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 ۱۳۹۷، پاییز و زمستان ۴های حدیثی، سال دوم، شمارۀ آموزه

ِق َشرَّ َمْن َاْحَسنَت ِاَلْیه«بررسی جمله   »ِاتَّ
 های دینیه و سنجش مفهومی آن با آموز از حیث صدوری 

  ١سیدسلیمان موسوی  
 ٢میرزایی محمد             

 چکیده
ــهور  ــارت مش ــه«عب ــنَت ِالَْی ــْن اَْحَس ــرَّ َم ــِق َش ــه » ِاتَّ ــخنان منتســب ب ــه س از جمل

، بررسی حدیث بودن آن و درستی یا نادرستی ایـن انتسـاب. است معصومین
 صحت صدور این سخن از معصوم نیازمند بررسی وجود. سوال اصلی مقاله است

ای این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانـه. تآن در منابع حدیثی و تفسیری اس
به روش توصیفی و تحلیلی فراهم گشته است ضمن مفهوم شناسی واژگان دخیـل 

نشان ، کار رفته هبررسی سیر تاریخی منابعی که این عبارت در آنها ب، و بیان پیشینه
تـه شـده از نااستواری آن به عنوان حدیث دارد و بیشتر به عنـوان یـک مثـل پذیرف

بیـانگر نـوعی احتیـاط در ، داللت مطابقی عبارت یاد شده به شکل مطلـق. است
. مقابل احسان شونده اسـت و هـیچ گونـه داللتـی بـر ممانعـت از احسـان نـدارد

، بررسـی داللـی. داللت التزامی آن با عده دیگر آیات و روایات در تعارض است
در منابع شیعی » ال اصل له عند من«محتوایی و مضمون این تعبیر با اضافه وصف 

                                                 
 .۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۱۲/۱۰/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 کارشناسی ارشدعلوم حدیث، دانشگاه علوم اسالمی رضوی (نویسنده مسئول) .١

 m_soleyman@yahoo.com 
  (mirzaee6515@gmail.com)ویاستادیار دانشگاه علوم اسالمی رض .٢ 
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عنـد «ملحوظ داشتن قیـد . و نیز بررسی سندی منتهی به نتایج ذیل گردید و سنی
ای از روایـاتی ید به عدهؤ کند م که رویکرد موضوع را متحول می» لهمن ال اصل 

است که از اعتبار سندی خوبی برخوردار است ولی با روح آیات قرآن و تعـدادی 
، هرچند ممکن است برخی در مقابل نیکی و احسـان. ندارداز روایات سازگاری 

هـا  واکنش مثبتی نداشته و ناسپاسی کنند ولی اصل مطلوب بودن احسان به انسان
 . در غیر معصیت و لو به انسان گنه کار امر مسلمی است

 حذر کردن، شرور، احسان، حدیث، سنجش واژگان کلیدی:

 مقدمه
یکـی . های مختلفی بر روایات وارد شده استدر طی ادوار مختلف اسالمی آسیب

سخنان بـه ظـاهر زیبـا و دروغـی اسـت کـه از روی عمـد یـا سـهو بـه ، هااز این آسیب
ر شده کـه در نگـاه اول بـه این نسبت گاهی چنان مشهو . اندنسبت داده معصومین
 . را انکار نمود توان آن سختی می

ـِق َشـرَّ َمـْن «یـا  »َمْن َاْحَسنَت ِاَلْیه ِاْحَذر َشَرّ « عبارت، از جمله این سخنان معروف ِاتَّ
و یـا  است که در برخـی از متـون دینـی و شـبه دینـی بـه پیـامبر اکـرم »َاْحَسنَت ِاَلْیه
رسـد از بـدیهی تـرین  تعبیری که بـه نظـر مـی. نسبت داده شده است حضرت علی

یثیتـی و دینـی در ح، مـالی، پیامدهای آن سّد احسان و انفاق در ابعاد مختلف اخالقـی
ساحت فردی و اجتماعی است که با روح تعالیم دینی نسبت به احسان به مردم و کار را 

 . برای خدا انجام دادن در تعارض است
 ابتدا به دنبال آن است تا معـین گـردد آیـا ایـن سـخن از معصـوم، مقاله پیش رو

؟ پـژوهِش داللـی صادر شده است یا از جمله امثال و سخنان مشهور میـان مـردم اسـت
 . گام دیگر این مقاله است، های اسالمیمضمون این جمله و تطابق آن با دیگر آموزه

  تحقیق ۀپیشین. ۱
، در شعاع مطالعات نگارنـده، با وجود سابقه پیدایش این عبارت در منابع قرن پنجم

سـی حکایت از عدم برر ، فقه الحدیثی و تفسیری، بررسی آثار پژوهشی در زمینه رجالی
اقدامی برای بررسـی ، های شیعی و سّنیسندی و داللی این عبارت دارد و میان پژوهش

 . حدیث بودن این جمله و تطبیق آن با دیگر تعالیم اسالمی نشده است
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ِق َشرَّ َمْن َاْحَسنَت ِاَلْیه« بررسی تاریخی عبارت. ۲   »ِاتَّ
 در منابع و متون اسالمی

دهـد ایـن جملـه هـم بـه عنـوان قرن پنجم نشان مـیتعبیر مذکور از کهن ترین منبع 
ابتدا به سیر ، به منظور دستیابی به هدف مقاله. حدیث یاد شده است و هم به عنوان َمَثل
پردازیم و در  ن کریم و همسو با مسائل قرآنی میتاریخی نمود این عبارت در تفاسیر قرآ

ه به نحوی از این گزاره استفاده کنیم کهایی ورود میحدیثی و سایر کتاب ادامه به منابع
 . اندکرده

  کتب تفسیری و مرتبط با قرآن کریم .۲-۱
از  »الکشف و البیان عن تفسیر القـرآن«کتاب ، ترین سند موجود این جمله قدیمی

 : ق است. عالم قرن پنجم هـ، شابورییم ثعلبی نیابواسحاق احمد بن ابراه
؛ کردنـد در سـختی زنـدگی مـی امبرقبل از آمدن پیـ ]مردم[: کلبی گفته است«

بـه [ آوردنـد و زمـانی کـه پیـامبر دست نمی هاسبی برای سواری نداشتند و غنیمتی ب
اتـق شـر مـن «گویـد ز شدند و این مثل مشهوریست که مـینیا آمد از غنائم بی ]میانشان

  .)۵ /۷۱ :۱۴۲۲، ثعلبی نیشابوری( »ای بترسخوبی کرده ه اوکه ب از شر آن: ».احسنت الیه
 :۱۴۰۸، ابو الفتوح رازی( ابوالفتوح رازی در روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن

عینًا عبارت مذکور را بـه ) کشف األسرار و عدة األبرار( و میبدی قرن ششم در .)۹ /۲۹۹
کـه از مثـل بـودن خـارج  در قرن هفتم بـدون آن. اندعنوان َمَثل از قول کلبی نقل نموده

جا که از قول قشـیری  آن. پیدا کرده است )۷۴توبه/( فسیر قرطبی مستند قرآنیگردد در ت
أ تجد فی کتاب الله تعالی اتق شر من أحسنت «: نامی آمده است که از بجلی سوال شد

ـُه َو  -َو «، إلیه؟ قال نعم ْغنـاُهُم اللَّ
َ
ْن أ
َ
 :۱۳۶۴، قرطبـی( »َرُسـوُلُه ِمـْن َفْضـِله -مـا َنَقُمـوا ِإالَّ أ

۸/۲۰۸(.   
بیشـتر بـا » اتـق شـر مـن أحسـنت إلیـه«از این پس در برخی منابع تفسیری پیرامـون 

کـه در  روبرو هستیم چنـان، اضافاتی که بیشتر از مصادیق این عبارت به عنوان یک َمَثل
ای یـاد شـده کـه بـه از گروه پانزده نفـره» األحزان األذهان و جالء جالء«قرن هشتم در 

 تفسـیر مـنهج الصـادقینودر  .)۴ /۹۹ :۱۳۷۷، جرجـانی( داینـددنبال ترور شـبانه رسـول خ
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 /۲۹ :۱۳۷۳، شـریف الهیجـی( و در تفسیر الهیجی تصـریحا .)۴ /۲۹۹ :۱۳۳۶، کاشـانی( تلویحاً 
مصداق چنین تعبیری را منافقان قریش دانسته که پس از مهاجرت به برکـت رسـول  .)۲

 . پرداختند با رسول خدا خدا و غنایم فراوان توانگر شدند و به دشمنی و کینه
حـدیث اصـطالحی تعبیـر نشـده ، در هیچ یک از منابع یاد شده از عبارت مـذکور

. سـوره توبـه آمـده اسـت ۷۴در اکثر موارد این جمله به دنبال بیان شأن نزول آیه . است
دهد بعضـی از  آنها نشان می ۀات مختلفی نقل شده که همیه رواین آیشأن نزول ا  ۀدربار 

گفتـه بودنـد و پـس از فـاش شـدن  امبریاسالم و پ ۀای در بار  مطالب زننده، منافقان
ای بـر ضـد  ن توطئـهیانـد و همچنـ زی نگفتـهیـاد کردند کـه چیاسرارشان سوگند دروغ 

 . دیده بودند که خنثی گرد یچ امبریپ
دن یپـس از شـن» کتبـو «ام غـزوه یـدر ا» جـالس«نام  هکه از منافقان ب نیاز جمله ا
و ، ب نمـودیرا تکـذ امبریـرا انکار کـرد و پ دًا آنیشد امبریهای پ طبهبعضی از خ

، ده بـودیان را شـنیـن جر یکه ا» سیعامر بن ق«نام  هنه شخصی بیپس از بازگشت به مد
را بـازگو کـرد ولـی هنگـامی کـه خـود او نـزد » جـالس«امبر آمد و سخنان یخدمت پ

دو دستور داد در مسجد در کنـار  به هر امبریپ، آمد موضوع را انکار نمود امبریپ
عـرض » عامر«ولی، اد کردندیند هر دو سوگند یگو  اد کنند که دروغ نمییمنبر سوگند 

کس کـه راسـتگو اسـت معرفـی فرمـا!  امبرت نازل کن و آنیای بر پ هیخداوندا! آ: کرد
، ابالغ کـرد امبریه فوق را به پیل نازل شد و آیئجبر . ن گفتندیو مؤمنان آم امبریپ

، ای رسول خدا: گفت» جالس«د یرس »رًا َلُهْم یْ ُك َخ یَ ُتوُبوا یَ َفِإْن «هنگامی که به جمله 
، کـنم مانم و توبـه مـییشنهاد توبه کرده است و من از گناه خـود پشـیپروردگار به من پ

م یانـد کـه گروهـی از منافقـان تصـم ز نقل کردهیو ن. رفتیتوبه او را پذ امبر اکرمیپ
امبر را یـان راه شـتر پیهای م کی از گردنهیدر ، ام بازگشت از جنگ تبوكداشتند به هنگ

در پرتو وحـی الهـی  امبریولی پ، تا حضرت از باالی کوه به دره پرت شود، رم دهند
گاه شدیاز ا مهـار ناقـه را بـه دسـت ، و نقشه شوم آنها را نقـش بـر آب کـرد، ن ماجرا آ

تـا مرکـب کـامال در کنتـرل ، رانـد را می هم از پشت سر ناقه» فهیحذ«سپرد و » عمار«
گر بروند تا منافقان نتوانند در البالی مردم پنهان یحتی به مردم دستور داد از راه د ، باشد

کی شـب صـدای آمـدن یو هنگـامی کـه در آن تـار ، شوند و نقشه خود را عملی کنند
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د کـه فـورا به بعضی از همراهان دسـتور دا، دیای را پشت سر خود در آن گردنه شن عده
ا پانزده نفر بودند و قسمتی از صورت خـود ی، آنها که حدود دوازده، آنها را باز گردانند

دنـد متـواری یده بودند هنگامی که وضع را برای اجرای نقشه خـود نامسـاعد د یرا پوشان
ارانش یـك بـرای بعضـی از یك به یشان را یآنها را شناخت و نامها امبریولی پ، شدند
و ، ی از آنهـایکـی گفتـار نابجـایکنـد  ه اشاره به دو برنامه از منافقان مییآولی . برشمرد

مـًا وأن نزول تأرسد که هر دو ش ب به نظر میین ترتیای که خنثی شد و به ا گری توطئهید 
ها از ناحیـه افـرادی کـه با توجه به این خیانت .)۸ /۴۳ :۱۳۷۴، مکارم شیرازی( ح باشندیصح

مؤلفین بـا بیـان ایـن ، از فقر به بی نیازی رسیده بودند مبربه واسطه وجود مبارک پیغ
 . کنند معروف است به این مسئله اشاره میکه مثلی ، جمله

 منابع و متون حدیثی .۲-۲
ولـی در عـین حـال بـا یکـدیگر  در منابع حدیثی شاهد دو رویکرد متفاوت هسـتیم

غالبا در مجموعـه منـابعی  رویکرد اولیه که در منابع اهل سنت است که. منافاتی ندارند
را انکار نموده و در حاشیه بـه نادرسـتی مفهـوم  عبیر آمده که اصل حدیث بودن آناین ت
و توجیه قابل قبولی را برای آن منظور نموده اند مثل در عالم خارج نیز تصریح کردهاین 
المقاصد الحسنة فی األحادیث المشتهرة علـی «در کتاب  شمس الدین سخاوی. اند
 :نویسدمی قرن دهم» لسنةاأل 

ْحَسْنَت ِإَلیهِ : َحِدیث«
َ
ِق َشرَّ َمْن أ ویشبه أن یکـون مـن کـالم بعـض ، ال أعرفه، اتَّ

فقد قال علی ، بل هو محمول علی اللئام غیر الکرام، ولیس علی إطالقه، السلف
الکـریم یلـین إذا : بن أبی طالب کما فی ثانی عشر وحادی المجالسة للـدینوری

ما وجدت لئیمـا : وعن عمر بن الخطاب قال، واللئیم یقسو إذا ألطف، استعطف
  .)۶۰ :۱۴۰۵، السخاوی( »إال قلیل المروءة

بلکـه معنـای ؛ و بیشتر از سخنان سلف برشمرده را حدیث ندانسته بنابراین نه تنها آن
 دور از ههـای پسـت بـ را انسـان مـراد آن، را به عنوان یک مثل نیز مردود دانسـته مطلق آن

 .مسـتند کـرده اسـت داند و این معنا را به حدیثی از علی بن ابـی طالـب کرامت می
  .)همان(
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کشـف الخفـاء ومزیـل «آقای عجلونی از محدثین مشهور قرن دوازدهم در کتـاب  
است دقیقًا سـخن سـخاوی را » المقاصد الحسنه«نیز که مستدرکی بر کتاب » اإللباس

کید شده  .)۱ /۵۲ :۱۴۲۰، العجلونی( تکرار کرده است در قرون بعدی نیز بر مثل بودن آن تأ
، القـاوقجی؛ ۳۹-۳۸ :۱۴۱۲، العـامری( و از پذیرش آن به عنوان حدیث خود داری شده است

۱۴۱۵: ۳۲(.  
دوم در منابع حدیثی که غالبا ناظر به منابع حـدیث شـیعی اسـت برخـی از  درویکر 

اند که از جانب را حدیثی دانسته »اتق شر من احسنت الیه«تعبیر، حدیث پژوهان معاصر
ــالم ــرم اس ــه ص [ رســول مک ــه و دمن ــب ]۴۰۵کلیل ــی طال ــن اب ــی ب درة [ و عل

، صـدرایی خـویی؛ مهریـزی( وارد شده اسـت. ]۵۹۷، ۲۹۷، ۸۴نفثة المصدور ، ۳۴۶النادره/

۱۳۸۰: ۳۱۴/ ۱۷(.  
رد دوم در با یکدیگر تفاوتی ندارد زیرا در رویک دکه گفتیم این دو رویکر  البته چنان
بـدیهی . اسـتمن لا اصل له» عنـد «کـه آن وصـف  ی آمده استوصف، ادامه این تعبیر

موافق با همان معنایی است » الیهحسنت أاتّق شرّ من «است اضافه شدن این قید به تعبیر 
که سخاوی و مانند او منظور داشته واز اطالق درآمده و امکـان وقـوع خـارجی آن نیـز 

وی در شـرح . محقق معاصر مرحوم شهیدی نیز بدان اعتراف داردکه  چنان. وجود دارد
 : این بیت مولوی در دفتر سوم بخش هشتم که

 »اتق من شر من احسنت الیه  گفت حقست این ولی ای سیبویه«

ِق ِمن َشرِّ َمن أحَسنَت اَلیه«جمله: گفته است هـای را بعضی شـارحان از فرمـوده» اتَّ
. مانـدی امـام نمـی پیداسـت کـه بـه فرمـوده اق عباراتلیکن از سی، اند دانسته علی

 .)۴۷ /۴ :۱۳۷۹، شهیدی( »آن را َمَثل سائر ضبط کرده است .)۱۴۵: ۲ :۲۰۰۴، میدانی( ِمیدانی
قـرن ( شهاب الدین محمد خرندزی در نفثة المصدور، عبدالله بن مقفع در کلیله و دمنه

 )قــرن نهــم( فــن مســتطرفکتــاب المســتطرف فــی کــل  .)۱۷۰ :۱۳۷۰، خرنــدزی( )هفــتم
نیـز از  .)۵۱۴ :۱۳۶۶، اسـترآبادی( کتاب دره النادره در قرن دوازدهم و .)۳۷ :۱۴۱۹، االبشیهی(

 . اندآن به َمَثل یاد نموده
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  خانواده حدیثی .۲-۳
احتمـاًال  که خوردیم که نشان دهنده روایتی استدر بررسی این جمله به شواهدی بر 

 : تاین جمله از آن گرفته شده اس
نیا ِاّال َاْن ُتسی« ْفِس الَخبیثة َاْن تخرَج ِمَن الدُّ  »َء ِالی َمن َاحَسن ِالیها َحراٌم َعلی النَّ
  .که البته با تغییراتی در منابع مختلف زیر ذکر شده است 

 : در تفسیر نوین از تفاسیر معاصر آمده است که
ْفِس ال«روایت شده که  از رسول اکرم« نیا َحراٌم َعلی النَّ َخبیثة َاْن تخـرَج ِمـَن الـدُّ

بر آنکه روح پلیدی دارد روا نیست کـه از دنیـا «یعنی  »َء ِالی َمن َاحَسن ِالیها ِاّال َاْن ُتسی
مـا  هایـن جهـت بـ هبـ. »او نیکی کرده بدی کند هنسبت ب که هر کس هکه ب برود مگر آن
  .)۲۲۵ :۱۳۴۶، شریعتی( »)اتق شر من احسنت الیه( اند که دستور داده

در  »نضرة اإلغریض فی نصـرة القـریض«مانند این بیان در منابع دیگری نیز مانند 
مالحویش آل ( ونیز تفسیر بیان المعانی در قرن چهاردهم )Shamela. ws( قرن هفتم هجری

به عنوان حدیث وارده تلقی به قبول شده این در حـالی اسـت کـه  .)۳۶۲ /۲ :۱۳۸۲، غازی
ء الـی مـن احسـن  فس الخبیثه ان تخرج مـن الـدنیا اال ان تسـیحرام علی الن««عبارت 

 /۱۵ :۱۳۸۳، الظـاهری( »النجوم الزاهرة فـی ملـوك مصـر والقـاهرة«در منابعی مانند  »الیها
در قرن نهم هجری و نیز در کشکول شیخ بهایی در قرن یازدهم به کالم حکیمانه  .)۳۵۳

  .)۱۳۳ /۲ :۱۴۱۸، شیخ بهایی( و مثل یاد شده است
چه که ذکر شد بر حدیث  دهد اسنادی به غیر از آن نشان می، های انجام شدهبررسی

ْفِس الَخبیثة« داللت ندارد و در این اسناد هم دلیـل قـاطعی برحـدیث  »...َحراٌم َعلی النَّ
 . بودن این روایت موجود نیست

   بررسی مفهومی .۲-۴

   از حیث داللت مطابقی .۲-۴-۱
به بررسی  ن وضعیت سندی این جمله و عدم حدیث بودن آنمعلوم شد اکنون بعد از

ستورات وارد شـده پردازیم و مطابقت مفهوم و مضمون این گزاره را با د ی آن میمفهوم
 . کنیم در شرع بررسی می
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کند کـه بـه  و مطلق این جمله تنها انسان را متوجه خطرات کسی می مفهوم مطابقی
دم احسان و نهی از نیکی کردن حتی نسبت هیچ صراحتی بر ع او خوبی کرده است و

امری ممکن است و وقـوع ، هرچند بدی کردن در مقابل احسان. های بد نداردبه انسان
َو مـا  ...﴿: کند منافقان بیان می ۀرا دربار  که قرآن کریم آن چنان؛ آن بهترین دلیل است

ُه َو َرُسـوُلُه ِمـْن َفْضـ ْغناُهُم اللَّ
َ
ْن أ

َ
آنهـا فقـط از ایـن انتقـام «: )۷۴: توبـه( ﴾...ِلهِ َنَقُموا ِإالَّ أ

. »نیـاز سـاختند بـی، خـود) و کـرم( آنان را بـه فضـل، گیرند که خداوند و رسولش می
   .)۵۵۷ /۵ :۱۴۰۷، کلینی( نمونه مجرب آن است، روایت کافی نیز در بیان ماجرای آن زن عفیفه

  از حیث داللت التزامی .۲-۴-۲
گویـد انسـان نبایـد بـه این جمله به ما میلت التزامی برخی ممکن است بگویند دال

اینان احادیثی را هم برای ادعایشان . کسی احسان کند زیرا از شّرش در امان نخواهد بود
نیک نخواهد بود ، کار نیک«: که فرمودند کنند مانند حدیث امام صادق میمطرح 

چهار «: امام باقر .)۴۱۶ /۴ :۱۴۱۳، شیخ صدوق(١»جز برای فردی که حسب یا دین دارد
کـار نیکـی ، رفاقتی که برای انسان بی وفا مصرف شـود: روند چیز است که به هدر می

شود اما گوش فرا  علمی که برای انسانی یاد داده می، که برای انسان ناسپاس انجام شود
حـر ( ٢».و رازی که به نزد کسی نهاده شـود کـه نگهـداری از آن نتوانـد کنـد دهد نمی
انسـانی ای مفّضـل هـر گـاه خواسـتی بـدانی «: امام صـادق .)۲۹۹: ۱۶ :۱۴۰۹، یعامل

اگر . دهد و کار نیکش را برای که انجام می بنگر عطا، مند مند است یا سعادت شقاوت
اگـر آن را بـرای نـا اهلـش که به سوی خیر است و  دهد بدان را برای اهلش انجام می آن

 اوال .)۳۰۰ /۱۶ :۱۴۰۹، همانجـا( ٣».دا خیـری نیسـتکه برای او نزد خ دهد بدان انجام می
ِق ِمن َشرِّ َمن أحَسنَت اَلیه«این احادیث ناظر به مطلق تعبیر  نیست بلکه نـاظر بـه ایـن » اتَّ

شماریم و ثانیا بـا را خیلی بعید نمی است که ما آن» عند من ال اصل له«جمله با وصف 
                                                 

ْو ِدین. ١
َ
ِنیَعُة َال َتُکوُن َصِنیَعًة ِإالَّ ِعْنَد ِذی َحَسٍب أ  .  الصَّ

ٌة ُتْمَنُح َمْن َال َوَفاَء َلُه َو َمْعُروٌف یوَضُع ِعْنَد َمْن َال یْشُکُرُه َو ِعْلٌم یعَ . ٢ ْرَبٌع َتْذَهُب َضیاعًا َمَودَّ
َ
ُم َمْن َال یْسـَتِمُع أ  لَّ

  َلُه َو ِسرٌّ (یوَضُع ِعْنَد َمْن َال َحَضاَنَة َلُه).
ْم َسِعیٌد َفاْنُظْر َسیَبُه َو َمْعُروَفُه ِإَلی َمْن یْصَنعُ . ٣

َ
ُجُل أ  َشِقی الرَّ

َ
ْن َتْعَلَم أ

َ
َرْدَت أ

َ
ُل ِإَذا أ ُه َفِإْن َکاَن یْصَنُعُه ِإَلی یا ُمَفضَّ

ُه إِ  نَّ
َ
ْهُلُه َفاْعَلْم أ

َ
ِه َخیٌر. َمْن ُهَو أ ُه َلیَس َلُه ِعْنَد اللَّ نَّ

َ
ْهِلِه َفاْعَلْم أ

َ
 َلی َخیٍر َو ِإْن َکاَن یْصَنُعُه ِإَلی َغیِر أ
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ان نمـودن بـه ها به احس ت که از انساناحادیثی اس همین معنای وصفی نیز در تعارض با
 : کنداهل و نااهل دعوت می

که شایسته نیست انجام  است و آن که شایسته کار نیک را برای آن«: امام صادق
از  .)۲۹۴ /۱۶ :۱۴۰۹، همانجا( ١»بده که اگر او شایسته نیست تو برای انجام آن شایسته ای

نقـل ، با اندکی تفـاوت، مانند این روایتنیز  از پدرانشان از رسول اکرم امام رضا
باالترین درجه خردمندی بعد از «: رسول اکرم .)۲۹۵ /۱۶ :۱۴۰۹، همانجـا(٢شده است

  .)همانجا(٣».کردار است ام کار نیک برای راست کردار و بددوستی با مردم و انج، ایمان

 نگاه قرآنی .۲-۵
بـه طـور قطـع  ناه و معصیتقبل از هر چیز باید توجه داشت یاری کردن کسی بر گ

َو ال ﴿ :فرمایـدگونـه کـه خداونـد مـی همان. آن شکی ندارد نادرست است و کسی در
ْثِم َو اْلُعْدواِن  الشیعه در بابی تحت عنـوان  همچنین در وسائل .)۲: مائده( ﴾َتعاَوُنوا َعَلی اْإلِ

اِلِم یَباُب َتْحرِ « ِة َقَلـٍم یِم َمُعوَنِة الظَّ   یَو َطَلـِب َمـا ِفـ َن َو َلْو ِبَمـدَّ
َ
ْلـِم یِد ْیـأ  »ِهْم ِمـَن الظُّ

به عنوان مثال در حدیثی به سند موثق از امام . احادیثی در این باره گرد آوری شده است
ْلِم َو اْلُمِعـ«: این چنین آمـده اسـت صادق اِضـیاْلَعاِمـُل ِبـالظُّ ِبـِه ُشـَرَکاُء  یُن َلـُه َو الرَّ

، این است که از نگـاه قـرآن ۀاما بحث اصلی دربار  .)۱۷۸ /۱۷ :۱۴۰۹، حر عاملی( »َثَالَثُتُهْم 
شود به کسی که به انسـان معمـولی یـا نااهـل و حتـی معصـیت کـار و یـا اساسـًا آیا می

غیرمسلمان است در غیر معصیت کمک کرد یا خیر؟ نگاه آیات قـرآن بـه ایـن جـواب 
 : باشدگواه می مثبت است و آیات متعددی بر آن

درباالترین حالت یکی از شاخصه، شخصی با وجود بدی دیدن از او بهنیکی کردن . ۱
بندگانی کـه نـه تنهـا ظلـم ؛ بندگان ظالم ونااهل است های خداوند رحمان نسبت به

طاب بـه خداوند در خ. اند بلکه تقاضای تسریع در فرستادن عذاب را نیز دارندکرده
بَّ  ...﴿: گویـد این افراد و تمام مردم می اِس َعلیَو ِإنَّ َر ُظْلِمِهـْم َو ِإنَّ   َك َلُذو َمْغِفَرٍة ِللنَّ

                                                 
نْ ١

َ
ْهَلُه َفُکْن أ

َ
ْهِلِه َفِإْن َلْم یُکْن ُهَو أ

َ
ْهُلُه َو ِإَلی َمْن َلیَس ِمْن أ

َ
ْهِلِه. . اْصَنِع اْلَمْعُروَف ِإَلی َمْن ُهَو أ

َ
 َت ِمْن أ

نْ . ا٢
َ
ْهُلُه َفأ

َ
ْهِلِه َفِإْن َلْم ُتِصْب َمْن ُهَو أ

َ
ْهُلُه َو ِإَلی َمْن َلیَس ِمْن أ

َ
ْهُلُه. ْصَنُعوا اْلَمْعُروَف ِإَلی َمْن ُهَو أ

َ
 َت أ

اِس َو اْصِطَناُع اْلَخیِر ِإَلی ُکلِّ َبرٍّ َو َفاِجرٍ ٣ ُد ِإَلی النَّ َودُّ یَماِن التَّ ُس اْلَعْقِل َبْعَد اْإلِ
ْ
  .. َرأ
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َك َلَشِد  بَّ بـا اینکـه ظلـم  -و پروردگـار تـو نسـبت بـه مـردم«: )۶: رعـد( ﴾ُد اْلِعقابیَر
د یپروردگـارت دارای عـذاب شـد) ،ن حـالیدر ع( و دارای مغفرت است -کنند می

 :گوید در تفسیر این آیه می) ره( عالمه طباطبایی. »است
إن ربـك ذو رحمـة  یبـا أیکـون اسـتعجالهم أمـرا عج یان السبب فـید بیفیو « 

د و قـد یع أحوالهم حتی حال ظلمهم و ذو غضب شدیجم یواسعة تسع الناس ف
سـألون یع رحمتـه و مغفرتـه و یعرضـون عـن وسـیسبقت رحمته غضبه فما بالهم 

 :»بید عقابه و هم مستعجلون؟ إن ذلك لعجیشد
 ]در درخواسـت عـذاب[علت آن است که چرا عجله کـردن آنهـا بیان  ]این جمله[« 

دارای رحمتـی واسـع و در همـه  ،پروردگـار تـو ]به این بیان کـه[. امری عجیب است
 ]اّمـا[و دارای غضـبی شـدید اسـت ، حتی در هنگام ظلمشـان، حاالت بر مردم است

سعه از رحمت وا را چه شده است که پس آنان، رحمتش بر غضبش پیشی گرفته است
 :۱۴۱۷، طباطبـایی( ».کننـد له طلب مـیکنند و عقابش را با عج و مغفرتش دوری می

۱۱/ ۳۰۱(.  

یکی از  را قرآن کریم نیک رفتاری نسبت به فردی که با انسان بد رفتاری کرده است. ۲
داند کـه هرکسـی را یـارای رسـیدن بـدان نیسـت و  های انسانی میواالترین شاخصه

را از ایـن رفتـار منصـرف کنـد و بـدین  صدد است که انسـانشیطان همیشه در  احیانا
دعوت به پناه جستن ، های ویجهت خداوند انسان را برای در امان ماندن از وسوسه

یَئةُ ﴿: کنـد به دامان خود می ْحَسـُن َفـِإَذا  َو َال َتْسَتِوی الَحَسَنُة َو َال السَّ
َ
تِی ِهَی أ اْدَفْع ِبالَّ

ِذی َبیَنَك َو َبینَ  ُه َولٌی َحِمیٌم الَّ نَّ
َ
ئَهـا ِإالَّ  ٭ ُه َعَداَوٌة َکأ ِذیَن َصَبروْا َو َما یَلقَّ ئَها ِإالَّ الَّ َو َما یَلقَّ

هِ  ٭ ُذو َحظٍّ َعِظیٍم  یَطِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباللَّ َك ِمَن الشَّ ا ینَزَغنَّ ـِمیُع اْلَعِلـیُم  َو ِإمَّ ُه ُهَو السَّ  ﴾ِإنَّ
 : )۳۶ -۳۴ -۳۵: فصلت(

) خـواهی دیـد( ناگـاه، ز نیکی و بدی یکسان نیست بدی را با نیکی دفع کـنهرگ«
اّما جـز ، گویی دوستی گرم و صمیمی است!، کس که میان تو و او دشمنی است همان

 و جز کسانی که بهره عظیمی، رسند کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی
هایی از شـیطان متوّجـه  و هر گاه وسوسه، دند!گر  دارند به آن نایل نمی) از ایمان و تقوا(

 .»از خدا پناه بخواه که او شنوده و داناست!، تو گردد
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ها را پذیرفتند و سختی کتابی که بعد از شناخت اسالم آن اهل ۀقرآن کریم دربار . ۳
، های ایناناز جمله ویژگی. ها را تحمل کردند دو اجر وثواب در نظر گرفته استو آزار

َتیِن ِبمـا َصـَبُروا َو ﴿: های مردم با نیکی کردن استبدیجبران  ْجَرُهْم َمـرَّ
َ
ولِئَك یْؤَتْوَن أ

ُ
أ
ا َرَزْقناُهْم یْنِفُقون یَئَة َو ِممَّ  . )۵۴: قصص( ﴾یْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة السَّ

الکـالم : و المراد بالحسـنة و السـیئة قیـل، الدرء الدفع«: گویدعالمه طباطبایی می
و ، العمل الحسن و السـیئ و همـا المعـروف و المنکـر: و قیل، لکالم القبیحالحسن و ا

و سیاق اآلیات أوفق للمعنی األخیـر ، الخلق الحسن و السیئ و هما الحلم و الجهل: قیل
 .)۱۶ /۵ :۱۴۱۷، طباطبایی( »فیرجع المعنی إلی أنهم یدفعون أذی الناس عن أنفسهم بالمدارأة

چند قول [» سیئه«و » حسنه«ه معنای دفع است و در مراد از و ب» الدرء«یْدَرُؤَن از «
اند یعنی عمل برخی گفته. یعنی کالم نیکو و کالم زشت: اند برخی گفته ]. وجود دارد

اخـالق خـوب و : انـد برخـی گفتـه. خوب و عمل بد که همان معروف و منکر هستند
. احتمـال اخیـر اسـتسیاق آیات موافق تر بـا . اخالق بد که همان حلم و جهل هستند

 »کنند دم را از خودشان با مدارا دفع میگردد که آنان اذیت مر  معنا به این برمیپس 
َدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمساکیِن َو اْلعـاِملیَن َعَلیهـا َو ﴿: فرمایدقرآن کریم می. ۴ َما الصَّ ِإنَّ

قاِب َو اْلغاِرمیَن َو  َفِة ُقُلوُبُهْم َو ِفی الرِّ ـِه َو   فی اْلُمَؤلَّ یَضًة ِمـَن اللَّ بیِل َفر ِه َو اْبِن السَّ َسبیِل اللَّ
ُه َعلیٌم َحکیٌم  ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است کـه  زکات«: )۶۰: توبه( ﴾اللَّ

و کسـانی کـه بـرای جلـب محّبتشـان اقـدام ، کشـند آن زحمت می) جمع آوری( برای
) تقویـت آیـین( و در راه، بـدهکاران) ادای دیـن( و، بردگـان) آزادی( و بـرای، شود می
الهـی اسـت و خداونـد دانـا و حکـیم ) مهم( یك فریضه، این ،و واماندگان در راه، خدا

 . »است!

َفـِة ُقُلـوُبُهْم «های مصرف زکات را یکی محل در این آیه امـام . کنـد بیـان مـی»اْلُمَؤلَّ
کــافران و » لــوبهممؤّلفــة ق«: گویــدر تحریــر الوســیله مــیدر ایــن بــاب د) ره( خمینــی

بینی و تمایـل آنهـا بـه  گویند که به منظور خوشایمانی را می مانان مخالف یا سستمسل
جایز است انسان زکـات مـالش را بـه ، اسالم و قوت ایمانشان و یا شرکت آنها در جهاد

والتحقیـق « :فرمایدحب جواهر میصا .)۳۶۶ /۱ :۱۴۲۷، امام خمینـی( »آنها پرداخت نماید
أمل التام فی کلمات األصحاب واألخبار المزبورة ومعقد اإلجماع ونفی الخـالف بعد الت
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َفِة ُقُلوُبُهْم ( أن والمسـلمین ، عام للکافرین الـذین یـراد ألفـتهم للجهـاد أو اإلسـالم) اْلُمَؤلَّ
  .)۳۴۱ /۱۵ :۱۳۶۲، صاحب جواهر( »العقائد) الضعیفی خ ل( الضعفاء

توان از زکات که واجبی الهیست به کافر  که میبا توجه به تعریف فقها مالحظه شد 
 . باشد در جایی که به نفع اسالم باشد کمک کرد انسان نااهل هم که ممکن است یک

 : گویددر رابطه رفتار با والدین می ۲۴و ۲۳قرآن کریم در سوره اسراء در آیات . ۵

الَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیاه َوِباْلَواِلَد ﴿
َ
َك أ بُّ ْو َوَقَضی َر

َ
َحـُدُهَما أ

َ
ا یْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِکَبَر أ یِن ِإْحَساًنا ِإمَّ

یًما فٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًال َکِر
ُ
لِّ  ٭ ِکَالُهَما َفَال َتُقْل َلُهَما أ َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الـذُّ

یاِنی  بَّ ْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َکَما َر و پروردگار تو مقرر کرد که جـز او «: ﴾َصِغیًراِمَن الرَّ
احسان کنید اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنـار تـو  ]خود[را مپرستید و به پدر و مادر 

اوف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی  ]حتی[به سالخوردگی رسیدند به آنها 
ستر و بگو پروردگارا آن دو را و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگ) ۲۳( شایسته بگوی

 .»)۲۴( که مرا در خردی پروردند رحمت کن چنان
شود قرآن در رابطه با احسان با والدین تفاوتی بین مسلمان گونه که مشاهده می همان

 . نگذاشته است یا غیرمسلمان بودن و یا راست کردار بودن وبدکردار بودن

 : فرمایدار میهای ابر در مقام بیان ویژگیقرآن کریم . ۶

ِسیًرا﴿
َ
ِه ِمْسِکیًنا َویِتیًما َوأ َعاَم َعَلی ُحبِّ یـُد ، َویْطِعُموَن الطَّ ِه َال ُنِر َما ُنْطِعُمُکْم ِلَوْجِه اللَّ ِإنَّ

) و نیـاز( که به آن عالقه را با این) خود( و غذای«: )۷، ۸: انسان( ﴾ِمْنُکْم َجَزاًء َوَال ُشُکوًرا
مـا شـما را بـرای خـدا اطعـام ) گوینـد مـی( و، دهنـد و اسیر میدارند به مسکین و یتیم 

 .»خواهیم هیچ پاداش و تشکری از شما نمی، کنیم و می
زیرا از یک سو در مقام . توان بهترین دلیل برای مدعای خود بدانیم این دو آیه را می

ار های نیکوکار است و از طرف دیگردر آیه اول به صورت آشکبیان صفات ابرار وانسان
  یتـیم و، مسـکین: شـود به گروهایی که به آنها توسط ابرار احسان شده است اشاره مـی

 . است» اسیر«شاهد ما برای این بحث کلمه . اسیر
و المـراد باألسـیر مـا هـو الظـاهر منـه و هـو «: گویدباره می عالمه طباطبایی در این
ی بدر أو األسیر من أهـل إن المراد به أسار: و قول بعضهم. المأخوذ من أهل دار الحرب

القبلة فی دار الحرب بأیدی الکفار أو المحبوس أو المملوك مـن العبیـد أو الزوجـة کـل 



 

له 
جم

ی 
رس

بر
»

الَیه
 ت

َحسن
نْ ا

َرَّ م
قِ ش

اتَّ
 «

ي و
دور

 ص
یث

ز ح
ا

...

۳۹ 

 : )۲۰/۱۲۷ :۱۴۱۷، طباطبایی( »ذلك تکلف من غیر دلیل یدل علیه
مراد از اسیر همان معنای ظاهری آن است یعنی کسی که از دار الحرب به چنـگ «

انـد منظـور از آن اسـرای بـدر هسـتند یـا که برخی گفتـه ندرآمده باشد و ای ]مسلمانان[
که منظور زندانی یـا مملـوکی از  اسیران مسلمان در دارالحرب و در چنگ کفار و یا این

 .»باشد تکلفی است که دلیلی بر آن نیست ]انسان[بندگان یا زوجه 
: یـدگو این قسـمت آیـه شـریفه مـی ۀنه دربار آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمو 

اشـاره بـه » اسـیر«که ایـن  اما در این، روشن است» اسیر«و» یتیم«و» مسکین«معنی «
اند منظـور اسـیرانی اسـت  بسیاری گفته. کدام اسیر است در میان مفسران گفتگو است

، آوردنـد و به قلمرو حکومـت اسـالمی در مدینـه می، گرفتند که از مشرکان و کفار می
از آن بردگـانی اسـت کـه اسـیر دسـت مالـك خـود  اند کـه منظـور بعضی احتمال داده

ولی تفسیر اول از همه مناسب تـر و ، اند را به زندانیان تفسیر کرده و بعضی آن، باشند می
  .)۲۵/۳۵۳ :۱۳۷۴، مکارم شیرازی( »مشهورتر است

شـویم ه غیـر مسـلمان واقـف مـیبـه جـواز احسـان بـ» اسیر«با روشن شدن معنای 
جواز ، ق آیه نسبت به خوب یا بدکردار بودن افراد مورد احسانطور باتوجه به اطال وهمین

 . شود سان به هر انسان گرفتاری ثابت میاح
گذشـته  ۀجه و نتیجه گیری انجام شده در آیـدر آیه دوم کالمی وجود دارد که با تو 

ر بـه کسـانی ابرا، در این آیه. کند نما هموار می برای جمع دو دسته روایات متعارض راه
 : گوینداند میحسان کردهکه ا

یُد ِمـْنُکْم َجـَزاًء َوَال ُشـُکوًرا﴿ ِه َال ُنِر َما ُنْطِعُمُکْم ِلَوْجِه اللَّ ) ره( عالمـه طباطبـایی .﴾ِإنَّ
 : گویندذیل تفسیر این آیه می

و معنی کون العمل لوجه الله علی هذا کون الغایة فی العمـل هـی االستفاضـة مـن «
االقتصار علی ذلك و اإلعراض عمـا عنـد غیـره مـن الجـزاء رحمة الله و طلب مرضاته ب

هِ «: و لذا ذیلوا قولهم، المطلوب ما ُنْطِعُمُکْم ِلَوْجِه اللَّ ال ُنِریُد ِمـْنُکْم َجـزاًء َو «بقولهم » ِإنَّ
 :  )۲۰/۱۲۷ :۱۴۱۷، طباطبایی( »»ال ُشُکوراً 

ل تنهـا طلـب انجام شود این است که غایت عمـ» لوجه الله«که کاری  معنای این«
چه که در نزد غیر از جزاء مطلوب است  رحمت خداوند و رضایت او و دوری از هر آن
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ـهِ ِإنَّمـا نُ «کـه گفتنـد  به همین خـاطر اسـت کـه بعـد از ایـن. باشد  »ْطِعُمُکـْم ِلَوْجـِه اللَّ
یُد ِمْنُکْم َجزاًء َو ال ُشُکوراً «: گویند می  .»ال ُنِر

، قابلة العمل بما یعادله إن خیرا فخیرا و إن شرا فشـراالجزاء م«: گویند و در ادامه می
و یعم الفعل و القول لکن المراد به فی اآلیة بقرینة مقابلته الشکور مقابلة إطعامهم عمـال 

و المراد بـه فـی ، و الشکر و الشکور ذکر النعمة و إظهارها قلبا أو لسانا أو عمال. ال لسانا
 : )۲۰/۱۲۸ :۱۴۱۷، طباطبایی( »جمیل لسانااآلیة و قد قوبل بالجزاء الثناء ال

اگر خوبی کرده . چه با آن برابر است یعنی مقابله کردن با یک عمل با آن» جزاء««
رت پاسخ دهد و شامل فعـل و قـول است خوبی کند و اگر شر بوده است به همان صو 

اسـت عمـل  قـرار گرفتـه» شـکور«که در برابر  شود اّما مراد از آن در آیه به قرینه این می
زبانی یا عملی آن اسـت ، ذکر نعمت و اظهار قلبی» شکور«و » شکر«و . است نه زبان

 .»و مراد از آن در آیه که در مقابل جزاء قرار گرفته است سپاس زبانی است
اند مـیها کمک کردهبه بیان دیگر خانواده اطعام دهنده خطاب به کسانی که به آن

رضای خداوند انجام داده ایم و انتظار پاداش و تشکر ما این کار را برای کسب : گویند
، یعنی مـا از دو پاداشـی کـه بـرای احسـان کننـده وجـود دارد. از جانب شما را نداریم

 . نیازی به پاداش و تشکر شما نداریم و پاداش خداوند برای ما کافیست

 بررسی سندی روایات مشابه .۲-۶
ز در هـر دو دسـته ا. احادیث داشته باشیمبه این دو دسته از  حال باید نگاهی سندی

  .توان مشاهده کرداین روایات اسناد معتبری را می
  دسته اول

ُد ْبُن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن َصْفَواَن ْبِن یْحیی َعْن ُموَسـی ْبـِن َبْکـٍر َعـْن ُزَراَرَة  ُمَحمَّ
دٍ  اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْو ِدیٍن  َقاَل  َعِن الصَّ

َ
ِنیَعُة َال َتُکوُن َصِنیَعًة ِإالَّ ِعْنَد ِذی َحَسٍب أ    ...الصَّ

ایشان این طریـق . کند را به طریق خود از صفوان نقل می این خبر) ره( شیخ صدوق
 یرضـ -یته عن أبیی فقد رو یحیه عن صفوان بن یو ما کان ف«: کند گونه بیان می را این

پدر شـیخ  .)۴/۴۴۶  :۱۴۱۳، شیخ صدوق( » هیعن أب، م بن هاشمیبن إبراه ّی عن عل -الّله عنه
افراد  )۲۶۱: ۱۳۶۵ ،نجاشی( صدوق از بزرگانی بوده است که تصریح به وثاقتش شده است
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طـور کـه در ادامـه خواهـد  همـان، ابراهیم و پدرشان نیز بن دیگر در این طریق یعنی علی
 . نان گره خورده استاز بزرگانی هستند که اعتبار حدیث شیعه به آ، آمد

در » موسی بـن بکـر«اند و تنها دیگر افراد واقع در سند نیز جزو اجّال و اعاظم تشیع
کـه وجـود او نیـز در  .)۳۴۳ :۱۳۷۳، شیخ طوسـی( این میان به خطا رفت و به واقفیه پیوست

این سند موجب اشکال نیست زیرا که صفوان بن یحیی کـه از جملـه اصـحاب اجمـاع 
دو نفر دیگر از او و  ۀدر عده االصول دربار ) ره( و شیخ طوسی .)۵۵۶: ۱۴۰۹ ،کّشی( است

 .)۱/۱۵۴ :۱۴۱۷، شـیخ طوسـی( »وثق بهیرسلون إال عمن یروون و ال یال «: گوید بزرگان می
 . باشد» موسی بن بکر«تواند دال بر وثاقت  از او نقل حدیث کرده است که می

 : نقل شده استبه مفضل از سه طریق  روایت امام صادق

ُد ْبُن . ۱ بِ یْبِن ِإْبَراهِ  یِّ ْعُقوَب َعْن َعلِ یَ ُمَحمَّ
َ
بِ یَم َعْن أ

َ
َرَة یـِف ْبِن َعمِ یْ ٍر َعْن َس یْ ُعمَ  یِه َعِن اْبِن أ

هِ  ُبو َعْبِد اللَّ
َ
 . َقاَل َقاَل أ

ْخَباِر َعِن اْلُحَس  یُخ فِ یْ َو َرَواُه الشَّ . ۲
َ
ِه َعْن َهاُروَن ْبِن ُموَسـی یْ ِن ْبِن ُعبَ یْ اْلَمَجاِلِس َو اْأل ِد اللَّ

ِد ْبِن عِ  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِه ْبِن َجْعَفٍر َعْن أ اٍم َعْن َعْبِد اللَّ ِد ْبِن َهمَّ  یِّ َسـی َعـْن َعِلـیَعْن ُمَحمَّ

 . َرةَ یِف ْبِن َعمِ یْ ْبِن اْلَحَکِم َعْن َس 
ِل بْ . ۳ ُدوُق ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلُمَفضَّ   .)۱۶/۳۰۰ :۱۴۰۹، حر عاملی( ِن ُعَمَر ِمْثَلهُ َرَواُه الصَّ

اولین نفر محمد بـن ، به عنوان مثال در سند نخست. هر سه از اسناد معتبری هستند 
شـیخ ؛ ۳۷۷ :۱۳۶۵ ،نجاشـی( یعقوب کلینی است که در جاللـت و وثـاقتش شـکی نیسـت

محمد بن  ،)۲۶۰: ۱۳۶۵ ،نجاشی( راویان دیگر نیز چون علی بن ابراهیم .)۴۳۹ :۱۳۷۳، طوسی
 .)۱۸۹: ۱۳۶۵ ،نجاشـی( و سیف بن عمیره .)۵۵۶: ۱۴۹۰ ،کّشـی؛ ۳۲۷: ۱۳۶۵ ،نجاشی( ابی عمیر

تنها از ابراهیم بن هاشم بیانی بر وثاقـت نرسـیده . حداقل به وثاقتشان تصریح شده است
توان طعنـی بـر وی  روایاتی که از وی رسیده است نمی است که با توجه به تعداد عظیم

  .)۴: ۱۴۱۱ ،عالمه حلی( دهد حلی نیز قبول قول او را ترجیح میکرد و عالمه  وارد

  دسته دوم
اٍج  ِبی ُعَمیٍر َعْن َجِمیِل ْبِن َدرَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن یْعُقوَب َعْن َعِلی ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ُمَحمَّ

هِ  ِبی َعْبِد اللَّ
َ
 …َلی َمْن َقاَل اْصَنِع اْلَمْعُروَف إِ  َعْن أ

: ۱۴۰۹ ،کّشـی( وجود دارد که از اصحاب اجماع است »جمیل بن دراج«در این سند 
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که با توجه بـه  .)۱۲۶ :۱۳۶۵ ،نجاشی( به وثاقت و وجهه عظیم وی اشاره شده است  .)۳۷۵
 . توضیحات پیشین اعتبار این سند نیز مشهود است

  گیری نتیجه
ِق َشرَّ َمْن َاْحَسنَت ِالَ «عبارت به شکل مطلق حدیث نیسـت و در متـون حـدیثی » یهِاتَّ

شیعه و سنی جایگاهی به لحاظ سندی و داللی ندارد بلکه مثل معروفـی اسـت کـه بـه 
 . درستی مبدأ پیدایش و گوینده آن مشخص نیست

ِق َشرَّ َمْن َاْحَسنَت ِاَلیه عنـد مـن ال اصـل «این تعبیر حدیث نما با اضافاتی همچون ِاتَّ
تفرقه شیعی وارد شده و از سند درستی برخـوردار نیسـت امـا روایـاتی بـه در متون م» له

. مضمون و محتوای این تعبیر در میان روایات شیعی همراه با اسناد قابل قبول وجود دارد
روایـت مـذکور در تقابـل بـا روایـات و ، نکته قابل توجه آن اسـت کـه در فـرض اخیـر

ها در غیـر معصـیت اسـت  به همه انسانمجموعه آیاتی است که بیانگر احسان و خوبی 
چـه مهـم اسـت ایـن احسـان از  آن. هرچند از احسان شونده نتوان انتظار احسان داشت

 . سوی خداوند مورد تأیید است و اجر و ثواب خداوند بر آن امر مسلمی است

 نامه کتاب
عـالم ، امسـعید محمـد لحـ ،محقـقکل فـن مسـتطرف،  یالمستطرف ف ،ن محمد یشهاب الد، هییاألبش .۱

 . ۱۴۱۹، بیروت، الکتب
های اسالمی  اد پژوهشیبن رالقرآن،یروض الجنان و روح الجنان فی تفس، ن بن علییحس، ابوالفتوح رازی .۲

 .  ۱۴۰۸، مشهد، آستان قدس رضوی
 .تا ، بیهندنا،  ، بیچاپ سنگی، کلیله و دمنه، نصر الله بن احمد، ابوالمعالی .۳
شـرکت انتشـارات ، جعفـر شـهیدی ،مصحح تاریخ عصر نادرشاه، ه:دره نادر ، محمد مهدی ، استرآبادی .۴

 . ۱۳۶۶، چاپ سوم، تهران، علمی فرهنگی
 . ۱۳۸۲، دمشق، مطبعة الترقی بیان المعانی،، عبدالقادر، آل غازی .۵
، روتیـب، ةیـدار الکتـب العلم، یم النمـریالکر  محمد عبد ،محقق الکشکول،ن ، یمحمد بن حس ،بهائی .۶

۱۴۱۸ . 
 . ۱۴۲۲، روتیب، یاء التراث العربیدار إحر القرآن، یان عن تفسیالکشف و الب، احمد، وریشابیثعلبی ن .۷
 .  ۱۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران جالء األذهان و جالء األحزان،، ابو المحاسن، جرجانی .۸
، تیمؤسسة آل الب عة،یل مسائل الشر یعة إلی تحصیل وسائل الشیتفص، محمد بن حسن، حر عاملی .۹

 .  ۱۴۰۹، مق
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، امیر حسن یزدگردی ،تصحیح و توضیح نفثه المصدور،، شهاب الدین محمد، خرندزی زیدری نسوی .۱۰
 . ۱۳۷۰، چاپ دوم، تهران، ویراستار

یر الوسیلة، روح الله،،خمینی .۱۱  . ۱۴۲۷، چاپ دوم، تهران)، ره( مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تحر
، دمشـق -روت یـب، ةیالدار الشام -دار القلم  ألفاظ القرآن،مفردات ، ن بن محمدیحس، صفهانیاراغب  .۱۲

 . ۱۴۱۲، اول چاپ
، چـاپ پـنجم، تهـران، ریـر کبیانتشارات ام کشف األسرار و عدة األبرار،، ابوالفضل، بدیین میدالدیرش .۱۳

۱۳۷۱ . 
 نة،ث المشتهرة علی األلسیر من األحادیان کثیب یالمقاصد الحسنة فالـرحمن،  ، محمد بن عبدیالسخاو .۱۴

 . ۱۴۰۵، بیروت، دارالکتب العربی، محمد عثمان الخشت ،المحقق
 . ۱۳۴۶، تهران، شرکت سهامی انتشار ن،یر نو یتفس، محمد تقی، عتییشر  .۱۵
 .  ۱۳۷۳، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد جی،یف الهیر شر یتفس، محمد بن علی، جییف الهیشر  .۱۶
 . ۱۳۷۹، تهران ،انتشارات علمی فرهنگی شرح مثنوی،، سید جعفر، شهیدی .۱۷
ن یدفتر انتشارات اسالمی وابسته بـه جامعـه مدرسـ ه،یحضره الفقیمن ال ، محمد بن علی، شیخ صدوق .۱۸

 .  ۱۴۱۳، دوم ،چاپ، قم، ه قمیحوزه علم
ن حوزه یی مدرس دفتر انتشارات اسالمی جامعه ر القرآن،یزان فی تفسیالم، نید محمد حسیس، ییطباطبا .۱۹

 .  ۱۴۱۷، چاپ پنجم، قم، ه قمیعلم
 .  ۱۴۱۷، اول چاپ، قم ، أصول الفقه یالُعدة ف، محمد بن حسن، طوسی .۲۰
 چـاپ، قـم -ن بقـم المقدسـه یالتابعة لجامعة المدرس یمؤسسة النشر االسالم رجال الطوسی،، ــــــــ  .۲۱

 .  ۱۳۷۳، سوم
، مصـر، وزارة الثقافـة النجوم الزاهرة فی ملـوك مصـر والقـاهرة،وسف، ین یالد جمال ،یالحنف یالظاهر .۲۲

۱۳۸۳ . 
، دیـبکر عبد الله أبـو ز  ،محقق ث،یس بحدیان ما لیب یث فیالجد الحث، میأحمد بن عبد الکر ، یالعامر .۲۳

 . ۱۴۱۲، اضیر ، ةیالرا دار
وسف ید بن أحمد بن یعبد الحم ،قیتحقل اإللباس، یکشف الخفاء ومز ل بن محمد، یإسماع، یالعجلون .۲۴

  .۱۴۲۰، بیروت، ةیالمکتبة العصر ، یبن هنداو
 .  ۱۴۱۱، دوم چاپ، نجف اشرف -دار الذخائر  ،یرجال العالمة الحل، وسفیحسن بن ، عالمه حلی .۲۵
: وبسـایت شـاملةض، ینصـرة القـر  یض فـینضـرة اإلغـر ، المظفر بن الفضل، یالعراق ینیالحس یالعلو  .۲۶

shamela. ws 
فـواز أحمـد  ،قـقمح، ما ال أصل لـه أو بأصـله موضـوعیاللؤلؤ المرصوع فل، یمحمد بن خل ،یالقاوقج .۲۷

 . ۱۴۱۵، روتیب، ةیدار البشائر اإلسالم، زمرلی
یم، .۲۸ ) خ ومعـارف اسـالمییدفتر مطالعات تار ( میدار القرآن الکر ، ناصر، رازییمکارم ش: ترجمه قرآن کر

 . ۱۳۷۳، چاپ دوم، قم -
 . ۱۳۶۴، تهران، انتشارات ناصر خسرو الجامع ألحکام القرآن،، محمد بن احمد، قرطبی .۲۹
 . ۱۳۳۶، تهران، کتابفروشی علمی ن،ین فی الزام المخالفیمنهج الصادق ریتفس، اللهفتح  ،کاشانی .۳۰
، مشـهد -مؤسسـه نشـر دانشـگاه مشـهد ، ار معرفة الرجالیإخت - یرجال الکش، محمد بن عمر، کشی .۳۱

 .  ۱۴۰۹، اول چاپ
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  . ۱۴۰۷، چهارم چاپ، تهران، ةیالکتب اإلسالم دار ،یالکافعقوب ، یمحمد بن ، نییکل .۳۲
 . ۱۳۷۴، چاپ اول، تهران، ةیالکتب اإلسالم دار ر نمونه،یتفس، ناصر، رازییمکارم ش .۳۳
بـدیع الزمـان فروزانفـر از روی نسـخه  ،تصـیح مثنـوی معنـوی،، جـالل الـدین محمـد بلخـی، مولوی .۳۴

 . ۱۳۸۷، تهران، انتشارات ذهن آویز، نیکلسون
، سسه علمـی فرهنگـی دارالحـدیثمؤ ،  حدیثی شیعه، میراث، علی، صدرایی خویی؛ مهدی، مهریزی .۳۵

 . ۱۳۸۰، قم
د، دار المعرفـة، ین عبد الحمیی الدیمحمد مح ،، محققمجمع األمثالالفضل،  سابوری، أبویدانی النیالم .۳۶

 . ۲۰۰۴بیروت، 
ن بقم المشـرفه یالتابعه لجامعة المدرس یمؤسسة النشر االسالم ،یرجال النجاش، احمد بن علی، ینجاش .۳۷

 .  ۱۳۶۵، ششم چاپ، قم -
، لبنـان، روتیـب، یاء التراث العربـیدار إح شرح شرائع اإلسالم، یجواهر الکالم ف، محمد حسن، نجفی .۳۸

 .  ۱۳۶۲، هفتم


