تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9399-92
جلسهی پانزدهم؛ دوشنبه 9399/7/97
 .2روایت حماد بن عیسی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْننِ عِيسَنى عَننْ بَبِنَ عَِْندِ
اللَّهِ

بَنَّ بَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

بُتََِ بِعَِْدٍ لِذِمٍَِّّ قَدْ بَسْلَمَ فَقَالَ :اذْهَُِناا فَِِيعُناهُ مِننَ الْمُسْنلِمِينَ َ

ادْفَعُاا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِِِهِ َ لَا تُقِرُّ هُ عِنْدَهُ.
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دومین دلیلی که بر عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر اقامه شدد ،وواتدح ادداد بدن عیسدی اسدح کده
اضرت دوباو،ی عبد متعلق به کافری که مسلدان شد ،بود دستوو دادند به مسلدانان فروخته شدود و مددن
آن به کافر پرداخح شود و آن عبد مسلدان وا نزد کافر نگه نداوند.
بررسی سند روایت حماد بن عیسی

اتن وواتح از لحاظ سند مرفوعه اسح؛ زترا هم دو کافی 2و هم دو تهذتب داود کده محددد بدن تحیدی
وفعه عن اداد بن عیسی.
إن قلت :از آنجا که دو سند شیخ اداد بن عیسی واقع شد ،از طرتق تعوتض اسانید تا به تعبیر دتگدر
ضمّ اسانید میتوان تصحیح سند کرد.
 .1وسائل الشيعة ،ج ،32کتاب العتق ،باب ،32ح ،1ص 101و تهذیب االحکام ،ج ،6ص.383
 .3الکافي ،ج ،3ص:223
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

. ...
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قلت :دو اتن وواتح ندیتوان از طرتق ضمّ اسانید تصحیح سند کرد؛ زترا:
اوالً :وقتی شیخ به کسی ابتداء سند میکند از کتاب تا اصل او نقل میکند؛ زترا دو مشیخهی تهذتب به
اتن مطلب تصرتح کرد ،و میفرماتد « :اقتصرنا من ايراد الخِر على االبتداء بذكر المصنف الذى اخذنا الخِنر
من كتابه ا صاحب االصل الذي اخذنا الحديث من اصله».
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بنابراتن دو صووتی میتوان از طرتق ضم اسانید مذکوو دو مشیخه تصحیح سدند کدرد کده اادراز کندیم
اداد بن عیسی نیز اتن وواتح وا دو کتاب تا اصلش آوود ،اسح پس اگر دو کتاب تا اصلش اتدن وواتدح
موجود نباشد بلکه از وواتاتی باشد که هرچند اداد بن عیسی نقل کرد ،ولدی دو کتداب تدا اصدلش کدر
نکرد ،ندی توان از طرتق سند مذکوو دو مشیخه تصحیح کرد؛ زترا آن سند مربوط به کتاب تا اصدل محددد
بن عیسی اسح؛ نه جدیع آنچه از اداد بن عیسی د اتی دو غیر کتاب و اصل او د نقل شد ،اسح .بله اگر
شیخ

دو کتاب الفهرسح بگوتد به جدیع کتب و وواتات اداد بن عیسی سند صحیح داوم میتوان از آن

طرتق تصحیح کرد.
ثانیاً :جناب شیخ دو مشیخه اصالً سندی به اداد بن عیسی اوائه نکرد ،و دو الفهرسدح 2نیدز فقدس سده
کتاب از اتشان نام برد ،و سند به اتن سه کتاب وا نقل میکند؛ نه به جدیع آنچه از ادداد بدن عیسدی نقدل
شد ،و به تعبیر دتگر نگفته «اخِرنا بجميع كتِه ر اياته» و مدکن اسح اتن وواتح دو اتن سه کتاب ادداد
بن عیسی نباشد و جزء وواتاتی باشد که اداد بن عیسی نقل کرد ،امّا دو کتبش کر نکرد ،اسح .عالو ،بدر
آنکه سند شیخ به کتب اداد بن عیسی دو الفهرسح نیز ناتدام اسح؛ چون دو طرتق اوائده مدیکندد کده دو
طرتق اول ابن بَطّه 3و دو طرتق دوم ابن ابی جید و ابی القاسم الکوفی 9و اسداعیل بن سهل 2قراو داوند کده
هیچ کدام تومیق نداوند.

 .1تهذیب األحکام ،المشيخة ،ص.2
 .3الفهرست ،ص:61
حماد بن عيسى الجهنَ غريق الجحفة ثقة ،له کتاب النوادر و له کتاب الزکاة ،و کتاب الصالة ،أخبرنا بها عدة من أصحابنا عن أبي المفضلل علن
ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد اهلل عن أبيه عن حماد .و رواه ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،و علي بن حدید
عن حماد بن عيسى.
و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن أبي الصهبان عن أبي القاسم الکوفي عن إسماعيل بن سهل عن حماد.
 .2رجال النجاشي ،ص:233
محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب ،أبو جعفر القمي ،کان کبير المنزلة بقم ،کثير األدب و الفضلل و العللم االعللم و الفضلل  ،يتسناهل فنَ
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بررسی داللت روایت حماد بن عیسی

اتن وواتح عالو ،بر ضعف سند داللتی بر اتنکه کافر ندیتواند مالک عبد مسلم شود نداود بلکه فقدس
میفرماتد قهراً علیه فروخته میشود و اتن بدتن معناسح که فیالجدله مالک میشود؛ چدون «البينع اال فنَ
ملکٍ» ولی اقراو بر آن ملکیح ندیشود پس اتنکه اصالً نتواند مالک شود از اتن وواتح استفاد ،ندیشدود.
بله از لحاظ ارمح تکلیفی میتوان استفاد ،کرد جاتز نیسح؛ زترا وواتح بیان میفرماتدد عبدد کدافری اگدر
مسلدان شد نباتد دو تدلک کافر باقی بداند بلکه باتد به مسلدانان فروخته شود پس به طرتق اولی داللح
می کند عبدی که مسلدان اسح نباتد ملک کافر شود؛ چون ندیتوان ملتزم شد شاوع اجاز ،داد ،عبد مسلدان
به کافر فروخته شود آن گا ،اگر فروخته شد باتد آن عبد وا از کافر گرفته و قهراً علیه به مسلدانان فروخح
ولی از لحاظ ارمح وضعی منوط به آن اسح که بگوتیم نهی دو معامالت موجب فساد اسح.
 .3روایت معروف «االسالم یعلو و ال یعلی علیه»:

اتن وواتح عالو ،بر آنکه برای عدم جواز بیع مصحف به کافر استدالل شد ،میتواند دلیدل بدر عددم
جواز بیع عبد مسلم به کافر نیز باشد.
البته اتن وواتح داوای ابهاماتی اسح که استدالل به صرف اتن وواتح وا مشکل میکند از جدله اتنکه
آتا برتری اسالم به نحو مطلق اسح؟ آتا برتری اسالم به معنای برتری علی االطالق مسلدانان نیز هسح کده
نتیجه بگیرتم پس کافر ندی تواند مالک عبد مسلدان شود؟ تا دو موود بیع مصحف به کدافر آتدا بده صدرف
ملکیح و سیطر،ی کافر بر تک فرد از قرآن صدق میکند که کفر بر اسالم علوّ پیدا کرد ،اسح؟!
پس داللح اتن وواتح فی نفسها بر مدعا مشکل اسح ولی قرائنی وجود داود که از آن استفاد ،میشدود
مقصود از «االسما يعلا اليعلَ عليه» علوّ علی االطالق اسح .البته علوّ تشرتعی نه تکوتنی؛ چون میداندیم
دو بعضی مواود اسالم از کفاو و مشرکین ضدربه خدوود ،د علدوّ تکدوتنی ان شداء ا دو زمدان ههدوو امدام

الحديث ،يعلق األسانيد باإلجازات ،و في فهرست ما رواه غلط کثير .و قال ابن الاليد كان محمد بن جعفر بن بَطّة ضعيفا مخلطا فيما يسنده.
 .1در هيچ یک از امهات رجالي ترجمهای از ابي القاسم الکوفي ذکر نشده است.
 .3همان ،ص:38
إسماعيل بن سهل الدهقان ضعفه بصحابنا له کتاب ،أخبرنا محمد بن محمد قال :حدثنا الحسن بن حمزة قال :حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال :حدثنا أبي عن إسماعيل.
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زمان

تحقق تافته و «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» 9به منصهی ههوو خواهد وسید د بندابراتن بدا وجدود قدرائن

میتوانیم بگوتیم هدین مقداو که اسالم دو ضدن تک مسلدان مجسم شد ،بر کفری که دو ضدن تک کدافر
مجسم شد ،برتری داود پس هر مسلدانی بر هر کافری علی االطالق علوّ و برتری داود .اتن قرائن عباوتندد
از:
قرائنی بر ارادهی اطالق در «االسالم یعلو و ال یعلی علیه»
دو مقابل جناز،ی تهودی تا بداالی سدر اضدرت قدراو

الف :وواتاتی دو موود بلند شدن پیامبر اکرم
نگیرد:

دو بابی با عنوان «بَابُ عَدَ ِ اسْتِحَِْابِ الْقِيَا ِ لِمَنْ مَرَّتْ بِنهِ جَنَنازَ إ إِلَّنا بَنْ

اتن وواتات وا صااب وسائل
تَكُانَ جَنَازَ َ يَهُادِيٍ» کر کرد ،اسح.
ـ صحیحهی زرارة:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُابَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَننِ الْحُسَنيْنِ بْننِ سَنعِيدٍ عَننِ
النَّضْرِ بْنِ سُاَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلََِِِّ عَنْ عَِْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَ َ قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ
بَبَِ جَعْفَرٍ

َ عِنْدَهُ رَجُلإ مِنَ الْأَنْصَنارِ فَمَنرَّتْ بِنهِ جَنَنازَ إ فَقَنا َ الْأَنْصَنارِيو َ لَنمْ يَقُنمْ بَبُنا

جَعْفَرٍ

َ َفقَنا َل لَن ُه َببُنا
ي قَائِمنا َحتَّنى َمضَناْا ِبهَنا ثُن َّم َجلَن َ
ت َم َع ُه َ َل ْم َي َز ِل ا ْل َأ ْنصَا ِر و
َف َق َع ْد ُ

جَعْفَرٍ

َ :

 :مَا بَقَامَکَ؟ قَالَ :رَبَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلٍَِّ

اللَّهِ مَا فَعَلَهُ الْحُسَيْنُ

يَفْعَلُ ذَلِکَ فَقَنالَ بَبُنا جَعْفَنرٍ

ي :شَنكَّكْتَنَِ
ق َفقَنا َل ا ْل َأ ْنصَنا ِر و
ت قَن ُّ
ل ا ْل َِيْن ِ
َ لَا قَا َ َلهَا َبحَند ِمنَّنا َبهْن َ

بَصْلَحَکَ اللَّهُ قَدْ كُنْتُ بَظُنُّ بَنَِّ رَبَيْتُ.
زراره میگوید در محضر امام باقر
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بودم و مردی از انصار هم نزد حضرت بود تا اینکه

جنازهای از آنجا تشییع کردند و آن مرد انصاری قیام کرد ،ولی امام باقر

قیاام نررمودناد،

من هم همراه حضرت نشستم [و بلند نشدم] آن مرد انصاری همچنان ایستاده بود تا آنکه آناان
رد شدند و رفتند ،سپس او هم نشست .حضرت به او فرمودند :چرا بلند شدی؟ عرض کرد :مان
دیدم که امام حسین

اینچنین کردند [و من در این کار به ایشان اقتدا کردم] .امام بااقر

فرمودند :به خدا قسم! امام حسین

چنین نکردند و هیچ یک از ما اهل بیت هرگز برای جنازه

 .1سورهی توبه ،آیهی 22و سورهی صف ،آیهی :1هُاَ الَّذي بَرْسَلَ رَسُالَهُ بِالْهُدى َ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ َ لَاْ كَرِهَ الْمُشْرِكُانَ
و سورهی فتح ،آیهی :38هُاَ الَّذي بَرْسَلَ رَسُالَهُ بِالْهُدى َ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ َ كَفى بِاللَّهِ شَهيدا
 .3وسائل الشيعة ،ج ،2تتمة کتاب الطهارة ،ابواب الدفن و مایناسبه ،باب ،13ح ،1ص 161و الکافي ،ج ،2ص.111
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قیام نکرده است! مرد انصاری عرض کرد :اصلحک هلال ،مرا به شک انداختید ،گماان میکاردم

که اینطور دیدم.

اتن وواتح گرچه داللح بر مدعا نداود ولی زمینهای برای فهدیدن دوسح وواتح بعدی اتجاد میکند.
ـ روایت مثنی الحناط:
َ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُابَ] عَنْ عِدَّ ٍ مِنْ بَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْننِ بَبِنَ نَجْنرَانَ عَننْ
قَالَ :كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلٍَِّ

مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ بَبَِ عَِْدِ اللَّهِ

فَقَا َ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الْجَنَازَ ُ فَقَالَ الْحُسَيْنُ

جَالِسا فَمَنرَّتْ عَلَيْنهِ جَنَنازَ إ

 :مَرَّتْ جَنَازَ ُ يَهُادِيٍّ َ كَنانَ رَسُنالُ اللَّنهِ

عَلَى طَرِيقِهَا فَكَرِهَ بَنْ تَعْلُاَ رَبْسَهُ جَنَازَ ُ يَهُادِيٍّ فَقَا َ لِذَلِکَ.
َ رَ َاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ َ تَرَكَ قَاْلَهُ فَقَا َ لِذَلِکَ.
مثنی الحناط از امام صادق
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نقل میکند که فرمودند :امام حسین

جایی نشسته بودناد

که جنازهای از آنجا تشییع کردند ،مردم تا جنازه را دیدند بلند شدند ،امام حسین

فرمودناد:

[اینکه شنیدهاید رسول هلال
میگذشت و رسول هلال در آن راه بودند و مکروه داشتند که جنازهی یهودی باااتر از سار
در مقابل جناازه بلناد شادند ،ایان باود کاه]جنازهی یهاودیی

حضرت باشد به همین خاطر بلند شدند.

امام اسین

با اتن کالم به آن مردمانی که دو مقابل جناز ،اتستادند اعتراض کردند و فرمودند

آنچیزی که دوباو،ی پیامبر اکرم

شنید،اتد که دو مقابل جناز ،بلند شدند مربوط به جناز،ی تهودی بود،

که ندیخواستند باالتر از سر اضرت باشد و هدین مقداو علوّ جناز،ی تهودی وا مکرو ،میدانستند.
ـ روایت الحسین بن علوان:
عَِْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَِ قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْاَانَ عَنْ جَعْفَرٍ
عَنْ بَبِيهِ

بَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلٍَِّ

كَانَ جَالِسا َ مَعَهُ بَصْحَاب لَهُ فَمَرَّ بِجَنَنازَ ٍ فَقَنا َ بَعْن ُ

الْقَاْ ِ َ لَمْ يَقُمِ الْحَسَنُ فَلَمَّا مَضَاْا بِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ :بَ لَنا قُمْنتَ عَافَناكَ اللَّنهُ فَقَندْ كَنانَ رَسُنالُ
اللَّهِ

يَقُا ُ لِلْجَنَازَ ِ إِذَا مَرُّ ا بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ الْحَسَنُ

 :إِنَّمَا قَا َ رَسُالُ اللَّهِ

ذَلِکَ بَنَّهُ مُرَّ بِجَنَازَ ِ يَهُادِيٍّ َ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقا فَقَا َ رَسُالُ اللَّهِ
حسین بن علوان از امام صادق

َ كَرِهَ بَنْ تَعْلُاَ رَبْسَهُ.

نقل میکند که پدرشاان اماام بااقر

 .1همان ،ح 3و الکافي ،ج ،2ص.113
 .3همان ،ح ،2ص 130و قرب االسناد ،ص.83
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مَرَّ َاحِدَ َ
2

فرمودناد :اماام

حسن

1

همراه اصحاب در جایی نشسته بودند که جنازهای را تشییع کردند ،بعضی باا دیادن
قیام نکردند .بعد از اینکه جنازه رد شد بعضی به حضرت

جنازه قیام کردند ،ولی امام حسن

عرض کردند چرا قیام نکردید در حالی که رسول هلال
فقط یک بار قیام فرمودند آن هم وقتی کاه
میفرمودند؟ امام حسن فرمودند :رسول هلال
برای جنازه وقتی عبور میکارد قیاام

جنازهی یهودی میگذشت و جا تنگ بود ،پس حضرت قیام فرمودند و دوست نداشتند جنازهی
یهودی بااتر از سرشان باشد.

اتن وواتح از لحاظ سند به خاطر الحسین بن علوان جای کالم اسح.
اتن دو وواتح مؤتد آن اسح که «االسما يعلا ال يعلَ عليه» اطالق داود و اتّی جناز،ی تهودی نباتد
علوّ بر مسلدان داشته باشد.
ب :وواتاتی که سفاوش به عدم مساوات دو مجلس با کفاو اتّی دو محکده میکند.
وواتاتی که دستوو به عدم مساوات دو مجلس با کفاو میدهد میتواند قرتنه باشد بر اتنکه «االسما
يعلا ال يعلَ عليه» اطالق داود .از جدلهی اتن وواتات اسح وواتتی که بیان میکند امیرالدؤمنین

وقتی

برای اقامهی دعوا علیه کافری به محکده تشرتف بردند دو کناو قاضی نشستند و فرمودند :اگر خصم من
مسلدان بود دو کناو او مینشستم ولی او نصرانی اسح و باتد جاتش پسحتر باشد.
اتن وواتح وواتح معروفی اسح که عامه 2نقل کرد،اند و دو کتاب الغاوات ابراهیم بن محدد الثقفی 3نیز
کر شد ،و عالمهی مجلسی هم دو بحاو االنواو از الغاوات نقل میکند:
َ [كِتَابُ الْغَارَاتِ ،لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفَِ] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَبَانٍ عَنْ عَمْنرِ بْننِ شِنمْرٍ
 .1شاید امام حسين

مراد باشد که در روایت قبل ذکر شد.

 .3ابوالفرج اصفهاني ،االغاني ،ج ،16ص26؛ الدمشقي ،ابن کثير ،البدایة و النهایة ،ج ،8ص2؛ السيوطي ،تاریخ الخلفاء ،ص31؛ العسقالني ،لسان
الميزان ،ج ،3ص223؛ ابن اثير الجزری ،الکامل ،ج ،2ص301؛ الهيتمي ،ابن حجر ،الصوائق المحرقه ،ص 38و سلليمان القنلدوزی البلخلي ،ینلابي
المودة ،ص.310
 .2رجال النجاشي ،ص:16
إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي أصله کوفي ،و سعد بن مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود علم المختلار و
واله أمير المؤمنين

المدائن ،و هو الذی لجأ إليه الحسن

یوم ساباط .و انتقل أبو إسحاق هذا إلى أصفهان و أقام بها ،و کان زیدیا أوال ثم انتقلل

إلينا و یقال :إن جماعة من القميين کأحمد بن محمد بن خالد وفدوا إليه و سألوه االنتقال إلى قم ،فأبى ،و کان سبب خروجه ملن الکوفلة أنله عملل
کتاب المعرفة ،و فيه المناقب المشهورة و المثالب ،فاستعظمه الکوفيون و أشاروا عليه بأن یترکه و ال یخرجه ،فقال :أی البالد أبعد من الشليعة فقلالوا:
أصفهان ،فحلف ال أروی هذا الکتاب إال بها فانتقل إليها و رواه بها ثقة منه بصحة ما رواه فيه .و له مصنفات کثيرة . ...
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دِرْعا لَهُ عِنْدَ نَصْرَانٍَِّ 1فَجَاءَ بِنهِ إِلَنى شُنرَيْ ٍ

عَنْ سَالِمٍ الْجُعْفَِِّ عَنِ الشَّعَِِِّْ قَالََ :جَدَ عَلٌَِّ

2

يُخَاصِمُهُ إِلَيْهِ[ ،فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ] ذَهَبَ يَتَنَحَّى ،فَقَالَ :مَكَانَکَ َ .جَلَََ إِلَى جَنِِْهِ َ قَالَ :يَنا شُنرَيْ ُ
بَمَا لَاْ كَانَ خَصْمَِ مُسْلِما مَا جَلَسْتُ إِلَّا مَعَهُ َ ،لَكِنَّهُ نَصْرَانٌَِّ َ ،قَالَ رَسُالُ اللَّهِ

 :إِذَا كُنْنتُمْ

َ إِيَّاهُمْ فَِ طَرِيقٍ فَأَلْجِئُاهُمْ إِلَى مُضَائَقَةٍ [مَضَايِقِه] َ ،صَغِّرُ ا بِهِمْ كَمَا صَغَّرَ اللَّهُ بِهِمْ فِنَ غَيْنرِ
بَنْ تَظْلِمُاا ثُمَّ قَالَ عَلٌَِّ

 :إِنَّ هَذِهِ دِرْعَِ لَمْ بَبِعْ َ لَمْ بَهَبْ .فَقَنالَ النَّصْنرَانَِو :مَنا الندِّرْ ُ إِلَّنا

دِرْعَِ َ ،مَا بَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي بِكَاذِبٍ.
فَالْتَفَتَ شُرَيْ إِلَى عَلٍَِّ

3

فَقَالَ :يَا بَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ؟ قَالَ :لَا .فَقَضَى بِهَا [شُرَيْ ]

لِلنَّصْرَانَِِّ[ .فَأَخَذَهَا النَّصْرَانَُِ] فَمَشَى هُنَيْئَة ثُمَّ بَقَِْلَ ،فَقَالَ :بَمَّا بَنَا فَأَشْهَدُ بَنَّ هَذِهِ بَحْكَا ُ النَِِّيِّينَ،
[بَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ] يَمْشَِ إِلَى قَاضِيهِ َ قَاضِيهِ يَقْضَِ عَلَيْهِ! بَشْهَدُ بَنْ لَنا إِلَنهَ إِلَّنا اللَّنهُ َحْندَهُ لَنا

شَرِيکَ لَهُ َ ،بَنَّ مُحَمَّدا عَِْدُهُ َ رَسُالُهُ ،الدِّرْ ُ َ اللَّهِ دِرْعُکَ يَا بَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
قَالَ :بَمَّا إِذَا بَسْلَمْتَ فَهََِ لَکَ َ حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ .قَالَ الشَّعَِِْو َ بَخَِْرَنَِ مَنْ رَآهُ يُقَاتِلُ مَعَ
عَلٍَِّ

الْخَاَارِجَ فَِ النَّهْرَ َانِ.

4

شعبی میگوید حضرت علی

زره شان را نزد یک مرد نصرانی یافتند و به هماین خااطر

برای اقامه ی دعوا او را نزد قاضی شریح بردند تا قضاوت کند .شریح وقتای حضارت را دیاد،
کنار رفت ،ولی حضرت به او فرمودند :در جای خاودت بااو و در کناار شاریح نشساتند و
فرمودند :ای شریح! اگر خصم [و طرف دعوای] من مسلمان باود ،کناار او مینشساتم [چاون
متخاصمین باید مساوی باشند] و لکن او نصرانی اسات و رساول هلال

فرمودناد :اگار شاما

 .1در بعضي نقلها «یهودی» دارد .ااالغاني ،ابوالفرج اصفهاني ،ج ،16ص. 26
 .3شریح بن الحارث الکندی منصوب از طرف عمر برای قضاوت در کوفه بود که تا زمان عبدالملک بن مروان و حجاج به مدت شصلت سلال
قضاوت کرد.
اميرالمؤمنين

وقتي به حکومت رسيدند خواستند شریح را بر کنار کنند و به نقل کشف الغمة به او فرمودند« :عزب ذهنک علنت سننک

ارتشَ ابنک» یعني فهم و عقل تو دیگر رفته و سنّت باال رفته و پسرت هم رشوه گرفته [پس صالحيت برای قضات را نداری] ولي مردم در مقابل
این تصميم حضرت مقاومت کردند و گفتند شریح منصوب عمر بوده و در زمان عثمان هم قاضلي بلوده! تلا جلایي کله حضلرت مجبلور شلدند و
مصلحت را بر ابقاء او دیدند ،امّا به شریح فرمودند :هيچ حکمي را تنفيذ نکن ،مگر اینکه به من عرضه کني و فقط در این حلدّ توانسلتند شلریح را
کنترل کنند.
 .2در مصدر االغارات « ما اميرالمامنين عندي بكاذب» دارد و در هيچ یک از نسخ الغارات «اال بكاذب» ندارد ،فقط عالمه مجلسي در بحلار
که در دو جا این روایت را آورده ،در یکي «اال بكاذب» نقل کرده است.
اگر «اال بكاذب» باشد که معنا واضح است ،ولي بعيد است که مرد نصراني جرأت کرده بگوید اميرالمومنين
«بکاذب» باشد؛ یعني این زره ،زره من است هرچند که نميگویم اميرالمؤمنين
 .2بحار األنوار ،ج ،22ص 216و ج ،101ص 310و الغارات ،ج ،1ص.132
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کاذب است .اميرخاني

نعوذ باهلل دروغ ميگویلد و اگلر

[مسلمانان] و آنان [کرار] در یک طریق بودید ،آنها را به جای تنگ هدایت کنید و آنهاا را
کوچک کنید ،همانطور که خداوند آنها را کوچک کرده ،بدون آنکه ظلم کنید [یعنی دیگر
در حقی که خداوند برای آنها قرار داده ظلم نکنید] سپس امیرالمؤمنین

فرمودند :ایان زره

[که در دست نصرانی است] زره من است؛ نه آن را فروختهام و نه هبه کاردهام .نصارانی هام
گرت :این زره من است [هرچند نمیگویم] امیر المؤمنین دروغ میگوید .شاریح رو باه امیار

المؤمنین کرد و گرت :یا امیرالمؤمنین آیا بینهای دارید؟ فرمودند :خیر ندارم ،1پس شریح حکم
کرد که زره برای نصرانی باشد .مرد نصرانی زره را گرفت و اندکی رفت ،ساپس برگشات و
گرت :من شهادت میدهم این احکام پیامبران است ،امیرالمؤمنین پیش قاضای خاود میآیاد و
قاضی علیه امیرالمؤمنین قضاوت میکند! پس شهادت به وحدانیت خادا و باه رساالت محماد

رسول هلال میدهم [و مسلمان شد] و قسم به خدا این زره شماست یا امیرالمؤمنین! حضارت هام
فرمودند :حاا که مسلمان شدی زره مال خودت باشاد 2و او را بار اسابی ساوار کارد .شاعبی

میگوید :کسی که آن مرد نصرانی را دیده بود به من خبر داد که در جنگ نهروان دیدم همراه
علی

علیه خوارج میجنگید.

پس دو اتن وواتح امیرالدؤمنین

3

وا نقل فرمودند که میفرماتند« :إِذَا كُنْتُمْ َ إِيَّاهُمْ

کالم وسول ا

فَِ طَرِيقٍ فَأَلْجِئُاهُمْ إِلَى مُضَائَقَةٍ [مَضَايِقِه] َ ،صَغِّرُ ا بِهِمْ كَمَا صَغَّرَ اللَّهُ بِهِمْ فَِ غَيْرِ بَنْ تَظْلِمُاا» و دو نقل عامه
آمد ،د کدا اتنکه دو کتب شیعه هم شیخ طوسی
ادوتس

دو الدبسوط [قطب واوندی

دو الدعوات] و ابن

دو السرائر به طوو جداگانه؛ نه دو ضدن وواتح نصرانی نقل کرد،اند د که وسول ا

اهل مه فرمودند «ال تِدء هم بالسما
امیرالدؤمنین

از اتن کالم وسول ا

 .1در نقل عامه دارد که حضرت ،قنبر و امام حسن

اضطر هم إلى بضيق الطرق

دو موود

ال تسا هم فَ المجالَ» 4د و

استفاد ،کردند اتّی دو مجلس قضاء هم نباتد کافر با مسلدان
را شاهد آوردند که شریح شهادت امام مجتبي را به خاطر فرزند حضرت بودن به عنوان

شاهد نپذیرفت!
 .3در بعضي نقلها آمده حضرت عالوه بر زره ،اسبي را هم به او هدیه کردند و مقداری پول نيز به او دادند.
 .2در بعضي نقلها آمده که در جنگ صفين به شهادت رسيد .ااالغاني ،ج ،16ص26
 .2السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،ج ،1ص:232
و روى عن النبي

أنّه قال في أهل الذمة :ال تِدء هم بالسما  ،اضطر هم إلى بضيق الطرق ال تسا هم فَ المجالَ.

 المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،3ص:24
و روى عن النبي

أنه قال في أهل الذمة :ال تِدؤهم بالسما

اضطر هم إلى بضيق الطرق.

 الدعوات للراوندی ،ص:333
وَ قَالَ

فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ :لَا تُسَا ُ هُمْ فَِ الْمَجَالَِِ َ لَا تَعُادُ ا مَرِيضَهُمْ َ لَا تُشَيِّعُاا جَنَنائِزَهُمْ َ اضْنطَرُّ هُمْ إِلَنى بَضِنيقِ الطَّرِينقِ فَنإِنْ سَنِواكُمْ

فَاضْرِبُاهُمْ َ إِنْ ضَرَبُاكُمْ فَاقْتُلُاهُم.
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استواء دو مجلس داشته باشد با اتنکه اگر هر دو مسلدان بودند تا هر دو کافر بودند بر قاضی الزم بود
عالو ،بر عدالح دو اکم ادّاقل استحباباً بین آنها اتّی دو نظرة و لحظة مساوات قراو دهد؛ تعنی دو نگا،
و مقداو نگا ،و مالاظه کردن همچنین دو ابتداء به سالم و هر آن چیزی که ااترام اساب میشود هم باتد
مساوات قراو دهد.
پس اتن وواتات اتن زمینه وا به ما میدهد و قرتنه میشود بر اتنکه «االسما يعلا ال يعلَ عليه» اطالق
داود و هده جا باتد اسالم و مسلدانان بر کفر و کافران علوّ و برتری داشته باشند.
ج :فهم فقهاء دو طول تاوتخ مبنی بر عدوم و اطالق علوّ.
فهم فقهاء دو طول تاوتخ فقه بر اتنکه اسالم و مسلدین باتد علی االطالق علو و برتری نسبح به کفر و
کافران داشته باشند هم میتواند قرتنه و زمینه ساز استفاد،ی عدوم 1از وواتح «االسما يعلا ال يعلَ عليه» باشد.

 .1برخي از موارد تمسک به روایت در کلمات قدما این چنين است:
 الخالف ،ج ،2ص:32
ال یرث الکافر المسلم بال خالف و عندنا :أن المسلم یرث الکافر قریبا کان أو بعيدا . ...
دليلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا قول النبي

« :اإلسما يعلا ال يعلى عليه».

 همان ،ج ،6ص:218
إذا دبر الکافر عبده ،فأسلم العبد ،فان رج في تدبيره بي عليه بال خالف ،و ان لم یرج في تدبيره بي عليه . ...
دليلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم على أن العبد إذا أسلم في ید الکافر أعطي ثمنه ،و أیضا قوله « :اإلسما يعلا ال يعلى عليه»
 المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،3ص:120
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج کافرا أو مسلما لم یکن له الخيار ألنه لم یشرط أحد األمرین  ...و إن شرط أن یکون کافرا فخرج مسللما کلان لله
الخيار عند قوم ،و األولى أن ال یکون له الخيار لقوله « :اإلسما يعلا ال يعلى عليه».
 المهذب االبن البراج  ،ج ،1ص:214
و إذا اشترى جاریة و لم یشترط انها بکرا و ثيب فخرجت ثيبا أو بکرا لم یکن له خيار  ...و ان شرط کافرا فخرج مسلما لم یکن له خيار ،و قال
بعض الناس له الخيار ألنه بخالف ما شرط.
و الذی ذکرناه أصح لقول رسول اهلل

« :اإلسما يعلا ال يعلى عليه».

 جواهر الفقه ،ص:41
مسألة :إذا ملک الذمي عرصة و أراد ان یبنى فيها دارا ،هل یجوز له رف بنائه على بناء المسلمين أم ال؟
الجواب :ال یجوز له رف بنائه ذلک على بناء المسلمين ،و ان ساوى بينه و بين بناء المسلمين کان عليه ان ینقصهم عن ذلک ،لقول رسول اهلل

:

«اإلسما يعلا ال يعلى عليه».
 غنية النزوع إلى علمي األصول و الفروع ،ص:310
و یخرج على ذلک [جواز البي ] أیضا شراء الکافر عبدا مسلما ،بدليل ما قدمناه من اإلجماع و نفي الدليل الشرعي ،و أیضا قولله تعلالى وَ لَلنْ
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به عنوان مثال میفرماتند دو عقد مه باتد شرط شود که کفاو خانههاتشان مسلس بر خانههای مسلدانان
نباشد و بعضی شرط میکردند دو بازاو اگر مسلدانی دوو،گرد و دسح فروش باشد هیچ کافری اق نداود
دکه و اجر ،داشته باشد و اگر دکه داشته باشد اق نداود دو مکان باالتی قراو بگیرد تا مسلدانی که از او
خرتد میکند دو محل پاتینتری باشد! تا اتّی تا اتن اواخر دو برخی مناطق اتنچنین بود که وقتی اهل مه
سواو بر مرکبی میشدند باتد هر دو پاتشان وا تک طرف مرکب قراو میدادند د نه اتنکه دو طرف مرکب قراو
دهند د به خاطر اتنکه تا مسلدانی وا دتدند پیاد ،ارکح می کند سرتعاً به پاتین بپرند تا مبادا علوی بر مسلدانان
داشته باشند!
دو میان مرکبها سواو شدن بر اسب وا منع میکردند؛ چون اسب به هر اال تک نوع مرکب فاخری
بود و اتّی نقل میکنند تکی از میسیونرها 9تا دتگر وابستگان کنسولگری انگلیس که سواو بر اسب شد ،بود
و با اسب واود مدوسهی علدیه شد ،بود د و قاعدتاً تعدد داشته اسح د مردم او وا گرفته و کتک مفصلی به
او زدند.
اتن وا خود نیز شاهد بود،ام و تا اتن اواخر بود ،که پیرمردهای تهودی بعضی وسوماتی وا که برای اهل
مه وضع شد ،بود وعاتح میکردند مثالً دو شهر ما (تزد) هدیشه پیشبند میبستند د مانند بچهها که دو
هنگام غذا خوودن میبندند و شاتد خودشان هم نکتهاش وا ندیدانستند د دلیلش اتن بود که آن زمانها که
عقد مه با آنها میبستند شرط میکردند که باتد لباسشان متداتز از مسلدانان باشد و اتّی زنان زوتشتی که
الزم بود اجاب داشته باشند اجابشان دو مناطق ما کامالً متفاوت با اجاب زنان مسلدان بود!
اتنها شواهدی بود بر اتنکه بتوانیم استفاد،ی اطالق از وواتح شرتفهی «االسما يعلا ال يعلَ عليه»
کنیم .امّا آتا اتن قرائن برای استفاد،ی اطالق از اتن وواتح کافی اسح تا خیر باتد هر تک وا بروسی کنیم.
تقرتر متن :عبدا امیرخانی
استخراج منابع و وواتات :جواد ااددی

یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ألنه عام في جمي األحکام ،و یحتج على المخالف بما رووه من قوله

« :اإلسما يعلا ال يعلى عليه».

 .1به عضو یک هيئت مذهبي اعزامي به ویژه کسي که برای تبليغ مسيحيت بله کشلورهای دیگلر مليرود اميسليونر  Missionnaire گفتله
ميشود.
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