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چکیده
دوایی بحددث برانگیددز و دیددرفهم داشددته و در زمددرۀ «مشددکلالحدددیث» جددای
برخددی احادیددث ،محتد ِ
دارنددد و تددالش بددرای فهد ِدم صددحیح آنهددا بددا رویکردهددای متفدداوتی همددراه اسددت .یکددی از آنهددا،
پوست بدن یا لباس در برخدورد بدا ادرار ،میدان بندیاسدرائیل اسدت .ایدن
حدیث بریدن گوشت و
ِ
روایت با الفاظی متفاوت ،اما با مفهومی تقریبا متحدد در کتدب روایدی شدیعه و سدنی نقدل شدده
است .نظرها درباره این حدیث را مدیتدوان بده سده دسدتد عمددۀ پدذیرش ،انکدار و تو د

تقسدیم

نمددود .تحقی د حاضددر ،ضددمن نقددل و نقددد آنهددا ،متمایددل بدده حمددل حدددیث بددر معنددای مجددازی
ّ
است تا مبالیه در مشقت طهارت در میان بنی اسرائیل را برساند.
کلیدواژهها :بریدن بدن و لباس ،تکلی
مقرا

شا  ،حدیث جعلی ،مشکلالحدیث ،حدیث

 ،حکم تطهیر ادرار ،شریعت یهود.

درآمد

فرود دریافت و نقل حدیث ،پح از رنهای متمادی و جابهجایی در کتب مختلد
فراز و ِ

و استنسدداخ آن تددا ثبددت در جوامددع و پددح از آن ،برخددی از احادیددث را دسددتخددوش تیییددرات و

احادیث آسیبدیده
آسیبهای متنی و محتوایی کرده است ،راه روشمند و برخورد علمی با
ِ
 .1استادیار دانشگاه مفید (.)srahae@gmail.com
 .2کارشناس ارشد علو

حدیث (نویسنده مسئول) (.)ghorbani.ka@gmail.com

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره دوم

یا مشکلالحدیثها ،کاو یددن مندابع و نقدلهدای متفداوت آن حددیث و سدپح ضداوت در بداره
محتوای آن مطاب با اصول و واعدد نقلدی و عقالیدی شدریعت اسدت .از فوایددی کده بدر ایدن ندوع

پژوهشها مترتب است ،تصحیح فهم از حدیث و عد انتسداب برداشدت نادرسدت بده دیدن و
اولیای آن و مجموعههای روایدی اسدت .پدژوهش حاضدر ،بده نقدل و بررسدی «حددیث مقدرا

مقدداریض» ،یعنددی حدددیثیکدده رفتددار و تکلی د

یدا

بنددیاسددرائیل را هنگددا برخددورد ادرار بددا بدددن و یددا

جامددد آنددان گددزارش کددرده و ر ویکردهددای اندیشددمندان بدده ایددن حدددیث پرداختدده؛ برخددی آن را
ّ
پذیرفته ،برخی انکار کدرده و عددهای فهدم آن را بده اهلدش واگذاشدتهاندد .آن دسدته کده روایدت را
پذیرفتددهانددد ،برخددی بدددون هددیچ توضددیح و تبیینددی آن را نقددل کدرده ،تعدددادی بددا بیددان توجیهدداتی

دیب متنددی یددا محتددوایی دانسددتهانددد.
درصدددد معقددول جلددوه دادن آن و عدددهای آن را دچددار آسد ِ
صاحبنظرانی که آن را ّرد کردهاند نیز هر کدا دلیلی را مسدتند انکدار خدود نمدودهاندد .تحقید
حاضددر ایددن نظددرات را گددردآورده و نقدددی اجمددالی بددر آنهددا کددرده و در پایددان ،دیدددگاه خددویش را

تبیین و مستند نموده است.

مقالدده حاضددر در پددی پاسددخ بدده ایددن پرسددش اسددت کدده صدددور ،نقددلهددا و مقصددود ایددن روایددت

چگوندده اسددت و تددرجیح بددا کدددا رویکددرد اسددت و معتقددد اسددت :پددح از احددراز صدددور و تقدویم

مدتن ،و تدی معندای حقیقدی بده عللدی ابدل بداور و پدذیرش نباشدد و ریندد حمدل بدر یدک معنددای
مجازی در کال باشد ،باید آن کال را مطاب با واعد نقلی و عقالیی و بر اسداس فهدم عدرف بدر
آن معنددای مجددازی حمددل نمددود و بدددین گوندده هددم حدددیث را حفددا نمددود و هددم آن را از دیدددگاه

دالی
شددرعی و عقالیددی و تدداریخی پددذیرفتنی سدداخت .در بحددث حاضددر ضددمن بیددان ددراین احتمد ِ
ّ
تحصیل طهدارت بدرای یهدود و تسدهیل
این حمل ،معنای مجازی آن را  -که مبالیه در مشقت
ِ
آن بددرای امددت اسددال اسددت  -برگز یددده اسددت .در ایددن موضددوع ،نوشددتهای کدده گددردآوری منددابع

حدیث و رویکردهای مربوط به آن را عهدهدار شده و نقد کرده باشد ،یافدت نشدد .مقالده پدیش

کلی منابع و رویکردها ،طرح بحث کرده است.
رو در دو
بخش ِ
ِ
 .1نقلهای مختلف حدیث در منابع روایی

پیش از ضاوت درباره محتوای یک حدیث ،ابتدا بایدد نقدلهدای متفداوت آن جمدعآوری شدود و

«خانواده حدیثی» یک موضوع گرد آید تدا در پرتدو ایدن گدردآوری ،ا گدر احیاندا اشدتباهی از جاندب راوی
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یددا تصددحیفی از جانددب ناسددخ رخ داده باشددد ،معلددو گددردد .از ایددن رو ،پددیش از بیددان رویکردهددای

متفاوت درباره «حدیث مقرا

» ،نقلهای متفاوت آن از کتب شیعه و سنی نقل میشود.

روایددت یددا روایدداتی کدده مددرتبب بددا بنددیاسددرائیل و اجتندداب آنددان از ادرار باشددد ،تقریبددا در همدده

صحاح ،مسانید و شروح آن و کتب حدیثی اهل سنت نقل شده است.
در صحیح الرخاری در این موضوع آمده است:

حدثنا حممد بن َع ْر َع َر َة قال :حدثنا ُش ْعْ ََ ُُ ععن َن ْص ُوع  ،ععن یب ََ لیبِع قعال :کعا یببعم ُنعم َ
َ َ َ َ َ
ْ
َ
َ َ
ُ ُ َ
َ
ْ َْ
اب ث ْم َب ا َح لد له ْم ق َرض ُه فقال
یبْلش َْ لر ُی ُیش لد ُد یف یبل ََ ْ لل َو َیق ل :لا َب لِن لا ْس َر لیبِی کا یبذیب اص
ُح َذ ْی َف ُُ َل ْی َت ُه َا ْن َس َ
ک ....؛
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 .1-1منابع عامه

ابدددو وائ ددل گویدددد :ابوموس ددی در [بحدددث طهدددارت و اجتن دداب از] بدددول سدددختگیدددر بدددود و

مددیگفددت :هددر گدداه بدده لبدداس یکددی از یهودیددان ادرار مددیرسددید آن را مددیبریدنددد ،حذیفدده

میگوید :ای کاش ابوموسی از این سختگیری دست بر میداشت....

3

مطلب فدو را ابووائدل از فعدل و دول ابوموسدی اشدعری نقدل مدیکندد؛ نده از رسدول خددا .9از

بحث بریدن لباس است.
این رو حدیث تلقی نمیشود و در آنِ ،
در صحیح مسلم آمده است:

حدثنا حیىی بن حیىی ،أخبرنا جر یر ،عن ننو  ،ععن أ َیبئع قعال :کعا أبمنعم

یشعدد یف

یبلب ع ل و یب ع ل یف قععارو ة َ یق ع ل :إ بععِن إس عریبئی ک عا إذیب أصععاب جلععد أحععدهم ب ع ل قرضععه

باملقار یض ،فقال حذیفُ :لمددت یب صاحبکم ْل یشدد هذیب یبلتشدید.

4

مطلب یاد شده همانند عبارت صحیح الرخاری است؛ با این تفاوت که رفتار ابو موسدی در

پرهیز از بول را بیشتر توضیح داده که پرهیز و اجتناب وی در حد وسواس بدوده؛ بده گوندهای کده
در شیشه ادرار میکرده است .در این نقل به جای «ثوب»« ،جلد» آمده است.
حا کم در المستدرک این بحث را چنین گزارش کرده است:
أخبرنا أبمیبلْباس حممد بن أمحد یبملحب

 ،ثنا سْید بن نسْمد ،ثنعا عبعدیبب بعن نعم  ،ثنعا

یبألعمععو َ حعععدثنا أبعع بکر بعععن إسعععحا  ،أنبععب بشعععر بععن نععم  ،ثنععا یب میععدی ،ثنعععا سععفیا
یبألعمو ،عن ز ید ،عن عبد یبلعرمحن یببعن حسعنُ قعال :یبنطلقتانعا َ عمعرَ بعن یبلْعار ف عر
علینععا سع ل یبب 9وبیعده د قععُ أَ شععبیه بالد قععُ فاسععتتر بععا فبععال َ ،هععم جععال  ،فقلع
لوععاحی :یبْل تععر إ إر س ع ل یبب 9کی عف یب ع ل کمععا تب ع ل یبملععرأة ،قععال :فاتانععا ،فقععال« :یبْل
 .3صحیح الرخاری ،ج ،1ص.71
 .4صحیح مسلم ،ج ،1ص.199
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علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره دوم

تدرو نا لىق صعاح بعِن إسعریبئی کعا إذیب أصعاب أحعدا ئش نعن یبلبع ل قرضعه بعاملقریب

،

قال :فهناهم عن ذلک فْذب یف قبره»؛
عبدالرحمن بن حسنه گو یدد :مدن و عمدرو بدن عداص بدا هدم بدودیم کده دیددیم پیدامبر بدا
چیدزی شدبیه سددپر ،خدود را از مددا مخفدی و نشسددته ادرار کدرد .مددن بده ابددن عداص گفددتم:

نمیبینیکه پیامبر شبیه زنان نشسته ادرار مدیکندد ه پدح پیدامبر ندزد مدا آمدد و فرمدود:
«آیددا نمددیدانیددد کدده سرنوشددت شخصددی از بنددی اسددرائیل  -چددون آنددان هرگدداه ادرار بدده
پوست بدنشان میرسید ،آن را با یچی میبریدند ،و او آندان را از ایدن کدار بداز داشدت
 -چه شد [به سبب این کار] گرفتار عذاب شد».

5

راوی ایددن نقددل «عبدددالرحمن بددن حسددنه» اسددت .حدداکم در نقددل دیگددری همددین روایددت را بددا اندددکی

احادیث صحیح به شرط شیخین دانسته است.
تفاوت در متن و سند آورده 6و آن را از زمرۀ
ِ

7

در جای دیگر از کتاب ،نقل سومی از این موضوع با متن و سندی متفاوت گزارش کرده است:
فحدثنا أبم یبلْباس حممد بعن یْقعمب ،ثنعا بکعا بعن قتیبعُ یبلقعای ،ثنعا أبعمدیبَد ،ثنعا شعْبُ،

عن أ یبلتباح ،قال :مسْ جل یبسمد کا نع یببعن عبعاس بالبوعرة حعد ببحادیعث ،ععن
َ َ
أ نععم یبألشععْر ی ،عععن یبلنععی 9فکت ع ل لإلی عه یببععن عبععاس یسععبله عهنععا ،فک َت ع َ إلی عه
َ
نان عک َ یبین مل أحع لعد َع عن یبلنععی 9نهنععا ب ععیشء یبْل یبین
یبألشععْر ی :یبن عک َرج ع نععن أه ع ل ز ل
کن ُ َن َع یبلنی 9فب یبد أ َیب ل ،فقام إر دنث حائط هنا ک َ ،قال :لإ بِن إسریبئی کعا
َ
ُ َ َ
8
رض ُه باملقریب  ،فإذیب أ یبد ُ
أصاب َ
َ
أحدکم یب َیب ل فل َیرتد للبمل له.
أحدهم یبلب ل ق
إذیب
ل ل
ل

این متن اگر چه به ابوموسی منتهی میشود ،اما سمت پایانی آن که موضوع بحدث اسدت،

به نقل از ابوموسی از پیامبر 9نقدل شدده اسدت؛ بده خدالف مطلبدی کده در صرحیح الرخراری و

صحیح مسلم از وی آمده بود که حدیث به رسول خدا 9نرسیده ،اما در متن پیشگفتده رفتدار
بنددی اسددرائیل در ایددن ضددیه را از پیددامبر 9نقددل مددیکنددد و بحددث آن ،بر یدددن لبدداس نیسددت،

ظاهرش به بدن برمیگردد و یا اعم از بدن و لباس است .حا کم نیز افدزوده کده ایدن روایدت را ا گدر
چه بخاری و مسلم نیاوردهاند ،اما صحیح است.

9

 .5المستدرک ،ج ،1ص.171

 .6همان :عن عبد الرحمن ابن حسنة ال :بال رسول ا  9وهو مستتر بجحفة ،فقالوا :تبدول کمدا تبدول المدرأ  ،فقدال رسدول
ا  :9ان بنی إسرائیل کان إذا أصاب أحدهم البول رضه بالمقاریض و نهاهم عن ذلک فهو یعذب فی بره.

 .7همان ،ج ،1ص.179 ،171
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 .8همان ،ج ،3ص 179و .177
 .9ر.ک :همان ،ج ،3ص.177

هر دو آمده است.

در سنن ا ن ماج  ،سنن ا ی داود و سرنن النسرائی روایدت عبددالرحمن بدن حسدنه و در
12

14

13

سنن الریهقی 15روایت ابوموسی نقل شده است.

نقل متفاوت دیگری که در المصنف ابن ابی شیبه به نقل از عایشه آمده ،چنین است:
حعدثنا یْعی ،قعال حعدثنا قدیبنعُ بعن عبعد یبب یبلْعانر ی ،قعال حعدثتِن حعرة ،قالع حععدثتِن
َ َ
ُ
َ َ
َ
یبلقبععر لنع َن َ
عائشععُ ،قالع َ :د َخلع ُ َععی یبنع ل َ َ
یبلَع لل ،قلع ُ :
عرأة لنعن یبلیعمد ،فقالع  :إ ععذیبب ل
َ َ َ
یبلثمب ،قال َ :ف َ ر َ َرسع ُل یبب 9إر َ
قال َ :بی إ َنه َل َیقر ُ لن ُنه یبل ُلد َ ُ
لة
ک لذب .
یبلوع ل
ل
ل
ل
َ َقد یب َت َف َْ َ أصم ُیبتنا ،فقال :نا هذیب؟ َف ُ
بخبرته ،فقالَ :صدق َ ؛
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در مسند احمد ن حنرل روایدت «عبددالرحمن بدن حسدنه»10و نیدز نقدل «ابوموسدی» از پیدامبر

11

عایشددده گویدددد :زن ددی از یهدددود را دیدددد کددده م ددیگفدددت[ :یک ددی از عوامدددل] عدددذاب بدددر

[بیمباالتی در] ادرار است .گفتم :دروغ میگویی .گفت :نه بایدد پوسدت و پیدراهن در
هنگا اصابت بول ،بریده شود .عایشه گوید :در این هنگا که مدا در حدال گفدتوگدو
بودیم و صدایمان باال رفتده بدود ،رسدول خددا 9بدرای نمداز خدارج شدد کده ضدیه را بده

وی گفتیم ،حضرت فرمود :راست میگوید.

16

در گزارش عایشه هم لباس و هم پوست آمدده اسدت .پدح در مندابع اهدل سدنت ،چندد نقدلآمدده

که در میان آنها و به ارزیابی حاکم در المستدرک ،روایاتی صحیحالسند اسدت و ابوموسدی اشدعری،
عبددالرحمن بددن حسددنه و عایشده سدده راوی ایددن حکدم بددا عبددارات مختلد انددد 17.در ایددن احادیددث،
بریده شدن لباس و پوست یا گوشت بدن ،هر دو ،آمده است.
 .10مسند أحمد ،ج ،1ص.177

 .11همان ،ج ،1ص 377و .111

 .12سنن ا ن ماجة ،ج ،1ص.119 - 111
 .13سنن أ ی داود ،ج ،1ص.11 - 13
 .14سنن النسائی ،ج ،1ص.17 - 17

 .15السنن الکر ی ،ج ،1ص.71 - 73
 .16المصنف ،ج ،1ص.119

 .17این نکته ابل توجه است که مضمون حدیث مقرا

در همه نقلها یکی است و راویان اصلی این احادیدث ،سده فدرد

نددامبردهانددد ،امددا عبددارات نقددل شددده متفدداوت اسددت؛ در برخددی آمددده اسددت« :إن بنددی إسددرائیل کددان إذا أصدداب الشددیسمن
أحددهم البددول رضده» و در برخددی دیگدر آمددده اسدت« :إن بنددی إسدرائیل کددان إذا بدال أحدددهم فأصدابه شددیس مدن بولدده تتبعدده
فقرضدده بالمقراضددین» یددا «أمددا علمددت ممددا أصدداب بنددی إسددرائیل کددانوا إذا أصددابهم شددل مددن البددول طعددوه بددالمقرا

« صاحب بنی إسرائیل کان أشد فی البول منکم کان إذا أصاب البول شیئا من جسده براه بمبرا کانت معه».

» یددا
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 .2-1منابع شیعی
ْ َ ْ َ تَ
َ
ع
ْ
َ
َ
در تفسددیر علددی بددن ابددراهیم مددی در ذیددل آی دد  ۲۸۶بقددرهَ ( :و َیض ع ع نععم ع ْ ِإ ْصععهم ْ َو الأغلععَ اَّ ِی ع
َ
کانَ ْت َعل ْی ِ ْ ) ،ضمن برشمردن تکالی سخت بنیاسرائیل آورده است:
َ
َ
ْ ُ َ
َ
ََ إ َذیب أ َص َ
اب أ َح َد ُه ْم ش ْیئا لن ْن َب َد لن له یبل ََ ْ ل ق َط ُْ ُمه؛
ل
و چون مقداری از ادرار به بدنشان میرسید آن را طع میکردند.

18

روایت فو نه منتسب به معصو است و نه سندی برای آن ذکر شده است.

در االحتجاج و ارشاد القلوب ضمن حدیثی طوالنی از امیر مامنان ۷آمده است:
َ َ َُْ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َ
اب ْم أذإ لَن
کان ل یبألنم یبلس لالفُ لإذیب أص
َْْ
ل ُأل َن لت َ
ک لن ْن َ لجی لع یبأل ََناس؛

َ
َق َر ُضمیب لن ْن أ ْج َس لاد له ْم ََ َق ْد َج َْ ْل ُ ْ َ
یبْل َاء َط ُهع ا

امدددتهدددای گذشدددته هرگددداه نجاسدددتی بددده بدنشدددان م ددیرسدددید ،آن را از بددددن خدددویش

میبریدند ،ولی آب را برای امت تو پاک کننده نجاسات رار داد .

در کتاب من الیح

19

ه الفقی شیخ صدو  ،روایت مورد بحث چنین نقل شده است:

َ
َ
ععاب أ َحع َععد ُه ْم َق ْطع َععر ُة َبععع ْ ل َق َر ُضعععمیب ُ ُ ع َ
ق ععال یبلو ععاد َ :۷کعععا َ َب ُصعععم إ ْسع َععر لیبِی َ إ َذیب أ َصع َ
ععمن ُه ْم
ل
ل
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُُ
ََْ
ض َ قد َسعع یبب ععَّ َ جع علعیکم لببَس لعع نعا بعی یبلسعء لاء َ یبألر ل َ جْع لکعم
لباْلق لار ی ل
َ َ
َ ُْ
ُ ُ
َْ
یبْل َاء َط ُه ا فانظ ُر َیب ک ْیف َتکمن ؛
امدددا صددداد  ۷فرمدددود« :هرگددداه بددده فدددردی از بنددی اس ددرائیل طدددرهای از ادرار اصدددابت

میکرد ،گوشت و پوسدت خدود را بدا یچدی مدیبریدندد و حدال آنکده خددای متعدال بده

انددددازه وسدددعت بدددین زمدددین و آسدددمان بدددر شدددما راحت ددی دددرار داد و آب را برایتدددان طهدددور

ساخت ،پح بنگرید که [در برابر این نعمت و سهولت] چه میکنید.

20

روایت فو در کتاب تهذیب االحکام با این سند آمده است:

َ
َ َ
ُ َحم َء ُد ْب ُن َأ ْ َ
مح َد ْبن َ ْحی َىیَ ،ع ْن َی ْْ ُق َ
مب ْب لن َی لز ی َدَ ،ع لعن ْیبب لعن أ ل ُع َء ْیعرَ ،ع ْعن َد ُیبَ َد ْب لعن ف ْرقعدَ ،ع ْعن
ل
21
َ َ
یبب.... ۷
أ ل ع َْ لد ل

ّ
افراد وا ع در این سند ،همه موث و از اجالی اصحاب امامیه هستند؛ به خصوص ابن ابی
 .18تفسی القمی ،ج ،1ص.111

.19اإلحتجاج ،ج ،1ص111؛ ارشاد القلوب ،ج ،1ص 111و .111

11

ه الفقی  ،ج ،1ص.11

 .20کتاب من ال یح
 .21تهذیب االحکام ،ج ،1ص ،397ح.19

به کار برده است.

23

پح روایت مقرا

در شیعه نیز از سند صحیح و در چند منبع از جمله دو کتاب از کتدب

اربعه نقل شده است؛ گرچه در االحتجاج و ارشاد القلوب با عبارت « رضوا من اجسادهم» بود

که میتوان آن را به جداسازی از بدن با مقرا

ترجمه کرد.

 .2رویکردها درباره حدیث

«حدیث مقاریض»؛ تحلیل ،نقد و بررسی رویکردها

عمیر که از اصحاب اجماع 22و داود بن فر د که ابن فضال در توصیفش دو مرتبه لفا «ثقة» را

عالمان حدیث و فقه در مواجهه با این روایت ،رویکردهای متفداوتی داشدتهاندد کده مدیتدوان

آنها را در سه بخش عمدۀ «پذیرش»« ،انکار» و «تو
شده منحصر به کتب و نویسندگان شیعی است.

» تقسدیمبنددی نمدود .رویکردهدای بیدان

 .1-2پذیرش

در برخورد با این روایت ،اکثر ریب به اتفا محدثان و فقهدا مفهدو ظداهر آن را پذیرفتدهاندد،

برخددی آن را ب دددون ه ددیچ توض ددیح و تفس ددیری در کتددب خ ددویش نق ددل ،ی ددا از س ددمت پای ددانی آن
ّ
اسددتفادۀ فقهددی کددردهانددد؛ عدددهای نیددز درصدددد توجیدده مفهددو حدددیث برآمددده و برخددی ضددمن
پذیرش ،آن را دچار یکی از آسیبهای متنی یا محتوایی میدانند.
 .1-1-2پذیرش بدون تعرض به مفهوم حدیث

اکثر فقها در «کتاب الطهار » و بحثهای فقهی بده ایدن روایدت ّ
تمسدک کدرده و در بداره طهدور

بودن آب  -که در این روایت مطرح شده  -بحث کرده و دربارۀ سدمت دیگدر حددیث ،سدخنی

نگفتهاند و بین مفاد فقهی و تاریخی آن تفکیک ایدل شددهاندد .بده ایدن دلیدل کده ا گدر در میدان

چنددد فقددره و جملدده از یددک حدددیث سددمتی از آن ،دچددار آسددیب یددا وا عددا مددردود باشددد ،سددمت
صحیح آن ابل تمسک خواهد بود.

از میددان کسددانیکدده ایددن رویکددرد را داشددته مددیتددوان از عالمدده حلددی ،یوسدد
24

بحرانددی،

25

 .22ر.ک :رجال الکشی ،ص ،997ش.1191
 .23ر.ک :همان ،ص ،197ش.117
 .24منتهی المطلب ،ج ،1ص.197

 .25الحدائق الناض ة ،ج ،1ص.199

10

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره دوم

ص دداحب ج ددواهر 26،ش ددیخ مرتض ددی انصددداری27 ،س ددید محس ددن حک ددیم 28و س ددید ابوالقاسدددم

خددویی29نددا بددرد .ایددن بزرگددان بدددون هددیچ شددرح و بسددطی در کتددب فقهددی خددود از ایددن حدددیث
استفاده کرده و بدان فتوا دادهاند .همچنین از عناوین ابوابی کده صداحبان کتدب روایدی پدیش
گفته روایت مذکور را در آن نقل کردهاند ،چنین برمیآید که آنان نیز بده جنبدد تداریخی آن نظدری
نداشته و تنها به نقش آب در تطهیر توجه کردهاند.

30

 .2-1-2پذیرش به همراه توجیه مفهوم حدیث

برخی نیز ضمن پذیرش حدیث ،برای مقبول جلوه دادن آن و رفع اشکال ،بیانداتی آوردهاندد

که به آنها اشاره میشود:

شیخ بهایی مینویسد:
ظاهرا بریدن گوشت به خاطر اصابت ادرار دیگران باشد .تطهیر محل خدروج بدول ایدن
گونه نبوده و اال در اندک زمانی اعضای مربوط از بین میرفتند .ظداهر مدتن ایدن اسدت
که آنان مکل

به این کار نبودند .خدای سبحان داناتر است.

31

َ
شیخ بهایی در این توضدیح بده همدین نکتده بسدنده کدرد کده ظداهر عبدارت حددیث «أ َص َ
داب
َ
َ َ
أ َحدد یهم ط َدر ی َبدول» گو یددای اصدابت بدول از خدارج اسددت کده ایدن مدورد از اصددابت بدرای آندان کددم
اتفا میافتاده استه

محمدتقی مجلسی در ذیل این حدیث در روضرة المتقرین ،مخدرج بدول را از ایدن حکدم مسدتثنا

دانسدته 32و در مالذ االایار نیدز ضدمن تکدرار ایدن سدخن احتمدال داده کده نجاسدت خدون تدا هنگدا
بهبودی زخم ،معفو بوده یا اصال خون در شریعت آنان نجح محسوب نمیشده است.

33

 .26جواو الکالم ،ج ،1ص.73

 .27کتاب الطهارة شیخ أنصاری ،ج ،1ص.179
 .28مستمس  ،ج ،1ص.111

 .29موسوعة اإلمام الخوئی ،ج ،1ص.31

 .30ر.ک :وسائل الشیع  ،ج ،1ص133و317؛ تهذیب االحکام ،ج ،1ص391؛ کتاب من الیح

ه الفقی  ،ج ،1ص.9

ّ
ّ
 .31الظاهر ّأن ر بنی إسدرائیل لحدومهم إنمدا کدان مدن بدول یصدیب أبددانهم مدن خدارج ،ال ّأن اسدتنجاسهم مدن البدول کدان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بقر لحومهم ،فإنه ی ّادی الی انقرا أعضائهم فی مد یسیر  ،و الظاهر أنهم لدم یکوندوا مکلفدین بدذلک ،و ا سدبحانه
أعلم؛ مش ق الشمسین ،ص.397

11

 .32ر.ک :روضة المتقین ،ج ،1ص.91
 .33ر.ک :مالذ ا ایار ،ج ،3ص.37

حدیث ،گویای اصابت ادرار از خارج است ،نه از خود شخص و در ادامه آورده که خون شاید
در شددریعت یهددود نجددح نبددوده یددا آن مقدددار بخشددیده شددده باشددد .البتدده سددمت اخیددر سددخن

ایشان ابل بول نیست؛ چرا که خدون در شدریعت یهدود نجدح اسدت و پرهیدز از آن امدری الز و

ضروری بیان شده است .تنها رجوع به ِسفر الویان از تورات این احتمال ،یعنی عد نجاسدت
خون را مرتفع میسازد.

«حدیث مقاریض»؛ تحلیل ،نقد و بررسی رویکردها

پح مجلسی پدر نیز چون شیخ بهایی این سخن را این گونه توجیه کدرده کده ظداهر عبدارت

فیض در الوافی همان سخن شیخ بهایی و مجلسی را ذکر کرده و افدزوده اسدت کده چده بسدا

بدددنهددای ددو بنددیاسددرائیل همچددون پاشددنههددای پددا بددوده کدده بددا چیدددن کددم ،خددون از آن جدداری
نمیشده استه

34

این نظر نیز مجرد احتمدال و فا دد دلیدل اسدت؛ بده عدالوه ا گدر ادرار بده صدورت و لدب و چشدم

آنها میریخته ،چه میکردهاند ه
احتمال دیگری که محمد آص

محسنی بیان داشته و البته در نهایت ،تو

را برگز یدده،

این است که احتماال این کار نه از طدرف شدریعت یهدود ،کده خودسدرانه از طدرف برخدی از آندان

بوده باشد.

35

روشن است که چنین توجیدههدایی بدرای رفدع اشدکال از مفهدو حددیث ابدل بدول نیسدت.

درست است که ظاهر حددیث در بدارۀ رسدیدن بدول از خدارج اسدت ،امدا همدان بدول از خدارج ،بدا
توجه به نبدود امکاندات بهداشدتی و فرزنددداری بدرای افدراد اتفدا مدیافتداده اسدت .بندابراین ا گدر

تکلید شددا و مکددرری بددوده ،بایددد حدددا ل در گددزارشهددای تدداریخی یددا تددورات فعلددی یددا کتددب
َ َ
َ ی
احکددا تصددریح یددا اشددارهای بدددان شددده باشددده از طرفددی ،از ظدداهر عبددارت «کدانوا َب ینددو ِإسد َدرا ِئیل ِإذا
َ
َ َ َ َ َ
اب أ َحد یهم ط َر ی َبول» هم استمرار این کار و هم شمول آن برای تک تک افراد را مدیرسداند.
أص

عبارتهای مختل

اهل سنت نیز مؤ ید شمول این حکدم بدرای همده آندان بدوده و ادامدهای کده

در برخی روایات اهل سنت آمده بود که شخصدی از بندیاسدرائیل آندان را از ایدن کدار بازداشدته و

گرفتددار عددذاب شددده 36،نشددان دهندددۀ دسددتور و حکددم دینددی بددودن آن اسددت؛ ندده ایددنکدده آنددان
 .34ر.ک :الوافی ،ج ،7ص .17سید عبدا شبر نیز همنظربا شیخ بهایی و عالمده مجلسدی اسدت :ر.ک :مصرا یح ا وروار،
ج ،1ص.911

 .35ر.ک :االحادیض المعتر ه فی جامع احادیض الشیع  ،ص.31

 . 36فقال اال تدرون ما لقی صاحب بنی إسرائیل کان إذا أصاب أحدا شل من البول رضه بالمقرا
فعذب فی بره (المستدرک ،ج ،1ص.)171

ال فنهاهم عن ذلدک
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خودسرانه چنین کرده باشند.

دیگر توجیهی که در این حدیث بیان شده ،از سید محمد شیرازی است .ایشان مقصدود از

« ددر

» در ایددن حدددیث را همددان « ددرص» ،یعنددی محکددم گددرفتن و کشددیدن ،هماننددد نیش دگون

گرفتن میداند و معتقد است آنان در مصر زندگی میکرده و به مریضی «بلهارزیا» مبدتال بودندد.

ایددن نددوع میکدروب بددا گددرفتن و محکددم کشددیدن موضددع آلددوده از بددین مددیرود؛ بدده ایددن بیددان کدده در
عرف نیشگون شدید را کندن حساب میکنند؛ مثال ا گدر از شخصدی نیشدگون محکمدی گرفتده

شددود ،مددیگو یددد :گوشددتم را کندددیه از ایددن رو « ،ددر

» در ایددن حدددیث بدده معنددای « ددرص»  -کدده

همان کشیدن و گرفتن محکم است  -آمده و بلهارزیا نوعی بیماری انگلی در مثانه و مجداری

ادرار است.
َ
نظر دیگری که میتوان بیشتر با توجه به فضای شیعی روایت بیان داشدت ،مجداز بدودن ایدن
37

حدددیث اسددت؛ بددا ایددن توضددیح کدده و تددی ارادۀ معنددای حقیقددی از کددال محددال باشددد ،حمددل بددر

معنای مجازی مدیشدود .چندین تکلیفدی بدر بندیاسدرائیل نده تنهدا شدا و سدخت ،بلکده محدال
عقالیی اسدت و خددای حکدیم تکلیفدی را کده ندوع افدراد از آن سدرباز زنندد و بددان عمدل نکنندد،

تشدریع نمددیکنددد .از طرفددی ندده در تدداریخ و ندده در احکددا یهددود ،حتددی گددزارش یددا اشددارهای بدده ایددن
تکلی

نشده اسدت .روشدن اسدت کده انگیدزه نقدل چندین مطدالبی بسدیار اسدت .شداهد بدر ایدن

حمل را میتوان مجازی که در ادامه روایت آمده دانست:

َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ
َ ُْ
یبْل َ
یبأل ْر ََ َج َْع َ َل ُکع ُم ْ َ
عاء َط ُهع ا فععانظ ُر َیب
َ قعد َسعع یبب علعیک ْم لببَس لعع نعا بعی یبلسعء لاء َ
ل
َ َ
ُ ُ
ک ْیف َتکمن َ .

در این سمت از حدیث ،برای نشان دادن اندازه و کثرت سهولت و توسدعهبخشدی خددای

متعال در امر طهارت از ادرار ،آن را بده انددازۀ مدا بدین زمدین و آسدمان تشدبیه کدرده اسدت .روشدن
َ
اسددت کدده مقصددود ،عددین عبددارت « َمددا َب دی َن َّ
السد َدم ِاس َو ا ر ِ » نیسددت ،بلکدده سددهولتبخشددی و
آسان گرفتن زیاد در طهارت با آب است .از این رو میتوان گفدت :بخدش نخسدت حددیث نیدز

دختی کسدب طهدارت چندین تعبیدری
درصدد بیان معنای مجازی است که بدرای مبالیده در س ِ

دت ادرار خالصدی یابندد ،چنددان در
بده کدار رفتده اسدت؛ یعندی بدرای ایدنکده بندیاسدرائیل از نجاس ِ

ریختن آب و شستوشوی محلی که ادرار بدان رسیده ،بر آنان سخت گرفته میشدد کده بدرای
ِ

14

طهارت ،پوستشان کنده میشد .در عرف نیز آنگاه که فردی وسواسگونده آب مدیر یدزد و مددا

 .37ر.ک :الفق  ،القواعدالفقهیة ،ص.77

شاهد دیگر ،حمل بر معنای مجازی ،سکوت اکثر فقها و محدثان و اجالی اصحابی چدون

ابددن ابددی عمیددر در بددال ایددن حدددیث اسددت .روشددن اسددت کدده آنددان ا گددر معنددای حقیقددی از آن

برداشت میکردند ،با ذهن پرسشگری که داشتند یا توضیحی از اما مدیخواسدته یدا روایدت را
نقل نمیکرده یا در باب نوادر و مشکلالحدیث جای میدادند که چنین نکرده و دیمیتدرین

توضیحی را که دال بر برداشت حقیقت از این روایت است ،نه مجاز شیخ بهایی ( ) ۱۳۳۱

بیددان کددرده و بددل از وی هددیچ توضددیح و تفسددیری در معنددای ایددن حدددیث ،بددا توجدده بدده کثددرت

«حدیث مقاریض»؛ تحلیل ،نقد و بررسی رویکردها

َ
دست خود را بر محل نجح میکشد ،میگویند :پوست خود را کند.

استعمال آن در کتاب الطهاره و سند خدوب آن بدرای فتدوا ،یافدت نشدد کده نشدان مدیدهدد آندان

برداشت مجاز از این سخن داشتهاند.
بد ده ع ددالوه ،تعبی ددر« ددر

ب دده مق دداریض» در روای ددات دیگ ددر نی ددز در مفه ددو مج ددازی « ّ
تحمد دل
ِ

شدیدترین سختیها» به کار رفته است؛ مانند:

َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ََْ
38
َْ َ
َْ َ ْ َ ُ ُْْ ُ َ َُ َ ْ َ ْ
ض.
لم یْلم یبْلؤنن نا له لنن یبألج لر لیف یبْلو لاِ ل لتءِن أنه ق لر لباْلق لار ی ل

البته نباید از نقل به معنا و تیییر الفاظ توسب راو یدان در فرایندد نقدلهدا  -چندانکده در کتدب

اهل سنت بیان شد  -اافدل بدود ،امدا حمدل بدر معندای مجدازی بده نظدر بهتدرین گزینده بدرای ایدن

روایددت خواهددد بددود؛ ز یددرا بددا وا عیددتهددای عملددی زندددگی یهودیددان و سددختگیددری بددر آنددان و نیددز

معنای مقصود حدیث  -که در مقا بیان تسهیل احکا برای امت مسلمان است  -مطابقدت

دارد .بده عددالوه ،ایددن تعبیددر مجدازی در روایددات دیگددر نیددز دیددده مدیشددود و در آنهددا نیددز خصددوص
چیدن گوشت بدن مقصود نیست ،بلکه مقصود ،شدیدترین سختی و رنج است؛ افزون بر آن

که چنین حکمی در تورات و دیگر کتب یهودیان دیده نمیشود.

 .3-1-2پذیرش با اذعان به دچار بودن این روایت به آسیبهای متن و محتوا

برخی از کسانیکه محتوای این روایت برایشان تعجب برانگیدز بدوده ،چداره را در مبدتال بدودن

این روایت به آسیبهای متن و محتوا دانستهاند.
الف  -نقل به معنی

یکی از آسیبهدای محتدوایی کده برخدی روایدات بددان مبتالیندد ،نقدل بده معناسدت .نقدل بده

الفاظ
معنا به خودی خود آسیب محسوب نمیشود ،ولی اگر سبب از بین رفتن برخی راین و ِ
 .38الکافی ،ج ،1ص199؛ و نیز ر.ک :همان ،ج ،1ص71؛ و نیز :صائ الدرجات ،ج ،1ص.171
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کال شود که در معنا ماثرند و نبودشان سبب تیییر معنا شود ،در زمرۀ آسیبهاست.
یکدی از راهکارهدای بدرون رفدت از مشددکلیکده حددیث مقدرا

معنا و جستوجوی متن صحیح روایت است.

داراسددت ،حمدل آن بدر نقدل بدده

از زمره ایلین این نظدر ابوالحسدن شدعرانی ،علدی اکبدر افداری 39،علدی دلبدری و عبددالهادی

مسعودی40را میتوان نامبرد.

شعرانی معتقد است ،متن موجود در من الیح

و تهرذیب نقدل بده معندا شدده و اصدل آن،

متن تفسیر علی بن ابراهیم است که در فرایندد نقدل بده معندا از سدوی راو یدان ،الفداظی بده روایدت

افزوده و به این شکل درآمده است.

ایش ددان در مق ددا بی ددان م ددواردی از احادی ددث ک دده نق ددل ب دده معن ددا ش ددده و مفه ددو ح دددیث ب دده

ایددن واس ددطه ،دس ددتخ ددوش تییی ددر ش ددده ،ض ددمن بی ددان ای ددن ح دددیث معتق ددد اس ددت ض ددمیر در

« طعوه= آن را طدع مدیکردندد» بده فدرد برمدیگدردد ،نده بددن یدا لبداس و ی و طدع بده معندای طدع
ارتباط و معاشرت است؛ چنانکه در تورات نیز به این معناست؛ امدا عدد درک درسدت مرجدع
ضمیر و نیدز نقدل بده معندا و افدزودن برخدی کلمدات از طدرف راو یدان چندین حددیثی را بدرای مدا بده

وجود آورده است.

41

کدال مرحددو شدعرانی از ایددن جهدت کدده در تدورات فعلددی نیدز « طددع» بده معنددای طدع ارتبدداط و

معاشرت است ،ابل د ت است .در تورات ِسفر الویان آمده است:

و کسددیکدده هددر چیددز نجددح را خددواه نجاسددت آدمددی ،خددواه بهیمددد نجددح ،خددواه هددر چیددز

مکددروه نجددح را لمددح کنددد ،و از گوشددت ذبیح دد سددالمتی کدده بددرای خداونددد اسددت

بخورد ،آن کح از و خود منقطعخواهد شد.

42

اما از این جهت که اصل روایت ،نقل تفسی القمی است و متن تهذیب و من ال یح

نقل

بده معنددا شددده ،بددا ایددنکده افددراد د یقددی چددون ابددن ابددی عمیدر نا ددل آن بددودهانددد ،جددای تأمددل دارد و
افزون برآن ،نقلهای متفداوت اهدل سدنت ،مؤ ّیدد محتدوایی حددیث تهرذیب اسدت؛ نده طدع بده

معنای عد ارتباط.

ه الفقی  ،ج ،1ص.11
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 .39ر.ک :پاور ی کتاب من ال یح
 .40ر.ک :آسیبشناات حدیض ،ص111؛ در پ تو حدیض ،ص.191
 .41ر.ک :المدال إلی عذب المنهل فی أصول الفق  ،ص.39 -31
 .42الویا .11 :9

از آسددیبهددای متنددیکدده برخددی معتقدنددد ایددن حدددیث بدددان مبتالسددت ،تصددحی اسددت.
حددیثیکده بخشددی از مدتن آن بده چیددزی شدبیه آن یدا نزدیددک بده آن تیییدر کددرده باشدد ،مصد ّدح
نامیده میشود.

43

ض ددیاس ال دددین حس ددینی اص ددفهانی ،مع ددروف ب دده عالم دده معتق ددد اس ددت ک دده کلم ددد « رض ددوا»

تصحی

شده کلمد «طهروا» بوده و «مقاریض» نیز «مقار

» و بده معندای ظدروف بزرگدی از آب

بوده است؛ به ایدن معندا کده بندی اسدرائیل بدرای طهدارت بدول بایدد مقددار فراواندی از آب مصدرف

میکردند؛ اما در امت اسالمی این تکلی

شا برداشته شده است.
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ب  -تصحیف

44

سخن ایشان از آنجا کده معندایی خدوب بدرای حددیث بیدان کدرده بدد نیسدت ،امدا بایدد توجده

داشت که تصحی

نیازمند رینه است .ایشان برای ول برگز یدده خدویش ریندهای ذکدر نکدرده

است .نگارنده با بررسی نزدیک بده چهدل نسدخد خطدی از کتداب مرن الیح ر ه الفقیر چندین
رینهای که دال بر تصحی

«طهروا» به « رضوا» باشد ،نیافت.

ج  -سقط

45

برخددی نیددز چددون آیددةا مکددار شددیرازی مقصددود از ایددن حدددیث را ددر
46

و چیدددن عددین

نجاست و آثار آن میدانند؛ نه بریدن گوشت بدن .ایشان این حدیث را در فرایند نقل بده معندا

بریدن اثر و عین نجاست میدانند.
از طرف راوی دارای افتادگی برخی عبارات دال بر
ِ

47

در وا ددع ،ایددن محققددان ضددمن تصددریح نقددل بدده معنددا بددودن ایددن حدددیث ،بیددان مددیکنندد کدده

 .43آسیبشناات حدیض ،ص.77

 .44ر.ک :الوافی ،ج ،7ص .7پاور ی.

 . 45مرکز علمی تحقیقاتی دارالحددیث از آنجدا کده درصددد تصدحیح و تحقید کتدب روایدی اسدت ،اکثدر نسدخ خطدی کتدب
حدیثی خصوصا مهدمتدرین نسدخ کتدب اربعده را از کتابخاندههدای سراسدر دنیدا گدردآورده و مقددمات تحقید ایدن کتدب را
فراهم ساخته ،باشد که بخت یارشان شود و این مهم را به اتما رسانند.

 .46القواعد الفقهیة ،ج ،1ص.191

 .47در داوشنام ق آ و حدیض(ج ،9ص )197نیز همین مطلب از طرف محققان ماسسده دارالحددیث آمدده اسدت« :ظداهرا
َ
ضمیر در « رضوه» -که در متن عر بدی حددیث آمدده ،-بده «نجدح» برمدی گدردد؛ یعندی نجاسدت و آثدارآن را مدیکندندد و یدا
ّ
یچی میکردند .احتمال دارد مراد از یچی کردن ،پا ک کردن جاى نجح شده بدا یسدفال یدا سدنگ ،بدا شددت و سدختی
باشد؛ به گونهاى که منجر به سایش و یا ّ
حتی کنده شدن پوسدت شدود و شسدتن بدا آب را کدافی نمدیدانسدتهاندد؛ ّامدا ایدن
گوشت سمت نجدح شدده بدنشدان
که در روایات آمده است که بنی اسرائیل ،و تی با یک طره ادرار ،نجح میشدند،
ِ
َ
را مددی یبریدنددد ،احتمددال دارد در نقددل بدده معندداى حدددیث ،از جانددب راویددان ،سددهوى صددورت گرفتدده باشددد و مددراد از کندددن،
برداشتن عین نجاست و اثر آن باشد».
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احتماال عبارت اصلی حدیث « ،رضوا اثر النجاسده عدن لحدومهم» بدوده و بده عبدارت دیگدر ،در
این روایت چند کلمهای افتاده است.

البته این برداشت با ظاهر نقل « رضوا لحومهم» و برخدی نقدلهدای دیگدر سدازگار نیسدت؛ بده

عالوه ،ادرار در موارد متعددی اثر خاص یا تجسمی ندارد تا آن را از پوسدت بتراشدند و افدزون بدر
آن ،تراشیدن در مواردی از آب کشیدن سهلتر است و این تعبیر بدا مقصدود اصدلی حددیث کده
امتنان بر امت اسال باشد سازگار نیست.
د  -تقیه

برخی نیز معتقدند که ورود این حدیث در جوامع حدیثی شیعه ،ریشه در تقیه دارد؛ به این

بیان که با توجه به اینکه این روایات در اهل سنت زیاد نقل شده و تقریبا همده کتدب حددیثی

آنها این روایدت را آوردهاندد و نیدز ایدنکده در شدیعه ایدن روایدت بده نقدل از امدا صداد  ۷آمدده،
تقیه بودن این روایت ،همچون روایات مطال بودن اما حسن 48۷تقویت میشود.

بدیهی است که تقیه سبب میطلبد و حکم و یا دلیلی در متن نیست که تقیه را توجیه کند.

 .2-2انکار

برخی نیز به علتهاییکه خواهد آمدد ،توجیهدات ذکدر شدده را نپذیرفتده و ایدن حددیث را رد کدرده

یا جعلی میدانند .علتهاییکه سبب شده تا برخی این حدیث را نپذیرند ،چنین است:
 .1-2-2ناسازگاری با عدالت الهی

برخی آوردهاند:

عددددالت ،معیدددار و تدددراز اصدددلی بدددراى بازشدددناخت حکدددمه ددا و دسدددتورهاى درسدددت از

نادرست اسدت .اگدر حکدم و فرمدانی ،پیوسدته ناعادالنده بدود و در هدیچ زمدان و مکدانی

درخدور توجیدده نبدود ،بایددد بده نادرسددتی آن یقدین پیدددا کدرد؛ زیددرا خداوندد عددادل اسددت و
حکددم ناعادالندده از او صددادر نمددی شددود ...نموندده نخسددت :از حکددمهددایی کدده عادالندده

نیسددت و نمددیتددوان بدداور کددرد کدده خداونددد فرمددوده باشددد ،ایددن اسددت کدده :خداونددد بددر

امتهاى پیشین ،خیلی سخت میگرفته است؛ از جملده :هدر گداه ادرار بده بددنشدان

برخددددددورد مددددددی کددددددرد ،بایددددددد آن سددددددمت از بدددددددن خددددددویش را مددددددیبریدنددددددد و بدددددده دور

18

میانداختنده...اگر روایت ،به گونهاى بود کده مدیفرمدود :بندی اسدرائیل ،ندا گزیر بودندد،
َ َ
َ
َ
 .48ر.ک :الکافی ،ج ،7ص ،99باب «تط ِلی ِ ال َمرأ ِ ای ِر ال یم َو ِافقة».

دیددوار نجددح را بتراشددند و… حکددم سددختی بددود؛ ولددی ایرعادالندده و ایددر درخددور توجیدده
نبددودّ ،امددا بریدددن آن جاهددایی از بدددن کدده بددا ادرار بددر خددورد کددرده ،بدده هددیچ روى ،دلیددل

عقلی ندارد و بیگمان نابخردانه و ناعادالنه خواهد بود.

49

سید مصطفی طباطبایی در کتاب «نقد کتب حدیث» خویش آورده است:
آیا چنین کاری در میان بنی اسرائیل مرسو بوده اسدت کده بده محدض چکیددن طدره بدولی
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آن سمت از لباس و فرش را که با ادرار برخورد کرده با یچی ببرندد و جددا سدازند و یدا

بددر بدنشددان ،بدده جددای شسددتن آن ،پیکددر خددود را یچددی مددیکردنددد ه (بیچدداره کسددانی کدده بدده
ی
سلسله البول دچار بودنده) پح چگونه از این حکم دردنداک ،هدیچ اثدر و خبدری در
بیماری
تورات دیده نمیشود ه و آیا خداوند عادل و حکیم و مهربان بدرای پداک کدردن یدک آلدودگی
طبیعی ،چنین حکمی را صدادر مدیکندد ه و آیدا بدرای نشدان دادن سدهولت احکدا اسدال ،
الزمست به چندین دروغهدایی متوسدل شدد ه سداختگی بدودن ایدن حددیث و امثدال آن ،بده
دری روشن است که به تحقی در اسناد آنها نیاز نداریم.

50

چند نکته در ذیل این برداشت و در مقا نقد میتوان نگاشت:
ابتدا اینکه بعضی احکام درحالت عادی عادالنه نیستند ،اما در بعضیی حیاال مثی
جزا و تأدیب عادالنه است؛ زنیدا کیرد شیق زد و نییز کتی زد فیرد ناعادالنیه
است ،اما در برخی موارد که بحث عقوبت کردار خود شخص یا بیرای تأدییب باشید،
عادالنه است .پس به محض برخورد با حکمی که به ظاهر ناعادالنه است ،نمییتیوا
قضاو منفی داشت ،چه بسا برای عقوبت بوده و جنبه تأدیبی داشته باشید و در قیرآ
نیز نمونههای اینگونه احکام تأدیبی برای یهود آمده است.

51

دیگر اینکه برخی احکا چه بسا نسبت به عمو عادالنه نباشد ،اما موردی عادالنه است.

به عالوه در تحلیل باید زمدان و مکدان و شدرایب دیگدر یدک حکدم و یدا رخدداد را در نظدر داشدت و

بعددد بدده ضدداوت نشسددت ،بددا ذهددن ایددن زمددان رو یدددادی در گذشددته را تحلیددل و بررسددی کددردن،

همیشه به صواب ختم نمیشود ،برخی احکا مثدل بدردهداری ،امدروزه عادالنده نیسدت ،امدا در

زمان خودش عادالنه بوده و ظلمی محسوب نمیشده است.
« .49معیارهای جداسازی احکا ثابت از متییر» ،ص.391-317

 .50وقد کتب حدیض ،ص1397 .111ش .نشر دیجیتال.
ع َ
َ
تَ َ
َ
ت
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ ( .51فب عظ ْل ٍ ِم َن تال ِذ َین َم عادوا َح تَر ْم َما َع َل ْی ْ َط تی َب ٍ ت ْ َ ع ْ
)
یل الل ِه ک ِثیرا (.سوره نساس ،آیه.)171
ِ ِ
ِ
ات أ ِحلت َّ و ِبص ِد ِم نن س ِب ِ
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مضددافا ایددن کدده در ایددن روایددت نگفتدده کدده ایددن حکددم دائمددی یددا مو ددت بددوده ،بددرای همدده بنددی

اسددراییل بددوده یددا برخددی از آنهددا ،و صددد و صددحت آن بددا مو ددت و موضددعی بددودن آن و نیددز بددا
امتنانی بودن آن فی الجمله سازگار اسدت و مدو تی و موضدعی بدودن حکدم شددید ،نده مخدال

عقل و نه در تضاد با عدل است.
َ
ت
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
) 52
کما َح َمل َت عه َعلى ال َ
ذین ِم ْن ق ْب ِلما .
( َر تبنا َو لا ت ْح ِم ْل َعل ْینا ِإ ْصها
 .2-2-2ناسازگاری با برخی آیات قرآن

صاد ی تهرانی در تفسیر خویش معتقد است کده ایدن حکدم ،تکلیفدی مدا ال یطدا و خدالف

رحمت است و خدای متعال همیشه رحیم بوده و هست و رحمت وی مخصدوص یدک امدت

نیست و با همد امتها رحیم بوده؛ چراکه همه ،بندگان اویند و مسدتح رحمدت او ،از ایدن رو
نمیتوان این روایت را پذیرفت .دیگر اینکه خدای متعال فرموده استَ ( :و َأ ْن َز َّْما م َن تَ
اَّسعما ِ معا
ِ

َط ع ورا)؛ «ما از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرو فرستادیم» ،و معنا ندارد که این آب فقدب بدرای
یک امت پاک کننده باشد و برای امت دیگر چنین نباشد.

53

در نقد و بررسی سخن ایشان میتوان گفت:

در اینکه آب پاککننده است ،بحثی نیست .در تورات نیز آب از مطهدرات شدمرده اسدت.

همچنان که در کتب فقهی در بحث طهارت گفته شده ،طهور در رآن بدر معندای پداک کنندده

عرفی حمل میشود و نه شرعی و اشکالی ندارد که آب پاک کنندده عرفدی باشدد ،ولدی شدرع بده

علتی آن را پاک کننده نداند؛ به عالوه ،محور بحث این روایت پاک کردن ادرار با آب استه و

خالف رحمت بودن ایدن حکدم نیدز در سدمت پیشدین بیدان شدد کده چده بسدا جنبدد تدأدیبی در
این حکم بوده یا زمان و مکان و شرایطی دیگر در آن ماثر بوده است یا این روایت در مقا مجاز

بوده که مراد از آن مخالفتی با آیات رآن ندارد.
 .3-2-2با شناسایی ریشه جعل(ابوموسی)

صالحی نج آبادی معتقد است که ریشده ایدن روایدات ،ابوموسدی اشدعری اسدت کده طبد

گددزارشهددای اهددل سددنت بسددیار وسواسددی بددوده؛ بدده حدددی کدده بددرای اجتندداب از نجاسددت ،در

شیشهای ادرار میکدرده اسدت 54.از ایدن رو بدرای برحدذر داشدتن دیگدران از ادرار و نجاسدت آن،
 .52سوره بقر  ،آیه .177
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 .53ر.ک :الف قا  ،ج ،1ص.371

« .54کان أبو موسی یشدد فی البول ویبول فی ارور » ر.ک :صحیح مسلم ،ج ،1ص.199

او در پاسدخ بدده ایدن اشددکال کده سددند روایدت صددحیح اسدت ،افددزوده کده جدداعالن بدرای سددخنان
درواین خویش سند صحیح نیز جعل میکردهاند.

55

سددخن ایشددان از ایددن جهددت کدده منشددأ جعددل حدددیث را مشددخص کددرده و آن را سدداخته و

پرداختدده ابوموسددی دانسددته ،سددخن خددوبی اسددت 56،امددا بددا تتبددع کدداملی کدده از مددتن حدددیث در
سمت نخسدت مقالده بیدان شدد ،ایدن نقدد بدر ایشدان وارد اسدت کده ریشدد ایدن حددیث تنهدا ابدو
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چنین حدیثی را جعل کرده است و جاعالن آن را در شیعه به اما صاد  ۷نسبت دادهاندد.

موسی نبوده ،بلکه عبدالرحمن بن حسنه و عایشه در اهل سدنت و داود بدن فر دد در شدیعه نیدز
راویان چنین حدیثی هستند .دیگر اینکه مجعول خواندن یک روایت بایدد در مراحدل پایدانی و

به همراه رینه و دلیل محکم ،آن هم پح از ارزیابیها و عد امکان محملهایی باشد که چه
بسا مشکل حدیث رفع شود و نیازی به مجعول خواندن حدیث نباشد.
 .۴-2-2ناسازگاری با عقل

مخالفت با عقل یکی از معیارهای عدد پدذیرش و رد روایدات اسدت؛ چرا کده خددای متعدال

خال عقل و اولیای دین برترین عقالی عالماندد .پدح ا گدر روایتدی بدر خدالف دلیدل طعدی عقدل
روایت مقرا
باشد ،از معصو  ۷صادر نشده است .از این رو برخی
ِ

را خالف عقل دانسته و

نپذیرفتهاند .سید مصطفی خمینی از زمرۀ این افراد است .او معتقد است:

ایددن روایدددت از آنجدددا کددده در بردارنددددۀ حکمددی اسدددت کددده عقددل آن را یددداری نمددیکندددد،
اعتبارش مشکل است و اینکه سمت دو روایدت را بدرای بحدث فقهدی بدول کدرده و
سمت نخست را نپذیریم نیز مشکل است؛ چدرا کده پشدتواند اعتبدار خبدر واحدد بندای
عقالست و آنان این تفکیک را نمیپذیرند پح روایت جدا دارای مشکل است.

57

در ایددنکدده مقصددود از مخالفددت بددا عقددل  -کدده یکددی از معیارهددای اعتبارسددنجی محتددوایی

احادیدث اسددت  -چیسددت و حیطددد ضدداوت عقددل چده امددوری اسددت ،بحددثهددای فراوانددی بددین
اندیشمندان دینی وجود دارد 58.به نظر میرسد مواردی کده خدالف آشدکار و ب ّدی ِن حکدم طعدی
عقل باشد با این معیار سنجیده مدیشدود ،امدا مدواردی کده عقدل در آنهدا بده طعیدت نرسدیده و
 .55ر.ک :پژووشوای تاریخی وحدیثی ،ص.113

 .56کاری که امروزه در تحقیقات مستشر ان از آن با عنوان «یافتن حلقد مشترک» یاد میشود.
 .57ر.ک :کتاب الطهارة سید مصطفی خمینی ،ج ،1ص.37
 .58به عنوان نمونه ر.ک :ف ائد االصول ،ج ،1ص.99
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نمیتواند حکم صریح مخالفت آن با یکی از آموزههای دین را بدهدد ،نمدیتدوان بده آن تمسدک

کرد؛ چه بسا شرایطی که آن آموزۀ شرعی داشته یدا زمدان و مکدان خاصدیکده در آن دخیدل بدوده،
سبب صدور چنین حکمی شده است که در این صورت ،نمیتدوان حکدم عقدل ایدر طعدی را
با آن در تعار

دانست و ترجیح را به جانب ایدن ندوع از حکدم عقدل داد .در حددیث مدورد نظدر

نیز اگر آن را حمل بر حقیقت کنیم ،چه بسا جنبد تدأدیبی داشدته کده بده مراتدب ،ایدن مجدازات

کمتر و آسانتر از کشتن یکدیگر در میان یهودیان بوده است 59.از این رو مخالفت صدریح ایدن

حکم با عقل را نمیتوان ثابت نمود.
 .۵-2-2غیرممکن عقالیی

عدددهای نیددز بددر ایددن باورنددد کدده ایددن حکددم از منظددر عقددال ایددر ممکددن اسددت و عقددال بدده ددانون و

حکمی که ابلیت اجرا نددارد ،تدن نمدیدهندد و چندین حکمدی  -کده از ظداهر روایدت بدر مدیآیدد
حکمددی مسددتمر و بددرای همدده آنددان بددوده اسددت -وا عددا فراتددر از حکددم سددخت ،بلکدده حکمددی ایددر

دت محددود و افدراد محددود ممکدن اسدت،
ممکن است؛ هرچند امکان انجا آن بدرای چندد نوب ِ

اما نوع مرد و عقال زیربار چنین حکم و انون مستمری ،حتی اگر جنبده جزایدی داشدته باشدد،

نمیروند و شارع حکیم نیز حکم و اعتبار خود را با چنین احکامی از بین نمیبدرد تدا رفتده رفتده
این سستی و تهاون به همه احکا و دستورات وی سرایت کند.
.3-2توقف

برخی نیز با توجه به سند و منبع این حدیث از یک طرف و مشکل بودن محتوای آن و عد

پذیرش توجیههای بیان شده ،راه تو

را برگزیدهاند ،تو

راهکاری است که از اما

با ر۷

درباره سخنانیکه انتسابشان به اهل بیت :محرز اسدت ،امدا شدنونده تدوان درک آن را نددارد،
توصیه شده است:

َ
َ َ
َ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ ُ َ
ُ ُ
َ
َ
یبب! لإ أ َحععع َ أ ْصع َععحا ل لإ َر
عع ْععن أ ل ع ََ ْیعععدة یب َ عععذ لیبء قعععال :لمس ْْععع أ َبعععا َج ْْفعععرَ ۷یقععع ل ََ :ل
َ َ
َ
َ
َ
َ َ ََْ َ ََ
َ
أ ْو َر ُع ُه ْم ََ أ ْف َق ُه ُه ْم ََ أ ْک َت ُء ُه ْم ل َ ع لدی لث َصا ََ ،إ َ أ ْس َعمأ ُه ْم لع ْص لعدی حعاْل َ أنق ُ
عُ ْم لل لعذی لإذیب َ لمس َعع
ل
ََ
َْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
َ
یبْشبز لن ْص ُه ََ َج َح َعد ُه ََ کف َعر َن ْعن َدیب َ لب لعهُ ََ ،ه َعم ْل
یب لدیث یصس لإلیصا َ یر َ إ عصا فلم یقَله
َ ْ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ 60
ید لر ی لْ یب لدیث لنن لعص لدنا خر َ لإلیصا أس لند فیک لبذ للک خا ل جا عن َْلی لتصا؛
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َ
ی َ َ ی
ی َ ی َ ی ی
َ َی ی
َ ( .59و إذ َال یموسی ِل َقو ِم ِه یا َ و إ َّن یکم َظ َلم یتم أن یف َس یدکم ب ّ ِات ِ ی ی
بدار ِئکم فدا یتلوا أنف َسدکم ذ ِلکدم خی ُدر لکدم
خداذکم ال ِعجدل فتوبدوا ِإلدی ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ی َ َ َ َ ی َّ ی ی َ َّ
َ
الت َّو ی
اب َّالرحیم) (سوره بقره ،آیه.)91
بار ِئکم فتاب علیکم ِإنه هو
ِعند ِ
 .60الکافی ،ج ،1ص ،113ح.9

اصددحاب و یدداران نددزد مددن بددا ورعتددرین و فقیددهتددرین آنددان و کتمددانکنندددهتددرین فددرد در

حدیث ماست .و بد حال و مبیدو

تدرین آندان ندزد مدن کسدی اسدت کده و تدی سدخن

منسوب و نقل شده از ما را میشنود ،آن را نپذیرفته از آن مشمئز میشدود و آن را انکدار

کرده و کسی را که بدان معتقد است تکفیر میکند؛ او چه میداند شاید ایدن سدخن از
نزد ما بوده و به سبب این انکار و تکفیر از والیت ما خارج شود.

با این روایت نویسنده برآن نیست تا کسانی که روایت را رد کرده ،داوری کند؛ چه بسدا آندان
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ابو عبیده گوید از اما با ر ۷شنید که فرمود :به خدا سوگنده دوست داشتنیترین

برای خود دلیل دانع کننددهای داشدته ،ولدی در مقدا بیدان همده جانبده بحدث نکدردهاندد .بده هدر
مدیتدوان از سدید عبدداالعلی سدبزواری و محمدد آصد

حال ،از زمرۀ ایالن بده تو د
نا برد.

محسدنی

سید عبداالعلی سبزواری آورده است:

َ
ث إ قمله ۷یف صحیح یببن فرقد یبملتقدم« :کا بنم إسعریبئی إذیب أصعاب أحعدهم قطعرة بع ل
قرضمیب منهم باملقار یض» فیه إجال نن جهاتْ َ ،ل بد نن إ جاع علمه إر أهله؛
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در ایددن سددخن امددا کدده بددا سددند صددحیح از داود بددن فر ددد نقددل شددده از جهدداتی اجمددال

وجود دارد و باید علمش را به اهل خود واگذاشت.

محمد آص

محسنی ضمن برشمردن احتماالتی در ذیل این حدیث آورده است:
َ قد تْر

بْضهم لدفع یبْلشعکالی فیعا بمعمعه َ ْل یب یبه نمفقعا َ ،یب ع د علمعه یبر نعن

صد عنه ،حیت یبذیب فرضنا یب تنجی

یببدیبهنم بنجاسُ خا جیه َ کا یبلتقر یض عق بُ هلم

فا نث هذه یبلْق بات یبْد تشر یْها نن شر یُْ یبهلیه َ میکن یب یقال یب یبلتقعر یض عمع
یبلناس یف خومر یبلب ل دو تشر یْه یف یبلشر یْه یبْلهلیه؛

62

برخی درصدد پاسخگویی به اشکال این حدیث برآمده که وی را موفی نییافت  ،و حی
این است که عل آ را به اه خود باید سیررد؛ حتیی اگیر فیرن کنیی کیه ن اسیت
 .61مهذب ا حکام ،ج ،1ص.117

 .62االحادیض المعتر ه فی جامع احادیض الشیع  ،ص31؛ معجرم االحادیرض المعترر ه ،ج ،1ص :79در ایدن کتداب آمدده
است« :البد من رد صددر الخبدر الدی ائلده حتدی فدی فدر

اراده التنجدیح العمددی و حرمتده فدی دیدن موسدی ۷لیکدون

التقریض المذکور عقوبة و کفار کما یل ،فانه یتنفر عنه عقول الناس و ال یرضون بانتسابه الدی الددین السدماوی ،و لعدل

التقریض المذکور فعل بعض جهالهم عند فقد الماس اذ ال داللة فی الخبر علی انه ممدا امدروا بده شدرعا و عدن بعدض العامده

ان التقریض المذکور یخص اللباس دون البدن هو خارج عن مدلول الحدیث المذکور».
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[مقصود در این روایت] با بول خارجی باشد ،نه از خودشا و این عمی بیرای تنبییه و
عقوبت آنا بوده باشد؛ چراکه تشریع و وضع چنیین احکیامی در شیرایع الهیی بعیید
است و امکا ه دارد که گفته شود این چید کار برخی عوام آنا در خصیو

ادرار

بوده نه اینکه امر و حک دینی باشد.
نتیجه

داب
روایت مقرا در اکثر منابع اهل سدنت و چندد کتداب از مندابع شدیعی ،از جملده دو کت ِ
من ال یح و التهذیب آمده اسدت .سدند ایدن روایدت در کتدب شدیعه و سدنی سدندی خدوب و
کثرت نقل آن با طر مختل  ،صحت این خبر را تضمین میکند .وجود عبارات مختلد

این حدیث ،گویای نقل به معنا و تیییر الفاظ روایت توسب راویان است.
ح دددیث مق ددرا

از

ب ددا توج دده ب دده معن ددای ایر اب ددل ب دداوریک دده دارد ،از زم ددرۀ احادی ددث مش ددکل

اس ددت .از ای ددن رو مح دددثان و فقه ددایی چن ددد درص دددد رف ددع اش ددکال آن برآم ددده و توجی ددهه ددایی
را بیان داشتهاند.

ا کثددر فقیهددان از ایددن حدددیث در کتددب فقهددی خددویش اسددتفاده کددرده و متعددر

معنددای آن

نشدهاند .اندیشمندانی نیز از رن دهم به بعد نیز در بیان توضدیح و شدرح آن جمال تدی داشدته و
سعی در ارائد معنای ابل پذیرشی از آن کردهاند.

راهکارهای ارائه شده نشان از آن دارد که اکثر آنان از ایدن حددیث معندای حقیقدی برداشدت

کددرده و از ایددن رو در توجیدده آن کوشددیدهانددد ،امددا ا گددر معنددای حقیقددی را بددا توجدده بدده مشددکالتیکدده
دارد ،نپذیریم وحمل بر معنای مجدازی را بدا تکیده بدر رایندیکده در کدال و خدارج آن وجدود دارد،
ب ددذیریم و حدددیث را بدده ایددن معنددا بدددانیم کدده تطهیددر ادرار در میددان بنددی اسددراییل ،نسددبت بدده

سهولت آن در اسدال  ،تکلیفدی تدوانفرسدا بدوده ،مشدکل روایدت حدل شدده و نیداز بده توجیدههدای

تکل آمیز یا جعلی خواندن بدون دلیل یا به وجود آوردن تعار

بین عقل و نقل نیست.

برخی از معاصران نیز این روایت را دارای آسیبهای متنی یا محتدوایی چدون نقدل بده معندا،

تقیه ،تصحی

و افتادگی عبارات دانسته که تفصیل و نقد اجمالی آنها بیان شد.

کسددانی نیددز حدددیث را جعددل دانسددته یددا آن را نپذیرفتددهانددد؛ بدده ایددن دلیددل کدده یددا محتددوای آن
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مخال

بدا عددالت الهدی یدا مخدال

بدا آیداتی چندد از درآن و یدا مخدال

بدا عقدل یدا ایدر ممکدن

عقالیی و یا اینکه سرچشمه جعل این سخن وسواس ابوموسی بوده است.

رآن کریم.

تورات.
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ّ

صائ الدرجات فی ف ائل آل ّ
محمد صلی اللر علریهم ،محمدد بدن حسدن صدفار ،تحقید :
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