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حیِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ٍد َو َعَلی اهل ََلُة َعلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ یَن اْلَحْمُد ِللَّ یِبیَن الّطاِهِر بیتِه الطَّ  

  رِت گسترش فضا  سبز در عمران شرمطلوبیموضوع آن بود که  در فقه عمران شهرر  در مطلب یازدهمبحث 
ث ا  که مورد بحسههت اما فقب به همان د د آیهالبته آیات بیشههتر  هم ا آیاتی را در این رابطه بحث کردیم،. اسههت

 ک یم.قرار گرفت، اکتفا می

فضا  سبز است. این روایات را در د د دسته،  وارد شهد  اسهت که مربوب به همین مسه لهروایات فراوانی هم 
 ایم.ب د  کرد دسته

 اسَلمی وارد شد  است؛ ل در شرع اسَلم و در نظامگُ  مطلوبیتو  محبوبیت در موردروایاتی است که  ،دسته اول
مطلوبیت دارد. لذا  شههرعدر  -ه مع ا  گل اسههتریحان بدر روایات – داللت دارد بر ای که گل و ریحان روایاتی که

رد متعدد دا تی که در این زمی ه وجوددر فضهها  سههبز شههرر ، تک یر گل مطلوبیت دارد. روایاکه ک یم اسههتفاد  می
 .ک یمتعداد  از این روایات را مطرح می و هست د

صوص ؛ یع ی باب مخک دمینقل  «ریاحینالباب »ع وان تحت کلی ی بابی را شیخ مرحوم کافی،  مجلد شهش در
  د ین است: اولین روایت .هاگل

َحاِبَ ا» صههْ
َ
ٌة ِمْن أ ِد ْبِن عِ  ِعدَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْحَمَد ْبِن مُ  یسههیَعْن أ

َ
ِد ْبِن َخاِلٍد َجمِ َوأ َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن  عا  یَحمَّ

ْن َرَفَعهُ یْبِن َز  َم ْبِن ِمْرَزٍم َعْن َطْلَحةَ یِإْبَراهِ  بِ : ، َقاَل ٍد َعمَّ تِ : یَقاَل ال َّ
ُ
َحُد  یِإَذا أ

َ
ُه یَحاٍن َفلْ یْم ِبَر کأ مَّ ْعُه َعلیَولْ شههَ  یضههَ

تِ ی َ یعَ 
ُ
ِإَذا أ ِة َو ُه ِمَن اْلَج َّ َحُد  یِه َفِإنَّ

َ
 1«.ُردَّ ُ یْم ِبِه َفََل کأ

 ،گل دون این گل از برشههت اسههت؛ ؛دببوید و رو  دشههم باذارآن گل را اگر برا  کسههی از شههما گلی آوردند 
 گل را رد نک د.  هدیه   موجود برشتی است. اگر برا  شما گل آوردند

 اش این استداند. مع یگل را موجود برشتی میکل  طوربه شریعتلذا زبان ده د  جایاا  گل اسهت این نشهان
نری شههد  اسههت از حتی  .ندارداثر جسههمانی و ماد  و اثر مع و  دارد و ت را  اندازدکه انسههان را به یاد برشههت می

 ای که کسی هدیه گل را رد ک د. 

 س د  هم صحیح است:  ازنظرک د که به س دش از ابن محبوب روایت میمرحوم کلی ی روایت دیار  را 
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ُبو َعْبِد اللهِ »
َ
َ اٍن َقاَل: َقاَل أ تِ َعْن َعْبِد اللِه ْبِن سههِ

ُ
َحُد  ی: ِإَذا أ

َ
ُه َولْ یَحاِن َفلْ یْم ِبالرَّ کأ مَّ ْعُه َعلیشههَ ِه؛ ی َ یعَ  یضههَ

ةِ  ُه ِمَن اْلَج َّ    2«.َفِإنَّ

ا  که اگر برک د تأیید میرا  روایت قبل و مضموناسهت و متحد  وافقم روایت قبل صهدرمضهمون این روایت با 
ةِ » را ببوید و رو  دشمانش باذارد،شما گل آوردند آن  کسهی از ُه ِمَن اْلَج َّ  یک موجود و برشت استگل از ؛ «َفِإنَّ

 برشتی است.

 هاست. از این روایت استفاد سید گل ،فرماید گل یا می نقل شهد  است که مخصوص گل یا  است؛ روایتی
   ؛ده د  تشویق بر تک یر این گل استکه این نشانست هاشود که گل یا  برتر از همه گلمی

ُد ْبُن » ُبو َعْبِد اللهِ  ییْح یُمَحمَّ
َ
   «.ُدَها اْلُْ  یَحاُن َواِحٌد َوِعْشُروَن َنْوعا  َس یالرَّ : »َرَفَعُه َقاَل: َقاَل أ

 .تعداد اسههت گل خیلی بیش از اینانواع  بود  اسههت وااّل قاعدة   در بین مردم رایج و معروف البد نوع گل 22این 
نوع گل داریم که  22 فرمایدمی .ش اخت دو مردم می است روزگار رایج بود  آن هایی است که درنظر بر آن گل روایت

 ؛ گل یا ، برترین است.«ُدَها اْلُْ  یوَن َنْوعا  َس َوِعْشُر َحاُن َواِحٌد یالرَّ » ؛ها برتری ش گل یا  استاز بین همه این

  :ک دروایت میکلی ی مرحوم شیخ روایت دیار، روایتی است که 

بِ »
َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ْصَحاِبَ ا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ اَل: ْعُقوَب قَ یوُنَس ْبِن یٍن َعْن یْقطِ یْبِن  یَعْبِد اللِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ  یعن ِعدَّ

بِ  یَدَخْلُت َعل
َ
  3«َحاٌن یَر  هافیِدِ  ِمْخَضَبٌة ی یَو فِ َعْبِد اللهِ  یأ

 یع ی ظرفی که رنِگ  ةدر دسههتشههان اسههت. مخضههب مخضههبةدیدم یک و  صههاد وارد شههدم بر حضههرت امام 
 ده د  مطلوبیت گلنشان اینابی داشت د که پر از گل بود. خضظرف  حضهرتدارند. ناه می ظرفدر آن را اب خضه

 است. شرعدر نظر 

 ؛ ک دنقل می ابی هاشم جعفر  کلی ی ازشیخ  مرحوم ، روایت پ جم از همین باب است کهروایات دیار

بِ  یقال: َدَخْلُت َعل»
َ
َلَرا َوَوَضَعَرا یِمْن ِصبْ  یَفَجاَء َصبِ   رِ کاْلَحَسِن اْلَعْس  یأ ِه ی َ یعَ  یَعلاِنِه َفَ اَوَلُه َوْرَدة  َفَقبَّ

ٍد َو ُثمَّ َقاَل:  َرایُثمَّ َناَوَل ِ  ّلی َعلی ُمَحمَّ َعَرا َعلی َعیَ یِه ُثمَّ صههَ َلَرا َوَوضههَ یَحاَنة  َفَقبَّ ْو َر
َ
ٍم َمْن َتَ اَوَل َوْرَدة  أ َبا َهاشههِ

َ
  یا أ

َ
ِة اْل مِِئمَّ

یَ اِت ِمْ َل ذِلککَتَب اللُه َلُه ِمْن اْلَحَسَ اِت ِمْ َل َرْمِل َعاِلٍج َو َمَحا َع ْ     4«.ُه ِمَن السَّ
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بی روایت عجی دست گرفت د و بوسیدند. خیلیه گل را ب تقدیم کرد؛ حضرت را به امام عسکر  یگل یپسهرک

را رو  دو ن سپس آ گل را بوسید وحضرت . اسهت ده د  میزان محبوبیت گل در نزد امِئمه اطرارنشهان اسهت؛
 دشم گذاشت و به من داد. 

ة  َمْن َتَ اَوَل َوْردَ » فرمود: ی دارد؛رع، داللت بسیار رسایشجایاا  گل و ریحان نزد داللت بر این روایت از لحاظ 
ْو َر 

َ
بر محمد و آل هایش گذاشت سپس اگر آن را بوسهید و رو  دو دشهم ،ا  دادندسهبز یا  به هرکس گل«. َحاَنة  یأ

بسیار بزرگی بود که  تپه ،عالج دهد.عالج به او می م ل رمِل  د؛ خدا  متعال از حسه اتاصهلوات فرسهت محمد
َن َوَمَحا َعْ ُه مِ » نویسههد؛او م ل رمل عالج حسهه ه می  . خدا  متعال براشههدمی تشههبیهآن در خیلی از موارد به 

بیت محبو قدراینشارع مس له گل نزد  پسشود. او کاسته می ی اتسهبه همین انداز  هم از  و« کَ اِت ِمْ َل ذلِ یالسهَّ 
 دارد.

ار کید قرنزد شههارع مورد تأ را محبوبیت گل اسههت که مربوب به گل و ریحان اسههت که این دسههته اول از روایات
در در فضا  سبز شرر   هردهو محبوب است.  ممدوح ،، محمودداد  اسهت. لذا در فضا  سبز شرر  تک یر گل

اگر  دورالمقحتیشود که استفاد  میهم « هیشّم »از  شرعی دارد. محبوبیت صهورت گیردکار  گلآنجایی که بشهود 
گل  ّم شکه امر به  از فلیشمهست. اوال کار این و ها  خوشهبو را در فضها  سهبز شهرر  تک یر ک  دگل امکان دارد

لی که آن گ کهک یم ندارد. از این هم استفاد  می غیر خوشبو که شّم  گل وااّل  ؛شودفرمید  می شهد  است گل خوشبو
 اول از روایت بود. دسته  ، شود گل خوشبو است. اینمی خاص بیشتر به آن توجه شرعدر 

 حبوبم فضا  سبز را نزد شارعیت سبز  و فضا  سبز وارد شد  است که تی است که در محبوبادسهته دوم روای
 :س د  تام است ازنظرروایت  و ک دی صاحب محاسن روایت میمرحوم برق ک د.اعَلم می

ِد ْبِن عِ » بِ یَعْن ُعبَ  یسههَ یَعْ ُه َعْن ُمَحمَّ
َ
َت ْبِن أ ْهَقاِن َعْن ُدُرسههْ ِه الدِّ ِه ْبِن َعْبِد اللَّ وٍر َعْن ِإْبَراهِ  یِد اللَّ َم ْبِن یَمْ صههُ

بِ یَعْبِد اْلَحمِ 
َ
ِن  یِد َعْن أ َظُر ِإلَ  یْجُلوَن َقاَل: َثََلَثٌة  اْلَحسههَ َر ال َّ َظُر ِإلَ الْ  یاْلَبصههَ َرِة َو ال َّ َظُر ِإلَ   اْلَماِء اْلَجارِ  یُخضههْ  یَو ال َّ

 5«اْلَوْجِه اْلَحَسِن.

دهد. جَل  دشهم به مع ی این نیسهت که دشم از لحاظ فیزیکی عو  سهه دیز اسهت که به دشهم جَلء می
. دک تازگی می یع ی روح در نتیجه دیدن احسا است؛  طریق دشم جَل  دشم به مع ا  جَل  روح از؛ شودمی
، شودآبی که در میزاب است جار  می ؛ دونشودالمیزاب است. میزاب که جار  نمی جر م ل  ،«اْلَبَصَر  یْجُلوَن »
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عو   صرب . در یجلی البصهر هم اگر به سبز  یا کو  یا س گ ناا  ک د حالِت ده داین جریان را به میزاب نسهبت می
بی د که همان روح آدمی است. روح جَل پیدا بصر می وسیلهبه آنچه یع ی بلکه م همان دشهم استشهد و شهودنمی
بز  س شود. این کاشف از محبوبیتو به مع ا  نشهاب جدید  اسهت که برا  روح ایجاد می شهودتاز  می و ک دمی
 خبار،دون این اِ  اما خبار بیان شههد  اسههت؛که جَل  بصههر و روح در آن اسههت. گرده به لسههان اِ  شههارع اسههتنزد 

 ک د کاشههف از محبوبیت ع د الشههارع اسههت. شههارعسههبز  مترتب می به ناا  اخبار  اسههت که نتیجه خوبی را بر
ان سل سان،ل یع ی نزد شارع محبوبیت دارد. گردهاین  ؛شهودمی باربر آن  خوب نتیجه  این کار را بک ی این  گوید:می

نشاء ا اما اخبار  اسههت که مفیدِ  ین کار را بک ید؛نیسهت که باوید ا انشهاء و دهدمی از مطلبی خبراخبار اسهت و 
 این غذا را بخور تا شههفا پیدا ک ی.این دارو و  ،دهدک ی خداوند به تو سههَلمتی میبگوید اگر این کار را می اسههت؛

هم از همان قبیل  در نظر شرع است. این مطلوبیت اما مفید انشاء و این جمله، جمله خبر  است که درسهت است
َر  یْجُلوَن َثََلَثٌة »اسهت که  َظُر ِإلَ » .2 بخشهد.جَل می بصهرسهه دیز اسهت که به دشهم و  ؛«اْلَبصهَ به ؛ «اْلُخْضَرةِ  یال َّ

ک د کسی که در این شرر زندگی می که ما باید طور  باشهد اسهت که محیب شهررِ   ؛ به این مع اسهبز  ناا  کردن
 بتواند در زندگی شرر  ناا  به خضر  داشته باشد. این است که انسان شهرعیبیت فتد. مطلوادشهمش به سهبز  بی

َظُر ِإلَ . »2 در عمران  و . پس اگر ما بتوانیم در شهههررهامطلوبیت دارداین هم شهههود معلوم می؛ « اْلَماِء اْلَجارِ  یو ال َّ
َظُر ِإلَ . »0دارد.  شرعیکار  ک یم که آب جار  را در ک ار فضها  سهبز داشته باشیم این هم مطلوبیت  شهرر   یال َّ

یبا هم به روح جَل می؛ «اْلَوْجِه اْلَحَسِن   به وجه حسن، نظر ازنظردهد. البته معلوم است که مراد ناا  کردن به رو  ز
 پاک است. 

 : ک دروایت می از امِئمه معصومین خصالدر صدو  شیخ روایتی است که مرحوم  ،روایت دیار

بِ »
َ
ِد ْبِن یَعْن أ ْحَمَد ْبِن  ییْح یِه َعْن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن أ ِد ْبِن عِ  ییْح یَعْن ُمَحمَّ َعْن َرُجٍل َعْن َجْعَفِر ْبِن  یسهههَ یَعْن ُمَحمَّ

بِ 
َ
هِ  یَخاِلٍد َعْن أ َرُة  َعْبِد اللَّ شهْ   ِفیَقاَل: ال ُّ

َ
َظِر ِإلَ  یوِب َو ااِلْرِتَماِ  فِ کَو الرُّ  یاَء اْلَمْش یْش َعَشَرِة أ ِة اْلُخْضَر  یاْلَماِء َو ال َّ

 
َ
َظِر ِإلَ کَو اْل ْرِب َو ال َّ َوا یِل َو الشُّ ِة اْلَحْسَ اِء َو اْلِجَماِع َو السِّ

َ
َجاِل. کاْلَمْرأ  6«َو ُمَحاَدَثِة الرِّ

که به آدم  د  دیز است. ستآن هم به همین مع اآمد  است ال شوة که هم در بعضهی از نسهخ  .َنشهَر یع ی َنشهاب
ه کشههود خیلی تأکید میرا  رفتن  در برداشههِت  اْلن برود. حاال البتهرا   که انسههانای  ؛«المشههی» .دهدنشههاب می

 انهمین نشاطی است که به انس ،را  رفتن روزانه نیم ساعت را  بروید. یکی از آثار خوِب و  راهپیمایی داشهته باشهید
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آدم از  که دهدسوار  هم همین نشاب را مییا حتی درارپا سوار  و االغسوار  اسب ؛«وبکوالر. »دهدمی دست
رآنی ق آیاتمان حتی از م ابع شههرعی و ازک یم که از روایاتمان میمفصههل بحث  بعدا  . سههوار  بایردیک حیوانی 
 یلهوسبهبخشهی از زندگی سهالم شرر  د از زندگی شهرر  آدمیزاد جدا شهوند. بایپایان ندرار که شهوداسهتفاد  می

جب مواز لحاظ سههوار  گرفتن پایان ای که اسههتفاد  از درار به خاطر ت رانهشههود. می تأمیناسههتفاد  از درارپایان 
یبایی محیب شرر  ، بلکه حتیشودسَلمتی می  نیز فاید  دارد.  از لحاظ جمال و ز

 7«َن َتْسَرُحوَن یُحوَن َو حیَن ُتریرا َجماٌل حیف َو َلُکْم »

که ما باید در محیب شههرر  فقب از ماشههین اسههتفاد  ک یم  . ده کسههی گفته اسههت ک یمبحث می ا  ها را بعداین
باید  مردم مار همه د.ک   استفاد  هادرشکه از تا شودباید فضایی درست  داشت د ها مار ده اشکالی همان درشهکه

 شررها بتوان د درون وانتقالنقلمردم برا   از هایی را باز ک  د تا یک عد در محیب شهرر  سهوار ماشین شوند  را 
ترران قطعا  اگر سههوار اسههب یا  درونبرا  جابجایی  که ک مها حسههاب میقتوپا اسههتفاد  ک  د. من خیلی از درار
ی هایی که فره گ غربرا تحریم ک ید  یکی از آسیب هاآندرا باید  رسیدیم. خبشهدیم زودتر به مقصهد میاالغ می

ماشین دیز خوبی  ؛است انمحصهول خودشه از غیر هر دیز ینف -ک ماگر بعدا  فرصهت شهد این را بحث می-دارد 
ی نفد بایکَل   وقتی ماشهین آمد استفاد  از وسایل دیار آیا اما ک  دو مردم اسهتفاد  می اسهت که اختراع شهد  اسهت

سی به اگر ک اْلناسترزا ک  د.  هم تبدیل به مسخر  شود و بلکه از لحاظ فره ای ،شودمی نفیعمَل   ت رانه !شهود 
ما  واهدخمی گوی دگیرند و میمیرا به مسخر   او ک یماستفاد   درارپازندگی شرر  از  ده اشهکالی دارد درباوید 

 ! این ده حرفی است اما جر برگرداندرا به عصر ح

بدن انسان را زند  و بانشاب و سالم  واز لحاظ جسمانی فاید  دارد  وانتقالنقلبرا   درارپااستفاد  از  هرحالبه
دیدیم اروپایی م ل ل دن می در شهههررها  بزرِ   پایان اسهههتفاد  ک  د درار ازدارد. ده اشهههکالی دارد مردم ناه می

ده کسانی  این را  برا  بود. اما شد سهواران ایجاد مخصهوصهی برا  اسهب ها را  ،هایشخیلی از جاها و خیابان
تفاد  داران اسسهرمایه خوبی اسهت. اگر خیلی دیز ک  داسهب اسهتفاد  از  هاآنکلفتان و طبقه مرفه. اگر بود  گردن

اسههب ز ااما اگر یک روسههتایی اسههت.  یک جایاا  برجسههته اجتماعی ومقام  جا  و عَلمتو شههود ک  د خوب می
 ی ده  ها یعماندگی! این حرفعقب عَلمِت  شودیک روستایی از االغ یا قاطر استفاد  ک د؛ این می یااسهتفاد  ک د 

دار  همین درارپایان برا  نارفضایی ها  گوناگون ها و در محلدر محل کارها، در محل استراحتبتوانیم  بایدما 
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ر یک نف از یک محل به محل دیار  م تقل شود خواهدمیکسی که  و درارپایان را اجار  بده د اصهَل  فراهم ک یم. 
رساند. هم از لحاظ جسمی مفید است و هم از آلود  شدن می محلآن و تا  ک دمیسهوار و او را  دیار  درارپا دارد

ایم و بعد تو  سهههرمان آورد  وجودک د. همین آلودگی هوا را خودمان با دسهههت خودمان به جلوگیر  میخیلی هوا 
این مشههکل قابل حل هم نیسههت. درا قابل حل نیسههت  شههما این را گوییم و میدرا آلودگی هوا داریم  که زنیم می

 رد  دقدسههوار  شههوخرج ماشههین قدرایناید. ده کسههی گفته قابل حل نیسههت  درا باید اعَلم کرد  حلغیرقابل
 راین ماش ،  بلهشد سوارماشینفقب باید  ها  شرر محیبدر کسی گفته ده   شودسوار  میخرج ماشینسرمایه 

از ماشین و  آنجایی که الزم استها  شرر  هم باذارند خیلی عالی اسهت. در محیب شهرر بین ها برا  محیب
 وسایل نقلیه موتور  استفاد  ک  د باید از  همه ماراستفاد  شود.  موتور  وسایل نقلیه

خودشههان هم  که این مضههمون را داشههت که خواندممیمجَلت خارجی  از در یکی ا مقاله یک وقتی یک ب د 
مفصههل بود در مورد  مقاله  اند غلب اسههت. یک این نظامی که برا  عمران و زندگی شههرر  سههاخته اندشههد متوجه 
 را بر مب ا  شههتاب و عجله ما یک تمدنیگفت این مقاله میسههرعت مطلوب اسههت  ده کسههی گفته اسههت ای که 

شود عجله دارد تا برسد به طرف از خواب که بیدار میزندگی ما بر اسها  سهرعت اسهت.  ،در نتیجه این. سهاختیم
خورد. درا  دون ترافیک اسههت و باید خیلی زود حرکت ک د. اول صههبح که حتی صههبحانه هم نمیو محل کارش 
گیرند. خب ده خبر ها از هم سههبقت میماشههین و ندَو دَ بی یم که همه مردم میشههویم میمی ها  بزر وارد شههرر
 که مب ا  آن ایداین اسهت که شهما یک شرر  ساخته   علتک یددرا احسها  آرامش نمی .بروید را  اسهت  آرام

ِمن  الصههبرو  عجلة من الشههیطانال» سههت کهاآن دیز  اسههت که در فره گ اسههَلمی ما  ضههدِ این، عجله اسههت. 
 ؛ زندگی را نباید مبت ی بر شتاب کرد.8«نالرحم

عصر  ها شود، بیمار ها  عصر تعبیر میبه بیمار  هاآناز  که اک ون یهایبیمار  ایننوشته است در آن مقاله 
از سهههرطان و از ق د و  اند؛اسهههت که برا  مردم به وجود آورد  ها  شهههرر زندگی این تیپ ها بیمار   د؛نیسهههت

یک آدمی که نه ، شهههودسهههالم کم پیدا می ک یم آدِم ا  که ما زندگی میها. در این جامعههمین بیمار و کلسهههترول 
ها را یکی از این افراد همه شههود و ]پیدا نمی داشههته باشههد وزناضههافهنه  ودربی خون نه سههرطان و نه ق د خون و 

یکی  !ک یدمی دهدهو  بهبهک ید و می هم از آن تعریف برا  مردم سههاختید  بعد زندگی اسههت که نوعه دارند. این د
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ه به را  این است کک م بهایی که من عر  میاز علل پیدایش د ین وضعیتی حذف درارپایان از زندگی است. این
 ]الزم است.  ایم که وجود این درارپایان استفاد  کرد  شرعیم ابع  ما از آن اصرار دارم؛

 :  فرمایدمیخدواند متعال 

ْنَعاَم »
َ
 یْم فِ کلَ  هاخلقَواْل

ْ
 9«ُلوَن کَرا ِدْفٌء َوَمَ اِفُع َوِمْ َرا َتأ

ما باید زندگی . در خطر انقرا  هست ددرارپایان  بعضی از نسل در حال حاضهر. اندها برا  ما آفرید  شهد این
میز و رو  ، تم ظم استفاد البته  استفاد  شود.که از درارپایان در زندگی شهرر   مبت ی ک یم یاسهاسهشهرر  را بر 

 ود.ب محبوبیت فضا  سبزاین روایت دوم بود که مربوب به  .نه بدون حساب که همه  شرر را ک یف ک  دحساب؛ 

َظِر ِإلَ  یَو ااِلْرِتَماِ  فِ » َرةِ  یاْلَماِء َو ال َّ شههود معلوم می در آب؛ فرورفتنیع ی  ،همچ ین ارتما  در آب«. اْلُخضههْ
 دِ خودر روایت نیامد  اسهههت که االغتسهههال فی الماء.  اسهههت زیرا فرورفتنبیش از زیر دوش  در آب فرورفتن نفع

اسهههتخرها   هاخوب اسهههت در خانه که خواهیم گفتبعدا   این بحث را همدیز مطلوبی اسهههت.  ،ارتمها  در آب
اهل خانه ارتما   و باشد متر دومتر در  دویک حو  م َل   الزم نیسهت اسهتخرها  بزر  باشهد. کودکی باشهد،

َظِر ِإلَ »شهود. شهان میتآسهایش و نشهاط، آرامش م شهأکار د. این  ک   ؛به فضا  سبز انداختن ناا « اْلُخْضَرةِ  یَو ال َّ
 اسَلم مطلوب و محبوب است.  فضا  سبز در یع ی

   :ک دصدو  نقل میمرحوم شیخ  دیار باز هم در همین باب است که روایت

ُد ْبُن َعلِ » انِ یعُ  یِن فِ یْبِن اْلُحسهَ  یُمَحمَّ سهَ
َ
ْخَباِر ِبأ

َ
َمْت فِ یوِن اْل َضا َعْن آَبامِِئهِ  یَد َتَقدَّ َباِغ اْلُوُضوِء َعِن الرِّ  ِإسهْ

یُب َقاَل:   یَعْن َعلِ  َظُر ِإلَ کُنْشَرٌة َو اْلُغْسُل ُنْشَرٌة َو الرُّ  الطِّ  10«اْلُخْضَرِة ُنْشَرٌة. یوُب ُنْشَرٌة َو ال َّ

ع کید شههاری که مورد تأ. یکی از دیزهایاسهت بو  خوش به مع ا طیب در ای جا  و در مورد عطر نیسهت بحث
ایم د ش در خصوص مسجد امر اتفاقا  . باید بو  خوش داشته باشد اسهتفاد  از بو  خوش است. مممنقرار گرفته، 

مممن ُمقید بودند.  به بو  خوش ایشانوارد شد  که  بسیار رسول اکرم از عطر و بو  خوش داشهته باشید.که 
از  طّیبو ت هیچ ممم ی بدون تعطرباید . رایج شودعرف ایمانی  درباید این عطر زدن  و باید بو  خوش داشهته باشد

 نشاب است. م شأ ،بو  خوش طور است.انه هم همیندر خود خ رج شود،خانه خا
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َرةٌ » ُل ُنشهْ کوُب ُنْشَرةٌ »؛ غسهل یع ی انسان خودش را با آب بشوید. «َو اْلُغسهْ ع ی ی گفتیم م ظور از رکوب. «َو الرُّ
َظُر ِإَلی اْلُخْضَرِة ُنْشَرةٌ » .پا سهوار درار ه ناا  ببه کید تأ روایتباز هم در این شاهد ما در همین عبارت است.  «َو ال َّ

که  لیبه شک الزم است ،کافی ک یم که وجود فضا  سبزِ . پس از مجموع این روایات استفاد  میشهد  است سهبز 
 که اینه فتد امدام دشههمش به سههبز  بی ک دزندگی می در محیب شههرر  و روددر یک خیابانی را  می انسههانوقتی 

 .پیدا کردنش سخت باشدکه  باشد قدر کمآن

 سبز  ندارد.اصٌَل که  شوندساخته میها و فضاهایی گاهی ساختمان

 صلی الله علی محمد و آله و سلم و


