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حیِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

یِبیَن الّطاِهِرین ْهِل َبیِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلی أ ََلُة َعلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  اْلَحْمُد ِللَّ

از مسععا ل م م ه ه نما  عمرا   که ی ی به این بحث رسععید  یعنی مسعع ن بود  مطلوبیت وسعععِت  مورد در بحث
انسا  در این است که محل  کید شده است که خوشی و آسایِش در شعر  اسَل  بر این مسلله أ این اسعت و شع ر  

 از منابب ،م روهیت أنگی محل مس ونی و است محل مسع ونی ن ی شده مسع ن او واسعب باشعد و از أنو بودِ  
 دینی استفاده شود.

 :کنیممیرا از روایات استفاده  ادعاهابحث و چ ار مدعا داریم که این  چ اررابطه این در 

 وسعت داشته باشد. ،س ونت محل است محل مس ونی و مستحب  مدعا  اول

کراهت  اشأنگیهم  اش استحباب دارد وسععه هم محل سع ونت أنو باشعد  یعنیاسعت  م روه  مدعا  دو 
 دارد.

 ا ایناگر انسا  ب یعنی آسایش و رهاه خانواده است. أ مینمحل س ونت برا   سعهاستحباب د ک  أ   مدعا  سو 
 نفسههیموضو   ایندر آسایش به سر ببرند   اعضعا  خانواده او و خود او که انگیزه محل سع ونت را أوسععه بدهد

 .شودمیخانه  هسعاستحباب  ُکدِ موجب أ 

یر خ یا هر عملبا انگیزه کمک به دیگرا   اگر استمحل س ونت  هسع شعرعِی  اسعتحباب ُکدأ  چ ار  مدعا  
 ها َلسکو نیازمندا  پذیرایی کند،  بیچارگا  أا از م مانا ، کندمیدرست  یخانه واسع دیگر  باشعد. مانند این ه

با  منزل هسع اگر بنابراین اسعت. دیگر أاُکدِ  این، یک وجه خودِ  .بیاندازدمحبوب و مطلوب راه  ها برنامههرهنگی و 
رعی أاُکد ش انگیزه رهاه خانواده و اهل خانه باشد،با  اگرو  مطلوبیت شرعی دارد منزل هسع خود باشد  هااین انگیزه

 .کندمییدا پهم أاُکد شرعی سو   با انگیزه رسیدگی به مرد  و اعمال خیر باشد،  آ براهزو   اگر .کندمیدیگر  پیدا 
 ما چ ار مدعا داریم. لذا

ب س ونت واس که محلمستحب است  نفسههیشرعی از نمر   است نفسههیاسعتحباب سععه خانه  مدعا  اوِل 
 ط ه زیرا روایات زیاد است پس ی که در این زمینه وارد شده است،البته نه همه روایاأ ،خوانیممیرا  روایاأش باشد.
 .کنیممیا  از روایات را مطرح گزیده

    کندمی روایتینی به سند صحیح کلشیخ  مرحو  



 

ِبي »
َ
اَناَ  َجِمیعَا َعِن اْبِن أ ِل ْبِن شعَ َماِعیَل َعِن اْلَفضعْ ُد ْبُن ِإسعْ ِبیِه َو ُمَحمَّ

َ
ُعَمْیٍر َعْن ِهَشاِ  َعِلي  ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َعاَدِة َسَعُة اْلَمْنِزِل  َقاَل: ِمَن  ْبِن اْلَحَ ِم َعْن أ    1«.السَّ

در نمر شر  ی ی از عوامل  یعنی وسععت خانه از سععادت انسعا  است  هرمود اما  صعاد طبق این روایت 
 2واسب داشته باشد.او س ونت  محل عادت انسا  این است کهسی ی از عوامل و خوشبختی 

  :کندمین ل  از بشیر شینی به سندکلشیخ دو  را هم مرحو   روایت

َلْیَماَ  ْبِن ُرَشْیٍد َعْن » َعْیٍب َعْن سعُ ِه َعْن ُنوِح ْبِن شعُ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
َحاِبَنا َعْن أ صعْ

َ
ٌة ِمْن أ ِبیِه َعْن َبِشیِعدَّ

َ
ٍر  أ

َبا اْلَحَسِن 
َ
َعُة ِهي َیُ وُل  َقاَل َسِمْعُت أ  3«اْلَفْضُل ِهي اْلَخَدِ .َو  اْلَمَناِزِل  اْلَعْیُش السَّ

ی هم و ی انسا  خانه واسعی داشته باشد  این هی ی  در این دو عنصعر است  -زندگی خوش-سععادت یا عیش 
انجا   أواندنمیکسی  حاال مطلوبیت شرعی دارد.موضو   این ارانی داشته باشد که به او کمک کنند.زگخدمت این ه
  است که در شر  مطلوبیت دارد. چیزهاییاز  کار این این حرف دیگر  است اما دهد

سخنگو   او خوب است. شرعاَ یعنی  تخوب اس را که او هرمود هر چیز  معصعو  بیا  ح م شعر  است و کار
هم مطلوبیت هم بخواهد بگوید باز اششخصی نوِ   از .ندزنمیخودش حرف  از نو  شخصِی  و دین است و شعر 

نزد خدا و نزد عندالمعصععو  مطلوب باشععد،  آنچه محل خود در اصععول مفصععل بحث کردیم  این را درشععرعی دارد.
ی در بن محمد بن خالد برق روایت را مرحو  احمد همین سخنگو  شار  است. ،معصو  شعار  مطلوب است زیرا

  :کندمیکتاب محاسن با این اضاهه روایت 

ِبیِه َعِن »
َ
َلْیَماَ  َعْن أ ِل َعْنُه َعْن سعُ   اْلُمَفضَّ

َ
َبا اْلَحَسِن أ

َ
ُبو اْلَحَسِن َکاَ  ُیْثَنی َعَلْیِه َو َقاَل ِبْشٌر کَ   َّ أ

َ
ِهي  اَ  أ

ِجِد اْلَحَراَ   ٍد َو َيْیُرُه َهَتَذاَکُروا َعْیَش  -مراد اسععت اما  کاظم-اْلَمسععْ اُس ْبُن ُمَحمَّ ٍم َو ِهیَ ا اْلَعبَّ  ِهي َحْلَ ِة َبِني َهاشععِ

ْنَیا ُبو اْلَحَسِن َهَذَکَر ُکل  َواِحٍد ِمْنُ ْم مَ  الد 
َ
   4«.َهَ اَل َسَعٌة ِهي اْلَمْنِزِل َو َهْضٌل ِهي اْلَخاِد  ْعَنی َهُسِلَل أ
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ها شویم. این سعادت از نمر روانی، جسمی و يیره جا  أحلیل و بحث دارد خواهیم وارد أحلیل آ . در این روایت معانی بسیار  ن فته است و ما نمی 2

خواهیم ُبعد ح م شرعی آ  را بیا  کنیم  ط میخواهیم وارد این بحث بشویم، چو  ه ا  در این زمینه کامََل جا  دارد. ما نمیها  کارشعناسانهو بحث
 بحث ما در این است که ی ی از اصول ه ه نما  عمرا  ش ر ، وسعت محل س ونت است.

 قسمتی از متن
 3. هما ، ح  3
 166، ص: 9. المحاسن، ج 4



 

 لبتها چه چیز  اسععت  درپیش آمد که خوشععی دنیا  بارهدراینگفتگو  .ندنشععسععته بود ا حل هدر یک  حضععرت

 سؤال کاظماز اما   دادند.جوابی  هر یک حل ه بحث حضور داشتند،کسانی که در  مراد است.  وشعرم خوشعِی 
 گی خوش دنیا این است که انسا زند: هرمودحضرت چیست  به در زندگی دنیا  خوشی شما چیست  نمر که کردند

   ارا  خوب داشته باشد.گزو خدمت منزل هسع

ینی به لکشیخ است که مرحو   روایتی  کنیممیبحث  بارهدراینوایت سعو  از روایاأی اسعت که ر که روایت دیگر
   : ل کرده استنسند صحیح 

هِ » ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُ وِنيِّ َعْن أ ْوَهِليِّ َعِن السععَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
هِ َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ وُل اللَّ  ِمْن  َقاَل: َقاَل َرسععُ

   5«اْلَمْسَ ُن اْلَواِسُب. َسَعاَدِة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم 

  است که اگر دولت آ اشمعنی این از سععادت یک انسعا  مسعلما  این اسعت که مسع ن واسعب داشعته باشد.
 منزل واسب[ وظیفه دولت است.  هراهم کرد ، ]کند أ مینبخواهد سعادت مرد  را 

خواهد می و آیدمینما  اجتماعی  وقتی بهعد هرد  در بُ  مسعععتحبات شعععرعیکه در مبعاحث قبل مطرح کردیم 
 هآنچ کند و أ میندولت موظف اسعععت ب ترین را برا  مرد   یعنی به واجب أبدیل خواهد شعععد  برنامه دولت شعععود

ر اگ اما ، این برا  خود هرد مسععتحب اسععت اگر گفتند چیز  مسععتحب اسععت کند. أ مینمصععلحت مرد  اسععت را 
نیسعععت که مسعععتحب را رها کند و به چیز  که مسعععتحب  مجاز و طرحی را ارا ه کند، راحی کردهبخواهد ط دولت

 کند. نأ میرا باید مصلحت مرد  است  هرچه است  ی علیهولّ مُ مصالح  أ مینسعت او وظیفه آنچه نیسعت اکتفا کند.
ار خوب و کار ک یک ،قادر اسعععت دو کار بریتیم  ا ولّی بر وقتی گوییم نیز همین را مییتیم  بر به ولّی  نسعععبتحتی 
 هاید آنچعمل کند. بکار يیر ب تر به و  کرده ندارد آ  کار ب تر را رها حق او این صورتدر  ب تر است برا  یتیم دیگر

ه را ی از این دو گزینی  أوانسععتمیاین را ب ند  خواسععتمیود یتیم اگر خ شععاید .را انجا  دهدبه نفب یتیم اسععت 
 ولّی  نیز دولت .برا  یتیم أعیین کندباید آنچه را که ب تر است  بر یتیم اسعت،وقتی یک کسعی ولی  اماانتخاب کند  

 برا  مرد  برگزیند.را آنچه اصلح است  که والیت بر مرد  دارد موظف است چو  دارد.والیت بر مرد   و مرد  است
 این است که مس ن واسب داشته باشد  دولت باید چنین کند.سعادت انسا  در  و مرد توقتی گفته شعد سععاد پس

است و مثل اکل  6«هِ یَر َباٍغ َواَل َعاٍد َهََل ِإْثَم َعلَ یَهَمِن اْضُطَرّ َي » این صورتاست که در ناأوا  و عاجز  وقتییکحاال 
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ما. 671: . الب رة 6 َ   ِإنَّ َ   َو  اْلَمْیَتةَ  َعَلْیُ ُم  َحرَّ ِهلَّ  ما َو  اْلِخْنزیرِ  َلْحَم  َو  الدَّ

ُ
هِ  ِلَغْیرِ  ِبهِ  أ هَ  ِإ َّ  َعَلْیهِ  ِإْثَم  َهَل عادٍ  ال َو  باغٍ  َيْیَر  اْضُطرَّ  َهَمِن  اللَّ  َرحیٌم  َيُفوٌر  اللَّ



 

خب اضطرار    مرده به مرد  بخوراندگوشعت اضعطرار  اسعت و باید دولت به جا  رسعید که  اگر شعود.میته می
   .مس ن باید چنین باشد طراحی کند أ میناگر دولت بتواند مس ن واسب را  اما ،است و حرف دیگر  است

  :کندمیبه سند معتبر روایت است که ینی کلشیخ از    همروایت دیگر

ِعیٍد َعْن » اِس َعْن سعَ وِر ْبِن اْلَعبَّ ْحَمَد َعْن َمْنصعُ
َ
 َعْن أ

َ
َبا اْلَحَسِن َيْیِر َواِحٍد أ

َ
ْنَیا  ُسِلَل َعْن َهْضِل َعْیِش   َّ أ الد 

یَن.  7«َقاَل َسَعُة اْلَمْنِزِل َو َکْثَرُة اْلُمِحبِّ

  به دو چیز اسععت :هرمودحضععرت  دنیا به چیسععت  خوشععی که پرسععیدندب ترین عیش دنیا از  از اما  کاظم
  .داشتن محبوبیت زیادمس ن واسب و 

ه در بین انسا  کار  کند ک یعنی ب محبوبیت بین مرد  چیز خوبی است طلکه  کنیممیما از این روایت استفاده 
هاسق. اگر انسا  بین مرد  هاسق  ها انسعا صعالح نه  ها انسعا بین  محبوبیِت  اما مرد  محبوبیت داشعته باشعد.
 کنندمیزندگی  هطرترو   معموالَ که مرد  مه در بین عا اما رجحانی ندارد،هضععل و محبوبیت داشععته باشععد هی  

ه باگر کسی کار  کند  لذا مطلوبیت شرعی دارد. ويشيلبیو بین مرد   مرد  اهل صعَلح خوب اسعت. محبوبیت
 ندیا یک پلی را بسازد و به او بگوی درمانگاه مدرسه، مثَلَ  کار بد  نیست. این قصعد این ه بین مرد  محبوب شعود،

را  ه این محبوبیت باین  مگر در بین مرد  محبوبیت داشعععته باشعععم. خواهممیچو  بگوید   کنیمیاین کار را  چرا
د با محبوبیت بین مرد  ب خب .ستاسعتثنا ،از این دو ج ت ی ی بد باشعد. یا محبوبیت بین مردِ   هدف بد  باشعد

 این ،کسعب محبوبیت کند برا  دسعتیابی به یک يرف هاسد خواهداین ه ب یا کار بد. با معموالَ   شعودمی کار چه
لب کند اعتماد مرد  را ج کَله بر سر مرد  بگذارد و مثَلَ پیدا کند أا بعد بتواند  محبوبیتبرا  مثال  هم اش ال دارد.

 ماا يلط و نامطلوبی اسععت. محبوبیِت  ،این .راه پیدا کندبرا  کار يلط در جامعه  و د  بگذاردمر أا بعد کَله بر سععر
وبی چیز خ این أا بتواند خوب و محتر  زندگی کند،اگر هدف از محبوبیت این اسععت که در بین مرد  محبوب شععود 

 است. 

 ها گوشععه از و گیرندمیاز شععر  را  ا گوشععهیک  یعنی دارند  ضعععیف ه هِ  هابعضععی  یاهته ه را باید خوب 
گاه هسععتند يفلت دیگرش چو  نا  شععود.مییک سععر  انحراهات منجر  و هام دسععیخشععکبه وقت آ . کنندمیآ

يرف  ، این یکمحبوبیت پیدا کند صَلحاهل مخصوصَا بین عامه بین عامه مرد   که این ه انسا  کار  کند صعرف
 است. مطلوب شرعی
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يرف مطلوب شرعی است. یعنی آد  بگوید برا  خدا  یک ،این چو  خود  داردنمناهات هم با اخَلص کار  این
 چو  خدا دوست دارد.که مرد  مرا دوست داشته باشند.  کنممی کار و  کنممیرا  این کار

مناهات با ايراف  ،عرف کنم که این خواهممی .شودمیو ب تر  أرخوب، أرپاکعمل  چه يرف باالأر باشد هر
هم ه الل الیقربة محبوب شد  در بین مرد  انجا  دهد و الله این کار را برا   الیقربة  أواندمی شعرعیه ندارد  انسعا 

مل اگر آد  ع گفتیم گفتیم   چیز باالأر هایما بحثدر بعضععی از  ما .آیدمیچو  خدا از این کار خوشععش باشععد  
 .شععودمیرعی شعع عمل عبادت و مسععتحِب  این چو  خدا مباحش کرده اسععت مباحی را انجا  دهد به قصععد این ه 

خدا  متعال این أفریح را  چو  یک أفریح کند و خواهدمیخودش  اصعععَلَ ، ، یک يذا  خیلیبخورد خوب يذا 
 بحث جد  است.  و این را در روایت داریم .شودمیعمل مستحب محسوب  این دهد.میبرایش مباح کرده انجا  

ِه یِحُبّ َاْ  یِاَ ّ الّله » آمده است  روایت این جملهمنت متعدد ادر روای  8«ؤَخَذ ِبَعزاِ ِمهِ یِحُبّ َاْ  یما کؤَخَذ ِبُرَخصعِ
لباس  ،خوب بخورد يذا   بپردازند ها حَلل کرده استخداوند برا  آ  آنچهخدا  متعال دوسعت دارد مرد  به  که

  .خوب بپوشد

از مال حرا   اگر را به دست بیاورد، هااینمال حَلل انسا  از  البته وارد شعده اسعت.  در این رابطه روایت زیاد
 چو نی یع  است طوراین المحبین کثرة همین است. محبوبه شرعی حَلل نیست. این ی ی از أيراِف  آورد به دست

به  کار  کند آد  .شودمیمطلوب شرعی  پس المحبین ةکند برا  کثر آد  کار خدا  متعال و معصعو  هرموده اسعت
 شود.میعبادت و اخَلص این    خودِ ب شرعی استچو  مطلواین نیت که 

 :کندمیصدو  در خصال روایت شیخ روایت دیگر را مرحو  

                                                           
ْعَماِنيِّ ِبِ  .  8 اَلِة اْلُمْحَ ِم َو اْلُمَتَشاِبِه َنْ ََل ِمْن َأْفِسیِر الن  ی ِهي ِرسعَ ْیِن اْلُمْرَأضعَ ِتي َصاِحُبَ ا ِهیَ ا  :َقاَل  ْسَناِدِه اْلِْأي َعْن َعِليٍّ َعِلي  ْبُن اْلُحسعَ ْخَصُة الَّ ا الر  مَّ

َ
َو أ

َه َنَ ی اْلُمْؤمِ   ِباْلِخَیاِر َهِ  َّ اللَّ
َ
اِهِر أ ِة ِهي المَّ ِ یَّ ِة َلُه ِعْنَد التَّ ْخصعَ ِخَذ اْلَ اِهَر َوِلّیَا ُثمَّ َمنَّ َعَلْیِه ِبِ ْطََلِ  الر  ْ  َیتَّ

َ
يَ ِبَص َن أ وَ  ِبِصَیاِمِه َو ُیْفِطَر ِبِ ْهَطاِرِه َو ُیَصلِّ ََلِأِه َو ْ  َیصعُ

عاَ َیْعَمَل ِبَعَمِلِه َو ُیْمِ َر َلُه اْسِتْعَماَل َنلِ  َه َأَعاَلی ِهي اْلَباِطِن ِبِخََلِف َما ُیْمِ ُر ِلَمْن َیَخاُهُه ِمَن اْلُمَخا َك ُمَوسَّ ْ  َیِدیَن اللَّ
َ
ِة ِلِفیَن اْلُمْسَتْوِلیَعَلْیِه ِهیِه َو َعَلْیِه أ مَّ

ُ
َن َعَلی اْْل

ْوِلیاَء 
َ
یَن أ ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَ  اْل اِهِر ُه َأَعاَلی ال َیتَّ يْ َقاَل اللَّ ِه ِهي شععَ ُه ِمْن ُدوِ  اْلُمْؤِمِنیَن َو َمْن َیْفَعْل نِلَك َهَلْیَس ِمَن اللَّ ُه َنْفسععَ ُرُکُم اللَّ ُ وا ِمْنُ ْم ُأ اَة َو ُیَحذِّ ْ  َأتَّ

َ
ٍء ِإالَّ أ

ُه ِبَ ا َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن َرْحَمَة َلُ ْم ِلَیْسَتْعِمُلوَها عِ  َل اللَّ هِ َهَ ِذِه َرْحَمٌة َأَفضعَّ اِهِر َو َقاَل َرُسوُل اللَّ ِة ِهي المَّ ِ یَّ ْ   ْنَد التَّ
َ
ْ  ُیْؤَخَذ ِبُرَخِصِه َکَما ُیِحب  أ

َ
َه ُیِحب  أ ِإ َّ اللَّ

  .ُیْؤَخَذ ِبَعَزاِ ِمهِ 
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ْفَیاَ  َعْن َحبِ » ِْ ْبِن َمْخَلٍد َعْن سععُ ا حَّ ی َعِن الضععَّ ِبي ُموسععَ
َ
ْیَمَة َعْن أ ْحَمَد َعِن اْبِن ُخَز

َ
یٍب َعْن َعِن اْلَخِلیِل ْبِن أ

هِ  َعْبِد اْلَحاِرِث َجِمیٍل َعْن َناِهِب ْبِن  وُل اللَّ اِلُح  َقاَل: َقاَل َرسععُ َ ِن َو اْلَجاُر الصععَّ َعُة اْلَمسععْ ِلِم سععَ َعاَدِة اْلُمسععْ َو  ِمْن سععَ
 9«ُء.اْلَمْرَکُب اْلَ ِني

و مس ن واسب و هراخ داشته باشد، همسایه خوب و  مس ن هسع  که انسا  مسلما  این استاز سععادت مرد و 
   داشته باشد. وسیله سوار  راحت یک همچنین مرکب صحیح و صالح داشته باشد،

 روایت کرده است: ی در محاسن که مرحو  برقهست ایات دیگر  هم رو

ِبیِه َعْن »
َ
ِه َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َباِ  ْبِن ُعْثَماَ  َعْن أ

َ
ِه صلی الله علیه َعْنُه َعْن أ آَباِ ِه علی م السَل  َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

ْ   و آله و سلم
َ
ِسَب  ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء أ  10.«َمْنِزل َیتَّ

 واز نمر شرعی مطلوبیت  منزل هسععاین اسعت که مدعا  اول  سعت مابه مدعا  اول  مربوطت ااین روای خب
 دارد. استحباب

 یناول .خوانیممیرا  روایت اول این باب أنگی خانه از نمر شعععرعی م روهیت دارد. این اسعععت کهدو   معدعا 
بن  عمرمبه سند صحیح از  کاهیینی در کلشیخ مرحو  شعود روایتی است که میروایتی که از روایات این باب مطرح 

 : -او هم ث ه است– کندمیخَلد روایت 

ِد » ُد ْبُن َیْعُ وَب َعْن ُمَحمعَّ َبا ُمَحمعَّ
َ
ٍد َقاَل: ِإ َّ أ ِر ْبِن َخَلَّ ی َعْن ُمَعمَّ ِد ْبِن ِعیسعععَ َد ْبِن ُمَحمعَّ ْحمعَ

َ
ْبِن َیْحَیی َعْن أ

ِن  َتَر  اْلَحسعَ ْحَدَث َهِذِه الدَّ  اشععْ
َ
ٌق َهَ اَل َقْد أ یِّ َل ِإَلْیَ ا َو َقاَل ِإ َّ َمْنِزَلَك ضععَ ْ  َیَتَحوَّ

َ
َمَر َمْوَلی َلُه أ

َ
بِ َدارَا َو أ

َ
ُبو اَر أ

َ
ي َهَ اَل أ

ْ  َأُ وَ  ِمْثَلُه. اْلَحَسِن 
َ
ْحَمَق َیْنَبِغي أ

َ
َْ أ ُبو

َ
 11«ِإْ  َکاَ  أ

شو و  گفتند به این خانه منت ل دوستدارانشا به ی ی از شیعیا  و  و خریدندرا واسعی  نسبتاَ  خانه کاظماما  
این خانه واسععب را برا  أو  من در آ  سعع ونت دار  خانه أنگی اسععت و که أو ا زیرا خانه در این خانه زندگی کن

 :گفت جواب لطفی که حضععرت در حق او کرد، در حضععرت بود دوسععتدارا یا از مرد  که از شععیعیا   آ  خرید .
 است را که پدر  ساخته ا خانه آیدنمی دلم را پدر  ساخته است وخانه درسعت اسعت این خانه أنو اسعت اما این 

                                                           
 336، ص: 5. وسا ل الشیعة، ج 9

 163، ص: 9المحاسن، ج.  10
 339، ص: 5ج. وسا ل الشیعة،  11



 

]أو هم  پدرت احمق بود حاال  «وَ  ِمثَلُه ! أ  أَ  ینَبغیأحَمَق  کاَ  أبوکإ  » به او هرمود: کاظم امعا  رهعا کنم.
 [باید مثل او باشی 

ی أواند که خب از باب ناأوانالبته گاهی کسی نمی .داندمیحماقت نوعی را کار این   اسعت عبارت خیلی عجیب
درت پ اگر این یک نو  حماقت است. سازدمیخانه أنو  ولیخانه واسعی درست کند  أواندمیکه کسعی  اما اسعت

 کواَ  أبکإ  » احمق باشی و در این خانه زندگی کنی مثل پدرت أو هم باید  ،أنو را سعاخت هخاناحمق بود و این 
 «.وَ  ِمثَلُه ! أ  أَ  ینَبغیأحَمَق 

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم

 


