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 حديث فهم جايگاه

 ووه تذٍى ديي، احىام اص تسياسي فْن وِ ٍيژُ تِ است، لشآى هثيّي ٍ هفسّش ّوَاسُ السالم ػليِ هؼػَم حذيث

 غلي اسالم پياهثش تِ سا خضئيات تثييي ٍ پشداختِ وليات تياى تِ آيات، تيطتش دس لشآى صيشا است؛ ًيافتٌي دست احاديث

 :است وشدُ ٍاگزاس اٍ اص پس اٍغياي ٍ آلِ ٍ ػليِ اهلل

ٓو » َل ّإَمْٓيّ صِّ
ٌُ اّض َىا  َن لِّلَّ َبي ِّ َس ِّلُ

ٓ
ک َک اذلِّ ا ّإََلٓ َصْٓلَ ٌٓ

َ
 ًاصل هشدم تِ سا آًچِ  تا فشٍفشستادين سا( لشآى) روش تَ سَي تِ ٍ ؛(1) «َو أ

 . وٌي سٍضي ٍ تياى تشايطاى است، ضذُ

ُ  َىا َو »
ُ
ُظوُل  آََتک ُروُه  ارلَّ ُ خ 

َ ٓ  َىا َو  ف 
ُ
اک ُه  ََنَ وا ََعٓ ََتُ ٌٓ  تپزيشيذ ٍ تگيشيذ ،(وشد اهش يؼٌي) آٍسد ضوا تشاي پيغوثش سا آًچِ ؛(2) «ََف

 . وٌيذ خَدداسي وشد، ًْي آًچِ اص ٍ

 اطاػتص خذا ارى تِ ايٌىِ تشاي هگش ًفشستادين سا پيغوثشي ّيچ ها ؛(3) «اللَِِّ تِئِرْىِ لِيُطَاعَ إاِلَّ سَسَُلٍ هِيْ أَسِسَلٌَْا هَا ٍَ»

 . وٌٌذ

 ٍ هْن تس خايگاّي السالم، ػليْن هؼػَم اهاهاى ٍ آلِ ٍ ػليِ اهلل غلي اوشم پياهثش اص سسيذُ احاديث ضيؼِ، ًگاُ اص

 ( 4. )ضواسًذ هي الصم سا آى طثك تش ػول ّوگاى ٍ وٌذ ًوي تشديذ ٍ ضه آى حديّت ٍ اػتثاس دس وسي ٍ داسًذ اسصضوٌذ

 ٍ احاديث ًطش ٍ يادآٍسي حفظ، فشاگيشي، تِ سا هسلواًاى السالم ػليْن هؼػَم اهاهاى ٍ آلِ ٍ ػليِ اهلل غلي پياهثش

 حذيث خايگاُ وِ خاست ّويي اص( 5. )وشدًذ هي تشغية ٍ تطَيك تسياس آى دسايت ٍ فماّت فْن، تِ ّوِ اص تيص

 :فشهَدًذ حضشت آى وِ وٌذ هي ًمل السالم ػليِ تالش اهام اص خاتش. ضَد هي سٍضي پيص اص تيص آى، اّويت ٍ غحيح

يث ِ  واهلل! اجّبُس  يا» ّصيُبُه  َمََحّ ُ ِر  َحساه   و َحالل   ّف  صاّدق   ّمٓ  ت  ا َلَ  َخي  ٓج  ِّمْ يّه  َطََلَ مُط  ََعَ َّ ُسَب  َحّتَّ  الش   اي ؛(6) «ت َغ 

 آى تش خَسضيذ وِ آًچِ اص تَ تشاي آٍسي، دست تِ حشام ٍ حالل ي دستاسُ غادق فشد اص وِ حذيثي سَگٌذ، خذا تِ! خاتش

 . است تااسصضتش وٌذ، هي غشٍب ٍ طلَع

 تذتش آى ًفْويذى ٍ ًطٌيذى اص هشاتة تِ آى اص ًادسست فْن ٍ است آى غحيح فْن تِ حذيث، اّويت توام است سٍضي

 تشداضتْاي ٍ لشائتْا تا اًذيطي، وح ٍ تذفْوي دس اًحشافي، گًَاگَى هىاتة ٍ ّا فشلِ تيطتش ي سيطِ. تَد خَاّذ

 . است حذيث ٍ لشآى اص ًادسست

 وِ السالم ػليْن هؼػَهاى پيگيش ّاي تالش ٍ ّا تطَيك گفتاسّا، دس سا حذيث هحتَايي دسايت ٍ فْن اسصشِ ٍ خايگاُ

 سا تاسُ ايي دس سٍايات اص ّايي ًوًَِ ايٌه. ديذ تَاى هي ّستٌذ، ًثَي سٌت ٍ حذيث ضاسحاى ٍ هفسّشاى ًخستيي خَد

 :وٌين هي روش

 ساٍي وِ است وشدُ ًمل السالم ػليِ غادق اهام اص فشلذ تي داٍٍد اص خَد سٌذ تِ االخثاس هؼاًي وتاب دس غذٍق ضيخ. 1

 :فشهَد وِ ضٌيذم السالم ػليِ غادق اهام اص: گفت

َت  إيَّ . كاَلِّما َمغاّنَ  َعَسفُٓت  إذا اْْلاّض  َاقَفُه  َاٌُتٓ » رّصُف  امَكِّلَ ن ٓ َف  إن ساِي  شاَء  فََل  ُوجوه   ََعَ  َِلَ َ  ال و شاء كَيَف  كاَلَىُه  صََلَ
   تطٌاسيذ، سا ها هماغذ ٍ ها والم هؼاًي وِ ٌّگاهي آى( ها حذيث ساٍياى ٍ ها ضيؼياى ٍ اغحاب) ؛ضوا(7) «َيكّرُب 
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 اگش ٍ( 8) است پزيش حول هختلف احتواالت ٍ ٍخَُ تش سخٌي گاُ وِ دسستي تِ. ّستيذ ديي تِ هشدهاى تشييِ آگاُ

 . تاضذ گفتِ دسٍؽ ايٌىِ تذٍى وٌذ هي تَخيِ ٍ آٍسد هي تخَاّذ، وِ ّشگًَِ سا سخٌص تخَاّذ، آدهي

يَعّت  َِماّشَل  اعّسٓف ! ُبَنَّ  يا:»فشهَد وِ وٌذ هي ًمل السالم ػليِ تالش اهام خَيص پذس اص السالم ػليِ غادق اهام. 2 ِّ  الش 
و ََقّز  ََعَ  زاَيُت  ّهَ  ارَلعّسفََت  فَّئيَّ  َمغّسفََّتٓو  َو  ّزواَيَّتّ واَيّت  ادلِّ زاياّث  َو  ِّلسِّ واياّث  ِّبدلِّ َصي ّاَل  ارُلؤّمُ  َيعُل  ِّلسِّ  َدَزاجّث  َاق 

سُث  ّإنِّ . اإّليامّي  َ ظ  َ ُث  ّلَغّلِّ  ّكخاب   ّف  ت  ََجٓ يَّ  امّكخاّب  ّف  ََفَ
َ
ه؛ ََقَزُه  َو  ارّما   ُكِّ  ِّقَمَت  أ اَزَك  اهلل ّإيَّ  َمغّسََفُ  ُياحِظُب  ت َغاَل  َو  ت َب 

ا داّز  ّف  الُغوقّل  ّمَ  آَتُه  ىا ََقّز  ََعَ  اْْلاَض  ت ب   وِ ضٌاختي ٍ احاديث ًمل اًذاصُ اص سا ضيؼياى هٌضلت ٍ همام! ؛پسشم(9) «ادلُّ

 ٍ ػلَم) آگاّاًِ دسن ّواى هؼشفت ٍ ضٌاخت حميمت، دس صيشا! تطٌاس داسًذ،( حذيثي هؼاسف ٍ هفاّين ي دستاسُ)

 هي( ػولي ٍ اػتمادي ضٌاخت) ايواى ّاي پايِ تاالتشيي تِ هؤهي وِ است آگاّاًِ دسن ّويي تا. است حذيث( هفاّين

 هتؼال خذاي. اٍست هؼشفت وس ّش اسج ٍ اسصش: تشخَسدم ًَضتِ ايي تِ السالم ػليِ ػلي اص وتاتي دس هي. سسذ

 . وٌذ هي حساتشسي است، داضتِ اسصاًي ايطاى تِ دًيا سشاي دس وِ خشدي هيضاى تِ سا هشدهاى

ِر : »فشهَد السالم ػليِ غادق خؼفش اهام. 3 َ ِر  َحٓدّزيّه  َخي  قت   حقِّ  ّمُكلِّ  إيَّ . َحسوّيّه  َعََشة   ّمٓ  خي  ب   ُثَّ . ُُنزا   ََصاب   ّمُكلِّ  و َحق ّ
ُجَ  ت َُغدُّ  ال اهلل و إْن : اقل َعِّتا ّم  ارلَّ ي  ّ ًَ  حّت قَفْيا   ش  عّسَف  َلُ  ُينَح حً ََفَ  دُ اص تْتش تذاًي، سا سٍايتي هؼٌاي اگش ؛(10) «اِلَّ

 اص وسي ها! لسن خذا تِ. داسد ًَسي ساستي ّش ٍ حميمتي حمي ّش. وٌي ًمل هشدم تشاي ًاآگاّاًِ وِ است سٍايت

 . تفْوذ سا آى همػَد اٍ ّن تاص افىٌٌذ اضتثاُ تِ سا ٍي ٍلتي ايٌىِ تا داًين ًوي فميِ سا خَد ضيؼياى

زاياّث  َعيُكٓ :»فشهايذ هي السالم ػليِ ػلي اهام. 4 واياث ال ِّبدلِّ  ًِ تاضيذ،( سخٌْا) دسايت ٍ دسيافت پي دس ؛(11) «ِّبرلِّ

 . حىايت ٍ ًمل پي دس

 آغاص ّواى اص سسالت، پاسثاًاى ٍ ضشيؼت حافظاى همام دس السالم ػليْن هؼػَم اهاهاى وِ ضَد هي سٍضي سٍايات ايي اص

 . ٍسصيذًذ هي تأويذ حذيث غحيح دسن ٍ ػويك فْن تش ٍ داضتٌذ حذيث هتي تِ خاغي تَخِ حذيث، غذٍس

 تواهي تِ است، ضذُ ًمل «حذيث»ًام تِ آًچِ ّش وِ ًيست هؼٌا تذيي آى، فْن ٍ حذيث ٍاالي خايگاُ ٍ اسصش الثتِ

 . سسذ فشا آى فْن ًَتت تا تشسذ «اػتثاس» ي دسخِ تِ حذيث تايذ تلىِ تاضذ؛ پزيشفتِ

 وٌذ هي پيذا سا آى اص گزس تَاى وسي ووتش وِ است دضَاس تسياس هسيشي احاديث، واهل ٍ دسست فْن تِ دستياتي هسيش

 تِ ٍ وٌذ ػول آى تِ تفْوذ، ّست وِ گًَِ آى احاديث، التالي اص سا خَد ديي ضٌاساًِ آسية ًگاّي تا تتَاًذ تا

 . تفْواًذ ديگشاى

 لشاس الؼيي ًػة آى، اص وشدى ػثَس سالهت تِ هْوتش آى اص ٍ هسيش ايي ساختي وَتاُ ساّْاي اص يىي سسذ هي ًظش تِ

 طشيك ايي دس وِ آًاى تواهي تشاي است، حذيث فْن هسيش دس هَخَد هَاًغ ٍ آسيثْا وشدى گَضضد ٍ خطش ػالئن دادى

 . اًذ ًْادُ گام

 :ّا ًَضت پي

 44: 16ًحل. 1
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 7: 59حطش. 2

 64: 4ًساء. 3

ُ  َىا َو :»فشهايذ هي هتؼال خذاًٍذ. 4
ُ
ُظوُل  آََتک ُروُه  ارلَّ ُ خ 

َ ٓ  َىا َو  ف 
ُ
اک ُه  ََنَ وا ََعٓ ََتُ ٌٓ  غلي اسالم گشاهي پياهثش ًيض( 7/حطش) «ََف

 اسالم اهت تشاي ّذايت هطؼلْاي سا دٍ آى ٍ دادُ لشاس لشآى ّوتاي سا خَد ػتشت غذيش، حذيث دس آلِ ٍ ػليِ اهلل

 هتمي ػلي: ًه. است داًستِ گشاًثْا گَّش دٍ ايي تِ خستي توسّه دس سا هسلواًاى ًدات ساُ تٌْا ٍ ًوَدُ هؼشفي

 تيْمي، حسيي تي احوذ ؛329 ظ ،5ج السٌي، تشهزي، ػيسي تي هحوذ ؛185 ٍ 172 غع ،1ج وٌضالؼوال، ٌّذي،

 . 331 ظ ،36ج تحاساالًَاس، هدلسي، هحوذتالش ؛511 ظ ،2ج الىثشي، السٌي

 ظ ،1ج تحاساالًَاس، هدلسي، هحوذتالش الؼلن؛ فضل وتاب تؼذ، تِ 30 ظ ،1ج الىافي، وليٌي، يؼمَب تي هحوذ. 5

 . 146 ظ ،2ج الؼلن؛ وتاب ،162

 . 15ح ،146 ظ ،2ج تحاساالًَاس، هدلسي، هحوذتالش ؛156ح ،226 ظ ،1ج الوحاسي، تشلي، هحوذ تي احوذ. 6

 . 183 ظ ،2ج تحاساألًَاس، هدلسي، هحوذتالش ؛1ظ األخثاس، هؼاًي ،(غذٍق ضيخ) لوي ػلي تي هحوذ. 7

 . وشد حول تشخيع يا اتاحِ يا ًذب يا ٍخَب تش تَاى هي سا «اِفؼَل» اهش غيغِ ًوًَِ تشاي. 8

 ،2ج ؛3ب ،106 ظ ،1ج تحاساألًَاس، هدلسي، هحوذتالش ؛2 ظ األخثاس، هؼاًي ،(غذٍق ضيخ) لوي ػلي هحوذتي. 9

 . 65 ظ ،1ج آسام، احوذ ي تشخوِ الحيآ، ّوىاساى، ٍ حىيوي هحوذسضا ؛26ب ،184 ظ

 . 112 ظ ،51ج ؛26ب ،208 ظ ،2ج تحاساألًَاس، هدلسي، هحوذتالش. 10

 ،160 ظ ،2ج تحاساالًَاس، هدلسي، هحوذتالش الحىن؛ ػيَى هي فػل ،31 ظ ،2ج وٌضالفَائذ، وشاخىي، اتَالفتح. 11

 . 64 ظ ،1ج آسام، احوذ ي تشخوِ الحيآ، ّوىاساى، ٍ حىيوي هحوذسضا ؛26ب ،206 ظ ،2ج ؛21ب
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