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چکیده
استناد به احادیث در قلمرو احکام الزامی نیازمند شرایط اولیه حجیت است. اما از آنجا که برخی در 

شـرایط حجیـت سـنن را    تسامح در ادله سنن استناد کرده و در نتیجـه تسـامح در   ۀزمینه سنن، به قاعد
بات و مکروھات که محل گذشته از درستی یا نادرستی تمسک به قاعده در عرصه مستحاندمطرح کرده

بحث موافقان و مخالفان قرار گرفته است. پرسش این است که آیا به فرض جاری بـودن اصـل قاعـده،    
شود، توان این تسامح را تا سر حد روایات طبی گسترش داد؟ موضوعی که در این مقاله پیگیری میمی

رسـد، اجـرای   دھد به نظـر مـی  میھا نشانکاربرد این قاعده در روایات پزشکی است. چنان که بررسی
تسامح در قلمرو روایات طبی، با موانع جدی  روبه رو است.ۀقاعد

.حدیث، تسامح در ادله سنن، روایات پزشکی، حجیت روایات طبی: ھاکلید واژه

.١٧/٣/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٤/٦/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نا همسانی برخی روایتهـا بـا دانـش امـروز دربـاره      «نگارنده زیر عنوانمسئول. این مقاله برگرفته از رساله دکتري . نویسنده1

از آن دفاع کرده است.21/4/1391که در تاریخ » خواص خوراکیها
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درآمد

) با آنکه عالمان، در عمل به روایـات  ٢/٤٨٩تسامح به معنای آسان گیری است (ابن منظور ،
ای بـه نـام   اند، اما در ایـن بـاره قاعـده   حدیث و حجیت آن در زمینه فقھی سخن گفتهاز اعتبار

تسـامح در ادلـه سـنن    ۀسنن ھم از شھرتی به سزا برخوردار است. مراد از قاعدۀتسامح در ادل
توان حکم استحبابی و کراھت را با استناد به حدیث ضعیف ھـم  این است که بر اساس آن، می

تـوان حکـم   ا استناد به دلیلی که شرایط کافی را برای حجیت نـدارد ھـم مـی   ثابت کرد. یعنی ب
). ایـن قاعـده موافقـان و مخالفـانی     ١٤١استحبابی و یا کراھت را به شرع نسبت داد (مشکینی، 

اجـرای ایـن قاعـده مطـرح اسـت      ۀمعنـا و محـدود  ۀای درباردارد و ھمچنین مباحث گسترده
).١٣٧(انصاری، 

ق.) ٨٤١رسد ابن فھـد حلّـی (د.   بیشتر در فقه مطرح است اما به نظر میکاربرد این قاعده
). از ١٢نخستین فقیھی است که با استناد به احادیث من بلغ بدان اشاره کرده است (ابـن فھـد،   

شکل گرفته و در قالب عنـوانی مسـتقل   » قاعده تسامح در ادله سنن«قرن دھم به بعد، اصطالح 
اند عبارتند از:ز فقیھانی که در آثار خود بدان پرداختهشھرت یافته است. شماری ا

ق.) در ١٠٣١)، شـیخ بھـائی (د.  ١٠/٣٠ق.) در کتـاب مسـالک االفھـام (   ٩٦٦شھید ثانی (د. 
/ ٤ق.) در الحـدائق الناضـره (  ١١٨٦)، محقـق بَحرانـی (د.  ٣٩٢ــ ٣٨٥کتاب االربعـون حـدیثاً(   

)، مـولی احمـد   ٣٥١ــ ٣٤٦االصـول( ق.) در مفـاتیح ١٢٤٢)، سیدمحمد طباطبائی (د.٢٠٣ـ١٩٨
) در فرائداالصــول ١٢٨١) و شــیخ انصــاری(د. ٧٩٣٧٩٨ق.) در عوائــداالیام (١٢٤٥نراقــی (د.

)٣٨٣٣٨٥.(
اند:ھای مستقلی در این باب نگاشتهبرخی از اعالم نیز رساله

)، شیخ انصاری  و ١٢٣١)، میرزاابوالقاسم قمی (د. ١١٢١شیخ سلیمان بحرانی ماحوزی (د. 
) و برخـی از معاصـران از جملـه    ٤/١٧٣) (تھرانـی،  ١٣٢٩میرزاابوالقاسم موسوی زنجـانی (د.  

چھارم از الرسائل االربع.ۀسبحانی در رسالاهللاآیت
آنچه نزد موافقان مسلم و مورد اتفاق است، عمل به این قاعده در قلمرو مسـتحبات اسـت،   

شود، کاربرد ایـن  ی که در اینجا  بررسی میاند. اما موضوعبرخی، مکروھات را نیز بدان افزوده
ای از میـراث حـدیثی را تشـکیل    قاعده در حیطه روایات طبی است. که بخـش قابـل مالحظـه   

، طـب  ٣٥٩-٥٩/٢٨٩ای در جوامع حدیثی فریقین دارد (نک: مجلسـی،  دھد و جایگاه ویژهمی
حــاکم ، کتــاب الطــب؛  ٢٢٠-٢/٢١٩، کتــاب الطــب؛ ابــوداوود  ٣٣-٧/١١النبــی، بخــاری 
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) حتی بعضی از حدیث پژوھان به دلیل اھمیت موضوع، روایات طبی را  ٢٢٠-٤/١٩٦نیشابوری

ابی عتاب ۀتوان از کتاب "طب االئمه علیھم السالم" نوشتاند. برای نمونه میجداگانه گردآورده
و حسین دو پسر بسطام بن شاپور الزیّات و "موسوعة االحادیث الطبیـة"، اثـر محمـدی    عبداهللا

ری شھری و از آثار اھل سنت "الطب النبوی"، ابن قیم جوزی نام برد.
ھایی از این دست روبروایم که:اینک در این مجال، با پرسش

شوند. یعنی پس از فھم مراد مـتن،  ھای فقھی محسوب میاحادیث طبی ھمانند حدیثاوالً
ایند؟نمای را در باب طب مشخص میدارند و برای ما وظیفهیعملاعتبار 

وضعیت سندی این احادیث چگونه باید باشد؟  به دیگر سخن شرط عمل به روایـات  ثانیاً
تسامح در ادله سنن را به این روایات سرایت داد؟ۀتوان قاعدطبی چیست؟ آیا می

بخش نخست به واکاوی محتوایی احادیث طب نیازمند است. باید مشـخص شـود کـه آیـا     
انـد یـا آنکـه جنبـه تکلیفـی و      ھایی به نحو توصـیفی پرداختـه  احادیث مربوطه به بیان واقعیت

ھا متوجه افراد معینی در فضای محدود و زمـان و مکـان   ای دارند. بر فرض دوم تکلیفتوصیه
ھایی ھستند که برای عمـوم پیچیـده   اند و نسخهمشخص است یا آنکه برای ھمگان صادر شده

اند.شده
ست:در بخش دوم جای طرح این دو پرسش ا

وضعیت اسناد روایات طبی چگونه است؟ در مجمـوع چـه مقـدار احادیـث معتبـر یافـت       
تسـامح در ادلـه   ۀشود و با روایات ضعاف آن چگونه باید معامله شود؟  سرانجام آیـا قاعـد  می

گیرد؟سنن چیزھایی از این دست را فرا می
خـش دوم آن  این مقاله ضمن آنکه پاسخ بخش نخست را پیش فـرض تلقـی نمـوده، بـه ب    

پردازد.می

وضعیت سندی روایات طبی
بـرد. بـرای نمونـه، ابـن     ای از احادیث طبی از مرسل بودن و یا ضعف راویان رنج مـی پاره

ھا مطـرح کـرده امـا    جوزی در جلد دوم الموضوعات، احادیث بسیاری را در موضوع خوراکی
).٣٠٠-٢/٢٨٤آنھا را به دلیل ضعف سند مردود شمرده است (ابن جوزی، ۀعمد

ھای فراوان طبی حدیثی و غیر حدیثی، از این دو کتـاب  آقا بزرگ تھرانی نیز در میان کتاب
برد:طبی حدیثی نام می
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ق. ٣٥٠کـه د.  یالقمبن الحسن دول نیالحسنوشته احمد بن محمد بن الطبکتابیکی: 

است.
آل کاتب، یالبصراریسبن أحمد بن محمد یاریالسعبد اهللا یابتالیف :الطبکتابو دوم: 

افزایـد: نجاشـی و شـیخ در    کند. سـپس مـی  نقل مییالعسکرمحمد یأبطاھر است که از إمام 
).١٥/١٣٦(تھرانی، » اندفھرست، این کتاب را از او نقل کرده

، تنھا در کتاب نجاشی نام بـرده شـده و بیـان شـده کـه او      احمد بن محمدمؤلف نخست، 
). ابـن داوود ھـم   ٨٩وثاقت او بیان نشده است (نجاشی، ۀصیفی درباریکصد کتاب دارد، اما تو

). آیت اهللا خویی نیز تنھـا عبـارت نجاشـی را    ٣٩کند (ابن داوود، تنھا سخن نجاشی را نقل می
). لذا ایـن راوی بـا آنکـه    ٢/٢٥٩برد (معجم رجال الحدیث، ھای او را نام مینقل کرده و کتاب

بوده و یکصد جلد کتاب، از جمله کتـاب طـب بـه او منتسـب     صاحب تألیفات و آثار بسیاری
ھـای حـدیثی بـه میـان آمـده و نـه       است، برای ما ناشناخته مانده است. نه نامی از او در کتـاب 

حدیثی از او نقل شده است. شاید ھم بخشی از احادیث بدون استناد به وی، از او روایت شده 
باشد.

آل طاھر، معروف بـه سـیاری اسـت.    کاتب، یصرباریساحمد بن محمد بن مؤلف دیگر، 
گوید: احادیـث او ضـعیف، عقایـدش باطـل و مرسـالتش فـراوان اسـت        او میۀنجاشی دربار

).٥٩). فھرست شیخ طوسی نیز ھمان تعبیر را آورده است (طوسی، ٨٠(نجاشی، 
د از این رو طبیعی است که اگر سیاری در سلسله سندی قرار گیرد، آن سند به خـودی خـو  

ھایی مانند محاسن شود به آن استناد کرد. لذا در کتابفاقد شرایط حجیت و اعتبار است و نمی
انـد  برقی  کافی و یا جوامع متأخر مانند بحار االنوار که روایات طبی را برای ما گـزارش کـرده  

این مشکل مشھود است. یعنی برخی از روایات فاقد سند بوده و بخشی نیز از راویـان ضـعیفی   
اند.ھمچون سیاری نقل شده

ـ  ۀشود با استناد به قاعدآید که آیا میحال این پرسش به ذھن می سـنن، بـه   ۀتسـامح در ادل
سنن در این قاعده تا چـه حـدی   ۀروایات مرسل و یا روایات امثال سیاری استناد کرد؟ محدود

پاسخ مسـئله نیازمنـد   شود؟ تبیین واین قاعده، شامل روایات طبی نیز میۀفراگیر است؟ آیا ادل
ای را کـه  تسامح و میـزان کـارآیی آنھـا، دایـره    ۀقاعدۀپیگیری این نکته است که با مالحظه ادل

شود مشخص کنیم.قاعده در آن اجرا می
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تسامح در ادله سنن

ضعیفی کـه  ۀتواند حکم استحبابی را با استناد به ادلتسامح در ادله سنن نزد موافقان آن، می
ضـعیف  ۀرا ندارد، ثابت نماید. بسیاری از موافقان، اثبات کراھت با استناد به ادلشرایط حجیت 

اند. تسامح در این مجال، چنان که شیخ انصاری یـادآور شـده   را نیز با اتکا به این قاعده پذیرفته
است، بدین معناست که مراعات شرایط حجیت خبر واحد یعنی اسالم، عدالت و ضـابط بـودن   

).١٣٧سنن، برای انجام دادن عملی یا ترک آن، ضرورت ندارد (انصاری، راوی، در ادله
درستی برخوردار نبود، بـا تمسـک   ۀبنابر این اگر راوی غیر مسلمان یا فاسق بود یا از حافظ

توان به این دالیل ضعیف استناد کرد.سنن میۀتسامح در ادلۀبه ادل
مطالب تاریخی، قصـص، طـب و ماننـد    اما در موضوعات دیگری فراتر از مستحبات، یعنی 

آن، اختالف نظرھایی وجود دارد. از این رو به منظور مشخص شدن میزان اعتبار این قاعـده در  
قاعده را به اختصار وارسی نموده و سپس کارآمدی ھریـک را در  ۀحوزه روایات طبی، ابتدا ادل

کنیم.محدوده اخبار حوزه طب مالحظه می

تسامحۀدالیل و مستندات قاعد
انـد کـه عبارتنـد از:    تسامح سه دلیل بر مدعای خویش اقامه نمودهۀموافقان و مدافعان قاعد

"اجماع، حسن احتیاط و احادیث من بلغ". اینک ھر یک از این سه مـورد را ارزیـابی خـواھیم    
کرد. تا کارآمدی آنھا در عرصه موضوعات طبی مشخص گردد.

اجماع-١
آور شده است: مقصود اجماعات منقـولی اسـت کـه بـا شـھرتی      چنان که شیخ انصاری یاد

توان گفت ھمگان بر این امر اتفاق دارند. و گویا به نظر ایشـان  عظیم، تأیید شده است. بلکه می
). البته حجیت اجماع در نزد شیعه بـه شـرایطی   ١٣٨اجماع محصل وجود دارد (رک: انصاری، 

). بـه  ٢/٩٧ن صورت اجماع حجیت ندارد (مظفـر،  بستگی دارد که باید محقق شوند و در غیر آ
ھر روی در اینجا ھم ادعای اجماع منقول و ھم اجماع محصل شده است.

بررسی
ولی ادعای اجماع در این مورد چندان کارآمد نیست؛ زیرا به اخبار من بلـغ اسـتناد دارد و   

مـاع مـدرکی   در جای خود ثابت شده است که اگـر اجمـاع بـه دلیلـی مسـتند باشـد یعنـی اج       
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) و باید مدرک ٤/٣١٦شود (صدر، محسوب شود، دیگر اجماع، یک دلیل مستقل محسوب نمی

). ٤/١٣و مستند آن، یعنی روایات من بلغ را، به عنوان دلیل قاعده بررسی نمود (رک: سبحانی، 
این بررسی در جای خود در قسمت ارزیابی روایات مطرح خواھد شد.

اجماع و روایات طبی
ایت به آنچه گفته شد، اصل دلیل نخست برای اثبات قاعده، مخدوش است؛ چه رسـد  با عن

به اینکه بخواھد روایات طبی را نیز در بر گیرد (ھمانجا). البته جای ایـن پرسـش اسـت کـه از     
اند، آیا اجماع کنندگان، تسـامح در  ) که اجماع را پذیرفته١٣٨نظر عالمانی چون شیخ انصاری (

دانند؟ اما پاسخ این سؤال ھم کامالً روشن نیسـت؛ زیـرا در گذشـته    یز روا میروایات طبی را ن
این قاعده به طور مستقل و ھمه جانبه بحث نشده اسـت تـا بتـوان نظـر ھمـه مجمعـین را بـه        
تفصیل به دست آورد. چنان که گذشت موضوع از قرن دھم به بعد با تفصیل بیشتر و به عنـوان  

از بررسی مصادیق احکام تسامحی که خواھـد آمـد (سـبحانی،    یک قاعده مطرح شده است. اما
آید که محدوده و قلمرو اجماع تنھا احادیث فقھی بوده و ھمین )، چنین به دست می٧٥-٤/٧١

ھای خاصی مطرح است و عمومیتی در سراسر فقه ندارد، چه رسـد بـه   موارد فقھی نیز در باب
. از این رو به دسـت آوردن اجمـاع در روایـات    اینکه غیر فقه، یعنی روایات طبی را شامل شود

طبی دشوار بلکه ناممکن است؛ زیرا شمار اندکی از فقھا خارج از حوزه و نگاه فقھی و به ویژه 
اند.موضوع روایات طبی اظھار نظر نموده

اطیاحتحسن -٢
مح تساۀشود که حسن احتیاط نزد عقل، شرع و عرف پذیرفته بوده و عمل به قاعدگفته می

تسامح، امری حسن و نیکو بـوده  ۀسنن نیز با احتیاط موافق است. در نتیجه اجرای قاعدۀدر ادل
ای باشـد کـه انجـام آن    و عقل و شرع و عرف آن را تأیید کرده است؛ زیرا اگر عملی بـه گونـه  

ضرر نداشته باشد بدین سبب که یا آن عمل مباح است یا مستحب، اما اگر ھمـان عمـل تـرک    
مال از دست رفتن منفعتی وجود دارد زیرا ممکن اسـت در اصـل مسـتحب باشـد. در     شود احت

چنین فرضی از نظر عقل انجام آن کار مطلوب خواھد بود و حسن عقلی برای استحباب کـافی  
).٤/١٤است (سبحانی، 
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نگاشته است، به اجمـال  مدارک االحکامای که بر این دلیل را ابتدا وحید بھبھانی در حاشیه

).٣٠٥). پس از او دیگران آن را شرح کرده اند (حائری، ١/٢٠نموده است (بھبھانی، مطرح
بررسی

تسـامح موافـق اسـت مـردود شـمرده و      ۀاما این دلیل را حتی شیخ انصـاری کـه بـا قاعـد    
نویسد:  می

حسن عقلی مورد نظر، زمانی صحیح است که احتمال داده شـود انجـام کـاری نـزد شـارع      
مکلف بخواھد عملی را که محبوب مولی است به جای آورد. اما مشکلی که محبوبیت داشته و 

در اینجا وجود دارد این است که آیـا اصـوالً ایـن کـار ھماننـد دیگـر مسـتحبات، نـزد شـارع          
خواھد در شـرایطی محبوبیـت را   تسامح میۀ). یعنی خود قاعد١٣٩محبوبیتی دارد؟ (انصاری، 

فعل نزد شارع ثابت نشده است تا بتوان به حسن احتیاط ثابت کند که ھنوز اصل مطلوب بودن 
تمسک نمود. زیرا مجرای احتیاط به حالتی مربوط است که احتمال محبوبیت فعـل نـزد شـارع    
مسلم است ولی امری برای آن نرسیده است و اجرای احتیاط تنھا برای جبران امری اسـت کـه   

وبیت فعلی که اصل مطلوبیت آن نزد شـارع  توان با تمسک به احتیاط، مطلوجود ندارد. لذا نمی
ثابت نیست، ثابت نمود.

تسـامح و احتیـاط را   ۀدر ادامه شیخ انصاری برای وضوح بیشتر، دو تفاوت دیگر میان قاعد
شود:یادآور می

الف) در قاعده تسامح ثواب به امر قطعی به تسامح مربوط است، اما در احتیـاط ثـواب بـه    
امر به احتیاط.خود احتیاط مربوط است نه

شود و در صورت بروز چنـین  ب) وجود احتمال حرمت یک عمل، مانع اجرای احتیاط می
شـود (رک:  شود. اما احتمال حرمت مانع اجرای قاعـده تسـامح نمـی   احتمالی، احتیاط اجرا نمی

).١٤١ھمان، 
ط و برخی از معاصران نیز ضمن تأیید نظر شیخ انصاری بر وضوح تفاوت در مجرای احتیا

افزایند: حساب کاری که استحباب آن مشکوک اسـت و از روی احتیـاط   تسامح، تأکید کرده می
گیرد از عملی که به جای آوردنش مستحب است جداسـت؛ در حـالی کـه ھـدف در     انجام می

).٤/٣٦تسامح، اثبات استحباب است (سبحانی، ۀقاعد
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حسن احتیاط و روایات طبی

شـود؟  است که آیا دلیل احتیاط، شامل روایات طبی نیز مـی اکنون نوبت بررسی این مسئله 
توان به دلیل احتیاط، تسامح در سند روایات طبی را جایز دانست؟یعنی آیا می

داننـد.  در اینجا نیز مخالفان که اصل این دلیل را نپذیرفته و تسامح را با احتیاط موافق نمـی 
دانند.احتیاط موافق نمیدر مورد روایات طبی نیز، تسامح در ادله را  با 

تسامح در روایات طبی به حسن ۀتوانند به منظور اجرای قاعداما موافقان این دلیل، نیز نمی
احتیـاط در عبـادات متفـاوت    ۀاحتیاط در روایات طبی با شیوۀاحتیاط تمسک جویند. زیرا شیو

ک حقیقـی را  است. در عبادات مالک احکام برای ما روشن نیست و این شارع اسـت کـه مـال   
). اما در مورد طب مالک تأمین سالمت افراد اسـت. لـذا وقتـی روایتـی     ١/٢٤٠داند (مظفر، می

فاقد سند بوده یا سلسله سندی غیر قابل قبول دارد و برای تأیید محتوای آن ھم، راھـی وجـود   
شود با تمسک به احتیاط، به محتوای آن عمل نمود.ندارد، نمی

اخبار من بلغ-٣
انـد (شـاھرودی،   تسامح، تلقی شـده ۀترین دلیل و پشتوانه قاعدفاد این اخبار که مھمطبق م

)، کسی که خبر پاداش کار خیری را دریافت نموده و آن عمل را به جای آورد، پاداش ١١/٢١١
دیگری باشـد. عالمـان و فقیھـان بسـیاری تنھـا      ۀآن به او خواھد رسید، گرچه واقع امر به گون

تنھا به ھمین دلیل بسـنده نمـوده   القواعد الفقھیهاند، چنان که مؤلف طرح نمودهھمین دلیل را م
). از آن رو چنان که در بیشتر احادیثی که برای اثبـات قاعـده بـه آنھـا     ٣/٣٢٩است (بجنوردی، 

)، این احادیـث بـه   ١/٨٠خورد (رک: حر عاملی، به چشم می» من بلغه«شود، عبارت استناد می
دانـد  رت یافته است. شیخ انصاری مضمون این روایات را متواتر معنـوی مـی  اخبار من بلغ، شھ

). آیت اهللا سبحانی نیز ادعای تواتر معنوی این اخبار را بعید ندانسته و حداقل مسـتفیض  ١٤٢(
).٤/١٥شود (شمارد. لذا به نظر ایشان به بحث سندی نیازی احساس نمیمی

ا استفاضه، با تعـداد و اعتبـار روایـات ایـن بـاب      رسد ادعای تواتر معنوی یولی به نظر می
ھمخوانی ندارد. زیرا تنھا پنج روایت مسند و سه حدیث مرسل برای این موضوع وجـود دارد.  
از سه حدیث مرسل نیز دو مورد احتماالً تکرار ھمان احادیث مسند است اما بدون سند و یـک  

شود. لـذا برخـی منکـر تـواتر و     نقل میمورد نیز بدون ارجاع به کتاب یا راوی خاصی از عامه 
). برخی نیز دو حدیث دیگر به احادیـث ایـن بـاب    ٢١٢این روایات ھستند (اعرافی، ۀاستفاض
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انـد (سـبحانی،   اند که با موضوع ارتباط مستقیمی ندارد و دیگران نیز به آن استناد نکـرده افزوده

گیرند.). لذا در اینجا مورد بحث قرار نمی٤/١٦
ۀانـد و محـدود  تسـامح مطـرح کـرده   ۀترین دلیل قاعدکه این ھشت حدیث را مھماز آنجا 

رسـد بـرای بررسـی    اجرای قاعده، با محتوای این احادیث ارتباط مستقیمی دارد، بـه نظـر مـی   
شمول داشتن و نداشتن این قاعده نسبت به روایات طبـی، نقـل مضـمون ایـن روایـات بسـیار       

ضروری است.
ه برای اثبات این قاعده بدانھا استناد شده عبارتند از:تمامی روایات مسندی ک

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ مَـرْوَانَ عَـنْ    هِیأَبِعَنْ یُّالْبَرْقِعَبْدِ اللَّهِ یأَبِأَحْمَدُ بْنُ «-۱
ـ طَلَبَ قَوْلِ ذَلِکَثَّوَابُ فَفَعَلَ الهِیفِءٌیْش۹َیِّالنَّبِقَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ ۷عَبْدِ اللَّهِ یأَبِ لَـهُ  کَـانَ ۹یِّالنَّبِ

).۱/۲۵(برقی، » قُلْهُیَلَمْ ۹یُّالنَّبِکَانَالثَّوَابُ وَ إِنْ ذَلِکَ
به او برسد و -صلی اهللا علیه و آله و سلم-ھر کس چیزی که دارای ثواب است از پیامبر 

آن کار را انجام دھد، ھمان پاداش -علیه و آله و سلمصلی اهللا -او برای دریافت سخن پیامبر 
آن را نفرموده باشد.-صلی اهللا علیه و آله و سلم-برای او خواھد بود. اگرچه پیامبر 

یِّالنَّبِقَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ ۷عَبْدِ اللَّهِ یأَبِعَنْ ھِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الْحَکَمِبْنِ یِّعَلِوَ عَنْهُ عَنْ «-۲
(ھمان).» قُلْهُیَلَمْ ۹رَسُولُ اللَّهِ کَانَلَهُ وَ إِنْ ذَلِکَأَجْرُ کَانَمِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ ءٌیْش۹َ

بـه او برسـد، و آن کـار را    -صلی اهللا علیه و آله و سلم-ھر کس چیزی از ثواب از پیامبر 
آن را نفرموده -ی اهللا علیه و آله و سلمصل-انجام دھد، ھمان پاداش را دارد. اگرچه که پیامبر 

باشد.
قَـالَ:  ۷عَبْدِ اللَّهِ یأَبِعَنْ ھِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رٍیْعُمَیأَبِعَنِ ابْنِ هِیأَبِعَنْ مَیإِبْرَاھِبْنُ یُّعَلِ«-۳

).۲/۸۷(کلینی، » مَا بَلَغَهُیعَلَکُنْیَلَهُ وَ إِنْ لَمْکَانَفَصَنَعَهُ ءٍیْشَیعَلَمِنَ الثَّوَابِ ئاًیْشَمَنْ سَمِعَ 
ھر کس پاداشی بر انجام عملی را بشنود و آن را انجام دھد، ھمان پاداش بـرای او خواھـد   

بود؛ اگرچه در واقع آن گونه که شنیده است نباشد.
عَـنْ  یِّالزَّعْفَرَانِنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِیْالْحُسَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَیحْیَمُحَمَّدُ بْنُ «-۴

هِ  قُولُی۷َمُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  ـ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللـَّ ذَلِـکَ عَمَـلٍ فَعَمِـلَ   یعَلَ
).۲/۸۷(کلینی، » غَهُبَلَکَمَاثُیالْحَدِکُنِیَوَ إِنْ لَمْ هُیَأُوتِالثَّوَابِ ذَلِکَالْعَمَلَ الْتِمَاسَ 

ھر که پاداشی از جانب خدا در برابر عملی به او برسد و آن کار را برای دریافت آن ثـواب  
شود، ھرچند حدیث آن گونه که او شنیده است نباشد.انجام دھد، آن پاداش به او داده می
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عَنْ ھَاشِـمِ  الْحَکَمِبْنِ یِّعَلِدٍ عَنْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّیمُوسَبْنُ یُّعَلِیحَدَّثَنِره قَالَ یأَبِ«-۵

لَـهُ  کَـانَ فَعَمِلَـهُ  رٍیْخَمِنْ ءٍیْشَیعَلَمِنَ الثَّوَابِ ءٌیْشَقَالَ مَنْ بَلَغَهُ ۷عَبْدِ اللَّهِ یأَبِبْنِ صَفْوَانَ عَنْ 
).۱۳۲(ابن بابویه، » قُلْهُیَلَمْ ۹رَسُولُ اللَّهِ کَانَوَ إِنْ ذَلِکَأَجْرُ 

ھر کس چیزی از ثواب برای کار خیری دریافت کند و آن کار را انجام دھد، ھمان پـاداش  
آن را نفرموده باشد.-صلی اهللا علیه و آله و سلم-از آن او خواھد بود؛اگرچه که پیامبر 

شود ولی برای تأیید قاعده بـدآنھا اسـتناد   سه روایت مرسلی که از غیر منابع حدیثی نقل می
نیز بدین قرار است:ت،شده اس

ـ أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ ۷الْأَئِمَّةِ یإِلَبِطُرُقِهِ عْقُوبَیَالصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یرَوَ«-۶ ـ الْخَمِـنَ  ءٌیْشَ رِیْ
).۱۲ن فھد، (اب» هِیْإِلَنُقِلَ کَمَاالْأَمْرُ کُنِیَلَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ کَانَفَعَمِلَ بِهِ 

ھر که چیزی از خیر به او برسد و به آن عمل کند، از ھمان پاداشی را که برای او نقل شده 
برخوردار خواھد شد؛ اگرچه که در واقع امر چنان که برایش بازگو شده است، نباشد.

عـن الصـادق   نـاه یمارویعلـ ثیاألحادمثل ھذه یفتقدّم من اعتمادنا مایفذکرناو قد «-۷
(ابـن  » بَلَغَـهُ کَمَااألَمرُ کُنیَ، وَ إِن لَم ذَلِکَلَهُ کَانَفَعَمِلَ رِیْالْخَمِنَ ءٌیْشَسالم أنّه: مَنْ بَلَغَهُ الهیعل

).۳/۴۷طاووس، 
ھر که چیزی از عمل خیر به او برسد و آن را انجام دھد، آن پـاداش از آن او خواھـد بـود.    

.اگرچه آن گونه که به او رسیده است، نباشد
یِّالْأَنْصَارِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ یإِلَالْعَامَّةِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحُلْوَانُ مَرْفُوعاً قِیطَرِوَ مِنْ «-۸

هِ مَاناًیإِھَایفِفَأَخَذَھَا وَ عَمِلَ بِمَا لَةٌیفَضِمَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ ۹قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَ رَجَـاءَ ثَوَابِـهِ   بِاللـَّ
(ابـن  » نیقیالفـر عنـد  هیعلمجمعا یالمعن. فصار ھذا کَذَلِکَکُنْیَوَ إِنْ لَمْ ذَلِکَیتَعَالَأَعْطَاهُ اللَّهُ 

).۱۳فھد، 
ھر که فضیلتی از جانب خدا به او برسد و آن را دریافت نموده و از روی ایمان بـه خـدا و   

آن عمـل عمـل کنـد، خداونـد متعـال آن ثـواب را بـه او        از سر امیدواری به ثواب به مضـمون  
افزاید: پس فریقین بر این معنا، دھد؛ اگرچه که واقع این گونه نباشد. سپس ابن فھد حلی میمی

).١٣اجماع دارند (ابن فھد، 

اعتبار سندی اخبار
چنان که گزارش شد، تنھا پنج حدیث دارای سند است که دو مـورد ضـعف سـندی دارد،    
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ورد قابل پذیرش است و دو مورد سلسله سند صحیحی دارنـد. امـا دربـاره سـه حـدیث      یک م

تسامح این سـه روایـت آخـر را از ھمـین     ۀمرسلی که در انتھا نقل شد باید گفت موافقان قاعد
کنند. حدیث ششم و ھفتم، چنان کـه از ظـاھر عبـارت ایـن دو     منابعی که گزارش شد، نقل می

ش ھمان پنج حدیث قبلی است. اما حدیث ھشتم که گزارش از اھل آید، گزارفقیه به دست می
سنت است، توضیح آن در قسمت منابع اھل سنت خواھد آمد. توضـیح سـند ھـر یـک از ایـن      

روایات این گونه است:
در حدیث نخست محمد بن مروان قرار گرفته است که میان چند نفر مشترک است. در -۱

شـود،  ترین کسی که به این نـام خوانـده مـی   ، معروف-معلیه السال-میان اصحاب امام صادق 
). البتـه ذھلـی ثقـه اسـت     ۱۷/۲۱۸، معجم رجال الحدیثمحمد بن مروان ذھلی است (خویی، 

ایـن  ). ولی به ھر حال به دلیل نامشخص بودن محمد بن مروان در ایـن سـند،  ۱۷/۲۲۱(ھمان، 
روایت ضعیف است.

ابـراھیم بـن ھاشـم تـوثیقی     ۀر چند دربارسلسله سند حدیث دوم صحیح است. زیرا ھ-۲
).۱/۳۱۷بیان نشده است اما قرائن وثاقت و جاللت او فراوان است (ھمان، 

سلسله سند حدیث سوم نیز صحیح است.-۳
در حدیث چھارم عمران بـن اسـحاق زعفرانـی قـرار دارد کـه در کتـب رجـالی ھـیچ         -۴

ین روایـت بـه دلیـل مجھـول بـودن      )؛ لذا سند ا۱۳/۱۵۳او نیامده است (ھمان، ۀتوصیفی دربار
راوی آن ضعیف است.

در حدیث پنجم علی بن موسی کمندانی قرار گرفتـه اسـت کـه در کتـب رجـال ھـیچ       -۵
کلینی قرار دارد که از احمد بن محمد بن ۀعدۀاو نیامده است. ولی او در زمرۀتوضیحی دربار

معجـم  جود نـدارد (خـویی،   او وۀ). اما توصیفی دربار۳۷۸کند (نجاشی، عیسی حدیث نقل می
). لذا شاید بتوان گفت سلسله سند حدیث قوی است.۱۱/۱۹۱، رجال الحدیث

حدیث ششم، ھفتم و ھشتم، فاقد سلسله سند بوده و ضعیف خواھند بود.-۸و ۷و ۶

اخبار من بلغ در منابع اھل سنت
)، امـا  ٢٦تسامح در ادله سنن، نزد اھل سنت پذیرفتنی است (مغربـی،  ۀھر چند تقریباً قاعد

اخبار من بلغ در منابع حدیثی اھل سنت جایگاه استواری ندارد. این روایـت در منـابع حـدیثی    
مھم و مطرح یعنی صحاح سته و مانند آن نقل نشده است.
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تـاریخ بغـداد  در کتاب اما حدیثی که ابن فھد از عامه نقل کرده است ظاھراً ھمان است که 

نیز افـزون بـر دو   کنز العمال) نقل شده است. در ٥/٧٣) و ذیل آن (ابن نجار، ٨/١٩٣(بغدادی، 
)؛ لـذا  ١٥/٧٩١افزاید (متقی ھنـدی،  منبع پیشین، ابوالشیخ و دیلمی را به راویان این حدیث می

شود.رسد این حدیث در منابع مھم حدیثی اھل سنت یافت نمیبه نظر می
ذشته از این موضوع، تعدادی از ناقدان حدیث اھل سنت، حدیث مزبور را نپذیرفته و آن گ

).٦/١٢٤؛ مناوی، ٢٨؛ فتنی، ٣/١٥٣؛ ابن جوزی، ١/١٩٩دانند (ابن حبان، را مجعول می
تسامح توضیحی وجود دارد که در قسمت سیره به آن اشـاره خواھـد   ۀقاعدۀھر چند دربار

شد.

وایات من بلغبررسی جنبه داللی ر
ای که به بررسی بیشتر نیازمند است، معنا با قطع نظر از جنبه سندی احادیث این باب، نکته

معنا و مفھوم ایـن روایـات، یکسـان نیسـت.     ۀھا دربارو مستفاد از این اخبار است. زیرا تحلیل
به ھـر روی  تسامح است. ۀقاعدۀکلیدی دربارۀشاید بتوان گفت معنا و مفھوم این روایات نکت

):١١/٢١٣برای این روایات شش وجه بازگو شده است (شاھرودی، 
گیرد که عمـل خیـری   این اخبار، لطف و تفضل خداند به ھر کسی تعلق میۀطبق وعد-۱

انجام دھد؛ نه اینکه اخبار من بلغ بخواھند مشوق و محرک انجام کاری باشند. یعنی این اخبـار  
ه ناظر به عمل قبل از انجام آن. درست مثل ایـن اسـت کـه    به پس از انجام عمل ناظر ھستند، ن

کـنم. ایـن سـخن دعـوت بـه میھمـانی       گفته شود: کسی که به میھمانی من بیاید نا امیدش نمی
).۴/۴۲۵شود (روحانی، محسوب نمی

در این روایات بر حتمی بودن تعلق ثوابی که برای مسـتحبات بیـان شـده تأکیـد شـده      -۲
تصور کند که انجام یک عمل مستحب، چنـدان ضـرورتی نـدارد    است. زیرا ممکن است کسی

لذا برای تشویق مردم به امور مستحبی این روایـات بیـان شـده اسـت. امـا اعمـالی کـه ھنـوز         
).۲/۳۲۹شوند (صافی گلپایگانی، مستحب بودن آنھا ثابت نشده است مشمول این قاعده نمی

ل کند، بـرای بیـان احتیـاط در    این اخبار بدون این که برای روایت ضعیف حجیت جع-۳
). یعنـی اخبـار مـن بلـغ، در صـدد تشـویق بـه انجـام         ۵/۱۲۶عمل به مستحبات است. (صدر، 

مستحبات از باب احتیاط است نه جعل حجیت برای روایات ضعیف.
در انجـام آنچـه احتمـال    مکلـف و قصـد  ادیانقترتب ثواب بر روحیه طاعت پذیری و -۴
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کـه یعملـ بـه انجـام   بیـ ترغو یعقلـ اطیـ احتارشاد به حسن آن وجود دارد. یعنی تیمطلوب
اخبـار  تیـ حجو نـه  شـود یمـ احتمال نه استحباب ثابـت  نیاآن محتمل است. طبق تیمطلوب

).۳/۲۷۹استحباب (عراقی، یفتواصدور یبرافیضع
و کارآمـدی آنھـا در اثبـات اسـتحباب و     فیضـع اخبار تیحجمحصول اخبار من بلغ، -۵

بدھـد  حکـم به اسـتحباب یـا کراھـت    فیضعیاتیروابر اساس تواندیمهیفقاست و کراھت
). این قول مستند به مشھور است.۱/۴۲۰(حسینی مراغی، 

جعل حکم استحباب برای یک عمل با عنوان ثانوی. ھمانند اینکه انجام کـاری بـا نـذر    -۶
ـ شود (خویی، شود، این عمل نیز با این اخبار مستحب میواجب می ، م األصـول دراسات فی عل

۳/۳۰۲.(
بررسی

تسـامح خواھنـد   ۀقول پنجم ھمان برداشتی است که بر اساس آن، این روایات مستند قاعـد 
رسد روایـات اختصاصـی   ای نظیر قول پنجم در پی دارد. اما به نظر میبود. قول ششم نیز نتیجه

ن رو این قاعـده  )؛ از ای٤/١٩به مستحبات ندارد، بلکه واجبات نیز دارای ثواب است (سبحانی، 
تواند دلیلی برای تسامح در دلیل مستحبات باشد. قول اول، دوم، سوم و چھارم نیز که برای نمی

مطلوب را ندارد.ۀاثبات این قاعده نتیج

نظریه مختار
بـه  ،توان ارایه نمود، این است که اخبار من بلـغ ترین برداشتی که از این روایات میمناسب

ندارد؛ زیرا عنوان مشترک در بیشتر روایات، بلوغ ثواب است و ایـن  استحباب عمل اختصاصی
عنوان ھر عملی که از ثواب برخوردار باشد،  واجب یا مستحب، بلکه ترک حرام را نیـز شـامل   

شود. زیرا ثواب به معنای جزای عمل است، خواه عمل خیر باشد یا شر. ایـن واژه در لغـت   می
اعمـال انسـان اسـت کـه بـه انسـان       ۀثـواب نتیجـ  «شـود:  ته میمعنایی فراگیر دارد. چنان که گف

).١٨٠(راغب، » رود اما در خیر، بیشترگردد...ثواب در خیر و شر به کار میبرمی
، ھـم بـرای خیـر    ثوبۀشود که ماددر قرآن کریم نیز مشخص میثوباز کاربردھای واژه 

نیک، آیـاتی از ایـن دسـت    آمده است و ھم برای شر. در خصوص داللت کلمه بر پاداش عمل
اند:قابل مالحظه
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) نَیالْمُحْسِـن جَزاءُ ذلِکَوَ ھایفنَیخالِدمِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھارُ یتَجْر(فَأَثابَھُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ 

)٨٥(مائده/
و در مورد جزای اعمال سیئه ھم فرموده است:

)٣٦) (مطففین/لُونَفْعَیَکانُواما الْکُفَّارُ(ھَلْ ثُوِّبَ 
؟دندیرسکردندیمکهیزشتافعال جهینتبه کافرانایآ

ۀرود. این گسترتر از آن است که تصور میدر قرآن به معنایی وسیعثواببنا بر این کاربرد 
ای که واجـب و مسـتحب را شـامل گـردد، در برخـی روایـات نیـز        ثواب به گونهۀمعنایی واژ
شود:مشاھده می

ـ فِعَمَلٍ عِقَاباً فَھُوَ یعَلَعَمَلٍ ثَوَاباً فَھُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ یعَلَعَدَهُ اللَّهُ مَنْ وَ« ـ بِالْخِهِی » ارِیَ
).١/٨١(حر عاملی، 

توان ادعا نمود که مراد اخبار من بلغ، اعتماد سـازی بـه دریافـت جـزای عمـل      بنابر این می
باشد یا مکروه. در حقیقـت ایـن روایـات در صـدد بیـان      حرام، مستحبایاست، واجب باشد 

اند که اگر ثوابی برای عملی گزارش مراعات نشدن شرایط حجیت نبوده، بلکه ناظر به این نکته
شده است حتی اگر مطابق با واقع ھم نباشد نباید شما را نگران سازد؛ خدا آن ثواب را به شـما  

ده، تنھا برای رفع تردید مکلفان در مقام عمل است، نه خواھد داد. بدین ترتیب این اخبار یاد ش
حذف شرایط الزم برای دریافت خبر.

گردد؛ رای نمونه:تفسیری که از ثواب ارایه شد، به مدد برخی از روایات دیگر ھم تأیید می
ضَا علیه السـالم عَـنْ قَـوْلِ    الرِّیمُوسَبْنَ یَّعَلِقَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مَانَیْسُلَعَنْ حَمْدَانَ بْنِ «

اللَّهُ أَنْ رِدِیُ) قَالَ مَنْ ١٢٥صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ) (األنعام/ شْرَحْیَهُیَھْدِاللَّهُ أَنْ  َرِدِیُاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (فَمَنْ 
لِلَّهِ وَ الثِّقَـةِ بِـهِ وَ   مِیلِلتَّسْلِصَدْرَهُ شْرَحْیَةِ الْآخِرَیفِکَرَامَتِهِجَنَّتِهِ وَ دَارِ یإِلَایَالدُّنْیفِمَانِهِیبِإِهُیَھْدِیَ

).١/٨١(حر عاملی، » ثَیالْحَدِهِیْإِلَطْمَئِنَّیَیحَتَّمَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ یإِلَالسُّکُونِ
از امام رضا علیه السالم در مورد تفسیر این سخن خدای بزرگوار و بلند مرتبه پرسیدم کـه  

اش را بـرای اسـالم گشـاده کنـد     است: ھـر کـه را خـدا بخواھـد ھـدایت کنـد، سـینه       فرموده
)، فرمود: ھر که را خدا بخواھد به خاطر ایمانش در این دنیا به سرای کرامت خـود  ١٢٥(انعام/

اش را برای تسلیم شدن در برابـر خـدا و اعتمـاد و اطمینـان بـه      در آخرت راھنمایی کند، سینه
).٤/٣٥است، گشایش بخشد تا به آن اطمینان یابد. (رک: سبحانی، ثوابی که وعده داده 
معنایی یا کاربرد ثواب را به مواردی چون پاداش عمل مستحب ۀتوان دایرحاصل آنکه نمی
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یا ترک مکروه و مانند آن محدود نمود.

جایگاه اخبار من بلغ در عرصه روایات طبی
بلغ، راه را برای پـذیرش اخبـار طبـی ھمـوار     حال در پاسخ به این سؤال که آیا روایات من 

سازند یا نه؟ باید گفت: آنچه در این روایات صریحاً مطرح شده، ثواب و جزا است. از ایـن  می
توانند برای تسامح در روایات طبی مستند باشند؛ زیرا موضوع روایات طبـی،  رو این اخبار نمی

توان با اسـتناد بـه   . به ھمین دلیل نمینه ثواب و جزا، بلکه حفظ سالمت و بھداشت مردم است
روایات طبی را پذیرفت؛ مگر آنکه این موضوعات را ھم به نحـوی  ۀاین روایات تسامح در ادل

به عرصه تکالیف و مستحبات مربوط بدانیم.  اما این نظر ھم عمومیت ندارد؛ زیـرا بسـیاری از   
اسـت کـه محـدث بزرگـی چـون      روایات طبی ھیچ تناسبی با مستحبات ندارد. به ھمین دلیـل  

نیز در ھنگام نقل بسیاری از روایات طبی بی آنکه عنوانی مانند اسـتحباب  وسائل الشیعهمؤلف 
یا کراھت برای آن انتخاب کند، تنھا به نقل آن بسنده کرده است؛ حال آنکه در مواردی با اندک 

برگزیـده اسـت (حـر    مناسبتی با استحباب یا کراھت عناوینی از ایـن دسـت را بـرای روایـات     
). برای نمونه برای خوردن ھفت دانه خرمای عجوه ناشتا، عنوان اسـتحباب را  ٢٥و٢٤عاملی، ج

) اما برای خوردن کشمش (زبیب) عنوان استحباب را انتخـاب  ٢٥/١٤٤کند (ھمان، انتخاب می
). با آنکه خواصی که برای کشمش نقل شده است بـاز خرمـای عجـوه    ٢٥/١٥١کند (ھمو، نمی

شتر است.ی
در این گونه روایات، دیگر سخن از انجام فعلی برای ثواب نیست؛ بلکه مضمون این اخبار 
به سالمت و بھداشت و تغذیه مربوط است. پس به فرض پذیرش کارآمدی اخبار مـن بلـغ در   

توان برداشت مزبور را به اخبار طبی سرایت داد؛ زیـرا مضـمون   اثبات استحباب و کراھت، نمی
ین اخبار با کراھت و استحباب تناسبی ندارد. بیشتر ا

ھا و مصادیق قاعده و اخبار طبیعرصه
تسامح روشن شد، شمول ھر یک از ادله نسـبت  ۀچنان که از گزارش و بررسی دالیل قاعد

تسـامح گذاشـته و   ۀبه اخبار طبی، به نحوی محل تردید است. اینک فرض را بر پذیرش قاعـد 
تسامح در نـزد فقھـا، روایـات    ۀھای اجرای قاعدکنیم که آیا زمینهال میبحث را از این منظر دنب

مصـادیق  ۀگیرد و آیا آن بزرگان موضـوعات و مسـائل طبـی را را در زمـر    طبی را ھم در بر می
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اند؟قاعده به حساب آورده

ھا و مصادیق آن وحدت نظر ندارند،  شاید بررسـی  از آنجا که موافقان این قاعده در عرصه
تـر  تر شدن موضوع کمک کند و تکلیف روایات طبی را اندکی روشنبردی قاعده به روشنکار

نماید.
اند:ھای اجرای قاعده را به قرار ذیل تبیین نمودهفقھا زمینه

که این ھمان موضـوع  عهیشکتبضعیف موجود در اتیروا. اثبات استحباب با استناد به ١
).١٣٨صاری، تسامح است (انۀاصلی مورد بحث در قاعد

. توسعه بیشتر این عرصه و اثبات کراھت با استناد به روایات ضـعیف، چنـان کـه  شـیخ     ٢
مانند استحباب مشمول قاعده زینکراھتکهانصاری اظھار داشته است: مشھور عالمان معتقدند 

ایـن  ۀ). ولی برخی فقھا ھمچون آقا ضیاء عراقی، مکروھات را فراتر از دائـر ١٦٠تسامح است (
).٣/٢٧٦دانند (قاعده می

فاقد مستند اسـت البتـه ایـن مـورد در صـورتی      هیفقیفتوا.  توسعه قاعده به مواردی که ٣
رود فقیه، فتوای خود را بـه روایتـی مسـتند کـرده     مشمول قاعده است که دست کم احتمال می

ستدالل کرده که در شود که مستند او معتبر نیست، مثالً به روایتی ااست. اما اگر احتمال داده می
). به دلیل ١٥٩استحباب مورد نظر ظھوری ندارد، این فتوا مشمول قاعده نخواھد بود (انصاری، 

داننـد (بجنـوردی،   وجود ھمین احتمال است که برخی این مورد را از شمول قاعده خـارج مـی  
٣/٣٣٩.(

ھا وارد شده ه، فضایل و موعظ-علیھم السالم-مصائب اھل بیت ۀکه درباریفیضع.  خبر ٤
اند به شرطی که منقوالت مـورد  گوید بیشتر بزرگان این کار را جایز دانستهباشد. شھید ثانی می

). شیخ انصـاری نیـز بـا ایـن نظـر      ٢٩نظر در مصداق جعل و کذب نباشد (شھید ثانی، الدرایه، 
منبع روایـت  ). آیت اهللا سبحانی نیز بر ھمین باور است ولی به نظر وی باید ١٥٨موافق است (

در غیـر  کـه انددهیعقنیاتابند و بر ). اما برخی دیگر این توسعه را بر نمی٤/٨٢نیز بیان گردد (
).٧٩٣شود (نراقی، مستحبات و مکروھات، قاعده، اجرا نمی

شوند، بـا توجـه بـه    اھل سنت یافت میکتبفقط در کهینبواتیروا.  به گمان برخی، ٥
)؛ البتـه ایـن شـمول و    ١٥٧گردنـد (انصـاری،   تسامح میۀمول قاعداطالقات اخبار من بلغ، مش

).١/٢٦. نجفی٢/٢٥٧توسعه، مخالفانی ھم دارد (مجلسی، 
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بررسی

ھـا  چنان که گزارش شد، فقھا از مستحبات، مکروھات و احیاناً از مناقب، مصائب و موعظه
ا تـا بـدان انـدازه گسـترش     سنن رۀتسامح در ادلۀاند؛ اما در این میان نظری که دائرسخن گفته

دھد که روایات طبی را نیز در بر بگیرد، به دست نیامد.

مصادیق حکم تسامحی
ھای نفوذ قاعده بود اما ورود به مصـادیق آن، سـخن را بـه    آنچه گفته شد، مربوط به عرصه

کـه  کشاند. اما از بیان یک نکته نباید غفلت کرد که مطالعه و بررسی مصادیق احکـامی درازا می
توانـد در تعیـین   تر میاند به طور مشخصفقھا با استناد به این قاعده، در صدد اثبات آن برآمده

مـوارد و مصـادیق   ۀاجرا به ما کمک کند. در اینجا با عنایت به این نکته کـه ذکـر ھمـ   ۀمحدود
کنیم:ھایی از احکام مستند به آن بسنده میقاعده مالل آور است، تنھا به نمونه

بـرای خوابیـدن اگرچـه آب در    ممیتـ اب وضو ھنگام زیارت قبور مؤمنان، استحباب استحب
اختیار داشته باشد، استحباب وضو برای کسی که در نماز  قھقھـه زده اسـت، اسـتحباب وضـو     

روز مباھله، استحباب غسل برای رفتن به سفر، استحباب ۀبرای طواف مستحب، استحباب روز
حباب نگاه کردن به کف دست ھنگام قنـوت. برخـی از محققـان    ھنگام خواب، استهیتلبتکرار

).٧٦-٤/٧١اند (سبحانی، پنجاه مورد از این دست را برشمرده
سنن ثابـت  ۀتسامح در ادلۀاینھا مواردی از مصادیق احکامی بود که نزد فقیھان به مدد قاعد

توان بـا توجـه بـه    شود، ھمگی به احکام شرعی مربوطند و میشده است. چنان که مشاھده می
شـود ادعـا   تسامح نزد فقھا را به دست آورد و میۀاجرای قاعدۀتا حدودی عرصاین مصادیق،

اند، تصریح یا تلویحی بـه پـذیرش مفـاد    تسامح را پذیرفتهۀنمود که در سخن فقیھانی که قاعد
ی اسـت  شود؛ یعنی روی سخن فقیھان ناظر به این دست از مسـتحبات روایات طبی مشاھده نمی

تسـامح قـرار   ۀکه برای نمونه بیان شد، نه آن قدر گسترده که روایات طبی را نیز مشمول قاعـد 
دھد.

تسامح به طور عامۀموانع اجرای قاعد
مورد تأمل قرار گرفت. اکنون به آنچـه  تسامح و اخبار من بلغ،ۀتا کنون مقتضی نبودن قاعد

عی را بر سر راه اجرای این قاعـده مطـرح نمـوده و    گفته شد، باید افزود که مخالفان قاعده موان
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ھـایی  توان پذیرفت. چـالش آورد که به راحتی نمیاند: اجرای آن، پیامدھایی را به دنبال میگفته

که به سادگی قابل بر طرف شدن نخواھد بود از جمله آنکه:
ط وثاقـت  نبأ در مورد خبر واحد مخالف است؛ زیرا در این آیـه شـر  یۀآتسامح، با مفاد .۱

کند.شخص خبر دھنده را الزم شمرده است. اما این قاعده ضرورت نداشتن آن را بازگو می
شوند که ثوابی را مطرح نموده باشـد؛ امـا اگـر    روایات من بلغ تنھا روایتی را شامل می.۲

ذکری از ثواب در حدیث به میان نیامده باشد، دیگر جای تمسک به آن نخواھد بود.
گشـاید؛ زیـرا قبـول خبـر     آنکه پذیرش قاعده، راه بدعت و جعل را میتر اشکال اساسی.۳

شـود (معـروف   راویان غیر موثق یا احادیث مرسل، به راه یافتن جعلیات به متون دینی منجر می
تسامح است، این خطـر را گوشـزد   ۀ). شیخ بھایی نیز با اینکه خود موافق اصل قاعد۸۸حسنی، 

دعت بھتر است. لـذا بـه منظـور پیشـگیری از بـروز چنـین       ترک سنت از وقوع در بکند کهمی
سازد  که پای ظن به کـذب خبـر در   مشکل بزرگی، اجرای این قاعده را به مواردی محدود می

).۱۹۷میان نباشد (بھایی، 
ھایی از سوی موافقان به اشکاالت مزبور داده شده است که به گمان مخالفان این البته پاسخ

).٥٨-٤/٤٦بر نیست (رک: سبحانی، قاعده، راھگشا و معت

موانع اجرای قاعده در احادیث طبی
تـری روبـه رو   تر بـوده و بـا موانـع جـدی    جریان قاعده در  احادیث طبی کار بسیار مشکل

است. برخی از این موانع عبارتند از:
در موضوع روایات پزشکی، موضوع ثواب از اصل مطرح نیست تا بتوان با تمسـک بـه   .۱

روایات ضعیف طبی حمایت نمود.قاعده از 
ھای مورد نظر شارع بوده و به طور عمده حسـن و قـبح آن را   احکام شرعی تابع مالک.۲

تواند ارشاد به سود و زیان جسم یا روان افراد باشد.داند. اما روایات طبی میشارع می
افزون ای نیست. زیرا شناسایی احادیث طبی جعلی برای فقیه و حتی غیر فقیه کار ساده.۳

بر دانش فقھی، تخصص در علم پزشکی نیز نیاز است.
تـوان در مسـائل خطرسـازی از    در اخبار طبی پای مرگ و زندگی در میان است و نمی.۴

این دست، به سادگی داوری نمود.
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تسامحۀسیره، دلیل اصلی قاعد

فـاوت از  رسد روایات من بلغ موضوعی متتسامح، به نظر میۀمخالفان قاعدۀبا توجه به ادل
کنند و این روایات دلیل اصلی فقھا بـرای مشـروعیت تسـامح نبـوده     تسامح را مطرح میۀقاعد

فقھا و متشرعه چنین بوده است که در انجـام اعمـال عبـادی مسـتحب،     ۀمستمرۀاست. اما سیر
ز تسامح را ھم نپذیریم، بـا ۀقاعدۀاند. یعنی اگر ما دالیل پشتوانکردهسخت گیرانه برخورد نمی

تسامح نیز این ۀھم این سیره اظھار وجود خواھد نمود. چنان که حتی بسیاری از مخالفان قاعد
).١/١٧کنند (طباطبایی، احکام تسامحی را نه به عنوان مستحب بلکه به امید ثواب مطرح می

با این توضیح سخن ابن فھد حلی نیز به واقع نزدیک خواھد بود که فرمود فریقین بـر ایـن   
اتفاق دارند. زیرا تسامح در ادله سنن، نزد اھل سنت، با اینکه اکثراً اخبـار مـن بلـغ را رد    قاعده 

)؛ چنـان کـه تقریبـا    ٢٦اند (مغربـی،  فقھا به آن عمل کردهۀاند، تقریباً اجماعی است و ھمکرده
مسـتمره  ۀ). از ایـن رو سـیر  ١/٤٢٠اند (حسینی مراغی، تمامی فقھای شیعه نیز به آن عمل کرده

در عمل به این قاعده در نزد موافقان و مخالفان اخبار من بلغ، جریان دارد.
فقھای فریقین، عمل به احادیث ضـعیف در  ۀحاصل آنکه دلیل قاعده ھر چه که باشد، سیر

مکروھات و مستحبات است. اما اینکه سیره در قلمرو روایات طبی نیز جریان داشـته اسـت یـا    
اظھـار نظـر فقھـا بـه فقـه      ۀرسد. زیرا از آنجا که دایـر نظر نمیخیر، پاسخ آن چندان دشوار به

تـوان تسـامح در روایـات طبـی را بـه      محدود بوده و مصادیق آن تا حدودی روشن است، نمی
تـوان یافـت کـه ضـمن     فقیھان مشاھده نمود. در عمل نیز کمتر فقیھـی را مـی  ۀروشنی در سیر

اشد. البته مسائلی چون آداب خوردن و نوشـیدن  بررسی فقھی خود، به اخبار طبی نیز پرداخته ب
شـود (رک:  در آثار فقیھان مطرح است، اما عناوینی که جنبه طبی به خود بگیرند کمتر یافت می

و دیگر کتب فقھی).٢/٣٤٤، منھاج الصالحینخویی، 

نتایج
تسامح در ادله سنن به معنای سـھل گیـری در سـند روایـات مسـتحبات و مکروھـات       -
است.
اند.ی تسامح در قصص، مواعظ و فضایل را نیز جایز دانستهبرخ-
تسامح، روایات من بلغ است.ۀترین دلیل قاعدمھم-
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گویند روایات من بلغ به مستحبات و مکروھـات اختصاصـی   تسامح میۀمخالفان قاعد-

ندارد و منظور اصلی، اطمینان بخشی از دریافت ثواب است و رفع نگرانی دریافت نکردن واقع 
ست، نه تسامح در ادله.ا

شود؛ زیرا روایات من سنن، روایات طبی را شامل نمیۀھیچ یک از دالیل تسامح در ادل-
بلغ به دریافت ثواب مربوط است که با طب ھیچ تناسبی ندارد. چرا که ھدف در طب بھداشت 

مح در تسـا ۀروایات طبی در مقابل اجـرای قاعـد  و سالمتی فرد و جامعه است. افزون بر اینکه
سازد.سنن موانع خاصی دارد که اجرای این قاعده را در مورد آن ناممکن میادله

منابع
ق.١٤٠٣م، ١٩٨٣، دار االضواء، بیروت، الذریعة الی تصانیف الشیعةآقابزرگ طھرانی محمد محسن، 

ق.١٤٠٦، دار الشریف الرضی، قم، ثواب االعمال و عقاب االعمالابن بابویه محمد بن علی، 
ق.١٣٨٦م، ١٩٦٦، مکتبة السلفیة، مدینه، الموضوعاتابن جوزی عبد الرحمن بن علی، 

تا.نا، بی، مکه، بیکتاب المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکینابن حبان محمد بن حبان، 
می، ، دفتـر تبلیغـات اسـال   السنةیفمرة عملیمایفاإلقبال باألعمال الحسنة ابن طاووس احمد بن موسی، 

ق.١٤١٥قم، 
ق.١٤٠٧، روتیب، دار الکتب العربی،عدة الداعی و نجاح الساعیابن فھد حلی احمد بن محمد، 

ق.١٤٠٥، ادب حوزه، قم، لسان العربابن منظور محمد بن مکرم، 
ق.١٤١٧بیروت، ، دار الکتب العلمیه،ذیل تاریخ بغدادابن نجار محمد بن محمود، 

ق.١٤٢٩، ٤٩، مجلة فقه اھل البیت علیھم السالم، قم، شمح فی ادلة السننقاعدة التسااعرافی مجتبی، 
بزرگداشت یجھانکنگره، (رسالة التسامح فی ادلة السنن)، هیفقھرسائل انصاری مرتضی بن محمد امین، 

ق.١٤١٤، قم، یانصاراعظم خیش
لتراث العربـی، بیـروت،   ، دار احیاء ااإلسالمشرح شرائع یفالکالمجواھر اصفھانی نجفی محمد حسن، 

ق.١٤٠٤ھفتم، 
ق.١٤١٣، دار االضواء، بیروت، احکام العترة الطاھرةیفالحدائق الناضرة بحرانی یوسف بن احمد، 

ق.١٤١٩، الھادی، قم، القواعد الفقھیةبجنوردی حسن، 
ش.١٣٧١، دار الکتب االسالمیه، قم، دوم، محاسنبرقی احمد بن محمد، 
ق.١٤١٩، آل البیت علیھم السالم، قم، الحاشیة علی مدارک االحکاممحمد اکمل، بھبھانی محمد باقر بن 
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ـ اح، قم، نشـر دار  االصول الفقھیةیفةیالغروالفصول بن عبد الرحیم؛ نیحساصفھانی، محمد یحائر اءی

ق.١٤٠٤العلوم، 
یھم السـالم،  ، آل البیت علعةیالشرمسائل لیتحصیإلعةیالشوسائل لیتفصحر عاملی محمد بن حسن، 

ق.١٤٠٩
تا.بینا،، بیالموضوعات فی اآلثار و االخبارحسنی ھاشم معروف، 

ق.١٤١٧، قم، جامعه مدرسین، العناوین الفقیةحسینی مراغی عبد الفتاح بن علی، 
ق.١٤١٠، دار التعارف، بیروت، منھاج الصالحینحکیم محسن، 

ق.١٣٩٢م، ١٩٧٢د)، حیدریة، نجف اشرف، (رجال ابن داووالرجالحلی حسن بن علی ابن داوود، 
.ق١٤١٧دار الکتب العلمیه، بیروت،،تاریخ بغدادخطیب بغدادی احمد بن علی، 

ق.١٤١٩، دائرة المعارف فقه اسالمی، دراسات فی علم االصولخویی ابو القاسم، 
ق.١٤١٣م، ١٩٩٢نا، پنجم، ، بیمعجم رجال الحدیث، -----
ق.١٤١٠ینة العلم، قم، بیست و ھشتم، ، مدمنھاج الصالحین، -----

.ق١٤٠٤، الکتاب، دوم،، المفردات فی غریب القرآنراغب اصفھانی حسین بن محمد
ق.١٤١٣روحانی محمد، منتقی االصول، چاپخانه امیر، 

، تقریر: کالنتری علی اکبر، موسسه امام صادق علیه السالم، قـم،  الرسائل االربعةسبحانی تبریزی جعفر، 
ق.١٤١٥

ش.١٣٧٣، نوید اسالم، قم، االربعینشیخ بھایی محمد بن حسین، 
، بحوث فـی اصـول الفقـه، قـم، مؤسسـه انتشـارات       المحجة فی تقریرات الحجةصافی گلپایگانی علی، 

تا.حضرت معصومه (س)، چاپ اول، بی
ق.١٤١٧، دائرة المعارف فقه اسالمی، بحوث فی علم االصولصدر محمد باقر، 
ش.١٣٦٧، الثقافة االسالمیه، مجمع البحرینن بن محمد، طریحی فخر الدی

.ق١٤١٧، الفقھاھه، قم،فھرستطوسی محمد بن حسن، 
ق.١٤١٧، یاسالم، قم، نشر االفکارةینھاالدین، اءیضیعراق

تا.نا، بیجا، بی، بیتذکرة الموضوعاتفتنی محمد طاھر بن علی، 
ق.١٤٠٧، تھران، چھارم، میهدار الکتب االسالکلینی محمد بن یعقوب، کافی، 

ق.١٤٠٩، الرساله، بیروت، کنز العمال فی سنن االقوال و االفعالمتقی علی بن حسام الدین، 
ھمیعلـ بحار األنوار الجامعة لـدرر أخبـار األئمـة األطھـار     مجلسی اصفھانی محمد باقر بن محمد تقی،  

ق.١٤١٠، موسسة الطبع و النشر، بیروت، السالم
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نا.تا، بی، بیمصطالحات الفقهعلی، مشکینی نجفی

ش.١٣٧٥، اسماعیلیان، قم، ھشتم، اصول الفقهمظفر محمد رضا، 
تا.، مدرسه باز، شیکاگو، بیرد اعتبار الجامع الصغیرمغربی عبد اهللا بن صدیق، 
ق.١٤١٥، دار الکتب العلمیه، بیروت، فیض القدیرمناوی محمد عبد الرئوف، 

)، جامعـه مدرسـین، قـم، پـنجم،     عةیالشـ یمصنف، (فھرست أسماء ال نجاشیرجنجاشی احمد بن علی، 
ق.١٤١٦

، الحـرام و مھمات مسـائل الحـالل و   األحکامقواعد انیبیفامیاألعوائد نراقی احمد بن محمد مھدی، 
ق.١٤١٧دفتر تبلیغات اسالمی، قم، 

.ق١٤٢٨قم، پنجم، ، مدرسه امام باقر علیه السالم،منھاج الصالحینوحید خراسانی حسین، 
ـ البطبقـا لمـذھب أھـل    یاإلسالمموسوعة الفقه ھاشمی شاھرودی محمود، جمعی از پژوھشگران،  تی

ق.١٤٢٣، قم، السالمھمیعلتیببر مذھب اھل یاسالم، مؤسسه دائرة المعارف فقه السالمھمیعل


