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چکیده
در ایددن مقالدده گزارشددى از برخددى روایددات تهووذیبداال کوواح ش دیخ طوسددى آمددد ،کدده گرچدده در منددابع
روایددى نقددل شددد،انددد ،امددا کمتددر مطددر هسددتند و هرچنددد برخدددى از آنهددا در برخددى منددابع فقهدددى
و زیددر فقهددى مددورد بحددث ددرار گرفتددهانددد ،ولددى چندددان ،ایگدداهى در ب دین عامدده ،امعدده علمددى مددا
ندارند .این روایات در سه حوز ،روایات کومدى ،روایدات فقهدى و روایدات تداریخى درار دارندد .برخدى
از ایدن روایددات ،بددا آنکده حدداکى از رو اخددوسمدددار و عددالتمدددار اسددو انددد ،کمتدر مددورد تو،دده ددرار
گرفته و گاهى برخى دیدگا،ها و رفتارها در ،امعده مسدلمانان مادایر بدا آن چیدزی اسدت کده روایدات
آمد ،است.
کلیدواژهها :شیخ طوسى ،تهذیب االحکا  ،روایات کومى ،روایات فقهى ،روایات تار یخى.

درآمد

سالهاست ،با تو،ه به عظمتى که اسو دارد ،بر ایدن بداور کده پدژوهشهداى پدژوهشگدران
ً
در حوز ،اسو نتوانسته آنها را به اسو شناسدى برسداند .تقریبدا مدىتدوان گفدت کده درنهاسدت
یک اسو شناس ندار یم؛ نه اینکه عالمان کوتاهى کرد،اند ،بلکه اسو آن در گسترد ،و د ید

اسددت کدده کمتددر عددالمى مددىتوانددد بدده شددناخت وا عددى اسددو نای دل آی دد .ب دراى اسددو شناسددى،

دستکم ،این موارد ضروری به نظر مىرسد:

 .۱آنچه منبع د ی اسو است ،شناخته شود؛

 .1استادیار مدرسه عالى اما خمینى=javadi608@yahoo.com .
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 .۲تما آن منابع مطالعه شود؛

 .۳تما مطالب مطالعه شد ،فهمید ،شود؛

 .۴هنگامىکه کسى مىخواهد نظر خود را دربارۀ اسدو ارائده کندد ،بدر تمدا آن مندابع مسدلط

باشد و نسبت به همه مطالب حضور ذهن داشته باشد.

به اضافه د،ها نکته دیگر که در اسو شناسى مؤثر هستند

به دالیل متعددی کمتر کسى را مىتوان یافت که این گونه باشد .به خواست خداوندد مندان

در فرصتى دیگر ،در یک مقاله طوالنى به آن خواهیم پرداخت.

در این مقاله مىخواهیم گزارشى از برخى روایات که در تهذیبداال کاح مرحو شدیخ آمدد ،و

کمتر در بین ما مطر هستند ،ارائه کنیم .گرچه این روایدات در مندابع روایدى هسدتند و برخدى از

آنها در برخى منابع فقهى و زیر فقهى ما مدورد بحدث درار گرفتدهاندد ،ولدى چنددان ،ایگداهى در

بین عامه ،امعه علمى مدا نددارد .ایدن نکدات مدىتواندد مؤ یدد ادعدای عدد و،دود اسدو شدناس
باشددد؛ یددرا و تددى مددىبینددیم خیلددى از نکددات کتدداب تهووذیبداال کوواح ش دیخ طوسددى مافددول

وا ددع شددد ،،درمددىیددابیم کدده اسددو شناسددىهددای امددروزی چدده نسددبتى ب دا کددل منددابع مددا در حددوز،
اسو دارند!؟

احادیددث مددا ادوارى طددى کددرد ،و همچنددان در حددال طددى کددردن ادوار دیگددر اسددت .راو یددان

احادیث ما گداهى کدمحافظده بودندد و گداهى خدوشحافظده .کدمحافظدههدا خیلدى از مطالدب را از

پیامبر و پیشوایان درست در یافت نکردند و نتوانستند د ی نقل کنند برخى از روایدات مطالدب
را نقددل بدده معن دا کردنددد .معلددو نیسددت کدده چدده مقدددار توانسددتند منظددور و مددراد معصددومان :را

درست بیان کنند.

برخى روایات در اثر حوادث پیش آمد ،بدراى نوشدتههدا از بدین رفدت .گداهى سدمتى از برخدى

رواید دات از بد دین رفتد ده و بخش ددى ب ددا ى مان ددد ،اس ددت .خیل ددى از بخ ددشه ددایى ک دده از بد دین رفتد ده،
مىتوانست ر ینه براى مو،ودها باشد .خیلى و تها مشکوت پیش آمد ،باعث نقدل روایدات
ً
متنا ا یا متخال شد ،و گاهى او ات روایاتى ساخته شد که اساسا معصدومین :نفرمدود،
بودنددد و بدده اصددطو ، ،عددل و وضددع صددورت پددذیرفت .خیلددى و ددتهددا هنگددامىکدده راوى نقددل
مدىشدد.
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مىکرد یا کسىکه یادداشت مىکرد و یا کسىکه نسخه را مىنوشت ،باعث تصحی
ً
گدداهى هددم عمدددا تحر ی د صددورت مددىپددذیرفت .ایددنهددا بخشددى از مشددکوتى اسددت کدده دامددان
حدیث را گرفت.

شدیخ طوسدى را کده امدروز ،در اختیدار ماسدت ،ورس مدىزندم .ایدنکده کتداب شدیخ در طدول تددار یخ
دچار چه حوادثى شد ،،و چقدر از تهذیبداال کاح را در اختیار دار یم و چقدر به نسخه امروز ی
کتداب اطمیندان دار یدم و نوشددتهای کده بده دسدت مددا رسدید ،،چده مقددار دچددار تحدول شدد ،،چدده

مقدار از نسخهها مایر معنا هستند ،در این مقال به اینها هم نخواهیم پرداخت؛ بلکده نکداتى
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در این مقاله صد ندار به هیچیک از این رخدادها بپرداز  ،بلکده کتداب تهذیبداال کواح

را از تهذیبداال کاح که ،ناب زفارى تصدحیح کدرد ،و بددان تعلید نگاشدته نقدل مدىکندیم کده
مىتواند براى ما راهگشدا باشدد یدا حددا ل ایجداد سدؤال کندد و باعدث شدود بده مطالعده دو بدار،اى
بینجامد که نتیجهاش ممکن است متفاوت با گذشته باشد.

نو یسند ،هرگز در مطالبى که مىنو یسد ،دنبال ارائه نظر یه نیست؛ چون اگر معتقد به مشکل

بددودن و یدا عددد امکددان اسددو شناسددى هسددتم ،خیلددى دور از اعددد ،خواهددد بددود کدده مطلبددى را بدده
عنوان نظر ذکر کنم .اتفا ًا فقط طر مطلدب در حدد ایجداد شدک و تردیدد و حتدى ت ّ
دوهم مدىتواندد

خود دلیل باشد بر اینکه آنچه دار یم ،اسو شناسى نیست؛ چون معنا ندارد شناخت با شدک

و تردید موا،ه شود .نکاتى که با مطالعه یدک دور تهذیبداال کاحدیادداشدت شدد ،،بسدیار یداد
است و در اینجا در حدد یدک مقالده برخدى از نکداتى را کده مدىپنددار مفیدد باشدد ،ذکدر مدىکدنم و

بقیه را  -اگر عمرى بود  -در ،ایى دیگر مورد بحث رار خواهم داد .آنچده در اینجدا بددان اشدار،

خواهم نمود ،برخى مربوط بده حدوز ،کدو  ،برخدى حدوز ،تدار یخ و برخدى حدوز ،فقده و روایداتى دیگدر
است.

بل از پرداختن به روایدات در آن سده محدور ،روایتدى از امدا صدادس ۷دربدارۀ تقسدیم بیدت المدال

نقددل مددىشددود کدده بددا نگددا،هدداى مددا بددا بیددت المددال خیلددى متفدداوت اسددت و مشددابه آن در بیانددات امددا

على ۷هم آمد ،است .اینجا تر،مه حدیث اما صادس ۷ذکر مىشود:

از امام صاد  ۷شنیدم که در جوا پرساش از تقسایم بیات الماال فرماود :مسالمانان
فرزندان اسالم هستند .من در عىا بین آنان مساوات را رعایت مىکنم .فضایلى که هر یک
دارند ،بین آنها و تداوند است .من آنان را همانند پسران یک فرد مىدانم که هایچکادام
بر دیىر به تاطر فضیلتش و صالح بودنش در ار بر دیىار  -کاه ضاعیف و نااقی

است  -برتر ندارد .پیامتر از آغاز کارش این گونه انجام مىداد ،اماا دیىاران باه تااطر
ّ
سوابق فضایلشان  -که در اسالم به دست آوردند  -در عىایا مقدم شدند و آناان را مانناد
ذو االرحام قرار دادند که برتى بر برتى مقدماند و برتى به تااطر نزدیکاى باه میات
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نصیب بیشتر عىا شد و به تاطر رحم میرا بردند .تیلفه دوم اینگونه بود.

1

و به نظدر مدىرسدد آنچده در تدار یخ اسدو بیشدتر بدر اندیشده مسدلمین حدا کم شدد ،همدین روش

خلیفه بود ،است؛ نه سیر ،پیامبر و نه روش اما صادس و اما علدى، .:امعده مدا هدم یکدى از
،وامعى است که با و،ود انتسابش به اما على ۷بیشتر همان روش خلیفده دو بدر آن حدا کم
است، .الب اینکه کسانى که در ،اهاى دیگر ممکن است به خلیفه دو نقد داشته باشند،

ولدى در ایدن بخدش خوشددحال هددم هسدتند کدده بدددانهدا بدیش از دیگددران از بیدت المددال پرداخددت
مىشود و اگر هر روز هم بر آن بیفزایند ،ناراحت که نخواهند شدد ،خوشدحال هدم مدىشدوند .لدذا
ً
آیا در موارد دیگر که نقد مىشود ،وا عا از روى دیندارى اسدت یدا  ...چدون ا گدر دیدن بدود ،خدوب
بود در اینجا  -که منافع ا تضدا مدىکندد  -پدیش از نقدد لفظدى نقدد عملدى بدر دیددگا ،خلیفده وارد

شود و اعو گردد که چون ایدن حقدوس گدرفتن از بیدت المدال خدوف سدیر ،امدا علدى ۷اسدت،
من نمىپذیر .

روایات کالمی
 .1روایات در غسل ائمه:

ً
در بین ما معروف و مشهور است که زسل اما حتما باید توسط امدا بعددى صدورت پدذیرد.
ّ
مرحو کلینى سده روایدت در «بداب ان االمدا ال یاسدله اال امدا مدن االئمده» ذکدر کدرد ،کده هدر سده

روایت هم از اما رضدا ۷اسدت .در مقابدل ایدن سده حددیث ،دو حددیث در تهوذیبداال کواحد
2

آمد ،است؛ یکى دربارۀ اما سجاد ۷است که على بن حسین ۷وصیت کردند ا ولدى که
داشتند ،ایشان را زسل دهند و هنگامىکه فوت کردند ،ا ولد ،ایشان را زسل داد.

3

در روایت دیگر ،معاو یة بن عمار گزارش مىدهد که امدا صدادس ۷مدرا امدر کدرد هنگدامى کده

رحلدت فرمدود ،ایشدان را چگونده زسدل دهدم و تفصدیل چگدونگى زسدل حضدرت را  -کده دسددتور
داد ،بودند  -ذکر مىکند.
ً
مرحو شیخ که معموال در ذکر روایات فقهى ،هر ،ا که بدا فتداواى ایشدان سدازگار نباشدد ،وارد
4

 .1تهذیبداأل کاح ،ج ،۶ب.۲۳ ،۱۶۱
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 .2الکافی ،ج ،۲ب.۲۸۲ - ۲۸۷

 .3تهذیبداأل کاح ،ج ،۱ب.۱۴۳۷ ،۴۷۳
 .4همان ،ب.۸۸۲ ،۳۲۱

مىکند و دیدگا ،خود را اثبات کند ،بعد از هیچکدا از این دو روایت وارد بحث نمىشود.
 .2در بحث علم پیامبر و امام

روایات در اثبات یا نفى علدم امدا یداد اسدت .در برخدى تصدر یح بده علدم گسدترد ،اسدت و در

برخى نفى علم است .برخى مفاد مناسب بدا علدم اسدت و در برخدى مفداد مناسدب بدا زیدر علدم
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بحددث مددىشددود و بدده هددر نحددوى کدده امکددان رد روای دت مخددال

دی ددگا ،خددود و،ددود دارد آن را رد

است .از سالها بل هر و ت که به بحدث علدم پیدامبر و اهدل بیدت و انبیداء :نگدا ،مدىکدرد ،

مىدید مت سفانه هر دو دسته موافقان و مخالفان چندان بحث د ی علمى انجا نمىدهند
ً
و صرفا برخى با چند روایت مىخواهند نفدى علدم کنندد و طدرف دیگدر بدا چندد روایدت در اثبدات
مىکوشند .گو یا هر کددا بیشدتر از آنکده دنبدال تحقید باشدند تدا بدر اسداس تحقید  ،حقیقدت را
بپذیرند ،آنچه را دوست دارند ،دنبال مدىکنندد .شداید از پدر روایدتتدرین موضدوعات در اندیشده

اسومى و شیعى این بحث باشد .با اینکه صدها حدیث از دو طرف را ،مدعآورى کدرد،ا  ،بده
نظر هندوز ود اسدت بده صدورت ،ددى وارد بحدث شدو  .لدذا هدیچ روایتدى را از هدر دو طدرف ذکدر

نمددىکددنم و فقددط در اینجددا مددىخددواهم ای دن نکتدده را ی دادآورى کددنم کدده روای دات فددراوان اسددت و مددا

نمددىتددوانیم ب ده خدداطر دوسددت داشددتن ی دک نظر ی ده ،از ای دن همدده روای دت در طددرف مقابددل چشددم

بپوشیم .شاید نظر یههای معروف اثبات و نفى به هیچ و،ه نتواند در بخدش دیگدر مفیدد باشدد.

البته اگر یک طرف را خیلى روشن بگیر یم و دلیل را تما شد ،بدانیم ،باید مثل روایات متعددد

در باب تحر ی رآن ،روایات دیگر را رد کندیم .در بحدث علدم امدا بایدد د،هدا و صددها حددیث
ً
مربوط را دید و پ از بحث فدراوان بده یدک نتیجده رسدید و ا گدر هدم وا عدا پد از بحدث فدراوان بده

نتیجهاى نرسیدیم ،اعدو کندیم کده بده سدبب ک درت روایدات در دو طدرف ،پدذیرش یدک دیددگا،

مشکل است؛ یرا ک رت روایات در طرف مقابل مانع طدرف دیگدر مدىشدود .در صدورت پدذیرش
یک طدرف بداز نکتدهاى کده مثدل احادیدث تحر ید

درآن مطدر اسدت ،ایدنکده چگونده ایدن همده

حدیث ،عل و وارد کتدابهداى مدا شدد ،اسدت؟ آیدا ایدن ،عدل مخصدوب روایدات مدورد نظدر مدا
بود ،یا در هر بخش دیگرى مىتواند این اتفاس افتاد ،باشد؟

در کتدداب تهووذیبداال کوواح شددمار روایداتى کدده مر بددوط بدده بحددث علددم اسددت بدده بدیش از ۱۲۳

حددیث مدىرسدد کده نیداز بده بحدث دارد .بارهدا در ،لسدات دفداع از پایداننامدههدا گفتدها کده ا گددر
توش نکنیم و این مباحث را خودمان که دلسوز نسبت به اندیشه دینى هستیم ،مطدر نکندیم

و ،واب درخور به آن ندهیم دیگران  -که هیچ دلسدوزى ندارندد  -بددانهدا خواهندد پرداخدت و
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چند برابر زمانىکه االن صرف مىکنیم ،باید و ت بگدذار یم و شداید بده نتیجده دلخدوا ،هدم هرگدز
نرسیم و شبهه در ذهن بسیارى از مسلمانان ،اى گرفته و به راحتى هم از اذهان پا نشود.
 .3ان شاء اهّلل در روایات

مطلبى که ،داى بحدث دارد ،ایدنکده در عدد،اى از راوایدات اهدل بیدت :هنگدامىکده ،دواب افدراد

بیان مىشود ،کلمه ان شاء اهّلل ذکر مىشدود .بده نظدر مدىرسدد نظیدر سدخن مدا نباشدد کده مدىگدوییم :فدردا
این کار را مىکنم ،ان شاء اهّلل .به هر حال، ،اى کدار دارد .البتده شداید خیلدى از نکدات در روایدات دیگدر

هست که مىتواند مورد پژوهش وا دع شدود .نشدانى برخدى مدوارد در تهوذیبداال کواح بددین درار اسدت:
ج۱۳۲۲ ،۱؛ ج ،۹ب ۱۸۷ ،۲۴۹و  ۱۸۸و ۱۹۱؛ ب ۲۳۱ ،۲۶۳و ب.۱۳۱ ،۳۴۱
 .4حدود الهى را امام مىتوان ببخشد

با اینکه معروف و مشهور آن است که باید حدود الهدى ا،درا شدود و در برخدى روایدات و حتدى

آیات اصرار به عد تعدى از حدود الهى است ،دو روایت در تهذیبداال کاح آمد ،کده سدخن از
عفو اما در میان است .گو یا یکى از اختیاراتى که اما دارد این است که مىتواندد حددود الهدى

را ببخشد:

یَ
ُ َ ْ َ َ َ یَ َ َ َ ْ َ ی یَ
َىل ْن َه َ ْع َف َ ۷ق َمل َو ُی ْع َ َىلن ْ ُ
ّننذم
ّحل ُد َفود ّنى لِل دون ّإلمم  ،فأمم مم کذمن مذن تذق
ٍ
َ ی ََ ََْ َْ ُْ َ َ ُْ ُ َ ْ
1
َ
ىف ت ٍد فال بأ هن یع ىلنه ،دون ّإلمم .

روایت دو  ،حدیث  ۴۹۲در صفحه  ۱۴۲است.

البته متن یکسان است و راوى هر دو حدیث هم یک نفر است؛ هر چند یک حدیث بیشدتر

نیست ،اما شیخ در دو ،ا ذکر کرد ،است.

 .5هیچکس در فضیلت در سطح پیامبر نیست

اگر کسى فردى را در فضیلت در سطح پیامبرى داند ،باید مجازات شود.

2

حوزه تاریخ
 .1اوقاف حضرت زهرا۳

حضددرت بددا ر ۷بدده ابددو بص دیر فرمددود :آیددا دوسددت ندددارى کدده وص د ّیت فاطمدده ۳را بددراى تددو
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 .1تهذیبداال کاح ،ج ،۱۳ب.۳۱۹ ،۹۴
 .2همان ،ب.۳۳۲ ،۹۹

حکایددت کددنم؟ عددرض کددرد  :چددرا .پ د

ساخت ،و بر این گونه آن را راءت کرد :به نا خداوند بخشند ،مهربدان .ایدن چیدز اسدت کده
فاطمده ،دختدر ّ
محمددد ۹بده آن وصدیت کددرد ،اسدت ،او بوسدتانهدداى هفدتگاندهاش :عددواف ،و

دالل ،و بر دده ،و میثددب ،و حسددنى و صددافیه ،و مددال ا ّ ابددراهیم را بددراى علد ّدى بددن ابددى طالددب وصد ّدیت

کددرد ،اسددت .پد ا گددر علد ّدى در گذشددت ،بددراى حسددن ،و ا گددر حسددن درگذشددت ،بددراى حسددین ،و ا گددر
حسددین درگذشددت ،بددراى بددزرگتددرین فددرد از اوالد خددود وصد ّدیت کددرد ،اسددت .بددر ایددن وصد ّدیت خدددا و

مقداد بن اسود کندى و بیر بن ّ
عوا شهادت داد،اند ،و ّ
على بن ابى طالب آن را نوشته است.

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

،عبددهاى کوچددر را بددرآورد ،و نامددهاى را از آن خددارج

1

یکى از مباحثى که در زندگى ائمه، :اى بحث دارد و اگر فقط گزارشهایى که در روایات

و تار یخ آمدد ،نقدل شدود ،حجدم معتندابهى خواهدد شدد ،بخدش او داف و سدرمایههدایى اسدت کده

ائمه :داشتند .ذهنیت برخى بده زلدط، ،دایگزین وا عیدت شدد ،اسدت .بیشدتر مدرد بدر ایدن
ً
باورنددد کدده پیشددوایان انسددانهدداى زاهددد و فقی در بددود،انددد و اتفا ددا زهدددى را کدده بدده بهتددرین و،دده در
ائمه :و،ود داشت ،به بدترین و،ه معنا مدىکندیم .ائمده :زاهدد بودندد ،ولدى فقیدر نبودندد.

روایاتى در این زمینه فراوان و،ود دارد که نیازمند پژوهش است .در اینجا فقط در حد گدزارش از
برخى نکات مو،ود در تهذیبداال کاح مرحو شیخ گزارش مىشود.
 .2دفن فاطمه بنت است و ائمه بقیع در یک قبر

مطلبى را مرحو کلیندى در اص لدالکافی در زنددگى امدا بدا ر و امدا صدادس ۸بددین شدکل

ذکر مىکند که اما با ر ۷در همان برى که پدرش دفن شد ،بودند ،دفن شدد .در زنددگى امدا

صادس ۷هم یادآورى مىکنند که اما صادس ۷در همان برى که پدرشان و ،دشان و امدا

حسن :دفن شدند ،دفن شد ،است.

2

مرحو شیخ در ،لد ششم روایاتى را آورد ،که در بعضى از آنها روایت شد ،که اما صادس،

اما با ر ،اما سجاد ،اما حسن :بر ،د،شان ،فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدد منداف

3

 -رضوان اهّلل علیها  -فرود آمدند .بر اساس این روایدات ،هدر چهدار امدا  ،بده اضدافه فاطمده بندت

اسد در یک بر دفن شدند .با تو،ده بده دیددگا ،بدا ى مانددن ،سدد امامدان و شدهدا نمدىتدوان در

یک بر حتى دو نفر را دفن کرد؛ ولى شیخ در کنار این روایت ،سه روایت دیگر را نقل مىکند کده
 .1تهذیبداأل کاح ،ج ،۹ب.۴۸ ،۱۶۹

 .2الکافی ،ج ،۲ب ۲۲۳و ( ۲۲۸دار الحدیث).
 .3تهذیبداأل کاح ،ج ،۶ب.۱۲۲ ،۸۹
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بددا تو،دده بدده آن روایدات مشددکل حددل مددىشددود .مددا ایددن روایددات را فقددط بددراى پژوهشددى ،دیدد ذکددر

مىکنیم.

در روایت اول ،عطیه ابزارى مىگو ید :از اما صادس ۷شنید کده بددن هدیچ نبدى و وصدیى

ّ
نبى بیش از چهل روز در زمین نمىماند.

1

روایت دو را یاد بن ابى الحول از حضرت صدادس ۷نقدل مدىکندد کده فرمدود :هدیچ نبدى و

وصىای بعد از مرگش بیش از سه روز در بر با ى نمىماند تا اینکده رو و اسدتخوان و گوشدتش
به آسمان باال برد ،مىشود.

2

روایت سو طوالنى است و مربوط به اما على ۷است .هنگامىکه خشتها بر روى بددن

مبار حضرت چید ،شدد ،یکدى از آنهدا برداشدته شدد ،هدیچ چیدز درون بدر نبدود و مندادى نددا
مددىکددرد کدده امیدر المددؤمنین بنددد ،صددالح بددود؛ خداونددد او را بدده پیدامبرش ملحد نمددود و ایدن گوندده
نسبت به اوصیای بعدد از پیدامبران رفتدار مدىشدود تدا آنجدا کده ا گدر پیدامبرى در شدرس فدوت کندد و

وصیش در زرب ،خداوند وصى را به نبى ملح مىکند.

3

 .3هدایاى معاویه

حدیثى دربارۀ رابطه اما حسن و اما حسین ۸با معاو یه در تهذیبداال کاح آمد ،اسدت.

حدیث از اما صادس ۷است .ایشان از پدر بزرگدوارش امدا بدا ر ۷نقدل مدىکندد کده حضدرت

فرمود :اما حسن و اما حسین ۸هدایاى معاو یه را بول مىکردند.
ً
اساسا این روایت را ذکر کردیم که شاید الز باشد رابطه حاکمان و رعیت از وایاى مختل
ً
مورد بحث رار گیرد .آیا حتما در همه ،ا باید رابطه خصمانه باشد یا باید دیدد هدر ،دا مصدالح
امددت ا تضددایى دارد ،بایددد مصددالح ام دت رعای دت شددود و هددر کجددا بددا مصددالح امددت در تضدداد و
تعارض است ،رد و نقد شود .شاید نگاهى که ما امروز به خیلى از مسائل دار یم ،بیشدتر سداخته

و پرداختدده افددراد تندددروى از یددیان و امثددال آنهددا بددود ،کدده حتددى امددا صددادس ۷را هددم زندددانى
کردند .در بحدث سدتم بدر اهدل بیدت :تفداوتى بدین امدوى ،عباسدى و علدوى نیسدت؛ هدر کددا
4

منافعشان در خطر باشد ،بد برخورد مىکنند.
 .1همان.۱۸۲ ،
 .2همان.۱۸۶ ،
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 .4الکافی ،ج ،۲ب.۱۷ ،۲۲۶ - ۲۲۲

یاد مىشود ،فر ه خطابیه هستند .نکتهاى که در برخى ،اها گفتها اینکه اصل این است که

همه فدرس بده فر دههداى دیگدر نسدبتهداى دروغ مدىدهندد، ،دز در مدوارد ندادر .گو یدا فر دههدا هدیچ

منعددى از دروغ گفددتن در بددارۀ فر ددههددا زیددر خددود ندارنددد و هددر چیددزی را مجدداز مددىداننددد؛ مثددل آنچدده

احددزاب سیاسددى در حددوز ،سیاسددت در برابددر یکدددیگر انجددا مددىدهنددد .چنددد روایدت در تهووذیبد
اال کاح آمد ،که گو یاى پاىبندى خطابیه به مسائل دیندى اسدت .ممکدن اسدت گداهى دعدواى

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

 .4برخورد با خطابیه

ً
یکى از فر ههایى که از آنها در کتابهاى فرس ،مخصوصا فر ههاى شیعى به بددترین و،ده

فر هاى در تصمیم آنها مؤثر باشد ،ولى اصل روایت حاکى از تدین آنهاست.

 .۱ایل به و،وب روز ،ما ،شعبان بودند و معتقد بودند کسدى کده یدک روز از شدعبان را افطدار

کند ،مانند کسى است که یک روز از ما ،رمضان را افطار کرد ،و کفار ،بر او وا،ب مىشود؛ البته

ائمه :هم به خاطر مخالفت بدا آنهدا ایدن را رد مدىفرمودندد و احددى از ائمده مدا ،شدعبان را بده

این ،هت روز ،نگرفتند.

1

 .۲اصددحاب ابددى الخطدداب ایددل بدده حرمددت ی دک نددوع حیددوان بدده اسددم البخدداتى بودنددد و در
ً
2
نتیجه ،آن را نمىخوردند .اتفا دا در همدین روایدت ،در ابتددا ،امدا هفدتم ۷مدىفرمایدد کده مدن
گوشت بخاتى را نمىخور و احدى را دستور نمىدهم که بخورد.

3

 .۳تد خیر نمدداز ماددرب توسدط اصددحاب ابددى الخطداب .در ،لدد دو تهووذیبداال کوواح چنددد

روایت دربارۀ ت خیر نماز مادرب توسدط خطابیده تدا و تدى کده سدتارگان پیددا مدىشدوند ،ذکدر شدد،
است .در روایتى کسى از اما صادس ۷سؤال مىکند که من نماز مارب را بده تد خیر مدىاندداز

تددا سددتارگان پیددا مددىشددوند ،حضددرت بدده صددورت سددؤال فرمددود :شددما از خطابیده هسددتید؟ چددون

،برئیل بر پیامبر نازل شد که و ت نماز مارب هنگا سقوط رب (خورشید) است.

4

همد دین رواید دت در ب ۹۸ ،۳۴تکدددرار شدددد ،و در رواید دت  ۱۳۳۴همد دین ،لدددد ،بدددا تفصد دیل

بیشترى ،دربارۀ او ات نمازها ،از ،مله نماز مارب آمد ،که ،برئیل خطاب به پیامبر فرمود:
صص ّملغ

ّاّ لق ّنق ص؛

چون تورشید سقوط کرد (غرو کرد) نمازت را بخوان.
 .1تهذیبداأل کاح ،ج ،۴ب.۲۱۲ ،۳۸۲
 .2همان ،ج ،۹ب.۲۳۱ ،۲۷
 .3همان ،ج ،۹ب.۲۳۳ ،۴۸
 .4همان ،ج ،۲ب.۸۳ ،۲۸
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در آخر روایت آمد ،است که اصحاب ابى الخطاب نماز مارب را تا یداد شددن سدتار،هدا بده

ت خیر مىاندازند.

آخرین روایت از روایات مربوط به ابى الخطاب و خطابیه در باب نماز مادرب ،روایدت ۱۳۳۳

،لد دو است که اما صادس ۷مىفرماید:

من ابى الخىا را امر کردم که هنىامى که سرتى از سمت مشر از بین رفات نمااز
مغر را بخواند ،ولى او زای شدن سارتى از طارف مغار را گرفات و هنىاامىکاه
شفق غایب مىشد ،نماز مىتواند.
اینکه کار ابى الخطاب و خطابیه زلط بود ،و نباید نماز مارب را از و تش ت خیر بیندازند یا

روز ،ما ،شعبان  -که وا،دب نیسدت  -نبایدد وا،دب بدانندد یدا نبایدد بخداتى را حدرا بدانندد ،بدا
آنچه مت سفانه ملل و نحل نو یسان گفتهاند ،ناسدازگار اسدت .آنهدا در بدارۀ خطابیده مدىنو یسدند
ّ
1
که اینها ایل به حلیت محار بودند .چه کسى را مىتوان پیدا کرد کده عدوو ،بدر مدا ،رمضدان،

همه یک ما ،دیگر را روز ،بگیرد و حتى اگر یک روز آن را خورد ،دو ما ،کفار ،آن را روز ،بگیرد و یا

شصت مسکین طعا دهد و یا یک برد ،آزاد کندد؟ معلدو مدىشدود خیلدى انسدانهداى مقیددى
در حوز ،دین بود،اندد .البتده حد نداشدتند چیدزى را ،دزء دیدن نبدود ،و دیدن وا،دب نکدرد، ،،دز
دین رار دهند؛ ولى فرس اسدت بدین ایدنکده ایدنهدا ّ
محرمدات را حدول مدىدانسدتند یدا تکدالی
یادى بر خود تحمیل مىکردند .ممکدن اسدت برخدى از ایدن دیددگا،هایشدان هدم بده دلیدل نگدا،

فر هاى به دین باشد که مىخواستند در مقابل عامه براى خودشان هو یدت درسدت کنندد و نمداز
را تا آشکار شدن ستارگان ت خیر بیندازد .چه بسیار نسبتها که بده فر دههدا در طدول تدار یخ داد،
شد ،و آنها را به د،ها نکته منفى متهم کرد،اند ،ولى آن فر ه دیدگا ،دیگرى داشتهاند.
 .5ز یدیه همان ناصبىها هستند

در روایتددى کدده اسددم معصددو نیامددد ،،عمددر بددن یز یددد از صددد ه دادن بددر ناصددبىهددا و یدیدده

مىپرسد، .واب داد ،مىشود کده بده ایدنهدا صدد ه ندهیدد و ا گدر تدوان داشدتى آب هدم بده آنهدا
نددد،؛ چددرا کدده ناصددبى همددان یددىهددا هسددتند .آی دا درگی درىهدداى فر ددهاى باعددث سدداختن ایددن
ّ
روایت نشد ،است؟ و اال یدیان را که اما على و اما حسدن و امدا حسدین :را بدول دارندد و
2

 .1همدان ،ج ،۹ب ،۲۷هدو ّ
محمدد بددن مقدوب االسددى الکدوفى الاددالى الملعدون الدذى اسدتحل المحددار و تلده عیسدى بددن
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موسى العباسى.

 .2تهذیبداأل کاح ،ج ،۴ب.۱۴۱ ،۷۱

مستقل دارد.

 .6روایات در بخش تار یخ
الف .حا کمان و پیشوایان

یکى از مطالبى که خیلى در بین ما رواج پیدا کرد ،و شاید اندیشده افراطدى یددیان سدبب آن

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

حتددى معصددو مددىداننددد ،چگوندده مددىتددوان از ناصددبىهددا شددمرد؟ بدده هددر حددال نی داز بدده بحثددى

باشد ،این است که باور داریم همه حاکمان ستمگرند و الز است در برابر هر حاکمى ایستاد؛

اما اینکه حاکمان هم ،مثل همه انسانها کارهاى زلط و کارهاى صدحیح دارندد و کدار زلدط از

هر کسى زلط است و کدار صدحیح از هدر کسدى درسدت اسدت و کارهداى صدحیح را بایدد تشدوی

کرد و از کارهاى زلط ،لوگیرى کرد ،در باورمان نمىگنجد .با ایدن پدیشفدرض ،و تدى بده سدراغ
تار یخ مىرو یم و مشاهد ،مىکنیم که پیشوایان با حاکمدان در مدواردی کندار آمدد،اندد ،بوفاصدله

دسددت بدده کددار مددىشددو یم تددا تددو،یهى بددراى آن پیددا کندیم؛ و لددو آن تو،یهددات بسدیار زیدر عقو نددى
باشد؛ چون بناست از تفکری که به زلط ،ا افتاد ،،دفاع کنیم و آن رفتار را تو،یه مىکندیم .بده

هر حال به نظر مىرسد موارد یر به انداز ،کافى گو یا هستند:

 .۱فددردی نصددرانى کدده مرتکددب گندداهى شددد ،بددود ،نددزد متوکددل آوردنددد کدده بددر او حددد را ،ددارى کنددد.

فقیهددان دربددارى احکددامى را بیددان کردنددد .متوکددل دسددتور داد نامددهاى بدده امددا هددادى ۷بنویسددند.

حضرت ،واب نامه متوکل را دادند و بیان کردند که حکم ،آن است آن در او را بزنید تا بمیرد...
 .۲عبد اهّلل بن ّ
محمد ع،عفى گزارش مىکندد کده ندزد امدا بدا ر ۷بدود  .نامدهاى از هشدا بدن
1

عبددد الملددر رسددید کدده در آن سددؤال کددرد ،بددود در بددار ،مددرد کدده گددور زنددى را شددکافته ،کفددن او را

ر بدود ،و بددا ،نداز ،او کددار زشدت انجددا داد ،،و علمددای آنجدا در ایددنکده حکددم ایدن مددرد چیسددت،
اختوف کرد،اند .حضرت ،واب را نوشت.

2

 .۳ربیع نزد منصور (خلیفه) در حالى که در طواف بود ،آمدد و خبدر تدل یکدى از نزدیکدانش را

داد و بعد از مرگ ،فونى هم سر او را ،دا کرد ،اسدت .منصدور زضدبنا شدد از فقهدا از ،ملده از
ع
ابن ش عبرمه و ابن ابى لیلى نظر خواسدت .همده گفتندد خبدرى در ندزد مدا نیسدت .در همدان حدال،
اما صادس ۷را دیدند .برخى گفتند، :واب نزد ایشان است حضرت در حدال سدعى بدود ،بده
ً
ً
حضرت گفتند .حضدرت بیدان کردندد کده فعدو مشداول هسدتند ،بعددا پاسدخ مدىدهندد .سدپ

 .1همان ،ج ،۱۳ب.۱۳۲ ،۴۲ - ۴۴
 .2همان ،ب.۴۲۷ ،۱۳۲
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حضرت ،واب دادند.

1

 .۴اما کاظم ۷گزارش مىکند که باالى سر پدر (اما صادس )۷بود که فرستاد ،حدا کم

مدینه ،یاد بن عبید اهّلل الحارثى آمد و گفت که امیر مىگو ید :ندزد مدن بیدا .پددر وارد بدر حدا کم

شد .فقیهان مدینه دربارۀ کسى بحث مىکردند که بده پیدامبر ،سدارت کدرد ،و هدر کسدى چیدزى
مىگفت .حا کم مدینه نظر اما را خواست و حضرت نظر خود را بیان فرمود.

2

 .۲پذیرش نظر اما على ۷توسط معاو یه در مس لهاى که پیش آمد ،بود.

3

 .۶در مسددجد الحددرا مس د لهاى پ دیش آمددد و منصددور دوانیقددى در حددال طددواف بددود  ...امددا

صددادس ۷را حاضددر کردنددد و منصددور در حددالى کدده دسددت امددا صددادس ۷را گرفتدده بددود ،بدده امددا

گفت :ابى ،عفر بینشان حکم کن .حضرت فرمود :یا امیر المؤمنین ،شما بینشدان داورى کدن.

منصور از حضرت خواست که حضرت حکم کند و حضرت نظر مبارکشان را بیان فرمود.
ً
هدف از ذکر این شش روایت این بود که ما معموال درگیرىهاى امامان با حاکمان را گدزارش
4

مىکنیم ،اما اینکه حاکمانى چون هشا بن عبد الملک و منصور دوانیقى در مسائل فقهى بده
ً
پیشوایان شیعى مرا،عه مىفرمود و ائمه هم پاسخ آنها را مدىدادندد ،مخصوصدا در ،دایى کده

فقیهدان دیگدر از ،دواب دادن عددا،ز بودندد ،در گدزارشهددای مدا ،دای ندددارد .ا گدر درسدت گددزارش
شود ،شاید ما در نگا،هاى تار یخىمان تجدید نظر کندیم .پیشدوایان شدیعه در ،امعده حتدى ندزد
حاکمددان از مو عیدت فقهددى ابددل بددولى برخددوردار بودنددد و همدینهددا شدداید باعددث شددود آن نگددا،

تقیهاى خیلى شدید که ذکر مىکنیم ،مورد تجدید نظر رار گیرد و آن گونه که ما تدوهم مدىکندیم،
بحث تقیه مطر نباشد.

5

 .2مردى که مىخواستند بر او حد جارى کنند

اما با ر ۷مىفرماید :از اما على ۷خواستند دربارۀ مردى که دو نفر او را آوردند و تحویدل

دادند و گفتند این یک ر ،دزدید ،است ،ضاوت کند .این فرد هنگامى که بینههدا را دیدد ،بده
حضرت خطاب کرد که به خدا سم! اگر پیامبر بود ،هرگز دست من را طع نمدىکدرد .حضدرت

 .1همان ،ب.۴۳۳ ،۳۱۴ - ۳۱۳
 .2همان ،ج ،۱۳ب.۳۲۹ ،۹۷
 .3همان ،ب.۳۴۲۲ ،۱۳۱

111

 .4همان ،ب.۲۴۳ ،۲۲۴ - ۲۲۳
ً
:
 .5در یک مقاله مفصل در باب تقیه با عنوان «أهل بیت و ،ایگا ،تقیه در تبیین دین» ذکر کردیم که ائمه اصدو در بداب
دین و احکا تقیه نمىکردند.

حضرت هم به خاطر بىگناهى مرا برى از گنا ،مىدانست .هنگامىکه حضرت سخن این فدرد

را شددنید ،شدداهدها را طلددب کددرد کدده از خدددا بترسدید و باعددث طددع دسددت ای دن فددرد از روى سددتم
نشو ید و آنها را خطاب کرد که شما دو نفدر یکدى دسدت ایدن فدرد را نگده دارد و دیگدرى دسدت را
طع کند .هنگامى که برای طدع دسدت رفتندد ،بدا مدرد مخلدوط شددند و فدرد را رهدا کدرد ،و فدرار

کردند  ...حضرت فرمود :چه کسى مرا به سوى آن دو راهنمایى مىکند تا مجازاتشان کنم.

1

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

از او سؤال کرد :چرا طع نمىکرد؟ گفت :چون خداوند به او خبر مىداد که من بىگندا ،هسدتم و

حوزه فقه
 .1ساختن بنا بر روى قبور و...

اما صادس ۷از پدرش اما با ر ۷نقل مىکند که پیامبر از نماز خواندن بدر بدر یدا نشسدتن

روى آن و ساختمان ساختن رو ی آن نهى کردند.

2

در روایت دیگرى اصبغ بن نباته از اما على ۷نقل مدىکندد کده کسدى کده بدرى را بازسدازى

کند از اسو خارج شد ،است.

3

در روایت سومى آمد ،از اما هفتم دربارۀ ساختمان ساختن بر بر و نشستن بر آن سدؤال شدد

که آیا صحیح است؟ حضرت فرمدود :سداختن بندا بدر بدر و نشسدتن بدر آن و گدچ و گدل گدرفتن بدر

درست نیست.

همان حدیث اول هم در شمار ۱۲۳۴ ،تکرار مىشود؛ منتهى در این سدمت تکدرارى ،امدا
4

صادس ۷است که روایت را بدون استناد به اما با ر ۷نقل مىفرماید.

در روای دت دیگددرى از امددا صددادس ۷مددىفرمای دد بنددا بددر بددور نسددا ید و سددق

تصویر نکشید که رسول اهّلل ۹از آنها کراهت داشت.

خانددههایتددان را

5

 .2پوست و موى خنز یر

چند روایت در تهذیبداال کاح دار یم دربارۀ پوست و موى خنزیر کده بدا نگدا ،معدروف در بدین
ما متفاوت اسدت .در ّاولدى رار ،از امدا صدادس ۷پرسدش مدىکندد طندابى از مدوى خنزیدر بافتده
 .1همان ،ج ،۱۳ب.۴۹۶ ،۱۴۳
 .2همان ،ج ،۳ب.۲۴۶۹ ،۲۲۱
 .3همان ،ج ،۱ب.۱۴۹۷ ،۴۸۷
 .4همان ،ب.۱۲۳۳ ،۴۸۹

 .5همان ،ج ،۱ب.۱۲۳۲ ،۴۸۹
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شد ،و با آن از چا ،آب مىکشیم .آیا از این آب وضو بگیر یم؟ حضرت فرمود :ایرادى نددارد .در
1

دومین روایت از حضرت مىپرسدد از پوسدت خدو دلدوی سداخته شدد ،و آب کشدید ،مدىشدود.
حضرت فرمود :ایرادى ندارد.

2

از حضرت دربار ،خنزیر سؤال کرد که به لباس مىخورد و خشک هم هست .آیا در آن نمداز

بخوانم؟ حضرت فرمود :با آب نمدارش کن (ینفحه) ،سپ

در آن نماز بخوان.

3

در روای دت دیگددر ،کسددى از حضددرت صددادس ۷مددىپرسددد :مددن فددردى خددراز هسددتم و کددار مددا

سرانجا نمىیابد ،مگر با موى خنزیر که با آن بدو یم حضرت فرمود :کر خدو را بگیدر و آن را
در کوز ،رار بد ،و یرش آتش روشن کن تا روزنش از بین برود و سپ

با آن کار کن.

4

در روایتى دیگر آمد ،کده از حضدرت صدادس ۷دربدار ،مدوى خدو کده بدا آن مدىدو یدم ،پرسدید ،

حضرت فرمود :اشکال ندارد ،ولى هنگامى که خواست نماز بخواند ،دست خود را بشوید.

5

آنچه از مجموع روایات استفاد ،مىشود ،با آنچه بین ما معروف شد ،متفداوت اسدت .البتده

هرگز در مقدا اتخداذ نظدر نیسدتیم ،ولدى نیداز بده بحدثهداى بیشدتر هسدت و شداید ا گدر بده صدورت

گسترد،تر بحث شود ،به و یژ ،آیات رآن هم دید ،شود ،به نگاهى متفاوت بتوان دسدت یافدت.

دو روایت دیگر هم با مقدارى تفداوت و اصدل ،دواز اسدتفاد ،از مدوى خدو و آب کشدیدن دسدت

در هر نماز در ج ،۶ب ۲۲۳ ،۴۴و  ۲۲۱آمد ،است.
 .3کراهت گوشت اسد

از حضرت صادس ۷از گوشت شیر پرسید ،حضرت کراهت داشت.

6

 .4خوردن پنیر و...

یون

از ائمه :نقل مىکند کده فرمدود پدنح چیدز اسدت کده بده خداطر مندافعى کده بدراى مدرد

دارند ،تذکیه شد ،هستند (یعنى ولو گوسفند و یدا ...میتده باشدد ،ایدن چندد چیدز نیداز بده تذکیده
ندارند) :مایه پنیرى که از شکم بر ،و بززاله به دسدت مدىآیندد و تخدم (سدالم) از مدرغ و  ...پشدم و

 .1همان ،ج ،۱ب.۱۲۸۹ ،۴۳۳
 .2همان ،ب.۱۳۳۱ ،۴۳۸
 .3همان ،ب.۱۳۴۷ ،۴۴۹
 .4همان ،ب.۳۴۲ ،۹۹
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 .5همان ،ج ،۹ب.۳۲۴ ،۹۹

 .6همان ،ج ،۹ب.۳۲۳۷ ،۲۹

ا،تناب نمىکنند.

1

 .5برخورد پیشوایان با زنان

در باب زن و برخورد با زن سختگیرىهاى در طول تار یخ صورت پذیرفته است .آیا ایدنهدا

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

مو و کر  .خوردن پنیرى که مسلمان یا زیر مسلمان درسدت کدرد ،باشدد ،ایدرادى نددارد و هماندا
مکرو ،است خوردن زیر از مایده پنیدر از ظ عدروف مجدوس و اهدل کتداب؛ چدون آنهدا از مدردار و خمدر

برخواسته از متن دین هستند یا مقدارى از حساسیتهاى افراد و بایل و ،وامع هم داخدل آن

شد ،است؟ به نظر مىرسد که باید ادله ،خیلى فراتر از آنچه معمول است ،در ایدن زمینده دیدد،

شود .در اینجا مىخواهیم سه روایت از برخورد پیامبر و امدا صدادس ۸بدا زنهدا نقدل کندیم کده
مىتواند در نتیجهگیرى از ادله در برخورد با زنان ت ثیر بگذارد.
ّ .۱
محمددد بددن عبدداس بنددى ولی دد ،از پدددرش ،از مددادرش مددادر اسددحاس دختددر سددلیمان نقددل
ّ
محمدد یدا اسدحاس
مىکند که اما صدادس ۷بده مدن نگدا ،کدرد و مدن مشداول شدیر دادن فرزندد
بود  .بده مدن خطداب کدرد کده ا اسدحاس ،از یدک پسدتان بده او شدیر ندد !،از هدر دو بده او شدیر بدد،؛

چون شیر یکى از پستانها نقش زذا و یکى نقش آب دارد.

2

 .۲حسین بن مسلم مىگو ید :عمها براى من نقل کدرد کده مدن در درگدا ،کعبده نشسدته بدود ،

امدا صددادس ۷آمدد و مددرا کده دیدد ،بده سددوى مدن آمددد و سدو کددرد و گفدت :چددرا اینجدا نشسددتى؟
گفتم :منتظر یکى از موالهایمان هستم .حضوت فرمود :خودتان آزادش کردیدد؟ گفدتم :نده پددر

آزادش کرد .فرمود :او موالیتان نیست او برادرتان و عموزاد،تان است ...

3

 .۳سکونى از اما صادس ۷نقل مىکندد کده پیدامبر داخدل مندزل فدردى از انصدار شدد کده زن

حاملهای در آن با شکمى بزرگ رفت و آمدد مدىکدرد .پیدامبر در بدار ،او سدؤال کدرد .صداحب خانده
خطاب به پیامبر گفت :اى پیامبر ،او را خر ید،ا و همین گونه حامله بود...

4

برخددورد پیشددوایان کنددارگیرى (طبد ایدن چنددد روایدت) و عددد اعتنددا بدده زنهددا نبددود ،و خیلددى

راحت ،کنار کعبه مىرود و سؤال مىکند که چرا اینجا نشستهاى یا ایدنکده از هدر دو پسدتان شدیر
بد ،و یا نگا ،پیامبر به آن کنیز ،به هر حال ،ای بحث دارد.

 .1همان ،ج ،۹ب.۳۱۸ ،۸۶

 .2همان ،ج ،۸ب.۳۶۲ ،۱۸۲ - ۱۸۱

 .3همان ،ب.۱۲۳ - ۱۴۸ ،۳۲۶ - ۳۲۲
 .4همان ،ب.۶۱۷ ،۲۶۶
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 .6دید اهل کتاب

از مباحثى که محل گفتگو بدود ،،چده بدین خدود مسدلمین و چده زیدر مسدلمین بدا مسدلمانان،

بحث دیه کتابى بود ،است .در عد،اى از روایات آمد ،که دیۀ آنهدا هشتصدد درهدم هسدت .در

مقابدددل ،دید دۀ مسدددلمان د ،هدددزار درهدددم اسدددت (احادید دث  ۱۱۳و  ۱۱۴و  ۱۳۹و  ۱۳۷و .)...در دو
ً
حدیث دیگر ،چیزی زیر از آنچه در این روایات آمد ،،نقدل شدد ،کده اتفا دا بدا عمومدات کتداب،
َ َ ْ
ْ
ْ
1
ُن) مواف است.
نظیر ( ِإ سنال سَّ َإ َاَأ نْ نر ِاَُل َْ ْد ِ َاولْ ِإ ْحس ِ ا
رواید دت اول ،روایت ددى از حض ددرت ص ددادس ۷اس ددت ک دده م ددىفرماید دد :دید ده یه ددودى نص ددرانى و

مجوسى همان دین مسلمان است.

2

حدیث دو  ،اما صادس ۷مىفرماید :کسى که رسول اهّلل ۹او را تحدت ذمده درار داد ،دیده

او کامل است .رار ،مىپرسد :آنها .حضرت مىفرماید :آنها که تحت ذمه رار گرفتهاند.
 .7شراب و خوک در یهودیت

3

از ،ملده یهودیدت اسدم بدرد ،مدىشدود کده ایدنهدا ایدل بده

در تعدادى از روایات از ادیدان مختلد
ً
حلیت خو و شراب هستند؛ مثو در ج ۱۳تهذیبداال کاح ،ب ،۱۳۲روایت  ۳۲۱آمد ،است:
مم شأن ّنهیود و ّناو ّىن؟

یهود و مسیحى چه کار باید بکنند؟
،واب آمد ،که ح ندارند آشکارا انجا دهند .مشروب را در خانههایشان بنوشند.

در روایت  ۳۲۲آمد ،که یهدودى و مسدیحى چده کنندد؟ حضدرت (طبد ایدن نقدل) پاسدخ داد:

ح ندارند آشکارا بنوشند.

در روایت  ۳۲۷هم همین مطلب تکرار شد ،کده یهدودى و مسدیحى هنگدامىکده نوشدیدن مشدروب را

آشکار کنند ،حد مىخورند ،اما اگر در مراکز عبادى خودشان بنوشند ،ایرادى ندارد.

و در ،لد  ،۸ب ۱۸۳روایت  ۳۶۹همچنان سده دیدن یهدودى و نصدرانى و مشدر آمدد ،و گفتده شدد،

که آنها را از شراب خوردن منع کنید و همچنین در روایت  ۳۷۳همین صفحه آمد ،است:
و ی بن ّخلم .

در روایت ب ،۳۹۷ ،۱۹۱عوو ،بر خمر ،آنچه که حدول نیسدت ،مانندد گوشدت خدو هدم
 .1سور ،نحل ،آیه .۹۳
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 .2تهذیبداأل کاح ،ج ،۱۳ب.۱۱۴ ،۲۱۳
 .3همان ،ج.۱۳

بخور یدد؛ چدون بدا ایدنکده سدم شدکافته دارد ،نشدخوار نمدىکندد؛ حتدى بده الشده چندین حیوانداتى
نباید دست بزنید.

1

حرمت مشروب هم در عهد عتی آمد ،است:
از زمره میىساران متاش و از آنانکه بدنها تود را تلف مىکنند؛ زیرا کاه میىساار و
مسرف فقیر مىشود.

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

آمد ،است .آنچه ،اى بحث دارد ،ایدنکده در مدتن تدورات حرمدت خدو آمدد ،و خدو را نبایدد

2

به شرا نىاه مکن ،وقتى که سرخ فام است و حینى کاه حتاا هاا تاود را در جاام
ظاهر مىسازد و به مالیمت فرو مىرود ،اما در آتر مثا ماار تواهاد گز یاد و مانناد
افعى نیز تواهد زد.

3

هیچ شرا و مسکر منوش و هیچ چیز نجسى مخور.

4

عتادت تدا را ترک نمودهاند زنا و شرا و شیره دل ایشان را مىرباید.

5

بدده هددر حددال ،آنچدده بدده صددورت مطلد در روایدات بدده یهددود نسددبت داد ،شددد ،،ایددنکدده گو یدا بددا

خوردن شراب و خدو مشدکلى ندارندد .ایدن ادعدا بدا مدتن مقددس نمدىسدازد و نیداز بده تحقیقدى
ً
،امع دارد که چرا چنین نسبتى داد ،شد ،است .اتفا دا بدین ادیدان ،کمتدر دیندى مثدل یهودیدت
ً
دار یم که آنچه را منع کرد ،،یاد است و اساسا یک دین پر شر یعت است .اینکه چقددر پیدروان
پاىبند باشند ،مثل این است که فردى مسلمان باشد ،ولى چندان پاىبندد بده اسدو نباشدد.
اصل دین ایل به حلیت شراب و خو نیست.
 .8قسم دادن به تورات

در روایتى آمد ،که اما على ۷یک یهودى را به توراتى که بدر حضدرت موسدى ۷ندازل شدد،

سم دادند.

6

با تو،ه به اینکه توراتى که در اختیار یهودیان بود ،همین توراتى است که امروز در اختیدار مدا

 .1سفر ت نیه ،باب .۱۴

 .2امثال سلیمان ،باب  ،۲۳فراز  ۲۳و .۲۱

 .3امثال سلیمان ،باب  ،۲۳فراز .۳۳ - ۳۱
 .4سفر داوران ،باب  ،۱۳فراز .۴

 .5کتاب هوشع نبى ،باب  ،۴فراز  ۱۱و .۱۲
 .6تهذیبداأل کاح ،ج ،۸ب.۱۱ ،۳۸۶
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است ،حضرت به همین سم داد ،و دلیلى وى بر تورات دیگر ندار یم .البته خبر واحد است و
عُ
ً
ً
،اى ان لدت فدراوان دارد؛ مخصوصدا تعددادى روایدت دار یدم کده حتمدا بایدد بده خداوندد متعدال
سددم بخورنددد .امددا صددادس ۷مددىفرمای دد :سددم بدده زی در خداونددد خددورد ،نمددىشددود و یهددودى و

نصرانى و مجوسى را ،ز به خداوند سمشان ندهید.

1

روایت  ،۷ب ،۲۸۲ج ۸تهذیبداال کواح آمدد ،کده سدؤال کدرد  :آیدا صدحیح اسدت کده کسدى

یهود یا نصدرانى یدا مجوسدى را بده خدایانشدان سدم دهدد؟ حضدرت مدىفرمایدد :درسدت نیسدت
کسى ،ز به خدا سم بخدورد .مطلبدى کده ،دای نقدد ،ددی در ایدن روایدت ،در سدمت پرسدش،

و،ود دارد ،اینکه به خدایانشان سم بخورند؛ در حالى کده آندان خددایان ندارندد و ایدن سدمت

پرسش روایت با آیۀ رآن هم نمىسازد که مىفرماید:
َ َ
س َ ْ ن َ 2
اُاو َاَ ْی َن ْ
ولء َاَ ْی َن َ
کماأْااضْب اد).
لاإلیاکُ َمةٍ اس ٍ
(تُْل ْو
ِ
 .9جز یه گرفتن از مشرکین

گو اینکه در بحث ،ز یده از اهدل کتداب ،حتدى بدر اسداس آیدات درآن ،مباحدث ابدل طرحدى،

زیدر از آنچدده مشددهور اسددت ،و،ددود دارد؛ ولددى در بددار ،مشددرکین خیلددى کددم بحددث شددد ،اسددت .ا گددر

مشر هم مىتواند در ،امعه اسدومى زنددگى کندد (بدر فدرض نفدى، ،داى بحدث نمدىماندد) ،در
ایدن صددورت طبیعددى اسددت کدده چددون او چیدزى بدده نددا خمد
بپردازد که تنها مس له شناخته شد، ،ز یه است.

و زکددات نمددىپددردازد ،بایدد چیدزى

در روایتى از اما على ۷آمد ،است که ما دو تال دار یم :یکى تدال بدا منحدرفین و تدالى بدا

اهل شر  .با اینها نبرد مىشود که یا اسو بیاورند و یا ،ز یه بپردازند.

3

البته در خود این روایت هم ،اى بحث یادى است ،اما فقط در حد طر بحث ذکر شد.

 .11دیدگاه ز یدیان و امام صادق۷

در مقدمه صحیفهدسجادیه مطلبدى از دول یحیدى ،از امدا صدادس ۷خطداب بده متوکدل نقدل

شددد ،کدده یحی دى گفتدده عمددو یم (امددا بددا ر )۷و فرزندددش ،عفددر ۷مددرد را بدده زندددگى دعددوت
مىکنند و ما مرد را به مرگ دعوت مىکنم.
مرحو شیخ طوسى از عبد الملک بن َعمرو نقل مىکند اما صادس ۷به من فرمود :چرا تو
4

 .1همان ،ب.۶ ،۳۸۲ ،

 .2سور ،آل عمران ،آیه .۶۴
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 .3همان ،ج.۴۱ ،۱۲۸ ،۶

 .4مقدمه صحیفه سجادیه.

گفتم :یدیان مىگو یند بین ما و ،عفر هیچ اختوفى نیست ،مگر اینکه آنها معتقدد بده ،هداد

نیستند حضرت فرمدود :مدا معتقدد بده ،هداد هسدتیم و اهّلل مدن معتقدد بده ،هداد و خدوش نددار
علمم را رها کنم و دنبال ،هل و نادانى آنها برو .

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

را مشداهد ،نمدىکدنم کدده بده منداطقى کده همشددهرىهایدت مدىروندد ،بددروى؟ عدرض کدرد  :کجددا؟
ّ
فرمود :ع،د ،،عبادانَ ،مصی َصعه و زو ین .گفتم :منتظر دستور شما و ا تدا به شما هستم .سدم
ً
به خددا! (ا گدر رفدتن همشدهر یانم بده آن منداط ) کدار خدوبى بدود ،حتمدا از مدا پیشدى نمدىگرفتندد.

1

البته این بخش هم مثل همه بخشهدا نیداز بده کدار مسدتقل دارد ،ولدى شداید منظدور حضدرت

این باشد که انقوبىگرىهاى بدون فکدر و اندیشده آنهدا چقددر باعدث تلد

شددن افدراد شدد ،و

خیال مىکنند کار درستى انجا مىدهند .بیهود، ،ان را از دست دادن که هندر نیسدت ،بلکده

اینکه انسان بفهمد که کجا ،هاد الز است ،مهم است؛ نه اینکه بیهدود، ،دان خدود و افدراد را

از بین بردن .حرکتهاى مختل

و بیهود ،یدیان ،بدون هیچ ثمر ،و نتیجهاى بدود .مت سدفانه

این انقوبىگرى بیهود ،در تار یخ اسو هدم بدا ى ماندد ،و هندوز هدم راهبدرد عدد،اى همدان ،هدل
یدیان است؛ نه اندیشه و علم اما صادس.۷
 .11پذیرش شهادت ناصبى

در روایتى از تهذیبداال کاح ،راوى عبد اهّلل بن مایر ،اسدت کده بده حضدرت عدرض مدىکندد:

فددردى زنددش را طددوس داد ،و دو شدداهد ناصددبى گرفتدده اسددت .حضددرت فرمددود :هددر کد
آفر ید ،شد ،و به عنوان انسان صالح شناخته مىشود ،شهادتش درست است.

بددر فطددرت

2

نکته ابل ت مل در این روایت ،اینکه مهم آن است که شما صالح باشى .شاید بتدوان آن نکتده را
ً
ْ ْ
( سَ سَ َ َ ن َ سَ َ ن َ سَ
اللاككَُ َ
كُرىاو س
اللااك َ
حا)
كُل ا
َنن َاْك ْكن َاآْك َكن ِاَُ سَّك ِكإ َاوالل َیك ْكو َِالْك ِ ِر َاوا َ ِمك َكلاصك ِا
در آیدده إنالنككذیناآْاككولاوالنككذیناهككُاولاو
ِ
یافت .از نظر این آیه اسم مهم نیست ،بلکه مهم ایمان به خدا و یامت و کردار شایسدته اسدت.

3

در اینجددا هددم گو یدا بتددوان از بیدان حضددرت اسددتفاد ،کددرد کدده مهددم ایدن اسددت کدده انسددان صددالحى
باشد ،نه اینکه اسم کدا فر ه دارد .و اهّلل عالم.

 .1همان ،ج ،۶ب.۱۸ ،۱۳۹

 .2تهذیبداأل کاح ،ج ،۶ب.۲۷۴ ،۳۲۳
 .3سور ،بقر ،،آیه .۶۲
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 .12نهى پیامبر ۹از تر ور

یکى از مباحث مهم مطر در روایات ،بحث ترور اسدت .الز اسدت بحدث ،دامعى ،چده در
ّ
ادله کلى و چه ادله خاب ،در ابعاد مختل صورت پذیرد که مسلمین ،چه در بدین خودشدان
ً
ً
و چه در رابطه با زیر مسلمانان ،اساسا چیدزى بده ندا تدرور دارندد یدا نده .طعدا ادلده در مقابدل هدم
هستند .به نظر مىرسد اگر ادله کلى کده حداکى از ابعداد مختلد اسدو و اهدداف عدالى اسدو
ً
براى بشر یت است ،به اضافه ادله خاب در نظر گرفته شود ،اساسا ،ایى براى تدرور نمدىماندد.
بیشتر نگا، ،زئى و حزبى و سیاسى به اسو مىتواند ترور را تجویز کندد .مدواردى از تدرور ،چده در

زندگى پیامبر ۹و چده در زنددگى امامدان :ذکدر شدد ،اسدت؛ بده عندوان نمونده ،یکدى در رجوالد
الکهووی ،شددمار ۶۳۴ ،کده خبددر از تددرور سدیزد ،نفددر از خدوارج مددىدهددد .همچندین مرحددو نعمددة اهّلل

،زایرى نقل مىکند که در روایات دار یم که على بدن یقطدین و یدر رشدید در زنددانش ،مداعتى از

مخالفین بودند و ابن یقطین که از خواب شیعه بود ،به زومانش امر کدرد کده سدق
سر زندانیان خراب کردند و زندانیان فوت کردند که حدود پانصد نفر بودند!!!

زنددان را بدر

1

اما آنچه مرحو شیخ در ،لدد  ۱۳تهذیبداال کاح ،ب ۲۱۸ ،۲۴۶آورد ،،خیلدى بدا روایدت

کشى متفاوت با روایت نقدل شدد ،در ان اردالنعمانیه مرحدو سدید نعمدت اهّلل ،زائدرى اسدت .ا گدر

روایدت تهووذیبداال کوواح ابددل بددول باشددد ،روای داتى کدده مطالددب دیگددر را بی دان مددىکنددد ،مددردود
خواهند بود .باید در بحثى مستقل بدانها پرداخت.

ابى الصبا الکنانى به حضرت صادس ۷عرض مىکندد :مدا همسدایهاى از َه ُمددان دار یدم

کده اسدمش ،عدد بدن عبدد اهّلل اسدت و بددا مدا نشسدت و برخواسدت دارد .هنگدامىکده صدحبت از
اما على ۷و فضایلش مىشود ،بر حضرت طعن مدىزندد .آیدا بده مدن نسدبت بده او (کشدتن او)
ا،از ،مىدهىد؟ حضرت فرمدود :آیدا انجدا مدىدهدى؟ گفدتم :سدم بده خددا! ا گدر ا،داز ،دهدى در

کمینش خواهم نشست و در مو عیت که رار گرفت ،بدا شمشدیر بدر او حملده خدواهم کدرد و ضدربه

شدیدى بر او وارد خواهم کرد تا کشته شود .حضدرت فرمدود :اى ابدى الصدبا  ،ایدن تدرور اسدت و

پیامبر از ترور نهى کرد ،و اسو با ترور مخال

است ( ید الفتک) و...

 .13روایتى عجیب

سفارشهای رآنى و حدیثى بسیاری داریم که در حح چه مقدار بایدد حقدوس خلد خداوندد

را رعایت کرد .منظور از حقوس خل  ،حقو ى کده خداوندد متعدال دسدتور رعایدت آنهدا را نسدبت

118

 .1ان اردالنعمانیه ،ج ،۲ب.۳۳۸

هست ،خداوند است .هنگدامىکده حقدوس را بده حد اهّلل و حد النداس تقسدیم مدىکندیم؛ یعندى
خداوند دو گونه دستور دارد؛ برخى مربوط به خداوند و برخى مر بدوط بده خلد اسدت .ت کیددات
بر روى حقوس ،حتى نسبت بده کبدوتران حدر گیاهدان حدر  ،حشدرات حدر و حتدى بحدث کدردن

اسددت .در ای دن ب دین روایتددى دار ی دم کدده مت سددفانه ش دیخ طوسددى مطلبددى در رد ،تو،ی ده یددا نقددد آن

نفرمود ،است .روایت این است که اما صادس ۷فرمود ،باشد (بسیار بعید) ایرادى نددارد کده
1
عمحر برد،اش را تا د ،ضربه شوس ادب کند!!!

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

ّ
بدده خلد داد ،اسددت و اال مددا هدیچ چیدز مر بددوط بدده خلد در برابددر خداونددد متعددال ندددار یم .هددر چدده

ما در این مقال در مقا صادر کردن حکم نیستیم؛ فقط مىخواهیم طر بحث کرد ،باشیم.

 .14حرمت اخذ ربا از مشرک

گدداهى سددخن از آن اسددت کدده ر بددا گددرفتن از مشددر و کددافر درسددت نیسددت؛ ولددى در روایتددى در
تهذیبداال کاح ،ج ۷۲ ،۷آمد ،که ّ
محمد بن مسلم از اما با ر ۷روایت مىکند که حضرت

فرمود :بین مرد و فرزندش و بدین او و بدرد،اش و بدین او و همسدرش ر بدا نیسدت (حضدرت در اینجدا
ضابطه کلى را مىفرماید که چه چیز ربا هست و چه چیز ربا نیست).
ربا در آنجاست که بین شما باشد و چیزى کده مالدک آن هسدتى (یعندى امدوال فرزندد و بندد ،و
همسر در وا ع از خود شماست و معنا ندارد در اینجا ربا صورت پذیرد).
ّ
محمد بن مسلم از حضرت مىپرسد:

پرسید  :آیا بین ما و مشرکان ربا هست؟ آن حضرت فرمود :بله ،عرض کرد مشرکان ،بدرد،
هستند؟ آن حضرت فرمود :تو به تنهایي نم توان مالک آنهدا شدود ،بلکده بدا دیگدر مسدلمانان
بده صددورت مسداو در ملکیددت آنهدا شددریک هسددت و چیدز کدده بده صددورت شدراکت بددین تددو و
سدایر مسدلمانان مشدتر باشدد ،از ایدن بیدل نیسدت؛ یدرا عبدد تدو مانندد عبدد مشدتر بدین تدو و
دیگری نیست.

2

 .15نماز جماعت نمازهاى مستحبى و...

از مباحث مطر در بحث نماز ،ماعت ،شهرت عدد ،دواز نمداز نافلده بدا ،ماعدت اسدت.

آ اى محسنى در کتاب معجمدا ادیثدالمعتبره ،ج ،۲ب ۲۱۲ - ۲۱۱چند روایت در ،واز نماز
 .1تهذیبداأل کاح ،ج ،۲ب.۱۳۲۳ ،۴۲۸
 .2همان ،ب.۱۲۳۲ ،۴۸۹
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،ماعت مردان براى زنان ،حتى در نافله و یا زنان براى زنان در نماز نافله مىآورد .برخدى از ایدن

روایات در تهذیبداال کاحدهم آمد ،است:

َ
َ
ّحل َکذمَ ،ىل ْذن َه َبذمنَ ،ىل ْذن َىل ْ ذد یَ
ّنذَ ْ َ
مح ُد ْب ُن ُ َحم یَم ٍدَ ،ىل ْن َىل یر ْبن ْ َ
َه ْ َ
محن ْبذن ه َىل ْ ذد ّهَ ،ىل ْذن ه
ٍ
َ َ َ یَ َ َ َ ی َ ْ َ ُ 1
َ َْ
َىل ْ د ّهَ ۷ق َمل َصص ب َأ ْ ل َ
ا ىف َغ َمض َمن ّنف یضة و ّننمفلة فإىن هفعله؛

امام صاد  ۷فرمود :در رمضان با تانوادهات نماز بخاوان؛ چاه نمااز واجاب و چاه
مستحتى .من هم این کار را مىکنم.
در روایت دیگر ،اما صادس ۷مىفرماید :زن اما ،ماعت زنان شود و وسط آنان بایستد و

زنان در سمت چپ و راست او بایستند و اما ،ماعت آنها در نماز مسدتحبى باشدد و در نمداز
وا،ب امامت نکند.

2

با مقدارى تفاوت در روایت  ۷۶۸و اینکه امامت ،ماعت زن براى زنان در نماز نافلده اسدت

و نه در نماز وا،ب.
 .16روایاتى دیگر

در این بخش روایاتى نقل مىشود که هر کدا مىتواند ،محور بحثى رار گیرند.

 .۱کسددى کدده هنگ ددا فددوت ب ددراى نزدیکددان خددودش وصد دیت نکنددد ،ب ددراى کسددانى ک دده ارث

نمىبرند ،او زندگى و رفتار خود را با معصیت به پایان رساند ،است.

3

 .۲ایرادى بر شهادت دادن مملو در صورتى که عدل باشد نیست.

4

 .۳پیامبر ا،از ،فرمود زن بدون اینکه مردى باشد ،در دین شهادت بدهد.

5

 .۴اما على ۷بر شریح الزا فرمود ،بود که بل از تنفیذ ،احکا را بر حضرت عرضه کند.
 .۲اسباط بن سالم مىگو ید :بر اما صادس ۷وارد شد  ،از عع َمدر بدن مسدلم سدؤال فرمدود کده
6

چدده کددار مددىکنددد ،گفتدیم :صددالح هسددت ،ولددى تجددارت را کنددار گذشددته اسددت .حضددرت سدده بددار

فرمود :کار شیطانى است .نمىداند که پیامبر شترى را که از شدا آورد ،شدد ،بدود ،خر یدد و در آن
 .1همان ،ج ،۳ب.۷۶۲ ،۲۹۴
 .2همان ،ب ،۲۹۲ج.۷۶۲

 .3همان ،ج ،۹ب.۲۲۲ ،۲۳۳
 .4همان ،ب.۲۳۹ ،۳۱۱
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 .5همان ،ب.۱۹۳ ،۲۹۸
 .6همان ،ب.۲ ،۲۴۳

مىفرماید« :مردانى که تجارت و بیع آنها را از یاد خداوندد و بر پدا داشدتن نمداز زافدل نمدىکندد»،
صهگوها مىگو یند :این و تجارت نمىکردند ،دروغ مىگو یند؛ ولدى ایدنهدا نمداز را در او داتش

بجا نمىآوردند و کار اینها بدتر بود از کسانى که نماز درحاضر مىشوند (یعنى نمداز را سدر و دت

مىخواندند) ،ولى تجارت نمىکردند.

1

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

سددود کددرد؛ بدده گونددهاى کدده ه دم دی دنش را پرداخددت و هددم ب دین نزدیکددانش تقس دیم کددرد .خداونددد

 .۶به امدا کداظم ۷عدرض کدرد  :فددایت شدو ! نظرتدان در بدارۀ خر یدد و فدروش زن نصدرانى از

نصارى چیست؟ حضرت فرمود :بخر و بفروش .گفتم :با او ازدواج کنم؟ حضدرت کمدى مکدث

فرمددود و بدده مددن نگددا ،کردنددد ،شددبیه ایددنکدده مخفیاندده گفتنددد :برایدت حددول اسددت .سددپ

گفددتم:

فددایت شدو ! مددن آواز،خدوان و کنیدزى کده نیکددو مدىخوانددد را مدىخددر  .هددفم زیدر از ندان خددوردن
چیزى نیست .حضرت فرمود :بخر و بفروش.

2

، .۷میل از اما صادس ۷شنید که حضرت فرمود :پیامبر ۹لعن کردند کسدى کده حددثى

در مدینه ایجاد کند یا کسى که حدثى انجا داد ،را ،ا دهد .به حضدرت عدرض شدد :منظدور از
حدث چیست؟ فرمود :انجا دادن تل و کشتار است.

3

 .۸خطاب امیر المؤمنین به برخى از حاکمان عباسى از سوى ائمه شیعه:

ال  .خطاب منصور بده امدا صدادس :۷یدا ،عفدر! ا دا بیدنهم؛ اى ،عفدر ،بینشدان حکدم

کن .حضرت خطاب به منصور :یا امیر المؤمنین ،تو بینشان حکم کن.
ب .اطوس امیر امیر المؤمنین بر م مون از سوى اما رضا.۷

4

5

 .۹اما صادس :۷کسى که حا کم از او مالیات گرفت ،زکات بر او وا،ب نیست.

6

 .۱۳از اما با ر ۷پرسیدند :کود کى روز ،بگیرد؟ حضرت فرمود :هر زمان توان داشت.

7

 .۱۱از اما صادس ۷سؤال شد :دو مدردى کده یکدى نمداز مدىخواندد تدا صدبح شدود و دیگدرى
 .1همان ،ج ،۶ب.۱۸ ،۳۷۴

 .2همان ،ب.۲۷۲ ،۴۴۶ - ۴۴۲
 .3همان ،ج ،۱۳ب.۲۲۲ ،۲۴۹
 .4همان ،ج ،۱۳ب.۲۴۳ ،۲۲۴
 .5همان ،ج ،۷ب.۲۷۹ ،۳۷۴
 .6همان ،ج ،۴ب.۹۲ ،۲۳
 .7همان ،ب.۲۹۷ ،۴۳۷
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نشسته دعا مىخواند ،کدا یک افضل است؟ حضرت فرمود :دعا افضل است.

1

 .۱۲اما با ر :۷ایرادى ندارد پشدت سدر ناصدبى نمداز بخدوانى و آنچده او ،هدر مدىخواندد ،تدو

رائت مکن؛ چون و تىکه رائت او مىشنوى ،کافى است.

2

 .۱۳به اما صادس ۷عرض کرد  :زن مسلمان ندزد مدن مدىآیدد ،مدرا بدا رفتدار مدىشناسدد و
ً
من او را به اسومش مىشناسم و محر ندارد؟ حضرت فرمود :او را ببر (ظاهرا حح بود .)،مدؤمن
ككون َاو ْالل نم ٔوْاك ن
محددر مددؤمن اسددت .سددپ ای دن آی ده را تددووت فرمددودَ ( :و ْالل نم ٔوْ نا َ
كُت َاَ ْْ نم ك ن ْم ْاأو ِلیك ن
كُءا
ِ
ِ
3
ض) .در مندالدیحضرهدالفقیه آمد ،است :المؤمن محر المؤمنة.
ََ ْْ ٍ ا
 .۱۴به اما صادس ۷گفته شد :چرا حجدر االسدود را نمدىبوسدى ،اهدل مکده نمدىپذیرندد کده

شما این کار را نمىکنید؛ در حالى که پیامبر مىبوسید؟ حضدرت فرمدود :پیدامبر هنگدامىکده بده
حجر االسود مىرسید ،برایش ،ا باز مىکردند و براى من نمىکنند.
 .۱۲عرحیم مىگو ید به اما رضا ۷عرض کرد  :فدایت شو ! هنگامىکه نماز مىخواندى و
4

سرت را از سجد ،برداشدتى ،در رکعدت اول و سدو نشسدتى و آرا گرفتدى ،سدپ

برخواسدتى ،مدا

هم همان کار شما را انجا دهیم؟ حضرت فرمود :نگا ،نکن من چه کار مىکنم؛ همان گونه که
دستور داد ،شد ،،عمل کنید.

5

 .۱۶از اما صادس ۷پرسش شد :آیا در کو ،سیا ،نماز بخوانم؟ حضدرت فرمدود :در آن نمداز

نخوان؛ چون لباس اهل ،هنم است.

6

 .۱۷اما صادس ۷به معاو یة بن عمار فرمود :هنگامى که محر شدى ،بر تو باد تقواى الهى

و یاد خداوند و سخن را کم کردن ،مگر سخن خیر؛ چون تما حح و عمر ،آن است که فرد بدان
خو یش را ،ز از خیر حف کند؛ چنانکه خداوند متعال مىفرماید:
ْ
َ
َ س 7
ََ ْ ََ
سَ ْ َ سَ َ َ َ َ َ ن ن َ َ
ج).
اْااجدا افیاللح ِ ا
(فمنافرضافی ِ ناللحجافلاارفثاواْاافسوقاو ِ
ً
 .۱۸روایتى از اما با ر ۷که ،الب است ،ولى آیا وا عا صادر نشد ،است؟ نکته ابل ت مل

 .1همان ،ب.۶۱۷ ،۴۱۳

 .2همان ،ج ،۳ب.۸۱۴ ،۳۳۷

 .3همان ،ج ،۲ب.۱۳۹۲ ،۴۴۴ - ۴۴۳
 .4همان ،ب.۳۳۸ ،۱۲۳

 .5همان ،ج ،۲ب.۳۳۴ ،۸۸
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 .6همان ،ج ،۲ب.۸۳۶ ،۲۲۷

 .7همان ،ج ،۲ب.۱۳۳۳ ،۳۳۳

حضرت با ر ۷مىفرماید :دو چیز بر من عرضه نمىشود ،مگر اینکه آسانتدرین را انتخداب

مىکنم؛ چون خداوند یسیر است و آسانى را دوست دارد و در برابر آسدان عطدا مدىکندد چیدزى را
که در برابر سخت عطا نمىکند.
ّ .۱۹
محمد بن سنان از اما هفتم ۷مىپرسد کده آب وادى چطدور اسدت؟ حضدرت فرمدود:
1

مسلمانان در آب و آتش و چراگا ،شر یک هستند (ملکیتى براى کسى نیست).

2

کبریت احمر ،عنقاء مغرب  -و اسالمشناسى

اینکه خداوند یسیر است.

نتیجهگیرى

آنچد دده ذکد ددر شد ددد م د د خوذ از سد ددکوالرها ،اومانیسد ددتهد ددا ،پلورالیسد ددتهد ددا مارکسیسد ددتهد ددا،

کاپیتالیستها ،اگز یستانسیالیستها ،یهودیدان ،مسدیحیان ،صدائبان ،مجوسدان ،رتشدتیان،

هندددوها ،بددودائىهددا ،دائوئیسددتهددا ،کنفوسدىهددا ،بابیدان ،بهائیدان ،خددوارج ،مر،ئدده ،کیسددانیه،
معتزله ،اشاعر ،،ماتر یدیه ،سلفیه ،ظاهر یده ،اسدماعیلیه ،یدیده ،خطابیده ،ادر یده ،نقشدبندیه،
ً
بکتاشیه ،سنوسیه ،یسو یه و ...نیست .اینها کو روایات مو،ود در کتاب مرحو شیخ طوسى
به نا تهذیبداال کاح است؛ ولى ا گدر بناسدت در ایدن عدالم نسدبت بده چیدزى احتیداط صدورت

بپذیرد ،آنجاست که مطالبى به خداوند متعال نسدبت داد ،شدود .ا گدر مدن یقدین نددار کده ایدن
ً
مطلب حتما به خداوند متعال ختم مىشود ،چه حقدى دار کده بده خداوندد نسدبت دهدم؟ ا گدر

سخن من باعث گریز بند،اى از بندگان خدا از خداوند منان شود و آنچه مدن نسدبت مدىدهدم،

ربطى به دین و خدا و رسول و عترت نداشته باشد ،تقصیر من در برابر خداوند را چه چیز از بین

مىبرد؟ من اگر یقین ندار  ،چرا باید به خداوند نسبت دهم؟ چرا باید بگو یم بنددگان خددا ،بده

مطلبى که من مىگو یم باور داشته باشید؟ چرا باید بگو یم بندگان خدا این کار را انجا دهید؟

اگر من به ،اى اینکه صد حکم به خداوند نسبت دهم که شاید به یکى از آنها یقین نداشته

باشم ،یک حکم ،دو حکم یا چند حکم را که یقدین دار  ،بده خداوندد نسدبت دهدم و ا گدر بتدوانم

دیدگا،هاى کم متقن (یعنى دیدگا ،یقینى محددود) باعدث ،دذب محبدت و اطاعدت خلد بده

خددال شددو  ،بهتددر اسددت ی دا انددواع اظهددار نظرهددا داشددته باشددم کدده بدده پددنح درصددد آن هددم یق دین و
اطمینان ندار ؟ در پایان روایتى را از تفسیردالعیاشی نقل مىکنیم و مطلب را به پایان مىبر یم:

 .1همان ،ب.۱۲۸ ،۶۴

 .2همان ،ج ،۷ب.۶۴۸ ،۱۷۳
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ىلن لل م بذن ىلبذد ّنعزیذز ،ىلذن أ ّحلسذن ّألول ۷قذمل لن ّه طذ ىلبذمد بذ یتنی مذن کتمبذه،
َ َ سَ
ْ
َ
كما نَ ِح نیطكولا َِ ُِْ ِمكهِا) و قذمل
كلاکكذ نَولا َِمكُال ْ ا
أن و یکببوّ مبم و یعلمان ،أو یقونوّ مبذم و یعلمذان ،و قذ أ (َ ْا
َ
َ
ن ْ
ََْ َْ َ
َ ن ن َ َ سَ س ْ َ َ 1
ناْااَِولولاعَیال َّ ِ اإاِإْااللح ا).
تُباأ ْ ا
یثُقالل ِک ِ ا
ما ِْ ا
ما نَ ْؤخ اذا َعل ْی ِ ْ ا
(اأال ا

آنچه را نمىدانید تکذیب نکنید و آنچه را نمىدانید ،به خدا نسبت ندهیدد .درود خداوندد

بر میرزاى شیرازى که گفت :با ادلهاى که دست ماست ،واب مرد را چه بگو یم و ،واب خدا

را چه بگو یم؟

2

کتابنامه

 تهذیبداأل کاحّ ،محمد بن الحسن بن على الطوسى ،تصحیح و تعلی  :على اکبر زفدارى،
تهران :نشر صدوس ،چا ّاول.
ّاول.

 الکافیّ ،محمد بن یعقوب الکلینى ،تحقی و چا  :دار الحدیث م :چا
 معجوومداال ادیووثدالمعتبوورةّ ،محمددد آص د محسددنى ،ددم :دار النشددر االدی دان ،چددا
۱۳۹۲ش.

ّاول،

 -کتابدمق س ،تر،مه :تفسیرى.

 صحیفهدسجادیه. األن اردالنعمانی  ،سید نعمة اهّلل ،زائرى ،تبریز :مطبعة شرکت چا تبریز ایران ،بىتا. اختیاردمعرف دالرجالّ ،محمدد بدن الحسدن بدن علدى الطوسدى ،مصدحح :حسدن المصدطفوى،
مشهد :انتشارا دانشگا ،فردوسى مشهد ،اسفند ۱۳۴۸ش.
 تفسیردالعیاشیّ ،محمد بن مسعود بن عیاشى ،بیروت :منشدورات مؤسسدة االعلمدى ،الطبعدة
ع
االولى۱۴۱۱/ ۱۹۹۱ ،س.
 سرددلبران ،مرتضى حدائرى ،بده کوشدش :رضدا اسدتادى ،دم :انتشدارات انصدار ى ،چدا ّاول،بهمن ۱۳۷۷ش.
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 .1تفسیردالعیاشی ،ج ،۲ب.۳۹

ّ .2
سرددلبران ،ب.۱۱۴

