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۱۵۰

 ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۵، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

 درحدیث معافیت شیعیان پژوهشی 
 جنون، جذام، برص و... از

 ١زینب براتی  
 چکیده

آن نفـی  ۀنسبت داده شده که درون مایـ در خصال صدوق روایتی به امام صادق
حـال  از شـیعیان اسـت ها همچون جنون، جذام، بـرص، ابنـه و... برخی از خصلت

اینگونه احادیث باعث  ۀدها در شیعیان وجود دارد و مشاه که برخی از این ویژگی آن
ی دشـمنان اسـالم و شـیعیان س و ناامیدی این قشر از شیعیان و شـبهه پراکنـأایجاد ی

دو نفـر از  ،واکاوی سندی این حدیث بیانگر مخـدوش بـودن آن اسـت ،شده است
باشد و صحابی معصوم نیز از سند حـذف شـده و شـرط  راویان حدیث ضعیف می

نـین بررسـی متنـی حـدیث در قالـب تحلیـل اتصال سند در آن محقـق نیسـت همچ
واژگان حدیث حاکی از معنایی متفاوت از فهم رایج آن اسـت بعـالوه ایـن حـدیث 

 ای از روایات متعارض بوده و با قرآن و عقل نیز سازگاری ندارد.  با دسته
 اعفی، شیعتنا، جنون، جذام، برص، ابنه :کلیدی  گانواژ

 مقدمه
 ۀی از نیازهـای اساسـی و مهـم در حـوز ز دیر باز یکا فهم سنت در کنار قرآن کریم

 مطالعات اسالمی بوده است. 

                                                 
 . ۱۲/۱۰/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۰۹/۰۷/۱۳۹۸تاریخ دریافت:  
 zeynab.barati1@gmail.com  حدیث دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری علوم قرآن و. ١
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۱۵۱
خود درآیـات قـرآن کـریم بـه پیـروی از سـنت دعـوت کـرده و متعال زیرا خداوند 

ْمـِر ِمـْنُکم﴿فرماید:  می
َ
وِلـی اْأل

ُ
ُسـوَل َو أ ِطیُعـوا الرَّ

َ
ـَه َو أ ِطیُعـوا اللَّ

َ
ِذیَن آَمُنـوا أ َها الَّ یُّ

َ
 ﴾یا أ

چرا که بخشی  ،پیروی از سنت، شناخت درست و اصولی آن است ۀاما الزم ،)۵۹/(نسـاء
گذر تاریخ دستخوش تغییر و تحریف و جعل شده است و در  ناز روایات معصومی

 کـه برخـی از ایـن ای تشخیص سره از ناسره را با مشـکل مواجـه کـرده اسـت بـه گونـه
لیه اسـالم شـده وگـاه باعـث بر عاحادیث دستاویزی برای دشمنان و شبهه پراکنی آنان 

 یکی از ایـن احادیـث ١خی ازمسلمانان و شیعیان گشته استس و ناامیدی در بر أایجاد ی
نسـبت داده شـده کـه ایشـان  در خصـال صـدوق بـه امـام صـادقاست کـه روایتی 
ْعَفی ِشیَعَتَنا ِمْن ِستِّ ِخَصاٍل ِمَن اْلُج «اند:  فرموده

َ
َوَجلَّ أ َه َعزَّ َو اْلُجَذاِم َو اْلَبَرِص   ُنوِن ِإنَّ اللَّ

هِ  اَس ِبَکفِّ َل النَّ
َ
ْن َیْسأ

َ
ْن ُیوَلَد َلُه ِمْن ِزًنا َو أ

َ
ْبَنِة َو أ

ُ
 .»َو اْأل

و   دور کرده است: جنون و جـذامما را از شش خصلت  ۀعشیمتعال (همانا خداوند 
 .ینکه زنازاده باشد و اینکه سائل به کف باشد)و ابرص و ابنه بودن 

األخبـار فـی فضـائل حدیث از خصال صدوق به کتب دیگـری همچـون شـرح  این
مستدرک  و ابن حیون، بحاراالنوار، أعالم الدین فی صفات المؤمنین األئمة األطهار

ورت راه یافته است و تـا کنـون شـرح و یـا نقـدی بـرآن صـل، الوسائل و مستنبط المسائ
 . نگرفته است

                                                 
بـیش از ده سـال اسـت : هـا سایت از یکی در برص به مبتالیان از یکی های دل و درد است جمله این از .١

وقتـی . شوم اما حاال روز به روز از خدا دور می ،زمانی عاشق خدا و اهل بیت بودم، که لک و پیس دارم
وقتـی  ،وقتی شبه لعنت خوانده شده است، ما نیست ۀشته شده است برص در شیعهای دینی نو  در کتاب

ایـن بیمـاری یـک  ۀوقتی در سریال مختار شـمر بـه واسـط ،مبتال به این بیماری است قاتل امام حسین
چگونه باید این نژاد پرستی ... کنند و ها با نگاه بدی به مبتالیان نگاه می وقتی مسلمان ،چهره منفور است

گوید اینها با اسـالم سـازگار نیسـت و اسـالم ایـن  ا تحمل کنم؟ چگونه سخن کسی را باور کنم که میر 
اگـر  ،شـود های دینی و فرهنگ دینی و تاریخ اینها به عینه دیده می با اینکه در همین کتاب، چنین نیست

گـاهی . بایـد باشـدنیـز ن... اینها خرد پذیر نیست و در اسالم نیست پس سنگسار و بـرده داری و ارث و
ایـن  ۀزندگی مـن بـه واسـط ،شدم ها بودم تا اینقدر تحقیر نمی کنم کاش در مملکت غیرمسلمان رزو میآ

گـردم  شاید دارم به دنبال خدای دیگری مـی ،راهی که نه راه پیش دارم و نه راه پس ،بیماری وارونه شد
 . که این چنین نباشد
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 بررسی سند حدیث .۱
طریق صـدوق و وی از  از غیر حدیث این است که آن گویای ثاسناد حدی بررسی

پدرش از محمد بن یحیی عطار از ابوسعیدآدمی از احمد بن محمد سیاری از محمد بن 
 طریق دیگری ندارد.  خبر داده که از امام صادق یحیی الخزاز از کسی

ُد « َثَنا ُمَحمَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ ِبی َرِضَی اللَّ
َ
َثَنا أ ُبـو َسـِعیٍد  َحدَّ

َ
َثَنا أ اُر َقـاَل َحـدَّ ْبُن َیْحَیی اْلَعطَّ

اِرِی  یَّ ٍد السَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِبـی   اْآلَدِمیُّ َعْن أ

َ
ْخَبـَرُه َعـْن أ

َ
ْن أ اِز َعمَّ ِد ْبِن َیْحَیی اْلَخزَّ َعْن ُمَحمَّ

ْعَفی ِشیَعَتَنا مِ 
َ
َه َعزَّ َو َجلَّ أ ِه ع َقاَل: ِإنَّ اللَّ َو اْلُجـَذاِم َو   ْن ِستِّ ِخَصاٍل ِمَن اْلُجُنـوِن َعْبِد اللَّ

هِ  اَس ِبَکفِّ َل النَّ
َ
ْن َیْسأ

َ
ْن ُیوَلَد َلُه ِمْن ِزًنا َو أ

َ
ْبَنِة َو أ

ُ
 .)۳۳۶/ ۱ : ۱۳۶۲ ،(ابن بابویه »اْلَبَرِص َو اْأل

الحسن علی بن حسین بن بابویـه شـیخ ابو علی بن حسین بابویه(پدر شیخ صدوق): 
، نجاشی او را ثقـه )۲۵۲/ ۳ :۱۳۷۶(تفرشی، ا و فقیه ایشان در زمان خود است قمیین و پیشو 

هایی از جمله کتاب التوحید، کتاب الوضوء، کتاب الصاله و... را برای  دانسته و کتاب
شیخ طوسی او را فقیه، جلیل و ثقه معرفی کـرده و  ،)۲۶۱ :۱۳۶۵(نجاشی، کند  وی یاد می

 .)۲۷۳: ۱۴۲۰،یطوس (آثار او را برشمرده است 
ی شیخ حدیث در زمـان قمی أبو جعفر عطار محمد بن یحیی عطار: محمد بن یحی

هـایی از جملـه کتـاب  الحدیث دانسـته و کتاب نجاشی او را ثقه و کثیر خود بوده است
 .)۹۴۶المیم/ باب:۱۳۶۵نجاشی (برد  وکتاب النوادر را برای وی نام می مقتل امام حسین

رازی، نجاشی در مورد وی گفتـه در  آدمید ن زیاد أبو سعیآدمی: سهل بد أبو سعی
 حدیث ضعیف بوده و اعتمادی بر او نیست. 

احمد بن محمد بن عیسی بر غلو و کـذب وی شـهادت داده و او را از قـم اخـراج 
  .)۴۹۰السین/ باب:همان (کرده است... 

 ابن غضائری نیز ضمن اشاره به اخراج او از قم گفته است:
در حدیث و فاسد الروایه و دین بـوده اسـت... . همچنـین مراسـیل را جدا ضعیف 

  .)۶۷ :۱۴۲۲(ابن غضائری  نمود کرد و به جاهالن نیز اعتماد می روایت می

نجاشـی و  ،تـباحمد بن محمد سیاری: أحمد بن محمد بن سیار أبو عبد اللـه الکا
المراسیل معرفـی  رالروایة کثی و مجفوفاسد المذهب  ،شیخ طوسی او را ضعیف الحدیث



 

 

هش
پژو

 ی
حد

در
 ثی

عاف
م

 از انیعیش تی
و...

ص 
، بر

ذام
، ج

ون
جن

۱۵۳
 :۱۴۲۲(ابن غضائری داند  ابن غضائری وی را ضعیف متهالك غال منحرف می کرده است

۴۰(. 
محمد بن یحیی الخزاز: نجاشی و ابوداوود در مورد وی گفته انـد: اهـل کوفـه و از 

 .)۹۶۴المیم/ باب:۱۳۶۵نجاشی (باشد  و ثقه عین می اصحاب امام صادق

ْخَبَرهُ «
َ
ْن أ ْخَبَرهُ «رتعبا »َعمَّ

َ
ْن أ سند فرد مجهول  ۀدر سلسل است کهبیانگر این  »َعمَّ

 وجود دارد. 

 بررسی
 درسند حدیث چند اشکال مهم وجود دارد:  شود همانطور که مالحظه می

 :: وجود دو فرد ضعیف در سند حدیثاشکال اول 
 از نظر علمای رجال فردی ضعیف در حـدیث و غیـر قابـل است کهابو سعید آدمی  .۱

احمد بن محمد بن عیسی شهادت داده کـه  است کهباشد و کسی  اعتماد در آن می
 باشد و به همین دلیل او را از قم اخراج کرده است.  وی اهل غلو و کذب می

و  ال شخصی ضعیف در حدیثاز نظر علمای رجاست که احمد بن محمد سیاری  .۲ 
 باشد.  المراسیل می فاسد المذهب و اهل غلو و کثیر

بـرد و  هـا خـود ارزش و اعتبـار حـدیث را از بـین می جود این دو فرد با این ویژگیو 
 اطمینان پیدا کرد.  توان به صدور چنین حدیثی از امام صادق نمی

از سـند حـدیث حـذف شـده و بـا  صحابی معصـوم است که  : ایناشکال دوم
ْخَبَرهُ «عبارت مبهِم 

َ
ْن أ شود و حدیث مرسل به  میه آمده به چنین حدیثی مرسل گفت »َعمَّ

چرا که شرط اتصال سند در آن محقق  گیرد ر شمار احادیث ضعیف قرار مید طور کلی
 .)۱۹۹۱:۱۶۶(صبحی صالحنیست 

کـه از بـین تمـام  : تفرد حـدیث اسـت و ایـن حـدیث را از ایـن جهـتاشکال سوم
ل راویان(در یک طبقه) فقط یک راوی آن را از گوینده اصلی اش (یعنـی معصـوم) نقـ

و حدیث مفرد با توجه  ،)۱۲۱-۱۱۸ :۱۳۹۲،نفیسی ،ک،(رشود  نامیده می» مفرد مطلق«کرده 
 /۱ :۱۴۱۱(مامقـانیتواند صحیح، حسن، موثق یـا ضـعیف باشـد  به وضعیت راویان آن می

دهد که دو تن از آنها، افراد ضـعیف  و وضعیت راویان این حدیث نشان می ،)۲۱۹ - ۲۱۸
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 ۀظ سندی بسیار ضعیف بوده و از درجـاین حدیث از لحا ،راینو غیر قابل اعتمادند بناب
 باشد.  اعتبار ساقط می

 بررسی متن حدیث . ۲
هم  مانند فهم دیگر متون، فهم مفردات و ترکیبات آن است اولین گام درفهم حدیث

ها را دانست و هم باید مفهوم ترکیب و چینش ویژۀ آنها را در کنـار هـم  اژهباید معنای و 
ا به درک درستی از حدیث دست یافت. معیارهای دیگرنقـد و بررسـی حـدیث فهمید ت

که ابتدا به معنا شناسی واژگـان  باشد عرضه حدیث بر قرآن، سنت قطعیه، عقل و... می
 پردازیم.  حدیث می

 واژگان حدیث ۲-۱
ْعَفی ِشیَعَتَنا ِمْن ِستِّ ِخَصاٍل ِمـَن اْلُجُنـوِن «

َ
َه َعزَّ َو َجلَّ أ َو اْلُجـَذاِم َو اْلَبـَرِص َو   ِإنَّ اللَّ

هِ  اَس ِبَکفِّ َل النَّ
َ
ْن َیْسأ

َ
ْن ُیوَلَد َلُه ِمْن ِزًنا َو أ

َ
ْبَنِة َو أ

ُ
 .»اْأل

و  و بـرص  ما را از شش خصلت دور کرده است:جنون و جذام ۀهمانا خداوند شیع
ع شیعه این یعنی خداوند در طب ینکه زنازاده باشد و اینکه سائل به کف باشدابنه بودن و ا

موارد را قرار نداده و اگر کسی احیانا مبتال به آنها شود بر خالف طبع خود رفتار کـرده 
 .)۱/۴۸۹ :۱۳۶۲ شیخ صدوق،(است 

 .)۱ / ۵  :۱۳۷۱،(قرشیبه معنای گذشت و بخشودن گناه است » عفو«ۀ اعفی: از ماد
ْعَفی

َ
مِر: او را از آن امر تبر  ]عفو[إْعَفاًء  - أ

َ
:  أعفـی ،)۹۷ :۱۳۷۵،(بستانیئه کرد ُه ِمَن األ

 یعنی خداوند به او عافیت بخشید.  ،)۲۲۸/ ۲۶  :۱۴۰۴،(مجلسیأی: وهب الله له العافیة 
 ،(بحرانـی اصـفهانی فالنا من األمر: أسقطه عنه فلم یطالبه به، و لم یحاسـبه علیـه  أعفی 
 .یعنی اسقاط چیزی و عدم مطالبه و محاسبه آن ،)۴۵۴/ ۱۹ : ۱۴۱۳
ْمـسا: عف صـُله الَمْحـُو و الطَّ

َ
جاُوُز عن الذنب و َتْرُك الِعقـاِب علیـه، و أ ، (ابـن منظـور هو التَّ

 و اصل آن محو و هالکت است.  ،یعنی گذشت از گناه و ترک عقاب بر آن ،)۷ /۱۵  :۱۴۱۴
در ترکیـب، معـانی  اسـت کـه» عفـو«ۀاز مـاد» اعفـی«ت شناسـان تعریف لغ طبق

تبرئه کردن، عافیت بخشیدن، اسقاط چیزی و عدم مطالبه و  گیرد از جمله: مختلف می
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» محـو کـردن«محاسبه آن، نادیده گرفتن گناه و عدم عذاب و عقـاب بـرآن و اصـلش

 ور کردن قبل ازکه مترجم خصال آورده است معموال د» دور کردن«است نه به معنای 
کـه  از چیـزی» نایمن داشـت«پیشگیری دارد مانند ۀورود به یک ماجراست و بیشتر جنب

 قبل از ابتالی به آن است مانند حدیث زیر: 
رسـد خداونـد او را از سـه   سالگی  که مرد به چهل فرمودند: هنگامی امام صادق

جـاه سـالگی رسـد خداونـد بیماری: دیوانگی، جذام و پیسی در امان دارد و چون به پن
از [وبه و رویگردانی یرد و آنگاه که به شصت سالگی رسد خداوند تحسابش را آسان گ
را روزی او گرداند و آن هنگام که به هفتاد سالگی رسد آسمانیان او  ] کارهای ناشایست

هایش و وارهانـدن  را دوست بدارند و چون به هشتاد سالگی رسد خداوند به ثبت نیکی
یشین و پسین او را نش فرمان دهد و آنگاه که به نود سالگی رسد خداوند گناهان پگناها

 ١ .)۴۳۳: ۱۳۸۲(ابن بابویه، ابتدا تا انتها بیامرزد و اسیر خدا در زمین به شمار آید  از
ولی عفو و گذشت و تبرئه بعد از ورود به ماجراست بنابراین در حدیث مورد بحـث 

 باشد. » محو کردن«و یا » تبرئه کردن«یا » عفو«نای تواند به مع می» اعفی«نیز 

 شیعه  -۲-۲
در  و همـاهنگی دو فـرد یـا دو گـروه نای پیرو، یـاور و موافقـتشیعه در لغت به مع

 .)۲۵۸ / ۷ : ۱۴۱۴(ابن منظورعقیده یا عمل آمده است 

اسـت از جملـه:  در آیاتی از قـرآن کـریم بـه کـار رفتـه این واژه به معنای لغوی آن 
هِ﴿ از  از پیـروان او بـود که آن، )۱۵(قصص/  ﴾َفاسَتغـَثُه الَّذی ِمن شیَعِتِه َعَلی الَّذی ِمن َعُدِوّ

 وی در برابر دشمن تقاضای کمک نمود.  
ْبراهیَم َو ﴿ ُه ِبَقْلٍب َسلیٍم  ٭ِإنَّ ِمْن شیَعِتِه َإلِ بَّ  گمـان بـی« ،)۸۴ ـ ۸۳(صـافات/  ﴾ِإْذ جاَء َر

 .»، آنگاه که با قلبی سلیم به پیشگاه پروردگارش آمدو بودا ابراهیم از پیروان

                                                 
بِ  .١ اِدِق َعِن النَّ ْرَبعِ : اَل قَ  یِّ َعِن الصَّ

َ
َالَثِة ِمَن اْلُجُنوِن یِإَذا َبَلَغ اْلَمْرُء أ ْدَواِء الثَّ

َ
ُه ِمَن اْأل َو اْلُجـَذاِم   َن َسَنًة آَمَنُه اللَّ

ُه َعلَ یَو اْلَبَرِص َفِإَذا َبَلَغ اْلَخْمِس  َف اللَّ تِّ یْ َن َخفَّ َناَبـیِه ِحَساَبُه َفِإَذا َبَلَغ السِّ ُه اْإلِ
ـْبعِ ْیـَة ِإلَ َن َرَزَقُه اللَّ َن یِه َفـِإَذا َبَلـَغ السَّ

َمانِ  َماِء َفِإَذا َبَلَغ الثَّ ْهُل السَّ
َ
ُه َو أ ُه اللَّ َحبَّ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِبِإْثَباِت َحَسَناِتِه َو ِإْلَقاِء َسـیأ َمَر اللَّ

َ
ْسـعِ یِّ َن أ َن یَئاِتِه َفـِإَذا َبَلـَغ التِّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ َلُه َما تَ  ِسـَغَفَر اللَّ
َ
َر َو ُکِتـَب أ خَّ

َ
َم ِمْن َذْنِبِه َو َما َتـأ ـِه ِفـیَقدَّ ْرِض  یَر اللَّ

َ
/  ۱۶۹ :۱۳۸۵(طبرسـی، اْأل

۱۶۸(. 
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کـه بـه  یـا کسـانی بـن ابـی طالـب ز: پیـروان علـیاست ا شیعه دراصطالح عبارت
معتقدنـد و نیـز بـر ایـن باورنـد کـه  پیامبر اکرم خالفت بالفصل آن حضرت بعد از

بـه  همانند نبوت، از شئون الهـی اسـت و پیـامبر اکـرم موضوع جانشینی پیامبر
 .)۱۹۵ /۱ :۱۴۱۶،(ابن حزمخویش برگزید  را بعد از خود به جانشینی فرمان خداوند، علی

شیعه از لحاظ لغوی به معنای یـاران «است:  آورده» العبر« ۀدر مقدم» لدونابن خ«
متکلمان ـ اعـم از پیشـینیان و پسـینیان ـ بـه پیـروان  و پیروان است و در اصطالح فقها و

  .)۱۳۸ /۱۳۶۸:۳،(مشکورشود  اطالق می و فرزندانش علی
و  و علـی ن واقعی پیامبرپیروا معموال مراد از شیعه درسخنان معصومین

امامت ایشان را پذیرفته ولی در  که لسانا باشد نه کسی ها می عرصه ۀدر هم فرزندانش
 عمل از آن بزرگواران تبعیت و پیروی ندارد. 

ۀ واقعـی باشـد نـه شـیع ۀمورد بحث نیـز شـیعشیعه در روایت  ممکن است منظور از
گویـد در محضـر امـام  ام ابواسماعیل میبینیم شخصی به ن چنانکه در روایات می زبانی
امـام  کنیم بسیار هستند که ما زندگی می جایی بودم و عرض کردم شیعیان در آن باقر
فرمودند: آیا ثروتمندان آنها نسبت به مستمندان مهربان هسـتند و بـه آنهـا توجـه  باقر
سبت به هم دیگر کنند؟ و آیا نیکوکاران نسبت به گناهکاران گذشت دارند؟ آیا آنها ن می
ها در میانشان نیسـت  ابواسماعیل عرض کرد خیر این ویژگی کاری و برادری دارند؟ هم

اینها شـیعه نیسـتند شـیعه کسـی  ،»من یفعل هذا ه، الشیعهلیس هؤالء شیع«امام فرمود: 
  .)۵۰۵/ ۳ :۱۴۰۹،(ابن حیونها را داشته باشد  این ویژگیاست که 

واقعی را از جنـون و  ۀاین باشد که خداوند شیع بنابراین ممکن است مقصود امام
 شیعیان را.  ۀدارد نه هم جذام و برص و... دور می

 آمده عبارتند از: » خصال«که در کتب لغت برای  معانی: خصال
 . اخذه متصف به آن استؤ دم مجمع خصلت و مراد از وضع آن: ع .۱

مـن الوضـع: عـدم الخصـال جمـع خصـلة، و المـراد «فخر الدین طریحـی آورده: 
 . »المؤاخذة علی االتصاف بها

وضع عن أمتی تسع خصال: الخطأ و النسیان و ما ال یعلمون و مـا ال ؛ ثفی الحدی« 
یطیقون و ما اضطروا إلیه و ما استکرهوا علیه و الطیرة و الوسوسة فی التفکر فی الخلـق و 

 . »الحسد ما لم یظهر بلسان أو ید
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الرجال شـر خصـال النساء"کالشـجاعة و الکـرم  خیر خصال ،و فی حدیث علی«

فإنهما من خیر خصال الرجال، و هما فی النساء شر و ذلـك أن المـرأة إذا کانـت بخیلـة 
(طریحـی  »ء یعـرض لهـا حفظت مالها و مال بعلها، و إذا کانت جبانة فرقت من کل شـی

۱۳۷۵ : ۵/ ۳۶۳(. 

ای بـر متصـف  اخـذهؤ ماست که هایی  طبق این تعریف خصلت آن دسته از ویژگی 
 چ اختیار یا اختیار زیـادی نداشـتهکه شخص در آن هی هایی آنها نیست و معموال ویژگی

ریف آمده است اشـاره بـه صـفاتی که ذیل تع که در روایتی همچنانبدون مواخذه است 
وضـع عـن « در حـدیث» وضـع«دان در آنها اختیار ندارد و کلمه شخص چناست که 

است بر این معنا یعنی این صفات قرار داده شده و معموال در  تاییدی» أمتی تسع خصال
افراد وجود دارد مانند: خطا، نسیان، آنچه که علمی در مورد آن نیست و آنچه تـوان آن 

دارد و فال بد زدن و وسوسـه در  نیست و آنچه اضطراری است وآنچه فرد از آن کراهت
 شود.  اهر نمیخلقت و حسدی که به لسان و یا دست ظ ۀدربار  تفکر

ما خطای غیر عمد و غیر  است که خطا که اختیاری است پاسخ این شاید گفته شود
 اختیاری نیز داریم. 

ای  شخص کار شایسـته: «است که  چنانکه در قاموس آمده یکی از معانی خطا آن
ای شـکار کنـد اشـتباها  خواست پرنده یکند ولی خالف آن واقع شود مثل آنکه ماراده 

ء گویند نـه  را مخطی این خطا قابل عفو و غیر مسئول است و فاعل آن ،را کشتانسانی 
ـُه ﴿خاطئ مثل  َدْت ُقُلوُبُکْم َو کاَن اللَّ ُتْم ِبِه َو لِکْن ما َتَعمَّ

ْ
ْخَطأ

َ
َو َلْیَس َعَلْیُکْم ُجناٌح ِفیما أ

ْن َیْق ﴿و ماننـد: ١ )۵(احزاب/  ﴾َغُفورًا َرِحیماً 
َ
 َو َمْن َقَتـَل َو ما کاَن ِلُمْؤِمٍن أ

ً
ُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخَطأ

یُر َرَقَبٍة...  َفَتْحِر
ً
 .)۲۵ /۲  :۱۳۷۱،(قرشی ٢ )۹۲(نساء/  ﴾ُمْؤِمنًا َخَطأ

                                                 
 آنچـه مـورد در کنیلـ و سـتین شـما بـر گنـاهی چیه، دیا کرده خطا) ها زدن صدا( آن در آنچه مورد در .١

ت (ترجمه رضایی اصـفهانی اس مهرورز آمرزنده اریبس خدا و) دیمسئول( کند می) قصد( عمد به تانیها دل
 ش).۱۳۸۳

 بـه را مـؤمنی کـس هر و) دهد رخ( اشتباهی مگر، بُکشد را مؤمنی که ستین سزاوار مؤمنی چیه برای و .٢
 ) (همان).است واجب( مؤمنی بنده کردن آزاد پس، بُکشد اشتباه
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ای خطـ در حدیثی که در تعریـف خصـلت آمـده پس ممکن است مقصود از خطا
 . غیر عمد باشد

نیـز غیـر عمـدی » ما اضـطروا إلیـه«و» ما ال یطیقون«و » ما ال یعلمون«و»النسیان«
ماننـد فـال بـد  آیـد ها پیش می بودن آنها تا حدود زیادی معلوم است و برای اکثر انسان

شـود کـه  زدن، وسوسه در تفکر در خلقت و حسدی که در در دست و زبان ظاهر نمی
 شـد در اکثر افراد وجـود دارد همیشـه بـد نیسـت و گرنـه وضـع نمی این سه ویژگی هم

ر حـدیث دوم) بـرای زنـان بهتـرین خصـلت محسـوب شـده مانند: ترس و بخل که (د
 است. 

هایی داریم (هر چند به ظاهر بد)که خداوند در وجود  ها و ویژگی بنابراین ما خصلت
ا آید و وجـود آنهـ یلت به شمار نمیگیری در حد متعادل از آنها رذ ها نهاده و بهره انسان

 اختیاریست.  بهره گیری از آنها کامال ۀغیر اختیاری است ولی شیو 
 باشد.  هر فضیلت و رذیلتی که در انسان می. ۲

ذیلة تکون فی اِإلنسان، و قد غلـب علـی الفضـیلة ؛خصل: الَخْصلة«  »الَفِضیلة و الرَّ
 .)۲۰ /۱۱  :۱۴۱۴،(ابن منظور

ها و صفات اختیاری دارد که رذیلت و فضـیلت  ت اشاره به ویژگیاین معنا از خصل
 نامیده شده است. 

  .ت امورحاال . ۳
و خصـلة  : خصلة، تقول: فی فـالن خصـلة حسـنةوالخصال: حاالت األمور، الواحدة«

 .)۱۸۶ /۴  :۱۴۱۰،(فراهیدی »قبیحة و خصالت کریمات
هـای غیـر  هـم ویژگیهـای اختیـاری و  هم اشاره بـه ویژگی» خصلت«معنای سوم 

ست گاه خـود در گونه ا چرا که حاالت فرد این شود اری دارد و هر دو را شامل میاختی
 باشد.  آن دخالت دارد و گاه حالت ایجاد شده بدون اختیار خود فرد می

ی اول یعنی ویژگی مقصود از خصلت، معنا ممکن است در حدیث مورد بحث نیز 
هـای مـذکور بخصـوص  ه آن نیست چرا کـه ویژگیای برای متصف ب اخذهؤ باشد که م
تبرئـه و یـا «را بـه معنـای » اعفـی«ر های غیـر اختیـاری هسـتند و اگـ ویژگی ها بیماری
 بگیریم این معنا صحیح خواهد بود. » گذشت
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  در برخـی ،)۳۰ :۱۳۷۵،(بسـتانی): دیوانگی و از بین رفـتن ِخـَرد  (جّن -: الُجُنونجنون
  »َعقلـه الَمغلـوُب علی«  چون بـا تعـابیری  از مجنـون  شـیعه از امامـان   منقول  احادیث

 .)۲۶۵ /۷  :۱۴۰۷ ،(کلینی  است د شدهیا عقل)  (دچاِر وارونگی
کـه  ای گونه  ، بـه خـرد اسـت  تبـاهی  جنون  که کرده نقل ابویوسف  ضی جرجانی از قا

  :۱۴۰۷،(جرجـانی از مانـدجز مـوارد نـادر بـ گفتار و رفتار و خردمندانه  عادیاز روند  آدمی  
 :۱۹۶۷،(تهـانویاند  دانسـتهو بد نیـز   خوب  تشخیص  ۀدر قو   را اختالل آن  کسانی  ،)۱۱۱ /۱
 :بـی تـا (طوسـی،   اسـت کرده تعریف  »العقـل زائل«را با تعبیـر   مجنون طوسی  شیخ  .)۲۶۶ /۱ 
۱/ ۵۰۹(. 

  عقل  ۀشد  تثبیت  تقر و تباهیا فساد مسر   جنون مقداد  فاضل  شیعه چون  فقهای برخی 
پدیـد   هوشـی عارضـی و سـهو یـا بی از سر اشتباه  که   فساد و تباهی  گونه آن  نه اند دانسته
 .)۱۷۹ / ۳  :۱۴۰۴ ،(فاضل مقدادشود  می زایل   سرعت  آید و به می

کــرده   عصــر خــود توجــه پزشکی منابع به  فقهــای شــیعه، مالاحمــد نراقــی  در میــان
 ۀهمـ  بـرای اسـت  عنوانی  بلکه   نیست معینی بیماری   نام جنون است که  گرفته هنتیج وچنین
خوانند  می»  فساد عقل«را  آن گردند و گاه ِخرد می  تباهی  موجب  که  دماغی  های بیماری
 .)۱۸۰ / ۱ :۱۴۰۸،(نراقی

خود فرد در آن دخالتی ندارد هرچند ممکن است گاه  است کهغالبا جنون بیماری 
 ل آن عدم رعایت برخی مسائل از سوی والدین یا اجداد فرد ویا خود شـخص باشـددلی

اخـذه ؤ ون نیست و اگر خطایی انجام دهد مقه اسالمی تکلیفی بر مجنبه هر حال طبق ف
 شود.  نمی
توسـط یـک نـوع بـاکتری بـه نـام "  اسـت کـه: یک بیماری عفـونی مـزمن جذام 

شود این بیماری بیشتر پوست، اعصاب محیطی، مخـاط  می " ایجاد۱مایکوباکتریوم ِلپرا 
ولـی بـه تـدریج اعضـای دیگـر نیـز  ها را گرفتار می کند وقانی و چشمدستگاه تنفسی ف
 (مرکز اطالع رسانی تبیان).گرفتار می شوند 
های آن بـا بـرص خلـط  و نشانه ری با بیماری برص یکی دانسته شدهگاهی این بیما

نـوعی  مانند صـغر سـن و بردگـی و دیـوانگی در متون فقهِی اسالمی جذام، شده است
کندکًال قـوانین فقهـی نیـز بـرای  یشود که احکام خاصی را ایجاب م ناتوانی شمرده می
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مثل حـق طـالق در صـورت  بودند که برای دیوانگان جاری بودجذامیان همان قوانینی 
ابتال به جذام برای همسر بیمار نگاه انسانی به بیماران جذامی و ارزش قائل شدن بـرای 

و  ر کتـاب الُبرصـان و الُعرجـان جـاحظآنهـا را در مطـالبی د ،حقوق مدنی و اجتماعی
جهان غرب به جـذامیان  این نگرش کامًال با نگرش ،توان دید می قتیب االخبار ابن  عیون

شد  ای محسوب می ماعی مردهزیرا از منظر کلیسا فرد جذامی از لحاظ اجت متفاوت بود
گونه حقوق قانونی بر مایملک خود نداشت و حتی طـی مناسـکی مـذهبی در  یچکه ه

پاشـید او بـه معنـای حقیقـی کلمـه  ش خـاک میایستاد و کشیش بـر سـر  یک گور می
 .)۶۴۷۱/ ۱۷،(دانشنامه بزرگ اسالمی ای متحرک بود  مرده
بینیم کـه ایشـان بـه بیمـاران جـذامی توجـه  مـی که در سیره ائمه اطهار حال آن 
از این نمونه است برخورد  دادند رای درمان آنها پیشنهاد میهایی را ب اند و حتی راه داشته

جمعـی از  : در راهِ امـاماست کـه که در احادیث آمده  با بیماران جذامی امام سجاد
رویـی کنارشـان  ها سـالم کـرد بعـد بـا خـوش به آن فقیران جذامی نشسته بودند امام

روزه مسـتحبی داشـت و  خـوردن غـذا بـود امـام ها گرسنه بودنـد و وقـت آن نشست
هـا را بـه  رخاسـت و همگـی آنتوانست در آنجا برایشان غذایی فراهم کند فـوری ب نمی
کار خود دستور داد غذای لذیذ و زیادی بـرای  امام به خدمت ی خود دعوت کرد خانه
وی مردان جـذامی های پر را یکی یکی جل امام ظرف غذا که آماده شد ها آماده کند آن

هـا  با مهربـانی از آن امام سجاد غذاها را خوردند ۀها با لذت و اشتها هم آن گذاشت
 :۱۳۹۶(ر. ک بـه مجلسـی، اش برونـد...  باز هم به خانه ها خواست  جویی کرد بعد از آن دل
۴۲(. 

را از  آنهـا را تـرد کـرده باشـند ویـا آنـان توان باور کرد کـه ائمـه حال چگونه می
 شیعیان خود به حساب نیاورند. 

هـائی از بـدن سـفید  کـه رنـگ قسـمتپوسـتی مرضی است  ؛: َبَرص: پیسیبرص
 .)۱۸۸ / ۱  :۱۳۷۱،(قرشیگردد  می

دو مرتبه در قرآن کریم به کار رفته کـه هـردو در حکایـت معجـزات » ابرص« ۀواژ 
ْحـِی ﴿فرماید:  آنجا که می بیان شده استحضرت عیسی

ُ
ْبَرَص َو أ

َ
ْکَمَه َو اْأل

َ
ْبِرُئ اْأل

ُ
أ
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هِ   اْلَمْوتی ُه یا عِ ﴿آیۀ و ١ ،)۴۹(آل عمران/ ﴾ِبِإْذِن اللَّ َیَم اْذُکـْر ِنْعَمِتـی ِإْذ قاَل اللَّ یَسـی اْبـَن َمـْر
ْیِر ِبِإْذِنی َفَتْنُفُخ ِفیها َفَتُکـوُن َطْیـرًا   َعَلْیَك َو َعلی یِن َکَهْیَئِة الطَّ واِلَدِتَك... َو ِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّ

ْبَرَص ِبـِإْذِنی...
َ
ْکَمَه َو اْأل

َ
نظـرات مختلفـی دانشـمندان  ٢ ،)۱۱۰(مائـده/ ﴾ِبِإْذِنی َو ُتْبِرُئ اْأل

گوینـد: قهـر و تـرس و هیجانـات و  علت پیدایش برص یا پیسی دارنـد آنـان می ۀدربار 
اند این بیماری ارثی است  برخی گفته روحی در پیدایش آن بی تأثیر نیستهای  ناراحتی

در روایات به برخـی ازعلـل ابـتال بـه آن اشـاره شـده اسـت  ،)۱۲۵ / ۲ :۱۳۹۹(فریدوجدی، 
به پنج عامل پیسی اشاره شده است: از حضرت  تی از رسول اکرمازجمله: در روای

نـوره کشـیدن در روز جمعـه و «آورد:  پیسـی مـی اسـت کـهنقل شـده کـه پـنج چیـز 
، خـوردن در آبی که با آفتاب گرم شـده اسـت چهارشنبه، وضو گرفتن و غسل کردن با

(محمـدی  »یحال جنابت، آمیزش با زن در هنگام حائض بودنش، وخوردن در حال سیر
   .)۳۷۹/ ۲ :۱۳۸۵،ری شهری

هرچند که گاهی خود فرد در ابتالی به این بیماری نقش دارد اما دربرخی موارد در 
گاهی از عوامـل ابتالی فرد به برص ممکن است خود فرد بی تقصیر با شد و به دلیل ناآ

 نیست. ای بر آن  اخذهؤ م نیز بیماری مبتال به این بیماری شده باشد که در این صورت
گره در ،عقـده . (اسـم) گـره۴. میخچه دژک۳. آک (عیب)۲ گره چوب .۱: ابنه 
. بیمـاری ضـد ۸. عیب آهو ۷ . (اسم) دشمنی، عداوت کینه ۶ . سر حلقوم شتر ۵ رسن
 .(فرهنگ فارسی هوشیار)کند  . یک نوع خارش و بیماری که در مقعد بروز می۹ طبع 
 .(فرهنگ عمید)ع شدن : میل جنسی مرد برای مفعول واقُابِنه 

کـه: آیـا واژۀ  آید و آن اینست ال مهم پیش میؤ معانی مختلف ابنه یک س ۀبا مشاهد
اسـت یـا » قع شدنمیل جنسی مرد برای مفعول وا«در این حدیث واقعا به معنای » ابنه«

احتمـال معـانی دیگـر منتفـی  اسـت کـهپر واضـح  احتمال معانی دیگر نیز وجود دارد؟
 نیست. 

» میل جنسی مرد برای مفعول واقع شدن«در اینجا به معنای » ابنه«ریم که فرض بگی
شدن خواهد  آیا میل داشتن به مفعول واقع شدن لزوما منجر به عمل و مفعول واقع ،باشد

                                                 
 .کنم می زنده خدا رخصت به را نمردگا و بخشم می بهبود را سیپ) به انیمبتال( و، زاد مادر ناییناب و .١
  .دییبخش می بهبود، من رخصت به را سییپ) به انیمبتال( و، مادرزاد ناییناب و .٢
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ممکن است در فردی وجود داشـته باشـد ولـی او از ایـن  است کهیک میل  شد یا فقط
آن داشـته باشـد ولـی بـه  ۀو تفکـر دربـار  این میل میل ناراحت باشد و احساس گناه از

این میل و فکر (بـدون  قطعا خداوند برای گاه بدان اقدام نکند؟ خاطر قدرت ایمان هیچ
 بخشد.  میکند و او را  اخذه نمیؤ خود را م ۀاقدام) بند

 اند.  مترجمان خصال این واژه را بدون ترجمه رها کرده
ْن ُیوَلَد َلُه ِمْن ِزًنا«
َ
 »زنـازاده«ایی کـه از ایـن عبـارت شـده عبارتنـد از: ه ترجمـه »:أ
از اینکـه زنـا زاده بوجـود  ،)۳۷۵/ ۱  : تـا همـان،بی(فرزند زنـا آوردن  ،)۴۸۹/ ۱ :۱۳۸۲،(خصال
ــا کننــد ، )۲۹۸/ ۱ :۱۳۷۷ همــان،( آورنــد ــا تولیــد مثــل از زن ــا زاییــده شــوند ی  همــان،(از زن
۱۳۶۲: ۱/۲۷۴(. 

این عبارت اتفاق نظـر نداشـته و  ۀان در ترجمشود مترجم گونه که مالحظه می همان
 حتی مدرس گیالنی هر دو ترجمه را صحیح دانسته است. 

» بـودنزنـازاده «در حدیث به معنای عفو و گذشت و تبرئه باشد » اعفی«اگر فعل 
که زنا زاده است خود در  زیرا کسی ارت مورد نظر مناسب تر خواهد بودعب ۀبرای ترجم

ای هم برای او نخواهد  اخذهؤ ره است دخالتی نداشته بنابراین من کبیعمل زنا که ازگناها
 بود. 

هِ « اَس ِبَکفِّ َل النَّ
َ
ْن َیْسأ

َ
هـای  : کـف دسـت اْلَکـّف «راغب اصفهانی آورده است:  »:أ
 شود.  آنها چیزی بسته و باز و یا گرفته و رها می ۀکه به وسیل انسان

َف  ُجُل   َتَکفَّ  تش را در موقع سؤال دراز کند. کسی دساست که : وقتی الرَّ
 دستش را برای تکدی و سؤال یا دفاع دراز کند.  است که: وقتی  اْسَتَکَف 

ُة المیزان که با آن  داشتن چیزی و تشبیهی است به کف دست در نگه ترازو ۀ: کفِکفَّ
 .)۴۰-۳۵/ ۴ :۱۳۷۴،(راغب اصفهانی »شود وزن می

 چند معنا داشته باشد: طبق این تعاریف، عبارت مورد نظرمی تواند
 اینکه فرد دستش را به سوی مردم برای گدایی دارز کند و از آنها چیزی بخواهد. .۱ 
 را برای دفاع به سوی مردم دراز کند.  فرد دستش .۲ 
 ال. ؤ به سوی مردم دراز کند در موقع س را  دستش .۳ 

ایی را ترجمـه کـرده و گـد» سائل بـه کـف«را  مترجم خصال(جعفری) این عبارت
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۱۶۳
ُقوا َعَلـی « که در حدیث بعدی در همـان صـفحه عبـارِت  برایش نیاورده در حالی َیَتَصـدَّ

ْبَواِب 
َ
را گدایی کردن ترجمه کرده است احتمال دارد ایشان  ،)۳۳/ ۱  :۱۳۶۲،(ابن بابویـه »اْأل

 دیده است.  تفاوتی بین این دو عبارت می

اند: دسـت گـدائی  ترجمه کرده گونه مترجمان دیگر خصال عبارت مورد نظر را این
مـردم دراز کننـد  هاز اینکه دست گدائی بـ ،)۳۷۵/ ۱ تا: ،بی(خصالسوی مردم دراز کردن  هب
 .)۲۷۴/ ۱ :۱۳۶۲همان،(دست گدایی به مردم دراز نکنند  ،)۲۹۸/ ۱ :۱۳۷۷همان، (

 بررسی
 برای داللت معنایی حدیث چند احتمال وجود دارد. 

ممکن است متن حـدیث صـحیح باشـد بـا ایـن  سند: با وجود ضعف احتمال اول
ممکـن  واقعـی اسـت و مقصـود امـام ۀشیع تدالل که: مقصود از شیعه در حدیثاس

هـیچ  تمام لوازم ایمـان پایبنـد باشـدواقعی باشد و به  ۀاست این باشد که اگر شیعه، شیع
تمـال را کـه ایـن اح کسانی نخواهد شد ،وقت مبتال به برص و جذام و جنون و ابنه و...

 اند شاید به احادیث مشابه نظیر احادیث ذیل نظر داشته اند:  پذیرفته
عبـد اللـه  -حدثنا أبی رضی الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی . ۱

البرقی قال: حدثنی محمد بن عبد الله بن مهران قال: حدثنی علی بـن الحسـین ابـن 
حمد بن المثنی الحضرمی، عن عثمان بن زید، عن عبید الله الیشکری قال: حدثنی م

قال: للمؤمن علی الله عز وجل عشرون خصلة یفی له جعفر جابر بن یزید، عن أبی
بها،... وله علی الله أن ال یسلط علیه من األدواء مـا یشـین خلقتـه، ولـه علـی اللـه أن 

  .)۵۱۶ :۱۳۶۲،(ابن بابویهیعیذه من البرص والجذام... 
من بیسـت حـق بـر خـدا دارد کـه خداونـد بـه آنهـا وفـا ؤمـفرمودنـد:  امام باقر

کند که خلقـتش را  هایی بر او مسلط نمی بیماری)، کند... (دو تا از آنها چنین است می
 . دا دارد که او را از برص و جذام محافظت کندزشت کند و حقی برخ

است ر نه این آور است عرض کردند: مگ  فرمود: خوردن خربزه جذام امام هادی .۲
و پیسـی در امـان   مؤمن چون به چهل سالگی رسد از ابتالی بـه جنـون و جـذام که

رفتار  که او را در امان داشته باشد؟ فرمود: آری، ولی اگر مؤمن خالف دستور کسی
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 .)۸۸۱ :۱۳۸۱،(ابن شعبه حرانیید چه بسا به کیفر خالف خود دچار گردد نما
رسد به دلیل اینکه احادیثی وجود دارد که خـالف آن  اما این احتمال بعید به نظر می

 توان گفت معارض با احادیث قبلی است مانند:  کند و می را بازگو می
ْلُت . ۱

َ
اٍل َعِن اْبِن ُبَکْیٍر َقـاَل: َسـأ اِر َعِن اْبِن َفضَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ْشَعِریُّ َعْن ُمَحمَّ

َ
ُبو َعِلیٍّ اْأل

َ
أ

هِ  َبا َعْبِد اللَّ
َ
 ُیْبَتَلی اْلُمْؤِمُن ِباْلُجَذاِم َو اْلَبَرِص  أ

َ
ْشـَباِه هـَذا؟ َقـاَل  : أ

َ
َو َهـْل «: َفَقـاَل:  َو أ

  .)۶۴۶/ ۳ :۱۴۰۷ ،(کلینی »ُکِتَب اْلَبَالُء ِإالَّ َعَلی اْلُمْؤِمِن 
من به جذام و برص و ؤاند که آیا م پرسیده در این روایت ابی بکیر از امام صادق

من نوشته شـده ؤاند که: آیا بال برای جز م پاسخ داده شود ؟ امام بتال میشبیه آن را م
شود و ایـن  ها می من هم مبتال به این بیماریؤمفهوم حدیث این خواهد بود که م ؟است

 من است. ؤنوعی آزمایش برای م
ِد ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن َصْفَواَن َعْن ُمعَ  .۲ ُد ْبُن َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ ـاٍر َعـْن َناِجَیـَة ُمَحمَّ اِوَیَة ْبـِن َعمَّ

ِبی َجْعَفٍر 
َ
َو َال ِبـاْلَبَرِص َو   ِإنَّ اْلُمِغیَرَة َیُقوُل ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َال ُیْبَتَلی ِباْلُجَذاِم  َقاَل: ُقْلُت ِأل

ُه َکانَ  َصاِبُعهُ  َال ِبَکَذا َو َال ِبَکَذا َفَقاَل ِإْن َکاَن َلَغاِفًال َعْن َصاِحِب َیاِسیَن ِإنَّ
َ
عًا ُثمَّ ُردَّ أ   ُمَکنَّ
ْنَذَرُهْم ُثمَّ َعاَد ِإَلْیِهْم ِمـَن اْلَغـِد َفَقَتُلـوُه ُثـمَّ َقـ

َ
َتاُهْم َفأ

َ
ْنُظُر ِإَلی َتْکِنیِعِه أ

َ
نِّی أ

َ
اَل ِإنَّ َفَقاَل َکأ

ُه َال  نَّ
َ
ٍة َو َیُموُت ِبُکلِّ ِمیَتٍة ِإالَّ أ  .)۲۵۴/ ۲  ،(همان  َیْقُتُل َنْفَسهُ اْلُمْؤِمَن ُیْبَتَلی ِبُکلِّ َبِلیَّ

گوید: مؤمن به مرض جذام  عرض کردم که مغیره می به امام باقر«ناجیه گفت: 
اسـت غافـل  ١فرمود: مغیره از صاحب یاسین امام شود و پیسی و امثال آن مبتال نمی

کنون گاه فرمود: گویا ا دستش چالق بود سپس امام انگشتان خود را بر گردانید آن که 
د آنهـا سپس فـردا نـز  دهد نزد آنها آمده و اندرزشان میبینم که با دست چالق  او را می

شود و به هر مرگی  فرمود: مؤمن به هر بالیی مبتال می امام آمده و ایشان او را کشتند
 .)۲۷۵ : ۱۳۸۰(شهید ثانی، » میرد به جز خودکشی می

سدیر (صیرفی) گوید: به ه که: حدیث دیگری مشابه این حدیث در بحاراالنوار آمد

                                                 
ك چشـم بـرهم زدن بـه یـه : بـه انـداز ات متعـددی وارد شـدهیتی است که در روایکی از سه شخصیاو  .١

از  مـان بـه حضـرت موسـییوشع بـن نـون بـود کـه در ایشان ین ایاوردندکه اولیخداوند کفر و شرك ن
ن یسـبقت گرفـت و سـوم یسیس بود که به حضرت عیشان صاحب ین ایدوم، گران سبقت گرفتید 

 ).۲۴۳/ص ۳۸بقت گرفت (بحار األنوار: ج س که به حضرت رسول بود ین علیرالمؤمنیآنها ام
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۱۶۵
نمایـد؟فرمود:  عرضه داشتم: آیا خداوند متعال مؤمن را مبتال و آزمایش می امام باقر
، حّتـی صـاحب مختص مؤمن اسـت) شود؟ (آزمایش جز مؤمن کسی مبتال میه و آیا ب
ای کاش طایفـه و «فرماید که) گفت:  ، آن شخصّیتی که (خداوند به نقل از او می یس

گفـتم:  ،ع قرار گرفـتنّ ، او ُمک»"که خداوند مرا آمرزیده است"دانستند  ن من میبستگا
 .)۳۸/۲۴۳ :۱۴۰۴ ،(مجلسیمبتال گردید   ع چیست؟ فرمود: به جذامنُمک

د و مبتال به جذام شده بو  منان بودهؤصاحب یاسین که یکی از م یثطبق این دو حد
  کن است مبتال به این امراض شودمممن هم ؤبنابراین م انگشتانش را از دست داده بود

من به هر بالیی مبتال ؤفرموده اند: همانا م امام باقر که در انتهای روایت قبل همچنان
گناهـان  ۀکند و این بـال کفـار  میرد فقط اینکه خودکشی نمی شود و به هر مرگی می می
مگـر  مؤمنی نیست«در این زمینه فرموده اند:  شود و امام صادق من محسوب میؤم

آنکـه دردی در جــایی از بــدنش وجــود داشــته باشـد، کــه تــا هنگــام مــرگ از او جــدا 
 .»این حالت برای او کّفاره گناهانش است ،شود نمی

 :۱۳۸۸،(ابـن همـامیك سـال اسـت  ۀکّفار  فرموده اند: تب یك شب نیز امام کاظم
۷۵(.  

ول عملکـرد خـود هـا کـه گـاه معلـ بنابراین خداوند برای بسیاری از بالها و بیماری
مت ها در بوجود آوردن آن اختیاری ندارند از روی لطف و رح هاست و گاه انسان انسان

 گیـرد ی دنیـوی در نظـر میثواب و پاداش اخروی و حت خود برای آن افراِد درد کشیده
 «  در این زمینه فرمودند که امام رضا چنان

َ
ُه ِإَذا َکاَن َیْوُم اْلِقَیاَمـِة َیـَودُّ أ نَّ

َ
ْهـُل اْلـَبَالِء َو أ

نَّ ُلُحوَمُهْم َقْد ُقِرَضْت ِباْلَمَقاِریِض 
َ
(علـی بـن  ِلَما َیَرْوَن ِمْن َجِزیـِل َثـَواِب اْلَعِلیـِل   اْلَمْرَضی أ

 .)۳۴۱ :۱۴۰۶،موسی
کـه ثـواب بـی شـمار  امیروز قیامت کسانی که مبتال به بیماری و بالیا بودند هنگ« 

کنند ای کاش گوشت مـا را بـا قیچـی  کنند، آرزو می خداوند را به بیماران مشاهده می
 ». کردند! بر درجات او افزوده و بهشت جاودان را نصیب او خواهد کرد تکه تکه می

که در معنا شناسی واژگان حـدیث  با توجه به توضیحاتی است که : ایناحتمال دوم
ت و مراد اس» عفو و گذشت و تبرئه«در حدیث مورد بحث به معنای» اعفی«داده شد 

های غیر اختیاری همچون: جنون و جذام و برص و ابنه و  در اینجا ویژگی» خصلت«از 
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۱۶۶ 

ـاَس «زود اباشـد و مقصـ غالبا خارج از اختیار انسان میاست که گی  زنازاده َل النَّ
َ
ْن َیْسـأ

َ
أ

هِ  ویا دست دراز کردن برای ای ندارد  اخذهؤ م است کهیا گدایی در مواقع اضطرار » ِبَکفِّ
 اخذه است. ؤ آن هم بدون م است کهع دفا

بنابراین معنای حدیث این خواهد بود که بر خـالف تصـور بسـیاری از مـردم در آن 
کـاری  هـا را افـراد منفـور و گنـاه های قبل و بعدکه مبتالیان به این بیماری دوران و زمان

ه ای بـا رفتار خـوب وشایسـت ائمهکردند در چنین زمانی  دانستند و آنها را ترد می می
دادند تا از آن  هایی را برای درمان و کمک به آنها پیشنهاد می گونه افراد داشتند و راه این

(فقر) رهـایی یابنـد وبـرای تغییـر  (میل به مفعولیت) و معضالت ها و افکار غلط بیماری
های جنـون و جـذام و بـرص  افکار غلط مردم فرموده اند که خداوند به دلیـل خصـلت

 اخذ نکنید. ؤ کند پس شما هم م اخذه نمیؤ م و... شیعه را
سبب ورودی داشته باشد که مـا از  ممکن است حدیث است که: این سوماحتمال 

وتا از شرایط زمانی  ١میآن غافلیم و یا در شرایط خاصی صدوریافته که ما بی اطالع هست
گاهی نیافت در مـورد  یم نبایدا هو مکانی آن دوران و نوع مخاطبان و سبب ورود حدیث آ

 آن اظهار نظر قطعی کنیم. 

 گیری نتیجه
دو تن از راویان  است کهبررسی رجال حدیث و وضعیت سند حدیث حاکی از آن 

 این حدیث افراد ضعیف و غیر قابل اعتمادند و یکی از روایان نیز که صحابه معصوم
 ۀازدرجـباشد حذف شده و حدیث مرسل است بنابراین این حدیث به لحاظ سندی  می

 باشد.  اعتبار ساقط می
که مراد از شیعه در حدیث، شیعیان خالص و حقیقی  این احتمال اما از نظر محتوایی 

د صـحیح توان عدم سازگاری با قرآن و عقل نمیباشند به دلیل وجود روایات متعارض و 
شیعیان جدا کنـیم چـرا کـه ممکـن  ۀه فرد بیمار را از زمر ک باشد چرا که عاقالنه نیست

بگـوییم خداونـد  است کههمچنین خالف اعتقادات دینی خود مسبب آن نباشد  است

                                                 
 سبب ورودی برای این حدیث یافت نشد.  .١
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۱۶۷
را از آن دور کند و گروهی  بین بندگانش تبعیض قائل شده و گروهی را مبتال به بالیا می

 ﴾متقــاکُ م عنداللــه اَ کُ مَ کــَر اَ  اّن ﴿فرمایــد:  کــه در قــرآن کــریم می نمایــد در حــالی مــی
 .)۱۳(حجرات/

تواند معنای حدیث این باشد کـه خداونـد  سی واژگان حدیث میبا توجه به معناشنا 
نـد ک اخـذه نمیؤ شـیعیان را م ،د غیر اختیـاری آنهـا)ویژه موار  هها (ب به دلیل این خصلت

 اخذه و سرزنش نکنید. ؤ چنین افرادی را م بنابراین شما هم

 نامه کتاب
 .۱۳۸۳ول، محمد علی رضایی اصفهانی و همکاران، قم چاپ ا ۀترجم، قرآن کریم .۱
 .۱۳۹۰،مشهدمحمد دشتی، ناشر: عروج اندیشه،  ۀترجم ،نهج البالغه شریف رضی، .۲
جامعه مدرسـین، چـاپ  ،غفاری، علی اکبر، ناشر ،مصحح و ، محققخصال ابن بابویه، محمد بن علی، .۳

 .۱۳۶۲ ،اول، قم
  .۱۳۸۲ ،نسیم کوثر، چاپ اول، قم ،جعفری، ناشرۀ ترجم ،همان ،ـــــــ .۴
 تا.  تهران، چاپ اول، بی ،فهری ۀترجم ،انهم ،ـــــــ .۵
 . ۱۳۷۷تهران، چاپ اول،  ،ای کمرهۀترجم،  همان، ـــــــ .۶
 . ۱۳۶۲تهران، چاپ اول، ،مدرس گیالنی ۀترجم ،همان، ـــــــ .۷
 .۱۳۶۲،اعلمی، تهران، چاپ اول ،، ناشرصفات الشیعه، ـــــــ .۸
 . ۱۳۸۲تهران، چاپ اول،  ،ه حسن زاد ۀترجم ،ثواب األعمال و عقاب األعمال، ـــــــ .۹
دارالکتـب العلمیـه، چـاپ اول  ،، ناشـرالفصل فی الملـل واالهـواء والنحـلعلی بن احمـد،  ،ابن حزم .۱۰

 .۱۴۱۶بیروت، 
قـم، چـاپ  -شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار علیهم السـالم ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی،  .۱۱

 .  ۱۴۰۹اول، 
 .۱۳۸۱تهران، چاپ اول،  ،جعفری ۀترجم ،تحف العقول ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، .۱۲
 . ۱۳۸۲قم، چاپ اول،  ،حسن زاده ۀترجم ،تحف العقول ،ـــــــ .۱۳
 ،ناشـر ،حسـینی جاللـی، محمدرضـا ،محقـق ، طبـع جدیـد)(الرجال،  ابن غضائری، احمد بن حسین .۱۴

  . ۱۴۲۲  قمچاپ اول،  نشر،علمی فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و  ۀسسؤ م
 .۱۴۱۴،  دار صادر، بیروت ،، ناشرلسان العرب ، منظور محمد بن مکرم ابن .۱۵
قـم، چـاپ  ،صالتمحـی ۀترجمـ ، تکامل و طهـارت روحابن همام اسکافی، محمد بن همام بن سهیل،  .۱۶

 .  ۱۳۸۸اول، 
 .۱۳۷۵تهران، چاپ دوم،  ،فرهنگ ابجدیبستانی، فؤاد افرام،  .۱۷
م العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال عوالبحرانی اصفهانی، عبد الله بن نور الله،  .۱۸

 . ۱۴۱۳قم، چاپ اول،  ،)(مستدرك سیدة النساء إلی اإلمام الجواد
 .  ۱۳۷۶التراث،  حیاءإل  البیت آل ۀسسؤ م: قم الرجال نقد ،الحسین بن تفرشی، مصطفی .۱۹
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۱۶۸ 

 . ۱۹۶۷ ،تهران ، افست ، چاپ ،۱ ج ، الفنون اصطالحات  کشاف  ،علی بن ، محمداعلی تهانوی  .۲۰
 .۱۳۴۲،دانشگاه تهران ،، ناشرالرجالحّلی، حسن بن علی بن داود،  .۲۱
یفاتمحمد،  بن ، علی جرجانی .۲۲  .۱۴۰۷ ،، بیروت عمیره عبدالرحمان ،، چاپ۱، ج التعر
 . ۱۴۰۸قم، چاپ اول،  ،البیت آل ۀسسؤ م ،أعالم الدین فی صفات المؤمنیندیلمی، حسن بن محمد،  .۲۳
 . ۱۳۷۴تهران، چاپ دوم، مرتضوی،  ،ناشر، مفردات الفاظ قرآن، حسین بن محمد، راغب اصفهانی .۲۴
 .  ۱۳۸۰قم، چاپ دوم،  ،البیت آلۀسسؤ م ، آرام بخش دل داغدیدگانشهید ثانی، زین الدین بن علی،   .۲۵
 .۱۹۹۱ ،دارالعلم للمالیین، بیروت ، ، ناشرعلوم الحدیث و مصطلحهصبحی صالح،  .۲۶
 .تا قم، بی ، محمدی قدس ، ، ناشر و الفتاوی مجرد الفقه  فی  النهایه ، ـــــــ .۲۷
 .۱۴۲۰قم المحقق الطباطبایی، چاپ اول،  ةمکتبعبد العزیز،  ،طباطبایی ،، محققالفهرست، ـــــــ .۲۸
 ،  ۱۳۷۵،  ، تهران چاپ سوم ،کتابفروشی مرتضوی ،ناشر ،مجمع البحرین،  طریحی فخر الدین .۲۹
چـاپ اول،  ،مشـهد  ،تمؤسسة آل البی ،وب إلی اإلمام الرضاالفقه المنس ،الرضا علی بن موسی .۳۰

۱۴۰۶ . 
 .۱۴۰۴ ،، قم جا بی، ۳ ، ج لمختصرالّشرائع الّرائع  التنقیح عبدالله،   مقداد، مقدادبن  فاضل .۳۱
 .۱۴۱۰ ،قم انتشارات هجرت، چاپ دوم،  ،، ناشرکتاب العینخلیل بن احمد،  ،فراهیدی .۳۲
 .۱۳۹۹دار الفکر، بیروت، ناشر،  ،دائره المعارفمحمد، فرید وجدی، .۳۳
 .۱۳۷۱دار الکتب اإلسالمیة، تهران،  ،، ناشرقاموس قرآنقرشی سید علی اکبر،  .۳۴
 .۱۴۰۷،دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، تهران ،، ناشرکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .۳۵
حیاء آل البیت إل  ۀسسؤ ممحمد رضا مامقانی،  تحقیق،، مقباس الهدایه فی علم الدرایهمامقانی، عبدالله،  .۳۶

 .۱۴۱۱ ،التراث، چاپ اول، قم
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 .۱۳۶۸، انتشارات اشراقی، تهران، های اسالم تاریخ الشیعه و فرقهمشکور محمد جواد،  .۴۲
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