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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

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

 ساعهمرباوط باه ، روایاات روایات از اینهشتم  هدست .ها بودراهو  طریقاحکام روایات مربوط به مورد در بحث 

وقتای  و اینکه است روایت معروف و وارده در مورد حضرت مهدی آل محمد ؛را بحث کردیم هاآن بود که هاراه
  :دهند. روایت چنین استرا توسعه میاصلی  اعظم و هایراه مخصوصا   هاراه کنندمیحضرت ظهور 

ُبو »
َ
ِبي َجْعَفرٍ َرَوی أ

َ
ُه َقاَل  َبِصیٍر َعْن أ نَّ

َ
یٍل أ ِِ َفَهاَدَم ِبَهاا  َسااَر ِإَلای ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم  ِفي َحِدیٍث َطِو اْلُکوَفا

اَء َو َوسَّ  ْرِض َلُه ُشَرٌف ِإَّلَّ َهَدَمَها َو َجَعَلَها َجمَّ
َ
َِ َمَساِجَد َفَلْم َیْبَق َمْسِجٌد َعَلی َوْجِه اْْل ْرَبَع

َ
ْعَظاَم َو کَ أ

َ
یاَق اْْل ِر َساَر َع الطَّ

ِ  ِإَّلَّ  ُرَقاِت َو ََّل َیْتُرُك ِبْدَع ْبَطَل اْلُکُنَف َو اْلَمآِزیَب ِإَلی الطُّ
َ
یِق َو أ ِر َقاَمَهااُکلَّ َجَناٍح َخاِرٍج ِفي الطَّ

َ
ِ  ِإَّلَّ أ َزاَلَها َو ََّل ُسنَّ

َ
 .«أ

ْعَظَم »عبارت 
َ
یَق اْْل ِر َع الطَّ    1«َوسَّ

َو َکَساَر ُکالَّ َجَنااٍح َخااِرٍج ِفاي »از این قسمت روایت  .داشته باشداست که راه اصلی باید توسعه  در اینصریح 
یِق  ِر مطلوبیت ما از روایات متعددی  .شودمی استفادهتنها راه اصلی را مطلوبیت سعه در کل راه و نهاجماَّل   هم« الطَّ
   .است قرارگرفته تأکیدراه اعظم مورد  سعهکه  کنیممیاستفاده ها را راه هسعه هم

ازجمله روایتای کاه  ؛کنیممیرا استفاده  هاراه ههم سعهروایات مطلوبیت  از آنروایات دیگری هم وجود دارد که 
 . روایت به این شکل است:مطرح کردیم قبَل  

َِ َعِن اْبِن ِرَباٍط َعِن اْبِن ُمْسَکاَن » ِد ْبِن َسَماَع ِبي  ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِباي َعْن أ

َ
اِس اْلَبْقَباِق َعاْن أ اْلَعبَّ

هِ  یُق  َعْبِد اللَّ ِر یِق َقاَل ََّل.َهْل ُیْؤَخُذ ِمْنُه َشيْ اْلَواِسُع  َقاَل: ُقْلُت َلُه الطَّ ِر    2«ٌء ِإَذا َلْم ُیِضرَّ ِبالطَّ

یِق َقاَل َهْل ُیْؤَخُذ ِمْنُه َشيْ»عبارت اطَلق ما از  ِر اگار دولات هام  حتایکنیم که استفاده می« ََّل ٌء ِإَذا َلْم ُیِضرَّ ِبالطَّ
مطلاق  ساعه بار مطلوبیاتدَّللت روایت این پس  .شودمیهم  نهی شامل او اینطریق واسعی را تنگ کند  بخواهد

 کاه کسای باه راه عماومی آنجاایی در شودمنحصر نمیتنها  «ٌء َهْل ُیْؤَخُذ ِمْنُه َشيْ»بنابراین اینکه فرمود  دارد، هاراه
 راه واسعی را اختیار کندایی که خود دولت آنجشامل  بلکه ملک خودش بکندضمیمه راه عمومی را  آنو تعدی کند 

 و نادارد یباه طریاق خاصا این روایت اختصاص چون ؛مطلوبیت داردطور مطلق بهراه  توسعهبنابراین  .شودمی هم
 مطلقاا  طریاق  سعه شودمی معلوم «ٌء ُیْؤَخُذ ِمْنُه َشيَْهْل »است بلکه فرموده است: روایت نیامده  در اینطریق اعظم 
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 هشاتم روایاات هدساتهام از  ایان اسات. من الطریق الواسع نهی شده یئیش اخذاز  و لذابرای شرع مطلوبیت دارد 
  .بود هاراه توسعهمربوط به 

اساتحباب  دَّللات بارکاه زیادی داریام  ما روایات ؛است راهیبیننهم روایات مربوط به خدمات  روایات دسته
 هااراه در باین . بایادماا خیلای کام اسات در کشاوراین موضوع  متأسفانهکه  دارد خدمات میان راهی هارائدر  مؤکد

 فاراهم نیازهاا و ییاره رفع ،خوردن آب ،محلی برای استراحت شهریبین هایراه در بین بایدو  شودخدمات ایجاد 
  ؛کنیممیاشاره ها به برخی از آننمونه  عنوانبهه باب روایات زیادی داریم ک در این ما .شود

  :کندمیصدوق روایت شیخ  مرحوم

ِبيِّ » یِض َعِن النَّ َم ِفي ِعَیاَدِة اْلَمِر ْعَماِل ِبَسَنٍد َتَقدَّ
َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِفي ِعَقاِب اْْل  َقاَل: َو َماْن  ُمَحمَّ

یٍق  َوی َعاِبِر َسِبیٍل َبَعَثهُ  َبَنی َعَلی َظْهِر َطِر
ْ
ِِ َعَلی َنِجیٍب ِمْن ُدرٍّ َو َجْوَهٍر َو َوْجُهُه ُیِضي َمأ ُه َیْوَم اْلِقَیاَم ْهاِل اْلَجْماِع اللَّ

َ
ُء ِْل

ْهُل اْلَجْمِع َهَذا َمَلٌك ِمَن ا
َ
ِتِه َفَیُقوُل أ ْحَمِن ِفي ُقبَّ ی ُیَزاِحَم ِإْبَراِهیَم َخِلیَل الرَّ ِِ َلْم َنَر ِمْثَلُه َقاُُّّ َو َدَخاَل ِفاي ُنورا  َحتَّ ْلَمََلِئَک
ِخیه

َ
ْلِف َرُجٍل َو َمْن َشَفَع ِْل

َ
ْلَف أ

َ
ْرَبُعوَن أ

َ
َِ أ َبدا   َشَفاَعِتِه اْلَجنَّ

َ
َبُه أ ْن ََّل ُیَعذِّ

َ
ِه أ ُه ِإَلْیِه َفَکاَن َحّقا  َعَلی اللَّ ِ  َطَلَبَها َنَظَر اللَّ َشَفاَع

 
َ
ای اَفِإْن ُهَو َشَفَع ِْل ْجُر َسْبِعیَن َشِهیدا  َو َمْن َحَفَر ِبْئارا  ِلْلَمااِء َحتَّ

َ
ْن َیْطُلَبَها َکاَن َلُه أ

َ
ِ  ِمْن َیْیِر أ ْساَتْنَبَُّ َماَءَهاا ِخیِه َشَفاَع

ی َو َکاَن َلُه ِبَعَدِد ُکلِّ   ِمْنَها َو َصلَّ
َ
أ ْجِر َمْن َتَوضَّ

َ
ْو َفَبَذَلَها ِلْلُمْسِلِمیَن َکاَن َلُه َکأ

َ
ٍِ أ ْو َبِهیَما

َ
َشْعَرٍة ِلَمْن َشِرَب ِمْنَها ِمْن ِإْنَساٍن أ

 ِِ ٍِ َو َوَرَد َیْوَم اْلِقَیاَم ْلِف َرَقَب
َ
ْو َطْیٍر ِعْتُق أ

َ
ُجوِم َحْوَض اْلُقْدِس َو َدَخَل ِفي َشَفاَعِتِه َعَد  َسُبٍع أ اِه َو َماا َفُقْلَنا َیا َرُسوَل  ُد النُّ اللَّ

اٍت.َقا َحْوُض اْلُقْدِس     3«َل َحْوِضي َحْوِضي َحْوِضي َثََلَث َمرَّ

بار در روز قیامات او را  خداوند یا کند،هگرفتن عابرین م و پناهراه یک محلی برای استراحت  در وسُّکه  کسی
 نشاینهم او راکاه  دهادمیباه او جایگااه  قادرآنو  درخشادمیهمه  برایکند که سوار می ّر و دُ  از گوهرشتری  سر

چهال ! ایمندیادهماا تااکنون چناین چیازی  فرشته است؟! وآیا اگویند که محشر می مردم .کندمی اللهخلیلابراهیم 
  .ادامه دارد روایت. شوندمیانسان به شفاعت چنین شخصی وارد بهشت  میلیون

 است. قرارگرفته تأکیدبرای عابران مورد و محل استراحت ایجاد پناهگاه  همسئلشاهد ما از روایت همین بود که 
دولت است که یا خود اقدام به چنین کاری کند یا به  هوظیفهم و چنین کاری کنند که مردم است  هوظیفبنابراین هم 

مربوط به خدمت کردن باه مسالمین و  هعامالبته ما از روایات  .انجام دهنددهد تا این قبیل کارها را یَلت مردم تسه
 :مانند هعام روایات ؛کنیممیرا استفاده چیزی  چنینهمخدمت به مردم  هارائ
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اِس » اَس  َنَفَع  َمْن  َخْیُر النَّ    4«النَّ

  :یا

ْهِل َبْیتِ »
َ
ُروَر َعَلی أ ْدَخَل السُّ

َ
ِه َمْن َنَفَع ِعَیاَلُه َو أ َحبُّ اْلَخْلِق ِإَلی اللَّ

َ
ِه َو أ ٍخ ُمْساِلٍم اْلَخْلُق ِعَیاُل اللَّ

َ
ِه َو َمَشی َمَع أ

ْیِن ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِفي  ِه ِمِن اْعِتَکاِف َشْهَر َحبُّ ِإَلی اللَّ
َ
 و امثال این روایات که زیاد هستند.  5«َحاَجِتِه أ

 :کندمیصدوق در خصال نقل شیخ مرحوم شود روایتی است که روایت دیگری که همین معنا از آن استنباط می

ْح » ْحَمَد السِّ
َ
اِه َعِن اْلَخِلیِل ْبِن أ ِه َعْن َیْحَیای ْباِن َعْباِد اللَّ ِريِّ َعِن اْبِن ُمَعاٍذ َعِن اْلُحَسْیِن اْلَمْرَوِزيِّ َعْن َعْبِد اللَّ

هِ  ْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبي ُهَر
َ
ِبیِه َعْن أ

َ
یاِق اْلُمْساِلِمیَن  َدَخَل  َعْن أ ْصاٍن ِماْن َشاْوٍك َکااَن َعَلای َطِر ُُ َِ ِب ا  َعْبٌد اْلَجنَّ

َماَطُه َعْنُه.
َ
   6«َفأ

در ایان مسائله هام به مناسبت بحث استحباب رفع مانع از طریق مسلمین متعرض شدیم اماا  را قبَل  روایت  این
ارائاه شاود  عاابر سابیلخدمتی باه  هر نوعکه  کنیممیاستفاده  اولیطریقبه روایت از این این روایت مفید است؛ ما

از  نهام هدساتبناابراین  .کنیممیما به همین اندازه اکتفا و باب متعدد است  ایندر روایات  .شرع خواهد بود مطلوب
   .است راهیبینخدمات  هارائمربوط به روایات روایاتی که ما متعرض شدیم 

یعنای وقتای راه  ؛جدا باشاد هاسوارهاز  هاپیادهراه باید شود که ها استفاده میاز آنروایتی است که  دهم از هدست
 و ناهشاوند  هاسوارهمزاحم  هاپیادهکه نه  در نظر بگیرند هاسوارهبرای هم  و راهی هاپیادهراهی برای  کنندمیت درس

 است؛ آمده  245 صفحه ،23جلد  ،در وسایل الشیعهبه این دسته، روایت مربوط  .شوند هاپیادهمزاحم  هاسواره

ُد ْبُن اْلَحَسِن ِبِإْسَناِدِه َعْن » ِبي ]ُمَحمَّ
َ
ْیٍد َعْن أ ْیٍد َعْن َعِليِّ ْبِن ُسَو یٍع َعْن َحْمَزَة ْبِن ُبَر ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل ْبِن َبِز ُمَحمَّ

ِِ ِسایُرواْلَحَسِن ُموَسی اَلا جَّ یِق َیاا َمْعَشاَر الرَّ ِر  ا َعَلایَقاَل: ِإَذا َقاَم َقاِئُمَنا َقاَل َیا َمْعَشَر اْلُفْرَساِن ِسیُروا ِفي َوَسُِّ الطَّ
َصاب

َ
یِق َفأ ِر َخَذ َعَلی َجْنَبيِ الطَّ

َ
َما َفاِرٍس أ یُّ

َ
یِق َفأ ِر َخاَذ ِفاي َوَساُِّ  َجْنَبيِ الطَّ

َ
َماا َرُجاٍل أ یُّ

َ
َِ َو أ َیا ْلَزْمَنااُه الدِّ

َ
َرُجَل  َعْیٌب أ

َِ َلُه.[ َصاَبُه َعْیٌب َفََل ِدَی
َ
یِق َفأ ِر    7«الطَّ
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روایاات . در ایان بحاث هام اسات راه هحاشییعنی « قارعِ الطریق» به مربوط روایات ،یازدهم از روایات هدست
مرباوط باه  ایمخوانادهروایاتی که تاکنون  .ایجاد مزاحمت کرد هم هاراه هدر حاشینباید که  وارد شده استمتعددی 

اسات. حاال هماان « قارعِ الطریاق»که مربوط به ی هم وارد شده است متعدد روایات اما بود هاراهمزاحمت بین 
د یعنای نبایاد حاشایه داشاته باشا هااراه کاَل  این است که  و ظاهرش کنیممیتعبیر  روپیادهگاهی به از آن  چیزی که

در آن حریم هم نباید مزاحمات ایجااد حریمی داشته باشند که حاشیه و باید یک  هاراهراهی داریم  ما بر اینکهعَلوه 
 راه است نه خود راه.  هحاشیبه  هاشار «قارعِ الطریق» . پسشود

 شود:ها اشاره میبه برخی از آن]که آمده است؛  وایات متعددیردر این باب 

ِد ْبن» ِبیِه َعْن ُمَحمَّ
َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِفي اْلِخَصاِل َعْن أ اِد ْباِن  ُمَحمَّ ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن أ َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ

هِ اْلُحَسْیِن ِبِإْس  ُه َلُهْم ِباْلِحْفِظ َرُجٌل َنَزَل ِفي َبْیٍت َخِرٍب َو َرُجاٌل  َناِدِه َرَفَعُه ِإَلی َرُسوِل اللَّ ُل اللَّ ٌِ ََّل َیَتَقبَّ ُه َقاَل: َثََلَث نَّ
َ
أ

ْرَسَل َراِحَلَتُه َو َلْم َیْسَتْوِثْق ِمْنَها
َ
یِق َو َرُجٌل أ ِر ِِ الطَّ ی َعَلی َقاِرَع    8«.َصلَّ

 بعدی به این شکل است:روایت 

ْیٍد َعن» ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن  ِبِإْسَناِدِه َعْن ُشَعْیِب ْبِن َواِقٍد َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َز
َ
ِبیِه َعْن آَباِئِه َعْن أ

َ
اِدِق َعْن أ ِفاي  الصَّ

هِ  َحٌد َتْحَت َشَجَرٍة مُ  َحِدیِث اْلَمَناِهي َقاَل: َنَهی َرُسوُل اللَّ
َ
ْن َیُبوَل أ

َ
یِق اْلَحِدیَث.[أ ِر ِِ الطَّ ْو َعَلی َقاِرَع

َ
   9«ْثِمَرٍة أ

 روایت بعدی هم به این صورت وارد شده است:

اِلَث » َبا اْلَحَسِن الثَّ
َ
َل أ

َ
ُه َسأ نَّ

َ
َیاَر أ ُجِل َیِصایُر ِفاي اْلَبْیاَداِء  ِبِإْسَناِدِه َعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِز َفُتْدِرُکاُه َصاََلٌة  -َعِن الرَّ

ٌِ َفََل َیْخُرُج ِمَن اْلَبْیَداِء  یَض يَ ِباْلَبْیَداِء  -َفِر ْن ُیَصلِّ
َ
ََلِة َو َقْد ُنِهيَ أ ی َیْخُرَج َوْقُتَها َکْیَف َیْصَنُع ِبالصَّ ي ِفیَهاا  -َحتَّ َفَقاَل ُیَصالِّ

 َِ ُب َقاِرَع یِق.[ َو َیَتَجنَّ ِر  10«الطَّ

 ست.هاراه هحاشیدر  نهی از ایجاد مزاحمتمربوط به ت ااین روای

 صلی الله علی محمد و آله و سلم و
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