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 چکیده
جددای « الحدددیثمشددکل»برخددی احادیددث، محتددوایِی بحددث برانگیددز و دیددرفهم داشددته و در زمددرۀ 

هددا، . یکددی از آنهددا بددا رویکردهددای متفدداوتی همددراه اسددتدارنددد و تددالش بددرای فهددِم صددحیح آن
اسدرائیل اسدت. ایدن حدیث بریدن گوشت و پوسِت بدن یا لباس در برخدورد بدا ادرار، میدان بندی

روایت با الفاظی متفاوت، اما با مفهومی تقریبا  متحدد در کتدب روایدی شدیعه و سدنی نقدل شدده 
قسدیم تدوان بده سده دسدتد عمددۀ پدذیرش، انکدار و تو د  تاست. نظرها درباره این حدیث را مدی

هددا، متمایددل بدده حمددل حدددیث بددر معنددای مجددازی نمددود. تحقیدد  حاضددر، ضددمن نقددل و نقددد آن
 است تا مبالیه در مشّقت طهارت در میان بنی اسرائیل را برساند.

الحدیث، حدیث بریدن بدن و لباس، تکلی  شا ، حدیث جعلی، مشکل ها:کلیدواژه
 مقرا ، حکم تطهیر ادرار، شریعت یهود.

 درآمد
یافت و نقل حدیثفراز  کتب مختلد  ههای متمادی و جابپح از  رن ،و فروِد در جایی در 

خددوش تیییددرات و و استنسدداخ آن تددا ثبددت در جوامددع و پددح از آن، برخددی از احادیددث را دسددت
کرده است، راه روشآسیب دیده مند و برخورد علمی با احادیِث آسیبهای متنی و محتوایی 
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یددنالحدیثمشکلیا  کاو هدای متفداوت آن حددیث و سدپح  ضداوت دربداره مندابع و نقدل ها، 
کده بدر ایدن ندوع  محتوای آن مطاب  با اصول و  واعدد نقلدی و عقالیدی شدریعت اسدت. از فوایددی

ها مترتب است، تصحیح فهم از حدیث و عد  انتسداب برداشدت نادرسدت بده دیدن و شپژوه
حددیث مقدرا  یدا »ه نقدل و بررسدی بد های روایدی اسدت. پدژوهش حاضدر،اولیای آن و مجموعه

اسددرائیل را هنگددا  برخددورد ادرار بددا بدددن و یددا کدده رفتددار و تکلیدد  بنددییعنددی حدددیثی ،«مقدداریض
کدددرده و ر دجامددد گدددزارش  پرداختددده؛ برخدددی آن را  ویکردهدددای اندیشدددمندان بددده ایدددن حددددیثآندددان 

کدرده و عدّد  گذاشدتههپذیرفته، برخی انکار  کده روایدت را اندد. آای فهدم آن را بده اهلدش وا ن دسدته 
کدد ،اندددپذیرفتدده رده، تعدددادی بددا بیددان توجیهدداتی برخددی بدددون هددیچ توضددیح و تبیینددی آن را نقددل 

انددد. متنددی یددا محتددوایی دانسددته ای آن را دچددار آسددیِب صدددد معقددول جلددوه دادن آن و عدددهدر
که آن را رّد صاحب کدا  دلیلی را مسدتند انکدار خدود نمدود اندکرده نظرانی  اندد. تحقید  هنیز هر 

گددردآورده و نقدددی اجمددالی  دیدددگاه خددویش را  پایددان،ه و در کددردهددا آن بددرحاضددر ایددن نظددرات را 
 تبیین و مستند نموده است.

کدده صدددور هددا و مقصددود ایددن روایددت نقددل ،مقالدده حاضددر در پددی پاسددخ بدده ایددن پرسددش اسددت 
کدددا  رویکددرد اسددت  و معتقددد اسددت: پددح از احددراز  صدددور و تقددویم چگوندده اسددت و تددرجیح بددا 

و تدی معندای حقیقدی بده عللدی  ابدل بداور و پدذیرش نباشدد و  ریندد حمدل بدر یدک معنددای  ،مدتن
کال  را مطاب  با  واعد نقلی و عقالیی و بر اسداس فهدم عدرف بدر  کال  باشد، باید آن  مجازی در 
گوندده هددم حدددیث را حفددا نمددود و هددم آن را از دیدددگاه  آن معنددای مجددازی حمددل نمددود و بدددین 

ن احتمددالِی یسدداخت. در بحددث حاضددر ضددمن بیددان  ددرا عی و عقالیددی و تدداریخی پددذیرفتنیشددر
طهدارت بدرای یهدود و تسدهیل  ت تحصیِل که مبالیه در مشّق  -را  این حمل، معنای مجازی آن

گددردآوری منددابع کدده  ای. در ایددن موضددوع، نوشددتهاسددت برگزیددده - اسددت امددت اسددال  آن بددرای
کرده باشد، یافدت نشدد. مقالده پدیش شده دار را عهده نآبه  مربوطحدیث و رویکردهای  و نقد 

کرده است. کلِی منابع و رویکردها، طرح بحث   رو در دو بخِش 

 های مختلف حدیث در منابع روایینقل. 1
آوری شدود و هدای متفداوت آن جمدعپیش از  ضاوت درباره محتوای یک حدیث، ابتدا بایدد نقدل

گرد « خانواده حدیثی» گدردآورییک موضوع  اشدتباهی از جاندب راوی  اگدر احیاندا   ،آید تدا در پرتدو ایدن 
گدددردد. از ایدددن رو، پدددیش از بیدددان رویکردهدددای  یدددا تصدددحیفی از جاندددب ناسدددخ رخ داده باشدددد، معلدددو  

 شود.های متفاوت آن از کتب شیعه و سنی نقل می، نقل«حدیث مقرا »متفاوت درباره 
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 . منابع عامه1-1
کدده مدد در همدده  اسددرائیل و اجتندداب آنددان از ادرار باشددد، تقریبددا  رتبب بددا بنددیروایددت یددا روایدداتی 

کتب حدیثی  اهل سنت نقل شده است. صحاح، مسانید و شروح آن و 
 در این موضوع آمده است: رخاریالصحیح در 

ُُ ععن َنْصُوع     :حدثنا حممد بن َعْرَعَرَة قال ََ ْْ ع   قعال ،حدثنا ُشع ِل یب ََ کعا  یببعم ُنعمَ   :ععن یب  
َشُو ُل یبْلَ  ْ لل َی ََ ُ  ا  یبْب ل یل ُیُ ُشَددی َْ ْم َقَرَضُه فوال  :ْش هل کا  یبذیب َاَصاَب َثْمَب َاَحدل یَ   ِل ْسَریب ال یَ َبِنل ال

ُُ َبْیَتُه َاْنَسَک    ؛....ُحَذْشَف
گویدددد: ابوموسدددی در ]بحدددث طهدددارت و اجتنددداب از[ بدددول سدددخت گیدددر بدددود و ابدددو وائدددل 

بریدنددد، حذیفدده رسددید آن را مددیودیددان ادرار مددیگدداه بدده لبدداس یکددی از یه گفددت: هددرمددی
کاش ابوموسی از این سختمی  3.داشت...گیری دست بر میگوید: ای 

از  .9نده از رسدول خددا ؛کنددمطلب فدو  را ابووائدل از فعدل و  دول ابوموسدی اشدعری نقدل مدی
 بریدن لباس است. بحِث  ،شود و در آناین رو حدیث تلقی نمی

 است:آمده  صحیح مسلمدر 
 ا  دعد ی أبمنعم  ا کع :قعال َیبئع  أ  ععن ،ننو   عن ،رشجی أخبرنا ،ىیحی بن ىیحیحدثنا 
ی ة ا  بعع لشی یبببعع ل  قرضععه بعع ل أحععدهم جلععد إذیب أصععاب ا کعع  یإسععریبئ بععِن إ  :وعع لی َ قععار
 4.دییببتدد هذیب دد ی م لکصاحب یب  بم  ت :فُیحذ فوال ،ضیباملوار

که رفتار ابو موسدی در  ؛است رخاریصحیح المطلب یاد شده همانند عبارت  با این تفاوت 
که پرهیز و اجتناب وی در حد وسواس بدوده پرهیز از بول را بیشتر گونده ؛توضیح داده  کده بده  ای 
 آمده است.« جلد»، «ثوب». در این نقل به جای است کردهدر شیشه ادرار می

کم در  کرده است:مستدرک الحا گزارش   این بحث را چنین 
ثنعا  ،ثنعا عبعدیبب بعن نعم  ،د بن نسْم یثنا سْ ،بمیببْباس حممد بن أمحد یبملحب  أخبرنا أ

ا  یثنعععا سعععف ، ُدیععثنعععا یب م ،أنبععب بدعععر بععن نعععم  ،ر بعععن إسعععحا کیبألعمععو َ حعععدثنا أبعع ب
َ بعن یببْعار ف عی   :عن عبد یببعرمحن یببعن حسعنُ قعال ،دیعن ز ،یبألعمو یبنطلوتانعا َ عمعی

فولعع   ،َ هععم جععاب  ،ه بابد قععُ فاسععتتر بععا فبععالیبده   قععُ أَ شععیععیب 9نععا  سعع ل یببیعل
یبل » :فوععال ،فاتانععا :قععال ،مععا تبعع ل یبملععرأةکبعع ل شف کیعع 9یبل تععرإ إر  سعع ل یبب :بوععاحی

                                                      
 .71، ص1، جصحیح الرخاری. 3
 .199، ص1، جصحیح مسلم. 4
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 ،ئش نعن یبببع ل قرضعه بعاملوریب  ا  إذیب أصعاب أحعدا  کع  یإسعریبئ تدری  نا بىق صعاح  بعِن
 ؛ «قبره فْذب ا  کفهناهم عن ذب :قال

گ کده دیددیم پیدامبر بدا عبدالرحمن بن حسنه  ویدد: مدن و عمدرو بدن عداص بدا هدم بدودیم 
کدرد گفددتم:  .چیدزی شدبیه سددپر، خدود را از مددا مخفدی و نشسددته ادرار  مددن بده ابددن عداص 

کندد ه پدح پیدامبر ندزد مدا آمدد و فرمدود: که پیامبر شبیه زنان نشسته ادرار مدیبینینمی
کدده سرنوشددت شخصددی از بنددی اسددرائیل آیددا نمددی» آنددان هرگدداه ادرار بدده چددون  -دانیددد 

کدار بداز داشدت آن را با  یچی می ،رسیدپوست بدنشان می بریدند، و او آندان را از ایدن 
گرفتار عذاب شد چه شد  ]به - کار[   5«.سبب این 
حدداکم در نقددل دیگددری همددین روایددت را بددا اندددکی  .اسددت« عبدددالرحمن بددن حسددنه»راوی ایددن نقددل 

 7احادیِث صحیح به شرط شیخین دانسته است. ۀاز زمر و آن را 6تفاوت در متن و سند آورده
 در جای دیگر از کتاب، نقل سومی از این موضوع با متن و سندی متفاوت گزارش کرده است:

 ،شعْبُ ثنعا ،أبعم یبَ  ثنعا ،یببوعای بعُیقت بعن ا کعب ثنعا ،ْوعمبی بعن حممد یببْباس أبم فحدثنا
 ععن ،ثیعببحا  حعد  باببوعرة عبعاس یببعن نع ا ک یبسم   جل   مسْ  :قال ،یببتباح أ  عن
 هیععإب َ  َتععَک فَ  ،عهنععا سععببهی عبععاس یببععن هیععبإل  تعع ل کف 9یببنععی عععن ، ُیبألشععْی نععم  أ 

ععزَ  أهعع ل  نععن جعع   رَ  کیبنعع : ُیبألشععْی  یبین یبل ء  یشعبعع نهنععا 9یببنععی نَععع  أحععدل  مل یبین َ کنانل
ا  کع  یإسریبئ بِن  إل  :قال َ ،کهنا حائط    نث   إر فوام ،ب لشَ  أ  فب یب  9یببنی َع نَ  نُ  ک

 8.هل بمب  لل  رتدیَ لفَ  ب لشَ  یب  مکأحُد  أ یب  فإذیب ،وریب ل املل بل  ُه رَض قَ  هم یببب ُل أحَد  إذیب أصاَب 
گر چه به ابوموسی منتهی می که موضوع بحدث اسدتاین متن ا  ،شود، اما  سمت پایانی آن 

کده در  ؛نقدل شدده اسدت 9به نقل از ابوموسی از پیامبر و  ریصرحیح الرخرابده خدالف مطلبدی 
که حدیث به رسول خدا مسلم صحیح گفتده رفتدار نرسیده، اما در متن پیش 9از وی آمده بود 

بریدددن لبدداس نیسددت،  ،کنددد و بحددث آننقددل مددی 9بنددی اسددرائیل در ایددن  ضددیه را از پیددامبر
گدر  .گردد و یا اعم از بدن و لباس استبرمی ظاهرش به بدن کده ایدن روایدت را ا کم نیز افدزوده  حا

 9اند، اما صحیح است.ی و مسلم نیاوردهچه بخار
                                                      

 .171، ص1، جالمستدرک. 5
کمدا تبدول المدرأ  :فقالوا ،وهو مستتر بجحفة 9سول ا بال ر :: عن عبد الرحمن ابن حسنة  الهمان. 6 فقدال رسدول  ،تبدول 

کان إذا أصاب أحدهم البول  رضه بالمقاریض و :9ا   نهاهم عن ذلک فهو یعذب فی  بره. ان بنی إسرائیل 
 .179، 171، ص1، جهمان. 7
 .177 و 179، ص3، جهمان. 8
 .177، ص3، جهمانر.ک:  .9
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 11از پیدامبر« ابوموسدی»و نیدز نقدل 10«عبددالرحمن بدن حسدنه»روایدت  مسند احمد  ن حنرلدر 
 هر دو آمده است.

روایدت عبددالرحمن بدن حسدنه و در  14نسرائیالسرنن و  13سنن ا ی داود12،سنن ا ن ماج در 
 روایت ابوموسی نقل شده است. 15ریهقیالسنن 

که در  نقل متفاوت  چنین است: ،ابن ابی شیبه به نقل از عایشه آمده فمصن  الدیگری 
 قابع  حععدثتِن ،حعرة حعدثتِن قعال ، ُیببْعانی یبب عبعد بعن قدیبنعُ حعدثنا قعال ،ْعیی حعدثنا
عع یبنععرأةل  یَععع لععُ  َخ َ   :قابعع  ،عائدععُ عع بععرل یببَو  عععذیبَب  إ یَ  : واَبععفَ  ،م َیععیبب َن نل عع َن نل ََ : لععُ  قُ  ، لل یبب

 لةل یببَوع إر 9یبب سع ُل رَ  یَ  َ  فَ  قاب : ،یببثمُب  َ لُد یبلل  نُه نل  ُ  ورل یَ بَ  هنَ إل  یبَ   :قابَ  .بَ  ذل َک 
 ؛ دقَ  فوال: َص  ،هبخبرتُ فَ  هذیب؟ فوال: نا ،ناأصمیبتُ  َ  َْ َف یب تَ  دقَ  َ

کددده مدددی گویدددد: زندددی از یهدددود را دیدددد   گفدددت: ]یکدددی از عوامدددل[ عدددذاب  بدددر عایشددده 
گفت: نه بایدد پوسدت و پیدراهن در  .گوییمی گفتم: دروغ .مباالتی در[ ادرار است]بی

گوید .هنگا  اصابت بول، بریده شود گفدت :عایشه  که مدا در حدال  گدو ودر این هنگا  
کده  ضدیه را بده  9بودیم و صدایمان باال رفتده بدود، رسدول خددا بدرای نمداز خدارج شدد 

 16.گویدگفتیم، حضرت فرمود: راست میوی 
گزارش عایشه هم لباس و هم پوست آمدده پدح در مندابع اهدل سدنت، چندد نقدلاسدت. آمدده  در 

السند اسدت و ابوموسدی اشدعری، ، روایاتی صحیحمستدرکالها و به ارزیابی حاکم در که در میان آن
در ایددن احادیددث،  17انددد.عبددالرحمن بددن حسددنه و عایشده سدده راوی ایددن حکدم بددا عبددارات مختلد 

 ده است.آم، هر دو ،بریده شدن لباس و پوست یا گوشت بدن
                                                      

 .177ص، 1ج ،مسند أحمد. 10
 .111و  377، ص1، جهمان. 11
 .119 - 111، ص1، جسنن ا ن ماجة. 12
 .11 - 13، ص1، جسنن أ ی داود. 13
 .17 - 17، ص1، جنسائیالسنن . 14
 .71 - 73، ص1، جالسنن الکر ی. 15
 .119، ص1، جالمصنف. 16
که مضمون حدیث مقرا  در همه نقل17 صلی این احادیدث، سده فدرد ها یکی است و راویان ا. این نکته  ابل توجه است 

کددان إذا أصدداب الشددیسمن »در برخددی آمددده اسددت:  ؛اسددت انددد، امددا عبددارات نقددل شددده متفدداوتنددامبرده إن بنددی إسددرائیل 
کددان إذا بدال أحدددهم فأصدابه شددیس مدن بولدده تتبعدده »و در برخددی دیگدر آمددده اسدت: « أحددهم البددول  رضده إن بنددی إسدرائیل 
کددانوا إذا أصددابهم شددو مددن البددول  طعددوه بددالمقرا أمددا علمددت »یددا « فقرضدده بالمقراضددین یددا « ممددا أصدداب بنددی إسددرائیل 

کان إذا أصاب البول شیئا من جسده براه بمبرا کانت معه» کان أشد فی البول منکم   «.صاحب بنی إسرائیل 
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 . منابع شیعی1-2
ْ  )بقددره:  ۲۸۶ ددر تفسددیر علددی بددن ابددراهیم  مددی در ذیددل آیدد ْ  َو َیَضعع ع َنععْم ع ِیعع   ِإْصععَهمع

َو اْلَأْغلععََ  اَّتَ
 اسرائیل آورده است: ضمن برشمردن تکالی  سخت بنی ،(کانَْت َعَلْیِ ْ  

َحَدُهْم َش 
َ
َصاَب أ

َ
َذیب أ ْ ُل یْ ََ إل ََ هل یبْب ْن َبَدنل مُه؛  ئا  نل ُْ  َقَط

 18.کردندرسید آن را  طع میو چون مقداری از ادرار به بدنشان می
 روایت فو  نه منتسب به معصو  است و نه سندی برای آن ذکر شده است.

 آمده است: ۷انمامنضمن حدیثی طوالنی از امیر  ارشاد القلوبو  حتجاجالادر 
ْم َک  َصاَبُ

َ
َذیب أ  إل

ُُ َف الل َنُم یببسیَ
ْن اَن ل یبأْلُ إ ََنل   َقَرُضمیب نل

ذ 
َ
ْم  أ هل ْجَسا ل

َ
ْلُ   أ َْ اَء َطُهع  ا   ََ َقْد َج یبْْلَ

تل  نیَ
ُ
ْن َجل  َک ألل اسینل َْنَ  ؛عل یبأْلَ

گذشدددته هرگددداه نجاسدددتی بددده بدنشدددان مدددیامدددت آن را از بددددن خدددویش  ،رسدددیدهدددای 
کننده نجاسات ،بریدندمی  19. رار داد  ولی آب را برای امت تو پاک 

 شیخ صدو ، روایت مورد بحث چنین نقل شده است: یح    الققی کتاب من الدر 
ِل َکععع :۷یببوعععا   قعععال ْسعععَریب عععمَنُهْم یاَ  َبُصعععم إل َحعععَدُهْم َقْطعععَرُة َبعععْ ل  َقَرُضعععمیب ُ ُ

َ
َصعععاَب أ

َ
َذیب أ  َ  إل

َوارل  اْْلَ ََ َجع یَ َعَلع ضل یبل عَع یبُب َععَّیَ  سیَ ََ َسععل َنعا َبعُک یْ ََ َقْد  َْ
َ
ب عَءاءل ْیَ ْم بل عَ  بَ   یببسیَ َْ ََ َج ُم ُکعََ یبأْلَْر ل 

َیب  اَء َطُه  ا  َفاْنُظُر  ؛ مُن  ُک َف تَ یْ َک یبْْلَ
ای از ادرار اصدددابت هرگددداه بددده فدددردی از بندددی اسدددرائیل  طدددره»فرمدددود:  ۷امدددا  صددداد 

گوشت و پوسدت خدود را بدا  یچدی مدیمی خددای متعدال بده کده آن بریدندد و حدالکرد، 
شدددما راحتدددی  دددرار داد و آب را برایتدددان طهدددور انددددازه وسدددعت بدددین زمدددین و آسدددمان بدددر 

که ]در برا  20.کنیدبر این نعمت و سهولت[ چه میساخت، پح بنگرید 
کتاب روایت فو    سند آمده است:با این  تهذیب االحکامدر 

َد ْبنل  مْحَ
َ
ُد ْبُن أ ءیَ ُومَب ْبنل شَ َعْن  ،ىَی حَیْ حُمَ  ل  ،َد یزل شَ ْْ

َ
َُ  ،ر  ْیعُعَء  َععنل یبْبعنل أ َععْن  ،َ  ْبعنل َفْرَقعد  َععْن َ یب

 ل 
َ
دل یببل  أ َْ  21.... ۷َع

ابن ابی  خصوصبه  ؛افراد وا ع در این سند، همه موث  و از اجاّلی اصحاب امامیه هستند
                                                      

 .111، ص1، جقمیالتقسی  . 18
 .111 و 111، ص1، جارشاد القلوب؛ 111، ص1، جحتجاجاإل.19
 .11، ص1، جیح    الققی  کتاب من ال. 20
 .19، ح397، ص1، جتهذیب االحکام. 21



«
 ثیحد

یمقار
 ؛«ض

 ل،یتحل
ررس

د و ب
نق

یرو ی
دها

کر
 

 

 

10 

که از اصحاب اجماع که ابن فضال در توصیفش دو مرتبه لفا  22عمیر  را « ثقة»و داود بن فر د 
 23کار برده است. به

کتدب  پح روایت مقرا  در شیعه کتاب از  نیز از سند صحیح و در چند منبع از جمله دو 
بود «  رضوا من اجسادهم» با عبارت القلوب ارشادو  حتجاجالاگرچه در  ؛اربعه نقل شده است

کرد. که می  توان آن را به جداسازی از بدن با مقرا  ترجمه 

 حدیث دربارهرویکردها . 2
 تدوانکده مدی انددیت، رویکردهای متفداوتی داشدتهعالمان حدیث و فقه در مواجهه با این روا

بنددی نمدود. رویکردهدای بیدان تقسدیم« تو  »و « انکار»، «پذیرش» ۀرا در سه بخش عمدها آن
کتب و نویسندگان شیعی است.  شده منحصر به 

 . پذیرش2-1
کثر  ریب اندد، هبه اتفا  محدثان و فقهدا مفهدو  ظداهر آن را پذیرفتد در برخورد با این روایت، ا

کتدددب خدددویش نقدددل، یدددا از  سدددمت پایدددانی آن  برخدددی آن را بددددون هدددیچ توضدددیح و تفسدددیری در 
کددرده ۀاسددتفاد صدددد توجیدده مفهددو  حدددیث برآمددده و برخددی ضددمن ای نیددز درهانددد؛ عددّد فقهددی 

 دانند.های متنی یا محتوایی میپذیرش، آن را دچار یکی از آسیب

 ض به مفهوم حدیث. پذیرش بدون تعر  2-1-1
ک کدرده و های فقهی بده ایدن روایدت تمّسدو بحث « کتاب الطهار»ثر فقها در ا طهدور دربداره ک 

کرده و دربار -که در این روایت مطرح شده  -بودن آب   سدمت دیگدر حددیث، سدخنی  ۀبحث 
گدر در میدان  دلیدلاندد. بده ایدن شدده  ایدلاند و بین مفاد فقهی و تاریخی آن تفکیک نگفته کده ا

مددردود باشددد،  سددمت  از یددک حدددیث  سددمتی از آن، دچددار آسددیب یددا وا عددا   چنددد فقددره و جملدده
 صحیح آن  ابل تمسک خواهد بود.

کسدددانی  25یوسددد  بحراندددی،24تدددوان از عالمددده حلدددی،کددده ایدددن رویکدددرد را داشدددته مدددیاز میدددان 
                                                      

 .1191، ش997، صرجال الکشی. ر.ک: 22
 .117، ش197. ر.ک: همان، ص23
 .197، ص1، جمنتهی المطلب. 24
 .199، ص1، جالحدائق الناض ة. 25
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و سدددید ابوالقاسددددم 28 سدددید محسدددن حکدددیم27شدددیخ مرتضدددی انصدددداری،  26صددداحب جدددواهر،
کتددب فقهددی خددود از ایددن حدددیث  نددا  بددرد. ایددن بزرگددان بدددون29خددویی هددیچ شددرح و بسددطی در 

کرده و بدان فتوا داده کتدب روایدی پدیش  ابوابی ن از عناوینیاند. همچناستفاده  کده صداحبان 
کرده تداریخی آن نظدری  دکه آنان نیز بده جنبد آیدمیچنین بر ،اندگفته روایت مذکور را در آن نقل 

 30اند.کردهنداشته و تنها به نقش آب در تطهیر توجه 

 . پذیرش به همراه توجیه مفهوم حدیث2-1-2
اندد برخی نیز ضمن پذیرش حدیث، برای مقبول جلوه دادن آن و رفع اشکال، بیانداتی آورده

 شود:می اشارهها آن که به
 نویسد:شیخ بهایی می

گوشت ظاهرا   به خاطر اصابت ادرار دیگران باشد. تطهیر محل خدروج بدول ایدن  بریدن 
ظداهر مدتن ایدن اسدت  .رفتندمی نبوده و اال در اندک زمانی اعضای مربوط از بین گونه

کار نبودند. خدای سبحان داناتر است.  31که آنان مکل  به این 
کده ظداهر عبدارت حددیث کدرد  َصداَب » شیخ بهایی در این توضدیح بده همدین نکتده بسدنده 

َ
أ

ل   دَر ی َبدو  م  َ ط  َحدَدهی
َ
کددم گویددای اصدابت بدول از خدارج ا «أ کده ایدن مدورد از اصددابت بدرای آندان  سددت 

 افتاده استهاتفا  می
، مخدرج بدول را از ایدن حکدم مسدتثنا روضرة المتقرینحدیث در این محمدتقی مجلسی در ذیل 

کده نجاسدت خدون تدا هنگدا   مالذ االایاردر و  32دانسدته نیدز ضدمن تکدرار ایدن سدخن احتمدال داده 
  33 شده است.ریعت آنان نجح محسوب نمیبهبودی زخم، معفو بوده یا اصال  خون در ش
                                                      

 .73، ص1، جالکالم جواو . 26
کتاب 27  .179، ص1شیخ أنصاری، ج الطهارة. 
 .111، ص1، جمستمس . 28
 .31، ص1، جموسوعة اإلمام الخوئی. 29
 . 9، ص1، جکتاب من الیح    الققی ؛ 391، ص1، جتهذیب االحکام؛ 317و133، ص1، جوسائل الشیع . ر.ک: 30
ان کدب أبددانهم مدن خدارج، ال أّن اسدتنجاسهم مدن البدول یصدیان مدن بدول کدل لحدومهم إّنمدا یإسدرائ یالّظاهر أّن  ر  بن. 31

ک، و ا  سدبحانه ن بدذلیّلفدکوندوا میکر ، و الّظاهر أّنهم لدم یسیمّد   یالی انقرا  أعضائهم ف یاّد یم، فإّنه بقر  لحومه
 .397، صمش ق الشمسین أعلم؛

 .91، ص1، جروضة المتقین. ر.ک: 32
 .37، ص3، جا ایار مالذ. ر.ک: 33
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کدرده گونه توجیه  کده ظداهر عبدارت  پح مجلسی پدر نیز چون شیخ بهایی این سخن را این 
گویای اصابت ادرار از خارج است که خون شاید  ،حدیث،  نه از خود شخص و در ادامه آورده 

مت اخیددر سددخن البتدده  سدد .در شددریعت یهددود نجددح نبددوده یددا آن مقدددار بخشددیده شددده باشددد
که خدون در شدریعت یهدود نجدح اسدت و پرهیدز از آن امدری الز  و  چرا ؛ایشان  ابل  بول نیست

یعنی عد  نجاسدت  ،فر الویان از تورات این احتمالضروری بیان شده است. تنها رجوع به ِس 
 سازد.می خون را مرتفع
کرده و افدزود وافیالفیض در  کده چده بسدا  ه اسدتهمان سخن شیخ بهایی و مجلسی را ذکر 

کددم، خددون از آن جدداری اسددرائیل همچددون پاشددنههددای  ددو  بنددیبدددن کدده بددا چیدددن  هددای پددا بددوده 
 34 هشده استنمی

گدر ادرار بده صدورت و لدب و چشدمه بد ؛فا دد دلیدل اسدتو این نظر نیز مجرد احتمدال   عدالوه ا
 اند ه کردهچه می ،ریختهمیها آن

که محمد آص  محسنی ب  ،تو   را برگزیدده ،یان داشته و البته در نهایتاحتمال دیگری 
که احتماال   کار نه از طدرف شدریعت یهدود این است  کده خودسدرانه از طدرف برخدی از آندان  ،این 

 35بوده باشد.
که چنین توجیده  .هدایی بدرای رفدع اشدکال از مفهدو  حددیث  ابدل  بدول نیسدتروشن است 

بدا  ،رج اسدت، امدا همدان بدول از خدارجرسدیدن بدول از خدا ۀکه ظاهر حددیث دربدار درست است
گدر بندابراین  .اسدت افتدادهداری بدرای افدراد اتفدا  مدیتوجه به نبدود امکاندات بهداشدتی و فرزندد ا

گددزارش کتددب تکلیدد  شددا  و مکددرری بددوده، بایددد حدددا ل در  هددای تدداریخی یددا تددورات فعلددی یددا 
ددَرائِ َکدد»ت از ظدداهر عبددار ،ای بدددان شددده باشددده از طرفددیاحکددا  تصددریح یددا اشدداره ددو ِإس  وا َبنی َل ِإَذا یانی
ل   َر ی َبو  م  َ ط  َحَدهی

َ
َصاَب أ

َ
کار و هم شمول آن برای تک تک افراد را مدی« أ  .رسداندهم استمرار این 

کده ید شمول این حکدم بدرای همده آندان بدوده و ادامدهؤهای مختل  اهل سنت نیز معبارت ای 
که شخصدی از  کدار بازداشدته و بندیدر برخی روایات اهل سنت آمده بود  اسدرائیل آندان را از ایدن 

آنددان کدده ایددن ندده ؛دسددتور و حکددم دینددی بددودن آن اسددت ۀنشددان دهنددد 36گرفتددار عددذاب شددده،
                                                      

، مصرا یح ا وروارهایی و عالمده مجلسدی اسدت: ر.ک: نظربا شیخ ب. سید عبدا  شبر نیز هم17، ص7، جالوافی. ر.ک: 34
 .911، ص1ج

 .31، صاالحادیض المعتر   فی جامع احادیض الشیع . ر.ک: 35
کان إذا أصاب أحدا شو من البول  رضه بالمقرا   ال فنهاهم عن ذلدک 36 . فقال اال تدرون ما لقی صاحب بنی إسرائیل 

 (.171، ص1، جالمستدرکفعذب فی  بره )
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کرده باشند.  خودسرانه چنین 
مقصدود از ایشان  .از سید محمد شیرازی است ،که در این حدیث بیان شده دیگر توجیهی

کشددیدن یعنددی ،« ددرص»در ایددن حدددیث را همددان «  ددر » گددرفتن و  ون گهماننددد نیشدد ،محکددم 
یا»کرده و به مریضی داند و معتقد است آنان در مصر زندگی میگرفتن می  .مبدتال بودندد« بلهارز

کشددیدن موضددع آلددوده از بددینوایددن نددوع میکددر گددرفتن و محکددم  کدده در  ؛رودمددی ب بددا  بدده ایددن بیددان 
کندن حساب می گدر  مدثال   ؛کنندعرف نیشگون شدید را  گرفتده  ازا شخصدی نیشدگون محکمدی 

کندددیه از ایددن رو، شددود، مددی گوشددتم را  کدده  -«  ددرص»در ایددن حدددیث بدده معنددای «  ددر »گویددد: 
گرفتن محکم است کشیدن و  یا نوعی بیماری انگلی در مثانه و مجداری  - همان  آمده و بلهارز

 37ادرار است.
که می جداز بدودن ایدن شدت، َم توان بیشتر با توجه به فضای شیعی روایت بیان دانظر دیگری 

کدده و تددی اراد ؛حدددیث اسددت کددال  محددال باشددد، حمددل بددر  ۀبددا ایددن توضددیح  معنددای حقیقددی از 
کده محدال بل ،اسدرائیل نده تنهدا شدا  و سدختچندین تکلیفدی بدر بندی .شدودمعنای مجازی مدی

 ،کده ندوع افدراد از آن سدرباز زنندد و بددان عمدل نکننددرا عقالیی اسدت و خددای حکدیم تکلیفدی 
گددزارش یددا اشدداره ،از طرفددی ندده در تدداریخ و ندده در احکددا  یهددود .کندددنمددی تشدریع ای بدده ایددن حتددی 

کده انگیدزه نقدل چندین مطدالبی بسدیار اسدت .تکلی  نشده اسدت شداهد بدر ایدن  .روشدن اسدت 
که در ادامه روایت آمده دانست: حمل را می  توان مجازی 

عَع یبُب َعَلع سیَ ََ َسععل َنعا َبععُک یْ ََ َقعْد  َْ
َ
ب عَ  بَ ْیَ ْم بل َْ ََ َج ََ یبأْلَْر ل  عَءاءل  َیب ُکع یببسیَ عاَء َطُهع  ا  َفععاْنُظُر ُم یبْْلَ

  .ُکمُن َ  َف تَ یْ َک 
کثرت سهولت و توسدعه بخشدی خددای در این  سمت از حدیث، برای نشان دادن اندازه و 

کدرده اسدت ۀمتعال در امر طهارت از ادرار، آن را بده اندداز  روشدن .مدا بدین زمدین و آسدمان تشدبیه 
کدده مقصددود ِ  ی  َمددا َبدد»عددین عبددارت  ،اسددت  ر 

َ ددَماِس َو ا   بخشددی و نیسددت، بلکدده سددهولت« َن الّسَ
یاد در طهارت با آب است گرفتن ز گفدت: از این رو می .آسان  نخسدت حددیث نیدز  بخدشتوان 

کسدب طهدارت چندین تعبیدری رد که بدرای مبالیده در سدختِی  صدد بیان معنای مجازی است 
کدار رفتده اسدت ادرار خالصدی یابندد، چنددان در  اسدرائیل از نجاسدِت بندیکده ایدن ی بدراییعند؛ بده 

که ادرار بدان رسیدهوریختِن آب و شست گرفته می بر ،شوی محلی  کده بدرای آنان سخت  شدد 
کنده می که فردی وسواس .شدطهارت، پوستشان  ریدزد و مددا  گونده آب مدیدر عرف نیز آنگاه 

                                                      
 .77، القواعدالفقهیة، صالقق  ر.ک: .37
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َکند.کشد، میدست خود را بر محل نجح می  گویند: پوست خود را 
کثر فقها و محدثان و اجالی اصحابی چدون  ،شاهد دیگر حمل بر معنای مجازی، سکوت ا

گددر معنددای حقیقددی از آن  .ابددن ابددی عمیددر در  بددال ایددن حدددیث اسددت کدده آنددان ا روشددن اسددت 
که داشتند یا توضیحی از اما  مدیکردند، با ذهن پرسشبرداشت می خواسدته یدا روایدت را گری 

که چنین نکرده و  دیمیالحدیث جای میکرده یا در باب نوادر و مشکلنقل نمی تدرین دادند 
(   ۱۳۳۱) نه مجاز شیخ بهایی  ،که دال بر برداشت حقیقت از این روایت استرا  توضیحی

کددرده و  بددل از وی هددیچ توضددیح و تفسددیری در معنددای ایددن حدددیث کثددرت  ،بیددان  بددا توجدده بدده 
کت کده نشدان ،اب الطهاره و سند خدوب آن بدرای فتدوااستعمال آن در  دهدد آندان مدی یافدت نشدد 

 اند.برداشت مجاز از این سخن داشته
ل تحّمددد» در روایدددات دیگدددر نیدددز در مفهدددو  مجدددازِی «  دددر  بددده مقددداریض» تعبیدددر ،عدددالوهه بددد

کار رفته است «هاشدیدترین سختی   :مانند ؛به 
َن شَ َبْم  ُن َنا َبُه نل ْؤن  َلُم یبْْلُ ْجرل ا ل  ْْ

َوارل  یبأْلَ اْْلَ َ  بل ُه ُقرل
نیَ
َ
ِل ل َبَتَءِنیَ أ َوا  38 .ضل ییبْْلَ

یدان در فرایندد نقدل کتدب کدچندان -هدا البته نباید از نقل به معنا و تیییر الفاظ توسب راو ه در 
گزینده بدرای ایدن  -اهل سنت بیان شد  اافدل بدود، امدا حمدل بدر معندای مجدازی بده نظدر بهتدرین 
گیددری بددر آنددان و نیددز هددای عملددی زندددگی یهودیددان و سددختزیددرا بددا وا عیددت ؛روایددت خواهددد بددود

مطابقدت  - که در مقا  بیان تسهیل احکا  برای امت مسلمان است -معنای مقصود حدیث 
نیددز خصددوص هددا آن شددود و درمدی ایددن تعبیددر مجدازی در روایددات دیگددر نیددز دیددده ،عددالوهه بد .دارد

گوشت بدن مقصود نیست افزون بر آن  ؛شدیدترین سختی و رنج است ،مقصودبلکه  ،چیدن 
کتب یهودیان دیده که  شود.نمی چنین حکمی در تورات و دیگر 

 های متن و محتوا. پذیرش با اذعان به دچار بودن این روایت به آسیب2-1-3
کسانی بدودن  که محتوای این روایت برایشان تعجب برانگیدز بدوده، چداره را در مبدتالبرخی از 

 اند. های متن و محتوا دانستهوایت به آسیباین ر
 نقل به معنی - الف

کده برخدی روایدات بددان مبتالیندد، نقدل بده معناسدت. نقدل بده یکی از آسیب هدای محتدوایی 
گر سبب از بین رفتن برخی  راشود، ومعنا به خودی خود آسیب محسوب نمی  ن و الفاِظ یلی ا

                                                      
 .171، ص1، ج صائ  الدرجات :؛ و نیز71، ص1؛ و نیز ر.ک: همان، ج199، ص1، جالکافی. 38
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که در معنا م  هاست.آسیب ۀشود، در زمرب تیییر معنا ثرند و نبودشان سباکال  شود 
کده حددیث مقدرا  داراسددت، حمدل آن بدر نقدل بدده کارهدای بدرون رفدت از مشددکلییکدی از راه
 جوی متن صحیح روایت است.ومعنا و جست

کبدر علدی شدعرانی، نظدر ابوالحسدن این ین ایل زمره از  عبددالهادی و دلبدری علدی 39افداری، ا
 نامبرد. توانرا می40مسعودی

نقدل بده معندا شدده و اصدل آن،  تهرذیبو  من الیح  رانی معتقد است، متن موجود در شع
یدان، الفداظی بده روایدت  که در فرایندد نقدل بده معندا از سدوی راو متن تفسیر علی بن ابراهیم است 

 افزوده و به این شکل درآمده است.
کددده نقدددل بددده معندددا شدددده و مفهدددو  حددددی  ث بدددهایشدددان در مقدددا  بیدددان مدددواردی از احادیدددث 

 ضدددمن بیدددان ایدددن حددددیث معتقدددد اسدددت ضدددمیر دره، شددددخدددوش تیییدددر دسدددت ،ایدددن واسدددطه

نده بددن یدا لبداس وی و  طدع بده معندای  طدع  ،گدرددبده فدرد برمدی« کردندد طعوه= آن را  طدع مدی»
امدا عدد  درک درسدت مرجدع  ؛ه در تورات نیز به این معناستکچنان ؛ارتباط و معاشرت است
یدان چندین حددیثی را بدرای مدا بده ضمیر و نیدز نقدل بده معند کلمدات از طدرف راو ا و افدزودن برخدی 

 41وجود آورده است.
کدده در تدورات فعلددی نیدز  معنددای  طدع ارتبدداط و  بده«  طددع»کدال  مرحددو  شدعرانی از ایددن جهدت 

یان آمده است: ر الو  معاشرت است،  ابل د ت است. در تورات ِسف 
هددر چیددز  ، خددواهبهیمددد نجددح ، خددواهمددیآد نجاسددت را خددواه هددر چیددز نجددح کددهکسددی و

گوشددت را لمددح نجددح مکددروه  خداونددد اسددت بددرای کدده سددالمتی دذبیحدد کنددد، و از 
 42خواهد شد.خود منقطع از  و  کح بخورد، آن

که اصل روایت، نقل  نقل  من ال یح  و  تهذیب است و متن قمیالتقسی  اما از این جهت 
انددد، جددای تأمددل دارد و راد د یقددی چددون ابددن ابددی عمیدر نا ددل آن بددودهافددکده ایددن بددا ،بده معنددا شددده

نده  طدع بده  ؛اسدت تهرذیبد محتدوایی حددیث ّیدؤهای متفداوت اهدل سدنت، مافزون برآن، نقل
 معنای عد  ارتباط.

                                                      
 .11، ص1، جکتاب من ال یح    الققی . ر.ک: پاور ی 39
 .191، صدر پ تو حدیض؛ 111، صشناات حدیضآسیب. ر.ک: 40
 .39 -31، صالمدال إلی عذب المنهل فی أصول القق ر.ک:  .41
  .11: 9 الویا . 42
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 تصحیف  - ب
 .کدده برخددی معتقدنددد ایددن حدددیث بدددان مبتالسددت، تصددحی  اسددتهددای متنددیاز آسددیب

کددرده باشددآ کده بخشددی از مدتنحددیثی مصددّح   ،ن بده چیددزی شدبیه آن یدا نزدیددک بده آن تیییدر 
 43شود.نامیده می

«  رضدددوا»کلمدددد کددده معدددروف بددده عالمددده معتقدددد اسدددت  ،ضدددیاس الددددین حسدددینی اصدددفهانی
کلمد  و بده معندای ظدروف بزرگدی از آب « مقار »نیز « مقاریض»بوده و « طهروا»تصحی  شده 

کده بندی اسدرائیل  ؛بوده است مقددار فراواندی از آب مصدرف  دبدرای طهدارت بدول بایدبه ایدن معندا 
44.اما در امت اسالمی این تکلی  شا  برداشته شده است ؛کردندمی

 

کدرده بدد نیسدت، امدا بایدد توجده  کده معندایی خدوب بدرای حددیث بیدان  سخن ایشان از آنجا 
که تصحی  نیازمند  رینه است کدرده ای ذکدر نایشان برای  ول برگزیدده خدویش  رینده .داشت 

کتداب  دنسدخ چهدلنگارنده با بررسی نزدیک بده  .است چندین  مرن الیح ر   الققیر خطدی از 
که دال بر تصحی   رینه 45نیافت. ،باشد«  رضوا»به « طهروا»ای 

 

 سقط - ج
مقصدددود از ایدددن حدددیث را  دددر  و چیددددن عدددین  46مکددار  شدددیرازیآیدددةا  چدددون  برخددی نیدددز

گوشتدانند؛ مینجاست و آثار آن  این حدیث را در فرایند نقل بده معندا  . ایشانبدن نه بریدن 
 47 .ددانناز طرف راوی دارای افتادگی برخی عبارات دال بر بریدِن اثر و عین نجاست می

کدده نددکنبیددان مددی ،ضددمن تصددریح نقددل بدده معنددا بددودن ایددن حدددیث محققددان ایددن ،در وا ددع د 
                                                      

 .77، صشناات حدیضآسیب. 43
 . پاور ی.7، ص7، جالوافی. ر.ک: 44
کتدب 45 کثدر نسدخ خطدی  کتدب روایدی اسدت، ا کده درصددد تصدحیح و تحقید   . مرکز علمی تحقیقاتی دارالحددیث از آنجدا 

کتابخاندهمهدم حدیثی خصوصا   کتدب اربعده را از  گدردآورده و متدرین نسدخ  کتدب را هدای سراسدر دنیدا  قددمات تحقید  ایدن 
که بخت یارشان ش  د و این مهم را به اتما  رسانند.وفراهم ساخته، باشد 

 .191، ص1، جالقواعد الققهیة. 46
ظداهرا  »( نیز همین مطلب از طرف محققان ماسسده دارالحددیث آمدده اسدت: 197، ص9)جداوشنام  ق آ  و حدیض. در 47

گدردد؛ یعندی نجاسدت و آثدارآن را مدی« نجدح»، بده -ث آمددهکه در متن عربدی حددی -« رضوه»ضمیر در  دندد و یدا برمدی  َکن 
دفال یدا سدنگ، بدا شدّدت و سدختی  یچی می کردن جاى نجح شده بدا سی کردن، پاک  کردند. احتمال دارد مراد از  یچی 

گونه ؛باشد کدافی نمدیبه  کنده شدن پوسدت شدود و شسدتن بدا آب را  که منجر به سایش و یا حّتی  اندد؛ اّمدا ایدن سدتهداناى 
که بنی اسرائیل، و تی با یک  طره ادرار، نجح می گوشِت  سمت نجدح شدده بدنشدان که در روایات آمده است  شدند، 

دددن، را مددی َکن  گرفتدده باشددد و مددراد از  یددان، سددهوى صددورت  ریدنددد، احتمددال دارد در نقددل بدده معندداى حدددیث، از جانددب راو بی
 «.برداشتن عین نجاست و اثر آن باشد
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در  ،بدوده و بده عبدارت دیگدر«  رضوا اثر النجاسده عدن لحدومهم»عبارت اصلی حدیث،  احتماال  
کلمه  ای افتاده است.این روایت چند 

ه بد ؛هدای دیگدر سدازگار نیسدتو برخدی نقدل« لحومهم  رضوا»ظاهر نقل  البته این برداشت با
افدزون بدر ادرار در موارد متعددی اثر خاص یا تجسمی ندارد تا آن را از پوسدت بتراشدند و  ،عالوه

کده کشیدن سهلتراشیدن در مواردی از آب  ،آن تر است و این تعبیر بدا مقصدود اصدلی حددیث 
 امتنان بر امت اسال  باشد سازگار نیست.

 تقیه - د
که ورود این حدیث در جوامع حدیثی شیعه، ریشه در تقیه دارد به این  ؛برخی نیز معتقدند 

که با توجه به یاد نقل شده و تقریبا  که این بیان  کتد این روایات در اهل سنت ز  ب حددیثیهمده 
آمدده،  ۷امدا  صداد  ایدن روایدت بده نقدل از در شدیعهکده ایدن اندد و نیدزاین روایدت را آوردهها آن

 شود.تقویت می ۷48همچون روایات مطال  بودن اما  حسن ،تقیه بودن این روایت
که تقیه سبب می که تقیه را توجیه کند. بدیهی است   طلبد و حکم و یا دلیلی در متن نیست 

 ار. انک2-2
کدرده  ،که خواهد آمددهاییبرخی نیز به علت توجیهدات ذکدر شدده را نپذیرفتده و ایدن حددیث را رد 

 چنین است: ،که سبب شده تا برخی این حدیث را نپذیرندهاییعلت .دانندیا جعلی می

گاری با عدالت الهی2-2-1  . ناساز
 :ندابرخی آورده

ا و دسدددتورهاى درسدددت از هدددعددددالت، معیدددار و تدددراز اصدددلی بدددراى بازشدددناخت حکدددم
گدر حکدم و فرمدانی، پیوسدته ناعادالنده بدود و در هدیچ زمدان و مکدانی  .نادرست اسدت ا

کدرد؛ زیددرا خداوندد عددادل اسددت و  درخدور توجیدده نبدود، بایددد بده نادرسددتی آن یقدین پیدددا 
کدده عادالندده حکددم ناعادالندده از او صددادر نمددی شددود... نموندده نخسددت: از حکددم هددایی 

کدده: خداونددد بددر تددوان نیسددت و نمددی کدده خداونددد فرمددوده باشددد، ایددن اسددت  کددرد  بدداور 
شدان گداه ادرار بده بددن گرفته است؛ از جملده: هدرهاى پیشین، خیلی سخت میامت

بریدنددددددد و بدددددده دور کددددددرد، بایددددددد آن  سددددددمت از بدددددددن خددددددویش را مددددددیبرخددددددورد مددددددی
گونهمی گر روایت، به  کده مدیانداختنده...ا  ،گزیر بودنددفرمدود: بندی اسدرائیل، ندااى بود 

                                                      
َواِفَقة»باب  ،99، ص7، جالکافی . ر.ک:48 می ِر ال  ِ  َای 

َ
أ َمر  ِلیِ  ال   «.َتط 
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کرده با  یچی ببرندد و جددا سدازند و یدا  که با ادرار برخورد  آن  سمت از لباس و فرش را 
حکددم سددختی بددود؛ ولددی ایرعادالندده و ایددر درخددور توجیدده  …دیددوار نجددح را بتراشددند و

کددرده، بدده هددیچ روى، دلیددل  کدده بددا ادرار بددر خددورد  نبددود، اّمددا بریدددن آن جاهددایی از بدددن 
 49گمان نابخردانه و ناعادالنه خواهد بود.عقلی ندارد و بی

کتاب  کتب حدیث»سید مصطفی طباطبایی در   خویش آورده است:« نقد 
کده بده محدض چکیددن  طدره بدولی  کاری در میان بنی اسرائیل مرسو  بوده اسدت  آیا چنین 

کدده بدده پیکددر خددود را  یچددی مددی ،بدده جددای شسددتن آن ،بددر بدنشددان کردنددد ه )بیچدداره کسددانی 
سلهی البول دچار بودنده( پح چگونه از این حکم دردنداک، هدیچ اثدر و خبدری در بیماری سل

کدردن یدک آلدودگی تورات دیده نمی شود ه و آیا خداوند عادل و حکیم و مهربان بدرای پداک 
کندد ه و آیدا بدرای نشدان دادن سدهولت احکدا  اسدال ، طبیعی، چنین حکمی را صدادر مدی

 ه سداختگی بدودن ایدن حددیث و امثدال آن، بده هدایی متوسدل شددالزمست به چندین دروغ
که به تحقی  در اسناد آن  50ها نیاز نداریم. دری روشن است 

 توان نگاشت:چند نکته در ذیل این برداشت و در مقا  نقد می
 مثی  حیاال  بعضیی در اما نیستند، عادالنه عادی درحالت احکام بعضیکه این ابتدا
 زدن فیرد ناعادالنیه کتی  و نییز زدن شیق  ردنکی است؛ زنیدان عادالنه تأدیب و جزا

دییب باشید، أکه بحث عقوبت کردار خود شخص یا بیرای ت موارد برخی در اما است،
تیوان پس به محض برخورد با حکمی که به ظاهر ناعادالنه است، نمیی .است عادالنه

آن دیبی داشته باشید و در قیرأقضاو  منفی داشت، چه بسا برای عقوبت بوده و جنبه ت
 51احکام تأدیبی برای یهود آمده است. گونهاینهای نیز نمونه

است.  عادالنه موردی اما نباشد، عادالنه عمو  برخی احکا  چه بسا نسبت بهکه این دیگر
به عالوه در تحلیل باید زمدان و مکدان و شدرایب دیگدر یدک حکدم و یدا رخدداد را در نظدر داشدت و 

کددردن، بعددد بدده  ضدداوت نشسددت، بددا ذهددن ایددن زمدد گذشددته را تحلیددل و بررسددی  یدددادی در  ان رو
داری، امدروزه عادالنده نیسدت، امدا در مثدل بدرده شود، برخی احکا همیشه به صواب ختم نمی

 شده است.زمان خودش عادالنه بوده و ظلمی محسوب نمی
                                                      

 .391-317، ص«معیارهای جداسازی احکا  ثابت از متییر. »49
 ش. نشر دیجیتال.1397. 111، صوقد کتب حدیض. 50
ْت ََّ ع ). 51

ِحلتَ
ع
َباٍت أ ْمَما َعَلْیِ ْ  َطیتِ وا َحرتَ ِذیَن َمادع

ْلٍ  ِمَن التَ ِه َکِثیرا  َفِبظع ِمْ  َنْن َسِبیِل اللتَ ِ  (.171، آیه.)سوره نساس(ْ  َوِبَصدت
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کدده ایددن حکددم دا مضددافا   کدده در ایددن روایددت نگفتدده  مددی یددا مو ددت بددوده، بددرای همدده بنددی ئایددن 
هددا، و صددد  و صددحت آن بددا مو ددت و موضددعی بددودن آن و نیددز بددا ل بددوده یددا برخددی از آناسددرایی

نده مخدال   ،امتنانی بودن آن فی الجمله سازگار اسدت و مدو تی و موضدعی بدودن حکدم شددید
 عقل و نه در تضاد با عدل است. 

ذیَن ِمْن )
نا َو لا َتْحِمْل َعَلْینا ِإْصها  َکما َحَمْلَتهع َعَلى التَ  52.(َقْبِلما َربتَ

گاری با برخی آیات قرآن2-2-2  . ناساز
ایدن حکدم، تکلیفدی مدا ال یطدا  و خدالف کده معتقد است  صاد ی تهرانی در تفسیر خویش

همیشه رحیم بوده و هست و رحمت وی مخصدوص یدک امدت  رحمت است و خدای متعال
که همه، بندگان اویند و مسدتح  رحمد ؛ها رحیم بودهامت دنیست و با هم ایدن رو  ت او، ازچرا

ْنَزَّْما َو ) :خدای متعال فرموده استکه این توان این روایت را پذیرفت. دیگرنمی
َ
عماِ   ِمَن  أ  معا    اَّستَ

ورا کننده فرو»؛ (َط ع که این آب فقدب بدرای «فرستادیم ما از آسمان آبی پاک و پاک  ، و معنا ندارد 
کننده باشد و برای امت دیگر چنین نباشد.  53 یک امت پاک 

گفت:در نقد و بررسی سخن ایشان می  توان 
 .در تورات نیز آب از مطهدرات شدمرده اسدت .بحثی نیست ،کننده استکه آب پاکدر این

گفته شده کتب فقهی در بحث طهارت  که در  کنندده  ،همچنان  طهور در  رآن بدر معندای پداک 
کنندده عرفدی ب و نه شرعی و اشکالی ندارد شودحمل می عرفی ولدی شدرع بده  ،اشددکه آب پاک 

کننده نداند کردن ادرار با آب استه و  ،عالوهه ب ؛علتی آن را پاک  محور بحث این روایت پاک 
کده چده بسدا جنبدد تدأدیبی در  خالف رحمت بودن ایدن حکدم نیدز در  سدمت پیشدین بیدان شدد 

  مجاز ثر بوده است یا این روایت در مقاااین حکم بوده یا زمان و مکان و شرایطی دیگر در آن م
 مراد از آن مخالفتی با آیات  رآن ندارد. کهبوده 

 . با شناسایی ریشه جعل)ابوموسی(2-2-3

کده طبد   که آبادی معتقد استصالحی نج  یشده ایدن روایدات، ابوموسدی اشدعری اسدت  ر
کدده بددرای اجتندداب از نجاسددت، در  ؛هددای اهددل سددنت بسددیار وسواسددی بددودهگددزارش بدده حدددی 
از ایدن رو بدرای برحدذر داشدتن دیگدران از ادرار و نجاسدت آن،  54.سدتکدرده اای ادرار میشیشه

                                                      
 . 177 ، آیهبقر سوره . 52
 .371، ص1، جالق قا . ر.ک: 53
 .199، ص1، جصحیح مسلمر.ک: « کان أبو موسی یشدد فی البول ویبول فی  ارور . »54
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کرده است و جاعالن آن را در شیعه به اما  صاد    .انددهنسبت داد ۷چنین حدیثی را جعل 
کده سددند روایدت صددحیح در پاسدخاو  کده جدداعالن بدرای سددخنان  ،اسدت بدده ایدن اشددکال  افددزوده 

 55اند.کردهدرواین خویش سند صحیح نیز جعل می
کددده ایدددن سدددخن ایشدددان از  کدددرده و آن را سددداخته و حددددیث منشدددأ جعدددل جهدددت  را مشدددخص 

کدده از مددتن حدددیث در  56دانسددته، سددخن خددوبی اسددت، ابوموسددیپرداختدده  کدداملی  امددا بددا تتبددع 
یشدد ایدن حددیث تنهدا ابدو  کده ر  سمت نخسدت مقالده بیدان شدد، ایدن نقدد بدر ایشدان وارد اسدت 

و عایشه در اهل سدنت و داود بدن فر دد در شدیعه نیدز عبدالرحمن بن حسنه  بلکه ،موسی نبوده
 و مجعول خواندن یک روایت بایدد در مراحدل پایدانیکه این دیگر راویان چنین حدیثی هستند.
یابی آن هم ،به همراه  رینه و دلیل محکم که چه ها و عد  امکان محملپح از ارز هایی باشد 

 نباشد. ن حدیثمجعول خواندبسا مشکل حدیث رفع شود و نیازی به 
گاری با عقل2-2-۴  . ناساز

کده خددای متعدال  ؛مخالفت با عقل یکی از معیارهای عدد  پدذیرش و رد روایدات اسدت چرا
گدر روایتدی بدر خدالف دلیدل  طعدی عقدل  .ندداخال  عقل و اولیای دین برترین عقالی عالم پدح ا

خالف عقل دانسته و رو برخی روایِت مقرا  را  این از .صادر نشده است ۷باشد، از معصو 
  :معتقد است . اواین افراد است ۀسید مصطفی خمینی از زمر .اندنپذیرفته

کددده عقدددل آن را یددداری نمدددی کددده در بردارنددددۀ حکمدددی اسدددت  کندددد، ایدددن روایدددت از آنجدددا 
کدرده و که این اعتبارش مشکل است و  سمت دو  روایدت را بدرای بحدث فقهدی  بدول 

کده پشدتوان ؛ست سمت نخست را نپذیریم نیز مشکل ا بندای  اعتبدار خبدر واحدد دچدرا 
57.ند پح روایت جدا  دارای مشکل استپذیرعقالست و آنان این تفکیک را نمی

 

کدده یکددی از معیارهددای اعتبارسددنجی محتددوایی  -مقصددود از مخالفددت بددا عقددل کدده ایددن در
هددای فراوانددی بددین بحددث ،چیسددت و حیطددد  ضدداوت عقددل چده امددوری اسددت - احادیدث اسددت

کده خدالف آشدکار و بدّیِن حکدم  طعدی ررسد موابه نظر می 58.مندان دینی وجود دارداندیش دی 
بده  طعیدت نرسدیده و هدا آن کده عقدل در شدود، امدا مدواردیعقل باشد با این معیار سنجیده مدی

                                                      
 .113، صوای تاریخی وحدیثیپژووش. ر.ک: 55
که امروزه در ت56 کاری   شود. یاد می« یافتن حلقد مشترک»حقیقات مستشر ان از آن با عنوان . 
کتاب57  .37، ص1سید مصطفی خمینی، ج الطهارة . ر.ک: 
 .99، ص1، جف ائد االصول. به عنوان نمونه ر.ک: 58
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تدوان بده آن تمسدک های دین را بدهدد، نمدیتواند حکم صریح مخالفت آن با یکی از آموزهنمی
که آن آموزۀ شرعی داشته یدا زمدان و مکدان خاصدیچه بسا شرای ؛کرد کده در آن دخیدل بدوده، طی 

که در این صورت تدوان حکدم عقدل ایدر  طعدی را نمی ،سبب صدور چنین حکمی شده است 
با آن در تعار  دانست و ترجیح را به جانب ایدن ندوع از حکدم عقدل داد. در حددیث مدورد نظدر 

کنیم گر آن را حمل بر حقیقت  کده بده مراتدبأسا جنبد تدچه ب ،نیز ا ایدن مجدازات  ،دیبی داشدته 
کشتن یکدیگر در میان یهودیان بوده است.کمتر و آسان از این رو مخالفت صدریح ایدن  59تر از 

 توان ثابت نمود.حکم با عقل را نمی
 . غیرممکن عقالیی2-2-۵

کدده ایددن حکددم از منظددر عقددال ایددر ممکددن اسددتعددده  ددانون و عقددال بدده  و ای نیددز بددر ایددن باورنددد 
که  ابلیت اجرا نددارد، تدن نمدی آیدد کده از ظداهر روایدت بدر مدی -دهندد و چندین حکمدی حکمی 

بلکدده حکمددی ایددر  ،فراتددر از حکددم سددخت وا عددا   -حکمددی مسددتمر و بددرای همدده آنددان بددوده اسددت
هرچند امکان انجا  آن بدرای چندد نوبدِت محددود و افدراد محددود ممکدن اسدت،  ؛ممکن است

گر جنبده جزایدی داشدته باشدد،  ،قال زیربار چنین حکم و  انون مستمریاما نوع مرد  و ع حتی ا
بدرد تدا رفتده رفتده روند و شارع حکیم نیز حکم و اعتبار خود را با چنین احکامی از بین نمینمی

کند.  این سستی و تهاون به همه احکا  و دستورات وی سرایت 
 .توقف2-3

ث از یک طرف و مشکل بودن محتوای آن و عد  برخی نیز با توجه به سند و منبع این حدی
که از اما  با راند، تو   راهه تو   را برگزیدههای بیان شده، راپذیرش توجیه  ۷کاری است 

محرز اسدت، امدا شدنونده تدوان درک آن را نددارد،  :که انتسابشان به اهل بیتدرباره سخنانی
 توصیه شده است:

 ل 
َ
ََ  َععععْن أ یبءل ْیعععُع

عععذیَ َفعععر   :َقعععاَل َدَة یبْ َ ْْ َبعععا َج
َ
عععُ  أ ْْ َحعععَ   !ََ یببل  :ُوععع ُل شَ  ۷مَسل

َ
ْصعععَحا ل  إل یَ أ

َ
َریَ  أ  إل

 
َ
ََ أ ْفَوُهُهْم 

َ
ََ أ ْیَرُعُهْم 

َ
عدل ْک أ َ َصایَتُءُهْم  ل ْصعدل  ،ثل ُهْم عل

َ
ْسعَمأ
َ
ْم   ََُ إل یَ أ ُ َُ ْنَوع

َ
ََ أ عذل  َحعال  

عَع   َُبلیَ َذیب مَسل إل
دل  بَ شُ َث ییبْ َ ََ یْ ْصَسُ  إل ا َفَلْم شُ َصا  إ َعصیَ ََ ََ شَ ْر ََ َجَحعَدُه  ْصُه  زیَ نل

َ
ب ْلُه یبْْشَ ََ عرَ َک ْو عهل  فیَ ََ ُهعَم َل  ،َنعْن َ یبَ  بل

دل   ُْدرل شَ   یبْ َ
َْ یَ بَ یَب ََ إل َنا َخَرَ   ْصدل ْن عل َد فَ یْ َث نل ْسنل

ُ
َذلل ُک یَ َصا أ َل  َک  ُ  بل ََ جا  َعْن  َصا؛شَ َخا ل   60تل

                                                      
وسی). 59 ِع  َو ِإذ   اَل می می ال  م  ِباّتِخداِذکی َسدکی فی ن 

َ
م  أ تی م  َظَلم  کی ِ  ِإّنَ ِمِه یا َ و  دوا ِإلدیِلَقو  وبی دَل َفتی دم   ج  دُر َلکی دم  َخی  م  ذِلکی َسدکی فی ن 

َ
وا أ لی تی م  َفدا   بداِرِئکی

حیم ابی الّرَ ّوَ َو الّتَ هی هی م  ِإّنَ کی م  َفتاَب َعَلی  َد باِرِئکی  (.91، آیهبقرهسوره ) (ِعن 
 .9، ح113، ص1، جالکافی. 60
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گوید از اما  با ر که فرمود: به خدا سوگندشنید ۷ابو عبیده  ترین دوست داشتنی ه  
کتمددانتددرین و فقیددهاصددحاب و یدداران نددزد مددن بددا ورع تددرین فددرد در کنندددهتددرین آنددان و 

کده و تدی سدخن و بد حال و مبیدو  .حدیث ماست کسدی اسدت  تدرین آندان ندزد مدن 
را انکدار  شدود و آنشنود، آن را نپذیرفته از آن مشمئز میمنسوب و نقل شده از ما را می

کسی داند شاید ایدن سدخن از کند؛ او چه میکه بدان معتقد است تکفیر میرا  کرده و 
 از والیت ما خارج شود. نزد ما بوده و به سبب این انکار و تکفیر

کند کرده، داوری  که روایت را رد  کسانی  چه بسدا آندان  ؛با این روایت نویسنده برآن نیست تا 
کنندده اندد. بده هدر ولدی در مقدا  بیدان همده جانبده بحدث نکدرده ،ای داشدتهبرای خود دلیل  دانع 

عبدداالعلی سدبزواری و محمدد آصد  محسدنی سدید تدوان از ن بده تو د  مدی ایالاز زمرۀ  ،حال
 نا  برد.
 عبداالعلی سبزواری آورده است:سید 

بع ل    إذیب أصعاب أحعدهم قطعرةیا  بنم إسعریبئک»ح یببن فرقد یبملتودم: یصح ا  ۷ثیَ إ ی قمبه
   61ه إجال نن جهات، َ ل بد نن إ جاع علمه إر أهله؛یف« ضیقرضمیب  منهم باملوار

کدده بددا سددند صددحیح از داود بددن فر ددد نقددل شددده از جهدداتی اجمددال  در ایددن سددخن امددا  
 وجود دارد و باید علمش را به اهل خود واگذاشت.

 است:محمد آص  محسنی ضمن برشمردن احتماالتی در ذیل این حدیث آورده 
یب ع    ی علمعه یبر نعن  َ قد تْر  بْضهم بدفع یبلشعکابی فیعا بمعمعه َ ل یب یبه نمفوعا، َ

یض عو بُ هلم  کا  یببتوی صد  عنه، حیت یبذیب فرضنا یب  تنجی  یببدیبهنم بنجاسُ خا جیه َ 
یض عمع   یُْ یبهلیه َ میکن یب  یوال یب  یببتوعی یْها نن شی فا  نث  هذه یببْو بات شبْد تدی

یْه یبلهلیه؛یببناس ا  خوم یْه ا  یببدی   62ر یببب ل  ی  تدی
گویی به اشکال این حدیث برآمده که وی را موفی  نییافت ، و حی  صدد پاسخبرخی در

حتیی اگیر فیرن کنیی  کیه ن اسیت  ؛سیررد داین است که عل  آن را به اه  خود بای
                                                      

 .117، ص1، جمهذب ا حکام. 61
کتداب آمدده 79، ص1، جمعجرم االحادیرض المعترر   ؛31، صحادیض الشیع االحادیض المعتر   فی جامع ا. 62 : در ایدن 

لیکدون  ۷البد من رد صددر الخبدر الدی  ائلده حتدی فدی فدر  اراده التنجدیح العمددی و حرمتده فدی دیدن موسدی»است: 
کما  یل، فانه یتنفر عنه عقول الناس و ال یرضون بانتسابه الدی الد کفار   دین السدماوی، و لعدل التقریض المذکور عقوبة و 

التقریض المذکور فعل بعض جهالهم عند فقد الماس اذ ال داللة فی الخبر علی انه ممدا امدروا بده شدرعا و عدن بعدض العامده 
 «.ان التقریض المذکور یخص اللباس دون البدن هو خارج عن مدلول الحدیث المذکور
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و  نه از خودشان و این عمی  بیرای تنبییه ،]مقصود در این روایت[ با بول خارجی باشد
چراکه تشریع و وضع چنیین احکیامی در شیرایع الهیی بعیید  ؛عقوبت آنان بوده باشد

است و امکان ه  دارد که گفته شود این چیدن کار برخی عوام آنان در خصیوص ادرار 
 امر و حک  دینی باشد.که این بوده نه

 نتیجه
کتداب از مندابع شدیعی، از جملد کثر منابع اهل سدنت و چندد  کتداِب روایت مقرا  در ا ه دو 

شدیعه و سدنی سدندی خدوب و کتدب آمده اسدت. سدند ایدن روایدت در  تهذیبالو  من ال یح  
کند. وجود عبارات مختلد  از کثرت نقل آن با طر  مختل ، صحت این خبر را تضمین می

گویای نقل به معنا و تیییر الفاظ روایت توسب راویان است.  این حدیث، 
 احادیدددث مشدددکل ۀکددده دارد، از زمدددرر ابدددل بددداوریحددددیث مقدددرا  بدددا توجددده بددده معندددای ای

 هددداییصددددد رفدددع اشدددکال آن برآمدددده و توجیدددهز ایدددن رو محددددثان و فقهدددایی چندددد درا .اسدددت

 اند.را بیان داشته
کددرده و متعددر  معنددای آن  کتددب فقهددی خددویش اسددتفاده  کثددر فقیهددان از ایددن حدددیث در  ا

بیان توضدیح و شدرح آن جمالتدی داشدته و به بعد نیز در  دهماند. اندیشمندانی نیز از  رن نشده
کرده دسعی در ارائ  اند.معنای  ابل پذیرشی از آن 

کثر آنان از ایدن حددیث معندای حقیقدی برداشدت  که ا راهکارهای ارائه شده نشان از آن دارد 
کوشددیده کددرده و از گددر معنددای حقیقددی را بددا توجدده بدده مشددکالتیایددن رو در توجیدده آن  کدده انددد، امددا ا
کدال  و خدارج آن وجدود دارد، ندییر معنای مجدازی را بدا تکیده بدر  راذیریم وحمل بدارد، نپ کده در 

کدده تطهیددر ادرار در میددان بنددی اسددراییل، نسددبت بدده عب ددذیریم و حدددیث را بدده ایددن م نددا بدددانیم 
هدای مشدکل روایدت حدل شدده و نیداز بده توجیده فرسدا بدوده،سهولت آن در اسدال ، تکلیفدی تدوان

 نقل نیست. وجود آوردن تعار  بین عقل وه ی خواندن بدون دلیل یا بآمیز یا جعلتکل 
های متنی یا محتدوایی چدون نقدل بده معندا، برخی از معاصران نیز این روایت را دارای آسیب

که تفصیل و نقد اجمالی  بیان شد.ها آن تقیه، تصحی  و افتادگی عبارات دانسته 
کدده یددا محتددوای آن  ؛اندددذیرفتددهکسددانی نیددز حدددیث را جعددل دانسددته یددا آن را نپ بدده ایددن دلیددل 

مخال  بدا عددالت الهدی یدا مخدال  بدا آیداتی چندد از  درآن و یدا مخدال  بدا عقدل یدا ایدر ممکدن 
 .بوده است سرچشمه جعل این سخن وسواس ابوموسیکه این عقالیی و یا
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 تا.ینی، تحقی : محمد فااد عبدالبا ی، بیروت: دارالفکر، بی، محمد بن یزید  زوسنن ا ن ماجة -
د محمددد لحددا ، بیددروت: ی : سددعیددمان بددن أشددعث سجسددتانی، تحقی، سددلسررنن أ رری داود -

  .۱۴۱۳دارالفکر، اول، 
 تا. ن بیهقی، بیروت: دارالفکر، بیی، أحمد بن حسالسنن الکر ی -
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، محمدد صداد ی تهراندی،  دم: انتشدارات فرهندگ اسدالمی، الق قا  فی تقسی  الق آ   رالق آ  -

 ش. ۱۳۶۲دو ، 
، اول، ۷ماسسده امدا  رضدارازى، بیدروت: ینی شدید محمدد حسدی، سةی، القواعد الفقهالقق  -

۱۴۱۳.  
  . ۱۴۱۱، سو ، ۷نیرالمامنیامرازى،  م: مدرسه اما  یشار  کناصرم ،القواعد الققهیة -
بدر کأ ی : علدیدتعل ح وی، محمد بن علی بدن بابویده صددو ، تصدحکتاب من الیح    الققی  -

 تا.جامعه مدرسین، دو ، بی :افاری ،  م
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  .۱۴۳۷ة، چهار ، یتب اإلسالمکال
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 . ۱۴۱۲یخ اعظم انصارى، اول، جهانی بزرگداشت ش
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 .۳۴و  ۳۳، سال نهم، شماره مجل  فق ، «رمعیارهای جداسازی احکا  ثابت از متیی» -

 




