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* عضو ه�أت علمى پژوهشگاه علوم  و فرهنگ اسالمى دفتر تبل�غات اسالمى.

Áb?}JÇ∫ سـبك زندگى، زوا1اى گـوناگونى دارد، بـخشى از آن كـسب و
كار و هز1نه درآمد است. در ا1ن مقال بر آن�م كه ا1ن دو مقوله را در س�ره4
رفتارى معـصومان(ع) بررسى كن�م. و از سبك زندگى آنان در چگونگى
به دست آوردن درآمـــد و هز1نه، آن، آگــاهى 1ـاب�م و آن را بشنـاســ�م و
بشناسـان�م. و روشن كـن�م برتر1نهـاى عـالم هسـتى، روزگـار خـود را به
گوشه نش�نى و عبادت سپرى نمىFكردند، بلكه كار را عبادت مىFدانستند

و به آن مىFپرداختند.
از گـزارشـهاى تار1ـخى استـفـاده مىFشـود، مـعصـومـان در تول�ـد ثروت

پ�شگام بودهFاند.
درآمــد آنان از راه كـارگــرى، دامـدارى، كــشــاورزى، تجـارت و گــاه
ب�تFالمـال بـوده است. و آنان در هز1نه درآمـد خـود، نه تـنهـا خـانواده،
بلكه نـ�ـازهاى ن�ـازمنـدان را ن�ـز برآورده مىFســاخـتند. حـتى بـخـشى از
دارا1ى خود را براى اصالح ب�ن ش�ع�ان، بخشى را براى آزادى بردگان و

بخشى را به وقP اختصاص مىFدادند.
�ÊUÖ˛«Ëb}K∫ كار، كشاورزى، دامدارى، تجارت، وقP، صدقه.
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درآمد

انسانهـا، در زندگى شخـصى، تالش مىFورزند برجسـتگان و صالحـان را اسوه4
زندگى خــود قـرار دهند. اسـوه قــرار دادن صـالحـان، مــردان درست كـردار و
كـسانى كـه در اوج تعـالى اند، امرى است جـارى و را1ج در زندگى بشـر، البتـه
گاه در گـز1نش اسوگان، راه خطا رفـته و مىFروند؛ امـا آنFچه در نظرشان هدف
بوده و هست، برابرسـازى رفـتـار خود، با رفـتـار كـسانى است كـه آنان را اسـوه

مىFانگارند.
از اسوهFهاى راستـ�ن مسلمانان، رسول خدا(ص) و ائمـه اطهار بودهFاند كه
هر كس به درستى و از روى ن�ـت ناب و بىFغش، آنان را اسوه4 زندگانى و رفـتار

خود قرار داده است، در راه روشنِ بهروزى و سعادت قرار گرفته است.
معـصومان، در رفـتار و فراز و نشـ�بهـاى گوناگون زنـدگى، پاكى و راستى

خود را، با پ�روى از روشهاى نابِ الهى و انسانى، نشان دادهFاند.
گـام زدن در راهى كه آنان براى زندگى خـود برگـز1دهFاند و اسوه قـرار دادنِ
آنان، در ترو1ج ارزشهـاى معنوى، بس�ار اثرگـذار است؛ از ا1ن روى خداوند،

ابراه�م و پ�روان آن حضرت١ و رسول خدا را اسوه معرفى كرده است ٢.
اسوه قرار دادن معصومان در زندگى، با1د در همه عرصهFها و زوا1ا باشد.
بر پ�رو راست�ن است كه به دقت به زندگى آنان بنگرد و سبكها و روشهاى آنان را
در عرصـهFهاى گوناگـون، از جمله در چگونگـى كسب درآمد و هز1ـنه كرد آن،

چراغ راه قرار دهد.
بخــشى از سـبـك و روش آنان در مـعــ�ـشت، در ســخنان آن بزرگــواران،
بازتاب 1افتـه و بخش مهم د1گر، كـه مطالعه و تحـق�ق ما در ا1ن مـقال در آنFباره

است، در س�ره4 عملى جلوهFگر شده است.
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س�رهFهاى مـع�شتى مـعصومان در دو عرصـه ز1ر، در خور درنگ و بررسى
است:

١. به دست آوردن درآمد.
٢. هز1نه درآمد.

بخش مـهم و بن�اد1ن سـبك زندگى، به دست آوردن درآمد و هز1نـهFكرد آن
است. از ا1ن روى، رهبـر مـعظم انقـالب اسالمى، بـه وجود آمـدن تمـدن نو1ن

اسالمى را، با به حق�قت پ�وستن ا1ن دو بخش مىFداند:
بخش ابزارى، كــه همـانا پـ�ـشـرفت عـلمى كـشــور باشـد، مـانـند: علم،
اختراع، صنعت و… و بخش حـق�قى كه متن زندگى را در بر مىFگ�ـرد كه همان

سبك زندگى است:
«سبك زندگى… بخش حق�قى و اصلى تمدن است، مثل مسأله4 خانواده،
سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوى مصرف… مسأله4 كسب و كار،

رفتار در محل كار.٣»
با همـ�ن نگـاه كـه به سـبك زندگى، بخش حـقـ�ـقـى و اصلى تمـدن است،
سـبك زندگى معـصـومان در دوره4 ٢٥٠ سـاله، در پىFر1زى بن�ـانهـاى ا1ن بخش
مهم مىFتواند بسـ�ار نقشFآفـر1ن باشد. از آنFجا كـه س�رى در همـه زوا1ا و سبك
زندگى آن بـزرگـواران در مــقــالى كــوتاه، مــمكن نـ�ـسـت، در ا1ن فــرصت به

گوشهFاى از راهFهاى به دست آوردن درآمد و هز1نه كردِ آن مىFپرداز1م.

راه�هاى به دست آوردن درآمد

با دقت روى س�ره4 معـ�شتى معصومـان، به روشنى درمى1Fاب�م كه حركت آنان در
راه به دست آوردن درآمد بر مـدار كار بوده و دورى و پره�ز از هر گونه سـستى و

تنبلى و زهد منفى و آس�ب زننده به كار و بهرهFگ�رى از دسترنج.
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ِّFگـ�رانه، با انـدرز و راهنما1ى، د1گران را از سـسـتى و تنبلى و كلFآنان، پى
بر جامعه بودن، باز مىFداشتهFاند.

رسـول خــدا، انسـانهــاى تنبل و كلFِّ بر جــامـعـه را مـلعـون و نفــر1ن شـده
مىFداند:

«.٤”UM�« vK� tÒK� vI�√ s� ÔÊuFK�»
هر كس بار خو1ش به دوش مردم افكند، ملعون است.

آن حـضـرت، افـراد را از مـفت خـورى و بهـره بـردن از درآمـد د1گران نهى
مىFفرمود و از در1افت صدقه بازمىFداشت:

«٥.UNM� «u�ÒeM�� Èu� Èu� ÁÒd� Èc� ô Ë ·=d��L� q̂�Ó�ô t�bÒB�« Ê≈»
صـدقـه بر پ�ــشـهFور و كـسى كـه بن�ـه ســالم و قـوى دارد، حـالل

ن�ست، پس، از گرفتن آن بپره�ز1د.
آن گرامى، به افراد، 1اران و پ�رامون�ان سفارش مىFفرمود، دست به سوى
د1گران دراز نكردن و از د1گران صدقه نگـرفتن براى اداره زندگى و رفع ن�ازها،
براى شما بهتـر است از ا1ن كه روز ق�امت، در حالى محـشور شو1د كه لكهFهاى

صدقه بر چهرهFتان د1ده شود.
در هم�ن باره خطاب به فردى مىFفرما1د:

«.٦t�bÒB�« ÔÕËb� pN�Ë v� Ë t�U}I�« Âu| Ó¡v�� Ê« Ôd}� «c�»
ا1ن براى تو نـ�كوتر از آن است كــه روز قـ�ــامت، در حــالى وارد

محشر شوى كه به صورتFات لكهFهاى صدقه د1ده شود.
در آن دوران، كـارها و راهFهاى كسبِ درآمـد مـحدود بوده است. كـارهاى
صنعتى، مـانند آهنگرى، و… و1ژه اقل�تهـاى مذهبى بوده٧ و شغلهـا1ى كه را1ج
بود و مسلمانان مىFتوانستند عهده دار آنهـا باشند، مانند: كارگرى، كشاورزى،

تجارت و… مسلمانان پى گ�رانه، به آنها مىFپرداختند.
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كارها و شغلها1ى كه در س�ره4 معصومان د1ده مىFشود، از ا1ن قرار است:

ÈdÖ—U� Ë —U� Æ±
مـعــصـومـان، بســ�ـار مــؤمنان را به كـار ســفـارش مىFفـرمــودند و از آنان

مىFخواستند، زندگى را با كار سامان دهند و از ب�كارى بپره�زند.
افزون بر ا1ن در كـارنامه امـام على(ع) كار براى د1گران ن�ـز د1ده مىFشود.
پ�ش از ا1ن كه به نمونهFهاى روشن از گـفتار و رفتار معـصومان در ا1نFباره اشاره
كن�م، با1ستـه است به دو نكته4 مهم درباره4 اوضاع اقـتصادى و س�اسى مـسلمانان

صدر اسالم اشارهFاى داشته باش�م:
1ك. مـسلمانانى كـه از مكه به مد1نه مـهاجـرت مىFكردند، مك�ـان، به آنان
اجازه نمى دادند امـوالFشان را با خـود ببرند. از ا1ن روى مسلـمانانِ مهـاجر، از
نظر مـالى و مـعـ�ـشـتى، به سـخـتى زندگـى مىFكـردند. با ا1ن كـه مـردم مـد1نه،
انصار، به آنان كمك مىFكردند؛ امّا 1ارى رسـاندن آنان، تمام ن�ازهاى مهاجران
را برآورده نمىFسـاخت. ا1ن سـخـتى، تا سـال هفتـم هجرى ادامـه داشت. گـاه

رسول خدا، از گرسنگى، سنگ به شكم خود مىFبست٨.
دو. رســول خـدا، با قــبـ�لـهFهاى مـخــتلP مــد1نه و 1هــود1ان آن شـهــر،

پ�مانFنامهFاى امضا كرد كه در حق�قت قانون اساسى حكومت نبوى است٩.
1هود1ان مد1نه و مسلمانان، در سا1ه4 حكومت نبوى، به گونه مسالمتFآم�ز
زندگى مىFكـردنـد، از 1كد1گر قـرض مىFگـرفــتند براى 1كد1گر كــار مىFكـردند

… و
نبرد بنى نض�ر، هنگامى رُخ داد كه رسول خدا(ص) براى در1افت قرض از
1هـود1ان، جـهت پرداخت د1ه4 چند نفـر، نزد 1هـود1ان رفـتـه بود و 1هـود1ان، در

صدد كشتن آن حضرت برآمدند١٠.
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»�Èd?Ö—U??� Ë —U?� t� «b??� ‰u?�— ÂU?L??��« Æn∫ رسـول خـدا در صــدد ا1جـاد
فرهنگ و تمـدنى جد1د در جامـعه بود، فرهنگى كـه در پرتو آن بتواند ملتى را از
بدبخـتى و گرسنگى نجـات دهد. و ا1ن فـرهنگ، فرهنگِ كـار و تالش و دورى
گز1نى از سـستى و تنبلـى بود كه رسول خـدا، به شدّت در پى گـستـراندن و نفوذ

دادن آن به بدنه4 جامعه بود.
ب�كارى و ارتزاق از كار و دسـترنج د1گران با هدفى كه رسـول خدا در پى به
حق�قت پ�وسـتن آن بود، بس�ار زاو1ه داشت و به آن آس�ب مى زد؛ از ا1ن روى،

مسلمانان را به كار وامىFداشت و بر آن اصرار مىFورز1د:
به فـرموده4 امـام صادق(ع) شـخصى از اصـحاب رسـول خدا كـه در تنگناى
شـد1ـد مـالى بود، با پافــشـارى همــسـرش، نزد رســول خـدا رفت تا از ا1ـشـان
درخواست كمك كنـد. هم�ن كه ا1ن شخص را رسول خـدا د1د، با ا1نFكه هنوز
چ�ـزى بر زبان ن�ـاورده بود، بدون ا1ن كه آن حـضـرت وى را مورد خطاب قـرار

دهد، فرمود:
.tK�« ÔÁUM�√ vMG��« s� Ë ÔÁUM}D�√ UM�Q� s�»

فقال الرّجل: ما 1عنى غ�رى فرَجَعَ الى امرَأته فأعلَمَها.
فقالت: إنFّ رسول الله بشر فأعلِمهُ.

vMG�?�« s� Ë ÔÁUM}D�√ UM�Q� s� :فأتاه. فلّمـا رآه رسول الله(ص) قال
.tK�« ÔÁUM�«

حتّى فَعَلَ الرّجلُ ذلك ثالثا ثم ذهبَ الرّجل فاستعار مِعوَالً ثمFّ اتَى
الجبلَ، فـصَعِدَهُ فَـقَطَعَ حَطَباً ثم جاءَ بِهِ فـباعَُه بنصPِ مـدٍّ من دق�ٍق
فَرَجَع به فأكلَهُ. ثم ذهب من الغَد، فجـاَء باكثََر من ذلك فباعَُه فلم
1زَل 1عـمَلُ و 1جـمُع حـتى اشـتَـرى ِمـعوَالً ثمFّ جَـمَعَ حـتّى اشـتـرى
بَكر1َن و غـالماً ثمFّ أَثرى حـتّى أ1سَـرَ فَجـاءَ الى النّبى(ص) فَأعلَمَـهُ
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ك�Pَ جاءَ 1سألَهُ و ك�P سَمِعَ النّبى(ص).
« .١١tK�« ÔÁUM�« vMG��« s� Ë ÁUM}D�√ UMÓ�QÓ� s� ∫p� ÔXK� :فقال النبى

هر كـه از مـا سـؤال كند به او عطا كن�م و هر كـه بىFن�ـازى جـو1د،
خدا بى ن�ازش كند.

مرد با خود گفت: مقصود رسول خدا، جز من ن�ست.
به نزد همسرش آمد و به وى خبر داد.

همـسـرش گفت: رسـول خـدا هم بشـر است [و از حـال ما خـبـر
ندارد] او را آگاه ساز.

مرد خدمت رسـول خدا آمد. حضـرت چون او را د1د فرمود: هر
كه از مـا سؤال كند، به او عطا مىFكـن�م و هر كه بىFن�ـازى جو1د،

خدا، بىFن�ازش كند.
تا سه بار آن مرد چن�ن كرد.

پس برفت و كلنگـى را عار1ه گـرفت و به سـوى كـوهسـتان شـد و
باالى كـوه رفت و قــدرى ه�ـزم بر1د و ب�ــاورد و به ن�م چارك آرد
فــروخت و آن را به خــانه برد و بخــورد. فــردا هم رفت و ه�ــزم
ب�شFتر آورد و فـروخت و همواره كار مى كـرد و مى اندوخت، تا
خـودش كلنگى خـر1ـد، باز اندوخـتـه كـرد، تا دو شـتـر و غـالمى
خر1د و ثروتFمند و بىFن�از شد. آنFگـاه خدمت رسول خدا آمد و

گزارش داد كه چگونه آمد و چه از رسول خدا شن�د.
رسول خدا فرمود: به تو گفتم: هر كه از ما سؤال كند، به او عطا

مىFكن�م و هر كه بىFن�ازى جو1د، خدا بىFن�ازش كند.
رسول خدا روى كار كسانى دقت داشت، از كارشان مىFپرس�د. اگر كسى
پ�شه و حـرفهFاى نداشت ناراحت مىFشد و از بىFپ�ـشگى و ب�كارى پره�ز مىFداد
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و آن را آس�ب زننده به د1ن مىFدانست.
ابن عباس مىFگو1د:

W�d� t� q� ∫‰U� t���Q� q�Òd�« v�« dE� «–« (ص)قال رسول الله»
فان قالوا: ال.

vM}� s� jI� :قال
ق�ل: و ك�P ذاك 1ا رسول الله؟

«.١٢tM|b� g}F| t�d� t� sJ| r� «–« s�RL�« Êô :قال
هر گـاه رسـول خـدا(ص) به كـسى نـگاه مىFكـرد و از او خـوشش

مىFآمد، مىFپرس�د: آ1ا حرفهFاى هم دارد؟
اگر مىFگفتند: خ�ر.

مىFفرمود: از چشم من افتاد.
پرس�ده شد: چگونه است ا1ن، 1ا رسول خدا؟

فـرمود: اگـر مؤمن حـرفهFاى نداشـته باشـد، با د1نFاش زندگى را
مىFگذراند.

همـ�ن ارزش دادن به كـار و كـارگـرى اسـت كـه آن بزرگـوار، دست سـعـد
انصارى را كه از كار، زبر و خشن شده بود، بوس�د:

«أن رسول الله، صـلى الله عل�ه و سلم، لَّمـا أقبَلَ من غَـزوة تبوك
استـقبَلَهُ سعـُد االنصارى فصـافَحَهُ النبى، صلّى الـله عل�ه و سلّم،

ثُمَّ قال لَهُ: �p|Ób| ©sA�√®ÓX��√ Èc]�« «c� U؟
فقال 1ا رسولَ الله أََضرِب بالمَرّ و المِسحاة فاُنفِقُهُ على ع�الى.

«١٣.—UÒM�« UNÒ�ÓLÓ� ô Ôb| Ác� :فَقَبَّلَ 1دَهُ رَسولُ الله(ص) و قال
رسـول خـدا، چون از غـزوه4 تبـوك برگـشت، سـعـد انصـارى، به
پ�ـشـواز آن حـضـرت رفت. پ�ــامـبـر، دست در دست وى نهـاد.
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آنFگاه از سعد پرس�د:
چه چ�زى دستان تو را ا1ن سان خشن ساخته است؟

گـفت: اى رسـول خـدا، مـن با ر1سـمـان و ب�لچــه كـار مىFكنم و
مخارج خانوادهFام را مىFپردازم.

پ�ـامبـر دسِت سـعـد را بوس�ـد و گـفت: ا1ن دسـتهـاست كـه آتش
دوزخ به آن نمىFرسد.

«U?� Ë ©Ÿ®vK� Æ—∫ آنFچه از سـ�ـره و زندگانى مـعـصـومـان نشر 1افـتـه و بر
زبانهــا جـارى اسـت، زهد و سـادهFز1ـسـتى و عــبـادت اسـت. در حـالى كــه آن
بزرگـواران، در عـرصهFهاى د1گر نـ�ز پ�ـشـتاز و اسـوه بودهFاند. در كنار اهـتمـام
شـد1د به زهد و سادهFز1سـتى و عـبادت، تالشـهـا و برنامهFر1ز1هـاى اجـتمـاعى و
سـ�ـاسى، ب�ـان احكام و ترسـ�م دق�ق خـطوط كلى و راهبـردى اسالم و سـ�ـره و
سنت نبـوى، توجـه و1ژه به تول�ـد ثروت داشـتـهFاند. آنان براى برآورده سـاخـتن
هز1نهFهاى زندگـى و باز بودن دستFشـان براى كـمك رسـانى به ن�ـازمندان و…

سخت تالش مىFكردند و خود را به رنج مىFافكندند.
امام عـلى(ع) در ا1ن م�ـدان، سرامـد بود و براى برآوردن هز1نه زندگىFاش

كار مىFكرد. حضرت خود مىFفرما1د:
v�«u?� v� qL?F?�« VK�« X�d?�?� Î̈«b|b?� U?�u?� WM|b?L?�U� ÎU?�u| ÔXF?Ô�»
UN?Ô�F�U?I� U?N�?}�Q� Ôt]KÓ� Ôb|d� U?N�MME?� Î̈«—b� XFL?� b� Á√d?�Q� U�√ «–U� WM|b?L�«
]r� È«b| XÓKÓ�Ó� v�?� ÎU�u�– ÓdÓAÓ� Ót?]�� Ô œbLÓ� Ì̈…Ód?LÓ� vK� »u�– ÒÅq� ∫t}K�
j�� Ë ‡ UN?|b| s}� ¨«c� vHJ� ∫ÔXKI� U?N�}?�√ ]r� ¨tM� ÔX�Ó�Q� ¨¡U?L�« X}�√
©’®v�M�« ÔX}�Q?� ¨…d?L� Ó…Ód?ÓA?Ó� ÓW?Ò�� v?�  ÒbF?� ‡ U?N?F?L� Ë t?}?ÒH?� ÈË«d�«

«١٤UNM� vF� q�Q� ¨t�d��Q�
روزى، گــرسـنگى چنـان بر من چ�ـــره شــد كـــه براى كـــار، به
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محلهFهـاى باالى مد1نه ب�ـرون رفتم. زنى را د1دم كه قـدرى كلوخ
جمـع كرده و بنا دارد آنهـا را خ�س كند. با او قـرارداد بستم كـه در
برابر هر دلو آب، كه از چاه بكشم، 1ك دانه خـرما بدهد. شانزده
دلو كـش�ـدم، تا ا1ن كه دسـتانم، تاول زد. پس به لب آب رفـتم و
دسـتم را شسـتم، آنFگاه به نـزد آن زن رفتم و دسـتم را جلو بردم.
زن به من شانزده دانه خـرما داد. نزد پ�امبـر(ص) آمدم، جر1ان را

به ا1شان گفتم. پ�امبر با من از آن خرما خورد.
كـار عـلى(ع) براى د1گران، افــزون بر كـارها1ى بـود كـه براى منزل انـجـام

مىFداد، مانند جمعFآورى ه�زم، آوردن آب و…
امام صادق(ع) مىFفرما1د:

X�U� Ë ÔfÔMJ| Ë vIÓ��| Ë ÔVDÓ��| ¨t?}K� tK�«  «uK� ¨s}M�RL�«d}�« ÊU�»
«.١٥e��� Ë Ôs�FÓ� Ë ÔsÓ�D� ¨UN}K� tK�« Âö� ¨WL�U�

ام�ـرالمؤمن�ن(ع) از كارهاى مـنزل، آوردن ه�زم و آب، و نظافت
را بر عهـده داشت و حضرت زهرا(س) آسـ�ا كردن گندم و خمـ�ر

كردن آرد و پختن نان را. 
على(ع) در آغاِز تشكـ�ل خانواده، تا مدتهـا به سختـى زندگى را مىFگذراند.
داستان ا1ثار خـانواده مولى و كمك خانوادگى، به اس�ر، مـسك�ن و 1ت�م، كه در
سوره4 انسـان، آ1ات ٨ ـ ١٠، بازتاب 1افته، ب�انFگـر قناعت ا1ن خانواده بزرگ و

فقر جامعه اسالمى است.
جـالب است كـه بدان�م براى تهـ�ـه4 همـ�ن غـذا، كـه آنFسـان ا1ثـارگـرانه ا1ن
خـانواده به مسكـ�ن مىFدهد، حضـرت سـه من جو از مـرد 1هـودى گرفت كـه در

ازاى آن حضرت زهرا(س) براى مرد 1هودى، نخ بر1سد.١٦
از سـفارشـهاى رسـول خدا(ص) به زنان، غـزل و ر1سندگى بود، تا از ا1ن
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راه در برآوردن درآمد براى هز1نهFهاى زندگى، شر1ك باشند١٧. فاطمه زهرا(س)
به ا1ن سـفـارش جـامــه4 عـمل پوشـاند و در كنار همــسـر بزرگـوارش، افـزون بر
كارهاى خـانه، آس�ـاب كردن گندم، پخت نان، تهـ�ه غـذا، اداره4 فرزندان و…

نخ مىFر1س�د، تا از مزد آن، بخشى از هز1نهFهاى زندگى را برآورده سازد.
بله، زندگـى امـام على و فــاطمـه زهـرا، بر كـار و تالش و بـهـرهFگــ�ـرى از
دسـترنج خـود سامـان 1افـته بود. على(ع) بـراى اداره4 زندگى شبـانه روز، تالش
مىFكرد. آب�ارى نخلستـان د1گرى در شب و در برابر آن در1افت مقدارى جو. و
در منزل هم، فـاطمه زهرا(س) آن را آسـ�اب مىFكـرد و نان مىFپخت١٨ كه آن را
هم خـود، به تنـهـا1ى اسـتـفـاده نمىFكــردند، بلكه د1گران را ن�ــز از آن بهـرهFمند

مىFساختند، ا1ثار به معناى واقعى كلمه.
و ن�ز نـقل شده است: على مـقدارى جـو، از مرد 1هودى گـرفت١٩ و براى
تضم�ن پرداخت بهاى آن، روپوش فاطمه زهرا را، گرو گذاشت٢٠، تا كار كند

و بهاى جو را به 1هودى بدهد و روپوش فاطمه زهرا را از او بگ�رد.
در مـد1نه، شرا1ـط بس�ـار سـخت بود. حال و روز اصـحـاب رسول خـدا،
بو1ژه مهـاجران، از نظر مع�ـشتى، خوب نبود و در تنگنا به سـر مىFبردند. حتى
رسـول خـدا از ا1ن وضع استـثنا نبـود. در خـبـرى، وارد شـده كه فـاطمـه زهرا،
مـقدارى نان براى رسـول خدا بـرد، پ�امـبر به دخـتـرش گفت: اكنون، سـه روز

است كه گرسنهFام٢١.
على(ع) كـار را عار نمىFدانست، بلكه آنFچه در نگـاه حضرت، عـار بود و
ننگ، تنبلى و كسلى و دست ن�از دراز كردن به سوى د1گران بود. او حتى براى

مرد 1هودى، به كارگرى پرداخت.
در تار1خ و س�ره4 آن حضرت آمده است:

«ان عل�ـاً(ع) آجرَ نفـسه من 1هـودى ل�سـتَقى المـاءَ كلَّ دلو بتـمرَةٍ و
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جمع التَّمَراتِ و حَمَلَهُ الى النبى(ص) فأَكلَ منه٢٢»
على، خــود را به اجـاره4 مـرد 1هــودى درآورده بود، تا آب از چاه
بكـشــد، در بـرابر هر دلـوى، 1ك دانه خـــرمـــا، پس از به پـا1ان
رسـاندِن كـار، خـرمـا را گـرد آورد، به نـزد پ�ـامـبـر خـدا برد و آن

حضرت از آنها خورد.
ا1ن مطلب در كتابهاى روا1ى اهل سنت، نقل شـده است و فق�هاِن آنان، آن

را دل�لِ بر بى اشكال بودن كار براى 1هودى و غ�ر مسلمان دانستهFاند٢٣.
Ê«d~|œ “« È“U}�Åv� È«d� —U� ÆÃ∫ كار، بىFن�ازى از د1ـگران و عزت انسان را
رقم مىFزند. كار، زمـ�نه را براى رها1ى از دلمردگى، نوكـرى، چاپلوسى و…
فـراهم مىFسـازد. كـار، براى به دسـت آوردنِ روزى حـالل، به انسـان نشـاط و

توان مىFبخشد.
مـعـصـومـان، براى بىFن�ـاز شـدن از د1ـگران، رها1ى از آسـ�ـبـهـاى فـراوان
بىFكــارى و بىFپـ�ــشــهFاى، و برآوردن ن�ــازهاى زنـدگى از راه حــالل، كــار را
سـرلوحــه زندگى خـود قــرار داده بودند و د1گران را ن�ــز به ا1ن رمـز عــزت فـرا

مىFخواندند و برمىFانگ�ختند.
راوى مىFگو1د: در 1كى از روزهاى بس�ار گرم، امام صادق(ع) را د1دم كه
از مد1نه خارج شده و در پى انجام كـار است. عرض كردم: فرزند رسول خدا!

در چن�ن هواى گرمى، به دنبال كار هست�د و خود را به سختى مىFانداز1د؟
امام فرمود:

«٢٤.pK�� s� vMG��_ ‚“Òd�« VK� v� ÔX�d� vK�ô«b�� U|»
اى عبداالعلى، بـراى طلب روزى خارج شدم كه از كسـانى مانند

تو بىFن�از شوم.
عزتFمند زندگى كردن، تنها در پرتو كـار ممكن مىFگردد. كار راه را براى
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درخواستهاى حقارتFآم�ز مىFبندد. با كد 1م�ن، ن�ازها را برآوردن، انسان را از
انجام كارهاى به دور از شأن انسانى، دور و دورتر مىFسازد.

ا1ن گونه كار را امام صادق(ع)، تالش براى آخرت مىFداند:
«٢٥.…d�ü« VK� «c� U}�Òb�« VK� «c� f}�»

ا1ن، تالش براى دن�ا ن�ست، بلكه تالش براى آخرت است.

È—«b�«œ Æ≤
دامدارى و دامپرورى، از پ�شهFهاى مهم براى به دستFآورى درامد و تول�د
ثروت است. در اسـالم بـخـشى از زكـات، كـه بـسـ�ـار در پد1د آوردن اقــتـصـاد
سالم، رفع ن�ـازها، ساخت ابن�هFهاى سودمند بـه حال عموم مـردم و… كارساز

است و نقشFآفر1ن، از راه دامدارى برآورده مىFشود.
از اهتمام، توجه و عـالقه و پىFگ�رى ا1ن پ�شه4 پر بـركت، در س�ره رسوالن
الهى و ائمـه اطهار و اولـ�ا، نمـونهFهاى بسـ�ار وجـود دارد و در تار1خ زندگى آن

بزرگواران بازتاب 1افته است.
»�È—«b�«œ Ë vN�« Ê«d?��U}Ä Æn∫ در قرآن، در سرگذشت حضرت موسى(ع)

آمده است:
v�U???L?� v�Ód???Ô�Q?� Ê« vK� s?}�U� vÓ�?ÓM�« Èb???�≈ p?�J�Ô« Ê« b?|—« vÒ�≈ ‰U???�»

«٢٦… ZÓ��
گـفـت: من مىFخـواهم از ا1ـن دو دخـتـرم، 1ـكى را به ازدواج تو

درآورم، بر ا1ن پ�مان كه هشت سالى مزدورىFام كنى.
رسول خدا(ص) مىFفرما1د:

«٢٧rM� v�«— Òô« ÎU}M� tK�« YF� U�»
خداوند، ه�چ پ�امبرى را نفرستاد، مگر ا1ن كه وى شبانى كرده است.
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و ن�ز فرمود:
U�√ Ë ÔX?�??F?� Ë rÓMÓ� v�«— u?� Ë œÔË«œ ÓYFÔ� Ë Ìr?ÓMÓ� v�«— u� Ë v?�u??� ÓY?FÔ�»

« .٢٨vK�« rÓMÓ� v�—√
موسى برانگـ�ختـه شد، در حالى كـه گوسفنـد مىFچران�د و داوود
ن�ز برانـگ�ختـه شد، در حالـى كه شبـان بود. من ن�ز از سـوى خدا

فرستاده شدم، در حالى كه گوسفندان خاندانم را مىFچران�دم.
و ن�ز امام باقر(ع) نقل مىFفرما1د:

s� f}� Ë U�U?�—√ U�« Ë rMG�« Ë q?�ù« v�« ÔdÔE�√ ÔXM� vÒ�« (ص)قال النبى »
« .٢٩Á]u�ÒM�« q�� UN}�« dE�« ÔXM� Ë rMG�« v�— b� Ë UÒ�« v��

رسـول خـدا مى فـرمـود: من به شـتـر و گـوسـفند مـىFنگر1سـتم و
درباره4 آنهـا فكـر مىFكـردم و آنهـا را مىFچران�ـدم و ه�ـچ پ�ـامـبـرى
ن�ـست مگر ا1ن كـه شـبـان بوده و من پ�ش از نبـوت به شـتـر و غنم

مىFنگر1ستم و درباره4 آنها فكر مىFكردم.
امام رضا(ع) درباره4 و1ژگ�هاى رسول خدا(ص) مىFفرما1د:

«٣٠.«d}�« U}�«— «d}I� UL}�| ÊU� tÒ�√»
رسول خدا، 1ت�م بود، فق�ر، شبان و كارگر.

بخشى از درآمـد رسول خدا، از راه دامـدارى بوده است. در منابع تار1خى
از شـخـصى به نـام ابوسـالم 1اد مىFشـود كـه براى رسـول خــدا شـبـانى مىFكـرده

است.٣١
«ÊU�uB?F� È—«b�«œ Æ∫ معصـومان به دامدارى و دامپـرورى، اهم�ت و1ژه

مىFدادهFاند.
در روا1اتى كــه از رسـول خــدا، به دست مـا رســ�ـده است، آن حــضـرت

گوسفند را بركت دانسته و مردم را به نگهدارى از آن تشو1ق فرموده است.
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« .٣٢rÓMÓG�« Ë Àd��« v� ÓW�ÓdÓ��« qF� ÓWA}FL�« tK�« oK� UÒLÓ�»
هنگامى كه خداوند وسائل مع�شت را آفر1د، بركت را در كشت و

گوسفند نهاد.
و فرمود:

«٣٣.W�d� UN}� ]ÊS� rMG�« «Ëc�]�«»
گوسفنددارى كن�د كه بركت در آن نهاده شده است.

و فرمود:
«٣٤…UÒA�« Ë —UÒM�« Ë ¡UL�« ∫ U�d� Àö� ‰e�« ÒÅq� Ë Òe� tK�« Ê«»

خـداوند، سـه بـركت بر بندگـانFاش فـرو فــرسـتـاد: آب و آتش و
گوسفند.

حضـرت، افزون بر تشو1ق مسلمـانان به گوسفنددارى و دامپـرورى، خود
ن�ز، گوسفند و شتر نگهدارى مىFكرد و از آنها بهره مىFجست:

ابوسع�د خدرى مىFگو1د:
«كان رسول الله(ص) 1علPُ الناضَح و 1عقُِل البـع�رَ و 1قِمُ الب�تَ و

1حلِبُ الشاة…٣٥»
رسـول خـدا شـتـر را علP مىFداد و پـاى آن را مىFبست و خـانه را

جاروب مىFكرد و گوسفند را مىFدوش�د…
ام�ـرالمؤمـن�ن، على(ع) با بركت دانستن گـوسفند، از كـسانى كـه در منزل
گوسفند نداشتند، مىFپرسد: چرا در خـانه شما بركت ن�ست. از جمله در زمان
ورود به منـزل خـواهـرش، ام هانى، وقــتى مىFب�نـد در منزل ا1شــان گــوســفند

ن�ست، مىFپرسد: چرا بركت ندار1د.٣٦
در خبرى صح�ح آمده است: على(ع) در سـفرى كه در دوران عثمان، به حج
داشته است، هـمراه خود شترانى را برده و خـود به ت�مار آنها مىFپـرداخته است٣٧.
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حضرت در منزل، شتـر داشته است كه علوفه آن ح�وان را روى پوسـت�نى مىFر1خته
كه تنها فرش خانه بوده است:

U???N???}K?� ÔnÓKFÔ| Ë q?}K�U?� W???L�U???� l� ÔX}?�√ Ìg�???� Ô»U�≈ U?Ò�« UM� ÊU???� U???�»
«٣٨.`{UÒM�«

در منزل چ�زى نداشـت�م، جز پوستـ�نى كه شبها بـا فاطمه روى آن
مىFخواب�د1م و روزها روى آن علوفه شتر را مىFر1خت�م.

در خبرى آمده كه راوى مىFگو1د:
«٣٩tLNÓ� tF� Ë ©Ÿ®v�u� s���«u�« ÒdÓL� «b�U� XM�»

نشسـته بودم موسى بن جعـفر [كه كـودكى بود] از جلوى من گذر
كرد، و برّهFاى با او بود.

از ا1ن خبر استـفاده مىFشود كه امام صادق(ع) در منزل گـوسفند داشته و از
ا1ن بركت برخوردار بوده است.

اسحاق بن جالب، در خبرى ب�ان مىFكند:
«اشـتـر1ت ألبى الحـسن(ع) غنمـًا كـث�ـرة. فـدعـانى فـأدخلنى من
اصطَبِل داره الى موضعٍ واسعٍ الأعـرِفُهُ. فَجَـعَلتُ اُفَرِّقُ تلك الغنم
ف�من امَرَنى بـه. فَبَعَث إلى أبى جعفر و الى والدته و غـ�رهما ممّن

أَمَرَنى٤٠. »
براى امــام هادى(ع) گـوسـفـندان بسـ�ــارى خـر1دم. سـپـس مـرا
خواست و از اصطبل منزلFاش، به جاى گستردهFاى برد كه من آن
جـا را نمىFشناخـتم و در آنFجـا، دسـتور داد گـوسـفندانى را جـدا
سازم. آنFگـاه دستور داد آنها براى پـسرش ابوجعفـر و مادر او، و

د1گران، فرستاده شود.
ا1نهـا نمونهFهـاى اندكى بود كه ارائه شـد. همـ�ن نمونـهFها، مىFسزد كـه الگو
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قرار بگ�ـرد و جامـعه اسالمى و فـردا فرد باورمندان به راه و روش مـعصـومان، از
ا1ن نعمت بزرگ خداوندى و به تعب�ر معصومان «بركت» استفاده كنند، تا در پرتو

ا1ن بركت، به اقتصاد و مع�شت مردمان در فراز و فرودها، آس�بى وارد ن�ا1د.
È“—ËUA�

كشاورزى، در عصر نخست و پس از آن، از ستـون فقرات اقتصاد عمومى
بود. از ا1ن روى قـرآن كر1م، از كـسانى كـه در نابودى «كشت» مىFكـوشند، در

ردP1 تبه كاران نام مىFبرد:
«٤١.Àd��« pKN| Ë UN}� Ób�H}� ÷—ô« v� vF� vÒ�u� «–« Ë»

چون باز مىFگـردد، مىFكوشـد تا در زمـ�ن، به تبهFكـارى پردازد و
كشت را نابود كند.

رسول خدا، از سوى خدا، مأمور1ت مى1Fابد كه براى سامانFدهى مع�شت
مردم و آبادانى سرزم�ن اسالمى، مـسلمانان را به كشت و زرع، تشو1ق كند. بر
ا1ن اسـاس، رسول خـدا تالش مىFورزد، مـردم را به ا1ن كار مـهم برانگ�ـزاند و

اهم�ت درختكارى و زراعت را بنما1اند و روشن سازد.
از جـمله گفـتـارهاى آن حـضرت، در باب اهمـ�ت درخـتكارى و زراعت،

ا1ن فراز رخشان و ز1باست:
¨WL}N� Ë« Ôd}� Ë« ÊU��« tM� q�Q}� Î̈U�—“ ÔŸ—e| Ë« ÎU�d� Ô”dG| rK�� s� U�»

«٤٢.W�b� t� t� X�U� UÒ�«
ه�چ مـسلمـانى ن�ست كـه درخـتى در زم�ن بنـشاند، 1ا زراعـتى را
كشت كند و انسـان، 1ا پرنده، 1ا چرندهFاى از آن بخورد، مگر ا1ن

كه براى او صدقهFاى محسوب شود.
رسـول خدا، پس از آن كـه به مد1نه وارد شـد، روزى خطاب به مردمـان آن

سرزم�ن فرمود:
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« .٤٣„—U�� Àd��« ÒÅÊQ� «u�d�U� Î«dD� ÷—ô« q�Q� rJÒ�«»
در سرزم�ن شمـا، كمFتر باران مىFبارد، با وجود ا1ن، كشت كن�د

كه كارى پربركت است.
ا1ن سفارشهاى دقـ�ق و راهFگشا، كه به حق�قت پ�وسـتن آنها، به طور طب�عى
بر ثروت عـمـومـى مىFافـزود، به طور جـدى از سـوى ائمـه اطـهـار، 1كى پس از
د1گرى، به كـار بسته شـده و پىFگ�ـرانه، دنبال گرد1ـده است. آن بزرگواران، از
ا1ن راه برنامه4 معـ�شتى خود را سامان مىFداده و به ثروت عـمومى و بر دامنه4 تول�د
مىFافزودهFاند، بو1ژه با وقPِ بخش مهمى از دسترنج خود، در راه افزا1ش ثروت
عمومى و تول�د داخـلى و كاستن از بار مالى جامعه و حكـومت و كم كردن شمار

ب�نوا1ان و تهى دستان، گامهاى بلند، ثمربخش و استوارى برمىFداشتهFاند.
∫©Ÿ®vK� ¨s}M�RL�«d}�«

امام، در دورانى كه از صحنه س�اسى به دور بود، به آباد كردن زم�ن، پد1د
آوردن چشمـه، در منطقه «1نبُع» از نواحى مـد1نه پرداخت. زم�نهاى بسـ�ارى را

آباد كرد و نخلستانها1ى را پد1د آورد.
نمونهFهاى بس�ارى از كار و آبادگر1هاى على(ع) وجود دارد كه به پارهFاى از
آنهـا از زباِن فـرزنـدان مـعـصـومِ آن حـضـرت و د1گران اشـاره مىFكـن�م، تا براى
همگان، بو1ژه مولى دوستان و پ�روان راسـت�ن آن امام همام، درسFآموز باشد و

نقشه راه در سامانFدهى به سبك زندگى اسالمى و وَح�انى:
ـ امام صادق(ع) فرمود:

n�« o�?�√ tÒ�√ Ë s}{—ô« Ãd?��?�| Ë ÒdL�U� »d?C| ©Ÿ®s}M�uL?�«d}?�« ÊU�»
«٤٤.Áb| Òb� s� „uKL�

امـ�ـرالمـؤمن�ن، على(ع) ب�ل مىFزد، زمـ�نهـا را آباد مىFكـرد و آن
حضرت از درآمد دسترنج خود، هزار برده خر1د و آزاد كرد.
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ـ در خبرى آمده است:
«… و قـال له رجل و رأى عنده وَ سقَ نـوى مـا هذا 1ا أباالحـسن؟
s� u?N?� …Ób?�«Ë …«uÓ� tM� —ÓœU?G| rK� t?Ó�d?G?� tK�« ¡U?� Ê« Ìq�� n�« ÔWÓzU?� قال

«٤٥… t�U�Ë«
مردى، وقتى نزد حضرت، 1ك بارِ شتـر هسته خرما د1د، گفت:

اى ابوالحسن، ا1نها چ�ست؟
امام فرمود: صد هزار نخل خرما، اگر خدا بخواهد.

حضرت آنهـا را كاشت و همه آنها، بدون استثنا، سـبز شدند و در
ردP1 اوقاف آن حضرت قرار گرفتند.

ـ امام جعفر صادق(ع) مىFفرما1د:
Ãd?�� UM}?� UN?}� Ód?ÓHÓ�?�U� U?{—« ÎU}?K� Ó»U�U?� Ó¡vÓH�« ©’®tK�« ‰u�— r]�?Ó�»
ÒdA� ‰UI?� Ôd}A��« p�c� t?}�« ¡U�� d}?F��« oÔMÔ� W�}?N� ¡ULÒ��« v� ÔlÓ�MÓ| ¡U?� UNM�
Ë ÔŸU?�Ô�ô tK}?�?� Èd�U?� Ë tK�« X}� Z}?�?� v� ö?�� ÎU?Ò�� W?�b?� v� ¨À—«u�«
”UÒM�« Ë WJzöL�« Ë tK�« WMF� t?}KF� UN�Ó�ÓË Ë« ¨UN?�U� sL� ÔÀÓ—u�ô Ë ÔVÓ�uÔ�ô

« .٤٦lÔ�M| U�UÒL� Ë ôb� ô Ë U�d� tM� tK�« q�I|ô Ë s}FL�√
رسـول خــدا(ص) غنا1م را تـقـسـ�ـم كـرد، قطعــه زمـ�نـى به على
رس�ـد. على زم�ن را كند، تا به آب رس�ـد و بسان گردن شـتر، از
آن آب به آسـمـان فوران كـرد. كـسى آمـد كـه به آن حضـرت مـژده
دهد، حـضرت فـرمـود: وارث را مژده بـده. ا1ن صدقـهFاى است
قطعى و مــسلم براى حـاجــ�ـان خـانـه خـدا و مـســافـر راه آن. نه

فروختنى است، نه بخش�دنى و نه ارث بردنى.
پس هر كه بـفروشد، 1ا ببـخشـد، لعنت هدا و فرشـتگان و مردم،
همــه، بر او بـادا. و خــداوند از او نه مــســتــحــبى را پـذ1رد و نه
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واجبى. و حضرت آن را ع�ن 1نبع نام�د، 1عنى چشمه4 جوشان.
تالش امـام على(ع)، تـنهـا براى برآوردن ن�ـازهاى شـخــصى و خـانوادگى
نبود. آن حـضرت، با توجـه به قناعت، زهد و سادهFز1سـتى مثال زدنـى، ن�از به
آن همـه تالش در حفـر چاه و كـاشت نخل و… نداشت، بلكه در انـد1شه4 ر1شـه
كن كردنِ فقر و نما1اندنِ راهِ درست براى زندگى عزّتFمندانه در جامعه بود، كه
با كـار روى زمــ�ن و جـارى سـازى چشـمــهFها، و وقP زمـ�نهــا1ى را كـه آباد و
چشـمهFها1ى را كـه جـارى ساخـتـه بود، ا1ن مهـم، همانا ر1شـه كن كـردن فقـر و
نمـا1اندن راه درست براى زندگى عـزتFمندانه، به حـقـ�ـقت پ�ـوست. اكنون به

گوشهFها1ى از ا1ن تالش گسترده امام، اشاره مىFكن�م:
 U�b�

صـدقـه در روا1ات، به چند مـعنـى آمـده است: انفـاق واجب، 1ا زكـات و
د1گرى انفاق مسـتحبى كه ب�ن مردم مـشهور است و معنى سوم، امـوال وقفى كه
براى خـدا و در راه خدا وقP و مـصرف مىFشـود. منظور مـا در ا1ن جا، همـ�ن
معنى است. همانFگونه كه اشاره شد، على(ع) زم�نهاى بس�ارى را آباد و آنها را

وقP كرد و سهمى براى سرپرستان و متول�ان آنان قرار داد:
∫tM|b�  U�b� Æ±

�Æd از امام صادق(ع) در منابع گـوناگون نقل شده?� Ë f}� ÁUÇ Æ» Ë n�«
كه رسول خدا چهار قطعه زم�ن به على(ع) داد: فق�ر1ن، چاه ق�س و شجر٤٧.

فـقــ�ـر را به چاهFها1ى كــه به هم پ�ـوسـتــهFاند و كم آب و دهانه4 قنات مــعنى
كردهFاند.٤٨

از كتابِ مصنPِّ ابن ابى ش�به استفاده مىFشود كه فق�ر1ن(فق�ز1ن ثبت شده)
همان زم�ن ق�س و شجر است٤٩.

ابن شّبه، در هنگام برشمردن صدقات على(ع) در مد1نه، از فق�ر1ن، واقع
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در منطقه عال�ه٥٠، 1اد كرده و نامى از ق�س و شجـر، نبرده است. ا1ن نشان مى
دهد كه فق�ر1ن، همان ق�س و شجر است.

در وصـ�ت نامــه4 امـام از فـقـ�ـر1ن در ردP1 صـدقــات در راه خـدا 1اد شـده
است٥١.

pK� ÁUÇ ÆÃ∫ در منطقه قنات مد1نه.
t�|œ« Æœ∫ در اِضَم٥٢. إضَم، مهمFتر1ن وادى ب�ن مد1نه و در1است. إضم،
خـشكرود و 1ا وادى است كـه مد1نـه در آن واقع است. به ا1ن وادى، در نزد1ك

مد1نه، قنات گو1ند٥٣. ابن شبَّه مىFنو1سد:
«حـسن، 1ا حـس�ن، فـرزند على(ع)، همـه زمـ�نهـا را براى هز1نه

جنگ، فروخت٥٤. »
اكنون در منطقـه مسـجد شـجره، بخـشى از ا1ن چشمـهFها وجود دارد كـه به

اب�ار على مشهورند.
∫l�M| tIDM� —œ v|U�ÅtLAÇ © UG�}G�®l�M| Æ≤

الP. خَ�P اراك.
ب. خَ�P ل�لى.

ج. خَ�P بسطاس
بغ�بغه، چاهى است كه ن�از به ر1سمان ز1اد ندارد. ا1نها را امام وقP كرد.
تا ا1ن كه وقتى سـرپرستى آنها به امام حـس�ن(ع) رس�د، حضـرت ا1شان، آنها را
در اخت�ـار عبدالله بن جعفر قـرار داد، تا از م�وهFهاى آنها استـفاده كند، از درآمد
آنها قرضهاى خود را بپردازد و كمكى باشد به هز1نه زندگىFاش و جلوگ�رى كند

از ا1ن كه دخترش را به ازدواج 1ز1د بن معاو1ه در ب�اورد.
نوشتهFاند كه ا1نها را عبدالله بن جعفر به معاو1ه فروخت و در دست خاندان
وى بود، تا ا1ن كه عباس�ان به حكومت رس�دند و دارا1�هاى حاكمان، در اخت�ار
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آنان قـرار گرفت. عـبدالله بن حـسن بن حـسن، در ا1ن باره با ابوالعبّـاس سّفـاح
گفت و گو كرد. نت�جه ا1ن گفت و گـو ا1ن شد كه وى آنها را به حالت اول�ه، كه

همانا صدقه باشد، برگرداند.٥٥
≤l�M?| s}|UÄ Æ∫ على(ع) چشــمـهFهاى فــراوانى در پا1�ن مـنطقـه4 1نـبع، پد1د

آورد٥٦ كه عبارتFاند از:
الP. ع�ن ابى مسلم.

ب. ع�ن ابى ن�زر.
ج. ع�ن بحور، 1ا بُحَ�ر.

¥UM� d~|œ Æ�Æl�M| o? چشـمـهFهاى د1گرى ن�ـز در منـطقـه4 1نبع براى امـام 1اد
كردهFاند:

الP. ع�ن الحد1ث.
ب. عص�به٥٧.

ا1ن دو چشمـه را از صدقات حـضرت در 1نبع آوردهFاند. موسى بن عـبدالله
اصـغـر، افزون بر آنFچـه ذكر شـد و اراك و خَـ�P ل�لى، سـه منطقـه د1گر ن�ـز در
ردP1 چشـمهFها1ى كـه حضرت در ا1ن منـطقه، با دست كنده، جـارى ساخـته و

وقP كرده، آورده است:
ج. كشش.
د. روضه.

هـ. معالت. مراد، معالت الصفرا، در وادى 1ل�ل است.٥٨
ا1نهـا بخش مهـمى از دارا1�هـاى امام على(ع) به شـمار مىFرفـته كه بـا كار،
احـ�اء و به چرخـه تول�د بازگـردانده است. در وصـ�ت نامه4 امـام، به بس�ـارى از

ا1نها اشاره شده كه البته پارهFاى از آنها، به نامهاى د1گرى شناخته شدهFاند.
ام�ـرالمؤمنـ�ن على(ع)، همانFگـونه كه در عـرصهFهاى بسـ�ار، اسوه4 تـمام
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است، در عرصـه4 كار و تالش، مىFبا1ست براى همه4 شـ�فتگان و عـالقهFمندان و
پ�روان، اسوه باشد و روش، راه و سبك زندگى علوى، در سبك زندگى آنان،

در امور مع�شتى و مالى، چراغ راه.
حـضـرت، با كار، نـه تنها خـود را از فـقـر و گـرسنگى رهاند، كـه چنان بر
دامنه دارا1ى خود افزود كه با انفاق، صدقه و زكات به زندگى د1گران ن�ز سامان

بخش�د و در صP مقدم زكاتFدهندگان قرار گرفت.٥٩
Ë ¨©’®tÒK�« ‰u�— bN� v� Ÿu?��« s� vMD� vK� d���« j�—« vM�|√— bI�»

«.—UM|œ n�« ÊuF�—_ Âu}�« vM�b� Ê«
روزى مرا مىFد1دى كه همراه رسول خدا(ص) بودم، از گرسنگى،
سنگ به شكمم مىFبسـتم و اكنون مرا در حـالى مىFب�نى كـه زكات

دارا1ىFام به چهار هزار د1نار مىFرسد.
و ن�ز فرمود:

« .٦٠—UM|œ n�« s}F�—« ÔmÔK��� v�U� W�b� Ê« Ë»
زكات دارا1ىFام، به چهل هزار د1نار مىFرسد.

به طور مــعـمــول، هر د1نار، ده درهـم ارزش داشـتــه است، گـو1ـا منظور
حضرت، همه دارا1ى و درآمد بوده است؛ 1عنى مالى كه متعلق زكات است، به

چهل هزار د1نار مىFرسد.
بالذرى مىFنو1سد:

«كانت غلّه على اربع�ن الP د1نار، فجعـال صدقة، و انه باع س�فه
و قال: لو كان عندى عشاء ما بعته.٦١»

غلّه درآمـد على به چهل هزار د1ـنار مىFرس�ـد و على آن را صـدقـه
قـرار داد و شمـش�ـر خود را فـروخت و گـفت: اگر نزد من غـذاى

شب بود، آن را نمىFفروختم.
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آنFچه از سـبك زندگى امام على در باب چگونگـى امرار معـاش ذكر شـد، براى
همگان، بو1ژه پ�روان راست�ن آن امام همام، بس�ار درسFآموز، گرهFگشا و عزتFآفر1ن
خواهد بـود. اگر به درستـى امام را اسوه و چراغ راه خـود قرار دهند، نـه تنها خـود كه

جامعه ش�عى و فراتر از آن، جامعه اسالمى، دچار فقر و فاقه نخواهد شد.
ا1ن سان امرار مـعاش و برآوردنِ هز1نهFهاى زندگى، در كارنامـه4 د1گر امامان
ن�ز، جلوهFگر است كه البته تار1خFنگاران و سـ�رهFنو1سان، آنFگونه كه با1سته است
به آن نپرداخـته و توجه نكردهFاند و ا1ن مـقوله مهم را در كانون توجـه قرار ندادهFاند
كه امامان(ع) چسان و از چه راهى امرار معاش مىFكرده و هز1نهFهاى زندگى خود

و كمك به د1گران و دستگ�رى از ن�ازمندان را برآورده مىFساختهFاند.
از بخششهاى آنان فراوان سخن به مـ�ان آمده و از گامهاى بلندى كه در رفع
گرفتار1ها و گره گشا1�ـها1ى كه از مشكالت د1گران داشتهFاند و هز1نهFكردِ اموالى
در راه اعـتالى كـلمه حق؛ امـا ا1ن كـه امـوال را از چه راهى به دست مىFآورده و
هز1نه مىFكردهFاند، كمFتر سـخن به م�ان آمـده و مورد بررسى و دقت قرار گرفـته
است. در حـالى ا1ن مــقـوله، 1عنى چگونگى كــسِب درآمـد و تالشِ آنان در راه
تول�ـدِ  ثروت، با كـار روى زمـ�ن و احـ�اى چـشمـه و دامـدارى، در هر دورهFاى
براى شـ�ـع�ـان، عـالقـهFمندان به آن بزرگـواران، مىFتواند درسFآمـوز و راهFگشـا
باشد و آنان را در س�ر درستِ كسب درآمد، قرار بدهد و از سربارِ جامعه بودن و
پىFگ�رى راهFهاى زود بازده؛ اما ز1ان بار و غ�ر مولد، دور سازد. سبك زندگى
اسالمى، بدون كسب درآمد از راه درست و هز1نـه4 خردمندانه آن، پا نمىFگ�رد،
جلوهFگر نمىFشود و در زوا1اى جامعه نفوذ نمىFكند و چتر نمىFگستراند. از ا1ن
روى، دقت و درنگ روى ا1ن مقـوله، براى جامعـه اسالمى ـ ش�ـعى، با الهام و
الگوگـ�رى از زندگى اولـ�اى خـدا، امامـان مـعصـوم، كه ترجـمـان و نما1انFگـر
زندگى وَحـ�انى رسـول خـداست، بس�ـار راه گشـاست. اكنون كـه با زوا1ا1ى از
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سـ�ره رسـول خدا(ص) و عـلى(ع) در كسب درآمـد و هز1نه4 آن آشنا شـد1م، ا1ن
زاو1ه از سبك زندگى د1گر معصومان را در كانون توجه قرار مىFده�م:

∫©Ÿ®v���� s�� ÂU�«
امام حسن مجتبى(ع) براى امرار معاش و برآوردنِ هز1نهFهاى زندگى، گام

در راهى گذارد كه امام على(ع) گذارده بود.
در دوران بركـنار بودن امـــام از دا1ره4 كـــشـــوردارى و كـــار روى زمـــ�ن و
بهـرهFبردارى از مـزرعـهFها1ى كـه آباد كـرده بود، امـام حـسن، در جـا1گاه فـرزند
ارشــد امـام، در كـنار پدر بود و به كــار كــشت و برداشت مــشــغـول و گــاه در
مأمور1تهاى بزرگى از سوى خلفا، شركت مىFجست و در دوران خالفت امام،
از شخص�تهاى اثرگذار و نقشFآفر1ن در حكومت بود، چه در عرصهFهاى نبرد و

چه در عرصهFهاى س�اسى و كشوردارى.
پس از به شهادت رس�دن امام، مدتى زمام امور كشور را در دست گرفت،
تا ا1ن كه سرانجام، به ناچار از حكومت كنارهFگـ�رى و زمام آن را رها كرد. پس
از كنارهFگ�ـرى از حكومت و صلح با معاو1ه، عـمر آن بزرگوار، ده سـال پا1�د.
در ا1ن ده سال در مد1نه به سر برد و از جمله كـارها1ى كه به انجام آنها پرداخت،
رونق بخــشى بـه حـاصـِل سـالـهـا رنـج و زحـمـت پدر و مــوالى خـود عـلى بن

ابىFطالب بود.
حضـرت، تالش ورز1د آنFچه از زم�نهـاى آباد و چشمـهFهاى جارى از پدر
به جـاى مـانده، به مـ�ـراث گـذارده شـده و 1ا وقـP گـرد1ده، به بهـتـر1ن وجـه،
نگهـدارى كند و بر دامنه4 حـاصلFخ�ـزى و درآمـد زا1ى آنهـا ب�فـزا1د و از ا1ن راه،
هم ن�ازهاى مادى زندگى خود، فرزندان و خاندان على بن ابىFطالب را برآورده

سازد و هم ن�ازِ ن�ازمندان و هم هز1نهFهاى الزم براى اعتالى كلمه حق.
امام، با سرپرستى دق�ق موقـوفات و صدقات و م�راث على بن ابىFطالب،
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زندگى آبرومندانهFاى براى خود و فرزندان امام على(ع) فراهم ساخت.
امام مجـتبى(ع) با رونق بخشـ�دن به ا1ن امالك و اراضى و چشمـهFها كه نام
1كا1ك آنهـا در وصـ�ت نـامـه امام و تـار1خ، به روشنى ذكـر شـده است و امـالك
مـادرى كـه بـه ارث به ا1شـان رسـ�ـده بـود و در اخـتـ�ـارش بود، به تـول�ـِد ثروت
پرداخت و نگذاشت اهل ب�ت و وابسـتگان، در گردونه4 دشمنـ�ها1ى كـه با ا1شان

مىFشد، در تنگناى مالى ب�فتند.
سخاوتFمند1ها و بخششهاى حـضرت ا1شان، بس�ار و زبانزد عام و خاص
بود. هر كس، نامى از آن حـضرت مىFبرد، بعد از زهد و عـبادت، از سـخاوت

آن حضرت سخن به م�ان مىFآورد و اطعام مردم و فق�ران.
ا1ن رفتـار و فض�لت بزرگ، ب�ـانFگر درآمدهاى شـخصى بوده كه حـضرت
داشتـه است. 1عنى حضرت، افـزون بر موقوفـاتى كه سرپرسـتى و تول�ت آنها را
بر عـهده داشـته و با1د در راه مـورد نظر واقفـان: حضـرت على و حضـرت زهرا
هز1نه مىFشـد، خـود حـضرت ن�ـز درآمـدهاى شـخصـى داشتـه و براى رفع ن�ـاِز
ن�ازمندان، هـز1نه مىFكرده و 1ا بخشـشهـاى گستـردهFاى كه انجـام مىFداده كه ا1ن
سان در كـارنامه و سـ�ره4 عـملىFاش جلوهFگر شـده و خاص و عام از آن سـخن به
مـ�ـان آوردهFاند، اگـر از امــوال شـخـصى اش نبـود، بىFگـمـان ا1ـن گـونه زبانزد

نمىFشد و جلوهFگر نمىFگرد1د.
در ا1نFجا مناسـب است كه به وص�ت نامـه4 امام على و فـاطمه زهرا، درباره4
چگونگى عمل با دارا1ى شان پس از مرگ، اشاره كن�م، تا 1كى از سرچشمهFهاى

مهم درآمد امام روشن شود:
«االمـام Fفى وص�ـة بمـا 1عمَل فـى امواله، كـتـبهـا بعـد منصرفـه من
t�U?� v� s}M�R?L�«d}?�« V�U�Åv�« s� vK� tK�«b?�?� t� d�« U?� «c� :صّفـ�ن ـ

ÆWÓMÓ�_« t� Ôt}DF| Ë WÒM��« t� ÔtÓ��u}� tK�« t�Ë Ó¡UG��«



±±¥

سال  سىFFودوم، صدFوهفتادوپنجم

Æ·ËdFL�U� tM� ÔoHM| Ë ·ËdF?L�U� tM� q�Q| wK� s� s���« p�c� ÂuI| tÒ�Q�
ÆÁ—bB� Á—b�« Ë ÁbFÓ� d�_U� ÂU� Òv� s}�� Ë Àb� s��� ÓÀb� ÊQ�

ÂU}I�« ÔXKF� UL]�« vÒ�« Ë vK� vM�� Èc�« Ôq�� >vK� W�b� s� ÓtL�U� vÓM�ù ]Ê≈ Ë
t��d�� ÎUL|dJ� Ë tK�« ‰u�— v�« W�d?Ô� Ë tK�« t�Ë Ó¡UG��« ÓtL�U� vÓM�« v�« p�c�

Æt�ÓK�Ôu� ÎUH|dA� Ë
Ád?L� s� ÓoHM| Ë t�u?�« vK� Ó‰UL�« „Ôd?�| Ê√ t?}�« ÔtÔKÓF�?| ÈcÒ�« vK� ◊d�?A| Ë
vÒ�?� ÎWÒ|œ ÓË Èd?ÔI�« Ác� q}�� œôË√ s?� Ól}�| ô Ê√ ÓË ¨t� ÈbÔ� Ë t?� Ód�Ó√ Y}?�

ÆU�«d� UNÔ{—« ÓqJAÔ�
p�?L?�?� q�U?� v� Ë« Ô̈bÓ�Ë U?N� ]sN?}K� ·u?�√ v�UÒK�« vzU?�≈ s� ÊU?� sÓ� Ë
ÓÃd�Ô√ b?� WI}�?Ó� v� Ë ÔW}� v� Ë U�Ôb�Ë Ó U?� ÊU� ¨t=EÓ� s� v� Ë U�b�Ë vK�

«٦٢.o�F�« U�Ó—]d� Ë Ò‚=d�« UNM�
از وصـ�ت آن حضـرت است كه با مـال او، چه كنند. آن را پس از
بازگـشت از صفـ�ن نوشت: ا1ن چ�ـزى است كه بنده4 خـدا، على
پســر ابـوطالب، دســتـــور مىFدهد، درباره4 مـــال خــود، و بدان
خــشـنودى خــدا را مـىFخــواهد، تـا وى را به بهـــشت درآورد و

آسودهFاش دارد.
از آن وص�ت است:

حـسن بـن على نگهـدارى مــال مـرا عـهـدهFدار شــود. خـود از آن
مصـرف كند و به د1گرى ببخشـا1د، بدان سان كه شناخـته است.
ـFو شـرع آن را روا ساخـتـه است ـ اگر براى حـسن حـادثهFاى پد1د
آ1د و حس�ن زنده باشد، او پرداختن بد1ن كار را شا1د، وص�ت را

انجام دهد، چنانكه با1د.
دو پسر فـاطمه ـFحسن و حسـ�ن ـ را از صدقه4 على همـان است كه
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از آنِ د1گر پســران است. من انجـام ا1ـن كـار را به عـهــده4 پسـران
فاطمه مىFگذارم، تا خشنودى خدا را به دست آرم و به فرستاده4 او

نزد1كى جو1م و پاس حرمت او و خو1شاوندى او را بدارم.
و با كسى كـه ا1ن كار را بدو واگـذار كرده، شرط مىFكـند كه اصلِ
مال را به حال خود نهد و از م�وه4 آن انفاق كند، چنانكه بدو فرمان
دادند و راه را نشـان داده؛ و ا1ن كـه نهـالـهـاى تازه4 خـرمـا بُنانِ ا1ن
دهFها را نفـروشـد، تا بسـ�ـار شـود و 1افـتن راه در خـرمـاسـتـان ـFو

شناختن آن ـ دشوار.
و هر 1ك از كن�ـزانم را كه بـا او بودهFام، اگر فـرزندى بُوَد 1ا باردار
باشــد، كن�ـز را بـه فـرزند دهند، و بـهـره4 او حــسـاب كننـد. اگـر
فـرزندش بمـ�ـرد و كن�ـز زنده بـاشـد، آزاد است. كن�ـز بودن از او

برداشته و او آزادى خو1ش را داشته.
ابن ابى الحـد1د، در شرح ا1ن وصـ�ت نامه، نكتـهFهاى در خور توجـهى را

1ادآور مىFشود، از جمله مىFنو1سد:
s� tL?�U� vM�ô ÒÅÊ« Ë» :نو1سدFا1ن كه حـضرت در وص�ت نامـه مى»
�?vK� vM�?� Èc�« q�?� vK� W?�b» از آن جـهت است كـه مـمكن است
كسى گمان كند آن دو چون سرپـرست و ناظر مصرف آن صدقات
هسـتـند، از ا1ن كـه ســهـمى چون د1گر فــرزندان داشـتــه باشند،
مـحـروم هسـتند و با1د منافع آن ب�ن د1گر فـرزندان كـه سـرپرسـتى

صدقات را بر عهده ندارند، تقس�م شود.٦٣»
اما وص�ت نامه فاطمه زهرا(س):

ابوبص�ر مىFگو1د: امام باقر(ع) به من فرمود:
©Ÿ®tL�U� W}�Ë pzd�√ ô√»
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قال: قلت: بلى.
∫Á√dI� Î̈U�U�� tM� Ãd�Q� ÎUDÓHÓ� Ë« ÎUIÔ� Ãd�Q� ‰U�

‰u?�— b??L?�?� XM� t??L�U?� t� X�Ë√ U?� «c?� Ær}?�d�« sL?�d?�« tK�« r��
V�}L�« Ë t?�dÔ��« Ë ¨‰ôÒb�« Ë ¨·«dF�« ∫WF�?��« UNDz«u�� XÓ�Ë√ ©’®tK�«
vK� vC� ÊU?� V�U� v�« s� vK� v�« r}�«d�« ÂÔ« ‰U� Ë t?}�U?B�« Ë vM�Ô��« Ë
v�U?� s}�?��« vC� ÊU?� ¨s}?���« v�U?� ¨s��?�« vC� ÊU?� s���« v�U?�
Ë Â«uF�« d}�e�« Ë œu�ô« s� œ«bI?L�« ∫p�– vK� tK�« bN� ÆÈb�Ë s� d��ô«

« .٦٤V�U� v�« s� vK� V��
ابوبص�ـر مىFگو1د: امام باقـر(ع) فرمود: مىFخواهى وصـ�ت نامه4

فاطمه زهرا(س) را بر تو بخوانم؟
من گفتم: بلى.

ابوبص�ر مىFگـو1د: ابوجعفر(ع) جـعبه كوچكى، 1ا سـبد كوچكى
آورد و نوشتهFاى از آن ب�رون آورد و خواند: به نامِ خداوند بخشنده4
مهربان. ا1ن وصـ�ت نامه فاطمه، دخـتر محمـد رسول خداست.
وصـ�ت كرد: تمـام هفت نخلستـانِ: عراف، و دَالل، و بُرقـه، و
م�ثَب، حُـسنى، و صاف�ه و باغـچه4 مادر ابراه�م، مار1ه4 قـبط�ه، بر
عهـده4 على ابن ابىFطالب قـرار بگ�رد [سـرپرستى، بهـرهFبردارى از
آنهـا و اجراى وصـ�ت] و اگر على از دنـ�ا برود، بر عـهده4 حـسن و
اگر حـسن از دن�ا برود بر عهده4 حـس�ن و اگر حسـ�ن از دن�ا برود بر
عـهـده4 بزرگـتـر1ن از فـرزندانـم خـواهد بود كـه سـرپرست اجـراى
وص�ت باشد. شاهد ا1ن وص�ـت خداست و مقداد بن اسود كندى

و زب�ر بن عوام و كاتب سند، على بن اب�طالب.
ا1ن دارا1�هـا، نخلستانهـاى آباد و پرثمر، چشمـهFهاى جارى و جوشـان، كه
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در اخـتـ�ـار امـام بـود و از آن بهـره مىFبرد و به د1گران، بهـره مـىFرسـاند، غـ�ـر از
دارا1�ها و ثروتى بود كه به طور طبـ�عى، امام در طول زندگى به دست آورده بود و
1ا از شركت در جنگهـا، چه در روزگار خلفا و چه در دورانِ امـام على(ع)، بسان

د1گر شركتFكنندگان و فرماندهان سپاه اسالم، سهم مىFبرد و مواجبى داشت.
در تار1خ آمـده است، به سال ٢٦ هجـرى، در دوران خـالفت عثـمان، كـه
آفر1قا به دست سپاه اسالم فتح شد، 1كـى از فرماندهان، امام حسن مجتبى بوده
است٦٥. و ن�ز در فتح مازندران، به سال ٣٠ هجرى، از فرماندهان سپاه اسالم

بوده است٦٦.
دقت و درنگ روى زندگى امام و چگونگى برآورده ساخـتن ن�ازهاى مادى
خـود و خـانواده و بـهـرهFرسـانى به د1گران، نكتــهFهاى روشن و درسFآمـوزى را
فراروى انسان مـسلمان مىFگذارد و به روشنى مىFنما1ـاند كه كار و تالش، براى
كسب روزى حـالل و هز1نهFكردِ آن بر اساس آمـوزهFهاى وَح�ـانى، سبك زندگى

را دگرگون مىFسازد و زندگى سالم، در پرتو اقتصاد سالم را رقم مىFزند.
∫©Ÿ®s}�� ÂU�«

آنFچه از چگونگى امـرار معـاش حضـرت مـجتـبى ب�ان كـرد1م، در زندگى
امام حس�ن ن�ز جلوهFگر است. سفره4 گستردهFاى كه على بن ابىFطالب، با كار و
تالش، گـسـتـرانـد و آبادان�ـهـا1ى كـه رقم زد، بـراى فـرزندان آن حـضـرت، زاد

برزاد، ما1ه آرامش بود و زم�نهFساز كار و تالش و آبادانى و آبادگرى.
امـام حسـ�ن وقـتى قـدرِت جـسمى 1ـافت و تواِن كار، نخـلستـانهـاى آباد و
چشمهFهاى جارى پدر و باغها و نخلستانهاى جدّ بزرگوارش، رسول خدا(ص)

را فراروى د1د و زم�نهFهاى بس مناسب براى كار و درآمدزا1ى و تول�د ثروت.
او كه فكر و ذهنFاش، با آموزهFهاى وَح�انى درباره4 كار و ارزش آن، درآم�خته
و عج�ن بود، كـار و تالش پدر را براى كسبِ روزى حالل مىFد1د، دامن همت
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بر كمـر زد و كار را سرلوحه4 زندگى سـالم خو1ش قرار داد كـه ثمره4 پربركت آن،
به روشنى در زندگى آن حضـرت و در بخششـها و برآوردنِ هز1نهFهاى رو1ارو1ى
با حكومتِ ستمFپ�شه و جنا1تFكار اُموى، بو1ژه 1ز1د بن معاو1ه، د1ده مىFشود.

∫©Ÿ®œU�� ÂU�«
پس از فاجـعه دردناك و غمFانگ�ـز كربال و آسـ�ب جبرانFناپذ1ـرى كه بر اهل
ب�ت رسول الله وارد شـد و ستون واسـتوانه آن فرو ر1ـخت و برپادارندگان آن در
1ك روز، در خون خود غلط�دند، براى شخصى كه خاندان به جاى مانده بود،

راهِ َبس دشوارى فراروى بود.
آن بزرگـوار، افـزون بـر رهبـرى مـعنوى، برآوردن ن�ــازهاى مـادى خـود و
خانوادهFها1ى كـه سرپرستـان خود را در شبـ�خون 1ز1د1ـان به حر1مِ اهل ب�ت، از

دست داده بودند، از وابستگان و غ�روابستگان، بر عهده داشت.
او مىFبا1ست، افـزون بر كار و تالش براى خـانواده و سر و سـامان دادِن به
زندگى شـــخــصـى، در آن روزگــارِ ســخـتِ پس از آن رو1داد ســـهــمگـ�ن، با
سـرپرسـتى و نظارت و پىFگـ�ـرى دقـ�ق مـوقـوفـات على بن ابىFطالب و فـاطمـه
زهرا، نمىFگذاشت اهل ب�ت به تنگنـا ب�فتند و فقـر و فاقه، گر1بانFشـان را بگ�رد

و راه نفوذ دشمن و از هم گسستگى را در خاندانِ نبوى پد1د آورد.
امام صادق(ع) مىFفرما1د:

«جدّم على بن الحس�ن، هر بامـدادان به دنبال كسب و كار از خانه
ب�ـرون مىFآمـد. روزى شـخصى بـه حضـرت مىFگـو1د: اى پسـر

رسول خدا كجا مىFروى؟
جــدم در پاسخ مىFفــرمـا1د: اتَصَــدَّقُ لعــ�ـالـى. مىFروم تا براى

خانوادهFام، صدقه ته�ه كن!
آن شخص مىFپرسد: آ1ا صدقه طلب كنى؟
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جدّم در پاسخ مىFفرما1د:
« .t}K� W�b� tK�« s� uN� ‰ö��« VK� s�»

هر كس كه [بار و كاسبى] كسب مال حالل كند، آن مال از جانب
خدا، صدقه براى اوست.٦٧»

∫©Ÿ®d�U� ÂU�«
كار روى زم�ن و بهرهFگـ�رى از دامن آن براى اداره4 زندگى، سنت حسنهFاى
بوده كه امـامان، به آن پاىFبندى و1ژهFاى داشـتهFاند. در زندگى تك تك امـامان،
ا1ن و1ژگى بـرجـســتـه د1ده مىFشــود كــه آنان، با همـه4 راهFهـا1ى كـه براى امــرار
مـعاش، فـراروىFشان گـشوده بوده، دست از كـار روى زم�ن نمىFكـش�ـدهFاند و
همـه4 تالشFشان بر ا1ن بوده زمـ�نى را آباد كنند، نخلسـتانى را به بار بنشـانند و به

ثمردهى برسانند.
امـام باقـر(ع) افـزون بر سـرپرسـتى مـوقـوفـات على بن ابىFطالب و فـاطمـه
زهرا، و مراقبـتهاى و1ژه از آنها، خـود ن�ز كشاورزى مىFكـرد و كار را بر راحتى

برترى مىFداد. على بن منكدِر مىFگو1د:
«در ن�ـمروزى گرم، از مـد1نه ب�ـرون و به سوى ناحـ�هFاى رهسـپار

شدم.
ابوجعفـر محمد بن على را د1دم كه در مزرعـهFاش كار مىFكرد. با
خود گفـتم: سبحان الله! پ�رى از پ�ران قـر1ش، در ا1ن گرما، در

طلب دن�ا تالش مىFكند.
با1د او را مـوعظه كنم. نزد1ك شـدم و سـالم گـفـتم. ابوجعـفـر،

نَفَسFزنان، سالم مرا پاسخ داد.
گفتم: خـداوند امور تو را اصالح كند. پ�رى از پـ�ران قر1ش، در
ا1ن گرما، با ا1ن حال، براى دن�ا تالش كند. شا1سته ن�ست. اگر
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در ا1ن حال، اجل سرآ1د و پ�ك مرگ درآ1د، چه خواهى كرد؟
ابوجعفر فرمود:

W�U� ›s� W?�U�¤ v� U�« Ë v�¡U� ¨‰U?��« Ác� vK� U�« Ë  uL?�« v�¡U� u�»
XM� U??LÒ�« Ë ”UM�« s?� Ë pM� v�U??}?� Ë v�??H� U??N� Òn�Ó« ÆÒÅq� Ë Òe??� tK�«

« .tK�« v�UF� s� W}BF� vK� U�« Ë  uL�« v�¡U� u� ·U�«
اگـر پ�ك مـرگ با ا1ن حـالت درآ1د، مـرا در طاعت و بندگى خـدا
خـــواهد د1د؛ چـرا كـــه من با ا1ـن تالش و كـــوشش، خـــودم و
خانوادهFام را از دراز كـردِن دسِت ن�از، به سـوى تو و د1گر مردم،

بازمىFدارد.
على بن منكدِر مىFگو1د: به امام عرض كردم:

«صدقت 1رحمك الله. اردت أن أعظك و وعظتنى٦٨»
خداوند تـو را رحمت كناد. خواسـتم تو را اندرز دهم؛ اّمـا تو مرا

اندرز دادى.
در منابع تار1خـى و روا1ى آمـده است كـه امـام باغـهـا1ى داشـتـه و در آنهـا به

كشاورزى مىFپرداخته است.٦٩
امام، از درآمدى كه داشت بر گستره و دامنه4 امالك خود مىFافزود، تا براى
خود و فـرزندانFاش، راهِ درآمدى باشد و زمـ�نهFاى براى كار. از جـمله زم�نى از
هشام بن عبدالملك، به هزار د1نار و ملكى از سل�ـمان بن عبدالملك٧٠ و زم�نى

در منطقه4 عُر1َض، واقع در واد1هاى شرقى مد1نه خر1د٧١.
امام، با كوشش، كه زبانزد همروزگـاران آن حضرت بود و خاص و عام از
آن سـخن گـفـتــهFاند، اقـتـصـاد سـالمى را براى خـود و خــانوادهFاش و اسـتـفـاده

ن�ازمندان، پىFر1زى كرد.
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∫©Ÿ®‚œU� ÂU�«
امـام در كنـار پدر بزرگـوارش و همـراهـى و همگامى با آن حـضــرت، كـار
آزموده شد و راهFهاى كسب درآمد سالم را آموخت. آن حضرت، چه در دوران
حـ�ــاتِ پدر و چه پس از حـ�ــات ا1شـان، از راه كــشـاورزى، بخش مــهـمى از

ن�ازهاى زندگى خود را برآورده مىFساخت و از د1گران دستگ�رى مىFكرد.
امـام، افزون بر اداره4 زمـ�نهاى مـزروعى و نخلسـتانهـا1ى كه از پدر به جـاى
مانـده بود و كسب درآمـد از آنها و مـوقوفـاِت على بن ابى طالب و فاطمـه زهرا،
كار در مزرعه عُر1َض٧٢ در نزد1كى شهر مد1نه، در منطقـه «ع�ن ز1اد» نخلستان
بزرگى داشت كه به گـفته آن حـضرت، درآمد سـاالنه4 آن، چهار هزار د1نار بوده

كه ب�شFتر براى رفع ن�ازِ ن�ازمندان، هز1نه مىFشده است.
نمـونهFها و شواهد بسـ�ـارى از س�ـره4 معـ�ـشتى حـضرت در دست است كـه
ب�ـانFگـر كـار و تالش آن حـضـرت روى زمـ�ن و در نخلسـتـانهـا، براى برآوردن

ن�ازهاى زندگى و بهرهFگ�رى از دسترنج خود است:
١. در خبرى آمـده است كه مصاِدف، غالم امام، در هنگام چ�ـدن خرما از

نخلستان امام، به سائل كمك نمىFكند و مىFگو1د: خدا به تو بدهد.
امـام، او را از ا1ن كـار بازمىFدارد و مىFفـرمـا1ـد: دست كم، به سـه نفـر از

سائالن و فق�ران، با1ستى كمك شود٧٣.
٢. امــا در هنگام بـرداشت گندم از مــزرعــه4 خــود، به غــالمــان خــو1ش

سفارشها1ى مىFفرما1د٧٤.
٣. امام، براى كـار در مزرعه، افزون بر غـالمانى كه داشت، كـارگرانى را
هم به كار مىFگرفت. خـ�لى مق�د بود كه مزد كارگـران را پس از به پا1ان رس�دِن
كار، پرداخت كند. از ا1ن روى، به غالمFاش، معتب، تأك�د مىFفرمود كه پ�ش

از خشك شدن عرق ا1ن كارگرها، مزدشان با1ستى پرداخت شود.٧٥
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٤. امام، طلب روزى حالل را باعث خشنودى خدا مىFدانست و مىFفرمود:
با ا1ن كـه كـسـانى را دارم كـه به جـاى من كـار كنند، امـا در مـزرعـهFام چنان كـار

مىFكنم كه عرق بر1زم٧٦.
٥. اسمـاع�ل بن جابر شـاگرد امـام صادق، مىFگو1د: امـام صادق را د1دم
كه در مزرعـهFاش در حال باز كردن راه آب، با ب�ل بود و لباسى كـرباسى و خشن

پوش�ده بود٧٧.
∫©Ÿ®r�U� ÂU�«

امـام، در دورانى زندگى مىFكـرد و مىFبا1ست رسـالتِ الهى خـود را جامـه4
عمل بپوشاند كه علو1ان و در رأس آنان شخص ا1شان، از سوى دستگاه حاكم،
در تنگنا و ز1ر فـشـاِر س�ـاسى، اقتـصـادى و اجتـماعـى بودند. امام براى ا1ن كـه
تنگناى مـالى، عـلو1ان را از تالش و حـركـتـهـاى انقـالبى بازندارد و زمـ�نFگـ�ـر
نسـازد، هش�ـارانه سازمـان وكالِت مـالى را پىFر1زى كـرد. با ا1ن سازمـاندهى،
خمس، زكات، نذورات و صدقات، درآمد موقوفات و هدا1ا، از سرتاسر بالد
اسالمى، به سـوى امام سراز1ر شـد. ا1ن سازماندهى وكـالت مالى، در آن دوره
و برهه، چنان نقشFآفر1ن بود كـه به هارون الرش�د گزارشـهاى بس�ار رسـ�ده بود
مبنى بر ا1ن كه امـوالى از شرق و غربِ سرزم�نهاى اسـالمى، به سوى موسى بن
جـعفـر(ع)، سراز1ر مىFشـود و وى آنها را در خـزانهFها1ى نگهـدارى مىFكند، از

ا1ن روى، هارون، آن حضرت را احضار و خطاب به ا1شان گفته بود:
«به ما گزارش شده كه از مردم، خراج در1افت مىFكنى.»

امام در پاسخ فرمود:
.Ã«d��« o|d� s� Î«—UM|œô Ë ÎUL�—œ Òv�« qLÔ� U� Áu�M�U� «bL�� YF� Èc�«»

v� t?}�M� Ò̈Åq?� Ë Òe� ¨tK�« U?NK�« v��« W|b?N�« q�?I� ¨V�U� v�« d?�UF?� UÒMJ�
rK� b??� Ë ÔX�??�Ó_ Ÿ«—– v�« ÔX}??�Ôœ u� Ë ÔXK�??ÓIÓ� Ÿ«d??� v� Èb�Ô« u� ªt�u??�
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fL��« s� nK��« UMFM� U� Ë U�ÒËb� …d�� Ë t?}� s�� U� o}{ ¨s}M�RL�«d}�«
UM{Òu?� Ë W?�b?B�« UM}K� X�Òd?� Ë d?�ô« UM� ‚U?C?� »U�J?�« t� UM� oD� Èc�«

« .٧٨W|bN�« ‰u�� v�« U�—dD{U� fL��« UNM� ÒÅq� Ë Òe� ¨tK�«
به خدا1ى كـه محـمد(ص) را به پ�امـبرى برانگ�ـزاند، به سوى من
درهم و د1نارى از راه خــراج، فـرسـتــاده نشـده است. لـكن، مـا
خـاندان ابى طالب، هد1ه را مىFپذ1ر1م، همـان كه خـداوند بر نبى

گرامىFاش حالل فرمود، خود آن حضرت فرموده است:
اگر برا1م پاچه گوسفندى ب�ـاورند، مىFپذ1رم و اگر دعوتم كنند به

خوردن دست گوسفندى، اجابت مىFكنم.
خل�ـفـه مىFداند، تنگنا1ـى كه مـا در آن قـرار گـرفـتـهFا1م و فـراوانى
دشمنان ما را. پ�ـش�ن�ان خمس را از ما باز نمىFداشـتند، همان كه

كتاب خدا بدان گو1است كه و1ژه ماست.
امر بر مـا تنگ شده، صدقـه هم بر ما حرام گـرد1ده و به جاى آن،
خداوند براى ما خـمس قرار داده كه آن هم از ما بازداشـته مىFشود

و اكنون، ناگز1ر1م، هد1ه را بپذ1ر1م.
امـام، براى اداره4 زندگى شخـصى، 1ا همـه سختFگـ�ـر1ها و عـائلهFمندى،
دغدغه4 خاصى نداشـت كه بر بناى قو1م و استوارى تك�ه داشت: مـوقوفات امام
صادق، امام على و فاطمه زهرا. و خود در امور كشاورزى 1د طوال1ى داشت و

تالش گسترده در كاشت و برداشت.
گزارشها و خبرهاى گوناگونى از كارِ امام روى زم�ن و كاشت و برداشت،
مزرعهFدارى و باغدارى و امرار معاش از ا1ن راه، وجود دارد، كه پارهFاى از آنها

را در ا1ن جا 1ادآور مىFشو1م:
١. حسن بن على بن ابى حمزه، از پدرش نقل مىFكند:
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«رأ1ت ابالحـسن(ع) 1عـمل فى ارض له قـد اسـتنقـعت قـد مـاه فى
العرق. فقلت له: جعلت فداك، أ1ن الرجال؟

.v�√ s� Ë t{—« v� vM� d}� u� s� b}�U� qL� b� °vK� U| :فقال
فقلت له: و من هو؟

«uKL?� b� «u�U?� rNK� ©Ÿ®vzU�¬ Ë s}M�RL�«d?}�« Ë ©’®tK?�« ‰u�— :فقال
« .٧٩s}��UB�« Ë ¡U}�Ë_« Ë s}K�dL�« Ë s}}�M�« qL� s� u� Ë rN|b|Q�

على بن حمزه مىFگو1د: امام كاظم(ع) را د1دم در مزرعهFاش كار
مىFكند، در حالى كه پاها1ش خ�س عرق بود.

بدو گفتم: قربانت گردم، كجا1ند كارگران؟
فرمود: 1ا على! كسانى به دست خود بر روى زم�ن كار مىFكردند

كه از من بهتر بودند و ن�ز از پدرم.
گفتم: چه كسى؟

فـرمود: رسـول خدا(ص) و امـ�ـرالمومنـ�ن و پدرانم، همگى، با
دستـان خود كار مىFكردند و كـار كشاورزى، از كـارها1ى بوده كه

انب�اء، رسوالن الهى و اوص�اء و صالحان بدان مىFپرداختهFاند.
٢. محمد بن عبدالله بكرى مىFگو1د: براى گرفتن قرض از امام موسى بن
جعـفر(ع) به قـر1ه4 نَقمـى، در اطراف مد1نه، كـه مزرعـه حضرت در آنFجـا بود،

رفتم. با حضرت در مزرعه د1دار و خواستهFام را با ا1شان در م�ان گذاردم٨٠.
٣. امـام مزرعـهFاى داشـته به نام «1ـس�ـر1ه» كـه على بن اسمـاعـ�ل در هنگام
سعـا1ت از امام، مـدعى مىFشود: مـوسى بنFجعـفر، ا1ن مزرعـه را به سى هزار

د1نار خر1ده است٨١.
٤. بخشـى از هبهFها و بخشـشهـاى امام، زمـ�نهاى كشـاورزى بوده است.
امـام، به افـراد، به گونـهFاى كمك مىFكـرد كـه بتـوانند روى پاى خـود با1سـتند و
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آبرومندانـه، زندگى خـود را بگـذرانند؛ از ا1ن روى به غــالمـان خــود در هنگام
آزادى، قطعـه زمـ�نـى آباد مىFبخـشـ�ـد، تا آنان پس از آزادى، به آســانى بتـوانند
هز1نهFهاى زنـدگى خـود را برآورده سـازند و تول�ــد ثروت كنند٨٢. روى همـ�ن

اصل، به فرزندش احمد، قطعه زم�نى براى كشت و برداشت، اهدا كرد.
٥. مصعب، در ضمن روا1تى، 1ادآور مىFشود كه امام را د1ده است كه در

نخلستان خودشان، در كار چ�دن خرما بوده است٨٣.
٦. در روا1تى آمده است: حضرت كـفن خود را براى بانوى مؤمنهFاى اهل

ن�شابور، به نام شط�طه فرستاد، و به وى پ�ام داد:
«ا1ن كفن را از پنبهFهاى مزرعه4 خودم ته�ه كردهFام٨٤. »

ا1ن نمـونهFها و دهFها نمونه4 د1گـر، ب�انFگـر رفتـار اقتـصادى سـالم و ترازمند
امـام مـوسى بن جـعـفـر است كـه از راه كـشـاورزى و نخلسـتـان دارى، به تول�ـد
ثروت مىFپردازد و هز1نهFهاى زندگـى خود، پ�ـرامونـ�ان و ن�ـازمندان را برآورده
مىFسازد. و با ا1ن برنامهFر1زى دق�ق مع�شتى، جلوهFاى از سبك زندگى اسالمى

سالمِ تك�ه بر كار و تالش و كشت و برداشت را مىFنما1اند.
∫©Ÿ®U{— ÂU�«

نگاهى دقـ�ق به زوا1اى زندگى امـام مـوسى بن جعـفـر و چگونگى برآوردن
ن�ـازهاى مـادى زندگى و امــرار مـعـاش، كـه شـمـهFاى از آن فـراد1د نهـاده شـد،
مىFتوان به روشنى راهى را كه امام رضا(ع) براى برآوردن ن�ازهاى مادى زندگى

پ�ش گرفته، در1افت.
تالش رسول خدا و امامان، بو1ژه پدر بزرگوارش در راه ساماندهى اقتصاد
سالم، تول�د ثروت و برآوردن نـ�ازهاى مادى با كد 1م�ن و عـرق جب�ن، چراغ و

نقشه راهِ امام رضا بود براى پىFر1زى زندگى سالم در پرتو اقتصاد سالم.
امـام مـوسى كـاظم(ع) برابر وصـ�ت نامـهFاى كـه از ا1شـان به جـاى مـانده،
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زم�ـنهاى مـزروعى و نخلستـانهاى آباد و ثمـرده را وقP فرزنـدان كرد٨٥ كه امام
رضا، پس از شهادت پدر بزرگوارش، از آنها بهرهFمند بود.

1اقوت حموى ن�ز از منطقهFاى به نام خاخ(ب�ن مكه و مد1نه) نام برده كه امام
رضا(ع) درآنFجا مزرعهFاى داشته است٨٦.

∫©Ÿ®ÈdJ�� s�� ÂU�« Ë ÈœU� ÂU�« ¨œ«u� ÂU�«
روشن شد كه امامـان(ع)، 1كى پس از د1گرى، اداره4 مادى زندگى خود را
بر اسلوب دق�ق و صـح�ح و برابر معـ�ارهاى وَح�انـى استوار ساخـتهFاند، درباره4
شـمـارى از آن گرامـ�ـان، گـزارشهـاى كم و ب�ش دقـ�ـقى در باب كـار و برآوردن
هز1نهFهاى زندگى از راه كشاورزى در دسترس بود كه ارائه شد و درباره4 شمارى
د1گر از آن بزرگواران، از جمله ا1ـن سه امام همام، 1ا به سبب عـمر كوتاه، 1ا به
سـبب فـضـاى اخـتناق آمـ�ـز و بازداشـتـن آنان از برخـوردارى از زندگى عـادى،

اطالعات كمى در اخت�ار است.
درباره4 امـام جواد(ع) ابـن جوزى(م: ٥٩٧ ق) به نخلـستـانى اشـاره مىFكند

كه در آن، غالمانى به كار مشغول بودهFاند٨٧.
و افزون بر ا1ـن، وص�تFنامه امـام ن�ز ب�ـانFگر امـالك و دارا1�ها1ـى است كه
امام از آنها برخوردار بوده است. امام سرپـرستى امالك خود را در وص�تFنامهFاى،
به عـبدالله بن مـسـاور مىFسپـارد، تا زمانى كـه فـرزندش، امام هادى(ع) به حـدّ

بلوغ برسد:
محمد بن حس�ن واسطى مىFگو1د:

«اّنه َسـمِع احمـد بن أبى خالد مـولى ابى جـعفـر 1حكى أنّه أشهَـدَهُ
على هذه الوَص�ة المنسوخة.

s� vK� Ós� Ób?ÒL?�� d?HF?�U�√ ÒÅÊ√ d?HF?� v�« v�u?� b�U� v�√ Ôs?� ÔbL?�« ÓbN?Ó�
©Ÿ®V�U� v�« s� vK� s� s?}�?��« s� vK� s� b?L?�� s� d?H?F� s� v�u?�
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t}�« ÓmÓKÓ� «–« v�u?� d�√ ÓqÓFÓ� Ë t�«u?�√ Ë t�HM� tM�« vK� v�« v�Ë√ tÒ�√ ÔÁb?N�√
Ë  UIHM�« Ë ‰«u�ô« Ë ŸU}ÒC�« s� t��ÓdÓ� vK� ULzU� —ËU�ÔL�« s� tK�«b�� ÓqÓFÓ�
—ËU?�L�« Ôs� tK�«Ôb?�?Ó� Ód]}?Ó� ¨bÒL?�?� Ôs� vK� ÓmÔK�| Ê√ v�« p�– d?}� Ë o}?�]d�«
Âu?I| ¨t?}�« v�u?� Ód�√ Ôd?]}?BÔ| Ë t�«u?�√ Ë t?�H� d?�ÓQ� ÔÂÔu?I| ¨t?}�« Âu?}�« p�–
ÔÂu| p�– Ë ÆU?N� Ó‚Òb?BÓ� v�Ò�« t�U?�b?� v� U?L?N?}�« ◊d?� vK� U�Ób?FÓ� t?�?HM�

«  …٨٨.s}�zÓU� Ë Ós|dA� ÓWÓMÓ� t���« È– s� ÓÊuÓKÓ� ‰U}� Àö�� b�_«
واسطى مىFگـو1د: از احـمد بن ابى خـالد، خـادم ابى جـعفـر(ع)
شن�ـدم كـه آن حـضـرت او را بر ا1ن وصـ�ت نامـه4 مكتـوب، گـواه

گرفته است.
گواهى دهد احمد بن ابى خالد، خادم ابى جعفر، بر ا1ن كه: ابى
جعـفر مـحمـد بن على بن موسى بن جـعقـر بن محمـد بن على بن
حـسـ�ن بن ابى طالب(ع) او را گـواه گـرفت كـه او به پسـرش على
وص�ت كـرد درباره4 امور خودش و خـواهرانFاش و ن�ز امـر موسى
را زمـانى كـه به او مىFرسـد. و عـبـدالله بن مـسـاور را سـرپرست
امالك و مخارج و بردگان و سا1ر تـركه4 خود قرار داد، تا زمانى كه
على بن محمد به سنFّ بلوغ برسد. آنFگـاه عبدالله بن مساوِر، آنها
را به او تحـو1ل دهد، تا او به كار خـود و خواهرانFاش ق�ـام كند و
كـار مــوسى را به خــود واگـذارد، تا او هم پس از آنـان: على بن
محمـد و عبدالله بن مسـاور، به كار خود ق�ـام كند و برابر وص�ت

پدر، درباره4 صدقاتى كه مىFدهد، عمل كند.
ا1ن وصـ�تFنامـه به تار1ـخ 1كشنبـه، سـوم ذىFحـجـه4 سـال ٢٢٠،

نگاشته شد.
امـام حـسن عـسكرى، تمـام عـمر خـود را به اجـبـار و به دسـتـور خل�ـفگان
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عباسى در سامراء سپرى كـرد و از زندگى در سرزم�ن آباء و اجدادى و دسترسى
به امالك، باغستانها و نخلستانها1ى كه از پدرانFاش به جاى مانده بود، بازداشته
شد و اطالع دقـ�قى از ا1ن كـه در سامـراء، چگونه زندگى خـود را اداره مىFكرده
است، وجود نـدارد، احتمـال مىFرود از راه اجاره4 امـالك خود در مد1ـنه، امرار

معاش مىFكرده است.
 —U��

تجـارت از اركـان مـهم اقـتـصاد اسـت. از د1رباز تاكنون، بخش مـهـمى از
اقـتـصاد جـامـعـه4 بشرى، از راه تجـارت، برآورده مىFشـده است. و اسـالم، به
خـاطر نقش مـحـورى داد و سـتـد در تولـ�ـد ثروت و رفـاه عـمـومى، به تجـارت

اهم�ت و1ژه داده و با شرا1طى آن را پذ1رفته و بر رونق آن تأك�د ورز1ده است.
s� Á—U?�� ÓÊuJ� Ê« UÒ�« q�U?��U� rJM}� rJ�«u?�« «uK�Q� ô« «uM�¬ s|c�« U?N|« U|»

«٨٩.rJM� ÷«d�
اى كـسـانى كـه گـرو1دهFا1د، خـواستـه هاتان را مـ�ـان خـود، تبـاه

مخور1د، مگر سودا1ى باشد از سر خشنودىFتان.
على(ع) مىFفرما1د:

Ë Òe� tK�« ÒÅÊ« Ë ”UÒM�« Èb|√ v� UÒL?� ÎvM� UN}� rJ� ]ÊSÓ� ¨ «—U�?=�K� «u{ÒdFÓ�»
«٩٠.s}�_« Ó·dÓ��ÔL�« ÔV�Ô| ÒÅq�

به كـارهاى تجارى پـرداز1د، كه بازرگـانى شـما را از مـال د1گران
بىFن�ـاز مىFكند. خداى عـزّ و جلFّ، پ�ـشهFور درسـتكار را دوست

دارد.
حـضرات مـعـصومـ�ن، گـرچه در ا1ن عرصـه كم وارد شـدهFاند، امّا همـان
ورودى كه براى چند تن از آنان به حق�قت پ�وست و با نكتهFهاى درسFآموزى كه
در باب تجارت ب�ان فرمودهFاند، راه روشنى را فراروى مسلمانان و عالقهFمندان
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به اقتصادِ سالم بر اساس آموزهFهاى وَح�انى، مىFنما1اند.
آنFچه از س�ره4 رسول خدا(ص) در سفر تجارى آن حضرت، پ�ش از بعثت،
بازتاب 1افـته، بسـ�ار درسFآموز است و بـ�انFگرِ تجـارتِ پاك و راه درستِ داد و

ستد و بده بستان.
تجارت اگر به درستى انجام بگ�رد و مسلمانان، رسول خدا و ائمه هدى را
اسوه قرار دهند، سرچشمه4 بس�ـار زاللى است كه آبادانى سرزم�نهاى اسالمى را

در پى دارد.
سفـر تجارى حـضرت رسـول، كه به گـونه4 شراكت و مـضاربه، با خـد1جه
بوده است٩١، آثار خوشـا1ندى در همراهان، بو1ژه بر روى غـالم خد1جه داشـته
و آنان را با تجارِت پاك و بى غل و غش و جوانمردانه آشنا ساخته و در حق�قت،
آن حضرت، در ا1ن سفر، بناى تجارتِ درست را گذارده است. هم�ن روش و
آموزهFهاى آن حضرت است كه سپسـها در روش تجارى مسلمانان اثر مىFگذارد

و در رفتار و كردار آنان، بازتاب مى1Fابد.
امـام باقـر و امـام صـادق(ع) كـه در ب�ن ائـمـه، به كـار تجـارت، ورود پ�ـدا
مىFكننـد، ا1ن سـ�ــره و روش و آمـوزهFهاى وَحــ�ـانى را در ا1ن بـاب، به روشنى
جلوهFگـر مـىFسـازند و راِه تجـارت درست را مـىFنمـا1انند و به مــردم، در عـمل
رهنمود مىFدهند براى رس�دن به سبكى سالم در زندگى، تجارت سالم و پاك را

پ�شه كنند.
پس 1كى از راهFهـاى برآوردن ن�ـازهاى مــادى زندگى خـود و پـ�ـرامـونـ�ـان
تجـارت است. سـوِد عـادالنه و از روى انصـافى كـه از ا1ن راه به دست مىFآ1د،

حالل و از درآمدهاى مشروع و س�ره4 معصومان بر آن مهر تأ1�د زده است.
رسول خدا، محمد مصطفى(ص) به روا1ت امام صادق(ع) پس از رس�دن
به مقام نبوت ن�ز، براى برآوردن ن�ازهاى زندگى، داد و ستد و خر1د و فروش و
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در حق�قت كار بازرگانى داشته است:
«أنFّ رسول الله(ص) اشترى ع�را أتت من الشّام فـاستَفضَل ف�ها ما

قضى د1َنه و قسَمَ فى قَرابَته.٩٢»
رسول خـدا، كاروانى تـجارى را كه از شـام آمده بود، خـر1د و از
آن سـود برد و با ســود آن، بدهى خـود را داد و بخــشى را هم ب�ن

خو1شان و نزد1كان، تقس�م كرد.
و امـام باقــر(ع) برابر روا1تى كــه از امـام صـادق(ع) در دست اسـت به كـار

بازرگانى ورود پ�دا كرده است:
Ác�Q� ∫«u�U?I� Æ—U�?Ò��« t� U�œ Ë U�U?F� lMB� d?B� s� ŸU�?� ©Ÿ®v�ô Âb�»

Áœ“«Ëœ ¨Áœ t� pM�

Æp�– ÊuJ| r� Ë ∫v�« rN� ‰UI�

Æs}H�« ¨·ô¬ …dA� v� ∫«u�U�

«٩٣W�ËU�� rN�U�� UH�√ dA� vM�Q� ¨ŸU�L�« «c� rJF}�« v�« ∫v�« rN� ‰U�

امام صـادق مىFفرما1د: براى پدرم، از مـصر كاال1ى به شـهر وارد
شـد، م�ـهـمـانى ترت�ب داد و طعـامى مهـ�ـا سـاخت و شمـارى از
تاجران ا1رانى را دعوت به طعام كرد. تاجران در ا1ن م�همانى، به

پدرم گفتند: كاالى شما را به ده، دوازده خر1دار1م.
پدرم فرمود: 1عنى به چه مقدار؟

گفتند: ده هزار، دوهزار.
پدرم به آنـان گـفت: ا1ـن كـاال را به 1ـازده هزار مىFفــروشم. پس
فـروخت بـه آنان، بدون ا1ن كـه از رأسFالمــال، سـخنى به مــ�ـان

ب�اورد.
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امــام صـادق(ع) براى برآوردن نـ�ـازهاى مــادى زندگى، به تجــارت روى
مىFآورد و سرمـا1ه در اخت�ار كـسانى از 1اران خود مىFگـذارد، تا با آن به تجارت

بپردازند.
محمد بن عُذافِر بن ع�سى صرِفى كوفى نقل مىFكند:

¨d�«c?� U| :قـال: دفع الى ابو عـبدالله(ع) سـبـعمـأئة د1نار و قـال»
Ë Òe?� tK�« v�«d| Ê√ X��?�« sJ� Ë Ád?� v� U� „«– vK?� UÒ�√ ¡v� v� U?N�d?�«

.Ábz«uH� U{dF�� ÒÅq�
قال عُذافـر فربحت ف�ها مائة د1نـار، فقلت له فى الطواف: جعلتُ

فداك، قد رزق الله عزّ و جلFّ ف�ها مائة د1نار.
«٩٤.v�U� ”√— v� UN���√ :فقال

عُذافِـر مىFگو1د: امام صادق(ع) هفـتصد د1نار طال به من سـپرد و
گفت:

آن را به كـار ب�نداز. ا1ن را داشـتـه باش كه من به سـود آن حـرصى
ندارم، اّمــا دوست دارم كـــه خــداوند بزرگ و شكوهFمـند، مــرا

مشتاق روزى بب�ند.
عُـذاِفـر مىFگـو1د: من با آن مـبلغ، صـد د1نار سـود بردم و بعـدها
ابوعبدالله را در حال طواف د1دم و گفتم: قربانت شوم. خداوندِ

بزرگ و شكوهFمند صد د1نار طال نص�ب شما كرده است.
ابوعبدالله(ع) گفت: آن را جزءِ سرما1هFام منظور كن.

ابى جعفر فرازى مىFگو1د:
«امـام صـادق غـالم خود، مـصـادف، را فـراخـواند و به وى هزار

د1نار داد و فرمود:
.«Ëd�� b� v�U}� ÒÅÊU� dB� v�« Ãd�� v�� eÒN��
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آماده شـود و به سوى مصـر حركت كند كـه اهل و ع�ال من بسـ�ار
شدهFاند.

مـصادف، آمـاده شد و كـاال1ى خر1ـد و با كاروانى به سـوى مصـر
حركت كرد.

هنگامـى كـه ُمـصــادف و همـراهان، نـزد1ك مـصـر مـىFرسند، با
كاروانى، ب�ـرون از مصر، رو بـه رو مىFشوند و از آنان از وضع و
حــاِل كــاال1ى مىFپرسند كــه به هـمـراه داشــتــهFاند وكــاروان�ــان

مىFگو1ند: از ا1ن كاال در مصر، چ�زى ن�ست.
در ا1ن هنگام، همـه با هم، هم سـوگند و هم پ�مـان مىFشوند كـه

كاالهاى خود را به سود كمFتر از 1ك د1نار نفروشند.
وقــتـى كــاالهاى خـــود را مىFفــروشـند و پول خـــود را در1افت
مىFكنند، به سوى مد1نه رهسپار مىFشوند. مصادف، غالم امام،
بر امام وارد مىFشود، در حالى كه با او دو ك�سه وجود داشته و در

هر 1ك هزار د1نار.
مصادف رو به امـام مىFكند و مىFگو1د: قربانت گردم. ا1ن كـ�سه
رأس المـال و اصل ســرمـا1ه شـمـاست و كـ�ـســه4 د1گر، سـود آن

است.
امام مىFفرما1د:

�ŸU�L�« v� t�FM� U� sJ� Ë d}�� `�d�« «c؟
ا1ن مقدار سود ز1اد است، با كاال چه كرد1د؟

مصـادف، گزارش مىFدهد كه با كاال چه كـار كردهFاند و چگونه با
هم، همFسوگند شدهFاند.

امام مىFفرما1د:



±≥≥

سبك زندگى معصومان

« . Î«—UM|œ —UM|Òb�« Ó̀ �— UÒ�« r�uF}�Ó� UÒ�« s}LK�� Âu� vK� ÓÊuHK�� tK�« ÊU���»
پاك و منزه است خـداوند. بر ضرر گـروهى از مـسلمانان سـوگند
مىFخـور1د كه بـه آنان چ�زى نفـروشـ�د، جـز 1ك د1نار سـود، در

برابر 1ك د1نار.
سپس حضرت 1كى از ك�سهFها را گرفت و فرمود:

«.`�=d�« «c� v� UM� Ót�U�ô Ë v�U� ”√— «c�»
ا1ن سرما1ه من است و ما ن�ازى به ا1ن سود ندار1م.

آنFگاه فرمود:
٩٥« .‰ö��« VÓKÓ� sL� ÔÊu�Ó√ ·Ôu}Ò��« WÓ�ÓœU�� Ô·œUB� U|»

اى مصـادف، درگ�ـرى با شمـش�ر، آسـانFتر است از طلبِ روزى
حالل.

حركت بازرگانان امت اسالمى در ا1ن خط و اسوه قرار دادن امام صادق در
امر تجارت، بس�ارى از گرفتار1هاى امروز جامعه4 اسالمى را برطرف مىFكند.

ا1ن كـه بازرگـانانى همFسـوگند و همFپ�ـمـان شـوند كـه كـاال1ى را به برادران
اسالمـى خود از فـالن مبلغ، به ه�چ روى، كمFتر نفـروشند و مردم و خـر1داران
ن�ازمند را در تنگنا قـرار دهند كه ناگز1ر از خر1د شـوند، كارى است ناروا و امام
صادق ا1ن روش را نمىFپسندد و با همه ن�ازى كه به سودِ معامله داشته است، از

پذ1رفتن آن خوددارى مىFكند.
بله، تجـارت و بازرگـانىFاى پـسند1ده است و مـهـر تأ1�ـد شـارع را با خـود
دارد، كـه ه�چFگـاه از 1اد خـدا خـالى نـبـاشـد و فـرد تاجـر و بازرگـان 1اد خـدا را

هم�شه آو1زه گوش خود داشته باشد.
…u?�e�« ¡U?�|« Ë …uKB�« ÂU?�« Ë tK?�« d?�– s� l}�ô Ë …—U?�� rN?}?NK�ô ‰U?�—»

٩٦« .—UB�ô« Ë »uKI�« t}� VKI�� ÎU�u| Êu�U�|



±≥¥

سال  سىFFودوم، صدFوهفتادوپنجم

مـردانى كه ه�چ سـودا1ى و داد و ستـدى، از 1اد خدا و برپاداشـتن
نماز و دادن زكـات سرگـرمFشان ندارد. از روزى ترسند، كـه دلها

و د1دگان در آن د1گرگون شوند.
‰UL�« X}�

بخـشى از هز1نهFهاى زندگى امـامـان از ب�ت المـال برآورده مىFشـده است.

برابر آ1ات قـرآن، بخـشى از مصـرِف خـمس٩٧ و فىء، ذوىFالقـربى هسـتند٩٨.
مـعصـومـان، رسـول اكرم، امـ�ـرالمؤمنـ�ن، فاطمـه زهرا، و فـرزندان مـعصـوم
ا1شـان، 1ازده امام، مـشمـول ا1ن آ1اتFاند و جـزء ذوى القربى. به باور شـ�عـه،

ذوى القربى، پنج تن آل عبا، و معصومانِ بعدىFاند.
ابن عبـاس، ذوى القربى را همـه بنىFهاشم مىFدانست.٩٩ بر اساس هـم�ن

تفس�ر، در زمان خلفا، كه غنائم جنگى ز1اد شد، سهم ذوى القربى قطع شد.
به نقل ابن عـبـاس، عـمر بن خطـاب، پ�شنـهاد داد سـهـمى براى ازدواج به

هاشم�ان داده شود كه با آن موافقت نشد.١٠٠
اّمـا در دوره4 خل�ـفـه دوم، كـه د1وان تشك�ـل شـد، سـهـمى از ب�تFالمـال به
ام�رالمؤمن�ن و حـسن�ن، بسانِ د1گر مسلمانان داده مىFشد. البـته به جهت پ�وند
امام حـسن و امام حس�ن(ع) با پ�ـامبر(ص) مقـدار سهم آن دو، و1ژه و پنج هزار

درهم بود.١٠١
در دوران خل�فه سوم، حاكم كوفه پولِ اندكـى براى ام�رالمومن�ن فرستاد و
مـدعى بود كـه آنFچه براى ا1شـان فـرستـاده، فـقط از سـهمِ خل�ـفـه كمFتر است.
حضـرت در سخنـى، حق اهل ب�ت را از ب�تFالمال، ب�ش از آن دانسـت و اعالم
كـرد پرداخت درست سـهـم اهل ب�ت، به پرداخت از ب�تFالـمـال، مـشـروعـ�ت

مىFبخشد.١٠٢
در دوران مـعـاو1ه، مقـدارى از ب�تFالمـال، به نظر مـىFرسد غـ�ـر از عطاى
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رســمى بوده و از آن به عنوان جــوائز سلـطان 1اد شـده، بـه امـام حــسن(ع) داده
مىFشد و حضرت آن را در ب�ن ن�ازمندان پخش مىFكرد.١٠٣

امام حـس�ن(ع) چون خود را امام حق مىFدانست، دوبار دست به مـصادره4
امـوالى زد كه به شـام، مركـز خالفت امـوى، ارسال مىFشـد. 1ك بار در دوران
معاو1ه١٠٤ و 1ك بار در زمان 1ز1د بن معاو1ه١٠٥، زمانى كه امام به همراه 1اران،

به سوى كوفه در حركت بود.
در دورهFهاى امامان بعـدى، بو1ژه امام كاظم(ع) سازمان وكـالت ا1جاد شد
كه با شهادت امام كـاظم، چند تن از وكالى آن حضرت، اموال را بازنگرداندند

و مدعى شدند، حضرت از دن�ا نرفته است١٠٦.
در ا1ن دورانها، ش�ع�ان وظ�فه داشتند وجوهِ شرعى خود را به امام معصوم

برسانند و آنان ن�ز در موردها1ى كه صالح مىFدانستند، هز1نه مىFكردند.

هز�نه�كردِ درآمدها

از مــســـائلى كـــه اســالم به آن اهـمــ�ت و1ژه داده اسـت، هز1نهFكـــرِد درست و
خــردمندانه4 درآمــدهاسـت. در ا1ن آ1�ن مــقــدس، چگونـگى فــرا چنگ آوردن
درآمـد، راهFها، قاعـدهFها و ترازها و اصولى دارد و هـز1نهFكرد آن ن�ـز مىFبا1ست
برابر اصول و قواعـدى باشد كه سرپ�ـچى از آنها، گناه و بىFگمان مـشكل آفر1ن

است، هم براى خانواده و هم براى جامعه.
برابر راهFهـا1ى كــه اســالم براى هز1ـنهFكــردِ درآمــدها نمــا1ـانده و فــراروى
P�سـازى، حFها، از تباهFباوران گذارده، انسـان مسلمانان با پ�ـمودن آن راهFد1ن
و م�ل، بهرهFگ�رى نامـشروع و نابخردانه، اسرف و تبذ1ر و… آنFچه را با تالش
به دست آورده و درآمدها1ى كـه در اخت�ار دارد، در امان مىFمـاند و زندگى سالم

و بانشاطى براى او رقم مىFخورد.
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±vÖb�“ ÈU�“U?}?� Êœ—Ë¬d� Á«— —œ tM|e� Æ∫ بخش اصلى درآمــدهاى هر فـرد،
در راه برآوردن ن�ـازهاى شخـصى و خـانوادگى هز1نه مىFشـود. معـصومـان، بر
ا1ن نكتــه تاكـ�ـد داشــتند كـه هر شــخص، با1د براى برآوردِن ن�ــازهاى روزمـره
زندگى خــود و خــانوادهFاش تالش ورزد. و ه�چFكس، بـه ه�چ بهــانهFاى، حق
ندارد از ا1ن وظ�فه مهم، شانه خالى كند، حتى به بهـانه4 عبادتِ خداوند متعال.
در ا1ن مكتب، ا1ـن گـونه عـبـادت ارزشى ندارد و برخــالف قـرآن و آمـوزهFهاى
وَِحــ�ـانى است. رهبــان�ت در اســالم، به ه�چ روى پذ1ـرفـتــه ن�ـست. رســول
خدا(ص) 1اران خود را از ا1ن كار بازمىFداشت، از جمله به عثمان بن مظعون،

كه ترك كار و عبادت را پ�شه كرده بود، فرمود:
WKN?Ò��« W}H?}M��U� vM�?F� sJ� Ë W}�U?��d�U� ¨v�UF� tK�« vM?K�d| r� ÊUL?�� U|»

«١٠٧.W�L��«
1ا عثمان، خداوند مرا نفرستاده است كه به رهبان�ت دعوت كنم،
بلكه مرا برانگـ�خته اسـت كه د1ن و آ1�نى دعوت آن را اقـامه كنم،

آسان و بدون سختFگ�رى.
كار و تالش براى برآوردن ن�ازهاى زندگى، عبادت است:

«١٠٨.‰ö��« VK� UNÔKÓC�Ó« ¨¡«e�« WF�� ÔÁœU�F�« :قال النبى»
رسول خـدا فرمود: عـبادت، هفت جزء دارد، برتـر1ن آنها طلب

روزى حالل است.
على بن حـسـ�ن(ع) صـبح خـ�لى زود، به سـو1ى در حـركت بود، شـخص

پرس�د: فرزند رسول خدا، صبح به ا1ن زودى كجا مىFرو1د.
امام فرمود:

« .v�U}F� ‚ÒbB�«»
صدقه براى اهل و ع�الم گرد آورم.
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راوى مىFپرسد: صدقه به دست ب�اورى.
حضرت فرمود:

«١٠٩.t}K� W�b� ÒÅq� Ë Òe� tK�« s� uN� ‰ö��« VK� s�»
هر كس در پى روزى حـالل باشـد، ا1ن از سـوى خدا، صـدقـه بر

اوست.
هر كس، به هر بهـانـهFاى كار را رهـا كند و در پى روزى حـالل براى اهل و
ع�ال خود نرود، و د1گران هز1نهFهـاى زندگى اهل و ع�ال او را برآورده سازند،

ملعون است و از رحمت خدا به دور.
رسول خدا(ص) فرمود:

s� l}???{ s� Êu??FK� Êu???FK� Æ”UM�« v?K� tÒK� vI?�« s� Êu??FK� Êu???FK�»
«١١٠.‰uF|

هر كس هـز1نه زندگـى خــود را بر دوش د1ـگران ب�نـدازد و كلFِّ بر
مردم باشـد، از رحمت خدا به دور است، از رحـمت خدا به دور
است. و ن�ـز از رحمت خدا به دور است كـسى كه هز1نـه خانواده4

خود را برآورده نسازد.
كـسى كه از ز1ر بار برآوردن ن�ـازهاى زندگى شـانه خالى كند و براى رفـاه و

راحتى اهل و ع�ال خود به كسب و كار نپردازد، گنهFكار است:
«١١١tÔ�uÔF| s� Ól=}ÓCÔ| UL�« ¡dL�U� vH�»

در گناه آلودگى مـرد هم�ن بس كـه از ز1ر بار برآوردِن ن�ـاز كسـانى
كه هز1نهFشان بر عهده4 اوست، شانه خالى كند.

≥ÊU?A?|u?� Æ∫ برابر آمــوزهFهاى د1نى، فـرد مــسلمـان، افــزون بر برآوردن
هز1نهFهاى زندگى زن و فرزند، وظ�فه دارد به پدر و مادر ن�ازمند خود كمك كند

و به ترت�ب د1گر نزد1كان را در اولو1ت قرار دهد.
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رسول خدا مىFفرما1د:
«١١٢.v�œ_U� v�œô« Ô‰uFÓ� sL� √b�«»

به نان خورانت آغاز كن، نزد1كFتر و سپس نزد1كFتر.
حـضـرت در سـخنى د1گر، به روا1ت حـسـ�ن بن على، روشن مىFفـرمـا1د

نزد1كان چه كسانى هستند:
ô ∫‰U??� Ë „U�œU??� „U�œ« r� „U??�√ Ë p�?�Ô« Ë „U?�√ Ë p]�Ô√ ‰u?F?� sL� √b�«»

«١١٣ÃU��� r�— Ë– Ë W�b�
از نان خـورانت آغاز كن: مـادرت، پدرت، خـواهرت و برادرت
و سـپس نزد1كFتر و نزد1كFتر. صـدقـهFاى ن�ست در صـورتى كـه

خو1شان ن�ازمند دارى.
البـتـه ناگــفـتـه نمـاند 1ارى رسـانـدن به د1گران، نبـا1سـتى بـه ناد1ده انگارى
ن�ازهـاى زن و فرزند و كسـانى كه برآوردن نـ�ازهاى زندگىFشـان بر عهـده4 انسان
است، ب�نجـامد، مگـر همه اهل منزل و اهل و عـ�ـال، با جان و دل، به ا1ن امـر
رضا1ـت بدهند و ا1ثارگـرانه، خود، سـختـ�هـا و رنجهـا را برتابند، تا به د1گرى

كمكFرسانى شود.
رسول گرامى مىFفرما1د:

d}?� U}KF�« b?}�« Ë Ô‰uF� sL� √b�« Ë ÎvM� d?NÓ� s� ÔW�b?� ¨W�b?ÒB�« qC�√ Ë»
« .١١٤vKĤ��« b}�« s�

برتر1ن صدقه، صدقهFاى است كه پس از بىFن�ازى باشد. و به نان
خورانت آغاز كن. و دستِ باال داشتن بِه از دست پا1�ن.

از ا1ن روى، رسول خدا به شدت نكوهـش كرده كسانى را پ�ش از برآوردن
ن�ـازِ نان خــوران و نزد1كان خـود، به بـذل و بخـشش و 1ارى رسـانـى به د1گران

مىFپردازند.
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در روا1ت آمـده است: مـرد انصـارى، به هنگام مـرگ، پـنج، 1ا شش بنده4
خود را، كه تنها سرما1هFاش بود، آزاد كرده بود، در حالى كه فرزندان خردسالى
داشته است. رسـول خدا وقتى از تنگناى زندگى بچهFهاى مـرد انصارى و كارى

كه پ�ش از مرگ انجام داده، با خبر مىFشود، مىFفرما1د:
Î«—U?G� ÎW?}?�?Ó� „Ód�| s}?LK�?L�« l� ÁuM�b� rJ�?�ÓdÓ� U?� ÔÁÓd?�√ v�uL?�?LK�√ u�»

«١١٥.”UÒM�« ÊuH]HJÓ�|
اگـر از كــار او مـرا آگــاه مىFسـاخـتــ�ـد، اجــازه نمىFدادم او را با
مسلمانى دفن كن�د. او، بچهFهاى خردسالى را به جاى گذارده كه

مردم عهدهFدار هز1نه4 زندگانى آنان شوند.
≤Ê«d~|œ t� v?�U?�—ÅÈ—U| Æ∫ اسـالم، به 1ارى رســانى به ن�ـازمندان، بـسـ�ـار
سفـارش كرده است. برابر آمـوزهFهاى وَح�ـانى، انسان مـسلمان، مـوحد و د1ن
باور، درآمدى كه بـه دست مىFآورد، پس از برآوردن هز1نهFهاى زندگى خانواده
خـود و 1ارى رسـاندن به بسـتگان و نزد1كان، در صـورت توانا1ـى، با1د به د1گر
ن�ازمـندان 1ارى برساند و مـعصـومان را اسوه4 راه قـرار دهد. س�ـره4 ناب تك تك
مـعـصـومـان، در 1ارى رسـانى به ن�ـازمندان، بهـتـر1ن چراغ راه است كـه انسـان
مؤمن و عـالقهFمند به راه و روش آن پاكـان را به سرمنزل مىFرسـاند و جلوهFها1ى

از ز1ست شا1سته را در زندگىFاش جلوهFگر مىFسازد.
در ا1نFجا تنها به 1ك نمونه اشاره و به آن بسنده مىFكن�م. امام سجاد(ع) در
برههFاى كـه بى عـدالتى و سـتم امـو1ان، مـردمان را در لـجّه فـقـر فـرو برده بود و
كـسى فـر1اد ن�ـازمـندان را نمىFشن�ـد، در تار1كى شـب از منزل خـارج مىFشـد و

ك�سه4 آذوقه را بر پشت خود حمل مى كرد و به دَر خانه4 ن�ازمندان مىFبرد.
ا1ن كـار را حـضـرت بـه گـونهFاى انجـام مىFداد كـه ه�چ 1ـك از ن�ـازمندان،
نتـــوانســـتند بخـــششFگـــر در دِل تار1كـى شب را بشنـاسند. پس از رحـلت آن
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بزرگFبخششFگـر، وقتى د1دند از آن كمكهـا خبرى ن�ـست و از آن غذاها، د1گر
كــسى به دَرِ خـانهFشــان نمىFآورد، تازه در1ـافـتند آن واالمــرد و دست بخــشنده

علىFبن الحس�ن بوده است.١١٦
در نقلى، آن حــضـرت صـد خـانواده را ز1ـر پوشش داشـتـه و به آنـهـا 1ارى

مىFرسانده است.١١٧
زهرى مىFگو1د:

«در شب سردِ بارانى، على بن الحس�ن را د1دم كه بر پشت خود،
آرد و ه�زم حمل مىFكند.

به حضـرت گفتم: اى فـرزند رسول خدا، ا1ـنها چ�ست كـه حمل
مىFكن�د؟

حـضرت در پاسخ فـرمود: من قـصـد سفـر دارم، براى آن سفـر،
توشه فراهم كرده و حمل مىFكنم.١١٨»

¥ÊU}F?}� s}� Õö�« Æ∫ از راهFها1ى كه معصـومان براى هز1نهFكردِ درآمدها،
به پ�روان راسـت�ن صراط حق نشان دادهFانـد، اصالِح ب�ن ش�عـ�ان و پا1ان دادن به
درگـ�ــر1هـا و نزاعـهــاى فلج كننده و و1ـرانFگـر است. ا1ن بزرگــواران، با گـام
گذاردن در ا1ن راه، از درآمـد خود، 1ا وجوهى كـه از اوقاف و… كه در اختـ�ار
داشـتـهFاند، تالش مىFكـردهFاند كه به درگـ�ـر1هـا و برخـوردهاى غـ�ر دوسـتـانه و

آس�ب زننده به برادرى و همبستگى پا1ان دهند.
مُفضَّل مىFگو1د: امام صادق(ع) به من فرمود:

«١١٩v�U� s� U�bÓ��U� ÎW�“UMÔ� UM�F}� s� s}M�« s}� X|√— «–«»
هر گـاه م�ـان دو تن از شـ�عـ�ـان ما نزاعى د1ـدى، از مال من فـد1ه

بده.
1كى از ا1ن درگ�ـر1ها را كه مفـضّل با مال امام به صلح و آشتى مىFكـشانَد و
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به آن پا1ان مىFدهد، بد1ن شرح است:
«و عن ابى حن�ـفه سابق الحـاج قال: مـرّ بنا المفضّل و أنـا و خَتَنى
نتـشـاجر فـى م�ـراث. فـوقP عل�نا سـاعـة ثم قـال لنا: تعـالوا الى
المنزل فـأت�ناه فـأصلََح ب�ننا باربعـمائَةِ دِرهَم فَـدَفَعَـهـا ال�نا من عنده
حتّى اذا السـتوثق كل واحد منّـا من صاحبـه. قال: أما إنّهـا ل�ست
v� UM�U�?�« s� Êö�— ÓŸÓ“UMÓ� «–« من مالى و لكن ابوعـبدالله(ع) أمرنى

«١٢٠.tK�«b�� v�« ‰U� s� «cN� t�U� s� UNÓ|bÓ��√ Ë ULNM}� `K�√ Ê√ ¡v�
ابوحن�ـفــه مـقـدم حـاج گـو1د: من و دامـادم دربـاره4 مـ�ـراثى نزاع
مىFكرد1م كـه مفضّل به مـا رس�د. ساعـتى پ�ش ما ا1ستـاد و سپس
گفت: به منزل من ب�ـا1�د. ما رفت�م. و او، ب�ن مـا را به چهارصد

درهم اصالح و آن مبلغ را هم خودش به ما داد.
و از هر 1ك از مـا، نـسـبت به د1گرى تعــهـد گـرفت [كــه ادعـا1ى
نداشتـه باش�م] سـپس گفت: بدانـ�د كه ا1ن پول، از آِن مـن نبود،
بلكه امام صـادق(ع) به من دستور داده كـه هر گاه د1دى ب�ن دو تن
از شـ�عـ�ان مـا درگ�ـرى درگرفـته، ب�ن آنان صلح برقـرار كنم و از
مـال آن حــضـرت فــد1ه بدهم و هز1ـنه كنم. پس ا1ن پـول از امـام

صادق(ع) است.
ÊUÖœd� Èœ«“¬ Æµ∫ حضرات معصومـ�ن از جمله راهFهاى مبارك و انسانى كه
فـراروى ش�ـعـ�ـان و پ�روان راسـتـ�ن خـود و اسالم نـاب گشـودهFاند، هز1نهFكـرِد
درآمدها در راه آزادى بردگـان است. بردگان، كسـانى بودند كه در جنگها اسـ�ر
مىFشــدند و برابر رسم و قــانونِ جنگى آن دوران، به بازار عــرضـه و بـه فـروش
مىFرس�دند. از كـارهاى ماندگار، مقـدس و ستودنى معصـومان خر1د و پس از
مدتى، آزاد كـردن ا1ن بردگان بود. معصـومان به خر1د و سـپس آزادى بردگان،
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بس�ار اهم�ت مىFدادند؛ ز1را كه:
الP. اسـالم، در پى ر1شه كن سـازى بردهFدارى بود و راهFها1ى را فـراروى
مسلمانان و جامعه اسالمى گشوده بود كه با 1ك ش�ب مال1م، به ا1ن پد1ده پا1ان


