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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

دریافت: 1400/2/13  پذیرش: 1400/5/3
عبدالعلی پاکزاد1  

چکیده 

ــگاه  ــت. در ن ــده اس ــر ش ــر ذک ــان زائ ــرزش گناه ــبب آم ــات، س ــی روای ــاg در برخ ــام رض ــارت ام زی
نخســت، مفهــوم روایــاِت زیــارت امــام رضــاg و آمــرزش تمامــی گناهــان، بــا محتــوای برخــی از آیــات 
قرآن)نســاء،31( کــه بخشــِش مؤمنــان را منــوط بــه اجتنــاب از گناهــان بزرگ دانســته و همچنین بســیاری 
از روایــات و  خصــوص مدلــول روایــت صحیحــه خیثمــه کــه برداشــته شــدن عــذاب و آمــرزش گناهــکار را بــه 
شــناخت و در پیــش گرفتــن راه اهــل بیــت b معرفــی کــرده در تعــارض اســت. ایــن نوشــتار بــا رویکــرد 
ــرزش  ــات آم ــارض روای ــّل تع ــت و ح ــوم درس ــه مفه ــدد ارائ ــی، درص ــه روش توصیفی تحلیل ــادی و ب انتق
ــا برخــی آیــات و روایــات خصــوص روایــت صحیحــه خیثمــه اســت. ایــن پژوهــش نشــان  ــر ب گناهــان زائ
 b می دهــد آمــرزش صغائــر بــا اجتنــاب از کبائــر، بــه دارنــدۀ والیــت و عارفیــِن حــّق و حرمــت اهــل بیــت
اختصــاص دارد. همچنیــن بــا تراکــم گنــاِه کبیــره، پــس از تحّمــل ســختی ها )برحســب مقــدار گنــاه( در 
دنیــا، هنــگام مــرگ، بــرزخ و محشــر بخشــیده و در صــورت پاک نشــدن آثــار گنــاه، در طبقه نخســت جهنّم 
 gــارت امــام رضــا ــاِت زی ــا شــفاعت اهــل بیــت آمرزیــده می شــود و بیــن مفهــوم روای قــرار می گیــرد و ب
کــه ازجملــه کارکردهــای آن را آمــرزش زائــر می دانــد، بــا محتــوای متــون دینــی کــه آمــرزش و رســتگاری 
انســان ها را بــه داشــتن ایمــان، عمــل صالــح و تمّســک و تبعّیــت از اهــل بیــت گــره زده اســت، تعارضــی 

نــدارد.
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بررسی داللی و حّل تعارض روایِت » َفَمن زاَرنِی عارفاً بَِحقِّی مقاله پژوهشی
ر« با »صحیحه خیثمه« َم مِن َذنبِهِ َو ما َتَأخَّ َغَفَر اهلُل لَُه ما َتَقدَّ

پاکزاد، عبدالعلی )1401(. بررسی داللی و حّل تعارض روایِت » َفَمن زاَرِنی عارفًا 
ر« با »صحیحه خیثمه«. فصلنامه  خَّ

َ
َم ِمن َذنِبِه َو ما َتأ ی َغَفَر الُله َلُه ما َتَقدَّ ِبَحقِّ

علمی فرهنگ رضوی. 10)2(. 1۸9-1۶۵.
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۱. طرح مسئله

زیــارت در لغــت عبــارت از تمایــل و میــل کردن)راغــب اصفهانــی، 1416ق:387(. در اصطــالح 
دینــی، تمایلــی اســت کــه افــزون بــر میــل و حرکــت حّســی، قلــب هــم گرایــش جــدی پیــدا کنــد و 
نســبت بــه مــزور هــم بــا اکــرام و تعظیــم قلبــی و انــس روحــی همــراه باشــد)طریحی، 1375، ج3 
:320(. بــر پایــۀ روایتــی از امــام رضــاg، زائــر امامــان بــه کســی اطــالق مــی شــود کــه امامــان را 
مشــتاقانه زیــارت کنــد و بــه آنچــه مــورد خواســت و رغبــت آنــان بــوده، تصدیــق داشــته باشــد)حّر 
عاملــی، 1397ق، ج10: 253(.  بــا توّجــه بــه روایــت فــوق، زیــارت برخــوردار از ســه رکــن اســت:

1. زائر؛ شخصی که میل یا گرایش به چیزی یا کسی دارد.

2. مزور؛ شخص یا چیزی که میل به سوی اوست.

3. گرایــش قلبــی؛ خصیصــۀ نفســانی و گرایــش قلبــی کــه بــا تکریــم و تعظیــم و انــس گرفتــن بــا 
مــزور همــراه اســت. چنانچــه هــر یــک از ایــن ارکان ســه گانه مختــل شــود یــا از واقعّیــت و عینّیــت 
تهــی باشــد، زیــارت محّقــق نمی شــود)واعظ جــوادی، 1382 :21(. زیــارت ائمــهb بــر اســاس 
گــزارش برخــی روایــات در جوامــع حدیثــی شــیعه، از توصّیه هــای مؤّکــد آنــان بــوده و آن را پیمانــی 
ــاِت  ــی، 1397، ج10 :253(. روای ــر عامل ــی کرده اند)ح ــان معرف ــتان و شیعیان ش ــدۀ دوس برعه
زیــارت امــام رضــاg در کتــب روایــی از قبیــل الکافــی، مــن الیحضــره الفقیــه، ثــواب االعمــال و 
 gعقــاب االعمــال و وســائل الشــیعه آمــده اســت. در برخــی روایاتــی کــه بــه اثــر زیــارت امــام رضــا
تصریــح دارد، یکــی از آن آثــار را آمــرزش گناهــان زائــر ذکــر کــرده اســت. آثــار متعــّددی بــرای زیــارت 
امــام رضــاg در کتــب روایــی ذکــر شــده؛ برخــی از آنــان عبــارت اســت از بخشــش گناهــان زائــر، 
وجــوب بهشــت بــرای زائــر امــام رضــاg، ثــواب یــک میلیــون حــّج )ابــن بابویــه، 1366: 220-
221 (، هم رتبــه بــودن بــا امــام رضــاg و اهــل بیــت در بهشــت، حــرام بــودن آتــش بــر جســد زائــر 
امــام رضــاg، در امــان بــودن از آتــش قیامــت، مــورد شــفاعت اهــل بیــت، دســتگیری امــام رضــا
g از زائــرش در صــراط، زیــارت امــام رضــاg مثــل زیــارت پیامبــر، پــاداش انفــاق قبــل فتــح مکه 
ــه ای از آن روایاتــی کــه  ــاداش 70شــهید)حر عاملــی، 1397ق، ج5 :432- 438( اســت. نمون و پ

زیــارت زائــر امــام رضــاg را آمــرزش تمامــی گناهــان معرفــی کــرده بــه ایــن شــرح اســت:
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حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الولیــد رضــی اللــه عنــه، قــال: حدثنــا محمــد بــن 
ــال:  ــاء ق ــی الوّش ــن عل ــن ب ــن الحس ــی، ع ــن عیس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــار، ع ــن الصف الحس
ــی َغَفــَر الُلــه َلــُه مــا  قتُل ِبالّســمِّ َمظُلومــًا  َفَمــن زاَرِنــی عارفــًا ِبَحقِّ

ُ
أبوالحســِن الّرضــا g: إّنــی َســأ

ــه، 1384، ج2: 645(1.  ــن بابوی ر)اب خَّ
َ
ــا َتأ ــِه َو م ــن َذنِب َم ِم ــدَّ َتَق

 gدر نــگاه نخســت، محتــوای روایــات دربــارۀ پــاداِش بخشــِش همــۀ گناهــان زائــر امــام رضــا
و حدیــث فــوق کــه مفهــوم آمــرزش تمامــی گناهــان زائــر را دارد، بــا مفهــوم برخــی آیــات قــرآن و 
ــت و  ــح و تبعّی ــات کــه ســعادتمندی انســان ها و آمــرزش آن هــا را در گــرِو ایمــان، عمــل صال روای
تمّســک از اهــل بیــتb می دانــد، تعــارض دارد. همچنیــن مفهــوم ظاهــری روایــِت مــورد بحــث 
چــراغ ســبزی بــرای بی بندوبــاری، اباحه گــری، ترویــج اهمّیــت نداشــتن واجبــات و محرمــات در 
دیــن، امیــدوار کــردن بیــش از انــدازه بــه رحمــت الهــی و خــوف نداشــتن از خداونــد متعــال در 
صــورت ارتــکاب گنــاه بــرای متدّینــان را بــه ارمغــان مــی آورد و روشــن اســت کــه پیامدهــای مذکــور 
بــا روح کّلــی دیــن منافــات دارد. تعــارض در روایــات، از مســائل مهــم و کارآمــد در حدیث پژوهــی 
اســت و تســّلط کامــل در مســئلۀ تعــارض محتــوای روایــات بــر هــر حدیث پژوهــی ضــرورت دارد.

احادیــث متعــارض در کتــب فقهــی و غیرفقهــی پراکنــده اســت. وجــود چنیــن روایاتــی موجــب 
ــان و  ــان، متکّلم ــی فقیه ــات نگران ــواره موجب ــود و هم ــیعه می ش ــی ش ــع حدیث ــر مناب ــن ب طع
محّدثــان را فراهــم مــی آورد. بــه همیــن دلیــل، از همــان قــرون نخســت عــّده ای از دانشــمندان 
بــه نــگارش آثــاری در زمینــۀ تعــارض روایــات پرداخته انــد. افــرادی همچــون »یونــس بــن عبــد 
الّرحمــان«)208ق( کتابــی بــا عنــوان اختــالف الحدیــث و مســائله نگاشــت )طوســی:511(. 
ــن  ــن المختلفی ــائل الحدیثی ــوان مس ــا عن ــی ب ــز کتاب ــن داود)368ق( نی ــد ب ــن احم ــد ب محّم
ــارض را  ــث تع ــارم مبح ــرن چه ــی در ق ــیخ طوس ــی،1432ق :384(. »ش ــف کرد)نجاش تصنی
ــا نوشــتن دو کتــاب ارزشــمند »تهذیــب و  ــی مــورد توجــه قــرار داد و ب در ضمــن مباحــث اصول
ــاند«)جاللی و  ــت رس ــی به نهای ــات فقه ــارض روای ــع تع ــود را در رف ــای خ ــتبصار« تالش ه اس

همــکاران،1399 :186(.

ــت  ــناخت حقیق ــا ش ــه ب ــس هرک ــوم، پ ــته می ش ــتم کش ــر از روی س ــا زه ــه زودی ب ــن ب ــد: »م ــاg می فرمای ــرت رض 1. حض
ــد.« ــازه او را می بخش ــه و ت ــان کهن ــد گناه ــد خداون ــارت کن ــرا زی ــن، م ــخصّیت م ش
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ــا  ــر ب ــرزش زائ ــات آم ــری روای ــارض ظاه ــلِّ تع ــت و ح ــوم درس ــه مفه ــدد ارائ ــتار درص ــن نوش ای
ــل  ــان، عم ــرو ایم ــان ها را در گ ــرزش انس ــعادتمندی و آم ــه س ــت ک ــی اس ــات و روایات ــوای آی محت
صالــح، تمّســک و تبعّیــت از اهــل بیــت دانســته اســت. در گام نخســت، روایــات از نظــر ســندی 
بررســی شــده و اگــر بــه یــک روایــت صحیــح الّســند در مســئلۀ مــد نظــر رســیده از بررســی ســندی 
ــون  ــا مضم ــند ب ــح الّس ــِت صحی ــک روای ــود ی ــه وج ــت؛ چراک ــده اس ــودداری ش ــات خ ــه روای بقّی
»زیــارت امــام رضــا g ســبب آمــرزش گناهــان می شــود« در اثبــات تعــارض محتوایــی بــا مفهــوم 
آیــات و روایاتــی کــه آمــرزش را بــه داشــتن ایمــان، عمــل صالــح و تمّســک و تبعّیــت از اهــل بیــت 
ــر،  گــره زده اســت،کفایت می کنــد. درصــورت صحیــح الّســند بــودن برخــی روایــات آمــرزش زائ
به دنبــال ترجیــح ســندی رفتــه کــه گاه ترجیــح ســندی خودبه خــود تعــارض روایــات را برطــرف 
می ســازد. در گام دوم، متــن روایــات آمــرزش زائــر بــا محتــوای آیــات و روایــات صحیــح الّســندی 
کــه آمــرزش را بــه داشــتن ایمــان، عمــل صالــح و تمّســک و تبعّیــت از اهــل بیــت گــره زده، بررســی 
شــده اســت. بــرای تبییــن مســتدّل نظــر برگزیــده، هــر روایتــی کــه بــر اثبــات مّدعــای مــا داللــت 
ــی نشــدن  ــه دلیــل طوالن ــات ب ــه روای می کنــد، از نظــر ســندی بررســی و از بررســی ســندی  بقّی

بحــث خــودداری شــده اســت. 

۲.پیشینۀ پژوهش

دربارۀ پیشینۀ پژوهش »آمرزش زائر به واسطۀ زیارت امامان«؛ گفته می شود:

 برخــی از حدیــث پژوهــان از قبیــل محّمــد تقــّی مجلســی )1410ق( در کتــاب روضــه المّتقین، 
ســلطان الواعظیــن شــیرازی )1385( در کتــاب شــب هــای پیشــاور، امــام خمینــی )1363( در 
کتــاب کشــف االســرار ، آیــت اللــه ســید عبدالحســین دســتغیب )1362( در کتاب ســّید الّشــهداء  
و محّمــد مهــدی رکنــی )1381( در کتــاب شــوق دیــدار؛ در ضمــن مباحثــی در مــورد امام حســین 
g و یــا در پاســخ برخــی از شــبهه افکنــان در مســئلۀ ثــواب زیــارات ائمــه b بــه اجمــال به شــرح 
ایــن دســته از روایــات پرداختــه انــد. هــم چنیــن مقالــه ای در راســتای کارکــرد زیــارت، بــا عنــوان: 
»تحلیــل چگونگــی اعطــای پــاداش ورود بــه بهشــت در برابــر گریــه بر امــام حســین از دیــدگاه امام 
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رضــاg  و ســایر اهــل بیــت b« از باقــی زاده و روحــی برنــدق)1394( چــاپ شــده اســت کــه، 
نویســندگان آرای دانشــمندان را در مســاله پــاداِش گریــه بــر امــام حســین g را نقــل و بــه اجمــال 

تحلیــل نمــوده اند. 

نــوآوری نوشــتار پیــش روی ایــن اســت کــه، در موضــوع مــورد نظــر ، بــا تتّبِع انجام شــده از ســوی 
نگارنــده تــا کنــون پژوهشــی مســتقّل، جامــع و کامــل دربــاره بررســی داللــی و حــّل تعــارض روایت 
مــورد بحــث بــا آیــات قــرآن و برخــی روایــات صحیــح الســند از جملــه صحیحــه خیثمــه نگاشــته 
نشــده و نگارنــده عــالوه بــر بررســی و نقــد اقــوال پراکنــده در کتابهــای ذکــر شــده در ســطور بــاال، 
روایــاِت زیــارت امــام رضــاg را بررســی ســندی و تعــارض ظاهــری روایــت مــورد نظــر بــا صحیحــه 
خیثمــه را مســتدل حــل کــرده و دیدگاهــی متمایــز از دیــدگاه هــای مطــرح شــده بــا تحلیــل ارائــه 

داده اســت.

۳.مسئله پژوهش

به دنبال سؤال اصلی، برخی سؤاالت فرعی مطرح است:

ــا محتــوای برخــی متــون  ــر امــام g ب ــا بیــن مفهــوم آمــرزش تمامــی گناهــان زائ نخســت. آی
ــود دارد؟ ــی وج ــارض مفهوم ــالمی تع اس

دوم. اســباب آمــرزش الهــی در قــرآن چگونــه تبییــن شــده و  بخشــش صغائــر کــه در برخــی آیات 
از قبیــل آیــۀ 31 ســورۀ نســاء، تصریــح شــده اســت بــه دارشــتن چــه ویژگــی از طــرف زائــر گــره 

خــورده اســت؟

b۴.تحلیل ها در ثواب آمرزش و مغفرت زائر امامان

     از آن جــا کــه امامــان همگــی نــور واحــد هســتند)نعمانی، 1397ق: 93( و در برخــی روایــات 
اثــر زیــارت امــام حســین و امــام رضــاg، آمــرزش تمامــی گناهــان زائــر ذکر شــده اســت. تحلیلی 
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کــه در ذیــل روایــات زیــارت امــام حســینg بیــان شــده، آن تحلیل هــا دربــارۀ روایــات زیــارت امام 
رضــاg قابــل تعمیــم اســت. دو تحلیــل عمــده دربــارۀ روایــات زیــارت امامــان b بــا اثــر آمــرزش 

تمامــی گناهــان زائــر وجــود دارد کــه بعــد از بیــان مفهــوم مغفــرت ذکــر مــی شــود.

»َغفــر« در لغــت به معنــای بیــم و تــرس از هــر آنچــه انســان را از پلیــدی و آلودگــی مصون مــی دارد 
و مغفــرت از ســوي خــدا ایــن اســت کــه بنــده را از رســیدن عــذاب بــه او مصــون مي دارد)راغــب 
اصفهانــی، 1416ق: 450(. در اصطــالح »غفــران، التیــام دادن و پــر کــردن خــأ ضربــت گنــاه بــر 
روح آدمــی« اســت)خامنه ای، 1392: 48( و »شست وشــو دادن دل هــا و روان هــا از عــوارض و آثــار 

ــت«)مطهری، 1374: 232(. گناهان اس

4-1. آمرزش تمامی گناهان

ــر اشــاره دارد،  ــه بخشــش تمامــی گناهــان زائ ــی را کــه ب ــوای روایات محمدتقــی مجلســی محت
ــالم َبَشــطِّ الُفــراِت ِإذا  ِبــی َعبِداللــِه َعَلیــِه السَّ

َ
دنــی مــا ُیثــاُب ِبــّه زاِئــُر أ

َ
پذیرفتــه و در ذیــِل روایــِت »أ

ــه، 1393  ــن بابوی َر«)اب ــا َتأخَّ ــِه َو م ــن َذنِب َم ِم ــدَّ ــا َتَق ــُه م ــَر َل ن ُیغَف
َ
ــُه أ ــُه َو ِوالَیَت ــُه َو ُحرَمَت ــَرَف َحقَّ َع

ــِر َو  غاِئ ــوِب ِللصَّ ُن ــُر ِإشــِتماُل الذُّ ــَر« می نویســد: َو الّظاِه ــه ظاهــر لفــظ »ُیغَف ــا تمّســک ب :194( ب
غاِئــِر ال َوجــَه َلــُه. ظاهــر الفــاظ روایــت آن اســت: آمــرزش الهــی شــامل  الَکباِئــِر َو َتخِصیصهــا ِبالصَّ
ــه گنــاه صغیــره، خــالف ظاهــر  گناهــان صغیــره و کبیــره می شــود و  تخصیــص آمــرزش تنهــا ب

روایــت است)مجلســی، 1410ق، ج5: 385(.

4-2. بخشش صغائر

ســلطان الواعظیــن بعــد از تقســیم گنــاه بــه کبیــره و صغیــره، اثــر و نتیجــه بــر گریــه و مجالــس 
عــزاداری امــام حســین g را بــرای لغــزش و خطــای ســرزده از زائــر در صــورت  غفلــت می دانــد 
ــه بنــدگان خــود دارد از  ــی و لطفــی کــه نســبت ب ــا مهربان ــی ب ــد: »حضــرت باری تعال و می فرمای
فضــل و کــرم عمیــم بــه وســایل و اســباب هایی از قبیــل گریــه بــر ســّید الّشــهدا و خاندان رســالت و 
زیــارت آن حضــرت و اهــل بیــت عطــف توّجــه می کنــد و اشــک چشــم آن هــا را به منزلــۀ توبــه قــرار 
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ــن، 1385: 530(. ــلطان الواعظی ــا می گذرد«)س ــان آن ه ــد و از گناه می ده

َم  ــدَّ ــُه مــا َتَق ــه َل ــَر الُل ــی َغَف ــًا ِبَحقِّ ــی عارف َمــن زاَرِن
َ
ــِت »ف ۵. تبییــن تعــارض ظاهــری روای

ــات قــرآن، احادیــث و صحیحــه خیثمــه ــا برخــی آی ــر« ب خَّ
َ
ــِه َو مــا َتأ نِب

َ
ــن ذ ِم

ــر به واســطۀ زیــارت امــام رضــاg، اســباب  بــرای تبییــن تعــارض ظاهــری روایــات آمــرزش زائ
رســتگاری و آمــرزش را بــر اســاس برخــی آیــات قــرآن و برخــی روایــات صحیــح الّســند بــه اجمــال 

ــم.  ــی می کنی بررس

5-1. اسباب رستگاری و آمرزش در قرآن

گام هــای رســیدن بــه رســتگاری متعــّدد و نایــل آمدن بــه آن در گــرِو پیمــودن تمام آن گام هاســت. 
برخــی از گام هــای رســیدن بــه رســتگاری در قــرآن عبــارت اســت از: ایمان)مومنــون،1(، 
تقوا)بقــره، 189(، صبر)آل عمــران،200(، تمّســک بــه وســیله)ائمه معصومیــن(، مجاهــده در راه 
ــه و  ــادت و انجــام کار نیک)حــج،77(، توب ــاد خــدا بودن)انفــال،45(، عب ــه ی ــده،35(، ب خدا)مائ

بازگشــت بــه ســوی خدا)نــور،31(. 

ْن ُیْشــَرَك ِبــِه َو َیْغِفــُر مــا ُدوَن ذِلــَك 
َ
ــَه ال َیْغِفــُر أ اگرچــه در برخــی آیــات قــرآن از قبیــل آیــۀ »ِإنَّ اللَّ

ِلَمــْن َیشاُء«)نســاء، 48( ســخن از بخشــش تمامــی گناهــان بــه غیــر از شــرک بــدون توبــه اســت، 
ولــی بــا مراجعــه بــه آیــات دیگــر قــرآن به دســت می آیــد کــه بخشــش خداونــد در صــورت داشــتن 
زمینه هــای آمــرزش، محقــق می شــود. اســباب آمــرزش الهــی متعــّدد اســت کــه برخــی از آن هــا 
ــد، 28(، عبــادت خــدا  ــه خــدا و رســوالن الهی)صــف، 11-12؛ حدی ــارت اســت از: ایمــان ب عب
و فرمانبــرداری از رســوالن الهی)نــوح،3-4(، پذیــرش هدایــت معصومین)طــه،82(، توّســل 
ــاه( ــتن داری از گن ــده، 35(، تقوا)خویش ــاء،64؛ مائ ــل بیتb)نس ــالم n و اه ــر اس ــه پیامب ب
)انفــال،29(، انجــام اعمــال نیک)هــود،114(، راســتگویی)احزاب،70-71(، مجاهــده بــا مــال و 
جان)صــف، 11-12(، یــاد خــدا و اصــرار نکــردن بــر گناه)آل عمــران،135-136(، توبه و بازگشــت 

ــه،82(  ــات،50؛ ط از گناه)ذاری
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5-2. اسباب رستگاری در روایات

ــه  ــد متعــال، آراســته شــدن ب ــه رســتگاری و بهره منــدی از آمــرزش خداون ــات رســیدن ب در روای
برخــی ویژگی هــا از قبیــل شــناخت، دوســت داشــتن، تمّســک و در پیــش گرفتــن راه اهــل بیــت
b، ذکــر شــده اســت. برخــی از آن روایــات را بــا محتوایشــان ذکــر و روایــت اول را از آنجــا کــه دلیل 
بــر مّدعــای مــا »تعــارض محتــوای روایــت خثیمــه بــا محتــوای روایــات آمــرزش زائِر امــام« اســت، از 

نظــر ســندی و محتوایــی بررســی می کنیــم.

ــا  ــه م ــس ب ــد: »هرک ــه فرمودن ــنیدم ک ــرg ش ــام باق ــد از ام ــه می گوی ــت؛ خیثم ــت نخس روای
تمّســک جویــد، نجــات یابــد و بــه مقصــد رســد و هرکــس از مــا ســر بپیچــد و عقــب مانــد، غــرق 
شــود... و ماییــم کــه بــه وجــود مــا از شــما عــذاب برداشــته شــود، پــس هرکــس کــه مــا را شــناخت 
ــا  ــه م ــت و ب ــناخت، از ماس ــا را ش ــّق م ــت و ح ــش گرف ــا را در پی ــد و راه م ــا ش ــا بین ــارۀ م و درب

.)145 ج1:  بپیوندد«)صّفــار،1391، 

5-2-1. بررسی سندی روایت نخست »روایت خیثمه«

َحَدَثنــا َعبُداللــِه بــِن عاِمــر َعــن العبــاس بــن معــروف َعــن عبدالرحمن بن أبــی عبداللــه البصری 
ــان  ــر g قــال... تمامــی راوی ــی َجعَف ــن أب ــه  َع ــن َخیَثَم ــر َع ــی بصی ــن أب ــی المعــزی َع ــن أب َع
ایــن حدیــث، ثقــه و روایــت از نظــر ســندی صحیــح اســت؛ چراکــه »ابوجعفــر محمــد بــن حســن 
ــاس  ــان:218(، »عب ــر« )هم ــِن عاِم ــِه ب ــی، 1432 ق:354(، »َعبُدالل ــروخ صّفار«)نجاش ــن ف ب
ــی  ــان:254(، »أب ــه البصری«)هم ــی عبدالل ــن أب ــن ب ــان:281(، »عبدالّرحم ــن معروف«)هم ب
المعّزی«)همــان: 133( و »أبی بصیر« نجاشــی )همــان: 346( و » َخیَثَمه«)همــان: 110( توثیق 
شــده اند. آیت اللــه خویــی می نویســد: »اگــر در روایــات، أبوبصیــر بــه صــورت مطلــق آمــده، همــان 

یحیــی بــن أبــی القاســم ثقــه اســت«)خویی، 1413ق، ج22 :52(. 
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5-2-2. بررسی محتوای حدیث نخست»روایت خیثمه«

ایــن حدیــث به روشــنی بیــان می کنــد کــه هرکــس بــه اهــل بیــتb تمّســک جویــد، از گردنه هــا 
عبــور می کنــد و هرکــس بــه آن هــا متمّســک نشــود، نابــود می شــود و هرکــس راه و روش آن هــا را 
ســرلوحۀ زندگــی خویــش قــرار بدهــد و از دســتورهای آنــان تبعّیــت کنــد بــه اهــل بیــت می پیوندد.

روایــت دوم؛ روایــت امــام صــادقg در ذیــل آیــۀ 82 ســورۀ طــه که ســخن از غّفــار بــودن خداوند 
ــرده  ــی ک ــام معرف ــناخت ام ــداء را ش ــراد از اهت ــت، م ــرح اس ــرزش مط ــای آم ــه ه ــال و زمین متع
ــاَل:  ــُه ق ــُه الل ــی رِحَم ــلمان الفارس ــن َس ــوم؛ َع ــت س ــت)بحرانی، 1428ق، ج5: 180(. روای اس
ــاُس إنَّ اللــَه باهــَی  ِبُکــم ِفــی هــَذا الَیــوِم َلَیغِفَرَلُکم  َهــا النَّ َخــَرَج رســُوُل اللــِه n َیــوَم َعَرَفــَه َفقــاَل أیُّ
ــِعیَد  ــی یــا َعِلــیُّ  َفَدنــا ِمنــه َفأَخــَذ ِبَیــِدِه ُثــمَّ قــاَل إنَّ السَّ ــه ُثــمَّ قــاَل ادُن َمنِّ ــًه َو َیغِفــَر ِلَعِلــیٍّ خاصًَّ عامَّ
ــقیِّ َمن َعصاَک  ــقِی َحقَّ الشَّ ــِقیِّ  ُکلَّ الشَّ ــعیَد َمــن أطاَعــَک  َو َتــَواّلَک ِمــن َبعــدی َو إنَّ الشَّ ُکلَّ السَّ

َو َنَصــَب َلــَک َعــداَوًه ِمــن َبعــدی )مفیــد،1364 :177(.

روایــت چهــارم؛ ســعادتمند و خوشــبخت کســی اســت کــه از تــو فرمانبــرداری کنــد و بدبخــت 
کســی اســت کــه از تــو نافرمانــی کنــد: »َســَعَد َمــن أطاَعــَک  َو َشــِقَی َمــن َعصــاَک« )ابــن بابویــه، 
ــدی از  ــی و بهره من ــعادت آدم ــت: س ــن اس ــر ای ــت اخی ــه روای ــوای س 1393، ج1: 448(. محت
آمــرزش خداونــد متعــال، بــه شــناخت و فرمانبــرداری از اهــل بیــتb گــره خــورده و درمقابــل، 

تخلــف از دســتورات اهــل بیــت b موجــب شــقاوت اســت.

ــی َغَفــَر الُلــه  َمــن زاَرِنــی عارفــًا ِبَحقِّ
َ
6. بررســی ســندی و محتوایــی روایــِت مــورد بحث»ف

ــر« خَّ
َ
نِبــِه َو مــا َتأ

َ
َم ِمــن ذ َلــُه مــا َتَقــدَّ

روایــات متعــّددی دربــارۀ اثــر بخشــش زائــر امــام رضــاg وجــود دارد کــه نمونــه ای از آن روایــات 
از نظــر محتوایــی و ســندی بررســی می شــود.

متــن روایــت مــورد بحــث: حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الولیــد رضــی اللــه عنــه، 
قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن الصفــار، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عیســی، عــن الحســن بــن 
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ی  قتُل ِبالّســمِّ َمظُلومــًا  َفَمــن زاَرِنــی عارفــًا ِبَحقِّ
ُ
علــی الوّشــاء قــال: أبوالحســِن الّرضــاg: إّنــی َســأ

ر)ابــن بابویــه، 1384، ج2: 645(.  خَّ
َ
َم ِمــن َذنِبــِه َو مــا َتأ َغَفــَر الُلــه َلــُه مــا َتَقــدَّ

6-1. بررسی سندی روایت 

ــت:  ــرح اس ــن ش ــه ای ــه ب ــتند ک ــه دانس ــی ثق ــیخ طوس ــی و ش ــث را نجاش ــان حدی ــۀ راوی هم
»محمدبــن الحســن بــن احمــد بــن الولید«)نجاشــی،1432ق:382؛ طوســی، 1435ق:237 ( و 
»ابوجعفــر محمــد بــن حســن بــن فــروخ صفار«)نجاشــی، 1432 ق: 354( و »احمد بــن محمدبن 
عیسی«)نجاشــی، 1432 :84؛ طوســی، 1435 : 78( و »الحســن بــن علــی الوّشاء«)نجاشــی، 

1432 ق: 39(. 

براســاس توثیــق تمامــی راویــان از جانــب رجالــی صاحب نــام و متخّصــص در فــّن رجــال یعنــی 
نجاشــی، روایــت مذکــور از نظــر ســندی صحیــح اســت؛ چراکــه نجاشــی در پــی معرفــی راویــان 
شــیعه بــوده، و در بررســی راویــان مذکــور در حدیــث مــورد بحــث، ســخنی از غیرامامی بــودن آن ها 

نــدارد.

6-2. بررسی محتوای روایت

محتــوای روایــت آن اســت: کســی حقیقــت شــخصّیت امــام رضــاg  را با شــناخت زیــارت کند، 
خداونــد متعــال گناهــان مــا تقــّدم و مــا تاّخر)گناهــان کهنــه و جدیــد( وی را می بخشــد. اســتاد 
ــد  ــد: »بای ــدوق« می نویس ــیخ ص ــال ش ــاب االعم ــال و عق ــواب االعم ــاب »ث ــم کت ــاری مترج غف
ــر را  ــده شــده کــه مــا َتأخَّ ــر؛ مــا یأتــی نیســت و غالبــا دی م َو مــا َتأخَّ ــدَّ دانســت کــه معنــی مــا َتَق
م  گناهــان آینــده معنــا کرده انــد و ایــن از جهــت عــدم دّقــت در لفــظ حدیــث اســت؛ زیــرا مــا َتَقــدَّ
ــر هــر دو فعــل ماضــی اســت و نبایــد بــه مضــارع ترجمــه شــود«)ابن بابویــه، 1393،ج1  َو مــا َتأخَّ
:194(. حــّق همــان اســت کــه اســتاد غفــاری نوشــت؛ بایــد به گناهــان کهنــه و جدید معنا شــود؛ 
چراکــه معنــای مضــارع، موجــب سســتی در انجــام تکالیــف الهــی و زمینــه بی بندوبــاری را فراهــم 
آورده و وعــدۀ بخشــش قبــل از انجــام گنــاه، بــا روح کّلــی قــرآن و فلســفه رســالت پیامبــر اســالم که 
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ــف بــه انجــام دســتورات خداونــد متعــال اســت و همچنیــن بــا راهنمایی هــای ائمــه در  دعــوت مکَلّ
جهــت هدایــت و ســعادت بشــر هم خوانــی نــدارد.

7. نقد اجمالی دیدگاه های مطرح شده

در تبییــن نظــر برگزیــده، کامــل نبــودن دو دیــدگاه ارائــه شــده مشــخص می شــود، ولــی بــرای 
ــه بررســی دو تحلیــل ذکــر شــده، می پردازیــم. آنکــه بحــث طوالنــی نشــود به اجمــال ب

7-1. نقد دیدگاه نخست »دیدگاه مجلسی اّول«

در بررســی دیــدگاه مجلســی اّول گفتــه می شــود اســتحقاق گنهــکار بــه عقاب، مــورد اّتفــاق اهل 
عــدل اســت)عالمه حّلــی، 1431ق: 433( و از مســّلمات متــون دینــی اســت کــه آمــرزش خداوند 
ــاح  ــای افتت ــه در دع ــرد؛ چنان ک ــورت می گی ــش ص ــورد بخش ــخص م ــتگی ش ــاس شایس ــر اس ب
حَمِه)قمــی، 1377: 294(.  می خوانیــم؛ َو أیَقنــُت أنــَت أرَحــُم الّراِحِمیــَن ِفــی َموِضــِع الَعفــِو َو الرَّ
ــا محتــوای بســیاری از نصــوص قرآنــی و برخــی روایــات  ــر آنکــه برداشــت مجلســی اّول ب عالوه ب
b صحیــح الّســند کــه رســتگاری و آمــرزش را در پرتــو ایمــان، عمــل صالــح و تبعّیــت از اهــل بیت
معرفــی کــرده اســت، در تعــارض آشــکار اســت کــه مــا در ســطور قبلــی راه هــای رســتگاری در قرآن 

و روایــات را ذکــر کردیــم.

7-2. نقد دیدگاه دوم

بخشی از این دیدگاه صحیح است، ولی تحلیل کامل و تمام نیست.

اینکــه فرمــود: لغــزش و خطــای ســرزده در صــورت غفلــت را خــدا می بخشــد، بــر اســاس آیــۀ 31 
ســورۀ نســاء البتــه بــا داشــتن  والیــت اهــل بیــت b امــری مســّلم و مــورد اّتفــاق اســت، ولــی از 
روایــات دیگــر برمی آیــد کــه خداونــد متعــال، گناهــان کبیره زائر را با داشــتن ســه شــرط: شــناخت 
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حــّق، حرمــت و داشــتن والیــت اهــل بیــت b درصورتی کــه بــا تحّمــل رنج هــای دنیــوی، هنــگام 
مــرگ، بــرزخ و محشــر پــاک نشــده باشــد، به ســبب شــفاعت اهــل بیــت b مــورد آمــرزش قــرار 

می دهــد.

8. دیدگاه مختار »آمرزش کبائر با داشتن شرایط پس از تحّمل سختی ها«

بــرای تبییــن نظــر برگزیــده، ناگزیــر بــه ذکــر برخــی نــکات بــرای روشــن شــدن دیــدگاه پذیرفتــه 
شــده ایم:

8-1. وعــدۀ امــام معصــوم g به بخشــش گناهــان کوچک درصــورت اجتنــاب از گناهان 
کبیره

همان گونــه کــه در برخــی آیات)نســاء، 31(، وعــدۀ بخشــش گناهــان صغیــره مؤمنیــن در صورت 
اجتنــاب از گناهــان کبیــره داده شــده، در برخــی روایــات از لســان برخــی امامــان وعــده مذکــور 
تأکیــد شــده اســت. در علــم کالم اســالمی، اســتحقاق ثــواب بــر عملــی را بــر مقــرون نمــودن بــه 
ــال و  ــد متع ــت خداون ــر معرف ــدن ب ــی مان ــمرده و باق ــز ش ــد را جای ــب خداون ــر از جان ــی دیگ عمل
اعتقــاد بــه رســالت پیامبــر n را از شــرایط اســتحقاق ثــواب می دانند)عالمــه حلــی، 1431ق: 
435(. نگارنــده بــا جســت وجو در روایتــی صحیــح الّســند)مفید، 1364: 168( از میّســر از امــام 
ــودن  ــا دارا ب ــر ب ــاب از کبائ ــطۀ اجتن ــر را به واس ــش صغائ ــدن از بخش ــوردار ش ــادق g، برخ ص
والیــت اهــل بیــتb می دانــد. در ذیــل متــن روایــت میّســر و محتــوای آن را ذکــر و همچنیــن بــا 
بررســی ســندی، روشــن خواهــد شــد کــه روایــت معتبــر بــوده و دلیــل نگارنــده به »بخشــش صغائر 

به واســطه اجتنــاب از کبائــر، بــا دارا بــودن والیــت اهــل بیــت b« اســت. 

 8-1-1. متن روایت میّسر

قــال: أخَبَرِنــی أبوالقاســِم جعفــر بــن محمــد َرِحَمــُه اللــُه َعــن أبیــِه َعــن ســعد بــن عبداللــِه َعــن 
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أحمــد بــن عیســی َعــن محمــد بــن َســنان َعــن عبدالکریــم بــن عمــرو و ابراهیم بــن راَحــَه البصری 
ــد علیهماالّســالم: مــا َتقــوُل فیَمن  ــر قــال:  قــاَل ِلــی أبوَعبِداللــه َجعَفــُر بــُن ُمَحمَّ جمیعــا قــاال میسَّ
صحاِبــَک َعلــی َهــذا المــِر؟ قــاَل: ُقلــُت: 

َ
 ِمنــَک َو ِمــن أ

ُ
ــُه َیبــَرأ ال َیعِصــی اللــَه فــی أمــِرِه َو َنهِیــِه إاّل أنَّ

ن َتقــوَل. قــاَل: َقلــُت: 
َ
ــذی آُمــُرَک أ نــا الَّ

َ
ــی أ َو مــا َعَســیُت أن أقــوَل َو أَنــا ِبَحضَرِتــَک؟ قــاَل: ُقــل: َفإنِّ

نــوِب مــا  ــر مــا َتقــوُل ِفــی َمــن َیدیــُن اللــَه ِبمــا َتدیُنــُه ِبــِه، َو فیــِه ِمــَن الذُّ ُهــَو ِفــی الّنــاِر. قــاَل یــا ُمیسَّ
ــُه ُمجَتِنــَب الَکباِئــِر؟ قــاَل: ُقلــُت: َو مــا َعَســیُت أن أقــوَل َو أَنــا ِبَحضَرِتــَک؟ قــاَل:  نَّ

َ
ِفــی الّنــاِس ِإاّل أ

ن تقــوَل: 
َ
ُج أ ــَک َتَحــرَّ ــِه. قاَلــک َفَلَعلَّ ن َتقــوَل. قــاَل: ُقلــُت: ِفــی الَجنَّ

َ
ــذی آُمــُرَک أ نــا الَّ

َ
ــی أ ُقــل: َفإنِّ

َوَجــلَّ َیقــوُل: ِإن  ــِه،ِإنَّ اللــَه َعزَّ ــُه ِفــی الَجنَّ ج، َفِإنَّ ــِه؟ قاَلــک ُقلــُت: اَل، قــاَل: َفــاَل َتَحــرَّ ُهــَو ِفــی الَجنَّ
ْدَخــاًل َکِریًما)نســاء،31( )مفید  َئاِتُکْم َوُنْدِخْلُکــم مُّ ْر َعنُکــْم َســیِّ َتْجَتِنُبــوْا َکَبآِئــَر َمــا ُتْنَهــْوَن َعْنــُه ُنَکفِّ

.)168-167  :1364،

میّســر می گویــد: امــام صــادق g بــه مــن فرمــود: چــه می گویــی دربــارۀ کســی کــه بــه هیــچ وجــه 
در امــر و نهــی خــدا نافرمانــی او را نکنــد؛ جــز اینکــه از تــو و یارانــت بــه عّلــت پذیــرش ایــن امر)امامت ما 
خانــدان( بیــزاری جویــد؟ گفتــم در حضــور شــما چه عــرض کنم؟ امــام صــادق g فرمــود: بگو چون 
مــن دســتور داده ام بگویــی جــای چنیــن کســی در دوزخ اســت. بــاز فرمــود: نظــر تــو دربــارۀ کســی که 
بــرای خــدا دینــداری کنــد بــه همان چیــزی که تــو بــدان دینــداری می کنی)معتقد بــه والیــت و امامت 
ماســت( و به جــز گناهــان بــزرگ ســایر گناهانــی کــه مــردم مرتکــب می شــوند نیــز از وی ســر می زنــد 
چیســت؟ گفتــم: در حضــور شــما چه عرض کنــم؟ فرمــود: بگو چون مــن به تــو دســتور داده ام بگویی 
چنیــن کســی در بهشــت اســت. فرمــود: گویــا برایت مشــکل اســت کــه بگویــی: او در بهشــت اســت؟ 
گفتــم: نــه، فرمــود: برایــت مشــکل نباشــد، او در بهشــت اســت. خداونــد عّزوجــّل می فرمایــد: اگــر از 
گناهــان بــزرگ کــه از آن برحــذر داشــته می شــوید دوری کنیــد؛ مــا گناهــان کوچک شــما را پوشــانده و 

از آن هــا درمی گذریــم و شــما را در جایگاهــی گرامــی وارد می ســازیم.

8-1-2. بررسی سند روایت میّسر

تمامــی راوایــان حدیــث فــوق را نجاشــی، شــیخ طوســی، شــیخ مفیــد و ابــن شــهر آشــوب توثیــق 
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نموده انــد کــه بــه ایــن شــرح اســت: مفید)نجاشــی، 1432ق: 399؛ طوســی، 1430ق: 499؛ 
طوســی،  1435ق: 239(، جعفــر بــن محمد)نجاشــی، 1432ق:123(، أبیِه)محمــد بــن جعفــر 
بــن موســی بــن قولویــه(، )نجاشــی،1432ق: 214(، ســعد بــن عبدالله)بــن أبــی خلف االشــعری 
ــی، 1432ق:84؛  ــن عیسی)نجاش ــد ب ــن محّم ــی، 1432ق: 177( و احمد ب ــی(، )نجاش القم
طوســی، 1435ق: 78( توثیــق شــده اند. »محّمــد بــن ســنان« را اگرچــه برخــی تضعیــف ولــی 

ــد. برخــی وی را توثیــق کرده ان

شــیخ مفیــد و بــزرگان دیگــر وی را ثقــه دانســته و کّشــی روایاتــی را در مــدح وی نقــل کــرده کــه 
داللــت بــر توثیــق وی دارد و در مجمــوع بایــد گفــت محّمــد بــن ســنان، ثقه اســت، چراکه نجاشــی 
ــن ســعید را نقــل کــرده  ــد ب ــن محّم وی را تضعیــف نکــرده؛ بلکــه تضعیــف أبوالعبــاس أحمــد ب
است)نجاشــی، 1432ق: 328( و همچنیــن علــّی بــن حســین داود می گویــد: از أباجعفــر امــام 
جــواد g  شــنیدم کــه از محّمــد بــن ســنان بــه نیکــی یــاد کــرد و فرمودنــد: به واســطۀ اینکــه مــن 
از او راضــی هســتم، خداونــد از او راضــی شــود. او هرگــز نــه بــا مــن و نــه بــا پــدرم مخالفتــی نکــرده 
است)طوســی، 1378: 605(. اگرچــه در زندگانــی خــود دچــار لغــزش شــده، ولــی ســرانجام ثابت 
قــدم مانــده اســت و مــورد توثیــق امــام جــواد و بســیاری از دانشــمندان امامیــه قــرار گرفت)عــرب و 

نقــی زاده،1390: 148-170(. »ابراهیــم بــن راَحــَه البصــری« در رجــال ذکــر نشــد.

»عبدالکریــم بــن عمــرو«؛ وی را نجاشــی توثیــق نمــوده است)نجاشــی، 1432ق: 245(. ذکــر 
نشــدن »ابراهیــم بــن راَحــَه البصــری«، ضــرری بــه صحــت ســند روایــت نمی زنــد؛ چراکــه ایشــان 
بــا عبدالکریــم بــن عمــرو بــا هــم از میّســر بــن عبدالعزیــز نقــل می کننــد و ثقــه بــودن »عبدالکریــم 

بــن عمــرو« در صحــت ســند کفایــت می کنــد.

طــی(؛ از امــام باقــر و امــام صــادق g روایــت  ــر بــن عبدالعزیــز النخعــی بّیــاع الزُّ ر«)ُمَیسَّ »ُمَیسَّ
می کرد)نجاشــی، 1432ق: 368(. وثقــه علــّی بــن الحســن وعــده ابــن شهرآشــوب مــن خــواص 
ــات  ــال العاّلمــه مــن القســم االول و قــد روی الکلینــی و الکشــی روای اصحــاب الصــادق g و ق

جلیلــه شــریفه دالــه علــی عظیــم المنزلــه و ســمو مرتبته)حســینی بغــدادی،1374 :507(.
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8-1-3. محتوای روایت میّسر

 محتوای حدیث معتبِر میّسر در أمالی شیخ مفید، دو مطلب را بازگو می کند:

 1. دشمنی با اهل بیت b موجب دخول در جهنّم است.

ــده  ــش آمرزی ــان کوچک ــر، گناه ــاب از کبائ ــورت اجتن ــت b درص ــل بی ــت اه ــرای والی  2. پذی
ــه را محــدود و بیــان می کنــد کــه بــدون  ــه ایــن معنــا کــه روایــات مــد نظــر مفهــوم آی می شــود؛ ب
داشــتن والیــت اهــل بیــت b، خداونــد متعــال گنــاه کوچــک اجتنــاب کننــده از کبائــر را بــدون 

ــرار نمی دهــد. ــت اهــل بیــت مــورد آمــرزش ق برخــورداری از والی

 b 8-2. شرط های آمرزش زائر ائمه

روایات آمرزش زائر امامان b به دو قسم تقسیم می شود:

در برخــی روایــات به طــور مطلــق از آمــرزش زائــر ســخن بــه میــان آمــد و در برخــی دیگــر آمــرزش 
زائــر بــا برخــی قیــود همــراه اســت. در روایاتــی کــه قیــودی بــرای زائــر امامــان b ذکــر شــده، ســه 

قیــد اســت کــه عبــارت اســت از:

8-2-1. شناخت امام

مفهــوم شــناخت ائمــه b ایــن اســت کــه زائــر، آنــان را واجــب االطاعــه بدانــد و از آنــان پیــروی 
کنــد. امــام صــادقg در بیانــی مــراد از عرفــان بــه حــّق امــام را واجــب االطاعــه دانســتن معرفــی 
ــی،  ــت«)حّر عامل ــب اس ــش واج ــه اطاعت ــت ک ــی اس ــد او امام ــت: »بدان ــوده اس ــرده و فرم ک
ــَو  ــا َو ُه ــُه َیعِرُفَن ــَم أنَّ ــن َزَع ــِذَب َم ــادقg فرمود:َک ــام ص ــن ام 1397ق، ج10: 435(. همچنی
ــٌک ِبُعــرَوٍه َغیرنا)ابــن بابویــه، 1385، ج2 :422(؛ شــخصی کــه فکــر کنــد مــا را می شناســد  ُمَتَمسِّ
ــا را  ــه اســت: »کســی کــه م ــا چنــگ زده باشــد، دروغ گفت ــه دســتگیره ای جــز )احــکام( م و او ب
شــناخت جــز از مــا در احــکام پیــروی نمی کنــد«. در روایتــی دیگــر از رســول اکــرمn نقــل شــد 
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کــه حضــرت فرمــود: »ســوگند بــه آن کــس کــه جــان مــن در دســت اوســت، عمــل هیــچ بنــده ای 
مگــر بــا شــناخت و اعتقــاد بــه والیــت مــا بــه او ســودی نرســاند«)مفید، 1364: 154(.

8-2-2. حرمت داری

ــه  ــت ک ــری اس ــرط های دیگ ــواران از ش ــه آن بزرگ ــرام ب ــت b و احت ــل بی ــتن اه ــّدس دانس مق
حســین بــن محّمــد قمــی از امــام کاظــم g نقــل کــرده اســت:

ــُه َو ُحرَمَتــُه َو  ــالم َبَشــطِّ الُفــراِت ِإذا َعــَرَف َحقَّ ِبــی َعبِداللــِه َعَلیــِه السَّ
َ
دنــی مــا ُیثــاُب ِبــّه زاِئــُر أ

َ
»أ

ــه،1366، ج1 :194(1.   ــن بابوی َر«)اب ــِه َو مــا َتأخَّ ــن َذنِب َم ِم ــدَّ ــُه مــا َتَق ــَر َل ن ُیغَف
َ
ــُه أ ِوالَیَت

8-2-3. والیت پذیری

قبــول سرپرســتی ائمــهb و داشــتن والیــت اهــل بیــتb، شــرط ســومی اســت کــه در برخــی 
روایــات بــرای زائــر امامــان b در برخــوردار شــدن آمــرزش الهــی ذکر شــده اســت. مراد از رســیدن 
بــه والیــت آن اســت کــه انســاِن دارنــدۀ والیــت اهــل بیــت b تمــام تالشــش در پرهیــز از گنــاه 
و انجــام دســتورات الهــی باشــد، اگرچــه امــکان دارد بــه خاطــر غفلــت و هــوای نفــس، مرتکــب 
ُکــم َلــن َتناُلــوا  برخــی زشــتی ها شــود. امــام صــادق g در تبییــن والیتمــداری می فرمایــد: »َفإنَّ
َوالَیَتَنــا إاّل ِبالــَوَرِع َو اإلجِتَهاِد«)طوســی، 1383، ج2: 770(.2 روایــات فراوانــی بــر ضــرورت پذیرش 
سرپرســتی و والیتمــداری اهــل بیــت b در قبولــی اعمــال در متــون روایــی آمــده اســت کــه ســه 
نمونــه بــرای اثبــات مّدعــا ذکــر و روایــت نخســت و دوم بــرای تقویــت اثبــات اّدعــا از منظــر ســندی 

ــود. ــی می ش بررس

روایــت نخســت؛ در روایــت صحیحــی، امــام صــادق g از رســول اکــرم n نقــل کــرد کــه آن 
حضــرت فرمــود: ســوگند بــه آن کــس کــه مــرا بــه پیامبــری برانگیختــه؛ اگــر مــردی بــا عمــل 70 

1. امــام کاظــم g فرمــود: کمتریــن بهــره ای کــه نصیــب زائــر امــام حســین g در کنار شــط فــرات شــود درصورتی کــه حــّق آن حضرت 
را بشناســد و حرمتــش را بدانــد و دارای والیتــش باشــد، آن اســت کــه گناهــان کهنــه و تــازه اش همــه آمرزیده می شــود.

2. شما هرگز به والیت ما نمی رسید مگر به پارسایی و تالش.
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پیامبــر خــدا را دیــدار کنــد و والیــت اولــی االمــر از مــا اهــل بیــت را نداشــته باشــد؛ خداونــد هیــچ 
توبــه و فدیــه و کار نیکــی را از وی نخواهــد پذیرفت)مفیــد، 1364: 126(. محتوای روایت آن اســت 

کــه هیــچ عمــل نیکــی بــدون داشــتن والیــت اهــل بیــت پذیرفتــه نخواهــد شــد.

بررســی ســند روایــت نخســت؛ تمامــی راویــان حدیــث فــوق ثقــه و امامــی هســتند و حدیــث از 
نظــر ســند صحیــح اســت. أبوالقاســم جعفربــن محّمــد را نجاشــی ثقــه دانست)نجاشــی،1432ق 
:123(. همچنیــن »أبیه«)محّمــد بــن قولویــه الجمــال( را نجاشــی از خیــار اصحــاب ســعد 
بــن عبداللــه )همــان( برشــمرد. ســعد بــن عبدالله)االشــعری القمــی( را)نجاشــی،1432ق 
عیســی،  بــن  محّمــد  بــن  احمــد  کردنــد.  معرفــی  ثقــه  طوســی،1435ق: 135(  :177؛ 
)نجاشــی،1432ق :82؛  طوســی،1435ق: 68( را ثقــه برشــمردند. حســن بــن محبــوب را شــیخ 
ــن  ــزارم  ب ــی،1432ق :434( و »م ــن الحکم()نجاش ــام )ب ــی،1435ق: 96( و هش طوسی)طوس

حکیــم« )نجاشــی،1432ق :424( را نجاشــی ثقــه دانســته اند.

 g روایــت دوم؛ جابــر بــن یزیــد جعفــی در حدیثــی طوالنــی کــه در وصــف شــیعه از امــام باقــر
نقــل کــرد، می گویــد: آن حضــرت بــه وی فرمــود: ای جابــر، بــه خــدا ســوگند، شــیعۀ مــا نیســت 
مگــر کســی کــه تقــوا داشــته باشــد و از خــدا اطاعــت کنــد... ای جابــر، مذهب هــا تــو را فریــب 
ــت او را  ــی دارم و والی ــت م ــّی را دوس ــد: عل ــه بگوی ــت ک ــی اس ــن کاف ــان همی ــر انس ــا ب ــد، آی نده
بپذیــرد؟ پــس اگــر گفــت: همانــا مــن رســول خــدا را دوســت مــی دارم  و رســول خــدا n واالتــر 
از علــی g اســت؛ ســپس بــه عمــل او عمــل نکنــد و ســّنت پیامبــر n را تبعّیــت نکنــد، ایــن 
دوســت داشــتن، هیــچ نفعــی بــه او نخواهــد رســاند... ســوگند بــه خــدا کــه نزدیکــی و تقــّرب بــه 
خداونــد میّســر نمی شــود مگــر بــا اطاعــت از او و مــا ســند رهایــی از آتــش را بــا خویشــتن نداریــم 
و کســی حّجتــی بــر خداونــد نــدارد؛ هرکســی مطیــع خداونــد متعــال باشــد، دوســت ماســت و 
هرکــس نســبت بــه خداونــد متعــال نافرمــان باشــد، دشــمن ماســت. بــه والیــت مــا مگــر بــا ورع 

ــه، 1393، ج2 :1022(. ــید)ابن بابوی ــت نمی رس ــل درس ــاه( و عم ــز از گن )پرهی

محتــوای روایــت جابــر بــن یزیــد جعفــی آن اســت: بــرای رســیدن بــه والیــت و دوســتی بــا اهــل 
ــوده و  ــح ضــروری ب ــرای انجــام واجبــات و داشــتن عمــل صال بیــتb، دوری از گنــاه، تــالش ب
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ــد  ــر بــن یزی دوســتی بــدون اجتنــاب از گنــاه بی فایــده اســت. بررســی ســندی روایــت دوم )جاب
ــی، 1435ق:237( و  ــی، 1432ق:389؛  طوس ــن بابویه)نجاش ــّی ب ــن عل ــد ب ــی(؛ محّم جعف
محّمــد بن الحســن بن احمــد بــن الولیــد )نجاشــی،1432ق:382؛ طوســی، 1435ق:237 (؛ و 
أحمــد بــن أبــی عبداللــه البرقــی، )نجاشــی،1432ق: 76؛ طوســی، 1435ق: 62(، و أحمــد بــن 

الّنضــر الخــّزاز) نجاشــی، 1432ق: 98( توثیــق شــده اند.

عمــرو بــن شــمر؛ اگرچــه نجاشــی )نجاشــی،1432 ق: 60( وی را تضعیف نمود، ولــی به قرائنی 
از قبیــل روایــت کــردن أجــالء و پنــج نفــر از اصحــاب اجمــاع، اعتمــاد کــردن شــیخ مفیــد بــه وی در 
نقــل روایــت از وی و مهم تــر آن کــه وجــود وی در اســناد تفســیر قمــی کــه صاحــب کتــاب مذکــور 
بــه ثقــه بــودن راویــان حدیــث کتابــش شــهادت داده اســت، ثقــه محســوب می شــود و تضعیــف 

نجاشــی ضــرری بــه ثقــه بــودن وی نمی رســاند.

جابــر بــن یزیــد جعفــی؛ اگرچــه وی را نجاشــی تضعیــف کــرد، ولــی وی بــه قرایــن متعــّددی از 
قبیــل توثیــق شــیخ مفیــد، عاّلمــه و توثیــق وی از جانــب ابــن الغضائــری کــه ســخت گیر در توثیــق 
راویــان اســت و برشــمردن وی از خــواّص امــام باقــر g از جانــب إبــن شــهر آشــوب؛ ســزاوار اســت 
 gکــه وی را از ثقــات أجــال بدانیم)حســینی بغــدادی، 1415ق: 80(. روایــت ســوم؛ امــام صادق

فرمــود: دوســتی و والیــت اهــل بیــت واجــب و الزم شــمرده شــده اســت)مفید، 1364: 73(.

8-3. سختی ها موجب کفارۀ گناهان

ــرزخ را، کفــاره گناهــان و  ــا، هنگامــه مــرگ و عــذاب ب ــات معتبــر، ســختی های دنی برخــی روای
ــاک شــدن انســان مؤمــن گنهــکار از گناهــان دانســته اند. موجــب پ

ســماعه بــن مهــران از امــام صــادق g روایــت کــرد، زمانی کــه گناهــان بنــده زیــاد شــود و آن هــا 
را جبــران نکنــد، خداونــد او را بــه انــدوه دنیایــی گرفتــار می ســازد تــا کفــارۀ آن هــا گــردد و اگــر ایــن 
نشــد، بیمــارش می کنــد تــا کفــاره اش شــود و اگــر ایــن نشــد، هنــگام مــرگ بــر او ســخت می گیــرد 
ــات  ــگام مالق ــا هن ــد ت ــش می کن ــرش عذاب ــد، در قب ــن نش ــر ای ــد و اگ ــان او باش ــارۀ گناه ــا کف ت
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ــماعه  ــت س ــوای روای ــه، 1393، ج1 :492(. محت ــد)ابن بابوی ــته باش ــی نداش ــروردگارش گناه پ
آن اســت: ســختی های دنیــا، هنــگام مــرگ و بــرزخ، کفــارۀ گناهــان آدمــی و برطــرف شــدن اثــر 
گنــاه از روح آدمــی می شــود. ایــن روایــت قابــل اعتمــاد اســت، چراکــه روایــان ایــن حدیــث احمــد 
بــن محّمــد بــن یحیــی العطــار، از مشــایخ اجــازه شــیخ صــدوق و مترضــی وی بــود و شــهید ثانــی 
ــه؛  ــن عبدالل ــعد ب ــدادی، 1415ق: 41(. س ــینی بغ ــق کرده اند)حس ــی وی را توثی ــیخ بهای و ش
نجاشــی وی را توثیــق کرد)نجاشــی، 1432ق: 177(. هیثــم بــن ابــی مســروق؛ نجاشــی و شــیخ 
طوســی در وثاقت و تضعیف وی ســخنی نگفته اند)نجاشــی، 1432ق: 437؛ طوســی، 1435ق: 
260( ولــی کشــی می گویــد: اصحــاب مــا از او بــه خیــر یــاد کردنــد و آیت اللــه خویــی می نویســد: 
»و هــو حســن معتمد علیه«)حســینی بغــدادی، 1415ق: 525(. »حســن بن محبوب«)طوســی، 

1435ق:6( و »ســماعه بــن مهــران«، )نجاشــی، 1432ق: 217( توثیــق شــده اند.  

b8-4. شفاعت اهل بیت

مســلمانان بــر ثبــوت شــفاعت پیامبر اکــرمn اّتفــاق نظــر دارند)عالمــه حلــی،1430ق: 452.( 
هــِل 

َ
َخــرُت َشــفاَعِتی ِل دلیــل آن  برخــی آیــات و ســخن پیامبــر اکــرم n اســت کــه فرمــود: »إدَّ

ِتــی«. همچنــان کــه شــفاعت بــرای حضــرت رســول اکــرم n ثابــت اســت بــرای  مَّ
ُ
الَکَباِئــِر ِمــن أ

ائمــه اطهــار هــم ثابــت اســت و دلیــل آن بســیاری از روایــات اســت کــه از آن بزرگــواران صــادر شــده 
اســت)فاضل مقــداد، 1414ق: 293(. درحقیقــت شــفاعت در قیامت )ســبحانی، 1370: 193( 
و مربــوط بــه مــا بعــد برزخ)مطهــری، 1375، ج1: 340( اســت. در روایتــی بــا ســند صحیــح از امام 
رضــاg کــه در ذیــل بــا بررســی ســندی آورده می شــود، محتــوای آن ایــن اســت: زیــارت اهــل 

بیــت b موجــب دریافــت مغفــرت الهــی اســت.

محّمــد بــن علــّی ماجیلویــه عــن علــی بــن إبراهیــم عــن أبیــه عــن عبدالّســالم بــن صالــح قــال 
َوَجــلَّ ُترَبِتــی ُمخَتلــف  قتل ِبالّســمِّ َمظُلومــًا  َو َیجَعــُل اللــُه َعزَّ

ُ
ضــا g یقــول ِإّنــی َســأ ســمعت الرِّ

کــَرَم 
َ
ــِذی أ هــِل محبتــی َفَمــن َزاَرِنــی ِفــی ُغرَبِتــی َوَجَبــت َلــُه ِزیاَرِتــی َیــوم الِقیاَمــِه َو الَّ

َ
ِشــیَعتی َو أ

َحــد ِمنُکــم ِعنــَد َقبــِری ِإالَّ اســُتِحَق 
َ
ِه َو اصَطفــاُه َعلــی َجِمیــِع الَخِلیَقــِه اَل ُیَصّلــی أ ّبــوَّ ــدًا ِبالنُّ ُمَحمَّ
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ــی اللــُه َعَلیــِه  َباإلماَمــِه َو  ــٍد َصلَّ کَرَمنــا بعــد ُمَحمَّ
َ
ــِذی أ َوَجــلَّ َیــوم یلقــاه َو الَّ الَمغِفــَره ِمــَن اللــِه َعزَّ

َوَجــّل َیــوم الِقیاَمه)حّر عاملــی، 1397ق،  کــَرم الوفــود علــی الله َعزَّ
َ
ــِه إنَّ زّوار َقبــِری أ خّصنــا ِبالَوِصیَّ

.)439 ج5: 

محتــوای روایــت فــوق ایــن اســت: زیــارت ائمــه هــدی b ســبب اســتحقاق آمــرزش خداونــد 
ــود. ــال می ش متع

ــن  ــّی ب ــی، 1432ق: 353( و »عل ــّی ماجیلویه«)نجاش ــن عل ــد ب ــش روی »محّم ــه راوی پی س
إبراهیم«)همــان: 260( و »عبدالّســالم بــن صالح«)همــان: 245 ( را نجاشــی حکم به وثاقت شــان 

کــرد ولــی دربــارۀ ابیه)ابراهیــم بــن هاشــم( دو نظــر وجــود دارد:

ــتند:  ــط نوش ــد   و فق ــح نش ــی تصری ــی و طوس ــال نجاش ــت و رج ــش در فهرس ــه وثاقت ــف: ب ال
اصحــاب مــا می گوینــد او اولیــن کســی اســت کــه حدیــث کوفیــون را در قــم منتشــر کرد)طوســی، 

1435ق: 36؛ نجاشــی، 1432ق: 16(.

ب: عاّلمــه حّلــی صاحــب خالصــۀ القــوال، قبــول قــول ابراهیــم بــن هاشــم را ارجــح می دانــد و 
می گویــد: »و لــم أقــف لحــد مــن أصحابنــا علــی قول مــن القــدح فیــه و ال علی تعدیلــه؛ لتنصیص 
و الروایــات... والرجــح قبــول قوله«)حلــی، 1431ق: 45( و آیت اللــه خویــی می نویســد: الینبغــی 

الّشــك فی وثاقته«)خویــی،1413ق، ج1: 291(.

ــل اســت)جوادی آملــی،  ــه وثاقــت وی قائ ــا ذکــر شــش دلیــل ب ــی از معاصــران، ب جــوادی آمل
 .)586 ج1:   ،1393

نگارنــده بــرآن اســت از آن جهــت کــه متخّصصــان فــّن رجــال از قبیــل نجاشــی و شــیخ طوســی 
وی را تضعیــف نکرده انــد، شــواهد شــش گانه ای را کــه آیت اللــه خویــی و اســتاد جــوادی آملــی بــر 
وثاقــت نامبــرده ذکــر کرده انــد، بــر وثاقــت ابراهیــم بــن هاشــم تمــام اســت و روایــت فــوق از نظــر 
ســند، صحیــح اســت. همچنیــن عبدالّســالم بــن صالــح الهــروی از امــام رضــاg نقــل کــرد: امام 
رضــاg داخــل قّبــه ای شــد کــه در آن قبــر هــارون الّرشــید بــود. ســپس خطــی در جانــب قبــرش 
کشــد و فرمــود: ایــن تربــت مــن اســت و در آن دفــن خواهــم شــد و خداونــد متعــال ایــن مــکان را 
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محــل آمــد و شــد شــیعیان و دوســتانم قــرار خواهــد داد. بــه خــدا ســوگند هــر یــک از آنــان کــه مــرا 
زیــارت یــا ســالم کنــد بــه ســبب شــفاعت مــا مشــمول بخشــش و مهربانــی خداونــد متعــال قــرار 

خواهــد گرفت)حــّر عاملــی، 1397ق، ج5: 439(.

8-5. آمرزش به واسطه شفاعت پس از ورود به دوزخ در صورت پاک نشدن آثار گناه

شــیعیان و پیــروان اهــل بیــت b هرگــز از بهشــت محــروم نمــی شــوند؛ اگرچــه گناهــان آنــان 
موجــب شــود کــه دیرتــر به بهشــت وارد شــوند؛ پــس از آن کــه کوتاهی هایشــان جبــران شــد و از آن 
گناهــان پــاک شــدند بــه بهشــت می روند)مصبــاح یــزدی،1387، ج1 :104(. در برخــی روایــات 
تصریــح شــد کــه اگــر انســان مؤمــن بــا ســختی های دنیــا، هنگامــه مــرگ، بــرزخ و محشــر پــاک 
نشــد، در طبقــۀ نخســت جهنــّم قــرار می گیــرد و درنهایــت بــا شــفاعت اهــل بیــت مــورد آمــرزش 
ــس از ورود  ــفاعت پ ــطه ش ــرزش به واس ــای »آم ــر مّدع ــل ب ــد. دلی ــرار می گیرن ــال ق ــد متع خداون
بــه دوزخ« مفهــوم روایــت معتبــری اســت کــه امــام باقــرg می فرمایــد: پیامبــر از جهنــّم رفتــن 
مردمــی از شــیعیان گریــه می کنــد و خداونــد بــه خاطــر گریــه پیامبــر آنــان را می آمــرزد. ابــی الــورد 
از امــام باقــر g در روایتــی طوالنــی نقــل کــرد کــه آن حضــرت فرمــود: پیامبــر اکــرم n بــرای 
بــه دوزخ رفتــن مردمــی از شــیعیان علــیg و ممنــوع شدن شــان از حــوض می گریــد.  خداونــد 
بــه پیامبــر می فرمایــد: ای محّمــد، مــن آنــان را بــه تــو بخشــیدم و به خاطــر تــو از گناهان شــان در 
ــه آن عــده از فرزندانــت کــه دوســت می داشــتند، ملحــق کــردم و در  ــو و ب ــه ت ــان را ب گذشــتم و آن
دســته و گــروه تــو قرارشــان دادم و در حــوض تــو واردشــان ســاختم و شــفاعت تــو را دربــارۀ آنــان 

پذیرفتــم و تــو را بدیــن کرامــت گرامــی داشــتم)مفید، 1364: 330(.

ــد متعــال از شــیعیان  ــورد از امــام باقــر g آن اســت: بخشــش خداون مضمــون روایــت ابــی ال
علــیg بعــد از ورود بــه جهنــّم و به واســطۀ شــفاعت پیامبــر اکــرم n اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ــرزخ و  ــا و ب ــکنجه های دنی ــختی ها و ش ــل س ــا تحّم ــه ب ــت b درصورتی ک ــل بی ــران اه والیت پذی
همچنیــن برخــی شــکنجه های قیامــت پــاک نشــده اند درنهایــت باواســطۀ رســول اکــرم n مــورد 

آمــرزش خداونــد متعــال قــرار می گیرنــد.
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بررسی سند روایت »أبی الورد«

بــر مبنــای نظــر آیت اللــه خویــی، روایــت فــوق صحیــح اســت؛ چراکــه وی »معلــی بــن 
محّمد«)حســینی بغــدادی، 1415ق: 490( و »محّمــد بــن جمهور«)همــان: 417( را بــه جهــت 
وقوع شــان در اســناد کامــل الّزیــارات، ثقــه دانســته و »أبــا محّمــد الوابشــی«)همان: 549( و »أبــی 
ــه  ــد و بقّی ــه می دان ــی، ثق ــیر قم ــناد تفس ــان در اس ــت وقوع ش ــه جه ــان: 598( را ب الورد«)هم
راویــان »أبوالقاســم َجعَفــر بــن محّمد بــِن قولویه رحمــه الله«)نجاشــی، 1432ق: 123؛ طوســی، 
1435ق: 91( و »الحســین بــن محّمــد بــن عامــر« را نجاشــی، همــان حســین بــن محّمــد بــن 

ــت. ــه دانس ــی، 1432ق: 67.( ثق ــی داند)نجاش ــران م عم

 b پــر واضــح اســت، از اســباب اســتحقاق شــفاعت بــر پایــۀ برخــی روایــات، زیــارت ائمــه هــدی
بــا داشــتن ســه شــرط: شــناخت حــّق، حرمــت داری و والیــت اســت. همچنیــن امــام عســکری
g فرمــود: »اگــر بــا ســختی های دنیــا، هنگامــه مــرگ و عــذاب بــرزخ، شــخص مؤمــن بــه خــدا، 
رســول اکــرم و ائمــه هــدیb، گناهانــش بخشــیده نشــده اســت، برای پــاک شــدن از گناهــان در 
طبقــۀ نخســت دوزخ جــای می گیــرد و بــرای برخــی گناهــان عــذاب می شود«)منســوب بــه امــام 

عســکری )ع()1409ق(: 306 ( و ســپس وارد بهشــت می شــود.

نتیجه گیری

ســخن عاّلمــه محّمــد تقــی مجلســی کــه آمــرزش صغائــر و کبائــر را به صــورت مطلــق ذکــر کــرده 
اســت، قابــل پذیــرش نیســت؛ چراکــه الزمــۀ ایــن نظرّیــه، تعطیل شــدن تکالیف الهــی بــوده و این 
بــا نصــوص قــرآن و روایــات معتبــر اهــل بیــتb در تعــارض اســت. از شــرایط مهم بخشــش صغائر 
به واســطۀ اجتنــاب کبائــر کــه در قــرآن بــدان وعــده شــده، بــر اســاس روایت معتبــر میّســر در امالی 
شــیخ مفیــد، بعــد از شــناخت خــدا و اعتقــاد بــه رســالت پیامبــر اســالم، پذیرفتــن والیــت اهل بیت
bاســت. زائــر امــام رضــاg بــا داشــتن ســه ویژگــی: شــناخت، حرمــت داری و والیت پذیــری آن 
امــام، در صورتــی کــه گناهانــش، بــا تحّمــل ســختی های دنیــا، هنگامــه مــرگ، بــرزخ و روز محشــر 
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 b ــا شــفاعت اهــل بیــت ــّم قــرار می گیــرد و ســپس ب بخشــیده نشــد، در طبقــۀ نخســت جهن
گناهــان کبیــره اش بخشــیده می شــود. بــا مفهومــی کــه نگارنــده از روایــات زیــارت امــام رضاg و 
بخــش گناهــان کبیــره ارائــه داده اســت، تعارضــی بیــن مفهــوم روایــاِت آمــرزش گناهــان زائــر امــام 

حســینg و محتــوای آیــات قــرآن و روایــات وجــود نــدارد و تناقضــی بیــش نیســت.



188

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

منابع و مآخذ

ـ قرآن کریم.
ـ ابن بابویه، محمد بن على  . )1393(. امالى . تهران: انتشارات کتابچى .

ــــــــــــــــــــــــ. )1384(. عیون اخبار الرضا.تهران: دارالکتب االسالمیه. ـ  ـ 
ــــــــــــــــــــــــ.)1385(. معانى االخبار. تهران: دارالکتب االسالمیه. ـ  ـ 

ــــــــــــــــــــــــ. ) 1366(. ثواب األعمال و عقاب األعمال. تهران: نشر صدوق. ـ ـ 
ـ باقى زاده، رضا؛ روحى برندق،کاووس. )1394(.»تحلیل چگونگى اعطاى پاداش ورود به بهشت در برابر گریه بر امام حسین از 

دیدگاه امام رضاg و سایر اهل بیت b«. فصلنامه فرهنگ رضوى. سال سوم. شماره10. تابستان1394.صص: 162-151.
ـ بحرانى، سید هاشم. )1428ق(. البرهان فى تفسیر القرآن. تهران: موسسه دار المجتبىg للمطبوعات.

ـ جوادى آملى، عبدالله. )1393(. رجال تفسیرى. قم: نشر اسراء. 
ـ حر عاملى، محمد بن الحسن. )1397ق(. وسائل الشیعه. طهران: المکتبه االسالمیه.

ـ حسینى بغدادى، سید محمدجواد. )1415ق(. المعین على معجم رجال الحدیث. مشهد: بنیاد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس 
رضوى.

ـ خامنه اى، سید على. )1392(. طرح کلى اندیشه اسالمى در قرآن. بى جا: موسسه جهادى.
ـ خویى، سید ابوالقاسم. )1413ق (. معجم رجال الحدیث. بى جا.

ـ خمینى، سید روح الله. )1363(. کشف االسرار. بى نا. بى جا.
ـ جاللى، مهدى؛ نقى زاده، حسن؛ ترابى، فاطمه. )1399(. »بررسى روایات متعارض در باب»حجیت سئوال از معصوم براى اثبات 

امامت« در کتاب کافى«. فصلنامه فرهنگ رضوى. سال هشتم. شماره 31. صص: 205-185.
ـ راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسین بن محمد. )1383(. مفردات الفاظ القرآن. تهران: انتشارات مرتضوى.

ـ رکنى، محمد مهدى. )1381 (. شوق دیدار. مشهد: بنیاد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى.
ـ دستغیب، سیدعبدالحسین. ) 1362(. سیدالشهداء. تهران: انتشارات صبا.

ـ سبحانى، جعفر. )1370(. معادشناسى در پرتو کتاب، سنت و عقل. تهران: انتشارات الزهراء.
ـ قمى، عباس.)1377(. مفاتیح الجنان. قم: انتشارات فاطمه الّزهراء.

ـ  سلطان الواعظین، سید محمد.)1385(. شبهاى پیشاور. تهران: دارالکتب االسالمیه.
ـ صفار، محمد بن حسن. )1391(. بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد  . قم  : انتشارات بقیه الله.

ـ طریحى، فخر الدین. )1375(. مجمع البحرین. تهران: مرتضوى. 
ـ طوسى  ، ابى جعفر محمد بن الحسن. ) 1383(. االمالى. قم: موسسه النشراالسالمى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1430ق(  . الرجال. قم: موسسه النشر اإلسالمى. ـ  ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)1435ق(  . الفهرست. قم : موسسه نشر الفقاهه. ـ  ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1378(. الغیبه. قم: انتشارات جمکران. ـ  ـ 

ـ عرب، مرتضى. )1390(. »بازکاوى اعتبار رجالى محمد بن سنان«. کتاب قیم. ش2. صص:170-147.



189
بررسی داللی و حّل تعارض روایِت » َفَمن زاَرنِی عارفاً...    )پاکزاد(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

ـ عالمه حلى،حسن بن یوسف. )۱۴۱۴ق(. باب حادى عشر. قم: موسسه انتشارات عالمه.
ـــــــــــــــــــــــــــ. )1431ق(. خالصة األقوال. قم: نشر الفقاهه. ـ  ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــ. )1431ق(.  مناهج الیقین فى اصول الدین. مشهد: بنیاد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى. ـ ـ 
ـ مجلسى، محمد باقر. )1363(. مرآه العقول  . تهران: دارالکتب االسالمیه.

ـ مجلسى، محمد تقى. )1410ق(. روضه المتقین. قم: بنیاد فرهنگ اسالمى حاج محمد حسین کوشانپور.
ـ مصباح یزدى، محمد تقى. )1387(. سیماى سرافرازان. قم: موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى )ره(.

ـ مطهرى، مرتضى. )1374(. عدل الهى. تهران: انتشارات صدرا.
ــــــــــــــــ. )1375(. مجموعه آثار . ج1. تهران: انتشارات صدرا. ـ ـ 

ـ مفید، محمد بن نعمان. )1364(. امالى. مشهد : بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى.
.f ـ منسوب به امام عسکرى)ع(.)۱۴۰۹ق(.التفسیر المنسوب الى االمام العسکرى.قم: مدرسه االمام المهدى

ـ نجاشى  ، ابوالعباس احمدبن على. )1432ق(  . رجال النجاشى . قم: موسسه النشر االسالمى.
ـ نعمانى، محمد بن إبراهیم. )1397ق(. الغیبه. قم: نشر صدوق.

ـ واعظ جوادى، مرتضى. )1382(.   فلسفه و آئین آن. قم: اسراء.


