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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

 هرربار هواررابتدا روایات  کههاسثثثبی بیاد  ثثثد مربوط به راه و روابط قواعدرر مورر م نهبحث  رر مطل  
ی رر خواهیم کررها را بیاد قواعد مربوط به راه کار بعدازاین وکنیم میبندی و بررسثثثی هثا را رسثثثتثهاحکثا  راه

نهی از سد طریق و مورر اول را بح  کرریم که روایات وارره رر  هرستها بندی روایات مربوط به احکا  راهرسته
 هترسالجمله بوری عملی که موج  سد راه  ور حتی فی نهی از هر هررباررو  روایات وارره  هرستسد معبر بوری 

ریق کرر و سد طیعنی اگر کسی  ؛سد طریق اسبعماد متری  بر سثو  روایایی اسب که مربوط به حکم وععی 
اینجا عامن آد عرر خواهد  ،روکه موج  اعثرار   گذا ثب وو یا مانعی قرار رار رر معبر مسثلمین یییی را 

که بین راه و  ق ندارر به محلیکسی ح بور؛مسثلمین  طریقراِل بر حرمب یجاوز بر یهار  روایات  هرسثتدی  ث
 روایب آدقرار رهدی ملک خور  ءطریق مسثلمین مخث و و معین  ده اسب یجاوز کرره و ب خی از آد را جی

 به این یریی  بور:  هم

ِد » ِن ْبِن ُمَحمَّ َناِرِه َعِن اْلَحسثَ سثْ ِِ ِن ِب ُد ْبُن اْلَحسثَ ِب  ُمَحمَّ
َ
ََ َعِن اْبِن ِرَباٍط َعِن اْبِن ُمْسَکاَد َعْن أ َماَع ْبِن سثَ

هِ  ِب  َعْبِد اللَّ
َ
اِس اْلَبْقَباِق َعْن أ یُق  اْلَعبَّ ِر ُ   َقاَل: ُقْلُب َلُه الطَّ یِق َقاَل َهْل ُیْؤَخُذ ِمْنُه  ثثَ ْ اْلَواسثثِ ِر رَّ ِبالطَّ ٌء ِإَذا َلْم ُیضثثِ

   1«ََلی

رال بر محبوبیب  ی کهروایای ؛هاسثثبپنجم از روایات مربوط به احکا  راه هرسثثت مورررر  این قسثثمب بح 
یأکید بر رعوت به اصثثَلآ ها رر آدکه  وجور رارری روایات متعدری راررطریق و اصثثَلآ آد  ازرر مان    ثثرا از

ر مور هصثثالحعنواد یکی از صثثدقات مؤکد و یکی از اعمال به کارطریق یا رف  مان  از طریق  ثثده اسثثب و این 
 اسبی  معرفی  ده یأکید  ارا

 کند: روایب میینین صدوق رر خصال به سند خور از ابوهریره  یخ مرحو  

َنا اْلُحَسْیُن اْلَمْرَوِزُّ  » ََ ْخَبَرَنا اْبُن ُمَعاٍذ َقاَل َحدَّ
َ
ْجِیُّ  َقاَل أ ْحَمَد السثِّ

َ
ْخَبَرِن  اْلَ ِلیُل ْبُن أ

َ
َنا َعْبُد  أ ََ َقاَل َحدَّ

ْیَرَة َیُقوُل َقاَل َر ا َبا ُهَر
َ
ِمْعُب أ ِب  َیُقوُل سثثَ

َ
ِمْعُب أ ِه َقاَل سثثَ ْخَبَرَنا َیْحَیی ْبُن ُعَبْیِد اللَّ

َ
ِه َقاَل أ هِ للَّ وُل اللَّ َعْبٌد  َرَخَل  سثثُ

یِق  ََ ِبُغْصٍن ِمْن َ ْوٍك َکاَد َعَلی َطِر َماَطُه َعْنُهی اْلُمْسِلِمیَن  اْلَجنَّ
َ
   2«َفأ

ی یعن غصنرر راه مسلمین بور را بررا بی  ی کهخار ه ثاخر بهخثب  ثد به رلیل اینکه یک  ث صثی وار
 هم به معنای ازاله اسبی  اماطه ، اخه
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ا  سندش از امکه کند صدوق رر أمالی نقل می یخ مرحو   که ت، روایتی اسباروایب رو  رر این رسته روای

   ؛بر این قرار اسب صارق

ْحَمُد »
َ
َنا أ ََ دَّ ِد ْبِن عَ حثَ ِه َعْن ُمَحمَّ ِب  َعْبِد اللَّ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ِب  َعْن أ

َ
َنا أ ََ اُر َقاَل َحدَّ ِد ْبِن َیْحَیی اْلَعطَّ  ِل ٍّْبُن ُمَحمَّ

دٍ  ِر ْبِن ُمَحمثَّ َِ اِرِق َجْع ٍد َعِن الصثثثَّ ِلیسثثثِ ِّ َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَحمثَّ ِْ اِبٍق التَّ یِب ْبِن سثثثَ ِر ِبیِه َعْن اْلُکوِف ِّ َعْن  ثثثَ
َ
 َعْن أ

هِ آَباِئهِ  وُل اللَّ ی َقاَل َقاَل َرسثثُ َیَم  َمرَّ ِعیسثثَ َذا ُهَو َلْیَ   ْبُن َمْر ِِ َُمَّ َمرَّ ِبِه ِمْن َقاِبٍل َف اِحُبُه  ُب صثثَ ِبَقْبٍر ُیَعذَّ
اِحُبُه یُ  َل َفَکاَد صثثثَ وَّ

َ
ُب َفَقاَل َیا َربِّ َمَرْرُت ِبَهَذا اْلَقْبِر َعاَ  أ ذَّ ْوَحی ُیعثَ

َ
ُب َفأ َذا ُهَو َلْیَ  ُیَعذَّ ِِ َُمَّ َمَرْرُت ِبِه اْلَعاَ  َف ُب  َعذَّ

یقا  َو آَوی َیِتیما  فَ  َلَ  َطِر صثثْ
َ
اِلٌ  َفأ ْرَرَك َلُه َوَلٌد صثثَ

َ
ُه أ ِه ِإنَّ ُه َعیَّ َو َجلَّ ِإَلْیِه َیا ُروَآ اللَّ ْرُت َلُه ِبَما َعِمَل اْبُنهی َقاَل َو اللَّ َِ َغ

َیَم َقاَل ِعی ی ْبُن َمْر ا سثثثَ یَّ َه ِمْنُه َو ِإْد  ِلَیْحَیی ْبِن َزَکِر ِر اللَّ ِِ َتْغ ْرَیُه َفاسثثثْ ُه َذْنٌ  ُذکِّ نَّ
َ
ِإَذا ِقیَل ِفیَك َما ِفیَك َفاْعَلْم أ

ٌَ ُکِتَبْب َلَك َلْم َیْتَعْ  ِفیَهای َها َحَسَن نَّ
َ
  3«ِقیَل ِفیَك َما َلْیَ  ِفیَك َفاْعَلْم أ

از قبری گذر کرر که صاح  آد قبر مورر عذاب الهی بوری سال بعد هم روباره از همین  حضثرت عیسی
عرض  متعال به خداوندی  وراین صاح  قبر ریگر عذاب نمیکه رید  اما -یعنی سثال بعد قابل-قبر گذر کرر، 

ین به اکه امسال  اما  دکه صثاح  این قبر عذاب میمن سثال قبل از این قبر گذ ثتم ررحالی ؛پروررگارا کرر:
ن الله ای ثور، نکته و راز آد ییسب  خداوند به او وحی کرر؛ ای روآرید  که ریگر عذاب نمیو  قبر گذر کرر 

اوَل   ؛رارصثثالحی انجا  میاعمال  وسثثال فرزندی را ثثب که بیر   ثثد این  ثثد اما رر خَلل مرر عذاب می
ن از این  ث و گذ ب کرر  به سب  کاری که فرزند او به یک یتیمی هم پناه رار، م کرر واصثَلآ طریق مرر  

 ی انجا  رار

اهی گ ؛ایم و این مسئله رر آیات هم آمده اسبالبته این بح  مهمی اسثب و ما رر مباح  یِسیری بیاد کرره
 قرارب خثثث  مغِرت و خثداونثد متعثال پدراد را به خاطر فرزنداد و گاهی هم فرزنداد را به خاطر پدراد مورر 

   4رهدیمی

   اسب؛کند؛ این روایب هم رر أمالی آمده روایب سو  را مرحو   یخ طوسی روایب می

نَ » ََ ُل، َقاَل: َحدَّ ْیِن اْلَ َلَّ ُد ْبُن اْلُحسثثَ ٍر ُمَحمَّ ُبو َنصثثْ
َ
ْخَبَرِن  أ

َ
ٍد، َقاَل: أ ُد ْبُن ُمَحمَّ ْخَبَرَنا ُمَحمَّ

َ
ُن ْبُن أ ا اْلَحسثثَ

ی  
َ
ْ َرَس اْلُ َراَساِن ِّ، َعْن أ

َ
َنا َزاِفُر ْبُن ُسَلْیَماَد، َعْن أ ََ ، َقاَل: َحدَّ اِرُّ  ْنصثَ

َ
ْیِن اْأ ،اْلُحسثَ ََ ِب  ِقََلَب

َ
ْ ِتَیاِن ِّ، َعْن أ  وَب السَّ
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اند و رر یک مجموعه به نا  آمده اسبی یک کاری خوبی که  ده اسب این اسب که أمالی  یخ طوسی و  یخ صدوق و  یخ مِید را باهم جم  کرره
 اندییریی  اأمالی یدوین کرره

 متنقسمتی از 



 

هِ  وُل اللَّ یِق َقاَل: َقاَل َرسثثُ َماَط  َعْن َطِر
َ
ِلِمیَن  :ییی َو َمْن أحاط وأ ْرَبِ   اْلُمسثثْ

َ
ْجَر ِقَراَءِة أ

َ
ُه َلُه أ َما ُیْؤِذیِهْم َکَتَ  اللَّ

، ُکل  َحْرٍف ِمْنَها ِبَعْخِر َحَسَناٍتییی ٍَ َِ آَی  5«ِماَئ

خداوند متعال  کندراه مسلمین را یمیی  بررارر وسب، هاآدکسثی که از راه مسثلمین یییی را که موج  آزار 
هر حرف از این حروف ره رر مقابل خواندد که  رهدرا میرر برابر این عمل برای او َواب خواندد یهارصثثد آیه 

    امل حسنات بسیار عظیمی خواهد  دییعنی  با دیحسنه پاراش 

 :  کندنقل مییهار  را هم  یخ رر أمالی به سندش  روایب

ْحَمَد  َعْن »
َ
دِ  ْبِن  َعِل ِّ َعْن  ُعْبُدوٍد  ْبِن  أ َبْیرِ  ْبِن  ُمَحمَّ اٍل  ْبِن  َعِل ِّ َعْن  الی  اِس  َعِن  َفضَّ ْحَمَد  َعْن  َعاِمرٍ  ْبِن  اْلَعبَّ

َ
 أ

اِن ِّ ِرْزٍق  ْبِن  ِب  َعْن  اْلُغْمخثَ
َ
ََ  أ اَم سثَ

ُ
ِب  َعْن  أ

َ
هِ  َعْبدِ  أ ْیِن  ْبُن  َعِل ُ َکاَد  َلَقْد : َقاَل  اللَّ  ِف  اْلَمَدَرةِ  َعَلی َیُمر   اْلُحسثَ

یِق  َوَسِط  ِر ِتهِ  َعْن  َفَیْنِیُل  الطَّ ی َرابَّ َیَها َحتَّ ِریق َعِن  ِبَیِدهِ  ُیَنحِّ    6«یالطَّ

ی اسب بیر  لگِ یکه یک هم به معنای  ةمدر ، ور یعنی کار مدا  حضرت بوره اسباین لقد کاد که گِته می

یک پاره  هرکجا گذ بمیاز یک گذرگاهی  واین  ثیوه را را ثب که وقتی سواره بور  اما  سثجارحضثرت 
زر یا راه مسثثثلمین  ثثثد و این یییی که رر راه مسثثثلمین بور را از راه کنار میریثد از مرک  پیاره میلی را میگِ 

 نخوری  گرفتار مدرةاین  هوسیلبه

 : کندمعنا میرا مصباآ المنیر ینین  مدرة

ْزَهِری  )اْلَمَدُر( ِقَط »
َ
ُد َقاَل اْأ َراُب اْلُمَتَلبِّ ٍَ َو ُهَو الت  یناْلَمَدُر: َجْمُ  )َمَدَرٍة( ِمْثُل َقَصٍ  و َقَصَب    7«ُ  الطِّ

   ی ده با دمنظور پاره گلی اسب که خخک
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َ
ْخَبَرِن  أ

َ
ٍد، َقاَل: أ ُد ْبُن ُمَحمَّ ْخَبَرَنا ُمَحمَّ

َ
َنا َزاِفُر ْبُن ی أ ََ ، َقاَل: َحدَّ اِرُّ  ْنصثثَ

َ
ْیِن اْأ ُن ْبُن اْلُحسثثَ َنا اْلَحسثثَ

َرَس اْلُ َراَساِن ِّ،   ثْ
َ
َلْیَماَد، َعْن أ هِ سثُ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ََ ِب  ِقََلَب

َ
ْ ِتَیاِن ِّ، َعْن أ وَب السَّ ی 

َ
ُه َلُه َما َعْن أ ْظَهَر اللَّ

َ
( أ َه )َعیَّ َو َجلَّ َسرَّ َما ُیْرِع  اللَّ

َ
: َمْن أ

ُه َلُه َما َیْحُیُنهُ  ْظَهَر اللَّ
َ
َه )َیَعاَلی( أ َسرَّ َما ُیْسِ ُط اللَّ

َ
ُه، َو َمْن أ ُه، َیُسر  ِه َرَفَعُه اللَّ (، َو َمْن َیَواَعَ  ِللَّ ُه )َعیَّ َو َجلَّ ْفَقَرُه اللَّ

َ
ِه أ ْن َو مَ ، َو َمْن َکَسَ  َماَل  ِمْن َغْیِر ِحلِّ

نَّ  ِِ  َف
یضا  ُه، َو َمْن َعاَر َمِر ُه اللَّ َذلَّ

َ
َذلَّ ُمْؤِمنا  أ

َ
ُه، َو َمْن أ ْرَعاُه اللَّ

َ
ِه أ َواِد اللَّ َعی ِف  ِرعثْ هِ سثَ  َرُسوُل اللَّ

َ
ْوَمأ

َ
َِ َو أ ْحَم ْیِه َو ِإَذا َجَلَ   ُه َیُ وُض ِف  الرَّ ِإَلی َحْقَو

ْلَب َمَلٍك َیسثثثْ 
َ
ْبُعوَد أ َعُه سثثثَ یَّ ، َو َمْن َخَرَج ِمْن َبْیِتِه َیْطُلُ  ِعْلما   ثثثَ َُ ْحَم یِض َغَمَرْیُه الرَّ ُروَد َلُه، َو َمْن َکَظَم َغْیظا  ِعْنَد اْلَمِر ِِ ، َو َمْن َتْغ ُه َجْوَفُه ِإیَمانا   اللَّ

َ
َمََل

ُه ِبَها ِعّی  ْبَدَلُه اللَّ
َ
ٍَ أ ا َعْن َمْظِلَم َِ ُه، َو َمْن َع ر  ُه ِبِعَباَرٍة َیسثُ ْبَدَلُه اللَّ

َ
ٍ  أ ْعَرَض َعْن ُمَحرَّ

َ
َحَو َقَطاٍة َبَنی ا  ِف أ ِْ ْنَیا َو اْلِْخَرِة، َو َمْن َبَنی َمْسِجدا  َو َلْو َم ُه َلُه اللَّ  الد 

ٍو ِمْنَها ِفَداُء ُعْضٍو ِمْنُه، َو  اِر، ُکل  ُعضثْ َ  َفِه َ ِفَداٌء ِمَن النَّ ْعَتَق َرَقَب
َ
، َو َمْن أ َِ ، َو َبْیتا  ِف  اْلَجنَّ ٍَ َِ َحَسَن ُه َلُه َسْبَ  ِماَئ ِه َکَتَ  اللَّ ْعَطی ِرْرَهما  ِف  َسِبیِل اللَّ

َ
 َمْن أ

َماَط  َعْن 
َ
، ُکل  َحْرٍف ِمْنَها ِبعَ  َمْن أحاط وأ ٍَ َِ آَی ْرَبِ  ِماَئ

َ
ْجَر ِقَراَءِة أ

َ
ُه َلُه أ یِق اْلُمْسِلِمیَن َما ُیْؤِذیِهْم َکَتَ  اللَّ ْخِر َحَسَناٍت، َو َمْن َلِق َ َعْخَرة  ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َطِر

ْط 
َ
، َو َمْن أ ٍَ ُه َلُه ِعْتَق َرَقَب َم َعَلْیِهْم َکَتَ  اللَّ ُه ِمَن َفَسلَّ َ  ِمْن َماٍء َسَقاُه اللَّ ، َو َمْن َسَقاُه َ ْرَب َِ َماِر اْلَجنَّ َِ ُه ِمْن  ْطَمَعُه اللَّ

َ
َ  أ ِحیِق اْلَمْ ُتوِ ، َو َمْن َعَم ُمْؤِمنا  ُلْقَم الرَّ

ی َعَلْیِه اْلَمََلِئکَ  یِر، َو َصلَّ ْسَتْبَرِق َو اْلَحِر ُه ِمَن اْْلِ ْوبا  َکَساُه اللَّ ََ ْوِب ِسْلٌكیَکَساُه   َُ َما َبِق َ ِف  َذِلَك الثَّ
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 تدرک از کتاب جعِریات به اسثثتنار عن علی بن جِعرروایب پنجم از این مجموعه را هم صثثاح  مسثث
 کند: نقل می

ِه َعِل ِّ » ِبیِه َعْن َجدِّ
َ
ٍد َعْن أ ِر ْبِن ُمَحمَّ َِ ِه َجْع ِبیِه َعْن َجدِّ

َ
ِب  َعْن أ

َ
َنا أ ََ ی َقاَل َحدَّ ََِن  ُموسثثَ ْیِن َحدَّ ْبِن اْلُحسثثَ

ِبیِه َعْن َعِل ٍّ 
َ
هِ َعْن أ وُل اللَّ َُ  ثثَ ْ :َقاَل َقاَل َرسثثُ َدَق ِه  ٌء َعِجیٌ  الصثثَّ وَل اللَّ اِرُّ  َیا َرسثثُ َِ ُبو َذرٍّ اْلِغ

َ
َقاَل َفَقاَل أ

ْد َلْم َیُکْن َلُه اْلَماُل  ِِ ْهِلَها َقاَل َف
َ
َها ِعْنَد أ سثثُ َِ ْن

َ
َمنا  َو أ ََ ْغََلَها 

َ
ُل َقاَل أ ْفضثثَ

َ
َدَقاِت أ ُّ  الصثثَّ

َ
ُو َطَعاِمَك َقاَل َیا  َفأ ِْ َقاَل َع

ْد َلْم َیُکْن لَ  ِِ اِحَبَك َقاَل َف ُد ِبِه صثَ ٍُّ ُیْر ثِ
ْ
ُل َرأ ُو َطَعاٍ  َقاَل َفضثْ ِْ ِه َفَمْن َلْم َیُکْن َلُه َع وَل اللَّ ٌُّ َقاَل َفْضُل ُقوٍت َرسثُ

ْ
ُه َرأ

ٍة ُیِعیُن  ْج وُقوَّ
َ
ِنیُ  ِأ ْد َلْم َیْسَتِطْ  َقاَل الصَّ ِِ ِعیٍب َقاَل َف هِ   ُیْعَتد  ِبَها َعَلی عثَ ْد ُیِعیَن َمْغُلوبا  َقاَل َیا َرُسوَل اللَّ

َ
 ٍر َو أ

عَ  ِْ ْد َلْم َی ِِ ِه َف
یِق اْلُمْسِلِمیَن َما ُیْؤِذیِهْم َقاَل َیا َرُسوَل اللَّ َعْل َقاَل َفُیَنحِّ  َعْن َطِر ِْ ْد َلْم َی ِِ َذاَك َعِن الَف

َ
اِس ْل َقاَل َیُکب  أ نَّ

ُر ِبَه  ٌَ ُیَطهِّ َها َصَدَق نَّ ِِ ِسَكیَف ِْ    8«ا َعْن َن

جناب ابوذر عرض ی -آد کرر یأکید بر اهمیب–اسثثب فرمور صثثدقه ییی عجیبی  رسثثول اکر حضثثرت 
و  یرادگریییی که نیر یو بهترین صدقه آد اسب که  :ای بهترین صدقه اسب  حضرت فرمورکرر که یه صثدقه

صثثدقه رهد اما پولی ندارر که  را ثثبروسثثب ی ابوذر پرسثثید: اگر کسثثی بور که را صثثدقه رهی با ثثد یررزشابا
اگر این روباره پرسثثید: رهدی صثثدقه حضثثرت فرمور: زیاری غذایی خور را  کار کند یه ب واهد صثثدقه بدهد

حضثثرت فرمور: از راه  کار کند یهسثثب وقوت زندگی خور ا هاندازاما فقط بهیییها را هم ندا ثثب یا اگر رارر 
این هم صثثدقه اسثثبی این  بررارر زیرارا  کندمیمیاحمب ایجار  هاآدمسثثلماناد و از معبر مرر  یییی که برای 

 را روسب رارری  آدای اسب که خداوند متعال یک نوا صدقه

رسثثول  از شاحمد بن حنبل از مسثثند خور به سثثندکنیم؛ رر همین مقوله از مناب  اهل سثثنب هم روایب می

 کند: روایب می اکر 

   9«الطریق عن یماط اأذی أعمالها محاسن ف  فوجدت وسّیئها حسنها أمت  أعمال عل ّ عرعب»

 بر من عرعثه  د رید  که یکی از این اعماِل  هاآداعمال خوب و نیک  وقتی بر من عرعثه  ثد، مل امتااعم
این یکی از بهترین اعمال   ثثثور وها میرر راه آد موج  آزار مرر کثه یییی اسثثثب برطرف کررد خوب خیلی 

 37133ی این حدی  به این مطل  را ته اسب که رسول اکر  اهتمامی بوره هرهندنخادامب من اسبی این 
 سبیاز مسند او

 کند؛ راوندی روایب میبه نقل از الدعوات مستدرک الوسائل را روایب هِتم 
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ِب ِّ » ُه َقاَل:  َعِن النَّ نَّ
َ
ِلٍم ِف أ َذی  َیْوٍ   ُکِل  ِإدَّ َعَلی ُکلِّ ُمسثثْ

َ
َ  ِقیَل َمْن ُیِطیُق َذِلَك َقاَل ِإَماَطُتَك اْأ َدَق صثثَ

ٌَ اْلَ َبر یِق َصَدَق ِر    10«َعِن الطَّ

عرعه کرر یه کسی یوانایی این را رارر که هرروز صدقه رهد   بدهدیای هر مسثلمانی باید رر هرروز صثدقه
حضثرت فرمور: اینکه از راه مسلمین و مرر  یییی که موج   -ر وعث  مسثلمین خوب نبورزیرا رر آد روزگا-

 هم صدقه اسبی  درا برکنار و رور کنی ها با دآداذیب 

 «إماطب اأذی»یأکید بر رجحاد  هابور رر که آدپنجم از روایثات مربوط به احکا  الطریق  هرسثثثتثاین هم 
 وارر  ده اسبیسد معبر  یعنی رف 

رای یعنی وقتی ب هسثثتند؛فقه خرر مسثثتح   ررایم که برخی از مسثثتحبات که بیاد کررهمباح  قبل  ررما 
آید یبدیل به فقه واج  اسثثثتحباب رارر اما وقتی رر حجم فقه کَلد می رافرا ههممرر  بیاد  ثثثده اسثثثب برای 

 موظبرر این رابطه رولب  بررسثثی کنیم، رر این حالرا رر فقه کَلد  «إماطب اأذی»یعنی اگر همین  ی ثثورمی
به رلیل اینکه مسثثتح  رر فقه خرر  نیسثثبیو رر اینجا ریگر بح  اسثثتحباب  دکن «إماطب اأذی»اسثثب که 

ین مسثتحبات مصثال  مرقوبه از سثوی  ارا را بیاد ا از بسثیاری ی ثورگاهی رر فقه کَلد یبدیل به واج  می
وقب رولب به رلیل آد یها اسبفیمصلحب مرق  یک مصثلحتی اسثب که  ثارا آد را روسب رارر و  ؛کندمی

  عنواد وَلیتی که رارر واجیأمین مصال  و رف  مضار بر رولب به کند واسب مصال  مرر  را یأمین  مأموراینکه 
 اسب؛ وباید این کار را انجا  رهدی 

 ولیمما یِسد »واج  اسب انجا  رهد و که بر او را  «مولی علیهما یصل  »یکی از وظایب ولی این اسب که 
ب اسثثثیییی که به صثثثَلآ مولی علیه یرک اگر بر ریگر عبارتبه انجا  ندهدی محر  اسثثثب او نیی که بر «علیه

موج  مصلحب مولی علیه اسب؛ که اگر ولی یییی را  قدرت را ثته با ثد انجا  رارد آد بر مولی حرا  اسب؛
 کار حرامی را مریک   ده اسبی یاکند انجا  ندهد سب را وصثلحب ام که کورکمدرسثه فرسثتارد برای مثال 

مستح  اسب و واج  نیسب، اما پدری  کورکبرای خور -واج  اسثب،  به کورکلباس یمیی پو ثاندد مثَل  
 یواند لباس یمیی را برای اواگر می -کند محیاموظب اسب که برای او لباس یمیی واج  اسب و که ولی اوسثب 

وَلیب  مسثثائلبسثثیار مهمی اسثثب که رر  هنکتی این این کار بر او حرا  اسثثب برای او انجا  ندهد فراهم کند و
وری  واج   بر ولیانجا  آد  ثور که گاهی فعلی که بر فرر مستح  اسب مطرآ اسثب و همین نکته باع  می

بی لذا این سثثای جایی  ثثور، بر ولیأمین آد مصثثلحتی که اگر نکند این مصثثلحب بر مولی علیه فوت می بنابراین
  ورها یوجه میبه آداسب وقتی رر فقه کَلد وارره  ده کنیم که لسثاد آد لسثاد اسثتحباب روایایی که نقل می
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ای که بر گررد رولب اسب که باید این وظیِه را انجا  به یک وظیِه  ثور؛مییبدیل به وظیِه و مأموریب رولب 
 رهد و اگر انجا  ندار مسئول اسبی

حرمب هر نوا ایجار میاحمب برای عابرین اسبی ایجار میاحمب  ، مربوط به روایاتروایاتاز  خم  هرست
 کند:  یخ مِید روایب میمرحو  جایی نیسبی  رر راهبرای عابرین 

رٍ » َِ ِب  َجْع
َ
ُبو َبِصیٍر َعْن أ

َ
ُه َقاَل  أ نَّ

َ
یٍل أ ََ ا َساَر ِإَلی ِإَذا َقاَ  اْلَقاِئُم  ِف  َحِدیٍ  َطِو ْرَبَع

َ
َِ َفَهَدَ  ِبَها أ ْلُکوَف

  َ اَء َو َوسَّ ْرِض َلُه ُ َرٌف ِإَلَّ َهَدَمَها َو َجَعَلَها َجمَّ
َ
اِجَد َفَلْم َیْبَق َمْسِجٌد َعَلی َوْجِه اْأ ْعَظَم َو َکَسَر ُکلَّ  َمسثَ

َ
یَق اْأ ِر الطَّ

ْبَطَل اْلُکُنَب َو اْلَمآ
َ
یِق َو أ ِر َقاَمَهاَجَناٍآ َخاِرٍج ِف  الطَّ

َ
َ  ِإَلَّ أ َزاَلَها َو ََل ُسنَّ

َ
َ  ِإَلَّ أ ُرَقاِت َو ََل َیْتُرُك ِبْدَع    11«ِزیَ  ِإَلی الط 

 ولی عصرحضثرت وقتی  -های فرعی رارریهای اصثلی یه فرقی با راهاین بح  را خواهیم کرر که راه-
قبَل  مطرآ کرریم که رر عمراد  ثرعی نباید مسیر این نکته را -ی بندرمیرا  اندآمدههایی که رر راه بالکنآیند می

نای جم  کنیب و به معهم کنب ندی نک غال میاهایی که راه را یعنی همین بالکن جناآ -رید و هوا بسته با دی
ک کار وی رارریهایی که رر راه مرر  اسب را برمیرستخوییوکار ریگر حضرت این اسب که   -رستخویی اسب

اد نباید ناور و نباید رر راه مرر  بوی بد با د ی رارربرمیهایی که رر راه مرر  اسثب را اورادریگر این اسثب که ن
برای راه  اموری اسب کهاین موارر از مصاریق  کند زیرامیاین موارر را یعطیل  ههمحضثرت  با ثدیرر راه مرر  

َقاَمَها»ی کندمیاحمب می   اینجامرر
َ
َ  ِإَلَّ أ َزاَلَها َو ََل ُسنَّ

َ
َ  ِإَلَّ أ کنیم استِاره میهم از این قسمب « َو ََل َیْتُرُك ِبْدَع

 های حضرت رسولسنب ههم کند ومیرا برطرف  هاآد ههمبدعب هسثتند که حضثرت مصثاریق ها جی که این

 یکندرا احیا می الله

 کند: صحی  نقل می کلینی به سند یخ مرحو   را روایب بعدی

ِم ْبِن ُحَمْیدٍ » َواَد ْبِن َیْحَیی َعْن َعاصثثثِ ِْ اِر َعْن صثثثَ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ یَ  َعْن ُمَحمَّ ْحَمُد ْبُن ِإْرِر
َ
ِب  َعْبِد  أ

َ
َعْن أ

هِ  ْیِن َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِلَعلِ  اللَّ ُرَق   ِّ ْبِن اْلُحسثثَ ْنَهاِر َو الط 
َ
ُطوَط اْأ ِق   ثثُ  اْلُغَرَباُء َقاَل َیتَّ

ُ
أ ْیَن َیَتَوعثثَّ

َ
اِفَذَة َو  أ النَّ

وِری ْبَواُب الد 
َ
ْعِن َقاَل أ ْیَن َمَواِعُ  اللَّ

َ
ْعِن َفِقیَل َلُه َو أ ْ َجاِر اْلُمْثِمَرِة َو َمَواِعَ  اللَّ

َ
 12«َیْحَب اْأ

« 
ُ
أ   و رر کجا این کارها را انجا  رهد که  :از حضثرت پرسثیدی کررد اسثبی کنایه از رسثتخثوی «َیَتَوعثَّ

آنجایی که مرر  آزار  العن یعنیمواع  رر  هستند وهای که معبر ها رر راهکنار رورخانهرر نباید  :حضثرت فرمور
 ی  بینند این کار را انجا  رهدمی

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم
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