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مستندات قرآنی و گونه شناسی احادیث
ِعّیِة َعَلی اإِلَماِم«    ِعّیِة َو َحقِّ الرَّ  باب »َما یِجُب ِمْن َحقِّ اإِلَماِم َعَلی الرَّ
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چکیده
قرآن، اولین منبع معارف، و تشریع احکام و احادیث به عنوان دومین منبع آن به شمار می آیند. در طول 
تاریخ، متن احادیث بر خالف متن قرآن، دچار آسیب  های فراوانی مانند تصحیف، تحریف و جعل شده اند. 
از جمله راهکارهای اعتبارسنجی روایات و معرفی از طرف امامان معصوم:، عرضۀ آن ها بر قرآن است؛ 
اگر مضمون آن ها موافق کتاب خدا بود، قبول شده، وگرنه کنار گذاشته شود. این دستور، مالک و معیاری 
برای تك تك روایات وارد شده در کتب روایی است؛ خواه معارض داشته یا نداشته باشد و بدین طریق حتی 

ضعف های سندی روایات می تواند جبران  شود.
پژوهش حاضر، به روش تحلیلی و کتابخانه  ای، تالشی برای ارائۀ مستندات قرآنی و گونه شناسی روایات 
ِعّیِة َعلَی اإِلَمام « از کتاب الحجة »الکافی« است. مراد  ِعّیِة َو َحقِّ الرَّ باب »َما یِجُب ِمْن َحقِّ اإِلَماِم َعلَی الرَّ
از مستندات، یافتن خاستگاه قرآنی احادیثی است که محتوای مورد تأییِد از آیات داشته باشند. گونه شناسی؛ 
یعنی طبقه  بندی کاربردی و روش مند روایاتی که ریشه یا مستند قرآنی دارند؛ مانند گونۀ تفسیری، جری و 

تطبیق، و تأویلی که می توان بر اساس سخنان معصومین:برای فهم آیات، از آن ها بهره گرفت.
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مقدمه
قرآن، اولین منبع تشریع و حدیث نیز به عنوان دومین منبع تشریع و احکام اسالمی است و آموزه های 
دین، در آن دو ریشه دارند. امامان همواره شیعیان را به فهم احادیث، تشویق کرده اند؛ با عبارتی همچون:
َمَعانِی َكَلِمنَا؛1 شام هنگامى آگاه ترین مردم به احكام و آداب  إَِذا َعَرْفُتْم  النَّاِس  َأْفَقُه  َأْنُتْم 

رشیعت خواهید بود كه منظور و مقصود ما را از سخنانامن درك كنید.

یَعِة علی َقْدِر ِرَوایتِِهْم َو َمْعِرَفتِِه؛2 مقام و منزلت شیعیان را از اندازه نقل  اْعِرْف َمنَاِزَل الشِّ
احادیث و شناختى كه )درباره مفاهیم و معارف حدیثى( دارند، بشناس!

باشى،  فهمیده  كامل  اگر  را  حدیث  یك  َتْرِوی؛3   َحِدیٍث  َأْلِف  ِمْن  َخرٌی  َتْدِریِه  َحِدیٌث 
ارزشمندتر از هزار روایت است كه آن را براى دیگران نقل كنى.

در قرون اولیه، بسیاری از علوم از حدیث سرچشمه می  گرفت. ابن اثیر می  گوید: 
»علم الحدیث« یکی از شریف  ترین علوم اسالمی از نظر جایگاه است و از لحاظ 

نفع و سود، کامل ترین علوم است.4 
البته برای شناسایی احادیث معتبر از احادیث غیر معتبر، باید راه کارهایی در پیش گرفت.

از جملۀ آن راه کارهای مذکور در روایات متعدد، عرضۀ احادیث بر قرآن است.5 این دستور، مالک 
و معیاری برای تك تك روایات وارد شده در کتب روایی است؛ خواه معارض داشته و خواه نداشته باشد.6 
عرضۀ حدیث بر قرآن، از یک طرف باعث اعتباربخشی به حدیث  شده، ضعف  های سندی آن را جبران 
1 . صفار، محمد بن حسن؛  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد6، قم: مکتبة آیة الّله المرعشی النجفی ، 1404ق؛ 

ج 1، ص 329.
2 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ بحار االنوار )ط. بیروت(، جمعی از محققان، بیروت: داراالحیاء التراث العربی، 

1403ق؛ ج 2، صص 184 و 206.
3 . همان. 

4 . ابن اثیر جزری، مبارك بن محمد؛ النهایة فی غریب الحدیث و األثر، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان ، 1367ش؛ 
ج 1، ص 3.

ِة َو َشَواِهِد اْلِکَتاِب« 12 حدیث )کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ؛ الکافی،  نَّ ْخِذ ِبالسُّ
َ
5 . کلینی در کافی در »َباُب اْل

تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 1407ق، ج  1، ص 69( و شیخ حر عاملی نیز در وسائل الشیعه در باب »ُوُجوِه اْلَجْمِع َبیَن 
َحاِدیِث اْلُمْخَتِلَفِة َو َکیِفیِة اْلَعَمِل ِبَها« 48 روایت )حر عاملی، محمد بن حسن ؛ وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت، 

َ
اْل

1409ق، ج  27، ص 106( به این مضمون آورده اند.
6 . جوادی آملی، عبدالّله؛ قرآن در قرآن، قم: اسراء، 1388ش، ص 348.
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می کند و از طرف دیگر، دامنۀ تفسیر روایی را گسترش داده، می توان مطالب تفسیری بیشتری از روایات 
را ذیل آیات ارائه  کرد.

پیشینۀ بیان مستند قرآنی احادیث، ریشه در بیان ائمه دارد. امام باقر7 می  فرمایند: 
هر گاه حدیثی برای شام بیان كردم، ریشه قرآنی آن را از من بخواهید.1

با توجه به مطالب پیش  گفته، از چند مسألۀ ذیل بحث می شود:
1. مفهوم مستندات قرآنی احادیث چیست؟

َمام « مستند قرآنی  ِعیِة َعَلی اإْلِ ِعیِة َو َحقِّ الرَّ َماِم َعَلی الرَّ 2. آیا همۀ احادیث باب »َما یِجُب ِمْن َحقِّ اإْلِ
دارند؟

3. گونه های احادیث این باب کدام است؟

مفهوم مستند قرآنی روایات
»مستند« در لغت از ریشۀ »َسَند« به معنی تکیه گاه است، مثل دیوار و ستون2 و »ُمْسَتند« به معنی سند، 
قباله و آنچه که بدان استناد شود، می  باشد.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. ازاین رو، آیه یا آیات هم مضمون با یک حدیث، مستند آن 

به شمار می  آید.

تعریف گونه  شناسی و انواع آن
روش مند  کاربردی  طبقه  بندی  یعنی  قرآن،  تفسیر  در  آن ها  کارکرد  اساس  بر  احادیث  گونه  شناسی  تعریف 
روایات تفسیری بر اساس معیاری منطقی که از جامعّیت و مانعّیت نسبی برخوردار بوده و قابل توجیه و 

دفاع علمی باشد.4

1 . نک: کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ؛ پیشین؛ ج  1، ص 60. دربارۀ این حدیث در قسمت مربوط به مفهوم مستندات قرآنی 
بحث خواهد شد.

2 . قرشی، علی اکبر؛ قاموس قرآن، تهران: دار الکتب االسالمیة، 1412ق؛ ج  3، ص 341.
3 . مهیار، رضا؛ فرهنگ ابجدی عربی فارسی، بی جا، بی تا، ص 821.

4 . جمالی، مرضیه )1393ش(؛ روایات تفسیری علی بن ابی حمزه بطاینی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، قم.
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گونه  های مختلف این روایات بر اساس کارکرد تفسیری آن ها عبارتند از: 

1م ع ِد تفسیآی
تفسیر به شرح و بیان از آیات برای رسیدن به مراد متکلم و رفع ابهام از الفاظ مشکل جهت دستیابی به 
مقاصدشان تعریف شده است. عالمه طباطبایی در تعریف تفسیر آورده اند:تفسیر، آشکار کردن معانی آیات 
و کشف کردن مقصود و مدلول های آیات است.1 پس هر حدیثی با چنین کاربردی در ارتباط آیات قرآن، 

جزء احادیث تفسیری محسوب می شود.

2م ع ِد نطمی 
روایات بطنی، روایاتی هستند که در آن ها معنا یا مصداقی بیان شده که مفهوم ظاهری و عرفی لفظ آن 
ْؤُلُؤ َو اْلَمْرجاُن﴾)رحمن،22( از ابن عباس نقل  را شامل نمی شود.2 برای مثال، ذیل آیۀ ﴿یْخُرُج ِمْنُهَما اللُّ

شده است: »لؤلؤ و مرجان، در این آیه، علی و فاطمه هستند.«3 

3م ع ِد جآی و تطبید
گونۀ جری و تطبیق، احادیثی هستند که تمام مراد آیات را بیان نمی کنند، بلکه به ذکر برخی از مصادیق 
پرداخته، یا بر مواردی غیر از آنچه در شأن آن نازل شده، تطبیق داده می شود.4 برای مثال، وقتی گفته 
می شود مراد از »ابرار«، ائمۀ اطهار و مراد از فّجار، بنی امیه است؛ الفاظ ابرار و فّجار به روشنی بر موارد 

یاد شده صدق می کنند.

معرفی »الکافی«
کتاب »الکافی« یکی از مهم ترین و معتبرترین کتب حدیثی شیعه است که اثر محدث سدۀ چهارم هجری، 

ثقةاالسالم محمد بن یعقوب بن اسحاق  کلینی )م329ق( است.

1 . طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 
1417ق؛ ج  1، ص 4.

2 . شاکر، محمد کاظم؛ مبانی و روش های تفسیری، قم: مرکز جهانی علوم اسالمی ، 1382ش، ص 312.
3 . سیوطی، جالل الدین؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم: کتابخانۀ آیت الّله مرعشی نجفی، 1404ق، ج  6، ص 142.

4 . جمعی از نویسندگان، آشنایی با قرآن، تهران: امیرکبیر، 1382ش، ص110 و طاهر، حبیب الله؛ درس هایی از علوم 
قرآنی، قم: اسوه، 1377ش، ج  2، ص 192 و شاکر، محمد کاظم؛ روش های تأویل قرآن، قم: دفتر تبلیغات اسالمی ، 

1376ش، ص 147.
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الحجة، کتاب  ابواب  از  یکی  َماِم«  اإْلِ َعَلی  ِعیِة  الرَّ َحقِّ  َو  ِعیِة  الرَّ َعَلی  َماِم  اإْلِ َحقِّ  ِمْن  یِجُب  َما  »َباُب 
الکافی است. مرحوم کلینی در کتاب الحجة که گسترده ترین بخش کتاب اصول کافی است، در ذیل صد 
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 واجب الطاعه بودن امام اشاره دارند.

ِعیِة َعلَی اْلَِمامِ «1 ِعیِة َو َحقِّ الرَّ معرفی باب »َما یِجُب ِمْن َحقِّ اْلَِماِم َعلَی الرَّ
بیشتر این احادیث از امام صادق7 است. از نظر صحت و ضعف سندی، عالمه محمد باقر مجلسی، در 

مرآة العقول، هر کدام از احادیث این باب را این گونه توصیف کرده است:
حدیث اول ضعیف؛ حدیث دوم موثق؛  حدیث سوم ضعیف؛حدیث چهارم مجهول 
مجهول؛  هفتم  حدیث  ضعیف؛  ششم  حدیث  پنجم  مرسل؛  حدیث  کالموثق؛2 

حدیث هشتم مجهول و مرسل3  و نهم ضعیف می باشد.4

مراد از امام و رعیّت در باب مذکور
َماِم« چیست؟  ِعیِة َعَلی اإْلِ ِعیِة َو َحقِّ الرَّ َماِم َعَلی الرَّ منظور از »امام« در عنوان »َباُب َما یِجُب ِمْن َحقِّ اإْلِ
م و جاده و راه است.  ِامام در لغت به معنای رهبر، و چیزی که از وی پیروی و به وی اقتدا می شود و معلِّ
واژۀ »امام«، مفرد و جمع آن ائّمه است؛ امام از مادۀ »اّم« و در اصل به معنای »قصد کردن همراه با توّجه 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  1، ص 405.
2 . حجت، هادی؛ »ارزیابی اسناد الکافی از منظر عّلمه مجلسی در مرآة العقول«، ص172. رتبۀ موّثق نزد عاّلمه مجلسی، 
باالتر از حسن بوده است. توضیح این که عاّلمه در ارزیابی های خود از اسناد الکافی، به کّرات از ترکیب های تشبیهی 
استفاده کرده است؛ مانند: »موثق کالصحیح«، »مجهول کالموثق«، »مرسل کالموثق«، »ضعیف کالموثق«، »مرسل 
کالحسن« و »مرفوع کالحسن«. همان گونه که مشّخص است، در چنین تعابیری، همواره اصطالحی که در رتبۀ پایین تری 

بوده، به اصطالح باالتر، تشبیه شده است.
3 . همان. گاهی عاّلمه در ارزیابِی سند، از تعبیر »... و آخره فالن« استفاده کرده است؛ مانند: »صحیح و آخره مرسل«. 
در این موارد، منظور عاّلمه، بیان حکم بخش پایانِی آن سند نبوده؛ بلکه منظور وی آن است که در الکافی، در پی حدیث 
اصلی، نقل دیگری از آن حدیث نیز با سندی متفاوت آمده است که عاّلمه، با این تعبیر )... و آخره فالن(، به ارزیابی آن 

سند نیز پرداخته است.
4 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران : دار الکتب اإلسالمیة، 1404ق؛ 

ج  4، صص 334 - 344.
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خاص«1 است. در تمام معانی مذکور، این معنای اصلی نهفته است. در قرآن، »واژۀ امام« به معانی چند 
استعمال گردید.2

رعّیت 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 به کار می  رود. رعایت یا با نگاه یا با اعضا و جوارح یا با شنیدن و یا با حفظ 
حقوق است. عهده دار شدن امری در هر چیزی به حسب آن و به اقتضای وجود و حالت آن چیز می  باشد.3

احادیث باب، مستندات قرآنی و گونه شناسی آن ها
برای بیان مستندات قرآنی احادیث باب یاد شده و گونه  شناسی آن ها، 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 گونه شناسی روایات ارائه  می  شود.

حدیث اول باب
ُه َعَلیِهْم َأْن یْسَمُعوا َلُه  َماِم َعَل النَّاِس َقاَل َحقُّ     »َعْن َأبِی َحَْزَة َقاَل:َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر:َما َحقُّ اْلِ
ِعیِة َفإَِذا َكاَن َذلَِك فِی  ِویِة َو یْعِدَل فِی الرَّ ُهْم َعَلیِهْم َقاَل یْقِسَم َبینَُهْم بِالسَّ َو یطِیُعوا ُقْلُت َفاَم َحقُّ

النَّاِس َفَلیَبالِی َمْن َأَخَذ َهاُهنَا َو َهاُهنَا«.
در حدیث به دو عنوان حق امام بر مردم و حق رعّیت بر امام اشاره شده است.

ثد یماش نآ مآدش 
آنچه از پاسخ امام باقر7 که فرمودند:»سخنش را بشنوند و فرمانش برند«، فهمیده می  شود، وظیفۀ 

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، بیروت- دمشق : دار القلم- الدار الشامیة، 1412ق ، ص 
222 و ابن فارس، ابوالحسن؛ مجمل اللغة، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1406ق، ص 87.

ًة  ئمَّ
َ
اِس ِإمامًا«) بقره،124( که خطاب به حضرت ابراهیم بوده؛ و »َو َجَعْلَناُهْم أ ی جاِعُلَك ِللنَّ 2 . برای پیشوایان الهی: »قاَل ِإنِّ

ْمِرَنا« )انبیاء،73( که بسیاری از مفّسران مصداق»أئّمه«را حضرت إبراهیم، إسحاق و یعقوب : دانسته اند. گاه 
َ
یْهُدوَن ِبأ

ار« )قصص،41( و در مواردی بر اشیاء مانند  ًة یْدُعوَن ِإَلی النَّ ِئمَّ
َ
به رهبران دعوت کننده به آتش اطالق شده: »َو َجَعْلناُهْم أ

ْبِلِه ِکتاُب ُموسی  ِإمامًا َو َرْحَمة« )احقاف،12(. خالصه آن که کلمۀ امام 
َ
اطالق بر کتاب حضرت موسی7 آمده: »َو ِمْن ق

بر اولیای معصوم الهی و غیر معصوم اطالق می شود. و در باب محل بحث؛ امام به معنای مطلق آن در موزۀ انسانی مراد 
است؛ گرچه اتّم مصداق بشری آن، پیامبر و اهل بیت طاهرین: هستند.

3 . مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش، ج 4، صص 141- 143.
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مردم اطاعت کامل و قاطع انجام دادن و هرگاه امام آنان را دعوت به کاری کرد، اجابت کردن بی  چون 
و چرا است.

مستمِ رآاِی
ِذیَن  ْوا َعنُْه َو َأْنُتْم َتْسَمُعوَن* َو َلَتُكوُنوْا كَالَّ ِذیَن آَمنُوا َأطِیُعوا اللََّ َو َرُسوَلُه َو َلَتَولَّ ﴿یا َأهَیا الَّ
َقاُلوْا َسِمْعنَا َو ُهْم َلیْسَمُعوَن ﴾؛1 اى اهل ایامن! از خدا و پیامربش اطاعت كنید و در حاىل 
كه )سخنان بر حّق او را( مى شنوید، از او روى نگردانید و مانند كسانى نباشید كه )از روى 

تظاهر( گفتند: شنیدیم؛ در حاىل كه )از روى حقیقت ( نمى شنوند. 
ابتدا  ازاین رو در حدیث  پیامبر و درك حّقانّیت اوست.2  َتْسَمُعوَن«، فهمیدن سخنان  ْنُتْم 

َ
أ از »َو  مراد 

یِطیُعوا«. در آیات مذکور خداوند فرمود: دستورات پیامبر  َلُه« و بعد فرمودند: »َو  یْسَمُعوا  ْن 
َ
فرمودند: »أ

است؛  خدا  نافرمانی  پیامبر،  نافرمانی  تبع،  به  و  است.  واجب  مردم،  بر  اطاعتش  خدا،  فرمان  همچون 
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 کرده اند.

ثد  مآدش نآ یماش

ینف ( تقسیم نآینآ نیت ینمال
ِویِة...« استنباط می  شود که امام در تقسیم بیت المال به صورت برابر  از تعبیر حضرت »... یْقِسَم َبیَنُهْم ِبالسَّ

رفتار کنند و بین افراد شریف و فرومایه تفاوتی قائل نشوند.

مستمِ رآاِی
ا َكَسَبْت َو ُهْم  ﴿َو َما كَاَن لِنَبىٍّ َأن  یُغلَّ َو َمن یْغُلْل یْأِت باَِم َغلَّ یْوَم اْلِقیاَمِة ُثمَّ ُتَوىفَ  ُكلُّ َنْفٍس مَّ
َلیْظَلُموَن ﴾؛3 هیچ پیامربى را َنِسزد كه )در اموال، غنایم، سایر امور به امت خود( خیانت 
ورزد و هر كه خیانت كند، روز قیامت با آنچه در آن خیانت كرده، بیاید؛ سپس به هر كس 

آنچه را مرتكب شده، به طور كامل مى دهند، و آنان مورد ستم قرار نمى گریند.
    با توجه به این که آیۀ فوق به دنبال آیات »ُاحد« نازل شده است و با عنایت به روایتی که جمعی از 

1 . انفال،21-20.
2 . قرائتی، محسن؛ تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1383ش، ج  4، ص 295.

3 . آل عمران، 161.
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پاسخ  ُاحد  از جنگجویان  بعضی  بی اساس  به عذرتراشی  های  آیه  این  کرده اند،  نقل  اول،  مفسران صدر 
می  گوید. هنگامی که بعضی از تیراندازان ُاحد می  خواستند سنگر حساس خود را برای جمع آوری غنیمت 
محروم  غنیمت  از  را  خدا شما  رسول  زیرا  نکنند،  ترک  را  خود  پست  داد  دستور  آنان  امیر  کنند،  تخلیه 
پیغمبر در  واقعی خود گفتند:ما می ترسیم  پنهان ساختن چهرۀ  برای  دنیاپرستان  آن  نخواهد کرد. ولی 
تقسیم غنایم ما را از نظر دور دارد؛ این را گفتند و سنگرها را تخلیه کرده و به جمع آوری غنایم پرداختند، 
و آن حوادث دردناك پیش آمد. ناگفته پیداست آیه هر گونه خیانت را از پیامبران اعم از خیانت در تقسیم 

غنایم و یا حفظ امانت مردم، و یا در گرفتن وحی و رسانیدن آن به بندگان خدا، نفی می کند.1
برابر  تقسیم  و  بوده  جامعه  حاکم  وظایف  از  یکی  مردم  بین  بیت المال  تقسیم  استناد:چون  دلیل 

بیت المال، یکی از مصادیق عدم خیانت می  باشد.

م( رفتار قادالِم نا رقیات
ِعّیِة«؛ یعنی امام می  بایست در  از وظایف دیگر امام نسبت به رعّیت، رفتار عادالنه است:»َو یْعِدَل ِفی الرَّ

همۀ امور به عدالت رفتار نماید.

مستمِ رآاِی
﴿اِنَّ اللََّ یْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّوْا اْلََماَناِت إىَِل َأْهِلَها َو إَِذا َحَكْمُتم َبنیْ  النَّاِس َأن حْتُكُموْا بِاْلَعْدِل ﴾؛2 
خدا قاطعانه به شام فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامى كه میان 

مردم داورى مى كنید، به عدالت داورى كنید.
از روی عدالت حکم  و زمامداران است که در هنگام داوری میان مردم،  امامان  به  فرمان خداوند 

کنند.3
خداوند خطاب به حضرت داوود 7فرمود:

ا َجَعْلناَك َخلیَفًة فِی اْلَْرِض َفاْحُكْم َبنَی النَّاِس بِاْلَقِّ ﴾؛4  )و گفتیم( اى داود!  ﴿یا داُوُد إِنَّ
مهانا تو را در زمنی جانشنی قرار دادیم، پس میان مردم به حق داورى كن!

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  3، صص 151- 152.
2 . نساء، 58.

3 . قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی، ج 1، ص 141؛ عیاشی، محمد؛ تفسیر العیاشی، ج 1، ص 249.
4 . ص، 26.
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« برای حکم، بیانگر رعایت عدالت در مقام حکم دادن و داوری است و از وظایف امام،  قید »ِباْلَحقِّ
ِعّیِة«،  که در برخی از تفاسیر به آن اشاره شده است.1 بر اساس توضیحات ارائه شده، عبارت »َو یْعِدَل ِفی الرَّ

ُبعد کاربردی از حدیث است.

ع ِم شماإی
عالمه مجلسی ذیل این قسمت روایت می نویسد: 

ْن یْسَمُعوا" قبول کردن سخنان و اطاعت بوده و قسمت دوم یعنی"َو 
َ
شاید مراد از "أ

یِطیُعوا" تفسیر کنندۀ آن باشد. یا این که مراد از "یْسَمُعوا َلُه" سکوت در مقابل امام 
و عدم توجه به غیر، هنگام شنیدن سخنان امام است، یا این که مراد از شنیدن، 

اقرار زبانی باشد و مراد از اطاعت، انجام عملی باشد.2 
ازاین رو، 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، هم مضمون بوده و ادامۀ همان حدیث اول است، نیاز به 

بررسی و ارائۀ مستندات قرآنی مستقل ندارد.

حدیث سوم باب
َهُلوا  وا ُهَداَتُكْم َو َلَتْ َتاُنوا ُوَلَتُكْم َو َلَتُغشُّ     َعْن أَبِی َعْبِدالل7ََِّقاَل َقاَل أَِمرُیاْلُْؤِمننَِی7: َلَتْ
ُعوا َعْن َحْبِلُكمْ  ﴿َفَتْفَشُلوا َو َتْذَهَب ِرحُیُكْم﴾ َو َعَل َهَذا َفْلیُكْن َتأِْسیُس أُُموِرُكْم  َتُكْم َو َلَتَصدَّ أَِئمَّ
ُكْم َلْو َعاینُْتْم َما َعایَن َمْن َقْد َماَت ِمنُْكمْ  ِمَّْن َخاَلَف َما َقْد ُتْدَعْوَن إَِلیِه  ِریَقَة َفإِنَّ َو اْلَزُموا َهِذهِ الطَّ

َجاُب.  َلَبَدْرُتْم َو َخَرْجُتْم َو َلَسِمْعُتْم َو َلِكْن َمُْجوٌب َعنُْكْم َما َقْد َعاینُوا َو َقِریباً َما یْطَرُح اْلِ

القرآن، بیروت: دار المعرفه، 1412ق، ج  23، ص 97 و قرطبی،  البیان فی تفسیر  جامع  1 . طبری، محمد بن جریر؛  
محمد بن احمد؛  الجامع ألحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، 1364ش، ج  16، ص 189 و سیوطی، جالل 
الدین؛ پیشین؛ ج  5، ص 306 و  شوکانی، محمد بن علی؛  فتح القدیر، دمشق- بیروت: دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب، 
1414ق،  ج  4، ص 493 و رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی سعد؛ کشف األسرار و عدة األبرار، تهران: انتشارات امیرکبیر، 

1371ش، ج  8، ص 339.
2 . مرآة العقول؛ پیشین؛ ج  4، ص 334.



132

13
93
ان 
ست
 زم
، 5
پی 
پیا
 ، 4
ره 
شما

 ، 2
ره 
دو

در این حدیث، پنج وظیفه برای مردم در قبال امام بیان شده است.

قِش خیاِت نم وینی
    در اولین بخش از حدیث یاد شده آمده است: »اَلَتْخَتاُنوا ُواَلَتُکْم...؛ به والیان خیانت نکنید.« خیانت، 
ضد وفا1و مقابل امانت2 و در اصل به معنای خودداری از پرداخت حقی است که انسان پرداخت آن را تعهد 

کرده است.3 به نظر می رسد که معنای اول، جامع معانی است.

مستمِ رآاِی
ُسوَل َو َتوُنوْا َأَماَناتُِكْم َو َأنُتْم َتْعَلُموَن﴾؛4 اى اهل  ِذیَن َءاَمنُوْا َلَتوُنوْا اللََّ َو الرَّ ﴿یا َأهیُّا الَّ
ایامن! )با فاش كردِن ارسار و جاسوسى براى دشمن ( به خدا و پیامرب خیانت نكنید، و به 
امانت هاى میان خود هم خیانت نورزید؛ در حاىل كه مى دانید )خیانت، عمل بسیار زشت 

است(.
خیانت به خدا و پیامبر6، آن است که اسرار نظام و نظامی جامعۀ اسالمی را در اختیار دیگران 
بگذارند، و یا دشمنان را در مبارزۀ خود تقویت کنند، و یا به طور کلی، واجبات و محرمات و برنامه های الهی 

را پشت سر بیفکنند. ازاین رو از ابن عباس نقل شده است:
هر کس چیزی از برنامه های اسالمی را ترك کند، یك نوع خیانت نسبت به خدا و 

پیامبر مرتکب شده است.5

ِسبت ِِیدن جهل نم یماش
َتُکْم«؛ پیشوایان خود را به جهل نسبت ندهید.  ِئمَّ

َ
در فراز دیگر از حدیث پیشین می  خوانیم: »َو اَلَتْجَهُلوا أ

به  با معرفت کامل و دقیق  باشد که  این جمله محتمل است. ممکن است مراد آن  معانی چندی برای 
پیشوایان، به حقوق آنان اطالع یابید و طبیعتًا نسبت جهل به آنان نخواهید داد.

مستمِیَ رآاِی

1 . همان، ص 335.
2 . راغب اصفهانی، حسین؛ پیشین؛ ص 305؛ قرشی، سید علی اکبر؛ پیشین؛ ج  2، ص 314.

3 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  7، ص 136.
4 . انفال، 27.

5 .  مکارم شیرازی، ناصر؛ همان.
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نسبت به فراز مذکور:
ا َلنَُظنَُّك ِمَن اْلكاِذبنَِی﴾؛1 ارشاف و  ا َلنَراَك فِی َسفاَهٍة َو إِنَّ ِذیَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه إِنَّ ﴿قاَل اْلََلُ الَّ
رسان قومش )هود( كه كافر بودند، گفتند: ما تو را در سبك مغزى و نادانى مى بینیم و تو را 

از دروغگویان مى پنداریم. 
ُموسی   قاَل  ِإْذ  »َو  آیۀ  همچنین  و  آمده است.2  بی  خردی  نیز  و  جهالت  و  نادانی  معنای  به  سفاهت 

ِلَقْوِمِه...«.3
اتهامات جنون، ساحری، شاعری و پراکنده گویی از طرف مخالفان انبیا و پیشوایان الهی، همه دال 
بر بی  خرد پنداشتن رسوالن الهی از طرف امت  ها بوده است.4 آیات پیش  گفته حکایت دارند اقوام به سبب 

عدم شناخت خوب و کامل، به پیامبران و مدیران الهی جامعۀ خود نسبت جهل می  دادند.

دوری یز ثات ینهی
در قسمت دیگری از حدیث آمده است: 

ُعوا َعنْ  َحْبِلُكمْ  َفَتْفَشُلوا َو َتْذَهَب ِرحُیُكم ...«؛ و از رشته پیوند خود )مجاعت  »... َو َلَتَصدَّ
مسلمنی( پراكنده نشوید كه سست شوید و شوكت و دولت شام برود. 

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

مستمِ رآاِی
﴿َو َأطیُعوا اللََّ َو َرُسوَلُه َو لَتناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو َتْذَهَب رحُیُكْم ...﴾؛6  و از خدا و پیامربش 
فرمان برید، و با یكدیگر نزاع و اختلف نكنید، كه سست و بددل مى شوید، و قدرت و 

1 . اعراف، 66.
2 . راغب اصفهانی، حسین؛ پیشین؛ ص 414 و قرشی، سید علی اکبر؛ پیشین؛ ج  3، ص 278.

3 . و بنی اسرائیل حضرت موسی7 را به استهزاء کردن مّتهم کردند که حکایت دارد آنان حضرت موسی را به سبب 
ُعوُذ 

َ
ِخُذنا ُهُزوًا قاَل أ  َتتَّ

َ
ْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة قاُلوا أ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
َه یأ صدور آن حکم، جاهل می پنداشتند: ﴿َو ِإْذ قاَل ُموسی  ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللَّ

ُکوَن ِمَن اْلجاِهلیَن﴾. )بقره،67( 
َ
ْن أ

َ
ِه أ ِباللَّ

4 . به ترتیب: صافات، 36؛ شعراء، 153- 185؛ انبیاء، 5.
5 . راغب اصفهانی، حسین؛ پیشین؛ ص 478.

6 . انفال، 46.
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شوكتتان از میان مى رود و شكیبایى ورزید، زیرا خدا با شكیبایان است.
ظهور نزاع در تفّرق و سست شدن نظام اجتماعی است و در نهایت، سبب از دست رفتن آبرو و شوکت 

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

ع ِم شماإی
 در حدیث این باب به آیۀ 46 سورۀ انفال اشاره شده، پس تفسیر آیۀ مذکور همین حدیث است. ازاین رو، 

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

حدیث چهارم باب
 در چهارمین حدیث، امام صادق7 از قول پیامبر6 چند ویژگی را برای والی و حاکم بعد از خودشان 

بیان می  کنند.
سدیر صیرفی می گوید: 

َسِمْعُت َأَباَعْبِدالل7َِّ یُقوُل  ُنِعیْت إىَِل النَّبِی6 َنْفُسُه َو ُهَو َصِحیٌح َلیَس بِِه َوَجٌع َقاَل َنَزَل بِِه 
َلِح َو اْجَتَمَع النَّاُس  َلَة َجاِمَعًة َو َأَمَر اْلَُهاِجِریَن َو اْلَْنَصاَر بِالسِّ وُح اْلَِمنُی. َقاَل َفنَاَدى الصَّ الرُّ
تِی َألَّ یْرَحَم  ُر اللََّ اْلَوالِی ِمْن َبْعِدی َعَل ُأمَّ َفَصِعَد النَّبِی6 اْلِنرَْبَ َفنََعى إَِلیِهْم َنْفَسُه ُثمَّ َقاَل ُأَذكِّ
ُْم َو َلْ  َر َعالَُِهمْ  َو َلْ یِضَّ ِبِْم َفیِذلَّ َعَل مَجَاَعِة اْلُْسِلِمنَی َفَأَجلَّ َكبرَِیُهْم َو َرِحَم َضِعیَفُهْم َو َوقَّ
یْفِقْرُهْم َفیْكِفَرُهْم َو َلْ یْغِلْق َباَبُه ُدوَنُْم َفیْأُكَل َقِوهُیْم َضِعیَفُهْم َو َلْ خْیبِْزُهْم فِی ُبُعوثِِهْم َفیْقَطَع 
َم بِِه  تِی ُثمَّ َقاَل َقْد َبلَّْغُت َو َنَصْحُت َفاْشَهُدوا َو َقاَل َأُبوَعْبِدالل7ََّهَذا آِخُر َكَلٍم َتَكلَّ َنْسَل ُأمَّ

ِه. َرُسوُل اللَِّ َعَل ِمنرَْبِ
در این حدیث، پیامبر6 شیوۀ برخورد با گروه های مختلف جامعۀ اسالمی را بیان می کنند. ابتدا 
الَّ یْرَحَم َعَلی َجَماَعِة اْلُمْسِلِمیَن...« به طور کلی بیان می نمایند که والی باید نسبت به 

َ
ایشان با بیان جملۀ »أ

جماعت مسلمین رحیم باشد. بعد از این بیان کلی، پیامبر6 گروه های گوناگون جامعه را برمی  شمرند و 
َجلَّ َکِبیَرُهْم ... َفیْقَطَع َنْسَل 

َ
نحوۀ رفتار با هر یک را بیان می کنند. در واقع، می توان گفت که جمالت »َفأ

ِتی«، تفسیر و تفصیل جملۀ مذکور است. مَّ
ُ
أ

رثم نآ جماقت مسگمیب
الَّ َیْرَحَم َعَلی َجَماَعِة اْلُمْسِلِمیَن...«

َ
 در بخشی از روایت چنین آمده: »أ
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مستمِ رآاِی
اِر ُرَحاُء َبینَُهْم﴾؛1 مّمد، فرستاده خداست و  اُء َعَل اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اللَِّ َو الَّذیَن َمَعُه َأِشدَّ ﴿ُمَمَّ

كسانى كه با او هستند، بر كافران رسسخت و در میان خودشان با یكدیگر مهربانند.
آتشی  و  و هم کیشان هستند،  دوستان  و  برادران  به  نسبت  و محبت  از عواطف  کانونی  آن ها  آری؛ 
سخت و سوزان، و سدی محکم و پوالدین در مقابل دشمنان. در حقیقت، عواطف آن ها در این "مهر" و 
"قهر" خالصه می شود؛ اما نه جمع میان این دو در وجود آن ها تضادی دارد، و نه قهر آن ها در برابر دشمن 

و مهر آن ها در برابر دوست سبب می شود که از جادۀ حق و عدالت قدمی بیرون نهند.2
دلیل استناد: این آیه به طور کلی دستور به رحیم بودن داده شده است که همان مضمون حدیث را 

تأیید می کند.

نزرع ِیشت قانمان
َر َعاِلَمُهْم«؛ عالمان جامعه را بزرگ شمرد.

َّ
در فراز بعدی حدیث آمده است: »َو َوق

مستمِ رآاِی
ِذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت ﴾؛3 تا خداوند مؤمنان از شام را به  ِذیَن آَمنُوا ِمنُْكْم َو الَّ ﴿یْرَفِع اللَُّ الَّ

درجه اى و دانشمندان تان را به درجاتى )عظیم و باارزش( بلند گرداند .
دلیل استناد آیه، اشاره به این دارد که اطاعت این دستورات دلیل بر ایمان و علم و آگاهی است، و 
نیز اگر پیغمبر اکرم6 به بعضی دستور دادند که از جا برخیزند و به تازه واردها جا دهند، برای یك هدف 
مقدس الهی و احترام به پیشگامان در ایمان و علم بوده است. تعبیر به "درجات" )به صورت نکره و با صیغۀ 
جمع( اشاره به درجات عظیم و واالیی است که خداوند به این گونه افرادی که علم و ایمان را توامًا دارند، 
می دهد. در حقیقت، کسانی که به تازه واردها در کنار خود جا دهند، درجه ای دارند و آن ها که ایثار کنند و 

جای خود را به آن ها بسپارند و از علم و معرفت بهره داشته باشند، درجات بیشتری دارند.

ز ان ِآإاِِن نم مآدش
ُهْم«؛ والی و حاکم نباید به رعّیت ضرر و زیانی   در قسمت دیگری از حدیث آمده است: »َو َلْم یِضرَّ ِبِهْم َفیِذلَّ

1 . فتح، 29.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  22، ص 113.

3 . مجادله، 11.
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وارد کنند تا این که خار و ذلیل شوند.1

مبتال ِکآدن مآدش نم فقآ 
 در فراز دیگری از روایت آمده:»َو َلْم یْفِقْرُهْم َفیْکِفَرُهْم«؛ یعنی در حکومت اسالمی یکی از وظایف حاکم 
جامعه، رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم از جمله افراد ضعیف و کم درآمد است. بر این اساس، خداوند 

در آیۀ ذیل می فرماید: 
ُسوِل، َو لِِذی اْلُقْربى ، َو اْلیتامى ، َو اْلَساِكنِی،  ِه، َو لِلرَّ ﴿ما أَفاَء اللَُّ َعل  َرُسولِِه، ِمْن أَْهِل اْلُقرى ، َفِللَّ
بِیِل، َكی لیُكوَن ُدوَلًة َبنَی اْلَْغنِیاِء ِمنُْكْم﴾؛2 آنچه خدا از )اموال و زمنی هاى( اهل آن  َو اْبِن السَّ
آبادى ها به پیامربانش بازگرداند، اختصاص به خدا و پیامرب6 و نزدیكان )اهل بیت پیامرب( و 

یتیامن و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا میان ثرومتندان شام دست به دست نگردد. 
آیۀ کریمه، فلسفه تشریع و تعیین سهمی از اموال را برای طبقات مختلف ذکر نموده، که همانا خطر 
تمرکز ثروت نزد سرمایه داران است که نیروی مالی از همه جانب به سوی قطب دیگر توجه نکند و نیروی 
حیاتی و مالی اجتماع به طرف ثروتمندان رو آورد. خطر تمرکز ثروت، بر شیوع ربای قرضی اثر دارد و آتش 
تا آخرین قطرات خون، نیروی زندگانی  سوزان آن، آرامش صحنۀ حیاتی اجتماع را متزلزل می نماید و 
طبقات متوسط را خواهد گرفت و همان طور که انفاق صدقات به زیردستان دارای حسن ذاتی و پایۀ نظام 
اجتماع است؛ همچنان تضییع حقوق بینوایان و رباخواری، هر دو قبح ذاتی دارند و فی نفسه مقابل و ضد 
انفاق مال به زیردستان هستند؛ زیرا رباخواری و هر امتناعی از ادای حقوق فقرا، فقر و تهیدستی را در 

اجتماع به بار می آورد.3

یمکان مالراَ همگاِی نا ثاکم
ِویُهْم َضِعیَفُهْم«؛ یعنی حاکم 

َ
ُکَل ق

ْ
    در قسمت دیگری از حدیث می  خوانیم: »َو َلْم یْغِلْق َباَبُه ُدوَنُهْم َفیأ

باید شرایط مالقات همگانی را فراهم کند، تا افراد قوی افراد ضعیف را نابود نکنند.
برای این قسمت، مستند قرآنی یافت نشد.

ی َحِفیٌظ عِلیٌم«؛ )یوسف،55( )یوسف گفت: مرا سرپرست  ْرِض ِإنِّ
َ
اَل اْجَعْلِنی َعلی  َخزاِئِن اْل

َ
1 . در قرآن آمده است که: »ق

خزانه های این سرزمین قرار ده، زیرا من نگهبان دانایی هستم.( هنگامی که ضرورت ایجاب کند، هر جا الزم باشد، والی 
یا امام برای رفع نیازمندی مردم و پیشگیری از ضرر به آنان، مانند قحطی و خشکسالی، تدبیری از روی علم بیندیشد؛ 

همان طور که حضرت یوسف خودش را حفیظ و علیم نامید و در عمل هم به احسن وجه اقدام کرد.
2 . حشر، 7.

3 . حسینی همدانی، سید محمد حسین؛ انوار درخشان، تهران: کتاب فروشی لطفی، 1404ق، ج  2، صص 368 - 369.
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ِفآإتادن تماش مآدش نم جمگ
ِتی«؛ یعنی حاکم جامعه  مَّ

ُ
در بخش دیگری از حدیث آمده است: »َو َلْم یْخِبْزُهْم ِفی ُبُعوِثِهْم َفیْقَطَع َنْسَل أ

نباید هم زمان تمام مردم را به سوی جنگ و جبهه سوق دهد.1 مبلغان دینی و حاکمان جامعه باید خیرخواه 
مردم و جامعۀ مسلمین باشند.

ع ِم شماإی
عالمه مجلسی)ره( در شرح این حدیث بیان می کند که: 

چنان که از اخبار دیگر استفاده می شود، این خطبۀ پیغمبر6 مفصل و طوالنی 
بود و آن حضرت فضایل اهل بیتشان را در آنجا یادآور شده، امام را تعیین فرمودند 
و چون منافقین پیمان بسته بودند که جانشینی آن حضرت را از خاندانش بگردانند 
انصار  و  مهاجر  که  دادند  پیغمبر6 دستور  بود،  آماده  و شورش  فتنه  زمینۀ  و 

سالح پوشند و به حال آماده باش درآیند.2
در این حدیث، پیامبر6 شیوۀ برخورد با گروه های مختلف جامعۀ اسالمی را بیان می کنند. پس 

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

حدیث پنجم باب
َداَن َو ُحْلَواَن َفَأَمَر اْلُعَرَفاَء   َحبِیِب ْبِن َأبِی َثابٍِت َقاَل: َجاَء إىَِل َأِمرِی اْلُْؤِمننِی7 َعَسٌل َو تنٌِی ِمْن مَهْ
َأْن یْأُتوا بِاْلیَتاَمى َفَأْمَكنَُهْم ِمْن ُرُءوِس اْلَْزَقاِق یْلَعُقوَنَا َو ُهَو یْقِسُمَها لِلنَّاِس َقَدحًا َقَدحًا َفِقیَل 

اَم َأْلَعْقُتُهْم َهَذا بِِرَعایِةاْلَباِء. َماَم َأُبو اْلیَتاَمى َو إِنَّ َلُه یا َأِمرَی اْلُْؤِمننَِی َما َلُْم یْلَعُقوَنَا َفَقاَل إِنَّ اْلِ
1 . زیرا با این کار، ممکن است نسلی از آن جامعه قطع شده و یا امور دیگری از آن جامعه متوقف شود؛ مانند تعلیم و تعلم 
یِن  ُهوا ِفی الدِّ ٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلیَتَفقَّ

َ
ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرق و غیره. در کالم الهی می خوانیم: ﴿َو ما کاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلیْنِفُروا َکافَّ

ُهْم یْحَذُروَن﴾؛ )توبه،122( این آیه در زمینۀ جهاد اشاره به واقعیتی می کند که برای  ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلیِهْم َلَعلَّ
َ
َو ِلیْنِذُروا ق

مسلمانان جنبۀ حیاتی دارد و آن این که گرچه جهاد بسیار اهمیت دارد و تخلف از آن ننگ و گناه است، ولی در مواردی 
که ضرورتی ایجاب نمی کند که همۀ مؤمنان در میدان جهاد شرکت کنند - مخصوصًا در مواقعی که پیامبر6 شخصًا 
در مدینه باقی مانده - نباید همه به جهاد بروند، بلکه الزم است هر جمعیتی از مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند؛ گروهی 
فریضۀ جهاد را انجام دهند و گروه دیگری در مدینه بمانند و معارف و احکام اسالم را بیاموزند. )مرآة العقول؛ پیشین؛ ج  8، 

ص 190(
2 . مرآةالعقول؛ پیشین؛ ج  4،ص 337.
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مستمِ رآاِی 
ُتْكِرُموَن اْلیتِیَم﴾؛1 این چننی نیست كه مى پندارید، بلكه )زبونى، خوارى و دور  ﴿كلَّ َبل لَّ

شدن شام از رحت خدا براى این است كه ( یتیم را گرامى نمى دارید. 
مضمون آیه این را می رساند که اگر کسانی یتیمان را تکریم نکنند و حرمتی برای آنان قائل نشوند، 

خداوند هم آنان را با شدت توبیخ و عتاب می کند.
همچنین آیاتی مانند:

ِذى یُدعُّ اْلیتِیَم﴾؛2 مهان كه یتیم را به خشونت و جفا از خود مى راند.3 ﴿َفَذلَِك الَّ
همۀ آیات فوق، اشاره دارد به این که اگر شما یتیمان را گرامی نمی دارید، پس آنان را تحقیر نکنید و با 
خشونت شدید از خود دور نسازید، بلکه باید مانند پدر مهربان به او محبت کرد؛ همان گونه که در روایت بیان 

شده است. پس وظیفۀ امام و حاکم جامعه است که تمام امور مربوط به یتیمان را مانند پدر رسیدگی کند.

ع ِم شماإی
عالمه مجلسی در ذیل حدیث این باب آورده: 

اّن االمام ابوالیتامی و اّنما العقتهم هذا برعایة االباء؛4 امام، پدر یتیمان است و باید 
مانند پدر، یتیمان را بزرگ بشمارد و مانند فرزندان خود به آنان مهربانی کند، تا 

آنان احساس یتیمی نکنند.    
آیات مذکور هم همگی به احترام و اکرام یتیمان اشاره داشته اند، پس حدیث در مقام تفسیر آیات است.

1 . فجر، 17.
2 . ماعون، 2.

3 . »یدع« از مادۀ »دّع« )بر وزن حد( به معنی دفع شدید و راندن توأم با خشونت و عنف است. آیه بیان می کند: ای پیامبر! 
شخص بی رحم که چنین جرأتی را به خود می دهد که یتیم و کودك پدر مرده را به سختی از خود دور سازد و در حق او جفا 
 نماید، او همان کسی است که روز جزا و پاداش قیامت را انکار می  کند. پس کسی که معاد را باور دارد، باید یتیمان را ترحم 
ْنُفِسِهم ﴾ )احزاب،6( 

َ
ْولی  ِباْلُمْؤِمِنیَن  ِمْن  أ

َ
ِبی  أ نماید. )فیض االسالم، سید علی نقی؛ پیشین؛ ج  3، ص 122( و آیۀ ﴿النَّ

داللت دارد که پیامبر خدا حکم پدر را نسبت به اّمت دارد و به تبع، نسبت به ایتام هم پدر است.
4 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی ، 

1403ق، ج 41، ص 123.
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حدیث ششم باب
امام صادق7 می فرمایند که پیامبر6 فرمودند: 

َأَنا َأْوىَل بُِكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه َو َعِلی َأْوَلیبِِه ِمْن َبْعِدی َفِقیَل َلُه َما َمْعنَى َذلَِك َفَقاَل َقْوُل النَّبِی7 
ُجُل َلیَسْت َلُه َعَل َنْفِسِه ِوَلیٌة إَِذا َلْ  َمْن َتَرَك َدینًا َأْو َضیاعًا َفَعَلی َو َمْن َتَرَك َماًل َفِلَوَرَثتِِه َفالرَّ
یُكْن َلُه َماٌل َو َلیَس َلُه َعَل ِعیالِِه َأْمٌر َو َل َنْی إَِذا َلْ جْیِر َعَلیِهُم النََّفَقَة َو النَّبِی َو َأِمرُیاْلُْؤِمننَِی7 
ِة  ا َأْلَزَمُهْم َهَذا َفِمْن ُهنَاَك َصاُروا َأْوىَل ِبِْم ِمْن َأْنُفِسِهْم َو َما َكاَن َسَبُب إِْسَلِم َعامَّ َو َمْن َبْعَدمُهَ

ُْم آَمنُوا َعَل َأْنُفِسِهْم َو َعَل ِعیالِتِْم. اْلیُهوِد إِلَّ ِمْن َبْعِد َهَذا اْلَقْوِل ِمْن َرُسوِل الل6َِّ َو إِنَّ
از این حدیث می توان دو نکتۀ مهم را برداشت کرد:

اواًل:پیامبر و حضرت علی بر هر مؤمنی به سبب اختیارداری و تصرف در اسباب و جهات مختلف - 
چه در امور حکومتی و چه امور شخصی افراد - از خودشان به خود، اولویت دارتر هستند؛

ثانیًا: بعد از مرگ و فوت افراد هم اگر خانواده شان 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 

سرپرستی نمایند.

مستمِ رآاِی
نُفِسِهْم﴾، که اولویت پیامبر6را 

َ
ْولَی  ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن أ

َ
بِی  أ خداوند در آیۀ 6 سورۀ احزاب می فرماید: ﴿النَّ

از  را  او  دستورات  که  است  واجب  مؤمنان  بر  یعنی  است؛  کرده  ذکر  مطلق  به طور  مسلمانان  به  نسبت 
دستورهای خود نافذتر بدانند و حّق او را از حقوق خود واجب  تر بشمارند و نسبت به او بیشتر از خودشان 
مهربانی کنند و در صورت پیشامد خطر یا جنگی، از بذل جان دریغ نکنند و واجب است که جان را فدای 

او کنند.1
دلیل استناد آیه: مضمون آیه و حدیث این را می رساند که پیامبر اکرم6 این اولویت را برای خود و 

حضرت علی و امامان معصوم: نیز قائل بودند. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است:
خدا بر عهدۀ پیامبر تکلیفی گذاشت؛ مانند تکلیف پدر نسبت به فرزند خود. و بر 

عهدۀ مؤمنان تکلیف اطاعت از او را گذاشت؛ مانند اطاعت فرزند از پدر.2 
1 . قرائتی، محسن؛ پیشین؛ ج  9، ص 331 و مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  17، ص 202 و نجفی خمینی، محمد 

جواد؛ تفسیر آسان، تهران: انتشارات اسالمیه، 1398ق، ج  16، ص 67.
2 . قمی، علی بن ابراهیم؛ پیشین؛ ج  2، ص 176.
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و به همین گونه امیرمؤمنان7 و پس از او یکایك امامان، عهده دار تکلیفی شدند که پیامبر6 بر 
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 پایین  ترین مسئولیت  ها - باید پیوسته شایستگی محور باشد. آن کس که درست 

از عهدۀ امور برآید، شایستگی رهبری امت را دارد.

ع ِم شماإی
بیان شده  این مطلب  آیۀ مذکور،  الکافی1 و تفسیر قمی2، ذیل  آنجایی که در حدیث دیگری در کتب  از 
که:»چون خدا، پیامبر را پدر مؤمنان قرار داده، او را به فراهم آوردن وسایل زندگی و پرورش یتیمان ایشان 
ملزم ساخته است.« و همچنین »آن حضرت6، سزاوارتر است به همۀ مؤمنان از نفس های ایشان 
در کار دین و دنیا، و زنان او، مادران ایشانند و صاحبان خویشی ها. بعضی از ایشان، سزاوارترند به بعضی 

دیگر از غیر ایشان، در میراث بردن در کتاب خدا«؛ بنابراین، حدیث این باب از نوع گونه تفسیری است.

حدیث هفتم باب
امام صادق7 از پیامبر خدا6 روایت کردند که حضرت فرمودند:

َماِم َأْن یْقِضیُه َفإِْن َلْ  اٍف َفَعَل اْلِ     َأیاَم ُمْؤِمٍن َأْو ُمْسِلٍم َماَت َو َتَرَك َدینًا َلْ یُكْن فِی َفَساٍد َو َل إرِْسَ
ِحیِم ْبِن َرْوٍح  ِه ْبِن اْلُمِغیَرِة َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َعْن َعْبِد الرَّ ِبیِه َعْن َعْبِداللَّ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن یْحیی َعْن أ 1 . ُمَحمَّ

ْرحاِم َبْعُضُهْم 
َ
وُلوا اْل

ُ
هاُتُهْم َو أ مَّ

ُ
ْزواُجُه أ

َ
ْنُفِسِهْم  َو أ

َ
ْولی  ِباْلُمْؤِمِنیَن  ِمْن  أ

َ
ِبی  أ - النَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ ْوِل اللَّ

َ
ِبی َجْعَفٍر)ع( ِفی ق

َ
اْلَقِصیِر َعْن أ

ْوَلی 
َ
ْمَرِة ِإنَّ َهِذِه الْیَة َجَرْت ِفی ُوْلِد اْلُحَسیِن7 ِمْن َبْعِدِه َفَنْحُن أ هِ  ِفیَمْن َنَزَلْت َفَقاَل َنَزَلْت ِفی اإْلِ ْولی  ِبَبْعٍض ِفی ِکتاِب اللَّ

َ
أ

اِس  ْلُت َفِلُوْلِد اْلَعبَّ
ُ
اَل اَل ق

َ
ْلُت َفُوْلُد َجْعَفٍر َلُهْم ِفیَها َنِصیٌب ق

ُ
ْنَصاِر ق

َ
ِه6 ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمَهاِجِریَن َو اْل ْمِر َو ِبَرُسوِل اللَّ

َ
ِباْل

اَل َو َنِسیُت ُوْلَد اْلَحَسِن7 َفَدَخْلُت َبْعَد َذِلَك 
َ
ِلِب ُکلَّ َذِلَك یُقوُل اَل ق ِفیَها َنِصیٌب َفَقاَل اَل َفَعَدْدُت َعَلیِه ُبُطوَن َبِنی َعْبِد اْلُمطَّ

ِدی ِفیَها َنِصیٌب َغیَرَنا. )کلینی، محمد  ِحیِم َما ِلُمَحمَّ ِه یا َعْبَد الرَّ َعَلیِه َفُقْلُت َلُه َهْل ِلُوْلِد اْلَحَسِن7 ِفیَها َنِصیٌب َفَقاَل اَل َو اللَّ
بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 288.(

ْنُفِسِهْم ...﴾ آمده است: چون خدا 
َ
ْولی  ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن أ

َ
ِبی أ 2 . در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، در شرح این آیه: ﴿النَّ

پیامبر)ص( را پدر مؤمنان قرار داده، او را به فراهم آوردن وسایل زندگی و پرورش یتیمان ایشان ملزم ساخته است. ازاین رو 
پیامبر)ص( بر منبر باال رفت و گفت: »هر کس مالی از خود بر جای گذارد...«، پس بدین گونه خدا بر عهدۀ پیامبر تکلیفی 
گذاشت؛ مانند تکلیف پدر نسبت به فرزند خود و بر عهدۀ مؤمنان تکلیف اطاعت از او را گذاشت؛ مانند اطاعت فرزند از پدر. 
و به همین گونه امیرمؤمنان و پس از او یکایك امامان، عهده دار تکلیفی شدند که پیامبر بر عهده داشت. )الحیاة، ترجمۀ 

احمد آرام، ج 2 ، ص 405(
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َدقاُت لِْلُفَقراِء َو اْلَساِكنیِ ...﴾ اْلیَة  اَم الصَّ یْقِضِه َفَعَلیِه إِْثُم َذلَِك إِنَّ اللََّ َتَباَرَك َو َتَعاىَل یُقوُل: ﴿إِنَّ
َماِم َفإِْن َحَبَسُه َفإِْثُمُه َعَلیِه. )توبه،60(؛ َفُهَو ِمَن اْلَغاِرِمنَی َو َلُه َسْهٌم ِعنَْد اْلِ

پآدیخت نِهی مسگمان یز ریه زکاَ
بر اساس داللت حدیث، هر گاه مسلمانی بمیرد و بدهی داشته باشد، به شرط آن که در مخارج زندگی 
اسراف و زیاده روی نکرده و در راه گناه - مانند آشامیدن شراب و برگزاری مجالس فسق و فجور - مصرف 
نکرده باشد، پس پرداختن این دیون از بیت المال واجب است. اما این که پیامبر اکرم6 فرمودند: اگر 
امام نپردازد، گناهش به گردن اوست، مطلبی است که به صورت فرض محال برای بیان واقع و حقیقت 

به نحو قضیۀ شرطیه بیان شده است و هیچ گونه اشاره و داللتی به وقوع آن ندارد.1

مستمِ رآاِی
ُت ِلْلُفَقَراِء َو اْلَمَساِکیِن َو اْلَعِمِلیَن َعَلیْه ...﴾.2 تمام مفّسران، 

َ
َدق َما الصَّ در آیۀ 60 سورۀ توبه آمده است: ﴿ِإنَّ

صدقات را به معنای زکات گرفته  اند و گفته شده زکات را از این جهت صدقه نامیده اند که داللت بر صدق 
نیت عبد در عبودّیت دارد و دفع بال می  کند.3 صدقات که همان زکات اموال است، به داللت آیه، مصرف 
آن اختصاص به هشت گروه دارد، که در ترجمۀ آیۀ مذکور گذشت. البته این که ویژگی ها و اوصاف هر 
با عنایت به فرمودۀ پیامبر  باید باشد، در کتب تفسیری، فقهی و جوامع حدیثی بیان شده  اند.4  گروه چه 
اکرم6 در حدیث: »اگر کسی بمیرد و بدهی داشته باشد، بر امام واجب است از طریق زکات بدهی 
اشخاص را بپردازد«؛ نتیجه می  شود بعد از پیامبر6 نیز باید زکات در اختیار ائمه و در دوران غیبت در 
اختیار حاکمان اسالمی قرار گیرد، تا برای رفع نیازهای ضرورِی شخصی و اجتماعی افراد از گروه  های 

پیش  گفته تقسیم کنند و بپردازند.

1 . مصطفوی، سید جواد؛ پیشین؛ ج  2، ص 265.
2 . صدقات، فقط ویژۀ نیازمندان و تهیدستان )زمین گیر( و کارگزاران )جمع و پخش آن( و آنان که باید دل هایشان )برای 
تمایل به اسالم( به دست آورده شود، و برای )آزادی( بردگان و )پرداخت بدهی( بدهکاران و )هزینه کردن( در راه خدا 
)که شامل هر کار خیر و عام المنفعه می شود( و در راه ماندگان است؛ )این احکام( فریضه ای از سوی خداست، و خدا دانا 

و حکیم است.
3 . میرزا خسروانی، علی رضا؛ تفسیر خسروی، تهران: انتشارات اسالمیه، 1390ق، ج  4، ص 7.

4 . قمی، علی بن ابراهیم؛ پیشین؛ ج 1، ص 29 و طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: 
انتشارات ناصر خسرو، 1372ش، ج  5، ص 65 و قرشی، سید علی اکبر؛ تفسیر أحسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت، 

1377ش، ج  4، ص 255 و طباطبایی، سید محمد حسین؛ پیشین؛ ج  9، ص 311.
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ع ِم شماإی
چون آیۀ مذکور در همین حدیث این باب بیان شده، پس حدیث به بیان تفسیر آیۀ یاد شده پرداخت، ازاین رو 

روایت از گونه  های تفسیری به شمار می  آید.

حدیث هشتم باب
 از امام باقر7 از رسول اکرم6 نقل شده است:

َماَمُة إِلَّ لَِرُجٍل فِیِه َثَلُث ِخَصاٍل: َوَرٌع حْیُجُزُه َعْن َمَعاِصی اللَِّ َو ِحْلٌم یْمِلُك بِِه  َلَتْصُلُح اْلِ
ِحیِم. َو فِی ِرَوایٍة ُأْخَرى:َحتَّى  َغَضَبهُ  َو ُحْسُن اْلِوَلیِة َعَل َمْن یِلی َحتَّى یُكوَن َلُْم َكاْلَوالِِد الرَّ

ِحیِم.  ِعّیِة َكاْلَِب الرَّ یُكوَن لِلرَّ
قسمت آخر حدیث اشاره دارد به این که امام باید نسبت به رعّیت مانند پدری مهربان باشد.

مستمِ رآاِی
وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم  ﴿َفباِم َرْحٍَة ِمَن اللَِّ لِنَْت َلُْم َو َلْو ُكنَْت َفظًّا َغلیَظ اْلَقْلِب لَْنَفضُّ
َو اْسَتْغِفْر َلُْم َو شاِوْرُهْم فِی اْلَْمر ﴾؛1 )اى پیامرب!( پس به مهر و رحتى از سوى خدا با 
آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى، از پریامونت پراكنده مى شدند. 
بنابراین، از آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش بخواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و 

چون تصمیم گرفتى، بر خدا توكل كن، زیرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد.
اخالقی  فوق العاده  مزایای  از  یکی  به  حدیث،اشاره  با  ارتباط  در  آیه  این  در  استناد:  دلیل 
پیامبر6شده است و می فرماید: در پرتو رحمت و لطف پروردگار، تو با مردم مهربان شدی؛ در حالی 
که اگر خشن و تندخو و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند. روشن است که اینجا یکی از موارد 
روشن عفو و نرمش و انعطاف بود و اگر پیامبر6 غیر از این می کرد، زمینه برای پراکندگی مردم کامال 
فراهم بود. از این آیات برداشت می شود که شرط صالحیت امامت و مدیریت، این است که در برابر حوادث 
- با در نظر گرفتن مصالح اسالم و مسلمین - تدبیر درستی داشته باشد و آنان را خوب سرپرستی نماید و 

با خوی نیك با مردم مدارا کند.

1 . آل عمران، 159.
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ع ِم شماإی
فیض االسالم اصفهانی، در جلد پنجم کتاب خود ترجمه و شرح نهج البالغه در ذیل نامۀ 53 امام علی7 

به مالك بن حارث اشتر آورده است: 
هنگامی که حضرت او را والی مصر کردند، فرمودند: مهربانی و خوش رفتاری و 

نیکویی با رعّیت را در دل خود جای ده . 
بنابراین نتیجه می گیریم که این حدیث گونۀ  آیۀ مذکور اشاره کرده است.  اینجا به  فیض اإلسالم در 

تفسیری است.

حدیث نهم باب
از امام رضا7 نقل شده است:

َماُم  َسَع َو إِلَّ َقَض َعنُْه اْلِ َل َسنًَة َفإِِن اتَّ اْلُْغَرُم إَِذا َتَدیَن َأِو اْسَتَداَن فِی َحقٍّ اْلَوْهُم ِمْن ُمَعاِویَة ُأجِّ
ِمْن َبیِت اْلَاِل.

مضمون حدیث، دادن مهلت به بدهکار تا یک سال است و اگر توان پرداخت نداشت، امام بدهی او را 
از خزانۀ عمومی و بیت المال بپردازد.

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

ُقوا َخرٌی َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمون﴾؛ و اگر  ٍة َو َأْن َتَصدَّ ٍة َفنَظَِرٌة إىِل  َمیَسَ ﴿َو إِْن كاَن ُذو ُعْسَ
)بدهكار( تنگدست بود، )بر شامست كه ( او را تا هنگام توانایى مهلت دهید و بخشیدن 
مهه وام )و چشم پوشى و گذشت از آن، در صورتى كه توانایى پرداختش را ندارد(؛ اگر 

)فضیلت و ثوابش را( بدانید، براى شام برت است.
دلیل استناد به این آیه، حدیث ذیل می باشد.

شخصی در توضیح و تفسیر همین آیه )بقره،280( از امام رضا7 سؤال می کند: آیا منتظر ماندن و مهلت 
دادن، اندازه ای دارد که باید تا آن اندازه به این تنگدست مهلت داد و منتظر ماند؟ امام رضا7 فرمودند: 

آرى؛ باید آن قدر منتظر بامند تا خرب او به امام برسد، و دین او را از سهمى كه بدهكاران )در 
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بیت الال( دارند، بدهد؛ به رشط آن كه آن شخص مال را در راه معصیت مرصف نكرده باشد.1

ع ِم شماإی 
از آنجایی که مضمون حدیث این باب با حدیثی که امام رضا7 در تفسیر آیۀ استناد شده فرمودند، یکی 

است )یعنی مهلت به بدهکار(، ازاین رو گونه شناسی این حدیث در ارتباط با آیۀ ذکر شده، تفسیری است.

نتیجه گیری
ِعیِة َو  َماِم َعَلی الرَّ اساس کار این مقاله، مستندات قرآنی و گونه شناسی روایات باب »َما یِجُب ِمْن َحقِّ اإْلِ
َماِم« کتاب الکافی است؛ چرا که هدف، تبیین و شفاف سازی روایات معصومین:  ِعیِة َعَلی اإْلِ َحقِّ الرَّ
برای  آیه  پنجاه وپنج  حدود  نوشتار،  این  در  آمده  به دست  بررسی های  از  است.  قرآنی  آیات  به  استناد  با 
مستندات قرآنی روایات یافتیم. البته در بخشی از روایات، در متن خود آن ها به آیات قرآنی استناد شده است. 
همۀ احادیث این باب به استثنای یک مورد، مستند قرآنی دارند و گونه های احادیث آن، همه تفسیری 

هستند. 
اما  است،  دشوار  اگرچه  قرآن  با  آن  تطبیق  که  شده  مطرح  جزئیاتی  باب،  این  روایات  از  بعضی  در 
می توان شواهد درستی بر آن یافت. بنا به اقتضای کار، الزم بود که مطالب بعضی از قسمت  های روایت 
که طوالنی بود، به صورت موضوع بندی تقسیم شود و توضیحی اجمالی دربارۀ آن ها ارائه شود. این باب، 
در مجموع مشتمل بر ُنه روایت است، که در آن، هفده حق برای امام )مانند تقسیم برابر بیت المال، رفتار 
عادالنه با رعّیت، رحم بر جماعت مسلمین، احترام کردن بزرگان جامعه، رحم به ضعیفان جامعه( و شش 
حق برای رعّیت )مانند فرمان پذیری، عدم خیانت به والی، خیرخواهی، نسبت ندادن جهل به امام، دوری 

نکردن از حجت الهی، عدم غفلت از انجام وظیفه( ذکر شده است.

1 . حر عاملی، محمد بن حسین؛ وسائل الشیعه، ج 13، صص 91- 92و حکیمی، محمد رضا و دیگران؛ پیشین؛ ج  6، ص 660.
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