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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 چهارم مکاسب: تکسب منی مسئله
 در مورد تکسب منی است و اینکه آیا تکسب به منی جایز است؟ یا جایز نیست؟ 

طرح این موضوع مصداق دار بوده و در آن زمان در حیوانات خیلی معنا داشته که براي آبستن شدن حیوانات و  

یب و منی صل و ذراع و عحبوده و لذا تکسب به ف يهامتداول، منافع شدیممنافعی که از این قبیل بوده و عاید مردم 

روایات داریم و در بعضی از  مسئلهکه در بعضی از صور  حیوانات امر رایج و متداولی بود و به همین دلیل هم هست

در آن زمان مطرح بوده در  آنچهبحث کرد و حکمش را ذکر کرد،  شودیمصورش هم روایت نداریم و طب قاعده 

 ییهااستفادهدر انسان هم مصداق دارد با توجه به تحوالت موضوعی که پیدا شده و  حیوانات بوده و در این عصر طبعاً

ولی در  شودیمکه حتی در انسان هم  ییهااستفاده. اقسام هانیاممکن است از آن برده بشود، در بحث نازایی و که 

منافع  هانیاحیوان در آن زمان هم متداول بود. به همین جهت است که هم در عصر قدیم و در عصر صدور روایات و 

هم تعمیم پیدا کرده و هم از جهت اینکه به انسان هم سرایت  اشدایرهو در این اصل که  شدیمبرایش فرض اي همحلل

 پیدا کرده و هم اینکه منافعش هم خیلی گسترش پیدا کرده است.

 تعبیر مرحوم شیخ 
 المسألۀ الرابعه ال اشکال فی حرمۀ بیع المنی لنجاسته و عدم االنتفاع به إذا وقعت فی خارج الرحماین است که  

ال اشکال فی حرمۀ بیع المنی لنجساته و عدم بفرمایند  خواهندیممت تکلیفی و وضعی را ظاهرش این است که هم حر

، فرض ولو وقع فیه. وقتی بیرون رحم قرار بگیرد، منی این اسب یا هر حیوان دیگري. اإلنتفاع به إذا وقعت خارج الرحم

ج نشده نباشد، بلکه معامله بشود بر منی هم این است که منی در داخل رحم قرار بگیرد، یعنی معامله در منی خار مدو

فکذلک ال ینتفع به المشتري لعند الولد لماء هم که منتقل بشود، بدون اینکه در خارج رحم قرار بگیرد. این هم دارند که 

ی برایش ندارد، چون قاعده کلاي هو فاید بردینماي ه. چون کسی از این بهرشرعاًفی الحیوانات عرفا و لعبد اإلنسان 

نیست که مال کس دیگر باشد که او بخرد و استفاده ببرد و نکات دیگري که در  طوراینداریم که بچه تابع مادر است و 

 کالم مرحوم شیخ است.
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 قول مشهور
باز گفته شده که مشهور این است که حرام است وضعاً و باطل است تکلیفاً. چنین چیزي اجماالً به  مسئلهدر این 

معاصر  يهادورهکه مانع ندارد، بخصوص در  اندشدهقائل اي هشده و در کلمات فقها هست، اما عد مشهور نسبت داده

 داشته باشد، مانعی ندارد.اي هبیشتر قائل هستند که اگر منفعت محلل

 نظر مرحوم آقاي خوئی
 موردبحثآقاي خوئی بحث را در سه فرض و سه صورت قرار داده و این سه صورت را از هم جدا کرده و  

قرارداده است، در مکاسب دو صورت است که منی خارج رحم یا منی که داخل رحم باشد، این چیزي است که در 

، یکی اینکه تکسب بخواهد بیاید اندکردههمین حد در مکاسب آمده است مرحوم آقاي خوئی این بحث را سه قسم 

حفظ بشود که االن در انسان هم متداول است. یکی رحم است و در جاي دیگري  در خارجروي منی که بیرون آمده و 

و مذکر به داخل رحم منتقل شده باشد و یکی اینکه منی که در  فحلاینکه منی منتقل شده از داخل به داخل رحم. از 

حیوان مذکر یا انسان مذکر وجود دارد و قبل از اینکه خارج بشود. این سه صورت را آقاي خوئی از هم تفکیک 

 .انددادهقرار  موردبحثرا جدا  هانیا. هر یک از انددادهو بحث را در مصباح الفقاهه در سه مقام قرار  اندکرده

 اقسام منی

 پاك یمن .1

 . منی نجس2
که غالباً بحث اینجا راجع به منی نجس است، مالکش هم ذي نفس سائله بودن است، در نجاسات آمده که یکی از  

بنابراین منی مثل خون و سایر اعیان  ؛ی هم اگر از ذي نفس سائله باشد نجس استیازده عین نجسه منی است و من

 نجسه یک نوع نجس و یک نوع پاك دارد، از ذي نفس سائله نجس است و از غیر ذي نفس سائله نجس نیست.
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 ه هم صادق است؟آیا منی بر ماء المرئ
 حالی کهقرار گرفته است، در  موردبحثان مذکر تصویري که فقهاي ما دارند این است که منی از مذکر است، حیو 

نیست که طرف حیوان مؤنث و طرف انثی فقط ظرف  طوراین هانیااین چیزهاي علمی اثبات شده که در تکون بچه و 

اي هذهنشان به ماد هاآنمحض باشد، آن هم دخیل است و اسمش هم منی گذاشته بشود یا نشود او هم دخیل است. 

چون آن طرف هم طرف انثی و حیوان  حالی که، در اندکردهروي آن بحث  شودیمیوان مذکر تولید است که از آن ح

، طبعاً روي ردیگیمو تولید مثل انجام  شوندیمترکیب  هانیاکه  شودیمتولید اي همؤنث هم دخیل است و از او هم ماد

که از انثی تولید اي هاست که عنوان و واژه منی هم براي ماد موردبحثقرار بگیرد، البته  تواندیمآن هم این بحث 

منی نجس است آن را هم  دیگویمکه اي هکه اگر بر آن صدق بکند اطالقات و ادل کندینم، یا کندیمصدق  شودیم

است که  . یک قول این است که منی بر ماء المرئه هم صادق است. یک قول اینردیگینمو اما اگر صدق نکند  ردیگیم

منی بر ماء االنثی صادق نیست و اگر هم نباشد آیا پاك است؟ یا نجس است؟ آن هم محل بحث است که ممکن است 

انجام بدهیم،  میخواهینمکسی بگوید که منی مال مذکر است و ممکن است تعمیم بدهند. ولی در هر حال ما آن بحث را 

در طرف مؤنث وجود دارد  هانیاشهوت و  در هنگامائدي است که بگوییم که آن تصویر قدیم که آن ماء ز میخواهیم

و آن ماده دخیل است، گرچه در  شودیمتولید اي هاین تصویر االن نیست، تصویر این است که از ناحیه زن هم ماد

با مسائل امروز در طرف  شدیماختالف است و لذا این بحثی که در حیوانات مذکر مطرح  اشمنینجاستش و صدق 

که تولید شده از ناحیه مؤنث و انثی کسی بگیرد و بیرون بیاورد و در لوله اي همقابل هم هست، ممکن است ماد

 که هست. ییهابحثو  ردیگیمکه االن در رحم مصنوعی و لوله انجام  هانیاآزمایشگاهی ترکیب بکند و امثال 

 د؟آیا این بحث اختصاص به طرف مذکر دار
راجع به آن بحث کرد که  شودیمو  شودیماین بحث اختصاص به طرف مذکر ندارد، بلکه طرف انثی را هم شامل 

یا نجس است یا نیست در جاي خودش باید  کندیمتکسب کرد یا نه؟ اینکه صدق منی  شودیمتکسبش چطور است و 

ر بحث بشود، البته اگر گفتیم نجس است، طبعاً اینجا داخل د تواندیمبگوییم از حیث بحث ما  میخواهیمبحث بشود. ما 

محل بحث قرار  تواندیم، اگر گفتیم نجس نیست مالك نجاست در آن جاري نیست، ولی دیآیمجزء منی نجس به شما 

 بگیرد.
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 اختصاص حکم نجاست منی به بعد از خروج
نکته دیگري هم که در مقدمه باید توجه داشته باشیم این است که این مثل خون و مثل آن موادي که از بدن ذي  

نجس است، نجاست آن بعد از خروج است، قبل از خروج نجس نیست. خون  گویندمیو  شودیمنفس سائله صادر 

لذاست در دم و خود منی  و ؛شودیم داخل بدن قبل از خارج شدن محکوم به نجاست نیست، وقتی خارج شد نجس

 دیآیماست مادامی که لم یخرج من البدن از ذي نفس سائله این محکوم به نجاست نیست، وقتی بیرون  طورهمین

انصراف به آن دارد که از ذي نفس سائله  هانیاخون نجس است و  دیگویمکه اي ه، ادلشودیممحکوم به نجاست 

و اگر  شودیمبعد از خروج نجس  دیگویماقسامی که  در اینبیرون آمده است، منی هم مثل دم این وضع را دارد و لذا 

، کندیم. وقتی حیوانی با حیوان دیگر مجامعت شودینممحکوم به نجاست  گاههیچاین ماده  ،انتقالش بدون خروج باشد

، فقط حکم به نجاست آنجایی است که این ماده شودینمینکه در فضاي بیرونی قرار بگیرد، آن محکوم به نجاست بدون ا

دیگرش این ماده از حیث  يهاصورتدر خارج فضاي رحم قرار بگیرد، آنجا است که بحث نجاست است و اال در 

 محل بحث قرار بگیرد. تواندینمنجاست 

 صورت اول: منی پاك
از غیر ذي نفس سائله باشد در اینجا ما هیچ دلیل خاصی نداریم و چون نجس هم نیست از حیث آن  چیزي که 

این  ماندیماینجا  آنچهبحث قاعده تکسب به اعیان نجسه هم محل بحث نیست، حتی اگر کسی قائل به آن باشد، فقط 

جواز تکلیفی دارد، از نظر وضعی هم تابع منفعت که ما در اعیان طاهره گفتیم این بود که طبق قواعد اي هاست که قاعد

دارد و مالیت دارد عرفاً تکسب است و لذا در منی طاهر و حیواناتی که نفس سائله اي همحلله است، اگر منفعت محلل

 ندارند و فضوالتشان پاك است، اگر با پیشرفت علم منافعی براي آن متصور باشد، هم تکلیفاً جایز است، هم وضعاً نافذ

 است.

 مالك صحت معامله
دو نظریه وجود دارد، یک نظر این است که صحت معامله متقوم به مالیت شیء است، باید بر چیزي مال صادق 

درست است که به مال تعلق بگیرد و مالك اي هباشد، مالیت هم به این است که منفعت محلله داشته باشد و لذا معامل

اما نظر  ؛فیه داشته باشد، عقالئی داشته باشد و این مالك صحت و بطالن استمالیت به این است که منفعت محلله عر

. ما روي مبناي دوم دانندینمدیگر نظر آقاي خوئی است که این نظر صحت معامله را متقوم به مال یا منفعت محلله 
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، اما میکردیممحلله تبیین قاعده را بر اساس مالیت و منفعت  جاهمهو لذا  میکنیمرو مبناي اول بحث  میکنینمبحث 

و  میکنیمآنجا مبناي ایشان را بحث  یحرم التکسب بما ال منفعۀ فیهدر قسم دوم که  شاءاهللانایشان مبنایی دارند که 

 .میکنیماشکاالتش را طرح 

 صورت دوم: منی نجس
ی خارج رحم از بدن آن من در اینجااست که خارج رحم قرار بگیرد، یعنی نجس باشد اي همنی از ذي نفس سائل 

حیوان مذکر بیرون آمده و در خارج رحم است. اینجا حکمش تابع آن است که ما بگوییم که تکسب به اعیان نجسه چه 

این  گویندمیحکمی دارد؟ طبعاً کسانی که قائل هستند تکسب به اعیان نجسه تکلیفاً و وضعاً حرام است، اینجا هم 

: یحرم تکسب به او یا یحرم بیع ندیفرمایمروي آن مبنا است، این هم که مرحوم شیخ  تکلیفاً و وضعاً حرام است. این

المنی إذا وقع خارج الرحم این رو همان مبنا است، چون در این خصوصش ما دلیل خاصی نداریم، اینجا نه آن صورت 

است که اي همنی ذي نفس سائلاولی که منی طاهر است و از حیوان غیر ذي نفس سائله است و نه این صورت ثانیه که 

خارج رحم قرار گرفته و نجس است در اینجا هم ما دلیل خاص نداریم، اگر ما به قاعده عامه قائل شدیم که تکسب به 

و چون ما آنجا قاعده عامه را  گوییممیاعیان نجسه وضعًا و تکلیفاً حرام است، یا حداقل وضعاً، اینجا هم همان را 

که ما آن  دیآیمنیست که از آن حیث بتوان گفت تکلیفاً یا وضعاً حرام است، بعد روي قواعدي  طورناینپذیرفتیم و لذا 

که تابع منفعت محلله است تکلیفاً که عقد بخواند مانع ندارد، اما وضعاً تابع این  دیگویم، آن قاعده هم میرفتیپذیمرا 

ت، اگر در یک عصري و زمانی و مکانی منی خارج رحم از است که مالیت دارد یا ندارد، این تابع تحول موضوعی اس

و مانعی ندارد ولو اینکه نجس  شودیمپیدا بکند، طبعاً تکسب به او هم جایز اي هحیوانات یا حتی از انسان منفعت محلل

باشد و هست که منفعت محلله داشته  شرایطیهم باشد، اگر منفعت محلله نداشته باشد، جایز نیست و در این عصر در 

 لذا بعید نیست که جایز باشد.

 البالغهنهج 223خطبه 
 لَهُ  یُسَبِّحُ«و یکی ذیل آیه و یکی ذیل آیه  1تکاثر/ »التَّکاثُر أَلْهاکُمُ«چند خطبه اواخر بخش خطب یکی ذیل آیه 

 بِرَبِّکَ  غَرَّكَ ما الْإِنْسانُ أَیُّهَا یا«است که گاهی خواندیم و یکی هم ذیل آیه شریفه  36نور/ »الْآصال وَ بِالْغُدُوِّ هایف

. »الْکَریم بِرَبِّکَ غَرَّكَ ما الْإِنْسانُ أَیُّهَا یا«هست که حضرت در سخنی این آیه را تالوت فرمودند که  6انفطار/ »الْکَریم

انسان در  ».بِنَفْسِه جَهَالَۀً أَبْرَحَ لَقَدْ  مَعْذِرَةً مُغْتَرٍّ أَقْطَعُ وَ حُجَّۀً مَسْئُولٍ  أَدْحَضُ«که  ندیفرمایمحضرت ذیل این آیه شریفه 
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از این آیه شریفه که خطاب خیلی  علیهاهللاسالمتفسیر و تلقی امام  ردیگیمبرابر یک حجت و خطابی با این طنین قرار 

انسان است انسان باید این خطاب را  بماهوخطاب به انسان . »الْکَریم بِرَبِّکَ غَرَّكَ ما الْإِنْسانُ  أَیُّهَا یا«است  سنگین

 طوراینچه چیزي تو را  »نَفْسِک بِهَلَکَۀِ أَنَّسَکَ مَا وَ بِرَبِّکَ غَرَّكَ مَا وَ ذَنْبِکَ عَلَى جَرَّأَكَ مَا الْإِنْسَانُ أَیُّهَا یَا«بشنود. 

این سؤال خیلی ساده است  واقعاًد جرأت داده که به راحتی در برابر خالق هستی و خداوند بزرگ و بزرگوار عصیان بکن

 ورزدیمولی عمق و فهم عمیق این خیلی دشوار است انسان چه مستمسکی دارد که این جرأت را در برابر خالق هستی 

چه چیزي ما را مغرور کرده آرام کرده که راحت مقابل گناه رد  »بِرَبِّکَ  غَرَّكَ ما«و  شودیممرتکب گناه  طوراینکه 

چه چیزي هالك نفس را براي تو امر مأنوسی  »نَفْسِک بِهَلَکَۀِ أَنَّسَکَ مَا وَ«بشویم و در برابر خداوند عصیان بورزیم 

و  میکنیممان مصرف در مسیر هالکت جان و روح گرددبرنمیکه  ییهالحظهقرار داده است. خیلی امر عجیبی است که 

أنس  هانیااست جرأت انسان و غرور انسان و باالتر از  آمدهخیلی آرام و راحت هستیم اینجا سه تعبیر  حالدرعین

خترمان چه مستمسکی جرأت داري در این غرور و تب طوراینانسان به گناه و هالکت خودش، چه مستمسکی داري که 

چه مستمسکی داریم در اینکه مأنوس به معصیت و آسیب روحمان هستیم خیلی راحت و آرام هستیم اگر  و داریم؟

بلکه با هالکت  میکنینمولی آرام هستیم نه تنها احساس مریضی  میزنیممریضی جسمی داشته باشیم به هر دري 

براي این داغ و مریضی و شائی  حلیراههیچ  ،»یَقَظَۀ مَتِکَنَوْ  مِنْ لَیْسَ  أَمْ بُلُولٌ دَائِکَ مِنْ مَا أَ«نفسمان مأنوس شدیم 

ی قرار است که این مریضی مادام العمر ادامه نبراي مریضی تو نیست آیا هیچ بیداري براي خواب تو متصور نیست یع

 مَا نَفْسِکَ مِنْ تَرْحَمُ مَا أَ«داشته باشد و این خواب تا هنگام احتضار مستمر باشد یا اینکه قرار است که بیدار بشوید؟ 

و نسبت  يورزیمبه حال او شفقت  ردیگیمدر گرفتاري و سختی قرار  طوراینتو اگر ببینی دیگري  »غَیْرِكَ  مِنْ تَرْحَمُ

 تَرَى أَوْ فَتُظِلُّهُ الشَّمْسِ حَرِّ مِنْ الضَّاحِیَ  تَرَى فَلَرُبَّمَا غَیْرِكَ مِنْ تَرْحَمُ مَا نَفْسِکَ مِنْ تَرْحَمُ مَا أَ«به خودت غافل هستی. 

و  دیآیماگر ببینی در بیابان کسی در پرتو آفتاب سوزان قرار گرفته رحمت  .»لَه رَحْمَۀً فَتَبْکِی جَسَدَهُ یُمِضُّ بِأَلَمٍ  الْمُبْتَلَى

به حال او  بردیمین و اگر ببینی کسی مبتالي به مریضی است که جسم او را از ب یکنیمبانی براي او درست آنجا سایه

درد خود و مشکل خودت را بشناسی و ببینی آیا وقت آن نرسیده که داروئی براي این درد  ینینشینماما  یکنینمگریه 

 الْبُکَاءِ  عَنِ عَزَّاكَ وَ مُصَابِکَ عَلَى جَلَّدَكَ وَ دَائِکَ عَلَى صَبَّرَكَ فَمَا«پیدا بکنی و بیداري براي خواب تو متصور بشود 

و تو را در  يروینمدنبال معالجه  اصالًچه امري وجود دارد که تو را چنین صبور بر این مریضی کرده  .»نَفْسِک عَلَى

 يشوینماین مصیبت توانمند کرده و تو را باز داشته از اینکه به حال خودت گریه بکنی. این چطور است که بیدار 

. امر گریه روشن یکنینمبرحال خودت گریه  و ؛ه مبتال هستی نشستیک ییهایسختآرام مقابل این معصیت و  قدراین

. »نَفْسِک عَلَى الْبُکَاءِ  عَنِ عَزَّاكَ وَ« دیفرمایماینجا هم حضرت  و ؛کنندیماست که اخبار و احادیث چقدر به آن تأکید 

هیچ شبی اشکی ندارد و روزي آهی نداري چه  شودینمچه چیزي تو را بازداشته که هیچ وقت چشمت به اشک نورانی 
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 نَفْسِکَ  عَلَى الْبُکَاءِ عَنِ عَزَّاكَ وَ مُصَابِکَ عَلَى جَلَّدَكَ وَ دَائِکَ عَلَى صَبَّرَكَ فَمَا«غافل کرده است.  قدراینعاملی تو را 

آرام هستی براي مرض جسمی  قدراینعزیزترین موجودات خودت هستی نزد خودت ولی  »عَلَیْک الْأَنْفُسِ أَعَزُّ هِیَ  وَ

 خَوْفُ  یُوقِظُکَ لَا کَیْفَو «آرام هستی.  قدراینولی اینجا  ییآیمو در صدد معالجه بر  یکنیمخودت یا دیگري حرکت 

نقمت خدا بگیري این ترس اینکه با نعمت خدا بخوابی و در معرض » سَطَوَاتِه مَدَارِجَ  بِمَعَاصِیهِ تَوَرَّطْتَ قَدْ وَ نِقْمَۀٍ بَیَاتِ

آرام  قدراینبه چه چیزي اطمینان کردي که  کندینمنقمت خدا تو را در بربگیرد ترسی در تو ایجاد  کندینمتو را بیدار 

هستی و بی خیال در برابر این معاصی هستی و قد تورطت بمعاصیه مدارج سطواته با گناهان از پلکان غضب خدا باال 

 مِنْ  وَ بِعَزِیمَۀٍ قَلْبِکَ فِی الْفَتْرَةِ دَاءِ مِنْ فَتَدَاوَ«. يشوینمخدا و عذاب الهی باال رفتی اما بیدار  رفتی با گناه از پله غضب

پس خود را معالجه بکن مرض سستی خود را با عزم و اراده معالجه بکن به مرض  »بِیَقَظَۀ نَاظِرِكَ فِی الْغَفْلَۀِ کَرَى

که دواء آن عزم و اراده است باید تصمیم بگیریم بدون عزم و  کندیمسستی تو مبتال هستی کاهلی و سستی تو را تهدید 

تکمیل نفس نداشته باشیم تا  خود را معالجه کرد اگر حالت روزمرگی داشته باشیم و عزمی بر اصالح و شودینماراده 

آخر همین مسیر را خواهیم رفت از درد کسالت و تنبلی و کاهلی خودت را بیرون ببر و این درد را با عزم و اراده 

معالجه بکن و از خواب غفلت که در چشم تو هست با یک بیداري معالجه بکن از این چرتی و غفلتی که تو را گرفته با 

است یا غافل  طورهمین اندگذاشتهاینجا حضرت بر کاهلی و سستی و بر غفلت انگش  که ؛شويرها ب یتوانیمبیداري 

که اگر بخواهی از این سطوات الهی و غضب خداوندي نجات  دیفرمایمهستیم یا کاهل هستیم یا جاهل هستیم حضرت 

به  »آنِسا بِذِکْرِهِ وَ  مُطِیعاً لِلَّهِ کُنْ وَ، بِیَقَظَۀ نَاظِرِكَ فِی الْغَفْلَۀِ کََرى مِنْ وَ بِعَزِیمَۀٍ قَلْبِکَ فِی الْفَتْرَةِ دَاءِ مِنْ فَتَدَاوَ«پیدا بکنی 

أنست با ذکر خدا باشد  دیگویممغضوب است  يهاانسانکه حال طبیعی » نَفْسِک بِهَلَکَۀِ أَنَّسَکَ مَا وَ«جاي انسی که 

یک نکته  .1»غَیْرِه إِلَى عَنْهُ مُتَوَلٍّ أَنْتَ وَ بِفَضْلِهِ یَتَغَمَّدُكَ وَ عَفْوِهِ إِلَى یَدْعُوكَ عَلَیْکَ إِقْبَالَهُ عَنْهُ تَوَلِّیکَ حَالِ فِی تَمَثَّلْ وَ«

که تو به خدا پشت کردید و روي گرداندي در همان حال خدا رو به تو کرده و در اي هرا توجه داشته باشد همان لحظ

انی تو داشته و در همان حال باب توبه را به روي تو باز کرده است این را در ذهنت مجسم همان حال انواع نعم را ارز

به خدا پشت  حالی کهمتذکر این باشد که در همان حال گناه خدا به تو رحم دارد. حتی در حال گناه و در  و ؛بکند

که خدا به تو روي آورده  »عَلَیْکَ هُإِقْبَالَ«کردي یا با غفلت یا با معصیت در همان حال متمسک بکن در ذهن خودت 

 وَ  السَّماواتِ جُنُودُ لِلَّهِ« �َاست  دست خدا هاقدرتراه را نبسته چون همه  کندیم. تو را دعوت »عَفْوِهِ  إِلَى یَدْعُوكَ«

تمام سالمتی تو از تو گرفته  شودیمهمه عالم فرو بریزد و با یک ناز الهی  شودیم. با یک ناز الهی 4فتح/ »الْأَرْضِ

 وَ  عَفْوِهِ إِلَى یَدْعُوكَ«بشود و حیات تو از تو گرفته بشود ولی خدا تو را حفظ کرده حتی در حین غفلت و معصیت 

 .344 ص ،)صالح للصبحی( البالغۀ نهج - 1
                                                           



 ١١٢١ �ماره ثبت: منی)                      ( محرمه مکاسب –اقتصاد  فقه                                            

. روایات متعدد هست که یکنیمتو را دریاي فضل خودش فرو برده ولی تو به جاي دیگري فکر  ،»بِفَضْلِهِ یَتَغَمَّدُكَ

تو براي اصالح امورت به جاي دیگر پناه بردي  کندیمخودش و خدا را اصالح بکند خدا امورش را اصالح کسی بین 

 هانیابعدي که حضرت دارند. همه  يهاجملهدر همان حال هم در دریاي رحمت خدا غوطه ور هستی.  حالی کهدر 

 .اندکردهدریافت  »الْکَریم بِرَبِّکَ غَرَّكَ ما الْإِنْسانُ أَیُّهَا یا«پیامی است که حضرت از آیه شریفه 
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