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 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                             

 مقدمه
ي روایاتی که متعرض حکم بنددسته، هست. در باشندیمنجاست  بهمحکومبحث در بیع و شرا مسکرات مایع که 

ي جدیدي در بنددسته، وجود دارد. ما اندکردهیی که فقها مطرح هايدستبندی بین آشفتگ، نوعی باشندیمتکسب به خمر 

 .میاکردهاین روایات مطرح 

 روایات گانهشش فیطوا

 ی روایاتفیو تکلطایفه اول: روایات دال بر حرمت وضعی 
. این کندیممسکرات مایع  دوفروشیرخاي است که داللت بر حرمت و بطالن طایفه اول، مجموعه روایاتی معتبره

روایات مانعه مطلق در بعضی اعیان نجسه مانند خنزیر، هم به لحاظ سندي معتبر هستند و  برخالفمجموعه از روایات 

اي بر حرمت و بطالن تکسب به خمر دارند. همه روایات مربوط به این طایفه در کتاب التجاره وسایل هم داللت واضحه

 .باشندیماز ابواب ما یکتسب به  55باب  الشیعه

 روایات دال بر جواز تکلیفی و وضعی :طایفه دوم 
التجاره  کتاب از ابواب مایکتسب به، 60طایفه دوم از روایات مربوط به این باب، روایت سوم، چهارم و پنجم باب 

وَ عَنْهُ عَنْ «که ظهور در جواز تکلیفی و وضعی تکسب به خمر دارند که روایت سوم این باب  باشندیموسایل شیعه 

وَ  فَیَبِیعُ بِهَا خَمْراً -عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَۀَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِی 

 »قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا«و عبارت  باشدیمبه لحاظ سندي معتبر  »۱قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا -خِنْزِیراً ثُمَّ یَقْضِی مِنْهَا

ولی به  باشدیمظهور در جواز تکلیفی و وضعی تکسب به خمر دارد. مضمون روایات چهارم و پنجم مانند روایت سوم 

 .باشندینمسندي، روایات معتبري  لحاظ

 3ح  60کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  -1
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 عدم انصراف روایات این طایفه به ذمی
مبنی بر انصراف این روایات به ذمی  آقاي تبریزي البته قرار دادن این روایات در طایفه دوم در صورتی است که نظر

به نظر ما  البته .دهندیم و در طایفه سوم قرار داندیمتبریزي این روایات را منصرف به ذمی  را نپذیریم. مرحوم آقاي

در زمان ائمه تکسب به مسکرات  شودیمزیرا طبق آنچه از روایات استفاده  رسدینموجه این انصراف، محکم به نظر 

 گفت این روایات انصراف به ذمی دارد. توانینمشیعه متداول بوده است لذا  فقاع و نبیذ حتی در بین ژهیوبهمایع 

 و دوم تعارض روایات طایفه اول
ی تکسب به و شرططایفه اول بدون هیچ قید  اتیروا .باشندیمروایات طایفه اول در تعارض با روایات طایفه دوم 

ی تکسب به خمر را تکلیفا و وضعا و شرطو روایات طایفه دوم بدون هیچ قید  داندیمخمر را وضعا و تکلیفا حرام 

تعداد بیشتر از روایات طایفه دوم هستند و هم به لحاظ داللت، داللت  البته روایات طایفه اول هم به لحاظ داندیمجایز 

به خالف روایاتی که در مورد عدم جواز تکسب به دیگر اعیان نجسه هستند، تعابیري در  نیو همچني دارند ترواضح

 .شودیممضمون این روایات  دیتأککه موجب  است کاررفتهبهاین طایفه 

 واز تکسب در خصوص ذمیدال بر ج تیروا طایفه سوم:
و در مورد غیر  کندیمطایفه سوم که روایت معتبره منصور است، داللت بر جواز تکسب به خمر در خصوص ذمی 

 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ «و مفهومی ندارد  باشدیمذمی ساکت 

 -فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ -یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِی عَلَى رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ 

البته در داللت این روایات دو احتمال وجود دارد.  »۲.إِنَّمَا َلکَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَکَ -فَیَحِلُّ لِی أَخْذُهَا فَقَالَ 

تکسب به خمر توسط ذمی هم به لحاظ تکلیفی و هم به لحاظ وضعی جایز باشد و احتمال دوم  احتمال اول این است که

این روایت در محدوده داللت خود، با  درهرصورتجواز وضعی باشد.  شود و مدلول روایت متیقن قدربهاینکه اخذ 

 .باشدیمیات طایفه اول در تعارض روا

 1ح  60کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  -2
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 دال بر تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی تیروا طایفه چهارم:
که بین حکم وضعی و تکلیفی تفصیل داده  باشدیماز ابواب مایکتسب به  60طایفه چهارم روایات، روایت دوم باب 

 .داندیمولی به لحاظ وضعی معامله خمر را نافذ  داندیماست و تکسب به خمر را به لحاظ تکلیفی حرام 

 تکسب ذمی و عدم جواز تکسب مسلمان بر جوازروایات دال  :طایفه پنجم
و به خالف روایات طایفه سوم که در  داندیمبه خمر را جایز  طایفه پنجم روایات، روایاتی است که تکسب ذمی

از  57. روایات این طایفه روایت اول و دوم باب دانندینممورد مسلمان ساکت بودند، تکسب مسلمان به خمر را جایز 

 .باشندیمکه به لحاظ سندي ضعیف  باشندیمابواب ما یکتسب به 

 طایفه ششم روایات
بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع  وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ «طایفه ششم، روایت 

. در این باشدیم» ۳.قَالَ عَلِیٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلا -فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا -فَیُعْطِینِی بِهَا خَمْراً -یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ 

عرض کردم که از شخصی مقداري طلبکارم و او در  السالمهیعلکه خدمت امام صادق  کندیمجمیل بن دراج نقل  روایت

را تبدیل  هاآنرا بگیر و فاسد کن و در ادامه دارد که علی گفت  هاآن ندیفرمایمامام  دهدیمازا آن دراهم، خمر به من 

 .کنندیمو همه از آن به صحیحه تعبیر  باشدیممعتبر  کامالًاین روایت به لحاظ سندي  به سرکه کن.

 بررسی داللی
 به لحاظ داللی در این روایت نکاتی وجود دارد.

 مکاسب اشتباه سهوي مرحوم شیخ در :نکته اول
ین مطلب سهوي از جانب که ا اندفرمودهقال ابن ابی عمیر  »قال علی«ي عبارت جابهمرحوم شیخ در کتاب مکاسب 

وجود » قال علی«مانند وسایل و یا کافی که منبع اصلی این روایت است عبارت  و در همه کتب روایی باشدیمایشان 

 دارد.

 6ح  31باب کتاب اطعمه و اشربه ابواب اشربه محرمه  25ج وسایل  - 3
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 نکته دوم: علی بن حدید مقصود از علی در روایت
ت؟ حضرت امام کیس» قال علی«نکته دومی که در اینجا باید بررسی شود این است که مراد از علی در عبارت 

مقطوعه  تیروا این صورت، و در رسدیمباشد که این احتمال بعید به نظر  السالمهیعلکه مراد امام علی  انددادهاحتمال 

قبل این روایت که علی بن حدید وجود دارد، مقصود از علی در روایت علی بن حدید  تناسببهو  ظاهراً. شودیم

 .باشدیم

 »وَ اجْعَلْهَا خَلا« ندهیگودو احتمال در  :نکته سوم

تفسیر خود علی بن » وَ اجْعَلْهَا خَلا«در اینکه  باشدیمدر روایت علی بن حدید  بیان شد مراد از علی بعدازآنکه

، دو احتمال کندیماز امام نقل  لیو جم حدید است و یا اینکه این عبارت جز روایتی است که علی بن حدید از جمیل

وجود دارد که در این صورت احتمال اول صحیح به » یعنی«ها بعد از قال علی عبارت ه در بعضی نقلوجود دارد البت

 نباشد، بعید نیست که احتمال دوم صحیح باشد.» یعنی«عبارت  نظرمی رسد و اگر

 نکته چهارم: احتماالت در معناي افسدها
از فاسد کردن خمر چیست، چند احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مراد  السالمهیعلدر اینکه مقصود امام  

است که ایشان امر به  شدهنقلکه چنین تعابیري از پیامبر  طورهمان، باشدیمذات و عین خمر  امام از افسدها، اتالف

اشد یعنی وصف عنوانی و خمریتش . احتمال دوم این است که مراد از افسدها، افسد الخمر بنمودندیمدور ریختن خمر 

سوم این است که  احتمال را فاسد بکن و آن را تبدیل به سرکه کن نه اینکه مقصود فاسد کردن ذات و عین خمر باشد.

به غیر خمر کن کرد، آن را تبدیل کن و اال عین و ذات  ، آن را تبدیلشودیمهر دو احتمال قبل مقصود باشد یعنی اگر 

 آن را فاسد کن.

 رجیح احتمال افساد الوصفت
 به خاطر معناي افسدها که به معناي از بین بردن و ضایع کردن است و رجوع ضمیر به خمر، ظهور اولیه روایت در

ي که در کالم وجود دارد احتمال انهیقردو  باوجوداین است که مراد از افساد، فاسد کردن ذات و عین خمر باشد اما 

و آن دو قرینه یکی  باشدیماز احتمال اول  تريقوو  شودیم، بر احتمال اول ترجیح داده دباشیمدوم که افساد الوصف 

که اگر کالم امام باشد مطلب واضح است و اگر کالم امام نباشد بلکه برداشت راوي  باشدیم »وَ اجْعَلْهَا خَلا«عبارت 

که امر به دریافت خمر  باشدیم» خُذْهَا«ي بر این احتمال باشد و قرینه دیگر عبارت انهیقر تواندیمباشد، این برداشت، 
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براي  توانیمو در فرهنگ دینی تنها ارزش خمر و مالیتی که  باشدیمدر ازا طلبی که از بدهکار دارد، نشانه مالیت آن 

وصف را بر احتمال افساد الذات و عین ترجیح و این دو قرینه احتمال افساد ال باشدیمآن لحاظ کرد، تبدیل آن به سرکه 

 .دهدیم

 ماقبلحکم مستقل از  ،نکته پنجم: افسدها
بحث و نکته دیگري که در این روایت وجود دارد، این است که افسدها در روایت قید براي حکم ماقبل خود که 

ی کنیمآن را تبدیل به سرکه  کهیدرصورتکه خمر را  شودیمکه در این صورت معناي روایت این  باشدیمخذها است، 

و در آیه دو حکم وجود دارد که یکی جواز دریافت خمر و ادا  باشدیم ماقبلبگیر و یا اینکه افسدها حکمی مستقل از 

. ظاهر روایت این است که دو حکم مستقل در باشدیمو حکم دیگر دستور به تبدیل کردن خمر به سرکه  باشدیمقرض 

عباراتی چون خذها دارد و اگر بنا بود یک حکم در آیه باشد و جواز دریافت مقید به واجعلها خمرا باشد از  وجودآیه 

 ثم افسدها آمده است. در روایت بعد از عبارت خذها کهیدرصورت، شدیماستفاده  إذا جعلتها خال یا إذا اردت إفسادها

 نکته ششم: عبارت خذها دلیلی بر مالیت خمر
در ذیل این روایت این است که در تفسیر و فهم روایت و عبارت خذها سه احتمال وجود دارد که احتمال نکته ششم 

 یلیدل است. احتمال اول این است که عبارت خذها در روایت، شدهمطرحدوم و سوم در مکاسب محرمه شیخ انصاري 

و با قبض  ردیگیمکه قرض داده است، بر مالیت خمر است چون شخص آخذ، که طلب کار است، خمر را در ازا مالی 

و وقتی این دریافت جایز بود و خمر مالیت داشت، خرید  باشدیمو این نشانه مالیت خمر  شودیمخمر دین مدیون، ادا 

. احتمال دومی که در باشدیمبه این روایت در این بحث مبتنی به همین احتمال  استدالل جایز است. همآنو فروش 

تکسب و در ازا دین  عنوانبهاست این است که قبض خمر  شدهمطرحکتاب مکاسب محرمه  و در دارداینجا وجود 

و در امانت هم مالیت شرط نیست و  باشدیمامانت  عنوانبهبلکه اخذ آن  باشدینمو خمر داراي وصف مالیت  باشدینم

به کسی است که آن را  و متعلق شودیمالیت و بعد از تبدیل به خل داراي م کندیمآخذ وکالتا آن را تبدیل به خل 

براي خود  ادا دین عنوانبهطلب کار آن را  بعدازآنپرداخت کرده است چون این خمر با او علقه و ارتباطی دارد و 

به طلب  بدهکار خمر را در ازا دین روایت، نیست چون طبق موردقبولاحتمال خالف ظاهر روایت و  نیا .داردیبرم

دریافت خمر، بدهکار را از دینی که بر  آخذ هنگام کهاین است  . احتمال سوم در تفسیر روایت،کندیمپرداخت  کار

ذمه شود و قصد طلبکار، دریافت  يبر به خاطر پرداخت خمر، بدهکار قبض، واسطهبهکند نه اینکه عهده اوست، ابرا می

خمر در ازا دینی باشد که بر عهده بدهکار است چون خمر مالیتی ندارد منتهی آخذ، خود اقدام به تبدیل خمر به خل 
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روایت، بدهکار خمر را در ازا دینی  چون طبق باشدیمهم خالف ظاهر روایت  . این احتمال و برداشت از روایتکندیم

. پس همان احتمال اول صحیح است و این روایت دلیلی بر مالیت خمر و صحت کندیمپرداخت  که بر عهده اوست،

 .باشدیم معامله به آن

 بحث اخالقی
است که  شدهنقل السالمهیعلاز امام علی  ، مطالب خیلی زیبا و مهمیالبالغهنهج ونهچهلدر خطبه شماره صد و  

بیان حضرت  .اندفرمودهکسالتی که داشتند بیان  رغمیعلحضرت این مطالب را قبل از شهادت و بعد از ضربت خوردن، 

ی در هرکس »وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُه أَیُّهَا النَّاسُ کُلُّ امْرِئٍ لَاقٍ مَا یَفِرُّ مِنْهُ فِی فِرَارِهِ الْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ «است  طورنیا

در حال فرار از همانی که  »لَاقٍ مَا یَفِرُّ مِنْهُ فِی فِرَارِهِ« کندیم حرکت ،کندیمحال فرارش، به سمت همانی که از او فرار 

و گذرا  که چون وجود ما، وجود زمانی و متسرم دهدیم. این دو سه جمله حقیقتی را نشان رسدیمبه او  ترسدیماز او 

وحشتی که از مرگ داریم و اینکه قوام حیات ما به این است که دائم خودمان را طوري تنظیم  رغمیعلاست و لذا 

ي هم که خودمان را تنظیم کردیم که در تور و دام مرگ نیفتیم چون الحظهکه در دام مرگ نیفتیم، حتی در آن  میکنیم

، خودش کندیمي که از خطر فرار الحظهحتی . میرویمپس به سمت مرگ  میرویمو در بستر زمان جلو  میکشیمنفس 

یی است که باید همیشه توجه داشت. بایز. این نکته رودیم، در همان حال به سمت مرگ دهدیمرا از کشته شدن نجات 

. در کل امرء الق ما یفر منه فی فراره. رودیمبه سمت تهلکه  درواقع اندازدیمانسانی که خودش را از تهلکه بیرون 

فرار از مرگ است و در همان لحظه فرار،  لحظه یعنی لحظه مرگ، رسدیم، کندیمهمان فرار او به چیزي که از آن فرار 

 میکنیم. اجل آن پایانی است که ما به سمت آن سوق پیدا األجل مساق نفس و الهرب منه موافاته. افتدیمبه دام مرگ 

هر آنی مرگی و حیاتی داریم  در و بنا بر یک نگاه عمیق، هرلحظهیقت ما در و فرار از آن، رسیدن به آن است و در حق

 ،هرلحظه. در حقیقت ما کنندیمکه عرفا از آن تعبیر به تجدد امثال و حکمت متعالیه از آن تعبیر به حرکت جوهري یاد 

موت و  هرلحظهبکنیم  موت و حیات است. اگر خوب نگاه هرلحظهو  میریگیمو چیزي را  میدهیمرا از دست  يزیچ

و با  میکنیمو احساس  میچشیممرگ را  هرلحظهحیات است و البته موت مطلقی است که همان اجل انسان است. ما 

 میرویمدر حقیقت به سمت مرگ  هانیاگذر از  با گذر از این دقایق و ساعات و ایام و لیالی و اسابیع و شهور و سنین،

همان چیزي است که  جمله اول »الْأَیَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَکْنُونِ هَذَا الْأَمْر کَمْ أَطْرَدْتُ « .میکنیمي که از مرگ فرار الحظهحتی 

یعنی قدم به سمت مرگ برداشتن.  هاآنقانون حاکم بر بشر است و همه بشر محکوم این قانون هستند و نفس کشیدن 

چه  »الْأَیَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَکْنُونِ هَذَا الْأَمْر کَمْ أَطْرَدْتُ « له است،را علی کرده است این جم طالبیابعلی بن  آنچهاما 



 1139 :�ماره ثبت                                                                                                                                                                                                  

 8 

. این کردمیمي شمارلحظهروزهاي طوالنی و مکرري که من گذراندم و دنبال سر مرگ بودم یعنی در جستجوي مرگ 

و اولیاي الهی در حال  اهللایولولی،  فرار هستند در حال. همه رسدینمی به آن سادگبههمان مقام واالیی است که کسی 

چه روزهایی گذراندم و در جستجوي مالقات با  »الْأَیَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَکْنُونِ هَذَا الْأَمْر أَطْرَدْتُ«فرار از مرگ نیستند بلکه 

ي خیلی قشنگ و زیبایی است. همه در این هاجمله ،هاجملادبی هم این  ازنظر .ی نیستهرکسمرگ بودم. این کار 

 انددستهعلی از این  که امام کنندیمي شمارلحظه لقاءاهللاقافله حضور دارند و بر این قطار سوار هستند اما بعضی براي 

من در جستجوي مرگ بودم و خدا آن را از  »هالْأَیَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَکْنُونِ هَذَا الْأَمْرفَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَ کَمْ أَطْرَدْتُ«است 

أَبْحَثُهَا عَنْ « رفتیمجلو  باکانهیبو  زدیمخدا شمشیر  درراهي کارزار هاعرصهدر  کهیوقت .داشتیممرگ دریغ 

ولی خدا به  »إِلَّا إِخْفَاءَهفَأَبَى اللَّهُ «خدا به مرگ برسد.  درراهدنبال این بود که  جاهمه، کردیمتجلی  »مَکْنُونِ هَذَا الْأَمْر

که مگر  گفتندیماطمینان هم داشت و مکرر به حضرت  حضرت و .کردیمخاطر مصالحی که داشت از من دریغ 

الْأَیَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ  کَمْ أَطْرَدْتُ « .رفتیمجلو  باکانهیبو  دیآیممن یک اجلی دارم که وقت خودش  فرمودیم ی؟ترسینم

هَیْهَاتَ «ُ عملی است نه اخفا علمی  اخفا، اخفاخدا آن را از من دریغ کرد. این  »هَذَا الْأَمْرفَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَه مَکْنُونِ

که من  دیفرمایم. گویا حضرت رندیمیم که این علم محفوظی است که اشخاص چه موقع فرمودیمبعد  ».عِلْمٌ مَخْزُون

أَمَّا وَصِیَّتِی فَاللَّهَ لَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ مُحَمَّداً ص فَلَا تُضَیِّعُوا  «ٌ .شدیماما در عمل این امر از من دریغ داشته  دانستمیم

و رسالت رسول خدا  . این دو عمود و دو چراغ را که توحید»سُنَّتَهُ أَقِیمُوا هَذَیْنِ الْعَمُودَیْنِ وَ أَوْقِدُوا هَذَیْنِ الْمِصْبَاحَیْن

َو « دیپاداري روشنگر شما هستند، بر هاچراغباشد، حفظ بکنید خدا و پیامبر خدا که دو عمود ایمانی شما هستند و 

به سمت شما نخواهد آمد، شما نکوهیده نخواهید بود، تا  یمذمت تفرق پیدا نکردید، کهیوقتتا  »مَا لَمْ تَشْرُدُوا خَلَاکُمْ ذَمٌ

حُمِّلَ کُلُّ امْرِئٍ مِنْکُمْ «رق پیدا نکردید همه شما عزت خواهید داشت و نکوهشی پیرامون شما نخواهد آمد تف کهیوقت

و نتایج کار شما بر دوش شما نهاده شده  اعمال ،بارشدهشما  تالش . بر دوش همه شما،»مَجْهُودَهُ وَ خُفِّفَ عَنِ الْجَهَلَۀِ

ي باالتر و صاحب هاآدم برخالف رندیگینمسخت  توانکمي هاآدمالبته بر  کندیمی بار خودش را حمل هرکساست و 

شما از خداي مهربان و دین استوار و  »رَبٌّ رَحِیمٌ وَ دِینٌ قَوِیمٌ وَ إِمَامٌ عَلِیم«ِ  رندیگیم ترسخت هاآنعلم و توان که بر 

وَ غَداً أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُکُمْ وَ أَنَا الْیَوْمَ عِبْرَةٌ لَکُم«ي شما بود در روزگار من هاهیسرما هانیاامام آگاهی برخوردار بودید، 

دیروز من در مجاورت شما بودم و امروز عبرتی براي شما هستم و فردا از میان شما خواهم رفت. یک روز  »مُفَارِقُکُم

برتی براي شما است. شخصیتی با این عظمت، عبرت براي امام شما و هادي شما بودم و امروز علی با همه عظمتش ع

شما همین است  فیتکل .رودیمشما شده است، ببینید که آخر حتی علی با همه عظمتش و مقاماتش این است. فردا هم 

بقیه هم  و فردا از میان شما بروم تکلیف میایدربیک عبرت  صورتبهکسی مثل من و با آن وضع وقتی از مصاحبت شما 

وَ «. اگر من جان سالم از این مهلکه بردم هیچ، »فَذَاك فِی هَذِهِ الْمَزَلَّۀِ غَفَرَ اللَّهُ لِی وَ لَکُمْ إِنْ تَثْبُتِ الْوَطْأَةُ«ْ علوم است م
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ما در سایه » ] مَهَابِّ رِیَاحأَغْصَانٍ وَ [مَهَبِ فَإِنَّا کُنَّا فِی أَفْیَاءِ«اگر پاي من لغزید و به شهادت رسیدم  »الْقَدَم إِنْ تَدْحَضِ 

، کل این مثل این است که هایدربستگشاخه هاي درخت و وزش بادها بودیم. کل عمر ما با همه طوالنی بودن و با همه 

یی درجایا  شودیمو تمام  شودیمآن سایه عوض  دائم در بیابان، درختی است و انسان در سایه آن درخت بنشیند،

وَ عَفَا فِی الْأَرْضِ  وَ تَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ اضْمَحَلَّ فِی الْجَوِّ مُتَلَفَّقُهَا« شودیمو تمام  وزدیمهست، بادي  رِیَاحمَهَابِّ است که 

و زیر سایه ابر بهاري که توده آن در آسمان  وزدیمکه باد  ییجا ، سایه درخت،کنندیمبیان  هیتشبامام سه ». مَخَطُّهَا

وَ إِنَّمَا کُنْتُ جَاراً جَاوَرَکُمْ بَدَنِی أَیَّاماً وَ سَتُعْقَبُونَ مِنِّی جُثَّۀً «ر زمین اثري از آن باقی نمانده است است و د شدهپراکنده

 شودیمکه ساکت  جانمیبمن در روزگاري کنار شما بودم و به زودي جسم  »سَاکِنَۀً بَعَْد حَرَاكٍ وَ صَامِتَۀً بَعْدَ نُطْق خَلَاء

من رفتم به جسم من و کالبد  نکهیبعدازا »إِطْرَاقِی وَ سُکُونُ أَطْرَافِی لِیَعِظْکُمْ هُدُوِّي وَ خُفُوتُ« ماندیمبراي شما باقی 

موعظه  شمارا، اعضاء منعلی نگاه بکنید تا ببینید که چگونه آرامش من و خاموشی و فروافتادگی چشم من و سکون 

بسته شد اعضاء از کار افتاد و علی با همه عظمت و شکوهش آرام  هاچشممن رفتم، ببینید. ي که الحظهخواهد کرد، آن 

فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِینَ  إِطْرَاقِی وَ سُکُونُ أَطْرَافِی لِیَعِظْکُمْ هُدُوِّي وَ خُفُوتُ«گرفت. این باالترین موعظه براي شما است 

وَدَاعِی لَکُمْ وَدَاعُ امْرِئٍ «ي، مؤثرتر است اشدهدهیشناین از هر سخن گویا و کالم  »الْقَوْلِ الْمَسْمُوع الْبَلِیغِ وَمِنَ الْمَنْطِقِ 

غَداً تَرَوْنَ أَیَّامِی وَ یُکْشَفُ لَکُمْ عَنْ «اما در انتظار تالقی در روز قیامت هستم  شومیممن از شما جدا » لِلتَّلَاقِی مُرْصِدٍ

شناسید و اسرار من براي شما آشکار بیشتر من را می فردا» تَعْرِفُونَنِی بَعْدَ خُلُوِّ مَکَانِی وَ قِیَامِ غَیْرِي مَقَامِیسَرَائِرِي وَ 

 حقیقت وجود من براي شما روشن خواهد شد. وقتآنو وقتی دیگران در جاي من نشستند،  شودیم
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