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 احادیث صعب و مستصعب
 1عبدالهادی مسعودی

 چکیده 
گههردآوری  را صههعب و مستصههعب دانسههته روایههات فراوانههی، حههدیث آل محمههد انههد. بهها 

كههن و قابهل اعتمادنهدن منهابع معتبهری ماننهد  كه منابع بیشتر آنها  این روایات، روشن شد 
كتاب الکافی، بصائر الدرجات یخ صدوق. اسناد این روایات نیز متعدد و های ش و برخی 

یههابی نههرم افههزار درایههن النههور برخههی از آنههها، صههحیح یهها موثهه  هسههتند. از ایههن رو، بههه  بههر پایههه ارز
 صدور آنها اطمینان داریم. 

هههای درونههی و  شناسههی اجتهههادی، تشههکیل خههانواده حههدیث و یههافتن قرینههه بههر پایههه ل ههت
كههه مفهههوم  و صههعوبت تحمههل آن در بیشههتر ایههن « دیثناحهه»بیرونههی، چنههین فهمیههده شههد 
كمههههاالت بههههی نظههههر دارد. برخههههی احادیههههث  بیههههت نظیههههر اهههههل روایههههات، بههههه فمههههایل و 

شمار این مجموعهه نیهز نهابر بهه صهعوبت علمهی ممهمون حهدیث اسهت. ایهن دو  انگشت
 نیهز بخشهی  بیهت دسته حدیث با هم تعهار  ندارنهدن زیهرا علهوم و معهارف واالی اههل

كمههههاالت وجههههودی ایشههههان اسههههت. مقصههههود اصههههلی احادیههههث صههههعب و مستصههههعب،  از 
كمههاالت وجههودی اهههل كههه برفیههت  بیههت خههودداری از بههازگوكردن  كسههانی اسههت  بههرای 

 تحمل آن را ندارند. 
 ، تحمل حدیث. بیت ، صعوبت امر اهلبیت صعوبت حدیث اهل ها: کلیدواژه

   آمد در
عب و مستصهعب و فراتهر را ص ، حدیث آل محمدبیت روایات فراوانی از زبان اهل

كههههههن و معتبهههههری ماننهههههد  اند. ایهههههن روایت از تحمهههههل عمهههههوم مردمهههههان دانسهههههته  هههههها در منهههههابع 
                                                      

 . ثیحد و قرآن دانشگاه رایدانش. 1
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كتاب الکهافی، بصائر الدرجات اسهناد ایهن روایهات،  2ههای شهیخ صهدوق وجهود دارنهد. و برخهی 
متعهدد و برخهی از آنهها صهحیح یها موثه  و معتبرنهد. از ایهن رو، بهه صهدور آنهها اطمینهان داشههته، 

 3نیازی به بحث سندی از یکایک آنها نداریم.
سهنت  ها در منابع شیعی آمهده و بهه نهدرت در منهابع اههل گفتنی است بیشترینه این روایت

  4آیند. به چشم می
كه با وجود روشن و مفهوم بودن بسیاری از احادیث اهل ، بیهت سؤال اصلی، آن است 

نهابر بهه برخهی از احادیهث  ݨݨݨ  آیا ایهن صهفت چیست؟« إّن حدیَثنا َصعٌب ُمسَتصَعٌب »مقصود از 
باهری روشهن و همهه فههم دارد، امها بهاطنش  ݨݨ  مانند قرآن بیت ایشان است؟ آیا حدیث اهل

كهالم اسهت و  دور از دسترس عموم مردم است؟ آیا حدیث، در این روایات، به معنای سخن و 
 یا معنای دیگری دارد؟ 

كهههه برخهههی از عالمهههان بهههه ایهههن  انهههد. از میهههان قهههدما، فهههی   موضهههور پرداختههههگفتنهههی اسهههت 
هههای روایههی خههود، بههه شههکل  كاشههانی، عالمههه محمههد تقههی و نیههز محمههد بههاقر مجلسههی در شههر 

گاه دیدگاه خود را ابراز داشته كنده، به این موضور اشاره داشته و  اند. از میان معاصران نیز،  پرا
ادی آملهی در شهر  همهین رسهاله و آصه  ، آین اهلل عبد اهلل جوالوالین رسالنعالمه طباطبایی در 

كتههاب  ، بههه معناشناسههی ایههن احادیههث و یهها نقههد آنههها مشههرعن بحههار االنههوارمحسههنی در جههزم دوم 
با نام  حدیث اندیشهفر در شماره هشتم مجله  اند. یک مقاله نیز از آقای محسن خوش پرداخته

قالهه، از همهه ایهن به چاپ رسیده است. در این م« معنا شناسی روایات صعب و مستصعب»
 های ارزشمند استفاده شده است.  نوشته

   مستصعب و صعبی معنا
گفتهههه می كهههه رام نمی صهههعب، در زبهههان عربهههی، بهههه مركهههب سركشهههی  شهههود و سهههواری  شهههود 

                                                      
 مها بهاب: 401ص ،1ج ،یالکهاف مستصهعبن صهعب ثهمیحهد محمهد آل أئمهنی فه: 11 بهاب ،40ص ،الدرجات بصائر: ک.ر. 2

 . 182ص ،2ج ،االنوار بحار مستصعبن صعب ثهمیحد ان جام

ٌب  َمَلهٌ   إالّ  حَتِمُلُه ی ال ُمسَتصَعٌب، َصعٌب  َثنایَحد إّنَ : المتواترة األخباری فی رو: دیگو یمی مجلسی تق محمد. 3 ی َنِبه أو ُمَقهّرَ
 عیههالرب أبههو و صههدقن، بههن مسههعدة و ،یالثمههال حمههزة أبههو و ر،یبصهه أبههو و جههابر، رواه. مههاِن یِلِل  َقلَبههُه    اهلل امههَتَحَن  َعبههٌد  أو ُمرَسههٌل 
 مههن رهمیههغ و لیفمههال بههن محمههد و مههرازم، و عثمههان، بههن أبهان و مسههلم، بههن محمههد و الخههال ، عبههد بههن محمههد و ،یالشهام

 و الصهفار، و المصهن ، وی نهیالکل رواهها و ن،یهقو و موثقهن، و حسهنن، بعمها و حنیصح بعمها رةیكث أخباری ف األصحاب
 (. 224ص ،13ج ،نیالمتق روضن) رهمیغ وی البرق

 . 253  ،277ص ،9ج ،یالثعلب ریتفس ن2467  ،550ص ،1ج ،العمال كنز: ک.ر. 4
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كهار مهی 5دهد. نمی  بهه ایهن مفههوم  6رود. مستصعب نیز در معنهایی نزدیهک بهه همهین مفههوم بهه 
  نیههز اشههاره شههده اسههت. حههدیث منقههول از امههام بههاقردر برخههی روایههاِت نههابر بههه ایههن موضههور 

 چنین است: 
ذی َلَّ 

ُهوَّ ال َّ عُب فَّ ا الص َّ ذی یأم َّ
ُهوَّ ال َّ ُب فَّ صعَّ ا امُلستَّ م َّ

َّ
عُد، و أ ب بَّ أی هیركَّ ََّ ُُ ذاا  ه ُُ من    7َرَّ

كسههی سههواری نههداده اسههت و ی« صههعب» كههه بههه  عنههی ی« مستصههعب»عنههی مركبههی 
كسی را می كه چون  گریزپایی   گریزد.  د، میبین مركب 

چهه محهل بحهث  این تفسیر، تفاوت چندانی بها معنهای اصهلی و ل هوی نهدارد. از ایهن رو، آن
كاربردی و مقصود نهایی امامان از این دسته روایات است.   است، معنای 

 ی احتمالی معان
انههد،  كههه بههه ایههن احادیههث اشههاره داشههته داشههته یهههای عالمههان بههر پایههه تتبههع در میههان دیههدگاه

ان دو احتمههال معنههایی را قابههل ارائههه دانسههتن یههک احتمههال، نههابر بههه صههعوبت علمههی و تههو می
كهه در پههذیرش و تحمهل احادیههث  دشهواری فهههم اسهت. احتمههال دیگهر، صههعوبت را نهه در فهههم، 

تهر قابهل  دانهد. ههر یهک از ایهن دو احتمهال بهه دو معنهای فرعهی می بیهت نابر به فمهایل اههل
تهوان  را نابر به بخشی از روایات و نه همه آنها دانست. نیز می توان صعوبت فهم اند. می تقسیم

ههای  جاری دانستن امها در سهاحت بهاطن و الیهه بیت صعوبت فهم را در همه روایات اهل
ای آن را نههابر بههه فمههیلت بههزر  و  انههد: دسههته زیههرین. ارائههه دهنههدگان احتمههال دوم نیههز دو دسههته

كمهاالت ویه ه ا ، و دسهتهاستثنایی والیت الهیه ائمه ی آن را عهام و نهابر بهه همهه فمهایل و 
كنیم و سهس  معنهای  دانند. ما این معانی احتمالی را در دو دسته اصلی بررسی مهی ایشان می

 دهیم. مقبول را ارائه می
 . صعوبت علمی1

را بهاالتر از افه  علمهی عمهومی  بیهت باورمندان صعوبت علمی، ممهامین روایهات اههل
خواننهد. اینهان، حهدیث را در ایهن روایهات، بهه  مر را موجهب دشهواری فههم میدانند و همین ا می

گرفتهه و اضهافه آن را بهه  اضهافه المیهه، یعنهی « نها»یها « آل محمهد»همان معنای اصطالحی خهود 
                                                      

 . 529ص ،البالغن اساس ن286ص ،3ج ،الل ن  یمقائ معجم ن163ص ،1ج ،ا الصح ن311ص ،1ج ،نیالع. 5

 . 523 و 504ص ،1ج ،العرب لسان ن38ص ،4ج و 243ص ،2ج ،نیالنها ن192ص ،الصحا  مختار. 6

 .  16  ،44ص ،الدرجات بصائر. 7
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كهه فههم سهخن  دانسته بیت سخنان صادر شده از اهل اند. نتیجه این برداشت، آن است 
روضهن ری اسهت. عالمهه محمهد تقهی مجلسهی در مشهکل و دور از دسهترس بسهیا بیهت اهل

كرده و چگونگی اسهتفادهالمتقین كنده، به این روایات اشاره  اش از ایهن روایهات  ، به صورت پرا
گرایش به این معنا دارد. نشان می كه  تواننهد  حدیث هفتم، هشتم و نیز یازدهم بهاب، می 8دهد 

خطهاب  ن علهی بهن أبهی طالهبچنین، سخن امیهر مؤمنها نابر به دشواری علمی باشند. هم
كه بخشی از آن را می یم: به حذیفن بن یمان نیز قرینه خوبی است   آور

لن اله   ا َّ  ن  ا ُت ی   ن َّ  د  َُ یفَّ  ُ!ال ُت  ا  شن یَّ  ع ا   َّ  دید   یا ُحذَّ وا، ذف َّ من  مَّ العن غَوَّ  وا و یوُف  ن عرف   ف فَّ
ه  ا َّ ، ذف َّ عن ُن ان  ََّ  عَّ م َحَّ جَّ  ُُ الجن اُل عَّ ت

اَّ َّ و َحَّ ، لَّ ُُ ُا من َُ َمَّ ُتَّ  َُ َُ و   َّ َ ََّ َُر و ی غ  ن یَّ غهوَّ ََّ ََّ ال ا أه 
م  ُُ و یساُء ذیل مَّ َُ وا ََّ اهّللیُر ض َّ ا فَّ د   ِلن سَّ وغا  و حَّ ِبن    تاوُه بَّ

ِصن اله َّ ِصن وَّ ةَّ الوَّ تَرَّ ُن عن  9بن
كهه نمی فهمنهد )و بها شهنیدنش( سهر بهه ط یهان  ای حذیفه، برای مهردم چیهزی نگهو 

كافر می می گهاهیشوند. تحمل برخهی ا نهند و  گونهه ز ا كهه  هها، دشهوار اسهتن بهه  ای 
كشهیدنش نهاتوان و درمانهده كوه بیهت بهه زودی  انهد. دانهش مها اههل ها نیهز از بهر دوش 

یههانش را می كههه آن را  انکههار و باطههل دانسههته خواهههد شههد. راو كهه   كشههند و بههه هههر 
 بیت بدی خواهد شد.  بخواند، از سر حسادت به فمل خدادادی ما اهل

 نقد
كه عرباشکال ابتدا ههای  ای از واژه زبانان برای بیان دشوار بودن فههم مسههله یی، آن است 

كهههه فهههراوان در احادیهههث بهههاب آمهههده كننهههدن دو واژه ، اسهههتفاده نمی«اقهههرار»یههها « احتمهههال» انهههد.  ای 
در زبان عربهی بهه معنهای تحمهل و معهادل تهاب آوردن اسهت. اقهرار نیهز از مقولهه عقهد « احتمال»

تههوان مطلبههی  رش قلبههی مههرتبت اسههت، نههه فهههم عقلههی. بههه سههخن دیگههر، میقلههب و بههاور و بهها پههذی
آسان و قابل فهم را نسهذیرفت و تحمهل نکهرد و مطلبهی دشهوار را فهمیهد و بهاور نمهود و پهذیرفت. 

كهن عربییمؤ كاربردهای متعدد روا 10د این معنا، متون   11است. ییو 
                                                      

 . 224ص ،13ج ن464 و 463ص ،5ج ،نیالمتق روضن. 8

 .  3  ،144ص ،ی(نعمان) بنیال . 9

 الهدر نثهر ن157ص ،1 ج ،رةیهالجز أههل محاسهنی فه رةیالهذخ ن307ص ،1 ج ،یالمعهان وانیهد ن75ص ،الکاملن اآلثار: ک.ر. 10
 . 122ص ،4 ج ن191ص ،1 ج ،المحاضراتی ف

 بههنیال  نخسهت بهاب اتیهروا ازی شهمار زیهن و( 345ص ،54ج ،االنهوار بحهار« )صهدقه الجاههل احتمهال: »ثیحهد ماننهد. 11
 لهه القبهول و بهه  یالتصهد ههو  یله أمرنا احتمال إن: »صادق جعفر امام از نیأع بنی األعل عبد تیروا مانند نینعمان
 قهول: یلههم قهل و ، هه عنیالشهی عنهی هه اهلل رحمهن و السهالم فهاقرمهم أهلهه، ریهغ عهن انتهیصه و ستره أمرنا احتمال من إن فقت،
 ،41ص ،بهنیال  « )نکهرونی مها عهنهم سهتری و عرفهون،ی بمها حهدثهمی نفسهی إل وی إل الناس موّدة استجّر  عبدا اهلل رحم: لکم
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كاربرد، موجهب می كهه همهه احادیهث صهعب مستعصه اثبات این  ب را نتهوان نهابر بهه شهود 
 صعوبت علمی دانست. 

گفتنی است برخی عالمهان معاصهر، مقصهود از احادیهث صهعب و مستصهعب را صهعوبت 
یعنی باهر احادیث بهرای همگهان قابهل فههم  12اندن دانسته بیت علمی باطن احادیث اهل

 است، اما باطن آنها تنها برای افراد خاصی مفهوم است. 
 قههرآن، بههاهر و بههاطن دارد. از ایههن رو، معنههای یههاد شههده،  ز ماننههدیههن تیههب ث اهههلیحههد

گههر چههه قابلیههت ذاتههی و امکههان ثبههوتی دارد، امهها قرینههه درون متنههی بههرای ایههن مطلههب بههه چشههم  ا
كهه از تركیهب  نمی گفتهه شهد  آید. افزون بر ایهن، قابهل حمهل بهر همهه احادیهث بهاب نیسهتن زیهرا 
شود. از ایهن رو،  عوبت علمی استفاده نمی، برای نشان دادن ص«احتمال»و « صعب»های  واژه

كهم در همهه احادیهث ایهن بهاب، پشهتوانه  معنای صعوبت علمی، در ههر دو شهکل خهود، دسهت
 زبانی ندارد. 

 بیت . صعوبت شناخت و پذیرش کماالت اهل2
كمهههاالت وجهههودی اههههل كهههه احادیهههث بهههاب را نهههابر بهههه   و  بیهههت معنهههای دوم، آن اسهههت 

 بههه ممههاف الیههه « حههدیث» ۀد خههدا بههدانیم. در ایههن صههورت، اضههافمنزلههت و جایگههاه ایشههان نههز
 « حههدیث آل محمههد»یهها « حههدیثنا»و از نههور اضههافه برفیههه اسههت و عبههارت « فههی»آن، بههه تقههدیر 

 تهههوان  و نهههه حهههدیث صهههادر شهههده از آنهههها اسهههت. می بیهههت بهههه معنهههای حهههدیث در بهههاره اههههل
كمهههاالت ههههای عالمهههه محمهههد بهههاقر مجلسهههی را نهههابر بهههه همهههی برخهههی عبهههارت  ن معنههها، یعنهههی 
كهههه از  بیهههت وجهههودی اههههل كهههرده، معهههانی االخبهههاردانسهههت. ایشهههان در ذیهههل روایتهههی    13نقهههل 
 نوشته است:

قرار التام الذی یو ف عم معرف! َام! بعاو قدرهش، و غرائب  أهنش    14لعَ اِلراد اإل
كامل به منزلهت واالی اههل كه از معرفت  كامل باشد   بیهت شاید مقصود، اقرار 

 خیزد.  هن شگفت ایشان بر میو ش
كه ایشان روایات باب را مشتمل بر چند موضور می های  داند. از این رو، بیان گفتنی است 

                                                                                                                             
 «(.  اطالعهم و لهم إذاعته عنی النه و أهله من  یل عمن محمد آل سر صونی فی رو ما» باب

 .68ص ،1ج ،نیالوال رسالن شر . 12
 . 7  ،187ص ،2ج ،االنوار بحار. 13

 . 185ص ،2ج همان،. 14
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الکهافی چنهین در شهرحش بهر  وی ههم 15كوتاه و بلند متفهاوتی در ذیهل چنهد روایهت آورده اسهت.
 چنین نوشته است: 

ك ره   ا ؤ غرائ   ب     ووهنش و     وادر أح   واه ش و معج   ما ش، و بعض    ا ؤ و ه   ذه ادحادی   ه أ
غوامض عاوم اِل دأ و اِلعاد و ع یصا  مسائَ الُضاء و الُدر و أمثال الك مما َعجم عم 

ك ا العُ ل   16ذدرا
هههای  بیشههتر ایههن احادیههث در بههاره منزلههت شههگفت ایشههان و حههاالت نههادر و معجههزه
یچیهده آنان است. برخی احادیث نیز در باره علهوم دشهوار مبهدأ و معهاد و مسهائل پ

كه عقل بشری از ادراكشان ناتوان است.  قما و قدر و مانند این  ها است 
و نیههز در رسههاله  17هههای عالمههه مجلسههی عالمههه طباطبههایی نیههز در ضههمن دو حاشههیه بههر بیههان

كهه همهراه درک شههودی  نزد خداونهد می بیت را اشاره به مقام اهل« حدیثنا»، «الوالیه» دانهد 
كههاربرد واژه ایههن معنهها را می 18هههی اسههت.توحیههد نههاب و والیههت مطلهه  ال هههای صههعب و  تههوان بهها 

كه آنهها ییهای داخلی و خارجی نیز در ته سازگار دانست. قرینه احتمال   د این معنا وجود دارند 
 را برمی شمریم:

 های داخلی قرینه
كلینی از امام صادق  خوانیم: چنین می در روایت 

بس ُتَّ  صم  عَّ تَّ بس ُمسم ا یَّ  عم هَّ ی َّ ف َّ حَّ  دن  م   َّ س إن
َّ
وم أ
َّ
!س أ غ َّ ُس یَّ  ان وم ُقُا  و

َّ
ةس أ غ  َرَّ َس ُمهن  ُی  ُدُ

ُت َّ ُا  ُ إن من تَّ  ْحم
مَّ    بَّ آن مدَّ

 َّ ذَّ عَّ  َّ
َّ
ا أ كَّ َّ ا َّ  غ َّ ن ا اِلم هَّ تن غعَّ مم  ن ذَّ من َّ 

َّ
ف َّ اهّلل أ ، إن

!س هَّ سَّ ُوشم »حَّ ن ب  سم ُ  بن بَّ
ؤَّ «ألَّ َّ مم وَّ ، َفَّ

ا هَّ ضَّ وَّ بم
َّ
مم أ !ن و مَّ ه َّ َّ ج الم ُ بن

ؤَّ اهّلل لَّ ا وَّ هَّ د    لَّ ا َّ د   َُمخَّ الن ارن  َّ
ِفن اله َّ

ا فَّ هَّ َّ ُ ا حَّ غهَّ لَّ د ِّ إن م یؤَّ
  19و َلَّ

گریزپای است. آن را جز سینه ههای سهلیم  ا قلهبیهای نورانی  حدیث ما سخت و 
كنند. خداوند از شهیعیان مها ربهر والیهت مهاا پیمهان  های نیکو تحمل نمی ا ُخل یو 

كهههه از فرزنهههدان آدم گرفهههت و ردر بهههاره ربو سههتاند، چنهههان  بیهههت خهههویشا پیمهههان 
                                                      

 . 194 و 192 ،184ص ،2ج همان،: ک.ر 15

 .  313ص ،4ج ،العقول رآةم. 16

 ذو أمهر فإنهه نیهالوال ههوی الهذ دیهالتوح كمال هو و نیالد قنیحق من عندهم ما لین باالقرار المراد بل: »نخست هیحاش. 17
 ذله  لشهر  و ،یأغله و ذل  منی أعل هو ما األخبار بع  من ظهری بل ذكروه من إال منها الکاملن المرتبن نالی ال و مراتب،
ی عله المکتوبن نیالحاشی ف أشرنای الذ هو الخبر هذا و: »دوم هیحاش و ن(1 پانوشت ،185ص ،2ج ،االنوار اربح) آخر مقام
 آلهه وی بهالنب الخاصن دیالتوح قنیحق هو و الثالث، الفرق هؤالم فهم من ایعل مرتبن عندهمی الذ لالمر ان 8 المرقم الخبر
 (. 1 پانوشت ،192ص ،2ج همان،« )بنیال ر األمور منی( المجلس) ذكره ما ال

 «.  المطلقن نیالوال هو و حد حدهیال ثیح سبحانه اهلل من مقامهم هو: »128ص ،نیالوال رسالن ریتحر. 18

 .  3  ،401ص ،1ج ،یالکاف. 19
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كنهد، «آیا من خدای شما نیستم»فرمود:  ؟ بنا بر این، هر ك  به پیمهانش بها مها وفها 
كند و هر ك  ما را دشهمن بهدارد  وفا می _كه به او داده  _خداوند به وعده بهشتش 

 و حّ  ما را ادا نکند، در آتش جاویدان و ابدی خواهد بود. 
كهه در  یث، میبر پایه ارتباط صدر و ذیل حد كه صعوبت مهذكور، نهه در فههم  توان نشان داد 

 20كهه در عههد ازل از آدمیهان اخهذ شهده اسههتن وفهای بهه میثهاق اسهت. میثهاق والیهت ائمهه
گفتههه روایههت، نیازمنههد دل كههه بههه  هههایی سههالم و اخالقههی نیکههو اسههتن  هههایی روشههن، قلههب امههری 

كه سخنی از تعل می  م و تفکر نیست. یبینم 
را ثبهوت  بیهت اری از روایات، شرط تحمل امر صعب و مستصعب اهلچنین، شم هم

كهه امهر صهعب از مقولهه 21اند. و استقرار ایمان در دل دانسته كهه  این بدان معنا است  ای اسهت 
تحملههش بیشههتر نیازمنههد ایمههان اسههت و نههه تعلههیم و تعلههم محهه ن هههر چنههد بخشههی از ایمههان 

 نیازمند علم و معرفت است. 
و انکهار در دو  راری رابطه تماد و مقابله میان تحمل حهدیث آل محمهدقرینه دیگر، برق
   روایت زیر است:

ی ُل اهّللن   ِبن ََّ
ُس أو  َّ َُّ َر َّ اَّ كس ُم ُن ذُت  مَّ ُم بن  بس ُت ی ؤمِّ ص عَّ عبس ُمستَّ ٍد یَّ دیهَّ ملن َُمَّ  َّ   ذف َّ حَّ

مَّ اهّلل حَّ َس أو عَّ دس امتَّ غُو    ُمریَّ اَّ دَّ عَّ ََّ َُّ ا  ، َفَّ میافن إلن ُُ لن ََّ ا
دیهن ملن َُمَّ  َّ ٍد قَّ م حَّ ُُ  ش من فَّ  َّ   لَّ 

وُه ذیلَّ اهّلل َُرد  رُُتوُه فَّ  وَّ
َّ
هُ ُقا ُبُوش و أ ز َّ  من

َّ
أ ا امشَّ اوُه، و مَّ ََّ اق فُتموُه فَّ َرَّ ی لن    ُقا ُبُوش و عَّ و ذیلَّ الَر َّ

ُُ ُت  ه  لَّ أحَّ ُدُكش بنیَّ ٍء من
د َّ ُك أف ْحَّ ا اهالن َّ

ٍد، و ذّن َّ م ملن َُمَّ  َّ شن من ، فو ذیلَّ العالن ُُ ُا  من ُ  ُل  وَّ غْحتَّ
كافَّ هذا، وَّ اهّلل  اهّلل َُ ُهوَّ الُوفَُر   ، ما  كافَّ هذا، وَّ اإلن وا  22، ما 

سخت و دشوار است. به خدا  فرمود: حدیث خاندان محمد پیامبر خدا
كهه خهدا قلهبش را بهرای ایمهان یها پیهامبر فرسهتاده شهده یهجز فرشهته مقهّرب  ا مهؤمنی 

گاه چیزی از حدیث آل محمد به شما  نمیآزموده باشد، به آن ایمان  آورد. پ  هر 
گههههر  رسهههید و دل هایتهههان در برابههههر آن نهههرم شهههد و آن را فهمیدیههههد، آن را ب ذیریهههد. و ا

                                                      
 نهادر بهاب ،الهدرجات بصهائر: زیهن و 317ص ،4ج ،العقهول مراة ن645ص ،3ج ،یالواف: ک.ر ت،یوال به ثاقیم ریتفسی برا. 20
 مسهتور هذا أمرنا ان: »جعفر أبو قال: عثمان بن أبان: دارند سان کی یمتن كه 3 و 2  مستصعب، صعب رهمام انی ف

 «. اهلل أذله هتکه من ثاقیبالم مقنع

ی بهرا را« تیهب اههل امهر» تحمهل كهه كهرد اسهتدالل الهدرجات بصهائر متعهدد ثیهاحاد بهه توان یم نکته نیا اثباتی برا. 21
 کیه مهتن. اسهت زیهچ کیه« ثنایحهد» و« امرنها» از مقصهود كهه داد میخهواه نشهان مقاله متن در ما. دان دانسته سریم  مؤمنان
ی فه اهلل كتهب مهن إال حتملههی ال مستصهعب صهعب أمرنها إن: قال اهلل عبدی أب عن ر،یبصی أب عن: میآور یم را ثیحد
 (. 2  ،47ص ،الدرجات بصائر) مانیاإل قلبه

 . 902ص ،3ج ،العمال كنز ن366ص ،25ج ،االنوار بحار ن106ص ،الدرجات بصائر رمختص ن1  ،401ص ،1ج ،یالکاف. 22
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هایتههان از آن رمیههد و آن را نفهمیدیههد، آن را بههه خههدا و پیههامبر و دانههای خانههدان  دل
گفتهه شه محمد كهه بهرایش حهدیثی  كسهی اسهت  كه ههالک شهده  ود بازگردانید 

كه تحملهش را نهدارد و بگویهد: بهه خهدا سهوگندن ایهن نیسهت، بهه خهدا سهوگندن ایهن 
كفر است.   نیست. انکار، 

كه می حدیث دیگر، از امام باقر  فرماید:  است 
اُف  وَّ كم ُد اَّ َرَّ جم

َّ
بس أ عَّ صم تَّ بس ُمسم عم ا یَّ هَّ ی َّ دن ف َّ حَّ ُُ  َّ غ ا  وَّ   إن هم  عم ُمم من ن ا َسَّ اَّ إن

، فَّ میس نن
كَّ یفس  نن َرس  َّ عم ُتَّ َّ  م وَّ

یلَّ  وُه إن
ُُ  وُه فَّ  َُرد ُ غ َن َُ م  ُا  وُه وَّ َلَّ من تَّ م ََّ م  فم َلَّ ، وَّ إن ُن غ  

اَّ َّ  ُدوا اهّللَّ عَّ ُاوُه وَّ اَحم من تَّ ُُ ُقُا   ُبُوشم فَّ  احم مَّ  امن لَّ   ن
اإلم

مم ملن َُمَّ  َّ ٍد  شن من الن عَّ
ا  ُ  َّ الم كَّ افَّ هَّ ذَّ ُُ  ُل  وَّ اهّللن مَّ ا  ی ی  ذن

الن ُك ال َّ َّ َم   ن ا
َّ ا ال  َّ ّن َّ إن

قَّ الَّ  ی ا  ، فَّ
مین  ظن عَّ

اهّللن الم َُر بن
ُوفم ََّ ُهوَّ الم ا وَّ ن م

ف َّ اإلم َُرال إن ابن   23جَّ
ای جههابر، حههدیث مهها سههخت، دشههوار، صههاف رو بههی پوشههش و فهمههشا نیازمنههد 
گهاه چیهزی از آن شهنیدید  تیزهوشی، بی پیرایهه، نفهی  و ارزشهمند اسهت. په  ههر 

گر هایتان در برابر آن نرم شد، آن را ب ذیرید و خ كه دل ید. و ا دا را بر آن سساس بگزار
 تحمل نکردید و تاب نیاوردیهد، آن را بهه امهام دانها از خانهدان حمهرت محمهد

كهه بگویهد: بهه خهدا سهوگند، ایهن  كسی است  كه شوربخِت هالک شده  بازگردانید 
كفر ورزیدن به خدای بزر  است.   نیست. امام سس  فرمود: ای جابر، انکار، 

گر تحمل  كه ا حهدیث صهعب بهه معنهای فههم آن باشهد، متمهاد آن، نهافهمی و روشن است 
كهار  گهاه بهه معنهای نشهناختن و نهافهمی بهه  كسی بگوید: انکار  گر  جهل است، نه انکار. حال، ا

كهه در حالهت نهافهمی بایهد توقه  نمهود و  رود و نکوهش امام می نیز نابر به این نکته اسهت 
كفهر دانسهتهگوییم: هر دو روایت، انکار را م نه انکار، می انهد. روشهن  وجب بیهرون رفهتن از دیهن و 

كه انکار ساده برخی احادیث دشوارفهم و یا برخی فمایل، نمی تواند موجب ایهن حکهم  است 
گههر  كههه ا شههدید باشههد. ایههن انکههار، بههه معنههای دروت شههمردن روایههت و انکههار مقههام امامههت اسههت 

گاهانه و بها توجهه بهه منشهه الههی آن باشهد، بهه انکهار ضهروری گهردد و موجهب خهروج از  ا دیهن بهاز 
 24شود. این نکته در روایت دوم بیان شده است. دین می

 های خارجی قرینه
كهههه  را صهههعب و مستصهههعب  بیهههت اههههل« امهههر»دسهههته دیگهههری از روایهههات وجهههود دارنهههد 

كتهاب  دانسته ، بالفاصهله په  از بهاب صهعوبت احادیهث بصهائر الهدرجاتانهد. ایهن روایهات در 
                                                      

 .  341  ،439ص ،2ج ،یالکش رجال ن9  ،22ص ،الدرجات بصائر. 23

 (.  مجموعه 10  ،401ص ،1ج ،یالکاف) است شده نقل« فمائلهم» واژه بدون یالکاف در تیروا نیا استی گفتن 24 .



عب
تص
 مس
ب و
صع
ث 
حادی
ا

 

 

 

11 

گرفته بیت اهل كههن هقرار  كتهاب  تهرین منبهع اصهلی روایهات صهعب و مستعصهب  انهد. ایهن 
گرد آورده است. نکته جالب توجه، مشهابهت حکهم صهادر  است و بیشتر روایات را در این باره 

و تحمهل و  انهد  اسهت. ههر دو صهعب و مستصهعب بیهت اههل« امهر»و « حدیث»شده در باره 
گههروه دشههوار دا نسههته شههده اسههت. در هههر دو دسههته روایههت، اقههرار و ایمههان بههه آن، جههز بههرای چنههد 

گروه و مشابه هم هستند: انبیای فرسهتاده شهده، فرشهتگان مقهرب و  گروه های استثنا شده، سه 
 آزموده شده.   مؤمنان
تطبیه  داده اسهت. « حهدیث»را بهر « امهر»بهه جهابر، ایشهان  چنین، در سخن امهام بهاقر هم
 شده است: « امرنا»خواستار عدم رد گفته و سس  « حدیثنا»ابتدا از صعوبت  امام

ُُ ی   ُا   من حتَّ ُد، ُتیَّ جم  َرَّ
َّ
عم  َرس أ اُف وَّ كم  وَّ ُد اَّ مم  َرَّ

َّ
، أ بس ص  عَّ َُرال حَّ  دیُ ها یَّ  عبس ُمستَّ   ِبن  _   وَّ اهّلل _ا ج  ابن

ذُت   َّ
غكَّ  اَّ دَّ عَّ ََّ َُّ اا  إن

، فَّ مس حَّ مس مُمتَّ ، أو ُمؤمِّ ُس َر َّ َُّ كس ُم اَّ ، أو مَّ َس َُر ی _ُمریَّ ءس من م أمرن  ا فَّ  َّ  _ا جابن ُُ َشَّ فَّ لَّ 
غ  فَّ  كَّ غ  فَّ ج  اءَّ ه  ذا  و  كَّ  َ  ُُ ََّ ، و ُت  غ   ن ََّ ََّ ال غه  ا أه   ُه ذلَّ ُُ فَّ  َُرد َّ   ََّ ر فم أ وَّ ، وَّ إن اَحَّ  دن اهّللَّ

َُ  كَّ فَّ ا قَّ
ف َّ هذا  إن

غفَّ ُهوَّ  فَّ كَّ اهّلل _وَّ اهّللن  _كافَّ  و  رُك بن ن ظمین    ال    25العَّ
ن و پهر ا فهروزایهای جابر، حدیث ما سخت، دشوار، صاف رو بهی پوشهشا، مردانهه ر

ا فرشههته یههالتهههابا و بههی پیرایههه اسههت. بههه خههدا سههوگندن جههز پیههامبر فرسههتاده شههده 
گهاه ای جهابر، چیهزی از  ا مؤمن آزموده شده، آن را تحّمل نمییمقّرب  كنهد. په  ههر 

گهر آن را نفهمیهدی، آن  امر ما آمد و دلت در برابر آن نرم شد، خدا را سساس بگزار و ا
و مگههو: ایههن چگونههه آمههده اسههت؟ و ایههن چههه بههوده  بههازگردان بیههت را بههه مهها اهههل

كهار، شهرآ آوردن بهه خهدای  كه به خدا سوگندن این  است؟ و این دیگر چیست؟ ن 
  26بزر  است.

 شههودن  گفتنههی اسههت در روایههت صههفار از ابههو حمههزه ثمههالی نیههز ایههن معنهها بههه روشههنی یافههت می
كههه ایههن روایههت، نقههل معنهها و مههتن مختصرشههده  امهها بههه نظههر می  روایههت دیگههر صههفار باشههد. رسههد 

اسههت. « امرنهها»نیسههت و صههدر و ذیههل حههدیث در بههاره « حههدیثنا»در مههتن تفصههیلی، سههخنی از 
یههان و نههاقالن حههدیث از  گفتنههی اسههت شههاید بتههوان ایههن نقههل معنهها و اختصههار را نشههانه تلقههی راو

یم تها  در ایهن دسهته از روایهات دانسهت. مهتن ههر دو نقهل را مهی« حدیثنا»و « امرنا»معنایی  هم آور
 بتوان داوری نمود: 
 متن مختصر: 

                                                      
 .  341  ،266ص ،یالکش رجال. 25

 .  341  ،439ص ،2ج همان، .26
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ی  عب مستص  عب ُت  ح  دیثهاق  ال  َسع    یُ   ل  ذف  اب  و َح  مة الثم  ایل ع  م أ  جعف  ر
ْحتما  ُ اُت ث   ل     ِب مری  َ، أو ما  ك مُ  رُ، أو ع   د م  ؤمم ام  تحم اهّلل قا   ُ ل می  اف    

بیخ و ُتمر اا أبا َحمةال اُت َنی ا ُ ا تار یقال   م م اله غ یخ اِلری ایخ و م م  مم اِل ئو! اِلُن
 27اِلؤمهیخ اِلمتحهیخ 

 متن تفصیلی: 
بس ُت  صعَّ عبس ُمستَّ مَّ ْحأمَُر ا یَّ حَّ ، أو عَّ  دس ام تَّ َس  ِبن ُمریَّ 

، أو  َّ ُس َُّ َر َّ اَّ كس ُم ُُ ذُت  ثَّ  لس  مَّ ُا  من تَّ
میافن  ُ  َّ قالَّ     اهّلل إلن ُُ لن ََّ ا
!ن مُ یقَّ ئنوَّ ُش ؤن املَّ 

عاَّ ََّ س َّ  ال أ لَّ ةَّ ََّ ، و ؤن ا أبا َحَّ بیخَّ َُّ ب َّ غ َرَّ ُم
بیخَّ و غَّ ب َّ َُّ

هیخَّ  ُقاُ   بَّ   قالَّ  أُت  حَّ غَرَّ مُمتَّ هیخَّ و غَّ حَّ هیخَّ مُمتَّ ، و ؤن امُلؤمِّ ایخَّ غَرَّ ُمریَّ
ایخَّ و غَّ غیخَّ ُمریَّ  ن

اله َّ
!ن أمرن ا  ذف َّ اهّلل

فَّ نی ذیل ین غ یخَّ ُمریَّ    ََّ  ن
، و من مَّ اله َّ بیخَّ َُّ ب َّ ئنوَّ !ن ُم ُُ من مَّ املَّ  ََّ لَّ  ، و من مَّ ا تا ایخَّ

هیخَّ   حَّ هیخَّ مُمتَّ   28امُلؤمِّ
ا یهای مقرب  حدیث ما سخت و دشوار است و جز پیامبری فرستاده شده و فرشته

كه خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد، آن را تحّمل نمی بنده  كند.  ای 
كه فرشتگان، مقرب و غیهر مقهّرب دارنهد و پیهامبران ای ابا حمزه، آیا نمی  دانی 

انهد و مؤمنهان ههم،  برخی )به سوی مردم( فرستاده شهده و برخهی فرسهتاده نشهدهنیز 
گفهههتم: چهههرا. فرمهههود: آیههها بهههه وی گهههی امهههر مههها  امتحهههان داده و امتحهههان نهههداده دارنهههد؟ 

نگهههری؟ خداونهههد بهههرای آن، از میهههان فرشهههتگان، مقّربهههان و از میهههان پیهههامبران،  نمهههی
 رگزید. فرستاده شدگان و از مؤمنان، امتحان دادگان را ب

كههه افههزون بههر اثبههات اتحههاد  و قرینههه « امههر»و « حههدیث»روایههت دیگههری نیههز در دسههت اسههت 
گونهه كهه  ای قرینهه داخلهی نیهز بهه شهمار می خارجی بودن، بهه  آیهد. ایهن معنها در روایهت زیهر آمهده 
گههره زده اسههت. مههتن آن، بههه نقههل صههفار، بهها  را بهها قیههام مهههدی بیههت تحمههل حههدیث اهههل
 چنین است:  رسندش از امام باق

وم 
َّ
مس أ حَّ مس مُمم  تَّ مِّ وم ُم  ؤم

َّ
َس أ یَّ     ِبن ُمَرم

وم  َّ
َّ
ُس أ َُّ  َر َّ اَّ  كس ُم ُت َّ مَّ ُُ إن ُا   من تَّ  ْحم

بس ُتَّ صم  عَّ تَّ بس ُمسم ا یَّ  عم یُ هَّ حَّ  دن
غ ٍه وَّ  ی من مم لَّ جم بَّ

َّ
ا أ هَّ تن َُ من مم  ن غعَّ ُج  كَّ افَّ الَر َّ ا  یهَّ هم دن َُر َّ ا وَّ جَّ اءَّ مَّ مم

َّ
قَّ  َّ أ ا وَّ اَّ  إن

، فَّ !س غهَّ صن !س حَّ یهَّ دن مَّ
 
َّ
ُن أ جن  َرَّ

َّ !ن اهّللن وَّ فَّ َحم ََّ ُلن  هم دَّ ُ  ُر لن كَّ عن
، وَّ اَّ ُن غ 

ف َّ وَّ ُُ بن ُب ُن وَّ یضم نن غ 
اَّ جم رن ا بن ُدو َّ َّ  عَّ

ُ
أ ََّ اٍف ی هَّ مم ین َضَّ من  مم

ادن  ََّ عن 29عَّ َّ الم
 

دهیم.  برای نشان دادن این قرینه داخلی، به ارتباط میان صدر حدیث و ذیل آن توجه مهی
                                                      

 .  19  ،25ص ،1ج ،الدرجات بصائر. 27

 .  9  ،28ص ،1ج همان،. 28

 . 17  ،24ص ،1ج همان،. 29
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گر مقصود از تحمل حدیث در صدر  آن، فهم مممون آن باشد، چرا در ذیل حدیث، سخن از ا
گهر مسههله اصهلی، تهوان علمهی بهرای فههم اسهت، چهرا  قدرت جسمی و نیروی جنگهی مهی رود؟ ا

گهر مقصههود را قبهول والیهت و پههذیرش  كههردن دشهمن و ضهرب او اسههت؟ حهال، ا سهخن از پایمهال 
كه قهدرت مؤمنهان در  بدانیم، روشن می بیت رهبری جهانی اهل روزگهار بههور موجهب شود 

كنههار رود و رحمههت الهههی در جامههه والیههت  شههود لجاجههت می ههها و انکارهههای عنودانههه دشههمنان، 
گیرد. بیت اهل  ، سراسر جهان و همه بندگان خدا را در بر 

 دهیبرگز نظر
 گههر  ههها، پههژوهش در نگههاه بههدوی، فراوانههی نسههبی احادیههث دسههته دوم و شههمار بیشههتر قرینههه

گهههزینش نظهههر دوم كمهههاالت اههههلیكشهههاندن  می را بهههه   ن حهههال بهههه بیهههت عنهههی درک و پهههذیرش 
صههورت عمههومی و یهها برخههی فمههایل خههاص، ماننههد امامههت و والیههت الهههی، اعههم از تکههوینی و 

 تشریعی امامان. 
 یعنهههی احادیهههِث  30امههها چنهههد حهههدیث، ههههر چنهههد انهههدک، نهههابر بهههه نظهههر نخسهههت هسهههتندن

كی از علههم و معرفههت واال و متعههالی اهههل هههم و تحملههش فراتههر از طاقههت افههراد كههه ف بیههت حهها
 معمولی است. 

گر چه بیشتر احادیِث باب   نابر بهه معنهای دوم هسهتند، امها بها توجهه بهه مجمهور  از این رو، ا
دانسهت. ایهن دو  بیهت توان هر دو معنا را مقصود اههل خانواده و نیز مرتبت، می احادیث هم

تهوان  را نیهز می بیهت فوق متعارف اهل های معنا با هم تعارضی ندارندن زیرا معارف و دانش
كماالت وجودی ایشان به شمار آورد. در ایهن صهورت، مقصهود نههایی از صهدور ایهن  بخشی از 

كتمان و نهی از اذاعهۀ اسهرار اههل احادیث همان می كه در احادیِث امر به  دیهده  بیهت شود 
از افشا و انتقال  از توجه دادن به صعوبت حدیثشان، جلوگیری بیت شود. مقصود اهل می

گونهه،  كه یا توان فهم ندارنهد و یها برفیهت پهذیرش و صهیانت از آن را. بهدین  كسانی است  آن به 
 توان هماهنگی و سازواری درونی میان همه احادیث باب را شاهد بود.  می

ممهمون  31توان حدیث سوم و چهارم باب را نابر به همین مقصود دانسهت. بر این پایه می
                                                      

 ،550ص ،1ج ،العمههال كنههز) 11 و( 3  ،142ص ،بههنیال ) 8 ،(2  ،401ص ،1ج ،یالکههاف: )مجموعههه 7 ثیههاحاد ماننههد. 30
 2467 .) 

ههد  ی أبههی إلهه َكَتبههُت  المههدائن أهههل بعهه : »3  ،188ص ،االخبههاری معههان. 31  َثُکمیَحههد أّنَ  آبههاِئُکم َعههن َلنههای ُروِ : ُمَحّمَ
ٌب، َمَلهٌ   حَتِمُلُه ی ال ُمسَتصَعٌب  َصعٌب  : الَجهواُب  َفجهاَمُه : قهاَل  مهاِن؟یِلِل  َقلَبهُه    اهلل امهَتَحَن  ُمهؤِمٌن  ال و ُمرَسهٌل،ی َنِبه ال و ُمَقهّرَ
ما  ال و ِمثِلِه،ی َنِب ی إل خِرَجُه یی َحّت ی َنِب  حَتِمُلُه ی ال و ِمثِلِه، َمَل   ی إل خِرَجُه یی َحّت  َجوِفِه ی ف حَتِمُلُه ی ال الَمَلَ   أّنَ : َمعناُه  إّنَ
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كههه انتقههال ایههن معههارف سههنگین و افشههای ایههن فمههایل تنههها  مشههترک هههر دو  حههدیث آن اسههت 
كننهده حهدیث اسهت. بهه سهخن دیگهر،  كهه در تهراز همهان فهرد دانها و نقهل  كسی باشهد   باید برای 

كههه فمههایل و علههم اهههل گههر شخصههی بههه چنههان معرفتههی رسههید  گرفههت و تحمههل  بیههت ا  را فرا
 كنهههد. بهههه سهههخن دیگهههر  خهههود منتقهههل نمی نمهههود، ایهههن معهههارف دیریهههاب را بهههه جهههز فهههردی شهههبیه

كههه عبهههارت   بههه صهههورت فعههل نههههی بخههوانیم، همهههان  را در سهههخن امههام«ال یحتملههه»بههی آن 
كسهی جهز همسهان و  كنیم. یعنی نههی از انتقهال سهخن صهعب و ثقیهل بهه  معنا را از آن اصطیاد 

 همتراز خویش. 
ک حههدیث، تحمههل یههشههوند.  بهها ایههن نگههاه چنههد حههدیث نههادر بههاب نیههز مفهههوم و مقبههول می

كسهی   را از فرشهتگان و پیهامبران و مؤمنهان بیهت حدیث اهل كهرده و آن را مخهتص  نیهز نفهی 
كه ایشان خواسته باشند. متن حدیث چنین است:   دانسته 

ك واُف ابو الصام  عم اإلمام الصاد  ، اَّ میس كَّ ن یفس  ،  َّ ن بس ص عَّ ها یَّ عبس ُمستَّ دی َّ   ذف َّ حَّ
، ُت  ع َرس كن   وَّ ُُ مَّ ْحاَّ ُا  من َّ م تَّ مس  ُقا ُ   َفَّ حَّ مس مُم تَّ َس و ُت ُم ؤمِّ  ِبن ُمریَّ 

ُس و ُت  َّ َُّ َر َّ ُُ ْحاَّ كس ُم ُا  من تَّ
م  ن ها  داكَّ  قالَّ  مَّ اُ  فن ع  ادا ه ش   ا أبَّ ا الص  امن ن  ق ال أب و الص ام   فظهه   أف هّللی ُجعن

 أفضَ مم هؤُتء الث ث!
گریههز پههای اسههت. ارجمنههابههو صههامت از امههام صههادق د و : حههدیث مهها، دشههوار و 

                                                                                                                             
ما ِمثِلِه، ُمؤِمن  ی إل خِرَجُه یی َحّت  ُمؤِمٌن  حَتِمُلُه ی  خِرَجهُه یی َحّته َصهدِرِه ی فه ُههَو  مها َحهالَوِة  ِمهن َقلِبهِه ی ف حَتِمُلُه ی ال أن َمعناُه  إّنَ
 ثیحهد كهه شهده تیهروا مهای بهرا پهدرانتان از: نوشتم یعسکر حسن امام به: مدائنی اهال ازی کی از نقل به ن«ِرِه یَغ  یإل

 باشهد، آزمهوده مهانیا بهه را قلبش خداوند كهی مؤمن و شده فرستاده امبریپ و مقّرب فرشته جز و است دشوار و سخت شما
 آن تها كند ینم تحّمل خود درون در را آن فرشته: بود نیچن آن مممون و آمد جواب: دیگو یمی راو كند؟ ینم تحمل را آن
. بسههسارد خههود ماننهدی امبریههپ بهه را آن كههه آن تهها كنهد ینمهه تحّمهل را آنی امبریههپ. بسههسارد خهود ماننههدی ا فرشهته بههه را آن كهه
 اش نهیسه در را چهه آنی نیریشه كهه است نیا ث،یحدی معنا. بسسارد خود مانندی مؤمن به تا كند ینم تحّمل را آنی مؤمن
 . سسارد یمی گرید به كه گاه آن تا دارد ینم نگاه دلش در ابد،ی یما ما ثیحد ازر

هِد : »4  ،401ص ،1ج ،یالکهاف هِن  ُمَحّمَ َمههَد  ب  ح 
َ
هِ   َعهن   أ ههَحاِبَنا َبع  ص 

َ
هُت : َقهاَل  أ ِبههی ِإَله َكَتب 

َ
َحَسهِن ی أ ههَکرِ  َصهاِحِب  ال  َعس  : ال 

ههُت  َنههَم  َمههان ِفههَداَآ  ُجِعل  ِل ی ع  ههاِدِق  َقههو  َتِمُلهههی اَل  ُثَنایَحههِد : الّصَ ٌب  َمَلههٌ   ح  َسههٌل ی َنِبهه اَل  و ُمَقههّرَ ِمٌن  اَل  و ُمر  ههَتَحَن  ُمههؤ  َبههه اهلل ام   َقل 
َجَواُب  َفَجاَم  َماِن؟یِلِل  َما: ال  َن  ِإّنَ ِل ی َمع  هاِدِق  َقو    الّصَ

َ
َتِمُلههی اَل ی أ ِمٌن  اَل  وی َنِبه اَل  و َمَلهٌ   ح  َمَلهَ   ِإّنَ  ُمهؤ  َتِمُلههی اَل  ال  ه ح  ی َحّتَ

ِرَجهی ِب  و ِره،یَغ  َمَل   ی ِإلَ  خ  َتِمُلهی اَل ی الّنَ ِرَجهیی َحّتَ  ح  ِمُن  و ِره،یَغ ی َنِب ی ِإلَ  خ  ُمؤ  َتِمُلهی اَل  ال  ِرَجهیی َحّتَ  ح  ِمن  ی ِإلَ  خ 
 ِره،یَغ  ُمؤ 

َنه َفَهَذا ِل ی َمع   صهادق حمهرت شیفرمها نیهای معنهان گهردم تیفهدا: نوشهتم یعسهکر ابوالحسهن بهه ن«یَجهّدِ  َقهو 
 را دلهش خداونهد كههی مهؤمن چیهه نه و ،یمرسل امبریپ چیه نه تابد، یم بری مقرب فرشته چیه نه را ما ثیحد: »كه ستیچ
ی امبریهپ وی ا فرشهته چیهه را آن كه صادق حمرت شیفرمای معنا: »آمد پاسخ ؟«است دهیگردان خالص مانیای برا
 تههاب امبریههپ و د،یههگو یمهه گههرید فرشههته بههه بلکههه نههدارد، را آنی نگهههدار تههاب فرشههته كههه اسههت نیهها ابههد،ت ینمهه بههری مههؤمن و

 بهازگو گهرید مهؤمنی بهرا را آن و ندارد را اش ینگهدار تاب مؤمن و رساند، یم گریدی امبریپ به را آن و ندارد را اش ینگهدار
 «. جّدم شیفرمای معنا است نیا. كند یم
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پرارزش است، نیازمند تیزهوشی و تیزفهمی است. پستی و بلنهدی دارد و نهاهموار 
اسههت. فرشههته مقههرب، پیههامبر فرسههتاده شههده و مههؤمن آزمههوده شههده نیههز آن را تحمههل 

كسی آن را تحمهل مهی نمی گفتم: فدایت شوم، پ  چه  كنهد؟ فرمهود: ای ابها  كنند. 
كه ما بخواهیم. ابو صامت می فهمیدم خداونهد بنهدگانی برتهر از گوید:  صامت، هر 

32این سه دسته هم دارد. 
 

گفتهه شهد، می با توجه به آن كمهاالت معنهوی اههل چهه  كهه برخهی  از  بیهت تهوان پهذیرفت 
كه از مقوله معهارف شههودی  درک فرشتگان و مؤمنان كماالتی  انهد و  آزموده شده نیز فراتر است. 

كسههانی فهههم و تصههدی  می كههه خهه تنههها بههه وسههیله  ود بههه آن رسههیده و آن را دارا باشههند. ایههن شههود 
كمهاالتی بایهد خهود یمعارف، قابل كردن و انتقال را ندارند. فرد مشهتاق و طالهب چنهین  ت بازگو 

كند و از قله باال بهرود تها برفیهت تحمهل آنهها را بیابهد. ایهن بهه معنها نیهاز بهه دگرگهونی و  یحركت 
كمههاالت  گونههه  كههه تنههها بهها عنایهههت تکامههل وجههودی بههرای شهههود و تحمههل ایههن  كههاری  اسههت. 

كههه والیههت تکههوینی دارنههد و می میسههر می بیههت اهههل كسههانی  ای از زالل  تواننههد جرعههه شههود. 
كنند. آرین اهل  33اند آشیانه اراده الهی بیت معرفت ناب را آرایه جان پیروان حقیقی خود 

كههه خههدا می و همههان را می كههه می خواهههد و از ایههن رو همههان می خواهنههد  اهنههد. در ایههن خو شههود 
 34صورت نیازی به توجیه عالمه مجلسی نیست.

 بیهت احادیهث اههل 35كند و تحمهل برخهی تر برقرار می حدیث نادر دیگر، حصری تنگ
 نماید. متن حدیث چنین است: را تنها و تنها وی ه خود ایشان می

   ِب یُ ل  ذف مم حدیثها ماُت ْحتماُ ما ك مُ رُ و ُت أبو الصام   َسع  أبا ع د اهّلل
 36مریَ و ُت ع د مؤمم قا  َفم ْحتماُ  قال  حنم حنتماُ 

این حدیث نیز بر پایه معنا و وجه جمع ارائه شده، قابهل تبیهین اسهت. آری، برخهی معهارف 
                                                      

 .  34  ،192ص ،2ج ،األنوار بحار ن125ص ،الدرجات بصائر مختصر ن10  ،22ص ،الدرجات بصائر. 32

: لهه فقهال. احتملهتم لمها منهه منزلتنها و اهلل عند حالنا الّناس نعّلم أن لنا ُاذن لو: »96  ،27ص ،الدرجات بصار مختصر. 33
گهر ن«اهلل شهام مها إالّ  شامی ال _ جل و عز _ اهلل إلرادة وكر اإلمام إّن  ذل ، من سریأ العلم: قال العلم؟ی ف  داده اجهازه مها بهه ا
گاه خدا نزد منزلتمان و حالت از را مردم كه شد یم  اسهت؟ علهم مقصهود،: پرسهد یمهی راو. دیكرد ینم تحمل م،یكرد یم آ

 د،خواهه یمه خهدا چهه آن جهز رای زیهچ. استی اله اراده انهیآش امام. است نیا از تر آسان علم،: دیفرما یم صادق امام
 .  خواهد ینم

 المهراد و بهاهر، نهاینب اسهتثنام و الثالثهن مهن أفمهل فإّنهه بعهدهم،ی الذ اإلمام المراد لعّل : است گفتهی مجلس عالمه. 34
 (.  34  لیذ ،192ص ،2ج ،األنوار بحار) رهمیغ حتملهای الی الت بنیال ر ااُلمور ثیالحد بهذا

 .  میا گرفته هیمیتبع را آن كه ث،یحد متن در« من» وجود به توجه با. 35

 .  11  ،43ص ،الدرجات بصائر. 36
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كه در دیهدگاه شهیعه بخشهی از  شهودی تنها از یک امام به امامی دیگر قابل انتقال استن امری 
گفتنی ا ودایع امامت خوانده می سو بها بخشهی از سهخن بلنهد امهام  ست حدیث فوق، همشود. 

كه می علی كمیل استن آنجا   فرماید:  به 
ا ُُ وَّ بَّ هَّ جَّ  ن شم ُحجَّ  ُا اهّلُل من

فَّ ر   ْحم هم دَّ اهّللن قَّ دم ُ  فَّ عن ظَّ عم
َّ د   وَّ ادم دَّ ا ُ فَّ عَّ قَّ َّ كَّ وَّ اهّللن ادم ولَّ ن

ُ
ُن حَّ ی َّ أ َن 

ُعوهَّ  ََّ ُهشم وَّ یرم اءَّ ا ُ ظَّ َرَّ ُعوهَّ ةِّ وَّ یودِّ صن غَرَّ ََّ َُّ !ن الم غ ُن ام ُش عَّ  َّ حَّ عن ن ُش الم جَّ شَّ من شم هَّ اهن ن ََّ  م 
َّ
ُن أ ا ؤن ُقُا و

اُحهَّ  ا وَّ رم
َّ
اٍف أ بم  دَّ

َّ
أ یهن  ُ  بن  دن

یلَّ اُة إن عَّ
ُن وَّ ال  د ُ ان   َم

َّ
  اُء اهّللن ؤن أ

فَّ ولَّ ن  كَّ ُ اَّ
ُ
ُن  یخن       أ غ ُ َّ الم وا ُر ا َّ  ُب  بَّ
كَّ  ولَّ ن

ُ
َّعم َّ أ ن ادم

 َ حَّ َّ املم  بن
!س َُّ ا َّ ُ ُمعَّ یهن یلَّ دن اُة إن عَّ

ُن وَّ الد ُ ان َم
َّ
اُء اهّللن ؤن أ

فَّ 37   ُ اَّ
 

كههم   انههد. خداونههد بههه  تههرین شههمارند، و در پههیش خههدا بهها ارزش بههه خههدا سههوگندن اینههان 
دارد تهها آنههها را بههه همگنههان  هههای خههود را نگههه مههی ههها و نشههانه وسههیله اینههان، حّجههت

كسانی همچون خود بکارنهد. دانهش ، حقیقهت بینهایی را خویش بسسارند و در دل 
یافته انهد جانشهینان خهدا در  انهد ... آنهان بر آنان تابانده است و آنان، رو  یقین را در

 های او بر بندگانش و منادیان دینش.  زمینش و حّجت
كههه او آیههه  حههدیث نههادر دیگههر در بههاره خمهه  اسههت. صههفار از ابههوحمزه ثمههالی نقههل می كنههد 

 فرماید: ام میخواند و ام می خم  را بر امام باقر
كافَّ هّلل َُّ د     ما  ه ا  ُ  َّ ق الَّ  لَّ ُه وَّ لَّ ُن فَّ ی ولِّ َرَّ كافَّ لن ، و ما  ُن یولِّ َرَّ ُهوَّ لن ُُ    س َّ َرَّ اهّللیفَّ هیخَّ أ  َّ  عَّ  َّ امُل ؤمِّ

ها  عَّ  !  حَّ  ُت ، ُ  َّ ق الَّ  ه  ذا من م حَّ  دیثن بَّ ا وا أَ كَّ
َّ
ش واحن  د   و أ ن م ن ا وا لن بَّ عَّ راهن  شَّ و جَّ  دَّ

سَّ !َّ ُه ش مَّ قَّ زَّ رَّ
، ُت یَّ  بس صعَّ ُن و ُت یعبس ُمستَّ  بن

َُ میافن  یع َّ إلن ُُ لن َُ ا
مس قَّ حَّ ُن ذُت  مُمتَّ غ اَّ َُر عَّ  ص ن

چهه از آِن پیهامبر خهدا اسهت، بهرای مها  چه از آِن خهدا اسهت، بهرای پیهامبر او، و آن آن
كه پنج درهم روزی گرفته  كنهد و  است. سس  فرمود: خداوند بر مؤمنان آسان  شان 

خدایشان قرار دهنهد و چههار درههم را حهالل بخورنهد. سهس  درهم را برای  کیآنها 
كه قلبش به ایمان آزموده  كسی  فرمود: این از حدیث سخت و دشوار ما استن جز 

 38شده باشد، بدان عمل و بر آن پایداری نکند. 

گسترده است، اما مممون آن، نه   این حدیث تنها مؤمن آزموده را استثنا نموده و حصرش 
كماالت وجود  ی است و نه از زمره معارف سنگین و دشوار. از 
كه پرداخت خم ، حکمهی عملهی و ویه ه آدمیهان اسهت و از ایهن  ݨݨݨ  تبیین حدیث آن است 

كی نیستند، مشهمول آن نیسهتند تها نیهاز بهه  كنون در دنیای خا كه ا رو، فرشتگان و نیز پیامبرانی 
                                                      

 . 3  ،247ص ،(دیمف) یاالمال. 37

 . 7  ،191ص ،96ج ،األنوار بحار ن127ص ،الدرجات بصائر مختصر ن5  ،29ص ،الدرجات بصائر. 38
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ن امها اذعهان بهه ایهن چنین، پرداخت خم  خهود از مقولهه معرفهت نیسهت تخصیص باشد. هم
كهه خمه ، حهه  امهام و رهبهر جامعههه اسهت و رهبهر سیاسهی و حقیقههی جامعهه، اههل بیههت  نکتهه 

 پیامبرند، چیزی جز باور و قبول والیت ایشان نیست. 
هذا مهن حهدیثنا صهعب مستصهعب ال یعمهل بهه و ال »گفتنی است عبارت پایانی حدیث: 

كه قرینه« یصبر علیه صعوبت این احادیث بیشتر از ناحیه پذیرش و  ای دیگر بر این معنا است 
 درک آن.  شکیب بر عمل به آن استن نه از ناحیه فهم و

 جهینت
گفتههه شههد، بیشههتر احادیههث ایههن موضههور، نههابر بههه صههعوبت تحمههل احههادیثی  بههر پایههه آن چههه 

كمههاالت وجههودی اهههل كههه برخههی از فمهههایل و  دهههد. تنههها چنهههد  را نشههان می بیهههت اسههت 
كهه آن نیهز  بیت ر به صعوبت علمی و دشوار فهمی احادیث اهلحدیث معدود، ناب است 

كمال علمی اهل دهد. مقصود اصلی احادیث نیز، به احتمهال  را نشان می بیت بخشی از 
فراوان، نقهل سهنجیده و همهراه احتیهاط ایهن دسهته از احادیهث اسهت. احادیهث صهعب را بایهد 

كه برفیت تحمل و پ كه  كرد  كسانی نقل   ذیرش معانی و ممامین آن را دارند. تنها برای 

 کتابنامه
 . م1979،  دار صادر، اول : بن عمر زمخشری، بیروت ، محموداساس البالغن _
كبر غفار ید، مصحح: علی، محمد بن محمد مفیاالمال _ كنگره  ، قمین استاد ولیو حس یا  :

 . ق1413،  د، اولیخ مفیش
 اروق طبههار، بیههروت: شههركن دار االرقههم بههن ، عبههداهلل بههن مقفههع، محقهه : عمههر فههاآلثههار الکاملههن _

 ابی ارقم.
،  ، دومیام التههراث العربههیهه: دار إح روتیهه، بیمجلسهه  ی، محمههد بههاقر بههن محمههد تقههبحههار االنههوار _

  .  ق1403
:  ، قهمیكوچهه بهاغ  یصفار، مصحح: محسهن بهن عباسهعل  ، محمد بن حسنبصائر الدرجات _

 . ق1404،  دوم  ،یالنجف ین اهلل المرعشیمکتبن آ
 ی : عبههد اهلل جههوادی  و تهههلیهه، سههید محمههد حسههین طباطبههایی، تحقهیههر رسههالن الوالیههتحر _

 ش.1393، قم: نشر اسرام، یآمل
ن، یه، محق : أحمد حسن بسج، بیهروت: دار الکتهب العلمی، أبو هالل عسکریوان المعانید _
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 م.1994ق / 1414
روت: دار الثقافهن، یهب ، ابهن بسهام، محقه : إحسهان عبهاس،رةیهمحاسهن أههل الجز یرة فهیالذخ _

 م.1997ق / 1417
كشهه ار معرفههن الرجههالیهه)اخت یرجههال الکشهه _ ، مصههحح: محمههد بههن حسههن ی(، محمههد بههن عمههر 

 . ق1409،  نشر دانشگاه مشهد، اول ۀ، مشهد: مؤسسیمصطفو
، یمجلسههه  یبهههن مقصهههود علههه ی، محمهههد تقههههیهههحمهههره الفقیشهههر  مهههن ال  ین فهههیروضهههن المتقههه _

 یاسهالم ی، تههران: مؤسسهه فرهنگهیاشهتهارد  پنهاه یله، و عیكرمهان ین موسویمصحح: حس
 . ق1406 كوشانسور، دوم، 

 ش.1390، اول، ی، تهران: ستاره قطبیین طباطبای، محمد حسنیشر  رسالن الوال _
ن، چههارم، یهیروت: دار العلهم للمالیه : احمد عبهد ال فهور عطهار، بی، تحقی، جوهرالصحا  _

 م.1987ق / 1407
كبههر غفهار ی، مصهحح: علهینعمهان  می، محمهد بهن ابههراهبهنیال  _ ،  ، اول : نشهر صههدوق ، تههرانیا

 . ق1397
كبهههر غفهههار ی، مصهههحح: علهههینهههیكل  عقهههوب بهههن اسهههحاقی، محمهههد بهههن یالکهههاف _ و محمهههد  یا

 . ق1407،  ن، چهارمی: دار الکتب اإلسالم ، تهرانیآخوند
 . ق1409،  ، دوم : نشر هجرت ، قمیدیل بن احمد فراهی، خل نیكتاب الع _
 : ابهو محمهد بهن عاشهور، یه، تحقی(، ثعلبهیر الثعلبهی)تفسه ر القهرآنیان عن تفسیو البالکش   _

 م.2002ق / 1422، اول، یام التراث العربیروت: دار إحی، بیر ساعدی : نظیمراجعه و تدق
صهفوة  _، محقه : بکهری حیهانی ین هنهدیبن حسهام الهد یمتق ین علی، عالم الدكنز العمال _

 م.1981ق / 1401لن، پنجم، السقا، بیروت: مؤسسن الرسا
: دار  روتیه، بیر دامهادیهم  نیبهن منظهور، مصهحح: جمهال الهد  ، محمهد بهن مکهرملسان العرب _

 . ق1414،  دار صادر، سوم _ع یالفکر للطباعن و النشر و التوز
:  مظفهر، قهم  ، مصهحح: مشهتاقیمان بهن محمهد حلهی، حسن بن سهلبصائر الدرجات مختصر _

 . ق1421 اول، ،  یمؤسسن النشر اإلسالم
 م.1986، بیروت: مکتبن لبنان، یبکر بن عبد القادر راز ی، محمد بن أبمختار الصحا  _
  مصهحح: هاشهم ، یمجلسه یمحمد باقر بهن محمهد تقه  ،شر  أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف _

  ق1404 ن، دوم، ی: دار الکتب اإلسالم ، تهرانیمحالت یرسول
ح: عبهد السهالم محمهد ههارون، قهم: مکتهب یتصهح  س،، أحمهد بهن فهار  الل هنیمعجم مقهائ _
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  ق.1404 ، اول، یاالعالم االسالم
 ی، محقه : خالهد عبهد ال نهیآبهی راز نی، أبهو سهعد منصهور بهن حسهالمحاضهرات ینثر الدر ف _

 م.2004ق / 1424اول،  ن،یروت: دار الکتب العلمیمحفوط، ب
، مصحح: محمهود محمهد یمد جزرر مبارآ بن محی، ابن اثث و األثریب الحدیغر ین فیالنها _

 ش.1367 ، چهارم،  انیلیاسماع ی: مؤسسه مطبوعات ، قمیطناح
كاشههانی، محمههد محسههن فههیالههواف  _ كتابخانههه امههام أمی   ، اول، نیرالمههؤمنی، اصههفهان: 

 ق.1406




