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حيِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة َعلى ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ ِبيَن  اْلَحْمُد ِللَّ يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

مسااح  کلاى شاهر و  ه. مطلب اول دربارفقه اسَلمى بود ام عمران شهری درفقه نظکليات تبيين در  بحث
 شهر مطلوب باید طبق این معيار طراحاى شاود.اس  که در فقه اسَلمى این ما  منظور بيان شد بود که آن هحوم

اگار گتتايم ماالَل   و تغييار دهايممقصود ما این نيس  که شهرهای موجود را بر وفق این معيار همچنين بيان شد 
منظور این خير یم، اهاز شهر خارج شد ل شهر از سه مایل عبور کردیم دیگرقطر شهر سه مایل اس  اگر در داخ

   نيس .

م همين مساح  کلى شهر اس  که بيان شد در این مطلب سه مّدعا کنياولين قاعده یا مطلبى را که بيان مى
آن تجاوز نکند کاه حادود جان  باشد و از  باید سه مایلمتعارف شهر مدعای اول این اس  که قطر . وجود دارد

مادعای دوم در  .ه جایاان رسايدبا ه سه مجموعه از ادله متعرض شدیم و این بحثب در این بحث اس . مترکيلو
 که شهر باید حومه داشته باشدبر اساس قاعده  شهر اس ؛ همربوط به حوم بحث مربوط به مساح  کلى شهر

روزاناه شاهر متعارف، فوری و های ای که نيازیعنى منطقه هم . منظور از حومهاز روای  استخراج شدمعنا این 
باه شاهرها انجاام از شاهرهای دور  هااآنونقال ى حملیعن ؛که تجارتى نيس کاالهای تأمين کند. را تأمين مى

های ای از دهکادههر مجموعاهشا هلذا حوما؛ شهر تأمين شود هاین کاالها باید در همان حوم گيرد معموال  نمى
دیا  شاهر را جردازند در این حد کاه نيااز ن و دامداری مى کشاورزیها به کار اطراف شهر اس  که این دهکده

یعناى افا ون بار حاد  ؛شهر هم سه مایل اسا  هاین حوم شهرهای ب رگ حدودتأمين کنند. همچنين بيان شد 
شاهر بشامار  ههر طرف معموال  باید حوم شعاع اطراف شهر ازدر  خارج شدیم تا قطر سه مایلشهر از شهر که 

   د. بيای

 بایاد یا  نمااز جمعاهمعماوال   هر شهریدر  و آن روایاتى که دالل  بر این داش  کهاول روایات  همجموع
دور اسا   قدرآنها فاصله در آنی  شهر واسعى اس  که  شد که اگراستدالل  همچنين بحث شد. برگ ار شود

  که باید دو شهر حساب شود. اصل مطلب ایان باود کاه اگار برجا شود معنایش این اسکه باید دو نماز جمعه 
در هار شاود کاه اساتتاده مىاز ایان روایا   همه باید جش  سر او نماز بخوانند؛ حالامام در شهری حاضر شد 

در سا  بناشاوند. اگار نماز جمعه حاضار  آن بتوانند در مردم شهر هبرجا شود که هم باید ی  نماز جمعهی شهر
ای از شاهر کاه نمااز در هار نقطاهجس  سه مایل حساب شود هم قطر شهراگر شهر ی  نماز جمعه برجا شود و 

 هدر این نمااز جمعاه حاضار شاوند. مگار آنکاه نمااز جمعا باید نمازگ اراند تا حد دو فرسخ وشمىجمعه برجا 
نماز  از هرکدامبين که  اس کمتر از دو فرسخ باشد که آن وق  مخير که فاصله آن هم  شودآن طرف برجا دیگری 



یارا در روایا  آماده باید در یکى  هرحالبه . امایکى را انتخاب نمایدجمعه  از این دو نماز جمعه شارک  کناد ز
، دارناد: اعماىط را ایکسانى که این شار نماز جمعه بر همگان واجب اس  مگر «تجب الصَلة الجمعة»: اس 

کاه نمااز جمعاه بار او واجاب  هاایىآنیکاى از  . همچنينهااین( و امالال جيرمرد) شيخ مریض، مسافر، صغير،
دو  هبنابراین آن کساى کاه در داخال ایان دایار دور باشد.جمعه  نماز دو فرسخ از ازبيش که اس  نيس  فردی 

 . حضور جيدا کند ماز جمعهباید در ن حاضر اس نماز جمعه  هفرسخ تا محل اقام

نماز ی  فرسخى وقتى تا  .برجا کرددیگری  هنماز جمعشود نمى تا ی  فرسخى اصَل   همچنين مطرح شد که
متعلق باه  . جس این سه مایل اولدبرجا کر دیگری نماز جمعه تا سه مایلىنباید شود یعنى نمىبرجا دیگری  هجمع

د اماا توان نماز جمعه برجا کارمىآن سه مایل دوم در  .برجا شوددر آن نباید ای که نماز جمعه خود این شهر اس 
شود ایان مرباوط باه معلوم مى د کهنشرک  کن اول هدر این نماز جمعای نبود باید نماز جمعهآن سه مایل  دراگر 
باين نمااز  هبایاد فاصال شده اسا :ر گتتهنسب  به خود شهشهر اس  و مربوط به خود شهر نيس  زیرا  هحوم

: کاه حومااز روایات استتاده ماى درهرصورتدیگر سه مایل کمتر نباشد.  هبا نماز جمع جمعه شاهر  هکنيم اوال 
توان گت  که بين سه مایل تا چهار مایل و البته با ی  تعبير دیگری مى .باید قطری در حد سه مایل داشته باشد

قطار شاهر را  ومرک  شهر فرض کردیم  ونماز جمعه را در وسط شهر  بر این اس  که اگر فرض یعنى چون  ؛نيم
این نماز جمعه تا مرز شهر ی  مایل و نيم خواهد بود. تا ی  مایل و نيم دیگار  ههم سه مایل فرض کردیم فاصل

از آن باه  دیگر اس  و هنماز جمع هتا ی  مایل و نيم که حد عدم جواز اقامزیرا شود برجا نمىی دیگر هنماز جمع
و آن وقا  شاده شاهر  هتمام این مجموعه ج ء حوم  اس . جس یجب الحضوراس  که سه مایل دیگر هم بعد 

 همعماوال  شاعاع حوماشود. خَلصه بين سه مایل تا چهار مایل و نايم اینجا قطر چهار مایل و نيمى تعریف مى
 شود.گونه استتاده مىی  شهر اس . از روایات این

کاه ساابقا  باوده اسا  و در حاال –تلقى رکبان  اس . حد «تلقى رکبان»مربوط به حد روایات دوم  همجموع
باه شاهر را  هستند توليادات خاود دوردس که هایى روستایىیعنى  -هم گاهى به ی  شکلى وجود داردحاضر 

رفتناد ای مىبتروشاند. عادهآوردند تا مىبه شهر  ان راشگوستند یا گاو ، گوش جنير، کره، جشم مالَل   ؛آوردندمى
شاهر  آوردناد درمىآن کااال را  بعاد خریدناد وباا قيما  جاایين مى هااآناین کاالهاا را از  جاهمانشان سر راه

. آن فاردی کاه باود هيچ زحمتى نکشايدهکه در توليد این کاال برد سود را کسى مىدر این صورت فروختند. مى
یارا آشانایى باا قيما  کمترین قيما  کااال را مىبا  بود آورده این کاال را از راه دورو زحم  کشيده  فروخا  ز

  .بود نکشيدهبرای آن هيچ زحمتى  کهبرد سود کاال را مى و کسىواقعى کاال نداش  

تعریاف دارد. کار اقتصاادی  ایم که کار اقتصادی چيس ؛حث کردهب ما در بحث فقه نظام اقتصادی متصَل  
کاه در را کاالیى افرادی  ی اس ؛تجارت کار متيد برای مالال ای داشته باشد.فایده یعنى کاری که کار اقتصادی



تاجر کاار اقتصاادی کارده  آورند. ایننيس  مى هاآنکاال در اختيار  آنبرای افراد شهر که  وجود دارددوردس  
باشد،  مالى داشته ایاز ما به ووض عِ تواند و مىکار اقتصادی اس  تواند سود بگيرد. مى اس  و در این صورت

 ؛ مالل اینکه کسىندارداصَل  ارزش اقتصادی  اس  کههم اقتصادی دارد. ی  کاری این کاری اس  که ارزش  
خارد باه مىفارد از این  خرم.مى طرف شهر آنبه ا از تو از این طرف شهر گوید که این کاال رمى ا تلتنب در شهر

بدون آنکه کار اقتصادی روی کاال انجاام داده  سوداین  .فروشدمى قيم  دیگریآن فرد به ی  به و قيم   ی 
 سود باید در مقابل کار متيد باشد. باشد ایجاد شده اس  که مقبول نيس .

 فرماید:خداوند در قرآن کریم مى

َها یا» یُّ
َ
ذیَن  أ ُکُلوا ال آَمُنوا الَّ

ْ
ْمواَلُکْم  َتأ

َ
ْن  ِإالَّ  ِباْلباِطِل  َبْيَنُکْم  أ

َ
 َتْقُتُلاوا ال َو  ِماْنُکْم  َتاراٍض  َعاْن  ِتجااَرة   َتُکوَن  أ

ْنُتَسُکْم 
َ
هَ  ِإنَّ  أ   .1«َرحيما   ِبُکْم  کاَن  اللَّ

اگار ماال در ازای  ر ازای چي ی باشد که مالّي  و ارزش داشته باشد.دباید باید مال در ازای مال باشد، مال 
رف . کاری که ارزش اقتصاادی مالى گآن مقابل آن کار باید دارای ارزش اقتصادی باشد که بشود در  کار اس 

ایان کاار اقتصاادی  لذا .کندفاصله را بيشتر مى کند بلکهکم نمىرا  کنندهمصرفبين توليد کننده و  هفاصل ندارد
ی خواهاد کااالمى اسا  و آماده  از راه دورروساتایى شخص هاش همين تلقى رکبان اس . هکه از نمون نيس 

وشاد و ساود شاهر بتر در راش یکااال کاه شاوندمىمانع از آن و  بر سر راه او رفته اما شهر عرضه کنددر را  خود
  .بياورد به دس واقعى را 

 .اس  «بيع حاضر ِلباد»مربوط به  رروایات دیگ

 در روای  چنين آمده اس :

ِبي»
َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن أ ْضِر َعْن َعْمِرو ْباِن  ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن النَّ

َ
اِر َعْن أ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ْشَعِريِّ َعْن ُمَحمَّ

َ
َعِليٍّ اْْل

ِبي َجْعَترٍ 
َ
ِه َعْن أ اهِ  ِشْمٍر َعْن ُعْرَوَة ْبِن َعْبِد اللَّ ِفاي َحاِدیٍث اَل َیِبياُع َحاِضارب ِلَبااٍد َو  َقاَل: َقااَل َرُساوُل اللَّ

ُه َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض.  .  2«اْلُمْسِلُموَن َیْرُزُق اللَّ

بيع حاضر لباد نوع دیگری از معامله اس  که باز هم از نظر مَلک همين وضاعي  تلقاى رکباانى را دارد کاه 
یعنى به ؛ فروختندها مىبه شهریرا  هاآنکاالی  شدند ومى هانشينروستاو  هانشينبادیهبرای  طهی  عده واس
معاملاه  بارای شاماگتتناد ماا مىو گرفتناد نشين مىاز آن بادیه . با قيم  ارزانخواستندن مىدشاقيمتى که خو

فروختناد. نشاين را مىکاالی آن بادیهآوردند، مى به دس  با سود نسبتا  زیادی که برای خود . این افرادکنيممى
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 نشاين را بتروشاد؛بایاد کااالی بادیه. شهرنشاين ناس  شهرنشين هم به معنای ، حاضرنشينیعنى بادیه «باد»
ُه َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض  اَس ن  الْ  ِع دَ » دیگر رزق دهد. بایاد  بعضى هبه وسيل اخدا بعضى ر : مردم را رها کنيد؛«َیْرُزُق اللَّ

   هستند.ین روایات متعدد اببرد.  سودش راو  فروختهرا به شهرنشين  نشين کاالی خودبادیه

 ورفتاه ای قافلاهبر سار راه کسى که  آید؟ا چه حد  تلقى رکبان بشمار مىت رکبان اس ؛ ىدر تلق شاهد بحث
 ه جاای آنکاه خاود روساتایىفروشد. بدر شهر مى هاآنخرد و را مى ی اقتصادی که از روستا توليد شدههاکاال

  که البتاه نهى شده اس نسب  به این کاردر روایات کند. مى آید این کار رامىشد او شهر بترورا در  کاالی خود
ایان  اس  نه کراه . شاید وجه حمل بر کراها  حرم کراه  دارد اما ظاهر ادله  فرمایندمى فقهااز  بسياری

ظاهرش ایان اسا  کاه  کراه  داشته باشد اما هشده که استتاد منشأ متعارف بود این کار به دليل کهاس  بوده 
 را نخواساتهکاار ایان انجاام این اسا  کاه شاارع  دهندهنشاندر روایات نهى . اس نهى شدید هم و  نهى بوده

 اس . 

کمتار  هفاصالدر اگر کسى آید. یعنى ار مى، تلقى رکبان بشمتر از چهار فرسخکم یا تا چهار فرسخدر روایات 
البتاه ممنوع اسا .  آید وبه شمار مىتلقى رکبان  کار برود اینچهار فرسخى به استقبال این کاالهای تجارتى  از

یعناى ى نادارد تجارت اس  و اشاکال کار این باشد دیگررسخ بيش از چهار فشود که اگر از روایات استتاده مى
اس   آورده را از دورمساف  کاالیى  طى بعدازاینرا طى کرده و مسافتى  زیرا ن ی  کار اقتصادی متيد اس ؛ای
   فروشد.آن کاال را مى اس  به کسى که دسترسى نداشته و

در  کنيم؛حسااب ماى قائال هساتيم نظير مسافتى که در وجوب قصر صاَلةهم در این مسئله هم مساف  را 
تلقاى رکباان  چهاار فرساخى، جس از مرز شهر تاا شود و نه از من لحساب مى شهرمساف  از مرز  ،قصر صَلة

 .  دیگر اس  شهر به شهری  از  تجارت نقل کاال زیرا ،نيس  تشود و تجارمحسوب مى

 :کندروای  مىکلينى شيخ مرحوم ی  دیگری در بحث تلقى رکبان اس  که روا

ِبي »
َ
ِبيِه َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن أ ااِج َعاْن ُمَحمَّ ْحَمِن ْباِن اْلَحجَّ ُعَمْيٍر َعْن َعْبِد الارَّ

هِ  ُبو َعْبِد اللَّ
َ
اِب َقاَل: َقاَل أ هِ  اَل َتَلَق  ِمْنَهاٍل اْلَقصَّ اي َقااَل  َفِإنَّ َرُسوَل اللَّ َلقِّ ي َقاَل َو َما َحدُّ التَّ َلقِّ َنَهى َعِن التَّ

ْو َرْوَحٍة ُقْلُ  َو 
َ
ِباي ُعَمْياٍر َو َماا َفاْوَق َكِلاَل َفَلاْيَس َما ُدوَن َغْدَوٍة أ

َ
ْرَبَعُة َفَراِسَخ َقاَل اْبُن أ

َ
ْوَحُة َقاَل أ َکِم اْلَغْدَوُة َو الرَّ

.   1 «ِبَتَلقٍّ
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کاردم کاه  سؤالگوید که سائل مى اس . از تلقى نهى کرده رسول اکرم حضرت فرمود تلقى نکن؛ زیرا
ْو َرْوَحاةٍ »فرمایاد: حضارت مىشاود؟ تا کجا تلقى حساب مى

َ
ساتر نيماروزی اول را  عارب«. َماا ُدوَن َغاْدَوٍة أ

   فرماید:مىکریمه  هدر آیطور که به معنای صبحگاهان اس  همان. غداة گویدمى «غدوة»

ُهْم ِباْلَغداِة َو اْلَعِشيِّ ُیریُدوَن َوْجَهُه ما َعَلْيَل » ذیَن َیْدُعوَن َربَّ ٍء َو ما ِماْن ِمْن ِحساِبِهْم ِمْن َشيْ َو ال َتْطُرِد الَّ
اِلميَن ِحساِبَل َعَلْيِهْم ِمْن َشيْ  .  1«ٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُکوَن ِمَن الظَّ

 ۀهماایان اسا  کاه  «َعشاّى » رواح باا فارق. دگویمى )رواح( «روحة»نيمروز دوم قبل از غروب را عرب 
مرسوم بود کاه در سترها  در گذشته. گویندمى اما نيمروز دوم تا غروب را رواح گتته نيمروز دوم تا شب را عشّى 

از  شده اسا . و لذا هش  فرسخ حّد قصر صَلة کردنددر روز طى مىرا  طور متعارف هش  فرسخهها بکاروان
اس . لاذا باه نيماروز و چهار فرسخش مربوط به نيمروز دوم  هار فرسخ مربوط به نيمروز اول، چهش  فرسخ

حد تلقى چقدر اسا ؟ کرد  سؤالآن فردی که  بهحضرت  لذا. گویندمى «روحة» و به نيمروز دوم «غدوة»اول 
ْو َرْوَحةٍ »فرمود: 

َ
بيشتر  مقداراز این اگر جس از ی  غدوة یا ی  روحة که کمتر شد تلقى اس .  «َما ُدوَن َغْدَوٍة أ

غادوة چقادر اسا ؟ روحاة چقادر اسا ؟ جرساد: شخص مىع اس . تجارت مشرو و دیگر تلقى نيس  ،بود
  «.َو َما َفْوَق َكِلَل َفَلْيَس ِبَتَلقٍّ » و از آن بيشتر دیگر تلقى نيس : رمود: چهار فرسخفحضرت 

تتسيری گتته که درس  هم هسا  ولاى از خاود روایا  هام ایان  خود او روای  ابن ابى عمير اس ،قائل 
 شود.بيش از چهار فرسخ باشد این دیگر تلقى حساب نمى آنچه« ما فوق كل  و»تتسير معلوم اس  که 

 فرماید: مى اس  کهدیگر به سند صحيح روای  

اٍد َجِميعاا  َعاِن اْباِن َمْحُباوٍب َعاْن ُمالَ » ْحَمَد ْباِن ُمَحمَّ
َ
َیاٍد َو أ ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٍة ِمْن أ اى َو َعْن ِعدَّ نًّ

اِط َعْن  اِب  ِمْنَهاٍل  اْلَحنَّ هِ  اْلَقصَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُکْل ِمْنُه. َقاَل: َقاَل: اَل َتَلَق  َعْن أ

ْ
يَ َو اَل َتأ    2«َو اَل َتْشَتِر َما ُتُلقِّ

و  يدنه تلقى رکبان کنفرماید: مى -اس  مؤکدتر از نهى وارد در روای  سابق ی دارد واین روای  نهى مؤکّد -
در شاهر باه قيما  آن را و  دبه قيم  ارزان بخریانشينان و روستائيان کاال را از بادیه که شهر بروید هبه حومنه 

 .  دبتروشي ترگران

یارا ؛ى اسا بيش از نهى تکليت بطَلن اس  و هددهناین روای  نشان اَل َتَلاقَّ َو اَل َتْشاَتِر َماا : »فرمایادمى ز
يَ شاود کاه اینجاا مىهم تلقى رکبان نکن و هم کاالیى را که با تلقى خریداری شده، خریداری نکن. معلوم « ُتُلقِّ

. حضارت کارده اسا یعنى حکم، حکم تکليتى تنها نيس  بلکه بطاَلن را هام باار  شود؛بار مى اثر وضعى هم

                                                           
 22:انعام . 1
 444، ص71ج وسائل الشيعة، .  2



ُکْل ِمْنهُ »فرماید: مى
ْ
یا  شخصاى نخاور.  اسا ری شاده تلقاى خریادا هوسايله هام کاه با از کاالیى« َو اَل َتأ

 فروشد. دیگارمى ترقيم  گران و آورده در شهر بهبا قيم  ارزان خریده  روستایى با تلقى رکبان از راگوستندی 
اول اسا  و اصاَل  مالا  لا  هماان در مِ  مال همچناان باطل اس . این زیراکرد از این گوش  استتاده  نباید

 «.التاکل» ؛معامله باطل اس 

این اس  که این حکم، حکام حرما   هدهندشانن ؛ روای کنيمحکم وضعى هم مى هاستتادما از این روای  
نَّ َحادَّ » فرمایاد:مى کاه یا  عباارتى دارد مرحوم صدوق در این قسم نهى کراهتى نيس . اس  و تنها   هم

َ
أ

ي َرْوَحةب  َلقِّ ْرَبِع َفَراِسَخ َفُهَو ، التَّ
َ
 .کااال از راه دور جلاِب  اس ؛ تجارت به معنای «جلب». 1«َجَلبب َفِإَكا َصاَر ِإَلى أ

ن و باه دسا  مشاتری از راه دور آوردرا کااال تجارت اس . جلب فرماید اگر این بيش از چهار فرسخ باشد مى
کاار اقتصاادی  ها آوردن دیگارز کمتار از ایان مسااف اماا ا شاودس . این کار اقتصادی حساب مىرساندن ا

 شود. حساب نمى

 اصحاب و فقهای اصاحاب اماام کااظماز اجَلی ایشان که اس  یونس بن عبد الرحمن  روای  دیگر از
فرمایاد مى ؛کنادروایتاى نقال مى «اَل َیِبيُع َحاِضارب ِلَباادٍ » اس . یونس بن عبد الرحمن در تتسير نبوی معروِف 

تواند وکالا  مى البتهبتروشد.  راخود کاالی باید نشين بادیه بتروشد و خودنشين را ادیهکاالی بشهرنشين نباید 
خارم باه ایان نشين بگوید من این کاال را از تاو مىاما نه اینکه به بادیه در ازای وکال  جول دریاف  کند،بگيرد و 

« بااد» و شهرنشينیعنى  «حاضر» ،«اَل َیِبيُع َحاِضرب ِلَبادٍ »ه قيم  دو برابر بتروشد. قيم  و بعد بياید در شهر ب
شهرنشاين نيسا  نبایاد نشين اسا . جاس شهرنشاين بارای کساى کاه یعنى کسى که روستانشين؛ بادیهیعنى 

   بتروشد.

   فرماید:مى تتسيری دارند که بارهدراین ه اهل بي يیونس بن عبد الرحمن این فق

ِبيِّ في َعْن ُیوُنَس َقاَل:» ِت ِإَكا  َتْتِسيُر َقْوِل النَّ ْصاَناِف اْلَغاَلَّ
َ
نَّ اْلَتَواِکاَه َو َجِمياَع أ

َ
اَل َیِبيَعنَّ َحاِضارب ِلَبااٍد، أ

ْن َیِبيعَ 
َ
اِس، َیْنَبِغي أ وِق َلُهْم ِمَن النَّ ْهُل السُّ

َ
ْن َیِبيَع أ

َ
وِق َفََل َیُجوُز أ   2«ُه َحاِمُلوهُ ُحِمَلْ  ِمَن اْلُقَری ِإَلى السُّ

های ازاریب را نبایدو خارج شهر ، اطراف هدر حوم هغَلت توليد شدسب یجات و  جات وميوه کاالهایى مالل
 بتروشد. آن را باید  خود روستایى نشين یا روستایى بتروشند بلکهبرای آن بادیهشهر 

 :گویدمى کند ویونس بن عبد الرحمن تتسير مى
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ْن »
َ
وِق َفََل َیُجوُز أ ْن َیِبيَعاُه َحااِمُلوُه  ِإَكا ُحِمَلْ  ِمَن اْلُقَری ِإَلى السُّ

َ
اِس، َیْنَبِغي أ وِق َلُهْم ِمَن النَّ ْهُل السُّ

َ
َیِبيَع أ

ُه َیُجوُز َو َیْجِري َمْجَری التِّ  ا َمْن َیْحِمُل ِمْن َمِدیَنٍة ِإَلى َمِدیَنٍة، َفِإنَّ مَّ
َ
َواِد َفأ  . 1«َجاَرةِ ِمَن اْلُقَری َو السَّ

بلکه به شهر نياورده دیگر از بادیه  برد؛دیگر مى از شهر به شهر فرماید:مى اس  که روای  بخش آخرشاهد 
 .  برددیگر مى از شهری به شهری

را تتساير  هستندیونس  که مانند کسانى ما تتسير اصحاب ائمهچيس ؟  «یجری مجری التجارة»معنى 

. ب ناد ىحرفا طارف خاود نى برای ما این احتمال مطرح نبوده و منتتى اس  که یاونس ازیع ؛دانيممى ائمه
ایان و  گویادنماى اس  این تتسير را از جايش خاودکرده ایشان را ها شاگردی یونسى که معاشر امام بوده و سال

اش ایان اسا . معناى ، فهم منقول از معصاوم. این استنباط و این تتسيراو نيس استنباط شخصى تتسير 

ایان اسا . از ایان حارف اساتتاده  که مقصاود معصاوم فهمممى گوید من از حرف معصوماس  که مى
 .  اس  کنيم که تلقى رکبان در اینجا حاضر لبادمى

بتروشد. او در ی  تواند برای شهرنشين مىبتروشد. اما شهرنشين  نشيننباید برای بادیهبنابراین شهرنشين 
 فروشد کاهو بعد مىخرم مىن قيم  کاال را به ایگوید از تو به او مى ؛شهری دیگر اس  شهری اس  و  دیگری

بارد، ساود یا  کاار گر مىاینجا معاملهدر یعنى سودی که  تجارت اس ؛ تواند به قيم  بيشتر بتروشد. اینمى
کاار اقتصاادی نکه جنسش را در شهر بتروشاند خاطر آ روستایى به هاقتصادی. اما سود گرفتن از آن توليدکنند

 شود.شمرده نمى

 هفاصالکاه  -ی  شهر به شهر دیگاربيع کاالیى یعنى از –که یابيم در مىتلقى رکبان  که ازحرف ما این اس  
 و دو فرساخ بارای آنشاهر دو فرسخ بارای ایان  اگر جساید چهار فرسخ باشد. حداقل ب این شهر تا شهر دیگر

به این دود باشد. باید این ح دو شهربين  هدر مجموع فاصل هرحالبهاش این اس  که در نظر بگيرید معنى شهر
از آن دو فرساخى کاه بایاد  ؛ یعناىبرسايم رویم به دو فرسخى شهر دیگارمى که از شهر بيرون تا دو فرسخ معنا

 ممکن اس  به ی  شهر دیگری برسيم. تجاوز کنيم 

مساف  بين شهری و شهر دیگر را به چهار فرساخ تعریاف کنايم. از ایان حاداقل توانيم حداقل مىبنابراین 
ایان اینجا دیگر مرز شهر مطرح اسا .  در ای تعریف کنيمحومه برای ی  شهرکنيم که اگر مساف  استتاده مى

کااال  نقل زیرا مساف  شهر تا شهر دیگر باید چهار فرسخ باشدجس  .نباید از دو فرسخ تجاوز کند حومه قاعدة  
نقال از شاهر باه بلکه شود شود و از چهار فرسخ به باال تلقى رکبان حساب نمىتا چهار فرسخى تلقى رکبان مى

د شهری دیگر باشاد. البتاه ایان توانه در چهار فرسخى این شهر مىشود کمعلوم مى . با این مقدماتشهر اس 
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تأسيس شود اما  رسخى این شهر باید شهر دیگریاز چهار ف بعد خواهيم بگویيم حتما  ما نمىو حداقل آن اس  
 شود.ر حساب ی  شه هقاعدة  دو فرسخ حوم بایدکه کنيم از این روای  استتاده مى

ای فارض  شاده وایات بارای شاهر یا  دایارهما به تدری  این روایات را مطرح کردیم تا معلوم شود که در ر
دور شاوید تاا دو  وقتى از شاهراقتصادی شهر متتاوت اس .  هبا حومکه عبادی شهر  هدایره یعنى حوم اس ؛

 هتا ی  فرساخ اسا . از شاهر کاه بيارون باروی حوما عبادی آن هاقتصادی شهر اس . اما حوم هفرسخ حوم
 هحوماسه مایل اسا . همان جيوسته به شهر باشد ای که در آن انسان باید از لحاظ عبادی یعنى حومه- عبادی

که هر شهری  اس  تابع شهرهای اقتصادی این منطقه ری یمهشود و برنامى حسوبتابع شهر ماقتصادی شهر 
 گوناهاز مجماوع روایاات این عباادی دارد، هاقتصادی دارد. هر شهری تا یا  فرساخ حوما هتا دو فرسخ حوم

 .  این مقدار اس  تا خود نماز جمعه یعنى فاصلۀ ؛شود که تا دو فرسخ باید فرد به نماز جمعه بيایداستتاده مى

در مرک  شهر باشد یاا نمااز جمعاه در آن باید اگر نماز جمعه  شود کهبيان شد که از این استتاده مى همچنين
 و از این سه مایل تا سه مایال دیگار دو فرساخشود مىطرف شهر باشد تا مرز شهر که این طرف اس  سه مایل 

و اگار  -آن روایتى کاه اساتتاده شاد بنا بر-شود ر برجا نمى. با توجه به اینکه در شهر ی  نماز جمعه بيشتاس 
 شود.عبادی شهر چهار مایل و نيم مى هحومنماز جمعه در مرک  شهر برگ ار شود آن وق  

- اگر ی  شهری را تعریف کاردیم ؛ی از شهر باید بازار وجود داشته باشدادر هر محله ی  نکته دیگر اینکه
 ههماتواناد داشته باشند زیرا نمىبازار باید ها هم محله -شهر اس  بازار مرک یکه د حاال ی  بازار مرک ی دار

طور کاه در شاهر هماان -را بعدا  خواهيم گت  کاهمطلب این -از بازار مرک ی خرید کنند.  مل م کرد که مردم را
طراحاى شاهر یعناى در  داشاته باشايم؛ وجود دارد بایاد باازار محلاه هاممسجد محله عَلوه بر مسجد مرک ی 

کنند.  طىرا ف  زیادی برای خرید و تأمين مایحتاج خود مسا مجبور باشنداسَلمى نباید طوری باشد که مردم 
 مردم باشد.  محل زندگى د که بازار کناررا هم طراحى کر ای بازاریباید در هر محله

 متتااوت اسا ؛ فروشاىعمدهاس  با باازار  فروشىخردهبازاری که برای تأمين مایحتاج به اصطَلح  منتها
که مرک ی  اس . مانند نماز جماع فروشى بازارهای خرده اس  و بازار محله فروشىعمدهبازار  بازار مرک ی 

   ها هم مسجد دارند.نماز جمعه اس  اما مردم در محله

تصاادی مارز اق هاین حرف را زد که فاصل تواندر این صورت در هر قسم  شهر بازار هم اس ؛ آن وق  مى
چهاار فرساخ  یعنى باید دو فرسخ باشد که باا دو فرساخ شاهر دیگار  باشد؛ ر فرسخاشهر تا بازار شهر باید چه

 شود.مى

          وصلى الله على محمد و آله و سلم


