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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اشاره
آيات را بحث كرديم و سومين دليل روايات و قواعد عامه فقهي  ودليل عقلي بحث در حرمت سب مؤمن بود؛ 

 .است

تمسك كنيم كه دليل بر كه در خصوص سب وارد شده توانيم به بعضي از قواعد عامه و روايات عمومي  مي

 شود. حرمت توهين مؤمن و تحقير او و عناويني از اين قبيل است و شامل بحث ما هم مي

 ادله روايي
و صد و  وهفت چهلصد و وشش  چهلابواب احكام عشرت جلد هشتم باب صد و  الشيعه وسائلاين روايات در 

كند در غير اين ابواب رواياتي وجود دارد.  در روابط ميان مسلمانان بيان مي اي را است كه قاعده عامه وهشت چهل

 اذالل المؤمن و تحريم وهفت چهلالمؤمن و خذالنه است، باب صد و  تحريم اهانة وشش چهلعنوان باب صد و 

 ككوچشمردن و تحقير و واراست كه چند عنوان توهين و خ االستخفاف بالمؤمن وهشت چهلباب صد و  احتقاره

روايات  .آمده است وشش چهلالبته عنوان اعم اهانت است كه در باب صد و  كه به هم نزديك است شمردن است

بعضي از  حال نيدرعاما  دكند كه شايد به خاطر تعدد نيازي به بحث سندي نباش متعددي داللت بر حرمت اهانت مي

 كنيم. روايات را از لحاظ سندي هم توجه مي

شود البته اهانت اعم از سب است ولي  پس رواياتي كه اهانت مؤمن را حرام شمرده است از ادله بحث ما مي

 شود شامل ميكنيم كه موارد سب را هم  ميتمسك اي  عامه  مواردي از سب مصداق اهانت هست درواقع ما به قاعده

 شود. ن دليل بر حرمت سب مؤمن ميي ديگر هم دارد. روايات اهانت و توهيها مصداقتوهين غير از سب  و
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 : روايت ابان بن تغلبروايت اول
عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ   محمد بنُ يعقُوب عنروايت اول اين است  وشش چهلدر باب صد و 

الْقَم يدعنْ أَبِي سرَانَ عهنِ ميلَ باعمنْ إِسع دفَرٍ ع قَالَ: خَالعنْ أَبِي جع بنِ تَغْلانِ بنْ أَبع ص «اط بِالنَّبِي رِيا أُسلَم

كنْدنِ عؤْمالُ الْما حم با رة -قَالَ يبارحي بِالْمنزارب اً فَقَديلي وانَ لنْ أَهم دمحا مقَالَ ي«.P0F1
P  

ارزش مؤمن نزد شما چه اندازه  ما حالُ الْمؤْمنِ عنْدكشد عرض كرد كه  گويد وقتي حضرت به معراج برده مي

  »ء إِلَى نُصرَةِ أَوليائي منْ أَهانَ لي ولياً فَقَد بارزني بِالْمحاربةِ و أَنَا أَسرَع شَي«است خداوند خطاب به پيامبر فرمود: 

به جنگ من فَقَد بارزني بِالْمحاربةِ  -ولي به معناي عام است -كسي كه ولي از اولياي من و مؤمني را اهانت بكند 

و در مجازات كسي كه  زميخ يبرماست و من براي ياري اولياء خودم شتاب خواهم كرد؛ يعني به دفاع از او  برخاسته

شود  مسائل زيادي به آن شب نسبت داده ميليلة المعراج  كنم. در به جنگ ولي من و مؤمني آمده است شتاب مي

عظيمي رخ داد براي اينكه آن  العاده فوقاين قصه است. به لحاظ زماني در همان فرصت كوتاه اتفاقات  ازجمله

 اتفاقات در ماوراي زمان به معناي عادي و دنيايي رخ داد.

 بررسي سندي و داللي روايت
بود كه دو جهت دارد؛ يكي جهت سندي و يكي داللي است همه رجال  وشش چهلاين روايت اول باب صد و 

كه در كافي محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا كه محل بحث است أَبِي سعيد الْقَماط  سند معتبر هستند جز

ابان بن تغلب كه از اصحاب مشهوري بود  آيد معتبر است عن احمد بن محمد بن خالد برقي اسماعيل بن مهران و مي

تواند محل بحث باشد ابي سعيد  كند. شخصي كه در سلسله سند قرار گرفته و مي كه از امام باقر و امام صادق نقل مي

بين دو نفر است يكي خالد بن سعيد القماط است  مشترك القماط هست در معجم و تنقيح آمده كه ابي سعيد قماط

القماط است؛ اگر خالد باشد خالد بن سعيد موثق است و اگر صالح بن سعيد باشد صالح توثيق  يكي صالح بن سعيد

برادر هستند و در يك  قوي احتمال بهنشده ظاهراً برادر بودند بين اين دو يكي موثق است و يكي غير موثق است 

اعتماد كرد مرحوم آقاي خوئي  شود يمنوقتي مشترك بين ثقه و غير ثقه شد  جهت ازاين. اند گرفتهزمان و طبقه قرار 

مطمئن به آن  ميتوان ينماند براي اينكه ابي سعيد قماط منصرف به خالد بن سعيد است خيلي  در معجم شواهدي آورده
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شواهد باشيم بحث آن طوالني است و لذا اين مشترك است. بر مبناي آقاي خوئي انصراف به خالد بن سعيد ثقه 

شود و روايت خالي از  شود؛ اما اگر كسي انصراف به خالد بن سعيد را نپذيرد مشترك مي دارد و روايت معتبر مي

 ؛اشكال نيست. اين از لحاظ سند است

 ...» منْ أَهانَ« نكته اول: داللت

 اي نهيداللت آن بر حرمت بسيار واضح است ولو اينكه  منْ أَهانَ لي ولياً فَقَد بارزني بِالْمحاربةِبه لحاظ داللي 

گويد در مقام محاربه با من  مثل ربا است ميمنْ أَهانَ لي ولياً فَقَد بارزني بِالْمحاربةِ ندارد ولي از نهي بهتر است 

كه آن هم مؤكد است و داللت بر  ةِ أَوليائيء إِلَى نُصرَ و أَنَا أَسرَع شَيكند.  و مطمئناً داللت بر حرمت مي برخاسته

 حرمت آن واضح است.

 »ولياً«در باب  تاحتماال نكته دوم:

 :نكته ديگر اينكه سه احتمال در باب ولياً هست

اند نه  اي را احراز كرده يي كه درجات عاليهها مؤمن باشند، خاص ياه مؤمنيك احتمال اين است كه ولي  -1

 مطلق مؤمن؛

 ؛باشد به معناي عام قضيهؤمن مقصود م -2

 مسلمين را بگيرد. فيطوامقصود مسلم باشد كه شامل غير امامي و غير عادل بشود و همه  -3

 بررسي احتماالت
مورد سؤال قرار گرفته است؛  مؤمن به معناي عام مؤمن خاصي باشد بعيد استاحتمال اول كه مقصود از ولي 

جواب  در ظاهرپس به قرينه سؤالي كه از مطلق مؤمن بود و  از باب اين است كه هر مؤمني ولي خدا است. ولي

ربوط به اينكه بگوييم سؤال از مطلق مؤمن است جواب م ،دهد منطبق بر سؤال است يعني همه سؤال را جواب مي

سؤالي كه شما از  به ظاهرشود ولي  اي باشد مي اين خالف ظاهر است؛ اگر قرينه طبقه خاصي از مؤمنان است و

دهد چون در مقام پاسخ به تمام چيزي است كه مورد سؤال  كنيد او تمام آنچه را كه سؤال كرديد جواب مي كسي مي

باب اهللا قرار گرفته و ظاهر مؤمن هم مؤمن به معناي عام قصه است از اين جهت ولي به معناي ولي خاص نيست از 
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ا ولي مؤمنين است و مؤمنين ولي خدا هستند و مطلق مؤمن مقصود است. پس احتمال اول كه خد ولي الذين آمنوا

 در نيست به دليل اينكه سؤال از مطلق مؤمن است و قابل قبول ،طبقه ممتازي از مؤمنان باشد از وليمقصود كه 

در روايت هم آمده جواب هم متوجه مطلق مؤمنين است و واليت بين خدا و مؤمنين هم اصل قرآني است و ظاهر 

رود كه مقصود طبقه خاصي از مؤمنان  كه همه مؤمنين به نوعي با خدا واليت دارند. بنابراين احتمال اول كنار مي

شود اين احتمال را ما در بحث تكميلي توجه خواهيم كرد. احتمال اول دفع  باشد و مردد بين مؤمن و مسلم مي

 شاءاهللا اني ديگري دارد ها بحثاست كه چون مشترك بين روايات است و اي  شود ولي بين احتمال دو و سه نكته مي

 ي پاياني روايات بحث خواهيم كرد.ها بحثدر 

 ...» ء و أَنَا أَسرَع شَي« داللت نكته سوم:

»شَي رَعأَنَا أَس ي وائيلرَةِ أَوإِلَى نُص مقصود اين باشد كه در روايات آمده كه  احتماالًكنم  يعني مجازات مي» ء

كند در بحث همز و لمز  كند و زود مجازات مي بعضي از گناهان و معاصي هست كه در اين دنيا خدا او را مؤاخذه مي

 كند. و طعن و اهانت و توهين روايات ديگري دارد كه خدا در همين دنيا مجازات مي

شود؛ كسي كه به خاطر يك عيب به  خودش هم مبتالي به آن مي مگر اينكه رود ينمگويد از دنيا  رواياتي مي

 »ء إِلَى نُصرَةِ أَوليائي و أَنَا أَسرَع شَي«شود  شود و مبتالي به آن مي زند در همين دنيا مجازات مي ديگري طعنه مي

 كنم.  گيريم يعني در همين دنيا مجازات مي اشاره به اين است كه شتاب مي

گويد كسي مسلماني را  يي آمده است آنجا مطلق مؤمن يا مسلم است ميجو بيعدر مورد طعن و  روايت بعدي

كرد. بنابراين اين روايت داللت بر  يي ميجو بيعشود كه از او  يي بكند در همين دنيا مبتال به چيزي ميجو بيع

ي نيست براي اينكه گفتيم كه سب ا حرمت اهانت دارد و نكته نهايي اين است كه داللت آن بر بحث ما داللت تامه

جنسي است كه يك نوع  و يعني اهانت به اسناد نقصي به غير، مفهوم اهانت در سب وجود داشت اين هم اهانت است

كه  هستآن سب است البته مصاديق ديگري غير از سب دارد ولي سب مصداق اهانت و توهين است. نكات ديگري 

اهانتي است كه در نگاه عرفي سخن و كالمي  ،گوييم اهانت نوعيه عرفيه است لزومي ندارد از جمله اهانتي كه مي

شخصي نيست بيشتر امر عرفي و نوعي است و اعم از فعل و قول است ولي  امورتوهين به ديگري به شمار بيايد، 

 است. يك نوع آن سب كه گيرد يعني قولي و فعلي داريم؛ اهانت قولي هم انواعي دارد قول را هم مثل سب مي
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 معلي بن خنيس: روايت دومروايت  
و عنْ محمد بنِ ابواب احكام عشرت از كتاب حج جلد هشت  وشش چهلروايت بعدي روايت دوم باب صد و 

 :سمعت أَبا عبد اللَّه ع يقُولُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ علي بنِ النُّعمانِ عنِ ابنِ مسكَانَ عنْ معلَّى بنِ خُنَيسٍ قَالَ

»شَي رَعأَنَا أَس ي وتبارحمل دصأَر اً فَقَديلي وانَ لنْ أَهقُولُ مالَى يتَع و كارتَب ي إِنَّ اللَّهائيلرَةِ أَوإِلَى نُص ء«P1F2
P. 

كند كه يكي از مصاديق آن  اين روايت تقريباً مضمون روايت قبلي را دارد و داللت بر حرمت اهانت مؤمن مي

سب است. در حقيقت با خواندن اين روايات يك بحث ديگري كه در مكاسب نيامده كه مطلق اهانت باشد، بحث 

قول زور حرام است و يك ايي كه گفتيم به آن معنكنيم مثل اينكه در آيه قول زور قاعده عمومي فقهي شد كه  مي

شود كه يك گوشه  قاعده كلي است كه يك مصداق آن سب است. اينجا هم قاعده كلي از روايات استخراج مي

ي ها اهانتاهانت قولي است و در اهانت قولي هم يك قسم آن سب است و اال هم اهانت قولي غير سب داريم و هم 

بحث گفتيم و خوب بود مجموعه ده بيست عنواني كه  لياواكند كه در  مه اثبات ميغير قولي داريم اين را قاعده عا

گرفت و موازين فقهي و  قرار مي موردبحثذكر كرديم در يك نظام جامعي  ها مسلمانو  ها انساندر روابط ميان 

خواهم  ح كرديم. ميشد البته ما ضمن بحث نگاه جامع را طر مي تر جامعخيلي  ها انساناخالقي اسالم روابط ميان 

مادامي  سازگار است. در مفهوم گفتيم عقل بااي است كه  بگويم قول زور قاعده عامه بود، توهين هم قاعده عامه

مثالً ابوجهل كه براي افرادي سب است بعد  ديآ ينمكند كه توهين به شمار بيايد اگر توهين به شمار  صدق سب مي

و تابع  ديآ ينماگر اسم كسي بگذارند يا بر او اطالق بكند سب به حساب اسم شده و بدي خود را از دست داده و 

 تلقي عمومي از اين كلمه است كه چه تلقي بشود.

 بررسي سندي و داللي روايت
 .اين روايت دوم است اين روايت هم مثل هر روايت ديگري يك بحث سندي دارد يك بحث داللي

علي بن خنيس كه داستان مفصلي دارد من آنچه راجع به معلي در بحث سندي همه رجال آن معتبر هستند جز م

تايي روايت داشته  چهارصدكنم؛ معلي بن خنيس هماني است كه شايد  بن خنيس در كتب رجالي آمده روايت مي

و تعريفي كرده يا غسلي براي آن  باشد و روايات نوروز از معلي بن خنيس است رواياتي كه در مورد نوروز آمده
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P2F3» يوم كُلُّ نَيرُوزنَا«ده مربوط به معلي بن خنيس است كه آخرش دارد بيان كر
P فرمايد هر روز را براي ما  امام مي

نوروز قرار بدهد. به نوعي بين اقوال متقدمين از اصحاب رجال و قدح و ذم در توثيق معلي بن خنيس معارضه 

ي متأخر ها دورهيي كه در ها فيتضعو  ها ذمها و مدح و  است كه توثيق گوييم از اين جهت وجود دارد متقدمين كه مي

ي اجتهادي است و خيلي اعتبار ندارد ها فيتضعمثل مرحوم عالمه يا دوره خود ما و سيد طاووس است توثيق و 

رسيد اين توثيق و تضعيف اجتهادي است  اي مي كنيد به يك نظريه مثل اينكه شما هم راجع به يك راوي بررسي مي

اي ندارد. توثيق و تضعيف افراد يك امر حسي است كه خبر حسي در آنجا معتبر است اينكه كسي در اثر  كه فايده

مؤانست با شخصي بگويد اين آقا مقيد به آداب شرعي است يا ثقه است يا ضعيف است اين خبري كه ناشي از حس 

اشخاص و روات اعتبار دارد كه  يا حدس قريب به حس باشد ارزش دارد وقتي اقوال ديگران در توثيق و تضعيف

گويد اين نماز  مستند به حس يا حدس قريب به حس باشد يعني خبر حسي باشد در اثر ارتباطي كه با او دارد مي

، مقيد به آداب شرعي و رعايت واجبات و محرمات هست يا نيست در سخن آدم صادقي خواند ينمخواند يا  مي

دهد اين خبر اگر حسي باشد معتبر است اما اگر  شناختي كه دارد خبر مياست يا كاذبي است؟ در اثر مؤانست و 

اجتهاد هر كسي براي خودش ارزش دارد مگر در جايي كه  ي و بدي كسي بدهدخوب بهكسي از روي اجتهاد راجع 

توثيق و  ؛ي اجتهادي است گاهي حسي و خبري استها فيتضعتقليد باشد در توثيق و تضعيف هم گاهي توثيق و 

ي، معجم تنقيح المقال مامقاني اجتهادي كه از ابن طاووس و عالمه است كه كتب رجالي متأخر است ها فيضعت

خبر  و رسد براي خود ايشان مفيد است كند يا به نظريه مي الرجال آقاي خوئي اگر چيزي را خودش تحليل مي

بنابراين اخبار در رجال بايد به اخبار حسي  نيست كه بتوانيم به عنوان خبر توصيفي يا تضعيفي به آن اعتماد بكنيم.

اخبار حسي امروز در سه چهار كتاب رجالي كه متصل به عصر اصحاب ائمه و ائمه هست و با حس  ؛اعتماد بكنيم

كنند يا با يكي دو طبقه مثل رواياتي كه حسي است و ثقه يا ثقه نبودن را به صورت خبر  خودشان مستقيم نقل مي

است يا شواهد و  ها يقبلمستند به  دانستند ينمچيز خاصي  ها ايني بعدي ها دورهبار دارد؛ اما دهد اعت گزارش مي

حدثيات و اجتهادشان هست و لذا آنچه االن جاافتادگي دارد خبرهاي توثيقي و تضعيفي كه در فهرست شيخ يا در 

شود حمل بر  ل زماني است كه ميرجال شيخ يا رجال نجاشي يا كشي باشد اين چهار كتاب اصل و معتبر است و ما

خبر حسي بكنيم يعني رجال نجاشي كه بسيار كتاب متقني است، فهرست شيخ طوسي و رجال شيخ و رجال كشي 
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رسد اين چهار كتاب رجالي است كه از حيث اينكه گزارش  كه رجال كشي را شيخ نقل كرده آن هم به شيخ مي

كه در اعصار متأخر نوشته شده  ها كتابثقه است يا ثقه نيست بقيه كند اعتبار دارد كه اين  حسي و خبري نقل مي

ي خاصي داريم كه پراكنده در روايات يا اقوال علما و اصحاب ها فيتضعبيشتر جنبه اجتهادي دارد البته توثيق و 

داريم.  ي عام داريم كه آن هم قواعد عمومي رجال است كه يكي دو تا را قبولها قيتوثآمده و عالوه بر اين هم 

ي خاصي كه پراكنده ها قيتوثاعتبار دارد؛ بإضافه  شود بگوييم حسي است كتاب چون مي بنابراين توثيق اين چهار

اين را در  -ي در كتب متأخرين اعتبار ندارد.ها قيتوثدر روايات است و بإضافه بعضي قواعد عامه توثيقي اما 

كنم  ي بن خنيس تعارض مدح و ذم وجود دارد فكر ميدر باب معل -ه و جمله معترضه خواستم عرض بكنمحاشي

ي مهمي هم در ها فيتعرو  ها قيتوفي متعددي در كالم نجاشي و بعضي كتب شيخ باشد و در نكته مقابل ها فيتضع

دهد كه شخصيت ممتازي بوده است در  بعضي از رواياتي كه معتبر هست از معلي بن خنيس شده كه نشان مي

ي تعارض است توثيق و تضعيف وقتي در اصول عباس شاهضعيف دو نظريه است يك نظر نرخ تعارض بين توثيق و ت

 .بگوييم ثقه است ميتوان ينمكند و  تعارض مي باهم ها اينمشترك معتبري باشد 

كه راجع به ايشان آمده  هايي تضعيفگويند  اند كه مي نظر ديگري كه آقاي خوئي به سمت اين تمايل پيدا كرده

شد گاهي در نسبت غلو، غلو بود مثالً  اند و غلوي كه به افراد نسبت داده مي غلو ايشان را تضعيف كردهبيشتر به 

داد متهم به غلو  ي را به امام نسبت ميرمتعارفيغكرد و چيزهاي  كسي كه با نگاه غيبي و ملكوتي به مقام امام نگاه مي

هست؛ از اين جهت گفته شده درست  قبول قابلدارد و چيزهاي غير مأنوسي نيست دليل  ها آن كه يدرحالشدند  مي

 ها آنبينيد تضعيف  كنيد مي ي ميابي شهيرولي وقتي  اند توثيق كردهگروهي  واست به ظاهر گروهي ايشان را تضعيف 

در نگاه اجتهادي خود آن بحث را قبول نداشتند  ها آنو  مستند به نگاه مخصوص او به قضيه امامت و واليت است

مستند به دليلي است كه آن دليل پيش ما قبول نيست. اين  ها آنكنيم كه تضعيف  اين قالي است؛ يعني احراز مي گفتند

ي متعدد ها نامه انيپاقصه را در خيلي روات داريم بحث غلو از مباحث پيچيده تاريخي است در مورد غلو اواخر 

نوشته شده از قديم هم در كتب رجال مطرح بود براي اينكه خود غلو محل بحث است بعضي از چيزهايي كه بعضي 

؛ مثالً امام معصوم و ائمه محدث بودند و آورند ينمغلو به شمار  ها يليخآوردند  از قدما يا بزرگان غلو به شمار مي

ر ذهن خود بگويد اين غلو است ولي ادله معتبر داريم كه محدث گفتند ممكن است كسي د سخن مي ها آنمالئكه با 

 هستند يا چيزهايي از اين قبيل.



 ٢١٣٣ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                      

8 

 معلي بن خنيس مورددر  نظر آقاي خوئي

بنابراين مرحوم آقاي خوئي چنين استداللي در باب معلي بن خنيس دارند كه ولو اينكه در ابتدا شما بگوييد 

كند و  بيايد تعارض مي باهماند و هميشه وقتي  د و بعضي مذمت كردهآقاي معلي بن خنيس را بعضي توثيق كردن

كند و دليل بر ثقه بودن اين شخص نداريم چون دليل بر ثقه بودن معارض داشت؛ اين درست است و  تساقط مي

ار دقت اند اگر ما يك مقد اند كه تعارض و تساقط است و اعتبار ندارد اما ايشان گفته اين نظر را پذيرفته ها يليخ

به  ها وقتبينيم تضعيف اين آقا از سوي نجاشي به خاطر اتهام به غلوش است و اتهام به غلو هم خيلي  بكنيم مي

ي هر جايي طوركل بهاز نگاه ما درست است و لذا  ها آنخاطر نظريات خاصي بوده كه راجع به ائمه وجود داشت و 

است  يشود از آن دفاع كرد غلو چيزي كه مي.را بررسي كرد  همسئلشود آنجا بايد با دقت  كه راوي متهم به غلو مي

كه كسي مقام خدائي و ربوبيت را به ائمه نسبت بدهد يا قائل به تفويض امور به ائمه بشود؛ چند موضوع است كه از 

اهللا  صلواتاي كه براي پيامبر اكرم  اي كه مربوط به حضرت حق يا مقام ربوبي است يا مقامات خاصه مقامات خاصه

غلو است از  ها اين هاست نياهست نسبت بدهيد يا تفويض را كسي قائل بشود كه اسناد ربوبيت و  و سالمه عليه

هر چه بگوييم غلو نيست و مقابل مقام الوهيت يا نبوت كه نباشد مقام الوهيت و  قولوا فينا ما شئتبگذريد  ها اين

را باال ببريم همه در ظل  ها اين هرچقدراست براي اينكه  قبول قابلنبوت را كه به اينجا نسبت ندهيم بقيه همه 

منجر بشود جزء تجلي حضرت حق  ها اينتجليات حضرت حق است چيز جدايي نيست كه بخواهد به شرك و امثال 

 إِلَّا بينَها و بينَك فَرْقَ لَا« ديآ ينمباال برده بشود وقتي دليل داشته باشد مانعي ندارد و غلو به شمار  هرچقدراست 

مأَنَّه كادبع«P3F4
P  نيست اين اگر كلي باشد كفر است ولي با استثنا  ها ايندر دعاي ماه رجب دارد فرقي بين تو و

و انتساب به خدا و توحيد به معناي درست  ها ايننسبت بدهيد و عبوديت  ها اينبه  هرچقدر كإال أنهم عبادگويد  مي

خواهد ولي اشكالي ندارد. و لذا ايشان معتقد به اين هستند كه معلي بن خنيس  د؛ البته دليل ميرا بپذيريد مانعي ندار

شود. بحث نوروز همه به معلي بن  درست مي ها اينروايات نوروز و  در اين صورتاست  قبول قابلاز اين حيث 

درستي است ولي بايد اطمينان پيدا كرد به اينكه غلوي كه نجاشي به اين آقا نسبت  شيفرماخنيس وصل است. اين 

احراز اين شواهد تامي نيست چون باالخره او را براي دهد به خاطر اين نظر هست و اين نظر هم غلو نيست  مي
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واهد تامي بر اينكه اين ش ،مستند به غلو كرده ما غلوهاي باطل و ناحق هم داشتيم كه واقعاً غلو بوده و آن شواهد

اينكه بحث آقاي خوئي بحث جالبي است و درست هم  رغم يعلنيست و لذا  شماريم ميغلوي كه ما آن را باطل 

دقيق بگوييم  ميتوان ينمنسبت غلوي داده شده كه  هرحال بههست مبناي آنكه اسناد غلو را با دقت بررسي بكنيم ولي 

. استناد اين به يك چيز معين و دقيقي كه بگوييم به ميدان ينمو ما اين را غلو به خاطر اين مطلب يا اين مطلب است 

و اين دقيق نيست و لذا مشكل است كه از شهادت به ذم  ميدان ينمخاطر اين گفته غالي است و ما هم آن قول را غلو 

 عبور بكنيم.

 سؤال:؟

P4F5»بمستَصع صعب أَمرَنَا إِنَّ«جواب: آن عنوان ديگري است 
P گويد بعضي از حقائق را به همه نگوييد چون  يا مي

تواند مسئله  كند. آن عنوان ثانوي است كه حقي است ولي ظرفيت آن را ندارد چه كسي مي عقائدشان را متزلزل مي

كنند كه شرك  گويند و لذا بزرگان هم گاهي عرفا را متهم به اين مي وحدت شخصي را درك بكند كه عرفا مي

گويد كار مشكلي است.  خيلي موارد به خاطر اينكه درك وحدت شخصي كه يك عارف مي احتماالًگويد.  مي

دانستند ولي  غلو ميها  آنگوييم خيلي جاها  غلو است يا نيست؟ مي الواقع يفخواهيم ببينيم نظري كه داده است  مي

ظرفيتش نيست  جا همهبزند و حقي كه  جا همهحرفي كه نبايد  كند ينم. ولي گاهي فرد رعايت ميدان ينمما غلو 

فقط بايد از  ميخواه ينماشكالي دارد حتي ممكن است معصيت هم باشد ولي ما در مخبر و خبر عادل  كهگويد  مي

ي ها بازتابنظر خبري ثقه باشد همان كافي است. گاهي مسائل حقي است كه نبايد گفت چون ظرفيت آن نيست و 

فرمايد اين احراز نشده است.  داد ايشان مي كه او سخن باطلي را به ائمه نسبت ميمنفي دارد؛ ولي بحث اين است 

اند آن طرف را بايد ثابت كرد كه غلو او به خاطر اين است  اين نسبت غلو را داده ها اينمرحوم نجاشي و  هرحال به

؛ در اين حد آقاي ميدان ينمغلو  گويد امام محدث است، بايد اين ثابت بشود كه مستند به اين است و ما اين را كه مي

مطمئن به قصه معلي بن  شود ينمآيد اينجا نوعي تعارض است و  اند و لذا به نظر مي خوئي شواهدي اقامه نكرده

هست كه همان نكاتي كه در دليل قبلي گفتيم هست و داللت آن بر  »ولياً لي أَهانَ منْ«خنيس بود. از نظر داللي هم 

 م نيست و چون نكته جديدي ندارد نظير بحث روايت قبل است. حرمت داللت تا
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 حماد بن بشير: روايت سومروايت 
لٍ عنْ ثَعلَبةَ بنِ َ عنْه عنْ أَحمد و عنْ أَبِي علي الْأَشْعرِي عنْ محمد بنِ عبد الْجبارِ جميعاً عنْ ابنِ فَضَّاروايت سوم 

قَالَ رسولُ اللَّه ص قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ منْ «ميمونٍ و علي بنِ عقْبةَ جميعاً عنْ حماد بنِ بشيرٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ: 

P5F6»أَهانَ لي ولياً فَقَد أَرصد لمحاربتي
P. 

 بررسي سندي و داللي روايت
كند  كند و پيامبر هم از خدا نقل مي هم همان مضمون دو روايت قبل را دارد كه امام از پيامبر نقل ميروايت اين 

 ي قبلي است.ها بحثهمان  اش دالليو لذا بحث  لي ولياً فَقَد أَرصد لمحاربتي منْ أَهانَكه 

كند حماد بن بشير توثيق  از نظر سند مواجه با مشكلي است و آن حماد بن بشير است كه از امام صادق نقل مي

 ندارد پس سند اين روايت هم معتبر نيست.

كسي صدق مؤمن كرد آن همه فضيلت به او  كه نيهم است، داراليي برخورباخيلي  از جايگاهمؤمن در روايات 

 اين معنايي كه اخص از مسلم است. مطلق مسلم نه مؤمن بهوارد شده؛ مسلم لفظ كند در آن روايات حتي  ذكر مي

الزم نيست حمل بر خاص بكنيم مطلق مؤمن ولي خداست واليت مطلقه است و  اهللا ولي الذين آمنواگفتيم 

روايت  ها دهشود مؤيد اين  كه مطلق بود قرينه بر اين مي »ما حالُ الْمؤْمنِ عنْدك«بخصوص روايت اول قرينه بود 

اين هم روايت سوم رسد  لم ميبه مس ها يبعضديگر است كه آنجا بحث واليت به معناي خاص نيست مسلم است 

 است.

 ابروايات بادامه 
P6F7» مسلم بِفَقيرٍ استَخَف«چهار پنج روايت بعدي اين باب تقريباً همين مضمون را دارد منتهي 

P  گويد  مي ها آندارد

 .كند يي متوجه او ميها عقابفقيري را كوچك بشمارد خدا  كسي كه مسلمان نادار و
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سلمان فقيري را مورد اهانت قرار م ها آن و مطلق بود ها اينات اين است كه فرق چهار پنج روايت با اين رواي

دهد چون در نظام ارتباطي اسالم خيلي تأكيد شده كه براي فقير و غني در اكرام و احترام و رعايت حقوق  مي

مؤمن و اهانت  تحقير ها ايناست  ها اينآن اخص از  ،بايد داشت نبايد تفاوت قائل شد ها مسلماناجتماعي كه با 

اي است كه متوجه انسان فقير است  شمارد آن مذمت ويژه اهانت به مسلمان فقير را مذموم مي ها آنگويد  مطلق را مي

اگر كسي را به خاطر فقرش تحقير بكند اين از مطلق تحقير عقاب بيشتري دارد در حقيقت ما يك قاعده  كه چون

شمردن او حرام است؛ يك قاعده داريم كه توهين و كوچك شمردن فقير به  كداريم كه توهين به مسلمان و كوچ

عقاب دارد  از تحقير غني خاطر فقر حرام مضاعف است اين خيلي عجيب است؛ يعني تحقير فقير نزد خدا بيشتر

 شود. و دو قاعده مي شود ينممطلق و مقيد است منتهي مطلق و مقيد مثبتين است كه حمل بر هم 

 يقاعده عموم
اي است كه در  يك قاعده عمومي است كه اهانت به مؤمن و تحقير مسلم و مؤمن حرام است يك قاعده خاصه

شود من روايات را  مي زتريرگويد عقاب بيشتري دارد اين هم چون بحث  مؤمن و مسلم فقير دليل مضاعفي دارد مي

لَا تُحقِّرُوا مؤْمناً فَقيراً فَإِنَّ منْ حقَّرَ «بر است كه مثالً روايت هشتم در اينجا معت كنم ينمبحث  ها ايناز نظر سندي و 

 تُوبي أَو هقَرَتحنْ مع رْجِعتَّى يح تاً لَهاقزَلْ مي لَم و اللَّه قَّرَهح بِه تَخَفناً أَوِ اسؤْمم تَقَرَهناً أَوِ احؤْمتَذَلَّ منِ اسقَالَ م و

P7F8»ات يده شَهرَه اللَّه يوم الْقيامةلقلَّةِ ذَ
P  اين روايت را بايد به عنوان روايت چهارم بخوانيم و روايت معتبري است اين

كسي او را خوار » منْ حقَّرَ مؤْمناً أَوِ استَخَف بِه حقَّرَه اللَّه«روايت معتبر دو قاعده گفته هم قاعده عمومي را گفته كه 

. اين برگرددهمينطور خدا بر او خشمگين است تا  »و لَم يزَلْ ماقتاً لَه حتَّى يرْجِع عنْ محقَرَته«اهانت بكند  بكند و

موسى بنِ الْمتَوكِّلِ عنْ عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ همان چيزي است كه با بحث ما مرتبط است كه حرمت توهين است. 

ي عبد اللَّه ع محمد بنِ الْحسينِ بنِ أَبِي الْخَطَّابِ عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنِ الْمثَنَّى عنْ أَبِي بصيرٍ عنْ أَبِ الْحميرِي عنْ

 ؛ قَال
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 بررسي سندي و داللي روايت
سبت به فقير مؤمن باشد گويد كه ن كند. ذيل آن قاعده دوم را مي اين روايت معتبر است و داللت بر بحث ما مي

بعد از اين كه قاعده كلي را » ئقِ.منِ استَذَلَّ مؤْمناً أَوِ احتَقَرَه لقلَّةِ ذَات يده شَهرَه اللَّه يوم الْقيامةِ علَى رءوسِ الْخَلَا«

خدا او را  »شَهرَه اللَّه يوم الْقيامةِ« فرمايد اگر كسي ديگري را به خاطر ناداني و فقر توهين و تحقير بكند فرمودند مي

 رساند. كند اين هم دليل خوبي است كه هر دو قاعده را مي ق در روز قيامت رسوا ميدر انظار خالي

ش هم اعم از سب و غير سب است مثل نكات قبلي است ا اعم از قولي و فعلي است قولي ها اينبه لحاظ داللت 

 دردارد كه آنها مسلم دارد  استخف بفقيريا  أخاه المسلممنتهي اينجا مؤمن دارد. در فقير بعضي از روايات دارد كه 

بحث مسلم و مؤمن در آخر بحث مفصلي خواهيم داشت. اين چهار روايت را در اين باب خوانديم كه قاعده عمومي 

 د كه حداقل روايت هشتم درست است.كن ر ميرا ذك

مثالً روايت دهم راجع به فقير است روايات ديگر و بخش آخر اين روايت قاعده خاصي در مورد فقير ذكر كرده 

است روايت يازدهم مطلق است كه سند آن معتبر نيست و روايت يازدهم مطلق است و سند آن اشكال دارد ولي 

گويد يك و دو و سه و هشت و يازده كه  د. پس پنج روايت اين باب قاعده كلي را ميكن داللت بر قاعده كلي مي

هشتم معتبر است يك قاعده خاصي هم راجع به فقير مسلم داريم كه در باب روايت هشت هست بإضافه چند 

 روايتي كه نخوانديم.

د حرمت اهانت مطلق به مسلم و گوي چند سؤال است فقط اجماالً گفتم كه خيلي جالب است كه در نگاه اسالم مي

اي در اهانت به فقير دارد؛ منتهي اهان فقيراً دو جور است يك وقتي اهانتي كه  مؤمن محفوظ است و حرمت خاصه

كند نه به خاطر فقر چون فقير  كند تحقير از حيث فقر است يك وقتي آدم فقيري را تحقير مي كند يا تحقير مي مي

كند و از جهت چشم و ابرو هم به او  رسد و به او اهانت مي زورش به او مي ونچ است و دستش جايي بند نيست

كند يعني اهانت به اعضاي بدن يا اخالق او است اين هم يك سؤالي است چند سؤال راجع به اين هست  اهانت مي

مطلق است و بعيد نيست ولي بعضي هم  »لقلَّةِ ذَات يده«كه من أجل فقره يا اين روايات دو جور است بعضي دارد 

آيد اهانت به فقير چه از حيث فقر و چه از جهات ديگر عذاب مضاعف دارد  كه مطلق را قائل بشويم و لذا به نظر مي

 وهشت چهلاي نسبت به آن است اين روايات باب صد و  عنايت ويژه »لقلَّةِ ذَات يده«ولي در چند روايت دارد كه 

ما مرتبط بود البته در بعضي عنوان اهانه داشت در بعضي عنوان استذل داشت و در بعضي  بود كه پنج روايت با بحث
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دارند همه با بحث سب مرتبط است. بعضي روايات باب صد  باهماين عناوين با كمي تفاوت كه  ،عنوان احتقار دارد

گويد كه حرمت تحقير و إذالل و اهانت  خوانيم مجموعه قاعده عمومي مي را هم مي ونه چهلو صد و  وهفت چهلو 

علي محمد و آله  اهللا يصل و ؛شود گر چه قاعده، قاعده اعم است به مسلمان و مؤمن است و شامل سب هم مي

 االطهار
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