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سال پانزدهم  ،شماره دوم
تابستان  ،3131شماره مسلسل 85

روابط معصومان
تاریخ دریافت31/70/52 :

با اهل کتاب و مبانی آن
تاریخ تأیید31/33/35 :


سیدفخرالدین طباطبایی

اهل کتاب به پیروان یکی از ادیان آسمانی گفته میشود کهه یها رهااز از
سرزمین های اسالمی به سر می برند و یا براساس ضهواب مخصیهی دا مام هه
اسالمی زندگی می کنند .با تومه به اواب گستردة فرهنگی ،امتماعی ،سیاسی و
اقتیادی مسلمانان با اهل کتاب دا طول تاایخ و ادامة گریزناپذیر این اواب دا
دواان کنونی ،کوشش برای به دست آوادن مبانی این اوابه  ،اهمیهت فراوانهی
بها اههل
دااد .گزااشهای تاایصی نخان دهندة ت امهل گسهتردة م یهومان
کتاب هستند و با تومه به نقش الگویی ایخان ،مسلمانان میتوانند اواب رود با
استواا سازند .مقاله حاضر ،پس از مهروای
اهل کتاب اا بر سیره م یومان
اا بر اساس متون دینی دا
کوتاه بر ت ریف اهل کتاب ،مبانی سیره م یومان
چهاا محوا تقوا ،کرامت ذاتی اهل کتاب ،صهل طلبهی ،امبهاا نکهردن پهذیرش
اسالم و احترام به حقوق اهل کتاب براسی میکند .مقاله نخان میدهد که اوش
بها اههل کتهاب رخهن و دوا از
و امامهان شهی ه
ت امل پیهامبر رهدا
عقالنیت و یا دااای تساهل و تسام بیحد و اندازه نبوده است.

واژههاي کليدي :معصومان

 ،اهل کتاب ،یهودیان ،مسیحیان.

 دانشپژوه کتري فلسفه دين ،مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.
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مقدمه

شیوه زندگي هر انساني برآمده از اصولي است که بر تمام افعال وی سایه افکنده است.
روش و سیره زندگي پیامبر

از بنمایههای مهم و مطمئنیي اسیت کیه مسیلمانان بیا

استناد به آن ،اصول زندگي دیني و دنیایي خود را استخراج ميکنند .چنیانکیه خداونید در
آیه «لَقَدْ کانَ لَکُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثيراً؛
قطعاً براي شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقي نيکوست؛ براي آنکس کهه
به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد ميکند»

به مسلمانان سفارش ميکند ،پیامبر
شیعیان ،با اثبات عصمت ائمه
آنها را برابر سیره آن حضرت

1

را در روش زندگي  ،الگو قرار دهند.

 ،ایشان را جانشیینان پییامبر

و روش و سییره

ميدانند .بر این اساس ،هر شیعه با انساني روبهرو است

که لحظهلحظه حیات دویست و پنجاهساله وی ،2الگوبخش زنیدگي اسیت .ازایینرو بیرای
پیروان امامان

شایسته است که حتي بنمایههای روابط بیا يیرمسیلمانان را بیر پاییه

روش رفتاری پیشوایان معصوم

استوار کنند.

بر این اساس ،بسیاری از فقیهان شیعه به فراخور بحثهای فقیاهتي ،برخیي از نکیات
مربوط به این مقاله را بهصورت پراکنده در بابهایي مانند طهارت و جهاد بررسي کردهاند.
پراکندگي این نکتهها سبب شده است که برخي از اندیشمندان به جمی آوری آنهیا همیت
گمارند .به عنوان نمونه ،در کتابهای حقوق اقلیتها براسیاس قیرارداد ذمّیه 1و اسیمم و
همزیستي مسالمتآمیز 1،شماری از حقوق گروهي از اهل کتاب که بیا حکومیت اسیممي
پیمان ذمّه بستهاند بیان شده است.
این تحقیق با توجه به گستره موضوع و محدودیتهای حاکم بر مقالهنویسیي درصیدد
تبیین مهمترین اصول حاکم بر روابط پیشوایان معصوم

با اهل کتاب است.
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تعريف اهل کتاب
در بسیاری از آیه های الهي ،خداوند با تعابیری مانند «يا أهل الکتلا »« 5،إنّ الّليي

أوتوا الکتا » 6و «الّيي أوتوا نصيباً م الکتا » 7بارها از گروهي سیخن میيگویید کیه
وجه مشترک آنها ،ایمان به کتابي آسماني به يیر از قیرآن اسیت .یهودییان و مسییحیان،
مهمترین این گروهها هستند 8.مسلمانان به پیروی از قرآن از واژگاني مانند کتیابي و اهیل
کتاب برای اشاره به این گروه استفاده ميکنند.
از سوی دیگر ،کفر در قرآن دارای معنای گستردهای است و همه منکرانِ رسالت نبیي
اکرم

 ،قرآن یا برخي آموزههای دیني مانند معاد را در برميگیرد .ازاینرو در آیههیای

فراواني از قرآن ،اهل کتاب به کفر توصیف ميشیوند 9.فقهیای شییعه بیا اسیتناد بیه ایین
رویکرد ،ایشان را در میان کفار به شمار مي آورند .بیا توجیه بیه ایین نکیات ،اهیل کتیاب،
اینگونه تعریف ميشود:
اهل کتاب ،کساني هستند که به يکي از کتب آسماني جز قرآن باور داشته و
با آمدن اسالم ،همچنان بر کيش پيشين خويش پاي فشرده و مسهممان نشهدهانهد.
اين گروه با وجودي که به خداوند معتقد هستند ،به داليمي مانند انکار قهرآن يها
رسالت نبي اکرم

کافر ناميده ميشوند.

اصول حاکم بر سبک زندگی امامان معصوم

به باور شیعه ،شیوه رفتاری پیشوایان معصوم
است .به همین دلیل ،امامان معصوم

10

در ارتباط با اهل کتاب

برگرفته از فرمانهای الهي در قرآن

و قرآن ،در حدیث ثقلین ،دو ثَقَل جیدایيناپیيیر

به شمار ميآیند .ازاینرو ،با نگاه دقیق بیه آییههیای قیرآن ،میيتیوان بیه سییره و رفتیار
ائمه معصوم

پي برد و با بررسي سیره آن بزرگواران به تفسیری درست از آیات الهیي

رسید .در ادامه به برخیي از اصیول قیرآن و بازتیابهیای آنهیا در رفتیار اهیل بییت
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اشاره ميشود.
 .1تقوا محوري

از دیدگاه قرآن ،همه انسانها از یک مرد و زن آفریده شیدهانید .خداونید در ایین بیاره
ميفرماید:
اي مردم ،ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ممت ممت و قبيمه قبيمهه
گردانيديم تا يکديگر را بشناسيد .ارجمندترين شما نزد خدا ،باتقواترين شماسهت.
بيترديد خداوند ،دانهاي آگهاه اسهت.

11

اى مهردم از مماالتهتپ پروردگارتهان

بپرهيزيد ،همان کسى که همه شما را از يك انسان آفريد و همسر او را منيهزپ از
جنس او خمق کرد و از آن دو ،مردان و زنهان فراوانهى مدر روى زمهينپ منتشهر
ساخت و از خدايى بپرهيزيد که مهمگى بهه ظممهت او معترفيهد وپ هنگهامى کهه
چيزى از يکديگر مىخواهيهد ،نهام او را مهىبريهد مو نيهزپ ماز قطهر رابطهه بهاپ
خويشاوندان خود ،پرهيز کنيد؛ زيرا خداوند ،مراقب شماست.

12

این آیهها بهروشني مشخص ميکننید کیه هییر گروهیي از انسیانهیای مسیلمان و
يیرمسلمان ،به دلیل نوع نژاد یا قبیله خود ،حق فخرفروشي بیر دیگیران را ندارنید و تنهیا
13

معیار برتری ،تقوا و پرهیزکاری است .در بسیاری از دیگر آیهها با خطاب «يا بنهي آدم»

و « االنسان» 14روبهرو هستیم که نشان ميدهد این امر در بسیاری از قوانین ،سنن الهیي
و همه انسانها مشترک است.
ازاینرو در سیره رفتاری پیامبر

و امامان معصوم

بهجیای بحیث از عیرب و

عجم  ،تقوا معیار اصلي برتری انسان است .ارج نهادن ایین بزرگیواران بیه افیرادی ماننید
سلمان و یا ازدواج معصومان

با کنیزان ،بر همین اساس تفسیر ميشود.

بر این اصل بهوییژه در سییره امیرالمیيمنین حضیرت علیي

تأکیید میيشیود .آن
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در فرماننامه خود به مالک اشتر برای برعهده گرفتن استانداری مصر ،دربیاره

مردم آن سرزمین که بسیاری از آنها مسیحي و يیرمسلمان بودند مينویسد:
دلت را پر از مهر و محبت به رظيت کن و در برابر آنها ،ههمچهون درنهدهاي
خونخوار مباش که خوردن ايشان را غنيمت شماري؛ زيرا آنان دو دسهته انهد يها
برادر ديني تو هستند و يا در آفرينش همانند تو

حضرت امیرالميمنین

15

در سخنان دیگری بیر چنیین رفتیاری بیا انسیانهیا تأکیید

ميکند 16.همچنین ،هنگامي که محمد بن ابوبکر را برای حکومت مصر ميفرستاد ،فرمود:
با مردم ،فروتن ،نرمخو و مهربان باش و با گشادهرويي رفتار کن .در نيمنگاه
و خيره شدن به مردم نيز به تساوي رفتار کن.

17

دقت در واژه رعیت (مردم) نشان ميدهد که از نگیاه ائمیه معصیوم

مهیرورزی و

دادگری ،مخصوص مسلمانان و ميمنان نیست و درباره تمام افراد جامعه است.
1ـ .1يکسان نبودن نگاه اسالم به اهل کتاب

از نگاه قرآن ،تمامي اهل کتاب را نباید به یک چشم نگریست .در این کتیاب مقیدس،
با وجود نکوهش و سرزنش تند بسیاری از اهل کتاب بهدلیل اقیدام آنهیا در کتمیان آییات
الهي ،پیمانشکني ،گردنکشي ،ستم و رباخواری 18سخن از اقلیتي به میان آمده است کیه
راسخ در علم 19هستند ،به خدا ،قرآن و کتاب آسماني خود ایمان دارند ،در برابر خدا خاشی
هستند و آیات الهي را به بهای ناچیز نميفروشند 20.اینان همان گروه درستکردار هسیتند
که آیات الهي را در دل شب مي خوانند و سر به سجده مينهند .خدا و روز رستاخیز را بیاور
دارند ،به کار پسندیده فرمان مي دهند ،از کار ناپسند بازمي دارند ،در کارهیای نییک شیتاب
21

ميکنند و آنان از شایستگان هستند.

این آیهها بر تقوا محوری در رتبهبندی انسانها تأکید دارند .ازاینرو ،پیشوایان شیعه به
اهل کتاب نگاه یکساني ندارند و آنها را به دو دسته حربي و يیرحربي تقسییم کیردهانید.

روابط معصومان

388
اهل کتاب حربي در نگاه اوصیای پیامبر

با اهل کتاب و مبانی آن

کساني هستند که افزون بر پایبنید نبیودن

به اسمم ،به هیر پیماني با مسلمانان گردن ننهادهاند .در مقابل ،اهل کتاب يیرحربیي کیه
به اسمم پایبند نشدهاند ،با بستن پیمانها با مسلمانان ،بیه نیوعي اسیمم را بیه رسیمیت
شناخته اند.

22

آیههای الهي قرآن ،تأییدی بر این تقسیمبندی است .چنیانکیه در یکیي از آییههیای
قرآن ،مردم به دو دسته تقسیم ميشوند .دستهای که با اسمم و مسلمانان سر جنگ دارنید
و دسته دیگری که ستیزی با مسلمانان ندارند .خداوند به مسلمانان توصیه ميکنید کیه بیا
دسته دوم به دادگری و نیکویي رفتار کنند:
[اما] خدا شما را از نيکي و ظدالت ورزيدن با کساني که در [کار] ديهن بها
شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نکرده اند ،بازنمي دارد؛ زيرا خدا دادگران
را دوست ميدارد.

23

با توجه به اینکه برخي از اهل لغت ،کلمه «بر» را تمیامي انیواع نیکیي کیردن 24و ییا
وسعت دادن در نیکوکاری 25ميدانند ،ميتوان ادعا کرد کیه خداونید ،هرگونیه نیکوکیاری،
همانند کمک به تهيدستان و بینوایان اهل کتاب را که با مسلمانان در صیل هسیتند ،بیر
مسلمانان روا ميداند.
1ـ .2تقوامحوري و پاکی ذاتی اهل کتاب

یکي از فروعات تقوامحوری در اسیمم ،پیاک قلمیداد شیدن ميمنیان و ناپیاک بیودن
ملحدان و کفار است .در سبک زندگي اهل بییت

 ،الحیاد بیه خداونید ،بیدترین گونیه

بيتقوایي است و به این سبب ،جسم ملحدان در شمار ناپاکيها قیرار میيگییرد امیا اهیل
کتاب که دچار کژاندیشيهایي در دین الهي شدهاند ،بهدلیل اینکه از برخي مراتیب ایمیان
بهرهمند هستند ،در پارهای از احکام با ملحدان یکسان قلمداد نميشوند.
ازاینرو ،درباره اینکه معصومان

اهل کتاب را همانند کفار ،نجس ميدانسیتند ییا
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آنها را پاک ميدانستند در میان فقها اخیتم وجیود دارد .بسییاری معتقدنید کیه امامیان
معصوم
بیت

به عدم پاکي ذاتي آنان حکم کردهاند ولي گروهي بیا بررسیي زنیدگي اهیل
 ،به پاکي ذاتي اهل کتیاب عقییده دارنید .دییدگاه نخسیت از شیهرت بیشیتری

برخوردار است ولي با بررسي روایتها آشکار ميشود که قول به پاکي اهل کتاب ،با وجیود
روایتهای معتبر و بررسي روش زندگي پیشوایان شیعه ،از وجاهت بیشتری برخوردار است
و بسیاری از فقهای گروه نخست ،تنها به دلیل شهرت نجاست اهل کتاب ،از این روایتها
اعراض کردهاند.

26

یکي از موارد نشاندهنده پاکي ذاتي اهل کتاب ،حدیث صحیحي است که به روشیني،
گویای روش برخورد اهلبیت
امام رضا

با این گروه است .در این نقل ،راوی از اینکه خدمتکار

مسیحي است ،تعجب ميکند و به ایشان عرض ميکند:
يك زن ،خدمتکار شماست و مي دانيد که او مسيحي است و دست هاي خهود
را نميشويد و غسل جنابت نميکند.

حضرت در پاسخ فرمود:
اگر دستهاي خود را بشويد ،مانعي نيست.

27

افزون بر این ،روایتهای فراواني در کتابهای حدیثي وجود دارد که نشیان میيدهید
پیشوایان معصوم

اجازه ميدهند مرد و زن ترسا بهشرط شستوشیوی دسیتان خیود،

مسلمانان را يسل میت دهند 28.اینگونه روایتها ،قرینه بسیار استواری بر پاکي ذاتي اهل
کتاب است؛ زیرا شستن دست در این احادیث ،نشاندهنده این است که گاه اهل کتاب بیا
وجود پاکي ذاتي ،آلوده به نجاستهایي مانند خون ،شراب و گوشت مردار ميشوند و اهیل
بیت

در مراوده با اهل کتاب ،شیعیان را از اینگونه نجاسات من ميفرمودند.
روش مراوده پیامبر

با اهل کتیاب گوییای ایین نکتیه اسیت؛ زییرا بنیابر برخیي
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با برخي از ترسایان شرط کرد که هرگاه سپاه اسمم از سرزمین آنهیا

عبور کرد ،میزباني آنها را بر عهده گیرند 29.از این اخبار استفاده مي شود که اهل کتاب بیه
طور ذاتي پاک هستند؛ زیرا پیيیرایي ،مسیتلزم تمیاس بیدن اهیل کتیاب بیا نیان ،يیيا و
نوشیدنيهایي بود که در اختیار سپاه اسمم قرار ميگرفت و در صورت نجاست ذاتي آنیان،
استفاده از نان ،ييا و نوشیدني هایي که نیاز به دخالت دست و ظر اهل کتاب دارد ،جیایز
نبود .در حالي که روایتهای یادشده به طور مطلق ،مهمان شدن سپاه اسمم بر اهل کتاب
را جایز ميشمرند و فرقي میان يياها نميگيارند.
با توجه به اینگونه روایتها ،بسیاری از فقهای شیعه مانند شیخ طوسیي 30،سییدمحمد
عاملي 31،فیض کاشاني 32،حاج آقا رضا همداني 33،آخوند خراساني 34،و بسیاری دیگر 35بیه
پاکي ذاتي اهل کتاب فتوا دادهاند .این نکته را نباید از نظیر دور داشیت کیه معتقیدان بیه
نجاست اهل کتاب ،با استناد به آیات الهي 36و روش زندگي پیشوایان معصوم که هرگونیه
باور شرکآمیز اهل کتاب را نفي ميکردند ،نجاست اعتقادی این گیروه را بیه ظیاهر آنیان
سرایت ميدهند و در اثبات نظر خود ميکوشیند .ایین امیر نشیان میيدهید کیه دوری از
اینگونه باورها ،یکي از موارد حتمي در سبک زندگي اهل بیت

بوده است.

 .2کرامت ذاتی اهل کتاب

از آیههایي مانند آیه «و هر آینه فرزندان آدم را گرامي داشتیم ،و در خشکي و دریا [بیر
مرکب ها و کشتي] برنشاندیم ،و از چیزهای پاکیزه روزی شان دادیم و آنان را بر بسیاری از
آفریدگان خویش برتری کامل بخشیدیم» 37به سادگي میي تیوان دریافیت کیه انسیان در
دستگاه هستي ،دارای جایگیاهي واالسیت .بیراین اسیاس ،بسییاری از اندیشیمندان ،او را
شریفترین موجود و برترین مخلوق خداوند ميدانند.
کرامت و شرافت ،به تصری آیه یاد شده ،همه انسانها را بدون در نظر گرفتن جینس،
ميهب و نژاد در برميگیرد 38.این اصل ،بيگمان یکي از اصول رفتاری اهیلبییت

بیا
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همه انسانها ،از جمله اهل کتاب است .در ادامه ،برخي از بازتابهای این آمیوزه قرآنیي را
در روش زندگي آن بزرگوران مرور ميکنیم.
2ـ .1تکريم اهل کتاب و خوشرفتاري با آنها

خداوند در آیهای ،پس از نهي بنياسرائیل از پرستش يیرخدا ،به آنها فرمان ميدهد که
با مردم به گفتار خوش برخورد کنند:
و از فرزندان اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خدا را نپرسهتيد ،و بهه والهدين و
خويشان و يتيمان و مستمندان نکويي کنيد ،و با مردم [بهه زبهان] خهوش سهان
بگوييد

39

عممه طباطبایي در تفسیر این آیه معتقد است:
اين تعبيهر کنايهه از حُسهن معاشهر بها مهردم اسهت؛ چهه کافرشهان و چهه
مؤمنشان.

40

به همین دلیل است که در زندگي پیامبر

خوشخویي و مهرباني ،کلید کیامییابي

در ابمغ رسالت بوده است .در قرآن در این باره ميخوانیم:
رحمت خدا ،تو را با خمق ،مهربان و خهوش خهوي گردانيهد .اگهر تنهدخوي و
ساتدل بودي ،مردم از گرد تو پراکنده ميشدند.

نمونههای فراواني از مدارای پیشوایان معصوم
به عنوان نمونه؛ از امام صادق

41

با اهل کتاب ،گزارش شیده اسیت.

نقل ميشود که فرمود:

اگر با يهودي همنشين شدي ،با او نيك معاشر کن.

42

در روایتي دیگر آمده است:
پيرمرد نابينايي از مسيحيان ،گدايي ميکرد .امام ظمي

فرمود از او کهار

کشيديد و چون پير و ناتوان شده است ،از ياري به وي دريغ کرديد ،هزينهههاي
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43

این گونه ،گزارشها به روشني نشان ميدهند که سبک زنیدگي اهیل بییت

 ،بیر

محور مهرباني و حقمداری ،استوار بوده است و حتي سهمي از بییتالمیال را بیه ناتوانیان
اهل کتاب اختصاص ميدادند.
2ـ .2سالم کردن و طلب خير براي اهل کتاب

سمم از اسامي خداوند است 44.برخي معتقدند که علت توصیف خداونید بیه سیمم ،آن
است که عیوب و آفتها به حضرتش راه ندارد 45.در زمان جاهلیت ،تازیان با عبیارتهیای
انعم صباحا ،ابیت اللعن و سممعلیکم به یکدیگر تحیت ميگفتنید .سیمم علییکم ،نشیانه
مسالمت بود و با بیان آن ،به یکدیگر ميفهماندند که جنگي میان ایشیان نیسیت .پیس از
آن ،اسمم تحیت را منحصر در سمم کرد و به افشای آن فرمان داد 46.در حقیقت ،گوینیده
47

با سمم دادن ،از خداوند سممتي و امنیت را برای مخاطب خویش درخواسیت میيکنید.
48

صل و امنیتي که برای دو طر  ،همسنگ و برابر است.

دسیتور داده

این سنت الهي منحصر به مسلمانان نبوده است و خداوند به پییامبر

است که به ایمانآورندگان به آیات الهي ،سمم و تحیت خدا را ابمغ فرمایید؛ زییرا اینیان
مشمول رحمت الهي هستند .قرآن کریم در این باره ميفرماید:
وقتي افرادي که به آيا ما ايمان آوردهانهد نهزد تهو مهيآينهد ،بگهو سهالم
ظميکم؛ پروردگار ،رحمت بر شما را بر خود واجب کرده است.

شاید به همین سبب پیامبر

49

 ،نامه خود به پادشاه مسیحي حبشه را با عبارت سمم

علیک 50آياز کرد ولي در نامه به سرکرده قبطیان مصر و پادشاه روم ،به عبارت سمم علي
من اتب الهدی 51بسنده کرد .در آن دوران ،نجاشي ،پادشاه حبشه مسیلمان شید و پادشیاه
روم تنها به نامه ،احترام بسیار کرد .این تفاوت نهادن ،در دیگر آیههای قرآن پيیرفته شیده
است؛ زیرا چنان که پیشتر بیان شد ،برخي آیههای قرآني به روشني بر وجیود گروهیي از
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اهل کتاب که معتقد به آیههای قرآن هستند ،تصری دارد و آنها را بیا دیگیر اهیل کتیاب،
یکسان نميداند.
این روش در زنیدگي ائمیه معصیوم
معصومان

ادامیه یافیت .ولیي از آنجیا کیه در روزگیار

با گسترش اسمم ،حجت بر بسیاری از اهل کتابِ آن زمان تمام شده بیود،

پیشوایان شیعه ،بیشتر آنها را از معتقدان به آیات الهي نمیيدانسیتند و از آيیاز کیردن بیه
سمم درباره اهل کتاب آن زمان ،نهي ميکردند 52.با این وجود ،شییعیان و مسیلمانان را از
جواب سمم اهل کتاب ،بازنميداشتند .پیامبر

در مناظره با اسقفان مسییحي نجیران،

به آنان جواب سمم داد 53.ازاینرو در برخي از روایتها ،جیواب سیمم بیه اهیل کتیاب بیا
55

عبارتهایي همچون علیکم ،علیک یا سمم 54مجاز شمرده ميشود.
عموه بر این ،امامان معصوم

پیروان خود را از دعا کردن برای اهل کتاب و طلب

خیر و برکت در امور دنیایي برای آنها من نميفرمودند .در یکي از این روایتها ،هنگیامي
که شخصي از چگونگي دعا برای یهودیان و مسیحیان ميپرسد ،حضرت به او میيآمیوزد
56

که از خدا برای آنها برکت دنیا را بخواهد.

با جم بندی این نکتهها ،ميتوان ادعا کرد که روش زندگي امامان شییعه

 ،حتیي

در جزئيترین امور ،بر اساس وظیفه هدایتگری آنهیا تنظییم شیده اسیت .ازایینرو اهیل
بیت

در رفتارهای روزمره ميکوشیدند نادرستي باورهای اهل کتاب را به آنیان اثبیات

نمایند و گوشزد کنند که سرسپردگي به آموزههای انحرافي ،اسباب سلب سممت و امنییت
الهي از آنان را فراهم خواهد کرد.
نهي پیشوایان شیعه از ابتدا سمم کردن ،بهدلیل معنای ویژه سمم بوده اسیت و هییر
نوع خشونت و تعصبي را در سبک زندگي آنهیا در بیر نیدارد .اهیلبییت
معصوم شیعه ،جانشینان پیامبر خاتم

و پیشیوایان

و همانند او ،رحمیت بیرای جهانییان 57هسیتند.
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ازاینرو در روش زندگي ایشان ،طلب خیر دنیا برای اهل کتاب سرزنش نشده است.
بدین سبب از روایتها نميتوان نتیجه گرفت که جایگزینهای دیگر 58سمم کیه در
نهیي شیده

گفت وگوهای روزمره ملتهای مختلف بهکار ميرود ،به وسیله اهل بیت

باشند .ازاینرو ،مسلمانان ميتوانند برای نشان دادن ادب و رأفت اسممي ،از آنها اسیتفاده
کنند.
2ـ .3تکريم اهل کتاب و همسفره شدن با آنها

استفاده از طعام اهل کتاب از مواردی است که ائمه معصوم

بیه پییروی از قیرآن،

برای مسلمانان مجاز ميدانستند .خداوند در یکي از آیههای قرآن ميفرماید:
طعام اهل کتاب بر شما ،و طعام شما نيز بر آنها حالل است.

59

با این وجود ،منظور از طعام اهل کتاب در این آیه چیست؟ طعام از دید برخیي از اهیل
لغت ،معنای گستردهای دارد و شامل هر خوراکي آماده و پختني ميشود 60.شاید به همیین
دلیل ،بیشتر مفسران و دانشمندان اهل سنت معتقدند که این آیه ،هرگونه خوراکي را در بر
ميگیرد .ازاینرو از دید این افراد ،خوردن يياهای یهودیان و مسیحیان که حاوی گوشیت
ذب نشده باشد به موجب این آیه حمل است 61.برخي از فقهای پیشین شیعه ماننید شییخ
صدوق 62به حلیت ذبیحه اهل کتاب معتقد بودند.
با این وجود ،در حدیث صحیحي ،امام صادق

63

از خوردن ذبیحیه اهیل کتیاب نهیي

ميکند و طعام در آیه یاد شده را به حبوبات و امثیال آن تفسییر میيفرمایید 64.در تفسییر
علي بن ابراهیم از امام صادق

نقل ميشود کیه منظیور از طعیام اهیل کتیاب در آییه،

حبوبات و میوه ها است ،نه ذبیحه هیای آنهیا؛ زییرا آنهیا هنگیام ذبی کیردن ،نیام خیدا را
65

نميبرند.

ازاینرو ،بسیاری از مفسران و فقهای شییعه بیر ایین باورنید کیه منظیور از حبیوب در
روایتهای اهل بیت

 ،به قرینه روایتهای دیگری که مسلمانان را از خیوردن ذبیحیه
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اهل کتاب و خمر نهي مي کنید ،منحصیر در حبوبیات مصیطل نبیوده اسیت و مسیلمانان
ميتوانند از انواع يياهای اهل کتاب که در آن ،مواد نهي شده بهکار نرفته اسیت ،اسیتفاده
کنند 66.بنابراین حلیت در این آیه شریف ،شامل ييایي نمي شود که از حیوان حرام گوشیت
مانند خوک فراهم شده است و یا حیوان حملگوشتي است که بیه فرمیان شیرع مقیدس
اسمم ذب نشده است؛ زیرا استفاده از این گوشتها در آیههای دیگر بیا عنیاویني هماننید
67

رجس و فسق و اثم به شدت نهي شده است.

پرهیز از يياهای حرام در سبک زندگي پیشوایان معصوم

به اندازهای مهیم اسیت

که این بزرگواران با اینکه برگزیدن دایه از زنان اهل کتاب را روا ميدانند ،به دلییل تیأثیر
خوراک در جسم و روح نوزاد مسلمان 68،به شیعیان خود گوشزد میيکردنید کیه داییه را از
خوردن محرماتي مانند گوشت خوک و شراب بازدارند.
در یکي از روایتها ،راوی ميگوید:
از امام

پرسيدم که مي توان زن يهودي و نصراني يها مجوسهي را بهراي

شير دادن نوزاد انتااب کهرد حضهر فرمهود اگهر در خانهه تهو شهير داده ،از
محرماتي همچون خوک و شراب دوري کنند ،اشکال ندارد.

69

بنابراین با رعایت شروط یاد شده ،همييا شدن با اهل کتاب مانعي ندارد 70ولیي نبایید
فراموش کرد که در آموزههای اهل بیت

 ،مسلمانان عموه بر نهي از نوشیدن شیراب،

از ييا خوردن و نشستن در کنار سیفره حیاوی شیراب نهیي شیدهانید 71.بیه نقیل از امیام
صادق

 ،پیامبر اسمم

72

چنین شخصي را ملعون خطاب کرده است.

در برخي از روایتها ،شرطهای دیگری مطرح شیده اسیت؛ ماننید ایینکیه يیيا میال
مسلمان باشد و شخص کتابي ،دست خود را بشوید 73اما بسیاری از فقها معتقدند کیه امیام
معصوم

بهدلیل بيمباالتي اهل کتیاب در پرهییز از نجاسیت ،ایین شیروط را مطیرح
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74

کردهاند.

 .3صلحطلبی و اجبار نکردن به پذيرش دين اسالم

صل طلبي و زندگي مسالمتآمیز به اندازهای در دین اسیمم مهیم اسیت کیه خداونید،
پیامبر

را به سازش با مخالفان آشتيجو فرمان ميدهد:
و اگر به صمح و آشتي گراييدند ،تو نيز به آن بگراي و بر خدا توکل کن ،که
اوست شنوا و دانا.

75

بنابراین اجبار نکردن اهل کتاب به پيیرفتن دین اسمم ،یکي از اصولي است که ریشه
در آیات الهي دارد و امامان معصوم

آن را تأیید کردهاند .خدا در قرآن ،بهدلیل روشین

بودن راه راست از راههای انحرافي ،اکراه انسانها را به دین ،نفي ميکند و ميفرماید:
«ال إِکْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ؛ در دين هيچ اجباري نيسهت و راه
از بيراهه به خوبي آشکار شده است.

76

بر این اساس ،اکراه و اجباری در پيیرش دین نیست و انسیانهیا در انتخیاب عقییده و
دین ،آزاد هستند .خداوند در آیات دیگری به پیامبر

گوشزد ميکند که او تنها بشیر و

نيیر است و ایمان آوردن مخاطبان برعهده او نیست؛ زیرا همه انسانها دارای اراده هستند
و ميفرماید:
بگو اين حق از پروردگار شما است هر که خواههد ايمهان بيهاورد و ههر کهه
خواهد کافر شود.

77

اجرای این اصل ،بارها در منش رفتاری پییامبر
شده است .به عنوان نمونه ،هنگامي که پیامبر اعظیم

و امامیان معصیوم

گیزارش

بیا اسیقفان مسییحي نجیران

روبهرو شد ،آنها را به پيیرش اسمم وادار نکرد .همچنین حضرت

بیه آنهیا اجیازه داد
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78

3ـ .1سبک امامان شيعه در مناظرههاي علمی با اهل کتاب

براساس دستور قرآن ،هیرکس نباید احدی را وادار به پيیرش اسمم کند ،ولي این امر
بییه معنییای بسییته شییدن راه تبلییین و تنییيیر نیسییت .یکییي از مصییداقهییای ابییمغ دییین،
گفتوگوهای علمي است که پیامبر

و امامان شیعه

در ادامه به برخي از اصولي که امامان معصوم

با اهل کتاب انجام دادهانید.

در گفتوگوهای خیود بیا اهیل کتیاب

رعایت ميکردند ،اشاره ميکنیم.
الف) گفتوگو به شکل احسن با تأکيد بر اصول مشترک

گفتوگو با اهل کتاب به وسیله قرآن ،نهي نشده است امیا بیه مسیلمانان دسیتور داده
شده است که این کار ،به روش شایسته صورت گیرد:
با اهل کتاب ،جز به [شيوهاي] که بهتر است ،مجادله مکنيد.

79

اما مقصود از مجادله نیکو با اهل کتاب چیست؟ عممه طباطبایي دراینباره ميگوید:
مجادله وقتي نيکو به شمار مي رود ،که با درشت خويي و سهرزنش و اهانهت
همراه نباشد و خصم را متاذي نکند  ،...ديگر اينکه دو طرف بحث ،ظالقهمند بهه
روشن شدن حق باشند ... ،و نيز به همين جههت اسهت کهه دنبهال کهالم ،مسهلمه
نزديك شدن با ايشان را بيان کرد ،که چطور با اهل کتاب نزديك شويد ،که ههم
شما و هم ايشان در روشن کردن حق هماهنگ شهويد ،و  ...و آن ايهن اسهت کهه
ناست به ايشان بگوييد ما هم به آن چه به ما و هم به آنچه به شما نازل شهده،
باور داريم و معتقديم که معبود ما و شما يکي است و ما تسميم آن معبوديم.

ازاینرو خداوند به پیامبر

80

فرمان ميدهد که آموزههای پيیرفته شیده از سیوی دو

طر را به اهل کتاب یادآور شود:
بگو اي اهل کتاب بياييد بر سر ساني که ميان ما و شهما يهكسهان اسهت،

روابط معصومان
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بايستيم که جز خدا را نپرستيم و چيزي را شهريك او نگهردانيم ،و برخهي از مها
بعضي ديگر را بهجاي خدا به خدايي نگيرد.

اهل بیت

با استناد به قرآن ،در گفتوگوی خود بر یکتاپرستي تأکیید میيکردنید.

گفتوگوی امیرالميمنین حضرت علي

با یکي از احبار یهیودی در بیاب نفیي مکیان و

زمان از باری تعالي 82و گفتوگوی امام رضا
حضرت مسی

81

83

با جیاثلیق مسییحي دربیاره خیدا نبیودن

نشاندهنده پافشاری پیشوایان معصوم

بر توحیید خیالص الهیي در

تمام ابعاد زندگي آنها است.
ب) احترام به حق ابراز عقيده

اسمم ،ابراز عقیده را برای مخالفان جایز مي داند .نمونه های فراواني در تیاریخ و سییره
پیامبر اسمم

و امامان معصوم

گزارش شده است کیه ثابیت میيکنید آنیان بیر

همین پایه ،مناظرات را شکل ميدادند .به عنوان نمونه ،در جرییان بحیثهیای پییامبر بیا
هیئت نجران ،پیامبر اسمم
همچنین آن حضرت

به آنان اجازه داد که عقاید و آرای خویش را بییان کننید.
در نامهای ،تمام اسقفان منطقیهای را بیه رسیمیت شیناخت و
84

اجازه داد آزادانه به مناسک دیني خود عمل کنند.

ج) محترم شمردن کتابهاي آسماني اهل کتاب و اهانت نکردن به مقدسات آنها

قرآن ،خود را مهیمن و تصدیقکننیده تیورات حضیرت موسیي
عیسي

و انجییل حضیرت
85

معرفي ميکند .از نگاه قرآن ،ایین دو کتیاب ،الهیي و حیاوی هیدایت و نیور

هستند .این نکته را نباید فراموش کیرد ،نوشیتاری کیه هیماکنیون در اختییار عیسیویان و
موسویان قرار دارد ،دچار تحریفهای بسیاری شده است و معتقدان به آنها ،بهرهای انیدک
86

از آن کتابهای آسماني دارند.
امامان معصوم

با استناد به برخي از عبارتهای تورات و انجیلي که در اختیار اهل
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کتاب بود ،ميکوشیدند یهودیان و مسیحیان را براساس تورات و انجیل قان کنند 87.افزون
بر این ،امیرالميمنین

سوگند دادن یهودیان را به تورات فرودآمده به حضرت موسي روا

88

ميدانستند.

همچنین ،اهانت نکردن به مقدسات طر گفتوگو ،از اصول اخمقي در گفتمان است.
اهل بیت

که هدایتگری و روشنگری را وظیفه اصلي خویش ميدانسیتند ،بییش از

همه به این اصل اخمقي پایبند بودند و هرگونه بدگویي و دشنام را محکیوم میيکردنید؛
زیرا این بداخمقيها ،مناظره علمي را به نزاع متعصبانه بیدل میيکنید .خداونید در قیرآن
دراین باره ميفرماید:
و آنها ه يعني خدايان مشرکان ه را که بهجاي خداي يکتا ميخواننهد ،دشهنام
مدهيد که آنان نيز خداي را از روي ستم و دشمني و بيدانشي دشنام گويند.

به همین دلیل در سبک زندگي امامان شیعه

89

 ،عقمنیت و مهیرورزی ،جیایگیزین

همیشگي بدگویي و بددهني بوده است.
 .4احترام به حقوق اهل کتاب

قرآن کریم و دین مقدس اسمم ،آخرین و کامل ترین کتاب آسماني و دین هستند کیه
خداوند بر پیامبر اسمم

نازل فرموده است و با تشیری اسیمم و نیزول قیرآن ،سیایر

ادیان الهي منسوخ شدهاند ،ولي این امر به معنای جنگیدن با اهل کتاب نیست ،بلکه آنیان
ميتوانند با بستن قراردادهایي همچون عهد ذمّه ،در پناه اسمم باشند و از ایمني و آسایش
بهرهمند شوند .پیماننامه پیامبر

با ترسایان نجران ،یکیي از میواردی اسیت کیه بیه

روشني ،احترام اسمم به اهل کتاب را نشان ميدهد .اسقفهای نجران ،پیس از پرهییز از
مباهله با رسول خدا

 ،پیماني امضا کردند که در بخشي از آن نوشته شده بود:

کميساها و صومعهها و هر آنچه در اختيار داشتند ،همانند پيش ،تحت اختيهار

روابط معصومان

577

با اهل کتاب و مبانی آن

آنها باقي خواهد ماند .با امان خدا و ضمانت رسول او ،هيچ اسهقتي از مقهامش و
هيچ راهبي  ...برکنار ناواهد شد و نيز هيچ تغييهري در حقهو و امتيهازا آنهها
داده ناواهد شد و از هرچه تاکنون در اختيار داشتند ،برخوردار خواهند بود .سهتم
نکنند و ستم نبينند.

90

روش امامان شیعه ،به ویژه حضرت امیرالميمنین
خمفت هم رسید ،چنین بوده است .آن حضرت

که افزون بیر مقیام امامیت ،بیه
برخم بیشیتر حاکمیان ،عیموه بیر

اینکه حقوق و پیمانهای اهل کتاب با حکومت اسممي را به رسمیت ميشناخت ،از زییر
پا گياشتن آن بیه وسییله میردم ،بسییار برآشیفته میيشید .روییداد ذییل کیه از قیول آن
حضرت

نقل شده است ،گواه محترم بودن این حقوق در نزد امامان شیعه است.
شنيده ام مهاجم به خانه هاي مسممانان و کسهاني کهه در پنهاه اسهالم هسهتند
درآمده ،گردنبند و دستبند و گوشواره و خماال از گردن و دست و پهاي زنهان
به در کرده است .در حالي که آن ستمديدگان برابهر آن متجهاوزان ،جهز زاري و
رحمت خواستن ،سالحي نداشتهاند  ...اگر از اين پس مرد مسمماني از غهم چنهين
حادثه اي بميرد ،چه جاي مالمت است که در ديهده مهن ،شايسهته چنهين کرامهت
است.

91

این روش در زندگي دیگر معصومان

نیز گزارش شده است .از دید ایشان ،میال و

جان اهل کتابي که با مسلمانان ،عقد ذمّه بسته باشند ،محترم است .ایین پیمیان ،تعهیدی
است که اهل کتاب با امام مسلمانان در شرایط خاصي مي بندند 92.یکي از این شیرایط ،آن
است که به قوانین اسممي احترام بگيارند ،با زنان مسلمان ازدواج نکنند ،منکرات اسمم را
آشکارا انجام ندهند ،علیه مسلمانان جاسوسي و فتنهانگیزی نکنند و مالییاتي را بیه عنیوان
جزیه به حکومت اسممي بپردازند 93.در مقابل ،جامعیه اسیممي تکیالیفي را در برابیر آنهیا
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برعهده ميگیرد که برخي از آنها عبارت هستند از:
94

جان ،مال و ناموس آنها مصون از تعرض است؛

آنها در عقاید ميهبي خود آزادند و مجبور بیه پیيیرفتن اسیمم نیسیتند؛ زییرا در دیین
95

اکراهي نیست؛

آنها در استفاده از شراب و خوک که در دیین ایشیان حیمل شیمرده شیده اسیت ،آزاد
96

هستند ،مشروط به اینکه در جامعه مسلمانان به آن تظاهر نکنند؛

معابد اهل کتاب که پیش از پیمان ذمه سیاخته شیده اسیت ،میورد احتیرام مسیلمانان
97

است؛

اهل ذمه ،مانند مسلمانان حق دادخواهي از مراج اسیممي را دارنید .در ایین صیورت،
حکومت اسممي ملزم به قضاوت عادالنه یا خودداری از آن خواهد بود .قرآن کریم در این
باره ميفرماید:
اگر پيش تو آمدند ميانشان حکم ك  ،يا از آنها روى بگردان ،اگلر روى
از ايشان بگردانى ،ترا زيانى نتوانند زد ،اگر حکم كردى ،ميانشان به انصاف
حکم ك  ،كه خدا انصاف كاران را دوست دارد.

98

آنها در مسائل شخصي مثل زناشویي ،طمق ،ارث و وصیت دارای اسیتقمل هسیتند و
در تمام امور اقتصادی ،هم چون مالکیت ،تجارت ،کار و شغل ،با مسلمانان تفاوتي ندارنید و
مي توانند در بازار مسلمانان براساس ضوابط اسممي کسب و کار کنند و با مسلمانان روابط
99

بازرگاني داشته باشند.

4ـ .1رويکرد امامان معصوم

در سیره زندگي امامان شیعه

درباره قوانين داخلی اهل کتاب

 ،قوانین اهل کتاب به موجب پیمان ذمّه به رسیمیت

شناخته ميشود .ازاینرو ،یهودیان و مسیحیان ميتوانند براساس دین خود ،به رف اختم
بپردازند .افزون بر این ،اهل ذمّه ميتوانند به دادگیاههیای اسیممي شیکایت کننید .سییره

روابط معصومان

575
امامان معصوم

با اهل کتاب و مبانی آن

 ،بیان گر این نکته است که حاکم اسممي ميتواند به موجب آیه «فَاِن
101

جاءوکَ فَاحکُم بَينَهُم اَو اَعرِض عَنهُم» 100میان آنان براسیاس شیریعت عادالنیه اسیمم
102

داوری کند ،یا از پيیرش داوری سر باز زند.

در صورت اختم  ،میان اهیل ذمّیه و مسیلمانان،

بر اساس روش امامان معصوم

باید حقوق اهل کتاب محترم شمرده شود .گواه روشن این امیر در میاجرای امیرالمیيمنین
حضرت علي

و یکي از اهل کتاب مشاهده ميشیود .بیر اسیاس ایین واقعیه تیاریخي،

حضرت علي

 ،زره خود را در یکي از جنگها گم کیرده بیود .پیس از میدتي ،آن را در

دست فردی ترسا یا یهودی دید .ایشان به آن فرد اعتراض کرده و مدعي شد کیه آن زره،
متعلق به او است .در این پیشآمد ،با اینکه اختم به دادگاه اسممي کشییده شید ،حیق
آن شخص پایمال نگردید و در پایان ،بهدلیل شاهد نداشتن حضرت علیي

 ،قاضیي بیه

سود آن شخص حکم داد .این روش اسممي ،بهاندازهای در آن فرد تأثیر گياشت که خیود
103

او ،افزون بر تأیید ادعای آن حضرت
4ـ .2روش امامان معصوم

در سیره عملي امامان شیعه

به اسمم گروید و مسلمان شد.

در ازدواج با اهل کتاب

بر پاکدامني زنان اهل کتاب تأکیید میيشیود و بیه

همین دلیل ،برخي از مادران اهل بیت

 ،از زنان پاکدامن اهل کتاب بودند که به دین

اسمم تشر یافتند .مادر حضرت امام عصر

104

 ،نمونه برجستهای در این زمینیه اسیت

اما آیا بدون تشر این زنان به اسمم ،ميتوان با آنها ازدواج کیرد؟ در یکیي از آییههیای
قرآن ،به زناشویي با اهل کتاب اشاره شده است:
امروز [ ...بر شما حالل است ازدواج با] زنان پاکدامن از مسهممان ،و زنهان
پاکدامن از کساني که پيش از شما کتاب [آسماني] به آنان داده شده ،به شهر
آنکه مهرهايشان را به ايشان بدهيد.

105
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با توجه به روایتها ،اگر زن و مردی از اهل کتاب باشند و مرد به اسمم مشر شیود،
این زناشویي ادامه ميیابد و شرع مقدس بر درستي تداوم این ازدواج حکم کرده اسیت

106

ولي در صورتي که مرد مسلماني قصد ازدواج دائم یا موقت با زني از اهل کتیاب را داشیته
باشد ،پنج دیدگاه از فقهای شیعه مطرح شده است .گروهي به حرمت 107و گروهي به جواز
هر دو نوع ازدواج فتوا دادهاند 108.گروه سوم به جیواز ازدواج موقیت و حرمیت ازدواج دائیم
معتقد شده 109و برخي قول چهارمي را برگزیدهاند و به جواز در هنگام ضیرورت و حرمیت
در هنگام اختیار نظر داده و فقیهاني بیا رد ایین نظرییه ،بیه جیواز عقید موقیت در هنگیام
ضرورت و حرمت هر دو در حال اختیار 110فتوا دادهاند.

111

با بررسي احادیث این باب و نظر فقها ،به نظر ميرسد که صیدور برخیي رواییتهیا در
جواز زناشویي با زن اهل کتاب انکارناپيیر است 112.به همین دلیل در ازدواج موقیت بیا زن
کتابي ،مشهور فقهای شیعه ،مانند شیخ طوسي 113،به جواز آن فتوا داده و حتي برخي آن را
مورد اجماع دانستهاند 114.همچنین درباره ازدواج دائم با زن اهل کتیاب ،برخیي از بزرگیان
شیعه ،مانند شیخ صدوق و پدر ایشان ،این نظریه را پيیرفتهاند .به همین دلیل ،بسییاری از
فقهای متأخر 115و معاصر،116آن را قبول کیردهانید .ازایینرو ،ایین دییدگاه «قیولي شیاذ و
117

برگرفته از فقهي جدید نیست».

با وجود این جواز ،هیر گزارشي از ازدواج با اهل کتاب ،در زندگي امامان معصیوم
و شخصیتهای معرو شیعه ثبت نشده است .ایین امیر نشیان میيدهید کیه عیموه بیر
پاکدامني در مسائل اخمقي ،پاکدامني همسر از باورهای مشرکانه ضیروری اسیت؛ زییرا
نهاد خانواده ،براساس عشق و مودت 118و تمایل زن و شوهر به یکیدیگر بنیا شیده اسیت.
ازاینرو ،انحرا فکری هر یک از ایشان ،زمینهساز انحرا همسر و فرزندان خواهد بود.
به همین دلیل ،به اعتقاد برخي از بزرگان ،با توجه به تعدادی از آیهها 119و روایتهیای
این باب ،اینگونه ازدواجها مربوط به افراد و مواق خاصي بوده است 120و بیدون شیک در
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مواردی که به شرک و انحرا افراد خانواده منجر شیود ،امیری نیاروا و نادرسیت و دارای
درجاتي از کراهت است.

121

4ـ .3حق مالکيت اهل کتاب و روابط اقتصادي امامان معصوم

در سبک زندگي پیشوایان معصوم
است .چنانکه پیامبر

با آنها

 ،حق مالکیت بسیاری از اهل کتاب تأیید شیده

با اهل کتاب ،روابط بازرگاني داشت و نقل ميشود که ایشان از

یک یهودی درخواست خرید سلف کرد 122.همچنین در زمان فیوت آن حضیرت
ایشان در گروی فردی یهیودی بیود 123.امیرالمیيمنین

 ،زره

 ،ولیمیه ازدواج خیود را از پیول

124

حاصل از رهن زرهاش در نزد یک یهودی فراهم کرد.
از نگاه امامان معصوم

 ،اموال کفار حربي محتیرم شیناخته نمیيشیود 125امیا حیق

مالکیت و تجارت اهل کتابي که با دولت اسممي پیمان بسته اند ،مانند جان ایشان ،محترم
و مصون از دستاندازی است .به همین دلیل اگر مسلماني به دسیتبرد داراییي اهیل ذمّیه
126

اقدام کند ،حدّ سرقت بر او اجرا خواهد شد.

عموه بر این ،بسیاری از فقهای شیعه معتقد هستند که ائمه

دریافت ربیا از اهیل

کتابي را که در ذمّه یا امان حکومت اسممي هسیتند ،جیایز نمیيداننید .ایین امیر ،تأکیید
دوبارهای بر محترم بودن دارایي این گروه است 127.در ایین بیین ،اسیتثناهایي وجیود دارد،
مانند فروش کتاب مقدس قرآن 128و هر آنچه سبب تسلط اهل کتاب بر مسیلمانان شیود،
باطل و حرام اعمم شده است .قرآن کریم در این باره ميفرماید:
وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيالً.

129

سال پانزدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،3131شماره مسلسل 85

572

نتيجه

در عصری که هواپیماها ،سفر بیه کشیورهای دوردسیت را از آرزو بیه واقعییت مبیدل
کردهاند و ابزارهای ارتباطي مانند اینترنیت و شیبکههیای میاهواره ای ،مرزهیای فرهنگیي
کشورها را درنوردیده اند ،ارتباط با اهل کتاب امری ناگزیر است؛ زیرا در این دهکده جهاني،
بخش چشمگیری از جمعیت را اهل کتاب تشکیل ميدهنید و فرهنیگ ،زبیان ،سیاسیت و
اقتصاد آنها امور اجتماعي ،سیاسي ،علمي و فرهنگي را تحت تأثیر قیرار میيدهید .سیبک
و اوصیای او با اهل کتاب ،به مسلمانان در این عصر ميآموزد:

زندگي پیامبر

 .3برخم کژاندیشي برخي متعصبان ،تعامل با اهیل کتیاب ،امیری میردود و مطیرود
و اوصیای او ،حتي در خصوصيترین روابط زنیدگي؛ یعنیي ازدواج ،راه

نیست .پیامبر

تعامل با این گروه را نبستهاند؛
 .5برخم تبلین دشمنان اسمم ،صل طلبي ،خوشرویي و احترام به حقیوق ،حتیي در
تعامل با اهل کتاب ،امری شایسته است اما برخم تلقي مسامحهکاران ،دارای تسیاهل و
تسام بيحد و اندازه نیست؛
 .1داشییتن روابییط سیاسییي ،اقتصییادی و فرهنگییي بییا اهییل کتییاب ،در سیییره امامییان
معصوم

گزارش شده است .بنابراین ،مسلمانان باید با بازخواني دقییق سیبک زنیدگي

پیشوایان خود ،میان افراط و تفریط ،راهي را در پیش گیرند کیه در فرهنیگ و آییین آنهیا
هضم نشوند؛
 .1شیوه ارتباط معصومان

با اهل کتاب ،اصولي دارد که در آیات الهي به روشیني

بیان شده است .ازاینرو ،برای فهم گفتار و رفتار اهل بیت
ضروری است.

 ،دقت در آیات الهي امیری
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پینوشتها:
 . 1احزاب ،آیه .11
 .1این اصطالح برگرفته از کتاب انسان دویست و پنجاهساله ،اثر رهبر معظم انقالب ،حضرر
آیتاهللالعظمي خامنهاي است .
 . 3عميد زنجاني ،حقو اقميتها براساس قرارداد ذمه،تهران :نشر فرهنگ اسالمي.1331 ،
 . 4رررررررررررر  ،اسالم و همزيستي مسالمتآميز ،تهران :دارالکتب االسالميه.1344 ،
 . 5مائده ( )5آیه  .15
 . 3بقره ( )1آیه .144
 . 7نساء ( )4آیه .44
 .8برخي از علما با استناد به برخي از آیهها و روایتها« ،مجرس » و «صرابيين» را از اهر
کتاب مي دانند .مقاله حاضر براي دوري از این اختالف ،تنها درباره یهسدیان و مسيحيان که به یقين
از اه کتاب هستند ،بحث ميکند .
 .9ر.ک :آلعمران ( )3آیه 98؛ بينه ( )98آیه 1؛ حشر ( )59آیه  .1آلعمران ( )3آیه .77
 . 17ر.ک :سيد کاظم طباطبایي ،العروةالوثقي ،قم :مؤسسة األعلمي للمطبسعرا  1479 ،هرر .
ق ،ج ،1ص.38
« . 11يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَمَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَي وَجَعَمْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَکْرَمَکُمْ ظِنْدَ
المَّهِ أَتْقَاکُمْ إنَّ المَّهَ ظَمِيمٌ خَبيرٌ» حجرا ( ،)49آیه .13
 . 11نساء ( )4آیه  .1
 . 13اعراف ( )7آیه 171 ،35 ،17 ،13؛ اسراء ( )17آیه .17
 14در حدود شصت آیه ،با این کلمه روبهرو هستيم ،مانند انفطار ( )81آیه  .3
 . 15نهج البالغه ،ترجمه جعفر شهيدي ،تهران :انتشارا علمي و فرهنگي 1417 ،هر  .ق،
نامه  ،53ص417؛ حسن بن علي ابنشعبه حراني ،تحف العقول ظن آل الرسول ،قم :دفتر انتشارا
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اسالمي 1474 ،هر .ق ،ص.117
 . 13نهجالبالغه ،پيشين ،نامه « :59و ليکن امر النا

عندک في الحق سساء» ،نامره 77؛ نصرر

بن مزاحم ،وقعة صتين ،قم :مکتبة آیتاهلل المرعشي النجفي 1474 ،هر  .ق ،ص.95
 . 17نهجالبالغه ،پيشين ،نامه .17
 . 18نساء ( )4آیه  137ر .131
 . 19همان ،آیه .131
 . 17آلعمران ( )3آیه .199
 . 11همان 114 ،ر .113
 11عهد ذمه ،مهادنه ،امران و صرل از ایرن پيمرانهرا هسرتند .برراي مطالعره بيشرتر ،ر.ک:
محمدحسن نجفي ،جواهر الکالم في شرح شرائر اإلسالم ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر
مذهب اه بيت 1413 ،هر  .ق ،ج ،13ص.384
 13ممتحنه ( )37آیه .8؛ براي مطالعه بيشتر ر.ک :سيد محمد حسين طباطبایي ،الميهزان ،قرم:
انتشارا اسالمي جامعه مدرسين حسزه علميه قم 1413 ،هر  .ق ،ج ،19ص .47
 . 14فخرالدین طریحي ،مجمر البحهرين ،تهرران :انتشرارا مرتضرسي 1413 ،هرر  .ق ،ج،3
ص« :11البر علي ما قي اسم جامع للخير کله».
 . 15راغب اصفهاني ،متردا التاظ القرآن ،بيرو  :دارالعلم 1411 ،هر  .ق ،ج ،1ص :11البِرُّ:
التسسع في فع الخير.
 13شيخ انصاري و آیت اهلل خسیي از فقهایي هستند که داللت اخبار بر پاکي ذاتي اه کتراب
را تأیيد مي کنند ،به دالیلي مث اعراض مشهسر از این اخبار ،از افتا به پاکي اه کتاب ميپرهيزند.
این امر نشان ميدهد که این اخبار به خسدي خسد بيانگر پاکي اه کتاب است .براي مطالعه بيشتر،
ر.ک :خسیي ،التنقيح في شرح العروة الوثقي ،قم :بينرا1418 ،ق ،ج ،1ص53؛ مرتضري انصراري،
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کتاب الطهارة ،قم :کنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم 1415 ،هر  .ق ،ج ،5ص .174
 . 17محمد بن حسن حرعاملي ،وسائل الشيعة ،قم :مؤسسره آل البيرت 1479 ،هرر  .ق ،ج،1
باب  14از ابساب نجاسا  ،ح .11
 . 18حرعاملي ،پيشين ،ج ،1باب  19از ابساب غس ميت ،ح .1
 19حلي ،منتهيالمطمب ،مشهد :مجمع البحسث اإلسالمية 1411 ،هر .ق ،ج ،15ص34؛ همين
قسل در فتاواي فقها شهر دارد .صاحب جواهر مي گسید« :این همان شرطي است که پيامبر با اه
کتاب داشته است و من در قسل به جساز این امر مخالفي نمي بينم ،چنانکه عالمه در منتهري چنرين
گفته و در کتاب تذکرة ادعاي اجماع کرده است» .براي مطالعه بيشتر ر.ک :نجفري ،پيشهين ،ج،11
ص.153
 . 37محمد بن حسن طسسي ،النهاية في مجرد التقه و التتاوى ،بيررو  ،:دار الکتراب العربري،
 1477هر  .ق ،ص .597
 . 31سيد محمدعلي عاملي ،مدارک االحکام ،قم :انتشرارا آل البيرت 1411 ،هرر  .ق ،ج،1
ص.398
 . 31محمد محسن فيض کاشاني ،متاتيح الشرائر ،قم :کتابخانه آیتاهلل مرعشي نجفري1791 ،
هر  .ق ،ج ،1ص.71
 33ایشان اخبار طهار را به صراحت تأیيد کرده است .آقارضا بن محمرد هرادي همرداني،
مصباح التقيه ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي 1413 ،هر  .ق ،ج ،7ص .159
 .34ایشان در آخر امر براي مخالفت نکردن با مشهسر ،احتياط را برگزیده اسرت .محمردکاظم
آخسند خراساني ،المّمعا النيّرة في شرح تکممة التبصرة ،قم :انتشارا اسرالمي جامعره مدرسرين
حسزه علميه قم 1413 ،هر  .ق ،ج ،1ص.178

 35مانند ،سيد محسن طباطبایي حکيم در جساب استفتاء کاظم جباره عدوه ،به نق از رسهاله
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اإلسالم ،ص 171؛ آیت اهلل العظمي خامنهاي ،اجوبه االستتتائا  ،بيجا :مسسسره فرهنگري ثقلرين،
 1417هر  .ق،

313؛ براي مطالعه بيشتر ر.ک :محمد حسن زماني ،طهار و نجاست مشهرکين

و اهل کتاب ،بخش فقيهان قائ به طهار اه کتاب ،ص 139؛ محمد ابراهيم جناتي ،ادوار فقه و
کيتيت بيان آن ،بيجا :بينا ،بيتا.
 .33در آیه  18سسره تسبه ،مشرکان نجس دانسته شده اند« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُسا إِنَّمَا الْمُشْررِکُسنَ
نَجَسٌ»
 . 37اسراء ( )17آیه .77
 . 38ر.ک :سيد محمد حسين طباطبایي ،الميزان ،بيجا :بينا ،بيتا ،ج ،13ص .114
. 39بقره ( )1آیه .83
 . 47سيد محمد حسين طباطبایي ،پيشين ،ج ،1ص.33
 . 41آلعمران ( )3آیه .159
 . 41شيخ صدوق ،امالي ،تهران :انتشارا اسالميه 1473 ،هر  .ق ،ص.318
 . 43شيخ طسسي ،پيشين ،ج ،3ص.193
 . 44حشر ( )59آیه .13
 . 45راغب اصفهاني ،پيشين ،ص.411
 . 43محمد بن مکرم ابرنمنظرسر ،لسهان العهرب ،بيررو  :دار الصرادر 1414 ،هرر .ق ،ج،11
ص.189
 . 47راغب اصفهاني ،پيشين.
 . 48سيد محمدحسين طباطبایي ،پيشين ،ج ،5ص.51
 . 49انعام ( )3آیه .54
 . 57علي احمدي ميانجي ،مکاتيب الرسول ،تهران :دارالحدیث 1418 ،هرر .ق ،ج ،1ص117؛
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جعفر سبحاني ،فروغ ابديت ،قم :بسستان کتاب 1417 ،هر  .ق ،ج ،1ص.119
 . 51احمدي ميانجي ،همان ،ج ،1ص171 ، 177 ،97؛ ناصر مکارم شريرازي ،تتسهير نمونهه،
تهران :دار الکتب اإلسالمية 1413 ،هر  .ق ،ج ،1ص 598ر .599
 . 51محمد بن یعقرسب کلينري ،الکهافي ،تهرران :دار الکترب اإلسرالمية 1477 ،هرر  .ق ،ج،1
ص.349
 . 53فض بن حسن طبرسي ،إظالم الوري بأظالم الهدي ،بيجا :انتشارا اسالميه 1397 ،هر
 .ق ،ج ،1ص.155
 . 54محمد بن یعقسب کليني ،پيشين.
 . 55سيد محمد حسين طباطبایي ،پيشين ،ج ،1ص.713
 . 53محمد بن یعقسب کليني ،پيشين ،ج ،1ص.357
« .57وَ ما أَرْسَلْناکَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ» انبياء ( )11آیه  .177
 .58کلماتي مانند  Helloدر انگليسي و  Halloدر زبان آلماني و یا کلماتي مث روز بهخير،
صب بهخير ،شب بهخير که در ابتداي گفتوگس در تمام زبانها به کار ميرود.
 . 59مائده ( )5آیه .5
 . 37ابنمنظسر ،پيشهين ،ج ،11ص 333؛ طریحري ،پيشهين ،ج ،3ص175؛ راغرب اصرفهاني،
پيشين ،ص.519
 . 31طبرسي ،مجمر البيان فى تتسير القرآن ،تهران :انتشارا ناصر خسرو 1414 ،هر .ق ج،3
ص.151
 .31این حليت به شرط گفتن نام خدا در هنگام ذب آنها است .براي مطالعه بيشتر ،ر.ک :شيخ
انصاري ،کتاب المکاسب ،قم :کنگره بزرگداشرت شريخ انصراري 1415 ،هرر  .ق ،ص147؛ شريخ
صدوق ،الهداية في األصول ،قم :مؤسسه امام هادي 1418 ،هر .ق ،ص79ر .87
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 .33ابنجنيد و ابنابيعقي از آنها هستند .به نق از :زینالدین بن علي (شرهيدثاني) ،مسهالك
األفهام ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمية 1413 ،هر  .ق ،ج ،11ص.451
 . 34کليني ،پيشين ،ج ،3ص.147
 . 35على بن ابراهيم قمي ،تتسير قمى ،قرم :دارالکتراب 1478 ،هرر  .ق ،ج ،1ص133؛ حرر
عاملي ،پيشين ،ج ،14ص.33
 . 33براي مطالعه بيشتر ،ر.ک :ناصر مکارم شيرازي ،تتسير نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمية،
 1413هر  .ق ،ج ،4ص178؛ مجلسي ،پيشين ،ج ،33ص5؛ مفيد1413 ،ق ،ص13؛ شريخ مفيرد،
تحريم ذبائح أهل الکتاب ،قم :کنگره هزاره شيخ مفيد 1413 ،هر  .ق ،ص.587
. 37ر.ک :سيد محمدحسين طباطبایي ،پيشين ،ج ،5ص.318
 . 38کليني ،پيشين ،ج ،3ص .43
 . 39حر عاملي ،پيشين ،ج ،15صب  ،73ح .1
 . 77همان ،ج ،14ص.111
 . 71ر.ک :محمدحسن بني هاشمي خميني ،توضيح المسائل  21مرجر ،قم :انتشارا اسرالمي
جامعه مدرسين حسزه علميه قم 1419 ،هر  .ق ،ج ،1مسيله .1334
 . 71کليني ،پيشين ،ج ،3ص.138
 . 73همان ،ص.133
 . 74خسیي ،التنقيح في شرح العروه الوثقي ،بيجا :برينرا ،بريترا ،ج ،1ص 49ر 57؛ محمرد
ابراهيم جناتي شاهرودي ،پيشين ،ص.155
« . 75وَ إنْ جَنَحُوا لِمسَّمْم فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ ظَمَي المَّهِ إنَّهُ هُوَ السَّميرُ الْعَميم» انفال ( )8آیه .31
 . 73بقره ( )1آیه .153
 . 77کهف ( )18آیه 19؛ انعام ( )3آیه 177؛ یسنس ( )17آیه .99
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 . 78محمدباقر مجلسي ،پيشين ،ج ،11ص.353
 . 79عنکبس ( )19آیه .43
 . 87سيد محمد حسين طباطبایي ،پيشين ،ج ،13ص.173
« . 81قُلْ يا أَهْلَ الْکِتاب تَعالَوْا إلى کَمِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَکُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إالَّ المَّهَ وَ ال نُشْرکَ بهِ شَيْلاً وَ
ال يَتَّاِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُون المَّهِ».آل عمران ( )3آیه .34
 . 81کليني ،پيشين ،ج ،1ص .97
 . 83شيخ صدوق ،ظيون اخبارالرضا ،احتجاج امام رضا با علماي ادیان ،تهرران :نشرر جهران،
 1417هر  .ق،ج ،1ص.159
 . 84ابنکثير دمشقي ، ،البداية و النهاية ،بيرو  :دار الفکر ،بيتا،ج ،7ص.139
 . 85مائده ( )5آیه  44ر  .48
 . 83آلعمران ( )3آیه .13
 . 87شيخ صدوق ،ظيون اخبارالرضا ،پيشين ،ج ،1ص 158 ، 153ر .131
 . 88حر عاملي ،پيشين ،ج ،13ص.133
« . 89وَ لَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْظُونَ مِن دُون المَّهِ فَيَسُبُّواْ المَّهَ ظَهدْوَا بغَيهرْ ظِمْهمٍ » ..انعرام ( ،)3آیره
.178
 . 97ابنکثير ،پيشين ،ج ،5ص53؛ ابنسعدکاتب ،الطبقا الکبري ،بيرو  :دار الکتب العلمية،
 1418هر  .ق ،ج ،1ص.174
 . 91نهجالبالغه ،پيشين ،خطبه .17
 . 91محقق حلي ،تذکرة التقهاء ،قم :مؤسسه آلالبيت ،بيتا ،ج ،9ص.175
 . 93شهيد اول ،الممعة الدمشقية في فقه اإلمامية ،بيرو  :دار الترراث 1417 ،هرر .ق ،ص81؛
محقق حلي ،پيشين ،ج ،1ص.371

سال پانزدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،3131شماره مسلسل 85

531

 . 94کليني ،پيشين ،ج ،3ص.537
 . 95بقره ( )1آیه .153
 . 93نجفي ،پيشين ،ج ،11ص317؛ شيخ طسسي ،پيشين ،ج ،1ص.37
 . 97محقق حلي ،شراير االسالم في مسهائل الحهالل و الحهرام ،قرم :انتشرارا اسرماعيليان،
 1478هر  .ق ،ج ،1ص.371
 . 98مائده ( )5آیه .41
 . 99عميد زنجاني ،پيشين ،ص.191
 . 177مائده ،پيشين.
 . 171همان ،آیه  .43
 . 171حر عاملي ،پيشين ،ج ،17ص 193ر 197؛ نجفي ،پيشين ،ج ،11ص.318
 . 173قاضي نسرالدین شسشتري ،إحقا الحق و إزها الباطل ،قم :انتشارا آیتاهلل مرعشري
نجفي 1419 ،هر .ق ،ج ،8ص.535
 . 174شيخ صدوق ،کمال الدين و تمام النعمه ،تهران :انتشارا اسالميه 1395 ،هرر  .ق ،ج،1
ص.418
 . 175مائده ( )5آیه .5
 173در کتاب هاي بسياري ،به استناد روایت ائمه معصسم

 ،به بقاي ازدواج زن کترابي در

هنگام اسالم آوردن شسهر وي تصری شده است؛ مانند شيخ طسسي ،المبسو فهي فقهه االماميهه،
تهران :انتشارا مرتضسي 1387 ،هر  .ق ،ج ،4ص 111و 111؛ فخرالمحققين ،إيضاح التوائد فهي
شرح مشکال القواظد  ،قم :مؤسسه اسماعيليان 1387 ،هر  .ق ،ج ،1ص517؛ حسن برن یسسرف
حلي ،تبصرة المتعممين في احکام الدين ،تهران :وزار فرهنگ و ارشاد اسرالمي 1411 ،هرر  .ق،
ص137؛ شهيد اول ،پيشين ،ص187؛ محقق کرکى ،جامر المقاصد في شرح القواظد ،قرم :مؤسسره
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 1414 ،هر  .ق ،ج ،11ص 435و 435؛ شهيد ثاني ،مسهالك االفههام ،پيشرين ،ج،7

ص 335و 378؛ شهيد ثاني ،الروضة البهية ،پيشين ،ج ،5ص137؛ محمد حسرين کاشرف الغطراء،
وجيزة األحکام ،نجف :مؤسسه کاشف الغطاء 1333 ،هر  .ق ،ج ،5ص.3
 . 177شيخ مفيد ،پيشين ،ص73؛ عالمه حلي ،پيشهين ،ص537؛ فخررالمحققين ،پيشهين ،ج،3
ص.11

 . 178علي بن بابسیه ،ظمى بن موسى

 ،قم :مؤسسه آلالبيت

 1473 ،هر .ق ،ص135؛

شيخ صدوق ،المقنر ،قم :مؤسسه امام هادي 1415 ،هر .ق ،ص378؛ نجفي ،پيشين ،ج ،37ص.31
 .179محقق کرکي ،پيشين ،ج ،11ص .391این قسل را به بيشتر مترأخران نسربت داده اسرت.
یسسف بحراني در الحدائق الناضرة ،ج ،14ص ،5آن را اختيار المتأخرین ميدانرد .شرهيد ثراني در
شرح لمعه ،ج ،5ص ،118این قسل را أشهر األقسال معرفي ميکند.
 . 117ابن براج طرابلسى ،ظبد العزيز ،قم :انتشارا جامعه مدرسين حسزه علميره قرم1473 ،
هر  .ق ،ج ،1ص.187
 .111فخرالمحققين ،پيشين.
 . 111سيد مسسي شبيري زنجاني ،کتاب نکاح ،قم :مؤسسه پژوهشي رايپررداز 1419 ،هرر .
ق ،ج ،13ص.5137

 . 113شيخ طسسي ،النهاية في مجرد التقه و التتاوى ،پيشين ،ص457؛ همس ،المبسو في فقه
االماميه ،پيشين ،ج ،4ص .117
 114سعيد بن عبداهلل قطبالدین راوندي ،فقه القرآن ،قم :کتابخانه مرعشي نجفي 1475 ،هر .
ق ،ج ،1ص .135ایشان از جساز نکاح مسقت در نزد شيعه با زن کتابي برا عبرار «عنردنا» یراد
ميکند .یحيي بن سعيد حلي در الجامر لمشهرائر ،ص ،431جساز متعه با زن کتابي را به همه فقهاي
شيعه نسبت ميدهد.
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 . 115شهيد ثاني ،مسهالك األفههام ،پيشرين ،ج ،7ص151؛ ؛ فريض کاشراني ،پيشهين ،ج،1
ص149؛ نجفي ،پيشين ،ج ،37ص.31
 . 113خسیي ،صرا النجهاة ،قم :مکتب نشر المنتخب 1413 ،هر  .ق ،ج ،1سؤال 815؛ همرس،
منهاج الصالحين ،قم :نشر مدینة العلم 1413 ،هر  .ق ،ج ،1ص177؛ شبيري زنجاني ،پيشين ،ج،13
ص.5137
 . 117شبيري زنجاني ،همان.
 . 118روم ( )37آیه  .11
 .119مائده ( )5آیه .51؛ مجادله ( )58آیه  .11
 .117یکي از این مسارد خاص ،زماني است که شخص احتمال آلسده شدن به گناه را دهد و از
روي اضطرار به این ازدواج مبادر کند .
 .111صاحب جساهر با وجسد جساز نکاح متعه و دائم با اه کتاب ،همره اقسرام آن را داراي
درجههایي از کراهت ميداند ولي آیتاهلل شبيري زنجاني ،عالوه برر جرساز تمرام اقسرام ،تنهرا بره
کراهت برخي از مسارد قائ است .براي مطالعره بيشرتر ،ر.ک :نجفري ،پيشهين ،ص ،37ج ،ص31؛
شبيري زنجاني ،پيشين ،ج .5137 ،13
 . 111محمد بن مسعسد عياشي ،تتسير العياشهي ،تهران :المطبعة العلميرة 1387 ،هرر .ق ،ج،1
ص.151
 . 113عبد اهلل بن جعفر حميري ،قرب اإلسناد ،قم :مؤسسه آل البيت 1413 ،هر .ق ،ص.91
 . 114علي بن عيسي اربلي ،کشف الغمة في معرفة األئمة ،تبریز :بني هاشمي 1381 ،هر  .ق،
ج ،1ص.333
 . 115نجفي ،پيشين ،ج ،13ص. 384
 . 113همان ،ج ،41ص .489
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 . 117نجفي ،پيشين ،ج ،13ص384؛ براي مطالعه فتراواي معاصرران ر.ک :محمدحسرن بنري
هاشمي خميني ،پيشين ،مسيله .1787
 . 118انصاري ،پيشين ،ج ،1ص. 131
 . 119نساء ( )4آیه .141

