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ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه
تاریخ دریافت1394/12/17 :
تاریخ پذیرش1397/2/16 :

روح اهلل نجفی

چکیده

فطحیههه ،باورمنههدان بههه امامههت عبههداهلل بههن جعفههر فرزنههد امههام صههاد

1

ّ
و واقفههه ،توق ه

کنندگان بر امامت امام موسی کاظم هستند .تحقیه حاضهر ،پهس از معرفهی اجمهالی
ّ
ّ
این دو فرقه ،به بررسی نحوه تعامل عالمه حلی فقیه نامدار دوازده امامی ،با روایات فقهی
ّ
ایشان میپردازد و آشکار میشود که عالمه ،به شیوهای یکسان با روایات فقههی فرقههههای
انحرافی مواجه نشده است ،بلکه اگر محتوای روایت با دیدگاه فقههی مقبهول او سهازگاری

نداشته است ،بر فساد مذهب راوی ،انگشت نهاده و بر سند روایت طعهن زده اسهت؛ امها

اگهر محتهوای روایهت بها دیهدگاه فقههی او سهازگار بهوده ،فسهاد مهذهب راوی را در خهور اعتنهها

ندانسته و بر وثاقت و راستگویی راوی در مقام نقل روایت تکیه کهرده اسهت .بهدینسهان،
ّ
ّ
طعن عالمه حلی به روایات فقهی فرقههای انحرافی به عدم مطابقت محتوای آن روایات

بهها دیههدگاه فقهههی مقبههول او بههاز مههیگههردد و انگشههت نهههادن بههر فسههاد مههذهب راوی ،یکههی از
توجیهات کنار نهادن روایات مخال شده است.
ّ
ّ
کلیدواژهها فطحیه ،واقفه ،عالمه حلی ،روایت فقهی ،روایت موث .

 .1طر ح مسأله

فطحیه و واقفه دو فرقه مهم و تأثیرگذار شیعی بودهاند که روزگهاری دراز بها شهیعیان معتقهد بهه

نظههام صههحیح امامههت ،همزیسههتی مههذهبی و تعههامالت روایههی داشههتهانههد .فطحیههه ،بههه امامههت

عبهداهلل بههن جعفههر فرزنههد امههام صههاد
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قایههل بودنههد و واقفههه ،بههر امامههت امههام موسههی کههاظم

 1استادیار دانشگاه خوارزمی .))rnf1981@yahoo.com

معتقدنههد کههه راو یههان فرقههههههای فطحیههه و واقفههه بههه دلیههل انحههراف از نظههام اسههتاندارد امامههت ،بههر
طریقی ناح ّ و ناصواب قدم نهادهاند و نمیتوان آنها را شیعیانی خهودی بهه شهمار آورد؛ امها بهه

نظههر مههیرسههد کههه در قههرون دوم و سههوم ،ایههن سههنخ مرزبنههدیههها در میههان شههیعیان ،بههه شههدت و

شفافیت قرون بعد نبوده است؛ چنانکه فی المثل عبداهلل بن بکیر فطحی مذهب اسهت ،امها
در رجال ّ
الکشی آمده است که جماعت شیعه بر صحیح دانستن آنچهه نسهبتش بهه او صهحیح
است ،اتفا نظر دارند.

2

از منههابع تههاریخی برمههیآیههد کههه میههراث روایههی راو یههان فطحیههه و واقفههه بههه گسههتردگی در دسههت

ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه

ّ
توقهه

ک ههرده و امام ههت امام ههان بع ههد را انک ههار مههیکردن ههد .بیش ههتر ش ههیعیان مت ههأخر دوازده ام ههامی

محدثان و فقیهان دوازده امامی بهوده اسهت؛ چنهانکهه بهه عنهوان نمونهه ،نجاشهی ،ضهمن توثیه

«عمار بن موسی ساباطی » [چهره شاخص فطحیه] بیان مهیدارد کهه وی دارای کتهاب اسهت و

سپس طری خود را به کتاب او ذکر میکند 3.به همین سان ،نجاشی ،طری خود را به برخی از
کتابهای «علهی بهن ابهی حمهزه بطهائنی » ذکهر مهیکنهد بها آنکهه او را یکهی از اسهتوانهههای واقفهه

میخواند 4.نجاشی درباره «حسن بن علی بن ابی حمزه » نیز بیان میدارد که شهیوخ مها ،او را از

چههرهههای مههم واقفههه مهیداننهد و در همهان حههال ،طر یه خهود را بهه برخههی از کتهابههای او ذکههر
مههیکنههد 5.ابههن شهههر آشههوب نیههز فههی المثههل ،ضههمن آنکههه «علههی بههن حسههن فضههال» را فطحههی

میداند ،کتابهای وی را نیکو معرفی میکند.
ّ
به هر تقدیر ،تحقی حاضر بهر آن اسهت کهه بهه بررسهی نحهوه تعامهل عالمهه حلهی فقیهه دوازده
6

امههامی قههرن هفههتم و هشههتم هجههری (م ) 726بهها روایههات فقهههی فطحیههه و واقفههه بپههردازد.دامنههه

تحقی  ،به کتاب مختل

شده است.

الشهیعة فهی أحکهام الشهریعه ،اثهر مشههور عالمهه حلهی در فقهه محهدود

 .2فرقه فطحیه و نحوه پیدایش آن

فطحیه قایالن به امامت عبداهلل بن جعفر هستند .عبداهلل بن جعفر ،فرزنهد امهام صهاد
و بههرادر ارشههد امههام موسههی کههاظم اسههت .بههه گفتههه ّ
کشههی ،پههس از درگذشههت امههام صههاد
 .2رجال ّ
الکشی ،ص.441
 .3رجال النجاشی ،ص.290
 .4همان ،ص.249-250
 .5همان ،ص.36-37
 .6معالم العلماء ،ص.100

،
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عموم مشایخ و فقیهان جماعت شیعه ،به خاطر شهبههای کهه بهرای ایشهان پهیش آمهد ،قایهل بهه
امامت عبداهلل شدند .منشأ شبهه ،سخنی بود که از امامان پیشین منقول بود؛ مبنی بر این کهه

چون امامی درگذرد ،امر امامت در فرزند بهزرگتهر اسهت 7.کلینهی از هشهام بهن سهالم روایهت کهرده
است که من و صاحب الطا بعد از وفات امام صاد

در مدینهه بهودیم و مهردم گهرد عبهداهلل

بن جعفر جمع شده بودند؛ به ایهن عنهوان کهه صهاحب امهر پهس از پهدرش اسهت .مهن و صهاحب

الطا در حالی کهه مهردم نهزد او بودنهد ،بهر وی وارد شهدیم .علهت آن بهود کهه ایشهان [:شهیعیان] از
امام صاد

روایت کردند که امر امامهت در فرزنهد بهزرگ اسهت؛ مهادام کهه در او آفهت و نقصهی

نباشد 8.کلینی به نحو جداگانه نیز روایت میکند که امر امامت در فرزنهد بهزرگ اسهت مهادام کهه

در او آفت و نقصی نباشد 9.این نقل جداگانه میتواند قرینههای بهر مقبولیهت روایهت هشهام ،نهزد
کلینی باشد.

به هر تقدیر ،با توجه به قید «لزوم فقدان آفت و عیب» در فرزند بزرگتر ،میتوان ادعها کهرد کهه

گرایش پارهای از شیعیان به عبداهلل ،از نادیدن آفهت محتمهل عبهداهلل و درسهت عمهل نکهردن بهه
مضمون روایت ناشی شده است .بر این مبنا ،نیازی نیست که در اصهالت سهخن نقهل شهده از

امام صاد

تشکی

شود.

به گفته کشی ،عبداهلل هفتاد روز پس از پدرش ،وفات یافت 10.بهر وفه نقهل شهیخ صهدو از

رساله ابن قبه رازی ،عبداهلل بن جعفر در حالی که پسری بر جای ننهاد و شخص دیگهری را ههم

بههه عنههوان امههام تعیههین نکههرد ،از دنیهها رفههت .در نتیجههه قههایالن بههه امامههت او ،از قههول بههه امههامتش
بازگشته و به امامت امام موسی کاظم
امامههت امههام موسههی کههاظم

گراییدند 11.در این میان ،از آنان کهه بها وجهود پهذیرش

 ،همچنههان بههه صههحت امامههت هفتههاد روزه بههرادرش عبههداهلل بههاور

داشتند ،با عنوان «فطیحه» یاد میشود .در مقابهل ایهن گهروه ،شهیعیانی کهه امامهت عبهداهلل را از

اساس باطل میدانستند ،روایتی نقل کردند که بر وف آن ،خداوند ابا دارد که پس از امام حسهن
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 .7رجال ّ
الکشهی ،ص « :328الهذین قهالوا بإمامتهه عامهة مشهایخ العصهابة و فقهاءهها مهالوا إلهی ههذه المقالهة فهدخلت علهیهم
أنهم قالوا اإلمامة فی األ کبر من ولد اإلمام إذا مضی».
الشبهة لما روی عنهم
َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ
ُ َّ
ََ
َ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
الطها وَ
َ
َ
َ
َ
ْ
 .8االصول من الکافی ،ج ،1ص...« :351عن هشام بن سالم قال :کنا بالمدینة بعد وفهاة أبهی عبهد اهلل أنها و صهاحب
َْ
َ َ َّ
َّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ
َ َّ
ُ َّ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ ََ
الن ُ
هاس عنهد ُه َو
الطها و
ون َعلی َع ْبد اهلل ْبن َج ْعفر أن ُه َصاح ُب األ ْمر َب ْعد أبیه فدخل َنا َعل ْیه أنها و َصهاحب
الناس مجتمع
َ
َ
َ َ
ْ
َ
َ َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ْ َ
ّ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ذل َ أن ُه ْم َر َو ْوا عن أبی عبد اهلل أنه قال :إن األمر فی الکبیر ما لم تکن به عاهة .»...
َ
َ
 .9همان ،ج ،1صَ ...« :285ع ْن ه َشام ْبن َسالم َع ْن أبی َع ْبد اهلل َق َال إ َّن ْاأل ْم َر فی ْال َکبیر َما َل ْم َت ُک ْن فیه َع َ
اهة».
 .10رجال ّ
الکشی ،ص.328
 .11کمال الدین و تمام النعمه ،ص.107

و امام حسین

عبههداهلل بههن جعفههر گفههت :آیهها تههو امههام هسههتی؟ گفههت :آری! گفههت :شههیعیان روایههت دارنههد کههه
صاحب این امر ،نزدش سال رسهول خداسهت ،پهس نهزد تهو از آن چیسهت؟ عبهداهلل پاسهخ داد:

نیزه او نزد من است .حال آنکه برای رسول خدا ،نیزهای شناخته شده نبود.

13

 .3فرقه واقفه و نحوه پیدایش آن

واقفههه ،مههدعیان غیبههت امههام موسههی کههاظم

ایشان ،از دنیا رفتن امام موسی کاظم

آل محمهد

و نابههاوران بههه امامههت امههام رضهها

هسههتند.

را منکر شده و چشهم انتظهار ظههور وی بهه عنهوان «قهائم

ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه

 ،امامت را در دو برادر قرار دهد 12.همچنهین آوردهانهد کهه یکهی از شهیعیان بهه

» نشسهتند .بهه دیگهر بیهان ،اعتقهاد بهه «قهائم آل محمهد» بهودن امهام هفهتم ،عامهل

اصههلی انکههار از دنیهها رفههتن آن حضههرت نههزد جمههاعتی از شههیعیان گردیههد .شههیخ طوسههی پههارهای از
روایات مستمس

واقفه را در کتاب الغیبه بازتاب داده است .منبع شیخ در نقل ایهن روایهات،

کتاب فی نصهرة الواقفهة از «ابومحمهد علهی بهن احمهد العلهوی الموسهوی» اسهت 14.مالحظهه ایهن

روایههات ،از اعتقههادات واقفههه و زمینههه پی هدایش آن ،پههرده برمههیدارد .بههر وفه یکههی از ایههن روایههات،
م ههردی ب ههه ام ههام ب ههاقر

المؤمنین

گف ههت :قربان ههت گ ههردم! آن ههان [ :اه ههل س ههنت] نق ههل م ههیکنن ههد ک ههه امی ههر

در کوفه بر منبر فرمود که اگر از دنیا جز ی

روز باقی نمانده باشد ،خداوند آن روز را

طوالنی میکند تا آنکه مردی از من برانگیزد که زمین را از عدالت و داد پر کند؛ چنانکهه از ظلهم

و ستم پر شده است .امام پاسخ داد که آری [چنین است] .آن مرد گفت :پس شما آن شخص
هسههتی؟ امههام فرمههود :نههه! او همنههام شههکافنده در یهها [ :حضههرت موسههی

] اسههت 15.بههه همههین

سهان ،ابهی سهعید المهدائنی مهیگو یهد از امههام بهاقر شهنیدم کهه فرمهود :خداونهد ،بنهی إسههرائیل را از
فرع ههونش ب هها موس ههی ب ههن عم ههران نج ههات داد و خداون ههد ای ههن ّام ههت را ب هها همن ههام او نج ههات
َ
َ
َ
َ
َ
هوبَ ،عه ْهن أبههی َع ْبههد اهلل أ َّنه ُهه َسههم َع ُه َی ُقه ُهول :أ َبههی ُ
 .12االصههول مههن الکههافی ،ج ،1صَ ...« :286عه ْهن ُیه ُهون َس ْبههن َی ْع ُقه َ
اهلل أ ْن َی ْج َعل َههها
ْ
َ ْ
َ َ
ألخ َو ْین َب ْعد ال َح َسن َو ال ُح َس ْین».
ُ
فقلهت:
 .13اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،ص...« :210عن بعض اصحابنا قال :قلت لعبداهلل بن جعفر :أنت إمام؟ فقال :نعم.
ُ
ّإن الشیعة تروی ّإن صاحب هذا االمر یکون عنده سال رسول اهلل فما عندک منه؟ فقال :عندی رمحه .و لم یعرف
لرسول اهلل رمح».
 .14کتاب الغیبه ،ص.48
 .15همان ،ص...« :50عن محمد بن مروان ،عن ابی جعفر قال :قال رجل :جعلت فداک! إنهم یروون ّأن أمیر المؤمنین
ّ
ا
ا
قال بالکوفة علی المنبر« :لو لم یب َ من الهدنیا اال یهوم لط ّهول اهلل ذله الیهوم حتهی یبعهث اهلل رجهال ّمنهی یمأهها قسهطا و
ا
ا
ا
ّ
سمی فال البحر».
عدال کما ُم َلئت ظلما و جورا» ،فقال ابوجعفر  :نعم .قال :فأنت هو؟ فقال :ال ذاک
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میبخشد 16.در روایتی دیگر ،حسن بن هارون میگوید :امام صاد
– یعنی ابوالحسن [ :امام کاظم

فرمود که همانا پسر من

] -قائم (به پا خیزنده) است و این امر قطعیت دارد و اوست

که زمین را از عدالت و داد پر میکند؛ چنانکه از ظلم وستم ،پر شهده اسهت .بهه همهین سهان،
از «بداء» برای خدا [ :تغییر یافتن ّ
مشیت
عبداهلل بن سنان میگوید :شنیدم که امام صاد
17

الهی] یاد کرد ،سپس فرمود :آنچهه کهه خهدا بهرای فرشهتگان آشهکار کهرده اسهت و فرشهتگان بهرای
پیامبران آشکار کردهانهد و پیهامبران بهرای آدمیهان آشهکار کهردهانهد ،در آن« ،بهداء» رخ نمهیدههد و

ایههن ،قطعههی اسههت کههه پسههر مههن همههان قههائم (بههه پهها خیزنههده) اسههت 18.در روایتههی دیگههر ،از امههام
ا
19
نقل کردهاند که «فرج» [ :گشایش برای شیعیان ] دقیقا بر نفر هفتم از ما قرار دارد.
صاد
بهه گفتهه شهیخ طوسهی ،پهس از وفهات یهافتن امهام موسهی کهاظم  ،پیکهر وی را بهر ُپهل بغهداد
نهادند و در حالی که قاضیان و شاهدان حاضر بودنهد ،نهدا برآوردنهد :ایهن همهان کهس اسهت کهه

رافضه میپندارد زنده است و نمیمیرد[ .بنگرید که] به مهرگ طبیعهی ،وفهات یافتهه اسهت 20.بها

این همه ،جمهاعتی از شهیعیان کهه بهه «واقفهه» نهامبردار شهدند ،بهر اعتقهاد خهود مبنهی بهر قهائم آل
محمد بودن امام هفتم

باقی ماندند و مدعی غیبت آن حضرت گشتند .به عقیده مدرسی

طباطبایی ،واقفی مسل ها دستکم تا اواسط قرن ششم هجری وجود داشتهاند.

21

ّ
 .4برخورد دوگانه عالمه حلی با روایات فطحیه و واقفه

تتبع در کتاب مختل

الشیعه عالمه حلی از برخهورد دوگانهه وی بها روایهات فقههی فطحیهه و

واقفه حکایت دارد؛ یعنی گاه فقیه ما ،بر پایه فساد مذهب راوی بر سند روایات طعن مهیزنهد و

گاه بر پایه موث بودن راوی فطحی یا واقفهی ،از پهذیرش روایهت وی دفها مهیکنهد .بها ایهن همهه،

شیوه غالب نزد عالمه حلی ،طعن بر روایهات بهر پایهه واقفهی یها فطحهی بهودن راوی اسهت .از ایهن
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 .16همان ،ص...« :49عن ابی سعید المدائنی قال :سمعت اباجعفر یقول ّأن اهلل استنقذ بنی إسرائیل من فرعونها بموسی
ّ
بسمیه».
بن عمران و ّإن اهلل مستنقذ هذه االمة من فرعونها
 .17همان ،ص...« :51عهن الحسهن بهن ههارون قهال :قهال ابوعبهداهلل  :إبنهی ههذا – یعنهی اباالحسهن -ههو القهائم و ههو مهن
ا
ا
ا
ا
المحتوم و هو الذی یمأها قسطا و عدال کما ُم َلئت ظلما و جورا»
ُ
سهمعت أباعبهداهلل و ذکهر البهداء هلل فقهال :فمها أخهرج اهلل الهی المالئکهة و
 .18همان ،ص...« :54عن عبداهلل بهن سهنان قهال
ّ
ّ
أخرجه المالئکة الی الرسل و أخرجه الرسل الی االمیین فلیس فیه بداء و إن من المحتوم أن إبنی هذا هو القائم».
 .19همان ،ص ...« :55قال ابوعبداهلل علی الرأس السابع ّمنا الفرج».
ّ
 .20همان ،ص ...« :38أظهر و احضر القضاة و الشهود و نودی علیه ببغداد علی الجسر و قیل هذا الذی تزعم الرافضة أنه
ّ
حی الیموت مات حت أنفه».
 .21مکتب در فرایند تکامل ،ص.124

پایههه موث ه بههودن راوی فطحههی یهها واقفههی ،شههواهدی معههدود دارد ،ولههی همههان شههواهد ان هدک نیههز
ّ
ّ
میتوانند مدعای برخورد دوگانه عالمه حلی با روایات فطحیه و واقفه را مدلل سازند.
از دیگر سو ،با آنکه اهل فن ،ابن طاوس یا شهاگرد وی عالمهه حلهی را تقسهیم کننهده حهدیث

به چهار قسم صحیح ،حسن ،موثه و ضهعی

مختل

در شهیعه دانسهتهانهد 22،امها دسهتکهم در کتهاب

الشیعه مراعات این نامگذاریها ،نقض شده است؛ یعنی در مواضهعی عالمهه حلهی،

با تکیه بر فساد مذهب راوی توثیه شهده ،روایهت را «ضهعی » مهیخوانهد و در مهواردی بها وجهود
فساد مذهب راوی توثی شده ،روایت را در زمره «صحیح» قلمداد میکند؛ 23حهال آنکهه طبه

ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه

رو ،شواهد این رویکرد در ادامه به گستردگی آمهده اسهت و رویکهرد دوم ،یعنهی پهذیرش روایهت بهر

تعری  ،انتظهار مهیرود کهه در ایهن سهنخ مهوارد از اصهطال «موثه » اسهتفاه شهود .عالمهان «درایهة

الحدیث»« ،حهدیث موثه » را در اصهطال  ،حهدیثی دانسهتهانهد کهه سهند آن بهه معصهوم متصهل
باشد و راویان آن با وجود فساد عقیده ،توثیه شهده باشهند 24.مهراد از فسهاد عقیهده آن اسهت کهه
راوی از فرقههای انحرافی شیعه یا از اهل سنت باشد 25.بهدینسهان در «حهدیث موثه » ممکهن

است همه راویان دارای مذهب فاسهد باشهند و ممکهن اسهت تنهها برخهی چنهین باشهند و بهاقی
دیگر بر مذهب ح ّ باشند ،اما در هر حال ،همگی راویان توثی شدهاند.

از دیگر سو ،فرقه واقفه در تاریخ حدیث شیعه از حیث کثهرت راو یهان و کثهرت نقهل روایهت در

موضههع بههاالتری نسههبت بههه فرقههه فطحیههه قههرار دارد؛ چنههانکههه ابههن داود حلههی در مقههام بههر شههمردن

راو یهان واقفههی مههذهب از شصههت وشههش تههن نههام مهیبههرد ،امهها در مقههام بههر شههمردن راو یههان فطحههی
مذهب به نهام شهانزده تهن اکتفها مهیورزد 26.در تحقیه حاضهر نیهز بیشهتر شهواهد ،بهه فرقهه واقفهه

تعل دارند و ایشان را در ترتیب گزارش شواهد ،مقدم داشتهایم؛ اگرچه از نظر تهاریخی ،فطحیهه
مقدم هستند.

ّ
 .1-4شواهد مواجهه منفی عالمه حلی
ّ
 )1عالمه حلی میگوید هر گاه شخص ،تنها دو ظرف آب دارد که یکی پاک و دیگری نجس

اسههت و آن دو مشههتبه گشههتهانههد [یعنههی مشههخص نیسههت کههه کههدام پهها ک و کههدام نجههس اسههت]،
 .22مقباس الهدایه ،ج ،1ص119؛ درایة الحدیث ،ص.81
 .23ر.ک :ادامه مقاله.
 .24مقباس الهدایه ،ج ،1ص.138
 .25همان.
 .26کتاب الرجال ،ص.286-289
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فقیهان اتفا نظر دارند کهه بایهد از آن دو ظهرف اجتنهاب کنهد و [بهرای طههارت] ت ّ
هیمم سهازد؛ امها

میان فقیههان اخهتالف شهده اسهت کهه آیها بهر شهخص واجهب اسهت کهه در ایهن حالهت ،پهیش از
ته ّ
هیمم ،آب دو ظههرف را بههر زمههین ر یههزد یهها خیههر؟ 27شههیخ طوسههی و شههیخ مفیههد قایههل بههه وجههوب
شدهاند ،اما ابن ادریس از وجوب منع کرده است 28.عالمه ،قهول ابهن ادر یهس را برمهیگزینهد و بهر

آن میشود که بر زمین ریختن آب دو ظهرف ،واجهب نیسهت؛ چهون ممکهن اسهت کهه شهخص از

آب آن دو ظرف برای کار دیگری منتفع شود مثل نوشاندن آن بهه چهارپایهان و یها نوشهیدن آن بهه

وقههت تههرس از تشههنگی [در شههرایط اضههطرار] .همچنههین ممکههن اسههت امکههان تطهیههر آب نجههس

شده فراهم گردد و یا شخص به یاد آورد کهه آب پهاک ،کهدام اسهت 29.شهیخ طوسهی گفتهه اسهت

که اگر شخص ،آب آن دو ظرف را بر زمین نریزد ،دارای آب اسهت و تهیمم بهر او مبها نمهیشهود؛
ّ
چون تیمم ،منوط به نیافتن آب است؛ اما عالمه حلی عقیده دارد کهه عهدم توانهایی اسهتفاده از
آب ،مصدا نیافتن آب است و در فرض مسأله ،شخص به حکم شر  ،فاقد توانایی استفاده

از آب است 30.شیخ طوسی در تأیید نظرگاه خود بهه روایهت عمهار سهاباطی از امهام صهاد

و

نیز روایت سماعه از آن حضرت استناد کرده است .در این دو روایت _ کهه مشهابه یکدیگرنهد _ از

امهام سهؤال شهده اسههت کهه مهردی دو ظهرف آب دارد و در یکههی از آن دو ،نجاسهت افتهاده اسههت،

ولی وی نمیداند آن ظرف ،کدام ی از آن دو است و بر آب دیگری هم توانایی نهدارد .امهام
31
در پاسخ بیان میدارد که آب هر دو ظرف را بر زمین میریزد و ّ
تیمم میسازد.
ّ
عالمه حلی در مقام ّرد استشهاد شیخ طوسهی بهه دو روایهت فهو  ،در درجهه نخسهت بهر سهند
آنها طعن میزند؛ با این استدالل که عمار ،فطحی و سماعه ،واقفی است.
ّ
 )2عالمه حلی ،به سان عموم فقیهان امامیه بر آن است که خواب غلبه کننده بر شهنوایی و
32

بینههایی ،نقههض کننههده وضههو اسههت 33.از دیگههر سههو ،منقههول اسههت کههه سههماعة بههن مهههران از امههام،

درباره شخصی سؤال میکند که در حال نماز ،سرش در اثر چرت زدن به پایین میافتد و پاسخ
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 .27مختل الشیعه ،ج ،1ص.248
 .28همان ،ج ،1ص.248-249
 .29همان.
 .30همان ،ج ،1ص.249-250
 .31همان ،ج ،1ص« :249عن سماعه قال :سألت اباعبهداهلل عهن الرجهل معهه إنهاءان فیهمها مهاء وقهع فهی إحهداهما قهذر
ا
الیدری أیهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره ،قال :یهریقهما جمیعا و یتیمم».
 .32همان « :و الجواب عن الحدیثین بالطعن فی سندهما اوال فان عمار فطحی و سماعه واقفی».
 .33همان ،ج ،1ص.255-256

ضع

این روایت قلمداد میکند 35.به عالوه ،وی بهر آن اسهت کهه مهیتهوان خهواب اشهاره شهده

در روایت را به خوابی تأویل کرد که بر عقل غلبه نکرده است.
ّ
 )3عالمههه حلههی همگههام بهها جمعههی از فقیهههان امامیههه -چههون سههید مرتضههی ،ابههن جنیههد ،ابههو
36

الصال  ،ابن البراج ،ابن زهره ،ابن حمزه و ابهن ادر یهس -بهرآن اسهت کهه سهرآغاز وقهت نمهاز عشها

هنگامی است که از غروب خورشید ،مقدار زمانی سه رکعهت نمهاز مغهرب بگهذرد 37.در مقابهل،
ّ
شیخ طوسی ،شیخ مفید ،ابن ابی عقیل و سال ر بر آن رفتهاند که سرآغاز وقت نماز عشا ،غایهب
شدن شف است 38.شهیخ طوسهی و شهیخ مفیهد در تأییهد نظرگهاه خهود بهه روایهاتی چنهد اسهتناد

جسهتهانههد .در آن میههان ،روایتههی اسهت کههه یز یههد بههن خلیفههه از امهام صههاد
مبنی بر اینکه سرآغاز وقت نماز عشا ،غایهب شهدن شهف اسهت و تها یه

ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه

ّ
امهام آن اسهت کهه بهر وی وضههو الزم نمهیشهود 34.عالمهه حلههی ،واقفهی بهودن سهماعة را از اسههباب

نقههل کههرده اسههت؛

سهوم شهب ،وقهت آن

نقل کرده است که چون شهف

ادامه دارد 39.به همین سان ،در روایتی دیگر ،زراره از امام باقر
ّ
ناپدید شد ،وقت نماز عشا فرا میرسد 40.عالمه حلی در مقام نقهد ایهن دو روایهت بیهان مهیدارد
که حدیث یزید بن خلیفه ،ضعی

است؛ چهون او واقفهی اسهت .بنهابراین نبایهد بهه روایهت وی

گرایید .در سند حدیث زراره نیز موسی بن بکیر قرار دارد که او هم واقفی است.

41

 )4فقیهان امامیه درباره جواز نمازگزاردن در لباسهی کهه از پوسهت سهنجاب اسهت ،اخهتالف
ّ
ورز یهدهانهد 42.عالمههه حلهی در ایهن مسههأله ،بهه عهدم جههواز فتهوا داده اسهت 43.قههایالن بهه جهواز ،بههه

روایاتی چند استناد جسهتهانهد کهه راوی یکهی از آنهها مقاتهل بهن مقاتهل اسهت .در روایهت مز بهور،

مقاتل از حکم نمازگزاردن در لباسی که از پوست سمور ،سنجاب و روباه است ،سؤال میکند و

ا
ا
 .34همان ،ج ،1ص« :255سأله سماعة بن مهران عن الرجل یخف رأسه و هو فی الصالة قائما أو راکعا ،فقال :لیس علیهه
وضوء».
ّ
 .35همان ،ج ،1ص« :257الحدیث  ...ضعی فان سماعة واقفی».
 .36همان.
 .37همان ،ج ،2ص.24
 .38همان.
 :اول وقت العشاء حین یغیب الشف إلی ثلث اللیل».
 .39همان ،ج ،2ص ...« :25عن الصاد
 .40همان« :عن زراره ،عن الباقر قال :فاذا غاب الشف دخل وقت العشاء».
 .41همهان ،ج ،2ص « :26و حهدیث یز یهد بهن خلیفهه ضهعی الن یز یهد ههذا واقفهی فالیصهار الهی روایتهه و حهدیث زراره فههی
ا
طریقه موسی بن بکیر و هو واقفی أیضا».
 .42همان ،ج ،2ص.74-76
 .43همان ،ج ،2ص.76
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امام بیان میدارد که همه اینها ،عاری از نیکی اسهت ،مگهر سهنجاب؛ چهون او حیهوانی اسهت
ّ
که گوشت نمیخورد 44.حلهی در مقهام نقهد ایهن روایهت بیهان مهیدارد کهه مقاتهل ،واقفهی خبیهث

است و نباید به روایت وی استناد کرد.
ّ
 )5عالمه حلی بر آن است که نمازگزار هر گاه در دو رکعت نخست نماز ش
45

کند ،بایهد نمهاز

خود را اعاده کند 46.در مقابل این نظرگاه ،روایاتی چند مبنی بر کامل کهردن نمهاز بها یه
دیگههر نقههل شههده اسههت .در یکههی از آن روایههات ،عبههداهلل بههن أبههی یعفههور از امههام صههاد
تکلی

مردی سؤال میکند که نمیداند دو رکعت یا ی

رکعهت

در بههاره

رکعت خوانده اسهت .پاسهخ امهام آن
رکعهت بگهذارد و بها یه

است که نماز را با ی رکعت ،کامل کند؛ 47یعنی بنا را بر خوانهدن یه
ّ
رکعت دیگهر نمهاز را کامهل کنهد .حلهی ،در مقهام کنهار نههادن ایهن روایهت از صهحت سهند آن منهع
میکند؛ با این استدالل که در طری آن عبدالکریم بن عمرو قرار دارد و او ،گرچه ثقهه اسهت ،امها

واقفی است.
ّ
 )6عالمههه حلههی ،نمههازگزاردن شههخص حاضههر بههه امامههت مسههافر را مکههروه مههیشههمارد ،امهها
48

49

نمهیپههذیرد کهه نمههازگزاردن مسههافر بهه امامههت شههخص حاضهر بههه همههان سهان مکههروه باشههد 50.در
نقهل شهده اسهت کهه شهخص حاضهر ،امهام مسهافر
مقابل این نظرگهاه ،روایتهی از امهام صهاد
ّ 51
نمههیشههود و مسههافر هههم امههام شههخص حاضههر نمههیشههود .حلههی بههرای گر یههز از ایههن روایههت بیههان
میدارد که در طری آن «داود بن الحصین» قرار دارد و او واقفی است.
 )7منقول است که «فضل البقبا » از امام صاد

که ی

52

درباره نماز مسافری سؤال کرده است

روز یا شب یا سه روز بر یکی از اعضای خانواده خهود فهرود مهیآیهد .پاسهخ امهام آن اسهت

عن الصهالة فهی السهمور و السهنجاب و الثعالهب،

94

 .44همان ،ج ،2ص« :77عن مقاتل بن مقاتل قال :سألت ابالحسن
ّ
فقال :الخیر فی ذا کله ماخال السنجاب فانه دابة التأ کل اللحم».
 .45همان« :مقاتل واقفی خبیث فالیصار الی روایته».
 .46همان ،ج ،2ص.377
ّ
 .47همان ،ج ،2ص« :378عن عبداهلل بن أبی یعفور قال :سألت عن ابی عبداهلل عن الرجل الیدری أرکعتین صلی أم
واحدة ،فقال :یتم برکعة».
 .48همان ،ج ،2ص « :379الجواب عن االحادیث بالمنع من صحة سندها  ...فی طری الثالث عبدالکریم بن عمرو و هو
إن کان ثقة اال انه واقفی».
 .49همان ،ج ،3ص.61
 .50همان ،ج ،3ص.63
ال یؤم الحضری المسافر و ال المسافر الحضری».
 .51همان ،ج ،3ص...« :62عن الصاد
 .52همان ،ج ،3ص « :63و الحدیث فی طریقه داود بن الحصین و هو واقفی».

فههرض ،منههوط بههه قصههد ده روز مههیدانههد .از ایههن رو ،در سههند روایههت تشههکی

کههرده و مههیگو یههد در

طری آن «داود بن الحصین» قرار دارد و او ،گرچه ثقه است ،اما واقفی است.
ّ
ّ
 )8عالمههه حلههی بههر آن اسههت کههه در فههرض وجههود بیمههاری یهها مههانع دیگههر ،وجههوب حههج سههاقط
اسههت؛ ز یههرا اسههتطاعت ،شههرط وجههوب حه ّهج اسههت و فاقههد سههالمت یهها گرفتههار مههانع ،مسههتطیع
54

نیست 55.از دیگر سو ،منقول است کهه علهی بهن حمهزه از امهام در بهاره مهرد مسهلمانی سهؤال کهرده
است که بیماری یا امری که در آن ،خدا او را معذور میدارد ،میان وی و ّ
حج مهانع شهده اسهت.

پاسهخ امههام آن اسههت کههه الزم اسهت تهها از مههالش ،آن کههس کههه مهال نههدارد و هرگههز حه ّهج نگهزارده ،از
ّ
طهرف او حه ّهج گهزارد 56.حلههی در نقهد ایههن روایههت ،صههحت آن را منههع مهیکنهد و بیههان مههیدارد کههه

ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه

ّ
کههه دوسههت نههدارم نمههاز را کوتههاه کنههد 53.از دیگههر سههو ،عالمههه حلههی ،تمههام خوانههدن نمههاز را در ایههن

«علی بن حمزه» واقفی است و ابن غضایری او را لعن کرده و گفته است وی پس از ابهی ابهراهیم

[ :امام هفتم

] در دشمنی با امام بعد ،سرسختترین مردم بود 57.به عالوه ،علهی بهن فضهال

هم به علی بن حمزه ،کذب و اتهام ،نسبت داده و او را لعن کرده است.
ّ
 )9شیخ طوسی ،سال ر و ابن حمزه ،احهرام بسهتن قبهل از میقهات را بهرای شخصهی کهه چنهین
58

نذر کرده است ،جایز میدانند؛ امها برخهی دیگهر ،چهون سهید مرتضهی و ابهن ابهی عقیهل ،از احهرام
ّ
بستن قبل از میقات به نحو مطل منع کردهانهد و نذرکننهده را ههم اسهتثنا نکهردهانهد 59.حلهی در

این مسأله ،قول مانعین را نزدی تر به صواب میداند و چنین نذری را نذر عبادت غیر مشهرو

و در نتیجه بدعت و معصیت میخواند 60.از دیگر سو ،منقول اسهت کهه علهی بهن حمهزه از امهام

درباره مهردی سهؤال کهرده اسهت کهه از بهاب شهکر ،بهرای خهدا بهه عههده خهود قهرار داده
صاد
است که از کوفه احرام بندد .پاسخ امهام آن اسهت کهه در ایهن حالهت ،بایهد از کوفهه ُمحهرم شهود و
ا
ا
ا
قال :سألته عن المسافر ینزل علی بعض أهله یوما أو لیلة أو ثالثا،

 .53همان ،ج ،3ص« :145فضل البقبا عن صاد
أحب أن ّ
قال :ما ّ
یقصر الصالة».
 .54همانّ « :إن فی طریقه داود بن الحصین و هو إن کان ثقة اال أنه واقفی».
 .55همان ،ج ،4ص11.-12
ّ
الحج مرض أو امهر یعهذره اهلل فیهه،
 .56همان ،ج ،4ص« :12عن علی بن حمزة قال :سألته عن رجل مسلم حال بینه و بین
قال :علیه أن ّ
یحج عنه من ماله صرورة ال مال له».
 .57همان ،ج ،4ص « :13و الجواب  ...بمنع صحة سنده ،فان علهی بهن حمهزة واقفهی و لعنهه إبهن الغضهائری ،قهال :و کهان
ا
اشد الخل عداوة للولی من بعد ابی ابراهیم و نسبه علی بن فضال الی الکذب و التهمة و لعنه أیضا».
 .58همان.
 .59همان ،ج ،4ص.40-41
 .60همان ،ج ،4ص.42
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برای خدا به آنچه که گفته است ،وفا کند.
به همین سان ،ابوبصیر از امام صاد

61

نقل مهیکنهد کهه فرمهود بنهدهای کهه خهدا بهه او یه

نعمت داده است یا او را دچار بالیی ساخته و سپس از آن بال ،او را عافیت بخشیده است ،ا گهر

به عههده خهود قهرار داد کهه از خراسهان احهرام بنهدد ،بهر او الزم اسهت کهه ایهن کهار را انجهام دههد.
ّ
حلی در مقام نقد این دو روایت ،سند آن دو را ضهعی مهیخوانهد و بیهان مهیدارد کهه «علهی بهن
ّ
ابههی حمههزه» واقفههی اسههت و «سههماعه» نیههز واقفههی اسههت 63.از سههخن حلههی چنههین برمههیآیههد کههه
62

سماعه در طری روایت دوم قرار دارد ،چنانکه رجو به «تهذیب االحکام» شیخ طوسهی نشهان
میدهد که این روایت را سماعه از ابوبصیر نقل کرده است.

64

(10هرگاه دو تن در مالی که در دست یکی از آنها اسهت ،اخهتالف ورزنهد ،بهدین شهر کهه در

دست دارنده مال ،مدعی شود که آن مال به عنوان رههن در دسهت اوسهت ،امها شهخص مقابهل

مههدعی شههود کههه آن مههال را بههه عنههوان ودیعههه (امانههت) بههه دسههت وی داده اسههت ،در ایههن فههرض،
ّ
عالمه حلی عقیده دارد که اصل عدم رهن گرفتن است و اصل ،صرف امانهت اسهت .بنهابراین
ّ
در دست دارنده مال ،مدعی و مال مال ،منکر است .پس اگر مدعی ،شهاهد نداشهته باشهد و
منکر سوگند خورد ،سهخن منکهر ثابهت مهیشهود 65.از دیگهر سهو ،از امهام صهاد

روایهت شهده

است که هر گاه دو تن اختالف ورزیدند و یکی ،مدعی رهن و دیگهری مهدعی ودیعهه شهد ،اقامهه
شاهد بر عهده مدعی ودیعه است و اگر شاهد نداشته باشد ،مدعی رهن سوگند میخهورد[ 66و

مدعایش ثابت میشود] ،هویداست که مضمون این روایت عکهس نظرگهاه فقههی عالمهه حلهی
است .از این رو ،وی بیان میدارد که در طری این روایت« ،حسهن بهن َّ
محمهد بهن َسهماعة» قهرار

کننهده]

دارد و او واقفی است و نیز نام «أبان» در سند روایت است کهه در بهاره او ،قهولی [تضهعی
ّ 67
حلههی در موضههعی دیگههر ،ضههمن واقفههی خوانهدن «حسههن بههن َّ
محمههد بههن َسههماعة»،
وجهود دارد.
ا
عن رجل جعل هلل علیه شکرا أن یحرم من الکوفة ،قهال:

96

 .61همان ،ج ،4ص« :41علی بن حمزة قال :سألت أبا عبداهلل
فلیحرم من الکوفة ولی هلل بما قال».
ا
 .62همان« :عن ابی بصیر عن أبی عبداهلل سمعته یقول :لو أن عبدا أنعم اهلل علیهه نعمهة أو إبهتاله ببلیهة فعافهاه مهن تله
البلیة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم».
ا
 .63همان ،ج ،4ص« :42و الجواب  ...عن الحدیثین بضع سندهما ،فان علی بن ابی حمزه واقفی و سماعة أیضا».
 .64تهذیب االحکام ،ج ،5ص.54
 .65مختل الشیعه ،ج ،5ص.404
َ َ
َ َ َ ْ ََ
َ َ ْ َ
ََ َ َ ُ
قال :إذا اخ َتلفا فی الرهن ،فقال أ َحد ُه َماُ :ه َو َر ْهن َو قال اْلخ ُرُ :ه َو َود َیعة ،فقال:
 .66همان ،ج ،5صَ « :405ع ْن الصاد
َع َلی َصاحب ْال َود َیعة ْال َب ّی َن ُةَ ،فإ ْن َل ْم َی ُک ْن َل ُه َح َل َ َصاح ُب َّ
الر ْهن».
ا
 .67همان« :و فی طری [الروایة] الثانی الحسن بن َّ
محمد بن َسماعة و هو واقفی و فی طریقها أیضا أبان و فیه قول».

 )11شیخ صدو بر آن است کهه لعهان ،جهز بها نفهی فرزنهد محقه نمهیشهود .پهس ا گهر مهردی،

همسرش را به زنا متهم کند اما فرزند آن زن را انکار نکند ،او را لعان نکهرده اسهت ،بلکهه هشهتاد
ّ
ّ
ضربه شال به عنوان حد تهمت زننهده بهر او زده مهیشهود 69.امها عالمهه حلهی همگهام بها مشههور

فقیهان امامیه ،صرف متهم داشتن همسر به زنا را با ادعهای دیهدن ،سهبب لعهان تلقهی مهیکنهد

ولو آنکه مرد ،نافی فرزند نگردد 70.از دیگر سو ،از امام صاد

روایت شده است که لعهان رخ

ّ
نمیدههد ،مگهر آنکهه مهرد بها زن خهود نزدیکهی کنهد و لعهان محقه نمهیشهود ،مگهر بها نفهی کهردن

فرزند.
ّ
هویداست که روایت فو  ،مواف نظرگاه شیخ صدو و نافی نظرگاه عالمهه حلهی در مسهأله
ّ
اختالف شده است .از این رو حلی در مقام چاره اندیشی برآمده و پاسخ استدالل کننهدگان بهه
71

ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه

بیان میدارد که علمای ما او را توثی نکردهاند.

68

این روایت را طعن در سند آن معرفی میکند؛ زیرا در طری روایهت« ،عبهدالکریم بهن عمهرو» قهرار

دارد که واقفی است.
ّ
 )12بهه گفتهه عالمهه حلهی ،در میهان فقیههان امامیهه ،مشههور آن اسهت کهه در وضهوء ،گردانهدن
72

آب در دهههان و انههداختن آب بههه بینههی اسههتحباب دارد امهها ابههن ابههی عقیههل عقیههده دارد کههه نههزد
خاندان پیامبر ،این دو عمل نه واجب و نه مستحب هستند 73.ابن ابی عقیل در تأییهد نظرگهاه

خود به روایاتی چند استدالل جسته است .از جمله آنکه در روایتی از امهام بهاقر

آمهده اسهت

که گرداندن آب در دهان و انداختن آب به بینی ،نهه واجهب و نهه مسهتحب اسهت .تهو فقهط بایهد
ّ
که آنچه آشکار و بیرون است را شستشو دهی 74.حلی ،در مقام استدالل بر عهدم صهحت سهند

این روایت بر نام «ابن بکیر» در سلسله راویان آن انگشت نهاده و او را فطحی میخواند.

75

 )13ابههن جنیههد عقیههده دارد کههه بههر زن آزاد یهها کنیههز اشههکالی نیسههت کههه بههدون پوشههیدن سههر

 .68همان ،ج ،7ص« :26و فی طری الجمیع الحسن بن َّ
محمد بن َسماعة و هو واقفی لم یوثقه علماءنا».
 .69همان ،ج ،7ص.470
 .70همان ،ج ،7ص.469
قال :الیقع اللعان حتی یدخل الرجل بإمرأته و الیکون اللعان اال بنفی الولد».
 .71همان ،ج ،7ص« :470عن الصاد
 .72همان ،ج ،7ص « :471و الجواب الطعن فی السند فإن فی طری االولی عبدالکریم بن عمرو و هو واقفی».
 .73همان ،ج ،1ص.278-279
 .74همان ،ج ،1ص« :279عن ابی جعفر قال لیس المضمضه و االستنشا بفریضه و ال سنة إنما علی أن تغسل مها
ظهر».
 .75همان ،ج ،1ص « :280و الجواب  ...بالمنع من صحة السند ،فإن فی طریقه ...ابن بکیر و هو فطحی».
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ّ
نمازگزارند؛ در جایی که نامحرم ،آنها را نمیبیند؛ امها عالمهه حلهی ،همگهام بها مشههور فقیههان

امامیههه ،قایههل بههه وجههوب پوشههش سههر در حههال نمههاز بههرای زن آزاد اسههت 76.ابههن جنیههد ،در تأییههد
نظرگاه خود به دو روایت «عبداهلل بن بکیر» از امام صاد

استدالل جسهته اسهت .در روایهت

نخست آمده است که بر زن مسلمان آزاد ،اشکالی نیست که بدون پوشیدن سر ،نماز گهزارد.

77

بهه همههین سههان ،روایهت دوم بیههان مههیدارد کههه بهر زن مسههلمان اشههکالی نیسهت کههه نمههاز گههزارد در
ّ
حالی که بر سرش ،مقنعه نباشد 78.حلی در مقام نقد این دو روایت ،از صحت سند آنها منهع
میکند با این استدالل که عبداهلل بن بکیر اگرچه ثقه است ،اما فطحی است.
ّ
 )14بههه گفتههه عالمههه حلههی ،مشهههور فقیهههان امامیههه عقیههده دارنههد کههه بههه وقههت سههجده ،شههرط
ّ
ّ
نیسههت کههه محههل قههرار گههرفتن اعضههای بههدن بههر زمههین ،پههاک باشههد ،بلکههه تنههها پههاک بههودن محههل
ّ
پیشههانی نهههادن شههرط اسههت 80.امهها ابوالصههال شههرط مههیدانههد کههه محههل قههرار گههرفتن اعضههای
79

هفههتگانههه بههدن بههر زمههین بههه وقههت سههجده ،پههاک باشههد 81.ابوالصههال در ایههن مسههأله بههه روایههت

عبداهلل بن بکیر از امام صاد

احتجاج جسته است .در روایت مزبور ،از جامههای ضهخیم و

که عبداهلل بن بکیر فطحی است.

83

یمنه ههی سه ههخن مه ههیرود که ههه احه ههتالم به ههه آن مه ههیرسه ههد و امه ههام ،نمه ههازگزاردن به ههر روی آن را جه ههایز
ّ
نمیشمارد 82.حلی در مقام نقد این روایت ،از صحت سهند آن منهع مهیکنهد؛ بها ایهن اسهتدالل
ّ
 .2-4شواهد مواجهه مثبت عالمه حلی
ّ
 )1عالمه حلی عقیده دارد که بر شخص فاقد وضو جهایز نیسهت کهه بهر مکتهوب قهرآن دسهت

زنههد 84.وی در تأییههد ایههن نظرگههاه دالیلههی چنههد برمههیشههمارد و در ایههن میههان ،بههه روایتههی از امههام
صاد

استدالل مهیکنهد کهه در آن ،از قرائهت بهیوضهوی مصهح

قهرآن سهؤال شهده اسهت.

 .76همان ،ج ،2ص.96
 .77همان ،ج ،2ص« :97عبداهلل بن بکیهر عهن الصهاد
الرأس».
ّ
قال :ال بأس أن تصلی المرأه المسلمة و لیس علی رأسها قنا ».
 .78همان« :عبداهلل بن بکیر عن الصاد
 .79همان « :و الجواب  ...عن الحدیثین بالمنع من صحة السند ،فإن عبداهلل بن بکیر و إن کان ثقة اال أنه فطحی».
 .80همان ،ج ،2ص.114
 .81همان ،ج ،2ص.115
ّ
 .82همان« :عبداهلل بن بکیر قال :سألت ابا عبداهلل عن الشاذکونة یصیبها االحتالم أیصلی علیها؟ فقال :ال».
 .83همان « :و الجواب المنع من صحة السند ،فإن عبداهلل هذا فطحی».
 .84همان ،ج ،1ص.304

ّ
قهال ال بهأس بهالمرأه المسهلمة الح ّهرة أن تصهلی و ههی مکشهوفة
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ضمن اعتماد به مفاد این روایت ،بیان میدارد که در طر یه آن« ،حسهین بهن مختهار» اسهت کهه

واقفی است ،اما «ابن عقده» ،او را توثی کرده است.
ّ
 )2به گفته عالمه حلی ،در میان فقیهان امامیه ،مشهور آن است که هر گهاه بهر نمهازگزار ،پهس
86

از نماز جماعت آشکار گردد که امام ،کافر یا فاس بهوده اسهت ،بهر وی اعهاده نمهاز _ نهه در داخهل

وقت و نه در خارج آن _ الزم نیست ،امها سهید مرتضهی در ایهن بهاره ،قایهل بهه وجهوب اعهاده نمهاز
ّ
شده است 87.حلی ،قول مشهور را مبنی بر عدم وجوب مورد اعتماد خود معرفی مهیکنهد 88.بهه

عقیده وی ،علم پیدا کردن به عدالت امام جماعت در عالم واقع ،ناممکن است و نمهازگزار در
ّ
این باره باید به ّ
ظن عمل کند 89.حلی ،در تأیید نظرگاه خود ،روایت عبهداهلل بهن بکیهر ،از حمهزة

ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه

ّ
پاسههخ امههام ،آن اسههت کههه اشههکالی نههدارد ،امهها قههاری نبایههد بههه مکتههوب قههرآن دسههت زد 85.حلههی

را شاهد میآورد .در این روایت ،حمزه بهه امهام مهیگو یهد کهه آنهان،
بن حمران ،از امام صاد
ُ
مههردی را در سههفر ،امههام جماعههت خههود قههرار دادهانههد؛ در حههالی کههه وی ُجنههب بههوده اسههت و خههود
میدانسته است ،اما مأمومین وی ناآ گاه بهودهانهد .پاسهخ امهام آن اسهت کهه [در نمهاز مهأمومین]

اشکالی نیست.
ّ
استشهاد عالمه حلی به این روایهت ،از دو سهو بها اشهکال محتمهل رو بههروسهت و وی در مقهام
90

پاسخ دادن به اشکاالت برمیآید .نخستین اشکال از جهت سند روایت اسهت کهه عبهداهلل بهن
ّ
بکیهر فطحهی مسهل اسهت .حلهی مههدعی اسهت کهه در بههاره سهند ایهن روایههت ،نبایهد گفتهه شههود

عب ههداهلل ب ههن بکی ههر فطح ههی اس ههت ،چ ههون اگرچ ههه وی فطح ههی اس ههت ،ام هها مش ههایخ ،او را توثیه ه
کردهاند؛ 91چنانکه ّ
کشی از عیاشی نقل کهرده اسهت کهه عبهداهلل بهن بکیهر و جمهاعتی از فطحیهه

چون عمارساباطی ،علی بن أسباط و حسن بن علی بن فضال فقیهان اصحاب ما هسهتند.

92

ُ
سألت ابا عبهداهلل ّ
عمهن قهرأ فهی المصهح
 .85همان...« :عن ابی بصیر قال
الکتابة».
 .86همهان ،ج ،1ص « :304-305و ههذا الحههدیث و إن کهان فهی طریقههه الحسهین بههن المختهار و ههو واقفههی اال أن ابهن عقههده
ّ
وثقه».
 .87همان ،ج ،3ص.70
 .88همان ،ج ،3ص.71
 .89همان.
 .90همان« :عبداهلل بن بکیر قال :سأل حمزه بن حمران أبا عبداهلل عن رجل امنا فی السفر و هو جنهب و قهدعلم و نحهن
النعلم ،قال :البأس».
ّ
ّا
ّ
 .91همان« :ال یقال عبداهلل بن بکیر فطحی  ...النا نقول عبداهلل بن بکیر و إن کان فطحیا اال أن المشایخ وثقوه».
 .92همان.
و ههو علهی غیهر وضهوء قهال ال بهأس و ال یم ّهس
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و ّ
کشی ،در موضعی دیگهر گفتهه اسهت کهه عبهداهلل بهن بکیهر از جملهه کسهانی اسهت کهه جماعهت

شیعه ،بر صحیح دانستن آنچه نسبتش به او صحیح است ،اتفا نظر دارنهد و بهه فقاههت وی
ّ
اذعان کردهاند 93.اما دومین اشکال به خارج بودن متن روایت از محل نهزا بهاز مهیگهردد؛ یعنهی
ّ
روایت یاد شده در بهاره امهام جماعهت ُج ُنهب اسهت ،نهه کهافر یها فاسه  .عالمهه حلهی در ایهن بهاره
بیهان مههیدارد کههه تفههاوت نهههادن میههان ُج ُنههب و کهافر ،ضههعی

اسههت؛ چههون هههر دو بههرای امامههت

جماعت فاقد صالحیت هستند .پهس ا گهر شهرط صهحت جماعهت ،صهالحیت امهام در ظهاهر

باشههد ،نمههاز جماعههت در هههر دو مههورد صههحیح اسههت و ا گههر چنههین نباشههد ،در هههر دو مههورد باطههل

است 94.هویداست که این استدالل حلی ،مبتنی بر قیاس است.
 )3زراره مهیگو یهد از امههام بهاقر

 ،در بههاره مهردی سههؤال کهردم کههه در عهرا بهها زنهی ازدواج کههرده

است ،سپس به شام رفته و با زنی دیگر ازدواج کهرده اسهت .پهس نا گهاه [آشهکار مهیگهردد کهه] او،

خواهر همهان زنهش در عهرا اسهت .امهام فرمهود کهه میهان آن مهرد و زنهی کهه در شهام گرفتهه اسهت،
ّ
جدایی افکنده میشهود و تها زمهانی کهه عهده زن سهاکن شهام سهپری نشهده بها زن [سهاکن عهرا ]
نزدیکی نمیکند.

95

از دیگر سو ،ابوبکر الحضرمی میگوید به امام باقر

گفتم مردی با زنی ازدواج کرده اسهت و

سپس به سرزمینی دیگر آمده و نادانسته با خواهر او ازدواج کرده است .امام

فرمود :ههر کهدام

از آن دو را کههه بخواهههد ،نگههه مههیدارد و دیگههری را رههها مههیکنههد 96.ابههن جنیههد ،بههه روایههت ابههوبکر
الحضرمی ،احتجاج کرده و در فرضی کهه بها خهواهر دوم آمیهزش رخ داده باشهد ،قایهل بهه اختیهار
ّ
مههرد در انتخههاب یکههی از آن دو خههواهر بههه عنههوان همسههر خههود شههده اسههت؛ 97امهها عالمههه حلههی بههه
روایت زراره اعتماد کهرده و بیهان مهیدارد کهه عقهد دوم باطهل اسهت و قهول بهه تخییهر مهرد ،وجههی

ندارد.
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 .93همان.
 .94همان.
 .95همان ،ج ،7ص« :51زراره  ...قال :سألت اباجعفر عن رجل تزوج إمراة بالعرا ّثم خرج إلی الشام فتزوج إمراة أخری
فهاذا هههی اخههت إمرأتههه التههی بههالعرا  ،قهال :یفههر بینههه و بههین التههی تزوجههها بالشهام و ال یقههرب المههرأة حتههی تنقضههی عههدة
الشامیه».
ا
ّ
 .96همان ،ج ،7ص« :52ابوبکر الحضرمی  ...قال :قلت البی جعفر  :رجهل نکهح إمهراة ثهم أتهی أرضها فهنکح أختهها و ههو
الیعلم ،قال :یمس ایتهما شاء و یخلی سبیل االخری».
 .97همان ،ج ،7ص.51-52
 .98همان ،ج ،7ص.51

از آن یاد کرده و مدعی است که نباید اعتراض شود که ابن بکیر فطحی است ،پس چگونهه ایهن
روایت را در زمره «صحیح» قرار دادید؟ زیرا ّ
کشهی گفتهه اسهت کهه جماعهت [شهیعه] بهر صهحیح

دانستن آنچه نسبتش به ابن بکیر صحیح است ،اتفا نظر دارند.
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 .5نتیجهگیری

تحقی و تتبهع در کتهاب مختله

الشهیعة فهی أحکهام الشهریعه ،اثهر فقههی عالمهه حلهی نشهان

میدهد که آن فقیه نامدار ،از الگویی واحد در برخهورد بها روایهات راو یهان فطحیهه و واقفهه پیهروی

ّ
نحوه تعامل عالمه حلی با روایات فقهی فرقه فطحیه و واقفه

ّ
در طری روایت زراره ،عبداهلل بن بکیر قرار دارد؛ با این حال ،عالمه حلی با تعبیهر «صهحیح»

نکرده است ،بلکهه برحسهب مطابقهت یها عهدم مطابقهت محتهوای روایهت بها دیهدگاه فقههیاش،
موضعگیری وی در َد َو ران اسهت .بهدینسهان ا گهر محتهوای روایهت بها دیهدگاه فقههی عالمهه حلهی
موافقت ندارد ،وی بر سند روایت طعن میزند با این استدالل که مهذهب راوی ،فاسهد اسهت؛

اما اگر محتوای روایت با دیدگاه فقهی او موافقت دارد ،بر روایت اعتماد میورزد و در مقابل این

اشههکال کههه مههذهب راوی فاسههد اسههت ،بیههان مههیدارد کههه چنههین اسههت ،امهها راوی توثی ه شههده

است؛ یعنی ممکن است راوی از لحاظ اعتقهادی بهه فرقههای انحرافهی تعله داشهته باشهد ،امها

در مقام نقل روایت ،اهل درو و جعل نباشد.

به نظهر راقهم ایهن سهطور ،مضهمون عمهوم روایهات فقههی ،نسهبتی بها عقایهد انحرافهی فرقههههای

فطحیه و واقفه درباره نظام امامت ندارد .از این رو ،در غالب روایات فقهی ،تعل داشهتن راوی

به فرقههای انحرافی نمیتواند ،عامل برانگیزنده او به جعل و دگرگونی روایت شده باشد.
کتابنامه
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 .99همان ،ج ،7ص« :51-52ال یقال فی طری الروایه ابن بکیر و هو فطحی فکی
قال الکشی :اجمعت العصابة علی تصحیح ما ّ
یصح عن ابن بکیر».

ّ
جعلتم الروایة فی الصحیح؟ النا نقول:
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