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چکیده
قرآن ،اولین منبع معارف ،و تشریع احکام و احادیث به عنوان دومین منبع آن به شمار میآیند .در طول
تاریخ،متناحادیثبرخالفمتنقرآن،دچارآسیبهایفراوانیمانندتصحیف،تحریفوجعلشدهاند.
ازجملهراهکارهایاعتبارسنجیروایاتومعرفیازطرفامامانمعصوم،:عرضۀآنهابرقرآناست؛
اگر مضمون آنها موافق كتاب خدا بود ،قبول شده ،وگرنه کنار گذاشته شود .این دستور ،مالک و معیاری
برای تكتك روایات وارد شده در كتب روایی است؛ خواه معارض داشته یا نداشته باشد و بدین طریق حتی
ضعفهایسندیروایاتمیتواندجبرانشود.
پژوهش حاضر ،به روش تحلیلی و کتابخانهای ،تالشی برای ارائۀ مستندات قرآنی و گونهشناسی روایات
َ
الرع ّیة َو َح ِّق َّ
َ ُ ْ َ ِّ َ َ َ َّ
الر ِع ّی ِة َعلى ِاإل َمام» از کتاب الحجة «الکافی» است .مراد
باب «ما ِیجب ِمن حق ِاإلم ِام على ِ ِ
تأییدازآیاتداشتهباشند.گونهشناسی؛
ازمستندات،یافتنخاستگاهقرآنیاحادیثیاستکهمحتوایمورد ِ
یعنی طبقهبندی کاربردی و روشمند روایاتی که ریشه یا مستند قرآنی دارند؛ مانند گونۀ تفسیری ،جری و
تطبیق،وتأویلیکهمیتوانبراساسسخنانمعصومین:برایفهمآیات،از آنها بهره گرفت.
رعیت
کلید واژهها  :کتاب الکافی ،مستندیابی ،گونهشناسی حدیث ،حقوق متقابل ،امام و ّ
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مقدمه

قرآن ،اولین منبع تشریع و حدیث نیز به عنوان دومین منبع تشریع و احکام اسالمی است و آموزههای
124
دین ،در آن دو ریشه دارند .امامان همواره شیعیان را به فهم احادیث ،تشویق کردهاند؛ با عبارتی همچون:
َأ ْنت ُْم َأ ْف َق ُه الن ِ
َّاس إِ َذا َع َر ْفت ُْم َم َعانِی ك ََل ِمنَا؛ 1شام هنگامى آگاهترین مردم به احكام و آداب
رشیعت خواهید بود كه منظور و مقصود ما را از سخنانامن درك كنید.
ف َمن َِاز َل ِّ
الشی َع ِة علی َقدْ ِر ِر َوایتِ ِه ْم َو َم ْع ِر َفتِ ِه؛ 2مقام و منزلت شیعیان را از اندازه نقل
ا ْع ِر ْ
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احادیث و شناختى كه (درباره مفاهیم و معارف حدیثى) دارند ،بشناس!
ف ح ِد ٍ
ِ
ِ
ِ
َح ِد ٌ
یث ت َْر ِوی؛ 3یك حدیث را اگر كامال فهمیده باشى،
یث تَدْ ِریه َخ ٌری م ْن َأ ْل َ
ارزشمندتر از هزار روایت است كه آن را براى دیگران نقل كنى.

در قرون اولیه ،بسیاری از علوم از حدیث سرچشمه میگرفت .ابناثیر میگوید:
«علم الحدیث» یکی از شریفترین علوم اسالمی از نظر جایگاه است و از لحاظ
4
نفع و سود ،کاملترین علوم است.
البته برای شناسایی احادیث معتبر از احادیث غیر معتبر ،باید راهکارهایی در پیش گرفت.
از جملۀ آن راهکارهای مذکور در روایات متعدد ،عرضۀ احادیث بر قرآن است 5.این دستور ،مالک
6
و معیاری برای تكتك روایات وارد شده در كتب روایی است؛ خواه معارض داشته و خواه نداشتهباشد.
عرضۀ حدیث بر قرآن ،از یک طرف باعث اعتباربخشی به حدیث شده ،ضعفهای سندی آن را جبران

ّ
 . 1صفار ،محمد بن حسن؛بصائر الدرجات فی فضائل آلمحمد ،6قم :مكتبة آیةالله المرعشی النجفی1404 ،ق؛
ج ،1ص .329
 . 2مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى؛ بحار االنوار (ط .بيروت) ،جمعی از محققان ،بیروت :داراالحیاء التراث العربی،
1403ق؛ ج  ،2صص  184و .206
 . 3همان.
 . 4ابن اثیر جزری ،مبارك بن محمد؛ النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،قم :مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان1367 ،ش؛
ج  ،1ص .3
ُّ َّ َ َ
َ ُ ْ َْ
ْ َ
َ
اب»  12حدیث (كلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الکافی،
 . 5کلینی در کافی در «باب الخ ِذ ِبالسن ِة و شو ِاه ِد ال ِكت ِ
تهران :دار الكتب اإلسالمیة1407 ،ق ،ج ،1ص  )69و شیخ حر عاملی نیز در وسائل الشیعه در باب ُ«و ُجوه ْال َج ْمع َبینَ
ِ
ِ
ْ
ْ َْ َ َ
ََْ
یث ال ُمخت ِلف ِة َو ك ِیف ِیة ال َع َم ِل ِب َها»  48روایت (حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسة آلالبیت،
الح ِاد ِ
1409ق ،ج ،27ص  )106به این مضمون آوردهاند.
ّ
 . 6جوادی آملی ،عبدالله؛ قرآن در قرآن ،قم :اسراء1388 ،ش ،ص .348

میکند و از طرف دیگر ،دامنۀ تفسیر روایی را گسترش داده ،میتوان مطالب تفسیری بیشتری از روایات
را ذیل آیات ارائه کرد.
پیشینۀ بیان مستند قرآنی احادیث ،ریشه در بیان ائمه دارد .امام باقر 7میفرمایند:
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هر گاه حدیثی برای شام بیان کردم ،ریشه قرآنی آن را از من بخواهید.

1

با توجه به مطالب پیشگفته ،از چند مسألۀ ذیل بحث میشود:

 .3گونههای احادیث این باب کدام است؟
مفهوم مستند قرآنی روایات

َ ُ 2
«مستند» در لغت از ریشۀ َ
«م ْستند» به معنی سند،
«س َند» به معنى تكیهگاه است ،مثل دیوار و ستون و
قباله و آنچه كه بدان استناد شود ،میباشد 3.مراد از مستند قرآنی روایات ،یافتن خاستگاه قرآنی روایات
است؛ یعنی محتوای یک روایت توسط آیاتی مورد تأیید قرار گیرد؛ و این یعنی روایات معصومین :به
نوعی ریشه در قرآن داشته و نیاز به کشف دارد .ازاینرو ،آیه یا آیات هممضمون با یک حدیث ،مستند آن
به شمار میآید.
تعریف گونهشناسی و انواع آن

تعریف گونهشناسی احادیث بر اساس کارکرد آنها در تفسیر قرآن ،یعنی طبقهبندی کاربردی روشمند
جامعیت و ّ
ّ
مانعیت نسبی برخوردار بوده و قابل توجیه و
روایات تفسیری بر اساس معیاری منطقی که از
4
دفاع علمی باشد.
 . 1نک :كلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ پیشین؛ ج ،1ص .60دربارۀ این حدیث در قسمت مربوط به مفهوم مستندات قرآنی
بحثخواهدشد.
 . 2قرشى ،على اكبر؛ قاموس قرآن ،تهران :دار الكتب االسالمیة1412،ق؛ ج ،3ص.341
. 3مهیار،رضا؛فرهنگابجدیعربیفارسی،بیجا،بیتا،ص.821
 . 4جمالی،مرضیه(1393ش)؛روایاتتفسیریعلیبنابیحمزهبطاینی،پایاننامۀکارشناسیارشد،دانشگاهقرآنوحدیث،قم.

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

 .1مفهوم مستندات قرآنی احادیث چیست؟
َ
َ ْ
ِّ ْ
ِّ
 .2آیا همۀ احادیث باب َ
«ما ِیج ُب ِم ْن َحق ِال َم ِام َعلى َّالر ِع ِیة َو َحق َّالر ِع ِیة َعلى ِال َمام» مستند قرآنی
دارند؟

گونههای مختلف این روایات بر اساس کارکرد تفسیری آنها عبارتند از:
126
 .1گونۀ تفسیری
تفسیر به شرح و بیان از آیات برای رسیدن به مراد متکلم و رفع ابهام از الفاظ مشکل جهت دستیابی به
مقاصدشان تعریف شدهاست .عالمه طباطبایی در تعریف تفسیر آوردهاند:تفسیر ،آشکار کردن معانی آیات
و کشف کردن مقصود و مدلولهای آیات است 1.پس هر حدیثی با چنین کاربردی در ارتباط آیات قرآن،
جزء احادیث تفسیری محسوب میشود.
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 .2گونۀ بطنی
روایات بطنی ،روایاتى هستند که در آنها معنا یا مصداقى بیان شده كه مفهوم ظاهرى و عرفى لفظ آن
ُّ ْ ُ ُ ْ
ْ
ُ
را شامل نمىشود 2.برای مثال ،ذیل آیۀ ﴿یخ ُر ُج ِم ْن ُه َما اللؤلؤ َو ال َم ْرجان﴾(رحمن )22،از ابنعباس نقل
3
شده است« :لؤلؤ و مرجان ،در این آیه ،على و فاطمه هستند».
 .3گونۀ جرى و تطبیق
گونۀ جری و تطبیق ،احادیثى هستند كه تمام مراد آیات را بیان نمىكنند ،بلكه به ذكر برخى از مصادیق
پرداخته ،یا بر مواردى غیر از آنچه در شأن آن نازل شده ،تطبیق داده مىشود 4.برای مثال ،وقتى گفته
فجار ،بنىامیه است؛ الفاظ ابرار و ّ
مىشود مراد از «ابرار» ،ائمۀ اطهار و مراد از ّ
فجار بهروشنى بر موارد
یاد شده صدق مىكنند.
معرفی «الکافی»

كتاب «الكافی» یكى از مهمترین و معتبرترین كتب حدیثى شیعه است که اثر محدث سدۀ چهارم هجری،
ق کلینی (م329ق) است.
ثقةاالسالم محمد بن یعقوب بن اسحا 
 . 1طباطبایی ،سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
1417ق؛ ج ،1ص .4
 . 2شاکر ،محمد کاظم؛ مبانى و روشهاى تفسیرى ،قم :مركز جهانى علوم اسالمى1382 ،ش ،ص .312
ّ
 . 3سیوطی ،جالل الدین؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم :كتابخانۀ آیتالله مرعشى نجفی1404 ،ق ،ج ،6ص .142
 . 4جمعی از نویسندگان ،آشنایى با قرآن ،تهران :امیرکبیر1382 ،ش ،ص 110و طاهر ،حبیب الله؛ درسهایى از علوم
قرآنى ،قم :اسوه1377 ،ش ،ج ،2ص  192و شاکر ،محمد کاظم؛ روشهاى تأویل قرآن ،قم :دفتر تبلیغات اسالمى،
1376ش ،ص .147

َ
َ ْ
ِّ ْ
ِّ
َ«ب ُ
اب َما ِیج ُب ِم ْن َحق ِال َم ِام َعلى َّالر ِع ِیة َو َحق َّالر ِع ِیة َعلى ِال َم ِام» یکی از ابواب الحجة ،کتاب
الکافی است .مرحوم کلینی در کتاب الحجة که گستردهترین بخش كتاب اصول کافی است ،در ذیل صد
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و سی باب ،هزار و پانزده حدیث دربارۀ مسائل مختلف امامت و والیت آورده است .این احادیث ،مستقیم
یا غیرمستقیم ،به علم امام ،حجیت ،عصمت و واجبالطاعه بودن امام اشاره دارند.
ام»
بم ْ
ام َعلَى ال َّرعِی ِة َو َح ِّق ال َّرعِی ِة َعلَى ْالِ َم ِ
ِن َح ِّق ْالِ َم ِ
معرفی باب « َما یجِ ُ

1

حدیث اول ضعیف؛ حدیث دوم موثق ؛ حدیث سوم ضعیف؛حدیث چهارم مجهول
كالموثق؛ 2حدیث پنجم مرسل؛ حدیث ششم ضعیف؛ حدیث هفتم مجهول؛
4
حدیث هشتم مجهول و مرسل 3و نهم ضعیف میباشد.
مراد از امام و رعیّت در باب مذکور

َ
َ ْ
ِّ ْ
ِّ
منظور از «امام» در عنوان َ«ب ُ
اب َما ِیج ُب ِم ْن َحق ِال َم ِام َعلى َّالر ِع ِیة َو َحق َّالر ِع ِیة َعلى ِال َم ِام» چیست؟
ِّ
ِامام در لغت به معنای رهبر ،و چیزی که از وى پیروى و به وى اقتدا میشود و معلم و جاده و راه است.
«ام» و در اصل به معنای «قصد كردن همراه با ّ
ائمه است؛ امام از مادۀ ّ
واژۀ «امام» ،مفرد و جمع آن ّ
توجه
 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج ،1ص .405
ّ
ّ
ّ
 . 2حجت ،هادی؛ «ارزیابی اسناد الكافی از منظر علمه مجلسی در مرآة العقول» ،ص .172رتبۀ موثق نزد علمه مجلسى،
ّ
باالتر از حسن بودهاست .توضیح اینكه علمه در ارزیابىهاى خود از اسناد الكافى ،به ّكرات از تركیبهاى تشبیهى
استفاده كردهاست؛ مانند« :موثق كالصحیح»« ،مجهول كالموثق»« ،مرسل كالموثق»« ،ضعیف كالموثق»« ،مرسل
ّ
كالحسن» و «مرفوع كالحسن» .همانگونه كه مشخص است ،در چنین تعابیرى ،همواره اصطالحى كه در رتبۀ پایینترى
بوده ،به اصطالح باالتر ،تشبیه شدهاست.
ّ
ارزیابى سند ،از تعبیر « ...و آخره فالن» استفاده كردهاست؛ مانند« :صحیح و آخره مرسل».
 . 3همان .گاهی علمه در
ِ
ّ
پایانى آن سند نبوده؛ بلكه منظور وى آن است كه در الكافى ،در پى حدیث
در این موارد ،منظور علمه ،بیان حكم بخش
ِ
ّ
اصلى ،نقل دیگرى از آن حدیث نیز با سندى متفاوت آمده است كه علمه ،با این تعبیر ( ...و آخره فالن) ،به ارزیابى آن
سند نیز پرداختهاست.
 . 4مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الكتب اإلسالمیة1404 ،ق؛
ج ،4صص .344 - 334

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

بیشتر این احادیث از امام صادق 7است .از نظر صحت و ضعف سندی ،عالمه محمد باقر مجلسى ،در
مرآة العقول ،هر کدام از احادیث این باب را اینگونه توصیف کرده است:

خاص» 1است .در تمام معانی مذکور ،این معنای اصلی نهفته است .در قرآن« ،واژۀ امام» به معانی چند
2
استعمال گردید.
128
ّ
رعیت از ریشۀ «رعی» به معنی مراقبت و محافظت است و اصل این ماده به معنای حفظ همراه بر عهده
گرفتن امری است و در مقابل سستی بهكار میرود .رعایت یا با نگاه یا با اعضا و جوارح یا با شنیدن و یا با حفظ
3
حقوق است .عهدهدار شدن امری در هر چیزی به حسب آن و به اقتضای وجود و حالت آن چیز میباشد.
احادیث باب ،مستندات قرآنی و گونهشناسی آنها
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برای بیان مستندات قرآنی احادیث باب یاد شده و گونهشناسی آنها ،ابتدا هر حدیث با ترجمه بیان شده
و بعد از آن ،به شرح کوتاه آن حدیث پرداخته ،و سپس مستندات قرآنی همراه با ترجمۀ آیات از ترجمۀ
انصاریان و گونهشناسی روایات ارائه میشود.
حدیث اول باب

:س َأ ْل ُت َأ َبا َج ْع َف ٍرَ :ما َح ُّق ْ ِ
ال َما ِم َع َل الن ِ
یس َم ُعوا َل ُه
« َع ْن َأبِی َ ْ
َّاس َق َال َح ُّق ُه َع َل ِیه ْم َأ ْن ْ
ح َز َة َق َال َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِع ِیة َفإِ َذا ك َ
َان َذلِ َك فِی
الس ِویة َو ی ْعد َل فی َّ
َو یطی ُعوا ُق ْل ُت َف َم َح ُّق ُه ْم َع َل ِیه ْم َق َال ی ْقس َم َبین َُه ْم بِ َّ
ِ
الن ِ
اهنَا».
اهنَا َو َه ُ
َّاس َف َلی َبالی َم ْن َأ َخ َذ َه ُ

در حدیث به دو عنوان حق امام بر مردم و حق ّ
رعیت بر امام اشاره شدهاست.

حق امام بر مردم
آنچه از پاسخ امام باقر 7که فرمودند«:سخنش را بشنوند و فرمانش برند» ،فهمیده میشود ،وظیفۀ
 . 1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن ،بیروت -دمشق :دار القلم -الدار الشامیة1412 ،ق ،ص
 222و ابن فارس ،ابوالحسن؛ مجمل اللغة ،بیروت :مؤسسة الرسالة1406 ،ق ،ص .87
َ
ً
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً
«قال إ ِّنی ُ َ َّ
اس ِإماما»( بقره )124،که خطاب به حضرت ابراهیم بوده؛ و «و جعلناهم أئمة
 . 2برای َپیشوایان الهی:
ِ
جاعلك ِللن ِ
ِ
ُ َ َ
ّ
ّ
مصداق«أئمه»را حضرت إبراهیم ،إسحاق و یعقوب  :دانستهاند .گاه
ْیهدون ِبأ ْم ِرنا» (انبیاء )73،که بسیاری از مفسران
َ
ً ْ َ َ
به رهبران دعوتکننده به آتش اطالق شده«َ :و َج َع ْل ُ
ناه ْم أ ِئ َّمة ید ُعون ِإلى َّالنار» (قصص )41،و در مواردی بر اشیاء مانند
ً
اطالق بر کتاب حضرت موسی 7آمده«َ :و م ْن َق ْبله ك ُ
تاب ُموسى ِإماما َو َر ْح َمة» (احقاف .)12،خالصه آنکه کلمۀ امام
ِ ِِ ِ
بر اولیای معصوم الهی و غیر معصوم اطالق میشود .و در باب محل بحث؛ امام به معنای مطلق آن در موزۀ انسانی مراد
است؛ گرچه ّ
اتم مصداق بشری آن ،پیامبر و اهل بیت طاهرین :هستند.
 . 3مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب1360 ،ش ،ج  ،4صص .143 -141

مردم اطاعت كامل و قاطع انجام دادن و هرگاه امام آنان را دعوت به کاری کرد ،اجابت کردن بیچون
و چرا است.
مستند قرآنی
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﴿یا َأ َهیا ا َّل ِذی َن آ َمنُوا َأطِی ُعوا اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َلت ََو َّل ْوا َعنْ ُه َو َأ ْنت ُْم ت َْس َم ُع َ
ون* َو َل َتكُونُو ْا ك َا َّل ِذی َن
ِ
یس َم ُع َ
ون ﴾؛ 1اى اهل ايامن! از خدا و پيامربش اطاعت كنيد و در حاىل
َقا ُلو ْا َسم ْعنَا َو ُه ْم َل ْ

حق او را) مىشنويد ،از او روى نگردانيد و مانند كسانى نباشيد كه (از روى
كه (سخنان بر ّ

حق مردم بر امام
الف ) تقسیم برابر بیت المال
از تعبیر حضرت «ْ ...یقس َم َب َین ُه ْم ب َّ
الس ِو ِیة »...استنباط میشود که امام در تقسیم بیتالمال به صورت برابر
ِ
ِ
رفتار کنند و بین افراد شریف و فرومایه تفاوتی قائل نشوند.
مستند قرآنی

﴿و ما ك َا َن لِنَبى َأنی ُغ َّل و من ی ْغ ُل ْل ْیأ ِ
ىف ك ُُّل َن ْف ٍ
س َّما ك ََس َب ْت َو ُه ْم
ت بِ َم َغ َّل ْیو َم ا ْل ِقیا َم ِة ُث َّم ت َُو َ
َ َ
ٍّ
َ َ
ِ
َلی ْظ َل ُم َ
ون ﴾؛ 3هيچ پيامربى را نَسزد كه (در اموال ،غنايم ،ساير امور به امت خود) خيانت
ورزد و هر كه خيانت كند ،روز قيامت با آنچه در آن خيانت كرده ،بيايد؛ سپس به هر كس

آنچه را مرتكب شده ،به طور كامل مىدهند ،و آنان مورد ستم قرار نمىگريند.
ُ
با توجه به اینكه آیۀ فوق به دنبال آیات «احد» نازل شدهاست و با عنایت به روایتى كه جمعى از
 . 1انفال.21-20،
 . 2قرائتی ،محسن؛ تفسیر نور ،تهران ،مركز فرهنگى درسهایى از قرآن1383 ،ش ،ج ،4ص .295
 . 3آل عمران.161 ،

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

تظاهر) گفتند :شنيديم؛ در حاىل كه (از روى حقيقت) نمىشنوند.
ّ
َُْ َ
َ
مراد از َ«و أنت ْم ت ْس َم ُعون» ،فهمیدن سخنان پیامبر و درك حق ّانیت اوست 2.ازاینرو در حدیث ابتدا
َ
َْ
فرمودند« :أن ْیس َم ُعوا ل ُه» و بعد فرمودند«َ :و ِیط ُیعوا» .در آیات مذکور خداوند فرمود :دستورات پیامبر
همچون فرمان خدا ،اطاعتش بر مردم ،واجب است .و به تبع ،نافرمانى پیامبر ،نافرمانى خدا است؛
همچنان که اطاعت از امامان و رهبران الهی همچون اطاعت پیامبر ،بر مردم واجب است .دلیل استناد
این آیات با حدیث ،هم حدیث و هم آیات اشاره به اطاعت کردهاند.

ُ
مفسران صدر اول ،نقل كردهاند ،این آیه به عذرتراشیهاى بىاساس بعضى از جنگجویان احد پاسخ
ُ
میگوید .هنگامى كه بعضى از تیراندازان احد میخواستند سنگر حساس خود را براى جمعآورى غنیمت
130
تخلیه كنند ،امیر آنان دستور داد پست خود را ترک نکنند ،زیرا رسول خدا شما را از غنیمت محروم
نخواهد كرد .ولى آن دنیاپرستان براى پنهان ساختن چهرۀ واقعى خود گفتند:ما مىترسیم پیغمبر در
تقسیم غنایم ما را از نظر دور دارد؛ این را گفتند و سنگرها را تخلیه كرده و به جمعآورى غنایم پرداختند،
و آن حوادث دردناك پیش آمد .ناگفته پیداست آیه هر گونه خیانت را از پیامبران اعم از خیانت در تقسیم
1
غنایم و یا حفظ امانت مردم ،و یا در گرفتن وحى و رسانیدن آن به بندگان خدا ،نفى مىكند.
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دلیل استناد:چون تقسیم بیتالمال بین مردم یکی از وظایف حاکم جامعه بوده و تقسیم برابر
بیتالمال ،یکی از مصادیق عدم خیانت میباشد.

رعیت
ب) رفتار عادالنه با ّ
َ
َ
از وظایف دیگر امام نسبت به ّ
است«:و ْیع ِدل ِفی َّالر ِع ّی ِة»؛ یعنی امام میبایست در
رعیت ،رفتار عادالنه
همۀ امور به عدالت رفتار نماید.
مستند قرآنی

﴿اِ َّن اللََّ ْیأمركُم َأن ت َُؤدو ْا ْالَمان ِ
2
نی الن ِ
َّاس َأن ْحتك ُُمو ْا بِا ْل َعدْ ِل ﴾؛
َات إِ َىل َأ ْه ِل َها َو إِ َذا َحك َْمتُم َب ْ
ُّ
َ
ُُ ْ
خدا قاطعانه به شام فرمان مىدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانيد و هنگامى كه ميان
مردم داورى مىكنيد ،به عدالت داورى كنيد.

فرمان خداوند به امامان و زمامداران است که در هنگام داورى میان مردم ،از روى عدالت حكم
3
كنند.
خداوند خطاب به حضرت داوود 7فرمود:
ناك َخلی َف ًة فِی ْالَ ْر ِ
نی الن ِ
داو ُد إِنَّا َج َع ْل َ
ال ِّق ﴾؛( 4و گفتيم) اى داود!
احك ُْم َب َ
ض َف ْ
﴿یا ُ
َّاس بِ ْ َ
مهانا تو را در زمني جانشني قرار داديم ،پس ميان مردم به حق داورى كن!
 . 1مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیشین؛ ج ،3صص .152 -151
 . 2نساء.58 ،
 . 3قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی ،ج  ،1ص 141؛ عیاشی ،محمد؛ تفسیر العیاشی ،ج  ،1ص .249
 . 4ص.26 ،

ْ ِّ
قید ِ«بال َحق» برای حکم ،بیانگر رعایت عدالت در مقام حکم دادن و داوری است و از وظایف امام،
َ
که در برخی از تفاسیر به آن اشاره شدهاست 1.بر اساس توضیحات ارائهشده ،عبارت َ«و ْیع ِدل ِفی َّالر ِع ّی ِة»،
131
ُبعد کاربردی از حدیث است.

ازاینرو ،گونۀ این حدیث در ارتباط با آیات ذکر شده،گونۀ تفسیری است.
حدیث دوم باب

از آنجا که حدیث دوم این باب با حدیث اول ،هممضمون بوده و ادامۀ همان حدیث اول است ،نیاز به
بررسی و ارائۀ مستندات قرآنی مستقل ندارد.
حدیث سوم باب

نیَ :7ل َ ْ
تتَانُوا ُو َل َتك ُْم َو َل َت ُغ ُّشوا ُهدَا َتك ُْم َو َل َ ْت َه ُلوا
َع ْن َأبِ 
ی َع ْب ِداللََِّ 7ق َال َق َال َأ ِم ُریا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ِ
یس ُأ ُم ِ
ورك ُْم
َأ ِئ َّم َتك ُْم َو َلت ََصدَّ ُعوا َع ْن َح ْب ِلك ْ
حیك ُْم﴾ َو َع َل َه َذا َف ْلی ُك ْنت َْأس ُ
ُم﴿ َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ
ف َما َقدْ تُدْ َع ْو َن إِ َل ِیه
ات ِمنْك ْ
ُم ِم َّ ْن َخا َل َ
َو ا ْل َز ُموا َه ِذ ِه ال َّط ِری َق َة َفإِ َّنك ُْم َل ْو َعاینْت ُْم َما َعای َن َم ْن َقدْ َم َ
َلبدَرتُم و َخرجتُم و َلس ِمعتُم و َل ِكن َمْجوب َعنْكُم ما َقدْ َعاینُوا و َق ِریب ًا ما ی ْطرح ِْ
اب.
ال َج ُ
َ َ ُ
َ
َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ٌ
ْ َ

 . 1طبری ،محمد بن جریر ؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرفه1412 ،ق ،ج  ،23ص  97و قرطبى،
محمد بن احمد ؛ الجامع ألحكام القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو1364 ،ش ،ج ،16ص  189و سیوطی ،جالل
الدین؛ پیشین؛ ج ،5ص  306و شوكانى ،محمد بن علی ؛ فتح القدیر ،دمشق -بیروت :دار ابن كثیر ،دار الكلم الطیب،
1414ق  ،ج ،4ص  493و رشیدالدین میبدى ،احمد بن ابىسعد؛ كشف األسرار و عدة األبرار ،تهران :انتشارات امیركبیر،
1371ش ،ج ،8ص .339
 . 2مرآة العقول؛ پیشین؛ ج ،4ص .334

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

گونهشناسی
عالمه مجلسی ذیل این قسمت روایت مینویسد:
َْ
َ
یعنی"و
شاید مراد از "أن ْیس َم ُعوا" قبول کردن سخنان و اطاعت بوده و قسمت دوم
َ
یط ُیعوا" تفسیر کنندۀ آن باشد .یا اینکه مراد از ْ
"یس َم ُعوا ل ُه" سکوت در مقابل امام
ِ
و عدم توجه به غیر ،هنگام شنیدن سخنان امام است ،یا اینکه مراد از شنیدن،
2
اقرار زبانی باشد و مراد از اطاعت ،انجام عملی باشد.

در این حدیث ،پنج وظیفه برای مردم در قبال امام بیان شده است.
132
عدم خیانت به والی
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُْ
در اولین بخش از حدیث یاد شده آمده است« :لتختانوا ولتكم...؛ به والیان خیانت نکنید ».خیانت،
ضد وفا1و مقابل امانت 2و در اصل به معناى خوددارى از پرداخت حقى است كه انسان پرداخت آن را تعهد
كردهاست 3.به نظر میرسد که معنای اول ،جامع معانی است.

مستند قرآنی
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ِ
الر ُس َ
ول َو ختَونُو ْا َأ َمانَاتِك ُْم َو َأنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾؛ 4اى اهل
﴿یا َأ ُّهیا ا َّلذی َن َءا َمنُو ْا َلختَونُو ْا اللََّ َو َّ
ِ
كردن ارسار و جاسوسى براى دشمن) به خدا و پيامرب خيانت نكنيد ،و به
ايامن! (با فاش
امانتهاى ميان خود هم خيانت نورزيد؛ در حاىل كه مىدانيد (خيانت ،عمىل بسيار زشت

است).

خیانت به خدا و پیامبر ،6آن است كه اسرار نظام و نظامى جامعۀ اسالمی را در اختیار دیگران
بگذارند ،و یا دشمنان را در مبارزۀ خود تقویت كنند ،و یا بهطور كلى ،واجبات و محرمات و برنامههاى الهى
را پشت سر بیفكنند .ازاینرو از ابنعباس نقل شدهاست:
هر كس چیزى از برنامههاى اسالمى را ترك كند ،یك نوع خیانت نسبت به خدا و
5
پیامبر مرتكب شدهاست.

نسبت ندادن جهل به امام
َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ُْ
در فراز دیگر از حدیث پیشین میخوانیم« :و لتجهلوا أ ِئمتكم»؛ پیشوایان خود را به جهل نسبت ندهید.
معانی چندی برای این جمله محتمل است .ممکن است مراد آن باشد که با معرفت کامل و دقیق به
ً
پیشوایان ،به حقوق آنان اطالع یابید و طبیعتا نسبت جهل به آنان نخواهید داد.
مستندات قرآنی
 . 1همان ،ص .335
 . 2راغب اصفهانی ،حسین؛ پیشین؛ ص 305؛ قرشی ،سید علی اکبر؛ پیشین؛ ج ،2ص .314
 . 3مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیشین؛ ج ،7ص .136
 . 4انفال.27 ،
 . 5مکارم شیرازی ،ناصر؛ همان.

نسبت به فراز مذکور:

َراك فِی سفاه ٍة و إِنَّا َلنَ ُظن َُّك ِمن ا ْل ِ
﴿قال ا َْل َ ُ
ل ا َّل ِذی َن َك َف ُروا ِم ْن َق ْو ِم ِه إِنَّا َلن َ
َ
نی﴾؛ 1ارشاف و
كاذبِ َ
َ
َ َ َ

رسان قومش (هود) که كافر بودند ،گفتند :ما تو را در سبكمغزى و نادانى مىبينيم و تو را

133

از دروغگويان مىپنداريم.
َ
ْ
سفاهت به معنای نادانی و جهالت و نیز بیخردی آمدهاست 2.و همچنین آیۀ َ«و ِإذ قال ُموسى
َ
3
ِلق ْو ِم ِه.»...

دوری از حجت الهی
در قسمت دیگری از حدیث آمده است:

حی ُكم»...؛ و از رشته پیوند خود (مجاعت
ن َح ْب ِلك ْ
«َ ...و َلت ََصدَّ ُعوا َع ْ
ُم َف َت ْف َش ُلوا َو ت َْذ َه َ
ب ِر ُ
مسلمنی) پراكنده نشوید كه سست شوید و شوكت و دولت شام برود.

ّ
«تصدعوا» به معنای تفرقه و پراکندگی است 5.پیام کلی این حدیث ،متفرق نشدن از مدار قرآن ،پیامبر و
اهلبیت :است.

مستند قرآنی

حیك ُْم ﴾...؛ 6و از خدا و پيامربش
﴿و َأطی ُعوا اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو الت َ
َناز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َو ت َْذ َه َ
َ
بر ُ
فرمان بريد ،و با يكديگر نزاع و اختالف نكنيد ،كه سست و بددل مىشويد ،و قدرت و

 . 1اعراف.66 ،
 . 2راغب اصفهانی ،حسین؛ پیشین؛ ص  414و قرشی ،سید علی اکبر؛ پیشین؛ ج ،3ص .278
ّ
 . 3و بنی اسرائیل حضرت موسی 7را به استهزاء کردن متهم کردند که حکایت دارد آنان حضرت موسی را به سبب
ْ َ
َ ً ُ َ َ َّ ُ
َّ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ
ً َ َ ُ
َ
صدور آن حکم ،جاهل میپنداشتندَ ﴿ :و ِإذ قال ُموسى ِلق ْو ِم ِه ِإن الل َه یأ ُم ُرك ْم أن تذ َب ُحوا َبق َرة قالوا أ تت ِخذنا ُه ُزوا قال أ ُعوذ
َّ َ ْ َ ُ َ
ون م َن ْالجاه َ
لین﴾( .بقره)67،
ِ
ِبالل ِه أن أك ِ
 . 4به ترتیب :صافات36 ،؛ شعراء185 -153 ،؛ انبیاء.5 ،
 . 5راغب اصفهانی ،حسین؛ پیشین؛ ص .478
 . 6انفال.46 ،

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

اتهامات جنون ،ساحری ،شاعری و پراکندهگویی از طرف مخالفان انبیا و پیشوایان الهی ،همه دال
بر بیخرد پنداشتن رسوالن الهی از طرف امتها بودهاست 4.آیات پیشگفته حکایت دارند اقوام به سبب
عدم شناخت خوب و کامل ،به پیامبران و مدیران الهی جامعۀ خود نسبت جهل میدادند.
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شوكتتان از ميان مىرود و شكيبايى ورزيد ،زيرا خدا با شكيبايان است.
ظهور نزاع در ّ
تفرق و سست شدن نظام اجتماعی است و در نهایت ،سبب از دست رفتن آبرو و شوکت

مسلمانان میشود؛ و این ،دلیل استناد آیه و حدیث است که هر دو از تفرقه و پراکندگی و تنازع نهی نمودند.

گونهشناسی
در حدیث این باب به آیۀ  46سورۀ انفال اشاره شده ،پس تفسیر آیۀ مذکور همین حدیث است .ازاینرو،
گونۀ این حدیث در ارتباط با آیات ذکر شده ،تفسیری است.
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حدیث چهارم باب

در چهارمین حدیث ،امام صادق 7از قول پیامبر 6چند ویژگی را برای والی و حاکم بعد از خودشان
بیان میکنند.
سدیر صیرفى میگوید:
ِ
یس بِ ِه َو َج ٌع َق َال ن ََز َل بِ ِه
َس ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِداللَِّ 7ی ُق ُ 
ول ن ُِع ْ
یح َل َ
یت إِ َل النَّبِیَ 6ن ْف ُس ُه َو ُه َو َصح ٌ
ِ
ِ
َّاس
وح ْالَ ِم ُ
اجت ََم َع الن ُ
الس َل ِح َو ْ
نیَ .ق َال َفنَا َدى َّ
الر ُ
الص َل َة َجام َع ًة َو َأ َم َر ا ُْل َهاج ِری َن َو ْالَن َْص َار بِ ِّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْب َفنَ َعى إِ َل ِیه ْم َن ْف َس ُه ُث َّم َق َال ُأ َذك ُِّر اللََّ ا ْل َوالی م ْن َب ْعدی َع َل ُأ َّمتی َأ َّل ْیر َح َم
َف َصعدَ النَّبِی 6ا ْلن َ َ
ِ
ِ
الِه م و َل ِ ِ ِ ِ
جا َع ِة ا ُْل ْس ِل ِم َ
َع َل َ َ
نی َف َأ َج َّل كَبِ َری ُه ْم َو َرح َم َضعی َف ُه ْم َو َو َّق َر َع َ ُ ْ َ ْ َّ
یض ب ْم َفیذ َّل ُ ْم َو َل ْ
ِ
ِ
ِ
ونُ ْم َف ْیأك َُل َق ِو ُهی ْم َض ِعی َف ُه ْم َو َل ْ خیْبِ ْز ُه ْم فِی ُب ُعوثِ ِه ْم َفی ْق َط َع
ی ْفق ْر ُه ْم َفیكْف َر ُه ْم َو َل ْ ی ْغل ْق َبا َب ُه ُد َ
اشهدُ وا و َق َال َأبو َعب ِداللَّ7ه َذا ِ
ِ
آخ ُر ك ََل ٍم َت َك َّل َم بِ ِه
َ
ُ ْ
َ
ن َْس َل ُأ َّمتی ُث َّم َق َال َقدْ َب َّل ْغ ُت َو ن ََص ْح ُت َف ْ َ
َر ُس ُ
ول اللَِّ َع َل ِمن َ ِْب ِه.
در این حدیث ،پیامبر 6شیوۀ برخورد با گروههای مختلف جامعۀ اسالمی را بیان میکنند .ابتدا
ایشان با بیان جملۀ َ«أ َّل ْیر َح َم َع َلى َج َم َاعة ْال ُم ْسلم َ
ین »...بهطور کلی بیان مینمایند که والی باید نسبت به
ِ
ِِ
جماعت مسلمین رحیم باشد .بعد از این بیان کلی ،پیامبر 6گروههای گوناگون جامعه را برمیشمرند و
َ َْ َ َ
َ َ َّ َ
نحوۀ رفتار با هر یک را بیان میکنند .در واقع ،میتوان گفت که جمالت «فأ َجل ك ِب َیر ُه ْم  ...فیقط َع ن ْسل
ُ
أ َّم ِتی» ،تفسیر و تفصیل جملۀ مذکور است.

رحم بر جماعت مسلمین
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
در بخشی از روایت چنین آمده« :أل َی ْر َح َم على َج َماعة ال ُم ْسلم َ
ین»...
ِ
ِِ

مستند قرآنی

ِ
1
﴿م َ َّمدٌ َر ُس ُ
حممد ،فرستاده خداست و
ُ
ول اللَِّ َو ا َّلذی َن َم َع ُه َأشدَّ ا ُء َع َل ا ْل ُك َّف ِار ُر َحا ُء َبین َُه ْم﴾؛ ّ

كسانى كه با او هستند ،بر كافران رسسخت و در میان خودشان با یكدیگر مهربانند.
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آرى؛ آنها كانونى از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و همكیشان هستند ،و آتشى
سخت و سوزان ،و سدى محكم و پوالدین در مقابل دشمنان .در حقیقت ،عواطف آنها در این "مهر" و
"قهر" خالصه مىشود؛ اما نه جمع میان این دو در وجود آنها تضادى دارد ،و نه قهر آنها در برابر دشمن
2
و مهر آنها در برابر دوست سبب مىشود كه از جادۀ حق و عدالت قدمى بیرون نهند.

بزرگداشت عالمان
َ َ ََّ
َ
ُ
َ
ْ
در فراز بعدی حدیث آمده است« :و وقر ع ِالمهم»؛ عالمان جامعه را بزرگ شمرد.
مستند قرآنی

للَّ ا َّل ِذین آمنُوا ِمنْكُم و ا َّل ِذین ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم در ٍ
جات﴾؛ 3تا خداوند مؤمنان از شام را به
﴿یر َف ِع ا ُ
َ
ْ َ
َ ََ
َ َ
ْ

درجهاى و دانشمندانتان را به درجاتى (عظيم و باارزش) بلند گرداند .

دلیل استناد آیه ،اشاره به این دارد كه اطاعت این دستورات دلیل بر ایمان و علم و آگاهى است ،و
نیز اگر پیغمبر اكرم 6به بعضى دستور دادند که از جا برخیزند و به تازهواردها جا دهند ،براى یك هدف
مقدس الهى و احترام به پیشگامان در ایمان و علم بودهاست .تعبیر به "درجات" (به صورت نكره و با صیغۀ
ً
جمع) اشاره به درجات عظیم و واالیى است كه خداوند به اینگونه افرادى كه علم و ایمان را تواما دارند،
مىدهد .در حقیقت ،كسانى كه به تازهواردها در كنار خود جا دهند ،درجهاى دارند و آنها كه ایثار كنند و
جاى خود را به آنها بسپارند و از علم و معرفت بهره داشته باشند ،درجات بیشتری دارند.

زیان نرساندن به مردم
َّ
َ
َ
ُ
در قسمت دیگری از حدیث آمدهاست«َ :و ل ْم یض َّر به ْم فیذله ْم»؛ والی و حاکم نباید به ّ
رعیت ضرر و زیانی
ِ
ِ ِِ
 . 1فتح.29 ،
 . 2مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیشین؛ ج ،22ص .113
 . 3مجادله.11 ،

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

دلیل استناد :این آیه بهطور کلی دستور به رحیم بودن داده شده است که همان مضمون حدیث را
تأیید میکند.

وارد کنند تا این که خار و ذلیل شوند.

1
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مبتال نکردن مردم به فقر
َ
َ
ْ
ْ
َ
آمده«:و ل ْم یف ِق ْر ُه ْم فیك ِف َر ُه ْم»؛ یعنی در حکومت اسالمی یکی از وظایف حاکم
در فراز دیگری از روایت
جامعه ،رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم از جمله افراد ضعیف و کمدرآمد است .بر این اساس ،خداوند
در آیۀ ذیل میفرماید:
ول ،و لِ ِذی ا ْل ُقربى ،و ا ْلیتامى ،و ا َْل ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
ساك ِ
نی،
َ
ْ َ
﴿ما َأفا َء اللَُّ َعىل َر ُسوله ،م ْن َأ ْه ِل ا ْل ُقرىَ ،فل َّلهَ ،و ل َّلر ُس ِ َ
ُون دو َل ًة بنی ْالَ ْغنِ ِ
السبِ ِ
یاء ِمنْك ُْم﴾؛ 2آنچه خدا از (اموال و زمنيهاى) اهل آن
یل ،كَی الیك َ ُ َ َ
َو ا ْب ِن َّ
آبادىها به پيامربانش بازگرداند ،اختصاص به خدا و پيامرب 6و نزدیکان (اهلبيت پيامرب) و
يتيامن و مستمندان و در راه ماندگان دارد ،تا ميان ثرومتندان شام دست به دست نگردد.

آیۀ کریمه ،فلسفه تشریع و تعیین سهمى از اموال را براى طبقات مختلف ذكر نموده ،كه همانا خطر
تمركز ثروت نزد سرمایهداران است كه نیروى مالى از همه جانب به سوى قطب دیگر توجه نكند و نیروى
حیاتى و مالى اجتماع به طرف ثروتمندان رو آورد .خطر تمركز ثروت ،بر شیوع رباى قرضى اثر دارد و آتش
سوزان آن ،آرامش صحنۀ حیاتى اجتماع را متزلزل مىنماید و تا آخرین قطرات خون ،نیروى زندگانى
طبقات متوسط را خواهد گرفت و همانطور كه انفاق صدقات به زیردستان داراى حسن ذاتى و پایۀ نظام
اجتماع است؛ همچنان تضییع حقوق بینوایان و رباخوارى ،هر دو قبح ذاتى دارند و فىنفسه مقابل و ضد
انفاق مال به زیردستان هستند؛ زیرا رباخوارى و هر امتناعی از ادای حقوق فقرا ،فقر و تهیدستى را در
3
اجتماع به بار مىآورد.

امکان مالقات همگانی با حاکم
َ َْ ْ ْ َ َُ ُ َُ ْ َ َُْ َ ُ ْ َ َ
ُ
ْ
در قسمت دیگری از حدیث میخوانیم« :و لم یغ ِلق بابه دونهم فیأ كل ق ِویهم ض ِعیفهم»؛ یعنی حاکم
باید شرایط مالقات همگانی را فراهم کند ،تا افراد قوی افراد ضعیف را نابود نکنند.
برای این قسمت ،مستند قرآنی یافت نشد.

َْ
َ َ ْ
ٌ
َ
ِّ
 . 1در قرآن آمده است که« :قال ْاج َعل ِنی َعلى خزا ِئ ِن ال ْر ِض ِإنی َح ِفیظ ِعل ٌیم»؛ (یوسف( )55،یوسف گفت :مرا سرپرست
خزانههاى این سرزمین قرار ده ،زیرا من نگهبان دانایى هستم ).هنگامى كه ضرورت ایجاب کند ،هر جا الزم باشد ،والی
یا امام برای رفع نیازمندى مردم و پیشگیری از ضرر به آنان ،مانند قحطی و خشکسالی ،تدبیری از روی علم بیندیشد؛
همانطور که حضرت یوسف خودش را حفیظ و علیم نامید و در عمل هم به احسن وجه اقدام کرد.
 . 2حشر.7 ،
 . 3حسینى همدانى ،سید محمد حسین؛ انوار درخشان ،تهران :كتابفروشى لطفی1404 ،ق ،ج ،2صص .369 - 368

نفرستادن تمام مردم به جنگ
َ ْ َ َ َ ْ َ َُّ
َ
ْ
در بخش دیگری از حدیث آمدهاست«َ :و ل ْم یخ ِب ْز ُه ْم ِفی ُب ُع ِوث ِه ْم فیقطع نسل أم ِتی»؛ یعنی حاکم جامعه
137
نباید همزمان تمام مردم را به سوی جنگ و جبهه سوق دهد 1.مبلغان دینی و حاکمان جامعه باید خیرخواه
مردم و جامعۀ مسلمین باشند.
گونهشناسی
عالمه مجلسى(ره) در شرح این حدیث بیان میکند که:

در این حدیث ،پیامبر 6شیوۀ برخورد با گروههای مختلف جامعۀ اسالمی را بیان میکنند .پس
گونۀ این حدیث در ارتباط با آیات ذکر شده ،تفسیری است.
حدیث پنجم باب

ت َق َال :جاء إِ َل َأ ِم ِری ا ُْل ْؤ ِمنِنیَ 7عس ٌل و تِ ٌ ِ
یب ب ِن َأبِی َثابِ ٍ
ان َو ُح ْل َو َ
هدَ َ
ان َف َأ َم َر ا ْل ُع َر َفا َء
َ َ
َحبِ ِ ْ
نی م ْن َ ْ
َ َ
ِ
ونَا َو ُه َو ی ْق ِس ُم َها لِلن ِ
َأ ْن ْیأتُوا بِا ْلیتَا َمى َف َأ ْم َكن َُه ْم ِم ْن ُر ُء ِ
َّاس َقدَ ح ًا َقدَ ح ًا َف ِق َیل
وس ْالَ ْز َقاق ی ْل َع ُق َ
المام َأبو ا ْلیتَامى و إِنَّم َأ ْلع ْقتُهم ه َذا بِ ِر َع ِ
ایة ْال َب ِاء.
َل ُه یا َأ ِم َری ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ
ونَا َف َق َال إِ َّن ْ ِ َ َ ُ
نی َما َل ُ ْم ی ْل َع ُق َ

 . 1زیرا با این کار ،ممکن است نسلی از آن جامعه قطع شده و یا امور دیگری از آن جامعه متوقف شود؛ مانند تعلیم و تعلم
ُ ِّ َ
َ ٌ َ َ َّ
َ َّ ً َ َ َ َ
ِّ
َ ْ ْ َ
و غیره .در کالم الهی میخوانیمَ ﴿ :و ما كان ال ُمؤ ِم ُنون ِل ْین ِف ُروا كافة فل ْوال نف َر ِم ْن كل ِف ْرق ٍة ِم ْن ُه ْم طا ِئفة ِلیتفق ُهوا ِفی الد ِین
َ
َ َ َّ
َ َ
َو ِل ْین ِذ ُروا ق ْو َم ُه ْم ِإذا َر َج ُعوا ِإل ِیه ْم ل َعل ُه ْم ْیحذ ُرون﴾؛ (توبه )122،این آیه در زمینۀ جهاد اشاره به واقعیتى مىكند كه براى
مسلمانان جنبۀ حیاتى دارد و آن اینكه گرچه جهاد بسیار اهمیت دارد و تخلف از آن ننگ و گناه است ،ولى در مواردى
ً
ً
كه ضرورتى ایجاب نمىكند كه همۀ مؤمنان در میدان جهاد شركت كنند  -مخصوصا در مواقعى كه پیامبر 6شخصا
در مدینه باقى مانده  -نباید همه به جهاد بروند ،بلكه الزم است هر جمعیتى از مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند؛ گروهى
فریضۀ جهاد را انجام دهند و گروه دیگرى در مدینه بمانند و معارف و احكام اسالم را بیاموزند( .مرآة العقول؛ پیشین؛ ج،8
ص )190
 . 2مرآةالعقول؛ پیشین؛ ج،4ص .337

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

چنان كه از اخبار دیگر استفاده مىشود ،این خطبۀ پیغمبر 6مفصل و طوالنى
بود و آن حضرت فضایل اهلبیتشان را در آنجا یادآور شده ،امام را تعیین فرمودند
و چون منافقین پیمان بسته بودند كه جانشینى آن حضرت را از خاندانش بگردانند
و زمینۀ فتنه و شورش آماده بود ،پیغمبر 6دستور دادند که مهاجر و انصار
2
سالح پوشند و به حال آمادهباش درآیند.

مستند قرآنی
138

﴿كالَّ بل َّل ُتك ِْرم َ ِ
یم﴾؛ 1اين چنني نيست كه مىپنداريد ،بلكه (زبونى ،خوارى و دور
َ
ون ا ْلیت َ
ُ

شدن شام از رمحت خدا براى اين است كه) يتيم را گرامى نمىداريد.

مضمون آیه این را میرساند که اگر کسانی یتیمان را تکریم نکنند و حرمتی برای آنان قائل نشوند،
خداوند هم آنان را با شدت توبیخ و عتاب میکند.
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همچنین آیاتی مانند:
ِ
ِ
ِ
3
یم﴾؛ 2مهان كه یتیم را به خشونت و جفا از خود مىراند.
﴿ َف َذل َك ا َّلذى یدُ ُّع ا ْلیت َ

همۀ آیات فوق ،اشاره دارد به اینکه اگر شما یتیمان را گرامى نمىدارید ،پس آنان را تحقیر نكنید و با
خشونت شدید از خود دور نسازید ،بلکه باید مانند پدر مهربان به او محبت کرد؛ همان گونه که در روایت بیان
شدهاست .پس وظیفۀ امام و حاکم جامعه است که تمام امور مربوط به یتیمان را مانند پدر رسیدگی کند.

گونهشناسی
عالمه مجلسی در ذیل حدیث این باب آورده:
ّ
ّ
ان االمام ابوالیتامى و انما العقتهم هذا برعایة االباء؛ 4امام ،پدر یتیمان است و باید
مانند پدر ،یتیمان را بزرگ بشمارد و مانند فرزندان خود به آنان مهربانی کند ،تا
آنان احساس یتیمى نكنند.
آیات مذکور هم همگی به احترام و اکرام یتیمان اشاره داشتهاند ،پس حدیث در مقام تفسیر آیات است.

 . 1فجر.17 ،
 . 2ماعون.2 ،
ّ
« . 3یدع» از مادۀ «دع» (بر وزن حد) به معنى دفع شدید و راندن توأم با خشونت و عنف است .آیه بیان میکند :اى پیامبر!
شخص بىرحم كه چنین جرأتى را به خود میدهد که یتیم و كودك پدر مرده را بهسختى از خود دور سازد و در حق او جفا
نماید ،او همان کسی است که روز جزا و پاداش قیامت را انکار میکند .پس کسی که معاد را باور دارد ،باید یتیمان را ترحم
َّ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ
ن أنف ِس ِه م﴾ (احزاب)6،
ین ِم 
ی أولى ِبالمؤ ِم ِن 
نماید( .فیضاالسالم ،سید على نقی؛ پیشین؛ ج  ،3ص  )122و آیۀ ﴿الن ِب 
داللت دارد که پیامبر خدا حکم پدر را نسبت به ّامت دارد و به تبع ،نسبت به ایتام هم پدر است.
 . 4مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی،
1403ق ،ج  ،41ص .123

حدیث ششم باب

از این حدیث میتوان دو نکتۀ مهم را برداشت کرد:
ً
اوال:پیامبر و حضرت علی بر هر مؤمنی به سبب اختیاردارى و تصرف در اسباب و جهات مختلف -
چه در امور حكومتی و چه امور شخصی افراد  -از خودشان به خود ،اولویتدارتر هستند؛
ً
ثانیا :بعد از مرگ و فوت افراد هم اگر خانوادهشان سرپرست و توان تأمین مخارج نداشته باشند ،به
عهدۀ شخص پیامبر و پس از آن حضرت ،به عهدۀ جانشین ایشان است که ِدینشان را ادا و از بازماندگانش
سرپرستى نمایند.

مستند قرآنی
ُْْ َ ْ َ
َّ َ
ُ
لى ِبالمؤ ِم ِنین ِمن أنف ِس ِه ْم﴾ ،که اولویت پیامبر6را
بى أ ْو َ 
خداوند در آیۀ  6سورۀ احزاب میفرماید﴿ :الن ِ 
نسبت به مسلمانان بهطور مطلق ذكر كرده است؛ یعنی بر مؤمنان واجب است که دستورات او را از
ّ
دستورهاى خود نافذتر بدانند و حق او را از حقوق خود واجبتر بشمارند و نسبت به او بیشتر از خودشان
مهربانى كنند و در صورت پیشامد خطر یا جنگى ،از بذل جان دریغ نكنند و واجب است كه جان را فداى
1
او كنند.
دلیل استناد آیه :مضمون آیه و حدیث این را میرساند که پیامبر اكرم 6این اولویت را براى خود و
حضرت علی و امامان معصوم :نیز قائل بودند .در تفسیر على بن ابراهیم قمى آمده است:
خدا بر عهدۀ پیامبر تكلیفى گذاشت؛ مانند تكلیف پدر نسبت به فرزند خود .و بر
2
عهدۀ مؤمنان تكلیف اطاعت از او را گذاشت؛ مانند اطاعت فرزند از پدر.
 . 1قرائتی ،محسن؛ پیشین؛ ج ،9ص  331و مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیشین؛ ج ،17ص  202و نجفى خمینى ،محمد
جواد؛ تفسیر آسان ،تهران :انتشارات اسالمیه1398 ،ق ،ج ،16ص .67
 . 2قمی ،علی بن ابراهیم؛ پیشین؛ ج ،2ص .176

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

امام صادق 7میفرمایند که پیامبر 6فرمودند:
َأنَا َأ ْو َل بِك ُِّل ُم ْؤ ِم ٍن ِم ْن َن ْف ِس ِه َو َع ِلی َأ ْو َلىبِ ِه ِم ْن َب ْع ِدی َف ِق َیل َل ُه َما َم ْعنَى َذلِ َ
ك َف َق َال َق ْو ُل النَّبِی7
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
الر ُج ُل َل َ
َم ْن ت ََر َك َدین ًا َأ ْو َضیاع ًا َف َع َلی َو َم ْن ت ََر َك َم ًال َفل َو َر َثته َف َّ
یس ْت َل ُه َع َل َن ْفسه و َلی ٌة إ َذا َل ْ
ِ ِِ
نی7
جی ِر َع َل ِیه ُم النَّ َف َق َة َو النَّبِی َو َأ ِم ُریا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ی ُك ْن َل ُه َم ٌال َو َل َ
یس َل ُه َع َل عیاله َأ ْم ٌر َو َل َنْی إِ َذا َل ْ ْ
ها َأ ْل َز َم ُه ْم َه َذا َف ِم ْن ُهن َ
َاك َص ُاروا َأ ْو َل ِ ِب ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َما ك َ
ب إِ ْس َل ِم َعا َّم ِة
َان َس َب ُ
َو َم ْن َب ْعدَ ُ َ
ا ْلیه ِ
ود إِ َّل ِم ْن َب ْع ِد َه َذا ا ْل َق ْو ِل ِم ْن رس ِ
ول اللََِّ 6و إِ َّنُ ْم آ َمنُوا َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َع َل ِع ِ ِ
یاالت ْم.
ُ
َ ُ

139

140

و به همین گونه امیرمؤمنان 7و پس از او یكایك امامان ،عهدهدار تكلیفى شدند كه پیامبر 6بر
عهده داشت.
از این آیه و روایت باید معیار را استنباط کرد ،که در تمامی مسائل مربوط به حکومت  -از صدر که
رهبری امت است تا ذیل و پایینترین مسئولیتها  -باید پیوسته شایستگی محور باشد .آن کس که درست
از عهدۀ امور برآید ،شایستگی رهبری امت را دارد.

گونهشناسی
از آنجایی که در حدیث دیگری در کتب الکافی و تفسیر قمی  ،ذیل آیۀ مذکور ،این مطلب بیان شده
که«:چون خدا ،پیامبر را پدر مؤمنان قرار داده ،او را به فراهم آوردن وسایل زندگى و پرورش یتیمان ایشان
ملزم ساخته است ».و همچنین «آن حضرت ،6سزاوارتر است به همۀ مؤمنان از نفسهاى ایشان
در كار دین و دنیا ،و زنان او ،مادران ایشانند و صاحبان خویشىها .بعضى از ایشان ،سزاوارترند به بعضى
دیگر از غیر ایشان ،در میراث بردن در كتاب خدا»؛ بنابراین ،حدیث این باب از نوع گونه تفسیری است.
1

2
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حدیث هفتم باب

امام صادق 7از پیامبر خدا 6روایت کردند که حضرت فرمودند:

ٍ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ
َأ َیم ُم ْؤ ِم ٍن َأ ْو ُم ْس ِل ٍم َم َ
ات َو ت ََر َك َدین ًا َل ْ ی ُك ْن فی َف َساد َو َل إ ْ َ
ساف َف َع َل ْال َما ِم أ ْن ی ْقضی ُه َفإ ْن َل ْ

َ
َّ
ْ
َ َ
ُ
َ َ
ُ . 1م َح َّمد ْب َُن ْیحیى َع ْن أ ْح َمد ْب ِن ُم َح َّم ِد ْب ِن ِع َیسى َع ْن َأ ِب ِیه َع ْن َع ْب ِدالل ِه ْب ِن َال ُم ِغ َیر ِة َع َ ِن ْاب ِن ُم ُ ْسكان َع ْ ُن َع ْب ِد َّالر ِح ِیم ْب ِن َر ْو ٍح
ُ َْ
َ َّ
َّ
َْ
َ
ُ
ُ
ْ ْ
ن أ ْن ُفسه ْ م َو أ ْز ُ
حام َب ْع َض ُه ْم
واج ُه أ َّمهات ُه ْم َو أولوا ال ْر
ین ِم ْ 
ی أ ْولى ِبال ُمؤ ِم ِن َ 
َالق ِص ِیر َع ْن أ ِبی َج ْعف ٍر(ع) ِفی ق ْو ِل الل ِه َع َّز َو َجلَّ -الن ِب 
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
َ
ْ ْ
َ
َ ْ
َ َ ْ ََ َ َ َ ْ
َّ
ْ َْ
ینِ 7م ْن َب ْع ِد ِه ف َن ْح ُن أ ْولى
تاب الل ِه ِف َیم ْن ن َزلت فقال ن َزلت ِفی ِال ْم َر ِة ِإن َه ِذ ِه الْیة َج َرت ِفی ُول ِد ال ُح َس
أ ْو َلى ِببع ٍض ِفی ِك َّ ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ین َو ال ُمهاجر َین َو الن َصار قلت ف ُولد َج ْعفر له ْم فیها نص ٌ
َ
َ ُ
ول الل ِه
ِبال ْم ِر َو ِب َر ُس
اس
یب قال ل قلت ف ِل ُول ِد ال َع َّب
ِ ِْ
ِ
ِ ُ 6م َن َالم ُؤ ُِم ِن َ َ َ ِ ِ ْ َّ ُ َّ ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ف َیها َنص ٌ
یب فقال ل ف َعد ْدت عل ِیه بطون ب ِنی ع ْب ِد ال ُمط ِل ِب كل ذ ِلك یقول ل قال َو ن ِسیت ُولد الح َس ِن 7فدخلت بعد ذ ِلك
ِ َ َ َ ُِ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ
َ َ ٌ َ ََ
َ َ ٌ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َّ
عل ِیه فقلت له هل ِلول ِد الحس ِنِ 7فیها ن ِصیب فقال ل و الل ِه یا عبد الر ِح ِیم ما ِلمحم ِدی ِفیها ن ِصیب غیرنا( .کلینی ،محمد
بن یعقوب؛ پیشین؛ ج ،1ص ).288
ُْْ َ ْ َ
َّ َ
ُ
ْ
 . 2در تفسیر على بن ابراهیم قمى ،در شرح این آیه﴿ :الن ِبی أ ْولى ِبالمؤ ِم ِنین ِمن أنف ِس ِه ْم ﴾...آمده است :چون خدا
پیامبر(ص) را پدر مؤمنان قرار داده ،او را به فراهم آوردن وسایل زندگى و پرورش یتیمان ایشان ملزم ساخته است .ازاینرو
پیامبر(ص) بر منبر باال رفت و گفت« :هر كس مالى از خود بر جاى گذارد ،»...پس بدین گونه خدا بر عهدۀ پیامبر تكلیفى
گذاشت؛ مانند تكلیف پدر نسبت به فرزند خود و بر عهدۀ مؤمنان تكلیف اطاعت از او را گذاشت؛ مانند اطاعت فرزند از پدر.
و به همین گونه امیرمؤمنان و پس از او یكایك امامان ،عهدهدار تكلیفى شدند كه پیامبر بر عهده داشت( .الحیاة ،ترجمۀ
احمد آرام ،ج 2 ،ص )405

ِ
راء و ا َْل ِ
ول﴿ :إِنَّم الصدَ ُ ِ
ساك ِ
ی ْق ِض ِه َف َع َل ِیه إِ ْث ُم َذلِ َك إِ َّن اللََّ َت َب َار َك َو َت َع َال ی ُق ُ
نیْ ﴾...الی َة
قات ل ْل ُف َق َ
َ َّ
نی َو َل ُه َس ْه ٌم ِعنْدَ ْ ِ
ال َما ِم َفإِ ْن َح َب َس ُه َفإِ ْث ُم ُه َع َل ِیه.
(توبه)60،؛ َف ُه َو ِم َن ا ْل َغ ِار ِم َ

مستند قرآنی
َ َْ َ ََ
َّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ
ْ
ّ
َ
َ
2
ین و الع ِم ِلین علیه  .﴾...تمام مفسران،
در آیۀ  60سورۀ توبه آمدهاستِ ﴿ :إنما الصدقت ِللفقر ِاء و المس ِاك ِ
صدقات را به معنای زکات گرفتهاند و گفته شده زكات را از این جهت صدقه نامیدهاند كه داللت بر صدق
ّ
عبودیت دارد و دفع بال میكند 3.صدقات كه همان زكات اموال است ،به داللت آیه ،مصرف
نیت عبد در
آن اختصاص به هشت گروه دارد ،که در ترجمۀ آیۀ مذکور گذشت .البته اینکه ویژگیها و اوصاف هر
گروه چه باید باشد ،در کتب تفسیری ،فقهی و جوامع حدیثی بیان شدهاند 4.با عنایت به فرمودۀ پیامبر
اکرم 6در حدیث« :اگر کسی بمیرد و بدهی داشته باشد ،بر امام واجب است از طریق زکات بدهی
اشخاص را بپردازد»؛ نتیجه میشود بعد از پیامبر 6نیز باید زكات در اختیار ائمه و در دوران غیبت در
ضروری شخصى و اجتماعى افراد از گروههای
اختیار حاكمان اسالمى قرار گیرد ،تا برای رفع نیازهاى
ِ
پیشگفته تقسیم كنند و بپردازند.
 . 1مصطفوی ،سید جواد؛ پیشین؛ ج ،2ص .265
 . 2صدقات ،فقط ویژۀ نیازمندان و تهیدستان (زمینگیر) و كارگزاران (جمع و پخش آن) و آنان كه باید دلهایشان (براى
تمایل به اسالم) بهدست آورده شود ،و براى (آزادى) بردگان و (پرداخت بدهى) بدهكاران و (هزینه كردن) در راه خدا
(كه شامل هر كار خیر و عامالمنفعه مىشود) و در راهماندگان است؛ (این احكام) فریضهاى از سوى خداست ،و خدا دانا
و حكیم است.
 . 3میرزا خسروانى ،على رضا؛ تفسیر خسروی ،تهران :انتشارات اسالمیه1390 ،ق ،ج ،4ص .7
 . 4قمی ،علی بن ابراهیم؛ پیشین؛ ج  ،1ص  29و طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران:
انتشارات ناصر خسرو1372 ،ش ،ج  ،5ص  65و قرشی ،سید علی اکبر؛ تفسیر أحسن الحدیث ،تهران :بنیاد بعثت،
1377ش ،ج  ،4ص  255و طباطبایی ،سید محمد حسین؛ پیشین؛ ج ،9ص .311

ق ت ندتسم
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پرداخت بدهی مسلمان از راه زکات
بر اساس داللت حدیث ،هر گاه مسلمانى بمیرد و بدهی داشته باشد ،به شرط آنکه در مخارج زندگی
اسراف و زیادهروى نکرده و در راه گناه  -مانند آشامیدن شراب و برگزارى مجالس فسق و فجور  -مصرف
نکرده باشد ،پس پرداختن این دیون از بیت المال واجب است .اما اینكه پیامبر اکرم 6فرمودند :اگر
امام نپردازد ،گناهش به گردن اوست ،مطلبى است كه به صورت فرض محال براى بیان واقع و حقیقت
1
به نحو قضیۀ شرطیه بیان شده است و هیچ گونه اشاره و داللتى به وقوع آن ندارد.
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چون آیۀ مذکور در همین حدیث این باب بیان شده ،پس حدیث به بیان تفسیر آیۀ یاد شده پرداخت ،ازاینرو
142
روایت از گونههای تفسیری به شمار میآید.
حدیث هشتم باب
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از امام باقر 7از رسول اکرم 6نقل شدهاست:
ِ
المام ُة إِ َّل لِرج ٍل فِ ِیه َث َل ُ ِ
ِ
ٍ
یم ِل ُك بِ ِه
َ ُ
ث خ َصالَ :و َر ٌع ْ
حی ُج ُز ُه َع ْن َم َعاصی اللَِّ َو ح ْل ٌم ْ
َلت َْص ُل ُح ْ ِ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ُون َلم كَا ْلوالِ ِد ِ
ِ
ى:حتَّى
الرحی ِمَ .و فی ِر َوایة ُأ ْخ َر َ
َغ َض َب ُه َو ُح ْس ُن ا ْل ِو َلیة َع َل َم ْن یلی َحتَّى یك َ ُ ْ َ
َّ
َالَ ِ
ُون لِ َّلر ِع ّی ِة ك ْ
یك َ
الر ِحی ِم.
ب َّ
قسمت آخر حدیث اشاره دارد به اینکه امام باید نسبت به ّ
رعیت مانند پدرى مهربان باشد.

مستند قرآنی

لیظ ا ْل َق ْل ِ
ح ٍة ِم َن اللَِّ لِن َْت َل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا َغ َ
ف َعن ُْه ْم
ب الَ ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفا ْع ُ
﴿ َفبِام َر ْ َ
َو ْاس َت ْغ ِف ْر َل ْم َو ِ
شاو ْر ُه ْم فِی ْالَ ْمر ﴾؛( 1اى پيامرب!) پس به مهر و رمحتى از سوى خدا با
ُ
آنان نرمخوى شدى ،و اگر درشتخوى و سختدل بودى ،از پريامونت پراكنده مىشدند.
بنابراين ،از آنان گذشت كن ،و براى آنان آمرزش بخواه ،و در كارها با آنان مشورت كن ،و

چون تصميم گرفتى ،بر خدا توكل كن ،زيرا خدا توكلكنندگان را دوست دارد.

دلیل استناد :در این آیه در ارتباط با حدیث،اشاره به یكى از مزایاى فوقالعاده اخالقى
پیامبر6شدهاست و مىفرماید :در پرتو رحمت و لطف پروردگار ،تو با مردم مهربان شدى؛ در حالى
كه اگر خشن و تندخو و سنگدل بودى ،از اطراف تو پراكنده مىشدند .روشن است كه اینجا یكى از موارد
روشن عفو و نرمش و انعطاف بود و اگر پیامبر 6غیر از این مىكرد ،زمینه براى پراكندگى مردم كامال
فراهم بود .از این آیات برداشت میشود که شرط صالحیت امامت و مدیریت ،این است كه در برابر حوادث
 با در نظر گرفتن مصالح اسالم و مسلمین  -تدبیر درستی داشتهباشد و آنان را خوب سرپرستی نماید وبا خوى نیك با مردم مدارا کند.

 . 1آل عمران.159 ،

گونهشناسی
فیضاالسالم اصفهانی ،در جلد پنجم کتاب خود ترجمه و شرح نهجالبالغه در ذیل نامۀ  53امام على7
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به مالك بن حارث اشتر آوردهاست:
هنگامی كه حضرت او را والى مصر کردند ،فرمودند :مهربانى و خوشرفتارى و
نیكویى با ّ
رعیت را در دل خود جاى ده.

حدیث نهم باب

از امام رضا 7نقل شدهاست:
ان فِی َح ٍّق ا ْل َو ْه ُم ِم ْن ُم َع ِ
اوی َة ُأ ِّج َل َسنَ ًة َفإِ ِن ات ََّس َع َو إِ َّل َق َض َعنْ ُه ْ ِ
ا ُْل ْغ َر ُم إِ َذا تَدَ ی َن َأ ِو ْاستَدَ َ
ال َما ُم
ِمن ب ِ
یت ا َْل ِ
ال.
َْ

مضمون حدیث ،دادن مهلت به بدهكار تا یک سال است و اگر توان پرداخت نداشت ،امام بدهى او را
از خزانۀ عمومى و بیتالمال بپردازد.

مستند قرآنی
در اینجا مستند قرآنی آیۀ  280سورۀ بقره است:

﴿و إِ ْن َ
یس ٍة َو َأ ْن ت ََصدَّ ُقوا َخ ٌری َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُمون﴾؛ و اگر
س ٍة َفنَظِ َر ٌة إِ 
َ
ىل َم َ َ
كان ُذو ُع ْ َ

(بدهكار) تنگدست بود( ،بر شامست كه) او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد و بخشيدن
مهه وام (و چشمپوشى و گذشت از آن ،در صورتى كه توانايى پرداختش را ندارد)؛ اگر

(فضيلت و ثوابش را) بدانيد ،براى شام هبرت است.

دلیل استناد به این آیه ،حدیث ذیل میباشد.
شخصی در توضیح و تفسیر همین آیه (بقره )280،از امام رضا 7سؤال میکند :آیا منتظر ماندن و مهلت
دادن ،اندازهاى دارد كه باید تا آن اندازه به این تنگدست مهلت داد و منتظر ماند؟ امام رضا 7فرمودند:
آرى؛ باید آنقدر منتظر بامند تا خرب او به امام برسد ،و دین او را از سهمى كه بدهكاران (در

ق ت ندتسم
ِةّیِعَّرلا ىَلَع ِماَمِإلا ِّقَح ْنِم ُبِجی َا «م باب یث ادحا یسانشهنو گو ین رآ ا

فیضاإلسالم در اینجا به آیۀ مذکور اشاره کردهاست .بنابراین نتیجه میگیریم که این حدیث گونۀ
تفسیری است.

بیتاملال) دارند ،بدهد؛ به رشط آنكه آن شخص مال را در راه معصیت مرصف نكرده باشد.

1
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از آنجایی که مضمون حدیث این باب با حدیثی که امام رضا 7در تفسیر آیۀ استناد شده فرمودند ،یکی
است (یعنی مهلت به بدهكار) ،ازاینرو گونهشناسی این حدیث در ارتباط با آیۀ ذکر شده ،تفسیری است.
نتیجهگیری
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َ
ِّ ْ
اساس کار این مقاله ،مستندات قرآنی و گونهشناسی روایات باب َ
«ما ِیج ُب ِم ْن َحق ِال َم ِام َعلى َّالر ِع ِیة َو
ََ ْ
َ ِّ َّ
ال َم ِام» کتاب الکافی است؛ چرا که هدف ،تبیین و شفافسازی روایات معصومین:
حق الر ِع ِیة على ِ
با استناد به آیات قرآنی است .از بررسیهای بهدست آمده در این نوشتار ،حدود پنجاهوپنج آیه برای
مستندات قرآنی روایات یافتیم .البته در بخشی از روایات ،در متن خود آنها به آیات قرآنی استناد شدهاست.
همۀ احادیث این باب به استثنای یک مورد ،مستند قرآنی دارند و گونههای احادیث آن ،همه تفسیری
هستند.
در بعضی از روایات این باب ،جزئیاتی مطرح شده که تطبیق آن با قرآن اگرچه دشوار است ،اما
میتوان شواهد درستی بر آن یافت .بنا به اقتضای کار ،الزم بود که مطالب بعضی از قسمتهای روایت
که طوالنی بود ،به صورت موضوعبندی تقسیم شود و توضیحی اجمالی دربارۀ آنها ارائه شود .این باب،
ُ
در مجموع مشتمل بر نه روایت است ،که در آن ،هفده حق برای امام (مانند تقسیم برابر بیتالمال ،رفتار
عادالنه با ّ
رعیت ،رحم بر جماعت مسلمین ،احترام کردن بزرگان جامعه ،رحم به ضعیفان جامعه) و شش
حق برای ّ
رعیت (مانند فرمانپذیری ،عدم خیانت به والی ،خیرخواهی ،نسبت ندادن جهل به امام ،دوری
نکردن از حجت الهی ،عدم غفلت از انجام وظیفه) ذکر شدهاست.

 . 1حر عاملی ،محمد بن حسین؛ وسائل الشیعه ،ج  ،13صص 92 -91و حکیمی ،محمد رضا و دیگران؛ پیشین؛ ج ،6ص .660
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21.21عیاشی ،محمد ،تفسیر العیاشی ،بیجا ،بیتا.
22.22قرائتی ،محسن؛ تفسیر نور ،تهران :مركز فرهنگى درسهایى از قرآن1383 ،ش.
23.23قرشى ،على اكبر؛ قاموس قرآن ،تهران :دار الكتب االسالمیة 1412 ،ق.
__________24.24؛ تفسیر أحسن الحدیث ،تهران :بنیاد بعثت1377 ،ش.
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25.25قرطبى ،محمد بن احمد؛ الجامع ألحكام القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو1364 ،ش.
26.26قمى ،على بن ابراهیم؛تفسیر القمی ،قم :دار الکتاب1367 ،ش.
27.27كمره اى ،محمد باقر؛ ترجمۀ اصول کافی ،قم :اسوه1375 ،ش.
28.28کلینی ،محمد بن یعقوب؛ أصول الكافی؛ ترجمۀ مصطفوى ،تهران :كتابفروشى علمیۀ اسالمیه1369 ،ش.
29.29مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت :دار إحیاء التراث
العربی1403 ،ق.
____________________30.30؛ بحار االنوار (ط .بيروت) ،جمعی از محققان ،بیروت :داراالحیاء التراث
العربی1403 ،ق.
____________________31.31؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الكتب اإلسالمیة،
1404ق.
ّ
____________________32.32؛ مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،قم :كتابخانۀ آیتالله مرعشی
نجفی1406 ،ق.
33.33مجلسى ،محمدتقى بن مقصودعلى؛ لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان،
1414ق.
34.34مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب1360 ،ش.
35.35مهیار ،رضا؛ فرهنگ ابجدی عربی فارسی ،بیجا ،بیتا.
36.36میرزا خسروانى ،على رضا ،تفسیر خسروی ،تهران :انتشارات اسالمیه1390 ،ق.
37.37نجفى خمینى ،محمد جواد؛ تفسیر آسان ،تهران :انتشارات اسالمیه1398 ،ق.

