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 تفسیری از خیر و شرّ

عن موالنا الصَّادِقُ )علیه الساّلم( مَرِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

علیه السّالم( فَعَادَهُ قَوْمٌ فَقَالُوا لَهُ كَیْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَمِیرَ )

بِشَرٍّ فَقَالُوا لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا  الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَصْبَحْتُ

 وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ﴿ ثْلِكَ فَقَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىكَلَامُ مِ

ةُ وَ الْغِنَى وَ فَالْخَیْرُ الصِّحَّ]1[﴾تُرْجَعُونَ إِلَیْنا وَ فِتْنَةً الْخَیْرِ

 «.]2[]3[الشَّرُّ الْمَرَضُ وَ الْفَقْرُ ابْتِلَاءً وَ اخْتِبَاراً

در اين روايت نورانی امام صادق )علیه السّالم( 

فرمايد: امیر مؤمنان )علیه السّالم( بیمار شده بود. می

ضمن احوالپرسی عرض  .ای رفتند برای عیادتشانعدّه

كردند: چگونه صبح كرديد؟ حالتان چطور است؟ 

حضرت فرمودند: با شرّ صبح كردم، حالم توأم با شرّ 

است. از جواب حضرت بسیار تعجب كردند. چرا كه 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920917/#_ftn1
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920917/#_ftn3
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920917/#_ftn2
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920917/#_ftn2
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در «. الحمد هلل ربّ العالمین»فرمودند: معموالً بايد می

روايت دارد كه اگر پیامبر )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( 

هذِهِ  الحمدهلل عَلى»فرمود: میحالشان خوب بود 

الحمدهلل »فرمود: ؛ و اگر مشکلی داشتند، می«النِّعْمَة

علیه الساّلم( اين اما امیر المؤمنین ).«]4[ علی كلّ حالٍ

گونه جواب دادند! از اين رو، گفتند: منزّه هست خدا! 

 مثل شما اين جور حرف بزند؟ 

حضرت علی )علیه السّالم( فرمود: اين سخن خداست 

كنیم ما شما را با شرّ و خیر آزمايش می»فرمايد: كه می

بعد، حضرت در « و به سوی ما باز خواهید گرديد.

ر صحّت و غناست؛ و شرّ بیماری توضیح آيه فرمود: خی

و فقر است. يکی از مصاديق خیر اين است كه انسان 

بدنش سالم باشد؛ و يکی از مصاديق شرّ بیماری 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920917/#_ftn4
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اوست، همچنین اين كه انسان به اندازه نیازش پول 

داشته باشد مصداق خیر است و در مقابل فقر و ناداری 

ماری و شرّ است. و خدا شما را با اين صحت و غنا و بی

كند. پس اين تعبیری كه حضرت فقر آزمايش می

فرمود، تعبیری است كه در واقع خداوند متعال مطرح 

 كرده و تعبیر زشتی نیست

. امام )علیه امتحان الهی به وسیله خیر و شرّ است

السّالم( پس از آن كه خیر و شرّی كه در آيه آمده 

است را به صحّت و غنا، و مرض و فقر تبیین نمودند؛ 

يعنی انسان هم با خیر «. ابتالءاً و اختباراً»فرمايند: می

شود و هم با شرّ. همان گونه كه انسان با امتحان می

 اش به وجودهايی كه در زندگیخیرات و كامیابی
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ها، و ها، گرفتاری، با سختیشودآيد امتحان میمی

شود. مشکالت زندگی نیز مورد امتحان الهی واقع می

شوند و ای به وسیله سالمتی امتحان میدر اين دنیا عدّه

ای به وسیله بیماری و مصیبت. گروه اول اين گونه عدّه

شوند كه چگونه از اين سالمتی از طرف خدا امتحان می

اند؟ و گروه دوم از اين طريق كه چگونه كرده استفاده

های اند؟ بنا بر اين، هم انسانبا بیماری برخورد كرده

پولدار دچار ابتالء و امتحان الهی هستند؛ هم افراد فقیر. 

اين طور نیست كه تنها فقر يا مرض موجب امتحان 

باشد؛ بلکه صحّت و سالمتی و پولداری نیز از ابزارهای 

  .اندامتحان الهی

تر امتحان با سالمتی و پولداری از بلکه با نگاهی دقیق

افراد گرفتار  .تر استپولی سختامتحان با مرض و بی
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نسبت به كسانی كه گرفتاری ندارند، بهتر از عهده 

ای است كه به خلیفه دوم آيند. جملهامتحان در می

بُلینا بالضرّاء فصیرنا و »گويد: دهند كه مینسبت می

ها ها، جنگيعنی ما با سختی (5)«ا بسرّاء فلم نصبربلین

ها امتحان شديم و مقاومت كرديم، ولی در و گرفتاری

م. بنا امتحان هنگام قدرت و امکانات، شکست خوردي

تر های سخت و دشوار راحتبر اين، انسان در موقعیت

 .دهدامتحان می

نکته آخر اين است كه آنچه در اين روايت به عنوان 

پس همه خیر و شرّ بیان شده، از باب مثال است.

های الهی از ابزار امتحان انسان است. هر نعمتی نعمت

ه تا كند از نعمت فرزند گرفتكه خدا به انسان عطا می

خانه و قدرت و مکنت، همه از وسايل امتحانات الهی 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920918/#_ftn4
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920918/#_ftn4
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است. چنانچه هر نوع گرفتاری كه در زندگی انسان 

آيد نیز از امتحانات الهی است. در اين رابطه پیش می

  :فرمايدروايتی است از امام صادق )علیه الساّلم( كه می

 یئَةٌ وَقَضَاءٌمَا مِنْ قَبْضٍ وَلَا بَسْطٍ إِلَّا وَلِلّهِ فِیهِ مَشِ

 (6)«وَابْتِلَاءٌ 

هیچ گرفتاری و گشايشی نیست مگر آن كه هم نعمتی 

الهی. بنا بر اين،  است از سوی خدا و هم آزمايشی است

هر چه در زندگی انسان پیش آيد، اعمّ از گرفتاری و 

 خوشی، هم نعمت است و هم آزمايش. 

ست و در مقابل « قبض» شی ا به معنای گرفتگی و ناخو

يعنی « المنّ»يعنی انبسططاو و خوشططی، همچنین « بسططط»

سنگین، چنانچه در قرآن، بعثت پیامبر  نعمت بزرگ و 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920918/#_ftn5
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920918/#_ftn5
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)صطططلّی اهلل علیه و آله و سطططلّم( به عنوان نعمتی بزرگ 

به معنای « ابتالء»و  (7).برای مردم معرفی شططده اسططت

آزمايش اسططت. پس ترجمه روايت اين اسططت كه هیچ 

گرفتگی و گشايشی نیست مگر آن كه در آن نعمت و 

مان  يت نورانی ه مايشطططی الهی وجود دارد. اين روا آز

شد، می شاره  سیر آيه طور كه ا  وَ﴿تواند در ارتباو با تف

رِّ نَبْلُوكُمْ شَّ شد (8)﴾تُرْجَعُونَ إِلَیْنا وَ فِتْنَةً الْخَیْرِ وَ بِال   .با

عه خوشطططی ته در مجمو يت، دو نک ها و طبق اين روا

شی ست: يکی اين ناخو سان قابل توجه ا های زندگی ان

كه همه اين حوادث نعمت الهی هسططتند؛ و دوم اين كه 

حان  ند سطططب خداو مايش  يه ابتال و آز ما اين حوادث 

شی ستند. نعمت بودن خو ست،ه سؤال  ها معلوم ا اما 

شی ست كه نعمت بودن، ناخو ست؟اين ا  ها به چه معنا

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920919/#_ftn2
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920919/#_ftn2
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920919/#_ftn3
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ب  جواب اين اسطططت كه آن چیزی كه انسطططان به حسطططَ

توانططد بینططد، در واقع میظططاهر، گرفتططاری و شطططرّ می

ترين نعمططت الهی بططاشططططد. در روايتی از امططام بزرگ

 :خططوانططیططمعسطططططکططری )عططلططیططه السطططّططالم( مططی

َا مِنْ َّهِ م َّا وَ لِل َّةٍ إِل َا بَلِی َةٌ تُحِیطُ بِه َا نِعْم  (10( )9)فِیه

نیسططت مگر آن كه نعمتى  يعنی، هیچ گرفتارى و باليى

 از خداوند آن را در میان گرفته است. 

 لهی چگونگی محفوف بودن بال، به نعمت ا

الم قَالَ إِنَّ » :جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السططّ

َاءِ دَرَجَةٌ وَ  ْأَنْبِی َّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِل َاءَ لِلظ الْبَل

 (12( )11)«لِطططططلْطططططأَوْلِطططططیَطططططاءِ كَطططططرَامَطططططة

الم(  در اين روايت نورانی امیر مؤمنان علی )علیه السطططّ
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فرمايد: بال و مصطططیبت برای ظالم ادب اسطططت، برای می

برای پیامبران ترفیع درجه و برای اولیا مؤمن آزمايش، 

 .تطططططططططططططططططططکطططططططططططططططططططريطططططططططططططططططططم

يت معلوم می شطططود مصطططايب و باليا دارای از اين روا

مت يت میحک ند. اين روا ند های مختلفی هسطططت توا

توضططیحی باشططد برای روايتی كه قبالً از امام عسططکری 

ّسالم( شد، حضرت فرمود )علیه ال بَلِیَّةٍ إِلَّا  مَا مِنْ» :نقل 

 فِطططیطططهَطططا نِطططعْطططمَطططةٌ تُطططحِطططیططططُ بِطططهَا وَ لِطططلَّطططهِ

 

تارى و باليى كه نعمتى از  هیچ گرف نیسططططت مگر آن 

  .خططداونططد آن را در مططیططان گططرفططتططه اسطططططت

آيد، در يعنی هر باليی كه در زندگی انسطططان پیش می

 در احاطه باطن آن، آنقدر نعمت وجود دارد كه اين بال
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مت قرار دارد مت  .آن نع به نع حاو بودن  ته اين م الب

الهی درباره هر نوع باليی نیسطططت. بالها انواعی دارند. 

مت ها نع متبرخی از آن ند ولی برخی ديگر نق ندا   .ا

«  إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ »در فراز اول روايت فوق فرمود: 

ست. ستمگر تأديب و تنبیه ا صیبت بال برای  هايی كه م

بیند برای تأديب اوسطططت، چنانچه در شطططخا ظالم می

می مزه  ح بو  یم: دعططای ا ن نی »خوا ب هی ال تُططأَدِّ ل إ

ِك با عقوبت خودت ادبم   (13)؛«بعُقُوبَت يا! من را  خدا

های ظالم و گويیم انسططاننکن. در توضططیح اين فراز می

می بال، دچططار  گونططه  گر بططه دو  م ت   :شططططونططدسطططط

نوع اول باليی اسططت كه در اين جا بدان اشططاره شططده و 

اين اسطططت كه  اين بال برای .اسطططت« بالی تأديبی»آن 

كه در پیش  ند و از راهی  یدا كن جه پ چنین افرادی تو

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920924/#_ftn5
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ته يات مختلفی از گرف باز گردند. اين مطلب در آ ند،  ا

قرآن كريم مورد توجه قرار گرفته اسطططت. مثالً در آيه 

  :خطططوانطططیطططمسطططططوره مطططبطططاركطططه روم مطططی 41

بَتْ بِما الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِی الْفَسططادُ ظَهَرَ﴿ نَّاسِ ال أَيْدِی كَسططَ

َعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ِیُططذيقَهُمْ بَعْضَ الَّططذی عَمِلُوا ل  (14) ﴾ل

سان سادی كه به خاطر اعمال ان ها در اين آيه حکمت ف

پديد یو گناهانی كه انجام م دهد، در صطططحرا و دريا 

ست را كیفر كارهای زشت ست تا آمده ا سته ا شان دان

لَعَلَّهُمْ »از اين طريق ادب شده و به سوی خدا برگردند 

های مشططکالت به از اين رو، يکی از فلسططفه«. يَرْجِعُون

سططتم به  -های سططتمگر وجود آمده در زندگی انسططان

خدا  به  يا  به ديگران  يا  یت تأد -نفْس  يب و ترب

  .آنطططططططططططططططططهطططططططططططططططططاسططططططططططططططططططططت
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 :فططططرمططططايططططدآيططططه ديططططگططططر مططططیيططططا در

َسلْنا ما وَ﴿ ساءِ أَهْلَها أَخَذْنا إِالَّ نَبِیٍّ مِنْ قَرْيَةٍ فی أَرْ  وَ بِالْبَأْ

 (15) ﴾يَضططططَّطططرَّعُطططون لَطططعَطططلَّطططهُطططمْ الضططططَّطططرَّاءِ

طبق اين آيه هرگاه پیامبری برای مجتمعی فرسطططتاده 

ماری و مشطططکالت می شطططد، مردمش دچار بینوايی، بی

شططدند، و اين به خاطر اين بود كه به خدا توجه پیدا می

ها راهی بود برای كنند. به عبارت ديگر، اين گرفتاری

 .تطططططنطططططبطططططیطططططه و تطططططأديطططططب مطططططردم

ب به همچنین در ها  كه آن مده اسطططت  اره آل فرعون آ

قحطی و خشکسالی مبتال شدند تا توجه پیدا كنند و پند 

 :بططططططططططططططگططططططططططططططیططططططططططططططرنططططططططططططططد

نِینَ فِرْعَوْنَ آلَ أَخَذْنَا لَقَدْ وَ﴿  الثَّمَرَاتِ مِنَ نَقْاٍ وَ بِالسطططِّ

 (16) ﴾يَططططططذَّكَّططططططرُون لَططططططعَططططططلَّططططططهُططططططمْ
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كه  يك نوع از باليی اسطططت  تأديبی  نا بر اين، بالی  ب

  .شطططططودسطططططتطططمطططگطططر بطططه آن مطططبطططتطططال مطططی

ستمگر به « بالی مجازاتی»نوع دوم  ست. گاه بال برای  ا

شدن ست نه ادب  آيه زير به اين نوع  .جهت مجازات ا

 .از بطططططططططال اشططططططططططططاره دارد

َاءَتْهُمْ لَ وَ﴿ ّا ظَلَمُوا وَ ج َا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَم َدْ أَهْلَکْن ق

 (17) ﴾رُسطططططططططططُططططططططططلُططططططططططهُططططططططططم

به آن بالی اسطططتیصطططال و هالكت  مان كه  هالكت ظال

ند برای تأديب نیست بلکه برای مجازات است. گويمی

 .توضیح فراز دوم روايت در جلسه آينده خواهد آمد

به معنای « ظلم»مراد از ظالم چه كسططی اسططت؟ وا ه اما 

تری انحراف از حدّ وسط عدل است. ظلم يکی از زشت
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ست ضوان اهلل تعالی علیه(  عالمه طباطبايی .گناهان ا )ر

يدمی ما ندازه» :فر به ا ناهی  كه ظلم در آن هر گ ای 

؛ يعنی مبدأ زشتی همه گناهان ظلم «است، زشت است

و انحراف از حدّ وسطططط عدل اسطططت. هر گناهی ظلم به 

شتن محسوب می شخا گنهخوي كار در واقع به شود. 

  .كططططططنططططططدخططططططودش ظططططططلططططططم مططططططی

ذر به او ان ابیدر روايتی آمده اسططت كه يك از دوسططت

ذر در جوابش نوشططت كه مرا موعظه كن. حضططرت ابی

ءَ إِلَى مَنْ تُحِبُّططهُ إِنْ قَططدَرْتَ أَنْ لَططا تُسطططِی»نوشططططت: 

توانی به كسططی كه دوسططت داری، اگر می (18)؛«فَافْعَلْ

سید: مگر می ستش پر سان كسی بدی نکن. دو شود ان

را دوسططت بدارد و به او بدی كند؟ فرمود: بله، انسططان 

 .برای خودش بیش از هر كس ديگر محبوب اسطططت

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftn3
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حبّ نفْس فطری انسان است، هر چیزی هم كه دوست 

دوسطططت دارد. بعد فرمود:  دارد، در واقع برای خودش

یْتَ اللَّهَ فَقَدْ أَسطططَأْتَ إِلَیْهَا» يعنی  (19)؛«فَإِذَا أَنْتَ عَصطططَ

نافرم خدا را  بدی كردی. انی میوقتی  به خودت  كنی؛ 

سبت به ديگران هم  اين برای ظلم به خود و خدا بود، ن

هد  به خود نیز خوا ها، در واقع ظلم  به آن عالوه بر ظلم 

پس بازگشت ظلم به خدا يا ديگران، ظلم به نفس  .بود

 .اسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططت

در فراز اول روايت فرمود: بال برای ظالم ادب اسطططت. 

شطططد، آن ظلمی كه موجب عذاب اشطططاره البته چنانچه 

ستیصال نباشد، بالی مجازاتی منظور نیست بلکه بالی  ا

تأديبی اسطططت كه موجب تذكر و بازگشطططت انسطططان 

 لَططعَططلَّططهُططمْ﴿ (20)؛﴾يَططرْجِططعُططون لَططعَططلَّططهُططمْ﴿شططططود؛ مططی

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftn4
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftn5
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  (21).﴾يَطططططططططططططططططططططططذَّكَّطططططططططططططططططططططططرُون

الم(  در روايططت ديگری از امططام صططططادق )علیططه السطططّ

  :خطططططططططططططوانطططططططططططططیطططططططططططططممطططططططططططططی

َّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْ» باً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَ إِنَّ الل َبَ ذَنْ َأَذْن راً ف

َشرّاً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ  ْستِغْفَارَ وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ  يُذَكِّرُهُ الِا

ْستِغْفَارَ وَ يَتَمَادَى بِهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ  ِسیَهُ الِا بِنِعْمَةٍ لِیُنْ

ْستَدْرِجُهُمْ﴿وَ جَلَّ   (23) 22)﴾يَعْلَمُونَ اٰ   مِنْ حَیْثُ لَسنَ

 (24) بِطططالطططنِّطططعَطططمِ عِطططنْطططدَ الْطططمَطططعَطططاصططططِطططی

دهد، اگر خدا خیرش وقتی انسططان كار خالفی انجام می

آورد تا توجه و باليی، برايش پیش میرا بخواهد نقمت 

پیدا كند و ياد خدا و توبه بیفتد. و عکس آن، اگر خدا 

به خاطر عمل اشططتباه كسططی، بدِ او را بخواهد، نعمتی به 

دهد تا اين كه استغفار را فراموش كند و آن گناه او می

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftn6
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftn6
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دهد؛ آن شطططخا هم را ادامه دهد. مثالً پولی به او می

ما خمی جب،  يد: ع مان گو الف كرديم، پول هم گیر

قبل از انقالب، (  )آيت اهلل ری شهری می فرمايندآمد!. 

گفت: ها میچند مدّتی كه زندان بودم، يکی از زندانبان

یدا  نب نیسطططتم، يك مصطططیبتی برايم پ هر وقت من جُ

شطططود، بايد داام الجنب باشطططم، و إلّا مشطططکل پیدا می

أَذْنَبَ »كنم ! اين يکی از مصططاديق افرادی اسططت كه می

 .« بِطططططنِطططططعْطططططمَطططططةٍ ذَنْطططططبطططططاً أَتْطططططبَطططططعَطططططهُ

فرمايد: اين همان گفته در ادامه اين روايت حضرت می

خداوند اسطططت كه فرمود: به تدرين آنها را از جايى كه 

جازاتشططططان خواهیم كرد. تعبیر نمى تار م ند، گرف دان

ِصی»پايانی روايت كه فرمود:  سیر «بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَا ؛ تف

يعنی از طريق نعمت دادن  است؛ ﴾يَعْلَمُونَ ال حَیْثُ مِنْ﴿
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هنگام گناه، آنها را به تدرين به سططوی عذاب و هالكت 

  .بططططططططططططططططططريططططططططططططططططططممططططططططططططططططططی

باهی از او سطططر می نا بر اين، مؤمن وقتی اشطططت ند، ب ز

تا از اين طريق توجه پیدا كند؛ ولی مصطططیبت می بیند 

كنند، نعمت های ناشططايسططت وقتی كار بدی میانسططان

نمی یدا نکن خدا توجه پ به  تا  ند  به همین جهت بین د. 

بیند، در حقیقت باليی كه انسططان پس از گناه كردن می

يك نعمت اسططت. و اين يکی از معانی روايتی اسططت كه 

روز گذشته عرض شد كه هر باليی در آن نعمتی است 

 (25) كه بر آن احاطه دارد

در توضطططیح فراز اول اين روايت نورانی گذشطططت كه 

حکمتِ بالها و مصايبی كه برای انسان در زندگی پیش 
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ست. برای بعضی از افراد بال مجازات می آيد، متفاوت ا

يب )بالی  تأد جازاتی( و برای برخی  اسططططت )بالی م

نه كه بر اثر ظلم، زمی ظالمی  ای برای تأديبی(. افراد 

ولی  .انداوّل اصطططالح شطططدنشطططان وجود ندارد، از گروه

سانی كه هنوز در روح شنی وجود دارد، ك شان نقطه رو

مصطططیبت و بال برای آنها با وجود آن كه ظالم هسطططتند، 

شان فاسد شان به حدّی نرسیده كه جوهر روحولی ظلم

  .شطططود، عبارت اسطططت از تأديب، تذكّر و توجه دادن

های بال برای اين افراد اسطططت، ی از حکمتاما اين، يک

به معنای « تمحیا»حکمت ديگر آن عبارت اسططت از 

يه  .)بالی تمحیصطططی(سطططازی پاک  وَ﴿اين تعبیر در آ

آمده  (26)﴾الْکافِرِينَ يَمْحَقَ وَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ لِیُمَحِّاَ

شططود در روح اسططت. گناه و حتی ترک اُولی سططبب می
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انسططان كدورت و تیرگی پیدا شططود، روح انسططان بر اثر 

گردد كططه اين آلودگی بططه وسطططیلططه گنططاه آلوده می

آيد، پاک ها و بالهايی كه در زندگی پیش میمصطططیبت

صیبت برای  شود. به عبارت ديگر، گاه نزول بال ومی م

كه برای اعالم خطر  ند آ يری  مان اعالم خطر اسطططت، 

ای شططود. بنا بر اين، بال و مصططیبت برای عدّهپخش می

 .هطططمطططان آ يطططر خطططططططر الطططهطططی اسططططططت

ست و هم برای  سفه بال، هم برای تأديب ا گاهی نیز فل

تمحیا. مصطططااب مانند آن كوره آهنگری اسطططت كه 

گارش اآهن را درونش قرار می تا زن ز بین رود. دهند 

ست.  سان ا شدن روح ان صیبت و بال نیز، موجب پاک  م

  :فرمايدروايتی است از امام صادق )علیه السّالم( كه می

َّهِ ُّلِ فِی لِل َةُ التَّفَضططط رَّاءِ نِعْم َةُ  السطططَّ رَّاءِ نِعْم وَ فِی الضطططَّ
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 (27)الطططططططططططططتَّططططططططططططططَطططططططططططططهُّطططططططططططططر

يعنی آنچه كه موجب خشنودی و سرور انسان « سرّاء»

سختی« ضرّاء»شود و  صیبتبه معنای  ست. ها و م ها ا

يت، هم خوشطططی ها از ها و هم سطططختیطبق اين روا

مت ند ولی خوشطططینع ند هسطططت خداو مت های  ها نع

ّضلت سختیف سختیاند و  ها نعمتی ها نعمت تطهّر. پس 

شوند. روح هستند كه موجب پاک شدن روح انسان می

ها به شرو آن كه صبر و انسان در اثر مصايب و سختی

تحمل داشططته باشططد، شططفافیت و نورانیت بیشططتری پیدا 

همططانمی فتططه اسططططتكنططد.  گ عر   :گونططه كططه شططططا

بال بیشطططترش  تر اسطططت جامهر كه در اين بزم مقرّب

 دهندمی
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سلّم( أنّه قالعن  صلّی اهلل علیه و آله و  قْ  :النّبی ) سُّ  مُ ال

 (28) يَطططططططمْطططططططحُطططططططو الطططططططذُّنُطططططططوب

شد حکمتِ بالهايی كه در بحث های روايی قبلی عرض 

است و گاه تمحیا؛  شود، گاه تأديببر انسان وارد می

خواهد با مصیبت و و گاه هر دوی آنهاست. گاه خدا می

خواهد بال انسططان را ادب كند و به او تذكّر دهد؛ گاه می

گناهان او را پاک گرداند و زمانی ممکن اسطططت هر دو 

حکمت وجود داشته باشد، هم برای ادب باشد و هم به 

 جهت پاكسطططازی گناه. اين بالی تمحیصطططی در روايت

ديگری با تعبیر نعمت تطهّری آمده بود. در آن روايت 

 :امطططام صطططططادق )عطططلطططیطططه السططططّطططالم( فطططرمطططود

لِ فِی لِلَّهِ رَّاءِ نِعْمَةُ التَّفَضططُّ رَّاءِ نِعْمَةُ التَّطَهُّر السططَّ  وَ فِی الضططَّ

(29) 
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لی خداسططت و ناخوشططیيعنی خوشططی ها ها نعمت تفضططّ

در روايتی هم كه امروز قراات  .نعمت تطهّری اوسطططت

شططد رسططول خدا )صططلّی اهلل علیه و آله و سططلّم( يکی از 

ست. مینعمت سته ا فرمايد: های تطهّری را بیماری دان

پاک شططدن گناهان اسططت. وقتی بیماری سططبب محو و 

شططود. در روايت شططود، از گناه پاک میانسططان بیمار می

ست كه فرمود شده ا ضرت نیز وارد   :ديگری از آن ح

 (30) سطططَططاعَططاتُ الْوَجَعِ يُططذْهِبْنَ سطططَططاعَططاتِ الْخَطَططايَططا

برد. يعنی های گناه را از بین میهای درد، لحظهساعت

كشد، در همان لحظات همان لحظاتی كه انسان درد می

شود. به همین جهت است كه در گناهان انسان پاک می

ين خوانیم وقتی حضططرت زين العابدروايت ديگری می

ظه می الم( مالح یه السطططّ ماری، )عل ند شطططخا بی كرد
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  :فرمودنداش خوب شده است، خطاب به او میبیماری

ْكَ الطُّهْرُ مِنَ» لذُّنُوبِ لِیَهْنِئ َأْنِفِ ا ت َاسطططْ َل ف  (31) الْعَم

يعنی گوارا باد بر تو پاكی از گناه؛ عمل را مجدّداً شروع 

های مصططیبت برای اهل كن. بنا بر اين، يکی از فلسططفه

سان مؤمن  ست و بیماری ان سازی از گناهان ا ايمان پاك

به عنوان يکی از مصطططااب، سطططبب پاكی او از گناهانش 

پمی ما  به همه  ند  خداو هان را گردد.  نا اكی از انواع گ

 .عنايت فرمايد

الم( أنّه قال: تَوَقُّوا  » عن موالنا امیرالمؤمنین )علیه السططّ

َا نَقْاِ  َّةٍ وَ ل َا مِنْ بَلِی لذُّنُوبَ فَم ْبٍ حَتَّى ا ِذَن َّا ب رِزْقٍ إِل

 (32) « الْططخَططدْشِ وَ الْططکَططبْططوَُِ وَ الْططمُصطططِططیططبَططة

ستی در رزق و  از گناهان پرهیز كنید زيرا هیچ بال و كا
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شتن  ست مگر به خاطر گناه، حتی خراش بردا روزی نی

بدن، به رو افتادن به روی زمین و مصیبتی كه انسان در 

  .كطططططنطططططدزنطططططدگطططططی پطططططیطططططدا مطططططی

الم(  در اين روايت نورانی امیر مؤمنان علی )علیه السطططّ

فرمايد كه درباره آثار دنیوی گناه اين نکته را بیان می

ثار برخی از آثار گناه منحصططر به آخرت نیسططت، گاه آ

البته همان طور كه  .شودگناهان در همین دنیا ظاهر می

خاطر  به  ند افراد مؤمن را  خداو قبالً اشططططاره شططططد، 

شان  شند  -گناهان شته با ستگی دا شاي در  -تا آنجا كه 

كنططد تططا در آخرت مجططازات همین دنیططا مجططازات می

ها از نشططوند. ولی در مورد افراد غیر مؤمن مجازات آن

فرمايد بالهايی كه شطططود. لذا میا شطططروع میهمین دنی

يا زمین اش كم میبیند، مثالً روزیانسطططان می شطططود، 
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خاطر خورد و دسطططتش خراش برمیمی به  مه  دارد، ه

ست. بعد حضرت به اين  ست كه انجام داده ا گناهانی ا

  :فططرمططايططدكططنططنططد كططه مططیآيططه اسططططتططدالل مططی

یبَةٍ فَبِما كَسططَ ﴿  (33)  ﴾بَتْ أَيْدِيکُمْوَ ما أَصططابَکُمْ مِنْ مُصططِ

یدا می ندگی پ كه در ز خاطر هر مصطططیبتی  به  ید  كن

  .دسطططتططاوردهططا و نتیجططه كططارهططای خودتططان اسططططت

ته اين مطلب كه بالها بر اثر گناه ا شطططوند يجاد میالب

های عادی اسططت، ولی در مورد اولیای مربوو به انسططان

ها خدا، مصططیبت و بال، درجه و كرامتی اسططت كه به آن

شططود. چنان چه در روايتی كه قبالً بیان شططد، ارزانی می

 :آمطططططططططططده بطططططططططططود كطططططططططططه

َاءِ » ْأَنْبِی َانٌ وَ لِل َّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِح َاءَ لِلظ  إِنَّ الْبَل

  دَرَجَطططططةٌ وَ لِطططططلْطططططأَوْلِطططططیَطططططاءِ كَطططططرَامَطططططة
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یا می یا و اول كه انب نابراين، مصطططیبتی  خاطر ب به  ند  بین

كنند، همان طور كه كرامت و درجاتی اسططت كه پیدا می

قام و  نان م خدا چ الم( پیش  یه السطططّ مام حسطططین )عل ا

قام ناال ای داشطططت كه جز با شطططهادت، به آن مدرجه

شیم،  ( 34) شدنمی ولی امثال ما اگر مورد لطف خدا با

ندگی جاد مشطططکلی در ز با اي مان را خدا  هان نا مان، گ

از روايات آمده اسططت كند. حتی در بعضططی مجازات می

بیند شطططمارد، اما میهای خود را میكه گاه انسطططان پول

ست، ناراحت می شمارد، شود، دوباره میمقداری كم ا

بیند اين بار درسططت اسططت، خداوند به خاطر همین می

پاک می هانش را  نا قداری از گ ناراحتی، م قدار  ندم  .ك

های كه قابلیت اين اين لطف خداسططت به انسططان (35)

  .لطططططططططططططططططططططف را دارنططططططططططد
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ست كه عبداهلل بن يحیی  شده ا در روايت ديگری وارد 

الم( خد)يکی از دوسطططتان امیرالمؤمنین  مت علیه السطططّ

به او میحضطططرت می يد روی رسطططد، حضطططرت  ما فر

شیند، همین كه میچهارپايه شیند، ای كه آنجا بوده بن ن

خورد و سطططرش بر اثر افتادن آسطططیب چهارپايه لَق می

الم( پس از آن كه زخم سططرش  .بیندمی امام )علیه السططّ

یدن برطرف می با دسطططت كشططط ند، میرا  يدك ما   :فر

ِشیعَتِنَا فِی الدُّنْیَا  ذُنُوبِ جَعَلَ تَمْحِیاَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی »

تَحِقُّوا عَلَیْهَا ثَوَابَهَا لَمَ بِهَا طَاعَاتُهُمْ وَ يَسطططْ   بِمِحْنَتِهِمْ لِتَسطططْ

(36) 

ستايش خدايی را كه پاک شیعیان ما يعنی،  سازی گناه 

كشند قرار داد تا هايی كه در آنجا میرا در دنیا، محنت

ها برايشان سالم بماند، و مستحق ثواب های آنعبادت
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 .آن عططططططططبططططططططادات شططططططططططونططططططططد

عبداهلل بن يحیی هنگامی كه متوجه شططد حتماً اشططتباهی 

رده بوده كه اين حادثه برايش اتفاق افتاده اسطططت، ك

اشتباهش را از امام )علیه السّالم( سؤال كرد. حضرت با 

فرمايد: هر كاری كه با اشططاره به حديث معروفی كه می

نام خدا شططروع نشططود، ناتمام اسططت، فرمود: علت اين 

بسطططم اهلل الرحمن »اتفاق اين بود كه هنگام نشطططسطططتن 

گونه دوسطططتان ما را تنبیه اوند ايننگفتی! خد« الرحیم

كند تا حواسشان را جمع كنند و ادب نشستن تأديب می

 (37) .را رعططططططايططططططت كططططططنططططططنططططططد

وند ما را از كسطططانی قرار بدهد كه به همه آداب و خدا

صلّی اهلل سنن اهل سول خدا ) ّسالم( و ر بیت )علیهم ال

 .كنندعلیه و آله و سلّم( عمل می
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 امططططتططططحططططان، سططططططنّططططت عططططامّ الططططهططططی

فرمايد: بال برای ظالم تأديب و امام علی علیه السالم می

یا ترفیع  مايش، برای انب یه اسططططت، برای مؤمن آز تنب

 .درجططططه و بططططرای اولططططیططططا تططططکططططريططططم

فرمايد: ، راجع به قسططمت اول اين روايت نورانی كه می

الم ادب اسططت، مباحثی مطرح شططد. در رابطه بال برای ظ

فرمايد: بال برای مؤمن امتحان، با فرازهای بعدی كه می

مت اسطططت؛ می یا كرا یا درجه و برای اول توان برای انب

گفت: احتماالً اين سه جمله تعبیر از يك واقعیت است. 

شدن مطلب الزم  ست. برای روشن  و آن امتحان الهی ا

ن و ابتال در قرآن و حديث اسطططت، قدری درباره امتحا

  .صطططططططططحطططططططبطططططططت كطططططططنطططططططیطططططططم

ها، امتحان يك سططنّت عامّ الهی اسططت برای همه انسططان
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حال  كه قرار دارد، در  هر انسططططانی در هر موقعیتی 

امتحان پس دادن به خدا اسطططت. دنیا كالس آزمايش و 

امتحان خداسطططت. آيات و روايات فراوانی بر اين معنا 

 103، خطبه البالغه نهن داللت دارند؛ در روايتی كه در

می لیططه السطططالم(  ع  :فرمططايططدآمططده اسططططت، امططام )

يَجُورَ عَلَیْکُمْ وَ  أَنْ مِنْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ »

ِلٍ  َاا َالَ جَلَّ مِنْ ق َدْ ق ِذْكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِیَکُمْ وَ ق  إِنَّ﴿لَمْ يُع

 ا لَططمُططبْططتَططلِططیططن كُططنَّ إِنْ وَ لَططايططاتٍ ذلِططكَ فِططی

شما  شما را پناه داده از اين كه به  يعنی، ای مردم! خدا 

ستم روا دارد، به اين معنا كه خدا اين قول را داده است 

 أَنَّ﴿كند، همان طور كه فرمود: كه به كسطططی سطططتم نمی

شما را  ؛﴾لِلْعَبِیدِ بِظَالَّمٍ لَیْسَ اللَّهَ ست كه  ولی پناه نداده ا

امتحان نکند، پس اينجا دار امتحان است و همه امتحان 
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ستان ط شوند؛ همانا خدا فرموده: بیمی گمان در اين دا

هايی اشاره به داستان حضرت نوح است ط آيات و نشانه

گمان ما پند هستند و بی هايی كه اهلاست برای انسان

 .ايطططططمكطططططنطططططنطططططده بطططططودهآزمطططططايطططططش

بنابراين، هر يك از ما در هر شططرايطی كه هسططتیم، در 

حال امتحان دادنیم؛ درس گفتن، درس شطططنیدن، كار 

نه خا كه كردن،  حان اسطططت  كدام نوعی امت داری هر 

جام اسططططت حال ان به اقشططططار مختلف در  بت    .نسططط

بق فراز اول انسطططان تا موقعی كه گرفتار ظلم اسطططت، ط

به كالس امتحان  ته ورود  يت فوق، هنوز شطططايسططط روا

نیسططت تا به رشططد و كمال برسططد. اما هنگامی كه ظلم و 

شد و تکامل  ستم را ترک كرد، آن وقت وارد كالس ر

آنها كنند،شود. انبیا نیز بدون امتحان درجه پیدا نمیمی
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رسطططند. با اين كه در هم با امتحان به درجه و كمال می

استفاده « كرامة»و « درجة»، «امتحان»يت از سه تعبیر روا

شد و  سه تعبیر ناظر به ر ست، ولی در واقع هر  شده ا

كمالی است كه خدا به وسیله امتحان برای اين سه قشر 

 .نمايدها فراهم میاز انسان

 

ساس،  ست. بر اين ا سنّت عامّ الهی ا آزمون و ابتال يك 

ها در ها و ناخوشطططید در اين جهان با خوشطططیهمه افرا

ست، اين  سؤالی كه اينجا مطرح ا ستند.  حال آزمون ه

اسططت كه آزمون الهی به چه معناسططت؟ خداوند متعال 

ها اسطططت، چه كه عالم به اعمال و رفتار و نیات انسطططان

 هططططدفططططی از آزمططططايططططش انسططططططان دارد؟ 
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به دو منظور انجام می مفرداتراغب در  گويد امتحان 

شطططود: يکی اين كه خوبی و بدی چیزی كه حقیقت می

گر معلوم نیست، روشن شود؛ و دوم آن برای آزمايش

 اين كه خوبی و بدی چیزی برای ديگری مشخا شود

(38) 

كند، گاه برای آزمونی كه اسطططتاد در كالس برگزار می

اين است كه خودش بفهمد كه اين شاگرد چقدر درس 

خوانده است و چه معلوماتی دارد؛ و گاه برای اين است 

قدار  چه م كه اين شطططخا  ند  ما به ديگران بفه كه 

  .مططططططططططعططططططططططلططططططططططومططططططططططات دارد

يططکططی  :نططوع دوم از آزمططايططش، خططود دو راه دارد

شد ز واقعیت موجود؛ دوم فراهمبرداری اپرده سازی ر

و تکامل چیزی تا واقعیت خود را نشطططان دهد. گاه با 
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پرده برداشططتن از روی يك چیز، واقعیت آن را نشططان 

شی، زمینه می شان دادن واقعیت يك  دهیم؛ گاه برای ن

كنیم تا خود، واقعیتش را رشططد و تکاملش را فراهم می

سازد خوبی يا بدی دانه گندم مثالً برای اين كه  .نمايان 

شود، آن را می شن  كاريم. هنگامی كه محصول داد، رو

  .شطططططودكطططیطططفطططیطططت آن مشطططططخطططا مطططی

آزمايش خدا از قسم دوم است. به اين معنا كه خداوند 

های رشططد و ها را با فراهم سططاختن زمینهمتعال انسططان

آزمايد تا از اين طريق واقعیتشطططان كه تکامل آنها، می

روشن است، برای خودشان نیز نمايان برای خدای دانا، 

 .شطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططود

باره، می الم( در اين  یه السطططّ  :فرمايدامیر المؤمنین )عل

فَةً لَا أَنَّهُ جَهِلَ مَا  فَ الْخَلْقَ كَشططْ ألَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ كَشططَ
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َضمَااِرِهِمْ وَ لَکِنْ ْسرَارِهِمْ وَ مَکْنُونِ  ُصونِ أَ  أَخْفَوْهُ مِنْ مَ

 وَ جَزَاءً الثَّوَابُ فَیَکُونَ ﴾أَيُّهُمْ أَحْسطططَنُ عَماَلً﴿وَهُمْ لِیَبْلُ

 (39) بَططططططططوَاء الْططططططططعِططططططططقَططططططططابُ

اين كه از  ها را آشکار ساخت، نهخداوند بزرگ آفريده

ها آگاه نبود؛ بلکه  یده آن رازهای نهفته و درون پوشططط

آزمايد كه كدام يك از آنها بهتر عمل برای اين كه بی

شد. اين می سزای آنها با كنند تا ثواب، پاداش و عِقاب 

روايت اشطططاره به همین معناسطططت كه خداوند متعال با 

آزمطايش و بطا فراهم كردن زمینطه رشططططد انسططططان، 

دهد تا ثواب، پاداش آنها آنها را نشططان می هایواقعیت

 .آنطططهطططا بطططاشططططططد و عِطططقطططاب، سططططططزای

هايی كه خداوند به ما كمك كند كه بتوانیم از آزمايش
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آيد، در خوشطططی و ناخوشطططی زندگی برايمان پیش می

 (40) .سربلند بیرون بیايیم

 نوشت:پی 

 .35سوره انبیاء، آيه ]1[ .

 .209، ص: 78بیروت(، ج -بحار األنوار )و ]2[.

 .168ص: للراوندی( / سلوُ الحزين، النا، )الدعوات ]3[.

 .250، ص: 3دارالحديث(، ج -و )الکافی ]4[.

 .47، ص7تفسیر اآللوسی، ج[ 5]

 .371، ص1دار الحديث( ج -الکافی، الشیخ الکلینی )و [ 6]

َدْ﴿ 7] َّهُ مَنَّ لَق هِما عَلَى الل والً مِنْ أَنْفُسطططِ َثَ فیهِمْ رَسطططُ  عمران، آل سطططوره ؛.﴾لْمُؤْمِنینَ إِذْ بَع

 .164آيه

 .35، آيه21انبیاء/سوره[ 8]

 .بیروت( -، )و 374، ص75جبحار األنوار، العالمة المجلسی، [.9]

 .489تحف العقول، الحرانی، ص[.10]

 .374، ص75þبیروت(، ج -بحار األنوار، العالمة المجلسی )و [.11]

 .489تحف العقول، الحرانی، ص[.12]

 شططهر نافلة ابواب ،23 ص ،8ج ،(البیت آل –وسططاال الشططیعة، الشططیخ الحر العاملی )و [.13]

 .6ح ،2ب رمضان،

 .41، آيه30روم/سوره[.14]

 .94، آيه7اعراف/سوره[.15]

 .130، آيه7اعراف/سوره[.16]
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http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920924/#_ftnref6
http://lib.eshia.ir/17001/1/408/41
http://lib.eshia.ir/17001/1/408/41
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920924/#_ftnref7
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920924/#_ftnref7
http://lib.eshia.ir/17001/1/162/94
http://lib.eshia.ir/17001/1/162/94
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920924/#_ftnref8
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920924/#_ftnref8
http://lib.eshia.ir/17001/1/165/130
http://lib.eshia.ir/17001/1/165/130
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 .13، آيه10يونس/سوره[.17]

 .280، ص4دار الحديث(، ج -الشیخ الکلینی )و الکافی،  (18)

 .280، ص4جدار الحديث(،  -الکافی، الشیخ الکلینی )و [ 19]

 .41، آيه30روم/سوره[ 20]

 .130، آيه7اعراف/سوره[ 21]

 .182، آيه7اعراف/سوره[ 22]

 .44، آيه68قلم/سوره[ 23]

 .265، ص4دار الحديث(، ج -الکافی، الشیخ الکلینی )و [ 24]

 .374، ص75بیروت(، ج -بحار األنوار، العالمة المجلسی )و [ 25]

 .141سوره آل عمران، آيه[ 26]

 .361بة الحرانی، صتحف العقول، ابن شع[ 27]

 .یروت(ب -، )و 244، ص64بحار األنوار، العالمة المجلسی، ج[ 28]

 .361تحف العقول، ابن شعبة الحرانی، ص[ 29]

 .بیروت( -، )و 244، ص64بحار األنوار، العالمة المجلسی، ج[ 30]

 .35األمالی، الشیخ المفید، ص[  31]

 .616، ص2الخصال، الشیخ الصدوق، ج[ 32]

 .30، آيه42شوری/سوره[ 33]

 .217األمالی، الشیخ للصدوق، ص[ 34]

 .بیروت( -، )و 191، ص78بحار األنوار، العالمة المجلسی، ج[ 35]

 .بیروت( -، )و 305، ص73بحار األنوار، العالمة المجلسی، ج[ 36]

 .بیروت( -، )و 305، ص73بحار األنوار، العالمة المجلسی، ج[ 37]

 .146مفردات الفاظ القرآن، ص[ 38]

 .201، ص144نهن البالغة، خطبه[ 39]

 مدرسه فقاهتدرس های خارج فقه آيت اهلل ری شهری/پايگاه [40]
 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920924/#_ftnref9
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920924/#_ftnref9
http://lib.eshia.ir/17001/1/209/13
http://lib.eshia.ir/17001/1/209/13
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref3
http://lib.eshia.ir/27311/4/280/كَتَبَ
http://lib.eshia.ir/27311/4/280/كَتَبَ
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref4
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref4
http://lib.eshia.ir/27311/4/281/عَصَيْتَ
http://lib.eshia.ir/27311/4/281/عَصَيْتَ
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref5
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref5
http://lib.eshia.ir/17001/1/408/41
http://lib.eshia.ir/17001/1/408/41
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref6
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref6
http://lib.eshia.ir/17001/1/165/130
http://lib.eshia.ir/17001/1/165/130
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref7
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref7
http://lib.eshia.ir/17001/1/174/182
http://lib.eshia.ir/17001/1/174/182
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref8
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref8
http://lib.eshia.ir/17001/1/566/44
http://lib.eshia.ir/17001/1/566/44
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref9
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref9
http://lib.eshia.ir/27311/4/265/أَرَادَ
http://lib.eshia.ir/27311/4/265/أَرَادَ
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref10
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920925/#_ftnref10
http://lib.eshia.ir/11008/75/374/بلية
http://lib.eshia.ir/11008/75/374/بلية
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920926/#_ftnref3
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920926/#_ftnref3
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920926/#_ftnref4
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/920926/#_ftnref4
http://lib.eshia.ir/15139/1/361/السراء
http://lib.eshia.ir/15139/1/361/السراء
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921015/#_ftnref1
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921015/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/11008/64/244/السقم
http://lib.eshia.ir/11008/64/244/السقم
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921015/#_ftnref2
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921015/#_ftnref2
http://lib.eshia.ir/15139/1/361/السراء
http://lib.eshia.ir/15139/1/361/السراء
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921015/#_ftnref3
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921015/#_ftnref3
http://lib.eshia.ir/11008/64/244/الوجع
http://lib.eshia.ir/11008/64/244/الوجع
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921015/#_ftnref4
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921015/#_ftnref4
http://lib.eshia.ir/15035/1/35/ليهنئك
http://lib.eshia.ir/15035/1/35/ليهنئك
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref1
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/15339/1/616/توقوا
http://lib.eshia.ir/15339/1/616/توقوا
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref2
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref2
http://lib.eshia.ir/17001/1/486/30
http://lib.eshia.ir/17001/1/486/30
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref5
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref5
http://lib.eshia.ir/15033/1/217/فانتبه
http://lib.eshia.ir/15033/1/217/فانتبه
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref6
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref6
http://lib.eshia.ir/11008/78/191/الدراهم
http://lib.eshia.ir/11008/78/191/الدراهم
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref7
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref7
http://lib.eshia.ir/11008/73/305/دخل
http://lib.eshia.ir/11008/73/305/دخل
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref8
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921016/#_ftnref8
http://lib.eshia.ir/11008/73/305/دخل
http://lib.eshia.ir/11008/73/305/دخل
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921022/#_ftnref1
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921022/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/41892/1/146/أمرين
http://lib.eshia.ir/41892/1/146/أمرين
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921022/#_ftnref2
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/921022/#_ftnref2
http://lib.eshia.ir/26580/1/132/أَلاَ
http://lib.eshia.ir/26580/1/132/أَلاَ
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