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 *هدایتگر و تالشگر از روزي حاللبهرة شیعیان 
 اهللا عالمه محمدتقی مصباح آیت

 چکیده
هـا در   پردازد، اما چون نقـل ایـن نشـانه    می هاي پرهیزگاران و شیعیان واقعی در خطبۀ نورانی امیرمؤمنان این مقال به بررسی صفات و نشانه

گیـریم.   یست، ادامۀ بحث را در نهج البالغه و در خطبۀ همـام پـی مـی   االنوار مغشوش و خالی از تصحیف و اشتباه ن روایت نوف بکالی در بحار
ع   حلَالٍ  طَلَباً فی و«فرمایند:  هاي شیعیان راستین می حضرت دربارة سایر نشانه نْ طَمـرُّجاً عتَحو ديی هنَشَاطاً فوجـوگر مـال    (آنـان جسـت    »و

از آز و طمع به دورند). شیعیان افزون بر بندگی و عبادت به وظایف اجتماعی خویش نیز  تحرك و پرتالش، و اند، و در راه هدایت مردم پر حالل
پردازند و براي ادامۀ حیات خویش در پی کسب روزي حالل هستند، اما هرگز دلبسته به دنیا و حـریص بـه مـال دنیـا نیسـتند. بـه حقـوق         می

 ن کار و تالش بسترساز تکامل آنان است.کنند. ای المال را پایمال نمی کنند و بیت دیگران تجاوز نمی

 روزي حالل، کار و تالش، توکل بر خدا، شیعیان. ها: کلیدواژه
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 وجوي روزي حالل شیعیان واقعی؛ تالشگر و در جست
هـاي   حضرت در جمالت پیشین خطبه براي تبیـین یکـی از ویژگـی   

هـاي   ؛ بدن»نَحیفَۀٌ  أَجسادهم«شیعیان واقعی و پرهیزگاران فرمودند: 
بـا اشـاره بـه تکیـدگی و      ،آنها الغر و تکیده اسـت. در جملـۀ دیگـر   

؛ کسـی   »النَّاظرُ إِلَـیهِم مرْضَـى    یحسبهم«پریدگی آنها فرمودند:  رنگ
یـا در تبیـین نگرانـی و    . پنـدارد  نگرد، آنان را بیمار می که به آنها می

به مرگ و آخـرت  شان هنگام توجه  حالی ترس آنان از آخرت و آشفته
نْ    «فرمودند:  مـ مخَـالَطَ الْقَـو قَدطُوا وخُول قَد ةِ   أَود شـو هِـمبۀِ ر ظَمـع 
هلْطَاناند؛ اما آنان دیوانه نیستند، بلکه عظمت  ؛ یا گمان کنند دیوانه »س

پروردگار و شدت و قوت حکومت و حاکمیـت خداونـد آنـان را چـون     
 دیوانگان ساخته است.

پنـداریم شـیعیان واقعـی؛     مـی  ،هـا  ررسی سطحی این ویژگیبا ب
دورند و توان و عزمـی بـراي کوشـش و      الغر، مریض و از نشاط به

دارنـد و روزهـا    زنده ها شب کنند. شب فعالیت ندارند و فقط عبادت می
داري  دار و از اشتغاالت دنیوي و فعالیت براي کسـب روزي خـود   روزه
کننـد و سـربار    شان را تـأمین مـی   دگیورزند و دیگران مخارج زن می

گونـه   سبب ترحم به آنان انـدکی کمـک کننـد و ایـن     اند تا به دیگران
بتوانند زندگی را بگذرانند. حضرت بـراي رفـع ایـن ذهنیـت و بـراي      

هایی  اینکه شیعیان خالص، که باید الگو و معیار دیگران باشند، انسان
آنها اهل کـار   :فرمایند یتحرك معرفی نشوند، م نشاط و بی وارفته، بی
جوینـد. آنـان در کنـار     اند و روزي خود را از راه حـالل مـی   و کوشش

عبادت و پرداختن به وظایف اجتماعی و کمـک بـه دیگـران، درپـی     
نـد.  دان آیند. آنان روزي و مال را وسـیله مـی   کسب روزي حالل برمی

دامـه، و  در حد ضرورت و براي اینکه بتوانند به زندگی خود ا ،رو ازاین
وظایفشان را انجام دهند و از کوشش بـراي بنـدگی خـدا بازنماننـد،     

بستۀ دنیا نیستند تا از هر  درنتیجه حریص و دل. کنند روزي کسب می
راهی و با هر روشی، حتی تجاوز بـه مـال دیگـران و سوءاسـتفاده از     

 المال، مالی را براي خود فراهم آورند. بیت

 ناظر به کار و تالش هاي دینی عدم تعارض در آموزه
هاي دین ما تالش براي کسب مال و روزي حالل، فضیلت  در آموزه

همیـت آن فـراوان سـخن گفتـه شـده      و وظیفه تلقی شده، و دربارة ا
، کوشش براي کسب روزي خـود  در روایتی رسول خدا ،مثالًاست. 

فرماینـد:   و مـی دانسـته،  سنگ مجاهـدت در راه خـدا    و خانواده را هم

ق، 1407فهد حلـی،   (ابن» اللَّه  سبِیلِ  د علَى عیاله کَالْمجاهد فیالْکَا«
کوشـد، ماننـد    اش می کسی که براي تأمین زندگی خانواده)؛ 82ص 

یـا آنکـه در   . کنـد  کسی است که در راه خداوند با دشمن جهـاد مـی  
عۀُ الْعبادةُ عشَرَةُ أَجزَ«فرمایند:  می روایت دیگري رسول خدا سـت هائ 
، ح 1، ب 9، ص 103تـا، ج   (مجلسـی، بـی  » أَجزَائه فی طَلَبِ الْحلَال

عبادت ده جزء دارد و نُه جزء آن در کسب روزي و مـال حـالل   )؛ 37
است. براساس این روایت، نُه بخش عبادت بـه کسـب روزي حـالل    
اختصاص دارد و یک بخش آن به نماز، روزه و... . وقتی انسـان ایـن   

کند که در آنها بـه تـالش بـراي کسـب روزي،      روایات را مطالعه می
بودن بسـیار نکـوهش شـده     فراوان سفارش، و تنبلی و سربار دیگران

یابد و بیشـترین   است، عزم و همت او براي کار و کوشش افزایش می
دهـد و انـدکی از وقـتش را     وکار اختصاص مـی  وقت خود را به کسب

گذارد. در مقابل، مضامین دستۀ دیگر  امیبراي عبادت، صلۀرحم و... و
گـرفتن روایـات دسـتۀ نخسـت      تنهایی و بدون درنظـر  روایات، اگر به

آورنـد کـه انسـان نبایـد درپـی       مالحظه شود، این تصور را پدید مـی 
اي کـه خداونـد    وکار باشد و تحـت هـر شـرایطی او بـه روزي     کسب

، ؤمنـان میردر روایتـی ام . یابـد  برایش مقدر فرموده است، دست می
الْعملُ بِـه،   اعلَموا أََنَّ کَمالَ الدینِ طَلَب الْعلْمِ و  أَیها النَّاس«فرماید:  می
أَلَا و     وم قْسـالَ م الِ، إِنَّ الْمـ نْ طَلَبِ الْمـم کُملَیع بجلْمِ أَوالْع أَنَّ طَلَب

نَ   یـلٌ باد عـ همقَس قَد ونٌ لَکُمضْممو کُم  و نَهضَـم     لْـمالْعو ی لَکُـمفی سـ
و هلأَه نْدخْزُونٌ عم وهفَاطْلُب هلنْ أَهم بِطَلَبِه رْتُمأُم 1362(کلینی، » قَد ،

اي مردم، بدانید کمال دین طلـب علـم و عمـل    )؛ 4، ح 30، ص 1ج 
سـت؛  تـر ا  بدان است. بدانید که طلب علم بر شما از طلـب مـال الزم  

زیرا مال براي شما قسمت و تضمین شده است. عادلی (که خداست) 
رساند؛ ولی  آن را بین شما قسمت، و تضمین کرده است و به شما می

علم نزد اهلش نگهداشته شـده اسـت و شـما مأموریـد کـه آن را از      
 اهلش طلب کنید؛ پس آن را بجویید.

نخست  آید که آنچه در درجۀ دست می از ظاهر این روایت به
رو، انسان باید وقـتش را   آموزي است. ازاین اهمیت قرار دارد، علم

اش را خدا تضمین کرده است  صرف تحصیل علم کند؛ زیرا روزي
اش را تـأمین   و با هر روشی که صالح بداند، مـال و روزي بنـده  

کند که همۀ جنبندگان روزي  کند. خداوند در قرآن نیز تأکید می می
فی األَرضِ إِالَّ علَـى اللّـه   دآبۀٍ وما من «نند: ک خود را دریافت می



 ۷  بهرة شيعيان هدايتگر و تالشگر از روزي حالل 
 

)؛ و 6(هود: » رِزقُها ویعلَم مستَقَرَّها ومستَودعها کُلٌّ فی کتَابٍ مبِینٍ
اي در زمین نیست، مگر آنکه روزي آن بر خداست و  هیچ جنبنده

آن [چـون  قرارگاه آن [چون ماهی در دریا] و جایگاه نگاهداشـت  
دانـد؛ همـه در کتـابی     پرنده در فضا و جنین در رحم] همه را می

نگر که بدون دقت و  روشن [لوح محفوظ] وجود دارد. فرد سطحی
یابد کـه چـون روزي همـۀ     نگرد، چنین درمی تدبر به این آیه می

ها، بخصوص مؤمنان برعهدة خداوند است و خداونـد خـود    انسان
ت، پس دیگـر الزم نیسـت انسـان    روزي آنها را تضمین کرده اس

 اش بکوشد. براي تأمین روزي
در برخی آیات قرآن، خداوند تقوا را عامل گشایش امور، رفع 

ومن یتَّقِ «فرماید:  آمدن روزي معرفی کرده، می ها و فراهم سختی
تَون یمو بتَسحثُ لَا یینْ حم قْهرْزیخْرَجاً وم ل لَّهعجی لَى اللَّهکَّلْ ع

... هبسح وفَه ؛ و هرکه از خدا پروا کند، براي او 3و2(طالق: » اللَّه(
شدن [از هر دشواري و انـدوهی] را پدیـد آرد و او را از    راه بیرون

جایی که گمان ندارد روزي دهد و هرکه بر خدا توکل کند، خدا او 
 را کافی است.

روایــات و آیــات در ظــاهر و در نخســتین نگــاه، ایــن دو دســته 
بایـد   ،رو اند؛ ازایـن  اي متعارض گونه مضامین متفاوتی دارند؛ درواقع به

راهی براي جمع بینشان یافت. اساس تأکیـد بـر تفقـه و فقاهـت در     
روایات و آیات بدین منظور است که کسانی با تحصیل علوم دینـی و  
صرف عمر خود در تدبر و تفقه در روایات و آیات بـه قـدرت فقاهـت    

درسـتی بشناسـند و    ست یابند تا بتوانند مدلول آیات و روایات را بـه د
بین مضامین متفاوت و مختلف آیات و روایات جمع کنند. گاهی فرد، 

کند کـه مضـامین آنهـا متفـاوت و      دو دسته از روایات را مشاهده می
گـاه هـرکس    شدنی نیستند. آن پندارد آنها جمع اند و می حتی متعارض

کند که با مذاقش سازگارتر است  روایات را استفاده میاي از  آن دسته
دهد و به روایات دیگـري کـه بـراي     و آن را مبناي نظر خود قرار می

، کنـد  اند، توجـه نمـی   تفسیر یا تخصیص یا تقیید آن روایات بیان شده
شـناس، بـا دقـت، آن دو دسـته روایـات متعـارض را        اما فقیه حدیث

گذرانـد   سیر آن روایات را از نظر میکند و تف بررسی، و موشکافی می
تا در نهایت به جمع بین آن دو دسته از روایـات دسـت یابـد و ثابـت     
کند که تضاد یا تعارضی بین آن روایات وجود ندارد. دربارة بحـث مـا   
نیز تضادي بین آن دو دسته از روایاتی که بدان اشـاره کـردیم وجـود    

 د که با هم سازگارند.گرد ندارد و با دقت در آن روایات مشخص می

 قــانون و حکمــت اســتفاده از اســباب و کوشــش بــراي 
 کسب روزي

مدلول بسیاري از آیات و روایات این است که همۀ امـور بـه خداونـد    
استناد دارد و مؤثر حقیقی در عـالم، خداونـد اسـت و ارادة او در همـۀ     

شـود و   اذن خداوند کاري انجام نمـی  هستی، نافذ و جاري است و بی
نَفْسٍ أَنْ    «دهـد:   اذن خداوند رخ نمـی  تی مرگ نیز بیح ا کَـانَ لـ مـو

کس جـز   و هیچ)؛ 145عمران:  (آل» مؤَجالً... تَموت إِالَّ بِإِذْنِ اهللا کتَاباً
اي است معین. حتـی   اي] نوشته به فرمان خدا نمیرد و [مرگ هر زنده

ا  «رسد:  جام نمیاذن خداوند به ان آوردن انسان به خدا نیز بی ایمان مـو
کـس را   هـیچ )؛ و 100(یـونس:  » منَ إِالَّ بِإِذْنِ اللّه...کَانَ لنَفْسٍ أَن تُؤْ

 توان آن نیست که ایمان بیاورد، مگر به خواست و اذن خدا.
مقتضاي اعتقاد به توحید، باور این حقیقت است که عالم هستی، 

م، با ارادة خداونـد  چیز در اختیار اوست و عال ملک خداوند است و همه
اذن  شود و ممکن نیست کاري در عالم، که ملک خداست، بی اداره می

تکوینی او انجام شود. همراه این باور و اعتقاد، که مدلول بسـیاري از  
آیات قرآن نیز است، ما باور داریم هر کاري از خداوند ساخته اسـت و  

دة خداونـد  توانـد بـه کـر    محدودیتی براي او وجود ندارد و کسی نمی
)؛ از آنچه 23(انبیاء: » لَا یسأَلُ عما یفْعلُ وهم یسأَلُونَ«اعتراض کند: 

اساس، خداوند  شوند. براین کند از او پرسیده نشود و آنان پرسیده می می
تواند روزي مقدرشدة بنده خود را آماده در اختیارش قرار دهد تا او  می

جاي وقتی که براي  ود کار کند و بهمجبور نباشد براي تأمین روزي خ
کند، به عبادت خداوند بپردازد؛ عبادتی که  کار و تأمین روزي صرف می

وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس «هدف خلقت جن و انسان معرفی شده است: 
)؛ و پریان و آدمیان را نیافریدم، مگـر بـراي   56(ذاریات: » إِلَّا لیعبدونِ

دادن آن کار براي خداونـد   ستند. ما شک نداریم که انجاماینکه مرا بپر
وما ذَلک علَى اللَّه «دادن هر کاري تواناست:  آسان است و او به انجام

)؛ و این بر خدا دشوار نیست، اما ما معتقـدیم ارادة  20(ابراهیم: » بِعزِیزٍ
ه از حکیمانۀ خداوند بدان تعلق گرفته که انسان با کوشش و با استفاد

هاي خود برسد. البتـه در مـوارد اسـتثنایی،     اسباب به نیازها و خواسته
خواست و ارادة خداوند به آن تعلق گرفته است کـه بـدون زحمـت و    
تالش و استفاده از اسباب، فرد به مقصود خـود برسـد؛ مـثالً، بـدون     

کـه خداونـد در    زحمت و تالش بنده، خدا رزقش را فراهم سازد؛ چنان
در برابر او هنگامی کـه در   شدن غذاي حضرت مریم ادهقرآن به نه

 کند. محراب به عبادت خدا مشغول بود، اشاره می
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، مادر وي نذر کرده بود، اگر خداوند پیش از تولد حضرت مریم
اسـرائیل   فرزندي به او عنایت کرد، او را وقف معبد کند؛ زیـرا در بنـی  

کردنـد تـا او    بـد مـی  رسم بود که آنان برخی فرزندان خود را وقف مع
، سر برد و به عبادت خداوند مشـغول شـود   همۀ عمرش را در معبد به

کردند و کسی دختر خـود   اسرائیل پسران خود را وقف معبد می اما بنی
دنیـا   کرد. وقتی همسر عمران حضـرت مـریم را بـه    را وقف معبد نمی

ی جـوی  آورد، نزد حضرت زکریا رفت و از او خواست دربارة نذرش چاره
کند. حضرت زکریا از مادر حضرت مریم خواست به نذرش عمل کند 

سر برد و بـه عبـادت خداونـد     و مریم را به معبد بفرستد تا در آنجا به
دار سرپرسـتی حضـرت    مشغول گردد. هرگاه حضرت زکریا، که عهده

شـد، مشـاهده    مریم بود، در محراب عبادت بر حضرت مریم وارد می
رش نهاده شده است و هربار حضـرت زکریـا   کرد غذاي او در براب می
پرسید این غذا را چه کسی براي تو آورده است، حضرت مـریم در   می

فرمود که این غذا را خداوند براي من فرستاده است. خداوند  پاسخ می
إِذْ قَالَـت  «فرمایـد:   در اشاره به این فراز از جریان حضرت مـریم مـی  

ک   نَذَرت لَک ما فی بطْنی محرَّراًعمرَانَ رب إِنِّی  امرَأَةُ فَتَقَبلْ منِّی إِنـَّ
یملالْع یعمالس أَنت  لَمأَع اللّها أُنثَى وتُهضَعإِنِّی و بر ا قَالَتتْهضَعا وفَلَم

ی أُعیذُها بِـک  بِما وضَعت ولَیس الذَّکَرُ کَاألُنثَى وإِنِّی سمیتُها مرْیم وإِنِّ
ا نَباتًـا      تَهـأَنبنٍ و سـولٍ ح ا بِقَبـهبا رلَهطَانِ الرَّجِیمِ. فَتَقَبنَ الشَّیا متَهیذُرو

وکَفَّلَها زکَرِیا کُلَّما دخَلَ علَیها زکَرِیا الْمحرَاب وجد عنـدها رِزقـاً    حسناً
ن     قَالَ یا مرْیم أَ قُ مـرْز یـ إنَّ اللّـه اللّـه ندنْ عم وه ذَا قَالَت هـ نَّى لَک

گـاه کـه زن    [یـاد کـن] آن  )؛ 37ــ 35عمران:  (آل» یشَآء بِغَیرِ حسابٍ
عمران گفت: پروردگارا، نذر کردم آنچه در شکم من اسـت بـراي تـو    

باشد]؛  گاه تو هاي دنیا و در خدمت پرستش آزاد باشد [آزاد از وابستگی
پس از من بپذیر که تویی شنوا و دانا. پس چـون او را بنهـاد، [یعنـی    
بزاد] گفت: پروردگارا، او را دختر زادم، و خدا بدان چه زاد، داناتر اسـت  

کرد همچون  و پسر چون دختر نیست [یعنی آن پسري که او آرزو می
م و او این دختر نیست و این دختر برتر از آن است] و او را مریم نامید

سپارم. پـس   شده به پناه تو می و فرزندانش را از [آسیب] شیطان رانده
پروردگــارش او [مــریم] را پــذیرفت، پذیرشــی نیکــو و او را بپــرورد، 
پروردنی نیکو و زکریا را به سرپرستی او گماشـت. هرگـاه زکریـا بـه     

گفت: اي مـریم،   یافت، می اي می نمازخانه بر او درآمدي، نزد او روزي
گفـت: از نـزد خـدا، کـه خـدا هرکـه را        می ن از کجا بر تو رسیده؟ای

 دهد. شمار روزي می بخواهد بی

 کار و کوشش؛ بسترساز امتحان و تکامل انسان
اگر خداوند قادر باشد برخی بنـدگانش را بـدون زحمـت و تالششـان     

  تواند دیگر مردم را نیز بدون آنکه تالشی براي فراهم روزي دهد، می
که در برابر حضرت  شان داشته باشند، روزي دهد و چنان کردن روزي

داد، دیگـران را از ایـن موهبـت برخـوردار      مریم غذاي آماده قرار مـی 
اما حکمت خداوند بر آن قرار گرفته است کـه امـور ایـن عـالم     ، سازد

ازطریق وسایل و اسباب انجام شود و مردم نیز با وسایل و ابزاري که 
شان باشند؛ زیرا  وجوي روزي در جست ،ته استدر اختیارشان قرار گرف

کار و کوشش و استفاده از اسباب براي رسیدن به اهـداف و مقاصـد،   
گونـه، انسـان در    آورد و هم ایـن  هم زمینۀ تکامل انسان را فراهم می

وسـیلۀ   گیرد. اگر بنـا نبـود کارهـا بـه     معرض امتحان خداوند قرار می
ها بـا اسـباب بـه روزي     بود انساناسباب انجام پذیرد و ازجمله الزم ن

خود دست یابند و بدون تالش و کوشش، روزي مردم در اختیارشـان  
پـذیرفت.   گرفت، دیگر معامله و کسب و تجارتی انجـام نمـی   قرار می

آوردن مال حالل  دست  گردید چه کسی درپی به گاه مشخص نمی آن
شـد چـه کسـی     است و چه کسی به دنبال مال حرام. مشخص نمـی 

کنـد و چـه کسـی در کسـبش      فروشی یا دزدي می فروشی، گران کم
شـود، و سـره از    کند. وقتی انسـان امتحـان مـی    انصاف را رعایت می

شـود کـه نظـام اسـباب و      ناسره و صالح از فاسد تشخیص داده مـی 
وسـیلۀ اسـباب بـه     ها مجبـور باشـند بـه    مسببات حاکم باشد و انسان
ن آزمون الهـی، کـه هـدف از    صورت امکا نیازهاي خود برسند. دراین

و     «یابد:  خلقت انسان است، تحقق می هـو لْـکالْم هد ي بِیـذ تَبارك الـَّ
و توي خَلَقَ الْمیرٌ الَّذقَد ءلَى کُلِّ شَیوةَعینُ    الْح سـأَح کُـمأَی کُملُوبیل

  زِیـزُ الْغَفُـورالْع وهالً ومگـوار اسـت آنکـه    بـزرگ و بزر )؛ 2(هـود:  » ع
دست اوست و او بر هر چیـزي تواناسـت؛ آنکـه مـرگ و      پادشاهی به

یک از شما نیکوکارتر است  زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام
 همتا و آمرزگار. و اوست تواناي بی

اند و بایـد   ها در معرض امتحان پس با توجه به اینکه همۀ انسان
ارادة خداوند بدان تعلـق گرفـت کـه     وسایل این آزمایش فراهم باشد،

کارها از مسـیر اسـباب انجـام شـوند تـا هنگـام اسـتفاده از اسـباب،         
شـود   دهد. ازجمله مشـخص مـی   ها رخ  امتحانات فراوانی براي انسان

بار دیگران اسـت.   کند و سر کوشد و چه کسی تنبلی می چه کسی می
م احکـام  کند به حری کند و سعی می اش عمل می چه کسی به وظیفه

و قوانین الهی تجاوز نکند و چه کسی اعتنـایی بـه قـوانین و احکـام     
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الهی ندارد و فقط درپی تأمین خواهش دل است. درسـت اسـت کـه    
پـذیرد و مـا حتـی وقتـی      همۀ امور به اراده و اذن خداوند انجـام مـی  

کـه حضـرت    دهندة خود بدانیم، چنان شویم باید خدا را شفا مریض می
و یشْـفینِ  «: فرمود ابراهیم فَهـ رِضْتإِذَا مو چـون  )؛ 80 (شـعراء: » و

ما این حقیقت، نافی ضرورت استفاده . ابیمار شوم [خدا] بهبودم بخشد
شـویم بایـد بـه پزشـک      وقتی مریض مـی  ،رو از اسباب نیست؛ ازاین

کند، مصرف کنیم و  مراجعه کنیم و دوایی را که او برایمان تجویز می
 شیم خداوند ما را شفا دهد.گاه امیدوار با آن

اسرائیل نزد او  بیمار شد. بنی نقل شده است که حضرت موسی
آمدند و بیماري او را شناختند و به او گفتند که اگر با فالن دارو خود را 

کنم تا  مداوا نمی«یابی. موسی فرمود:  ات را باز می مداوا کنی، تندرستی
بیماري او به طول انجامید. به ؛ اما »خداوند مرا بدون دارو عافیت دهد

داروي این درد شناخته شده، و مجرب است و ما خود را با «او گفتند: 
». کـنم  من مـداوا نمـی  «گفت: ». ایم ایم و بهبود یافته آن درمان کرده
بـه  «اش ادامه یافت. خداوند به او وحی کرد و فرمود:  درنتیجه بیماري

خشم تـا بـا آنچـه بـه تـو      ب عزت و جاللم سوگند، به تو بهبودي نمی
مرا با آنچه گفتید «به آنها گفت:  موسی». اند خود را درمان کنی گفته

رو، چیزي در  پس او را مداوا کردند تا بهبود یافت. ازاین». درمان کنید
خواهی بـا   آیا می«خطور کرد. خداوند به او وحی فرمود:  دل موسی

ي این فواید را در توکلت حکمت مرا باطل کنی، آیا جز من کس دیگر
 ).432، ص 7تا، ج  (فیض کاشانی، بی» داروها قرار داده است؟

گردیم، ناچاریم نـزد پزشـک رویـم و دارو     گاه که ما بیمار می آن
شـود.   مصرف کنیم و شفا و درمان مـا بـا مصـرف دارو حاصـل مـی     
 ،دیگـر  ازسویی ما وظیفه داریم که به پزشک مراجعه کنیم و ازسـوي 

اي بـراي تـأمین روزي پزشـک و     بـه پزشـک، وسـیله   مراجعه مردم 
کسانی اسـت کـه در امـر تهیـۀ گیاهـان دارویـی یـا سـاختن دارو و         

بندي آنها فعالیت دارند و همۀ آنها که در مراحل گوناگون درمان  بسته
تـر   شـوند. پـیش   هاي گوناگونی مواجـه مـی   اند، با آزمون مردم سهیم

حکـام حـالل و حـرام و    گفتیم درزمینۀ کوشش براي تـأمین روزي ا 
گردد. کسی که بـراي تـأمین روزي    مسائل خرید و فروش مطرح می

کند، موظف است به سود عادالنـه بسـنده کنـد و از     خود تجارت می
فروشـی بپرهیـزد و همچنـین موظـف اسـت از معاملـۀ ربـوي         گران

پـس تکـالیف بـراي    . خودداري، و دیگر احکام تجارت را مراعات کند
ب است و اگر بنا نبود انسـان از اسـباب اسـتفاده کنـد،     استفاده از اسبا

درنتیجه نه ثوابی . شد تکالیف ناشی از استفاده از اسباب متوجه او نمی
شد؛ زیرا در صـورتی عقـاب و ثـواب     آورد و نه عقاب می دست می به

گردد که تکالیفی براي او منظور شده باشـد و او بـا    متوجه انسان می
اب دست یابد و بـا مخالفـت بـا آنهـا کیفـر و      انجام آن تکالیف به ثو

 عقاب شود.
اش بکوشد. البته این  انسان موظف است براي تأمین هزینۀ خانواده

هاي فکري را نیز شامل  تالش محدود به فعالیت بدنی نیست و فعالیت
انـد و برخـی اجتمـاعی و     ها شخصـی  شود. برخی کارها و فعالیت می

مات اجتماعی و عمومی جامعه کـه  عمومی؛ مانند مدیریت و سایر خد
هـاي   آینـد. اهمیـت برخـی فعالیـت     حساب مـی  همه مصادیق کار به

هـاي اجتمـاعی    هاي شخصی و دیگر فعالیت اجتماعی فراتر از فعالیت
است، مانند جهاد در راه خدا که ضامن حفـظ کیـان دیـن و مملکـت     

م است. وقتی مجاهدان راه خدا با دشمنان خدا و تجاوزگران بـه حـری  
المال پرداخت شود  کنند، باید حقوقشان از بیت دین و مملکت مبارزه می
شان تأمین گردد یا تحصیل علوم دینـی کـه    تا زندگی آنان و خانواده

فراوان بر آن تأکید شده است. خداوند فراگیري علم دیـن و تفقـه در   
مبانی دین را براي گروهی که این توانایی را دارنـد، واجـب شـمرده،    

ن کُـلِّ    کَآفَّۀًوما کَانَ الْمؤْمنُونَ لینفرُواْ «اید: فرم می الَ نَفَرَ مـرْقَـۀٍ  فَلَوف
م    لِّیتَفَقَّهواْ فی  منْهم طَآئفَۀٌ لَّهـلَع هِمواْ إِلَـیعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذیلینِ والد
که [براي جهاد] بیرون و همۀ مؤمنان را نشاید )؛ 122(توبه: » یحذَرونَ

روند. پس چرا از هر گروه ایشان تنی چند بیرون نروند تا دانش دیـن  
بیاموزند [معارف و احکام اسالم را فرا گیرند] و مردم خویش را، چون 

 سوي آنان بازگردند، بیم دهند، شاید بترسند و بپرهیزند. به
بـا   تاـ   پردازند طبیعی است کسانی که به تحصیل علوم دینی می

آشنایی به مبانی و حقایق دینی بـه تـرویج دیـن و معـارف الهـی در      
جامعه بپردازند و مردم را از گمراهـی و فسـاد نجـات دهنـد ـ دیگـر       

هاي دیگر، مخارج زنـدگی خـود را تـأمین     فرصت ندارند تا با فعالیت
بر دولت اسـالمی فـرض اسـت کـه حقـوق و هزینـۀ       رو،  . ازاینکنند

البـال و بـدون دغدغـه،     فارغان المال بپردازد تا آن زندگی آنها را از بیت
 علوم دینی را بیاموزند و در امر تبلیغ و ترویج دین همت گمارند.

نداشتن اراده و حاکمیت مطلق خـدا بـا تکلیـف      تزاحم
 به کار و تالش

موظف است بکوشد و کسی  ،هرکس متناسب با شأن و موقعیت خود
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اش را برساند؛ زیرا  بماند تا خدا روزينباید تنبل و بیکار باشد و منتظر 
اراده و حکمت خداوند بر آن تعلق گرفته است کـه انسـان بـا کـار و     

تـأمین روزي بـدون کـار و     ،رو ازاین. اش را فراهم آورد روزي کوشش 
تالش با حکمت و ارادة خداوند ناسازگار است. انسـان موظـف اسـت    

ب استفاده کند. بنابراین هایش از اسبا براي رسیدن به نیازها و خواسته
بیمار موظف و مکلف است نزد پزشـک بـرود، دارو مصـرف کنـد، و     

تا خداوند او را شفا دهد. اگر این وظیفه و طی کند مراحل درمانش را 
اش  اما اگر به تکلیـف و وظیفـه  تکلیف را ترك کند، گناه کرده است. 

دارو  عمل کند، همچنین با قصد قربت و براي خدا نزد پزشـک رود و 
مصرف کند عبادت کرده است و خداوند براي هـر قـدمی کـه بـراي     

کنـد. امـا اگـر     دارد، به او ثواب عنایت مـی  می بازیابی سالمتی خود بر
آوردن تندرستی خود به پزشک مراجعه کنـد   دست کسی فقط براي به

اش عمـل کـرده، و کـار مبـاحی      و نیت الهی نداشته باشد، به وظیفـه 
هـاي خـود    برد. وقتی انسان از فعالیت لی ثوابی نمیداده است؛ و انجام

برد که آنها را براي خداوند انجام دهد؛ زیرا هـر کـاري کـه     ثواب می
براي خداوند و با نیت الهی انجام گیرد، عبادت محسـوب، و در قبـال   

شود. هرگاه انسان کاري را بـراي خـدا و بـا     آن ثواب به او عنایت می
کر و متوجه این معناست که کارها ازطریـق  دهد، متذ نیت الهی انجام 

یابـد و اسـتفاده از اسـباب     اسباب، اراده و مشیت خداوند تحقـق مـی  
منافاتی با اعتقاد به حاکمیت ارادة الهی در سراسر هسـتی و انتسـاب   

کنـیم و دارو   همۀ امور به خداوند ندارد. مـا بـه پزشـک مراجعـه مـی     
دهد. همچنین به  شفا می کنیم و معتقدیم که خداوند ما را مصرف می

سـاختن روزي از اسـباب و    پـردازیم و بـراي فـراهم    کار و تالش می
که باور داریـم خداونـد بـه مـا روزي      درحالی، کنیم وسایل استفاده می

الـدنْیا   الْحیوةُزینَ للَّذینَ کَفَرُواْ «که خداوند خود فرمود:  چنان. دهد می
رْزقُ    الْقیامۀِآمنُواْ والَّذینَ اتَّقَواْ فَوقَهم یوم  ویسخَرُونَ منَ الَّذینَ یـ اللّـهو
براي کسـانی کـه کـافر شـدند     )؛ 212بقره: » ( من یشَاء بِغَیرِ حسابٍ

کنند و کسانی  زندگی دنیا آرایش یافته است و مؤمنان را ریشخند می
خداوند هرکه را خواهد که پرهیزگارند روز رستاخیز از آنان باالترند، و 

 دهد. شمار روزي می بی
نْ یشَـاء ویقَـدر       «در آیۀ دیگر فرمود:  مـقَ لطُ الـرِّز سـبی اللّـه

(رعـد:  » إِالَّ متَاع اآلخرَةِالدنْیا فی  الْحیاةُالدنْیا وما بِالْحیوةِ وفَرِحواْ 
ند و [براي هرکه خداوند براي هرکه بخواهد روزي را فراخ ک)؛ 26

خواهان] به زندگی این جهان شادمان شدند  بخواهد] تنگ، و [دنیا

اي  و حال آنکه زندگی این جهـان در برابـر آن جهـان جـز بهـره     
 [اندك] نیست.

سلسـلۀ اسـباب و    کارة عالم است و سـر  ما معتقدیم خداوند، همه
 دهد و امور در دست خداست و اوست که اگر بخواهد به ما روزي می

امـا بـاور و اعتقـاد بـه حاکمیـت مطلـق       . دهد اگر نخواهد روزي نمی
وسیلۀ او، با وظیفۀ ما براي کـار و تـالش    خداوند و تدبیر همۀ عالم به

منافاتی ندارد. ما مکلف و موظفیم که به وظـایف فـردي و اجتمـاعی    
حال بایـد بـه    خود عمل کنیم و از کار و تالش دست نکشیم، درعین

مطلق خداوند و ارادة نافذ او در سراسر هستی معتقد حاکمیت و تدبیر 
باشیم و باور کنیم با اراده و خواست خداوند، خیر و برکت و نعمت بـه  

اي از کـار و تالشـمان    رسد و اگر خداوند اراده نکند، ما نتیجـه  ما می
اند کسانی که توحید افعالی را بـاور ندارنـد و ثـروت     بریم. فراوان نمی

انـد   اي از آن ثروت ندارند و آنچه اندوختـه  زند، اما بهرهاندو فراوانی می
دهنـد یـا چـون بـه سـرطان یـا        روزي آنها نیست و گرسنه جان می

توانند هر غذایی را بخورنـد و   اند، نمی ناپذیري دچار شده بیماري عالج
خورنـد و آنهـا بایـد     بستگان، فرزندان و نوکرانشان غذاهاي لذیذ مـی 

نان جو، خود را سـیر کننـد. در مقابـل، برخـی      نگاه کنند و با مقداري
کننـد یـا بیمارنـد و     افراد فقیر که تالشی بـراي کسـب درآمـد نمـی    

شـان فـراهم نیسـت،     توانند کار کنند و وسایل الزم براي زندگی نمی
 کنند. و با آرامش زندگی می  راحت

نقــل کردنــد کــه در مســیر کــربال  اهللا بهجــت مرحــوم آیــت
کردنـد. در آن   مسافران شب را در آن سپري مـی  سرایی بود و کاروان
کرد. آن پیرمرد فقیـر بـا    سرا پیرمردي به کاروانیان خدمت می کاروان

کـرد. شـبی    دادند شکم خود را سیر مـی  غذایی که کاروانیان به او می
کاروانی براي خود چلومرغ تهیـه کردنـد و چـون متوجـه حضـور آن      

اي  او پرسـیدند کـه غـذا خـورده    سرا شـدند، از   پیرمرد فقیر در کاروان
خورد و  ظرف غذایی به او دادند؛ اما او گفت چلومرغ نمی». نه«گفت: 

شـب   خورد. به او گفتند در این بیابان و در این نیمه پلو می فقط شیرین
شود. پیرمرد گفت که من سی سال است در این  پلو یافت نمی شیرین
پلـو   شـیرین  کنم و طـی ایـن مـدت هـر شـب      سرا خدمت می کاروان
ام و نشده شبی غذاي دیگـري بخـورم. گفتنـد امشـب کسـی       خورده

مانی. پـس از انـدکی کـاروان     آورد و گرسنه می پلو نمی برایت شیرین
پلو بود به آن پیرمـرد   دیگري رسید و ظرفی از غذایشان را که شیرین

دادند و او غذایش را خورد. بااینکـه آن پیرمـرد، فقیـر بـود و چیـزي      
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هـم غـذایی کـه بسـیار      رسید، آن ر شب غذا و روزي او مینداشت، ه
داربودن و گشادگی روزي وجـود   پس تالزمی بین پول. دوست داشت

 اش اندك باشد. دار باشد؛ اما روزي ندارد، ممکن است انسان پول

 بازتاب فکري و رفتاري توکل بر خدا
ب معرفت ما به خداوند اندك است و افق نگاهمان کوتاه، و فقط اسبا

بینیم کـه گرداننـدة اسـباب اسـت و      بینیم، اما دست خدا را نمی را می
نظام اسباب و مسببات با ارادة او مستقر شده ـ امیدواریم خداوند به ما  

کـارة عـالم    معرفت ناب توحیدي عنایت کند تا بـاور کنـیم کـه همـه    
گاه بر او که  پذیرد؛ آن خداست و همۀ کارها با اراده و اذن او انجام می

البتـه   مؤثر حقیقی در عالم و مدبر بر همۀ امور اسـت توکـل کنـیم ـ    
توکل منافاتی با کار و کوشش ندارد و توکل، اعتماد قلبی به خداونـد  

بایـد بـر خداونـد     ،سو جنبان عالم است و انسان ازیک عنوان سلسله به
مکلف و موظف است کار کنـد. امـا    ،دیگر توکل داشته باشد و ازسوي

پذیرد، تالزم قطعـی   ر با اراده و مشیت خداوند انجام میچون همۀ امو
بین کار و رسیدن به خواسته و نیاز وجـود نـدارد؛ یعنـی اگـر خداونـد      
بخواهـد و اراده کنـد مـا از کـار و تالشـمان بـه خواسـته و نیازمـان         

فرجام است. چنان نیست  فایده و بی رسیم و اگر نخواهد، کار ما بی می
حتماً از گرسنگی بمیرد، بلکـه اگـر خـدا اراده     که اگر کسی کار نکند،

اش  میـرد و اگـر اراده نکنـد، از جـایی روزي     کند او از گرسـنگی مـی  
 دهد. اش ادامه می رسد و او به زندگی می

به خداوند اعتمـاد و توکـل دارد، کـارکردن را    ، کسی که بنابراین
 داند، اما براي تـأمین نیازهـایش بـه هـر کـاري      براي خود وظیفه می

کوشد که از راه حـالل و مشـروع بـه نیازهـایش      زند و می دست نمی
دیگران را . کند برسد و از راه نامشروع و حرام نیازهایش را تأمین نمی

شود که آبرویش را پیش دیگران بریـزد   گوید و حاضر نمی  تملق نمی
دارد و اجـازه   گرداند؛ زیـرا خداونـد روا نمـی    و خود را خوار و ذلیل نمی

د که مؤمن خود را نزد دیگران ذلیل کند. او برحسـب وظیفـه   ده نمی
اي نگرفـت و نیازهـایش تـأمین نشـد، صـبر       کند و اگر نتیجه کار می

آیـد. امـام    کند و با صبر از این امتحان الهی، سـربلند بیـرون مـی    می
ض إِنَّ اهللاَ فَوض إِلَی الْمؤْمنِ أَمرَه کُلَّه ولَـم یفَـو  «فرمودند:  صادق

وله   الْعزَّةُوللَّه «إِلَیه أَنْ یکُونَ ذَلیالً، أَما تَسمع اهللاَ عزَّوجلَّ یقُولُ:  رَسـلو
یالً    عزِیـزاً و   یکُونُ  فَالْمؤْمنُ« ).8(منافقون: » وللْمؤْمنینَ کُـونُ ذَلـلَـا ی 

ؤْمنَ لَـا      وقَالَ إِنَّ الْمؤْمنَ أَعزُّ منَ الْجبلِ  الْمـاوِلِ و عـبِالْم نْـهتَقَلُّ م سـی

 ه ینـنْ دتَقَلُّ مس؛ 42، ح 1، ب 72، ص 67تـا، ج   (مجلسـی، بـی  » ی(
داوند همۀ کارهاي مؤمن را به خودش وانهـاده اسـت، ولـی بـه او     خ

اختیار و اجازه نداده، که ذلیل و خوار باشد. آیـا نشـنیدي کـه خداونـد     
؛ »ندي براي خداوند و پیامبرش و مؤمنان استعزت و ارجم«فرمود: 

پس مؤمن عزیز است و خوار و ذلیل نیست و فرمود همانـا مـؤمن از   
کوه استوارتر و عزیزتر است؛ از کوه با تیشه کم شود و از دین مـؤمن  

 چیزي کاسته نشود.
روشن شد میان روایاتی که ما را به توکل و اعتماد به خداوند 

تی کـه کـار و تـالش بـراي کسـب روزي      کنند و روایا دعوت می
ستاید، تعارض و منافاتی وجود ندارد. روایـات دربـارة    حالل را می

کار، کوشش و کسـب روزي حـالل، کـار و تـالش را وظیفـه و      
دانـد. درواقـع کـار و     تکلیف، و کسب روزي حالل را عبادت مـی 

آورد. اگـر کسـی    هاي آزمایش انسان را فـراهم مـی   تالش، زمینه
اش رضــایت  ر راســتاي فعالیــت اقتصــادي و اجتمــاعیبکوشــد د

دست آورد و از راه مشروع و حالل درآمد کسب کند،  خداوند را به
حـال برخـی، از آیـات و     در این آزمایش موفق شده اسـت. بـااین  

پندارنـد   روایات مربوط به توکل، برداشت نادرسـتی دارنـد و مـی   
لۀ خداوند انجـام  وسی وقتی انسان باور داشت همۀ امور و کارها به

پذیرد و اراده و خواست خدا بر سراسر هسـتی حـاکم اسـت و     می
 که حضـرت ابـراهیم   دهد ـ چنان  اوست که به انسان روزي می

)؛ و آن خـدایی  79(شعراء: » والَّذي هو یطْعمنی ویسقینِ«فرمود: 
اي  ام دهد. ـ نباید کار کند و بایـد در گوشـه    که طعام و آشامیدنی

 رساند. اش را می به عبادت خدا و ذکر او مشغول شود و خدا روزي
که گفته شد، منظور از کار فقط کار مشخص یا کـاري   البته چنان

پذیرد یا کارهایی کـه افـرادي اجیـر     نیست که با قدرت بازو انجام می
هاي علمـی،   بلکه شامل فعالیت، شوند تا براي دیگران انجام دهند می

شـود   هاي اجتماع که نفعش عاید جامعه مـی  عالیتمدیریتی و دیگر ف
کوشـند بایـد مـزد     نوعانشـان مـی   گردد. افرادي که براي هـم  نیز می

باید به کسانی که کارهاي اجتمـاعی را انجـام   رو،  . ازایندریافت کنند
المال حقوق پرداخت شود. درواقع آنان با خـدا معاملـه    دهند از بیت  می
کـرده اسـت کـه حقـوق و مزدشـان از      کنند و خداوند نیز واجـب   می
 المال مسلمانان پرداخت شود. بیت

ویژگـی و نشـانۀ    براساس آنچه گفته شد و آنچـه امیرمؤمنـان  
اهتمام به  اند، مؤمنان و شیعیان واقعی، تنبل، بی شیعیان واقعی دانسته
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کار و کوشش و سربار دیگران نیستند، بلکه آنان کار و تـالش بـراي   
دانند و با حفظ شأن، شخصـیت   وظیفۀ خود می کسب روزي حالل را

هـاي   و آبروي خویش و حفظ عزت نفس خود به وظایف و مسئولیت
در کنـار   کـه امیرمؤمنـان   پردازنـد. چنـان   شان می فردي و اجتماعی
هاي عمومی و اجتماعی و ادارة حکومـت و رسـیدگی    انجام مسئولیت

هـاي   مسـئولیت  به امر قضا و شرکت در جهاد، یعنی پس از فراغت از
حکومتی و اجتماعی به کارهاي شخصی و بـه حفـر قنـات و چـاه و     

پرداخت و درآمد حاصل از  غرس نهال خرما و کشاورزي و زراعت می
اصحاب   تر، داد. در مراتب پایین ها را در اختیار فقرا قرار می این فعالیت

 ابـوذر و  سلمان، عدي بن حجر، مالک اشتر، مانند خاص امیرمؤمنان
هـاي اجتمـاعی و سیاسـی     زمینـه  هاي شخصـی، در  افزون بر فعالیت
 کوشیدند از مسیر حق منحرف نگردند. فعال بودند و می

پیراستگی شیعیان واقعی از طمع و تالش آنان بـراي  
 هدایت مردم

ــانۀ  ــر نش ــالم   دیگ ــتین در ک ــان راس ــی و مؤمن ــیعیان واقع ش
ت مـردم اسـت.   ، نشاط و تالش پردامنۀ آنها براي هدایمؤمنانرامی

هـاي الهـی را    آنان در راستاي هدایت مـردم، همـۀ ضـوابط و ارزش   
نظر دارند و از تکالیف و وظایفی کـه خداونـد برعهـدة آنهـا نهـاده       مد

انـد.   کنند. همچنین آنان سـرزنده و پرتحـرك و بانشـاط    تخطی نمی
نشاط و استواري آنها در مسیر حـق سـبب تقویـت و تشـدید انگیـزة      

شود. همچنین نشـانۀ دیگـر    حق و پایداري آنان می جویندگان مسیر
هـاي اجتمـاعی و    فعالیتشک  بیبودنشان از طمع است.  پیراستهآنان 

خصوص براي کسانی که شأن و موقعیت خاصی در جامعه بسیاسی، 
المـال و امـوال    دارند، زمینۀ تجاوز به حقوق دیگران و طمع بـه بیـت  

آورد.  گـران را فـراهم مـی   داشتن به پسـت و مقـام دی   دیگران یا طمع
خصوص اگر افراد زرنگ و زیرك به حق خود قـانع نباشـند و طمـع    ب

فریبنـد و بـه    داشته باشند، در هر موقعیت، بسیار آسان دیگران را می
پردازنـد.   کنند یا به استثمار دیگران می درازي می اموال دیگران دست

محـیط  کنـد و اگـر در    اسـتفاده مـی   چنین فردي از همکارانش سـوء 
سر برد، در هنگـام تقسـیم     هاي دیگر با کسی به دانشجویی یا محیط

هـا   کند که بیشـتر کارهـا و زحمـت    اي کارها را تقسیم می گونه کار به
برعهدة رفیقش قرار گیرد. در حوزة مسائل سیاسی چنین کسـانی بـا   
استفاده از تبلیغات و شگردهاي گوناگون و ازجمله بـا افتـرا، تهمـت،    

زننـد تـا بـه پسـت و      المال، رقبا را کنار می استفاده از بیت ءدروغ و سو
اي که در بیان نـورانی   مقام دلخواهشان دست یابند. حاصل سه نشانه

شده است و مـا  بیان براي شیعیان واقعی و پرهیزگاران  امیرمؤمنان
در این جلسه آنها را بررسی کردیم، این است که شیعیان واقعی براي 

هـاي   کوشـند و بانشـاط و انگیـزه در فعالیـت     کسب مال حـالل مـی  
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت دارند و از مسـیر هـدایت جـدا    

گیرنـد و مـردم    هاي شیطانی قرار نمی شوند و تحت تأثیر وسوسه نمی
دهنـد و بـه مسـیر حـق و خـدا هـدایت        را نیز از انحراف نجات مـی 

انـد و بـه    قـانع  کنند. آنان عفت و عزت نفس دارند و به حق خـود  می
 مال دیگران طمع ندارند.
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