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 ؛شود مطالعه منابع آن تما  .۲
 ؛شود د،یفهم شد، مطالعه مطالب تما  .۳
 مسدلط مندابع آن تمدا  بدر ،کندد ارائده اسدو  دربارۀ را خود نظر خواهدمى کسى کههنگامى .۴
 باشد. داشته ذهن حضور مطالب همه به تنسب و باشد
   هستند مؤثر شناسىاسو  در که گرید نکته هاد، اضافهه ب

 مندان خداوندد خواست به .باشد گونه نیا که افتی توانمىرا  کسى کمتر یمتعدد لیدال به
 پرداخت. میخواه آن به طوالنى مقاله کی در ،گرید فرصتى در

و  آمدد، خیشد مرحو  تهذیبداال کاح در که اتیروا برخى از گزارشى میخواهمى مقاله نیا در
کنیم.هستند مطر  ما نیبدر  کمتر  از برخدى و هسدتند ىیدروا مندابع در اتیدروا نیا گرچه ، ارائه 

 در گداهىی،ا چنددان ولدى ،انددگرفتده  درار بحدث مدورد ما فقهى ریز و فقهى منابع برخى درها آن
شدناس اسدو  مؤیدد ادعدای عدد  و،دود توانددمدى نکدات نیدا .نددارد مدا علمى ،امعه عامه نیب

 مافددول طوسددى خیشدد تهووذیبداال کوواح کتدداب از نکددات یلددىخ بینددیم؛  یددرا و تددى مددىباشددد
کدده اسددو ، درمددىشددد، وا ددع  حددوز، در مددا منددابع کددل ابدد نسددبتى چدده هددای امددروزیشناسددىیددابیم 

 دارند!؟ اسو 
کدددرد، و همچندددان دراحا یدددان  .اسدددتدیگدددر  ادوار کدددردن طدددى حدددال دیدددث مدددا ادوارى طدددى  راو

 از را مطالدب از لدىیخ هداحافظدهکدم .حافظدهخدوش گداهى و دبودند حافظدهکدم گداهى ما ثیداحا
یدات مطالدب روا از برخى کنند نقل  ید  نتوانستند و نکردند افتیدر درست انیشوایپ و امبریپ

 را :نامعصددوم ادمددر و منظددور توانسددتند مقدددار چدده کددهمعلددو  نیسددت  .کردنددد ارا نقددل بدده معندد
 کنند. انیب درست

برخدى  از  سدمتىگداهى  .رفدت نیبد از هدانوشدته بدراى آمد، شیپ حوادث اثر در اتیروا برخى
 ه،رفتددد نیبددد از کددده یىهدددابخدددش از لدددىیخ ، اسدددت.ماندددد بدددا ى بخشدددى و هرفتددد نیبددد از اتیدددروا
 اتیدروا نقدل باعث آمد، شیپ مشکوت هاو ت لىیخ .باشد مو،ودها براى نهی ر توانستمى

 نفرمدود، :نیمعصدوم اساساً  که شد ساخته اتىیروا او ات گاهى شد، و متخال  ای متنا ا
 نقددل راوى کددههنگددامى هدداو ددت لددىیخ .رفتیپددذ صددورت وضددع و ،عددل ،اصددطو  بدده و بودنددد

 .شددمدى  یتصح باعث ،نوشتمى را نسخه کهکسى ای و کردمى ادداشتی کهکسى ای کردمى
 دامددان کدده اسددت مشددکوتى از بخشددىهددا ایددن .رفتیپددذمددى صددورت  یددتحر عمددداً هددم  گدداهى

  .گرفت را ثیحد
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 تهذیبداال کواح کتداباز این رخدادها بپرداز ، بلکده  کیچیه به ندار   صد همقال نیا در
کده امدروز،  طوسدى خیشد  خیتددار طدول در خیشد کتدابکده ایدن زندم.، ورس مدىماسدت اریداخت دررا 

ی امروزبه نسخه  قدرچو  میدار را در اختیار تهذیبداال کاح از قدرو چ شد،، حوادثى چه دچار
کدهنوشددتهو  میددار ندانیاطم کتداب  چدده ،شدد، تحدول دچددار مقددار چده ،د،یرسد مددا دسدت بده ای 
 نکداتى بلکده؛ پرداخت مینخواه همها این به مقال نیا در ،هستند امعن ریما هانسخه از مقدار

 کده میکندمدى نقدل نگاشدته  یدتعل بددان و د،رکد حیتصدح زفارى ،ناب که تهذیبداال کاح از را
 اىدوبدار، مطالعده بده شدود باعدث و کندد سدؤال جدادیا حددا ل اید باشدد راهگشدا ما براى تواندمى

  .باشد گذشته با متفاوت است ممکن اشجهینت که نجامدیب
گر چون ؛ستین هینظر ارائه دنبال ،سدینومى که مطالبى در هرگز سند،ینو  مشکل به دمعتق ا
 بدده را مطلبددى کدده بددود خواهددد  اعددد، از دور لددىیخ ،هسددتم شناسددىاسددو  امکددان عددد  ایدد و بددودن
 توانددمدى تدوّهم حتدى و دیدترد و شدک جدادیا حدد در مطلدب طر  فقط اتفا اً  .کنم ذکر نظر عنوان
 شدک با شناخت ندارد امعن چونیست؛ ن شناسىاسو  ،میدار آنچه کهبر این باشد لیدل خود

 ادید  اریبسد ،شدد، ادداشدتیتهذیبداال کاحد دور کید مطالعه با کهى نکات .شود موا،ه دیترد و
 وکدنم مدى ذکدر ،باشدد دیدمف پنددار مدى کده ى رانکدات از برخدى مقالده کید حدد در نجایا در و است

گر - را هیبق  اشدار، بددان نجدایا در آنچده .داد خواهم  رار بحث مورد گرید ىی،ا در - بود عمرى ا
 گدرید اتىیدروا و فقده حدوز، برخدى و خیتدار حدوز، برخدى ،کدو  حدوز، بده مربوط برخى ،نمود واهمخ

 .است
تقسدیم بیدت المدال  ۀدربدار ۷روایتدى از امدا  صدادس ،سده محدور ن بل از پرداختن به روایدات در آ

در بیانددات امددا  و مشددابه آن هدداى مددا بددا بیددت المددال خیلددى متفدداوت اسددت کدده بددا نگددا،شددود مددى نقددل
 :شودذکر مى ۷اینجا تر،مه حدیث اما  صادساست. هم آمد،  ۷على

 مسالمانان :فرماود الماال تیاب میتقسا از پرساش جوا  در که دمیشن ۷صاد  امام از
 کی هر که لىیفضا .کنممى تیرعا را مساوات آنان نیب عىا در من .هستند اسالم فرزندان

 کادامچیها که دانممى فرد کی پسران دهمانن را آنان من .است تداوند وها آن نیب ،دارند
 نااقی و فیضاع کاه - ىار ید بر ار  در بودنش صالح و لتشیفض تاطر به ىر ید بر

 تااطر باه ىارانید اماا ،دادمى انجام گونه نیا کارش آغاز از امتریپ ندارد. برتر  - ستا
 مانناد را انآنا و ندشد مقّدم ایعىا در - آوردند دست به اسالم درکه  - نالشیفضا قبسوا

 تیام باه کاىینزد تااطر به برتى و ندامقدم برتى بر برتى که دادند قرار االرحام ذو 
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 1بود. گونهنیا دوم لفهیت .بردند را یم رحم تاطر به وشد  عىا شتر یب بینص

کم نیمسدلم شدهیاند بدر شدتریب اسدو  خیتدار در آنچده رسددمدى نظدر به و  روش نیهمد ،شدد حدا
 از کدىی هدم مدا ،امعده .:علدى اما  و صادس اما  روش نه و امبریپ ر،یس هن ، است؛بود فهیخل

کم آن بدر دو  فدهیخل روش همان شتریب ۷على اما  به انتسابش با و،ود که است ،وامعى  حدا
 ،باشند داشته نقد دو  فهیخل به است ممکن گرید ،اهاى در که کسانىکه این ،الب .است
 پرداخددت المددال تیدب از گددرانید از شیبدد هدابدددان کدده هسدتند هددم خوشددحال بخدش نیددا در ولدى
گر و شودمى  لدذا ند.شدومدى هدم خوشدحال ،شدد ندنخواه که ناراحت ،ندیفزایب آن بر هم روز هر ا

گدر چدون ... اید اسدت دارىنید روى از وا عاً  ،شودمى نقد که گرید موارد در ایآ  خدوب ،بدود نیدد ا
 وارد فدهیخل دگا،یدد بدر عملدى نقدد لفظدى نقدد از شیپد - کنددمدىا تضدا  منافع که - نجایا در بود
 ،اسدت ۷علدى امدا  ر،یسد خدوف المدال تیدب از گدرفتن حقدوس نیدا چون که گردد اعو  و دوش

 ر .یپذنمى من

 کالمی اتیروا

وا .1  :ائمه غسل در اتیر
 .ردیپدذ صدورت بعددى امدا  توسط دیبا حتماً  اما  زسل که است مشهور و معروف ما نیب در

 سده هدر کده کدرد، ذکدر «االئمده مدن امدا  االّ  اسدلهی ال االمدا  ان بداب» در تیدروا سده نىیکل مرحو 
تهوذیبداال کواحد در ثیحدد دو ث،یحدد سده نیدا مقابدل در 2.اسدت ۷رضدا اما  از هم تیروا

 که ولدى ا  کردند تیوص ۷نیحس بن على که است ۷سجاد اما  ۀدربار کىی است؛ آمد،
 3.داد زسل را شانیا ،ولد ا  ،کردند فوت کههنگامى و دهند زسل را شانیا ،داشتند

 کده هنگدامى کدرد امدر مدرا ۷صدادس امدا که  دهدمى گزارش عمار بن ةیمعاو ،گرید تیروا در
 دسددتور کده - را حضدرت زسدل چگدونگى لیتفصد و دهدم زسدل چگونده را شدانیا ،فرمدود رحلدت

 4کند.مى ذکر - بودند داد،
 وارد ،نباشدد سدازگار شدانیا فتداواى بدا که ،ا هر ،فقهى اتیروا ذکر در معموالً  که خیش مرحو 

                                                      
 .۲۳،  ۱۶۱، ب۶، جتهذیبداأل کاح. 1

 .۲۸۲ - ۲۸۷، ب۲، جالکافی. 2

 .۱۴۳۷،  ۴۷۳، ب۱، جتهذیبداأل کاح. 3

 .۸۸۲،  ۳۲۱. همان، ب4
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 رد راو،ددود دارد آن  خددود دگا،یددد مخددال  تیددروا رد امکددان کدده نحددوى هددر بدده و شددودمددى بحددث
 شود.نمى بحث وارد تیروا دو نیا از کدا چیه از بعد ،کند اثبات را خود دگا،ید و کندمى
 امام و امبریپ علم بحث در .2

 در و اسدت گسدترد، علدم بده حیتصدر برخدى در .اسدت ادید  اثبات یا نفى علدم امدا  رد اتیروا
 علدم ریدز بدا مناسدب مفداد برخدى درو  سدتا علدم بدا مناسب مفاد برخى .ستا علم نفى برخى

 ،کدرد مدى نگدا، :اءیدانب و تیدب اهدل و امبریدپ علدم بحدث به که تو  هر  بل هاسال از .ستا
 دهندنمى انجا  علمى  ید  بحث چندان مخالفان و موافقان دسته دو هر مت سفانه د یدمى
 اثبدات در تیدروا چندد بدا گدرید طدرف و کنندد علدم نفدى خواهندمى تیروا چند با برخى صرفاً و 

 را قدتیحق ، یدتحق اسداس بدر تدا باشدند  یدتحق دنبدال کدهآن از شدتریب کددا  هر ایگو کوشند.مى
 شدهیاند در موضدوعات نیتدرتیدروا پدر از شداید .کننددمدى دنبال ،دارند دوست را آنچه ،رندیبپذ

 بده ، ا،کدرد آورى،مدع را طرف دو از ثیحد صدهاکه این با. باشد بحث نیا عىیش و اسومى
 ذکدر طدرف دو هدر از را تدىیروا چیهد لدذا .شدو  بحدث وارد ،ددى صدورت بده اسدت  ود هندوز نظر 
 مددا و اسددت فددراوان اتیددروا کدده کددنم آورىادیدد را نکتدده نیددا خددواهممددى نجددایا در فقددطو  کددنمنمددى
 چشددممقابددل  طددرف در تیددروا همدده نیددا از ،هیددنظر کیدد داشددتن دوسددت خدداطره بدد میتددواننمددى
 .باشدد دیدمف دیگدر بخدش در تواندن و،ه چیه به نفى و اثبات معروف هایهینظر دیشا .میبپوش
گر البته  متعددد اتیروا مثل اید، بمیبدان شد، تما  را لیدل و میریبگ روشن لىیخ را طرف کی ا

 ثیحدد صددها و هداد، در بحدث علدم امدا  بایدد .میکند رد را روایات دیگر ، رآن  یتحر باب در
گدر و دیرسد جدهینت کید بده فدراوان بحث از پ  و مربوط را دید  بده فدراوان بحدث از پد  وا عداً  هدم ا

یدک دیددگا،  رشیپدذ ،طدرف دو در اتیدروا ک درت ه سدبببد کده میکند اعدو  ،میدینرس اىجهینت
در صدورت پدذیرش  .شدودمدى گدرید طدرف مانعمقابل  طرف در اتیروا ک رت ؛  یرااست مشکل

 همده نیدا چگونده کده، ایدناسدت مطدر   درآن  یدتحر ثیداحاد مثدل کده اىنکتده یک طدرف بداز
مدورد نظدر مدا  اتیدروا مخصدوب،عدل  ایدن ایدآ ، اسدت؟شدد مدا هداىباکتد وارد و ،عل ثیدح

 ؟باشد افتاد، اتفاس نیا تواندمى گرىید بخش هر در ای بود،
 ۱۲۳ از شیبدد بدده اسددت علددم بحددث بدده مربددوط کدده اتىیددرواشددمار  تهووذیبداال کوواح کتدداب در
گددرکده  ا گفتده هدانامدهانیدپا از دفداع ،لسدات در بارهدا .دارد حدثب بده ازیدن کده رسددمدى ثیحدد  ا

 مینکند مطدر  ،میهست نىید شهیاند به نسبت دلسوزکه  ناخودم را مباحث نیا و مینکن توش
 و پرداخدت خواهندد هدابددان - ندارندد دلسدوزى چیهکه  - ناگرید مینده آن به درخور ،واب و
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 هرگدز هدم دلخدوا، جدهینت بده شداید و میبگدذار و ت دیبا کنیم،صرف مى االن کهزمانى برابر چند
 .پا  نشود ناذها از هم راحتى به و هگرفت ،اى مسلمانان از ارىیبس ذهن در شبهه و میرسن

وا در اهّلل شاء ان .3  اتیر
کده ،دواب افدراد هنگدامى :ى از راوایدات اهدل بیدتاکده در عدد،ایدن ،مطلبى که ،داى بحدث دارد

فدردا گدوییم: سدخن مدا نباشدد کده مدىرسدد نظیدر شدود. بده نظدر مدىکلمه ان شاء اهّلل ذکر مى ،شودبیان مى
کدار دارد ،به هر حال .ان شاء اهّلل ،کنماین کار را مى البتده شداید خیلدى از نکدات در روایدات دیگدر  .،اى 
: بددین  درار اسدت تهوذیبداال کواحبرخدى مدوارد در نشدانى  .تواند مورد پژوهش وا دع شدودهست که مى

 .۱۳۱،  ۳۴۱و ب ۲۳۱،  ۲۶۳؛ ب۱۹۱و  ۱۸۸و  ۱۸۷،  ۲۴۹، ب۹؛ ج۱۳۲۲،  ۱ج
 ببخشد توانمى امام را الهى حدود .4
 حتدى و اتیدروا برخدى در و شدود ا،درا الهدى حدود دیبا که است آن مشهور و معروفکه این با

 از سدخن کده آمد، تهذیبداال کاح در تیروا دو ،است الهى حدود از تعدى عد  به اصرار اتیآ
 الهدى حددود توانددمىکه است  این دارد اما  که اراتىیاخت از کىی ایگو در میان است. اما  عفو

  ببخشد: را
    ىَلْن 
َ
ُدودَف  ىَلن   ْعَ  یُ  َو   َقمَل  ۷ْعَف ٍ َ   ه ى   ّحْلُ

َمم    ُدوَن  لِل   ّنیَ م ،ّإْل  میَ
َ
ذْن  مَن َکذ َمم َفأ ذم    َتذقی   م 

 ّننیَ
ٍ  ىف   َ   َفاَل  َتدی

ْ
ْن  َبأ

َ
َمم    ُدوَن  ،ىَلْنُه  ْعَ  یُ  ه  1.ّإْل 

 است. ۱۴۲صفحه  در ۴۹۲دیث ح، دو  تیروا
 شدتریب ثیحد کی ؛ هر چنداست نفر کی مه ثیحد دو هر راوى واست  کسانی متن البته

  است. کرد، ذکر ،ا دو در خیش، اما ستین
 نیست امبریپ سطح در لتیفض در کسچیه .5

گر  2شود. مجازات دیبا ،داند امبرىیپ سطح در لتیفض در را فردى کسى ا

 خیتار حوزه

 ۳زهرا حضرت فقاوا .1
کدده وصدد :فرمددود ریبصدد ابددو بدده ۷بددا ر حضددرت را بددراى تددو  ۳ّیت فاطمددهآیددا دوسددت ندددارى 

                                                      
 .۳۱۹،  ۹۴، ب۱۳، جتهذیبداال کاح. 1
 .۳۳۲،  ۹۹. همان، ب2
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کددرد : چددرا. پدد  ،عبدده کددنم؟ عددرض  کوچددر را بددرآورد، و نامددهحکایددت  اى را از آن خددارج اى 
کرد:  گونه آن را  راءت  کده ا ایدن چیدز  .مهربدان بخشند، خداوند نا ه بساخت، و بر این  سدت 

کددرد، اسدت، او بوسدتان ۹فاطمده، دختدر محّمددد و  اش: عددواف،گاندههدداى هفدتبده آن وصدیت 
دالل، و بر دده، و میثددب، و حسددنى و صددافیه، و مددال اّ  ابددراهیم را بددراى علددّى بددن ابددى طالددب وصددّیت 

گددر علددّى در گذشددت گددر حسددن درگذشددت ،کددرد، اسددت. پدد  ا گددر  ،بددراى حسددن، و ا بددراى حسددین، و ا
کددرد، اسددت. بددر ایددن وصددّیت خدددا و بددراى بددزرگ ،حسددین درگذشددت تددرین فددرد از اوالد خددود وصددّیت 

 1اند، و علّى بن ابى طالب آن را نوشته است.کندى و  بیر بن عّوا  شهادت داد، مقداد بن اسود
گر  و دارد بحث ،اى :ائمه زندگى در که مباحثى از کىی  اتیروا در که هایىگزارش فقطا

 کده اسدت ىیهداهیسدرما و او داف بخدش ،شدد خواهدد معتندابهى حجدم ،شدود نقدل آمدد، خیتار و
مدرد  بدر ایدن  شدتریب .اسدت شدد، تیدوا ع نیگزی،دا ،زلدط هبرخى بد تیذهن .داشتند :ائمه

 در و،دده نیبهتددر بدده کددهرا  زهدددى اتفا دداً  و ندددابددود، ریددفق و زاهددد هدداىانسددان انیشددوایپکدده باورنددد 
 .نبودندد ریدفق ولدى ،بودندد زاهدد :ائمده م.یکندمدىا معنو،ه  نیبدتربه  ،داشت و،ود :ائمه

 از گدزارش حد در فقط نجایا در نیازمند پژوهش است. که دارد و،ود فراوان نهیزم نیا در ىاتیروا
 شود.مى گزارش خیش مرحو  تهذیبداال کاح در مو،ود نکات برخى

 قبر کی در عیبق ائمه و است بنت فاطمه دفن. 2
بددین شدکل  ۸صدادس امدا  و بدا ر امدا  زنددگى در کافیالاص لد در ندىیکل مرحو  را مطلبى

 امدا  زنددگى در .شدد دفن ،بودند شد، دفن پدرش که  برى مانه در ۷با ر اما  که کندمى ذکر
 امدا  و ،دشان و پدرشان که  برى همان در ۷صادس اما  که کنندمى ادآورىی هم ۷صادس
 2.است شد، دفن ،شدند دفن :حسن

 ،صادس اما  که شد، تیروا هاز آنا بعضى در که آورد، را تىروایا ششم ،لد در خیش مرحو 
 3منداف عبدد بن هاشم بن اسد بنت فاطمه ،شان،د، بر :حسن اما  ،سجاد ا ام ،با ر اما 

 بندت فاطمده اضدافهه بد ،امدا  چهدار هدر ،اتیدروا نیا اساس بر .آمدند فرود - هایعل اهّلل رضوان -
 در تدواننمدى شدهدا و امامدان ،سدد مانددن بدا ى دگا،یدد بده تو،ده با. شدند دفن  بر کی در اسد

 کده کندمى نقل را گرید تیروا سه ،تیروا نیا کنار در خیش ولى ؛کرد دفن را نفر دو حتى  بر کی
                                                      

 .۴۸،  ۱۶۹، ب۹، جتهذیبداأل کاح. 1

 )دار الحدیث(. ۲۲۸و  ۲۲۳، ب۲، جالکافی. 2

 .۱۲۲،  ۸۹، ب۶، جتهذیبداأل کاح. 3
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 ذکددر دیدد،د پژوهشددى بددراى فقددط را روایددات ایددن مددا .شددودمددى حددل مشددکل اتیددروا آن بدده تو،دده بددا
  .میکنمى

 ىیوصد و نبدى چیهد بددن کده د یشن ۷صادس اما  از :دیگومى ابزارى هیعط ،اول تیروادر 
 1ماند.نمى نیزم رد روز چهل از شیب نبّى 

 و نبدى چیهد :فرمدود کده کنددمدى نقدل ۷صدادس حضرت از الحول ابى بن ادی را  دو  تیروا
 گوشدتش و اسدتخوان و رو کده این تا ماندنمى با ى  بر در روز سه از شیب مرگش از بعد ایىوص
 2شود.مى برد، باال آسمان به

 بددن روى بر هاخشت کههنگامى .است ۷على اما  به مربوط و است طوالنى سو  تیروا
 نددا مندادى و نبدود  بدر درون زیدچ چیهد ،شدد برداشدتههدا آن از کدىی ،شدد د،یچ حضرت مبار 

 گوندده نیددا و نمددود ملحدد  امبرشیددپ بدده را او خداونددد ؛بددود صددالح بنددد، نیالمددؤمن ریددام کدده کددردمددى
گدر  کده آنجدا تدا شدودمدى رفتدار امبرانیدپ از بعدد ییااوص به نسبت  و کندد فدوت شدرس در ىامبریدپا

 3کند.مى ملح  نبى به را وصى خداوند ،زرب در شیوص

 هیمعاو اىیهدا. 3
اسدت.  آمد، تهذیبداال کاح در هیمعاو با ۸نیحس اما  و حسن اما  رابطه دربارۀ ثىیحد

 حضدرت کده کنددمدى نقدل ۷بدا ر امدا  شبزرگدوار پدر از . ایشاناست ۷صادس اما  از ثیحد
 کردند.مى  بول را هیمعاو اىیهدا ۸نیحس اما  و حسن اما  :فرمود

کمان رابطه باشد الز  دیشا که میکرد ذکر را تیروا نیا اساساً   مختل  اىی وا از تیرع و حا
 مصدالح ،دا هدر دیدد دیبا ای باشد خصمانه رابطه دیبا ،ا همه در حتماً  ایآ د.یرگ  رار بحث مورد

 و تضدداد در امددت مصددالح بددا کجددا هددر و شددود تیددرعا تمددا مصددالح بایددد ،دارد ىیا تضددا امددت
 سداخته شدتریب ،میدار مسائل از لىیخ به امروز ما که نگاهى دیشا .شود نقد و رد ،است تعارض

 زندددانى هددم را ۷صددادس امددا  حتددى کدده بددود،هددا آن امثددال و انیدیدد  از تندددروى افددراد پرداختدده و
 کددا  هدر ؛سدتین علدوى و عباسدى امدوى، نیبد تفداوتى :تیدب اهدل ربد سدتم بحدث در 4.کردند

 کنند.مى برخورد بد ،باشد خطر در منافعشان
                                                      

 .۱۸۲. همان،  1

 .۱۸۶. همان،  2

 .۱۸۷،  ۱۱۹، ب۶. همان، ج3

 . ۱۷،  ۲۲۶ - ۲۲۲، ب۲ج ،الکافی. 4
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 هیخطاب با برخورد. 4
 و،ده نیبددتر به عىیش هاىفر ه مخصوصاً  ،فرس هاىکتاب درها آن از که ىیهافر ه از کىی

که  اصل کهاین ا گفته ،اها برخى در که اىنکته ند.هست هیخطاب فر ه ،شودمى ادی این است 
 چیهد هدافر ده ایدگو دهندد، ،دز در مدوارد ندادر.مدى دروغ هداىنسدبت گدرید هداىفر ده هبد فدرسهمه 

 آنچدده مثددل ؛دانندددمددى مجدداز را یددزیچ هددرو  ندارنددد خددود زیددر هددافر دده دربددارۀ گفددتن دروغ از منعددى
تهووذیبد در تیددروا چنددد .دهندددمددى انجددا  گریکدددی برابددر در اسددتیس حددوز، در اسددىیس احددزاب
 دعدواى گداهى اسدت ممکدن .اسدت ندىید مسائل به هیخطاب بندىپاى اىیگو که آمد، اال کاح

 هاست.آن نیتد از حاکى تیروا اصل ولى ،باشد مؤثرها آن میتصم در اىفر ه
 افطدار را شدعبان از روز کید کده کسدى بودند معتقدو  بودند شعبان ما، روز، و،وب به ایل  .۱
 البته ؛شودمى وا،ب او بر کفار، ، ودرک طاراف را رمضان ما، از روز کی کهاست  کسى مانند ،کند
بده  را شدعبان مدا، ائمده از احددى و نددفرمودمدى رد را نیداهدا آن بدا مخالفت خاطره ب هم :ائمه

 1نگرفتند. روز، ،هت نیا
 در و بودنددد البخدداتى اسددم بدده یددوانح نددوع کیدد حرمددت بدده ایددل  الخطدداب ابددى اصددحاب .۲

 مدن کده دیدفرمامدى ۷هفدتم امدا  ،ابتددا در ،تیدروا نیهمد در اتفا داً  2خوردند.نمى را آن ،جهینت
 3بخورد. که دهمنمى دستور را احدى و خور نمى را بخاتى گوشت

 چنددد تهووذیبداال کوواح دو  ،لدد در .باالخطدد ابددى اصددحاب توسدط ماددرب نمدداز ریتد خ .۳
کدر شدد، ، ذشدوندمدى دایدپ سدتارگان کده و تدى تدا هیدخطاب توسدط مادرب نماز ریت خ دربارۀ تیروا

 اندداز مدى ریتد خ بده را مارب نماز من که کندمى سؤال ۷صادس اما  از کسى ىتیروا در است.
 چددون ؟دیهسددت هیددخطاب از شددما :فرمددود سددؤال صددورت بدده حضددرت ،شددوندمددى دایددپ سددتارگان تددا

 4.است د(ی)خورش  رب سقوط هنگا  مارب نماز و ت که شد نازل امبریپ بر لی،برئ
 لیتفصدددد بددددا ،،لددددد نیهمدددد ۱۳۳۴ تیددددروا درو  شددددد، تکددددرار ۹۸ ، ۳۴ب در تیددددروا نیهمدددد

  فرمود: امبریپ به خطاب لی،برئ که آمد، مارب نماز ،مله ، ازنمازها او ات دربارۀ ،شترىیب
  ؛ّنق ص لق  ّاّ ّملغ   صص
   .بخوان را نمازت کرد( )غرو  کرد سقوط دیتورش چون

                                                      
 .۲۱۲،  ۳۸۲، ب۴، جتهذیبداأل کاح. 1

 .۲۳۱،  ۲۷، ب۹. همان، ج2

 .۲۳۳،  ۴۸، ب۹. همان، ج3

 .۸۳،  ۲۸، ب۲همان، ج. 4
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 بده هدا،رسدتا شددن ادید  تا را اربم نماز الخطاب ابى اصحاب که ستآمد، ا تیروا آخر در
 .اندازندمى ریت خ

 ۱۳۳۳ تیدروا ،مادرب نماز باب در هیخطاب و الخطاب ابى به مربوط اتیروا از تیروا نیآخر
   :دیفرمامى ۷صادس اما  کهاست  دو  ،لد

 نمااز رفات نیب از مشر  سمت از سرتى که هنىامى که کردم امر را الخىا  ابى من
 کاههنىاامى و گرفات را مغار  طارف از سارتى شدن  یزا او لىو ،بخواند را مغر 

 تواند.مى نماز ،شدمى بیغا شفق

 ای ندازندیب ریت خ و تش از را مارب نماز دینبا و بود، زلط هیخطاب و الخطاب ابى کارکه این
را حدرا  بدانندد، بدا  بخداتىنبایدد  اید داننددب وا،دبنبایدد  - سدتین وا،دبکه  - ناشعب ما، روز،

 سدندینومدى هیدخطاب دربدارۀ هدااند، ناسدازگار اسدت. آنگفته سانینو نحل و ملل مت سفانه نچهآ
 ،رمضدان مدا، بدر عدوو، کده کرد دایپ توانمى را کسى چه 1بودند. محار  تیحلّ  بهها  ایل این که

گر حتى و ردیبگ روز، را گرید ما، کیهمه   ای و ردیگب روز، را آن کفار، ما، دو ،خورد را آن روز کی ا
 دىیدمق هداىانسدان لدىیخ شدودمدى معلدو  ؟کندد آزاد برد، کی ای و دهد طعا  نیمسک شصت

 ،دز ،نکدرد، وا،دب نیدد و نبدود، نیدد ،دزءرا  زىیدچ نداشدتند حد  البتده .نددا،بود نید حوز، در
  یتکدال اید دانسدتندمدى حدول را محّرمداتهدا کده ایدنایدن نیبد اسدت فرس ولى ؛دهند  رار نید
 نگدا، لیددل بده هدم شدانیهادگا،یدد نیدا از برخدى اسدت ممکدن .کردندمى لیتحم خود بر ادىی 

 نمداز و کنندد درسدت تیدهو خودشان براى عامه مقابل در خواستندمىکه باشد  نید به اىفر ه
 داد، خیتدار طدول در هدافر ده بده که هانسبت اریبس چه. ندازدیب ریت خ ستارگان شدن آشکار تا را

 .اندداشته گرىید دگا،ید فر ه لى آنو ،ندا،کرد متهم منفى نکته هاد، به را هاآنو  شد،
 هستند هاناصبى همان هیدیز. 5

کدددهتدددیروا در  هیددددی  و هددداناصدددبى بدددر دادن صدددد ه از دیدددزی بدددن عمدددر ،امدددد،ین معصدددو  اسدددم ى 
گدر و دیدنده صدد ههدا ایدن هبد کده شودمى داد، ،واب .پرسدمى هدا نآ بده هدم آب داشدتى تدوان ا
 ایددن سدداختن باعددث اىفر دده هدداىرىیدددرگ ایددآ 2هسددتند. هددادىیدد  همددان ناصددبى کدده چددرا ؛نددد،

 و دارندد  بدول را :نیحسد امدا  و حسدن اما  و على اما که را  نایدی  االّ  و ، است؟نشد روایت
                                                      

هدو محّمدد بددن مقدوب االسددى الکدوفى الاددالى الملعدون الدذى اسدتحل المحددار  و  تلده عیسدى بددن  ،۲۷، ب۹ج ،همدان. 1
 موسى العباسى.

 .۱۴۱،  ۷۱، ب۴، جحتهذیبداأل کا. 2



 

 

109 

 تیکبر
ب 

مغر
قاء 

، عن
حمر

ا
- 

الم
و اس

سى
شنا

 

 بحثددى بدده ازیددن حددال هددر بدده ؟شددمرد هدداناصددبى از تددوانمددى چگوندده ،دانندددمددى معصددو  حتددى

 .دارد مستقل
وا. 6  خیتار بخش در اتیر

کمان .الف  انیشوایپ و حا
 آن سدبب انیدید  افراطدى شدهیاند دیشا و کرد، دایپ رواج ما نیب در لىیخ که ىمطالب از کىی

کهباشد یم ، این است  کمان همه باور دار کمى هر برابر در است الز  و ستمگرند حا  ؛ستادیا حا
کمانکه این اما  از زلدط کدار و دارندد حیصدح کارهاى و زلط ىکارها هاانسان همه مثل ،هم حا
  یتشدو دیدبا را حیصدح کارهداى و اسدت درسدت کسدى هدر از حیصدح کدار و است زلط کسى هر

 سدراغفدرض، و تدى بده گنجد. با ایدن پدیش، در باورمان نمىکرد رىی،لوگ زلط کارهاىاز  و کرد
کمدان با انیشوایپ که میکنمى مشاهد، و میرومى خیتار  بوفاصدله ،انددآمدد، کندار یمدوارد در حا

 عقونددى ریددز اریبسدد تهددایتو، آن لددو و ؛میکندد دایددپ آن بددراى هىیتددو، تددا میشددومددى کددار بدده دسددت
 بده .میکندمى هیتو، رارفتار  آن و میکن دفاع ،افتاد، ،ا زلطکه به  یتفکر از بناست چون ؛باشد

 :هستند ایگو کافى انداز، به یر  موارد رسدمى نظر به حال هر
گندداهى شددد، بددود یفددرد .۱ کدده مرتکددب  کنددد ،نصددرانى  کدده بددر او حددد را ،ددارى   .نددزد متوکددل آوردنددد 

کردنددد. متوکددل دسددتور داد نامدده بنویسددند.  ۷اى بدده امددا  هددادىفقیهددان دربددارى احکددامى را بیددان 
کردند کهحضرت ،واب نامه متوکل را دادند   1 در او را بزنید تا بمیرد...آن است آن ،حکم و بیان 

عفى محّمد بن اهّلل بدع .۲ اى از هشدا  بدن نامده .بدود  ۷بدا ر امدا  ندزد کده کنددمى گزارش ،ع
کددرد، بددود در بددار، مددرد  کدده در آن سددؤال  گددور زنددى را شددکافته عبددد الملددر رسددید  کفددن او را  ،کدده 

کددار زشدت انجددا  داد،، و علمدداربدود، و بددا ،نداز  ،کده حکددم ایدن مددرد چیسددتآنجدا در ایددن ی، او 
کرد،  2نوشت. را ،واب حضرت .انداختوف 

 را کدانشینزد از کدىی  تدل خبدرو  ، آمددبود طواف در که حالى در فه(ی)خل منصور نزد عیرب .۳
 از ،ملدهاز  فقهدا از شدد زضدبنا  منصدوراسدت.  کرد، ،دا را او سر هم فونى مرگ، از بعد و داد
مه ابن برع  ،حدال همدان در .سدتنی مدا ندزد در رىبدخ گفتندد همده .خواسدت نظر لىیل ىبا ابن و شع
 بده ،بدود سدعى حدال در حضرت است شانیا نزد ،واب :گفتند برخى .دندید را ۷صادس اما 

 سدپ  .دهنددًا پاسدخ مدىبعدد ،هسدتند مشداول فعدوً  کده کردندد انیدب حضدرت .گفتند حضرت
                                                      

 .۱۳۲،  ۴۲ - ۴۴، ب۱۳. همان، ج1

 .۴۲۷،  ۱۳۲. همان، ب2
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 1دادند. ،واب حضرت
کم اد،فرست که بود  (۷صادس )اما  پدر  سر باالى که کندمى گزارش ۷کاظم اما  .۴  حدا

که آمد الحارثى اهّلل دیعب بن ادی  ،نهیمد گفت  کم بدر وارد پددر  .ایدب مدن ندزد :دیگومى ریام و   حدا
 زىیدچ کسدى هدرو  کدرد، ،سدارت امبریدپ بده که کردندمى بحث کسى دربارۀ نهیمد هانیفق .شد
کم .گفتمى  2.فرمود انیب را خود نظر حضرت و خواست را اما  نظر نهیمد حا

 3بود. آمد، شیپ که اىمس له در هیمعاوتوسط  ۷على اما  نظر رشیپذ .۲
 امددا  ... بددود طددواف حددال در قددىیدوان منصددور و آمددد شیپدد اىمسدد له الحددرا  مسددجد در .۶

 امددا  بدده ،بددود گرفتدده را ۷صددادس امددا  دسددت کدده ىحددال در منصددور و کردنددد حاضددر را ۷صددادس
 .کدن داورى نشدانیب شما ،نیالمؤمن ریام ای :فرمود حضرت .کن حکم نشانیب ،عفر ابى :گفت

 4فرمود. انیب را مبارکشان نظر حضرت و کند حکم حضرت که خواست حضرت از منصور
کمان با امامان هاىرىیدرگ معموالً  ما که بود نیا تیروا شش نیا ذکر از هدف  گدزارش را حا

کمانىکه این اما ،میکنمى  بده فقهى مسائل در قىیدوان منصور و الملک عبد بن هشا  چون حا
 کدهیى ،دا در مخصوصداً  ،دادنددمدى راها آن پاسخ هم ائمه وفرمود مى مرا،عه عىیش انیشوایپ

گدزارشبودندد عددا،ز دادن ،دواب از گدرید هدانیفق گددزارش  هددای مدا ،دای ندددارد.، در  گدر درسدت  ا
 زدند حتدى ،امعده در عهیشد انیشدوایپ .میکند نظر دیتجد مانخىیتار هاىنگا، در ما دیشاشود، 

کمددان  نگددا، آن شددود باعددث دیشددا هددانیهمدد و بودنددد برخددوردار  بددولى  ابددل فقهددى تیددمو ع از حا
 ،میکندمدى تدوهم ما که گونه آن و ردیگ  رار نظر دیتجد مورد ،میکنمى ذکر که دیشد لىیخ اىهیتق

 5.اشدنب مطر  هیتق بحث
 کنند جارى حد او بر خواستندمى که مردى. 2

 لیدتحو و آوردند را او نفر دو که مردى دربارۀخواستند  ۷على اما از  :دیفرمامى ۷با ر اما 
 بده ،دیدد را هدانهیب که هنگامى فرد نیا .دنک  ضاوتاست،  د،یدزد  ر، کی نیا گفتند و دادند

گر ! سم خدا به که کرد خطاب حضرت  حضدرت .کدردنمدى  طع را من دست هرگز ،بود امبریپ ا
                                                      

 .۴۳۳،  ۳۱۴ - ۳۱۳. همان، ب1

 .۳۲۹،  ۹۷، ب۱۳. همان، ج2

 .۳۴۲۲،  ۱۳۱. همان، ب3

 .۲۴۳،  ۲۲۴ - ۲۲۳. همان، ب4

کردی« أهل بیت و ،ایگا، تقیه در تبیین دین». در یک مقاله مفصل در باب تقیه با عنوان 5 که ائمهذکر  اصدًو در بداب  :م 
 کردند.دین و احکا  تقیه نمى
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 و هسدتم گندا،بى من که دادمى خبر او به خداوند چون :گفت ؟کردنمى  طع چرا :کرد سؤال او از
 فدرد نیا سخن حضرت کههنگامى .دانستمى گنا، از ىبر مرا گناهىبى خاطر به هم حضرت

 سددتم روى از فددرد نیددا دسددت  طددع باعددث و دیبترسدد خدددا از کدده کددرد طلددب را شدداهدها ،شددنید را
 را دسدت گدرىید و دارد نگده را فدرد نیدا دسدت کدىی نفدر دو شماکه  کرد خطاب راها آن و دینشو
 فدرار و ،کدرد رهدا را فدرد و شددند مخلدوط مدرد  بدا ،رفتندد دسدت  طدع برای که هنگامى .کند  طع

 1کنم. مجازاتشان تا کندمى ىیراهنما دو آن سوى به مرا کسى چه :فرمود حضرت ... کردند

 فقه حوزه

وى بر بنا ساختن .1  و... قبور ر
 نشسدتن اید  بدر بدر خواندن نماز از امبریپ که کندمى نقل ۷با ر اما  پدرش از ۷صادس اما 

 2کردند. نهى آن یرو ساختن ساختمان و آن روى
 بازسدازى را  بدرى کده کسدى کده کنددمدى نقل ۷على اما  از نباته بن اصبغ گرىید تیروا در
 3.است شد، خارج اسو  از کند

 شدد سدؤال آن بر نشستن و  بر بر ساختن ساختمان ارۀدرب هفتم اما  از آمد، سومى تیروا در
  بدر گدرفتن گدل و گدچ و آن بدر نشسدتن و  بدر بدر بندا سداختن :فرمدود حضرت ؟است حیصح ایآکه 

 ست.ین درست
 امدا  ،تکدرارى  سدمت نیا در منتهى 4؛شودمى تکرار ۱۲۳۴ شمار، در هم اول ثیحد همان

 د.یفرمامى نقل ۷با ر اما  به استناد بدون را تیروا که است ۷صادس
 را تددانیهاخاندده سددق  و دینسددا   بددور بددر بنددا دیددفرمامددى ۷صددادس امددا  از گددرىید تیددروا در
 5داشت. کراهتها آن از ۹اهّلل رسول که دینکش ریتصو
 ریخنز موى و پوست. 2

 نیبد در معدروف نگدا، بدا کده ریخنز موى و پوست دربارۀ میدار تهذیبداال کاح در تیروا چند
 بافتده ریدخنز مدوى از طندابى دکندمدى پرسدش ۷صدادس امدا  از  رار، اّولدىدر  .اسدت فاوتمت ما

                                                      
 .۴۹۶،  ۱۴۳، ب۱۳. همان، ج1

 .۲۴۶۹،  ۲۲۱، ب۳. همان، ج2

 .۱۴۹۷،  ۴۸۷، ب۱. همان، ج3

 .۱۲۳۳،  ۴۸۹. همان، ب4

 .۱۲۳۲،  ۴۸۹، ب۱. همان، ج5
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در  1نددارد. رادىیا :فرمود حضرت ؟میریبگ وضو آب نیا از ایآ .میکشمى آب چا، از آن باو  شد،
 .شدودمدى د،یکشد آب و شدد، سداخته یدلدو خدو  پوسدت از پرسددمى حضرت از تیروا نیدوم

 2ندارد. رادىیا :فرمود حضرت
 نمداز آن در ایآ .هست هم خشک و خوردمى لباس به که کرد  سؤال ریخنز دربار، حضرت از

 3بخوان. نماز آن در سپ  ،نفحه(ی) کن دارشنم آب با :فرمود حضرت ؟بخوانم
 مددا کددار و هسددتم خددراز فددردى مددن :پرسدددمددى ۷صددادس حضددرت از کسددى ،گددرید تیددروا در

 را آن و ریدبگ را خدو  کر  :فرمود حضرت میبدو  آن با که ریزخن موى با مگر ،ابدینمى سرانجا 
 4کن. کار آن با سپ  و برود نیب از روزنش تا کن روشن آتش شری و  بد،  رار کوز، در

کده از حضدرت صدادس کده بدا آن مدى دربدار، ۷در روایتى دیگر آمد،   ،پرسدید ، دو یدممدوى خدو  
 5دست خود را بشوید. ،ت نماز بخواندولى هنگامى که خواس ،اشکال ندارد :حضرت فرمود

 البتده .اسدت متفداوت شد، معروف ما نیب آنچه با ،شودمى ات استفاد،یروا مجموع از آنچه
گدر دیشدا و هسدت شدتریب هداىبحدث بده ازیدن ولدى ،میسدتین نظدر اتخداذ مقدا  در هرگز  صدورت بده ا

. افدتی دسدت بتوان اوتمتف نگاهى به ،شود د،ید هم  رآن اتیآ ژ،یوه ب ،شود بحث ترگسترد،
 دسدت دنیکشد آب و خدو  مدوى از اسدتفاد، ،دواز اصدل و تفداوت مقدارى با هم دیگر تیروا دو
 است. آمد، ۲۲۱ و ۲۲۳،  ۴۴، ب۶ج در نماز هر در

 اسد گوشت کراهت. 3
 6داشت. کراهت حضرت،د یپرس ریش گوشت از ۷صادس حضرت از

 و... ریپن خوردن. 4
 مدرد  بدراى کده مندافعى خداطره بد کده اسدت زیدچ پدنحفرمدود  هکد کندمى نقل :ائمه از ون ی

 هیدتذک بده ازیدن زیدچ چندد نیدا ،باشدد تدهیم ا...ید و گوسفند ولو عنىی) ندهست شد، هیتذک ،دارند
 و پشدم ... و مدرغ از )سدالم( تخدم و نددیآمدى دسدت به بززاله و بر، شکم از که رىیپن هیما :ندارند(

                                                      
 .۱۲۸۹،  ۴۳۳، ب۱. همان، ج1

 .۱۳۳۱،  ۴۳۸. همان، ب2

 .۱۳۴۷،  ۴۴۹. همان، ب3

 .۳۴۲،  ۹۹ب . همان،4

 .۳۲۴،  ۹۹، ب۹. همان، ج5

 .۳۲۳۷،  ۲۹، ب۹. همان، ج6
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 هماندا و نددارد رادىیدا، باشدد کدرد، درسدت مسلمان ریز ای نمسلما که رىیپن خوردن .کر  و مو
ف از ریدپن هیدما از ریز خوردن است مکرو،  خمدر و مدردار ازهدا آن چدون ؛کتداب اهدل و مجدوس ظدروع

 1کنند.نمى ا،تناب
 زنان با انیشوایپ برخورد. 5

هدا یدنا ایآ .تاس رفتهیپذ صورت خیتار طول در هاىرىیگسخت زن با برخورد و زن باب در
 آن داخدل هم ،وامع و لی با و افراد هاىتیحساس از مقدارى ای هستند نید متن از برخواسته

 د،یدد ندهیزم نیدا در، است معمول آنچه از فراتر لىیخ ،ادله دیبا که رسدمى نظر به ؟است شد،
کندیم  هدازن بدا ۸صدادس امدا  و امبریپ برخورد از تیروا سه میخواهمى نجایا در .شود  هکدنقدل 
 بگذارد. ریت ث زنان با برخورد در ادله از رىیگجهینت در تواندمى

 نقددل مانیسددل دختددر اسددحاس مددادر مددادرش از ،پدددرش از ،دیددول بنددى عبدداس بددن محّمددد .۱
 اسدحاس اید محّمدد فرزندد  دادن ریشد مشداول مدن و کدرد نگدا، مدن بده ۷صدادس اما  که کندمى

 ؛بدد، ریشد او بده دو هدر از !ندد، ریشد او بده سدتانپ کید از ،اسدحاس ا  کده کدرد خطداب مدن بده .بود 
 2دارد. آب نقش کىی و زذا نقش هاپستان از کىی ریش چون
 ،بدود  نشسدته کعبده درگدا، در مدن کده کدرد نقل من براى ا عمه :دیگومى مسلم بن نیحس .۲
 ؟نشسددتى نجدایا چددرا :گفدت و کددرد سدو  و آمددد مدن سددوى بده ،دیددد کده مددراو  آمدد ۷صددادس امدا 

 پددر  نده :گفدتم ؟دیدکرد آزادش خودتان :فرمود حضوت .هستم مانیموالها از کىی منتظر :تمگف
 3... است تانعموزاد، و برادرتان او ستین تانیموال او :فرمود .کرد آزادش

 زن کده شدد انصدار از فدردى مندزل داخدل امبریدپ کده کنددمى نقل ۷صادس اما  از سکونى .۳
 خانده صداحب .کدرد سدؤال او دربدار،امبر یدپ .کدردمدى آمدد و فتربزرگ  ىشکم بادر آن  ایحامله

 4بود... حامله گونه نیهم و ا د،یخر را او ،امبریپ اى :گفت امبریپ به خطاب
 لددىیخو  نبددود، هددازن بدده اعتنددا عددد  و ت(یددروا چنددد نیددا )طبدد  رىیکنددارگ انیشددوایپ برخددورد

 شدیر پسدتان دو هدر ازکده ایدن یا اىشستهن نجایا چرا که کندمى سؤال و رودمى کعبه کنار ،راحت
 دارد. بحث ،ای حال هر به، کنیز آن به پیامبر نگا، یا و بد،

                                                      
 .۳۱۸،  ۸۶، ب۹. همان، ج1

 .۳۶۲،  ۱۸۲ - ۱۸۱، ب۸. همان، ج2

 .۱۲۳ - ۱۴۸،  ۳۲۶ - ۳۲۲. همان، ب3

 .۶۱۷،  ۲۶۶. همان، ب4
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 کتاب اهل دید. 6 
 ،مسدلمانان بدا نیمسدلم ریدز چده و نیمسدلم خدود نیبد چده ،بدود، گفتگو محل که مباحثى از

 در .هسدت رهدمد هشتصددهدا آن ۀید که آمد، اتیروا از اىعد، دراست.  بود، کتابى هید بحث
 دو در (.و... ۱۳۷ و ۱۳۹ و ۱۱۴ و ۱۱۳ ثیدددداحاد) اسددددت درهددددم هددددزار د، نامسددددلم ۀیددددد، مقابددددل

 ،کتداب عمومدات بدا اتفا داً  کدهنقدل شدد،  ،آمد، اتیروا نیاآنچه در  از ریز چیزی دیگر، ثیحد
ُِنا) رینظ ِإْحس  ْدِ اَولْْ َْ ُْل َِ ا رن ْن

ْ
أ ََ َإا ال َّسَ  1.است مواف  (ِإنسَ

 و نصدددرانى هدددودىی هیدددد :دیدددفرمامدددىکددده  اسدددت ۷صدددادس حضدددرت از تدددىیارو ،اول تیدددروا
 2است. مسلمان نید همان مجوسى
 هیدد ،داد  درار ذمده تحدت را او ۹اهّلل رسول که کسى :دیفرمامى ۷صادس اما  ،دو  ثیحد

 3اند.گرفته  رار ذمه تحت کهها آن :دیفرمامى حضرت ها.آن :پرسدمى  رار، .است کامل او
 تیهودی در خوک و شراب. 7

کده ایدن،ملده یهودیدت اسدم بدرد، مدى ازدر تعدادى از روایات از ادیدان مختلد   هدا  ایدل بده شدود 
   است: آمد، ۳۲۱، روایت ۱۳۲، بتهذیبداال کاح ۱۳مثًو در ج ؛حلیت خو  و شراب هستند

 ؟ّناو ّىن و ود هیّن شأن مم
   ؟بکنند دیبا کار چه حىیمس و هود ی

 ند.شونب شانیهاخانه در را مشروب. دهند انجا  آشکارا دارندن ح  که آمد، ،واب
 :داد پاسدخ نقدل( نیدا )طبد  حضدرت ؟کنندد چده حىیمسد و هدودىیکه  آمد، ۳۲۲ تیروا در
 بنوشند. آشکارا ندارند ح 

کده نوشدیدن مشدروب را هم همین مطلب تکرار شد، کده یهدودى و مسدیحى هنگدامى ۳۲۷در روایت 
 ایرادى ندارد. ،اما اگر در مراکز عبادى خودشان بنوشند ،دخورنحد مى ،آشکار کنند

همچنان سده دیدن یهدودى و نصدرانى و مشدر  آمدد، و گفتده شدد،  ۳۶۹روایت  ۱۸۳، ب۸و در ،لد 
   است: همین صفحه آمد، ۳۷۳ها را از شراب خوردن منع کنید و همچنین در روایت آنکه 

بنی و    .ّخلم    
 هدم خدو  گوشدت مانندد ،سدتین حدول که آنچه ،خمر بر عوو، ،۳۹۷   ،۱۹۱ب تیروا در

                                                      
 .۹۳. سور، نحل، آیه 1

 .۱۱۴،  ۲۱۳، ب۱۳، جتهذیبداأل کاح. 2

 .۱۳. همان، ج3
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 دیدنبا را خدو و  آمدد، خدو  حرمدت تدورات مدتن درکده ایدن ،دارد بحث ،اى آنچهاست.  آمد،
 وانداتىیح نیچند الشده بده حتدى ؛کنددنمدى نشدخوار ،دارد شدکافته سدمکده ایدن بدا چدون ؛دیدبخور

 1د.یبزن دست دینبا
 :است آمد،  یعت عهد در هم مشروبحرمت 

 و ىسااریم کاه رایز ؛کنندمى تلف را تود ها بدن کهآنان از و متاش ىسارانیم زمره از
 2شود.مى ریفق مسرف

 جاام در را تاود هاا حتاا  کاه ىنیح و است فام سرخ که وقتى ،مکن نىاه شرا  به
 مانناد و دیاگز تواهاد ماار مثا  آتر در اما ،رودمى فرو متیمال به و سازدمى ظاهر
 3زد. تواهد زین افعى

   4مخور. نجسى زیچ چیه و منوش مسکر  و شرا  چیه

 5د.یربامى را شانیا دل رهیش و شرا  و زنا اندنموده ترک را تدا عتادت

 بددا ایددگو کددهایددن ،شددد، داد، نسددبت هددودی بدده اتیددروا در مطلدد  صددورت بدده آنچدده ،حددال هددر بدده
 قدىیتحق بده ازیدنو  سدازدنمدى مقددس مدتن بدا ادعدا نیدا .مشدکلى ندارندد خدو  و شراب خوردن
 تیدهودی مثدل ندىید کمتدر ،انیداد نیبد اتفا داً  است. شد، داد، نسبتى نیچن چرا که دارد ،امع

 روانیدپ قددرکه چاین .است عتیشر پر نید کی اساساً  و است ادی  ،کرد، منع را آنچه که میدار
 .نباشدد اسدو  بده بنددپاى چندان ولى ،باشد مسلمان فردىکه است  این مثل ،باشندبند پاى

 ست.ین خو  و شراب تیحل به ایل  نید اصل
 تورات به دادن قسم. 8 

 شدد، ندازل ۷موسدى حضدرت بدر که توراتى به را هودىی کی ۷على اما  که آمد، تىیروا در
 6دادند.  سم
 مدا اریداخت در امروز که است توراتى نیهم ،بود انیهودی اریاخت در که توراتىکه این به تو،ه با

                                                      
 .۱۴ب . سفر ت نیه، با1

 .۲۱و  ۲۳، فراز ۲۳. امثال سلیمان، باب 2

 .۳۳ - ۳۱، فراز ۲۳. امثال سلیمان، باب 3

 .۴، فراز ۱۳. سفر داوران، باب 4

کتاب هوشع نبى، باب 5  .۱۲و  ۱۱، فراز ۴. 

 .۱۱،  ۳۸۶، ب۸، جتهذیبداأل کاح. 6
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 و است واحد خبر البته .میندار گرید تورات بر  وى لىیدل و داد،  سم نیهم به حضرت ،تاس
ُلدت نا   ،اى  متعدال خداوندد بده دیدبا حتمداً  کده میددار تیدروا تعددادى مخصوصداً ؛ دارد فدراوان  ع
 و هددودىی و شددودنمددى خددورد، خداونددد ریددز بدده  سددم :دیددفرمامددى ۷صددادس امددا  .بخورنددد  سددم

 1د.ینده  سمشان خداوند به ،زا ر مجوسى و نصرانى
 کسدى کده اسدت صدحیح آیدا: کدرد  سدؤال کده آمدد، تهذیبداال کواح ۸ج ،۲۸۲، ب۷ روایت

 نیسدت درسدت: فرمایددمدى حضدرت؟ ددهد  سدم خدایانشدان بده را مجوسدى یدا نصدرانى یا یهود
، پرسدش  سدمت در، روایدت ایدن در ،ددی نقدد ،دای کده مطلبدى. بخدورد  سم خدا به ،ز کسى
  سدمت ایدن و ندارندد خددایان آندان کده حالى در؛ بخورند  سم خدایانشان بهکه ، ایناردد و،ود

  فرماید:مى که سازدنمى هم  رآن آیۀ با روایت پرسش
َدا) بن ْْ اَض ْیَنکْماأْاس ََ ْیَناُاَوا ََ ولٍءا َمٍةاس   2.(َتَُْلْولاإلیاکُِ

 نیمشرک از گرفتن هیجز. 9
 ى،طرحد  ابدل مباحدث ، درآن اتیدآ اسداس بدر حتدى ،کتداب اهدل از هید،ز بحث درکه این گو

گددر اسددت. شددد، بحددث کددم لددىیخ نیمشددرکبددار، در ولددى ؛دارد و،ددود ،اسددت مشددهور آنچدده از ریدز  ا
 در ،ماندد(نمدى بحدث ،داى ،نفدى فدرض )بدر کندد زنددگى اسدومى ،امعه در تواندمى هم مشر 

کدده  عددىیطب صددورت نیددا  زىیددچ دیددبا ،دپددردازنمددى زکددات و خمدد  نددا  بدده زىیددچ او چددوناسددت 
 .است هی،ز شد، شناخته مس له تنها که بپردازد
 بدا  تدالى و نیمنحدرف بدا  تدال کىی :میدار  تال دو ما که ستآمد، ا ۷على اما  از تىیروا در
 3د.نبپرداز هی،ز ای و اورندیب اسو  ایکه  شودمى نبردها این با .شر  اهل

 شد. ذکر بحث طر  حد در فقط اما ،است ادىی  بحث ،اى هم تیروا نیا خود در البته
 ۷صادق امام و انیدیز دگاهید. 11
 نقدل متوکدل بده خطداب ۷صدادس امدا  از ،ىیدحی  دول از مطلبدى صحیفهدسجادیه مقدمه در
 دعددوت زندددگى بدده را مددرد  ۷،عفددر فرزندددش و (۷بددا ر )امددا  میعمددو گفتدده ىیددحی کدده شددد،

 4کنم.مى دعوت مرگ به را مرد  ما و کنندمى
 تو چرا :فرمود من به ۷صادس اما  کندمى نقل َعمرو بن الملک عبد از طوسى خیش مرحو 

                                                      
 .۶،  ۳۸۲. همان، ب، 1

 .۶۴. سور، آل عمران، آیه 2

 .۴۱،  ۱۲۸، ۶. همان، ج3

 . مقدمه صحیفه سجادیه.4
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 ؟کجددا :کدرد  عدرض ؟بددروى ،رونددمدى تیدهاهمشددهرى کده منداطقى بده کدده کدنمنمدى مشداهد، را
ّد،، :فرمود   سدم .هستم شما به ا تدا و شما دستور منتظر :گفتم .نی زو و َصعهیَمص عبادان، ،ع

گدر !خددا به  .گرفتنددنمدى شدىیپ مدا از حتمداً  ،بدود خدوبى کدار منداط ( آن بده انمیشدهرهم رفدتن )ا
 ،هداد بده معتقددها که آناین مگر ،ستین اختوفى چیه ،عفر و ما نیب ندیگومى انیدی  :گفتم

 نددار  خدوش و ،هداد  بده معتقدد مدن اهّلل و میهسدت ،هداد بده معتقدد مدا :فرمدود حضرت ستندین
 1برو .ها آن نادانى و ،هل دنبال و کنم رها را علمم

 حضدرت منظدور دیشدا ولدى ،دارد مسدتقل کدار بده ازیدن هدابخش همه مثل هم بخش نیا البته
 و شدد، افدراد شددن تلد  باعدث چقددرهدا آن شدهیاند و فکدر بدون هاىگرىانقوبى که باشد نیا

 بلکده ،سدتین هندر که دادن دست از را ،ان هود،یب .دهندمى انجا  درستى کار کنندمى الیخ
 را افدراد و خدود ،دان هدود،یبکه این نه ؛است مهم ،است الز  ،هاد کجا که بفهمد انسانکه این

 مت سدفانه بدود. اىجهینت و ثمر، چیه بدون ،انیدی  هود،یب و مختل  هاىحرکت .بردن نیب از
 ،هدل نهمدا اىعدد، راهبدرد هدم هندوز و ،ماندد بدا ى هدم اسو  خیتار در هود،یب گرىانقوبى نیا
 .۷صادس اما  علم و شهیاند نه ؛است انیدی 

 ناصبى شهادت رشیپذ. 11
 :کنددمدى عدرض حضدرت بدهکده  اسدت ر،یما بن اهّلل عبد راوى ،تهذیبداال کاح از ىتیروا در
 فطددرت بددر کدد  هددر :فرمددود حضددرتاسددت.  گرفتدده ناصددبى شدداهد دو و داد، طددوس را زنددش فددردى

 2است. درست شهادتش ،شودمى ناختهش صالح انسان عنوان به و شد، د،یآفر
را شاید بتدوان آن نکتده  .که مهم آن است که شما صالح باشىاین ،نکته  ابل ت مل در این روایت

لِا)در آیدده  اْلْكك ِ ِراَواَ ِمككَلاصكُك َِ ككِإاَوالْلَیككْو ُ َّس َِ ككَنا َْ ككْناآ َْ َنَنا َِ كُك رىاَواللاس اكُك ولاَواللاسَ ان ككذیَناهكُك
ككولاَوالنسَ ان َْ ككذیَناآ

النسَ  3(حاًاإنسَ
 .سدتا سدتهیشا کردار و امتی  و خدا به مانیا مهم ، بلکهستین مهم اسم هیآ این نظر از .یافت

 صددالحى انسددان کدده اسددت نیددا مهددمکدده  کددرد اسددتفاد، حضددرت انیددب از بتددوان ایددگو هددم نجددایا در
 عالم. اهّلل و .دارد فر ه کدا  اسمکه این ، نهباشد

                                                      
 .۱۸،  ۱۳۹، ب۶. همان، ج1

 .۲۷۴،  ۳۲۳، ب۶، جتهذیبداأل کاح. 2

 .۶۲. سور، بقر،، آیه 3
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ور از ۹امبریپ نهى. 12  تر
 در چده ،،دامعى بحدث اسدت الز  .اسدت ترور بحث ،اتیروا در مطر  مهم مباحث از کىی
 خودشدان نیبد در چه ،نیمسلم که ردیپذ صورت مختل  ابعاد در ،خاب ادّله چه و کلى ادله

 هدم مقابدل در ادلده  طعداً  .نده اید ندددار تدرور ندا  بده زىیدچ اساساً  ،مسلمانان ریز با رابطه در چه و
گر رسدمى نظر به .هستند کى کده کلى ادله ا  اسدو  عدالى اهدداف و اسدو  مختلد  ابعداد از حدا

 .مانددنمدى تدرور براى ىی،ا اساساً گرفته شود،  نظر در خاب ادله اضافه به است، تیبشر براى
 در چده ،تدرور از مدواردى .کندد زیتجورا  ترور تواندمى اسو  به اسىیس و حزبى و ،زئى نگا، شتریب

رجوالد در کدىی ،نمونده عندوان بده اسدت؛ شدد، ذکدر :امدانام زنددگى در چده و ۹امبریپ زندگى
 اهّلل نعمددة مرحددو  نیچندهم .دهدددمددى خدوارج از نفددر سدیزد، تددرور از خبددرکده  ۶۳۴ شددمار، ،کهوویال

 از ،مداعتى زنددانش در دیرشد ریدو  نیقطدی بدن على که میدار اتیروا در که کندمى نقل رىی،زا
 بدر را زنددان سدق کده  کدرد امر زومانش به ،ودب عهیش خواب ازکه  نیقطی ابن و بودند نیمخالف

 1بودند!!! نفر پانصد حدود که کردند فوت انیزندان و ندکرد خراب انیزندان سر
 تیدروا بدا لدىیخ ،آورد، ۲۱۸،  ۲۴۶ب ،تهذیبداال کاح ۱۳ ،لدد در خیش مرحو  آنچه اما
گدر .اسدت ،زائدرى اهّلل نعمدت دیسد مرحدو  ان اردالنعمانیه در شدد، نقدل تیروابا متفاوت  کشى  ا

 مددردود ،کندددمددى انیددب را گددرید مطالددب کدده ىاتیددروا ،باشددد  بددول  ابددل تهووذیبداال کوواح تیددروا
  .پرداخت هابدان مستقل بحثى در دیبا .بود دنخواه

 میددار ناَهُمدد از اىهیهمسدا مدا :کنددمى عرض ۷صادس حضرت به الکنانى الصبا  ابى
 از حبتصدد کدههنگدامى .دارد برخواسدت و نشسدت مدا بددا و اسدت اهّلل عبدد بدن ،عدد اسدمشکده 
 او( )کشدتن او بده نسدبت مدن بده ایدآ .زنددطعن مدى حضرت بر ،شودمى لشیفضا و ۷على اما 

گدر! خددا بده  سدم :گفدتم؟ دهدىمدى انجدا  آیدا: فرمدود حضرت د؟دهىمى ا،از،  در دهدى ا،داز، ا
 ضدربه و کدرد خدواهم حملده وا بدر ریشمشد بدا ،گرفت  رار که تیمو ع در و نشست خواهم نشیکم

 و اسدت تدرور نیدا ،الصدبا  ابدى اى :فرمدود حضدرت .شود کشته تا کرد خواهم وارد او بر دىیشد
  و... الفتک( دی)  است مخال  ترور با اسو  و کرد، نهى ترور از امبریپ

وا. 13  بیعج تىیر
یم  ثىیحد و  رآنى هایسفارش  خداوندد خلد  حقدوس دیدبا مقدار چه حح درکه بسیاری دار

 نسدبت راهدا آن تیدرعا دسدتور متعدال خداوندد کده حقو ى ،خل  حقوس از منظور .کرد تیرعا را
                                                      

 .۳۳۸، ب۲، جان اردالنعمانیه. 1



 

 

119 

 تیکبر
ب 

مغر
قاء 

، عن
حمر

ا
- 

الم
و اس

سى
شنا

 

 چدده هددر .میندددار متعددال خداونددد برابددر در خلدد  بدده مربددوط زیددچ چیهدد مددا االّ  و اسددت د،دا خلدد  بدده
 عندىی ؛میکندمدى میتقسد النداس حد  و اهّلل حد  بدهحقدوس را  کدههنگدامى .است خداوند ،هست

ک اسدت. خلد  بده مربدوط برخى و خداوند به مربوط برخى ؛دارد دستور گونه دو وندخدا  داتیدت 
 کدردن بحدث حتدىو  حدر  حشدرات ،حدر  اهدانیگ حدر  کبدوتران بده نسبت حتى ،حقوس روى بر

یددا نقددد آن  هیددتو،در رد،  مطلبددىطوسددى  خیشدد مت سددفانه کدده میدددار تددىیروا نیبدد نیددا دراسددت. 
 کده نددارد رادىیا د(یبع اری)بس باشد فرمود، ۷صادس اما  که ستا نیا تیروا است. نفرمود،

حر   1کند!!! ادب شوس ضربه د، تا را اشبرد، مع
 خواهیم طر  بحث کرد، باشیم.فقط مى ؛ما در این مقال در مقا  صادر کردن حکم نیستیم

 مشرک از ربا اخذ حرمت. 14
 در تددىیروا در ولددى ؛سددتین رسددتد کددافر و مشددر  از گددرفتن ربددا کدده اسددت آن از سددخن گدداهى 

 حضرت که کندمى تیروا ۷با ر اما  از مسلم بن محّمد که آمد، ۷۲  ،۷ج ،تهذیبداال کاح
 نجدایا در حضدرت) سدتین ربدا همسدرش و او نیبد و اشبدرد، و او نیبد و فرزندش و مرد نیب :فرمود

 .ست(ین ربا زیچ چه و هست ربا زیچ چه که دیفرمامى را کلى ضابطه
 و بندد، و فرزندد امدوال عندىی) هسدتى آن مالدک کده زىیچ و باشد شما نیب که آنجاست در ربا
 رد(.یپذ صورت ربا نجایا در ندارد امعن و شماست خود از وا ع در همسر

   :پرسدمى حضرت از مسلم بن محّمد
کرد  مشرکان، بدرد،  پرسید : آیا بین ما و مشرکان ربا هست؟ آن حضرت فرمود: بله، عرض 

بلکده بدا دیگدر مسدلمانان  ،هدا شدودتوان  مالک آند؟ آن حضرت فرمود: تو به تنهایي نم هستن
کدده بده صددورت شدراکت بددین تددو و بده صددورت مسداو  در ملکیددت آن هدا شددریک هسددت  و چیدز  

د عبدد مشدتر  بدین تدو و سدایر مسدلمانان مشدتر  باشدد، از ایدن  بیدل نیسدت؛  یدرا عبدد تدو مانند
 2.نیست یدیگر
 و... مستحبى نمازهاى اعتجم نماز. 15
 .سدتا ،ماعدت بدا نافلده نمداز ،دواز عدد  شهرت ،،ماعت نماز بحث در مطر  مباحث از
 نماز ،واز در تیروا چند ۲۱۲ - ۲۱۱، ب۲ج ،رهمعجمدا ادیثدالمعتب کتاب در محسنى آ اى

                                                      
 .۱۳۲۳،  ۴۲۸، ب۲، جتهذیبداأل کاح. 1

 .۱۲۳۲،  ۴۸۹. همان، ب2
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 نیدا از خدىبر .آوردمى نافله نماز در زنان براى زنان ای و نافله در حتى ،زنان براى مردان ،ماعت
 :است آمد، همتهذیبداال کاحد در اتیروا

ُد  مْحَ
َ
ٍد  ْبُن  ه میَ ی   ىَلْن  ،حُمَ َبذمٍن  ىَلذْن  ،م  َکذّحْلَ  ْبن   ىَلر 

َ
ن   ىَلْ ذد   ىَلذْن  ،ه مْحَ َیَ     ْبذن   ّنذ

َ
    ىَلذْن  ،ّه   ىَلْ ذد   ه

َ
 ه

ْ ل   َصص    َقمَل  ۷ّه   ىَلْ د  
َ
أ مف   َو  َضَة یّْنَف    َغَمَضمَن  ىف   َا ب  ىنی   َلَة ّننیَ ْفَعُله َفإ 

َ
 1؛ه

 چاهو  واجاب نمااز چاه ؛بخاوان نماز اتتانواده با رمضان در :فرمود ۷صاد  امام
 کنم.مى را کار نیا هم من .مستحتى

 و ستدیبا آنان وسط و شود زنان ،ماعت اما  زنفرماید: مى ۷صادس اما  ،گرید تیروا در
 نمداز در و باشدد مسدتحبى نماز درها آن ت،ماع اما  و ستندیبا او راست و چپ سمت در زنان

 2نکند. امامت وا،ب
اسدت  نافلده نماز در زنان براى زن ،ماعت امامتکه این و ۷۶۸ تیروا در تفاوت مقدارى با

 وا،ب. نماز در نه و

وا. 16  گرید اتىیر
 .رندیگ  رار بحثى محور ،تواندمى کدا  هر کهشود نقل مى اتىیروادر این بخش 

 ارث کددده کسدددانى بدددراى ،نکندددد تیوصددد خدددودش کدددانینزد بدددراى فدددوت هنگدددا  کددده کسدددى .۱
 3است. رساند، انیپا به تیمعص با را خود رفتار و زندگى او ،برندنمى
 4ست.ین باشد عدل که صورتى در مملو  دادن شهادت بر رادىیا .۲
 5بدهد. شهادت نید در ،باشد مردىکه این بدون زن فرمود ا،از، امبریپ .۳
 6احکا  را بر حضرت عرضه کند. ،بر شریح الزا  فرمود، بود که  بل از تنفیذ ۷على. اما  ۴
َمدر از ،شد  وارد ۷صادس اما  بر :دیگومى سالم بن اسباط .۲  کدهفرمدود  سدؤال مسدلم بدن عع
 بددار سدده حضددرت اسددت. گذشددته کنددار را تجددارت ولددى ،هسددت صددالح :میگفتدد ،کندددمددى کددار چدده

 آن در و دیدخر ،بدود شدد، آورد، شدا  ازکه  را شترى امبریپ که داندنمى .است طانىیش کار :فرمود
                                                      

 .۷۶۲،  ۲۹۴، ب۳. همان، ج1

 .۷۶۲، ج۲۹۲. همان، ب2

 .۲۲۲ ، ۲۳۳، ب۹. همان، ج3

 .۲۳۹،  ۳۱۱. همان، ب4

 .۱۹۳،  ۲۹۸. همان، ب5

 .۲،  ۲۴۳. همان، ب6
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 خداونددد .کددرد میتقسدد کددانشینزد نیبدد هددم و پرداخددت را نشیددد مهدد کدده اىگوندده بدده ؛کددرد سددود
 ،«کنددنمدى زافدل نمداز داشدتن برپدا و خداوندد ادی از راها آن عیب و تجارت که مردانى» د:یفرمامى

 او داتش در را نمدازهدا ایدن ولدى ؛ندیگومى دروغ ،کردندنمى جارتت  و  نیا :ندیگومى گوها صه
 و دت سدر را نمداز عنىی) شوندمى حاضردر نماز که کسانى از بود بدترها این کار و آوردندنمى بجا
 1کردند.نمى تتجار ولى ،خواندند(مى

 از نىنصدرا زن فدروش و دیدخر دربدارۀ نظرتدان !شدو  تیفددا :کدرد  عدرض ۷کداظم امدا  به .۶
 مکدث کمدى حضدرت ؟کنم ازدواج او با :گفتم .بفروش و بخر :فرمود حضرت ؟ستیچ نصارى
 :گفددتم سددپ  .اسددت حددول تیددبرا :گفتنددد انددهیمخفکدده ایددن هیشددب ،کردنددد نگددا، مددن بدده وفرمددود 

 خددوردن ندان از ریددز هددفم .خددر مدى را خواندددمدى کددوین کده زىیددکن و خدوانآواز، مددنشدو !  تیفددا
 2بفروش. و بخر فرمود: تحضر .ستین زىیچ

 حددثى کده کسدى کردند لعن ۹امبریپ :فرمود حضرت که دیشن ۷صادس اما  از لی،م .۷
 از منظدور :شدد عدرض حضدرت به .دهد ،ا را داد، انجا  حدثى که کسى ای کند جادیا نهیمد در

 3.است کشتار و  تل دادن انجا  :فرمود ست؟یچ حدث
کمانح از برخى به نیالمؤمن ریام خطاب .۸  :عهیش ائمه سوى از عباسى ا

 حکدم نشدانیب ،،عفدر اى نهم؛یدب ا دا !،عفدر اید :۷صدادس امدا  بده منصور خطاب ال .
 4کن. حکم نشانیب تو ،نیالمؤمن ریام ای :منصور به خطاب حضرت .کن

 ۷.5رضا اما  سوى از م مون بر نیالمؤمن ریام ریام اطوس ب.
کم که کسى :۷صادس اما  .۹  6ست.ین وا،ب او بر زکات ،گرفت تایمال او از حا

 7داشت. توان زمان هر :فرمود حضرت ؟ردیبگ روز، کى کود  پرسیدند: ۷با ر اما از  .۱۳
 گدرىید و شدود صدبح تدا خوانددمدى نمداز کدىی کده مدردى دو :شد سؤال ۷صادس اما  از .۱۱

                                                      
 .۱۸،  ۳۷۴، ب۶. همان، ج1

 .۲۷۲،  ۴۴۶ - ۴۴۲. همان، ب2

 .۲۲۲،  ۲۴۹، ب۱۳. همان، ج3

 .۲۴۳،  ۲۲۴، ب۱۳. همان، ج4

 .۲۷۹،  ۳۷۴، ب۷. همان، ج5

 .۹۲،  ۲۳، ب۴. همان، ج6

 .۲۹۷،  ۴۳۷. همان، ب7
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 1است. افضل دعا :فرمود حضرت ؟ستا افضل کیکدا  ،خواندمى دعا نشسته
 تدو ،خوانددمدى ،هدر او آنچده و بخدوانى نمداز ناصدبى سدر پشدت ندارد رادىیا :۷با ر ا ام .۱۲
 2است. کافى ،شنوىمى او  رائت کهو تى چون ؛مکن  رائت
 و شناسددمدى رفتدار  بدا مدرا ،دیدآمدى مدن ندزد مسلمان زن :کرد  عرض ۷صادس اما  به .۱۳

 مدؤمن .بود،( حح )ظاهراً  ببر را او :دفرمو حضرت ؟ندارد محر  و شناسممى اسومش به را او من
ا) فرمدددود: تددووت را هیددآ نیددا سدددپ  .اسددت مددؤمن محددر  ْماأْوِلیكككُءن كك ن من ْْ ََ ا اككُتن ِْ ٔو ككوَناَوالْلمن ان ِْ ٔو َوالْلمن
ٍضا ْْ  المؤمنة. محر  المؤمن است: آمد، مندالدیحضرهدالفقیه در 3.(ََ
 کده رنددیپذنمدى مکده لاهد ،بوسدىنمدى را االسدود حجدر چرا :شد گفته ۷صادس اما  به .۱۴
 بده کدههنگدامى امبریدپ :فرمدود حضدرت ؟دیبوسمى امبریپ که ىحال در ؛دیکننمى را کار نیا شما
 4کنند.نمى من براى و کردندمى باز ،ا شیبرا ،دیرسمى االسود حجر

ح .۱۲  و خواندىمى نماز کههنگامى !شو  تیفدا :کرد  عرض ۷رضا اما  به دیگومى میرع
 مدا ،برخواسدتى سدپ  ،گرفتدى آرا  و نشسدتى سدو  و اول رکعدت در ،برداشدتى سجد، از را سرت

 که گونه همان ؛کنممى کار چه من نکن نگا، :فرمود حضرت ؟میده انجا  را شما کار همان هم
 5د.یکن عمل ،شد، داد، دستور
 مدازن آن در :فرمدود حضدرت ؟منبخوا نماز ا،یس کو، در ایآ: شد پرسش ۷صادس اما  از .۱۶

 6است. ،هنم اهل لباس چون ؛خوانن
 الهى تقواى باد تو بر ،شدى محر  که هنگامى :فرمود عمار بن ةیمعاو به ۷صادس اما  .۱۷

  بدان فرد که است آن عمر، و حح تما  چون ؛ریخ سخن مگر ،کردن کم را سخن و خداوند ادی و
   د:یفرمامى متعال خداوند هکچنان ؛کند حف  ریخ از ،ز را شیخو

ا) وَقاَواْااِجداَ افیالْلَحجسِ سن اَفلااَرَفَثاَواْاافن الْلَحجسَ افیِ نسَ  7.(َفَمْناَفَرض 

 ت مل  ابل نکته ؟است نشد، صادر وا عاً  ایآ ولى ،است ،الب که ۷با ر اما  از تىیروا .۱۸
                                                      

 .۶۱۷،  ۴۱۳. همان، ب1

 .۸۱۴،  ۳۳۷، ب۳. همان، ج2

 .۱۳۹۲،  ۴۴۴ - ۴۴۳، ب۲. همان، ج3

 .۳۳۸،  ۱۲۳. همان، ب4

 .۳۳۴،  ۸۸، ب۲. همان، ج5

 .۸۳۶،  ۲۲۷، ب۲. همان، ج6

 .۱۳۳۳،  ۳۳۳، ب۲. همان، ج7
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 است. ریسی خداوندکه این
 انتخداب را نیتدرسانآکه این مگر ،شودنمى عرضه من بر زیچ دو د:یفرمامى ۷با ر حضرت

 را زىیدچ کنددمدى عطدا آسدان برابر در و دارد دوست را آسانى و است ریسی خداوند چون ؛کنممى
 1کند.نمى عطا سخت برابر در که

 :فرمدود حضدرت ؟اسدت چطدور وادى آب کده پرسدمى ۷هفتم اما  از سنان بن محّمد .۱۹
گا، و آتش و آب در مسلمانان  2ست(.ین کسى راىب تىی)ملک هستند کیشر چرا

 رىیگجهینت
 هددددا،سددددتیمارکس هدددداسددددتیپلورال هددددا،سددددتیاومان سددددکوالرها، از مدددد خوذ شددددد ذکددددر آنچدددده

گز ها،ستیتالیکاپ  ان،ی رتشدت مجوسدان، صدائبان، ان،یحیمسد ان،یدهودی ها،ستیالیستانسیا
 ه،یسددانیک مر،ئدده، خددوارج، ان،یددبهائ ان،یددباب هددا،ىکنفوسدد هددا،سددتیدائوئ هددا،ىبددودائ هندددوها،
 ه،ینقشدبند ه،ید ادر ه،یدخطاب ه،یددی  ه،یلیاسدماع ه،یدظاهر ه،یسلف ه،یدیماتر اشاعر،، معتزله،
 طوسى خیش مرحو  کتاب در مو،ود اتیروا کوً ها این نیست. و... هیسوی ه،یسنوس ه،یبکتاش

گدر ولى ؛ستا تهذیبداال کاح نا  به  صدورت اطیداحت زىیدچ بده نسدبت عدالم نیدا در بناسدت ا
گدر .شدود داد، نسدبت متعال خداوند به مطالبى که نجاستآ ،ردیبپذ  نیدا کده نددار  نیقدی مدن ا

گدر ؟دهدم نسدبت خداوندد بده کده دار  حقدى چه ،شودمى ختم متعال خداوند به حتماً  مطلب  ا
 ،دهدممدى نسدبت مدن آنچه و شود منان خداوند از خدا بندگان از اىبند، زیگر باعث من سخن
 نیب از زیچ چه را خداوند برابر در من ریتقص شته باشد،ندا عترت و رسول و خدا و نید به ربطى

گر من ؟بردمى  بده ،خددا بنددگان میبگو دیبا چرا ؟دهم نسبت خداوند به دیبا چرا ،ندار  نیقی ا
 ؟دیده انجا  را کار نیا خدا بندگان میبگو دیبا چرا ؟دیباش داشته باور میگومى من که مطلبى

گر  نداشته نیقها یآن از کىی به دیشا که دهم نسبت خداوند به حکم صدکه این ،اىه ب من ا
گدر و دهدم نسدبت خداوندد بده ،دار  نیقدی کهرا  حکم چندیا  حکم دو ،حکم کی ،باشم  بتدوانم ا

 بده خلد  اطاعدت و محبدت ،دذب باعدث محددود( یقینى دیدگا، )یعنى متقن کم   هاى  دگا،ید
 و نیقددی هددم آن درصدددبدده پددنح  کدده باشددم داشددته هددانظر اظهددار انددواع ایدد اسددت بهتددر ،شددو  خددال 

 م:یبرمى انیپا به را مطلب و میکنمى نقل عیاشیالتفسیرد از را تىیروا انیپا در ؟ندار  نانیاطم
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یذز ىلبذد بذن لل م  ىلن  ،کتمبذه مذن بذ یتنی ىلبذمد  طذ  ّه لن  قذمل ۷ّألول ّحلسذن أ  ىلذن ،ّنعز
كْلا)  قذ أ و یعلمذان، و مبذم یقونوّ أو ،یعلمان و مبم یکببوّ و أن ولاََ َن مُكاَکكذسَ كولاَلكْمااَِ ِحیطن ِمكِهااَن ُْ ِْ   قذمل و (َِ
ا)
َ
ْؤَخْذااَلْمااأ ااَعَلْیِ ْمااَن یثُقن ْناالْلِکتُِبااِْ

َ
ولاْااأ ولن ِن یاََ ََ ِإااَع اال َّسَ

 1.(لْلَحَ ااِإْسَ
 اونددخد درود .دیدنده نسبت خدا به ،دیداننمى را آنچه و دینکن بیتکذ دیداننمى را آنچه

 خدا ،واب و میبگو چه را مرد  ،واب ماست دست که اىادله با :گفت که رازىیش رزاىیم بر
 2؟میبگو چه را

 کتابنامه
کبر على  :یتعل و حیتصح الطوسى، على بن الحسن بن محّمد ،تهذیبداأل کاح -  زفدارى، ا

 اّول. چا  صدوس، نشر تهران:
 اّول. چا  م:  ثیالحد دار چا : و  یتحق نى،یالکل عقوبی بن محّمد ،الکافی -
 اّول، چددا  ان،یدداالد النشددر دار  ددم: محسددنى، آصدد  محّمددد ،معجوومداال ادیووثدالمعتبوورة -

 .ش۱۳۹۲
 رى.یتفس تر،مه: ،کتابدمق س -
 صحیفهدسجادیه. -
 تا.بى ران،یا زیتبر چا  شرکت مطبعة ز:یتبر ،زائرى، اهّلل نعمة دیس ،األن اردالنعمانی  -
 المصدطفوى، حسدن مصدحح: الطوسدى، علدى بدن الحسدن بدن دمحّمد ،اختیاردمعرف دالرجال -

 .ش۱۳۴۸ اسفند مشهد، فردوسى دانشگا، انتشارا مشهد:
 الطبعدة االعلمدى، مؤسسدة منشدورات روت:یب اشى،یع بن مسعود بن محّمد ،تفسیردالعیاشی -

ولى،  س.۱۴۱۱/ ۱۹۹۱ االع
 اّول، چدا  ى،انصدار انتشدارات  دم: اسدتادى، رضدا کوشدش: بده حدائرى، مرتضى ،سرددلبران -

 .ش۱۳۷۷ بهمن
 

                                                      
 .۳۹، ب۲، جعیاشیالتفسیرد. 1

 .۱۱۴، بسّرددلبران. 2




