
 ها با محوریت امور فرهنگی زدایی ها و مانع ولید، پشتیبانیت
 *سول ه گرانمحم راالسالموالمسلمینددترحجت

 مقدمه

اند تا اقتصاد را از فرهنگ و نظام ارزشی جهدا، و رابطهه  اگر چه اقتصاددانان غربی همواره کوشیده
ها معرفهی نماینهد؛  تیجه این تالشمتغیرهای آن را با عناصر فرهنگی قطع کنند و علم بودن آن را ن

تهوان از تهأثیر عناصهر فرهنگهی و محهدوده  و نمی ه استشدنی نبود اما در حقیقت این رابطه قطع
گیهرد، مبنها قهرار گهرفتن  نظام ارزشی بر اقتصاد خار  شد. تنها کاری که در این راستا صورت می

بنهدی  به جای تعریهف و چارچوبهای واالی انسانی  هنگی که به دور از ارزشفر اصول حاکم بر
طلب است. اهمیت عرصه فرهنگهی  در ی  فرهنگ مطاب  با موازین انسانی و نظام ارزشی کمال

ای نه چندان دور، معیار مقبول بهرای ارزیهابی توسهعه و پیشهرفت  تا آنجاست که اگرچه تا گذشته
اسهت؛ ولهی بها  های سیاسهی و اقتصهادی بهوده جوامع بشری بر اساس میزان پیشرفت در عرصه

دادند، دیدگاه مزبور جایگاه  شکست کشورهایی که تنها این نوع توسعه را مورد توجه خود قرار می
دند که از دوران جهدال نظهامی ین باور رسیپژوهان و سیاستگذاران به ا خود را از دست داد و آینده

ا کنون، آینهده صهحنه های اقتصادی از چند دهه قبل ت ( و با شروع رقابت1970)درگذشته تا دهۀ 
های مختلف بوده و هر ملتی که فرهنگ برتری داشته باشد، در همه  نبرد و رقابت در حوزه فرهنگ
ترین شهیوه در جههت تحقه  شهعار تولیهد،  بخش بنهابراین نتیجهه 1کارزارها پیهروز خواههد بهود.

تحهول در عرصهه  مطر  شده است، ؟دم؟ها که از سوی مقام معظم رهبری زدایی ها و مانع پشتیبانی
 .اقتصاد با رویکرد فرهنگی است
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 های فرهنگی در پشتيبانی از توليد محور اول: نقش مؤلفه
ها در جهت پشتیبانی از تولید داخلی کمه  گرفهت، عبارتنهد  ای که باید از آن های فرهنگی مؤلفه

 از 
 ترویج فرهنگ کار و تالش و ایجاد انگيزه. 1

ان بهاالترین سهرمایه اقتصهادی، سهبب شهده کهه کشهورهای عنهواشاعه فرهنگ کار و تالش بهه 
ای ماننهد ژاپهن کهه دارای منهابع طبیعهی بسهیار محهدود و بیشهتر جزایهر و خهاک آن،  یافته توسعه

تریلیهون دالر سهومین  5به میهزان  است؛ با داشتن تولید ناخالص داخلی و آتشفشانی کوهستانی
در آسیا، رتبه دوم را داشهته باشهد. تنهها دلیهل  و چین باشد و قدرت اقتصادی جهان پس از آمریکا

کوشهی، جهدیت و تهالش شههروندان آن  دستیابی به چنین جایگهاهی را بایهد در فرهنهگ سخت
  1جستجو کرد.

تردید احیای فرهنگ کار و تالش در پرتوی دین و معنویت و دادن رنهگ الههی بهه ایهن مههم،   بی
تالی آن خواههد بهود. قهرآن کهریم ارزش ههر سوی پیشرفت و اعهامعه به جسبب تکاپوی مثبت 

در تشوی  بهه کهار و تهالش و  2آیه 400انسان را به میزان سعی و تالش او دانسته است.نزدی  به 
بیان ارزش، اهمیت و آثار و برکات آن در قرآن وجود دارد؛ مانند آنچه حتی بر تعطیهل نبهودن روز 

َا ِمْن َفْضِل َفِإَذا ُقِض »جمعه برای کار و تالش داللت دارد   َُ ْرِض َواْبَت َلُة َفاْنَتِشُروا ِفي اَْلَ َيِت الَصِّ
ه گاه که نماز پایان یافت )بعد از ظهر جمعه باز در پی کسب و کار خود رفتهه و( روی  پس آن 3؛الَلِّ

و یا آنچه دربهاره شهغل انبیها بیهان شهده « زمین منتشر شوید و از فضل و کرم خدا )روزی( طلبید
ُُ َصْنَعَة َلُبٍَس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسوُكْم َفَهوْل َأْنوُتْم َشواِکُروَن َوَعَلِّ »است   و مها بهه داود  4؛ْمَنا

صنعت زره ساختن برای شما آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار یکدیگر محفهوظ دارد، آیها 
 «.آورید؟ شکر به جای می

تها  ، بر اهمیت کار و تالش تأکید شده اسهتنیز به اشکال مختلف در سیره عملی ائمه هدی
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 بوسد  دست کارگر را می  عنوان والی حکومت اسالمیبه  جایی که پیامبر اکرم
، َفصيافََحُه  َو ُرِوَی إنَّ َرسوَل اّلَله  ََ اسيتَقبَلَُه َسيعٌد اْلَنصياِريُّ لََما أقبََل ِمن َغزَوِة تَبيو

ا الَّي النَّبِيُّ  ََ ، أضيِرُ  ِبيالَمرِّ ثُمَّ قاَل لَُه: ما ه َی أكتَيَب يَيَديَك ! قياَل: ييا َرسيوَل اّلَله
َها النَياُر أبَيدا َوالِمسحاِة َفاُنِفقُُه َعلى ِعیالى. َفقبََّل يََدُه َرسوُل اّلَله  ِه يٌَد َلتََمسُّ

َِ  1؛وقاَل: ه
بازگشت، َسهعد انصهاری بهه  کاز جنگ تبو خدا ه رسولکگوید هنگامی   انس بن مال

بهه چهه سهبب »ه دسهت او را فشهرد، بهه وی فرمهود  کپس از آن امبریی آمد. پشواز ویپ
زنم و طنهاب  ل مهییهخدا! ب گفهت  ای رسهول« گونه سخت و زبر شده اسهت؟ نیدستانت ا

د و فرمهود  یدست وی را بوس خدا نم. پس رسولک ام می شم و خر  زندگی خانوادهک می
 «.رسد ه هرگز آتش به آن نمیکن دستی است یا»

بیان پاداش کار و تالش، راهکار دیگری برای ایجاد انگیزه در روایات بهوده اسهت؛ چنانکهه امهام 
 فرموده است   باقر

فا  َعلَى َجاِرِه لَِقي نْیَا اْسِتْعَفافا  َعِن النَّاِس َو تَْوِسیعا  َعلَى َأْهلِِه َو تََعطُّ ْزَق ِفي الدُّ َي َمْن َطلََب الرِّ
َوَجلَّ يَ  َ َعزَّ شخصهی کهه در راه کسهب رزق  2؛ْوَم الِْقیَاَمِة و ََوْجُهُه ِمثُْل الَْقَمِر لَیْلَيَة الْبَيْدرِ اّللَّ

و عیهال او در  تا دست نیاز به سهوی مهردم دراز نکنهد و اههل هکند  حالل سعی و تالش می
آسایش باشند و به همسایگان خود رسیدگی و تفّقد نماید، در روز قیامت در حالی خداوند 

 درخشد. کند که صورتش مانند ماه شب چهارده می را مالقات میعزوجل 
و  سهنگ بها جههاد در راه خهدا برشهمرده نیز پاداش تالش در کسب روزی حالل را هم پیامبر

ِ »فرموده است   آن که خهانواده خهویش را از  3؛الُادُّ َعلى ِعیالِِه ِمن َحَلل  كَالُمجاِهِد فى َسبیِل اّلَله
نیز کسهب روزی حهالل را  امام صادق«. مانند مجاهد  در راه خداستدهد،  حالل روزی می

نُوِ  ُذنُوبا  »باالتر از نماز و صدقه دانسته و فرموده است   َُّ  ؛َل ُيَُفُِّرها َصَلٌه َو َل َصيَدقَهٌ  إنَّ ِمَن ال
اره پس چه چیهز کفه الّله سؤال شد  یا رسول «.کند بعضی از گناهان را نماز و یا صدقه جبران نمی

اهتمام و تالش در طلب معیشهت و  4؛ةِ الُهُموُم فى َطلَِب الَمِعیشَ »شود؟ حضرت فرمود   ها می آن
 «.زندگی
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 . برجسته نمودن الگوهای عملی در راستای تشویق به توليد2

را بیهان کهرده اسهت.  های اقتصادی زندگی پیهامبران جنبه عنوان کتاب هدایت، قرآن کریم به
های اقتصهادی، یکهی  گویای آن است که تالش و پرداختن به فعالیت ه انبیانگاهی به سیر نیم

نفس  است. آنان با این روش، درس بزرگهی و عهزت های آن بزرگواران ترین ویژگی از برجسته
بخش اسالم نیز برای رسیدن بهه اههداف مهادی و  اند. مکتب حیات به پیروان راستین خود آموخته 

به تالش مفید و سازنده ترغیب کرده است؛ مشهاغلی ماننهد کشهاورزی، معنوی، همواره انسان را 
 1 سازی، آهنگری و نجاری و ... . دامداری، زره

و در تاری  آمهده اسهت  2نیز بر اهمیت فعالیت اقتصادی مفید تأکید شده ومینصدر سیره مع
و کشهاورزی پیش از بعثت، به دامداری و تجهارت و پهس از آن بهه باغبهانی  که پیامبر اسالم

نیز در طول زندگانی و حتی پس از زمامداری و امامت، بهه  مشغول بوده است. حضرت علی
پهذیر اجتمهاع پرداخت و درآمد آن را صهرف فقهرا، یتیمهان و اقشهار آسهیب زراعت و باغبانی می

   3نمود. می

 در شعری منسوب به آن حضرت درباره اهمیت و ارزش کار و تالش آمده است  
ْرُل تاِللف ف تِلاْلِجبف تْخِرِمتْنُولف الص 



تاِل ِنالَرجف ِمتْنِمت ف ی  ِإلف حف ُّ
ف
ی



تاِر ْستِ عف اُسِليِزياْلکف ُروُلال    ف


ال تلف تاُرِزتيُوَلالسُّ ُرْلُتاْلعف زف


گران را بهدوش کشهم. بهه مهن ینکه منت دیهای کوه، گواراتر است از ا کشی از قله برای من سنگ
گران ین است که انسان نداشته باشد و از دیم ننگ ایگو و کسب ننگ است؛ من می ند کاریگو می

 4بخواهد.
 . نکوهش از سستی و بيکاری3

کاری به عنوان عامل فساد انسهان یهاد شهده اسهت؛ چنانکهه  های دینی، از تنبلی و اهمال در آموزه
النَّاِس َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن َضیََّع َميْن ُه َعلَىَملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن َألَْقى كَلَّ »فرموده است   رمکامبر ایپ

نهد! کفیه بار گران امور زندگی خود را بهر دوش مهردم بکسی کملعون است، ملعون است  5؛يَُعولُ 
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 «.سر و سامان بگذارد اش را بی ه عائلهکسی کملعون است، ملعون است 
يوَق » عرض کرد  فروش به امام صادق وقتی معاذ بن کثیر جامه إنَيي قيد َهَمْميُت أْن أَدَع السُّ

امهام بهه او فرمهود  «. نمکه؛ من برای خود ثروتی دارم و تصمیم دارم بازار را رهها وفي يَدي َشي ٌ 
1؛إَذْن يَْسقَُط رأيَُك وَل يُْستعاَن بَك على شي   »

افتهد و در  در ایهن صهورت، نظهرت از اعتبهار می 
 «. شود گرفته نمی  مکهی  چیز از تو 

 . تقویت روحيه تقوا در راستای حسن انجام کارهای توليدی4

ای است که با خویشتنداری و اجتناب از اعمال ناشایست، موجب نزدیکهی  تقوا، نیروی بازدارنده
توان به تشخیص حه  از  نی دارد که میاشود. رعایت تقوای الهی، آثار فردی فراو آدمی به خدا می

ی من حیث الیحتسب، قبولی اعمال، و آسانی امور و ایمنی از باطل، رهایی از تنگنا، اعطای روز
گزند و آسیب مکر افراد اشاره نمود. از آنجا که اجتماع متشکل از آحاد افراد اجتماع است، نتیجهه 

وری اقتصهادی  اجتماعی رعایت تقوا، نزول برکات از آسمان و زمین و در نتیجه رون  تولید و بهره
 بیان شده است.

سهازان و  د عامل بودن و تبیین تقوا و کارکردهای مثبت فردی و اجتماعی آن توسهط فرهنگتردی  بی
ای است که قوانین و کنتهرل بیرونهی در آن، اصحاب رسانه، تنها ابزار برای رسیدن به مدینه فاضله

م امهور دلیل وجدان و اعتقاد به معاد، خویش را ملزم به انجاکمترین جایگاه را داشته و افراد تنها به
دانند. رعایت تقوا در امور اقتصادی در امر تولیهد و توزیهع و مصهرف و  محوله به احسن وجه می

های اقتصادی، دارای کارکردهایی مختلف  گذاری هم در حقوق کارگر و کارفرما و هم در سیاست
 است؛ مانند 

 ها الف( پيدا کردن انگيزه برای رعایت انصاف در همه زمينه

شهود؛  های زنهدگی می جب پیدا کردن انگیزه برای رعایت انصاف در تمامی زمینهرعایت تقوا، مو
 فرموده است   خدا رسولچنانکه 

دَق فى كََلِمِه َو اَلنصاَف ِمن نَفِسِه َو بِرَّ واِلَديِه َو َوصَل َرِحِمِه، اُنِسيى َ  لَيُه  َمن اُلِهَم الصِّ
َع َعلَیِه فى ِرزِقِه َو مُ  هِ فى اََجلِ  تَُه َوقَت ُمسياَ لَتِهِ َو ُوسِّ س کهبهه ههر  2؛تَِّع ِبَعقلِِه َو لُيقَِّن ُحجَّ
ن و صله رحم الهام شهود؛ اجلهش بهه یی به والدیکی در گفتار، انصاف در رفتار، نیراستگو

                                                           

 .149، ص 5. همان،   1
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شود و هنگام سؤال ]مهأموران  مند می  گردد، از عقلش بهره  اد مییاش ز افتد، روزی  ر مییتأخ
 گردد. ن مییتلقالهی[ پاس  الزم به او 

 ب( تقویت وجدان کاری 

 خدا از دیگر آثار رعایت تقوا در امور اقتصادی، تقویت وجدان کاری اسهت؛ چنانکهه رسهول
َ تعالي يُِحبُّ ِمَن العاِمِل إذا َعِمَل أن يُحِسنَ »فرموده اسهت   خداونهد متعهال دوسهت دارد  1؛إنَّ اّلَله

 «.  م دهد.ند، آن را به خوبی انجاک اری میکسی کوقتی 

 دلی با مردم و خدمت به خلقج( باال رفتن روحيه هم

الْخلُق ِعیاُل اّلَله َفاحيبُّ الْخليق اليى اّلَله »درباره این اثر رعایت تقوا فرموده است   امبر اعظمیپ
ترین  مهردم، عیهال خهدا هسهتند. پهس محبهوب 2؛من نَفَع عیاَل اّلَله و اْددل على اهِل بیْت  ُسُرورا  

 «.ای را شادمان کند ، کسی است که نفعش به عیال خدا برسد و دل خانواده نزد خدا

 الناس و جلوگيری از تضييع حق دیگران د( اهميت یافتن رعایت حق

ِِ َليجوُزهيا عبيٌد بَمملَميِة  َالِمرصاُد قَنَطرٌة على»در این باره فرموده است   امام صادق يرا الصِّ
ای که حه  و  بنده  یعی است بر روی پل صراط که )فردا( هی مرصاد )کمینگاه(، جایگاه رف 3؛َعبد  

 «.  ای از عباد به گردنش باشد، از آن عبور نخواهد کرد مظلمه

 های محوله نقص و کامل کارها و مسئوليت ه( شدت یافتن پایبندی به انجام بی

ای در قبهر  هنقل شده است وقتی قبر را پوشاندند، روزن خدا ان دفن ابراهیم فرزند رسولیدر جر
 4؛ِاذا َعِمَل اََحيُدكُم َعَميَل  فَلیُيتْقَنْ »رد و سپس فرمود  که حضرت با دست خود آن را صاف کبود 

 «.دیان رسانیم به پاکد، محیی از شما انجام دادیکه عملی را کزمانی 

 توليد داخلیو شکوفایی محور دوم: موانع رشد 
فرهنگی باید از مسیر رشد و شکوفایی تولیهد داخلهی های  ترین موانعی که با استفاده از مؤلفه مهم

 برداشته شود، عبارتند از 
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 ساالری در انتخاب مسئولين  . عدم رعایت شایسته1

است. عدم ترین عوامل رون  اقتصادی گماردن افراد خبره در امور مربوط به تولید، یکی از اساسی
ده اسهت کهار بهه دسهت افهراد نهاالی  توجه به این امر مهم و سو مدیریت در این زمینه، سبب ش

ناپذیری را به ایهن عرصهه وارد  های جبران های نادرست، گاهی آسیب سپرده شود و سیاستگذاری
ها با توجه به فرهنگ و مدیریت اسالمی صهورت  تردید چنانچه انتخاب متصدیان منصب کند. بی

سهاالری و  بهود؛ نهه اشرافیتمداری خواههد  ساالری و دین پذیرد، انتصاب افراد بر اساس شایسته
 اشتر فرموده است    مالدر فرمان استانداری مصر به  گرایی؛ چنانکه امام علیدودمان

، َفِإنَُّهَميا ِجَمي اِلَک َفاْستَْعِملُْهُم اْدتِبَارا ، َوَلَ تَُولِِّهْم ُمَحابَاة  َوَأثََرة  اٌع ِميْن ثُمَّ انُْمْر ِفي ُأُموِر ُعمَّ
يالَِحِة،  ُشَعِب الَْجْورِ  َوالِْخیَانَِة َوتََوخَّ ِمنُْهْم َأْهَل التَّْجِربَيِة َوالَْحیَياِ ، ِميْن َأْهيِل الْبُیُوتَياِت الصَّ

َمِة، َفِإنَُّهْم َأكَْرُم َأْدََلقيا  َوَأَصيحُّ َأْعَراضيا ، َوَأَقيلُّ ِفيي الَْمَطياِمعِ   َوالَْقَدِم ِفي اَلْْسََلِم الُْمتََقدِّ
ش بهه یارگزارانهت بنگهر و پهس از آزمهاکار کهدر 1؛لَُغ ِفي َعَواِقِب اَلُْموِر نََميرا  ِإْشَراقا ، َوَأبْ 

را بهه یهارشان مگمار؛ زکگران به یمشورت د ها و بی ارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آنک
انهت اسهت. یای از سهتم و خ گهران مشهورت نخواسهتن، گونههیردن و از دکهار کهرنی خود 

های  ا هسهتند و از خانهدانیه اهل تجربت و حکان گروهی بجوی یم سته را دریارگزاران شاک
شهان   ترند و آبروی سهتهینان به اخهالق شاین دارند. ایریای د ه در اسالم سابقهکها  ن صالح، آ
 نگرند. شتر مییارها بکگردانند و در عواقب یشتر رویاری بک تر است و از طمع محفوظ

داننههد؛ چنانکههه در کههالم  یت را میههدان آزمههایش میلواز سههوی دیگههر افههراد منتخههب نیههز مسههئو
َجيال»آمده است   امیرمؤمنان مهردان  هدان مسهابقیههها، م ومتکح 2؛الِْوََليَياُت، َمَضياِمیُر الرِّ

نه جوالنگاه چپاول. بنابراین اگر در فرهنگ تقوامدارانه، انتخاب شایسته صورت نپذیرد؛  ؛«هستند
کار را به فرد توانمنهد و خبهره  نهادن به حدیث نبوی  دنفرد منصوب بر اساس باور درونی و گر

َ َو َرُسيولَُه َو »خواهد سپرد   َم َعلَى قَْوم  َو هَُو يَيَری ِفيیِهْم َميْن ُهيَو َأْفَضيَل َفَقيْد َدياَن اّلَله َمْن تََقدَّ
دانهد در میهان مسهلمین  ای از مسلمانان گردد، در حهالی کهه می هر کس جلودار عده 3؛الُمؤِمنینَ 

 «.فردی بهتر از او وجود دارد؛ پس خائن به خدا، رسولش و مسلمانان خواهد بود
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 گرایی و اسراف اجتناب نکردن از فرهنگ تجمل. 2

ترین موانع رون  تولید است که ضهربات مهلکهی را بهر پیکهره اقتصهاد  گرایی یکی از بزرگتجمل
روی گذاشهته اسهت،  و میانههکشور وارد نموده و با فرهنگ نهاب اسهالمی کهه بنها را بهر قناعهت 

شهان بهه  های غربهی و اشهاعه فرهنگ آورد رسانه گرایی، ره ها فاصله دارد. فرهنگ مصرف فرسنگ
عنهوان  شان است؛ فرهنگی که در آن استفاده از اشیای لوکس خهارجی بهه منظور فروش کاالهای

از مهد، خهود را  شود و افراد بهرای پیهروی کالس و شأن اجتماعی و نشانی از شخصیت تلقی می
کنند. در چنین شرایطی نه تنها امنیت و سالمت روانهی  های گزاف می درگیر مبالو سنگین و هزینه

شوند بسیاری از مراکز تولیدی و کارخانجهات کهه  اندازند؛ بلکه موجب می خویش را به خطر می
و کمرشان زیهر کنند، تعطیل و بسیاری از کارگران هموطن بیکار  محصوالت مشابهی را تولید می

پوشی از تهیه کاالی برند  شود. بدون ش  خرید کاالی ملی و چشم های زندگی خم می بار هزینه
خارجی، موجب چرخش چر  تولیهد و اشهتغال کهارگران و تهأمین معیشهت ایشهان و سهعی در 

و ائمهه  برآوردن حاجت برادر مسلمانی است که همهواره مهورد سهفارش نبهی مکهرم اسهالم
َمن َسيعى فيى حاَجيِة اَدیيِه »در این باره فرموده است   ه است. پیامبر اعظمبود نیطاهر

 ُ ِ كَتََب اّلَله هر کسی در راستای برطهرف کهردن نیهاز  1؛لَُه َألَف َألَف َحَسنَة ؟زع؟الُمسِلِم َطلََب َوجِه اّلَله
 «.ندک برایش هزار هزار پاداش ثبت می ؟زع؟برادر مسلمانش با قصد قربت تالش نماید، خداوند

 های مهاجم . غفلت از مقابله با فرهنگ3

ویهژه نسهبت  گر در جهت چپاول سرمایه کشورهای زیردست، به ترین حربه کشورهای سلطه مهم
ها با استفاده از چنین سالحی و با ایجاد تحریهف  به کشورهای اسالمی، غارت فرهنگی است. آن

ند افکار مسموم خود را به جوامع تحهت کوش ها، می ارزشضدها به  در شعائر دینی و تبدیل ارزش
ای دچهار  گونهه ویژه سهرمایه انسهانی را به های کشورها بهه سلطه تزری  کنند و بدین وسیله سرمایه

-هویتی بهه  یافته به مدار  عالی علمی، در بحران بی انحطاط و آسیب نمایند که حتی افراد دست

باری  طن خود، ترک وطن کنند و با کولههجای تالش در جهت ارتقای تولید داخلی و سازندگی مو
از تجربه، تخصص و دانش، فرار را بر قرار ترجیح دهنهد و بها رغبهت، دانهش خهویش را صهرف 
ارتقای فناوری غارتگران وطن خویش نمایند. چنین مصائب و مشکالتی وظیفهه خطیهر فعهاالن 

 آمهوختن معهارف وهها را بهه سهعی و تهالش بهرای  عرصه فرهنگی را بیش از پهیش آشهکار، و آن
گونه که افراد را در برابر هجوم فرهنگ بیگانه واکسینه کنهد؛ زیهرا  کند؛ آن افزایی مکلف می بصیرت
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 ها نخواهد بود. از همین روست کهه امهام صهادق در غیر این صورت گریزی از تأثیرگذاری آن
 فرموده است  

ُجَل ِمينُْهْم ِإَذا لَيْم يَْسيتَْغِن ِبِفْقِهيِه ِاْحتَياَج  َلَ َدیَْر ِفیَمْن َلَ يَتََفقَُّه ِمْن َأْصَحابِنَا يَا بَِشیُر ِإنَّ َالرَّ
خیری نیسهت در آن گهروه  1؛ِإلَیِْهْم َفِإَذا ِاْحتَاَج ِإلَیِْهْم َأْدَدلُوُه ِفي بَاِ  َضََللَتِِهْم َو هَُو َلَ يَْعلَمُ 

اش آشهنا  ما به مسائل دینهیکنند. ای بشیر! اگر یکی از ش از اصحاب ما که تفقه در دین نمی
هها ناخواسهته او را در  ها نیازمند شهد، آن شود و زمانی که به آن نباشد، به دیگران محتا  می
  کنند. وادی گمراهی خود وارد می
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