطبقهاصولٔموجودٔبحثٔشدهٔاصولیٔاست؛ٔولیٔکتاب
ضحٔاست،ٔبررایٔمثرالٔاگررٔیرمٔطلبرهٔؤفقیرهٔآنٔهمٔخیلیٔوأدهٔ یفاتوانیمٔازٔاینٔحیثٔنیزٔمسئلهٔرأبررسیٔکنیم.ٔحالیٔکهٔمی
بررایٔٔ«صالة»روایاتٔٔهمهٔ ازٔٔ-ازٔحیثٔبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیت-بندیٔکند،ٔرأازٔاینٔحیثٔطبقهٔ«صالة»ؤٔ«زکاة»روایاتٔبابٔ

هایٔیأشکلیأبهٔنحؤلفظیهٔؤ-کندٔکهٔدرٔشواهدٔؤقرائنشٔکندٔؤروایاتٔؤآیاتیٔرأگزینشٔمیابعادٔظرفیتیٔاستفادهٔنمیٔهمهٔ 
ظرفیتیٔمخاطبٔبخورد.ٔپسٔقدرتٔتحلیلٔمأبأبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیرتٔارتقرأیافرت،ٔمرادهٔهمرانٔآیراتٔؤٔدرجهٔ بهٔدردٔٔ-دیگر

ترٔبرأروایراتٔبرخروردٔکنریمٔیرأکندٔکهٔقدریٔعمیقروایاتٔهستندٔمنترأاصلٔاصولیٔبحثٔکردیمٔکهٔاینٔاصلٔبهٔمأکممٔمی
سلوکٔؤمناسمٔدسرتیابیٔٔ«صالةاللیل»؛ٔددهیقرارٔنمیٔ«رأازٔصالةاللیلٔ«صالة»عٔبحثٔکنیدٔشرووقتیٔبأمردمٔصحبتٔمی

ایمانٔهستندٔؤبایدٔروایاتیٔرأٔهٔ یاولهایٔدرٔحالیٔکهٔمخاطبٔشمأدرٔمجلسٔفاتحهٔیأمدرسهٔدرٔظرفیت29ٔبهٔمقامٔمحمودٔاست
ٔبهٔهایٔظرفیتیٔاگزینشٔکنیدٔکهٔدرٔاینٔشرای ٔمفیدٔؤمتناسبٔبأاینٔمقام ست.ٔیأزمانیٔکهٔبیانٔمبتنیٔٔبرٔظرفیتٔدارید،ٔاصال 

ٔازٔاینٔنتیجهٔمی آغازٔدرٔتفاهمٔنیستٔؤٔنقطهٔ ٔ«صالة»گوییدٔشروعٔنکنید،ٔمیٔ«صالة»رسیدٔکهٔبأبعضیٔازٔمخاطبینتانٔاساسا 
ٔازٔرفقٔشروعٔکرد،ٔاؤرأاطعامٔکنیدٔؤبأویٔرفیقٔشوید؛ٔیعنیٔاحکام شروعٔارتباطتانٔٔنقطهٔ رفاقتٔرأٔبایدٔبأاینٔمخاطبٔاساسا 

رسید ٔچونٔمخاطبٔشمأدرٔیمٔظرفیتٔاولیهٔاست.ٔاینٔمطالبٔهمیشهٔرا.ٔچرأبهٔاینٔنتیجهٔمیٔ«صالة»قرارٔدهیدٔنهٔاحکامٔ
شروعٔکنیم،ٔبرایٔمثالٔبرترٔاسرتٔکرهٔازٔٔ«صالة»جأنبایدٔازٔبیانٔاحکامٔدینٔکنیمٔدرٔهمهٔاقامهٔ خواهیمٔکند؛ٔاگرٔمیکممٔمی

کارگیریٔقواعردٔتشرخیصٔهأاجترادیٔاستٔکهٔیرمٔطررفٔایرنٔاجتررادٔبرهحکامٔازدواجٔشروعٔکنیم.ٔبهٔهرٔحالٔاینٔبحثا
خواهیدٔآنٔرأبحث،ٔتحلیلٔؤدرایهٔظرفیتٔدرٔفرمٔظرفیتٔمخاطبتانٔاستٔؤطرفٔدیگرٔآنٔاینٔاستٔکهٔآنٔآیهٔؤروایتیٔکهٔمی

ؤپویأدرٔاینٔتطبیقٔنیازٔاست.ٔیأبرایٔمثالٔیکیٔازٔابوابیٔکرهٔبرهٔتحلیرلٔٔظرفیتیٔاست،ٔیمٔاجترادٔفعالٔدرجهٔ کنیدٔدرٔکدامٔ
گویدٔبیانٔبایدٔمبتنیٔبرٔتأملٔباشرد،ٔبیرانٔگوید ٔمیالبیانٔچهٔمیالبیانٔاست.ٔبابٔدومٔفقهکند،ٔبابٔدومٔفقهروایاتٔکممٔمی

رأبیرانٔکنیردٔؤمخاطربٔرأٔ«زرٔؤمنّجرمعرّذٔ»بایدٔمحرکٔفکرٔباشد.ٔاگرٔبیانٔشمأبهٔشکلیٔباشدٔکهٔمانندٔفقهٔامرروزٔفقر ٔ
سرازیٔشنودٔؤکالمٔشمأدرٔاؤدرونیوانداریدٔکهٔبهٔعلتٔاینٔمعذرٔؤمنجزٔفکرٔکند،ٔبهٔصورتٔطبیعیٔاؤفق ٔکالمٔشمأرأمی

اطٔبرقررارٔولیٔبأقلبٔاؤارتبٔهایٔشمأبهٔگوشٔاؤرسیدهٔاست.شود؛ٔیعنیٔبأجسمٔمخاطبتانٔارتباطٔبرقرارٔکردیدٔؤحرفنمی
بهٔحیثٔتحریمٔفکریٔکالمشٔتوجهٔٔتواندینم،ٔشودیمنکردید؛ٔیعنیٔکالمٔشمأعمیقٔنبودهٔاستٔلذأوقتیٔفقیریٔواردٔبحثٔ

ُهَٔامَثاَلُرم-فقرأٔهمهٔ نکند.ٔالبتهٔآنٔقدرٔمسئلهٔواضحٔاست،ٔ َرٔاللَّ .ٔفقرایٔدهندیمدرٔمقامٔبیانٔاحکامٔاینٔمسئلهٔرأتوضیحٔٔ-َکثَّ
استٔکهٔشمأبأآنٔآشنأهستید؛ٔیمٔفرآینردٔهرمٔٔ«زرٔؤمنّجٔمعّذٔ»:ٔیمٔفرآیندٔبرایٔکشفٔکنندیمرآیندٔرأپیگیریٔموجودٔدؤف

ر»بیانٔ ز»هأؤ«ُمَعذِّ بایٔمرأَطٔتأمسئلهٔرأجأبیاندازد.ُٔخٔٔکندیمهاست.ٔفقیهٔدرٔٔاینٔفرآیندٔدومٔسعیٔبرٔآوردنٔاستداللٔ«ُمَنجِّ
ٔبرخیٔازٔآن- مٔبیانٔدرٔاینٔمسئلهٔتوجهٔؤتمحضٔدارند.ٔبخشیٔازٔتفاوتٔمباحثراتٔفقرهٔهردایتٔبرأفقرهٔدرٔمقأ-هامخصوصا 

تحریمٔفکررٔکردنرد،ٔدرٔمباحثراتٔٔهاثیحبأآنٔٔییٔرأکهٔامامٔهاثیحموجودٔدرٔاینٔاستٔکهٔشمأبایدٔدرٔمقامٔاستنباط،ٔ
یمٔنقطهٔٔمٔدستهٔازٔقواعدٔاینٔاستٔکهٔامامٔ.ٔبرایٔنمونهٔیدیآیمفقریٔخودتانٔبرجستهٔکنید.ٔبازٔاینجأقواعدیٔبهٔدستٔ

.ٔاینٔخیلیٔمرمٔاستٔکهٔنقطهٔشروعٔکالمٔچهٔباشد.ٔبرایٔنمونهٔوقتیٔشمأکندیمشروعٔمناسبٔرأبرایٔتفاهمٔانتخابٔؤبحثٔ
برهٔعبرارتیٔ«ٔکندیمتقوأزندگیٔانسانٔرأبرترٔ»،ٔ«تقوأالزمٔاست»گوییدٔراجعٔبهٔمفرومٔتقوأتفاهمٔکنید،ٔگاهیٔمیٔدیخواهیم

                                                           
َٔعسیٔ.29 ََ َٔل َلة  ٔناف  ه  ْدٔب 

َٔفَتَرجَّ ْیل 
َنٔاللَّ ٔ/ٔاسراءَٔٔؤم  َٔمْحُمودا  َٔمقاما  ََ َٔربُّ ََ ْنَٔیْبَعَث

َ
۷۹ٔأ

ادتٔویژهٔهٔسببٔاینٔعببدگارتٔتؤرأ]ٔؤپاسیٔازٔشبٔرأبرایٔعبادتٔؤبندگیٔبیدارٔباشٔکهٔاینٔافزونٔ]ٔبرٔواجبٔ،ٔ[ٔویژهٔتوستٔ،ٔامیدٔاستٔپرور
 [انی[ٔبهٔجایگاهیٔستودهٔبرانگیزدٔ.]ترجمهٔانصار
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اولٔآنٔدرٔذهنترانٔٔقاعدهٔ امأاگرٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔتأملٔؤ؛ٔبرایٔآنٔذکرٔکنیدٔ-حتیٔبهٔصورتٔعقالیی-دالیلیٔٔدیکنیمسعیٔ
شروعٔخیلریٔمررمٔٔنقطهٔ شروع،ٔشروعٔکردٔتأتفکرٔرأنسبتٔبهٔآنٔموضوعٔایجادٔکند ٔٔنقطهٔ ازٔکدامٔٔ:ٔامامٔدیپرسیمباشد،ٔ

ٔمنٔاینٔروایتٔشریفٔرأبرایترانٔاستٔکهٔآیأمتناسبٔ تقروأٔمسرئلهٔ راجرعٔبرهٔٔ:ٔامرامٔخروانمیمبأفطرتٔاستٔیأخیر ٔمثال 
30ٔ«التقویٔازکریٔزراعرة»:دیفرمایمٔتقوأفکرٔاتفاقٔبیافتد؛ٔامامٔٔمسئلهٔ صحبتٔکنندٔولیٔبهٔنحویٔکهٔراجعٔبهٔٔخواهندیم

ٔشمأیمٔبذریٔرأدرٔزمرینٔٔ.یٔدرٔآنٔهست،ٔ]پایهٔقرارٔدادند[کهٔچهٔنمّؤؤرشدٔفرمندیمیعنیٔمفرومٔزراعتٔرأکهٔمردمٔ مثال 
ٔیمٔسالٔٔشمأتبدیلٔمیٔهٔ یسرماؤآنٔبهٔٔدیدهیمقرارٔ ٔخواهنردیموقتریٔٔشود!ٔمفرومٔزراعتٔواضرحٔاسرت.ٔامرامٔزندگی 
ٔکنندیمتقوأرأبحثٔکنند،ٔتقوأرأبرٔاساسٔمفرومٔزراعتٔبحثٔٔمسئلهٔ  شروعٔبحثشرانٔرأٔنقطهٔ ؤٔ«السؤٔهٔ یپا»؛ٔیعنیٔاصطالحا 
روایاتٔوجودٔداردٔؤتنرأمخصوصٔبهٔاینجأنیست.ٔمأیرمٔٔهمهٔ درٔٔهااین.ٔشوندیمؤواردٔبحثٔٔدهندیمزراعتٔقرارٔٔمسئلهٔ 

ٔاینٔهایژگیوییٔاست.ٔبرایٔنمونهٔیکیٔازٔهایژگیوشروعٔامامٔٔنقطهٔ شروعٔخاصیٔرأقرارٔدادند.ٔٔنقطهٔ بابٔروایتٔداریمٔکهٔامامٔ
ٔدرٔآنٔ«ٔقابلٔتفاهم»ؤ«ٔمشترکٔبینٔاطرافٔبحث»استٔکهٔ البیانٔبرهٔمحضررٔیٔقبلیٔفقرههادورهیٔکهٔمنٔدرٔاهیآباشد.ٔمثال 

ؤفرروشٔتوضریحٔٔدیرخرؤ«ٔاشرتراء»مفررومٔٔهٔ یرپاشررادتٔرأبررٔٔمسئلهٔ ٔشمأقرائتٔکردمٔؤراجعٔبهٔآنٔبحثٔکردم،ٔامامٔ
:ٔشرادتٔنوعیٔخریردٔؤفرروشٔاسرت؛ٔیعنریٔمفررومٔخریردٔؤدیگویمیحٔبدهد؛ٔشرادتٔرأتوضٔخواهدیمقرآنٔٔهٔ یآ.ٔدهدیم

خداونردٔجانرایشرانٔرأازٔمرؤمنین31ٔٔ...«إنٔاللهٔاشتریٔمنٔالمومنینٔ»فرماید:[ٔفروشٔؤاشتراءٔرأ]پایهٔقرارٔدادهٔاستٔؤمی
ومٔغیررٔقابرلٔفررمٔتصرویرٔکنرد ٔاینجرأبحثٔخودٔرأیمٔمفرٔهٔ یپاشروعٔؤٔنقطهٔ .ٔچرأازٔاینٔمفرومٔاستفادهٔکرد ٔچرأخردیم
،ٔخدایٔمتعالٔهمٔدرٔمقابلٔاینٔکراالییٔدیبریمیمٔخریدٔؤفروشیٔدرٔمیانٔاستٔؤشمأجانتانٔرأبهٔبازارٔشرادتٔٔدیفرمایم

ٔ.کندیمؤبعدٔهمٔشروعٔبهٔتوصیفٔآنٔبرشتٔٔداردیمکهٔشمأدارید،ٔبرشتٔخودٔرأبرایٔشمأعرضهٔ
مرؤمنینٔٔخانهٔ :ٔدرختٔطوبیٔکهٔدرٔبرشتٔدرٔدیفرمایمتٔعجیبیٔدربارهٔبرشتٔاست!ٔبرایٔنمونهٔدرٔبعضیٔازٔروایاتٔتوصیفا

یعنریٔیرم32ٔٔاینٔدرختٔعبرورٔکنیرد؛ٔٔهٔ یساازٔٔدیتوانینمسالٔبأیمٔاسبٔتندروییٔحرکتٔکنید،ٔٔصدٔاندازهٔ است،ٔاگرٔشمأبهٔ
نیٔخود،ٔشروعٔبهٔحرکتٔکردنٔبهٔسرمتٔبراالیٔآنٔچنینٔدرختٔبأعظمتیٔاست.ٔهمچنینٔدرٔروایتٔدارد:ٔاگرٔکالغیٔدرٔجوا

یٔزیستیٔهابحثدانیدٔکهٔکالغٔبهٔلحاظٔمی33ٔرسد!بهٔباالیٔآنٔدرختٔنمیٔرودیمؤازٔدنیأٔشودیمدرختٔکند،ٔآنٔکالغٔپیرٔ
                                                           

ٔ:ٔقاَلَٔعلّیٔٔ.30
َ
ٔ.ةٍٔراعَٔزکیٔزٔ ألّتقویٔأ

 40غررٔالحکمٔؤدررٔالکلم،ٔصٔ
نَّٔٔ.31 ْشَترٰیٔ َاهّٰللَ إ  َنٔ ا  یَنٔ م  ن  ْنُفَسُرْمٔ َاْلُمْؤم 

َ
ْمٰواَلُرْمٔ َؤ أ

َ
نَّٔ أ

َ
أ ةَٔ َلُرُمٔ ب  ُلوَنٔ َاْلَجنَّ ي ُیٰقات  ٔ ف  یل  را َعَلْیهٔ  َوْعدأ  ُیْقَتُلوَنٔ َؤ َفَیْقُتُلوَنٔ َاهّٰلل  َسب  ري َحقًّ رْوٰراةٔ  ف  ٔ َؤ َالتَّ یرل  ْنج   َؤ َاْْل 

ْوفٰیٔ َمْنٔ َؤ َاْلُقْرآن ٔ
َ
هٔ  أ َعْرد  َنٔ ب  ُروا َاهّٰلل  م  ُکُمٔ َفاْسَتْبش  َبْیع  ي ب  ذ 

هٔ  ٰباَیْعُتْمٔ َالَّ ٔذٰٔ َؤ ب  ََ یُم/سورۀٔمبارکۀٔت ُزَٔاْلَفْؤ ُهَؤ ل  111ٔ آیۀٔوبة،َاْلَعظ 
[ٔرأدشمن]ٔپسٔکنند،ٔٔمیٔپیکارٔخدأراهٔدرٔکهٔکسانیٔهمانٔخریده؛ٔباشدٔآنانٔبرایٔبرشتٔآنکهٔبرایٔبهٔرأاموالشانٔؤهأجانٔمؤمنانٔازٔخدأیقینأ 
ٔؤحرق؛ٔایٔوعردهٔ[استٔدادهٔبرشتٔوعده]ٔقرآنٔؤانجیلٔؤتوراتٔدرٔخودٔعردهٔبر[ٔرأآنانٔخدا]ٔشوندٔٔمیٔکشته[ٔخدأراهٔدرٔخود]ٔؤکشندٔٔمی
ٔاسرتٔایرنٔؤشرید؛بأشرادٔؤخوشحالٔاید،ٔدادهٔانجامٔکهٔستدیٔؤدادٔاینٔبه![ٔمؤمنانٔای]ٔپسٔاست ٔوفادارترٔخدأازٔپیمانشٔؤعردٔبهٔکسیٔچه

 ]ترجمۀٔانصاریان[.بزرگٔکامیابی
یَٔالَٔ.32 ئِّ)َصلَّ ب 

َٔالنَّ اٌم:َٔعن 
ْیُخَٔورَّ اَئَةَٔسَنٍةٔاَلَٔیْقَطعُٔلشَّ َرأم 

لِّ ئظ  ُبٔف  اک  یُرَٔالرَّ َٔشَجَرٌةَٔیس  ة 
ئَاْلَجنَّ ُهَٔقاَل:ٔف 

نَّ
َ
(،ٔأ ه  َٔؤآل  ُهَٔعَلْیه 

َٔرأ...لَّ
ٔ...ٔشودیتمامٔنمٔهیاستٔکهٔسواره،ٔصدٔسالٔدرٔ]ٔسایهٔ[ٔشاخهٔآنٔراهٔمیٔپیمایدٔامأسأی:ٔدرٔبرشتٔدرختٔپیامبرٔخدأ

 261،ٔص5فسیرٔالقرآن،ٔجفئتٔالبرهان

اَلُمٔٔ.33 َٔالسَّ َٔعَلْیه  ه 
َٔاللَّ ئَعْبد  ب 

َ
یٍرَٔعْنٔأ ئَبص  ب 

َ
َٔعْنٔأ م  َٔاْلَقاس  ْٔبن  ه 

َٔاللَّ َٔعْنَٔعْبد  یه  ب 
َ
یَنَٔعْنُهَٔعْنٔأ ن  یُرَٔاْلُمرْؤم  م 

َ
َٔٔقاَلَٔقاَلٔأ رة  رئَاْلَجنَّ :ٔ...َٔؤُطروَبیَٔشرَجَرٌةٔف 

بٔ 
َٔالنَّ ئَدار  ْصُلَرأف 

َ
َٔؤفٔ أ

الَّ ٍنٔإ  ْنُٔمْؤم  َٔؤَلْیَسٔم  ه  َٔؤآل  ُهَٔعَلْیه 
یَٔاللَّ ٍدَٔصلَّ ُٔغٔئُِّمَحمَّ ه  ْنَرأاَلَٔیْخٔئَدار  ْٔصٌنٔم 

َ
ٔأ الَّ َٔشْرَوُةَٔشيٍْءٔإ  ه  ُٔطُرَٔعَلیَٔقْلب  با  َٔراک  نَّ

َ
َٔؤَلْؤأ ََ َٔذل  ه  َتاُهٔب 

اَئَةَٔعاٍمَٔمأَخَرَجٔ َرأم 
لِّ ئظ  َٔساَرٔف 

ّدا  ُٔٔمج 
َ
َرأُغَراٌبَٔمأَبَلَغٔأ ْسَفل 

َ
ْنٔأ ْنُهَٔؤَلْؤَطاَرٔم  ْٔعاَلَهأَحٔم  ما  یَٔیْسُقَ َٔهر 

ٔتَّ
َ
ئَهَذأَفاْرَغُبوأ...أ ٔاَلَٔفف 
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ر دٔرأبرایٔآنٔکهٔخؤدهندیمدرٔادامهٔتوضیحٔٔاستٔؤاینٔطورٔنیستٔکهٔتنرأچندٔسالٔزندگیٔکند!ٔامام34ٔٔازٔحیواناتُٔمَعمَّ
ٔوجهٔتسمیۀٔمحلٔزندگیٔآمادهٔکنید،ٔشمأبایدٔبهٔآنجأبرویدٔزندگیٔکنید!ٔنهٔدرٔای درٔاینٔروایت،ٔاینٔاستٔٔ«دنیا»نٔدنیا.ٔاساسا 

ٔیمٔخریدٔؤفروشیٔرأتصویرٔ مفرومٔشررادت،ٔهرمٔدرجرهٔٔداردیمؤبیانٔٔکندیمکهٔدنیأجاییٔپستٔؤدنّیٔاست.ٔاینجأکامال 
،ٔشودیمپرٔسودیٔاست!ٔخدایٔمتعالٔاینٔطورٔواردٔبحثٔٔمعاملهٔ ؤتغییرٔمحلٔزندگیٔاست!ٔعجبٔٔؤمنینٔشدنٔبأامیرالم

برحمردمٔمیٔ.روندیمبهٔفکرٔفرؤٔهاانسانلذأ اسرت،ٔچررأمرأایرنٔرأرهرأکنریمٔؤٔ(سود )ٔگویندٔاینٔخریدٔؤفروشریٔپررٔازٔر 
شروعٔکالمٔتؤبایدٔمتناسبٔبأفطرتٔباشد.ٔیکیٔازٔوجوهٔتناسبٔبأٔقطهٔ ن:ٔدیگویمرأنپردازیم ٔبیانٔمبتنیٔبرٔتأملٔٔشیهانهیهز

ٔ-درٔروایتٔقبرل-خریدٔؤفروشٔؤزراعتٔٔمسئلهٔ شروعٔقابلٔفرمٔؤفطریٔشروعٔکنید.ٔفرمٔٔنقطهٔ فطرتٔاینٔاستٔکهٔازٔیمٔ
مرینٔمفاهیمٔعالیٔصحبتٔکنید،ٔبررٔهٔدربارهٔدیخواهیمنیازٔبهٔتعلیمٔؤتعّلمٔنداردٔؤفرمٔاولیهٔبرایٔآنٔوجودٔداردٔؤوقتیٔشمأ

ٔمفاهیمٔسوارٔشدهٔؤبحثٔکنید.

یکیٔازٔشروطٔدیگریٔکهٔدرٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔتأملٔبحثٔکردیم،ٔاینٔاستٔکهٔتعریفٔؤبحثٔازٔیمٔموضوعٔبایردٔمتمایرلٔبرهٔ
کرهٔوقتریٔآنٔرأٔباشردٔ)البترهٔتناسربٔبرأفطررتٔسراختاریٔدارد«ٔمتناسبٔبرأفطررت»غایتٔباشد.ٔشرطٔاولمانٔاینٔبودٔکهٔ

ٔبٔ «ٔقابلٔفرمٔبودن»استظراریٔبحثٔکنیم،ٔاعمٔازٔ
یٔدرٔایرنٔالََٔعرتََٔٔؤَٔکٔاَرٔبَٔتَٔٔهٔ ضلٔ َفٔاستٔؤتنرأیکیٔازٔنکاتٔآنٔهمینٔاست؛ٔبعدا 

بارهٔبحثیٔتفصیلیٔخواهیمٔداشت(ٔشرطٔدومٔاینٔاستٔکهٔمتمایلٔبهٔغایتٔباشد؛ٔیعنیٔطوریٔحرفٔبزنیدٔکهٔافرقٔجدیردیٔرأ
ٔبهٔوجردٔٔهاانسان«ٔتوصیفٔبرشت»بٔقرارٔبدهید.ٔعرضٔکردیمٔدرٔروایاتٔپیشٔرویٔمخاط ٔ،ٔیعنریٔائمرهٔنردیآیمکامال 

.ٔاگرٔکسیٔاینٔدؤقاعدهٔرأدرٔمباحثاتٔخودشٔکندیمتمایلٔپیدأٔهاتیغاکهٔانسانٔبهٔآنٔٔکنندیمیٔجدیدیٔرأتعریفٔهاتیغا
!ٔکنردیماینٔنوعٔبحثٔکردنٔفقرری،ٔبرهٔتحریرمٔفکررٔکمرمٔٔ-یکیٔتناسبٔبأفطرتٔؤدیگریٔتمایلٔبهٔغایت-رعایتٔکندٔ

آنٔروایاتٔرأتحلیلٔکنید.ٔپسٔٔدیتوانیمبیانٔمبتنیٔبرٔتأملٔٔقاعدهٔ بنابراینٔشمأدربارهٔهرٔنوعٔروایتٔکهٔخواستیدٔبحثٔکنید،ٔبأ
ؤٔدیردهیمودٔدقرتٔدؤسؤالٔرأبنابرٔبحثٔمختصرٔاصولیٔکهٔمطررحٔکرردم،ٔارائرهٔداد:ٔشرمأبرهٔمخاطربٔخرٔتوانیمحداقلٔ

ٔمی«ٔاشتراء»ٔکلمهٔ درٔاینجأازٔٔگوییدٔامامٔمی اشتراءٔیأزراعتٔاسرت،ٔیرأ«ٔسؤالشانٔهٔ یپا»گوییدٔشروعٔکردندٔؤاصطالحا 
گوییم:ٔرکنٔسؤالٔایشانٔفالنٔغایتٔاستٔبأفالنٔویژگیٔخراصٔؤمیٔدیکنیمبحثٔ«ٔرکنٔسؤال»غایتٔرأدرٔاصطالحٔٔمسئلهٔ 

ٔ یٔجدیدیٔرهنمونٔکنند.ٔروایتٔؤآیهٔهمانٔروایتٔؤآیهٔاستٔولیٔوقتریٔهاتیغارأبهٔیمٔٔهاانسانغایتٔٔخواهندیمکهٔمثال 
ٔٔدیدهیم،ٔیمٔقاعدهٔاصولیٔرأدرٔبررسیٔخودتانٔاصلٔقرارٔدیکنیمشمأداریدٔبررسیٔ اصولیٔبیانٔمبتنریٔبررٔٔقاعدهٔ ؤآنٔمثال 

کرهٔاگرر35ٔٔمیکنیمر.ٔاینکهٔمأمکرررٔعررضٔکندیمدیگریٔهمٔپیدأٔتأملٔاست.ٔاگرٔاینٔطوریٔبحثٔکنید:ٔروایتٔکارکردهای
ایٔوجرودٔقواعدٔاصولیٔفقهٔارتقأپیدأکند،ٔمأدیگرٔنیازیٔبهٔفلسفهٔؤمنطقٔبرایٔتحریمٔفکرٔنداریم؛ٔچرأکهٔقواعردٔاصرولی

                                                                                                                                                                                     

ٔرٔایرنؤمنیٔنیستٔ،ٔمگ:ٔ...ٔطوبأ،ٔدرختیٔاستٔدرٔبرشتٔکهٔریشهٔآنٔ،ٔدرٔخانهٔپیامبرٔمأمحّمدٔصلیٔاللهٔعلیهٔؤآلهٔاستٔؤهیچٔمٔامامٔعلیٔ
اهٔردرٔسایهٔآنٔٔکهٔشاخهٔایٔازٔآنٔدرختٔ،ٔدرٔخانهٔاوستٔؤدلشٔهرٔچیزیٔرأهوسٔکندٔ،ٔآنٔدرختٔبرایشٔمیٔآوردٔؤاگرٔسواریٔچابَٔ،ٔصدٔسال

یٔایرنٔنعمرتٔسٔبرافتدٔ.ٔهان!ٔپبپیمایدٔ،ٔازٔآنٔخارجٔنمیٔشودٔؤاگرٔازٔپایینٔآنٔ،ٔکالغیٔپروازٔکندٔ،ٔبهٔبلندایشٔنمیٔرسدٔتأآنٔکهٔازٔپیریٔبهٔزیرٔا
ٔبکوشید.ٔ...

 239،ٔص2الکافي،ٔج
رٔ=ٔدارایٔعمرٔطوالنی.34  .ُٔمَعمَّ
ٔکنیمٔاینٔاست.هأهمٔبرٔاینٔتکرارٔمأتمایلٔندارندٔؤگاهیٔمأازٔبابٔمدارأخیلیٔجدیٔبحثٔنمی.ٔؤبعضی35

 انتقالٔازٔمتن
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ٔتأمینٔٔمسئلهٔ داردٔکهٔ ٔؤمادة  م.ٔمرادٔمأازٔایرنٔقواعردٔاصرولی،ٔهأاشارهٔکردکهٔمنٔبهٔبخشیٔازٔآنٔکندیمتحریمٔفکرٔرأصورا 
ٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔتأملٔاستٔکهٔخیلیٔبهٔمأکممٔ تأقواعدٔتحریمٔفکرٔرأدرٔبیانٔفقریٔتشریحٔکنیم.ٔاینٔبابٔٔکندیمعمدتا 

یمٔترأمأبایدٔفلسفهٔبخروان»گویند:ٔؤمیٔکنندیم.ٔآقایانٔدرٔاینٔنکتهٔبهٔسالمتٔبحثٔدهدیمخیلیٔظرفیتٔتفاهمٔفقیهٔرأارتقأ
اینٔمعنایٔسالمیٔکهٔدرٔذهنٔشرمأبررادرانٔٔمیکنیممأعرضٔ«ٔذهنمانٔقویٔبشودٔؤبتوانیمٔازٔحجیتٔدینٔؤشرایعٔدفاعٔکنیم

اصولیٔکهٔمطرحٔکردیمٔموجودٔاستٔؤهمچنینٔنهٔتنرأموجودٔاستٔبلکهٔبهٔمعنرایٔاترّمٔٔقاعدهٔ متمایلٔبهٔفلسفهٔاست،ٔدرٔاینٔ
ٔییٔبودٔکهٔبندهٔعرضٔکردم.هامثالٔهااینتوانٔبهٔهدفٔدستٔپیدأکرد!ٔمی

نظرامٔمعرانیٔشرارع،ٔٔمیاگرفتره:ٔبیانٔبایدٔمبتنیٔبرٔانفتاحٔباشد؛ٔیعنیٔچه ٔببینیردٔمرأفررضٔمیاگفتهالبیانٔمأدرٔبابٔهفتمٔفقه
همٔقرآنٔؤروایرتٔٔ؛ٔیعنیٔشماکندیمالیهٔنیستٔ)نهٔدرٔظاهرٔؤنهٔدرٔباطن(ٔاینجأمفادیٔازٔروایاتٔاینٔعرضٔبندهٔرأتأییدٔیم

ییٔاست.ٔاصلٔاینکهٔهاهیالدانید.ٔخودٔظاهرٔدارایٔوجوهیٔاستٔؤباطنٔهمٔدارایٔدانیدٔؤهمٔدارایٔظاهرٔمیرأدارایٔبطنٔمی
فقراسرتٔؤکسریٔدرٔآنٔاشرکالٔٔهمرهٔ شمأبأیمٔادبیاتٔچندالیهٔمفرومیٔدرٔآیاتٔؤروایاتٔروبررؤهسرتید،ٔمروردٔپرذیرشٔ

 ٔسؤالٔآنٔاینٔاستٔآیأاینٔنظامٔمعانیٔکهٔشمأبهٔظراهرٔؤبراطنٔشررعٔنسربتٔدیگویمیٔبرٔانفتاحٔچهٔ.ٔبابٔبیانٔمبتنکندینم
فررمٔبعضریٔٔمقدمرهٔ هأبهٔیکدیگرٔوابستهٔهستندٔیعنیٔبعضیٔازٔهمٔهستند ٔآیأاینٔدهٔ یبر،ٔآیأبأیکدیگرٔارتباطٔدارندٔیأدیدهیم

کدامٔرأ]اول[ٔمطرحٔکنید،ٔ]اشکالیٔندارد[ٔولیٔاگرٔشمأپذیرفتیدٔبعضریٔازٔهستندٔؤهرٔ«َٔعَلیٔالّسواء»دیگرٔهستندٔیأخیرٔؤ
رأبایدٔبگوییدٔٔهاهیالیعنیٔابتدأبعضیٔازٔٔ؛]مسئلهٔفرقٔخواهدٔکرد[ٔ،هأمقدمهٔبرایٔبعضیٔازٔمعانیٔدیگرٔموضوعیتٔدارنداین

ٔهٔ یرالبررایٔٔکننردهٔ کهٔکدامٔالیهٔافتتاحٔٔشودیمایجادٔیٔدیگرٔرأتفاهمٔکنید.ٔاینجأخیلیٔسؤالٔروشنیٔهاهیالتأبتوانیدٔبعضیٔازٔ
باالٔدستیٔخودشٔاست ٔمنٔبهٔصورتٔسادهٔؤبدونٔاینکهٔبهٔصورتٔتفصیلیٔبخواهمٔروایاتٔبرابٔبیرانٔمبتنریٔبررٔانفتراحٔرأ

ؤروایراتٔدرٔیٔازٔآیراتٔامجموعره؛ٔچونٔبنایمٔدرٔاینٔمباحثهٔبرٔاختصارٔاست.ٔپسٔاگررٔدهمیمبخوانم،ٔاینٔمسئلهٔرأتوضیحٔ
دیگرریٔازٔآیراتٔؤروایراتٔٔمجموعرهٔ ازٔآیاتٔؤروایاتٔدرٔحکمٔافتتاحٔبررایٔٔمجموعهٔ گویید:ٔاینٔاختیارٔشمأقرارٔگرفت،ٔمی

ٔشمأمیبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔانفتاحٔرأتوضیحٔدهمٔکهٔببینیدٔچهٔقدرٔدرٔفرم،ٔانفتاحٔایجادٔمیٔخواهمیماست؛ٔ گوییدٔمأکند؛ٔمثال 
استٔیأمتعلقٔبهٔیمٔفقیریٔاستٔکهٔفرضٔمسئلهٔبرٔاینٔاستٔکهٔٔسیٔحاضرٔشدیمٔکهٔیأمتعلقٔبهٔامامٔدرٔیمٔمجلسٔدر

دارایٔعلمٔاست؛ٔ)یعنیٔبأقواعدٔدیگریٔعالمٔبودنٔویٔرأاحرازٔکردیمٔکهٔبایدٔدرٔجایٔدیگریٔبحثٔکنیم(ٔیمٔسؤالیٔدرٔایرنٔ
واردٔشوم ٔآنٔعالمٔعلمٔداردٔولیٔشمأبایدٔٔرٔعلمٔپیامبرٔؤشرٔکهٔمنٔچهٔطورٔبهٔشررٔعلمٔامامٔٔدیآیمفرضٔبهٔوجودٔ

محشورٔباشیدٔٔهأبأپیامبرٔقصدٔورودٔبهٔشررٔعلمٔاؤرأداشتهٔباشید.ٔاگرٔاینٔمعنأدرٔذهنٔشمأنباشد،ٔممکنٔاستٔسال
حشرٔؤنشرٔبرأعلمرأشردهٔٔیهٔبهدرٔروایاتٔتوصولیٔبهٔبابٔعلمٔاؤواردٔنشوید.ٔٔیأتوفیقٔحشرٔؤنشرٔبأعالمیٔرأداشتهٔباشید

ٔخواهردیممفتاحٔعلم،ٔسؤالٔخروبٔاسرت؛ٔیعنریٔاگررٔکسریٔٔدیگویمؤٔکندیمبیانٔمبتنیٔبرٔانفتاحٔدرٔاینجأکمم36ٔٔاست.
برایشٔنسبتٔبهٔیمٔفردٔعالمیٔیأبابٔعلمی،ٔانفتاحٔایجادٔشود؛ٔبایدٔازٔسؤالٔخوبٔمسئلهٔرأشروعٔکندٔؤواردٔبحرثٔشرود.ٔ

یٔبهٔاینٔصرندوقچهٔورودٔخواهیم(ٔقرارٔدارد؛ٔوقتیٔیٔ)یعنیٔقلبٔفقیهٔیأامامٔابستهدرٔجایٔٔعلمٔیمٔصندوقچهٔاستٔو

                                                           

َثن 36ٔ
ُهَٔحدَّ نَّ ٍدَٔعْنُٔسَلیْٔ .َٔفإ  ُٔمَحمَّ ْٔبن  م  ٔاْلَقاس  ئَعن  ب 

َ
اٍدَٔقاَلٔأ َٔعْنَٔحمَّ يِّ ْنَقر  َٔداُوَدٔاْلم  ٔقالٔلقمرانٔٔ]الصادقَٔٔماَنْٔبن  اْلُعَلَمراَءَٔؤٔ:[َٔیرأُبَنرئََّجرال س 
ٔ ََ ُرْکَبَتْی ْمُرْمٔب  ْلُرْمَٔفَیْمَنُعوكٔ-َزاح  ٔ.اَلُٔتَجاد 

 کنند.نعٔمیأآنرأجدالٔنکنٔکهٔتؤرأمنشینیٔکنٔؤدرٔمحضرشانٔزانؤبسایٔؤب]بهٔفرزندشٔفرمود:[ٔپسرمٔبأعلماءٔهملقمانٔٔ
 164و162ٔٔص2ٔٔتفسیرٔقمیٔجٔ
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سرؤالٔخرودشٔرأٔخواهردیمؤتنررأٔکنردینمبنابراینٔکسیٔکهٔقواعدٔحسنٔالسؤالٔرأرعایرت37ٔٔ؛کنی،ٔمفتاحشٔسؤالٔاست
سٔکرهٔقواعردٔتحریرمٔفکررٔرأبلردٔی ّٔکَٔٔطلبهٔ مٔشود.ٔیٔکهٔواردٔوادیٔعلمٔامامٔٔکندینممطرحٔکند،ٔاینٔسؤالٔبهٔاؤکممٔ

کهٔسؤالٔخودشٔرأچهٔطورٔمطرحٔکندٔؤقواعدٔحسنٔالسؤالٔرأرعایتٔکند!ٔدرٔٔکندیموقتٔخودٔرأبرٔاینٔصرفٔٔ%50است،ٔ
قواعردٔحسرنٔالسرؤالٔرأیعنریٔ-زیادٔسؤالٔپرسریدن38ٔٔروایتٔدارد:ٔوقتیٔدرٔمحضرٔاستادتانٔقرارٔگرفتید،ٔاکثارٔسؤالٔنکنید!

یٔاجلسهشوید.ٔبهٔجایٔاینکهٔدهٔسؤالٔدرٔٔکهٔواردٔعلمٔاستادتانٔیأعلمٔامامٔٔردیگیماینٔفرصتٔرأازٔشمأٔ-رعایتٔنکردن
.ٔدرٔبعضیٔازٔروایاتٔآمده:ٔبهٔلباسٔاستادتانٔدسرتٔکندیمبپرسید،ٔسعیٔکنیدٔیمٔسؤالٔبپرسید.ٔاینٔبهٔحسنٔالسؤالٔکممٔ

]جروابٔایرنٔاسرتٔٔ،ٔممکنٔاستٔبگوید:ٔاینٔچهٔتأثیریٔدارد کندیمرأبهٔنحؤبریدهٔبحثٔهأوقتیٔاینٔٔنزنیدٔؤآنٔرأنگیرید!
؛ٔوقتیٔحرمتٔاستادٔدرٔاینٔدیشویمجزؤقواعدٔحسنٔالسؤالٔاست!ٔیعنیٔشمأیمٔحریمٔخاصیٔبرایٔاستادٔقائلٔٔهااینٔکه[

شدنٔحسنٔالسؤالٔکممٔبهٔانفتاحٔؤمفتوح.ٔپسٔقواعدٔشودیماؤدرٔمقامٔپاسخگوییٔآرامٔترٔٔشودیم،ٔباعثٔشودحدٔرعایتٔ
ایرنٔاسرتٔکرهٔاصرلٔانفتراحٔرأبرهٔ!ٔدرٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔانفتاح،ٔچندٔدستهٔبحثٔداریرمٔؤیرمٔدسرتهٔآنٔعبرارتٔازٔکنندیم

بحرثٔٔکنردیمکمرمٔٔسرؤالرأکهٔبهَٔحَسرنٔشردنٔٔسؤالشکلٔطرحٔ.ٔیمٔدستهٔروایتٔداریمٔکهٔمیکنیمالسؤالٔتعریفٔحسن
رأموردٔبحثٔقرارٔدهیم؛ٔیعنیٔازٔحیثٔصورٔؤشکلٔٔسؤالٔمسئلهٔ موادٔٔکندیمدستهٔروایاتٔدیگرٔداریمٔکهٔکممٔٔ.ٔیممیکنیم

همهٔروایاتیٔهستندٔکهٔبایدٔبحثٔؤبررسریٔکنریم.ٔدرٔمروردٔقررآنٔدودسرتهٔٔهااین.ٔکندیمنهٔبلکهٔازٔحیثٔمادهٔؤمحتوأبحثٔ

                                                           

ُلوأَیْرَحُمکُٔٔ]رسولٔالّله[َٔؤَقاَلٔٔ.37
َ
َؤاُلَٔفاْسأ یُحُهٔالسُّ ُنَٔؤَمَفات  ْلُمَٔخَزائ  ٔصٔاْلع  ه 

َٔقاَلَٔقاَلَٔرُسوُلٔاللَّ ْسَناد  َرَذأاْْل  ْربَٔ:َٔؤب 
َ
ٔأ یره  رُهُٔیرْؤَجُرٔف 

نَّ رُهَٔفإ 
َعرٌةُٔمٔاللَّ

یُبَٔلُه. ُعَٔؤاْلُمج  ُمَٔؤاْلُمْسَتم 
ُلَٔؤاْلُمَعلِّ ائ   السَّ

وابٔبرند:ٔثفرمود:ٔعلمٔچندینٔگنجینهٔاستٔؤکلیدشٔپرسشٔاست،ٔبپرسید:خدأشمأرأرحمتٔکناد،ٔزیرأچرارٔکسٔدرٔآنٔٔ[ٔ]رسولٔخدأؤ
 ای[]ترجمۀٔکمرهپرسندهٔؤپاسخٔدهندهٔؤگوشٔدهندهٔؤدوستدارٔآنان.

 28،ٔص2ٔ،ٔجونٔأخبارٔالرضأعی
َٔقاَلٔٔ.38 اْلُکوَفة  ٔب  ه  د  ئَمْسج  ئُّف  ئُّاْلُکوف  م  یٍدٔاْلَراش  َٔسع  ْٔبن  د 

ٔاْلَحَسُنْٔبُنُٔمَحمَّ م  ُبؤاْلَقاس 
َ
َثَنأأ َثَنأَجْعَفُرْٔبرُنَٔٔحدَّ یَمٔالقطفانئَقاَلَٔحدَّ ْبَراه  ُدْٔبُنٔإ 

َثَنأُمَحمَّ َحدَّ
َشا ٔه  ْٔبن  د 

ُٔمَحمَّ یُهَٔقاَلَٔحدَّ ئُّاْلَفق  ُدوس  ٍدٔالسَّ ئُّْبُنُٔمَحمَّ َثَنأَعل 
اُقَٔقاَلَٔحدَّ ٔاْلَحْٔیُنْٔبُنُٔعْلَواَنٔعََٔثَنأاْلُحَسٍٔمٔاْلَورَّ ْٔبن  ٔاْلَحَسن  ْٔبن  ه 

ٔاللَّ ئْنَٔعْبد  ب 
َ
ٔأ ئِّْبن  َٔعل  ْٔبن  َسن 

ئ ب 
َ
ٔأ ئِّْبن  َٔعْنَٔعل  ه 

َٔعْنَٔجدِّ یه  ب 
َ
ٍبَٔعْنٔأ ٍبَٔطال  ْن ََل َقاَل:َٔطال 

َ
َؤاَل َعَلْیِه َو ََل َتْسِبَقه  ِفي الْ ت  ِإنَّ ِمْن َحقِّ اْلَعاِلِم أ ِلحَّ َع ْکِثَر السُّ َلْیهِه ِإَذا َجَواِب َو ََل ت 

َذ ِبَثْوِبِه ِإَذا َکِسَل  خ 
ْ
ْعَرَض َو ََل َتأ

َ
ٔٔأ ََ َعْین  َزُهٔب  َكَٔؤاَلَٔتْغم  َید  ٔب  َلْیه  یَرٔإ  هَُٔؤاَلَٔؤاَلُٔتش  َٔؤاَلُٔٔتَسارَّ ه  س  ئَمْجل  ْنٔاَلَٔتُقروَلَٔقرٔف 

َ
َٔؤأ ه  راَلَفَٔٔتْطُلَبَٔعْوَرات  اَلُٔفراَلٌنٔخ 

ب َٔؤَغائ 
دا  ْنَٔتْحَفَظَٔلُهَٔشاه 

َ
َٔؤأ َحدا 

َ
ْنَدُهٔأ َٔؤاَلَٔتْغَتاَبٔع  ّرا  ئََلُهٔس  َٔؤاَلُٔتْفش 

ََ
ْنٔتََٔقْول 

َ
َٔؤأ ٔا  السَّ ٔاْلَقْوَمٔب 

ُٔعمَّ َٔؤَتْجلٔ اَلم  ة  یَّ ح  التَّ ُهٔب 
ْنَٔکاَنْتَٔلُهَٔؤَتُخصَّ َٔؤإ  َسَٔبْیَنَٔیَدْیه 

ْخٔ ْثُلٔالنَّ َمأُهَؤم 
نَّ َٔفإ  ه  ُٔصْحَبت  ْنُٔطول  ٔم 

َٔؤاَلَٔتَملَّ ه  ْدَمت  َلیٔخ  َٔفاْنتََٔحاَجٌةَٔسَبْقَتٔاْلَقْوَمٔإ  ْرَٔمَتیَٔتْسُقُ ٔعََٔلة  ْنَرأَمْنَفَعرٌةَٔؤاْلَعرظ  ٔم 
ََ َمنَْٔلْی ُمٔب  ٔال  م  ٔاْلَقرائ  م  رائ 

ٔالصَّ َلرة  ز 
لَٔ ٔإ 
ُٔثْلَمٌةٔاَلُٔتَسدُّ ْساَلم  ئاْْل  ُمٔاْنَثَلَمٔف  َذأَماَتٔاْلَعال  َٔؤإ  ه 

ٔاللَّ یل  ئَسب  ٔف  د  ٔالْٔاْلُمَجاه  َٔطایَٔیْوم  نَّ َٔؤإ  َیاَمة  ْلَفٔق 
َ
ُعُهَٔسْبُعوَنٔأ َٔلُیَشیِّ ْلم  َبٔاْلع  ئال  ب  ْنُٔمَقرَّ ٔم  ٍَ .َٔمَل َماء  ٔلسَّ

دؤاصرارٔنکنیٔؤدرٔپاسخٔدیگرانٔازٔاؤپیشٔنیفتیٔؤچونٔنخواستٔپاسخٔگویدٔبٔست که بسیار از او نپرسیا حق عالم اینٔ:فرمودٔامامٔیکمٔ

فالنٔیٔیویٔؤنگیاؤاشارهٔنکنیٔدرٔمجلسٔبأاؤسرگوشیٔسخنٔنگوهٔاؤاشارهٔنکنیٔؤبأچشمٔبهٔؤبأدستٔبٔچون خسته شد بدامنش نچسبیؤ
اؤهٔبٔوهٔسالمٔبدهیٔهمهٔکسٔبرٔخالفٔتؤگفته،ٔرازشٔرأفاشٔنکنی،ٔکسٔرأنزدٔاؤبدٔنگوئیٔرؤبرؤؤپشتٔسرٔاؤرأحفظٔکنیٔاگرٔبأجمعیٔباشدٔب

ٔرأعرالمشویٔزیندستیٔکنی،ٔازٔطولٔصحبتٔاؤخستهٔدیگرانٔپیشهٔیٔؤجلؤاؤبنشینیٔؤاگرٔکاریٔداشتهٔباشدٔدرٔانجامٔآنٔبیخصوصأترنیتٔبگو
اهٔخدأیٔکندٔؤدرٔرچونٔنخلهٔخرمأاستٔبایدٔانتظارٔببریٔتأکیٔسودیٔبرایٔتؤبدهد،ٔعالمٔبمقامٔکسیٔاستٔکهٔهمیشهٔروزهٔباشدٔؤشبٔزندهٔدار

ٔمشرایعتلرمٔرأایٔافتدٔکهٔتأقیامتٔمسدودٔنشود،ٔهفترادٔهرزارٔفرشرتهٔمقرربٔآسرمانیٔطالربٔعجرادٔکندٔچونٔعالمٔازٔمیانٔبرودٔدرٔاسالمٔرخنه
ٔکنند.یم

 504،ٔص2ٔالخصال،ٔج
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یٔکهٔآنٔنظرامٔمعرانیٔبرهٔلحراظٔمرادهٔٔایمعانیعنیٔنظام39ٔٔحمدٔاست؛ٔورهٔ سکهٔافتتاحٔقرآنٔٔدیگویمروایتٔداریم؛ٔیمٔدستهٔ
حمدٔرأمتوجهٔنشوید،ٔواردٔوادیٔعلرمٔٔسورهٔ حمدٔنرفتهٔشدهٔاست.ٔاگرٔٔسورهٔ تأواردٔوادیٔعلمٔقرآنٔشوید،ٔدرٔٔکندیمکممٔ
خیلیٔکمرمٔٔهااینحمدٔاست.ٔٔهٔ سوراست.ٔقرآنٔپرٔازٔعلمٔاستٔؤافتتاحٔآنٔبأ«ٔفاتحةٔالکتاب»؛ٔچونٔحمدٔدیشوینمقرآنٔ

ٔتأشمأکسیٔرأواردٔوادیٔعلمٔامامٔؤکتابٔکنید.ٔکندیم

یعنریٔاگررٔدرسرتٔواردٔوادی40ٔٔاسرت؛«ٔانأانزلناهٔفیٔلیلهٔالقدر»ٔسورهٔ قرآنٔٔجهٔ ینتطرفٔدیگرٔهمٔیمٔدستهٔروایاتٔداریمٔکهٔ
همرهٔٔهرااینبحثٔشدهٔاسرت.ٔ«ٔانأانزلناهٔفیٔلیلهٔالقدر»ٔسورهٔ تقدیرٔهمٔدرٔٔخالصهٔ کهٔٔدیکنیمقرآنٔشوید،ٔفرمٔازٔتقدیرٔپیدأ

                                                           

ٔالکتراب»گشاید(ٔؤبرهٔ)بهٔمعنایٔآنچهٔکتابٔرأفتحٔکردهٔؤمیٔ[1]«فاتحةٔالکتاب»بأتوجهٔبهٔتوقیفیٔبودنٔتسمیهٔاینٔسورهٔشریفهٔبهٔٔ.39 [ 2]«ُامُّ
 رآنٔکریمٔاست.قبرایٔدیگرٔمفاهیمٔمطروحۀٔ«ٔافتتاح»توانٔبیانٔداشتٔمفاهیمٔسورۀٔمبارکهٔحمد،ٔبهٔعنوانٔ)بهٔمعنایٔریشهٔؤمادرٔکتاب(ٔمی

[1 ]ٔ ه  َٔعْنَٔجدِّ یه  ب 
َ
ُقَٔعْنٔأ اد  ٍدٔالصَّ َٔٔؤَقاَلَٔجْعَفُرْٔبُنُٔمَحمَّ ه 

َٔٔقاَلَٔقاَلَٔرُسوُلٔاللَّ ْنٔآل  ٔم  ئَِّؤآَیَتْین  َٔؤآَیَةٔاْلُکْرس  َتاب  َحَةٔاْلک  َٔفات 
نَّ هُْٔٔمَراَنٔعٔ إ  َدٔاللَّ َٔشر 

ُهٔالٔ نَّ
َ
ٔأ  َ ٔاْلُمْل

ََ
ٔمال  ُرمَّ

ٔاللَّ ُٔهَؤَؤُقل 
الَّ لَهٔإ  ٔٔإ  َقاٌتَٔمأَبْیَنُرنَّ َمأُمَعلَّ ه  ر  َلیٔآخ  َجاٌبٔفََٔٔبْیَنٔاللََّٔؤإ  َٔتَعاَلیٔح  ٔه  ََ ْرض 

َ
َلیٔأ ُطَنأإ  ُٔتْرب 

َٔفَقاَلُٔٔقْلَنَٔیأَربِّ ََ ی َلیَٔمْنَٔیْعص  َؤإ 
َحٌدٔ

َ
ٔأ ُهَٔتَعاَلیٔاَلَٔیْقَرُؤُکنَّ َةَٔمْثَوااللَّ َٔجَعْلُتٔاْلَجنَّ الَّ َٔصاَلٍةٔإ 

ئُدُبَرُٔکلِّ َباد  ْنٔع  ْسٔم 
َ
یَرَةٔاْلُقُٔهَٔؤَْل َٔیْوٍمَٔکْنُتُهَٔحظ  ئُکلِّ ٔف  َلْیه  ْنُظُرٔإ 

َ
َٔؤَْل .ْدس  یَنَٔنْظَرة   َٔسْبع 

45ٔصٔٔ،جامعٔاالخبارٔللشعیری

أؤحقٔها[ٔبودندٔؤبینٔآنرزٔسورهٔآلٔعمرانٔ)شردٔاللهٔ...(ٔمعلقٔ]درٔآسمانالکرسیٔؤدؤآیهٔافرمود:ٔسورۀٔفاتحةٔالکتابٔؤآیتٔرسولٔخدأ
فرمرود:ٔٔفرستی ٔخردایٔمتعرالکنند،ٔمیتعالی،ٔحجابیٔنبود.ٔآنرأبهٔخدایٔمتعالٔندأدادند:ٔآیأمأرأبهٔسویٔزمینتٔؤکسانیٔکهٔتؤرأمعصیتٔمی

گاهشرانٔقررارٔونتکندٔمگرٔبرشتٔرأجایگاهٔآنرأؤحظیرةٔقردسٔرأسکتٔرأتالوتٔنمیهیچٔکسٔازٔبندگانٔبعدٔازٔهرٔیمٔازٔنمازهایشان،ٔشمأآیا
ٔافکنم.بارٔنظرٔ]رحمت[ٔبرٔانرأمی70ٔدهدٔؤروزیٔمی

رٔبرنٔالٔحردثنأجعفرحدثنأأبؤمنصورٔأحمدٔبنٔإبراهیمٔبنٔبکرٔالخورئبنیسابورٔقالٔحدثنأأبؤإسحاقٔإبراهیمٔبنٔهارونٔبنٔمحمدٔالخورئقر[ 2]
أبرئموسریٔبرنٔٔقرالٔحردثنئعنٔالرضأعلئبنٔموسیٔٔانيحمدٔبنٔزیادٔالفقیهٔالخورئبنیسابورٔقالٔحدثنأأحمدٔبنٔعبدٔاللهٔالرروئالشیبم

بئالحسینٔقالٔحدثنئأٔقالٔحدثنئأبئعلئبنٔالحسینٔٔقالٔحدثنئأبئمحمدٔبنٔعلئٔقالٔحدثنئأبئجعفرٔبنٔمحمدٔٔجعفرٔ
َرأَیْوَمٔاْلَخمٔ أبئطالبٔٔعنٔعلئبنٔبنٔعلئ ئَطَلب  ْرٔف 

َحُدُکُمٔاْلَحاَجَةَٔفْلُیَبکِّ
َ
َراَدٔأ

َ
َذأأ ٔ:ٔإ 

ْ
َٔؤْلَیْقَرأ ْنَٔمْنزٔ إٔ یس  ْمَراَنَٔؤآَیرَةَٔذأَخَرَجٔم  ٔع  ٔآل  َرُٔسوَرة  ٔآخ  ه  ل 

ٔفَٔ َتاب  ٔاْلک  مَّ
ُ
َٔؤأ ٔاْلَقْدر  ئَلْیَلة  ْنَزْلناُهٔف 

َ
أأ نَّ ئَِّؤإ  ٔاْلُکْرس  ج  یَرأَقَضاَءَٔحَوائ  ٔف 

نَّ ْنَیأٔإ  .َؤالدُّ َرة   ٔاآلْخ 
نٔکوششٔکندٔمرویٔاستٔکهٔفرمودٔهرٔکسیٔازٔشمأرأکهٔحاجتیٔباشدٔبایدٔکهٔدرٔصبحٔروزٔپنجشنبهٔدرٔطلبٔآٔازٔحضرتٔعلیٔبنٔابیٔطالبٔ

نْٔٔؤچونٔازٔمنزلٔخودٔبیرونٔآیدٔآخرٔسورهٔآلٔعمرانٔؤآیةٔالکرسیٔؤسوره
َ
أأ نَّ ٔؤإ  ٔاْلَقْدر  ئَلْیَلة  ندٔزیرأکهٔبٔیعنیٔسورةٔفاتحهٔبخواورهٔامٔالکتاسَزْلناُهٔف 

ٔبجرتٔاینرأحاجترایٔدنیأؤآخرتٔقضأشود.ٔ]ترجمۀٔآقأنجفی[
 40صٔ،2جٔٔ،عیونٔاخبارٔالرضأ

َٔشئَْٔعْنٔعلیٔٔ.40 ُکلِّ ْنَزْلَناُهَٔؤلٔ ل 
َ
أأ نَّ ٔإ  َٔشيٍْءَٔثَمَرٌةَٔؤَثَمَرُةٔاْلُقْرآن  َٔشيُْکلِّ ُکلِّ ْنَزْلَناُهَٔؤل 

َ
أأ نَّ ٔإ  ٍٔءَٔکْنٌزَٔؤَکْنُزٔاْلُقْرآن  ُکلِّ ْنَزْلَناُهَٔؤل 

َ
أأ نَّ ٔإ  َعَفاء 

ٍءَٔعْوٌنَٔؤَعْوُنٔالضُّ
َٔشيَْشيْ ُکلِّ ْنَزْلَناُهَٔؤل 

َ
أأ نَّ یَنٔإ  ر  نٔ ٍءُٔیْسٌرَٔؤُیْسُرٔاْلُمْعس  ْصَمُةٔاْلُمْؤم  ْصَمٌةَٔؤع  ٔیَنٍٔءٔع 

َ
أأ نَّ ٔٔإ  ُکلِّ نََّٔشئْْنَزْلَناُهَٔؤل  یَنٔإ  ح  ال 

َٔشريٍْءَٔهْدٌئَؤَهْدُئالصَّ ُکرلِّ ْنَزْلَناُهَٔؤل 
َ
ٍءٔأأ

َٔشيْ ُکلِّ ْنَزْلَناُهَٔؤل 
َ
أأ نَّ ٔإ  ُدٔاْلُقْرآن  ٌدَٔؤَسیِّ ْنَزَٔسیِّ

َ
أأ نَّ ٔإ  یَنُةٔاْلُقْرآن  یَنٌةَٔؤز  َٔشيْلٔ ْلَناُهَٔؤٍءٔز  نٍْٔءٔفُُٔکلِّ

َ
رأأ نَّ یَنٔإ  د  َٔشريْْسَطاٌطَٔؤُفْسَطاُطٔاْلُمَتَعبِّ ُکرلِّ ٍءُٔبْشرَریَٔؤَزْلَنراُهَٔؤل 

َٔشيْ ُکلِّ ْنَزْلَناُهَٔؤل 
َ
أأ نَّ ُٔبْشَریٔاْلَبَراَیأإ 

َ
أأ نَّ ئإ  ئِّف  ب 

ُةَٔبْعَدٔالنَّ ٌةَٔؤاْلُحجَّ یَلْٔٔنَزْلَناهٍُٔءُٔحجَّ َرأق  ُنوأب  یَماُنَٔٔفآم  َرأَتکَُٔٔؤَمأاْْل  نَّ َرأَقاَلٔإ  ُلٔب  َٔمرأَیْنرز 
َٔسَنٍةَٔؤُکرلُّ ئُکلِّ وُنٔف 

. یَرأَحقٌّ  ف 
ٔای[ٔداردٔؤثمرۀٔقرآنٔکریم،ٔسورهٔانأانزلناهٔاست:ٔهرٔچیزیٔثمرهٔ]ؤمیوهٔؤنتیجهامیرالمؤمنینٔ

ایٔاستٔؤگنجٔقرآنٔسورهٔقدرٔاستٔؤبررایٔجٔؤذخیرهایٔاستٔؤنتیجهٔمیوهٔقرآنٔسورهٔقدرٔاستٔؤبرایٔهرٔچیزٔگنبرایٔهرٔچیزیٔنتیجهٔؤمیوه
دارانٔسورۀٔقدرٔاست؛ٔبرایٔهرٔچیزٔعصمتیٔهرٔچیزٔیارٔؤیاوریٔاستٔؤیارٔؤیاورٔفقرأسورهٔقدرٔاستٔؤبرایٔهرٔچیزٔآسانیٔاستٔؤآسانیٔمشکل

لحینٔسورهٔقدرٔاستٔؤبرایٔهرٔچیزٔآقاییٔاستٔازٔخطاهاست،ٔعصمتٔمؤمنینٔسورهٔقدرٔاست؛ٔبرایٔهرٔچیزٔهادیٔؤراهنماییٔاستٔؤهادیٔصا
ینتیٔاستٔؤزینتٔقرآنٔسورهٔقدرٔاستٔؤبرایٔهرٔچیرزٔلشرکریٔاسرتٔؤلشرکرٔمتعبردین،ٔ یباییٔؤز ؤآقایٔقرآنٔسورۀٔقدرٔاست.ٔبرایٔهرٔچیزٔز

سرورهٔقردرٔٔبعدٔازٔپیرامبرٔسورهٔقدرٔاست.ٔبرایٔهرٔچیزٔبشارتیٔاستٔؤبشارتٔقرآنٔسورهٔقدرٔاستٔؤبرایٔهرٔچیزٔحجتیٔاستٔؤحجتٔ
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«ٔفاتحرةٔالکتراب»ٔسرورهٔ گونهٔنیستٔکهٔکسیٔبردونٔفررمٔروایاتٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔانفتاحٔاستٔکهٔبایدٔبهٔآنٔتوجهٔکنیم.ٔاین
دٔکهٔانردکیٔبرأکترابٔارتبراطٔادعأکنٔتواندینمالتقدیرٔنرسدٔشدٔامأبهٔفقه«ٔکتاب»شودٔیأاگرٔکسیٔواردٔ«ٔکتاب»بتواندٔواردٔ

تقردیرٔاسرت؛ٔلرذأخیلریٔنظرامٔٔتوسعهٔ کهٔتوسلٔبهٔاسماءٔالریٔاصلٔدرٔٔکندیمگرفتهٔاست.ٔقرآنٔمأرأبهٔاسماءٔالریٔرهنمونٔ
البیانٔرأبگویم؛ٔتنرأٔخواستمٔبگویمٔاگرٔتنرأبعضیٔازٔاینٔبیشٔازٔاینٔقواعدٔفقهٔخواهمینم.ٔحاالٔبندهٔشودیممعانیٔمتفاوتٔ

ازٔبعضریٔازٔایرنٔقواعردٔٔخرواهمیم.ٔحاالٔبنردهٔشودیمکارگیریٔکنیم،ٔنوعٔبرخوردٔشمأبأروایاتٔعوضٔالبیانٔرأبهابوابٔفقه
ٔییٔکهٔبهٔدستٔآوردیمٔبدهم.هامالککممٔبگیرمٔؤیمٔتحلیلیٔازٔ

تحلیرلٔٔاآلنٔوقتستخراجٔکنیم.ٔبندیٔرأدرٔعلمٔامامٔاکٔطبقهٔمألبحثٔکردیمٔبهٔغرضٔاینمٔٔاجماالٔ مأچرارٔدستهٔروایتٔرأ
ازٔٔبایدٔبحثٔکنیدٔکهٔٔمالکریٔکرهٔامرامشمأٔمثالٔ ؛ٔیعنیٔوقتیٔخودٔآنٔروایاتٔمیگوییمٔبایدٔتحلیلٔکنیم؛ٔهاستمالکاینٔ

ازٔظررورٔٔمثالٔ شوید.ٔٔمتوجهتأفضایٔروایتٔرأٔکندیمحیثٔبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیتٔدرٔچهٔوضعیتیٔاست.ٔاینٔکارٔخیلیٔکممٔ
«ٔالکادٔعلیٔعیالهٔکالمجاهدٔفیٔسربیلٔاللره»اعالیٔایمانٔبحثٔشدهٔاست:ٔٔدرجهٔ درٔٔنیمؤمنواضحٔاستٔکهٔبرایٔٔاینٔروایت

،ٔفرمردیمرأ«ٔجرادٔفیٔسربیلٔاللره»ٔمسئلهٔ قرارٔداد ٔچونٔمخاطبٔ«ٔجرادٔفیٔسبیلٔالله»ٔمسئلهٔ خودٔرأٔسؤالچرأامامٔپایهٔ
درٔذهنٔکسیٔنباشدٔؤامرامٔبررٔمبنرایٔیرمٔمفررومیٔکرهٔارزشٔآنٔنرزدٔٔپسٔامامٔازٔاینجأشروعٔکردهٔاست.ٔاگرٔارزشٔجراد
تروانٔازٔایرنٔبرابٔتحلیرلٔ.ٔپسٔاینٔروایرتٔرأمیشودیممخاطبٔقطعٔبأمخاطبٔمجرولٔاستٔبحثٔرأشروعٔکند،ٔتفاهمٔاؤ

برازٔدر41ٔٔ«یلٔاللرهانٔالذیٔیطلبٔمنٔفصلٔیکفٔبهٔعیالهٔاعظمٔاجرأمنٔالمجاهدٔفریٔسرب»آنٔروایتٔدیگریٔکهٔٔمثالٔ کنید.ٔیأ
ازٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیتٔتحلیلٔٔکندیمبندیٔمشاغلٔرأبحثٔاینجأهمٔهمینٔبحثٔوجودٔدارد.ٔپسٔروایاتیٔکهٔحیثٔطبقه

نرادٔخانواده،ٔعلتٔاصلیٔتوصریهٔبرهٔشرغلٔاسرت،ٔبررایٔدرجراتٔٔمسئلهٔ ؛ٔمیگوییدٔاینٔدستهٔازٔروایاتیٔکهٔگفتهٔاستٔمیکنیم
اقلٔبرایٔدرجاتیٔازٔایمانٔاستٔکهٔارزشٔجرادٔاستماع،ٔاصغاءٔؤدرکٔشدهٔاستٔوگرنهٔنبایدٔازٔاینجأباالیٔایمانٔاستٔیأحد

منٔطلبٔالتجرارهٔاسرتغنیٔ»فرمودهٔاست:ٔٔمثالٔ یٔرأامامٔمطرحٔکردهٔاست؛ٔترعامٔهٔ یقضامأدرٔجایٔدیگرٔ؛ٔشروعٔبهٔبحثٔکرد
ٔهمرهٔ برأٔدیرتوانیممانٔندارد؛ٔیعنیٔشمأدرٔشرایطیٔقرارٔداریدٔکرهٔخیلیٔنیازٔبهٔایٔگذارندیمفرمٔاینکهٔمردمٔمنتٔ«ٔعنٔالناس

ٔهاتیظرفدرجاتٔایمانیٔگفتگؤکنیدٔؤازٔآنٔدرٔ ییٔکهٔمردمٔدرٔتأمینٔمعاشٔبررٔهمردیگرٔهامنتیٔعامٔهمٔاستفادهٔکنید.ٔذلت 
،ٔدیرکنیمپذیرشٔحرفهٔؤشرغلٔٔیٔازٔمردمٔرأدعوتٔبهترنییپادارند،ٔبرایٔهمهٔقابلٔدرکٔاست.ٔپسٔوقتیٔشمأداریدٔدرجاتٔ

ٔامرامٔعزتٔنفسٔدیگرٔنیازیٔبهٔدرجاتٔباالیٔایمانٔندارد.ٔٔمسئلهٔ شروعٔکردٔؤدرکٔٔهاآنعزتٔنفسٔٔمسئلهٔ توانٔازٔمی یأمرثال 
ٔف»ٔ:فرمود نَّ ؛َٔفإ  جاَرة 

لتِّ ضوأل  نٔ ٔهایَتَعرَّ ٔغ  یٔالّناس  یعنریٔحیرثٔٔ؛حیرثٔاسرتٔهمریناینٔروایتٔهمٔاز42ٔٔ«یَٔلکمَٔعّمأفیٔأید 
                                                                                                                                                                                     

پاسخٔداد:ٔبهٔدرستیٔکرهٔایرنٔسرورهٔهررٔسرالٔنرازلٔٔسوالٔشد:ٔایمانٔآوردنٔبهٔسورهٔقدرٔیعنیٔچه ٔامامٔٔ.استٔپسٔبهٔاینٔسورهٔایمانٔبیاورید
ٔ.باشدشودٔحقٔمیشودٔؤهرٔآنچهٔدرٔهرٔسالٔواقعٔمیمی

 331صٔٔ،89جٔٔ،بحارٔاالنوار

َنأ.41 ْصَحاب 
َ
ْنٔأ ٌةٔم 

دَّ ٔٔع  ٔالرِّ ئاْلَحَسن  ب 
َ
ٔآَدَمَٔعْنٔأ أاْبن 

یَّ ْرَراَنَٔعْنَٔزَکر  ٔم  یَلْٔبن  ْسَماع  َٔعْنٔإ  ه 
ٔاللَّ ئَعْبد  ب 

َ
ٔأ ْحَمَدْٔبن 

َ
َٔٔضاَعْنٔأ ه 

ٔاللَّ ْنَٔفْضل  ئَیْطُلُبٔم  ذ 
َقاَل:ٔالَّ

ٔفٔ  د  َنٔاْلُمَجاه  ٔم 
ْجرا 

َ
ْعَظُمٔأ

َ
َیاَلُهٔأ ٔع  ه  ٔب 

َٔمأَیُکفُّ َٔؤَجلَّ َٔعزَّ َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه 
ٔاللَّ یل  ٔ.ئَسب 

ؤپاداشٔاؤٔجویدٔتأمخارجٔاهلٔؤعیالٔخودٔرأکفایتٔکند،ٔاجرکوشدٔؤفضلٔخدأرأمیگفت:ٔکسیٔکهٔدرٔطلبٔروزیٔمیٔابؤالحسنٔالرضأ
ٔ]ترجمۀٔبربودی[ازٔمجاهدٔراهٔخدأبیشترٔاست.

 88،ٔص5ٔالکافي،ٔج
ُهَٔعنْٔٔ.42 ئَاللَّ ئَرض  ب 

َ
َثَنأأ ٔالَْٔحدَّ ئَُّعن  ین  ُٔعَبْیٍدٔاْلَیْقط  یَسیْٔبن  ُدْٔبُنٔع 

ئُمَحمَّ َثن 
َٔقاَلَٔحدَّ ه 

ٔاللَّ َثَنأَسْعُدْٔبُنَٔعْبد  ُٔهَٔقاَلَٔحدَّ ْٔبن  ٔاْلَحَسن  ه 
َٔیْحَییَٔعْنَٔجدِّ ْٔبن  م  َقاس 

ٔعٔ ه 
ٔاللَّ ئَعْبد  ب 

َ
ٍمَٔعْنٔأ ُٔمْسل  ْٔبن  د 

یٍرَٔؤُمَحمَّ ئَبص  ب 
َ
ٍدَٔعْنٔأ ئَعنَراش  ئَعْنَٔجدِّ ب 

َ
ئأ َثن 

یَنَٔقاَلَٔحدَّ ن  یَرٔاْلُمْؤم  م 
َ
ٔأ نَّ
َ
ٔعٔأ ه  ٍدٔٔآَبائ  ٍسَٔواح  ئَمْجل  ْصَحاَبُهٔف 

َ
َمٔأ َعلَّ
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ٔ ولریٔامرامٔٔبکنیرددعوتٔبهٔتجارتٔروایاتٔاینٔٔباتوانیدٔبرایٔهمهٔدرجاتٔظرفیتیٔقابلٔاستفادهٔاستٔؤشمأمیٔ،روایتٔتعلیل 
ٔف»؛ٔاستٔ«ناسعنٔالٔیاستغن»دعوتٔرأاینٔفرمودندٔکهٔٔحیث نَّ نٔ ٔهایَفإ  ٔغ  یٔالّناس  کمرمٔٔخیلیهمٔٔاینٔ«.یَٔلکمَٔعّمأفیٔأید 
ٔمٔ؛کندکهٔمأعرضٔکردیمٔداردٔوضوحٔپیدأمیایٔعدهآنٔؤآرامآرامببینیدٔٔ.کنیدأتفاهمٔکندٔبهٔاینکهٔشممی ٔأعرضٔکردیمٔظرفیت 

نسربتٔبرهٔمکاسربیٔکرهٔمبتنریٔبررٔکاشرفیتٔ،ٔؤوجرهٔثبتریٔروایراتیٔالشرایععللٔالمکاسبٔبهٔدلیلٔتوجهٔبهٔحیثتفاهمٔفقه
ٔ.توانیدٔتطبیقٔکنیدطورٔخودتانٔمیهمٔهمینبقیهٔروایاتٔرأٔ.استٔارتقأداردٔ«یتؤمنجّزٔٔریتمعّذٔ»

ٔ کردیمٔفقیریٔکرهٔٔمأعرضٔکنید.ازٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔانفتاحٔواردٔبحثٔشدهٔؤمسئلهٔکسبٔؤشغلٔرأتحلیلٔتوانیدٔمییأمثال 
ٔ،ٔبهٔبیانٔمبتنیٔبرٔانفتاحٔتوجهٔدارد ایرنٔٔ،کندرمٔآمادهٔمیفٔفرمٔبهٔدرجهٔباالترٔ ٔمخاطبٔخودٔازٔیمٔدرجهٔ ٔشرای ٔرأبرایٔارتقاء 

سرؤالٔبرودٔکرهٔالخوبٔبخشیٔازٔشرای ٔحسنٔٔ.آیدچونٔمعتقدٔاستٔتأشرای ٔآمادهٔنشودٔانفتاحٔبهٔدستٔنمیٔ؛کارٔفقیهٔاست
مٔکرهٔدرٔمباحثراتٔهٔهستیلیّٔکنمٔکهٔمأمبتالیٔبهٔاینٔبَٔعرضٔمیٔاینٔرأمحضرٔدوستانٔعرضٔکردمٔؤازٔرویٔتواضعٔؤخواهش

ٔبهٔقواعدٔحسنٔازٔمأؤالٔنداریم؛ٔؤمنٔمعتقدمٔبسیاریسالعلمیٔخودمانٔحسن خرواهیمٔبردونٔؤمیٔسؤالٔتوجهٔنداریمالاصال 
حراالٔیرمٔٔ.شویمٔیوادیٔعلمیمٔشودٔواردٔالٔکهٔبهٔکممٔبهٔانفتاحٔؤمفتوحٔشدنٔیمٔبابٔعلمیٔمیؤسالاینٔقواعدٔحسن

ٔ»فرمایدٔحضرتٔمی.ٔنفتاحٔتجارتٔرأبحثٔکنمخواهمٔازٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔادرٔاینجأمیٔ،بخشٔآنٔرأعرضٔکردم جاَرة  َترکٔالتِّ
ٔٔ.کندلٔنقصانٔپیدأمی،ٔعقاگرٔشمأمسئلهٔتجارتٔرأترکٔکردید«ٔینُقُصٔالَعقَلٔ هأؤبشرارتٔوقتیٔعقلٔنقصانٔپیردأکرردٔفررم 

هأهمرهٔبرأابرزارٔاینٔ،کنیدمیرٔتدبّٔٔیاوقتیٔشمأتدبیر43ٔٔ؛دبیرالتچونٔفرمودٔافضلٔالعقلٔ ٔچرأ؛شودانذارهایٔقرآنٔسختٔمی
خیلریٔٔ خواهیردٔاؤرأوادیٔتردبرٔؤتردبیرٔبکنیردوقتیٔکسیٔازٔحیثٔعقلٔدارایٔنقصانٔاستٔچطرورٔمیٔ.افتدعقلٔاتفاقٔمی

کنید؛ٔنگاهٔمی44ٔتجارتٔرأبهٔعنوانٔیکیٔازٔاصولٔالگویٔتفصیل،ٔکنیدتجارتٔرأبحثٔمیٔدشود؛ٔبنابراینٔوقتیٔداریسختٔمی
هأرأتوانیدٔمالکببینیدٔبأاینٔبابٔهمٔمی.ٔکندعنیٔتجارتٔابزاریٔاستٔکهٔزمینهٔانفتاحٔفرمٔدرٔمخاطبٔرأآمادهٔمییٔ یعنیٔچه

ٔشمأمیٔ.هأشویدبندیٔکردهٔؤواردٔتحلیلٔآنطبقه تجرارتٔبایردٔازٔدورانٔآمروزشٔؤپررورشٔشرروعٔٔمعتقدمگوییدٔمنٔاساسا 
ٔاینکهٔدرگیریبرایٔٔ کنیدبرایٔچهٔاینٔکارٔرأمیٔ.شود ٔتجارتٔؤزمینهٔرشدٔعقرل 

هرأرأآدمٔهایٔحوزهٔتجارتٔؤمناسمٔحوزه 

                                                                                                                                                                                     

َٔؤُدْنَیاُهَٔقاَلٔ ه  ین  ئد  ٔف  م  ْلُمْسل  ُحٔل  أُیْصل 
مَّ َٔباٍبٔم  اَئة  ْرَبَعم 

َ
َجاَرِة َفِإنَّ ِفیَها ِغًنی :...أ وا ِللتِّ ض  ِحبُّ َتَعرَّ َه َعزَّ َو َجلَّ ی  اِس َو ِإنَّ اللَّ ْیِدي النَّ

َ
ا ِفي أ ْم َعمَّ َلک 

ِمیَن  ْحَتِرَف اْْلَ  .اْلَعْبَد اْلم 
رأدوستٔٔیشهٔورٔدرستکار:ٔبهٔتجارتٔپردازید،ٔکهٔآنٔشمأرأازٔآنچهٔدرٔدستٔمردمٔاستٔبیٔنیازٔمیٔگرداندٔؤخداوندٔعّزٔؤجّلٔبندهٔپامامٔعلیٔ

 داردٔ.
 621ٔ،ٔص2ل،ٔجالخصا

43.َٔ. یر  ْدب 
ُٔحْسُنَٔالتَّ َٔاْلَعْقل  َٔشيٍْءَٔعَلیَٔغَزاَرة 

َٔدلُّ
ٔخردٔ،ٔنیَٔدوراندیشیٔاست.ٔامامٔعلیٔ ٔ:ٔبرترینٔدلیلٔبرٔزیادتی 

 202غررٔالحکمٔؤدررٔالکلمٔ،ٔص
َؤ»فرماید:ٔاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیمٔصورتٔمیٔدانیم.ٔآیۀٔقرآنٔبهٔاینهأمیمأطبقٔآیاتٔؤروایات،ٔظرفٔتولدٔدرکٔؤشعورٔرأقلبٔانسانٔ.44

َٔقلَبه هَٔیرد 
اللَّ نٔب  کنرد.ٔدایتٔپیدأمیهتٔکهٔقلبٔاؤشود.ٔتعبیرٔآیۀٔشریفٔاینٔاسگویدٔفردیٔکهٔبهٔخدأایمانٔبیاوردٔقلبٔاؤهدایتٔمی؛ٔمی«َمنُٔیؤم 

کٔخواهدٔجلویٔپیردایشٔدرذأفردیٔکهٔمیها.ٔلهاستٔنهٔذهنٔانسانانسانٔکند.ٔظرفٔپیدایشٔدرکٔؤفرم،ٔقلبآیهٔنفرمودٔذهنٔاؤهدایتٔپیدأمی
ُمُٔمراَعاُترأالَقلَبٔ»ؤتفکراتٔغل ٔرأبگیرد،ٔبایدٔقواعدیٔرأارائهٔدهدٔکهٔ ٔ»،ٔنهٔ«َتعص  ُمُٔمراَعاُترأالذِّ گوییمٔکرهٔمحرلٔتولردٔدرکٔؤاگرٔب«...ٔهَنَٔتعص 

هٔعریفیٔکهٔبندتبأاینٔٔالگوی تفصیلبأقواعدٔمنطقٔصوریٔجلویٔخطایٔدرٔتفکرٔرأبگیرید ٔ...ٔٔتوانیدفرم،ٔذهنٔنیست،ٔبلکهٔقلبٔاست؛ٔآیأمی

 گیرد.هایی است که جلوی تولد درک غلط را در قلب میقواعد و چارچوبعرضٔکردم،ٔ
 19-18پیادهٔفوریٔنشستٔچرارمٔالگویٔساخت،ٔص
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ٔبتواندٔفقیهٔ ٔٔ.ؤارتقاءٔفرمٔپیدأکندٔشدهآمادهٔکندٔتأآنٔفردٔبعدا  ازٔبرابٔبیرانٔمبتنریٔبررٔ،ٔشرغلٔۀحوزٔپسٔتحلیلٔمأدرٔروایات 
ٔ.توانیمٔادامهٔدهیمخوبٔهمینٔمبنأرأمیٔ.انفتاحٔاست

مٔدورهٔخیلریٔیرتحلیرلٔبکنریمٔٔاینٔقواعدفرماییدٔکهٔاگرٔبخواهیمٔروایاتٔرأبأمیٔالبتهٔاذعانٔ؛بندیٔبکنمجمعحاالٔمنٔیمٔ
گرٔا.ٔالمکاسبٔرأتفاهمٔبکنیماستداللٔدرٔفقهؤساختارٔتفصیلیٔنیازٔاستٔؤبنایٔمأدرٔاینٔدورهٔاجمالیٔبرٔاینٔاستٔکهٔشکلٔ

ٔبیرانٔحیرثازٔٔکمرالاینٔٔقرارٔدهیدٔکهٔمثالٔ ٔاصلهأنیدٔمبنایٔتحلیلٔرأدرٔمالکتوابهٔهمینٔقواعدٔتوجهٔکردهٔباشیدٔشمأمی
ٔشمأهمٔ.ایٔداردچهٔفایدهٔافنتاحمبتنیٔبرٔ یٔبررٔزٔبابٔبیانٔمبتنارأدرٔنظرٔبگیریدٔؤآنٔرأٔ«عنٔالناساستغنایٔ»الکٔمنٔامثال 

شودٔؤفرصرتٔانفتراحٔؤنٔمیلکَٔزبانشٔدرٔتفاهمٔأَٔ،وقتیٔانسانٔزیرٔمنتٔدیگرانٔاستٔعرضٔکردمجلسهٔٔ.انفتاحٔتحلیلٔکنید
مبتنریٔبررٔٔبیانٔیاعاملٔتأبیانٔمبتنیٔبرٔیازٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔانفتاحٔٔدتوانیهأرأمیهمهٔاینٔشاخصٔ.شودتفاهمٔازٔاؤگرفتهٔمی
ٔ.گیردپسٔیمٔنظامٔتحلیلیٔشکلٔمیٔد.ظرفیتٔبحثٔبکنی

کهٔاینٔدؤمسئلهٔنیزٔمترتبٔبررٔٔدؤمسئلهٔاستٔاینٔنتایجٔآیدٔؤاول ٔایجٔبهٔدستٔمینظامیٔازٔنتٔ تحلیلیٔچیستٔنظامنتیجهٔاینٔ
کمأاینکرهٔمرأمکرررٔعررضٔکرردیمٔٔ.کندبهٔعنوانٔزیرساختٔهدایتٔارتقأپیدأمیٔ،ؤآنٔاینکهٔنگاهٔمأبهٔشغلیکدیگرٔهستندٔ

ٔدرٔدورهٔٔ.استترینٔاینٔامورٔمسئلهٔشغلٔهٔامرٔهستندٔؤیکیٔازٔمرمهایٔهدایتٔنُٔزیرساخت اینٔخیلیٔمرمٔاستٔکهٔخصوصرا 
ٔآموزشٔکاریٔکنیمٔکهٔوقتیٔطرفٔبهٔشغلٔنگاهٔمی ٔارتقرأپیردااؤاینٔنگاهٔدرٔٔ،کندهدایتٔفرمٔٔکندٔشغلٔرأبهٔعنوانٔزیرساخت 

پرسٔاولٔٔ.دهیردحرامٔقرارٔبٔلوابزارٔکسبٔدرآمدٔبهٔهرٔنحؤو،ٔکندٔبأاینکهٔشمأشغلٔرأابزارٔتبرجاینٔخیلیٔتفاوتٔمی.ٔکندمی
بینردٔداردٔراجرعٔبرهٔاقتصرادٔصرحبتٔرأبخواندٔمی45ٔویهایٔمنکاگرٔکسیٔکتابکهٔمأعرضٔکردیمٔ.ٔدیکنتغییرٔنگاهٔایجادٔمی

ٔشمأاگرٔکتابٔ.کندولیٔمخاطبٔاینٔمعنأرأازٔشغلٔدرکٔنمیٔ،کندمی رأبخوانیدٔشغلٔدرٔذهنترانٔبره46ٔٔهایٔآدامٔاسمیتمثال 
هأمؤمنٔهستندٔدانیمٔاینمأمی-ٔکنمٔدوستانیٔکهٔمؤمنٔهستندمنٔخواهشٔمی.ٔکندسترشٔپیدأنمیعنوانٔزیرساختٔهدایتٔگ

توجرهٔکننردٔکرهٔاگررٔهررٔمکتربٔٔ-کننردهایٔاقتصرادیٔرأبحرثٔمیهایٔکشورٔبهٔنیتٔخیرٔاینٔنظریاتٔمکتبؤدرٔدانشگاه
هألذأوقتیٔاینٔبحثٔ.ارتقأپیدأکندٔهاذهنتٔدرٔشودٔکهٔشغلٔبهٔعنوانٔزیرساختٔهدایمیناقتصادیٔرأبحثٔکنندٔنتیجهٔاینٔ

بهٔعنوانٔمثالٔپیامبرٔرأفرمید.ٔٔ-نقلٔشدهٔاستٔپیامبربهٔاشکالٔمختلفٔازٔکهٔ–ٔپیامبرٔاینٔروایتتریٔازٔکنیدٔمعنایٔعمیقرأمی
ٔالَحالل ٔ»ٔفرمود: باَدُةَٔعَشَرُةٔأجزاٍء،ٔت سَعُةٔأجزاٍءٔفیَٔطَلب  مسئلهٔٔؤلالحٔطلبازٔدهٔجزٔعبادتٔمسئلهٔٔهٔجزفرمایدٔنُٔمیٔ؛47«الع 

ایدٔولیٔاگرٔکسیٔازٔمأسؤالٔکندٔچرأمسئلهٔطلربٔحراللٔؤالبتهٔاینٔروایتٔرأبهٔنحؤاخباریٔخیلیٔشنیدهٔ.شغلٔانسانٔاست
لٔوقتریٔشرمأبایردٔاؤ.کنریمتفاهمٔٔبأاوالمکاسبٔمشکلٔاستٔفقهٔبابٔاولبدونٔٔ،هٔجزٔازٔدهٔجزءٔعبادتٔاستمسئلهٔشغلٔنُٔ

بنردیٔروایتٔپیامبرٔکرهٔدرٔواقرعٔجمعزهٔاینٔتا،ٔکنیدبرٔاساسٔمعیارهایٔفقریٔرأبحثٔمیٔمشاغلبندیٔؤطبقهٔالمکاسبفقه
تجارتٔمررتب ٔاست،ٔخیلیٔروشنٔاستٔکهٔتجارتٔمرتب ٔبأتوسعهٔعقلٔ.شودپیامبرٔازٔمسئلهٔشغلٔاستٔبرایٔشمأواضحٔمی

                                                           
ٔهٔ یرنظر»،ٔ«اقتصرادٔیمبان»ٔیهاحالٔحاضرٔاستٔکهٔکتابٔیهااقتصاددانٔنیترازٔمشرورٔیکیٔیمٔتأکنون(ٔو1958)متولدٔٔویمنکٔیگوریگر .45

 ٔ.استیدنٔیهادرٔدانشگاهٔسیاؤازٔکتبٔمشرورٔدرٔاقتصادٔؤموردٔتدر«ٔعلمٔاقتصادٔاتیکل»ؤ«ٔاقتصادٔخردٔهٔ ینظر»،ٔ«اقتصادٔکالن
«ٔثروتٔملل»ؤکتابٔمشرورٔاؤٔشودیمٔدهیاقتصادٔمدرنٔنامٔاستٔکهٔپدرٔعلمٔیاسکاتلندٔلسوفیم(ٔاقتصاددانٔؤف1790-1723)ٔتیآدامٔاسمٔ.46

 است.
.:ٔٔ]رسولٔالّله[َؤَقاَلٔٔ.47 ٔاْلَحاَلل  ئَطَلب  ْجَزاٍءٔف 

َ
ْسَعُةٔأ ْجَزاٍءٔت 

َ
َباَدُةَٔعَشَرُةٔأ ٔاْلع 

ٔحاللٔمیٔباشد.فرمود:ٔٔرسولٔخدأ ٔعبادتٔدهٔبخشٔاستٔکهٔنهٔبخشٔآنٔطلبٔروزی 
 9،ٔص100ٔجٔ،بحارٔاْلنوارٔ/139جامعٔاْلخبار)للشعیري(،ٔصٔ



19 

 

 

 3المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

کنیمٔمعنایٔاولٔرأتحلیلٔمیبٔپسٔوقتیٔبا48ٔ.ستٔنرادٔخانوادهٔنصفٔدینٔاستدرٔروایتٔهٔ.بأحمایتٔازٔنرادٔخانوادهٔاست
ایرنٔٔ.دهردارتقاءٔمعنراییٔرأبرهٔشرمأنمیٔ،بخوانید49ٔشمأاقتصادٔخردٔؤکالنهٔکهٔهرچٔدرٔحالیٔ،کنیماینٔروایاتٔرأدرکٔمی

بعدٔمثالٔ.ٔأازٔدورانٔابتداییٔشروعٔکنیمشودٔکهٔمأبایدٔآموزشٔمباحثٔشغلیٔرمیٔبحثروزهأبهٔبرانهٔاقتصادٔمقاومتیٔخیلیٔ
ٔکشورٔکرهٔجنوبیٔکهٔخواستهٔتوسعهٔپیدأکندٔآموزشمی ٔهستیمٔکهمأهمٔموافقٔٔ.هأرأازٔمدارسٔشروعٔکردهٔاستزنندٔکهٔمثال 

ٔمرثالٔ اسٔبلکهٔبرٔاسرٔ،خردٔؤاقتصادٔکالنٔاقتصادٔولیٔنهٔبرٔاساسٔمفاهیم،ٔآموزشٔحوزهٔشغلٔبایدٔازٔدورانٔاولیهٔشروعٔشود
ٔ،اگرٔمفاهیمٔاقتصادٔخردٔؤکالنٔرأدرٔمردارسٔتردریسٔکردیردٔ.کندبندیٔمشاغلٔرأبحثٔمیالمکاسبٔکهٔطبقهبابٔاولٔفقه
آدامٔداریٔؤاقتصادٔردٔؤکالنٔؤسرمایهُخٔٔآموزشٔاقتصادٔ ٔ،شودٔکهٔفردٔازٔهمانٔدورانٔاولیهٔحرصٔؤربأرأبفرمدنتیجهٔاینٔمی

پسٔٔاند.تصریحٔکردهٔاندهأرأزدهکسانیٔکهٔاینٔحرفٔخودٔ ٔ؛آموزشٔرذائلٔ،آموزشٔربأحرص،آموزشٔیعنیٔٔ،کینزیٔاسمیتیٔو
ٔ.کندارتقایٔمنزلتٔکممٔمیٔبهفایدهٔاولٔاینٔاستٔکهٔ

چرونٔشرغلٔ ٔچررأ.وظیفرهٔفقررأاسرتٔ،معمراریٔاقتصرادٔآینردهفایدهٔاینٔاستٔکرهٔآنٔٔ:دومٔهمٔفایدهٔبسیارٔمرمٔاستٔفایده
ٔٔ،استٔزیرساختٔهدایت توانردٔمیٔفقرهٔنیسرتتٔکرارٔدمسئلهٔهدایتٔؤعباکهٔاگرٔکسیٔقائلٔشدٔٔ.عبادتٔاستٔبخشٔاعظم 
خیر50ٔٔ.استٔ]پوزیتویستی[ٔعلمٔ،گویندٔاقتصادرأمطرحٔکندٔکهٔبعضیٔازٔآقایانٔمیٔ]بهٔمعنایٔپوزیتویستی[ٔمسئلهٔعلمٔاقتصاد

کردندٔایرنٔحروزهٔمقاومتٔمیٔبعضیٔمثلٔحوزهٔسیاستٔکهٔقبالٔ ٔ.اقتصادٔفقهٔاستنیست،ٔبلکهٔاقتصادٔعلمٔپوزیتیویستیٔٔ؛آقا
خواهردٔاگررٔکسریٔمیٔ؛طورٔاستمسئلهٔشغلٔهمٔهمینٔ،کنندکردندٔؤاآلنٔهمٔبعضیٔفرمٔمیارتباطٔبأدینٔداردٔؤفرمشٔنمی

هرایٔلهٔدیرنٔحوزهمسرئٔمتکفرلٔگروییمجامعهٔهمتٔبگمارد؛ٔؤمأمیٔبایدٔبهٔمعماریٔبخشٔاقتصادٔ ٔ،جامعهٔرأارتقأبدهدٔدین ٔ
عرادیٔٔهٔ یدینٔؤتوسعهٔعبادتٔورودٔبهٔبخشٔاقتصادٔهمٔوظیفهٔفقرأاست؛ٔؤاینٔیرمٔتوصرٔتوسعهپسٔازٔبابٔٔهستند.علمیهٔ
هٔجرزٔازٔدهٔجرزٔعبرادتٔبرهٔچرالشٔازٔپایگاهٔشغلٔنُٔٔ،رأورودٔپیدأنکردهٔؤدرٔمباحثاتٔفقریٔتحولٔایجادٔنکنندقاگرٔفٔ،نیست

ٔهایٔمختلرفٔدرٔاصرولٔمتعرددٔمطررحٔاسرتٔؤاگررٔایرنٔروایتریٔکرهٔپیرامبرٔ اینٔروایتٔبهٔشکلعرضٔکردمٔٔ.شودکشیدهٔمی
پرسٔٔ.شردیٔؤثبتیٔروایاتٔبابٔمکاسربٔهمرینٔمعنرأحاصرلٔمیالشرایععللٔتحلیلٔوجوهٔبندیٔکردندٔهمٔنبودٔازٔخودٔ جمع

ٔکهٔشمأبرایعنیٔهمینٔ؛شودبحثٔدرٔبابٔاولٔخیلیٔمتفاوتٔمیٔیریگجهینت کنیردٔبرخریٔازٔالمکاسربٔرأبحرثٔمیهفقبٔاول 
ٔٔ.شودهایٔعلمیهٔوجودٔداردٔبحثٔمیدرٔحوزهٔیٔکهٔاآلنمشکالت

                                                           
48.ٔٔ ْٔبن  َٔاْلَحَسن  ئَِّعن  َٔاْلَجاُموَران  ٍدَٔعن  َٔخال  ْٔبن  د 

ُٔمَحمَّ ْحَمَدْٔبن 
َ
ُٔبْنَداَرَٔعْنٔأ ْٔبن  د 

ئُّْبُنُٔمَحمَّ رئَعل  ب 
َ
َٔعْنٔأ يِّ َسد 

َ
َیَةَٔاْْل ُٔمَعاو  ْٔبن  ئَحْمَزَةَٔعْنُٔکَلْیب  ب 

َ
ٔأ ئِّْبن  َعل 

هٔ 
َٔاللَّ َٔٔعْبد  ه 

یٍثٔآَخَرَٔقاَلَٔقاَلَٔرُسوُلَٔاللَّ ئَحد  َٔؤف  ه  ین  ْصَفٔد  ْحَرَزٔن 
َ
َجٔأ ٔأَٔ:َٔمْنَٔتَزوَّ ْصف  ئَالنِّ َهٔف 

َٔاللَّ ق 
َٔاْلَباقٔ َفْلَیتَّ و 

َ
ٔأ ٔي.آلَْخر 

افزاید:ٔپسٔدرٔیثٔدیگرٔمیحضرتشٔدرٔحدٔکردهٔاست.ٔفرمود:کسیٔکهٔازدواجٔکندٔنیمیٔازٔدینشٔرأحفظٔفرمود:ٔپیامبرٔخدأامامٔصادقٔ
ٔدینشٔتقوایٔالریٔپیشهٔکند.ٔۀیأبقیٔ-موردٔنصفٔدیگرٔ

 328صٔ،5جٔی،الکاف
شود.ٔدرٔایٔاقتصادٔمثلٔتولیدٔناخالصٔملی،ٔتولیدٔناخاصٔداخلیٔؤنرخٔبیکاریٔؤپرداختهٔمیدرٔاقتصادٔکالنٔبهٔامورٔکالنٔؤجرانیٔؤمنطقهٔ.49

 پردازند.هایٔاقتصادیٔمیانندٔتنظیمٔنرخٔدرٔبازارٔؤرفتارهایٔصنفاقتصادٔخردٔبهٔمسائلٔجزءٔاقتصادیٔم
چیزیٔشبیهٔبهٔعلرمٔپیشینی]ؤمعرفتٔهایٔتجربیٔکندٔدادهٔهایٔبهٔٔودٔمحددٔرأسیستمیٔکهٔخوهرٔکلیٔبهٔرٔبهٔطوبٔفلسفۀٔغر،ٔدرٔیتویسمزپؤ.50
ٔد.ٔکندٔگفتهٔمیٔشوفٔحذری[ٔیأمتافیزیکیٔرأورحض

ٔPositivism, in Western philosophy, generally, any system that confines itself to the data of experience and 
excludes a priori or metaphysical speculations 
yon.ir/qzN0P ٔبریتانیکأدانشنامۀٔجرانیٔدرمطلبٔآدرس  
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ٔهمٔاینٔنتیجهٔ؛کنمفق ٔاشارهٔمیبحثٔکنم،ٔخواهمٔهمهٔنظامٔنتایجٔرأؤمنٔاآلنٔنمیشودٔهایٔدیگریٔهمٔحاصلٔمینتیجهیمٔ
ٔنیازٔبهٔارتقایٔحاصلٔمی یمٔؤاینٔرأارتقأدهٔالمکاسبفقهنیازٔداریمٔبهٔاینکهٔتبویبٔٔ،ٔیعنییمدارٔالمکاسبفقهشودٔکهٔمأحتما 

ٔ ٔمحضررٔترٔازٔوضرعیتٔفعلریتکمیلٔبابٔاولٔراکنیمٔدرٔجلساتٔدیگریٔاللهٔسعیٔمیءشاحاالٔانٔ.بحثٔاستٔجزؤنتایجٔمرم 
بنردیٔمشراغلٔاغلٔؤطبقههرأراجرعٔبرهٔمشربیتٔمبتنیٔبرٔآنٔمالکهاییٔکهٔاهلمسئلهٔتحلیلٔمالکٔ.دوستانٔگزارشٔبدهیم

امرهٔاستٔیرأعلرتٔتٔهعلتٔناقصٔ،شودٔکهٔفالنٔحیثاآلنٔدرٔمباحثاتٔفعلیٔفق ٔبحثٔمیخیلیٔمرمٔاست.ٔاندٔصحبتٔکرده
ٔ.یمهایٔدیگرریٔبکنرتروانیمٔاسرتفادههرأمیتحلیرلٔایرنٔحیثازٔدرٔحالیٔکرهٔمرأٔ.دنشومیٔمباحثهخیلیٔضعیفٔواردٔٔ،است
للهٔدرٔجلسرهٔءاشاانٔ.کنمبندیٔمشاغلٔرأبحثٔمیطبقهٔفوایدٔکنمٔودرٔیمٔجلساتٔدیگریٔبحثٔمیهأرأاللهٔنظامٔاینءشاان

دهریمٔؤنظررٔفقرهٔشریعهٔرأمروردٔبحرثٔقررارٔمریٔازهایٔالگویٔتولیردٔیعنیٔویژگیٔ،شویمالمکاسبٔمیبعدٔواردٔبابٔدومٔفقه
ٔ.هایٔعلمیهٔتصویرٔخواهدٔشدوزههایٔدیگریٔبرایٔمعماریٔاقتصادٔآیندهٔتوس ٔحاللهٔیمٔزمینهءشاان

ٔالحمدللهٔربٔالعالمینٔو
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 : حدیث امام رضا ۱پیوست 

ْسَمٔ ٔإ  ْٔبن  د 
َٔعْنُٔمَحمَّ ه 

ٔاللَّ ئَعْبد  ب 
َ
ُدْٔبُنٔأ َثَنأُمَحمَّ ْحَمَدَٔقاَلَٔحدَّ

َ
ئُّْبُنٔأ َثَنأَعل 

یَلَٔعْنَٔحدَّ ٔاْلَعبَّٔٔاع  ئِّْبن  َثَنأالَْٔعل  َٔقاَلَٔحدَّ بٔ اس  ُمْٔبُنٔالرَّ َٔقاس  د  اُفَٔعْنُٔمَحمَّ حَّ ٔالصَّ یع 
َضأ ئَّْبَنُٔموَسیٔالرِّ َٔعل  َبأاْلَحَسن 

َ
ٔأ نَّ
َ
َناٍنٔأ ٔس  ٔمَٔ ْبن  ْنَٔجَواب  یَمأَکَتَبٔم  ٔف  َلْیه  هٔ َکَتَبٔإ  ل  ُٔظْلمٔ:َسائ  یم  ٔاْلَیت  ْکَلَٔمال 

َ
َمٔأ یَرٍةَٔحرَّ َلٍلَٔکث  ع  ٔل 

ٔاْلَفَسادٔ مٔ ا  ُلْٔٔنُٔوُجوه  وَّ
َ
أ

یُمَٔغْیُرُٔمْسَتْغٍنَٔؤ ٔاْلَیت  ذ  ٔإ  ه  َعاَنَٔعَلیَٔقْتل 
َ
َٔفَقْدٔأ ُٔظْلما  یم  َکَلَٔماَلٔاْلَیت 

َ
َذأأ ٔإ 

ََ
َٔؤاَلٔاَلُٔمْحَتمٔ َٔذل  ه  َنْفس  َٔؤاَلَٔلُهَٔمْنَٔیُقوُمٔعَٔقٍَٔلٔل  ه  ن 

ْ
َشأ ٍمٔب  ٔائ  َدْیره  َٔوال  َیام  َٔکق  یه  َٔؤَیْکف  َلْیه 

َکَلٔ
َ
َذأأ َفٔالَٔفإ  َٔمَعَٔمأَخوَّ َٔؤاْلَفاَقة  َلیٔاْلَفْقر  َرُهٔإ 

ُهَٔقْدَٔقَتَلُهَٔؤَصیَّ نَّ
َ
َٔماَلُهَٔفَکأ ُهَٔعزَّ َنٔاْلُعُقوبََٔؤلَّ ٔم 

یَنَٔلؤَجلَّ ذ 
ْٔلَیْخَشٔالَّ ه  ئَقْول  ٔف  َٔتَرکُٔ ة  رعافا  ٔض 

ة  یَّ ْمُٔذرِّ ر  ْنَٔخْلف  وأم 
َهٔ ُقوأاللَّ ْمَٔفْلَیتَّ ئَجْعَفٍرٔخاُفوأَعَلْیر  ب 

َ
ٔأ َقْول  ٔ َؤل 

َ
ئأ َٔوَعَدٔف 

َٔؤَجلَّ َهَٔعزَّ ٔاللَّ نَّ ٔإ  ئالدُّ ٔف 
ُٔعُقوَبة  ُٔعُقوَبَتْین  یم  ٔاْلَیت  َٔمال  ٔفٔ ْکل 

ْٔنَیأَؤُعُقوَبة  یم  رئَتْحرر  َٔفف  رَرة  ئاآلْخ 
اَلٔ َٔؤالسَّ ه  َنْفس  ْقاَلُلُهٔب  َٔؤاْست  یم  ْبَقاُءٔاْلَیت  ٔاْست  یم  ٔاْلَیت  یَبهَُٔمال  ْنُٔیص 

َ
ٔأ ب  ْلَعق  َصابََٔٔمُةٔل 

َ
َمأَوَعَدٔاللََّٔمأأ ئَذلٔ ُرْمٔل  َٔمَعَٔمأف  َنٔاْلُعُقوَبة  ٔم  یه  َذأُهٔف  ٔإ  ه  ر 

ْ
َثرأ ٔب  یم  ٔاْلَیت  ْنَٔطَلب  ٔم 

ََ

یَٔیَتَفاَنْوا. َٔحتَّ َٔؤاْلَبْغَضاء  َٔؤاْلَعَداَوة  ْحَناء 
ٔالشَّ ْدَرَكَٔؤُوُقوع 

َ
 أ

ه،ٔازٔمحّمدٔبنٔاسماعیل،ٔازٔعلیٔبنٔعّباس،ٔازٔقاسمٔبنٔربیعٔصّحاف،ٔازٔمحّمدٔبعلیٔبنٔاحمدٔازٔمح ردهٔکرهٔویٔنٔسنانٔنقلٔکرّمدٔبنٔابیٔعبدٔاللَّ
مٔبرهٔخراطرٔدرٔمکتوبیٔبهٔاؤدرٔجوابٔمسائلشٔفرمودند:ٔخوردنٔمالٔیتیمٔازٔرویٔظلمٔؤسرت گفت:حضرتٔابیٔالحسنٔعلیٔبنٔموسیٔالّرضأ

زٔطرفیٔقیرٔبودهٔؤافرامٔاست:اّول:ٔهرٔگاهٔکسیٔازٔرویٔستمٔمالٔیتیمیٔرأبخوردٔبرٔکشتنشٔکمَٔکردهٔزیرأیتیمٔمحتاجٔؤعللٔؤاسبابٔبسیاریٔح
قتریٔکسریٔازٔاینٔرؤؤتواندٔخودٔرأبکشدٔؤبرداردٔؤاساسأقائمٔبهٔخویشٔنبودهٔؤکسیٔرأهمٔنداردٔکهٔهمچونٔپدرٔؤمادرٔویٔرأکفایتٔکنندنمی

حذرٔداشتهٔؤٔفرادٔضعیفٔبرااشٔمضافأبهٔهشداریٔکهٔحقٔعّزٔؤجلٔدادهٔؤازٔستمٔبهٔیتیمٔؤگویأاؤرأکشتهٔؤبهٔفقرٔؤفاقهٔانداختهٔمالشٔرأبخورد
اتوانٔترسندٔکودکانٔننیٔمیاخبارٔبهٔعقوبتٔدادهٔچنانچهٔدرٔقرآنٔفرموده:بایدٔبندگانٔازٔمکافاتٔعملٔخودٔبترسندٔ)ؤبأیتیمانٔنیَٔرفتارٔکنند(ٔکسا

رٔخوردنٔمالٔیتیمٔوعدهٔدفرمودند:ٔخداوندٔعّزٔؤجلٔ ازٔآنرأباقیٔماندٔؤزیرٔدستٔمردمٔشوند،ٔآنانٔبایدٔازٔخدأبترسند.دّوم:ٔحضرتٔابؤجعفرٔ
ٔبرودهٔؤمرودنشندؤعقوبتٔداده،ٔیَٔعقوبتٔدرٔدنیأؤدیگریٔدرٔآخرت.پسٔحکمتٔؤمصلحتٔدرٔتحریمٔمالٔیتیمٔیکیٔابقاءٔیتیمٔؤقائمٔبهٔنفسٔ

درٔامروالٔٔبهٔمتصّرفینٔرسدٔچهٔآنکهٔمتصّدیانٔامورٔایتامٔوقتیٔوعدهٔعقوبتٔحقٔعّزٔؤجّلٔدیگریٔحفظٔنمودنٔاعقابٔؤفرزندانٔازٔآنچهٔبهٔایتامٔمی
ائمٔبرهٔنفرسٔقرتنٔمالٔداشٔابکنندٔدرٔنتیجهٔهمٔایتامٔایتامٔرأمالحظهٔکردندٔازٔخوردنٔاموالٔایشانٔاجتنابٔکردهٔؤهیچٔگونهٔخیانتیٔدرٔمالٔآنرأنمی

شوندٔازٔاینٔگذشتهٔآنانٔاندٔکهٔمبتالٔنمیگشتهٔؤنیازٔبهٔمالٔدیگرانٔندارندٔؤهمٔفرزندانٔمتصّدیانٔبهٔسرنوشتٔسوءٔایتامیٔکهٔمالشانٔرأاولیاءٔخورده
ومتٔؤبٔعرداوتٔؤخصرکردهٔؤبدینٔترتیرٔخورندٔبعدأکهٔاطفالٔیتیمٔرشدٔکردهٔؤبهٔسنٔدركٔؤبلوغٔرسیدندٔحقٔخودٔرأمطالبهکهٔمالٔایتامٔرأمی

 شود.بغضٔؤکینهٔبینٔطرفینٔحاکمٔمی

481ٔٔ،ٔص2عللٔالشرائع،ٔج
 

 روایات مرتبط با مشاغل کشاورزی، دمداری و خیاطی : ۲پیوست 

ٔبْٔ َٔاْلَحَسن  َٔعن 
يِّ ر 

َٔالسَّ ْٔبن  َٔاْلَحَسن  ْسَحاَقَٔعن  ٔإ  یَمْٔبن  ْبَراه  ٍدَٔعْنٔإ 
ئُّْبُنُٔمَحمَّ ٔإٔ َعل  یَمٔن  َٔهاُرٔعَْٔبَراه  یَدْٔبن  هٔ ْنَٔیز 

َٔاللَّ َبأَعْبد 
َ
ْعُتٔأ ُعوَنٔیَٔٔوَنَٔقاَلَٔسم  ار 

ُقوُل:َٔالزَّ
ْحَسٔ

َ
ٔأ َیاَمة  َٔؤُهْمَٔیْوَمَٔاْلق 

َٔؤَجلَّ ُهَٔعزَّ ْخَرَجُهَٔاللَّ
َ
ٔأ با  َٔیْزَرُعوَنَٔطیِّ َنام 

َ
ُٔکُنوُزَٔاْْل اس  ْقَرُبُرُٔٔنَٔالنَّ

َ
َٔؤأ یَن.ْمٔمََٔمَقاما  ُٔیْدَعْوَنَٔاْلُمَباَرک 

َلة  ْٔنز 
ٔکنندٔکهٔخداوندٔعّزٔؤجّلٔأکشتٔمیایٔرهایٔمردمٔهستند؛ٔبذرٔپاکیزهفرمود:ٔکشاورزان،ٔگنجشنیدمٔکهٔمیٔیزیدٔبنٔهارونٔگوید:ٔازٔامامٔصادق

ٔکنند.طابٔمیخ«ٔبابرکت»دمٔدارندٔؤآنانٔرأترینٔجایگاهٔرأدرٔمیانٔمرآنٔرأبهٔبارٔنشاندهٔاستٔؤدرٔروزٔقیامتٔبرترینٔمقامٔؤنزدیَ
261ٔ،ٔص5الکافي،ٔج

هٔ 
ٔاللَّ ئَعْبد  ب 

َ
ئَِّعْنٔأ ُکون  ٔالسَّ ئَِّعن  ْوَفل 

ٔالنَّ َٔعن  یه  ب 
َ
یَمَٔعْنٔأ ْبَراه  ئُّْبُنٔإ  َلٔالنََّٔٔقاَل:َٔعل  ئُُّسئ  ْرُعَٔزَرَعُهَٔصاح ٔٔب  َٔخْیٌرَٔقاَلٔالزَّ ٔاْلَمال 

يُّ
َ
ْصٔأ

َ
یُٔبُهَٔؤأ دَّ

َ
َلَحُهَٔؤأ

َعٔ ئَغَنٍمَٔلُهَٔقْدَٔتب  َٔخْیٌرَٔقاَلَٔرُجٌلٔف  ْرع 
َٔبْعَدٔالزَّ ٔاْلَمال 

يُّ
َ
َٔقاَلَٔفأ ه  ُهَٔیْوَمَٔحَصاد 

َرأَمَؤَحقَّ یُمٔٔب  ُٔیق  َعٔاْلَقْطر  ٔٔاض 
َ
َکاَةَٔقاَلَٔفأ اَلَةَٔؤُیْؤت ئالزَّ

َٔخْیٌرٔالصَّ َٔبْعَدٔاْلَغَنم  ٔاْلَمال 
يُّ

َٔقاَلٔاْلبَٔ َٔخْیٌرَٔقاَلٔالرَّ َٔبْعَدٔاْلَبَقر  ٔاْلَمال 
يُّ
َ
َخْیٍرَٔقاَلَٔفأ َخْیٍرَٔؤَتُروُحٔب  يَقُرَٔتْغُدؤب  َیاُتٔف  َٔؤاْلُمْطعٔ ٔاس  يْاْلَوَحل  ْعَمٔالشَّ ٔن  ئاْلَمْحل  َمرأَماُتٔف  نَّ ْخُلَٔمْنَٔباَعرُهَٔفإ 

ُءٔالنَّ
ٍقٔ َٔشاه  س 

ْ
َٔرَماٍدَٔعَلیَٔرأ َلة  َمْنز  ْنُٔیْخَٔثَمُنُهٔب 

َ
ٔأ الَّ ٍفٔإ  ئَیْوٍمَٔعاص  یُحٔف  ٔالرِّ ه  ْتٔب 

َفَٔمَکانَٔٔاْشَتدَّ یَلَٔیأَرُسوَلٔل  َٔخیْٔاَرأق  ْخل 
َٔبْعَدٔالنَّ ٔاْلَمال 

يُّ
َ
َٔفأ ه 

ٌرَٔقاَلَٔفَسَکَتَٔقاَلٔللَّ
ٔال یه  ُلَٔقاَلٔف  ب  ْیَنٔاْْل 

َ
َٔفأ ه 

َٔرُجٌلَٔفَقاَلَٔلُهَٔیأَرُسوَلٔاللَّ َلْیه  َقاُءَٔؤاْلَجَفاُءَٔفَقاَمٔإ  ارٔ َٔؤاْلَعنَٔشَّ
ٔاَلٔٔاُءَٔؤُبْعُدٔالدَّ َرة  َٔؤَتُروُحُٔمْدب 

َرة  َررأَتْغُدؤُمْدب  ب  رْنَٔجان  ٔم 
الَّ ت ئَخْیُرَهأإ 

ْ
َٔیأ

َیاَءٔاْلَفَجَرَة. ْشق 
َ
َرأاَلَٔتْعَدُمٔاْْل نَّ َمأإ 

َ
ٔأ م 
َ
ْشأ
َ
ٔاْْل
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ٔبپردازد.ٔعررضٔرمود:ٔزراعتیٔکهٔانسانٔبهٔهنگامٔبرداشتٔمحصول،ٔحّقٔخداوندٔرأازٔآنپرسیدندٔ:ٔبرترینٔمالٔکدامٔاست ٔفٔازٔحضرتٔرسول
ٔبخواندٔؤندٔونمازشٔراکردند:ٔپسٔازٔزراعتٔکدامٔمالٔبرترٔاست ٔفرمود:ٔکسیٔکهٔچندٔگوسفندٔداشتهٔباشدٔوهرٔجأکهٔآبٔوعلفیٔبیابدٔآنرأرأبچرا

ینٔمالٔازٔگاؤبرترٔدهد.ٔپرسیدند:ٔپسدامٔمالٔبرترٔاست ٔفرمود:ٔگاؤکهٔدرٔصبحٔوشامٔشیرٔمیزکاتٔمالشٔرأبپردازد.ٔعرضٔشد:ٔبعدٔازٔگوسفندٔک
وهرٔکسٔٔآبیٔمیوهٔدهد.ٔسپسٔفرمود:ٔدرختٔخرمأسرمایهٔخوبیٔاستچیست ٔفرمود:ٔدرختٔخرمأکهٔریشهٔدرٔگلٔفرؤبردهٔودرٔخشکسالیٔوکم

ایٔآن،ٔدرخرتٔجکهٔبرٔسرٔکوهٔبلندیٔدرٔمسیرٔتندبادٔرهأشدهٔباشد،ٔمگرٔاینکهٔبهٔ)بدونٔضرورت(ٔآنٔرأبفروشد،ٔپولشٔهمچونٔخاکستریٔاستٔ
شترٔرأٔجوابیٔنداد.ٔشخصٔعرضٔکرد:ٔچرأخرمایٔدیگریٔبخرد.ٔسپسٔپرسیدند:ٔبعدٔازٔدرختٔخرمأکدامٔمالٔبرترٔاست ٔحضرتٔسکوتٔکردٔو

ٔ.وهزینهٔآنٔسنگینٔاستشودٔنفرمودید ٔفرمود:ٔشترداریٔموجبٔمشّقتٔوسختیٔودوریٔازٔخانهٔمی
260ٔ،ٔص5الکافي،ٔج

هٔ 
ٔاللَّ ،َٔعْنَٔرُسول  ر  ٔاْلَخاط  یه  ئَتْنب  اٌمٔف 

ْیُخَٔورَّ ُهَٔقاَل:َٔعَمُلٔٔالشَّ نَّ
َ
َنٔٔأ ٔم  ْبَرار 

َ
َجال ٔٔاْْل َیاَطُةَٔؤَکاَنٔٔالرِّ یُ َٔثْوَبُهَٔؤٔاْلخ  ُفَٔنْعَلُهَٔؤصَٔیخ  ٔصَٔٔٔیْخص  ه  ْکَثُرَٔعَمل 

َ
َکاَنٔأ

ئ َیاَطَة.ف  ٔاْلخ  ه  َٔبْیت 
ٔنیَ،ٔخّیاطیٔاستٔؤپیامبرٔخ  ّیاطیٔبود.کردٔؤبیشترینٔکارٔاؤدرٔخانهٔاشٔخدوختٔؤکفششٔرأپینهٔمیجامهٔخودٔرأمیٔداکارٔمردان 

227ٔ،ٔص13مستدركٔالوسائلٔؤمستنب ٔالمسائل،ٔج

ٍدَٔقاَلَٔسمٔ  َٔمار  ْٔبن  د 
َٔمْحُبوٍبَٔعْنُٔمَحمَّ ٔاْبن  هٔ َعْنُهَٔعن 

ٔاللَّ َبأَعْبد 
َ
َٔٔیُقوُلْٔٔعُتٔأ

َ
َسٔأ ُٔقدِّ الَّ َٔعْنٌزَٔحُلوٌبٔإ  ه  ل  ئَمْنز  ٍنَٔیُکوُنٔف  ْنُٔمْؤم  ل َٔمأم  ٔاْلَمْنز 

ََ
َكْٔهُلَٔذل  َٔؤُبور 

َٔقاَلَٔفَقاَلٔبَٔ َتْین 
َٔیْوٍمَٔمرَّ ْمُٔکلَّ َكَٔعَلْیر  ُسوأَؤُبور 

ُٔقدِّ ْنَٔکاَنَتأاْثَنَتْین  ْمَٔفإ  ْصَحَٔعَلْیر 
َ
ْٔعُضٔأ َنأَؤَکْیَفُٔیَقدَّ َٔصَباحٍٔاب  ْمُٔکلَّ ُفَٔعَلْیر  َٔفَیُقروُلُٔسوَنَٔقاَلَٔیق  ْؤَمَساء 

َ
ٔأ ٌَ َٔمَل

ٔ َداُمُکْمَٔقاَلُٔقْلُتَٔلُهَٔؤَمأَمْعَنیُٔقدِّ ْبُتْمَٔؤَطاَبٔإ  َكَٔعَلْیُکْمَٔؤط  ْسُتْمَٔؤُبور 
ْرُتْمْٔسُتْمَٔقاَلَٔلُرْمُٔقدِّ  .ُٔطرِّ

دٔمگرٔآنکرهٔهمرۀٔهیچٔمؤمنیٔنیستٔکهٔدرٔخانۀٔخودٔبزٔشیردهیٔداشتهٔباشٔشنیدمٔکهٔفرمود:ٔماردٔروایتٔکردهٔاستٔکهٔازٔامامٔصادقمحمدٔبنٔ
داوندیٔبرٔخؤبارٔبرکاتٔدچهٔدؤبزٔباشند،ٔروزیٔدؤبارٔموردٔتقدیسٔؤآید؛ؤچنانگیرندٔؤبرکتٔبرٔآنانٔفرودٔمیافرادٔآنٔخانهٔموردٔتقدیسٔقرارٔمی

دهٔایٔنرزدٔآنرانٔآمرگیرند حضرتٔفرمود:درٔهرٔبامدادانٔؤشرامگاهانٔفرشرتهیکیٔازٔشیعیانٔپرسید:چگونهٔموردٔتقدیسٔقرارٔمیٔآید.نانٔفرودٔمیآ
عنیٔ !فرمود:یعنیٔچهمقّدسٔباشید،یٔؤخوشأبرٔشمأؤبرٔخوراکتانٔباد.ؤمنٔازٔآنٔحضرتٔپرسیدم:ٔؤبرکتٔازٔآنٔشمأباد!ٔگوید:مقّدسٔباشید!می

ٔ[ترجمهٔمجاهدی].پاكٔؤپاکیزهٔباشید
 640،ٔص2المحاسن،ٔج

هْٔ:ٔقالٔأبؤعلئاْلشعرئعنٔالحسنٔبنٔعلئعنٔعبیسٔبنٔهشامٔعنٔعبدٔاللهٔبنٔسنانٔعنٔأبئعبدٔالله
َ
َخَذٔأ تَّ َذأا  ُهٔبٔ إ 

َتاُهُمَٔاللَّ
َ
ٔأ َرأُلَٔبْیٍتَٔشاة  ْزق  ر 

ْرَتَحَلٔأَ ْمَٔؤا  ر  ْرَزاق 
َ
ئأ َتاُهُمٔأََؤَزاَدٔف 

َ
ٔأ َخَذَٔشاَتْین 

تَّ ٔا  ن  َٔفإ 
ْرْٔلَفْقُرَٔعْنُرْمَٔمْرَحَلة 

َ
أ ُهٔب 

َمأَؤَزاَدٔفٔ للَّ ر  ْرَتَحَلَٔاْلَفْقُرٔعََٔزاق  ْمَٔؤا  ر  ْرَزاق 
َ
ٔئأ َخرُذوأَثاَلَثرة  تَّ ٔا  ن  َٔفإ  ْنُرْمَٔمْرَحَلَتْین 

ْرَتَحَلَٔاْلَفْقُرٔ ْمَٔؤا  ر  ْرَزاق 
َ
أ ُهٔب 

َتاُهُمَٔاللَّ
َ
سأ أ

ْ
ٔ.َٔعْنُرْمَٔرأ

فرستد،ٔرزقٔؤشانٔمیداریٔکنند،ٔخداوندٔروزیٔآنٔرأنزدایٔیَٔرأسٔگوسفندٔرأنگههرگاهٔخانوادهٔفرمود:ٔعبدٔالّلهٔبنٔسنانٔگوید:ٔامامٔصادق
سٔرأنزدٔزیٔآنٔدؤرأ،ٔخداوندٔروداریٔکننددهد.ٔپسٔاگرٔدؤرأسٔگوسفندٔنگهافزایدٔؤفقرٔازٔنزدٔآنانٔتأیَٔمنزلٔمسافتٔکوچٔمیروزیٔآنانٔرأمی

اوندٔروزیٔداریٔکنند،ٔخددهد.ٔپسٔاگرٔسهٔرأسٔگوسفندٔنگهافزایدٔؤفقرٔرأتأمسافتٔدؤمنزلٔازٔنزدٔآنانٔکوچٔمیفرستد،ٔروزیٔآنانٔرأمیآنانٔمی
ٔدهد.طورٔکاملٔازٔنزدٔآنانٔکوچٔمیفرستدٔؤفقرٔرأبهآنرأرأنزدٔآنٔخانوادهٔمی

544ٔصٔ،6الکافي،ٔج
ٔ

 :  روایت مرتبط با صبر، زهد، سکوت و مدارا در عقل۳پیوست 

ْرَراَنٔ ٔم  یٍدَٔعْنَٔسَماَعَةْٔبن  َٔحد  ئِّْبن  ٍدَٔعْنَٔعل 
ُٔمَحمَّ ْحَمَدْٔبن 

َ
َنأَعْنٔأ ْصَحاب 

َ
ْنٔأ ٌةٔم 

دَّ ٔٔع  ه 
ٔاللَّ ئَعْبد  ب 

َ
ْنَدٔأ َٔٔقاَل:ُٔکْنُتٔع  یه  ْنَٔمَوال  ْنَدُهَٔجَماَعٌةٔم  ْکُرَٔؤع  َفَجَریٔذ 

ٔ َٔؤاْلَجْرل  ٔٔاْلَعْقل  ه 
ٔاللَّ ُبؤَعْبد 

َ
ُفوأاْلَعْقَلَٔؤُجْنَدهَُٔٔفَقاَلٔأ َداَكٔٔاْعر  ْلُتٔف  ُبرؤَٔؤاْلَجْرَلَٔؤُجْنَدُهَٔتْرَتُدوأَقاَلَٔسَماَعُةَٔفُقْلُتُٔجع 

َ
ْفَتَنأَفَقاَلٔأ َٔمأَعرَّ الَّ ُفٔإ  اَلَٔنْعر 

ٔ ه 
ٔاللَّ َٔٔعْبد  نَّ َٔخَلَقٔاْلَعْقَلٔإ  َٔؤَجلَّ َهَٔعزَّ یَنٔٔاللَّ یِّ وَحان  َنٔالرُّ ُلَٔخْلٍقٔم  وَّ

َ
َٔٔؤُهَؤأ ٔاْلَعْرش  ین  هٔ َٔعْنَٔیم  ْنُٔنور  ْلٔٔم  ْقب 

َ
َٔقاَلَٔلُهٔأ ْدَبَرُٔثمَّ

َ
ْرَٔفأ ْدب 

َ
ْقَبَلَٔٔفَقاَلَٔلُهٔأ

َ
ُهَٔٔفأ َفَقاَلٔاللَّ

َٔٔتَباَرَكَٔؤَتَعاَلی َٔخْلقا  ََ َٔخَلْقُت ََ ْمُت َٔؤَکرَّ یما  ئَعظ  َٔخْلق  یع  َٔخَلَقٔاْلَجْرَلَٔٔقاَلَٔٔعَلیَٔجم  َجاج ُٔٔثمَّ
ُ
ٔاْْل َنٔاْلَبْحر  رْلَٔفَلرْمٔٔم  ْقب 

َ
َٔقاَلَٔلُهٔأ ْدَبَرُٔثمَّ

َ
ْرَٔفأ ْدب 

َ
َٔفَقاَلَٔلُهٔأ ّیا  ُظْلَمان 

ْلٔ ْلَعْقَٔٔفَقاَلَٔلُهٔاْسَتْکَبْرَتَٔفَلَعَنهُُٔٔیْقب  َٔجَعَلٔل  ُثمَّ
یَنُٔجْندأ  َٔؤَسْبع 

َٔخْمَسة  ٔاْلَعْقَلٔ ل  ه  ُهٔب 
ْکَرَمٔاللَّ

َ
یٔاْلَجْرُلَٔمأأ

َ
أَرأ ْعَطاهَُٔٔفَلمَّ

َ
ْضَمَرَٔلُهٔاْلَعَداَوَةَٔفَقاَلٔاْلَجْرُلَٔٔؤَمأأ

َ
َیأٔأ

ي ْثل  َٔهَذأَخْلٌقٔم  ْیَتهَُٔٔربِّ ْمَتُهَٔؤَقوَّ ُهَٔؤاَلَٔٔخَلْقَتُهَٔؤَکرَّ دُّ َنأض 
َ
هٔ َٔؤأ َةٔل ئب 

ْعَطْیَتهُُٔٔقوَّ
َ
ْثَلَٔمأأ ٔم  َنٔاْلُجْند  ئم  ن  ْعط 

َ
ْنَٔعَصرْیَتَٔٔنَعْمَٔٔفَقاَلَٔٔفأ َٔٔفإ  ََ ر َٔؤَٔبْعرَدَٔذل  ََ ْخَرْجُتر

َ
أ

ي ْنَٔرْحَمت  یُتُٔٔجْنَدَكٔم  ْعَطیٔاْلَعْقَلَٔٔقاَلَٔقْدَٔرض 
َ
أأ مَّ َٔفَکاَنٔم 

یَنُٔجْندا  َٔؤَسْبع 
ْعَطاُهَٔخْمَسة 

َ
َٔفأ یُرٔاْلَعْقل  یَنٔاْلُجْنَدٔاْلَخْیُرَٔؤُهَؤَوز  ْبع 

َٔؤالسَّ َنٔاْلَخْمَسة  َؤَجَعَلٔٔم 
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ٔ یُرٔاْلَجْرل  َٔؤُهَؤَوز 
رَّ ُهٔالشَّ دَّ یُقٔٔض  ْصد  ُهٔاْلُکْفَرَٔؤالتَّ دَّ یَماُنَٔؤض  ُهٔاْلُقُنروَطَٔؤاْلَعرْدُلَٔٔؤاْْل  دَّ َجاُءَٔؤض  ُهٔاْلُجُحوَدَٔؤالرَّ دَّ ُهَٔٔؤض  ردَّ َضرأَؤض  ُهٔاْلَجرْوَرَٔؤالرِّ ردَّ َؤض 

ُهٔاْلُکْفَراَنٔ دَّ ْکُرَٔؤض 
ْخَ َٔؤالشُّ َمُعٔٔالسُّ َسَٔٔؤالطَّ

ْ
ُهٔاْلَیأ دَّ ُلَٔٔؤض  َوکُّ ْرَصَٔٔؤالتَّ ُهٔاْلح 

دَّ َهأاْلَغَضَبَٔٔؤض  دَّ ْحَمُةَٔؤض  َهأاْلَقْسَوَةَٔؤالرَّ دَّ َفُةَٔؤض 
ْ
أ لَْٔٔؤالرَّ ُهَٔؤاْلع  دَّ ُمَٔؤض 

ُهٔاْلُحْمَقَٔٔؤاْلَفْرُمٔٔاْلَجْرَلٔ دَّ َٔٔؤض  ََ َرتُّ َهأالتَّ دَّ ُةَٔؤض 
فَّ ْغَبةَ َٔؤاْلع  ه  الرَّ ْهد  َو ِضدَّ ْفُقَٔٔو الزُّ ُهٔاْلُخْرَقَٔٔؤالرِّ دَّ ْبَرَٔٔؤض  ُهٔاْلک 

دَّ َواُضُعَٔؤض 
َةَٔؤالتَّ

َ
ُهٔاْلُجْرأ دَّ ْهَبُةَٔؤض  َؤالرَّ

عََٔؤالتُّٔ َسرُّ َهأالتَّ دَّ َفَهَٔٔؤَدُةَٔؤض  َهأالسَّ دَّ ْلُمَٔؤض  ْمت  َؤاْلح  ه  اْلَهَذَر  َو الصَّ ْساَلُمَٔو ِضدَّ ْست  َٔٔؤاال  ََ ر ُهٔالشَّ ردَّ یُمَٔؤض  ْسل 
ْکَباَرَٔؤالتَّ ْست  ُهٔاال  دَّ ُهَٔٔؤض  ردَّ رْبُرَٔؤض  َؤالصَّ

َقٔٔاْلَجَزعَٔ ْنت  ُهٔاال 
دَّ ْفُحَٔؤض  َنیٔاَمَٔؤالصَّ ْسَیاَنَٔٔؤاْلغ  ُهٔالنِّ دَّ ْفُظَٔؤض  ْرَؤَؤاْلح  ُهٔالسَّ دَّ ُرَٔؤض 

َذکُّ ُهٔاْلَفْقَرَٔؤالتَّ دَّ یَعرَةَٔؤاْلُقُنروعَُٔٔؤض  ُهٔاْلَقط 
ردَّ ُفَٔؤض 

َعطُّ ُهَٔٔؤالتَّ ردَّ َؤض 
ْرَصٔ َهأاْلَمْنَعٔٔاْلح  دَّ هََٔٔؤاْلُمَؤاَساُةَٔؤض  دَّ ُةَٔؤض  َیَةَٔؤاْلُخُضوعَُٔؤاْلَمَودَّ َهأاْلَمْعص 

دَّ اَعُةَٔؤض 
ُهٔاْلَغْدَرَٔؤالطَّ دَّ َطاُوَلٔٔأاْلَعَداَوَةَٔؤاْلَوَفاُءَٔؤض  ُهٔالتَّ دَّ اَلَمُةَٔؤَٔؤض  َؤالسَّ

َهأاْلَباَلَءَٔؤاْلُحُبٔ دَّ ُهٔاْلُبْغَضٔٔض  دَّ َبَٔٔؤض  ُهٔاْلَکذ 
دَّ ْدُقَٔؤض  رَٔؤاْلَحُقَٔٔؤالصِّ رَلَٔؤض  ُهٔاْلَباط 

ْخراَلُصٔٔدَّ َیاَنرَةَٔؤاْْل  َهأاْلخ 
ردَّ َماَنرُةَٔؤض 

َ
رْوَبَٔٔؤاْْل ُهٔالشَّ ردَّ َؤَٔؤض 

َهأاْلَباَلَدَةَٔؤاْلَفْرُمٔ دَّ َراَمُةَٔؤض 
ْنَکاَرَٔؤٔالشَّ َهأاْْل 

دَّ َفُةَٔؤض  ُهٔاْلَغَباَوَةَٔؤاْلَمْعر 
دَّ َکاَؤض  َها اْلم  هَداَراة  َو ِضهدَّ َٔشهَفَة اْلم  َهأاْلُمَمراَکَرَةَٔؤَٔؤَسراَلَمُةٔاْلَغْیرب  ردَّ َؤض 

ْتَماُنٔ ُهٔٔاْلک  دَّ َراُدَٔؤض  ْفَطاَرَٔؤاْلج  ُهٔاْْل 
دَّ ْوُمَٔؤض  َضاَعَةَٔؤالصَّ َهأاْْل 

دَّ اَلُةَٔؤض  ْفَشاَءَٔؤالصَّ ُهٔاْْل 
دَّ ُکوَلَٔؤض  ٔٔالنُّ یَثاق  ُهَٔنْبَذٔاْلم 

دَّ َٔؤض  َٔؤَؤَٔؤاْلَحجُّ یث  َٔصْوُنٔاْلَحرد 
ُهٔاْلُعُقوَقٔ دَّ َٔؤض  َدْین  ٔاْلَوال 

رُّ یَمَةَٔؤب  م 
ُهٔالنَّ دَّ َیاَءَٔؤاْلَمْعُروُفٔٔض  َهأالرِّ دَّ یَقُةَٔؤض  َجَٔٔؤاْلَحق  َبررُّ ُهٔالتَّ ردَّ ْتُرَٔؤض  ُهٔاْلُمْنَکَرَٔؤالسَّ

دَّ َذاَعرَةَٔؤَٔؤض  َهأاْْل 
ردَّ رُةَٔؤض  یَّ ق 

َؤالتَّ
ٔ َهأاْلَبْغئَْنَصاُفٔاْْل  دَّ َئُةَٔؤض  ْری 

َةَٔؤالتَّ یَّ ُهٔاْلَحم 
دَّ َهأاْلَجَلَعَٔٔؤض  دَّ َهأاْلَقَذَرَٔؤاْلَحَیاُءَٔؤض 

دَّ َظاَفُةَٔؤض 
ُهٔاْلُعْدَواَنَٔٔؤالنَّ دَّ َعَبَٔٔؤاْلَقْصُدَٔؤض  َهأالتَّ دَّ اَحُةَٔؤض  َؤَٔؤالرَّ

ٔ َهأالصُّ دَّ ُروَلُةَٔؤض  َهأاْلَمْحَقٔالسُّ دَّ َهأاْلَباَلَءَٔؤاْلَقَواُمُٔٔعوَبَةَٔؤاْلَبَرَکُةَٔؤض  دَّ َیُةَٔؤض  َةَٔٔؤاْلَعاف  فَّ ُهٔاْلخ 
دَّ َهأاْلَرَواَءَٔؤاْلَوَقاُرَٔؤض 

دَّ ْکَمُةَٔؤض  ُهٔاْلُمَکاَثَرَةَٔؤاْلح 
دَّ َؤض 

ْوَبةُٔ َقاَوَةَٔؤالتَّ َهأالشَّ دَّ َعاَدُةَٔؤض  َرراُوَنَٔٔؤالسَّ َهأالتَّ ردَّ رَراَرَٔؤاْلُمَحاَفَظرُةَٔؤض  ْغت  ُهٔاال  دَّ ْغَفاُرَٔؤض  ْست  ْصَراَرَٔؤاال  َهأاْْل 
دَّ ْنَکاَفَٔٔؤض  ْسرت  ُهٔاال  ردَّ َعاُءَٔؤض 

َؤَٔؤالردُّ
ُهٔاْلَکَسَلٔ دَّ َشاُطَٔؤض 

ُهٔاْلَحَزَنَٔٔؤاْلَفَرُحٔٔالنَّ دَّ َهأأَؤض  دَّ ْلَفُةَٔؤض 
ُ
ُهٔاْلُبْخَلَٔؤاْْل دَّ َخاُءَٔؤض  ْٔٔلُفْرَقَةَٔؤالسَّ ٔاْلَعْقل  ْجَناد 

َ
ْنٔأ َرأم 

َصاُلُٔکلُّ ٔاْلخ  ه  ُعَٔهذ  ئَٔفاَلَٔتْجَتم  ٔف 
الَّ إ 

ُهَٔقْلَبهُٔ ٔاْمَتَحَنٔاللَّ ٍنَٔقد  ْؤُمْؤم 
َ
ئٍّأ ئَِّنب  ْؤَوص 

َ
ئٍّأ یَمان َٔٔنب  ْْل  ٔٔل  ََ ُرَٔذل  أَسائ  مَّ

َ
ْنَٔمَوالٔ َٔؤأ ریٔم  َٔحتَّ ٔاْلُجُنرود  ه  َٔبْعرُضَٔهرذ  یره  ْنَٔیُکروَنٔف 

َ
رْنٔأ َحَدُهْمٔاَلَٔیْخُلرؤم 

َ
ٔأ نَّ یَنأَفإ 

ٔ ٔاْلَجْرل  ْنُٔجُنود  َلَٔؤَیْنَقیٔم  َٔٔیْسَتْکم  ََ َمأُیْدَرُكَٔذل 
نَّ َٔؤإ  َیاء  ْوص 

َ
َٔؤاْْل َیاء  ْنب 

َ
ٔاْلُعْلَیأَمَعٔاْْل َرَجة 

ئالدَّ َٔیُکوُنٔف 
ََ
ْنَدَٔذل  هٔ َٔفع  َٔؤُجُنود  ٔاْلَعْقل  َفة  َمْعر  ٔٔب  ٔاْلَجْرل  ُمَجاَنَبة  َؤب 

هٔ  هٔ َٔؤُجُنود  َٔؤَمْرَضات  ه  َطاَعت  اُکْمٔل  یَّ ُهَٔؤإ 
َقَنأاللَّ ٔ.َوفَّ

عقرلٔؤ»بودمٔؤجمعیٔازٔدوستانشٔهمٔحضورٔداشتندٔکهٔذکرٔعقلٔؤجرلٔبهٔمیانٔآمدٔحضرتٔفرمرود:ٔٔسماعهٔگویدٔخدمتٔحضرتٔصادقٔ
دانیم.ٔحضرتٔفرمود:ٔایدٔنمیسماعهٔگویدٔمنٔعرضٔکردمٔقربانتٔگردمٔغیرٔازٔآنچهٔشمأبهٔمأفرمانیده«ٔلشکرشٔؤجرلٔؤلشکرشٔرأبشناسید.

خدایٔعزوجلٔعقلٔرأازٔنورٔخویشٔؤازٔطرفٔراستٔعرشٔآفریدٔؤآنٔمخلوقٔاولٔازٔروحانیینٔاستٔپسٔبدؤفرمودٔپسٔرؤاؤپسٔرفتٔسرپسٔ»
یٔپیشٔآمدٔخدایٔتباركٔؤتعالیٔفرمود:ٔتؤرأبأعظمتٔآفریدمٔؤبرٔتمامٔآفریدگانمٔشرافتٔبخشیدمٔسپسٔجرلٔرأتاریرَٔؤازٔدریرایٔفرمودٔپیشٔآ

کشیٔکردی ٔاؤرأازٔرحمتٔخرودٔدورٔسراختٔسرپسٔبررایٔشورٔؤتلخٔآفریدٔبهٔاؤفرمودٔپسٔرؤپسٔرفتٔفرمودٔپیشٔبیأپیشٔنیامدٔفرمود:ٔگردن
لشکرٔقرارٔداد.ٔچونٔجرلٔمکرمتٔؤعطاءٔخدأرأنسبتٔبهٔعقلٔدیدٔدشمنیٔاؤرأدرٔدلٔگرفتٔؤعرضٔکردٔپروردگرارأایرنٔهرمٔٔعقلٔهفتادٔؤپنج

منٔهمٔٔمخلوقیٔاستٔمانندٔمن.ٔاؤرأآفریدیٔؤگرامیشٔداشتیٔؤتقویتشٔنمودیٔمنٔضدٔاؤهستمٔؤبراؤتوانائیٔندارمٔآنچهٔازٔلشکرٔبهٔاؤدادیٔبه
کنمٔعرضٔکردٔخشنودٔشدمٔپرسٔهفترادٔؤدهمٔولیٔاگرٔبعدٔازٔآنٔنافرمانیٔکردیٔتؤرأؤلشکرٔتؤرأازٔرحمتٔخودٔبیرونٔمیلیٔمیعطأکنٔفرمودٔب

لٔاستٔپنجٔلشکرٔبهٔاؤعطأکرد.ٔؤهفتادٔؤپنجٔلشکریٔکهٔبهٔعقلٔعنایتٔکردٔ)ؤنیزٔهفتادٔؤپنجٔلشکرٔجرل(ٔبدینٔقرارٔاست:ٔنیکیٔؤآنٔوزیرٔعق
بدیٔقرارداد،ٔکهٔآنٔوزیرٔجرلٔاست؛ٔؤایمانٔؤضدٔآنٔکفر؛ٔؤتصدیقٔحرقٔؤضردٔآنٔانکرارٔحرق؛ٔؤامیردواریٔؤضردٔآنٔنومیردی؛ٔؤٔؤضدٔاؤرا

گزاریٔؤضردٔآنٔناسپاسری؛ٔؤچشرمٔداشرتٔرحمرتٔخردأؤضردٔآنٔیرأسٔازٔدادگریٔؤضدٔآنٔستم؛ٔؤخشنودیٔؤضدٔآنٔقررٔؤخشم؛ٔؤسپاس
تروزی؛ٔؤدانرشٔؤفررمٔؤضردٔآنٔدلی؛ٔؤمرربانیٔؤضدٔآنٔکینهدلیٔؤضدٔآنٔسختؤضدٔآنٔحرصٔؤآز؛ٔؤنرمرحمتش؛ٔؤتوکلٔؤاعتمادٔبهٔخدأ

رفتاریٔؤضدٔآنٔبدرفتاری؛ٔؤخوشٔو پارسائی و ضد آن دنیاپرستی؛باکیٔؤرسوائی؛ٔنادانی؛ٔؤشعورٔؤضدٔآنٔحماقت؛ٔؤپاکدامنیٔؤضدٔآنٔبی

و خاموشی و ضد خردی؛ٔزدگی؛ٔؤخردمندیٔؤضدٔآنٔبییٔؤضدٔآنٔخودپسندی؛ٔؤآرامیٔؤضدٔآنٔشتابپروأداشتنٔؤضدٔآنٔگستاخی؛ٔؤفروتن
پوشریٔؤضردٔآنٔترابی؛ٔؤچشرمکشی؛ٔؤتسلیمٔحقٔشدنٔؤضدٔآنٔتردیردٔکرردن؛ٔؤشرکیبائیٔؤضردٔآنٔبیؤرامٔبودنٔؤضدٔآنٔگردنٔآن پرگوئی؛

داشتنٔؤضدٔآنٔفراموشی؛ٔؤمرررورزیٔؤضردٔآنٔخبرٔبودن؛ٔؤدرٔخاطرٔنگهدٔداشتنٔؤضدٔآنٔبینیازیٔؤضدٔآنٔنیازمندی؛ٔؤبیاجوئی؛ٔؤبیانتقام
داریٔؤضدٔگیری؛ٔؤقناعتٔؤضدٔآنٔحرصٔؤآز؛ٔؤتشریَٔمساعیٔؤضدٔآنٔدریغٔؤخودداری؛ٔؤدوستیٔؤضدٔآنٔدشمنی؛ٔؤپیماندوریٔؤکناره

ودیٔؤضدٔآنٔبلندیٔجستن؛ٔؤسرالمتٔؤضردٔآنٔمبرتالٔبرودن؛ٔؤدوسرتیٔؤضردٔآنٔتنفررٔؤشکنی؛ٔؤفرمانبریٔؤضدٔآنٔنافرمانی؛ٔسرفرآنٔپیمان
ٔانزجار؛ٔؤراستگوئیٔؤضدٔآنٔدروغگوئی؛ٔؤحقٔؤدرستیٔؤضدٔآنٔباطلٔؤنادرستی؛ٔؤامانتٔؤضدٔآنٔخیانت؛ٔؤپاکردلیٔؤضردٔآنٔناپاکردلی؛ٔو

ؤیَٔروئیٔؤٔمدارا و رازداری و ضد آن راز فاش کردن؛ضدٔآنٔناشناسائی؛ٔؤٔچاالکیٔؤضدٔآنٔسستی؛ٔؤزیرکیٔؤضدٔآنٔکودنی؛ٔؤشناسائیٔو
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پوشیٔؤضدٔآنٔفاشٔکردن؛ٔؤنمازگزاردنٔؤضدٔآنٔتباهٔکردنٔنماز؛ٔؤروزهٔگرفتنٔؤضدٔآنٔروزهٔخوردن؛ٔؤجرادٔکردنٔؤضردٔضدٔآنٔدغلی؛ٔؤپرده
نگرداریٔؤضدٔآنٔسخنٔچینی؛ٔؤنیکیٔبهٔپدرٔؤمادرٔؤضدٔآنٔنافرمانیٔپردرٔٔآنٔفرارٔازٔجراد؛ٔؤحجٔگزاردنٔؤضدٔآنٔپیمانٔحجٔشکستنٔؤسخن

آنٔؤمادر؛ٔؤبأحقیقتٔبودنٔؤضدٔآنٔریاکاری؛ٔؤنیکیٔؤشایستگیٔؤضدٔآنٔزشتیٔؤناشایستگی؛ٔؤخودپوشیٔؤضدٔآنٔخودٔآرائی؛ٔؤتقیهٔؤضدٔ
وهرٔؤضردٔآنٔزنرادادن؛ٔؤپراکیزگیٔؤضردٔآنٔپلیردی؛ٔؤحیرأؤآزرمٔؤضردٔآنٔپروائی؛ٔؤانصافٔؤضدٔآنٔجانبداریٔباطل؛ٔؤخودآرائیٔبرایٔشربی
گیرری؛ٔؤبرکرتٔداشرتنٔؤگیریٔؤضدٔآنٔسخترویٔؤضدٔآنٔتجاوزٔازٔحد؛ٔؤآسودگیٔؤضدٔآنٔخودٔرأبهٔرنجٔانداختن؛ٔؤآسانحیائی؛ٔؤمیانهبی

طلبی؛ٔؤموافقتٔبأحقٔؤضدٔآنٔپیرویٔازٔهوس؛ٔؤسرنگینیٔؤمتانرتٔؤفزونبرکتی؛ٔؤتندرستیٔؤضدٔآنٔگرفتاری؛ٔؤاعتدالٔؤضدٔآنٔاضدٔآنٔبی
ضدٔآنٔسبکیٔؤجلفی؛ٔؤسعادتٔؤضدٔآنٔشقاوت؛ٔؤتوبهٔؤضدٔآنٔاصرارٔبرٔگناه؛ٔؤطلبٔآمرزشٔؤضدٔآنٔبیرودهٔطمعٔبستن؛ٔؤدقتٔؤمراقبرتٔ

دلیٔؤضدٔآنٔانردوهگینی؛ٔمرأنوسٔضدٔآنٔسستیٔؤکسالت؛ٔؤخوشٔانگاری؛ٔدعأکردنٔؤضدٔآنٔسربازٔزدن؛ٔؤخرمیٔؤشادابیٔوؤضدٔآنٔسرل
ٔشدنٔؤضدٔآنٔکنارهٔگرفتن؛ٔؤسخاوتٔؤضدٔآنٔبخیلٔبودن.ٔپسٔتمامٔاینٔصفاتٔ)هفتادٔؤپنجگانه(ٔکهٔلشکریانٔعقلندٔجزٔدرٔپیغمبرٔؤجانشرین

یابندٔؤازٔلشکریانٔجرلٔپاكٔازٔایناؤؤمؤمنیٔکهٔخدأدلشٔرأبهٔایمانٔآزمودهٔجمعٔنشودٔامأدوستانٔدیگرٔمأبرخیٔ ٔهمهٔرأدر هأرأدارندٔتأمتدرجا 
شوندٔآنگاهٔبأپیغمبرانٔؤاوصیاءشانٔدرٔمقامٔاعلیٔهمراهٔشوندٔؤاینٔسعادتٔجزٔبأشرناختنٔعقرلٔؤلشرکریانشٔؤدوریٔازٔجررلٔؤلشرکریانشٔ

ٔجمۀٔمصطفوی[]تر«ٔبدستٔنیایدٔخدأمأؤشمأرأبهٔفرمانبریٔؤطلبٔثوابشٔموفقٔدارد.
23،ٔص1الکافی،ٔج  
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