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عبدالهادی مسعودی

چکیده

روایههات فراوانههی ،حههدیث آل محمههد

1

را صههعب و مستصههعب دانسههتهانههد .بهها گههردآوری

این روایات ،روشن شد كه منابع بیشتر آنها كههن و قابهل اعتمادنهدن منهابع معتبهری ماننهد

بصائر الدرجات ،الکافی و برخی كتابهای شیخ صدوق .اسناد این روایات نیز متعدد و

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

بههر پایههه ل ههتشناسههی اجتهههادی ،تشههکیل خههانواده حههدیث و یههافتن قرینههههههای درونههی و

بیرونههی ،چنههین فهمیههده شههد كههه مفهههوم «ح هدیثنا» و صههعوبت تحمههل آن در بیشههتر ایههن
روایهههات ،بهههه فمهههایل و كمهههاالت بهههینظیهههر اهه ههلبیهههت

نظههههر دارد .برخهههی احادی هههث

انگشتشمار این مجموعهه نیهز نهابر بهه صهعوبت علمهی ممهمون حهدیث اسهت .ایهن دو
دسته حدیث با هم تعهار

ندارنهدن ز یهرا علهوم و معهارف واالی اههلبیهت

نیهز بخشهی

از كمهههاالت وجهههودی ایشهههان اسهههت .مقصهههود اصهههلی احادیهههث صهههعب و مستص هههعب،
خههودداری از بههازگوكردن كمههاالت وجههودی اهههلبیههت

تحمل آن را ندارند.

کلیدواژهها :صعوبت حدیث اهلبیت

بههرای كسههانی اسههت كههه برفیههت

 ،صعوبت امر اهلبیت

 ،تحمل حدیث.

در آمد
روایات فراوانی از زبان اهلبیت

 ،حدیث آل محمد

را صعب و مستصهعب و فراتهر

از تحم ه ههل عم ه ههوم مردم ه ههان دانس ه ههتهاند .ای ه ههن روایته ه هها در من ه ههابع كه ه ههن و معتب ه ههری مانن ه ههد
 .1دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث.
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بصائر الدرجات ،الکهافی و برخهی كتابههای شهیخ صهدوق وجهود دارنهد 2.اسهناد ایهن روایهات،
متعهدد و برخهی از آنهها صهحیح یها موثه و معتبرنهد .از ایهن رو ،بهه صهدور آنهها اطمینهان داشههته،

نیازی به بحث سندی از یکایک آنها نداریم.

3

گفتنی است بیشترینه این روایتها در منابع شیعی آمهده و بهه نهدرت در منهابع اههلسهنت

به چشم میآیند.

4

سؤال اصلی ،آن است كه با وجود روشن و مفهوم بودن بسیاری از احادیث اهلبیهت
ݨ
َ
ست َ
عب ُم َ
حدیثنا َص ٌ
صع ٌب» چیست؟ آیا ایهن صهفت نهابر بهه برخهی از احادیهث
مقصود از « ّإن
ایشان است؟ آیا حدیث اهلبیت

،

مانند ݨ
قرآن باهری روشهن و همهه فههم دارد ،امها بهاطنش

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

یا معنای دیگری دارد؟

گفتنههی اسههت كههه برخههی از عالمههان بههه ایههن موضههور پرداختهههانههد .از میههان قههدما ،فههی

كاشههانی ،عالمههه محمههد تقههی و نیههز محمههد بههاقر مجلسههی در شههر هههای روایههی خههود ،بههه شههکل
پراكنده ،به این موضور اشاره داشته و گاه دیدگاه خود را ابراز داشتهاند .از میان معاصران نیز،

عالمه طباطبایی در رسالن الوالین ،آین اهلل عبد اهلل جوادی آملهی در شهر همهین رسهاله و آصه

محسههنی در جههزم دوم كتههاب مشههرعن بحههار االنههوار ،بههه معناشناسههی ایههن احادیههث و یهها نقههد آنههها

پرداختهاند .یک مقاله نیز از آقای محسن خوشفر در شماره هشتم مجله حدیث اندیشه با نام

«معنا شناسی روایات صعب و مستصعب» به چاپ رسیده است .در این مقالهه ،از همهه ایهن
نوشتههای ارزشمند استفاده شده است.

معنای صعب و مستصعب
ص ههعب ،در ز ب ههان عر ب ههی ،ب ههه مرك ههب سركش ههی گفت ههه میش ههود ك ههه رام نمیش ههود و س ههواری
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 .2ر.ک :بصائر الدرجات ،ص ،40بهاب  :11فهی أئمهن آل محمهد حهدیثهم صهعب مستصهعبن الکهافی ،ج ،1ص :401بهاب مها
جام ان حدیثهم صعب مستصعبن بحار االنوار ،ج ،2ص.182
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 .3محمد تقی مجلسی میگو ید :رو ی فی األخبار المتواترةّ :إن َحدی َثنا صعب مستصعب ،ال یحت ِمله إال مله مقهرب أو ن ِبهی
َ ُ
ُ ٌ َ ٌ َ َ َ
هان .رواه جههابر ،و أبههو بص هیر ،و أبههو حمههزة الثمههالی ،و مسههعدة بههن صههدقن ،و أبههو الربی هع
م َرسههل أو عبههد امههتحن اهلل ق َلبههه ِل ِلیمه ِ
الشهامی ،و محمههد بههن عبههد الخههال  ،و محمههد بههن مسههلم ،و أبهان بههن عثمههان ،و مههرازم ،و محمههد بههن الفمهیل و غیهرهم مههن
األصحاب فی أخبار كثیرة بعمها صحیحن و بعمها حسهنن ،و موثقهن ،و قو یهن ،و رواهها الکلینهی و المصهن  ،و الصهفار ،و
البرقی و غیرهم (روضن المتقین ،ج ،13ص.)224
 .4ر.ک :كنز العمال ،ج ،1ص2467 ،550ن تفسیر الثعلبی ،ج ،9ص.253 ،277

هات نههابر بههه ایههن موضههور نیههز اشههاره شههده اسههت .حههدیث منقههول از امههام بههاقر
در برخههی روایه ِ
چنین است:
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املست
عب ف ُه َّو الذی َل یركب َّب
أما
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نمیدهد 5.مستصعب نیز در معنهایی نزدیهک بهه همهین مفههوم بهه كهار مهیرود 6.بهه ایهن مفههوم

«صههعب» یعنههی مركبههی كههه بههه كسههی سههواری نههداده اسههت و «مستصههعب» یعنههی
مركب گریزپایی كه چون كسی را میبیند ،میگریزد.

این تفسیر ،تفاوت چندانی بها معنهای اصهلی و ل هوی نهدارد .از ایهن رو ،آنچهه محهل بحهث

است ،معنای كاربردی و مقصود نهایی امامان از این دسته روایات است.

معانی احتمالی
بههر پایههه تتبههع در میههان دیههدگاههههای عالمههانی كههه بههه ایههن احادیههث اشههاره داشههته داشههتهانههد،

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

نابر به فمهایل اههلبیهت

میدانهد .ههر یهک از ایهن دو احتمهال بهه دو معنهای فرعهیتهر قابهل

تقسیماند .میتوان صعوبت فهم را نابر به بخشی از روایات و نه همه آنها دانست .نیز میتهوان
صعوبت فهم را در همه روایات اهلبیت

جاری دانستن امها در سهاحت بهاطن و الیههههای

ز یههرین .ارائههه دهنههدگان احتمههال دوم نیههز دو دسههتهانههد :دسههتهای آن را نههابر بههه فمههیلت بههزر و

استثنایی والیت الهیه ائمه

 ،و دسهتهای آن را عهام و نهابر بهه همهه فمهایل و كمهاالت و یه ه

ایشان میدانند .ما این معانی احتمالی را در دو دسته اصلی بررسی مهی كنیم و سهس

مقبول را ارائه میدهیم.

معنهای

 .1صعوبت علمی

باورمندان صعوبت علمی ،ممهامین روایهات اههلبیهت

را بهاالتر از افه علمهی عمهومی

میدانند و همین امر را موجهب دشهواری فههم میخواننهد .اینهان ،حهدیث را در ایهن روایهات ،بهه
همان معنای اصطالحی خهود گرفتهه و اضهافه آن را بهه «آل محمهد» یها «نها» اضهافه المیهه ،یعنهی

 .5العین ،ج ،1ص311ن الصحا  ،ج ،1ص163ن معجم مقائی الل ن ،ج ،3ص286ن اساس البالغن ،ص.529
 .6مختار الصحا  ،ص192ن النهاین ،ج ،2ص 243و ج ،4ص38ن لسان العرب ،ج ،1ص 504و .523
 .7بصائر الدرجات ،ص.16 ،44
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سخنان صادر شده از اهلبیت
اهلبیهت

دانستهاند .نتیجه این برداشت ،آن است كهه فههم سهخن

مشهکل و دور از دسهترس بسهیاری اسهت .عالمهه محمهد تقهی مجلسهی در روضهن

المتقین ،به صورت پراكنده ،به این روایات اشاره كرده و چگونگی اسهتفادهاش از ایهن روایهات
نشان میدهد كه گرایش به این معنا دارد 8.حدیث هفتم ،هشتم و نیز یازدهم بهاب ،میتواننهد
نابر به دشواری علمی باشند .همچنین ،سخن امیهر مؤمنهان علهی بهن أبهی طالهب
به حذیفن بن یمان نیز قرینه خوبی است كه بخشی از آن را میآوریم:

خطهاب
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ُر واَُ و یساء ذیل مم یتاوه بوغا و حسد نِلا فضَ اهّلل نب نُ نعتَرة الو نِص و نِص اله نِب

ای حذیفه ،برای مهردم چیهزی نگهو كهه نمیفهمنهد (و بها شهنیدنش) سهر بهه ط یهان

مینهند و كافر میشوند .تحمل برخهی از ا گهاهیهها ،دشهوار اسهتن بهه گونههای كهه

كوهها نیهز از بهر دوش كشهیدنش نهاتوان و درمانهدهانهد .دانهش مها اههلبیهت بهه زودی
انکههار و باطههل دانسههته خواهههد شههد .راو یههانش را می كشههند و بههه هههر ك ه

بخواند ،از سر حسادت به فمل خدادادی ما اهلبیت بدی خواهد شد.

كههه آن را

نقد

اشکال ابتدایی ،آن است كه عربزبانان برای بیان دشوار بودن فههم مسههلهای از واژهههای

«احتمههال» یهها «اقههرار» ،اسههتفاده نمی كننههدن دو واژهای كههه فههراوان در احادیههث بههاب آمههدهانههد.
«احتمال» در زبان عر بهی بهه معنهای تحمهل و معهادل تهاب آوردن اسهت .اقهرار نیهز از مقولهه عقهد
قلههب و بههاور و بهها پههذیرش قلبههی مههرتبت اسههت ،نههه فهههم عقلههی .بههه سههخن دیگههر ،میتههوان مطلبههی
آسان و قابل فهم را نسهذیرفت و تحمهل نکهرد و مطلبهی دشهوار را فهمیهد و بهاور نمهود و پهذیرفت.

مؤ ید این معنا ،متون كهن عربی 10و كاربردهای متعدد روایی است.

6

11

 .8روضن المتقین ،ج ،5ص 463و 464ن ج ،13ص.224
 .9ال یبن (نعمانی) ،ص.3 ،144
 .10ر.ک :اآلثار الکاملن ،ص75ن دیهوان المعهانی ،ج ،1ص307ن الهذخیرة فهی محاسهن أههل الجزیهرة ،ج ،1ص157ن نثهر الهدر
فی المحاضرات ،ج ،1ص191ن ج ،4ص.122
 .11ماننهد حهدیث« :احتمهال الجاههل صهدقه» (بحهار االنهوار ،ج ،54ص )345و نیهز شهمار ی از روایهات بهاب نخسهت ال یبههن
نعمانین مانند روایت عبد األعلی بن أعین از امام جعفر صادق « :إن احتمال أمرنا لهی ههو التصهدی بهه و القبهول لهه
فقت ،إن من احتمال أمرنا ستره و صهیانته عهن غیهر أهلهه ،فهاقرمهم السهالم و رحمهن اهلل هه یعنهی الشهیعن هه  ،و قهل لههم :یقهول
استجر ّ
ّ
مودة الناس إلی و إلی نفسه یحهدثهم بمها یعرفهون ،و یسهتر عهنهم مها ینکهرون» ( ال یبهن ،ص،41
لکم :رحم اهلل عبدا



صعوبت علمی دانست.

گفتنی است برخی عالمهان معاصهر ،مقصهود از احادیهث صهعب و مستصهعب را صهعوبت

علمی باطن احادیث اهلبیت

دانستهاندن 12یعنی باهر احادیث بهرای همگهان قابهل فههم

احادیث صعب و مستصعب

اثبات این كاربرد ،موجهب میشهود كهه همهه احادیهث صهعب مستعصهب را نتهوان نهابر بهه

است ،اما باطن آنها تنها برای افراد خاصی مفهوم است.
حههدیث اهههلبی هت

نی هز ماننههد قههرآن ،بههاهر و بههاطن دارد .از ایههن رو ،معنههای یههاد شههده،

ا گههر چههه قابلیههت ذاتههی و امکههان ثبههوتی دارد ،امهها قرینههه درون متنههی بههرای ایههن مطلههب بههه چشههم

نمی آید .افزون بر ایهن ،قابهل حمهل بهر همهه احادیهث بهاب نیسهتن ز یهرا گفتهه شهد كهه از تركیهب

واژههای «صعب» و «احتمال» ،برای نشان دادن صعوبت علمی استفاده نمیشود .از ایهن رو،
معنای صعوبت علمی ،در ههر دو شهکل خهود ،دسهتكهم در همهه احادیهث ایهن بهاب ،پشهتوانه

زبانی ندارد.

 .2صعوبت شناخت و پذیرش کماالت اهلبیت

معنههای دوم ،آن اس ههت ك ههه احادی ههث ب ههاب را ن ههابر ب ههه كم ههاالت وج ههودی اه ههلبی ههت

و

منزلههت و جایگههاه ایشههان نههزد خههدا بههدانیم .در ایههن صههورت ،اضههافۀ «حههدیث» بههه ممههاف الیههه
آن ،بههه تقههدیر «فههی» و از نههور اضههافه برفیههه اسههت و عبههارت «حههدیثنا» یهها «حههدیث آل محمههد»
بههه معنههای حههدیث در بههاره اهههلبیههت

و نههه حههدیث صههادر شههده از آنههها اسههت .میتههوان

برخ ههی عب ههارته ههای عالم ههه محم ههد ب ههاقر مجلس ههی را ن ههابر ب ههه هم ههین معن هها ،یعن ههی كم ههاالت

وجههودی اهههلبیههت
نوشته است:

دانسههت .ایشههان در ذیههل روایتههی كههه از معههانی االخبههار نقههل كههرده،

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

و شهن شگفت ایشان بر میخیزد.

گفتنی است كه ایشان روایات باب را مشتمل بر چند موضور میداند .از این رو ،بیانهای
باب «ما رو ی فی صون سر آل محمد
 .12شر رسالن الوالین ،ج ،1ص.68
 .13بحار االنوار ،ج ،2ص.7 ،187
 .14همان ،ج ،2ص.185

عمن لی

من أهله و النهی عن إذاعته لهم و اطالعهم»).
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كوتاه و بلند متفهاوتی در ذیهل چنهد روایهت آورده اسهت 15.وی ههمچنهین در شهرحش بهر الکهافی

چنین نوشته است:

و ه ذه ادحادی ه أ ك ره ا ؤ غرائ ب ووهنش و وادر أح واهش و معج ما ش ،و بعض ا ؤ
غوامض عاوم اِل دأ و اِلعاد و ع یصا مسائَ الُضاء و الُدر و أمثال الك مما َعجم عم
16
ذدرا ك ا العُ ل

بیشههتر ایههن احادیههث در بههاره منزلههت شههگفت ایشههان و حههاالت نههادر و معجههزههههای
آنان است .برخی احادیث نیز در باره علهوم دشهوار مبهدأ و معهاد و مسهائل پیچیهده

قما و قدر و مانند اینها است كه عقل بشری از ادراكشان ناتوان است.

عالمههه طباطبههایی نیههز در ضههمن دو حاشههیه بههر بیههانهههای عالمههه مجلسههی 17و نیههز در رسههاله

«الوالیه»« ،حدیثنا» را اشاره به مقام اهلبیت

نزد خداونهد میدانهد كهه همهراه درک شههودی

توحیههد نههاب و والیههت مطل ه الهههی اسههت 18.ایههن معنهها را میتههوان بهها كههاربرد واژههههای صههعب و

احتمال سازگار دانست .قرینههای داخلی و خارجی نیز در تهیید این معنا وجود دارند كه آنهها

را برمی شمریم:

قرینههای داخلی

در روایت كلینی از امام صادق

چنین میخوانیم:

َّ َّ َّ َّ َّ م س ُ م َّ م َّ س َّ م َّ ُ َّ ُ ُ س ُ َّ س َّ م ُ ُ س َّ َّ س َّ م َّ م َّ س
نإف ح ندی ها ی عب مستص عب ُت ْحت نما ُ نإُت ی دَُ م نهغ َرة أو قا وُ ی ناغ ! أو أ
َّ َّ َّ م َّ َّ م َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ م ُ َّ ُ م َّ َّ م َّ َّ
س َّ
َّح َّس َّه! ،نإف اهّلل أ ذ نمم ن َّغع نتها ناِلغ ا ك ا أ ذ ع ب نآ مدم «ألس نب ب نبوش»َ ،ف م و ؤ
ُ َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ م َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
19
اله ن! و َّم مم أ مبوض َّها و مَل یؤ ِّد نإل َّغها َّحُ َّها ف نِف اله نار نالد خَماد
لها َّو ؤ اهّلل لُ نب ج

حدیث ما سخت و گریزپای است .آن را جز سینههای نورانی یا قلهبههای سهلیم
و یا ُخل های نیکو تحمل نمیكنند .خداوند از شهیعیان مها ربهر والیهت مهاا پیمهان
سههتاند ،چنههان كههه از فرزنههدان آدم

8

ردر بههاره ربو بیههت خههویشا پیمههان گرفههت و

 15ر.ک :همان ،ج ،2ص 192 ،184و .194
 .16مرآة العقول ،ج ،4ص.313
 .17حاشیه نخست« :بل المراد باالقرار نیل ما عندهم من حقیقن الدین و هو كمال التوحیهد الهذی ههو الوالیهن فإنهه أمهر ذو
مراتب ،و ال ینال المرتبن الکاملن منها إال من ذكروه بل یظهر من بع األخبار ما هو أعلی من ذل و أغلهی ،و لشهر ذله
مقام آخر (بحار االنوار ،ج ،2ص ،185پانوشت )1ن و حاشیه دوم« :و هذا الخبر هو الذی أشرنا فی الحاشین المکتوبن علهی
الخبر المرقم  8ان لالمر الذی عندهم مرتبن علیا من فهم هؤالم الفرق الثالث ،و هو حقیقن التوحید الخاصن بهالنبی و آلهه
ال ما ذكره (المجلسی) من األمور ال ریبن» (همان ،ج ،2ص ،192پانوشت .)1
 .18تحریر رسالن الوالین ،ص« :128هو مقامهم من اهلل سبحانه حیث الیحده حد و هو الوالین المطلقن».
 .19الکافی ،ج ،1ص.3 ،401

خداوند به وعده بهشتش _ كه به او داده _ وفا میكند و هر ك
و ح ّ ما را ادا نکند ،در آتش جاویدان و ابدی خواهد بود.

ما را دشهمن بهدارد

بر پایه ارتباط صدر و ذیل حدیث ،میتوان نشان داد كه صعوبت مهذكور ،نهه در فههم كهه در

وفهای بهه میثهاق اسهت .میثهاق والیهت ائمهه

كهه در عههد ازل از آدمیهان اخهذ شهده اسههتن

احادیث صعب و مستصعب

فرمود« :آیا من خدای شما نیستم»؟ بنا بر این ،هر ك

به پیمهانش بها مها وفها كنهد،

20

امههری كههه بههه گفتههه روایههت ،نیازمنههد دلهههایی روشههن ،قلههبهههایی سههالم و اخالقههی نیکههو اسههتن

میبینم كه سخنی از تعلیم و تفکر نیست.

همچنین ،شماری از روایات ،شرط تحمل امر صعب و مستصعب اهلبیهت

را ثبهوت

و استقرار ایمان در دل دانستهاند 21.این بدان معنا است كهه امهر صهعب از مقولههای اسهت كهه
تحملههش بیشههتر نیازمنههد ایمههان اسههت و نههه تعلههیم و تعلههم مح ه

نیازمند علم و معرفت است.

ن هههر چنههد بخشههی از ایمههان

قرینه دیگر ،برقراری رابطه تماد و مقابله میان تحمل حهدیث آل محمهد

روایت زیر است:

و انکهار در دو

ُ
َّ س َّ
َّ َّ َّ
َّ
دیه نمل ُ ََّم َّ ٍد َّی س
ؤم ُم نب نُ ذُت َّما ك ُمُ ََّر سُ أو نِب
ذف ح
اهّلل
ََّی ل ن
عب ُمستص َّع سب ُت ی ِّ
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ ُ
ُ
َّ َّ ُ
ُ َّ س َّ س َّ َّ َّ
ل ُُ
ف
دیه نمل ََّم َّ ٍد
میافَ ،فا َُّ ََّد عاغوش نم َّم َّح ن
مریَ أو ع د امتحم اهّلل قاَُ نل نإل َّن
اوه ،و َّما َّ
امشأ َّز مهُ ُقا ُب ُوش و أ َّو ُرُت ُوه َّف َُرد ُوه َّذیل اهّلل و َّذیل َّ
اقَ ُ
ُقا ُب ُوش و َّع ََّر ُفت ُ
موه َّف َّ
الَری نل
ن
َّ
ُ
َّ ُ
َّ
ُ َّ
َّ َّ
ُ
العال نش نمم مل ُ ََّم َّ ٍد ،و َّ
ْحت نما ُُ ،فغُ ل َّو
اهالك أف َّْحدل َّأح ُدكش نبی ٍء نمه ُُ ُت
ذّنا ن
و ذیل ن
ن
ُ ُ 22
كاف هذاَّ ،و اهّلل ،ما َّ
اهّلل ،ما َّ
كاف هذاَّ ،و اإل ُ
واَ ُه َّو الوفَر
ن

پیامبر خدا

َّ

فرمود :حدیث خاندان محمد

سخت و دشوار است .به خدا

جز فرشهته مق ّهرب یها پیهامبر فرسهتاده شهده یها مهؤمنی كهه خهدا قلهبش را بهرای ایمهان
آزموده باشد ،به آن ایمان نمیآورد .پ

هر گاه چیزی از حدیث آل محمد به شما

رس ههید و دلهایت ههان در برابهههر آن ن ههرم ش ههد و آن را فهمیدیهههد ،آن را ب ذیر ی ههد .و ا گهههر
 .20برای تفسیر میثاق به والیت ،ر.ک :الوافی ،ج ،3ص645ن مراة العقهول ،ج ،4ص 317و نیهز :بصهائر الهدرجات ،بهاب نهادر
فی ان امرهم صعب مستصعب 2 ،و  3كه متنی یکسان دارند :أبان بن عثمان :قال أبو جعفر « :ان أمرنا هذا مسهتور
مقنع بالمیثاق من هتکه أذله اهلل».
 .21برای اثبات این نکته میتوان بهه احادیهث متعهدد بصهائر الهدرجات اسهتدالل كهرد كهه تحمهل «امهر اههلبیهت » را بهرای
مؤمنان میسر دانستهاند .ما در متن مقاله نشهان خهواهیم داد كهه مقصهود از «امرنها» و «حهدیثنا» یهک چیهز اسهت .مهتن یهک
حدیث را میآور یم :عن أبی بصیر ،عن أبی عبد اهلل قال :إن أمرنها صهعب مستصهعب ال یحتملهه إال مهن كتهب اهلل فهی
قلبه اإلیمان (بصائر الدرجات ،ص.)2 ،47
 .22الکافی ،ج ،1ص1 ،401ن مختصر بصائر الدرجات ،ص106ن بحار االنوار ،ج ،25ص366ن كنز العمال ،ج ،3ص.902
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دلهایتههان از آن رمیههد و آن را نفهمیدیههد ،آن را بههه خههدا و پیههامبر و دانههای خانههدان
محمد

بازگردانید كه ههال ک شهده كسهی اسهت كهه بهرایش حهدیثی گفتهه شهود

كه تحملهش را نهدارد و بگو یهد :بهه خهدا سهوگندن ایهن نیسهت ،بهه خهدا سهوگندن ایهن

نیست .انکار ،كفر است.

حدیث دیگر ،از امام باقر

است كه میفرماید:

َّ
إ َّف َّحدی َّ َّها َّی مع سب ُم مس َّت مص َّع سب أ مج ََّر ُد َّا مك َّو ُاف َّو مع سَر َّ ن سیف َّكن سمیَّ ،فإ َّاا ََّس مع ُ مم م مه ُُ َّ غ ا َّو َُّت َّ م
ن ن
ن
ن
ن
ن
َّ َّ َّ
َّ ن ُ ُ ُ ُ ُ م َّ م َّ ُ
َّ م َّ م َّ م َّ ُ ُ َّ َّ م ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ َّ م
ُ
م
َّ
ُ
َّ
َّ
ام
ل ُ قا بوش ف احت نماوه و اَح دوا اهّلل عاغ نُ ،و نإف َل َت نما وه و َل َ نَغُ وه ف َردوه نإ
یل ن َّاإلم ن
م َّ ُ َّ
َّ َّ َّ
م
ُ ُ
َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ
ُ َّ
اهّلل م ا ك اف ه ذا ق ال ی ا
ال َّع نال نش نم مم نمل ََّم ٍد  ،ف نإ َّّن ا ال ن اَ نال ك ال نذی یُ ل َّو ن
م
َّ م م َّ ُ م ُ م
23
اهّلل ال َّع نظ نمی
َّج ناب َُرال نإف ناإل و َّاَ ه َّو الوف َُر نب ن

ای جههابر ،حههدیث مهها سههخت ،دشههوار ،صههاف رو بههی پوشههش و فهمههشا نیازمنههد

تیزهوشی ،بی پیرایهه ،نفهی

و ارزشهمند اسهت .په

ههر گهاه چیهزی از آن شهنیدید

كه دلهایتان در برابر آن نرم شد ،آن را ب ذیرید و خدا را بر آن سساس بگزارید .و اگر
تحمل نکردید و تاب نیاوردیهد ،آن را بهه امهام دانها از خانهدان حمهرت محمهد

شوربخت هال ک شده كسی است كهه بگو یهد :بهه خهدا سهوگند ،ایهن
بازگردانید كه
ِ
نیست .امام سس

فرمود :ای جابر ،انکار ،كفر ورزیدن به خدای بزر است.

روشن است كه اگر تحمل حهدیث صهعب بهه معنهای فههم آن باشهد ،متمهاد آن ،نهافهمی و

جهل است ،نه انکار .حال ،اگر كسی بگوید :انکار گهاه بهه معنهای نشهناختن و نهافهمی بهه كهار

میرود و نکوهش امام

نیز نابر به این نکته اسهت كهه در حالهت نهافهمی بایهد توقه

نمهود و

نه انکار ،می گوییم :هر دو روایت ،انکار را موجب بیهرون رفهتن از دیهن و كفهر دانسهتهانهد .روشهن
است كه انکار ساده برخی احادیث دشوارفهم و یا برخی فمایل ،نمیتواند موجب ایهن حکهم
شههدید باشههد .ایههن انکههار ،بههه معنههای دروت شههمردن روایههت و انکههار مقههام امامههت اسههت كههه ا گههر

اگاهانه و بها توجهه بهه منشهه الههی آن باشهد ،بهه انکهار ضهروری دیهن بهاز گهردد و موجهب خهروج از

دین میشود .این نکته در روایت دوم بیان شده است.

24

قرینههای خارجی

دس ههته دیگ ههری از روای ههات وج ههود دارن ههد ك ههه «ام ههر» اه ههلبی ههت

دانستهانهد .ایهن روایهات در كتهاب بصهائر الهدرجات ،بالفاصهله په
10

را ص ههعب و مستص ههعب

از بهاب صهعوبت احادیهث

 .23بصائر الدرجات ،ص9 ،22ن رجال الکشی ،ج ،2ص.341 ،439
 . 24گفتنی است این روایت در الکافی بدون واژه «فمائلهم» نقل شده است (الکافی ،ج ،1ص 10 ،401مجموعه).

است و بیشتر روایات را در این باره گرد آورده است .نکته جالب توجه ،مشهابهت حکهم صهادر

شده در باره «حدیث» و «امهر» اههلبیهت

اسهت .ههر دو صهعب و مستصهعبانهد و تحمهل و

اقههرار و ایمههان بههه آن ،جههز بههرای چنههد گههروه دشههوار دانسههته شههده اسههت .در هههر دو دسههته روایههت،

احادیث صعب و مستصعب

اهلبیت

قرار گرفتههانهد .ایهن كتهاب كههنتهرین منبهع اصهلی روایهات صهعب و مستعصهب

گروههای استثنا شده ،سه گروه و مشابه هم هستند :انبیای فرسهتاده شهده ،فرشهتگان مقهرب و

مؤمنان آزموده شده.

همچنین ،در سخن امهام بهاقر

امام

بهه جهابر ،ایشهان «امهر» را بهر «حهدیث» تطبیه داده اسهت.

ابتدا از صعوبت «حدیثنا» گفته و سس

خواستار عدم رد «امرنا» شده است:

ُ َّ ُ َّ س ُ َّ َّ س َّ م َّ ُ َّ م َّ ُ َّ م س َّ م َّ ُ َّ َّ ُ
َّ
حت نما ُُ _ َّو اهّلل _ ذُت نِب
ی ا ج نابَرال ح دی ها ی عب مستص عب ،أم َرد ا ك واف وع َر أج َردُ ،تی
س
ُ س ُ َّ َّ س َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
غك _ یا جاب َُر _ ََّش سء م م أمر ا َّف َّ َّف َّل ُُ
َّ س َّ َّ
ؤمم ممتحم ،ف نإاا َُد عا
ن
ُم َّریَ ،أو َّماك ُمَُر سُ ،أو م ِّ
ن
ن
َّ َّ
ُ َّ َّ
اَح ند َّ
َّق ُاَ َّك َّف َّ
اهّللَّ ،و إ مف أ َّو َّرَ ُُ َّف َُر َّد ُه َّذلغه ا أه ََّ َّ
الَغ ن  ،و ُت ََُّ َ كغ ف ج َّاء ه ذا و كغ ف
ن
َّ َّ ُ َّ َّ
ُ
25
َّ
َّ
ظمی
كاف و كغف ه َّو ف نإف هذا _ َّو ن
اهّلل _ ال ن رك نباهّلل الع ن

ای جابر ،حدیث ما سخت ،دشوار ،صاف رو بهی پوشهشا ،مردانهه ریها فهروزان و پهر

التهههابا و بههی پیرایههه اسههت .بههه خههدا سههوگندن جههز پیههامبر فرسههتاده شههده یها فرشههته
مقرب یا مؤمن آزموده شده ،آن را ّ
ّ
تحمل نمیكنهد .په ههر گهاه ای جهابر ،چیهزی از
امر ما آمد و دلت در برابر آن نرم شد ،خدا را سساس بگزار و ا گهر آن را نفهمیهدی ،آن

را بههه مهها اهههلبیههت

بههازگردان و مگههو :ایههن چگونههه آمههده اسههت؟ و ایههن چههه بههوده

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

بزر است.

26

گفتنههی اسههت در روایههت صههفار از ابههو حمههزه ثمههالی نیههز ایههن معنهها بههه روشههنی یافههت میشههودن

امهها بههه نظههر میرسههد كههه ایههن روایههت ،نقههل معنهها و مههتن مختصرشههده روایههت دیگههر صههفار باشههد.
در مههتن تفصههیلی ،سههخنی از «حههدیثنا» نیسههت و صههدر و ذیههل حههدیث در بههاره «امرنهها» اسههت.

گفتنههی اسههت شههاید بتههوان ایههن نقههل معنهها و اختصههار را نشههانه تلقههی راو یههان و نههاقالن حههدیث از

هممعنایی «امرنا» و «حدیثنا» در ایهن دسهته از روایهات دانسهت .مهتن ههر دو نقهل را مهیآوریم تها
بتوان داوری نمود:
متن مختصر:

 .25رجال الکشی ،ص.341 ،266
 .26همان ،ج ،2ص.341 ،439
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اب و َح مة الثم ایل ع م أ جعف ر ق ال َسع یُ ل ذف ح دیثها ی عب مستص عب ُت
ْحتما ُ اُت ث ل ِب مری َ ،أو ما ك مُ رُ ،أو ع د م ؤمم ام تحم اهّلل قا ُ ل می اف
بی و م م اله غ خی اِلری خ
قال یا أبا َحمةال اُت َنی ا ُ ا تار ُتمر ا مم اِل ئو! اِلُن خ
ای و م م
خ 27
خ
اِلؤمهی اِلمتحهی

متن تفصیلی:

س
ُ
َّ س َّ س َّ
َّ
عب ُم َّ
ست َّ
أمَر ا َّی س
ُ
صع سب ُت ْح َّت نما ُُ ذُت ث ل َّما ك ُمُ ََّر سُ ،أو نِب ُم َّری َ ،أو َّع سد ام َّت َّح َّم
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
بی و غغ ََّر مُ ب خ
امل نئو ن! مُب خ
اهّلل ق َّاَُ نلإلمیاف قال یا أبا َحَةال أ لس َعا ُش ؤ َّ
بی ،و نؤ
ن ن
ن
َّ
َّ
َّ خَّ ُ َّ خَّ َّ
ُ
ُ
خَّ ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
خ
خ
ُ
خ
َّ
َّ
َّ
ؤمهی ممتحهی و غغَر ممتحهی قا ب قال أُت
اله ن غی مریای و غغَر مریای ،و نؤ امل ِّ
َّ َّ
َّ
َّ َّ ُ َّ َّ َّ ُ َّ
َّ
َّ
اله غ خَّی ُم َّری خَّ
َّ
َّ
ای ،و نم مَّ
خ
أمر ا ذف اهّلل ا تاَ ل ُ نم م امل نئو ن! مُ ب بی ،و نم م ن
َنی ذیل نیف ن! ن
خَّ ُ َّ َّ خَّ 28
ُ
ؤمهی ممتحهی
امل ِّ

حدیث ما سخت و دشوار است و جز پیامبری فرستاده شده و فرشتهای مقرب یها
بندهای كه خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد ،آن را ّ
تحمل نمیكند.
ای ابا حمزه ،آیا نمیدانی كه فرشتگان ،مقرب و غیهر ّ
مقهرب دارنهد و پیهامبران

نیز برخی (به سوی مردم) فرستاده شهده و برخهی فرسهتاده نشهدهانهد و مؤمنهان ههم،
امتحههان داده و امتحههان نههداده دارنههد؟ گفههتم :چههرا .فرمههود :آیهها بههه وی گههی امههر مهها
نمههینگههری؟ خداونههد بهههرای آن ،از میهههان فرشهههتگانّ ،
مقربههان و از میهههان پیهههامبران،
فرستاده شدگان و از مؤمنان ،امتحان دادگان را برگزید.

روایههت دیگههری نیههز در دسههت اسههت كههه افههزون بههر اثبههات اتحههاد «حههدیث» و «امههر» و قرینههه

خارجی بودن ،بهه گونههای قرینهه داخلهی نیهز بهه شهمار میآیهد .ایهن معنها در روایهت ز یهر آمهده كهه
تحمههل حههدیث اهههلبیههت

سندش از امام باقر

را بهها قیههام مهههدی

چنین است:

گههره زده اسههت .مههتن آن ،بههه نقههل صههفار ،بهها

َّ
َّ
ُ َّ َّ س َّ
س َّ م ُ
َّ َّ
ُ
َّح ندی َّها َّی مع سب ُم مس َّت مص َّع َّ سب ُت مْح َّت نما ُُ نإُت َّما ك ُمُ ََّر سُ أ مو نِب ُم مَر َّی َ أ م َّو ُم ؤ ِّم سم ممم َّت َّح سم أ مو
َّ
َّ َّ س َّ َّ س َّ َّ َّ َّ َّ م ُ َّ َّ َّ َّ َّ م َّ َّ َّ َّ ُ
الَر ُج َ نم مم ن َّغع نت َّها أ مج َّب ی نم مم لغ ٍه َّو
َّم ندیه! ح نصغه! ،ف نإاا وق أمَر ا و ج اء مه ندیها ك اف
م َّ م َّ َّ ُ َّ ُ َّ َّ م َّ َّ م ُ ُ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ م َّ ُ
م
َّ
ُ
َّ
َّ
اهّلل و فَر نج نُ
ر
د
ه
ع
ك
ل
ا
و
،
ُ
غ
ف
أمَض نمم نیه ٍاف یَأ عدو ا نب نرجاغ نُ و یض نن بُ نبو
ُل ََح ن! ن
ن
ن
ن
ن
َّ َّ م َّ 29
ع ال نعَ ناد

برای نشان دادن این قرینه داخلی ،به ارتباط میان صدر حدیث و ذیل آن توجه مهیدهیم.
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 .27بصائر الدرجات ،ج ،1ص.19 ،25
 .28همان ،ج ،1ص.9 ،28
 .29همان ،ج ،1ص.17 ،24

قدرت جسمی و نیروی جنگهی مهیرود؟ ا گهر مسههله اصهلی ،تهوان علمهی بهرای فههم اسهت ،چهرا
سهخن از پایمهال كههردن دشهمن و ضهرب او اسههت؟ حهال ،ا گهر مقصههود را قبهول والیهت و پههذیرش

رهبری جهانی اهلبیت

بدانیم ،روشن میشود كه قهدرت مؤمنهان در روزگهار بههور موجهب

احادیث صعب و مستصعب

اگر مقصود از تحمل حدیث در صدر آن ،فهم مممون آن باشد ،چرا در ذیل حدیث ،سخن از

میشههود لجاجههتههها و انکارهههای عنودانههه دشههمنان ،كنههار رود و رحمههت الهههی در جامههه والیههت
اهلبیت

 ،سراسر جهان و همه بندگان خدا را در بر گیرد.

نظر برگزیده
در نگههاه بههدوی ،فراوانههی نسههبی احادیههث دسههته دوم و شههمار بیشههتر قرینهههههها ،پههژوهشگههر

را ب ههه گ ههزینش نظ ههر دوم می كش ههاندن یعن ههی درک و پ ههذیرش كم ههاالت اه ههلبی ههت

ن ح ههال ب ههه

صههورت عمههومی و یهها برخههی فمههایل خههاص ،ماننههد امامههت و والیههت الهههی ،اعههم از تکههوینی و

تشریعی امامان.

هث
ام هها چن ههد ح ههدیث ،ه ههر چن ههد ان ههدک ،ن ههابر ب ههه نظ ههر نخس ههت هس ههتندن یعن ههی احادی ه ِ
كههه فهههم و تحملههش فراتههر از طاقههت افههراد
حههاكی از علههم و معرفههت واال و متعههالی اهههلبیههت
30

معمولی است.

احادیث باب نابر بهه معنهای دوم هسهتند ،امها بها توجهه بهه مجمهور
از این رو ،اگر چه بیشتر
ِ

احادیث همخانواده و نیز مرتبت ،میتوان هر دو معنا را مقصود اههلبیهت

معنا با هم تعارضی ندارندن زیرا معارف و دانشهای فوق متعارف اهلبیهت

دانسهت .ایهن دو
را نیهز میتهوان

بخشی از كماالت وجودی ایشان به شمار آورد .در ایهن صهورت ،مقصهود نههایی از صهدور ایهن

احادیث امر به كتمان و نهی از اذاعهۀ اسهرار اههلبیهت
احادیث همان میشود كه در
ِ

میشود .مقصود اهلبیت

دیهده

از توجه دادن به صعوبت حدیثشان ،جلوگیری از افشا و انتقال

آن به كسانی است كه یا توان فهم ندارنهد و یها برفیهت پهذیرش و صهیانت از آن را .بهدین گونهه،

میتوان هماهنگی و سازواری درونی میان همه احادیث باب را شاهد بود.

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

 .30ماننههد احادی هث  7مجموعههه( :الکههافی ،ج ،1ص( 8 ،)2 ،401ال یبههن ،ص )3 ،142و ( 11كنههز العمههال ،ج ،1ص،550
.)2467
َ
َ
ُ
ُ
 .31معههانی االخبههار ،ص« :3 ،188بعه أهههل المههدائن َك َتبه ُ
ّأن َحههدی َثکم
هت إلهی أبهی ُم َح َّمههد ُ :ر ِو ی لنهها َعههن آبهها ِئکم
َ
َ ُ
صع ٌب ال ی َ
ست َ
عب ُم َ
قهالَ :ف َ
جهام ُه َ
حت ِم ُل ُه َم َله ٌ ُم َق َّهر ٌب ،و ال َنبهی ُم َرس ٌهل ،و ال ُم ِ ٌ َ َ َ
الج ُ
َص ٌ
هواب:
مهان؟
هؤمن امهتحن اهلل ق َلبهه ِل ِلی ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ ّ
َ
َ
المل ال ی َ
حت ِمله فی َج ِوف ِه َح ّتی ی َ
َّإنما َم ُ
عناه :أن َ
خر َجه إلی ن ِبی ِم ِثل ِه ،و ال
خرجه إلی مل ِم ِثل ِه ،و ال یحت ِمله ن ِبی حتی ی ِ
ِ
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مشههترک هههر دو حههدیث آن اسههت كههه انتقههال ایههن معههارف سههنگین و افشههای ایههن فمههایل تنههها
باید برای كسی باشهد كهه در تهراز همهان فهرد دانها و نقهل كننهده حهدیث اسهت .بهه سهخن دیگهر،

ا گههر شخصههی بههه چنههان معرفتههی رسههید كههه فمههایل و علههم اهههلبیههت

را فراگرفههت و تحمههل

نمههود ،ای ههن معههارف دیر ی ههاب را بههه ج ههز فههردی ش ههبیه خههود منتق ههل نمی كنههد .ب ههه سههخن دیگ ههر

بههی آن كههه عبههارت «ال یحتملههه»را در سههخن امههام

بههه صههورت فعههل نهههی بخههوانیم ،همههان

معنا را از آن اصطیاد كنیم .یعنی نههی از انتقهال سهخن صهعب و ثقیهل بهه كسهی جهز همسهان و

همتراز خویش.

بهها ایههن نگههاه چنههد حههدیث نههادر بههاب نیههز مفهههوم و مقبههول میشههوند .ی هک حههدیث ،تحمههل

حدیث اهلبیهت

را از فرشهتگان و پیهامبران و مؤمنهان نیهز نفهی كهرده و آن را مخهتص كسهی

دانسته كه ایشان خواسته باشند .متن حدیث چنین است:

عب ُم َّ
ستص َّع سب َّ ،ن سیف َّك ن سمیَّ ،ا ك ُ
َّذف َّحدی َّ ها َّی س
واف
ابو الصام عم اإلمام الصاد
َّا ك َّوع سَرُ ،ت ْح َّتم ُا ُُ َّم َّا سك ُم َُّ ََّر سُ و ُت َّ ِب ُم َّری سَ و ُت ُم ؤم سم ُمم َّت َّح سم ُقا ُ َّ ََّف م ْح َّتم ُا ُُ
ن
ن
ِّ
ن
ن
َّ َّ
ُ
َّ
َّ
ُج نعا نفداك قال مم ن ها ی ا أب ا الص نام ن ق ال أب و الص ام فظهه أف هّلل ع ادا ه ش
أفضَ مم هؤُتء الث ث!

ابههو صههامت از امههام صههادق
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 :حههدیث مهها ،دشههوار و گریههز پههای اسههت .ارجمن هد و

َ
َ ُُ
حتم ُل ُه ُمؤم ٌن َح ّتی ی َ ُ
َ
َ ّ
ُ
َّ َ ُ
َ َ
ُ َ
خر َج ُهه
ِ
ی َِ
خرجه إلی م ِؤمن ِم ِثل ِه ،إنما معناه أن ال یحت ِمله فی ق ِلب ِهه ِمهن حهالو ِة مها ههو فهی ص ِ
هدر ِه حتهی ی ِ
ِ
َ
إلی غی ِر ِه»ن به نقل از یکی از اهالی مدائن :به امام حسن عسکری نوشتم :از پهدرانتان بهرای مها روایهت شهده كهه حهدیث
شما سخت و دشوار است و جز فرشته ّ
مقرب و پیامبر فرستاده شده و مؤمنی كه خداوند قلبش را بهه ایمهان آزمهوده باشهد،
ّ
آن را تحمل نمیكند؟ راو ی میگو ید :جواب آمد و مممون آن چنین بود :فرشته آن را در درون خود تحمل نمیكند تها آن
كهه آن را بههه فرشهتهای ماننههد خهود بسههسارد .پیهامبری آن را ّ
تحمهل نمهیكنهد تهها آن كههه آن را بهه پیهامبری ماننهد خههود بسههسارد.
مؤمنی آن را ّ
تحمل نمیكند تا به مؤمنی مانند خود بسسارد .معنای حدیث ،این است كهه شهیر ینی آنچهه را در سهینهاش
راز حدیث ماا مییابد ،در دلش نگاه نمیدارد تا آنگاه كه به دیگری میسسارد.
َ َ َ ََ ُ َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
هاح ِب العسههک ِر :
الکهافی ،ج ،1صُ « :4 ،401م َح ّم ِهد ب ِهن أح َمههد عهن َبعه ِ أصه َهح ِابنا قهال :كتبهت ِإلهی أ ِبهی الحس ِهن ص ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
ٌ
ُ َ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
هاد ِق  :حه ِهدیثنا ال یحت ِملههه مل ه مقه ّهر ٌب و ال ن ِب هی مر َسههل و ال مههؤ ِم ٌن امههتح َن اهلل قل َبههه
ُج ِعلههت ِفههداآن َمهها َمع َن هی قههو ِل الصه ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َّ
َ
ِللی َم ِان؟ َف َج َام ال َج َو ُ
هاد ِق أی ال یح َت ِملهه َمله و ال َن ِبهی و ال ُمهؤ ِم ٌن ِإ ّن ال َمله ال یح َت ِملهه َح ّتهی
ابِ :إ ّن َما َمع َنی قو ِل
الص ِ
ِ
َ
َّ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ُ َ
ُ َ
الن ِبی ال یح َت ِمله َح ّتی یخ ِر َجه ِإلی َن ِبی غی ِره ،و ال ُمؤ ِم ُن ال یح َت ِمله َح ّتی یخ ِر َجه ِإلی ُمؤ ِمن غی ِره،
یخ ِر َجه ِإلی َمل غی ِره ،و
َ َ
َ
ّ
ف َهذا َمع َنهی قهو ِل َج ِهدی »ن بهه ابوالحسهن عسهکری نوشهتم :فهدایت گهردمن معنهای ایهن فرمهایش حمهرت صهادق
چیست كه« :حدیث ما را نه هیچ فرشته مقربی بر میتابد ،نه هیچ پیامبر مرسلی ،و نه ههیچ مهؤمنی كهه خداونهد دلهش را
برای ایمان خالص گردانیده است»؟ پاسخ آمد« :معنای فرمایش حمرت صادق كه آن را ههیچ فرشهتهای و پیهامبری
و مههؤمنی بههر نم هیتابههد ،ای هن اسههت كههه فرشههته تههاب نگهههدار ی آن را نههدارد ،بلکههه بههه فرشههته دیگههر م هیگو ی هد ،و پی هامبر تههاب
نگهدار یاش را ندارد و آن را به پیامبری دیگر میرساند ،و مؤمن تاب نگهدار یاش را ندارد و آن را بهرای مهؤمن دیگهر بهازگو
ّ
میكند .این است معنای فرمایش جدم ».

اسههت .فرشههته مقههرب ،پیههامبر فرسههتاده شههده و مههؤمن آزمههوده شههده نیههز آن را تحمههل
چه كسی آن را تحمهل مهیكنهد؟ فرمهود :ای ابها

نمیكنند .گفتم :فدایت شوم ،پ

صامت ،هر كه ما بخواهیم .ابو صامت می گوید :فهمیدم خداونهد بنهدگانی برتهر از

این سه دسته هم دارد.

احادیث صعب و مستصعب

پرارزش است ،نیازمند تیزهوشی و تیزفهمی است .پستی و بلنهدی دارد و نهاهموار

32

با توجه به آنچهه گفتهه شهد ،میتهوان پهذیرفت كهه برخهی كمهاالت معنهوی اههلبیهت

از

درک فرشتگان و مؤمنان آزموده شده نیز فراتر است .كماالتی كه از مقوله معهارف شههودیانهد و
تنههها بههه وسههیله كسههانی فهههم و تصههدی میشههود كههه خهود بههه آن رسههیده و آن را دارا باشههند .ایههن

معارف ،قابلیت بازگو كردن و انتقال را ندارند .فرد مشهتاق و طالهب چنهین كمهاالتی بایهد خهود

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

اهههلبیههت

میسههر میشههود .كسههانی كههه والیههت تکههوینی دارنههد و میتواننههد جرعهههای از زالل
آشیانه اراده الهیاند

معرفت ناب را آرایه جان پیروان حقیقی خود كنند .آرین اهلبیت

33

و همههان را میخواهنههد كههه خههدا میخواهههد و از ایههن رو همههان میشههود كههه میخواهنههد .در ایههن
صورت نیازی به توجیه عالمه مجلسی نیست.

34

حدیث نادر دیگر ،حصری تنگتر برقرار می كند و تحمهل برخهی احادیهث اههلبیهت
35

را تنها و تنها وی ه خود ایشان مینماید .متن حدیث چنین است:

أبو الصام َسع أبا ع د اهّلل یُ ل ذف مم حدیثها ماُت ْحتماُ ما ك مُ رُ و ُت ِب
36
مریَ 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
 .32بصائر الدرجات ،ص10 ،22ن مختصر بصائر الدرجات ،ص125ن بحار األنوار ،ج ،2ص.34 ،192
ّ
ُ
نعلم ّ
الناس حالنا عند اهلل و منزلتنها منهه لمها احتملهتم .فقهال لهه:
 .33مختصر بصار الدرجات ،ص« :96 ،27لو اذن لنا أن
ّ
فی العلم؟ قال  :العلم أیسر من ذل ّ ،إن اإلمام وكر إلرادة اهلل _ عز و جل _ ال یشام إال مها شهام اهلل»ن اگهر بهه مها اجهازه داده
میشد كه مردم را از حالت و منزلتمان نزد خدا آ گاه میكردیم ،تحمل نمیكردید .راو ی مهیپرسهد :مقصهود ،علهم اسهت؟
امام صادق میفرماید :علم ،آسانتر از این است .امام آشیانه اراده الهی است .چیهزی را جهز آنچهه خهدا مهیخواههد،
نمیخواهد.
ّ
ّ
بهاهر ،و المهراد
 .34عالمه مجلسی گفته است :لعل المراد اإلمام الذی بعهدهم ،فإنهه أفمهل مهن الثالثهن و اسهتثنام نبینها
ُ
بهذا الحدیث االمور ال ریبن التی ال یحتملها غیرهم (بحار األنوار ،ج ،2ص ،192ذیل .)34
 .35با توجه به وجود «من» در متن حدیث ،كه آن را تبعیمیه گرفتهایم.
 .36بصائر الدرجات ،ص.11 ،43
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شهودی تنها از یک امام به امامی دیگر قابل انتقال استن امری كه در دیهدگاه شهیعه بخشهی از

ودایع امامت خوانده میشود .گفتنی است حدیث فوق ،همسو بها بخشهی از سهخن بلنهد امهام

علی

به كمیل استن آنجا كه میفرماید:

َّ
م َّ م َّ
م َّ
ُأ َّول َّك َّو م َّ َّ ُ َّ َّ
اهّلل َّق مدر مْح َّف ُا ُ
اهّلل ن نم مش ُح َّج َّج ُُ َّو َّب َّها نَ نُ َّح ی
اهّلل اد قا َّف عدد َّو ادعظ ُ َّف ن َّعه د ن
ن
ن
َّ
َّ م
م م
ُُ
م
وها ُ َّظ ََّر َّاء ُه مش َّو میر ََّ ُع َّ
یود ُع َّ
وُ أ ََّ ناه ن مش َّه َّج َّش ن نم ُش ال نعا ُش َّع َّح نُغُ ن! ال ََّ نص َّغَر ِّة َّو
ا
ق
ؤ
ا
وه
ِّ
ن
ن
َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ ُ ُ َّ م
َّ ُ َّ ُ َّ
ُ َّ َّ ُ َّ َّ
َّ
ُ
م
َّ
م
م
ُ
خ
اهّلل نؤ أَ نا نُ و ال دعاة نإیل ند نیه ُ نبأب د ٍاف أر واحه ا
ی
أول ن
با ب وا ر ُ ال نغُ ن
ك اف اء ن َّ
َّ ُ َّ ُ َّ
ُ َّ َّ َّ س م َّ َّ م َّ م َّ ُ َّ َّ ُ َّ َّ
37
م
ُ
اهّلل نؤ أَ نا نُ و الدعاة نإیل ند نیهُ
معاُ! نباملح نَ ادع أول ن ك افاء ن
بههه خههدا سههوگندن اینههان كههمشههمارند ،و در پههیش خههدا بهها ارزشتههرینانههد .خداونههد بههه
وسههیله اینههانّ ،
حجههتههها و نشههانههههای خههود را نگههه مههیدارد تهها آنههها را بههه همگنههان

خویش بسسارند و در دل كسانی همچون خود بکارنهد .دانهش ،حقیقهت بینهایی را

بر آنان تابانده است و آنان ،رو یقین را دریافتهانهد  ...آنهانانهد جانشهینان خهدا در
زمینش و ّ
حجتهای او بر بندگانش و منادیان دینش.

خم

حههدیث نههادر دیگههر در بههاره خم ه
را بر امام باقر

اسههت .صههفار از ابههوحمزه ثمههالی نقههل می كنههد كههه او آیههه

میخواند و امام میفرماید:

خَّ َّ
ما َّ َّ ُ
یول نُ ،و ما َّ
كاف نل ََّری ِّول نُ َّف ُه َّو َّله ا ُ َّ ق َّال َّل َُّ د ی َّس ََّر اهّلل َّع َّ ُ
هی أ ُُ
ؤم
كاف هّلل فه َّو نل ََّر ِّ
امل ِّ
َّ
ُ َّ َّ
َّ َّ ُ َّ َّ َّ
واح د و أ َّكا وا َّ
دیثها
أَب َّع ! َّح ُت ،ق ال ه ذا نم م َّح ن
راه َّش و َّج َّعا وا نل َّب ن نمش ن
َّر زقه ش م َّس ! د ن
َّ َّ
َّ ُ
ُ َّ َّ س َّ ُ ُ
َّ س ُ َّ َّ س
میاف
یعب مستصعبُ ،ت یع َ نب نُ و ُت یص ن َُر عا نغُ ذُت ممتحم قاَُ نل نإل ن

آنچه از ِآن خهدا اسهت ،بهرای پیهامبر او ،و آنچهه از ِآن پیهامبر خهدا اسهت ،بهرای مها
است .سس

فرمود :خداوند بر مؤمنان آسان گرفته كه پنج درهم روزیشان كنهد و

آنها یک درهم را برای خدایشان قرار دهنهد و چههار درههم را حهالل بخورنهد .سهس

فرمود :این از حدیث سخت و دشوار ما استن جز كسی كه قلبش به ایمان آزموده

شده باشد ،بدان عمل و بر آن پایداری نکند.

38

این حدیث تنها مؤمن آزموده را استثنا نموده و حصرش گسترده است ،اما مممون آن ،نه

از كماالت وجودی است و نه از زمره معارف سنگین و دشوار.
ݨ
تبیین حدیث آن است كه پرداخت خم  ،حکمهی عملهی و و یه ه آدمیهان اسهت و از ایهن
رو ،فرشتگان و نیز پیامبرانی كه اكنون در دنیای خاكی نیستند ،مشهمول آن نیسهتند تها نیهاز بهه
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 .37االمالی (مفید) ،ص.3 ،247
 .38بصائر الدرجات ،ص5 ،29ن مختصر بصائر الدرجات ،ص127ن بحار األنوار ،ج ،96ص.7 ،191

نکتهه كهه خمه  ،حه امهام و رهبهر جامعههه اسهت و رهبهر سیاسهی و حقیقههی جامعهه ،اههلبیههت

پیامبرند ،چیزی جز باور و قبول والیت ایشان نیست.

گفتنی است عبارت پایانی حدیث« :هذا مهن حهدیثنا صهعب مستصهعب ال یعمهل بهه و ال

احادیث صعب و مستصعب

تخصیص باشد .همچنین ،پرداخت خم

خهود از مقولهه معرفهت نیسهتن امها اذعهان بهه ایهن

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

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

اسههت كههه برخههی از فمههایل و كمههاالت وجههودی اهههلبیههت

را نشههان میدهههد .تنههها چنههد

حدیث معدود ،نابر به صعوبت علمی و دشوار فهمی احادیث اهلبیت
بخشی از كمال علمی اهلبیت

است كهه آن نیهز

را نشان میدهد .مقصود اصلی احادیث نیز ،به احتمهال

فراوان ،نقهل سهنجیده و همهراه احتیهاط ایهن دسهته از احادیهث اسهت .احادیهث صهعب را بایهد

تنها برای كسانی نقل كرد كه كه برفیت تحمل و پذیرش معانی و ممامین آن را دارند.
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محفوط ،بیروت :دار الکتب العلمین ،اول1424 ،ق 2004 /م.

_ النهاین فی غر یب الحدیث و األثر ،ابن اثیر مبارآ بن محمد جزر ی ،مصحح :محمهود محمهد
طناحی ،قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چهارم1367 ،ش.

_ الههوافی ،محمههد محسههن ف هی
1406ق.

كاشههانی ،اصههفهان :كتابخانههه امههام أمیرالمههؤمنین

احادیث صعب و مستصعب

االعالم االسالمی ،اول1404 ،ق.
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