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  سخن مترجم 
  بسم الله الرحمن الرحیم                                          

حضرت محّمد مصطفی صّلی الله علیه وآله در حالی به عنوان پایان بخش سلسلۀ 

بردنـد و بـدان  الهی مأمور هدایت مردمان شد که مردم در جاهلیت به سر میپیامبران 

  .فروختند فخر می

و در . حضرتش با جهادی پیگیر و تالش دشوار، به هدایت مردمان اهتمـام ورزیـد

هـا پدیـد  این راه، از همه گونه آسایش و راحت شخصی گذشت، تا تحـّولی در انـسان

آن گرامی، جان بـر سـر آرمـان نهـاد و بـه ایـن هـدف رسـید، گرچـه در سـطح . آورد

 آغاز نیز هـدف، رسـیدن بـه کمیـت از. ها و ابوذرها و مقدادها محدودی مانند سلمان

  .نبود، بلکه محور اصلی پذیرش اختیاری هدایت الهی بود

باری، بسیاری از مردم آن روزگار، دین را نه در ژرفای جـان، کـه در ظـاهر و زبـان 

جسم خود را همراه با فرهنگ جاهلی که در جان نفـوذ کـرده بـود، بـه یعنی . پذیرفتند

 نتیجه، قبول هدایت پیامبر برایشان دشـوار آمـد، و بـه در. فضای دورۀ اسالمی آوردند

گیرِی اندک از آن معدن علم و  بهره. ها در برابر پامبر رحمت ایستادند کوچکترین بهانه

های بعد، در  منبع کرامت الهی، پیامد این عدم معرفت بود که آثار منفی خود را تا سده
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ه برخی از این گفتارها و رفتارها، سوگمندان. منش و روش و فرهنگ مسلمانان نشان داد

  .به بهانۀ تفسیری از قرآن ارائه شد که خواسته و تمایل غلط درون بر آن غلبه داشت

باری، خدای تعالی از روزهای حیات پیامبر، وظیفـۀ سـنگین تبیـین قـرآن را بـرای 

های خـود را بـه  و از همگان خواست که پرسش) ٦٤ و ٤٤: نحل(حضرتش نشان داد 

:  و نحل٧: انبیاء. (هستند» اهل الذکر«ضرتش و خاندان آن گرامی ببرند که محضر ح

٤٣(  

رسول خدا صّلی الله علیه و آله نیز در حـدیث متـواتر ثقلـین، بـه عنـوان وصـّیتی 

جاودانه، عترت را در کنار قرآن، به عنوان دو رشتۀ توأمـان بـه امـت شناسـاند کـه اگـر 

اشـند، از ضـاللت در امـان بماننـد و بـه گذشـتۀ همواره با آن دو رشتۀ هدایت همراه ب

کیـد  تکـرار ایـن حـدیث در مناسـبت. جاهلی باز نگردند هـای مختلـف، نـشان از تأ

و اشاره پیامبر به اینکه در روز جزا، امت را در ایـن . حضرتش بر این آموزۀ الهی داشت

کید دیگر بود مورد بازخواست می   .کند، تأ

های گونه گون، بر ایـن  غدیر نیز، بار دیگر به بیانپیامبر رحمت، در خطبۀ جاودانۀ 

  .حقیقت توصیه فرمود و راه هدایت را به شیواترین بیان به همگان شناساند

اّما گروهی از مردم به سوء اختیار خود، به این رهنمود خدای حکیم گردن ننهادنـد 

 بـود کـه هـای نفـسانی این کژراهه، مبتنی بـر همـان خواسـته. و راهی دیگر برگزیدند

توانستند با ورود قلبی در اسالم، آن را کنار نهنـد، امـا چنـین نکردنـد و خـود را از  می

سرنوشت تلخی که در انتظار حدیث بـود، از همـین . شاهراه سعادت محروم ساختند

  .نقطۀ انحراف رقم خورد و به عنوان میراثی سیاه برای آیندگان بر جای ماند
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ابی حدیث، نه قـرآن حکـیم و عقـل سـلیم، بلکـه در این مبنای غلط، ضابطۀ ارزی

شهرت محّدثان بود، شهرتی که در سایۀ زر و زور صاحبان قدرتهای ظالمانـه بـرای آن 

هایی هماننـد تحـریم سـؤال و منـع از اندیـشه،  بدعت. دانشمند نمایان پدید آمده بود

ا تفـسیری از ای خلوت برای مرّوجان آن فرهنگ ناتمام زمینی پدید آورد تـا ان ر حاشیه

  .هدایت تمام آسمانی نبوی بنمایانند و دیگران را بدان طریق بخوانند

        * * *     
ای اسـت کـه بـه  یکی از دستاوردهای این رویکرد غلط به تاریخ حدیث،پایان نامه

الـسنة النبویـة « میالدی در دانشگاه االزهر مصر از ان دفاع شد، با عنـوان ١٩٩٩سال 

که در آن نویسنده با ناپختگی و یکسویه بینی، نادانی خـود » سالمفي کتابات أعداء اإل

نسبت به مبانی حدیث امامیه را نشان داده و با همان جهالت، به اظهـار نظـر پرداختـه 

  .است

کـه » کتاب و عتـاب«نویسندۀ کتاب حاضر، استاد قیس بهجت العّطار، در کتاب 

جامعـة األزهـر، مـن بغـداد إلـی رسالة مفتوحة إلی کلیة أصـول الـدین «عنوان فرعی 

به آن داده ) نامه سرگشاده از بغداد به دانشکده اصول دین دانشگاه االزهر قاهره(» قاهرة

ــ ــه از کت ــه کــرده و مطالــب آن را در دو بخــش اســت، نقــدی عالمان اب مــصری ارائ

  .به چالش کشیده است) های اختصاصی های کلی و اشکال اشکال(

 به تمام کسانی که در این عرصه، بدون پـژوهش لحن کتاب، گرچه هشداری است

زنند، ولی در ساختار آسمانی ادب و انصاف، دلسوزی خود  کافی و دانش تمام قلم می

نقـدهای . نسبت به سرنوشت علم و تحقیق را در قالب کلمات خود نـشان داده اسـت
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دین این کتاب، نه تنها نویسندۀ مصری را هدف گرفته، بلکه هـر پژوهـشگری را کـه بـ

  .داند شیوه قلم زند، مخاطب خود می

خوانید که بیشتر آنهـا از منـابع تـسنن   میدر این کتاب احادیث فراوانی: یک نکته 

نقل آنها در راستای بحث مورد نظر بـوده لـذا فقـط یـک بخـش از آن . نقل شده است

اعتمـاد پس نقل این روایات  به معنای . مورد استناد بوده نه مورد قبول مؤلف یا مترجم

بلکه هر کدام از آنها بطور جداگانه جـای نقـد و بررسـی . بر تمام مضامین آنها نیست

  .تفصیلی دارد که این کتاب جای آن نیست

خوانندگان گرامی به این نکته کمـال . چون شأن این کتاب، احتجاج است نه تبیین

ا بـه معنـای دقت را داشته باشند که مبادا نقل  این متون تاریخی یا نـصوص حـدیثی ر

 صفحه ٢٥که بر ترجمه خالصه عبقات چاپ نبأ در ای  شاید مقدمه[. تأیید آنها بدانند

  ].و بتوان از آن استفاده کرد. در توضیح این نکته مفید باشدایم  هآورد

کتاب از این دانشور عراقی را بـه فارسـی برگردانـده اسـت، چند مترجم که تاکنون 

ز وجهـۀ هّمـت خـود گردانـد و بهتـرین لحظـات مـاه بازگردان پارسی این کتاب را نی

 اختـصاص داد، از آن روی کـه مـذاکرۀ علـم و دفـاع از نرمضان دو سال پیش را بـه آ

  .های صحیح آن، در شمار برترین عبادات جای دارد شیوه

شود، جبهۀ سـپاس بـه درگـاه خـدای  به انتشار نزدیک می» هشدار نامه«اکنون که 

د که توفیق این خدمت را به او داد تا خوانندگان پارسی زبان را سای قیاس بر زمین می بی

  .بر این خواِن دانش و بینش بنشاند

        * * *    
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خاضعانه از خدای حکیم خواهانم که بهرۀ معنوی این سفِر آسـمانی را تعجیـل در 

ظهور امام موعود عّجل الله فرجه قرار دهد، همان امام همام که جهـاد سـنگین تبیـین 

ح رسالت خاتم پیامبران را بر عهـده گرفتـه و هماننـد نیـای واالی خـود، زدودن صحی

زنگار جهالت از ذهِن مردمان را به عنـوان یکـی از بزرگتـرین دسـتاوردهای خـروج و 

  .آورد تحفه میظهور خود به جهانیان 

خواهم که نویـسنده و متـرجم و ناشـر را مـشمول دعـای خیـر  از خدای بزرگ می

د و به دعای خیر امام مهدی هادی صلوات الله علیـه، نـور هـدایت حضرتش قرار ده

  .آمین. خود را به تمام کسانی که دل در گرو حق دارند بتاباند

  عبدالحسین طالعی          

  عضو هیئت علمی دانشگاه قم          

  ٩٣اسفند           

  



  
  
   

  



  
  
  
  

  اهداء
  سرور رسوالن و پیامبران پاکبه صاحب شریعت تابناک، 

  ب والیت علوی حدینه دانش نبوی، سرور امامان و جانشینان بحق، صابه باب م
  ت گفتند و نوشتندقیقبه تمام صحابه و تابعین  که بر اساس ح

  به دانشگاه شریف االزهر که روزگاری لوای علم را برافراشته بود 
  کنند   میزنان را پنبه های دروغ به تمام کسانی که بافته

  ثواب این جواب را 
  کنم  ی مهدیه
  لف ؤم                

  





  

  پیش درآمد
  ه الرحمن الرحیم بسم اللّ            

و درود و سـالم بـر سـرور مـا محمـد و . ها حمد خدای راست، خداوندگار جهان
  . شان تا روز جزا و نفرین هماره بر دشمنان. خاندان پاک نهادش باد

مـرۀ خـود در مـاه یکی از دوستانم کتابی به عنوان امانت به دستم داد که از سـفر ع
هـای   هـای مـاه رمـضان بخـوانم و شـیوه کتاب را گرفتم تـا در شـب. شعبان آورده بود

گاه  را بشناسم و از پاسخدشمنان اسالم در رویارویی با سنت پیامبر  های عالمان بدان آ
  .آمد  میبدان روی که از عنوان کتاب و فهرست آن چنین مطالبی بر. شوم

 لذا نگاه مطالعه به نقد بدل شد، زیرا هـدفی ،پنداشتم  میاما واقعیت چنان نبود که
هـایی در  چنین شد که یادداشـت. آورد نمی را که نویسنده با عنوان کتابش ادعا کرده بر

حاشیه نوشتم، نخست برای خودم، و سپس به گروهی از برادران دادم تا نسبت به ایـن 
  . تفاوت هشیار شوند

 نویسنده به گروه حدیث نبوی در دانشکده اصول است کهای  اصل کتاب پایان نامه
 تقـدیم »سـالمأعـداء اإل کتابـات السنة النبویة في«، تحت عنوان دین دانشگاه االزهر

  . ؛ و در دو مجلد منتشر شده استکرده
و بــه تــاریخ  ،١انــد  نظــارت داشــتهپایــان نامــهســه تــن از اســاتید االزهــر بــر ایــن 

                                                           
دکتـر و ،  بـه عنـوان اسـتاد راهنمـااسـماعیل عبـدالخالق دفتـارشیخ دکتر : این سه تن عبارتند از .١

از گـروه علـوم حـدیث دانـشکده اصـول دیـن هر دو ؛ به عنوان استاد داورعبدالمهدی عبدالقادر
؛ از  گـروه علـوم حـدیث دانـشکده  به عنوان اسـتاد داور دکتر محروس حسین عبدالجوار.قاهره

  .های اسالمی پژوهش
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  .اند ویب کرده با درجه ممتاز آن را تص١٥/٤/١٩٩٩
داده  ای پایان نامـهکه به چنین ای   االزهر، و درجهمحترمبا مرور کتاب، از دانشگاه 

شناختیم، یکی از مراکز علمی بـا درجـه   می آنچه ما از االزهر.، به شگفت آمدماست
های  زمینهمذاهب مختلف و  و تفاوتباال در عالم عربی و اسالمی بود که در سطوح م

  .های نیکویی به امت اسالمی داده بود ، ثمرهگوناگون
که  در حالیدهد،   میدر زمینه علوم اسالمی درجه ممتازای  چگونه االزهر به رساله

که کوچکترین دانشجوی علوم دینـی بایـد از آن دور باشـد، است سرشار از خطاهایی 
هـای  نویسد و مطالعه تطبیقی میان دیدگاه  میچه رسد به استادی که درباره سنت نبوی

کنـد؟ و   میگونه تفسیر  چگونه نصوص کتاب و سنت را بدینکند؟  میمختلف را ادعا
  استادانی دور مانده است؟چگونه چنین امور بدیهی از دیدۀ چنین 

توانـستیم ادعـا   مـیبود،  به دارالکتب مصر نمی٢٠٠١/ ١٤٨٥اگر شمارۀ واسپاری 
 آن انـد، زیـرا سـطح علمـی ت دادهکنیم که این کتاب را بیهوده به دانشگاه االزهر نـسب

  .هرگز با االزهر نسبتی ندارد
شـوم تـا   مـیهای نحوی کتاب را یادآور از لغزشای  در این فرصت کوتاه، فقط پاره

  :گواهی بر صحت مدعایم باشد
 که استاد داور دکتر عبدالمهدی عبدالقادر عبـدالهادی نوشـته،ای  در تقدیم نامه .١
   . کبیرا:  صحیح آن /)ص هفت(» لقرآن و السنة کبیرو کان نصیب ا«: خوانیم می

  . امتدادا : صحیح/) ١١، س ٧٢ص (» ين له امتداد یسرأنجد «. ٢
ص ( » االسالم قـرآن و  سـنةلتعریة دورهم الخطیر في الطعن و التشکیک في«. ٣

  . و سنةقرآناً :  صحیح/) ٥، س ٧٣
اال نفـر ] و آلـه[ه علیه اللّ ه صلی بغضهم و تکفیرهم و لعنهم صحابة رسول اللّ «. ٤
  .  یسیراً اال نفراً :  صحیح/) ١٠ س ٨٧ص (» یسیر
 /) ١٩، س ٢٢٠ص (» و استدّل بالحدیث االول قدیما الشیعة اإلثنـی عـشریة«. ٥



 ١٧ ..............................................................................پیش درآمد 

  .اإلثنا عشریة: صحیح
 س ٢٥٩ص  (»كو نسوق هنا نموذج من ذل«: به خط سیاه درشت نوشته است. ٦

  .نموذجاً :  صحیح/) ١
/ )  ١٨، س ٢٨٦ص  (») و اصحابه و التـابعینالنبي(نفس الوقت الکّل و في «. ٧

  .و التابعون: صحیح
:  صـحیح/) ١ س ٢٩١ص (»  إبطال إلعجاز القرآن، بل حفاظـاً ك ذللیس في«. ٨
  .فاظبل ح
   .کثیراً :  صحیح/) ١٨ و ١٧، س ٢٩١ص (»  کثیر من سنته أملی النبيکما«. ٩

   .دائراً :  صحیح/) ٢٠ س ٢٩١ص  (» دائر مع الخوفو کان النهي«. ١٠
ابو سعید :  صحیح/) ٢٠ س ٢٩٢ص (» ي سعید الخدري یقول ابك ذليو ف«. ١١
   .يالخدر
 ٣٠٥ص (»  مکان واحد زمن ابوبکر الصدیق، و ترّدد ابوبکري ف عاماً تدویناً «. ١٢

  ). در هر دو مورد( بکر ياب:  صحیح/) ٦س 
  .  بکرياب:  صحیح/) ٩ س ٣٠٥ص (» إّن تردد ابوبکر و زید«. ١٣
ــاء الراشــدینهفاصــحاب«. ١٤ ــی رأســهم الخلف ــع و عل  /) ١ س ٣٠٩ص (»  أجم
  . الراشدون: صحیح
  . هاشم ابو:  صحیح/) ٢ س ٣١٦ص (»  هاشمي و ابي الجبائكو منع من ذل«. ١٥
  . أّن اإلمام علیاً :  صحیح/) ٧ س ٣٢٨ص (» يزاعمین أّن اإلمام عل«. ١٦
  .  اجتهادیاً موقفاً :  صحیح/) ١١ س ٣٢٨ص (» يوقف إجتهادو إذا کان هذا م«. ١٧
:  صـحیح/) ١٨ س ٣٤١ص (» بأّن نهی عمر عن اإلکثار من الروایـة کتمانـاً «. ١٨

  . کان کتماناٌ : کتمان، یا
:  صـحیح/) ١٠ و ٩ س ٣٤٧ص (»  بکـري مقدمتهم ابـيأما اهل السنة و  ف«. ١٩

  . بکر ابو
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  .ي بکراب:  صحیح/) ٦ س ٣٥٤ص (» بکر بوأه زمن  لکتاب اللّ حفاظاً «. ٢٠
 س ٣٥٤ص (» غالة الشیعة الزاعمین اّن اهل السنة و فی مقدمتهم ابی بکـر«. ٢١

  . ابوبکر:  صحیح– )١٠و ٩
ــرة».٢٢ ــی هری ــا روی اّن اب ــذا ال یعارضــه م :  صــحیح–) ٢ س ٣٥٧ص  (» و ه
  . اباهریرة
:  صـحیح–) ١١ و ١٠ س ٣٦٦ص (» ألّن الحفظ و إن کان خـوان و ضـعیف«. ٢٣

  . خوانا و ضعیفا
 –) ٥ هـامش ٣٦٨ص (» بل و کان فعله تحقیقا لما هـّم بـه ابیـه عبـدالعزیز«. ٢٤
  ابوه : صحیح
 »الجواب علی ما یزعمه بعض الرافضة أّن أهل السنة و فی مقدمتهم ابی بکر«. ٢٥

  . ابوبکر:  صحیح–) ٣٧٠ص (
  . تکذیبا:  صحیح–) ١٨ س ٣٧٠ص  (»القول تکذیبلکان ذلک «. ٢٦
الحدیث، فتـذاکروا مـا عرفـوا و و کثیرا  ما کان التابعون و أتباعهم یتذاکرون «. ٢٧

  . و یترکون... .فیأخذون:  صحیح–) ٦ س ٤١٥ص  (»یترکوا ما أنکروا
  .بعیدون:  صحیح–) ١ س ٤٢٧ص  (»بأّنهم بعیدین عن اإلسالم«. ٢٨
ابـی سـعید : حیح ص–) ١٨ س ٤٣٥ص  (»فقد مّر موقف ابوسعید الخدری«. ٢٩

  . الخدری
تـوان آن را از   نمـیاز دریای خطاهای نحوی این پایان نامه اسـت کـهای  اینها قطره

  .دانشگاه االزهر انتظار داشتیک رسالۀ پایان نامۀ تصویب شده 
از ای  شود که تنهـا بـه پـاره  میاز دیدگاه درونمایه، نکات زیادی در این کتاب دیده

نکات در دو باب تحت عنوان اشکالهای عمومی و اشـکالهای این . شود  میآنها اشاره
  .و پایان بخش کتاب، خاتمه خواهد بود. شود  میخاص یاد

  



  
  
  

   اول فصل
  هاي عمومی اشکال





  

  
  
  :  اولبخش

  هدف هاي پراکنده و بی هاي ناشی از نقل تناقض
  

کار و نوآوری بینیم، نویسنده هیچ ابت  نمیای در دو جلد کتاب طرح نو و اندیشۀ تازه
ها را به بازگویی سخنان  بلکه بار برگه. و سخنی برخاسته از فکر نو نیاورده است. ندارد
  پیش از خود سنگین کرده است، تا آنجـا کـه گـاهی حتـی عبـارت آنهـا را تغییـرافرادِ 
تـألیف باشـد، بـه گـردآوری نظـرات بدین سان کتاب شربینی بیش از آنکـه . دهد نمی

  . دده  میدیگران بها
نگارش رسالۀ دانشگاهی است که باید اندیشۀ جدیـدی این روش مخالف با شیوۀ 

  . را بر عهده گیردای  ناکاویده را بکاود، یا نوکاوی مسئلهای  بیاورد و مسئله
انباشته از نقـل ای  بلکه با مجموعه. بینیم  نمیهیچ یک از این موارد را در این رساله

  . های کشکولی روبروییم
  . آید  می از این مدعا در پیشواهدی  
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  دیدگاه در مورد خوارج .1-1
شربینی در فصل یکم مبحث دوم بـه خـوارج تاختـه و گفتـه کـه در میـان آنهـا نـه 

  .صحابی بود و نه تابعی
 از سران خوارج –در حالی که ذوالثدیه . آورد  میالبته این سخن ناروا را از دکتر زهو 

 شـربینی خـود بیـان.  از تابعین در میان آنهـا بودنـدنیز گروهی.  در شمار صحابه بود–
الزمۀ این سـخن . گردد  میدارد که آغاز پیدایش آنها به رویداد تحکیم در صفین بر می

گویـد کـه   مـیآنگاه در چند سطر بعد. باشندبسیاری از خوارج از تابعین آن است که 
! عدالت پیشه کن! ای محمد«: یکی از خوارج است که به پیامبر گفت» ذوالخویصره«

کند که در میان خوارج هیچ صحابی   می حال چگونه ادعا»!خدا را پروا دار! ای محمد
  نبود؟

کند که آنان دشمنان سنت بودند، منحرفانی با طبع   میبه هر حال، از ابن حزم نقل
شـربینی (. ندآگاهی به سنت نداشـتبیابانی، که هیچ یک از آنان فهم درست از قرآن و 

٨٠ – ٧٥: ١(  
شود که بخاری در صحیح خود از خوارج نقل کـرده   میاما  او با این مشکل روبرو

  : نویسد  میبدین روی. و به سخن عمران بن حّطان احتجاج کرده است
بلکـه . نباید از نظر دور داشت که این حکم بر تمـام افـراد خـوارج تـسّری نـدارد«

یـن شـدند و بـه روایـت حـدیث روی برخی از آنان پس از این زمان پیشوا و فقیه در د
  چنانکـه ابـن الـصالح در مقدمـۀ خـود–برخی از ائمۀ حدیث مانند بخـاری . آوردند

مثال به عمران بن حّطان که از خـوارج بـوده اسـت، . اند ه بر آنها اعتماد کرد–گوید  می
  )٨٦:  نقل از کتاب الحدیث و المحدثون٨١ – ٨٠: ١شربینی (» .کند  میاحتجاج

 )شرح صحیح بخاری( از کتاب فتح الباری – و در واقع چهار وجه –وجه سپس سه 
 تمام آنهـا بـر  که بخاری در روایت خود از ابن حطان یاد کرده استبرای حفظ آبروی



 ٢٣ .................................  هدف های پراکنده و بی های ناشی از نقل تناقض:  بخش اول

     ١.کند  نمیمرویات ابن حطان در بخاری تطبیق
دکتر «: نویسد  می»گویند؟  میآیا خوارج در نقل حدیث دروغ«سپس تحت عنوان 

دروغ بستن خوارج بر " السنة و مکانتها فی التشریع" تحت این عنوان در کتابش سباعی
وجود  پیامبر ر دلیلی محسوس بر دروغ بستن آنها بگوید میو ... .کند  میپیامبر را نفی

  » .ندارد
  : کند  میآنگاه پس از نقل کالم سباعی دو جمله از او نقل

ایـن احادیـث «: آورد که گفـت  میج خ خوارو شیی از کالمی از ابن لهیعه یکابتدا
گیرید، زیرا ما هـر وقـت بـه   میپس بنگرید که دین خود را از چه کسی فرا. دین است

  ».کردیم  مییافتیم، آن را به حدیثی بدل  میامری تمایل
این حدیث را جعـل خوارج و زندیقان «: دوم کالم عبدالرحمان بن مهدی که گفت

وقتی حدیثی از من به شما رسید، آن را : که فرموده استنسبت دادند  پیامبر و بهکردند 
  » .بر قرآن عرضه کنید

زیرا به حـدیثی . کند که این دو کالم را نپذیرفته است  میسپس از دکتر سباعی نقل
آورد که خوارج بـدتر از   میآنگاه از ابن تیمیه. دست نیافته که خوارج جعل کرده باشند

   ٢.ندگوی  نمیرافضیان اند، ولی دروغ
..... پـذیرم  مـیمن با دکتر سباعی هم عقیده ام و تـرجیح او را«: افزاید  میشربینی

و اخباری که آنها را به جعـل حـدیث . زیرا دلیلی وجود ندارد که خوارج دروغ بگویند
رود؛ در حـالی کـه اخبـاری کـه   میدارد، ضعیف اند و احتمال تأویل در آنها  میمتهم

  ٣».کند، صریح و روشن اند  میند و دروغ را از آنها نفیرسا  میراستگویی آنها را

                                                           
 کتاب اللباس، باب لـبس الحریـر للرجـال و قـدر مـا ، نقل از فتح الباری١:٨١شربینی : بنگرید .١

  ٥٨٣٥ رقم ٢٩٦: ١٠یجوز منه 
   نوشته سباعی ٨١ – ٨٣: ١ يسالمي التشریع اإل نقل از کتاب السنة و مکانتها ف٨٣: ١شربینی  .٢
  ٨٥: ١شربینی  .٣
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کوشد تا شبهۀ عرض احادیث بر قرآن   میاما نویسنده در مطلب اول از مبحث دوم
بـدین روی احـادیثی را کـه مخالفـانش در ایـن موضـوع .  بزدایـد– به پنـدار خـود –را 

  . کند  می، یاداند هآورد
احـادیثی از مـن منتـشر «: ت شده استنخستین حدیث آن است که از پیامبر روای

و هـر . هر کالمی که به شما رسید و موافق قرآن بود، از سـوی مـن اسـت. خواهد شد
  . »آنچه از من به شما رسید که مخالف قرآن بود، از من نیست

شربینی این حدیث را بر اساس کالم دکتر محمد ابی زهو، و تعلیقۀ اسـتاد محمـد 
 کنـد،  رد مـیتاب اإلحکام، و کالم بیهقی در دالئل النبـوةشاکر، و کالم ابن حزم در ک

  : گوید  میسپس
خداوند، ما را به پیروی مطلـق از پیـامبرش امـر فرمـوده، : امام ابن عبدالبّر گوید«

و مانند بعـضی از . بدون اینکه آن را مقید سازد، همانگونه که به پیروی قرآن امر فرمود
: عبدالرحمان بن مهدی گوید. »ب خدا موافق باشدتا آنجا که با کتا«: منحرفان نگفت

وقتی حـدیثی از مـن بـه : زندیقان و خوارج این حدیث را جعل کردند که پیامبر فرمود
  ١».شما رسید، آن را بر قرآن عرضه کنید

 به پیروی از سباعی حکم بـه ضـعف ٨٥ را که در صفحه ینمی دانم چگونه حدیث
البتـه پاسـخ ! کنـد؟  مـیبن عبدالبر بدان احتجـاج به تقلید از ا٢٢٥آن داد، در صفحه 

کشاند، زیرا   مینقل قول های کور و بی هدف او را به چنین تناقض هایی: روشن است
 .کوشد از نمد دیگران برای خود کالهی بدوزد  می، و هموارهمستقل نداردای  او اندیشه

و گفتـار . پنـدارد  مـیبینیم هر جا به دلیل نیازمند شد، این سخن ضـعیف را دلیـل می
اما زمانی که مخالفانش به ایـن حـدیث . آورد  می،اند هکسانی را که بدان استدالل کرد

  . دانند  میآورد که آن را ضعیف  میکنند، سخنان کسانی را  میاستدالل
ولی در . کند  میلذا در زمان دفاع از بخاری، جعل حدیث توسط خوارج آن را نفی

                                                           
  .  نوشته ابن عبدالبر١٩١ – ١٩٠: ٢ نقل از کتاب جامع بیان العلم و فضله ٢٢٥: ١شربینی  .١
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  . داند  میخوارج را جاعل آن، رّد عرض حدیث بر قرآنزمان 
اهمیت فرقه «کافی است ببینی که در مبحث اول از فصل اول کتابش تحت عنوان 

 عرضه حدیث بر قـرآن خبر این نکته را که خوارج »پژوهی در تاریخ برای سنت مطهر
  : نویسد میو  گیرد ، مسّلم میاند هرا جعل کرد

 از اندیشه هـایی –به عوام مسلمانان  چه رسد –بسیاری از دانش پژوهان .. .چهارم«
بهترین دلیل بر این مـدعا،  اندیـشه هـا و و ... .که جهان را به موج انداخته، بی خبرند

 از عباراتی است کـه مـسلمانان در بـسیاری از جوامـع اسـالمی خـود بـه کـارای  پاره
: ه کـهبرند، بدون اینکه بدانند که ریشۀ اصلی آن از خوارج است، مانند ایـن جملـ می

  ١» و سنت هرگز حجت نیست،هیچ یک  از احکام شریعت، دلیلی جز قرآن ندارد"
ر بر ایـن رسـاله را بـدان ظدوست دارم نظر برادران نااست که ای  این نخستین نکته

  . طلبم  میجلب کنم؛ و از خوانندگان گرامی در این مورد، انصاف در قضاوت را
  

  حدیث غدیر . 2 ـ 1
اقض و لغزش، انکار حدیث غدیر است که شربینی به تقلیـد از نمونۀ دیگر برای تن

  : نویسد  می.پردازد  میابن تیمیه و تابعانش به انکار آن
داننـد، حـدیث غـدیر خـم اسـت، در   مـیاز جمله این احادیث که آن را صحیح«

این حـدیث در نظـر ..... حالی که نه راویان آن عدالت دارند و نه سند آن متصل است
پیروان اهـل ( حدیثی است دروغین که هیچ مبنایی ندارد به لفظی که اینان اهل سنت،

  ).٩٧ – ٩٦: ١شربینی ( »کنند  میاز طاغوت های خود روایت) بیت
  : نویسد  میآنگاه در پانویس همان صفحه

راه هـایی کـه  (»الطرق التی یعرف بها الکذب المنقـول«امام ابن تیمیه در فصل «

                                                           
  ٧٤: ١شربینی  .١
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یکی از این مـوارد، مطـالبی اسـت کـه : نویسد  می)شود  میدروغ منقول بدان شناخته
در . راوی منفردا نقل کند، و اموری در بر گیرد که انگیزه هایی بـر نقـل آن وجـود دارد

دانیم این مطلـب   میاین شمار است نقل نص بر خالفت علی؛ زیرا به دالیل مختلف
ته هـای دکتـر علـی دهد بـه نوشـ  میتوضیح بیشتر ارجاعسپس برای .... .دروغ است

سالوس، مختصر التحفة االثنی عشریة آلوسـی، العواصـم مـن القواصـم نوشـته ابـن 
 – ٩٦: ١شــربینی (» عربــی، نوشــته هــای موســی موســوی و دکتــر مــصطفی حلمــی

  ). پانویس
  : گوییم  میدر پاسخ

  .  گرفتار تناقض شده است،نویسنده در مورد چگونگی تعبیر از آل بیت.١
در «: نویسد  مینامد، مانند همین مورد و مورد دیگر که  می»اغوتط«گاهی آنها را 

شربینی (» کنند  میاینجا بیش از دو هزار حدیث از طاغوت های معصوم خود روایت 
: ١شـربینی ( »آن کتاب شامل هزاران نص از طاغوت های آنهـا اسـت«: و نیز) ٩٣: ١

٩٤.(  
   .گوید  میدیگر سخنای  اما در جاهای دیگر به گونه

پـردازد کـه علـت منـع تـدوین حـدیث را   میدر موردی به عقیدۀ برخی از شیعیان
واقعیت بر خـالف ایـن «: نویسد  می،داند  می»نگرانی خلفا از نشر فضائل اهل بیت«

بـه . رسـاند  میسنت صحیح در اختیار ما است که دروغ بودن این ادعا را. مدعا است
بینـیم کـه سرشـار اسـت از   مـیحابهمجرد یک نظر بر کتابهای مناقـب و فـضائل صـ

» ....احادیث صحیح که در فضیلت اهل بیت علیهم الصلوة و السالم وارد شده است
  ).  پانویس٢٩٦: ١شربینی (

ایـن «: نویـسد  مـینیز در زمینۀ دفاع از منع تدوین حدیث به دلیل مصالح خاصی
 نه بـرای پوشـاندن کار، نه به دلیل عدم رغبت به حدیث بود، نه برای تعطیل حدیث، و

پندارنـد؛  زیـرا فـضائل اهـل   می، چنانکه رافضیانامامت آنانادّلۀ فضائل اهل بیت و 



 ٢٧ .................................  هدف های پراکنده و بی های ناشی از نقل تناقض:  بخش اول

بیت و ادّلۀ امامت آنان و شواهد جایگاه واالی خاندان پیامبر، در دیگر کتابهای سـنت 
  ).٣٤٥: ١شربینی (» .در باب مناقب و فضائل صحابه نقل شده است

یـا احادیـث وارده در فـضائل اهـل بیـت و امامـت و آ: اینک خواننده قضاوت کند
جایگاه واالی آنان صحیح است یا اینکه آنها طـاغوت هـستند؟ مـوارد مـشابه ایـن در 

  . کتاب کم نیست
پاسـخ ابـن . خواهیم به تفصیل سخن گـوییم  نمیدر مورد اعتبار حدیث غدیر. ٢  

 و ٢١٨ – ٢١٧: ١الغـدیر  و ٩ تا ٦ مجلد ،نفحات االزهارتیمیه در منابع دیگر همچون 
  . شود  میدر اینجا به اشاراتی اکتفا.  آمده است٢٨٢ – ٢٧٠

که اسـانید صـحیح و حـسن در اند  هاین حدیث را بیش از صد صحابی روایت کرد
  . آنها زیاد است

 را ترمـذی و نـسائی )مـن کنـت مـواله فعلـی مـواله(حـدیث «: ابن حجر گویـد
ابی مـستقل در مـورد آن نوشـته و که ابن عقـده کتـطرق آن بسیار زیاد است . اند هآورد

فتح البـاری فـی شـرح صـحیح ( ».شمار زیادی از اسانید آن  صحیح و حسن هستند
  )٦١: ٧البخاری 

یک مجلد در مورد طرق این حدیث دیدم که نوشتۀ ابن جریر طبری «: ذهبی گوید
  ). ٧١٣: ٢تذکرة الحفاظ ( »از کثرت طرق آن به حیرت افتادم. بود

طبری طرق حدیث غدیر خم را در چهار جزء گرد آورده کـه «: ر جای دیگر گویدد
بخشی از آن را دیدم و از گسترۀ این روایات خیره شدم و بـه وقـوع ایـن رویـداد یقـین 

  ). ١٧٥رقم /٢٧٧: ١٤سیر اعالم النبالء ( »یافتم
د آن حدیث من کنت مواله اسانید نیکـو دارد و در مـور«: گوید  میو در جای دیگر

 ضـمن شـرح حـال ٩٦٢رقـم /١٠٤٣: ٣تذکرة الحفـاظ ( »ام مستقل نگاشتهای  رساله
 را عالمه محقق مرحـوم سـید عبـدالعزیز توضیح اینکه متن کامل رساله ذهبی. حاکم

  ).  آورده است»الغدیر فی التراث االسالمی«طباطبایی به پیوست کتابش 
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ی صاحب تفسیر و تـاریخ دو ابوجعفر محمد بن جریر طبر«: نویسد  میابن کثیر  
البدایـة و ( »مجلد در باب این حدیث نوشته که طرق و الفـاظ آن را گـرد آورده اسـت

  ).١٤٦: ١١النهایة 
دعـاة الهـداة الـی حـّق «طـرق ایـن حـدیث را در کتـابم «: حاکم حسکانی گوید

 ٢٥٢: ١شواهد التنزیل  (» در ده جزء به تفصیل استقصاء کرده و برشمرده ام»المواالة
  ). ٢٤٦ذیل حدیث 

نـزد سـعید بـن حـداد نشـسته بـودیم کـه پیـک «: ذهبی از ابوبکر لباد آورده است
پـیش او رفـتم در حـالی کـه ابـوجعفر : گفـت.   آمـد– یعنی مهدی عباسـی –عبیدالله 

کتابی . نشستم. بنشین: گفت. مسائل سخن گفتمای  در مورد پاره. بغدادی ایستاده بود
کتاب در مورد حدیث . این کتاب را بر شیخ عرضه کن: ر گفتلطیف آورد و به ابوجعف

  . غدیر خم بود
ایـن حـدیث صـحیح اسـت و مـشایخ حـدیث برایمـان روایـت : افزایـد  میذهبی

  ).  شرح حال ابن حداد– ١١٦رقم / ٢٠٦: ١٤سیر اعالم النبالء ( »اند هکرد
ن از حدیث غـدیر خـم را صـد تـ«: گوید) ٣٨٥متوفی (عمر بن احمد بن شاهین 

ایـن حـدیث اسـتوار . که عشرۀ مبشره در شمار آنان هستنداند  هرسول خدا روایت کرد
چنین فضیلتی ویژۀ علی است که هیچ کـسی در آن . است و ضعفی در آن سراغ ندارم

 ذیـل ١٣٨: الکتاب اللطیف لشرح مذاهب اهـل الـسنة( »فضیلت با او اشتراک ندارد
کند که این حدیث را ترمذی در سـنن،  می محقق کتاب در پانویس اشاره. ٨٨حدیث 

  ). اند هابن ابی شیبه در مصّنف، حاکم در مستدرک، احمد در مسند آورد
  :اند هآوردتواتر حدیث غدیر را اینان 

  .  شرح حال مطلب بن زیاد٨٦شماره /٣٣٤: ٨ سیر اعالم النبالء ـ ذهبی ●
  ٩٠٠٠ ذیل حدیث ٢١٨: ٦ فیض القدیر ـ مّناوی ●
 مرقـاة المفـاتیح –کنـد   مـی از برخی از حافظان، تواتر حدیث را نقلعلی قاری ●
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  ٦٠٩١ ذیل حدیث ٤٦٤: ١٠
  . شمار اینان زیاد است که نیازی به استقصاء ندارد

  : ، ماننداند ههمچنین گروهی از دانشمندان به صحت حدیث غدیر اعتراف کرد
در آنجـا . صین شرح حـال ابوحـ١٨٢شماره /٤١٥: ٥ سیر اعالم النبالء ـ ذهبی ●
  . الحدیث ثابت بال ریب: گوید
انـه : گویـد. باب اول فـصل پـنجم/ ٤٢:  الصواعق المحرقةـ ابن حجر هیتمی ●

  .حدیث صحیح ال مریة فیه
والحاصـل اّن هـذا الحـدیث : گویـد. ٤٦٤: ١٠ مرقـاة المفـاتیح – علی قـاری ●

  . صحیح ال مریة فیه
  . ٩٦:  جواهر العقدین–سمهودی  ●

  . یگر که بسیار بسیار زیادندو گروهی د
بلکه به تواتر نیمۀ اول آن عقیده  ،امام البانی نیز در بارۀ صحت آن سخن گفته است

خالصۀ کالم اینکه حدیث مورد بحث یعنی حدیث غدیر «:  گوید، و در این زمینهدارد
حدیثی است که دو بخش آن از پیامبر صلی الله علیه و آله صحیح است، بلکه بخـش 

 ن متواتر است، چنانکـه بـر کـسی کـه اسـانید و طـرق آن را تتبـع کنـد، پوشـیدهاول آ
  »....ماند نمی

انگیزۀ من برای سخن گفتن در مورد این حدیث و بیـان صـحت «: افزاید  میالبانی
بخش اول حدیث را ضـعیف دانـسته و آن چنین است که دیدم شیخ االسالم ابن تیمیه 

ع در  از  افراط او  در تسّر ـ به عقیدۀ من ـ برخورد این. بخش دوم را دروغ پنداشته است
شود که قبل از بررسـی کامـل در جمـع طـرق و دقـت در   میتضعیف احادیث نتیجه

  ١».کند  میارزیابی آنها به سرعت حکم به ضعف آنها
  انکار– به تقلید از ابن تیمیه –شربینی حدیث غدیر و تواتر آن را : گوییم  میاینک. ٣

                                                           
  ٣٤٤ -٣٤٣: ٤سلسلة االحادیث الصحیحة  .١
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جالب اینکـه خـود در جـای دیگـر . بهانۀ اینکه صحیح نیست و سند نداردکند، به  می
 – در تخیـل خـود –وی در موضع دفاع از سـنتی کـه آن را . کند  میاین مدعا را تکذیب

  : نویسد  میبیند،  میمنحصر به کتابهای تسنن
این است سنت پیامبر که در البالی کتابهای معتمـد عالمـان مـورد وثـوق  امـت «

صـحت . اند هآنان مطالب صحیح را از ضعیف جدا و مشخص کرد.  ه استجای گرفت
از آن مطالب روشن اسـت، همچـون بخـاری، مـسلم، موطـأ، مـستخرجات، ای  پاره

صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمه، صحیح ابی عوانه، صحاح ابن سکن، المنتقـی 
  ١. یقات ذهبینوشته ابن جارود، المختارة نوشته ضیاء مقدسی، مستدرک حاکم با تعل

 در کنـار هـم ـ از صحیح و حـسن و ضـعیف ـالبته گروهی دیگر تمام احادیث را 
   »....اند هآورد

پوشیم که قطعا درسـت نیـست و در جـای خـود   میاز بررسی صحت کالم چشم
  . باید بحث شود

  :گوییم  میاما به فرض صحت کالم
دانـد،   مـیا را قطعـیاز این کتابها که شربینی صـحت آنهـای  حدیث غدیر در پاره

یـا بـه صـحت غـدیر : اینک او باید یکی از این دو مطلب را بپذیرد. روایت شده است
  .اعتراف کند، یا از عقیده به صحت  کتابهای یادشده برگردد

ابن حبان در صحیح خود حدیثی آورده که علی علیه السالم جمعی از اصـحاب را 
، برخیزند و اند هکه اگر آن را از پیامبر شنیددر مورد برخی از احادیث پیامبر سوگند داد 

در ضـمن ایـن ). این گروه احادیـث بـه حـدیث مناشـده شـهرت دارد. (گواهی دهند
حدیث، امیر المؤمنین علیه السالم آن گروه را سوگند داد که آیا این حدیث را از پیـامبر 

 مـن وااله و عـاد من کنت مواله فإن هذا مواله، اللهم وال«: که فرموده استاند  هشنید

                                                           
  ٢٠:  نقل از رساله مستطرفه٣٧٣: ١شربینی  .١
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   .١»من عاداه
حاکم نیشابوری حدیث غدیر را بارها در مستدرک خود آورده اسـت کـه ذهبـی در 

؛ گـاهی ٢کنـد  مـیبعضی از این موارد تعلیقه دارد؛ در برخی موارد حدیث را تضعیف
؛ و گـاهی ٣پـذیرد  مـیعقیدۀ حاکم در مورد صحت آنها راکه یعنی اینکند   میسکوت

  .٤گوید  می را آشکاراصریحا صحت آنها
این کتـاب را بعـضی . ضیاء مقدسی حدیث غدیر را در کتاب المختارة آورده است

بر مستدرک حـاکم تـرجیح ) ١١٢: ١مانند احمد شاکر در الباعث الحثیث (از مشایخ 
  . اند ه آن را از مقدسی نقل کرد٦ و سمهودی ٥سیوطی. اند هداد

امـا عمـاد . ی بـه انکـار آن نیـستپس حدیث غدیر متواتر و صحیح اسـت و راهـ
  . کند  میشربینی به تقلید از ابن تیمیه و گروه او آن را انکار

 رسـد، آن را کـاری صـحیح  میجالب اینکه وقتی به رویداد منع تدوین حدیث. ٤
کند کـه موقـوف اسـت، ولـی آن را در   میوی در این جهت به حدیثی استناد. داند می

چنانکـه در .  حسن ظن خود بـه صـحابی را نـشان دهـدگیرد تا  میحکم مرفوع السند
: ١، فـتح المغیـث سـخاوی ٣٢ – ٢١: ٢ بـه نقـل از المحـصول رازی ٢٨٠: ١کتابش 

  . آورد  می٢٨٠: ١، و توضیح االفکار ١٩١ – ١٩٠: ١، تدریب الراوی ١٤٤
  : نویسد  میسپس 

وسـی حـافظ هیثمـی روایـت ابـوبرده بـن ابـی م: در مورد آثار موقوف باید گفت«
اشعری به ِاسناد طبرانی در معجم کبیر و بـّزار در مـسندش و بقیـۀ روایـات موقـوف را 

                                                           
  ٣٧٦: ١٥صحیح ابن حبان  .١
  ٣٧١، ١١٦، ١٠٩: ٣مثال  .٢
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  ١٨١: ٢الجامع الصغیر  .٥
  ٥٧: جواهر العقدین .٦
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و برای حجیت در بـاب . کنند  میروایات مقطوع نیز همدیگر را تأیید. داند  میصحیح
  )٢٨١ – ٢٨٠: ١شربینی  (».خود مفید است

:  اسـتدر بارۀ شروط احتجاج به حدیث ضعیف، به منابع زیر ارجاع دادهشربینی 
، ١٧٧ -١٧٦: ١، تـدریب الـراوی ٨٦: ١، فتح المغیـث ٣٥: علوم الحدیث ابن صالح

  . ٣٤: الباعث الحثیث
در بـاب  . کنـد  مـیوی در جای دیگـر در مـورد حـدیث موقـوف چنـین قـضاوت

آورد،   می در شمار ادّلۀ آن حدیث معاذ بن جبل را،استدالل به صحت اجتهاد صحابی
سـند آورد کـه   میوی کالم صریح ترمذی را.  مأموریت فرستادزمانی که پیامبر او را به

 به نظر او تا پیامبر متصل نیست، سپس راه هایی برای صـحیح دانـستن آناین حدیث 
 گرچـه اعتـراف. کنـد  مـیآنگاه تالش ابن قیم جوزیه را در همین راستا نقل. جوید می
 س کالم شـوکانی را نقـلسپ. اند هکند که در حدیث کسانی هستند که نام برده نشد می
این حدیث مشهور است و طرق متعدد دارد کـه مجمـوع آنهـا بـرای : کند که گوید می

   . حجیت مفید است
گیرد که آن حدیث صـحیح اسـت بـه کـوری   میشربینی در پایان این بحث نتیجه

: ١شـربینی  (!داننـد  میچشم بعضی از غالت شیعه که آن را مجعول توسط اهل سنت
  )٦پانویس  ٣١٧ – ٣١٦

داند، فقـط  بـه   می صحیح– با اینکه منقطع است –بنگرید که چگونه این حدیث را 
گوید؟   نمیپس چرا چنین کالمی در مورد حدیث غدیر. این دلیل که طرق متعدد دارد

نیز بنگرید منطق علمی او را که به کوری چشم بعـضی از افـراد نتیجـۀ علمـی گرفتـه 
  !!است

کننـد و   میاگر روایات مقطوع و موقوف همدیگر را تأیید: حال سخن در این است
چرا حدیث غدیر در باب خود حجت نباشد، به این دلیل، در باب خود حجیت دارند، 

، و اسـانید صـحیح و حـسن فراوانـی اند هبا اینکه بیش از یکصد صحابی روایتش کرد
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  دارد؟ 
اسم مگر دشمنی بـا شن  نمیمن برای چنین برخوردی هیچ دلیلی. گواه باش! خدایا

  . اند ه عداوت با او را بر افراشتپرچمامیر المؤمنین علیه السالم که 
افتد که علتـی جـز تعـصب   میاستاد پس از این تناقض و سستی در دام دیگری. ٥

دارد بر آنکه مطالبی بیاورد بدون اینکه به پیامـدهای   میاین تعصب او را وا. کور ندارد
  . فاسد آن بیندیشد

 بـه بهانـۀ –ر همان حال که حـدیث غـدیر و چنـدین حـدیث معتبـر دیگـر را وی د
کنـد، در جاهـای دیگـر بـرای   می در چند موضع از کتابش انکار–صحیح نبودن سند 

شـود،   مـیرسیدن به اهداف خود، حتی  دست به دامان  راویان اهل جعل حدیث نیـز
 مـواردی حتـی بـه نظـر شـربینی در چنـین. داننـد  میکسانی که همگان آنها را جاعل

  .کند نمیای  عالمان محدث در مورد آن راویان کمترین اشاره
  :کنیدبه یک نمونه توجه 

خواهـد بپـذیرد   نمیکوشد خوارج را عامل قتل عثمان معرفی کند، زیرا  میشربینی
 لـذا از طبـری روایـت. انـد هیا اینکه بـه او یـاری نرسـانداند  هکه صحابه عثمان را کشت

 نعمت خدا بر امت را تذکر داد به اینکـه پـس از رسـول ]علیه السالم[ علی کند که می
  : که قاتالن عثمان بشنوند، فرمودای  ونهگو به . اند خدا بر گرد خلیفۀ او گرد آمده

پس از آن، این رویداد پیش آمد کـه گروهـی طالـب دنیـا آن را بـرای امـت اجـرا «
خداوند بـه او فـضیلت داده اسـت و این به جهت حسد ورزی بود بر کسی که . کردند

سپس خبر داد که فردا قصد سفر به بـصره » .آنان خواستند اشیاء را به قهقری برگردانند
هر کس در برابر عثمان بـه هـر «: و گفت. دارد تا به اّم المؤمنین و طلحه و زبیر بپیوندد

  .١»نیستو نیازی به خروج سفهاء همراه من وه ایستاده فردا با او حرکت نکند نح

کند که راوی آن سیف بـن عمـر تمیمـی   نمیشربینی این روایت را آورده، اما اشاره
                                                           

  ١٩٤: ٥ نقل از تاریخ طبری ٧٦: ١شربینی  .١
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است که همگان همداستان اند بر آنکه او ضعیف و اهل زندقه و جعل حدیث اسـت؛ 
  پس چگونه بتوان به روایتش استناد کرد، با چنین وضعی که از نظر عدم وثاقت دارد؟

  :ان محدثان عامه در بارۀ اواز سخنای  اینک بنگرید به گوشه
پول نـاچیز بـی (ضعیف الحدیث است، به اندازۀ یک فلس : یحیی بن معین گوید

  . ارزد  نمی)ارزش
نـه ثقـه اسـت و نـه قابـل حدیثش را بایـد رهـا کـرد، . ضعیف است: نسائی گوید

  . اطمینان
  .متروک الحدیث است: ابن ابی حاتم گوید

  . داند  میابن السکن او را ضعیف
از احادیث او مشهور اسـت، ای  پاره: گوید  میداند و  میبن عدی نیز او را ضعیفا

  . که نباید در پی آن بوداند  هاما عموم آنها ناشناخت
بـه زندقـه مـتهم . دهـد  مـیمطالب جعلی را به افراد قوی نـسبت: ابن حبان گوید

  . دانند  میو او را اهل جعل حدیث. است
  . م به زندیق بودنمتروک است و مته: حاکم گوید

  . داند  میدارقطنی او را ضعیف و مرة متروک اش
افـرادی ضـعیف : ابن حجر پس از نقل حدیثی که سیف در طریق آن است، گویـد

  ١.در طریق آن است که سیف بدترین آنان است
 رسـاند کـه  پیـشوایان جـرح و تعـدیل همـه سـیف را بـی ارزش  مـیاین عبارات،

. شناسـانند  مـیدانند و او را متهم بـه زندقـه  نمیبل احتجاجخوانند و روایتش را قا می
ی صدر اسالم به او استدالل کرد؟ آیـا طلحـه و توان در بیان رویدادها  میحال چگونه

دشمنان امیر المؤمنین علیه السالم نبودند؟ چگونه حضرتش به سمت آنهـا ... .زبیر و

                                                           
، الجـرح و ٣٥٤و٣٥٣: ٣، میـزان االعتـدال ١٧٦و ١٤٤ و ٣٩٢: ١اللئـالی المـصنوعة : بنگریـد .١

  .٤٣٦ و ٤٣٥: ٣، الکامل فی الضعفاء ٢٩٦ و ٢٩٥: ٤التعدیل 
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  برود تا به کمک آنها با قاتالن عثمان بجنگد؟
 گرید گه چگونه در مراکز علمی جهـان اسـالم، معیارهـای علمـی بـه نفـع نیک بن

  !شوند  میخواسته های شخصی و پیشداوری ها دگرگونه
 اسـت تـا پیـروان امیـر »شـیعه«ت غیر علمی، تعمیم لفظ نمونه دیگر از قضاو. ٦

  . المؤمنین علیه السالم و پیروان معاویه را به گونۀ یکسان در بر گیرد
گوید که در قرآن کریم با معانی   میکند و  میی لغوی کلمۀ شیعه را یادشربینی معان

پیـرو و کـه آنگـاه چهـارمین معنـا را . اسـتبه کـار رفتـه لغوی که برای آن وضع شده 
فوجد {: کند که خداوند فرمود  میوی به آیۀ قرآن استناد. کند  بیان میپیمان و یاور هم

ذا من عدوه، فاستغاثه الذی من شـيعته فيها رجلني يقتتالن، هذا من شيعته و ه
  .١}علی الذی من عدوه

مـن عایـشه را نهـی : در حدیث آمده که حکیم بن افلح گفـت«: افزاید  میشربینی
. کردم از اینکه در بارۀ دو گروه شیعه سخن گوید، یعنی شیعۀ امام علی و شیعۀ معاویـه

  ٢»رساند که اسم شیعه اسم عام است  میاین حدیث
 مجهول است که فقط جعفر بن عبدالله انـصاری از او – حکیم بن افلح –این راوی 

بدین روی ذهبی در میزان االعتدال، از . داند  میروایت کرده و تنها ابن حبان او را موثق
 در جای خود ثابت شده که انفراد ابن حبان ارزشی نـدارد، زیـرا او ٣.او یاد کرده است

  ٤.شناسد  نمیکند که حتی خودش آنها را  مید از کسانی یا»الثقات«در کتاب خود 
 هتوان به این حدیث استناد کرد کـه گوینـدۀ آن شـناخت  میدر چنین وضعی چگونه

                                                           
  ١٥: قصص  .١
  ٨٩ و ٨٨: ١شربینی  .٢
  ٣١٣: ١تحریر تقریب التهذیب : بنگرید .٣
 اعـالم سـیر: ، بنگریـد٣٠٠: ٢، سلسلة االحادیث الضعیفة البانی ١٢: ١المعجم الکبیر طبرانی  .٤
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 در هیچ نّص دیگری نیامده که ما بـه ایـن کـالم نیازمنـد »شیعه«لفظ شده نیست؟ آیا 
  شویم؟

بلکه حتی پیش از  نه تنها بر پیروان معاویه، »شیعه«کنیم که لفظ   نمیالبته ما انکار
در این زمینه کالم زمخشری را در اختیار داریم کـه . شد  میآن بر پیروان عثمان اطالق

  : گوید
ابن سالم او . خواند که شخصی برخاست و به او بد گفت  میروزی عثمان خطبه«

جایگاه ابن سـالم تـو را از سـّب نعثـل بـاز : شخصی دیگر گفت. را سر جایش نشاند
   .١»او از شیعۀ عثمان استندارد، چرا که 

دارقطنی و طبرانی . رفت  میاین کلمه حتی برای پیروان حکم بن ابی العاص به کار
ایـن : کنند که پیامبر صلی اللـه علیـه و آلـه فرمـود  میبه سند خود از ابن عمر روایت

 در آینده با کتاب خدا و سنت پیامبرش مخالفـت] یعنی حکم بن ابی العاص[شخص 
و . رسـد  مـیاست که دود آن به آسـمانهاواز صلب او فتنه هایی برخواهد خو . کند می

پیامبر ایـن سـخن را فرمـود،  پـس از . بعضی از شما در آن زمان شیعۀ او خواهید بود
   .٢»نموداینکه سه بار او را لعن 

علـی و شـیعته «: تمام اینها یک طرف، و کالم مهم رسول خدا یک طرف که فرمود
  .٣»هذا و شیعته هم الفائزون«:  با اشاره به علی علیه السالم فرمودیا» هم الفائزون

فقط  اطمینان به صدور لفظ از سوی عرب کافی چنین مباحثی در روشن است که 
ال اهل لغت است که عدالت یا وثاقـت راوی در آنهـا حاین مباحث مانند نقل . است

                                                           
  »وذأ« مادۀ ٣٥٣: ٣الفائق  .١
 تـاریخ ، نقل از االفراد دارقطنی١٦٥/٣١٠٦٠: ١١، کنز العمال ٣٣٦: ١٢المعجم الکبیر طبرانی  .٢

  ٢٦٧: ٥٧دمشق 
: ٥، فتح القـدیر ٣٧٩: ٦، الدر المنثور ١١١: ، مناقب خوارزمی٣٣٢: ٤٢تاریخ دمشق : بنگرید .٣
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 حتـی چنـین –م مـوارد اما نویسنده شرطی برای خود گذاشته کـه در تمـا. شرط نیست
 و بـر ایـن مبنـا بـسیاری از امـور را منکـر.  فقط به نقل صحیح اسـتناد کنـد–مباحثی 

 آنگاه خودش به کلمـات اهـل زندقـه و جعـل و راویـان ناشـناخته اسـتدالل. شود می
او را چیست؟ و همان اسـت کـه جز جهل و تعصب در این جهت انگیزه اش . کند می

  . کند  میدارد که ناشناخته است و بدان اکتفا  میح وابه نقل روایت حکیم بن افل

  در بارة صحابه . 3 ـ 1
لذا خود را . داند  میشربینی نهی خلفا از نگارش و تدوین حدیث را کاری پسندیده

یکـی از ایـن توجیهـات، آن اسـت کـه . زند تا آن  را توجیه کنـد  میبه هر آب و آتشی
قرآن خلط نشود، زیرا صحابه احادیث را در دستور منع نگارش صادر شد تا حدیث با 

  . رفت حدیث با قرآن آمیخته شود  میلذا احتمال. نوشتند  میحاشیۀ صفحات قرآن
  : آید که  میاینجا یک پرسش مقّدر پیش

 قـرآن را از کـالم پیـامبر همگر صحابه عرب اصیل نبودند تـا تفـاوت میـان معجـز
  تشخیص دهند؟ 
  : دهد  میشربینی پاسخ

فهمیم که چرا در بدو امر، دستور نهی از نگارش هـر مطلبـی غیـر از   مینجااز ای«
این کار برای حفظ حریم قرآن بود برای نومسلمانان که به اسلوب این . قرآن صادر شد

و بیشتر آنان از افراد بیابانگردی بودند که فهم عمیق در دیـن . کتاب چندان آشنا نبودند
     ١».نداشتند

  :دافزای  مینویسنده
 باید دانست که نهی در آغاز امر، زمـان نـزول قـرآن یـا کمـی بعـد از آن را در بـر«
که امکان داشت چنین کتابی به دست فردی برسد که اهل علم گرفت؛ یعنی زمانی  می

                                                           
  ٢٩٠: ١بینی شر .١
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لذا زمانی که مردم سواد آموختند، اجازۀ نگارش و نشر حدیث برای کسانی کـه . نباشد
مانند صادر شد وانستند آن را از غیر قرآن باز شناسند، ت  میبه اسلوب قرآن آشنا بودند و

  ١»عبدالله بن عمرو و دیگرانی که پیامبر به آنان اجازه داده بود
دعای افراد بی دین و غالیـان شـیعه در مـورد ایـن ابرای پاسخ به «: گوید  میسپس

ان صـحابه زیرا گروهی از بزرگـ.... این کار اعجاز قرآن را باطل نکرد: گویم  می....امر
امـا . فهمیدند  می رامیان اسلوب قرآنی و اعجاز آن با شیوۀ بیان پیامبرتفاوت بودند که 

  ٢».عموم اصحاب چنین درک و توانی نداشتند
  : در پاسخ به این کالم باید گفت

 چگونه بیشتر آنها را –داند   می که تمام مکتب خود را بر مبنای اصحاب–شربینی .١
  کند؟  میمتهم" و نداشتن درک و فهم دقیق از دینبیابانگرد بودن "به 

اگر دلیل یاد شده درست باشد، نهی از نگـارش . این مدعا اخّص از دلیل است. ٢
 کـه ایـن گـروه حدیث باید مخصوص افرادی باشد کـه درک پـایین دارنـد؛ در حـالی

ا احادیث عمومیت دارد؛ بلکه دستور نهی از نگارش تا چند دهه بعـد ادامـه یافـت، تـ
  . زمانی دراز پس از جمع قرآن و دستیابی به نسخۀ واحدی از آن

جمع قرآن توسط علی علیه السالم در زمان حیات پیامبر و بـه امـر حـضرتش، . ٣
  . اند هکالمی است که شماری از دانشمندان سنی گفت

 پوسـتیرسـول خـدا قطعـه : کند که گفـت  میاز جمله سمعانی از ام سلمه روایت
نوشت؛ تا آنجا که   میخواند و علی  میپیامبر.  ابی طالب نزدش بودعلی بن. خواست

از پیامبر داشـت کـه ای  علی همچنین صحیفه.  پر شدپوسترو و پشت تمام آن قطعه 
بیش از ده تن از یاران امـام علـی . کرد  میبه دستۀ شمشیر خود دوخته بود و نگهداری

                                                           
  ٢٩٠: ١شربینی  .١
  ٢٩١: ١شربینی  .٢
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    ١.اند هدر مورد این صحیفه سخن گفت
آن، بر مبنای تسنن، افرادی مانند عشرۀ مبشره و عبدالله بن عمر بـا شـیوۀ افزون بر  

  . سخن شربینی به معنای نقض این مطلب است. بیان قرآن آشنا بودند
بیابانگردهای عـرب بـه دلیـل دوری از شـهر و معاشـرت محـدود بـا دیگـران، . ٤

ا درک و تـسلیم لـذ. روشن تر و ذکاوتی بیشتر در مورد فصاحت قرآن داشتندای  قریحه
رد عظمت قـرآن و شـیوه و اعجـاز آن مـشهود اسـت و گـزارش هـایی از آن آنها در مو

  . موجود است
والـسارق والـسارقة {«: خوانـدم   مـیاین آیـه را: به عنوان نمونه، اصمعی گوید

من . یک بیابانگرد عرب نزد من بود. ٢}يدهيام جزاء بام كسبا نكاال من اهللاأفاقطعوا 
ایـن کـالم کیـست؟ : اعرابی گفت. »والله غفور رحیم«: ه به اشتباه خواندمدر پایان آی

ایـن : گفـت. »والله غفور رحیم «:دوباره گفتم. دوباره بخوان: گفت. کالم خدا: گفتم
اکنـون : گفـت. »والله عزیز حکـیم «:من دقت کردم و این بار گفتم. کالم خدا نیست

از کجـا : گفـتم. نـه: دانـی؟ گفـت ی مقرآن: گفتم. این کالم خدا است. درست گفتی
 اگـر. عزت ورزید و حکم کـرد و دسـت دزد را قطـع کـرد: خطای مرا فهمیدی؟ گفت

   ٣.کرد  نمیآورد، دست دزد را قطع  میآمرزید و رحم می
  تـا پایـان عمـراو. دلیل روشن بر مدعای ما کالم ولید بن مغیـره مخزومـی اسـت

 نه آن را در حفظ د، نه انسی با قرآن داشت ود شده بومشرک بود، نه اسالم در قلبش وار
  : ولید وقتی چند آیـۀ قـرآن را شـنید، گفـت.  و سرانجام در حال کفر درگذشتداشت،

... .به خدا سوگند کالمی شنیدم که از کالم انس و جن نبود، شیرینی و جاذبه داشت،«

                                                           
  ٢٠٧: معرفة النسخ:  نقل از ادب اإلمالء سمعانی، بنگرید١٢٧: ١دراسات فی الحدیث النبوی  .١
  .٣٨: مائده.  ٢
  ٢٧٤: ٢زاد المسیر  .٣
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    ١».و کالم بشر نبود
 بالغـت و ادب،  کـالم آنـان بـا شـناخت طبیعـی. این حالت طبیعی عرب اسـت
  . شناختند  میمتداول خودشان را از  کالم اعجاز

 و گرفتار کندذهنی شـده بودنـد، ولـی حافظه شان ضعیف شده  اندکی از آنهالبته ا
 که داعیۀ جاودانگی تـا قیـام قیامـت را –توان سرنوشت یک شریعت و یک امت را  نمی
 وضع یک قانون کلی بر اسـاس چنـین . برای افرادی اندک کوته اندیش تغییر داد–دارد 

شـد، چـرا کـه   مـیوگرنه تمام شرایع و قوانین لغو. اقلیتی خالف عقل و حکمت است
  . معدود افرادی آمادگی اجرای آنها را نداشتند

کنـد کـه عمـر بـن خطـاب آیـۀ   میطبری به سند خود از ابن عامر انصاری روایت
 اتبعـوهم و االنصاُر الـذینن المهاجرین والسابقون االّولون م«: مشهور را چنین خواند

. را نخوانـد" واو" را مرفوع خواند و پـس از آن حـرف »االنصار«کلمه : یعنی» بإحسان
من المهاجرین و األنـصار و الـذین «: زید بن ثابت آیه را به طرز صحیح برایش خواند

کید کرد. »اتبعوهم بإحسان المـؤمنین امیـر : زید گفـت. عمر با دیگر بر قرائت خود تأ
در بـارۀ آیـه از او . آمـد. ُابّی بن کعب را بیاوریـد: عمر گفت! داند  می بهتر]یعنی عمر[

 اینـک از ابـی تبعیـت: عمـر گفـت. »والذین اتبعوهم بإحـسان«: ابی گفت. پرسیدند
  . کنیم می

: ٣ است که حاکم در مستدرک صـحیحین ٧: ١١این روایت طبری در جامع البیان 
  . اند ه آورد٢٦٩: ٣لدر المنثور  و سیوطی  در ا٣٠٥

بـه خـدا : گوید که ابی به عمر گفت. آورد  میثعلبی در تفسیر خود روایتی کامل تر
در . خوانـدم  مـی»والذین اتبعوهم بإحسان«سوگند من در زمان پیامبر آن را به صورت 

ار شـما بـه کـ. فرا گرفتید و از یـاد بـردیم: عمر گفت. آن زمان تو در بقیع نشسته بودی
سپس . شما در کنار پیامبر حضور داشتید و ما غایب بودیم. پرداختید و ما گرفتار بودیم

                                                           
  ٧٤: ١٩تفسیر قرطبی  .١
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آری، ولی خطاب در آنهـا : آیا انصار نیز داخل در این صفت هست؟ گفت: عمر گفت
بلنـد رسـیدم کـه ای  به درجه] با آموختن این آیه[: گفت  میبه همین دلیل عمر. نیست

   ١! رسد نمیای   چنین رتبهپنداشتم هیچ کس پس از من به
دهد خلیفه حتـی در زمـان   میمشابه این گونه روایات معتبر موجود است که نشان

ایـن گونـه روایـات  . دانـست  نمـیخالفتش بسیاری از واژه های مهم قرآن و سـنت را
مربوط به زمان خالفت اوست،  یعنی زمانی که نزول و جمع قرآن تمام شـده و شـمار 

ن و حافظان وجود دارند، نه در آغاز نـزول کـه ایـن مراحـل طـی نـشده زیادی از قاریا
  . شود  میبا این همه کار بر عمر بن خطاب دشوار. است

  : ما اکنون باید یکی از این دو وجه را بپذیریم
شناخت، ولی قصد تغییر و تبدیل   میعقیده به این که او قرآن را به خوبی: وجه اول
  . خواست تفوق مهاجران بر انصار را به قرآن نسبت دهد  میمثال در اینجا. آن را داشت
عقیده به اینکه عمر در این کار عمدی نداشت، بلکه هوش و حافظه اش : وجه دوم

 کرد، و ُکند ذهنی او را به قـضاوت هـای جاهالنـه در مـورد کتـاب و سـنت  نمییاری
  . کشانید می

 مثال این واقعیـت کـه او  سـوره .ما وجه دوم را برمی گزینیم که شواهد بر آن داریم
به شکرانۀ آمـوختن آن چنـدین شـتر قربـانی ، لذا ه را در طول دوازده سال یاد گرفتبقر
  ٢.کرد

این کندذهنی را مقایسه کنید با فردی مانند زید بن ثابت که زبان ُسریانی را به طور 
  ٣.کامل در طول شانزده روز فرا گرفت

                                                           
  ٣٠١ -٣٠٠: ١المحتسب : ، بنگرید٨٣: ٥تفسیر ثعلبی  .١
بـیش از ده : در آن آمـده( ٤٠: ١، تفسیر قرطبـی ١٦٥: ، سیرة عمر ابن جوزی٢١: ١الدر المنثور  .٢

  ٦٦: ١٢، شرح ابن ابی الحدید )سال
  ٢٩ - ٢٨: ١٠، تهذیب الکمال ١٨٦: ٥، مسند احمد ٣١٨: ٣، سنن ابی داوود ٣٥٨: ٢الطبقات الکبری  .٣
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اسباب و : منع تدوین الحدیث« را در کتاب عالمه سید علی شهرستانی همین نظر
رساند منع تدوین حدیث از سوی   میبرگزیده و ادّله و شواهدی بر آن آورده که ١»نتائج

جهالت او نسبت به مبانی تمدن و فرهنگ بود، و او از گـردش مکتـوب خلیفه به دلیل 
بدین ترتیب با . کرد  میترسید زیرا بسیاری از خطاها و اجتهادهای او را برمال  میسنت

 این دستور، بر جهل خـود سـرپوش نهـاده و راهـی بـرای توجیـه اجتهـاد هـای خـود
   ٢.گشود می

 و در رأس آنهـا علـی علیـه –البته عامل مهمی همچون کتمان فـضائل اهـل بیـت 
این جهـت را .  شد  می در نظر او بود، خصوصا آنچه به مسئلۀ خالفت مربوط–السالم 

، از جمله عالمه سید مرتـضی عـسکری در کتـاب اند هرجیح دادبیشتر کتابهای شیعه ت
  .  که شربینی کتابش را خوانده است٣»معالم المدرستین«

خالصۀ کالم سید علی شهرستانی این اسـت کـه دو انگیـزه عمـر را بـر ایـن کـار 
                                                           

 »هـا و پیامـدها منع تدوین حدیث؛ انگیـزه «این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و تحت عنوان .١
   .چاپ شده است

ابـن :  گفتـه٢٨٧: ٩و دلیل بر جهل او کافی است آنچه صالحی شامی در سبل الهدی و الرشاد .  ٢
عمـر از : آن صحیح اسـت ـ از ابـن مـسیب: گفتاند  ـ وشیخ  راهویه و ابن مردویه روایت کرده

مگر نه این است کـه خداونـد : برد؟ حضرت فرمود رسول خدا سؤال کرد چگونه کالله ارث می
، پـس ]١٢: نساء...) [و اگر مردی از کالله ارث برد : (آن را در قرآن بیان فرموده، سپس فرمودند

کنند بگو خداوند درباره کاللـه چنـین  ا میاز تو استفت(پس خداوند متعال آیه . گویا عمر نفهمید
اگر رسول خـدا را در : پس به حفصه گفت. ، پس گویا عمر  نفهمید]١٧٦: نساء...) [فرماید  می

حال خوشی دیدی در این باره از ایشان سؤال کن، پس او نیز در چنـین حـالتی از ایـشان سـؤال 
ه است؟ پدرت این را هیچگـاه نخـواهم پدرت این موضوع را با تو مطرح کرد: کرد، پیامبر فرمود

فکر کنم هیچگاه این موضوع را نفهـم و پیـامبر فرمـود آنچـه را بایـد : گفت پس عمر می. فهمید
  .بفرماید

توضیحات بیشتر  بنگرید به کتـاب تـدوین الـسنة الـشریفة  برای. ٤٥-٤٤: ٢معالم المدرستین  .٣
   ٥٦٦ - ٥٥٢: نوشته استاد محقق سید محمدرضا جاللی
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پوشاندن جهل فراگیر خود و کتمان فضائل علوی که اصل خالفـتش را زیـر : واداشت
  : نویسد  میهرستانیش. برد  میسؤال
فهمیم که جهت گیـری سیاسـی مهمـی در   میاز این سختگیری ها و توجیهات،«

مطالـب، از خواسـتند   می.مطلب وجود دارد که ویژگی های سیاست آنها روشن نشود
 فضائل اهل بیت به عنوان بدین روی، کتمان. حدود شفاهی نگذرد و در این حد بماند

   ١»ر باشدتواند مورد نظ  میعلت جزئی 
تواند سخن بگوید، نه رد کند و نه در بـارۀ   میشربینی در مورد این جهالت عمر، نه

همـین » منـع تـدوین الحـدیث«با آنکه در واقع، مبنای کتاب . آن بحث و گفتگو کند
  .واقعیت است

  : گوید  میتوان پی برد که  میبه ارزش کالم شربینی اینک 
ن شیعه را دیدیم که محو سنت در زمان خلفا به در گذشته رّد کالم بعضی از غالیا«

  »دلبل آنان روایت خطیب بغدادی از ابن مسعود است. جهت احادیث اهل بیت بود
  : نویسد  میوی در پانویس

، منـع تـدوین الحـدیث ٤٥ – ٤٤: ٢معالم المدرستین نوشته مرتـضی عـسکری «
 ایـن ٦٤مانند ص گاهی . اقض شده استناو گرفتار ت. ٦٤نوشته علی شهرستانی ص 

، و بار دیگر تأیید کرده ٧٠ و ٦٦وجه را تأیید کرده و گاه آن را ضعیف دانسته مانند ص 
  .٢»٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٨، ٨١، ٧١مانند ص 

بینیم که کالم نویـسندگان   میزند؟  میآیا او واقعا جاهل است یا خود را به جهالت
نظـر او را آشـکارا . ا خواندیدکالم شهرستانی ر. کند  میشیعه را به گونۀ دیگری گزارش

. دانـد  میبرای منع تدوین حدیث" علت جزئی"دانستید که کتمان فضائل اهل بیت را 
  فهمد؟   نمیرا" علت جزئی"توان گفت که شربینی معنای   میآیا

                                                           
  ٧٢ - ٧١: منع تدوین الحدیث .١
  ٢٩٥: ١شربینی  .٢
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بعالوه مستند نظر عالمه عسکری و عالمه شهرستانی، فقط کتاب خطیب بغـدادی 
ادّلۀ دیگر دارند، مانند کالم ابن ابی الحدید در شرح و روایت ابن مسعود نیست، بلکه 

 و دیگر ١٥٣: ١؛ نیز روایت جوینی در فرائد السمطین ٤٦ و ٥٥ -٥٢: ١٢نهج البالغه 
  . توان دلیل آنها را منحصر به ابن مسعود دانست  نمیپس.  و تاریخییمنابع حدیث

  . حال به روایت ابن مسعود بنگریم
از مکه یـا یمـن آورد کـه ای  علقمه نوشتاری یا صحیفه«: در این روایت آمده است

او کنیز خود را فرا خواند . احادیثی در بارۀ خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله در آن بود
     ١».و آب طلبید و آن نوشته را در طشت نهاد و شست

 فقـطو این کالم صراحت دارد که این نوشتار در مورد اهل بیت پیامبر بوده اسـت، 
، آن به دلیل سخن ابوعبید که گفته به نظرش این نوشتار، از اهل کتاب گرفته شده است

 به دلیل روایت دارمـی از مـّرۀ همـدانی کـه همچنین .٢گرداند را از این صراحت بر می
  ٣.تا آخر کالمش.. .ابومرۀ کندی نوشتاری از شام آورد و به ابن مسعود داد: گفت

  : گوییم  میدر پاسخ
 و نه کـالم ابـن ،ابوعبید در برابر روایت آشکار ابن مسعود توان برابری داردنه کالم 

آورد   مـیروایت دارمی آشکارا سخن از شام به میـان. مسعود ربطی به اهل کتاب دارد
در حالی که نوشتۀ مورد بحث در روایت ابـن . که آن زمان پایگاه اهل کتاب بوده است
بدیهی اسـت .  علقمه از مکه یا یمن آورده بودمسعود، در باب فضائل اهل بیت بوده و

چگونـه شـربینی خلـط مبحـث کـرده و . که سخن در مورد دو نوشتار متفـاوت اسـت
  کند؟  میروایت نهی از فضائل را بر روایت اهل کتاب تطبیق

فهمیم کـه   میاز این روایت«: نویسد  میشربینی پس از نقل روایت صحیفۀ شامیه

                                                           
  ٥٤:  نقل از تقیید العلم خطیب٢٧٥: ١شربینی   .١
  ٦٦: ١ نقل از جامع بیان العلم ٢٧٦: ١شربینی  .٢
  ١٣٤: ١ نقل از سنن دارمی ٢٧٦: ١شربینی  .٣



 ٤٥ .................................  هدف های پراکنده و بی های ناشی از نقل تناقض:  بخش اول

ده، نوشته های اهل کتـاب یـا نوشـته هـای برگرفتـه از آنهـا راد از نوشتارهای محو شم
 چنانکه در –مرۀ همدانی در روایت خود از ابن مسعود ... .است، چنانکه ابوعبید گفت

کید–روایت دارمی  آمده  کند که صحیفه یادشده از سنت نبـوی نبـوده، بلکـه از   می تأ
  ١»....نوشتارهای اهل کتاب بوده است

 فقط به دلیل کـالم ـرا از کالم ابن مسعود و صراحت  هم آمیخته او دو روایت را در
دروغ دیگر او آن است که نویسندگان شیعه فقط به روایـت .  بر گردانده استـابوعبید 

دهـد کـه علـت نهـی از   مینیز به نویسندگان شیعه نسبت. اند هابن مسعود استناد کرد
  . دانند  میحدیث را فقط کتمان فضائل اهل بیت

تـدوین «های شیعه در این موضوع در دسترس همگـان اسـت، ماننـد  نک کتابای
در کتـاب اول، رویـدادها پیگیـری شـده و . »منع تدوین الحـدیث«و » السنة الشریفة

امـا کتـاب .  منع را بررسی کرده اسـتانگیزه های منع تدوین بحث شده و توجیهات 
 نگریسته و نکات تـازه آورده لهدوم به توضیح مطلب پرداخته و از دیدگاه جدید به مسئ

  .است
پس این مدعا که تنها مستند شیعه، روایت علقمـه از ابـن مـسعود اسـت، ادعـایی 

  . غلط و غیر واقعی است
گفتـه  که را نقض کرده نکتۀ مهم در بحث شربینی آن است که او  مدعای خود . ٥

قـرآن و سـنت را بیابانگرد هایی بودنـد کـه تـوان درک تفـاوت میـان بیشتر صحابه بود 
  : نویسد  میوی در سخنی متناقض آن، در مورد منابع احکام در صدر اسالم. نداشتند

آن را بطـور آشـکار و . قرآن کریم، نخستین منبع این دین و رکن اصلی آیین اسـت«
 در کنار آن اسـباب نـزول قـرآن را. فهمیدند، چون به زبانشان فرود آمده بود  میروشن

   ٢»شناختند می

                                                           
  ٢٩٥: ١شربینی  .١
  ٣١٠: ١شربینی  .٢
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ه بیابانگردهایی که به پندار او اهل فهم دینی نبودنـد، بـه ایـن درجـه از فهـم چگون
 اگر قرآن به زبان آنها نازل شـده، چگونـه نتواننـد رسیدند؟معانی قرآن و اسباب نزول 

  را بفهمند؟  فرق میان قرآن و کالم پیامبر 
مـتن کـه بـه جـای نقـل (شود که آیا جواز نقل بـه معنـا   میشربینی وارد این بحث

 ، از نتایج منع تدوین حدیث است یا نه؟ او این نظـر را)حدیث، مضمون آن نقل شود
صحابه و تـابعین بـه وجـوه لغـت و پسندد، بلکه این جواز را نتیجۀ دانش گستردۀ  نمی

 امکـان تمییـز میـان ـو بر اساس کالمـش  در نظر او ـپس . ها و ابعاد آن است ویژگی
وی، این توجیه که منع تدوین حدیث برای خلط نـشدن بدین ر. قرآن و سنت را داشتند

  : کالم شربینی را بخوانید. شود  میمیان قرآن و حدیث باشد، باطل
حدیث نـه عـین  نقل  مضمون (روشن است که عالمان برای نقل حدیث به معنا «

  :آوریم  می عقاید مختلف دارند که دو دیدگاه را در آن میان)الفاظ آن
نقل حدیث به معنا برای کسانی که مدلول الفاظ در زبـان عربـی، دیدگاه اول اینکه 

امـا ... .ندانند، جـایز نیـست را .. .ومقصد کالم، معانی گوناگون و محتمل و مترادف 
برای کسانی که الفاظ و مدلوالت و معانی و مقاصد را باز شناسند،  معانی ارجـاعی و 

لمان، نقل به معنـی بـرای چنـین کـسانی در نظر بیشتر عا... .تفاوت بین آنها را بدانند 
ایـن عقیـده را بیـشتر گذشـتگان و اصـحاب حـدیث و فقـه و اصـول ... .جایز اسـت

  ١»...، از جمله آمدیاند هبرگزید
الزمۀ این رأی مشهور که او برگزیده، شناخت دقیق صحابه و تابعین از وجوه زبـان 

 چنین دانشی داشته باشـد، کسی که. و مدلوالت و الفاظ آن و دیگر علوم یادشده است
  چگونه نتواند میان قرآن با سخن پیامبر تفاوت نهد؟ 

                                                           
، فتح المغیث، تدریب الراوی، توضیح االفکار، بر اساس کفایة  خطیب. ٣٧٦ – ٣٧٥: ١شربینی  .١

  . جامع بیان العلم



  
  
  
  

   : دومبخش 
  »آنچه سنت است«تفاوت میان حجیت سنت با 

  
او دو . آشـکار اسـتای   یـا مغالطـهکتاب شربینی مبنایی دارد کـه خطـایی زشـت

 اهـل مـذهبش کنند که  میگروهی که سنت را از اساس انکار: مطلب رادر هم آمیخته
هستند، با آنها که عقیده به حجیت سنت دارند، ولی در راه دستیابی به آن بحث دارند، 

  . اینان شیعۀ اثناعشری هستند. که کدام راه صحیح است و کدام نادرست
نویسنده خبطی  زشت در این زمینه کرده و نامهایی را بدون بررسی کالمشان پشت 

 کننـد بـا آنهـا کـه مطالـب را تنقـیح  می آنها که انکارسر هم آورده، و بدون اینکه میان
نوشـتۀ دکتـر » دراسـات فـی الحـدیث النبـوی«البته او از کتاب . کنند، تمییز دهد می

  : اعظمی گوید. کند  میمحمد مصطفی اعظمی بسیار نقل قول
آنچه امروزه بیـشتر در جهـان اسـالم وجـود دارد کـه .. .فرقه های زیاد داردشیعه «

که عقیده به سنت نبوی دارند، اما تفـاوت میـان اند  ه تعداد را دارند، اثناعشریبیشترین 
    ١»ما و آنها در طریق اثبات آن سنت است

  آیا نویسنده این کالم روشن را دیده یا دیده از آن بسته است؟
اگر این کالم را ندیده، در مورد سخنی که خود از استاد محمد سعید منـصور نقـل 

                                                           
   ٢٥: دراسات فی الحدیث النبوی .١
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  : ید؟ منصور گویدگو  میکرده چه
خالصۀ کالم اینکه اگر سنت صحیح باشد، در نظر تمام مجتهدان همان جایگـاه «

    ١»و اعتبار کتاب را دارد
بنگرید که سنتی را که پس از صحت وصول بـدان مـورد احتجـاج اسـت، چگونـه 

اینک چگونه شربینی از چنین مطلب مهمی غفلت کرده یـا خـود را بـه . شود  میمقّید
  زند؟  میغفلت

گوید کـه   میاگر آگاهی از این امور ندارد، دربارۀ سخنان آشکار علمای امامیه چه
کند، ماننـد   میکند به این پندار که آنها را رد  میفراوان نقلپیش چشم اوست و از آنها 

سید مرتـضی » معالم المدرسین«سید عبدالحسین شرف الدین، » النص و االجتهاد«
 خصوصا اینکه دانـشوران یـاد ؛سید علی شهرستانی» ثمنع تدوین الحدی«عسکری، 

  . اند هشده در آغاز کتابهای خود این مضمون را آشکارا گفت
 پیامبر رسید شرف الدین در خطبۀ کتابش آیاتی در اثبات حجیت قول و فعل و تقری

  : نویسد  میآورده و سپس
نه از پشت باطل نه از پیش رو و «پس سخن پیامبر همچون قرآن حکیم است که «

پس یـک فـرد . »از سوی خدای حکیم حمید استای  سر بدان راه ندارد، فرو فرستاده
دانـد کـه بـه   مـیمؤمن را نرسد که به این آیات ایمان دارد یا نبوت پیـامبرش را صـادق

   ٢».اندازۀ یک سر سوزن، از نصوص سنت نبوی سر پیچد
ت نبـوی و طـرد رأی و نظـر البته تمام کتابش سرشار از دعوت برای التزام  بـه سـن

دهد که شیعه   میپس چگونه شربینی به خودش  اجازه. شخصی در برابر حدیث است
  را به انکار سنت نبوی و دشمنی با آن نسبت دهد؟

پـس از اشـاره بـه » معالم المدرستین«سید مرتضی عسکری نیز در مقدمۀ کتابش 

                                                           
  ٤٨١: منزلة السنة من الکتاب:  نقل از ٥١٨ – ٥١٧: ١شربینی  .١
  النص و االجتهاد، خطبۀ مؤلف .٢



 ٤٩ ................................  »آنچه سنت است«تفاوت میان حجیت سنت با : بخش دوم

  : دین اسالم و مبعث پیامبر و نزول قرآن گوید
 آخرین پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله را با قرآنی فرستاد که اصـول خداوند«

آنگاه تفصیل آیات قـرآن .  در آیات محکم آن نازل فرمودـ از عقاید و احکام ـاسالم را 
پیـامبر شـرایع . را به پیامبر وحی فرستاد تا حضرتش به تبیین آنها بـرای مـردم بپـردازد

ن سان حدیث شریف  نبوی نزد مردم مـسلمان شـکل بدی... .اسالم را به مردم آموخت
و خداوند تمام اسالم را در سیرۀ پیامبر مجسم ساخت و مردم را به پیروی از آن . گرفت

مجموع سـیره و حـدیث . ١}َحَسنَةٌ  ُأْسَوةٌ  هِ ـاللَّ  َرُسولِ   يف َلُكمْ  كانَ  َلَقدْ {: امر فرمود
سـولش مـا را بـه پیـروی از آن امـر و خدا و ر. نام گرفت" سنت"نبوی در شرع اسالم، 

  ٢»کردند
الم سید علی شهرسـتانی اسـت کـه در مقدمـۀ کتـاب کتر از این دو تن، در  روشن

  :گوید» منع تدوین الحدیث«
زیـرا هـیچ مـسلمانی در آن در اینجا محور پژوهش، حجیت سنت نبوی نیست، «

عنـی طـرق  ی؛»سـنت چیـست؟« بحث در این است که بلکهتردید یا اختالف ندارد، 
  ٣»کدام نقل از نقل های نبوی حجیت دارد؟: به تعبیر دیگر. اثبات سنت نه حجیت آن

اند که سنت نبوی حجت اسـت،  های امامیه در این مضمون همداستان کتابتمام 
بحث فقط در این است که در میان مطالبی که به دسـت مـا .  بدون هیچ شک و تردید

  ت است و کدامیک نیست؟ رسیده، نسبت کدام یک به پیامبر درس

  مروري بر احادیث عرضه حدیث بر قرآن 
گـاهی  او  پس از این مقدمات، اینک برخی از عبارات شربینی را بخوانید تا میزان آ

                                                           
  .٢١: احزاب.  ١
  ١٤: ١معالم المدرستین  .٢
  ٨: منع تدوین الحدیث .٣
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  : نویسد  می.در این زمینه را بشناسید
 ـ ماننـد رافـضیان و زنـدیقان ـ دشـمنان اسـالم »عرضۀ سنت بر قـرآن«از قاعدۀ «

  ١»را آغاز کردندمطهر تشکیک در حجیت سنت 
  : نویسد  مینیز

 این شبهه در نظر خاورشناسان و دنباله رو های آنان از دشمنان سنت چنـین بیـان«
و برخـی از .. .کـرد  میاگر سنت نبوی حجت بود، پیامبر امر به کتابت آن: شود که می

  ٢»اند هشیعیان غالی به این شبهه استدالل کرد
  : نویسد  مینیز

که نهی از کتابـت سـنت در اند  ه با شیعه همداستان شدر این مورد دخاورشناسان«
 کـه سـنت سـتآغاز امر در دورۀ مبارک نبوت، صحیح نیست، بر اساس ایـن رأی آنها

   ٣»نبوی به پیامبر نسبت داده شده و جعل شده است
 بینیم که او میان اصل سنت نبوی و ارزیابی روایاتی کـه سـنت را گـزارش  میاینک

این خلط آشکار، او  را و پیشینیان او را ! چه خلط آشکاری مرتکب شده استکنند،  می
به این مشکل انداخته که بررسی آنها در مورد حدیث عرضه حدیث بر کتـاب، ناتمـام 

آید که ما تردیـد کنـیم کـه آیـا   میواقع این است که حدیث عرضه زمانی به کار. بماند
یا اینکه دو کالم منسوب به حضرتش با  نه، منقول به پیامبر درست است یا نسبت کالم

ما هرگز حدیثی را که نسبت آن بـه پیـامبر قطعـی اسـت، بـر . هم تعارض داشته باشند
 به اجماع امامیه، گاهی قرآن با سنت استوار و قطعی تخـصیص. کنیم  نمیقرآن عرضه

   ٤.کند  مییابد، بلکه گاهی سنت قطعی کتاب را نسخ می

                                                           
  ٢٢٣: ١شربینی  .١
  ٢٦٦: ١شربینی  .٢
  ٢٦٧: ١شربینی  .٣
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 ٥١ ................................  »آنچه سنت است«تفاوت میان حجیت سنت با : بخش دوم

آنـان روشـن . انـد ه و سخن خود در این زمینه را آشـکارا گفتـدیدگاهعالمان امامیه 
  :که اخبار موافقت و مخالفت کتاب، دو گروهنداند  هساخت

از .  در بیان مقیاس حجیت اصل خبر، نه در مقام معارضه با خبر دیگـر:گروه اول
 ایـن گـروه اخبـار بـر اخبـاری حمـل.  شده است»زخرف و باطل«این  گروه تعبیر به 

تـوان بـر   نمـیکـهای  که مخالفت آشکار با کتاب به نحو تباین دارند، به گونـهشود  می
اگـر . مبنای عرف آن را تنزیل داد، بلکه با مضمون کتاب برخورد دارد، نه بـا ظهـور آن

مخالفت با صریح و این . چنین نباشد، از باب عموم و خصوص و مطلق و مقّید است
  . اندازد، نه به سبب معارضه  مییت از موضوع حجمضمون کتاب، خبر را ذاتاً 

این گروه بر مخالفت با ظـاهر .  در بیان ترجیح یکی از دو خبر متعارض:گروه دوم
از آنها مانند مقبولۀ عمـر ای  شود؛ خصوصا اگر مورد پاره  می حملـ نه نّص آن ـکتاب 

. کـردبن حنظله خبری باشد که اگر تنها همین یک خبر در کار باشد، بایـد آن را اخـذ 
رساند کـه   میاین بیان به روشنی.. .ولی تنها مانع از اخذ به خبر، وجود معارض است

   ١.مراد از مخالفت با کتاب، مخالفت ظاهر است نه نّص 
اگـر بـا . احادیث عرضه برای تنقیح مـروی صـادر شـده اسـت: کالم روشن است

ر صـادر نـشده فهمیم که از ناحیۀ پیامب  میصریح کتاب و مضمون آن معارضه داشت،
حـدیث چه مقـدار از رساند که در هنگام تعارض،   میچنیناحادیث عرض هم. است

آنچه موافق کتاب باشد راجح است و باید اخذ کـرد، و دانـست کـه از . باید اخذ شود
دانیم   مینهیم و  میو آنچه با آن مخالف باشد، به کناری. ناحیۀ پیامبر صادر شده است

  . ۀ حضرتش صادر نشده استکه مرجوح است و از ناحی
 این سخن کجا؟ و انکار سنت کجا؟ چگونه اهل تسنن چنین نـسبت هـایی بـه مـا

  : گوید  میدهند؟ شربینی در مورد اهل سنت می
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 جای تأسف است که در میان مسلمانان، کـسانی بـه صـراحت بگوینـد کـه جداً «
ر پاکـستان برخـی از اینـان را در الهـو. سنت حجیت ندارد و فقط قرآن حجت اسـت

غ داریم و بعضی از آنان مراکـز مهمـی امانند این گروه ها را در مصر نیز سر.. .ایم هدید
  ١»....اند هساخت

 بدان گرفتـار آمـده، آنهـا را در یـک مناقـشۀ ـانش ن مانند پیشیـخلط مبحث که او 
  :ناکام افکنده که در باره احادیث عرضۀ سنت بر کتاب بگویند

فما آتاکم یوافق القرآن «: کند  می آورده که از پیامبر روایتکلینی حدیثی در کافی«
شیعۀ دوازده امامی از قـدیم بـه . ٢»فهو عنی و ما آتاکم عنی یخالف القرآن فلیس عنی

 ؛ و رافضه و زنادقه، چنانکه سـیوطی در مفتـاح الجنـة نقـلاند هاین حدیث استناد کرد
  ٣»...کند می

  :افزاید  میوی
ایـن : نت نبوی بر اساس روایـات یـاد شـده آن اسـت کـهدلیل منکران حجیت س«

یعنی هرآنچـه بـا قـرآن توافـق داشـت، از . رساند  میروایات، عرضۀ سنت بر کتاب را
کید اسـت. سنت است  یعنـی فقـط قـرآن را حجـت. و سنت در اینجا برای محض تأ

، از تواند حکم شرعی جدیـد بیـاورد  نمیدر برابر، آنچه مخالف قرآن باشد،. دانند می
  ٤»سنت نیست، پیامبر نگفته است و حجیت ندارد

نیاز به توضیح مجدد نیست که این سـخن تـا چـه میـزان دور از حقیقـت اسـت و 
  .خیزد  میبهتانی است محض که از جهل یا تجاهل نسبت به دیدگاه امامیه  بر

                                                           
  . در باره این کالم توضیحاتی خواهیم آورد. ١٢: ١شربینی  .١
تخـصیص . انـد هعه امامیه  احادیث فراوانـی بـدین مـضمون روایـت کـردپیشتر اشاره شد که شی .٢

  .روایت کافی به نقل در اینجا نشانۀ فهم اندک یا سوء نیت اوست
  ٢٢٠: ١شربینی  .٣
  . ٢٢١: ١شربینی  .٤



 ٥٣ ................................  »آنچه سنت است«تفاوت میان حجیت سنت با : بخش دوم

 رهبرای اینکه بفهمیم تا چه اندازه با حقیقت فاصله دارند، به چند نقـل قـول او اشـا
  . شود می

  : نویسد  میشربینی از قول محمد نجیب
 ،ش متفـق اسـت، پـس پیـروی از آنمسنت رسول و حدیثش با سنت خدا و کال«

هر کـس سـنتی بهتـر از سـنت خـدا و . که اتباع کالمش الزم است حکم کسی  است
 هُ ـاللَّ {: کالمی نیکوتر از کالم الهی قائل باشد، سخن خدا را دروغ پنداشته که فرمـود

َل  پس نباید سنتی بجز سنت خدا و کالمی غیر از کـالم الهـی . ١}اْحلَديِث  َأْحَسنَ  َنزَّ
    ٢»...برگرفت

  : شربینی کالم ابن حزم در رّد حدیث عرض را بدین سان آورده است
بینـیم بـا قـرآن مخـالف   میکنیم؛  میما این حدیث را قبل از همه بر قرآن عرضه«

ُسوُل  آتاُكمُ  َوما{: است که فرمـود و نیـز . ٣}َفـاْنَتُهوا َعنْـهُ  َهنـاُكمْ  َومـا َفُخُذوهُ  الرَّ

ُسوَل  ُيطِعِ  َمنْ {: فرمود لتحکم بین الناس فـی مـا «: و فرمود. ٤}هَ ـاللَّ  َأطاعَ  َفَقدْ  الرَّ
  ٥»»اراک الله

  : کند  میکالم بیهقی را چنین نقل
و صـحیح ، باطـل اسـت انـد هحدیثی را که در باب عرضۀ قـرآن بـر حـدیث آورد«

در قرآن داللتی بر ایـن حـدیث وجـود . بلکه خود گواهی است بر بطالن خود. نیست
  ٦».ندارد

                                                           
 .٢٣: زمر.  ١

   ٢٧٩ – ٢٧٨:  نقل از کتاب الصالة محمد نجیب٢٢٢: ١شربینی  .٢
 .٧: حشر.  ٣

  .٨٠: نساء.  ٤
  ٢٢٥: ١بینی  شر.٥
  ٢٧: ١ نقل از دالئل النبوة ٢٢٥: ١شربینی  .٦
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  : آورد که گوید  میاز ابن عبدالبر
 خود امر مطلق فرمود بـدون اینکـه بـه چیـزی پیرویخدای عزوجل به طاعت و «

مـا : "بگویدمقّید کند، همان گونه که ما را به پیروی کتاب خود امر فرمود، بدون اینکه 
جمعـی از دانـشوران در ... .؛ کالمی کـه بعـضی از منحرفـان گفتنـد"وافق کتاب الله

 ما این حدیث را قبل از هر چیـز بـر خـود قـرآن عرضـه: معارضه با این حدیث گفتند
گیریم که مخالف قرآن است، زیرا در قـرآن   مینتیجه. دهیم  میداریم و به نتیجه تن می

. آن مقدار از سنت رسول را بپذیرید که با کتاب خدا توافـق داردتنها : ندیدیم که بگوید
در هر حال امر به طاعت و گوید،   میبلکه دیدیم که قرآن تأسی به سنت را بطور مطلق

  ١».کند  میو نهی از مخالفت پیامبر 
 مـا. کننـد  مـیتمام این سخنان، مبتنی است بر این مغالطه که سخن ما را تحریف

  :گوییم می
  . سنت رسول الله را باید برگرفت، در هر حال، و بدون قید و شرط. الف
  .  زیرا آن جناب خود قرآن ناطق است،عرضۀ کالم پیامبر بر قرآن خطا است. ب
 بـه پیـامبر نـسبت ـها   پس از گذشت سدهـسخن در این است که آنچه امروز . ج
  . ا نهشود، باید ارزیابی گردد که آیا این نسبت صحیح است ی  میداده

 نـدارد و مـشمول آیـات یادشـدهاین ارزیابی ربطی به مـدعای شـربینی و دیگـران 
  . شود نمی

به  همان تـوهم آنهـا گرفتـار شـده، کـه در رد شربینی به پیروی از شافعی و بیهقی 
  ٢.نویسد  می مطالبی»انی ال احّل اّال ما احّل الله فی کتابه«حدیث دوم 

گردد که منکر اصل سنت نبوی هستند، کـه غیـر   میالبته این نقد و رد به کسانی بر
مخالفتی با صریح و مـضمون قـرآن بـه اما احادیث عرض حدیث بر قرآن، . اند هامامی

                                                           
  ١٩١ - ١٩٠: ٢ نقل از جامع بیان العلم ٢٢٦ – ٢٢٥: ١شربینی  .١
   ٢٢٧ – ٢٢٦: ١شربینی : بنگرید به کالم این دو تن در .٢



 ٥٥ ................................  »آنچه سنت است«تفاوت میان حجیت سنت با : بخش دوم

 عـرض ـبلکه قرآن صحت عرض را . نحو تباین ندارد، و حتی مورد تعارض هم نیست
  . کند  می را تأییدـمنقول، نه نفس سنت 

َل  وْ َولَ { :فرمایـد  میبه عنوان نمونه  ِمنْـهُ  َألََخـْذنا، اْألَقاويـلِ  َبْعـَض  َعَلْينـا َتَقـوَّ
کید١}اْلَوتنيَ  ِمنْهُ  َلَقَطْعنا ُثمَّ ، بِاْلَيمنيِ  بـا مخـالف کند که پیـامبر هرگـز   می این آیه تأ

دهـد کـه   مـیاز سوی دیگر خداوند متعال بـه مـا فرمـان. گوید  نمیکالم الهی سخن
َاأَ  يا{: سخن راویان را بررسی کنیم   .٢}َفَتَبيَّنُوا بِنََبإٍ  فاِسٌق  جاَءُكمْ  إِنْ  آَمنُوا الَّذينَ  هيُّ

یت بررسـی در ملفظ آیه در خصوص خبر دادن فاسق است، ولی حکم کلی آن اه
اگـر .  عرضـۀ آن بـر قـرآن اسـت،منقوالت است، که در مورد حدیث، یک راه بررسی

  . کنیم  مینه رهاگر کنیم و  میبود، آن را اخذنمخالف آن به نحو تباین 
نکته مهم این است که عمل کردن امامیه به احادیث عرضه دلیلی است محکم بـر 

 را از کالم پیامبر و خاندانش ترازوی دقیقآنان این . که به حجیت سنت دارندای  عقیده
احادیـث عرضـه . تا طالی واقعی را از سکۀ تقلبی تمییز دهنـداند  هعلیهم السالم گرفت

شود، خصوصا با عباراتی ماننـد   میدهد که در حالت تردید بدان عمل  میخود گواهی
دهـد کـه عرضـه راهـی بـرای بررسـی   میاین عبارات نشان. که دیدیم» فشو عنییس«

  . ارک نبویبمنقوالت سست است نه میزان اعتبار یا عدم اعتبار خود سنت م
ه احادیـث کنـد کـ  مـیشگفتا که شربینی بعد از این خلط مبحث و مغالطه، ادعـا

  :عرضه که از طرق خودشان روایت شده، ارزش عمل کردن ندارد
احادیث عرضۀ سنت بر قرآن در نظـر اهـل علـم اعتبـار سـندی نـدارد، چنانکـه «

 البته مفاد آن صحیح است و محدثان بـرای نقـد مـتن احادیـث بـدان عمـل. گذشت
ح قـرآن کـریم و آنان یکی از نشانه های جعل حدیث را مخالفت آن با صـری. اند هکرد

                                                           
  .٤٦ ـ ٤٤: حاقه.  ١
  .٦: حجرات.  ٢
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  ١»دانند  میسنت نبوی و عقل
 مانند ابن حجر، رازی، ابن حزم، شـاطبی، ـشربینی کلمات جمعی از دانشوران را 

کید بر این که خبر صـحیح هیچگـاه بـا   می در تأیید کالم خودـو دیگران  آورد، و در تأ
  ٢.قرآن مخالفت ندارد

 به تبع نظر گروهی مطلبی را که. این شیوۀ اوست همانگونه که در بخش اول دیدیم
پذیرد، بدون اینکه نظـر خـاص و   میاز گروهی دیگر آن را شود، اما به پیروی  میمنکر

  . پایگاه علمی روشنی داشته باشد
. ، خـصوصا در هنگـام تعـارضانـد ه احادیث عرض را پذیرفتعالمان مذهبش قبالً 

ع اختالف، قول الفـصل در مواق) قرآن(خدای تعالی در قرآن تصریح کرده که کالمش 
  .٣}هِ ـاللَّ  إَِىل  َفُحْكُمهُ  ءٍ  َيشْ  ِمنْ  فيهِ  اْخَتَلْفُتمْ  َوَما{: است

  : برزنجی گوید
 در هنگام تعـارض . ترجیح یک حدیث است به معیار موافقت با کتاب،وجه سوم«

یکی از آنها در حکم خـود بـا دو خبر که از نظر سند، متن، و حکم مساوی باشند، اما 
  خبر اول بر دیگری ترجیح دارد که بـا قـرآن اسـتوار،موافق باشد و دیگری نباشدقرآن 

  . دهد  میو اطمینان بیشتر به انسان ،شود می
  : یک مثال این است

 بأّیهمـا كالحـج و العمـرة فرضـان ال یـضّر «: در یک خبر از پیامبر نقل شده است
خبـر اول . »مـرة تطـوعالحـج جهـاد و الع«: ؛ اما از سوی دیگر خبر رسیده که»بدأت

این دو خبر با هم . داند  میآن را مستحبداند، و خبر دوم   میعمره را مانند حج واجب
اگر سند و محتوای آنها در یک درجه باشـد، حـدیث اول تـرجیح دارد . تعارض دارند

                                                           
   ٢٣٦: ١شربینی  .١
   ٢٣٩ – ٢٣٦: ١شربینی  .٢
  .١٠: شوری.  ٣
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  :چون
ُّوا{:  با حکم قرآن موافق است که فرموداوالً  چـون . ١}هِ ـلِلَّـ اْلُعْمَرةَ  وَ  اْحلَجَّ  َوَأِمت

  .   امر به اتمام است که ظاهر در وجوب است
 و حـج واجـب اسـت، پـس ، به داللت قرآن، که عمره را با حج همراه ساختهثانیاً 

وجـوب : گوید  میشوکانی از امام شافعی آورده که در این مورد. عمره نیز واجب است
  ٢»...ده استبه ظاهر قرآن شبیه تر است، زیرا در این آیه با حج همراه شعمره 

  منکـر سـنتـ فقط به دلیل عقیده بـه حـدیث عـرض ـاینک چرا شربینی شیعه را 
داند؟ این قضاوت یـا بـه   نمیداند، ولی شافعی و شوکانی و یارانشان را منکر سنت می

و هـر دو حالـت . دلیل کوته نظری و آگاهی اندک اوست، یا تعصب نسبت بـه امامیـه
  . برد  نمی آشکار بیرونمغالطۀانسان را از غلط زشت یا 

                                                           
 .١٩٦: بقره.  ١

  ٢٢٣: ارشاد الفحول: ، بنگرید٢٣٥ – ٢٣٤: التعارض و الترجیح برزنجی .٢





  
  
  
  

  :خش سومب
  نه امامیهاند  ه سنت عاممنکران

ناجوانمردانه به گروهی که آنها را اهل بدعت نامیده، آغـاز کـرده ای  نویسنده حمله
گیـرد   مـیدر این میان بیشترین و تندترین تیرهای خود را به سوی کسانی هدف. است

  .داند  میرافضه/ دوازده امامی که آنها را دشمنان سنت نبوی، یعنی شیعه 
  :نویسد  میشربینی در مقدمۀ کتابش

  :گوید  تا اینکه می.... در نگارش این کتاب چند هدف داشتم«
چهارم اینکه سهمی داشـته باشـم در پـرده بـرداری از شـیوه هـا  و چهـرۀ راسـتین 

  ١»...دشمنان سنت، از هواپرستان و بدعت گرایان، خوارج و شیعه و معتزله
  :نویسد  میین مضمون را بار دیگر به این عباراتهم

بـاب .. .پیشگفتار، مقدمه، سه باب، خاتمه: مطالب را به چند بخش تقسیم کردم«
: فـصل اول... .، شامل یک مقدمه و چهـار فـصل نبویشناساندن دشمنان سنت: اول

  ٢» خوارج و شیعه و معتزله،دشمنان سنت نبوی، از هواپرستان و بدعت گرایان
امت اسـالم  « :نویسد  می بارها همین مطلب را در کتابش تکرار کرده، تا آنجا کهاو

اند  ه از صحابه و تابعین و پیشوایان مجتهد و دیگر عالمان مسلمان که پس از آنها آمد-
و وجوب تمسک بـدان و چنـگ زدن بر حجیت سنت نبوی .... . همگی اجماع دارند–

                                                           
  ١٣:  ١شربینی  .١
  ١٥: ١شربینی  .٢
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دید نکرده است مگر گروه هایی از مردم کـه بـر در این حقیقت روشن کسی تر.. .به آن
  ١»و نباید به این خروج اعتنا کرد مانند خوارج و روافضاند  هاجماع امت خروج کرد

میـان دانـشوران مـسلمان از « :کنـد  مـیشربینی از استاد محمد سعید منصور نقل
 قدیم و جدید، اختالفی نیست در اینکه هم کتاب و هم سنت هـر دو وحـی از جانـب

این نکته مورد اتفاق همگان است مگر گـروه هـای پراکنـده کـه . خدای تعالی هستند
ای  مغرض و منحرف هستند مانند غالیان شیعه، خوارج، روافض، خاورشناسان، و پاره

به امـت مـا نـسبت خود را گویند و   میاز کسانی که در سالهای اخیر به زبان ما سخن
   ٢»دهند می

  :ند که گفتک  مینقلنیز از ابن حزم 
، بـه اجمـاع امـت کـافر »کـنم  مـیمن فقط به قـرآن عمـل«: هر کسی که بگوید«
و این عقیدۀ برخی از غالیان رافضی است که تمام امت بـر کفـر آنهـا اجمـاع .. .است
  ٣»!دارند

  آورده و سپس»جامع بیان العلم«شربینی همچنین کالمی از ابن عبدالبر در کتاب 
  :نویسد می

گـروه هـای ] یعنی در بدگویی به سنت ها و بی میلـی نـسبت بـدان[از این مورد «
ایـن اینـان . نوپدید پیروی کردند، مانند خاورشناسان، غالیان شیعه و مبلغان بی دینـی

    ٤»قرار دادند تا عدم حجیت سنت نبوی را نتیجه گیرندای  سخنان را بهانه
  :گوییم  میما

                                                           
  ٤٨١: ١شربینی  .١
  ٥١٤: ١شربینی  .٢
ای   فراموش نشود که خلیفه اول و دوم نخستین کسانی بودند کـه چنـین عقیـده.٥٣٦: ١شربینی  .٣

  .  سر دادند و عملی کردند»اب اللهحسبنا کت«داشتند و شعار 
  ٣٢٩: ١شربینی  .٤
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بلکـه عکـس . وی را انکار کند شیعه نام ببرید که حجیت سنت نبشخصتنها یک 
  :تمام کتابهای شیعه سرشار است از نکاتی مانند. آن صحیح است

   تصریح به وجوب پیروی پیامبر، ـ
  گوید  نمی او جز به وحی سخنـ
   عصمت پیامبر در احکام و موضوعاتـ
   تمام حرکات و سکنات حضرتش حجت است، بدون هیچ تردید و گفتگویی ـ

ند عصمت حضرتش فقـط در حـدی اسـت کـه ا هگفت عامه  این در حالی است که
تبلیغ او خدشه دار نشود، بلکه برخی از آنها سهو و غلط را حتی در حّد تبلیغ بـرای او 

  ١.جایز دانستند، البته با این شرط که خداوند فورا او را متنبه کند و تقریر نشود
 را دشـمن سـنت توان شـیعه  میبا این همه تفاوت در نگرش به سنت نبوی چگونه

  دانست؟ و عقیده به عدم حجیت سنت را به شیعه نسبت داد؟
فـواتح « و شـرح آن »مـسّلم الثبـوت«نویـسنده خـود، از صـاحب کتـاب ! شگفتا

  :اند هکند که گفت  می نقل»الرحموت فی شرح مسّلم الثبوت
حجیت کتاب و سنت و اجماع و قیاس در شمار مـسائل علـم کـالم اسـت، امـا «

، زیـرا در مـورد آنهـا اند هلم اصول به بحث حجیت اجماع و قیاس  پرداختدانشوران ع
اما حجیت کتاب . اند هافراد نادان مانند خوارج و روافض سر و صدای زیادی به پا کرد

کند، آن را پذیرفته است، پس   میینهر کس ادعای تّد . و سنت، مورد اّتفاق امت است
   ٢»نداردو بحث و گفتگو نیازی به یادآوری 
شیعه مانند دیگر مسلمانان، در حجیت کتاب و سـنت گوید که   میاو خود آشکارا

 این حقیقت را ـ بجز گروهی از اهل سنت ـو همچون تمام آنان . هیچ اختالفی ندارند
سخن آنان فقط در باب حجیت اجماع است، زیرا اجماعی که معصوم  در . اند هپذیرفت

                                                           
   ٤٥٦ – ٤٥٠: ١شربینی : بنگرید .١
   ١٧ – ١٦: ١ نقل از فواتح الرحموت ٤٨٢: ١شربینی  .٢
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 در نظر شیعه حجیت نـدارد؛ چنانکـه قیـاس را د،آن نباشد یا نظر معصوم را نشان نده
  ١.دانند  نمیدر غیر منصوص العلة هرگز حجت

او ایـن بحـث را . بینـیم  میاز این که بگذریم، در این مورد تناقض آشکار در کتاب
قرار داده، و در آن » السنة النبویة فی کتابات اعداء االسالم«محور کتابش تحت عنوان 

ه را مهمترین دشمنان اسالم  معرفی کرده اسـت، گـویی اینـان شیعه و خوارج و معتزل
  !مهمترین مخالفان حجیت سنت نبوی هستند

معکوس نسبت ای  ه به کتابش نتیجـ نه از سر دقت، بلکه حتی شتابزده ـاما نگاهی 
کنـد، غالـب   مـینامهایی که او به عنوان دشمنان سنت یاد. دهد  مینشانبه این مدعا 

  . اند هاهل تسنن هستند که در مدارس آنها و تحت نظر آنها بالیدندان مآنها دانش
شـود کـه سـنت را انکـار   مـیاز کسانی اشارهای  اینک فقط برای بیان نمونه، به پاره

  : نویسد  میشربینی. کنند  میکرده یا در حجیت آن تشکیک
 بسیار مایۀ تأسف است که در میان فرزندان اسـالم، افـرادی هـستند کـه صـریحا«
مـا برخـی از اینـان را در . »سنت حجیت ندارد و فقط قرآن حجت اسـت«: گویند می

مانند این گروه را در ... . اند ه نامید»جماعة القرآن«یابیم که خود را   میالهور پاکستان
و برخـی .. .انـد هاز اینـان مراکـز علمـی در سـطوح عـالی سـاختای  پاره. مصر دیدیم

    ٢»ر، دکتر، اندیشمند اسالمیعناوینی درشت دارند مانند مشاو
پردازد و بـا   مینویسنده به خلط بحث میان معنای لغوی و  اصطالحی سنت نبوی

  : نویسد  میاشاره به کالم  ُگلدزیهر یهودی 
                                                           

 گاهی حکمی بیان: کند  میدر علم اصول این بحث مطرح است که شارع احکام  را دو گونه بیان .١
اما گاهی بیان یک حکم با توضـیح علـت آن همـراه . ارددارد بدون اینکه برای آن علتی بیان د می

. دست فقیه فقط در مورد گروه دوم باز است تا برای موارد مـشابه آن اسـتنباط حکـم کنـد. است
توان از پیش خود علتـی  ـ نمینامند  می» غیر منصوص العلة« که آن را ـوگرنه در مورد گروه اول 

  )مترجم. ( علت حکمی جدید استنباط کردبرای حکم به شرع نسبت داد و بر اساس آن
  ١٢: ١شربینی  .٢
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او اسـتاد تـاریخ تـشریع ... .کنـد  مـیادر تـرویجاین کالم را دکتر حـسن عبـدالق«
 انشکده اصول دین گروه تاریخ درسی است که فلسفه را در آلمان آموخته و در دماسال
   ١»و رئیس سابق دانشکده شریعت در دانشگاه االزهر است. دهد می

 کند و قرآن را کـافی  میکند که سنت را انکار  مینیز به احمد صبحی منصور اشاره
نویسد که او از دانشگاه االزهـر فـارغ التحـصیل   میشربینی در شرح حال او. داند می

  ٢. دهد  میریخ آن دانشگاه درسشده و در گروه تا
بـدین سـان . بـرد  میگوید و  آن را از یاد  میسخنی: روش او در کتاب چنین است

برد که هیچ نـسبتی بـا شـیعه امامیـه ندارنـد، بلکـه   میگروهی از دشمنان سنت را نام
پیروان مکتب خالفت اند که در امتداد طبیعی حرکت منع نگارش و  تـدوین حـدیث، 

، حرکتی که در زمان عثمان و معاویـه و امویـان اند هیفه اول و دوم پیش آمداز زمان خل
طبیعی است که فرزندان این مکتب همان راه را . ادامه یافت تا زمان عمر بن عبدالعزیز

ادامه دهند، بر خالف شیعۀ امامیه که حتی یک تن از آنان اصل سنت نبوی و حجیـت 
  .آن را منکر نشده است
دانـد،   مـید را از نامهای کسانی انباشته که آنان را دشمنان سنتشربینی کتاب خو

  : مانند
  علی حسن عبدالقادر

  محمود ابورّیة
  توفیق صدقی

  محمد شحرور 
  نیازی عز الدین 

  محمد نجیب 

                                                           
  ٢٥: ١شربینی  .١
  ٢٩: ١شربینی  .٢
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  احمد صبحی منصور 
  )٣٠ – ٢٥: ١شربینی (قاسم احمد 

  مصطفی کمال مهدوی 
  جمال بنا برادر حسن البنا 

  رشاد خلیفه
  )١٩١: ١شربینی (عیل منصور اسما

  )٢٢١: ١شربینی (یحیی کامل احمد 
  سعید عشماوی 

  )٢٤١ – ٢٤٠: ١شربینی (نصر ابوزید 
  )٣٢٥: ١(محمد رشید رضا 
  عبدالجواد یاسین

  احمد امین
  )٣٤٧ – ٣٤٦: ١(محمد حسین هیکل 

  )٣٥٨: ١(سید صالح ابوبکر 
  حسین احمد امین 

  )٣٩٥: ١(عبدالله نعیم 
  طه محمود محمد 

  )٤٩٣: ١(احمد زکی ابو شادی 
  )٣١٣: ٢(محمد عبده 

  )٩٤: ٢(طه حسین 
 لذا به همین اندازه اکتفـا. آورد  میاین فهرست طوالنی است که نقل تمام آن مالل

این کجا و نامهای معدودی از شیعه کجا که بـا تحریـف و بـدفهمی سـخنان . شود می
  آنان نتیجه گرفته که شیعه دشمن سنت نبوی است؟ 
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سـید :  آورد  مـینویسنده پس از تالش ناکام در اثبات این مدعا، تنها ایـن نامهـا را
نیـز در شـمار . عبدالحسین شرف الدین، سید مرتضی عسکری، سید علی شهرستانی

محمد تیجانی، مروان خلیفات، ادریس : گروهی که حق را پذیرفته و به تشیع گرویدند
  . د حسین یعقوب، صالح وردانی، احم١الحسنی، حسن شحاته

اشـاره ) شرف الدین، عسکری، شهرستانی( در مورد سه شخصیت که ابتدا یاد شد
  . شد که سخنان آنها تحریف شده و در آینده نیز مطالبی خواهد آمد

. تواند حتی یک سند بیاورد که انکار سنت نبوی توسط شیعه را نـشان دهـد  نمیاو
تا آنجا کـه یکـی . رساند  می راذهب خودشپیروان مآورده که غفلت او از  اما مطالبی 

این کار نوعی بیـع « :گوید  می»سلم« در باره معامالت ـ شیخ عبدالمنعم نمر ـاز آنان 
بسیاری از مردم روسـتایی بـدین ترتیـب . شود  میمعدوم است که به عنوان ذمه وصف

 ار مـا را واایـن کـ. کننـد  مـیبدی تهیه کنند و نیازهای کشاورزان را به نحو   میمعامله
  ٢»ایل یابیمدارد که به تحریم آن تم می

خواهنـد آن را   نمـی کـه٣»انتم اعلم بدنیاکم«است از  حدیث ای  این نظریه نتیجه

                                                           
، چنـد هفتـه از )١٤٣٤هفتم ماه مبـارک رمـضان (شود   میدر زمانی که ترجمۀ این سطور نوشته .١

این بزرگوار در روز نیمه شعبان سال جاری در حالی که همراه با جمعـی از . گذرد  میشهادت او
برگزار کرده بودند، به دست ای  یان مصر جشن میالد حضرت بقیة الله امام موعود را در خانهشیع

  )مترجم. (رحمة الله علیه. دشمنان دین و آیین و اهل تعصب کور به شهادت رسید
برای شـیخ شایـسته تـر بـود کـه  بـه «: یوسف قرضاوی گوید. ٤٦٠: ١بنگرید به کتاب شربینی  .٢

د و آن را به تحریم این گونه معامله نکشاند کـه بـر اسـاس سـنت و اجمـاع تحریم ظلم اکتفا کن
  ! این کالم را بخوانید و قضاوت کنید که دشمن و منکر سنت کیست. »صحیح است

این حدیث در منابع اهل سنت آمده است، بدین مضمون که پیامبر در پاسخ اهـل مدینـه در مـورد نحـوۀ  .٣
ستوری غلط داد که سبب شد در آن سال محصول خرما کاهش شـدید گرده افشانی برای درختان خرما د

! شما در امور مربوط به دنیـای خـود، از مـن آگـاه تریـد: آنگاه در جواب اعتراض مردم گفت. داشته باشد
  )مترجم(. اند محققان در بررسی های خود، بطالن نسبت این سخن به پیامبر را روشن ساخته
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ابا ندارند از اینکه به وسیلۀ آن جایگاه پیامبر را تنزل و . رها کنند یا از ظاهرش برگردانند
   ١.العیاذ بالله. ارنددهند و حضرتش را به اموری غلط و بد فهمی منسوب د

پذیرنـد یـا آنهـا   میاکنون دشمن سنت کیست؟ کسانی که عصمت مطلق پیامبر را
  دهند؟   میکه بدان هیچ توجه ندارند و بر خالف آن فتوا

شیخ نمر که بگذریم، کافی اسـت بـه ایـن مطلـب بنگـریم کـه ای  از فتوای سلیقه
آورد کـه دشـمنان   مـی اموری عجیباو«. کند در باب اکتفا به قرآن  مینویسنده اشاره

بدون اینکه به بیـان پیـامبر و توضـیح اند  ه استنباط کردـ به گمان خود ـ از قرآن ،سنت
  »حضرتش که در سنت آمده  رجوع کنند

  :از جملۀ این فتواهای شگفت
های نمازهای روزانه تا آنجا که سخن از شش رکعـت   دست بردن در تعداد رکعتـ

  !اند هبه میان آورد
   تصرف در تعداد نمازهای واجب روزانه ـ
  !حکم به این که قبله اول خانۀ پیامبر است ـ
  ٢. حکم به اینکه شهادت به رسالت پیامبر در اذان شرکی بزرگ استـ

هیچ یک از صاحبان اینگونه فتاوی شیعه نیستند، بلکه اهل سنت و پیـروان سـخن 
  . اند» حسبنا کتاب الله«ناروای 

 انکار اصل سنت نبوی و سخن گفتن در ضرورت بررسی منقـوالت گفتیم که میان
و سـنتش ارزش  پیامبر برایشیعۀ دوازده امامی . از حضرتش تفاوتی آشکار وجود دارد

در حـالی کـه . توان یافت  نمیو قداستی قائل اند که نزد هیچ یک از فرقه های اسالمی
ای فعلـی آنهـا ادامـۀ همـان انکار سنت نبوی توسط عامه ریـشۀ دیرینـه دارد و رفتارهـ

  . گذشته است

                                                           
   ٤٦٠ – ٤٥٧: ١بنگرید شربینی  .١
  ٤٩٦ - ٤٨٧: ١شربینی  .٢



 ٦٧ ................................................اند نه امامیه   سنت عامهنمنکرا: بخش سوم

آورده اسـت کـه عمـران بـن » الکفایة فی علـم الروایـة«خطیب بغدادی در کتاب 
فقط بر اساس قرآن با ما سخن : گفت یکی از  آنها. حصین در جمع یارانش نشسته بود

  ١.بگو
بـاب حکایـة قـول «: فصلی گشوده تحت ایـن عنـوان» اُالمّ «امام شافعی در کتاب 

 نـسبت«کند کـه منکـر سـنت را    میو در آن تصریح» ائفة التی رّدت االخبار کلهاالط
 شافعی پـس از بحثـی دراز دامـن ٢»دهند که  علم به مذهب اصحابش داشته باشد می

  . گوید که این منکر از انکار سنت خود را باز داشته باشد  نمیبطور روشن
  :گوید  مینویسنده خود

از روزگاران پیشین تا کنون شیعه ] عرض سنت بر قرآناز احادیث [به حدیث اول «
که امام شافعی با اند  هو گروهی که تمام اخبار را رّد کرد.. .اند هاثنا عشری استدالل کرد

   ٣»...و معتزله.. .یکی از اینان مناظره کرده، و نیز اهل رأی
ل آنـان اصـ. دانند چنانکه گذشـت  میبه هر حال امامیه احادیث عرض را صحیح

ماند، منکرانی هستند از اهل تسنن کـه پیـرو   میآنچه. کنند  نمیحجیت سنت را انکار
 احادیـث نمنع نگـارش و تـدوین حـدیث، سـوزاند: شاملای  با کارنامهاند  هدو خلیف

 پس مـشکل انکـار سـنت را بایـد بـا آنـان در میـان گذاشـت نـه شـیعۀ ....بازمانده و
  . باشدلکند مگر اینکه اهل جدا نمی و کسی این حقیقت را انکار. اثناعشری

. آنچه بیان شد، بر کسی که پایین ترین درجۀ طلـب علـم را  دارد، پوشـیده نیـست
  !چگونه بر فارغ التحصیل دانشگاه االزهر پوشیده مانده است؟

                                                           
المـستدرک علـی : نیـز بنگریـد.  آن را نقـل کـرده اسـت٥٠٦ – ٥٠٥: ١شـربینی . ٤٨: الکفایـة .١

   ١١٠ – ١٠٩: ١الصحیحین 
   ٢٧٨ – ٢٧٣: ٧االم  .٢
   ٢٢١ – ٢٢٠:  ١شربینی  .٣





  
  
  
  

   :بخش چهارم
  ناآگاهی نویسنده از مبانی و دیدگاه هاي امامیه 

تاب و نویسنده وارد است، نـادانی او نـسبت از جمله اشکال های عمومی که بر ک 
فهمد، به تخیل یـا   نمیبدین روی هر مطلبی را که. به مبانی امامیه و سخنان آنها است

 سـپس بـه پنـدار خـود بـر آن. کنـد  مـیدانسته های پیشین خـود حمـلپیشداوری یا 
  . کند  میافزاید، آنگاه  آن را رد می

  .کنیم  میمروررا به عنوان نمونه چند مورد 

  نا آگاهی او به اتصال اسانید کتب اربعه  1 ـ 4
  : نویسد  میمنابع اصلی حدیث امامیهشربینی در نقد 

 مانند کافی، استبصار، تهذیب، مـن ال –با مروری بر کتابهای حدیث نبوی شیعه «
بینیم که بیشتر روایات آنها به اصحاب امامان و از آنهـا   می–یحضره الفقیه و آثار دیگر 

لـذا بیـشتر احادیـث ایـن کتابهـا سـند . اند هرسد که  در زمان پیامبر نبود  میه امامانب
 »امـام جعفـر«شود و بـه   می آغاز»عدة من اصحابنا«مثال سند این روایات، از . ندارد
  ١»رسد  میاینان تا پیامبر گاهی به چند قرنفاصلۀ زمانی میان . یابد  میپایان

کید   : کند  میدر این کالم بر دو نکته تأ
  .»عن االمام جعفر« و »عدة من اصحابنا«عدم اتصال سند، مثال در مورد . الف

                                                           
  ٩٧: ١شربینی  .١
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و . آید که مراد او از عبارت اول، آن است که در کافی کاربرد زیاد دارد  میبراز تتبع 
عبارت دوم در من ال یحضره الفقیه بسیار بکار رفتـه کـه بـدون سـند از امـام معـصوم 

  . کند  میروایت
  پیامبر با روایات اصحاب میان زیاد زمانی لۀفاص. ب

  :چنانکه در جای دیگر گوید. به نظر او، کالم از امام تا زمان نبوت پیوستگی ندارد
 اتـصال سـند  از امـام تـا پیغمبـر را در حـدیث شـرط] یعنی شـیعه امامیـه[آنها «
 پیـامبر ماننـد کـالم – در قداست و وجـوب عمـل بـدان –چون کالم امام را . دانند نمی
    ١»دانند که مخاطب وحی است  میدانند، زیرا او را معصوم می

کید  دیدیم شـربینی در ضـمن بحـث در مـورد شود که  میبر این نکته از آن روی تأ
  :عرض  احادیث بر قرآن به حدیثی رسید به این لفظ

فما اتاکم یوافق القرآن فهـو عنـی و مـا اتـاکم بخـالف . ان الحدیث سیفشو عنی«
  » فلیس عنیالقرآن

  : نویسد  میسپس در مورد آن
این حدیث نزد دانشوران و ناقدان حدیث وزنی ندارد، زیرا از طرقی روایـت شـده «

  »که همه ضعیف هستند، از علی و ابوهریره و عمر و ثوبان
  :نویسد  میدر پانویس همان صفحه

تـاب حدیث علی را دارقطنی در سنن خود، کتاب فی االقضیة و االحکام، باب ک«
سند به شـکل درسـت ایـن : دارقطنی گوید. عمر الی ابی موسی االشعری آورده است

  ٢» عن النبیعن عاصم عن زید عن علی بن الحسین مرسالً : است
هر دو اشکال ناشی از ناآگاهی او به مبانی امامیـه اسـت کـه علـم رجـال و درایـة 

  . افتاد  نمی سخیفیشناسد، وگرنه در چنین دامچالۀ  نمیالحدیث را به مبانی شیعی

                                                           
   ٩٦: ١شربینی  .١
  ٢٢٤: ١شربینی  .٢
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 پوشیم که بـه شـیعه نـسبت داده کـه بـه معـصوم وحـی  می از سخن او چشمفعالً 
گوید؛ بلکه وحـی  نمیای   هیچ شیعه– به معنای وحی تشریعی –این سخن را . شود می

ائمه راه هایی دارند که علم الهـی . دانند  میرا ویژۀ رسول خدا و پیامبران علیهم السالم
مهـم اینکـه در .  که به اندازۀ کافی در کتابهای مربوط بحث شده اسـترسد  میبه آنها

توان یافت که عقیده داشته باشد که به امام معصوم   نمیمیان شیعه کسی نیافتیم و کسی
  .  در شمار افترائات او و یاران او استنو ای. رسد  میوحی

  . آید  میصرف نظر از این مطلب در پاسخ به این دو اشکال مطالبی در پی

  پاسخ به اشکال اول 
هایی از مشایخ کلینـی  گروهشود،   می که در روایات کافی دیده»عدة من اصحابنا«

در بارۀ آنها کتابها و . کند  میهستند، یعنی افرادی کامال شناخته شده که از آنها روایت
آوریـم تـا گـواهی بـر   مـیاینک خالصۀ مطالب آنهـا را. اند هرساله های جداگانه نوشت

  . صدق مدعا باشد
  : آمده، سه مورد است»عدة من اصحابنا«از جمله مواردی که 

  »عدة عن احمد بن محمد بن عیسی«. الف
هر جـا «: کند که گوید  مینجاشی در رجال خود ضمن شرح حال کلینی از او نقل

 مراد از این عـده، »عن احمد بن محمد بن عیسیعدة من اصحابنا «: ام در کتابم گفته
محمد بن یحیی، علی بن موسـی کمیـدانی، داوود بـن کـورة، احمـد بـن : رادنداین اف

  ١»ادریس، علی بن ابراهیم بن هاشم
  »عدة عن احمد بن محمد بن خالد«. ب

عـدة مـن «ام  هر جا که در کتـابم گفتـه«: در رجال عالمه حلی از کلینی نقل شده
ی بـن ابـراهیم، احمـد عل:  این عده عبارتند از»اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد

                                                           
  . کند  می همین گونه نقل٢٧١:  در خالصة االقوال ، عالمه حلی٢٦٧: رجال نجاشی .١
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  ١»بن عبدالله بن امیة، علی بن محمد بن عبدالله بن اذینة، علی بن حسین سعدآبادی
  :کند  مییک موضع از کافی تصریحکلینی خود در 

علی بن ابراهیم و محمد بن جعفر و محمد بن یحیـی و علـی (عدة من اصحابنا «
جمیعا عن احمد ) ن الحسینبن محمد بن عبدالله القمی و احمد بن عبدالله و علی ب

  ٢»...بن محمد بن خالد
یاد«. ج   »عدة من اصحابنا عن سهل بن ز

  :کند که کلینی گوید  میعالمه حلی نقل
، مـرادم از عـدة »عدة من اصحابنا عـن سـهل بـن زیـاد«ام  هر جا در کتابم گفته«

ن علی بن محمد بن ابراهیم بن عّالن، محمد بن عبداللـه، محمـد بـ: عبارت است از
  ٣»الحسن، محمد بن عقیل کلینی

 در تمام موارد کامال مشخص است و فقط به دلیل تکرار و برای »ةعد«می بینید که 
. در میان آنها چهره های شاخص وجـود دارد. رعایت اختصار، نام آنها یاد نشده است

  . لذا سندهایی که از طریق عده آمده، از قوی ترین و نیکوترین سندها است
گـاهی این کجا و  عدم اتصال سند کجا؟ کسی که از مبانی رجـالی شـیعه امامیـه آ

دهد که در این موارد سخن بگوید، آنهم در یـک رسـاله   میندارد چگونه به خود اجازه
  !علمی و در جایگاه پژوهشی

  :به این نکته توجه شود
 حــدیث در بــر دارد کــه طبــق ١٦١٩٩در عظمــت کتــاب کــافی همــین بــس کــه 

                                                           
  ٢٧٢: خالصة االقوال .١
: بنگریـد. از نسخه هـای کـافی موجـود اسـتای  این اسماء در پاره. ٩کافی، کتاب العتق، باب  .٢

، تحـت ١٥٠ – ١٤٧: ٣٠، خاتمة الوسائل حـر عـاملی ٥٠٩: ٣خاتمة المستدرک محدث نوری 
علیق الکلینی لألسانید و تفـسیر العـدة المـذکورة فـی کتابـه و شـرح الفائدة الثالثة فی ت«عنوان 

  »المصطلحات التی استعملها المؤلف
   ٢٧٢ – ٢٧١: خالصة االقوال .٣
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در  ١. صـحیح اسـتـ به اصطالح رجـالیون ـ حدیث آن ٥٠٧٢نظر، سختگیرانه ترین 
 در برابـر ـ که صحیح ترین کتاب در نظر اهل تـسنن اسـت ـحالی که صحیح بخاری 

: کنـد  میصاحب کشف الظنون از حافظ ابن حجر نقل. نماید  میکافی بسیار کوچک
 بـا دقـت در ــ  غیر از آنچه تعلیـق و متابعـت داردـتمام احادیث بخاری با مکررات «

اگـر . رسـیم  مـی٢٦٠٢ که با حذف مکررات به عدد رسد می ٧٣٩٧شمارش به عدد 
  ٢»رسیم  می ٢٧٦١ به عدد ـ ١٥٩ یعنی ـمتون معلقه مرفوعه را نیز بدان بیفزاییم، 

رئـیس المحـدثین شـیخ . شـود  می مربوطالفقیهبخش دوم به کتاب من ال یحضره 
تصار  ِاسناد احادیث گذاشـته  و اوائـل سـندها را صدوق در ابتدای کتابش بنا را بر اخ

در آن  را آورد تا طرق خود را »مشیخه« البته در پایان کتابش بخش. ٣حذف کرده است
در موارد معدود این اتصال سـند . تمام سندهای کتاب در آن بخش آمده است. بنگارد
  ٤.ماند  می»معّلق«شود که در این حالت سند،   نمیبرقرار

دهد که مشیخه را ببیند، یا اینکه دیده و معنی آن   نمیویی به خود زحمتشربینی گ
زیرا . خواهد این حقیقت را به خوانندگان انتقال دهد  نمیرا نفهمیده، یا اینکه فهمیده و

شـیوۀ کتـب . مانـد  نمیاین مطالب بر کسی که اندکی از علم الحدیث بداند، پوشیده
بعالوه کتابهایی در ایـن مـورد نوشـته . شود  میشناربعه با نگاهی دقیق بر اهل نظر رو

گاهان باید بدان رجوع کنند    . شده است که آ
                                                           

   ٣٩٤:  لؤلؤة البحرین: بنگرید .١
اگر نظر به . این مطالعۀ تطبیقی فقط ناظر به عدد است: افزاید  می مترجم.٥٤٤: ١کشف الظنون  .٢

بعـالوه تفـاوت . رسیم به اندازۀ زمین تـا آسـمان یـا بیـشتر  میشود، به تفاوتیمحتوای احادیث 
ضوابط میان مکتب خلفا با مکتب اهل بیت در باب ضوابط شناخت خبر صـحیح خـود بحـث 

  ).مترجم. (مهمی است که در جای خود باید بحث شود
ده  و اختـصار در آن به این دلیل که این کتاب در اصل در حد یک کتاب فتـوایی بـرای مـردم بـو .٣

  )مترجم. (اهمیت زیاد دارد
  .٧: ٤بنگرید خاتمة المستدرک  .٤
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  اسخ به اشکال دومپ
 بـه  ـرسـد   مـی که به حـّد تـواترـامامان اهل بیت علیهم السالم در مواضع متعدد 

هـر امـامی از پـدرش از : سند روشنی داردگویند،   مینچهآتمام  که اند  هصراحت گفت
این طریق صـحیح و مـشهور . ه علیه و آلهانش از امام علی از رسول خدا صلی اللّ پدر

است، تا آنجا که هر کس این حقیقت را از شیعه نداند، نسبت بـه شـیوۀ اهـل بیـت و 
  . روش آنان در نقل حدیث نادان است

کلینی به سند خود از هشام بن سالم و حماد بن عثمان و راویان دیگر آورده که امام 
  : ادق سالم الله علیه فرمودص

حـدیث جـدم . حـدیث پـدرم حـدیث جـدم. حدیث من حدیث پدر من اسـت«
حدیث امام حسن حدیث . حدیث امام حسین حدیث امام حسن. حدیث امام حسین

    ١»و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله است. امیر المؤمنین
  :نویسد  میحدیثمولی محمد صالح مازندرانی در شرح اصول کافی ذیل این 

دهد که حـدیث   میاین مقدمات بر سبیل مقدماتی که نتایج جداگانه دارد، نتیجه«
از روایـات ای  اما آنچـه در پـاره... .هر یک از امامان همان کالم خدای عزوجل است

آمده که امام صادق علیه السالم حدیث را بطور مسلسل از پـدرش از پـدرش تـا امیـر 
تصریح است بر این واقعیت که در اینجا یاد شـد، و رساند،  می المؤمنین یا رسول خدا

فایدۀ آن یا علّو ِاسناد است یا رفع خلجان ذهنی شـنونده یـا . بطور ضمنی روشن است
  ٢»...تنبه دادن به اهمیت مضمون حدیث

وقتی : شیخ مفید از جابر جعفی روایت کرده که به امام باقر صلوات الله علیه گفت
پدرم مرا حدیث کرد، از : حضرت فرمود. گویید ِاسناد آن را بیان دارید  میحدیث برایم

و هر چه برایت حدیث بگویم به همین . جدم رسول خدا، از جبرئیل از خدای عزوجل
                                                           

  ٥٢: ١کافی  .١
  ٢٢٥: ٢شرح  اصول الکافی مازندرانی  .٢
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  ١.سند است
صفار در بصائر الدجات از یونس بن عنبسه روایت کرده که شخصی از امام صادق 

اگر چنین و چنان باشـد، سـخن در : تگف. علیه السالم سؤالی پرسید و جواب گرفت
ما هیچگـاه . هر وقت جوابی به تو دادم، از ناحیۀ رسول خدا است: آن چیست؟ فرمود

   ٢.گوییم  نمیاز سوی خودمان سخنی
در کتاب جعفر بن محمد حضرمی از جابر جعفی روایت کرده که امام باقر سـالم 

  :الله علیه فرمود
و کـذب علینـا، أهل البیـت أرسوله ممن کّذبنا ه و ال علی کذب علی اللّ أحد أما «
ب الّلـفإذا . هه علیه و آله عن اللّ ه صلی اللّ ّنما نحّدث عن رسول اللّ إألّنا  بنا فقد ُکذِّ ه ُکذِّ

  ٣».و رسوله
بندد به اندازۀ آن شخصی که مـا اهـل بیـت را   نمیهیچ کس دروغ بر خدا و رسول

پـس . گوییم  می از سوی پیامبر از خدا سخندروغگو بداند یا بر ما دروغ بندد، زیرا ما
  . اند هخدا و رسولش را تکذیب کردوقتی ما را تکذیب کنند، 

از آنهـا در کتـاب جـامع ای  احادیث در این مورد نزد امامیه متواتر اسـت کـه پـاره
این مبنا حتـی در کتابهـای طـالب شـیعه .  آمده است٢٦٨ – ١٧٩: ١احادیث الشیعه 
گروهـی از دانـشمندان شـیعه کـه شـربینی .  بیان شـده اسـت٣٧٣ :مانند منیة المرید

، ماننـد سـید مرتـضی اند هکتابهای آنان را دیده و بدانها استناد کرده، نیز مبنا را یاد کرد
 و سید علی شهرستانی در کتـاب منـع تـدوین ٣٤٧: ٢عسکری در معالم المدرستین 

   ٤. و موارد دیگر٤١٧ و ٣١٣: الحدیث

                                                           
  ٤٢: امالی مفید .١
   به روایت از امام صادق علیه السالم٥٨:  ١همین مضمون در کتاب کافی . ٣٠٠: بصائر الدرجات .٢
  ٦١: کتاب الحضرمی .٣
ین دو منبع بطور خاص یاد شد زیرا نویسنده به این کتابها دسترسی داشته و از آنها به نـام، نقـل ا .٤
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در شـیعه روشـن و مـستدّل اسـت کـه از ای  قیقـت بـه انـدازهبه هـر حـال ایـن ح
  ١.آید  میضروریات مذهب به شمار

 : شاعران شیعه نیز راه یافته استاین مطلب در شعر

  اذا شئت أن ترضی لنفـسک مـذهباً 
  

  و تعرف صدق الناس فی نقل اخبار  
  

  فدع عنـک قـول الـشافعی و مالـک
  

  و أحمد و المروّی عن کعب أحبـار  
  

ـــدیثهمو وال ـــولهم و ح ـــا ق    أناس
  

  روی جدنا عن  جبرئیل عن البـاری  
  

  :یکی از دوستان این ابیات را به صورت زیر ترجمه نموده است: ترجمه
  اگـر خــواهی گزینـی مــذهبی را

  

ـــار   ـــابی راســـتّی نقـــل اخب   وی
  

  مگیر از شافعی، احمد و مالـک
  

  و یا آنچه رسید از کعـب احبـار  
  

   حـدیث آنکـه گویـدفقط بـشنو
  

ــار     ز جــّدش از امــین از رّب جّب
  

 :دیگری سروده است

  قــل لمــن حّجنــا بقــول ســوانا
  

ــدلیل    ــا ب ــم یأتن ــه ل ــث فی حی
  

ــدیثا ــا ح ــوم اذا روین ــن ق   نح
  

ـــل    ـــم التنزی ـــدآیات محک بع
  

  عن ابینا عن جدنا ذی المعالی
  

  ســّید المرســلین عــن جبریــل  
  

  و کذا جبرئیل یـروی عـن اللــ
  

  ــــه بـــال شـــبهة و ال تأویـــل  
  

ـــا ـــی ء علین ـــأّی ش ـــراه ب   فت
  

ــا الــی التفــضیل     ٢ینتمــی غیرن
  

کند و دلیلی برای آن نـدارد، مـا  بگو به آنکه با حرف دیگران با ما بحث می: ترجمه
                                                                                                                                        

پس چگونه این مبنا را نفهمیده است؟ اساسا پژوهش سید علی شهرستانی بـرای آن . کرده است
است که نشان دهد احادیث اهل بیت به واقعیت نزدیکتر است تا احادیث مکتب خلفا کـه اهـل 

ستند که بر مبنای اصول ویژه و انگیزه های خاص درست شـده، در حـالی کـه احادیـث قیاس ه
  .  شیعی  نسل به نسل از پیامبر رسیده است

  ٢٦٨: ١بنگرید جامع احادیث الشیعه  .١
  ٢٢٦: الجواهر السنیة .٢
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از : کنـیم گروهی هستیم که اگر بجز آیات قرآن حدیث را به ایـن صـورت روایـت مـی
تعال، بدون هیچ شبهه و پدرمان از جد گرامیمان سرور پیامبران از جبرئیل از خداوند م

  خواهند بر ما برتری یابند؟  پس به چه چیزی دیگران می. کالمی که نیاز به تأویل باشد
روشن شد که شربینی در مدعای دوم خود  نیز به خطا رفتـه اسـت، از این مباحث 

 گزافه اسـت و جهالـت ـ که شربینی آن را درست پنداشته ـچنانکه ادعای دارقطنی نیز 
 به مبانی امامان آل محمد علیهم السالم  این گـروه را بـه چنـین مـدعاهایی قوم نسبت

  .کشانده است

  جهالت شربینی نسبت به حجیت اجماع در نظر امامیه 2 ـ 4
خبـر اسـت،   از آن بیـ به تبع بعضی از گذشتگانش ـکه نویسنده ای  یکی از مبانی

همت را با بدترین کلمـات و او باران ت. مبنای حجیت اجماع در نظر شیعۀ امامیه است
  :نویسد  میبارد و  میتعبیرات بر شیعه

باید دانست که دنباله های احمق خوارج و روافض در این زمان در بـارۀ حجیـت «
 آنـان در حجیـت سـنت نیـز تـشکیک. انـد هاجماع سر و صدای زیادی به راه انداختـ

  »برند  میبه شریعت اسالمی هجومکنند و  می
 بـه کـالم دیگـران تکیـه داده و کـالم ـهود خـود در ایـن کتـاب  به شیوۀ معـسپس 

  : کند  میرا چنین نقل» فواتح الرحموت بشرح مسّلم الثبوت«صاحب کتاب 
این نظر تمـامی اهـل قبلـه . رساند  میو علم جزمی را.  حجت استاجماع قطعاً «
رج و شـیعه و و در برابر این نظر، نباید به دیدگاه معدودی از احمق ها مانند خوا. است

نّظام معتزلی توجه شود، زیرا آنان بعد از اتفاق همگان در ضروریات دین، در مـورد آن 
 ات عقلی تردیـد بـه خـود راهکنند، همان گونه که سوفسطائیان در ضروری  میتشکیک

      ١»دهند می

                                                           
  ٤٨٣: ١شربینی  .١
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اشـاره شـود کـه ای  قبل از تبیین خطای نویسنده، باید به عبارت زشت و بی ادبانـه
 یعنی برگرفتن عبـارات و –این شیوۀ اقتباس . ه از سلف خود اقتباس کرده استنویسند

است که در این کتاب شایع است و نمونه هـایی از ای   شیوه–تکرار عین آنها در کتابش 
  :شود  میرا یادآورعرب این شیوه کالم شاعر . آن را پیشتر نشان داده ایم

  خلیفة فـی قفـص
  

  بین وصیف و بغـا  
  

  قـاال لـهیقول مـا 
  

  ١کما تقـول الببغـا  
  

انش بـه غالمـدو نفـر از در میان قفـس بـین که گویا  است  شخصیخلیفه: ترجمه
گویند، به زبان  و مانند طوطی آنچه را آن دو میگرفتار شده  »بغا«و » وصیف«های  نام
  . آورد می

ه و در را. کوشـد  مـیبعالوه در گزینش و کاربرد تعبیرات غیر علمی و زشت، بسیار
از تعبیـرات او را ای  شود؛ چنانکه پـاره  میتحمیل اندیشه خاص خود به تهمت متوسل

    ٢.اید در نقل قول ها از کتابش دیده
  :گوییم  میبعد از این مقدمات

موضع شیعه امامیه در برابر سنت نبوی را بررسی کردیم و دیدیم چگونه میان اصـل 
  . اند هسنت با ارزیابی منقوالت، خلط کرد

شیعه امامیه از سده های پیشین تا کنون حجیت . رسیم  میک به حجیت اجماعاین
                                                           

  ٢٥: ١تاریخ ابن خلدون  .١
و حـق .. .ستن بر پیامبر و امامانشان بسیار رواج دارددر میان شیعه دروغ ب«: بنگرید به این جمله .٢

 این است که تشیع پناهگاهی است که هر کس به نـابودی اسـالم کمـر بـسته اسـت، بـدان پنـاه
بیش از دو هزار  حدیث از طاغوت های معصوم خود روایت  «: نویسد  مینیز). ١٧: ١ (».برد می
آن کتـاب، شـامل هـزاران «: نویسد  میار کرده واین مضمون را بار دیگر تکر). ٩٣: ١(» اند هکرد

حدیث «: از بدگویی های شگفت او این سخن است). ٩٤: ١ (»نّص از طاغوت های آنان است
چه منطق علمی و اسـتواری در ). ٣١٧: ١ (»صحیح است به کوری چشم بعضی از غالیان شیعه

  !دهد  میارزیابی حدیث به دست
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  . اند هاجماع را پذیرفته و عالمان شیعی قدیم و جدید در بارۀ آن سخن گفت
اجمـاع در «: کنـد  مـیحتی محمد بن یونس شویهی این حقیقت را چنین گزارش

   ١»های شیعه حجت است، همه زیدیه، کیسانیه، فطحیه و دیگر فرقه نظر تمام امامیه
در (، شـیخ طوسـی )٤٥٠: ١الذریعة الی اصول الـشریعة : در کتاب(سید مرتضی 

و دیگـر ) ٦٥: در کتـاب معـارج االصـول(، محقق حلـی )٦٤: ٢کتاب عدة االصول 
  . اند هعالمان اصولی شیعه حجیت اجماع را آشکارا گفت

 با جزم و قطعیت در شافعی، مالک و پیروانش، احمد بن حنبل و  ظاهری ها، همه
  ٢. دارد  میکه این اتفاق نظر شیعه و سنی در این مورد را بیاناند  هبارۀ آن سخن گفت

از قـدما یـا های اصول فقـه شـیعه امامیـه  هیچ کتابی از کتاب: توان گفت  میبلکه
کـه تهیـۀ ای   از حجیت اجماع سخن گفته، بـه گونـهمگر آنکه صراحتاً متأخران نیست 
  . رسد  می عالمان نوعی کار بیهوده و بدیهی به نظرفهرست از این

 ٦٤٦متـوفی (مانـد کـه چگونـه ابـن حاجـب   مـیدر شگفتبدین روی، شویهی 
. انکار حجیت اجماع را به شیعه نسبت داده است) صاحب مختصر المنتهی در اصول

  :شویهی گوید
. اند هاستناد کردتوان پذیرفت، زیرا آنان در آثار خود همواره بدان   نمیاین نسبت را«

 کتـاب االنتـصار – که از بزرگـان آنـان اسـت –) ٤٣٦متوفی (سید مرتضی علم الهدی 
همین گونه اسـت سـید ابوالمکـارم حمـزة بـن . خود را بر این اساس بنیان نهاده است

بعـضی از مـسائل کتـاب ) ٤٦٠متـوفی (شـیخ طوسـی ). ٥٨٥متوفی (علی بن زهره 
دیگـر بزرگـان آنهـا از متقـدم تـا متـأخر همـواره در . تالخالف را بر آن مبنا آورده اس

    ٣»دانند  میاستنباط حکم، حجیت اجماع را یک رکن

                                                           
  ٣٢٩: ٢کام شریعة سید المرسلین مخاصمات المجتهدین فی اصول اح .١
  ٣٢٩: ٢مخاصمات المجتهدین  .٢
   ٣٣٠: ٢ مخاصمات المجنهدین .٣



 کتاب و عتاب............................................................................. ٨٠

اصـل حجیـت « بحث و نظر داریم نـه در »دلیل بر حجیت اجماع«البته ما درباره 
 و آنهـا را بـرای رسـاندن بـه پذیرند  نمیامامیه ادّلۀ عامه بر حجیت اجماع را. »اجماع

از سوی . کنند  میدر برابر آن ادّلۀ دیگر برای حجیت اجماع اقامه. بینند  میهدف ناکام
 را در گروهـی کـه اجمـاع – پیـامبر یـا امـام –دیگر برای حجیت اجماع، ورود معصوم 

  ١.بینند  میدارند، ضرور
شاید همین نکته است که ابن حاجب را بـه اشـتباه افکنـده کـه شـیعه را بـه انکـار 

شود کـه   میبرخورد آنان از این نکته توهم: گوید میو د، ده  میحجیت اجماع نسبت
  ٢.وقتی اجماع  شامل معصوم نباشد، حجت نیست

 بـا ،از سوی دیگر، نویسنده انکار حجیت اجماع را بـه نّظـام معتزلـی نـسبت داده
اینکه در میان معتزله، جعفر بن حـرب و جعفـربن مبـشر نیـز منکـر حجیـت اجمـاع 

  ٣.بودند
 بیشتر علما حجیت اجماع را به نـّص :کند که  می البرهان تصریحامام الحرمین در

 آنگاه.  آورند  می را شاهد٤}ُمْؤِمننيَ ـالْ  َسبيلِ  َغْريَ  َوَيتَّبِعْ {، و آیۀ کنند  میکتاب مستند
در زبـان فقهـا . این دلیل در نظر ما، در رتبۀ ظاهر نیست، چه رسد بـه نـّص : افزاید می

این مـدعا قطعـا باطـل اسـت، . شود  میاع کند، کافررواج دارد که هر کس خرق اجم
  . شود  نمیزیرا هر کس منکر اصل اجماع باشد کافر

 اثبات حجیت اجماع نه راه عقلی دارد و نـه :کند  می تصریح»المنخول«غزالی در 
اثبات اجمـاع . یابد و نه خبر متواتر بر آن وجود دارد  میچون نه عقل بدان راه. راه نقلی

                                                           
، کشف ١١٤: ٢، اصول الفقه مظفر ٢٥٧ – ٢٥٥: اصول العامة للفقه المقارن: تفصیل را، بنگرید .١

   ١١ – ٤: القناع عن وجوه حجیة االجماع
   ٣٣٠: ٢مخاصمات المجتهدین  .٢
  ١٦٤ :٢عدة االصول  .٣
  .١١٥: نساء.  ٤
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پـس . قیاس مظنون نیز راهی به عقلیات نـدارد. ماع، غلط و سست استبر اساس اج
ماند جز تمـّسک بـه عـرف کـه شـاید حجیـت اجمـاع را از عـرف   نمیراهی برای آن

توان کافر دانست چون در اصل اجمـاع اخـتالف   نمیبعالوه خارق اجماع را. بگیریم
  . زیاد وجود دارد

از آمــدی در دو همچنــین  ،ان او و پیــرو»لالمحــصو«اســنوی از رازی در کتــابش 
از ادّلۀ ظنیه  ـ به فرض تحقق ـ اجماع : آورده که»منتهی السؤول« و »اإلحکام«کتابش 

  .است
ال تجتمـع « خبـر :گویـد  مـی که آنها به او اعتماد دارند، آشکارا»تجرید«صاحب 

ولش دلیل و اجماع آنها بر قب. نه تواتر لفظی دارد و نه تواتر معنوی» امتی علی الضاللة
  . بر صحت و صداقت آن نیست

استدالل بر اجماع به دلیل عقل بسیار ضعیف است، :  گوید»المحصول«رازی در 
، نه به داللت و نه به اماره، بلکـه بـه اند هتوان گفت که آنها بر حکمی اتفاق کرد  میزیرا

  . محض یک شبهه
عمـوم آیـات و شگفت از فقها است که حجیت اجماع را بـه : رازی همچنین گوید

ومات را منکـر شـود، مکنند، و اجماع دارند که اگر کسی داللت این ع  میاخبار ثابت
 بـا ایـن همـه. ، زیرا ممکن است آن تأویل خاص را انکـار کنـدشود  نمیکافر و فاسق

است و مخالف آن کافر " مقطوع به"حکمی که به دلیل اجماع به دست آید، : گویند می
  ١.، و این غفلت بزرگی استاند ه فرع را قوی تر از اصل گرفتگویی آنان. و فاسق است

  : شیخ محمد خضری بک گوید
. ظاهر این است که شافعی وجهی برای انکار وجود اجماع به تمام معنای آن دارد«

  : زیرا قبول آن موکول به چند شرط است 
   شناخت تمام مجتهدان در یک زمانـ

                                                           
  .  نقل شد١٥ – ١٣: تمام منقوالت اخیر، از کتاب کشف القناع .١
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   اعتراف همگان به آنها ـ 
  که در آن فتوی دارندای  هر یک از آنان قولی در مسئله نقل از ـ
  نقل این فتواها توسط کسانی کـه دروغگـویی یـا کتمـان در مـورد آنهـا احتمـالـ
  .رود نمی

شـود، ماننـد   مییابد مگر در مورد آنچه علم عامه نامیده  نمیچنین شروطی تحقق
 دو رکعـت اسـت، و پنج نماز در شبانه روز واجب اسـت، و نمـاز صـبحعلم به اینکه 

شود کـه بتـوان    میپیداای  اما آنچه علم خاص نام دارد، کمتر مسئله. مانند این مطالب
بـه همـین دلیـل از امـام . ادعا کرد مجتهدان در یک زمان در مورد آن اتفاق نظر دارند
  ١».احمد نقل شده که هر کس ادعای اجماع کند دروغگو است

 بعضی از آنها ثبوتـاً .  خواندیددر حجیت اجماع از کلمات علمای تسنن راای   پاره
دیدیم که بعضی در اصل ادّلـۀ حجیـت اجمـاع تردیـد . اند همناقشه کرد و بعضی اثباتاً 

جالب است که با این همـه، انکـار . کنند  میدارند، و شافعی و احمد وقوع آن را انکار
.  چنانکـه دیـدیمنامنـد،  میدهند و آن را حماقت  میحجیت اجماع را به شیعه نسبت

  حال منکر اجماع کیست؟ 
کند که از هیچ دانشمند اصـولی   میشربینی خود از دکتر عبدالغنی عبدالخالق نقل

    ٢.تصریح یا تلویحی  نرسیده که در مورد مسئلۀ  اجماع، خالف موجود باشد
  خبرند؟ ؟ یا از آن همه بیاند هآیا اینان این همه سخن بزرگان تسنن را ندید! شگفتا

به هر حال، شربینی دو صفحه دربارۀ اجماع نوشته که شیوۀ استدالل را زیر پا نهاده 
بعـالوه . نیمی از این حجم به نقل قول از دکتر عبدالغنی اختصاص یافته اسـت. است

ص  (»اجمـاع، یکـی از ادّلـۀ حجیـت سـنت نبـوی«: عنوانی با حروف درشت آورده
این ). ٤٨٤ص ( ادّلۀ حجیت اجماع است کند که سنت یکی از  میآنگاه اشاره). ٤٨١

                                                           
   ١٥١: تاریخ التشریع االسالمی .١
   ٢٥٢ – ٢٤٨:  نقل از حجیة السنة دکتر عبدالخالق٤٨٢ – ٤٨١: ١شربینی  .٢
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 موکول اسـت بـه اجمـاع کـه از سـنت ،چگونه حجیت سنت.  استآشکارباطل دور 
  نبوی باید بدان استدالل کرد؟ آیا حجیت سنت به اجماع نیاز دارد؟ 

گـروه بـزرگ   دانم چگونه یک پژوهشگر االزهر انکار حجیت اجماع را به یک نمی
  الی که نقض آن در کتابهایی آمده که در اختیار اوست؟دهد، در ح  میمسلمان نسبت

  نا آگاهی شربینی به برخورد عالمان امامیه با کتب اربعه 3 ـ 4
یکی از اموری که نویسنده به خلط مبحث افتاده، ناآگاهی نـسبت بـه روش شـیعه 

بـدین جهـت، مجموعـه . امامیه در روایت حدیث و شیوۀ استنباط حکم از آنها اسـت
  . ی تسنن را بر مجموعه های حدیثی شیعی ترجیح داده استهای حدیث

  :نویسد  میاو در مورد کتابهای حدیثی تسنن
،  صـحیح مـسلم،صـحیح بخـاری: دصحت برخی از کتابها روشن است، ماننـ«

الموّطأ، المستخرجات، صحیح ابن حّبان، صحیح ابن خزیمـه، صـحیح ابـی عوانـه، 
مختـارة ضـیاء مقدسـی، مـستدرک حـاکم صحاح ابن سکن، المنتقی ابن جـارود، ال

  . نیشابوری با تعلیقات آن
اند  ه آورددیگر کتابهایی هستند که احادیث صحیح، حسن، و ضعیف را گرد ای پاره

سنن ابی داوود، : مانند کتابهای سنن، و در رأس آنها چهار کتاب... .اند هو بدان تنبه داد
ارمی، دارقطنـی، سـعید بـن منـصور، سنن د:  و پس از آنها؛ترمذی، نسائی، ابن ماجه

   ١» .بیهقی و موارد دیگر
  : نویسد  میایسه میان این کتابها با منابع حدیث شیعیقآنگاه در مقام م

این کتابهای حدیثی و دیگر کتب حدیث در باب طرق جمع، تـدوین و صـحت، «
مـن ال کـافی، :  و در رأس آنها چهـار کتـابـهرگز با منابع شیعۀ رافضه و کتابهایشان 

 که طـرق آنهـا سرشـار از رجـال کـذاب، ملحـد، ـیحضره الفقیه، تهذیب، استبصار 

                                                           
   ٣٧٣: ١شربینی  .١
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  .، قابل مقایسه نیستنداند هو  افرادی که امامانشان نکوهیداند  هفاسد العقیدشعوبی، 
خالصه اینکه هر گونه نقص و اشکال که به ذهنت برسـد، در ایـن راویـان موجـود 

 صـحیح و ذکر شـدهویند که هر چه در این کتابها گ  میبا این همه عالمان شیعه. است
   ١». استعمل بدان واجب

دهد و از چند جهت قابل مناقـشه   میاین کالم، چند مورد جهالت و مغالطه نشان
  : است

  نکتۀ اول 
که نام برده، صحیح بخاری است که تمام احادیث آن با در نظر آنها باالترین کتابی 

را )   مـورد١٥٩(ه اگر متـون معلقـۀ مرفوعـه  حدیث است، ک٢٦٠٢حذف مکررات، 
  حدیث صحیح ٥٠٧٢د با این عدد مقایسه شو. رسیم  می٢٧٥١بدان بیفزاییم، به عدد 

 پس کافی . در کافی موجود استـترین نظر در ارزیابی احادیث   بنا بر سختگیرانهـکه 
  .  استبخاریآن بسیار بیشتر از  تر از بخاری و  طرق صحیح  غنی

  .  بیان شدبیشتریته پیشتر با تفصیل این نک
این چهار کتاب که نزد امامیه ارزش خاصی دارند، بدان جهـت اسـت کـه روایـت 

؛ یعنی چهارصد رساله کـه در زمـان حـضور اند ه برگرفته شد»اصل«آنها از چهارصد 
کلینـی ایـن . انـد هامامان معصوم علیهم السالم به دست یارانشان تدوین و روایت شد

 مستقیما یا به توسط یک راوی روایت کـرده و بـا تقـسیم موضـوعی دقیـق در اصول را
  . کافی آورده است

  :گوید» الوجیزة فی الدرایة«شیخ بهاء الدین عاملی در رساله 
 و از طریق آنها به رسـول ، به امامان دوازده گانهـاندکی  مگر ـتمام احادیث شیعه «
روایـات کتابهـای شـیعی از . انـد هب گرفتـآنان علوم خود را از آن جنـا.  رسد  میخدا

                                                           
: لحدیث عبدالهادی فـضلی وی بخش اخیر کالمش را به کتاب اصول ا.٣٧٤ – ٣٧٣: ١شربینی  .١

  .  نسبت داده است٢١٩ – ٢١٠
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امامان معصوم علیهم السالم بسیار بیشتر از روایات صحاح سـته تـسنن اسـت و ایـن 
 فقـط یـک ـکافی است بـدانیم کـه یـک راوی . ماند  نمینکته بر اهل پژوهش پوشیده

 سـی ـ فقط امام صادق علیـه الـسالم ـ به نام جناب ابان بن تغلب، از یک امام ـراوی 
  .هزار حدیث روایت کرده است

چهارصـد محدثان گذشتۀ ما کلمات ائمه علیهم السالم را که به دست آوردند، در 
کـه خداونـد متعـال  ـسـپس گروهـی از متـأخران .  نگاشـتند»اصـول«له  به نـام رسا

 بـرای ، محـدود شـده بـوداین اصـول اینکه انتشار  با توجه به ـ شان را اجر دهاد تالش
، بـه جمـع و تقـسیم موضـوعی ایـن اصـول همـت ر به مـتن آن اخبـاردستیابی آسانت

  . گماشتند
شـامل اسـانید متـصل تـا کـه ،  نوشـتندتهذیب شدهو  دقیقهایی  بدین روی کتاب

کـافی، مـن ال یحـضره الفقیـه، تهـذیب، : ؛مانند استخاندان عصمت علیهم السالم
  ١» السالم و آثار دیگراستبصار، مدینة العلم، خصال، امالی، عیون اخبار الرضا علیه

این طریقه تدوین را اصحاب  امامان معصوم پـی گرفتنـد و احادیـث را در نهایـت 
بعـضی از اصـول . دقتی که در توان داشتند، نگاه داشتند و به نسلهای بعدی رسـاندند

                                                           
البتـه . ٢٠٠: ٣٠خاتمـة الوسـائل : به نقل از آن در منابع متعدد مانند. ٧-٦: الوجیزة فی الدرایة .١

این سخن  .  آورده است٢٧٠-٢٦٩: شیخ بهائی کالمی دیگر دارد که در کتاب مشرق الشمسین
ایـن . ٤٥٤-٤٥٣:  تدوین الحدیث سید علی شهرستانیمنع: نیز در منابع متعدد نقل شده مانند

بحث هـای .  نیز آمده است٢٢٣: مضمون در کتاب تاریخ التشریع االسالمی عبدالهادی فضلی
 ٢٩٠-٢٨٩:  و المراجعـات٣٢١-٢٥١: ٣ارزشمندی در این زمینه در کتاب معالم المدرستین 

که این کتابها را در اختیار داشته، چگونه شربینی ! شگفتا.  در این موضوع آمده است١١٠مراجعه 
کنـد؟   نمی توجه– به شکل روایت و درایت و کتابت و رجال –به این طریق روشن ضبط احادیث 

توان طرق تدوین کتابهای تسنن را دقیق تر از کتب شیعه دانست؟ سالهای منع تدوین   میچگونه
شود؟ اینهـا جهـل   مینه فراموشرا  که تسنن داشت و شیعه هرگز به چنین فرمانی تن نداد، چگو

  .  ١٧: ١است یا تجاهل؟ بنگرید به ادعاهای شربینی در آغاز کتابش 
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کـه هم اکنون به همان شکل و صورت آغازین موجود اسـت ) اربعمائة(چهارصدگانه 
  .برند  می آن بهره علمی و ایمانیچاپ شده و عالمان از

  نکتۀ دوم 
وجود راویان دروغگو، ملحد، شعوبی، فاسد العقیـده، و نکـوهش شـده از طـرف 

 اما  آنها در کجا حضور دارند؟ اینک به منابع حـدیثی سـنی نظـری. پذیریم  میائمه را
عتمـاد یابیم با صدها روایت در منـابع مـورد ا  میافکنیم و دهها راوی از این دست می

که اهل جعل و ناصبی و خوارج و اند  هافرادی که رجال نویسان عامه اقرار کرد. شربینی
بـا . هایشان انباشته از روایات آنـان اسـت بابا این همه کت. اند هزنادقه و مرجئه و قدری

  . پندارند  میـ و گاهی اصّح کتب بعد از قرآن ـاین همه آن کتابها را صحیح 
  :به عنوان نمونه. اند ه بسیار زیاد نوشت»ضعفاء«ا در باب دانشمندان رجال آنه

  .شناساند  می راوی ضعیف٢٢٠٦ »الکامل فی ضعفاء الرجال« ابن عدی در ●
ــروکین« ذهبــی در ● ــضعفاء و المت ــوان ال ــاب ٥٠٩٩» دی  راوی ضــعیف و در کت

  .برد  می ضعیف نام٧٨٥٥ »المغنی فی الضعفاء«
  .کند  می یاد»مجروح« تن ١١٠٦١» دالمیزان االعت«در ضمن کتاب ذهبی  ●
 ٧٨٩» ذیل میـزان االعتـدال«ابوالفضل عبدالرحیم بن حسین عراقی پس از او،  ●

  .افزاید  میتن بر آن ضعفاء
توجه کنیـد . اند ه راوی ضعیف معرفی شد١١٨٥٠بدین ترتیب در همین دو کتاب، 

 رجـال الکتـب موسـوعة«  بـر اسـاس کتـاب ـکه تمام راویان ُنه کتاب اصـلی تـسنن 
شود که چه درصدی از   مییسۀ این دو عدد معلومابا مق.  تن هستند١٤٤٤٩  ـ» التسعة

  . آنان ضعیف هستند
ولـی ایـن . انـد هدانیم که تمام راویان کتب تسنن بیش از راویان کتب نه گان  میالبته

لیغـات این یاد شد که کژاندیشان چهرۀ راستین این مکتب را از ورای تب عدد فقط برای 
  . باز شناسند
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داند، ولی ایـن   می»مجروح«در حالی است که ذهبی برخی از صحابه را این همه 
همچنـین . »جاللت آنـان«گوید؛ به ادعای خودش به خاطر   نمینکته را در مورد آنان

شـود، نـام نبـرده اسـت، ماننـد   مـیهیچ یک از پیشوایانی را که در فروع بدانها رجوع
   ١خاری و غیرهمابوحنیفه، شافعی، ب

  :  اینک کالم ذهبی در مقدمۀ کتابش را بخوانیم
 قاتلهم ـکتابم شامل یادکرد دروغگویان و جعل کنندگان حدیث و متعّمدان است «

  :  و نیز گروه های زیر–ه اللّ 
   دروغگویانی که ناروا ادعای شنیدن حدیث کردندـ
   افرادی که متهم به جعل و تزویرندـ
   عادی خود دروغگویند نه در حدیث نبوی آنها که در کالم ـ
 افراد متروک هالک شده کـه خطـای زیـاد دارنـد، حـدیث آنهـا تـرک شـده و بـه ـ

  روایتشان اعتمادی نیست
   حافظان حدیث که دقت در کالم خود ندارند و عدالتشان محل بحث استـ
 ها رالذا غلط و توهم دارند و حدیث آن. محدثانی که در کار حفظ،، ضعف دارند  ـ
  .....توان رها کرد نمی
 »مجهـول« گروهی فراوان از ناشناختگان که ابوحـاتم رازی بـه صـراحت آنهـا را ـ

، بـه تعبیـرات مختلـف کـه ایـن مـضمون را ندا که ناشناختهاند  هخوانده یا دیگران گفت
  ...برساند

    افراد ثقۀ استوار که بدعت آوردند ـ
  ...نانی گفتند که کالمشان اهمیتی ندارد افراد ثقه که کسانی در بارۀ آنها سخـ

 من در این کتاب در بارۀ کسانی که به هر تعبیر کالمشان را معتبر دانستند،، سـخن 
  ....نگفتم

                                                           
   ١١٣: ١مقدمه میزان االعتدال : بنگرید .١
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بیـشتر .. .در مورد متأخران نیز فقط کسانی را یاد کردم که ضعف آنها روشن اسـت
  ١»...شناسند ی نمکنند، و شأن این کار را  میفهمند چه کالمی روایت  نمیراویان

چه تعبیرات نکوهـشی بـاقی مانـده کـه کتابهـای شـما از آن دور : پرسیم  میاکنون
ماند کـه در بیـان خودتـان، از تـضعیف و   میـ بجز اندک شمار ـای  باشند؟ چه راوی

طعن و جرح، سالم مانده باشد؟ آیا این است طرق روایتی که با آن به تحّدی بـا کتـب 
  آیید؟  میحدیثی شیعه

 در کنـار ـاند   که موحد و پیرو اهل بیتـا این رفتار دینی است که طرق امامیه را آی
  طرق اهل کتاب در تدوین عهد قدیم و جدید  یاد کنید؟

آورد، و   مـیداند، در موّطـأ خـود  میاین است امام مالک که احادیثی را که صحیح
  ٢.رسد  می حدیث٣٠٠نهایتا به عددی نزدیک به  

تمام روایت او به عـددی نزدیـک بـه هفـده : اند هه که در باره اش گفتو امام ابوحنیف
  ٣.رسد  میحدیث

ابوحنیفه چهارصد حدیث یا بیـشتر،  از : یوسف بن اسباط گفت: صالح فّراء گوید
  . کرد  میاحادیث پیامبر را رد

:  گفـت  مـیخطیب بغدادی در تاریخ بغداد از یوسف بن اسباط آورده که ابوحنیفـه
و دین مگر چیزی غیـر . گیرد  می پیامبر روبرو شوم، مطالب زیادی از من یاداگر من با

  ٤از رأی نیکو است؟
هـر . کـرد  مـیزد و کلمات او را در صحیح خود رد  میبخاری به ابوحنیفه تعریض

  مـورد٢٧ این موارد بـه ٥. مراد او ابوحنیفه است»قال بعض الناس «:نویسد  میجا که
                                                           

   ١١٥ – ١١٣: ١میزان االعتدال  .١
  ٤٤٤: مقدمه ابن خادون .٢
  ٤٤٤: مقدمه ابن خلدون .٣
   ٣٧٨ – ٣٧٣: ٢معالم المدرستین :  بنگرید. ذیل شرح حال نعمان بن ثابت١٣تاریخ بغداد ج  .٤
  ٥٣٣: ٤) شرح سنن ترمذی(، تحفة االحوذی ٢٨٨: ٣) شرح صحیح بخاری(فتح الباری  .٥
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  . اب الحیل و بقیه در جاهای دیگر صحیح بخاری است مورد در کت١٤رسد که  می
ای بازنگری در مدعای شربینی کافی است که به این چنـد نکتـه در مـورد شـش رب

  :کتاب معتبر اهل تسنن توجه شود
  .  بخاری در کتابش هرگز از امام صادق علیه السالم روایت نکرده استـ
عمران یکی از خـوارج . کند  می بخاری در همان حال از عمران بن حطان روایتـ

 است که در چند بیت، ابن ملجم و جنایت او در قتل امیـر المـؤمنین علیـه الـسالم را
  .ستاید می

  . کند  می نسائی از عمر بن سعد قاتل امام حسین علیه السالم روایتـ
  . کند  می ترمذی از سیف بن عمر تمیمی زندیق جاعل حدیث روایتـ
فارسـی شـعوبی  یهـودی) طویـدا(ز حمران بن ابان تمام صاحبان شش کتاب، ا ـ

او صاحب حدیث الوضوء عن عثمان است، که عثمان تبعیدش کـرد، . کنند  میروایت
او اساسـا . و همراه با مروان در نامۀ قتل انقالبیون مصری علیه عثمـان شـرکت داشـت

 »لعظـیمالفقیـه الفارسـی الثقـة ا«آنان او را . اهل روایت حدیث نبود مگر اندک شمار
  . دانند می

  برخورد  بخاری با احادیث امام صادق علیه السالم 
  : ابن حجر در تقریب التهذیب گوید

جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب هاشمی، ابوعبدالله، «
  ١»معروف به صادق، صدوق، فقیه، امام

  ٢»فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم«: ابوحنیفه گوید
چنـین «: گوید، تا آنجا که ابوحاتم اند هسنن به عظمت حضرتش اقرار کردبزرگان ت

تنها معدودی مانند ابن سـعد و . »کسی در بارۀ او بپرسد) باالتر از آن است که( کسی 

                                                           
  ٢١٩: ١تقریب التهذیب  .١
  ٢٥٧: ٦سیر اعالم النبالء  .٢
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  ١٣٨. اند هیحیی بن قطان در مورد وثاقت حضرتش سخنانی گفت
و عظمت اند  هبجز اینان تمام محققان تسنن در برابر حضرتش سر تعظیم فرود آورد

  . اند هو شأن واالی آن جناب را ستود
او به دلیـل شخـصیت . مناقب جعفر فراوان است«: ذهبی در تاریخ االسالم گوید

  ١٣٩»ه عنهرضی اللّ .  برای خالفت شایسته بودواال، فضیلت، علم و شرافت
دانستم که   مینگریستم،  میوقتی به جعفر بن محمد«: عمرو بن ابی المقدام گوید

  ١٤٠»ساللۀ پیامبران استاز 
مختصر اینکه همگان سر . دارد  میاطالۀ کالم در این مورد ما را از بحث اصلی باز

 بجـز ـتمـام اصـحاب صـحاح . اند هتعظیم در برابر امام صادق علیه السالم فرود آورد
  ١٤١.اند ه از او روایت  کردـبخاری 

  :ذهبی گوید
وعبداللـه، یکـی از پیـشوایان جعفر بن محمد بن علی بن الحـسین الهاشـمی، اب«

مشهور، بسیار نیکو، راست گفتار و راست کردار، واال شأن، البته بخاری از او روایـت 

                                                           
کـالم : عالمه صارم الدین وزیر در پاسخ بـه ایـن کلمـات گویـد. ٢٥٦: ٦سیر اعالم النبالء  .١٣٨

  :و چند بیت شعر دارد. رساند که او از نواصب بصره است  می قطانیحیی بن
   رام یحیی بن سعید
  لک یا جعفر وضما 

  و اتی فیک بقول 
  ترک االسماع صّما 

           ٤٢: الفلک الدوار: متن کامل شعر را، بنگرید
  ٩٨: ٥هامش تهذیب الکمال : بنگرید .١٣٩
  ٧٨: ٥تهذیب الکمال  .١٤٠
 به شرح حـال حـضرتش ١٩٩ – ١٩٨: ٢بخاری نیز در التاریخ الکبیر . ٩٧: ٥تهذیب الکمال  .١٤١

  . اشاره کرده است
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  ١٤٢»نیاورده است
عـداوت و وایت نکردن بخاری از امام صادق علیه الـسالم رروشن است که علت 

  کـه منحرفـانی همچـون خـوارج و قدریـه وه که او را به جایی کـشانده او بوددشمنی
 او بـسیار از رافـضه دوری«: انـد هدربـارۀ او گفتـ. ه استداد جهمیه را بر شیعه ترجیح

اما از قدریـه و خـوارج و . کنند  میاو از این هراسان بود که آنان به تقیه عمل. گزید می
    ١٤٣»دانست  میکرد، چون آنان را با وجود بدعت گزاری صادق  نمیجهمیه اجتناب

زدن های این گروه برای بیـرون بـردن خودشـان  از در صفحات پیش به دست و پا 
  . ، اشاره شدبحرانی که بخاری برایشان پدید آورده است

کنـد و   مـیهایی بخـاری را سـرزنش عالمه ابوبکر بن شهاب الدین در ضمن بیت
  : دارد  میاز برخورد او با روایات امام صادق علیه السالم چنین ابرازشگفتی خود را 

ــــبه  بال« ــــضیة اش ــــةق   مرزئ
  

ـــة   ـــام الفئ ـــذا البخـــارّی ام   ه
  

  بالصادق الصّدیق ما احـتّج فـی
  

  صـــحیحه و احـــتّج بالمرجئـــة  
  

ــان أو  ــن حّط ــران ب ــل عم و مث
  

  مــروان و ابــن المــرأة المخطئــة  
  

ــــی ــــوار ال ــــشکلة ذات ع   م
  

  حیــرة اربــاب النهــی ملجئــة  
  

  و حـــّق بیـــت یّممتـــه الـــوری
  

  مغـــذة فـــی الـــسیر او مبطئـــة  
  

ــصا ــام ال ــیإّن اإلم   دق المجتب
  

ــــة     بفــــضله اآلی  أتــــت مبنئ
  

  اجــّل مــن فــی عــصره رتبــة
  

ــّیئة   ــره س ــی عم ــرف ف ــم بقت   ل
  

  قالمـــة مـــن ظفـــر إبهامــــه
  

  ١٤٤»تعدل من مثل البخاری مائة  
  

  :ترجمه
تر است، اینکه بخاری پیشوای عامه در صـحیح  ای است که به مصیبت شبیه مسأله

                                                           
  ١٤٤: ٢میزان االعتدال  .١٤٢
  ضمن شرح حال علی بن هاشم بن البرید الکوفی . ٣٩٢: ٧تهذیب التهذیب  .١٤٣
   ٤١ – ٤٠: ، العتب الجمیل٨٩: النصائح الکافیة .١٤٤
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 در حـالی کـه بـه روایـات مرجئـه و خود از روایات امام صادق صّدیق استفاده نکـرده
ایـن مـشکل . حمران بن حطان یا مروان و فرزند زن خالفکار را استدالل کـرده اسـت

سوگند به خاندانی . ای است که باعث حیرت صاحبان عقل و دانش شده است پیچیده
امام صادق آیات قرآن به فضل دارند،  که عالمیان سریع یا آهسته به سوی آنان گام برمی

 خبر داده است، شخصی که در دوران خود باالترین مرتبه را داشـته و در تمـام زیدهبرگ
ای از ناخن انگشت پای ایشان برتر از صدها  ذّره. عمر خود گناهی مرتکب نشده است

  .١٤٥بخاری است
 رتبۀ عمران بـن حطـان را در »تقریب التهذیب«بینیم که ابن حجر در   میدر برابر،

او صدوق بود، فقط عقیده به مـذهب خـوارج «: گوید  میبرد که  میروایت تا آنجا باال
  ١٤٦»داشت

 وصف کنند، در جایگاهی نیست که بتـوان در اصـول بـه او »صدوق«فردی را که  
   ١٤٧.آید  میکار به استفاده به عنوان مثال و شاهداحتجاج کرد، بلکه در حد 

نـد یـک اصـل در اما بخـاری مان. اهل تسنن باید در این حد به او رجوع کنندپس 
با این کار، تمـام پاسـخ هـایی را کـه بـرای حـّل . صحیح خود به او رجوع کرده است

  . سازد  میاشکال وارد بر بخاری داده شده، باطل
، با گزافه گویی همراه است اند ه که به عمران بن حطان داد»صدوق«بعالوه جایگاه 

خوانیم که از سران اهـل  ب»صدوق«چگونه کسی را در اصطالح . داند  میکه فقط خدا
                                                           

ه هزارها و نه بـیش از ایـن مثـل بخـاری هیچگـاه قابـل البته قابل توجه است که نه صدها و ن.  ١٤٥
ای از ناخن شاگردان ممتاز آن حضرت چون زراره نیست چه رسد بـه امـام صـادق  مقایسه با ذره

  .علیه السالم که مالنکه و قدوسیان افتخار پاسبانی آستان آن حضرت را دارند
   چاپ شده با تحریر التقریب ١١٣: ٣تقریب التهذیب  .١٤٦
، ١٤: ، التقریـب نـووی٢٣٨: مقدمه ابن الـصالح: رید به متون علم الحدیث تسنن مانندبنگ .١٤٧

، فـتح ٨٨: ، الخالصة فی اصول الحـدیث١٣٤ – ١٣٣: ١، الباعث الحثیث ١٨٦: تدریب الراوی
   ٣٩٥: ١المغیث 
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بدعت و مبّلغان بزرگ بدعت گرایی اسـت؟ در حـالی کـه تمـامی آنـان ایـن اصـل را 
  ١.پذیرفته نیست» باشد خود فردی بدعت گزار که مبّلغ بدعت«که روایت اند  هپذیرفت

 پـذیرد کـه ابـن ملجـم را در شـعر خـود  مـی چگونه بخاری روایت کسی رااساساً 
  :ستاید می

  قـّی مـا أراد بهــایـا ضـربة مـن ت
  

  إّال لیبلغ من ذی العرش رضـوانا  
  

ـــا فأحـــسبه ـــره یوم ـــی ألذک   اّن
  

ــا    ــه میزان ــد الل ــة عن ــی البرّی أوف
  

کرم بقـوم بطـون الطیـر قبـرهم   أ
  

  ٢لم یخلطوا دینهم بغیا و عـدوانا  
  

  :ترجمه
ای از پرهیزکاری که اراده نکرده بود از آن جز اینکـه خـود را بـه رضـایت  ای ضربه 

آورم که میـزان اعمـالش از تمـامی  من او را در روزی به یاد می. ند عرش برساندخداو
گرامی باد گروهی که شکم پرندگان قبر آنـان اسـت و دیـن . تر است مخلوقات سنگین

  .اند خود را با ظلم و ستم مخلوط نکرده
دهد بـه روایـت کـردن از   میدهم؛ کدام مسلمان رضایت  میشما را به خدا سوگند

بدگویی کند و اشـقی االشـقیاء  را مـدح گویـد؟  ه با شعر خود، امیر مؤمنان را کسی ک
 نـشانۀ ـ شـما بگوییـد ـاین کار، اگر نشانۀ بغض و کینه نسبت بـه اهـل بیـت نباشـد 

  چیست؟ 
  روایت کردن از عمر بن سعد قاتل امام حسین علیه السالم 

 سیاه او را بـر صـفحۀ کند که نام  میرسد، قلم شرم  میوقتی سخن به عمر بن سعد
او تابعی ثقه است، همان «: کشد از اینکه بگوید  نمیاما ِعجلی خجالت. سپید بنگارد

                                                           
  ٣٨٢: مقدمه فتح الباری: بنگرید .١
   ٢١٥: ٤، سیر اعالم النبالء ٤٩٥: ٤٣، تاریخ دمشق ٦٤: ٩البدایة  و النهایة : بنگرید .٢
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   ١»کسی که حسین را کشت
 ابـن ابـی خثیمـه از یحیـی بـن. این پاسخ را با جواب یحیی بن معین مقایسه کنید

 حسین ثقـه چگونه قاتل: معین در باره عمر بن سعد پرسید که آیا ثقه است؟ پاسخ داد
   ٢باشد؟

شخصی : به سند خود آورده که ابو اسحاق گفتعبدالرحمن بن یوسف بن خراش 
کنـی؟   مـیترسی که از عمر بن سعد روایت  نمیآیا از خدا:  عیزار بن حریث پرسیداز 

  ٣.کنم  نمیگردم و از او نقل حدیث  نمیدیگر به این کار باز: او گریست و گفت
چـه :  به عمر سـعد فرمـود]علیه السالم[ند که علی ک  میمحمد بن سیرین روایت

  ٤حالتی داری وقتی میان بهشت و دوزخ مخّیر شوی، آنگاه دوزخ را برگزینی؟
عمر سعد خود وقتی بین بهشت و دوزخ مخّیر شد، بهشت را بـه وعـدۀ ملـک ری 

  :فروخت و این بیت ها را سرود
  دعانی عبیداللـه مـن دون قومـه

  

  ینالی خطـة فیهـا خرجـت لحـ  
  

ــائر ــی لح ــا ادری و ان ــه م   فوالل
  

  افّکر فـی امـری علـی خطـرین  
  

  أأترک ملک الرّی، و الرّی منیتی
  

  أم ارجــع مأثومــا بقتــل حــسین  
  

  و فی قتله النار التی لیس دونهـا
  

  لی بـالرّی قـّرة عـینحجاب، و   
  

  یقولــون إّن اللــه خــالق جنــة
  

ــدین    ــّل ی ــذیب و غ ــار و تع و ن
  

                                                           
  ٤٥١: ٧تهذیب التهذیب  .١
  ٣٥٧: ٢١تهذیب الکمال  .٢
  ٣٥٨ - ٣٥٧: ٢١تهذیب الکمال  .٣
امـا ضـعف آن . البته این روایت بر اساس مبانی تسنن ضعیف اسـت. ٣٥٩: ٢١تهذیب الکمال  .٤

و نیـز بـه اجمـاع منجبر است به شواهد دیگر، و به روایات صحیح از اهل بیت علیهم الـسالم، 
مورخان بر این نکته که عمر سعد خود را میان بهشت و دوزخ مرّدد و مخّیر دید و سرانجام دوزخ 

  .  را برگزید، زمانی که عبیدالله بن زیاد او را به جنگ با امام حسین علیه السالم فراخواند
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  لـون إّننـیفإن صدقوا فی مـا یقو
  

أتوب الی الـرحمن مـن سـنتین   
  

ــی ــر زّلت ــرش یغف ــه الع   و إّن إل
  

و لـو کنـت فیهــا اظلـم الثقلــین   
  

ــدنیا عظیمــة ــا ب ــذبوا فزن   و إن ک
  

  و ملــک  عقــیم دائــم الحجلــین  
  

  فإن کنت اقتله فقد فـاز موعـدی
  

  ١و ما عاقـل بـاع الوجـود بـدین   
  

   :ترجمه
برای اجرای یک نقشه دعوت کرد، و مـن نیـز بـرای عبیدالّله از میان اطرافیانش مرا 

دانـم و متحیـرم، و دربـاره دو امـر  به خدا سوگند نمی. درنگ خارج شدم اجرای آن بی
آیـا حکومـت ری را در . ام عظیم که مرا سر دو راهی قرار داده است بـه فکـر فـرو رفتـه

زگردم؟ در حالی که آرزوی من است رها کنم؟ یا اینکه بـا کـشتن حـسین گناهکـار بـا
دانم در کشتن او آتشی است که هیچ چیز جلـودار آن نیـست، ولـی نـور  حالی که می

دسـتبند خلـق گویند که خداوند بهشت و آتش و عذاب و  می. چشم من در ری است
کنند راست بگویند، من بـه راسـتی در ضـمن دو  پس اگر در آنچه ادعا می. کرده است

داوند عرش لغزش مرا خواهد بخـشید، حتـی و خ. کنم سال به سوی خداوند توبه می
و اگر دروغ ادعا کرده باشند بـه . اگر در این لغزش به تمامی مخلوقات ظلم کرده باشم

ا پس اگـر او را   رستگار شدهدرگیری آن دائمی است،دنیای بزرگ و حکومت نازایی که 
  .فروشد ام سر رسیده است، و هیچ عاقلی نقد را به نسیه نمی بکشم وعده

ا وجود چنین کارنامۀ سیاهی، ابن حجر عـسقالنی بـه خـود زحمـت داده و نظـر ب
  : گرچه شرم آور، ولی خواندنی است. دارد  میاش بیان رجالی خود را در باره

عمر بن سعد بن ابی وّقاص مدنی، ساکن کوفه، صدوق، البته مـردم بـر او خـشم «
  ٢»! را کشتندگرفتند به این دلیل که امیر سپاهی بود که حسین بن علی

                                                           
، معجـم ١٤٧ – ١٤٦: ٥، الفتـوح ابـن اعـثم ٣٤: نورالعین فی مشهد الحسین اسفرایینی: بنگرید .١

  .١٩٣: ، اللهوف١١٨: ٣البلدان 
  ، چاپ شده به ضمیمۀ تحریر التقریب ٧٣: ٣تقریب التهذیب  .٢
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  ١!کند  میبه همین دلیل، نسائی در سنن خود از او روایت
  روایت از سیف بن عمر 

همین گونه است روایت آنان از سیف بن عمر تمیمی که سخنان رجـالیون در بـاره 
. داننـد  میعیف، جاعل و متهم به زندقهضاجماع آنها را دانستیم که او را . اش را دیدیم

کند به سند خود از سیف بن عمـر، از عبیداللـه بـن   می او روایتازن همه ترمذی با ای
: کننـد، بگوییـد  میوقتی کسانی را دیدید که اصحاب مرا سّب «: عمر که پیامبر فرمود

این حدیث منکر است که فقـط از حـدیث : ترمذی گوید. »لعنت خدا بر شّر شما باد
    ٢».شناسیم  میعبیدالله بن عمر، آنهم از این وجه

اخبار او بـه طریـق : گویدلذا . کوشد که این سخنان را به نوعی جبران کند  مییمّز 
ه عبیدالله بن رساند ک  میسپس سند را به سیف بن عمر. بسیار عالی به ما رسیده است

  ٣».کنند، آنان را لعن کنید  میوقتی کسانی را دیدید که اصحابم را سّب «: عمر گفت
اینـک . م از او، و این است مضمون روایتشاین است سیف، و این است روایت قو

 دهد، طرقی که به آل محمـد  میاین طرق را در برابر طرق کتابهای شیعی قرارشربینی 
  . رسد، و از آنها به پیامبر، و از او به جبرئیل، و از او به خدای تعالی می

بـن او ذیل نام گرامی محمد . گوید  میاینک بنگرید که ذهبی در بارۀ آل محمد چه
  :نویسد  میالحسن علیه السالم نسب تابناک حضرتش را آورده و

موالیمان امام علی از خلفای راشدین اسـت کـه وعـدۀ بهـشت بـه او داده شـده «
  ...است

                                                           
   ٢٦٣: ٦السنن الکبری : بنگرید. ٣٦: ٢١تهذیب الکمال  .١
  ٣٩٦٨ ح ٣٩٥: ٥سنن ترمذی  .٢
ن اصـلی در طول دهها بلکه صدها سـال کـه سـخ: افزاید  میمترجم. ٣٢٧: ١٢تهذیب الکمال  .٣

منابر آن جماعت سّب  امیر المؤمنین علیه السالم بود، آیـا کـسی نبـود کـه ایـن احادیـث را بـه 
دانستند؟ شـگفتا از تـاریخ و صـحنه   نمییادشان بیاورد؟ یا اینکه آن جناب را در شمار اصحاب

  !کند  میو شگفتا از کینه های دیرینه  پنهان در سینه که چه ها! هایش
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فرزندانش حسن و حسین، دو نوادۀ رسول خدایند و دو سرور جوانان بهـشتی، کـه 
  . شدند، اهل آن بودند  میاگر خلیفه

مرتبـه، از سـروران عالمـان عامـل کـه بـرای امامـت شایـسته  زین العابدین، بلند 
  ...است

  .شایستۀ خالفتهمین گونه فرزندش ابوجعفر باقر، سرور، امام، فقیه، 
تر از ابـوجعفر  فرزندش جعفر صادق، واالمقام، از پیشوایان علم، که بسیار شایسته

  .منصور برای خالفت بود
  ..شایسته تر از هارون برای خالفت بلند مرتبه، با دانش نیکو، ،فرزندش موسی

فرزندش علی بن موسی الرضا، کبیر الشأن، صاحب علم و بیان، کـه مردمـان او را 
بـه سـال . در دل جای دادند، لذا مأمون به دلیل این جاللت او را ولیعهد خود قـرار داد

  .  درگذشت٢٠٣
  . فرزندش محمد الجواد، از سروران قوم خود

  . لیلفرزندش هادی، شریف و ج
  .رحمهم الله. فرزندش حسن بن علی العسکری

    ١...محمد بن الحسن فرزند اینان است
  )طوید بن أّبا یهودی تمری(روایت صحاح از حمران بن ابان نمری 

بیـنم کـه   مـیقبل از اینکه مطالب این مبحث را بیاوریم، تذکر این نکته را ضروری
ید علی شهرستانی است که کـسی  تاریخی عالمه س–این مطلب، از کشفیات حدیثی 

ایشان این مطلب را با تفصیل تمام و نمودارهای گویا به . پیش از او بدان تنّبه نداده بود
دستنویس پیش از انتـشار را در نظر گرفته که » وضوء النبی«عنوان مجلد چهارم کتاب 

م و دعای توفیـق  از ایشان سپاسگزاریالً قب. در اختیار ما نهادند تا در اینجا استفاده شود
  .روزافزون برایشان داریم

                                                           
   ١٢١ – ١٢٠: ١٣بالء سیر اعالم الن .١
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روایت حمران بن ابان از عثمان بن عفان در بـاب وضـو در بیـشتر کتابهـای تـسنن 
  . توان دید که  این حدیث در آن نباشد  میآمده و کمتر کتاب فقهی و حدیثی سنی

اینک فهرستی از مهمتـرین کتابهـای حـدیث تـسنن کـه خبـر حمـران بـن ابـان را 
  :اند هآورد
 باب المضمضة فـی الوضـوء، ٥٢: ١ ، باب الوضوء٥١ و ٤٨: ١ صحیح بخاری ●

٢٣٤: ١  
   ٤ ح ٢٥: ٢ ،٣ ح ٢٠٤ و ٤١: ١صحیح مسلم  ●
  ٨٠، ٦٥، ٦٤: ١المجتبی نسائی  ●
، به نقـل ١١١: ٢نیز . ٩٢٩، ١٧٥، ٩١حدیث ٢٩٩، ٨٢،١٠٣: ١السنن الکبری  ●

  از المجتبی
  ١٧٦: ١سنن دارمی  ●
    ١٠٩ و١٠٨ و ١٠٧ ح ٢٦: ١سنن ابوداوود  ●
  ٣١ ح ٢٤: ١سنن ترمذی  ●
  ٧١ و ٦٨: ١مسند احمد  ●

  :  همچنین روایات دیگر او در منابع مختلف آمده، از جمله
  ١٧ و ١٤ ح ٨٣: ١سنن دارقطنی  ●
  ١٤و ١٣: مسند ابوداوود طیالسی  ●
  ٦٧٧٩ و ٤٩٦٩ حدیث ٤٠١: ٧، ٥١٠: ٥المعجم االوسط طبرانی  ●
  ٢٦٧: ١ر طبرانی المعجم الصغی ●
  ٣٠٧١ و ٢٦٩٢ ح ١٨٦ و ٤٦: ٤مسند الشامیین  ●
  ١٤٠ ح ٤٥: ١المصنف عبدالرزاق  ●
  ١٠٦٠ و ١٠٥٨ ح ٣٤٣ و ٣٤٠: ٣صحیح ابن حبان  ●
  ٣٧٣: ٢، ١٥٨و ٣ و ٢ ح ٨١ و ٤: ١صحیح ابن خزیمه  ●
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  ٧٦٤٤ و ١٣٤ ح ١٦١: ٢، ٢٢: ١المصنف ابن ابی شیبه  ●
  ٣٥ :١شرح معانی اآلثار طحاوی  ●
  ٨٢، ٦٨، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٣، ٤٩، ٤٨: ١سنن بیهقی  ●
  ٦٧ ح ٢٨: المنتقی من السنن ابن الجارود  ●
  ٤٥٩ ح ١٥٦: ١سنن ابن ماجه  ●
  ٤٧٢ ح ٨٤: مسند علی بن جعد  ●
  ٧٣ ح ٢١١: ١بغیة الباحث  ●
  ٨٨: ٢مسند بزار  ●
  ٦٠ – ٥٠: مسند ابن حمید  ●
  ٦٨: جزء ابن بغوی  ●
  ٥٢٧ ح ١٤٩: ١مستدرک حاکم  ●
  ٢١: مسند عبدالله بن مبارک  ●

زیـرا کتابهـایی کـه بـه ادعـای . و دهها منبع دیگر که به این مختصر اکتفـا کـردیم
شـود، خـصوصا   مـیشربینی صحیح ترین کتب است، در ضمن ایـن فهرسـت دیـده

  . کنند  نمیصحیح مسلم و بخاری که در آنها هیچ گونه بحث و جدل
  حمران کیست؟ 

  ١:کنیم  می آغازاز کالم ابن قتیبهمعرفی او را 
مسیب بن . کنیۀ ابوزید داشت. حمران مولی عثمان، حمران بن ابان بن عبد عمرو«

امیر لشکر خالـد بـن . نجبۀ فزاری او را در زمان ابوبکر از عین التمر به اسارت گرفت

                                                           
خطیب بغـدادی، سـلفی، ابـن : ماننداند  ه بزرگان تسنن او را موثق دانست– ٢٧٦ متوفی –ابن قتیبه  .١

: ٣لـسان المیـزان (. دانـد  می"صدوق"باید دانست که ابن حجر او را واجد لقب . حزم، ابن کثیر
ابـن ). ٤٥٢: ٤ساب سـمعانی ، ان١٦٨: ١٠، تاریخ بغداد ٦٦: ١١، البدایة و النهایة ٣٥٩ – ٣٥٧

  . کالمش را بخوانید و در آن نیک بنگرید. قتیبه منحرف از عترت بود
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 سـپس. او را بـرای عثمـان خریدنـد.  نام داشـت»طوید«او یهودی بود و .. ..ولید بود
سپس بـر او غـضب کـرد و بـه عنـوان . نوشتند  میدر حضور او سندها راآزادش کرد و 

وقتی مصعب کـشته شـد حمـران برخاسـت و بـصره را .. ..عامل خود به بصره فرستاد
حجاج که به بصره آمـد، آزارش . تا اینکه خالد بن عبدالله قسری او را عزل کرد. گرفت

بـه عبـدالملک نامـه نوشـت و شـکایت از حمـران . داد و صدهزار درهم از او گرفـت
و . حمران بـرادر کـسی بـود کـه رفتـه اسـت: عبدالملک به حجاج نوشت. حجاج برد

. با او خوب رفتار کن و مالش را به او برگـردان. عموی کسی است که باقی مانده است
     ١».فرزندانش از عرب همسر گزیدندحمران با زنی از بنی سعد ازدواج کرد و 

تلف اتفاق نظر دارند که حمران از اسرای فارسی در عین التمر بود کـه در منابع مخ
خالد بن ولید او را در ضمن چهل غالم یافت که آنـان را .  به اسارت گرفته شد١٢سال 

   ٢.سپس عثمان او را خرید. حمران سهم مسیب بن نجبه فزاری شد  . میان مردم پراکند
  لقـب او در ٣. گفتنـد»ابان« ،که بنی حمران بود »اّب « و نام پدرش »طوید«نام او 

  ٤.  است»التمری«تمام نسخه های خطی و چاپی فتوح البلدان که دیده ایم، 
نـام » طویـدا ابـن أّبـا التمـری«شود که این اسـیر فارسـی یهـودی،   میپس روشن

اما پـس از ورود او بـه دیـار اعـراب و . ساکن بود» عین التمر«داشت، چون در منطقۀ 
 »حمران بـن ابـان نمـری« با همسری عربی، فرزندانش ادعا کردند که از نسل ازدواج

هستند، یعنی نام او را از طویدا به حمران، نام پـدرش را از ابـا بـه ابـان، و لقـبش را از 
                                                           

  ٢٤٨:المعارف .١
، ٣٩٥: ، تـاریخ االسـالم ذهبـی ٣٠٣: ٧، تهـذیب الکمـال ١٤٨: ٧ظبقات ابـن سـعد: بنگرید .٢

: ٣ری ، تاریخ طبـ٣٣٢: ٥، تاریخ بغداد ١٨١: ٤، وفیات االعیان ٢٥٣: ٧مختصر تاریخ دمشق 
  ٣٠١: ٥، معجم البلدان ١١٢: ، االخبار الطوال٤١٥

، طبقـات ٣٤٥: ، فتوح البلدان٢٥٣: ٧، مختصر تاریخ دمشق ٣٠٣: ٧تهذیب الکمال : بنگرید .٣
  ١٤٨: ٧ابن سعد 

  ٣٤٥: فتوح البلدان .٤
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هایی از نمر بن قاسـط در عـین التمـر بـه آنـان  وجود قبیله. تمری به نمری تغییر دادند
 ولید جنگیدند، اما آنها را به اسارت گرفت، کـشت و این قبایل با خالد بن. کمک کرد

حمران و پسرش به قبیلـۀ نمـر بـن قاسـط  را فـراهم این کار خالد، زمینۀ ورود . پراکند
کید. آورد ای «: کند که به او گفـت  میسخن مصعب بن زبیر به حمران مدعای ما را تأ

     ١ ».ت گرفته شدیپسر زن یهودی، تو غالمی نبطی هستی که از عین التمر به اسار
 – در حالی که عباد بن حصین حبطی نزدش بـود –شاهد دیگر، اینکه روزی حجاج 

 »ُابی«گوید که پدرش   نمیبرد، و  میگوید حمران؟ اگر نسبت به عرب  میچه«: گفت
  ٣».زنم  می و مولی عثمان است، گردنش را٢است،

 هت عرب نبودن سـرزنشپیش از آن عامر بن عبدالقیس زاهد عابد، حمران را به ج
. کرد، چون حمران در حضور عثمان به عامر بد گفت و کالمـی بـین آنهـا گذشـت می

: عـامر گفـت. خداوند افرادی مانند تـو را میـان مـا زیـاد نکنـد: حمران به عامر گفت
   ٤.را میان ما زیاد کنده دجاروکش و حجامت کننخداوند افرادی مانند تو 

، و خانواده اش ملتزم در و مادر حمران، یهودی بودنددهد که پ  میاین شواهد نشان
لـذا فرزنـد خـود . به تربیت یهودی او بودند و اصرار بر نشر آموزه های یهودی داشتند

  ٥.به کنیسۀ یهود فرستادند تا آموزه های آنها را فرا گیرد  را در سّن کم »طویدا«
عـرب اشتند که حمـران دانستند، و خبر د  می مسلمانان در آن زمان این حقیقت را

 سـازد، حقیقتـی کـه حمـران و فرزنـدانش  مـیاین منابع حقیقتی را فاش. اصل نیست
  . کوشند محو کنند، ولی محو شدنی نیست می

                                                           
   ١٥٥ – ١٥٤: ٦تاریخ طبری  .١
  »ابن اّبا: ّی، و یقالابن ُابَ : ابن ابان، و یقال«:  گوید٣٠١: ٧در تهذیب الکمال  .٢
  ٣٦: ١٣، انساب االشراف ٥١٣: فتوح البلدان .٣
   ٣٧٩ – ٣٧٨: ٣، العقد الفرید ١٩٤: المعارف: بنگرید .٤
   ٣٥٤: ٦، تاریخ ابن کثیر ٨٢: ٢تاریخ ابن خلدون :  بنگرید.٥
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 به اسارت گرفتـه شـد، ١٢این مرد یهودی تبار در سال ن است که نکتۀ مهم دیگر آ
بر دین خود مانـد، و در سالهای باقیماندۀ  حکومت ابوبکر و تمام دورۀ حکومت عمر 

با این که اسـالم آوردن او ایـن همـه . فقط در سومین سال حکومت عثمان اسالم آورد
تأخیر داشت، صاحب منصب های مهم و کلیدی در حکومت عثمان شد، و حاجـب 

     ١.و کاتب او شد
گـزارد و   مـیکار این یهودی جدید االسالم به آنجا کشید که پشت سر عثمان نمـاز

  ٣. باالتر اینکه ُمهر عثمان در دست او قرار گرفت٢.داد  میکرد به او تذکر ی ماگر خطا
مروان بـه .   بر  عثمان شوریدندـ به ویژه مصر ـسرانجام انقالبیون مناطق مختلف 

 سست رأی و خرف شده، پس بـه ابـن ابـی ـ یعنی عثمان ـاین پیرمرد «: حمران گفت
آنـان چنـین . » شرکت کرده، گردن بزندسرح بنویس که  هر کسی را که در این شورش

  .   بازگشت مصریان برای قتل عثمان در پی این تصمیم شوم بود٤.کردند
حمـران  هبـ. مغیره امـوالی از کوفـه نـزد عثمـان آورد. گرفت  می این حمران رشوه 

جـایگزینِی چـه عثمـان به او خبـر دهـد در صورتی که که وعده داد   ٥حاجب عثمان 
   ٦.چنان کردنیز  حمران ، مقداری از آن مال را به او بدهد،و نظر داردکسی را به جای ا

حمران را فرستاد تـا مـسئله را . به عثمان خبر رسید که ولید شرب خمر کرده است
نزد عثمان بازگشت و مدح ولید گفت و شرب خمر او . ولید به او رشوه داد. تحقیق کند

                                                           
اریخ ، تـ١٠٦: ، تاریخ خلیفه١٦٨، ١٤٩، ٧٠: ٤، العقد الفرید ٣٠٥: ٧تهذیب الکمال : بنگرید .١

   ١٨٣: ٤، سیر اعالم النبالء ١٧٨: ١٥، تاریخ دمشق ١٨٠: ٦طبری 
   ٣٨٠: ١، االصابة ١٧٧: ١٥، تاریخ دمشق ٣٠٤: ٧تهذیب الکمال : بنگرید .٢
و کان خاتم عثمان بدّیا فی یـد حمـران بـن «: متن عبارت چنین است. ١٨٢: ٦انساب االشراف  .٣

   »بصرة فکان معهابان، ثم اخذه مروان حین شخص حمران الی ال
   ٢١٨: ٢البدء و التاریخ  .٤
  . آمده که تصحیف است» بحران حاجب عثمان«باید دانست که در منبع،  .٥
   ١٠٣١ – ١٠٣٠: ٣تاریخ المدینة نوشته ابن شّبه  .٦
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   ١.را تکذیب کرد
 پیـشرفت زیـادی نـزد عثمـان، ،یـن بیگانـۀ یهـودی اسـیربینیم که ا  می با این همه

  . معاویه، مروان و دیگر امویان داشت
حمـران بـن ابـان را .  روزی عثمان به بیماری سختی گرفتار شدکه نگران مرگ بـود

 آن . نوشت– یعنی عبدالرحمان بن عوف زهری –فراخواند و پیمانی برای جانشین خود 
ن فرسـتاد تـا آن را پـس از مـرگ عثمـان بـه عبـدالرحمان را نزد اّم حبیبه دختر ابوسفیا

بنی امیـه غـضب . خبر پیچید.  حمران این راز را برای  عبدالرحمان فاش کرد. بفرستد
   ٢.و او را به بصره فرستاد. عثمان صد ضربه تازیانه به او زد. کردند

  . بنگرید که چگونه به خصوصی ترین رازهای خلیفه راه یافته است
. شخصی برایم گفت کـه بیابـانگردی پـیش آمـد و حمـران را دیـد: یداصمعی گو

این شخص را دیدم که ردایـش از «: گفت. حمران بن ابان: این کیست؟ گفتند: پرسید
  مـسابقه– هر دو از بزرگان اموی –مروان بن حکم و سعید بن عاص . گردنش افتاده بود

   ٣ »دادند که کدام یک ردای او را درست کند می
معاویـه و . بـن ابـان پـای خـود را دراز کـردحمـران  «: ل دیگری آمده است در نق

  ٤» دادند که کدام یک پای او را بمالد  میعبدالله بن عامر با هم مسابقه
یـک و . دانـست  مـیعبدالملک بن مروان او را مانند عموی خـود و بـرادر پـدرش

یکـصد هـزار درهـم او زمـانی کـه حمـران . پنداشت  می از چهار ربع بنی امیهچهارم
                                                           

   ٤٣٥ – ٤٣٤: ١، معجم البلدان ٢٥٣: ٧، مختصر تاریخ دمشق ٤٩١: فتوح البلدان: بنگرید .١
، ٣٠٤: ٧، تهـذیب الکمـال ٣٥٤: ٧، مختـصر تـاریخ دمـشق ١٩٦: ٢عقـوبی تاریخ ی: بنگرید .٢

  . ، ابن عبدالبّر در التمهید به سند صحیح١٠٣٠ – ١٠٢٩: ٣تاریخ المدینة 
، تهـذیب ١٦٩: ٣، الـوافی بالوفیـات ١٦٥: ٦، تـاریخ طبـری ٨٩: ٦انـساب االشـراف : بنگرید .٣

  ٢٥٤: ٧، مختصر تاریخ دمشق ٣٠٥: ٧الکمال 
، ١٦٩: ١٣، الـوافی بالوفیـات ٣٠٥: ٧، تهذیب الکمـال ٢٥٤: ٧مختصر تاریخ دمشق : دبنگری .٤

  ٨٩: ٦، انساب االشراف ١٦٥: ٦تاریخ طبری 
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ی و و عمـ،حمران برادر آن شخص است که درگذشته«: به حجاج نوشتبدهکار شد، 
پس هر چـه . آن شخص است که امروز باقی است و ربعی از چهار ربع بنی امیه است

  ١»از او گرفته ای، به او باز گردان
مامیـه این است طرق روایت صحیح که آنها را در برابر طرق شیعۀ ا! شما را به خدا

  دهد؟   میقرار
    را امین رازهای خود قرار دادند؟ بد ذاتچگونه خلفای مسلمان یهودیان 

از کی رسم شد که سروران عرب ردای افراد سفله را صاف کننـد و  پاهـای آنهـا را 
  بمالند؟

خنده دار است و گریه آور که بخاری او را در شمار راویان ضعیف یاد کـرده و ابـن 
بخـاری و مـسلم از او بـا ایـن همـه . اید به حدیث او احتجاج شـودنب: گوید  میسعد

استقصای آنها از صاحبان . اند هدیدید که کدام راویان از او روایت کرد. کنند  میروایت
  .داند  می"ثقه"با این همه ابن حجر او را . صحاح و مسانید دشوار است

تـوان    مـیر بهترین حالتاو را د«:  بشار عواد تا حّدی انصاف به خرج داده و گوید
ابـن سـعد . من ندیدم کسی او را ثقه بداند مگـر ابـن حبـان و ذهبـی. صدوق دانست

و بخاری او را در شمار راویان ضـعیف . ندیده ام کسی به حدیثش احتجاج کند: گوید
آیـد کـه او چنـان   میاز مجموع شرح حالهای او به دست: سپس گوید. یاد کرده است

شاید این نکته را بخاری فهمیده که او و . و را به توثیق مطلق برساندامانتی نداشت که ا
  ٢» اند همسلم به حدیثش احتجاج کرد

پس انصاف بخاری کجاست؟ آیا این است شرط صحت حدیث کـه بـدان ملتـزم 
شناسـد   نمـیشود؟ همان که حتـی افـرادی را کـه  میشده است؟ توثیق ابن حبان چه

                                                           
، ٢٥٤: ٧، مختـصر تـاریخ دمـشق ٣٠٥: ٧، تهـذیب الکمـال ٨٩: ٦انساب االشـراف : بنگرید .١

   ١٦٩: ١٣الوافی بالوفیات 
   ٣٢٢ – ٣٢١: ١تحریر تقریب التهذیب : بنگرید .٢
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بـا توثیـق ذهبـی چـه . کننـد  نمـیرگز به توثیقات او اعتناکند، لذا اهل نظر ه  میتوثیق
  کنیم؟ 

  ١.می ستاید»الفارسی الفقیه«ذهبی حمران را به عنوان 
  ٢».او کثیر الحدیث بود«: ابن سعد گوید 

حمران یکی از عالمان بزرگ است که اهـل رأی و شـرافت بـه «: ابن عبدالبر گوید
   ٣».والء و نسب است

حمـران فقـط از عثمـان بـن عفـان و بینیم کـه   میپردازیم، اگر به تحقیق موضوع ب
کند، با اینکه با عبدالله بن عباس و انس بـن مالـک و   میمعاویة بن ابی سفیان روایت

جالب اینکه تمـام روایـات او از عثمـان و معاویـه از عـدد . دیگر صحابه همزمان بود
ا از آن انباشته شده و انگشتان دست بیشتر نیست، مگر در باب وضوی عثمان که کتابه

  ٤.طرق فراوان دارد
 بعالوه بیشتر کسانی که وضوی  عثمان را به واسـطۀ حمـران روایـت کـرده و آن را 

 از موالی دوخلیفۀ اول و آل ابولهب و آل طلحه و موالی ثقیـف ،شعوبی، اند هگسترانید
سـت سـربازان آنان عقدۀ اسارت بـه د. هستند... .و مراد و عبس و بنی امیه و معاویه و

مسلمان دارند و کینه ها در سینه از آن نظامیان به دل دارند که بـه صـورتهای مختلـف 
  . دهند  مینشان

. تمرکز آنها در بصره بود که گاهی در نهان و گاه در آشکار، تحت قبضۀ حمران بود
گردد که بعد از صـلح امـام حـسن علیـه   میسلطۀ آشکار حمران بر بصره به زمانی بر

                                                           
  ١٨٢: ٤سیر اعالم النبالء  .١
  ٢٨٣: ٥طبقات ابن سعد  .٢
  ٢١١: ٢٢التمهید  .٣
جلـد چهـارم نوشـته سـید علـی " وضـوء النبـی"تفصیل این مطلب با اعـداد و ارقـام در کتـاب  .٤

  . شهرستانی آمده است
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  ١.بر آن استیال یافت همراه با شماری از موالی صالح عبدالملک م السال
 بدین جهت شمار زیادی از راویان وضوی عثمان از طریق حمران، کـسانی بودنـد 

در بارۀ آنان طعن هـای زیـادی رسـیده . که تبارشان از موالی و سکونتشان در بصره بود
  . طلبد  میکه تفصیل آن مجالی دیگر

ی کـه  افتراهـایاخواهیم که این حقایق تکان دهنده را ب  میمنصفاینک از خوانندۀ 
  . ، مقایسه کنداند هبر شیعه زد

گویند که عبدالله بن سبأ رئـیس شـیعه بـوده، بـا آنکـه تحقیقـات عالمـه سـید  می
بعـالوه در . دهد که او اساسا وجود خارجی نداشـته اسـت  میمرتضی عسکری نشان

وقتی منابع شیعی بررسی شـود،  . رسد  میت به اوکتابهای حدیثی شیعه فقط یک روای
کـه از او ای   با کارنامـه–در حالی که حمران . یابیم  نمیاثری از او بر عقاید و فقه شیعه

ارد، بـه ویـژه  اثری روشن و رّد پای گسترده در مهمترین کتابهای مکتب خلفا د–دیدیم 
   .ن معتبرترین کتابش دانندآدر صحیح بخاری که پس از قر

اینک کدام یک بیشتر شایستۀ طعن است؟ کدام مکتـب حـدیثی بـه طـرد و اتهـام 
  :رسد مانند  می که به کسانیینزدیکتر است؟ طرق مکتب

   سیف بن عمر تمیمی زندیق و جاعل حدیثـ
  عمران بن حطان خارجی و مداح قاتل امیر المؤمنین علیه السالم   ـ
  ی شعوبی نفوذی طویدا بن اّبا یهود:  حمران بن ابان یعنیـ

طرق شیعه امامیه را که بـه دانند یا   میبا این همه روایات آنها را صحیح و حسنکه 
در زمان حیات آن بزرگواران جمـع و تـدوین و رسد،   میامامان معصوم علیهم السالم

 ـ هر امام معصومی از پدر معصومش تا رسول خـدا  ـشده و تمام آنها به طریق روشن 
  .رسد  میای تعالیبه جبرئیل  و خد

  : بعد از این توضیحات به کالم شربینی بنگریم که گوید
                                                           

  .١٥٣: ٦، تاریخ طبری ١٢٥: ١٦، تاریخ دمشق ٩٣ – ٧٩: ٦انساب االشراف : بنگرید .١
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این است کتابهای حدیث تسنن که باید در زمینۀ طرق جمع و تـدوین و صـحت «
و از سـوی . آن با طرق اهل کتاب در جمع و تدوین عهد قدیم و جدیـد، تحـدی کنـد

  » ....دیگر با طرق شیعۀ رافضه مقایسه شود که
وگرنه دست پنهان  اهل کتاب .  نکته است که تذکر آنها را ضروری یافتیماینها چند

  : بنگرید. در حکومت امویان، آشکارتر از آن است که نتوان دید
نعثل را بکشید که کافر شـده «: ام المؤمنین عایشه به فرزندش عثمان تهمت زد که 

        ١»است
تحقیـر عثمـان او را  نان بـرای نام فردی یهودی بود که مسلما»نعثل«توضیح اینکه 

   ٢.نامیدند  میبدان نام
فرمود کـه دسـت   میامیرالمؤمنین علیه السالم در روزگار خالفت خود به صراحت

  ٣. مروان دست یهودیت است
    ٤.دو تن  یهودی همواره با عبدالله بن عمرو بن عاص همراه بودند

ــار ــب االحب ــه کع ــوذر ب ــیاب ــود  م ــودی زاده«: فرم ــن! یه ــو دی ــات ــه م ــا را ب    م
  ٥»آموزی؟ می

وقتی جندب صحابی . کرد می شعبده بازی او ی که برا٦ولید ساحری یهودی داشت
زنـدانبان نمـاز و روزه اش را دیـد و او را آزاد . او را کشت، ولید جندب را زنـدانی کـرد

برادر زادۀ جندب را به جـای او بـه زنـدان : اند هبرخی گفت. ولید زندانبان را کشت. کرد
                                                           

  ١٦٧: ٢، المحصول رازی ٢١٥: ٦، شرح نهج البالغه ٤٧٧: ٣اریخ طبری ت .١
   ١٤١: ٨، تاج العروس ٤٥٥: ١٩، تهذیب الکمال ٩٧: ١، تبصیر المتنبه ٣٣٨: ١اکمال الکمال  .٢
  ٧٣ خطبه ١٢٢: ١، نهج البالغه ٢٦٣: ٥انساب االشراف  .٣
 نقـل از تفـسیر ابـن کثیـر و ١٦٩ و ٢٣٧: اإلسرائیلیات و اثرها فی کتب التفسیر نوشـته ابوشـهبه .٤

  ٣١: ٦ طبع المنار، فتح الباری ٣١٦: ١بغوی 
  ١١٥: ٣، الکامل فی التاریخ ٢١٤: ٤تاریخ طبری  .٥
  ٣٤٨: ٢مروج الذهب  .٦
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  : اند هاین دو بیت را در همین مورد سرود. دزندان بر
  أفی مضرب الّسّحار ُیحبس جندب

  

ــل   ــّی األوائ ــحاب النب ــل أص   و ُیقت
  

  فإن یُک ظّنی بـابن سـلمی و رهطـه
  

  ١هو الحـّق یطلـق جنـدب و یقاتـل  
  

آیا به واسطه کشتن شعبده باز جندب زنـدانی گردیـده و اصـحاب پیـشین : ترجمه
س اگر گمانم درباره ولید و خاندانش درسـت باشـد، جنـدب شوند؟ پ پیامبر کشته می

  .شود آزاد و او کشته می
. ادّله و شواهد در این زمینه بسیار زیاد است که فرصت بـازگوی تمـام آنهـا نیـست

  . در خانه اگر کس است یک حرف بس است :اما
  . نور تابیده است گر چشمی تو را بینا بود: و

حق این است که تشیع «: ۀ شربینی بنگرید که گویداینک یک بار دیگر به این جمل
 پناهگاهی است که هر کس به دلیل کینه یا دشمنی ارادۀ نابودی اسالم دارد، بدان پنـاه

 یهـودی و نـصرانی و –و نیز هر کسی که دوست دارد آموزه هـای پـدران خـود . برد می
   ٢!» را وارد اسالم کند–زردشتی و هندو 

  . تقضاوت با اهل انصاف اس
  نکتۀ سوم 

کنـد کـه  کتـب اربعـۀ شـیعه، سرشـار از روایـات دروغگویـان،   مـی ادعاشربینی
د العقیده ها، و نکوهیدگان است، بلکه هر نقـصی کـه تـصور س، فادینان بیملحدان، 

با این همه عالمان شیعه تمام محتـوای آن را صـحیح و . کنید در این راویان وجود دارد
 »اصـول الحـدیث«کتـاب نی در پانویس این مدعا را بـه شربی. دانند  میواجب العمل

  ٣.دکتر عبدالهادی فضلی نسبت داده است
  : گوییم  میدر پاسخ

                                                           
  ٣٠٥: ١ُاسدالغابة  .١
  ٨٧: ١شربینی  .٢
   ٣٧٤ – ٣٧٣: شربینی .٣
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به خـودش  دیدیم که مدعای وجود راویان کاذب و ملحد و شعوبی و مانند آنها .١
این گونه روایات در کتابی که در نظر آنها صحیح ترین کتاب پس از قـرآن . گردد  میبر

و عالوه بر آن، دیگـر صـحاح و مـسانید و مجـامیع .  آمدهیعنی صحیح بخاریاست، 
کننـد؛ مـثال   مـیدیدیم که آنان به این روایات عمل. اند  نیز این روایات را ذکر کردهآنها

  !مهمترین راوی وضوی آنان طویدای یهودی است
وبی  که کتب اربعه سرشار از راویان کذاب و ملحد و شـعمدعااین از سوی دیگر، 

وضعیت کتب اربعه مانند دیگر کتابهـای روایـی اسـت . است، مدعایی بی دلیل است
 اعم  از صحیح و حسن و -خود،  هر حدیث با درجۀ. که جای بررسی  و ارزیابی دارد

 اگـر –پس وجود بعـضی راویـان ضـعیف .  در این کتابها حضور دارد–و ضعیف موثق 
همچنانکه پـس از اثبـات وجـود . رساند می ن زیانی به عظمت این کتابها–چنین باشد 

  . اند هچنین راویانی در کتابهای نه گانۀ تسنن هرگز در نظر آنها از ارزش نیفتاد
نکتۀ مهم اینکه بخاری ادعا کرده کـه در کتـابش فقـط حـدیث صـحیح آورده، در 

" قیاس مع الفارق"پس اینگونه سخن گفتن، . حالی که کلینی هرگز چنین ادعایی ندارد
  . ستا

آیة الله خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث پس از بحث در باب روایات کتـب 
  : نویسد  میاربعه
گیریم که صحت تمام روایات کتب اربعه ثابت نشده   میاز مجموع مطالب نتیجه«
اگر شـروط حجیـت در . پس در مورد هر حدیث ابتدا باید سند آن بررسی شود. است

  ١»کنیم  نمید، وگرنه عملشو  میآن ثابت شد، بدان عمل
  : سید محمد مجاهد در مفاتیح االصول گوید

 کلینـی از حجیـت برخـوردار محققان اصحاب ما بـر آن انـد کـه تمـام روایـات«

                                                           
  ٩١: ١معجم رجال الحدیث  .١
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  ١»....نیستند
  : میرزا حسین نوری طبرسی گوید

 ادعا نکرده که اخبار ـدانند   می حتی آنان که تمام اخبار کافی را قطعیـهیچ کس «
 صحیح باشد، یعنی رجال سندهای آن در تمام طبقات، عادل ـصطالح جدید  به اـآن 

بدیهی است که افرادی از مذاهب دیگـر در میـان ایـن راویـان وجـود . و امامی باشند
  ....دارد

به ایـن معنـی البته عدۀ معدودی عقیده دارند که تمام روایات کافی صحیح است، 
 که صـدور روایـت بـه او نـسبت داده شخصیاز   مذکور در آنتمام روایاتکه صدور 

قـرار   ضـعیفدر میـان روایـات، و از تمـام عـواملی کـه آن را مورد وثـوق اسـتشده 
در آن غّث و سمین، و سلیم و سقیم وجود ندارد، بلکه تمـام و . ه است، پیراستدهد می
ا بر حجیت ایـن گـروه رنظر کسی که بنا روایات آن بدین معنی صحیح است، و در آن 

همگان به روایاتی  همانگونه که کند  میبدان عملو   حجت است،بار نهاده استاز اخ
 اگـر معـارض نداشـت، بـدان تمـسککنند، یعنـی  که برایشان حجت است عمل می

که بتواند دلیل بر تقدم آن باشـد آن وگرنه روایت دیگر را که مزیتی داشته باشد . دکن می
  ٢».ددار  میمقدمرا 

عی و آنگـاه ی تمـام احادیـث کتـب شـدقت در دیم تا کنون، پس مبنای امامیه، از ق
 به معنای صحت –معتقدان به صحت تمام احادیث کافی . بررسی و ارزیابی آنها است

 ـ نـه بالجملـة ـ افـرادی معـدود هـستند کـه صـحت صـدور را فـی الجملـة ـسندی 
 ن را بازیعنی صحت انتساب آنها به راویان یا صحت احادیث بر اساس قرائ. گویند می
  . گویند می

 صـحت تمـام  از عالمـان امامیـه بـهگروهی زیـاد«: دکتر عبدالهادی فضلی گوید

                                                           
  ٣٣٤: مفاتیح االصول .١
   ٤٩٦ – ٤٩٥: ٣ المستدرک خاتمة .٢
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گروهـی معـدود صـحت .. .. عقیده ندارند– به معنای صحت سندی –مرویات کلینی 
     ١».کنند  میتمام مرویات کلینی را عقیده دارند که به قرائن علمی و تاریخی استناد

گاه بسیارنی امامیه  پس شربینی نسبت به مبا  او واژه ها  را بـی تأمـل رهـا. است ناآ
دانـد و نـه در بـارۀ منـابع   مینه در مورد منابع حدیثی امامیه و طرق آن چیزی. کند می

 بیند، بدون دقت کنـار هـم  میکند و هرچه  میالتقاطی عملال و درایۀ شیعه؛ بلکه جر
با ندارد از اینکه مطلبی را بـه دروغ حتی ا. چیند تا نوشتاری به دست خواننده بدهد می

کالم فضلی در کتاب اصول الحدیث صفحات . به دکتر عبدالهادی فضلی نسبت دهد
  . کنید مقایسه  را با نقل آن کلمات در کتاب شربینی ٢١٩ – ٢١٠

تمام محتوای کتب اربعـه گیرد که   مینتیجه) ٢١٩ص (فضلی در پایان بحث خود 
شربینی .   باید با قواعد ارزیابی راوی و روایت بررسی شودمانند دیگر کتابهای حدیثی

  . کند  میاین نتیجه را نادیده گرفته یا بطور غلط منعکس
بار مسئولیت در این کار نـه بـا نویـسنده، بلکـه بـر عهـدۀ : گویم  مییک بار دیگر

ندند به این رساله دادند، چرا مطالب را نخوا" ممتاز"االزهر و اساتید آن است که درجه 
  !و منابع آن و نحوۀ استناد مؤلف به آن را بررسی نکردند

 ایـن ،زند  میداند یا خود را به بی خبری  نمینکتۀ مهم دیگر باقی مانده که شربینی
 بخــاری را  صــحت تمــام مطالــب،اســت کــه پیــشوایان بــزرگ علــم الحــدیث عامــه

 از آنها روایت –از آن دو  یا یکی –مثال نسائی گروهی را که بخاری و مسلم . اند هنپذیرفت
از احادیـث ای   دارقطنی نیز بر بخاری مستدرک زده و پـاره٢. داند  می، ضعیفاند هآورد

  ٣.داند  میبخاری را ضعیف
، اند هدانشمندان عامه گاهی بعضی از احادیث ضعیف را به عنوان صحیح شناساند

                                                           
  ٢٣٤: تاریخ التشریع االسالمی .١
  ١٤٠: االمام البخاری محدثا و فقیها .٢
  ٢١٠: االمام البخاری محدثا و فقیها .٣
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  :شود ی مچند نمونه یاد. فقط برای اینکه مردم آن احادیث را بپذیرند
  . داند  می را صحیح»هو الطهور ماؤه« از ترمذی نقل شده که بخاری حدیث ـ

 ثی به عنوان صحیح شـناختهگاهی حدی«: نویسد  میعالمه فقیه ظفر احمد تهانوی
ابـن عبـدالبّر در . پذیرند، گرچه ِاسناد صحیح نـدارد  میشود، زمانی که مردم آن را می

اهـل حـدیث چنـین ِاسـنادی را : نویسد  میۀ ترمذیاالستذکار با اشاره به کالم یادشد
  ١»اند هاما حدیث در نظر من صحیح است، زیرا علما آن را پذیرفت. دانند  نمیصحیح

اگر بگویند کـه ایـن کـار «: نویسد  می»تدریب الراوی«وی در فصل دوم به نقل از 
ور، نـه بدان معنا است که ِاسناد آن  صحیح نیست، البته به شرط مـذکصحیح نیست، 

زیرا ممکن است که گاهی یک دروغگو راست بگویـد . اینکه در واقع امر، دروغ باشد
   ٢».یا یک فرد پر خطا درست عمل کند

توان به یک حدیث ضعیف استناد کرد، زمانی که قرینه بـر   میپس«: تهانوی گوید
توان عمل به یک حدیث صحیح را رها کرد وقتی  همچنین می. صحت آن موجود باشد

  ٣ ».ه قرینه بر خالف آن بتوان یافتک
گروهـی روایـت کـرده کـه از مـسلم در کتـابش از «:شوکانی در فتح القدیر گویـد

پـس کـار . در مورد راویان بخاری نیز گروهی نقـدهایی دارنـد. ضعف در امان نیستند
  ٤»راویان به اجتهاد علما در مورد آنان کشیده است

یف بر اساس  قـرائن حکـم بـه صـحت اگر در مورد ضع«: شوکانی همچنین گوید
  ٥»شود، صحیح خواهد بود
گویـد کــه کتابهـایی تحـت عنــوان   مـیبـه صــراحت ٣٧٣: ١شـربینی در کتـابش 

                                                           
   ٦١ – ٦٠: قواعد فی علوم الحدیث .١
   ٣٠: تدریب الراوی .٢
  ٥٦: قواعد فی علوم الحدیث .٣
   ٣١٧ و ١١٥: ١فتح القدیر  .٤
   ٤٦١ :١فتح القدیر  .٥
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امـا عبـدالفتاح .  در شمار کتابهای صحیح در نظر اهل تسنن اسـت»المستخرجات«
حکم به صحت مطلـق در مـورد احادیـث مـستخرجات، محـل تأمـل «: اباغدة گوید

پس حکم مطلق ... ..در آن هم حدیث صحیح هست و هم حدیث ضعیفزیرا . است
   ١»به صحت احادیث آن درست نیست

 پذیرنـد و  میتمام احادیث مسند احمد رابرخی از دانشمندان علم الحدیث تسنن 
ن باشـد، آتمام احادیث مسند احمد مقبول است و حدیث ضعیف کـه در «: گویند می

  ٢»نزدیک به درجۀ حسن است
زیـرا در آن  . ایـن قاعـده  بـه حکـم اغلـب اسـت نـه مطلـق«: گوید  میوغدةاما اب

 وجود دارد و احادیـث جعلـی نیـز  در آن موجـود – به ضعف شدید –احادیث ضعیف 
  ٣»است

کـه نقـل و احتجـاج در مسند احمد احادیث ضعیفی هـست «: حافظ ذهبی گوید
  ٤»و احادیث شبه جعلی نیز وجود دارد. بدان روا نیست

: وثری در تعلیقۀ خود بر خصائص المسند نوشـته ابـو موسـی مـدینی گویـدامام ک
.. .. حـدیث مـسند احمـد را در شـمار احادیـث جعلـی آورده اسـت٣٨ابن جوزی «

   ٥»احادیث ضعیف مسند بدون تردید بسیار زیاد است
اما سندی در تعلیقه سنن نسائی . اند ه نوشته نسائی را نیز صحیح دانست»المجتبی«
را نیـز حـسن مبنـی اسـت بـر اینکـه طالق صحیح بر کتاب کوچک نـسائی ا«: گوید

صحیح بدانیم، و ضعیف را بسیار کم بشماریم و آن را به حسن ملحق کنیم چنانچه در 

                                                           
   ٣ پانویس ٦٧: قواعد فی علوم الحدیث تهانوی .١
  دیباجه قسم االقوال : ،، الجامع الصغیر سیوطی١٠: ١کنز العمال  .٢
   ١ پانویس ٦٩: قواعد فی علوم الحدیث .٣
   ٣٢٩: ١١سیر اعالم النبالء  .٤
   ١٢: تعلیقة  علی خصائص المسند .٥
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 دیگـرانتـر از رأی  این نظر نزد مصنف  و ابـوداوود قـویاین باب غیر آن دیده نشود، و 
  ١»است

اینها فقط نمونـه هـایی اسـت از نقـض . کشانیم  نمیسخن را در این زمینه به درازا
ادعای آنها در صحت و مقبولیت شمار زیادی از کتابها، با اینکه پر از احادیث ضعیف 

  .و جعلی است
داننـد، حتـی بـر   میاحادیث ضعیف را به کمک قرائن صحیحنیز دیدیم که چگونه 

  ! »قبول مردم«اساس قرینۀ 
کـه  مـورد  نقـد و انتقـاد انـد  هکـردو دیدیم که بخاری و مسلم از گروهـی روایـت 

  . هستند
 آن ـ مثال یک حدیث ـو دیدیم که اگر تعداد احادیث ضعیف در یک باب کم باشد 

و نسائی و ابو داوود چنین حدیثی را قوی تر از رأی دانشمندان رجال . دانند  میرا حسن
  . آورند  میبه حساب

بـسیار ه از مبانی آنهـا نیـاوردیم،  آنچاز مبانی حدیثی قوم است وای   پارهاینها فقط
 کـه توان به امامیه اشکال گرفت، تنها به خاطر ایـن  میبا این همه چگونه . بیشتر است

   ٢شمردند؟ صحیح قرائن کمک به را کافی احادیث از اندکی شمار
 بـا وجـود آن –با این همه تالش مذبوحانه برای قبول مستخرجات و سنن و مـسند 

                                                           
    ٦ – ٥: ١تعلیقۀ سندی بر سنن نسائی  .١
. نکتۀ مهمی که باید به مباحث ارزشمند مؤلف دانشمند افزود، بررسی محتوایی احادیث اسـت .٢

 از ،تمام این سخنان حول محور بحث سندی است، اما برخی احادیث به فرض صـحت سـندی
نظر محتوایی سخیف و غیر قابل پذیرش است، بـه دلیـل مخالفـت بـا قـرآن یـا عقـل یـا تـواتر 

ولـی بـه . به هر حال، این کتاب، جای بحث در این مورد را ندارد. مضمونی احادیث آن موضوع
فرض که در شرایط مساوی مقایسه کنیم، یعنـی دو مجموعـه کـافی و بخـاری هـر دو عـاری از 

شود، فاصـله بـه انـدازۀ   میحدیث غیر صحیح باشند، باز هم میان دینهایی که از این دو استفاده
  )  مترجم. (له بهشت و دوزخ استفاصله میان آسمان و زمین، بلکه فاص
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 چگونه در نظر استاد شربینی اسـتناد بـه آنهـا –جعلی که دارند همه احادیث ضعیف و 
درست است، ولی به کافی نه؟ آیا عاملی جز جهالت نسبت به مبانی امامیـه یـا عنـاد 

  نسبت به آنها دارد؟
  :  است که گفتتریندر این زمینه کالم شاعر گویا

  لو کنت تعلم کل ما علم الـوری
  

طّرا لصرت صـدیق کـل العـالم   
  

   جهلت فقلت اّن جمیع منلکن
  

یهوی خالف هواک لیس بعـالم   
  

دانستند علم داشتی، باید دوست تمام مـردم  اگر به همه آنچه مردم دنیا می: ترجمه
شدی، ولی جاهلی لذا گفتی که هر کس خالف رأی و ایده مـن چیـز بگویـد  عالم می

  .عالم نیست
های آنان کالم عالمه امینـی برای آشنایی بیشتر با وضعیت جعل و جاعالن در کتاب

  : خواندنی است که گوید»کتاب الغدیر«در 
، فهرسـتی بـر اسـاس اند هتواند از احادیثی که جعل یا تحریف کرد  میپژوهشگر«

تـوان   نمـیالبته به بخش عمدۀ این حقیقت تلخ. منابع حدیثی و رجالی اینان تهیه کند
 اندکی که از دستبرد تاریخ ـع آنها بر اساس منابولی . دست یافت، چه رسد به تمام آن

  : رسیم  می به چنین فهرستی ـدر امان مانده 
   حدیث ٣٠٠بیش از  / جعل / ابوسعید ابان بن جعفر  .١
   حدیث١٠٠٠٠بیش از / تمیم ابن  عکاشه و ابنابوعلی احمد جویباری و . ٢
  ٣٠٠٠بیش از / جعل / احمد بن محمد قیسی . ٣
  ٤٠٠/  جعل /احمد بن محمد باهلی . ٤
  ١٠٠٠٠بیش از / دگرگون کردن احادیث / احمد بن محمد مروزی . ٥
  ٥٠٠/ احادیث دروغین / احمد ابوسهل حنفی . ٦
  ١٥٠/ نسخه جعلی / بشر بن حسین اصفهانی . ٧
  ١٠٠/ نسخه جعلی/ بشر بن عون. ٨
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  ٤٠٠/ احادیث جعلی از زبان پیامبر/ جعفر بن زبیر. ٩
  ٣٠/احادیث جعلیروایت / حارث بن اسامه. ١٠
  ١٠٠٠/روایت جعلی ها / حسن عدوی. ١١
  ٥٠/ جعل حدیث/حکم بن عبدالله ابوسلمه. ١٢
  ١٠٠حدود / روایت جعلی ها از انس/ دینار حبشی . ١٣
  ٤٠/ جعل/ زید بن حسن. ١٤
  ٤٠/ جعل/ زید بن رفاعه. ١٥
  ٢٠حدود / جعل/ سلیمان بن عیسی. ١٦
  ٤٠٠/جعل/ شیخ بن ابی خالد. ١٧
  ١٠٠٠٠بیش از / دگرگونی/ ح بن احمد قیراطیصال. ١٨
  ٤٠/ جعل/ عبدالرحمان بن داوود . ١٩
  ٥٠٠بیش از / جعل/ عبدالرحیم فاریابی. ٢٠
  ١٠٠/ جعل و دگرگونی/ عبدالعزیز . ٢١
  ٤٠٠٠/ جعل/ عبدالکریم بن ابی العوجاء. ٢٢
  ٢٠٠/ جعل از زبان شافعی/ عبدالله شافعی. ٢٣
  ١٥٠بیش از /  بر مالکدگرگونی/ عبدالله قدامی. ٢٤
  ١٠٠بیش از / روایت جعلیات/ عبدالله روحی . ٢٥
  ٢٠٠/ روایت حدیث دروغ / عبدالمنعم. ٢٦
  ٢٥٠٠٠/ مواردی که از شیبان نشنید و به او نسبت داد/ عثمان بن مقسم. ٢٧
  ٢٠/ نسخه غیر محفوظ/ عمر بن شاکر. ٢٨
  ٢٠٠/ احادیث دروغین/ محمد بن عبدالرحمان بیلمانی. ٢٩
  ١٠٠٠بیش از / جعل/ محمد بن یونس کدیمی. ٣٠
  ٣٠٠٠٠/ روایت مطالب بی اصل/ محمد بن عمر واقدی. ٣١
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  ٩٠/ جعل/ بن عبدالرحمان واسطی] یعلی: یا[معلی . ٣٢
  ٤٠/ جعل/ میسرة بن عبد ربه بصری. ٣٣
  ١١٤/ جعل/ نوح بن ابی مریم. ٣٤
  ٤٠٠/ احادیث دروغین/ هشام بن عمار. ٣٥
  ٦٠٠٠٠/  احادیث متروک/عباد بصری. ٣٦
  ٧٠٠٠٠/احادیث رمی شده/ عمر بن هارون. ٣٧
  ١٠٠٠٠/ احادیث رمی شده/ عبدالله رازی. ٣٨
  ١٠٠٠٠٠/ احادیث رمی شده/ ابن زباله. ٣٩
  ٥٠٠٠٠/ احادیث رمی شده/ محمد بن حمید. ٤٠
  ٢٠٠٠٠/ آنچه از احادیث مکتوب او اسقاط کردند/ نصر . ٤١

  ١ حدیث٤٠٨٦٨٤/ ه اندک که صحیح نیست مجموع احادیثی از همین گرو
از دریای جنایات قوم نسبت بـه حـدیث ای  روشن است که این فهرست فقط قطره

  . نبوی است
 تألیف هایی دارند که بافته های خـود را ـ اگر نگوییم تمامشان ـبعالوه بیشتر اینان 

ی از آنهـا را در  بیشمار است و تاریخ فقـط انـدک،این گروه رسائل. اند هدر آن گرد آورد
  :به عنوان نمونه. ضمن شرح حال مؤلفان برایمان گزارش کرده است

  جعلیای  نسخه/ احمد بن ابراهیم مزنی.١
  سراسر جعلی در مناقب ابوحنیفهای  نسخه/ احمد بن محمد ِحّمانی . ٢
   مصنف سراسر جعلی در فضائل ابن کرام / اسحاق بن محمشاذ. ٣
  ه جعلینسخ/ ایوب بن مدرک حنفی. ٤
  کتاب احادیث جعلی/ بریه بن محمد بیع. ٥

                                                           
: ٥الغـدیر : تفصیل این فهرست را همراه با معرفی افراد یادشده و منـابع اعـداد و ارقـام، بنگریـد .١

  "سلسلة الکذابین و الوضاعین" تحت عنوان ٢٧٥ – ٢٠٩
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  کتابی جعلی/ حسن بن علی اهوازی. ٦
  که بیشتر آن جعلی استای  نسخه/ حسین بن داوود بلخی . ٧
  جعلی از زبان انس ای  نسخه/ داوود بن عفان. ٨
  سراسر جعلیای  نسخه/ زکریا بن درید. ٩

  نسخه جعلی/ عبدالرحمان بن حّماد. ١٠
  نسخه جعلی/ عزیز بن ابی زوادعبدال. ١١
  کتاب جعلی/ عبدالکریم بن عبدالکریم. ١٢
  سراسر جعلای  نسخه/ عبدالله بن حارث. ١٣
  نسخه جعلی از زبان مالک/ عبدالله بن عمیر قاضی . ١٤
  یک جزء جعلی در مناقب یزید/ عبدالمغیث بن زهیر حنبلی. ١٥
  نسخه جعلی/ عبید بن قاسم. ١٦
  نسخه جعلی/ ریعالء بن زید بص. ١٧
  بیش از پنجاه جزء از احادیث جعلی او نوشته شد/ الحق بن حسین مقدسی. ١٨
  نسخه جعلی/ محمد بن احمد مصری. ١٩
  صد کتاب جعلی نوشت/ محمد بن حسن سلمی. ٢٠
  جزء  جعلی در فضائل معاویه/ محمد بن عبدالواحد زاهد. ٢١
  جعل بیش از شصت نسخه/ محمد بن یوسف رّقی . ٢٢
  جعل کتابی در تفسیر/  موسی بن عبدالرحمان ثقفی.٢٣

تواند بر ایـن قیـاس، مـوارد دیگـری از جعـل و دگرگـونی و دروغ   میخواننده خود
  : یابد  نمیآنگاه در اینگونه موارد اغراق. پردازی و مشابه آن در کتب قوم پیدا کند

افـروختیم و در بارۀ دروغگویان نوشـتیم و تنورهـا بـا آن بر« :گفت عینم  بن یحیی
  ١»نانهای برشته از آن برگرفتیم

  .حفظ کرده بودمدویست هزار حدیث غیر صحیح : بخاری صاحب صحیح گوید
                                                           

  ١٨٤: ١٤تاریخ بغداد  .١
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  .زویر شده حفظ کرده بودتاسحاق بن ابراهیم حنظلی چهار هزار حدیث 
کدام صاحب حدیث است که از راوی کذابی هـزار حـدیث : یحیی بن معین گوید

  ننویسد؟
اهل کوفه و اهل خراسان نـسخه هـای فراوانـی از احادیـث : خطیب بغدادی گوید

و خوشبختانه در میان محدثان بغداد چنین اشـتهاری . جعلی و اسانید ساختگی دارند
  . شود  نمیبه جعل حدیث و دروغگویی در روایت دیده

هفتادهزار حدیث در حـالل و حـرام : گوید  میابوبکر بن ابی سبرة جاعل و کذاب
  .نزد من موجود است

 نود و یک بـاب بـر» سفر السعادة« در پایان کتابش »قاموس«فیروزآبادی صاحب 
: گوید پس می ،شمرد که در آن ابواب، احادیث فراوان در کتابهای قوم موجود است می

علـم الحـدیث ثابـت نـشده هیچ یک از آنها صحیح نیست و هیچ کدام نزد دانشوران 
  . است

 جمعـی از اخبـار جعلـی و جـاعالن و »اءخفـکـشف ال«عجلونی در پایان کتاب 
 ـ کتـابش صـد بـاب ٤٢٤ تـا ٤١٩در صـفحات . شـمرد  میکتابهای تزویر شده را بر

گویـد کـه حـدیث   مـیکند که در مورد هر یک به این مـضمون  می یادـعمدتا در فقه 
  . صحیح در این باب نیست
احادیث شمرد که تمام   میسی مبحث بر» اسنی المطالب«ابن الحوت بیروتی در 

  . شود  نمیآن باطل است و هیچ حدیث صحیح در آن ابواب یافت
پیش از ادامۀ سخن در این موضوع به چند جمله از شربینی در این موضـوع اشـاره 

  . کنیم
با این پندار باطل که . کند  میشربینی خود به وجود راویان کذاب در تسنن اعتراف

ما بدون اینکه ایـن . اند ه دروغ پردازی زداینان برای مقابله با دروغگویی شیعه دست به
  : کنیم  میتوجیه بیخردانه را بپذیریم، کالمش را نقل
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آنـان متأسـفانه دروغ را بـا دروغ . رفتنـد) شیعه(جاهالن اهل سنت به جنگ آنها «
ال : ما فی الجنة شجرة اال مکتوب علی ورقـة منهـا«حدیث : از جمله.... پاسخ گفتند

  )١٠٠: ١شربینی  (»بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورینابو.. .اله اال الله
جاهالن اهل سنت متأسفانه دروغگویی شیعه را به دروغ هایی مثـل آن «: نیز گوید
 »البته گرفتار بازیگری و نیرنگ با سنت نشدند چنانکه شیعه مرتکب شد. پاسخ گفتند

)١٠١: ١ .(  
حسبه آن است کـه جاعـل حـدیث بـه معنای «: نیز به نقل از محمد ابوشهبه گوید

قصد قربت و ثواب و خدمت به شریعت، به پندار خود بـرای ترغیـب بـه کـار نیـک و 
این کار را گروهی از جاهالن صوفیه و کّرامیه انجـام دادنـد . فضائل جعل حدیث کند

) تشویق به خیرات و هشدار نسبت به بدیها(که جعل حدیث در باب ترغیب و ترهیب 
  )٤١٠: ١ (»تندرا روا دانس

در میـان نیکـان کـاری را بـه رونـق «:کنـد  میشربینی از یحیی بن سعید قّطان نقل
  )٤١٩: ١ (»دروغگویی در حدیث ندیدیم

بدان کـه ! برادر«: کند که در کتاب العهود الکبری گوید  میشربینی از شعرانی نقل
اسـتادمان شـیخ  از ...اند هافتند، صوفی  میبیشترین کسانی که در این روزگار به خیانت

آنان  از بس . بعضی از محدثان دروغگوترین نیکان اند: االسالم زکریا شنیدم که گفت
پندارند که هیچ کس بر پیـامبر   میسالمت باطن دارند، نسبت به مردم خوش بین اند و

  ). ٤٢١ – ٤٢٠: ١ (».بندد  نمیدروغ
زی را حتـی تـا زمـان  که سابقۀ جعل و دروغ پردا–شربینی پس از این همه مطالب 

خالصۀ کالم آنکـه معـادل تمـام آنچـه «: گوید  می در کتابش–رساند   میحیات پیامبر
عباسیان مرتکب جعل حدیث شدند، از غالیان شیعه رافضه و زندقه روی داد امویان و 

این جمله چه چیزی جـز جهالـت و ). ٤٤٣: ١ (»و دیگرانی که پیوندی با علم ندارند
  رساند؟  میده راعناد و کینه گوین
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   .  سخن باز گردیمبه ادامۀ
دهـد، اینکـه پیـشوایان حـدیث   میدلیلی روشن که کثرت احادیث جعلی را نشان

 را از میان حجم انبوه – به مبانی خود –ناگزیر دست به گزینش زدند تا احادیث صحیح 
  : به این موارد دقت شود،نمونهبه عنوان . احادیث موجود جدا کنند

 حدیث آورده کـه بـه ادعـای خـود، از میـان پانـصدهزار ٤٨٠٠ در سنن  ابوداوود
  . حدیث برگزیده است

هزار ٦٠٠ حدیث است که آنها را از میان ٢٧٦١صحیح بخاری  بدون تکرار شامل 
  . حدیث گزیده است

هـزار ٣٠٠ دارد کـه از میـان - بـدون مکـررات –صحیح مسلم چهار هزار حدیث 
  . حدیث گزینش شده است

هزار ٧٥٠بیش از هزار حدیث آورده و گفته که از میان ٣٠بن حنبل در مسند احمد 
  .حدیث برگزیده است

هـزار حـدیث در ٣٠٠احمد بن الفرات یک و نیم میلیـون نوشـت و از میـان آنهـا 
  . تفسیر و احکام و فوائد و موضوعات دیگر برگزید

ز ایـن عنوانهـا از سوی دیگر، الفاظ فراوانی در کتب رجالی هست که زیر هر یک ا
ا خود راوی احادیث فراوانی هتوان یافت که هر یک از آن  میافراد زیادی از راویان تسنن

  : به عنوان نمونه. هستند
  احادیثه کلها موضوعة. ال تحّل الروایة عنه ـ
   یروی ما ال اصل لهـ
   یروی الموضوعات عن الثقات ـ
   احادیثه مقلوبة منکرةـ
   لیس بشیء فی الحدیثـ
  یأتی عن الثقات بالطامات  ـ
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   ال یحّل اإلحتجاج بهـ
   یقّلب األسانید و یرفعـ
   یرفع الموقوف و یوصل ـ
   یسرق الحدیث و یقّلب ـ
   لیس بثقة فی الحدیثـ
   ال یحّل کتب حدیثهـ
   ال ُیتابع فی جّل حدیثهـ
   لم یکن ثقة و ال مأموناـ
   کل االصحاب مجمع علی ترکه ـ
   محفوظ  عاّمة ما یرویه غیرـ
  ال ُیستدّل به و ُیعتبر به  ـ
   لیس له حدیث یعتمد علیه ـ
   مضطرب الحدیث لیس بشیءـ
   یکثر من المناکیر فی تآلیفهـ
   مّتفق علی ترکه ـ
   یأتی بالموضوعاتـ
   یأتی بالمقلوباتـ
   ذاهب الحدیث الُیکتب عنهـ
  ال یسّوی شیئا .   مدّلس عن الکّذابینـ
  بحّجة ینفرد بالمناکیر لیس ـ
   واٍه بمرةٍ ـ
   ضعیف جّدا ـ
   هالک ساقط ـ
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   مبتدعـ
   یدّلس اختلطـ
   مّتهم بالکذبـ
   ١ یّتهم بوضع الحدیث ـ
ماند که کتابهـای امامیـه و   میپس از این مبحث، آیا جای تردید برای فرد منصف 

   برترند؟ – به ویژه بخاری و مسلم –طرق روایی آنان به مراتب از  کتابهای عامه 
ماند که شربینی به دلیل کینه های ریـشه دار نـسبت   می کمترین تردیدی بر جایآیا

رسـد، چنـین   مـیبه امامیه و مصادر حدیث آنان که بطور متـصل تـا امامـان معـصوم
  سخنانی گفته است؟

گاهی، او را به بیان مطالبی واداشته که بـه سـبب آن در مهلکـه هـایی چنـین  آیا ناآ
  هولناک سقوط کرده است؟

نوشته دانی که ما این سطور را بدون کینه ورزی نسبت به هیچ کسی   مینیک! ایاخد
 همـراه بـا تقـدیر و ،تنها انگیزۀ ما اظهار حقیقت روشن به بارز ترین شـکل بـوده. ایم

حرمت نهادن به تمام مسلمانانی که تمام تالش خود را برای نگاهـداری سـنت نبـوی 
  . دگیرن  میبدون تعصب و فرافکنی  به کار

بجا است که در اینجا تقدیر کنـیم از برخـی مـشایخ پیـشین االزهـر ماننـد شـیخ 
محمود شلتوت و شیخ سلیم بشری و دیگر مبّلغان اتحاد و وفـاق، کـه بـرای دوری از 

  . تفرقه و تشتت کوشیدند
 از هـر –خداوند یاد تمام کسانی را که بیطرفانه با حرمت نهادن به دانـش و اندیـشه 

اما چه باید کرد که شوربختانه دانشگاه هـا . آید، زنده بدارد  می پیش–مکتب و مذهب 
اندیـشند، و از   نمیو مراکز علمی ما گاهی توسط افرادی معدود اشغال شده که به علم

   .  کمترین مبانی استدالل و ژرف نگری محروم اند
                                                           

   ٢٩٣ – ٢٨٨: ٥الغدیر  .١
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  نا آگاهی به دیدگاه امامیه نسبت به اصحاب. 4 ـ 4
 مانند گذشته، کـالم دیگـران را »قف الشیعة من الصحابةمو«شربینی تحت عنوان 

  :نویسد  میدر اینجا از قول دکتر محمد عسال. کند  مینقل
شیعه عقیده دارد که تمام صحابه کافر و منافق و نیرنگ باز با خدا و رسول هستند «

 آنهـا  بـر اسـتثنادرآنچه . و این اصل استثنا ندارد مگر پنج یا هفت یا کمتر از نوزده نفر
سلمان فارسی، عمار یاسر، ابوذر غفاری، مقداد، جابر بن : د، اینان اندناجماع نظر دار

  . عبدالله انصاری
 کفـر – نه در زمـان حیـاتش –در نظر بعضی از شیعه، صحابه پس از رحلت پیامبر 

پندارند که کفر صـحابه بـه دلیـل انکـار نـّص   میآنان.. .ورزیدند و از اسالم برگشتند
تمـام .  بر والیت علی علیه السالم است کـه در نظـر شـیعه اسـاس دیـن اسـتپیامبر

    ١»صحابه بر جحد و انکار او همداستان شدند مگر پنج نفر یادشده
  :دهد  میاو مدعاهای خود را چنین ادامه

 یعنی کافی که نزد –در کتابی که در نظرشان صحیح ترین کتاب پس از قرآن است «
 کلینی به سند خود از امـام بـاقر علیـه الـسالم –هل سنت است آنها مانند بخاری نزد ا

شدند مگر ) به کفر(مردم پس از رحلت پیامبر اهل بازگشت : کند که فرمود  میروایت
مقـداد بـن اسـود و ابـوذر غفـاری و سـلمان : این سه تن کیانند؟ فرمود: گفتم. سه تن

  ٢»فارسی رحمت و برکات خدا بر آنان باد
  :پاسخ

ــن کــال ــدۀ شــیعه در ای ــط و آشــفتگی و خیانــت در امانــت روی داده و عقی م خل
  . اثناعشری به صورت درست منتقل نشده است

   : اول
                                                           

   .٤٦١: اعشریة و منهجهم فی التفسیر نقل از کتاب الشیعة االثن٩٠: ١شربینی  .١
  ٣٤١ و ١٦٨: ٨ نقل از کافی ٩١: ١شربینی  .٢
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ایـن مـدعا . ادعا شده که کافی در نظر امامیه صحیح ترین کتاب پس از قرآن است
 که صحیح ترین کتاب پس از قرآنش ـعقیدۀ آنها در مورد بخاری . های اوست از بافته
شربینی را به آنجا کشانده که بدون دلیل، شبیه این وصف را در مـورد کـافی بـه  ـدانند 

  . شیعه نسبت دهد
هـای یادشـده او برائـت شـیعه از ادع. از اشکالهای وارد بر بخاری را دیدیمای  پاره

کـه فروتـر از کـالم انـد  هبا آنکه در مورد نهج البالغه آورد. نسبت به کافی را نیز دیدیم
 ولی امامیه در مورد این کتاب نیز چنـین ادعـایی ١ از کالم مخلوق است،خالق و فراتر

یعنی هیچگـاه بـه صـحت . داند  میندارد و آن را نیز مشمول بررسی تک تک احادیث
  .  عقیده ندارد– جلد تا جلد –تمام مطالب کتاب 

دانـد،   مـیپس نسبت دادن به شیعه که کافی را صحیح تـرین کتـاب پـس از قـرآن
  . نهند  میاز دیدگاه سنیان به بخاری است، که عقیدۀ خود را بر زبان دیگرانبرگرفته 

دانیم که بخاری برای روستاییان   میما«:  گویدـ از دانشمندان بزرگ عامه ـقاسمی 
مدتی نگذشت که متالشی شدند و از هـم آنان . شد  میخوانده) در مصر(در تّل کبیر 

    ٢.پاشیدند
  دوم 

 و ارتداد و نفاق و نیرنگ بازی تمـام صـحابه نـسبت بـه خـدا و شیعۀ امامیه به کفر
 به عدالت تمام صحابه عقیده دارند و آنـان را منـّزه از عامهرسول عقیده ندارد، با اینکه 

  ٣.دانند، چه اینکه در مرکز فتنه ها باشند یا اینکه از آن دوری گزینند  میخطا

                                                           
:  از ابن عباس آورده کـه گفـت٢٩٩: ١در جواهرالمطالب . ٢٤: ١شرح ابن ابی الحدید : بنگرید .١

کالم علی را چنان یافتیم که فروتر از کالم خالق و فراتر از کالم مخلوق است بجز کالم رسـول «
  »خدا

  ٢٧٤: قواعد التحدیث قاسمی  .٢
  کند   می که تصریح به عدالت تمامی صحابه٨٢: ١بنگرید کتاب شربینی  .٣
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یعنی باید آنها . پیروان پیامبران اندبه نظر شیعه، صحابه مانند دیگر امت ها و دیگر 
هر کدام بـه خـدا و رسـول و . را با شاخص های الهی و آموزه های پیامبرانشان سنجید

کتاب آسمانی و شرایع پیامبر ایمان آورده و در خط آن تعالیم حرکت کرده، به نفع خود 
 خـود عمـلو هر کس از این تعالیم آسمانی گمراه شده به زیان . هدایت برگزیده است

ویژگی مصاحبت پیامبر چنان نیست که کسی را از فسق و انحراف و حتی کفر . کند می
 آشکارا وجود چنـین عوامـل منفـی را در زمـان ،و نفاق باز دارد، چنانکه  قرآن و سنت

  . دهد  میحیات پیامبر گواهی
  . دیدیم که ذهبی صحابه را از هر گونه جرح و تعدیل مستثنی دانست

  . عدالت تمام آنها ثابت است: ّر در مقدمۀ االستیعاب گویدابن عبدالب
تمام راویان را از جهات مختلف باید شناخت، : ابن اثیر در مقدمۀ ُاسد الغابة گوید

از جهت نسب و ویژگی ها و جرح و تعدیل، بجز صحابه را که در باب جرح و تعـدیل 
  . یابد  نمیحریم آنها راهنباید بررسی کرد، زیرا آنان همگی عادل هستند و جرح به 

اهـل سـنت :  ابن حجر در فصل سوم مقدمه االصابه در بیان عدالت صحابه گوید
اتفاق نظر دارند که تمام صحابه عادل اند، و کسی با این مطلب مخالفت نـدارد مگـر 

  . معدودی از بدعت گزاران
 یکـی از وقتی دیدید کسی کار زشتی برای: ابن حجر از ابوزرعه نقل کرده که گفت

  ١.اصحاب پیامبر یاد کرد، بدانید که زندیق است
آنان به عدالت همگی . زند  میسخنان اینان همین گونه در همین حلقۀ دربسته دور

  . کنند  میصحابه و الحاد کسانی که به آنان بد بگویند، حکم
  .حال این مدعا را با میزان قرآن بسنجیم

  :نامد  میقرآن جمعی از صحابه را منافق
 نیـز [مدینـه ساکناِن  از و منافقند، هستند شما پیرامون که نشینانی بادیه از برخی و«

                                                           
  ١٨: ١االصابة  .١
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 زودی بـه. شناسـیم می را آنان ما شناسی، نمی را آنان تو. اند گرفته خو نفاق بر]  ای عّده
  ١».شوند می بازگردانیده بزرگ عذابی به سپس کنیم می عذاب بار دو را آنان

  :نامد  میسققرآن برخی از صحابه را فا
 کنیـد، وارسـی نیك آورد، خبری برایتان فاسقی اگر اید، آورده ایمان که کسانی ای«
  ٢».شوید پشیمان اید کرده آنچه از] بعد، [و برسانید آسیب را گروهی نادانی به مبادا

  ٣.این آیه به نظر شمار زیادی از مفّسران در بارۀ ولید بن عقبه نازل شده است
:  یـا بـه نقلـی–به پیامبر ) افک( که بعضی از آنان نسبت ناروا دهد  میخداوند خبر

  : دادند–ماریۀ قبطیه : عایشه یا به نقلی دیگر
 از ای دسـته آوردنـد،]  میـان در [را]  افك داستان [بهتان آن که کسانی حقیقت، در«
 آن در شـما بـرای بلکـه مکنیـد تـصّور خـود بـرای شـّری را]  تهمـت [آن. بودنـد شما

 همـان]  داشـته دسـت کـار ایـن در که [آنان از مردی هر برای. است]  بوده[ مصلحتی
 گردن به را آن عمده قسمت که ایشان از کس آن و است، شده مرتکب که است گناهی
  ٤».داشت خواهد سخت عذابی است گرفته

برخی از صحابه پیامبر را در حال نمـاز جمعـه رهـا کردنـد و بـه خریـد و فـروش 
  :پرداختند

 در را تـو و شـوند، مـی آور روی آن سـوی به ببینند، سرگرمیی یا ستد و داد چون و«

                                                           
 .١٠١:  توبه.  ١

 .٦: حجرات.  ٢

، اآلحاد و المثـانی ١١٠: ٧، مجمع الزوائد ٥٤: ٩، السنن الکبری ٢٧٩: ٤مسند احمد : بنگرید .٣
: ، اسباب النزول واحـدی١٦٠: ٢٦، جامع البیان طبری ٢٣١ :٣، تفسیر القرآن صنعانی ٣١٠: ٤

کند که راویـان   می، که تصریح١٨٠: ، لباب النقول سیوطی٥٦: ٩، الجوهر النقی ماردینی ٢٦١
  . اند هآن ثق

 .١١: نور.  ٤
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  ١».کنند می ترك ای ایستاده که حالی
 به –شمار اینان . گروهی از صحابه برای ترور پیامبر در شب عقبه همداستان شدند

   ٢. تن بود١٥ یا ١٤ یا ١٢ –اختالف گزارش های تاریخی و حدیثی 
  :کنـد  مـیخدای متعال به آنها خطـاب. دید صحابی بودندهمسران پیامبر بدون تر

 دو عـذابش کنـد، آشکاری زشِت  کار به مبادرت شما از کس هر پیامبر، همسران ای«
 و خـدا شـما از کـس هـر و. اسـت آسـان همـواره خـدا بـر ایـن و بود خواهد چندان

 بـرایش و یمدهـ مـی چندان دو را پاداشش کند، شایسته کار و َبَرد فرمان را اش فرستاده
  ٣».ساخت خواهیم فراهم نیکو روزِی 

کـسی بـا صـحابی بـودن، از : گـوییم  مـیآیا منطق امامیه جز همین آیه است؟ مـا
در این جهت، صـحابه و همـسران . آزموده شدن و بررسی با شاخص ها، رهایی ندارد

 حتـی آیـه بـه صـراحت اعـالم. پیامبر مانند دیگران باید با شاخص ها آزمـوده شـوند
  . دارد که آنان در صورت ارتکاب گناه، کیفر مضاعف دارند می

دارد کـه عایـشه و حفـصه در   میخدای سبحان در سوره تحریم به صراحت اعالم
  :برابر پیامبر دست به دست هم دادند

 پیدا انحراف دلهایتان واقعاً  ،] است بهتر [کنید توبه خدا درگاه به]  زن دو شما [اگر«
 سرپرسـت خـود خـدا حقیقـت، در کنیـد، کمك یکدیگر به او هعلی اگر و. است کرده

]  هـم [فرشـتگان ایـن، از گذشـته و] اویند یاور نیز [مؤمنان صالح و جبرئیل و اوست،
  ٤».بود خواهند] او [پشتیبان

                                                           
 .١١: جمعه.  ١

  باب صفات المنافقین رقم١٢٣ – ١٢٢: ٨،  صحیح مسلم ٤٥٣ و ٣٩٠: ٥مسند احمد : بنگرید .٢
  سوره توبه که از این سوء قصد خبر٧٤تفاسیر، ذیل آیه : نیز. ٢٥٩ – ٢٥٨: ٣، الدر المنثور ٤٧٧

  »و هّموا بما لم ینالوا«: دهد می
 .٣١ و ٣٠: احزاب.  ٣

 .٤: تحریم.  ٤
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یابد تا آنجا کـه در همـین سـوره تحـریم، بـرای پاسـخ بـه   می  این هشدارها ادامه
شود همسر یک پیامبر، کافر و   میمگر: ین است کهسؤال ا. زند  میلیاپرسش مقّدر مث

  :دوزخی باشد؟ پاسخ قرآن خواندنی است
 در دو هر]  که [آورده َمَثل را لوط آن و نوح آن اند، ورزیده کفر که کسانی برای خدا«
 دسـت از کـاری و کردنـد، خیانـت آنهـا به و بودند ما شایسته بندگان از بنده دو نکاح

 آتـش داخـل شـوندگان داخل با«: شد گفته و نبود، ساخته خدا رابرب در آنها]  شوهران[
  ١».شوید

فرماید، یعنـی یـک زن مـؤمن کـه   میبرای تکمیل بیان خود، به مورد عکس اشاره
  :همسر یک مرد کافر است

 کـه گـاه آن آورده، َمَثـل را فرعـون همـسر خـدا اند، آورده ایمان که کسانی برای و«
   ٢».بساز برایم ای خانه بهشت در خود پیش پروردگارا،«: گفت

کیدی قرآن صریح عبارات این  عمـل و اعتقـاد انـسان، وضع میزان آنکه بر است تأ
 همـسران. اختیـار واالی نعمـت از او اسـتفادۀ سـوء یـا اسـتفاده ُحـسن یعنی اوست،
 بـرای را دوزخ نعمـت ایـن از استفاده سوء دلیل به السالم علیهما لوط و نوح حضرت

 نـه. یافـت راه بهـشت به نعمت این از استفاده حسن با فرعون همسر و. دخریدن خود
 .زد یک آن به زیانی فرعون همسری نه و بخشید سودی دو آن حال به پیامبران همسری

  :به قول شاعر پارسی[
  هر که را روی به بهبود نبود

  

  ٣]دیــدن روی نبــی ســود نبــود  
  

ها در آثار مکتوب خود نوشته و بار. این شاخص نزد امامیه بطور جدی مطرح است
دعبل خزاعی شاعر بلندپایۀ شیعی در شعر . اند هو در دل به همین عقیداند  هبه زبان گفت

                                                           
 .١٠: تحریم.  ١

  .١١: تحریم.  ٢
  افزودۀ مترجم  .٣
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گویـد کـه حتـی دفـن شـدن در جـوار امـام   مـیاز همین حقیقت را بازای  خود گوشه
رهاند، چنانکه همجواری قبر هـارون عباسـی   نمیمعصوم، گنهکار را از عذاب دوزخ

  :ار امام رضا علیه السالم بسی عبرت آموز استبا مز
  قبران فی طوس خیـر النـاس کلهـم

  

   هـــذا مـــن العبـــرهمو قبـــر شـــّر   
  

  ما ینفع الرجس من قرب الزکّی و ال
  

  علی الزکّی بقرب الرجس من ضـرر  
  

  کّل امریء رهن بما کـسبت! هیهات
  

ــذر   ــا شــئت او ف ــداء فخــذ م ــه ی   ١ل
 

م، که یکی مربوط به بهترین مخلوقات و دیگـری  دو قبرند در طوس کنار ه:ترجمه
نه ان ناپـاک از .  است، و این جای عبرت است)هارون الرشید (مربوط به بدترین آنان

برد و نـه بـه ایـن پـاک از نزدیکـی ایـن ناپـاک ضـرری  نزدیکی به این پاک سودی می
ود دهد است، برای اوست آنچه خ هر شخصی مسؤول آنچه انجام می! هرگز. رسد می

  .کرده پس هر چه خواهی بگیر یا رها کن
است که پس از رحلت حضرتش دیـن را ای  در حدیث پیامبر نیز سخن از صحابه 

 شـهرت »حدیث حوض و ارتداد صـحابه«این حدیث به . تغییر دادند و بدعت آوردند
  : فرماید  میپیامبر. دارد

. برنـد  میاب شمالآورند و در زمرۀ اصح  میدر روز قیامت، اشخاصی از امتم را«
هـایی  عتددانی که پس از تـو چـه بـ  نمی: رسد  میپاسخ! یارانم! خدایا: گویم  میمن

 گـواه آنـان بـر بودم میانشان در وقتی تا و«: گویم  میمانند عبد صالحنیز من . اند هآورد
اینـان : رسـد  میپاسخ. ٢»بودی نگهبان آنان بر خود تو گرفتی، مرا روح چون پس بودم

  ٣».گشتند  میتو پیوسته به گذشته های خود بازپس از 

                                                           
  ٨٠: دیوان دعبل الخزاعی .١
 .١١٧: مائده.  ٢

و کنـت  علـیهم شـهیدا مـا دمـت «ی، کتاب التفسیر، تفسیر سورة المائـدة، بـاب صحیح بخار .٣
سـنن ترمـذی، ابـواب . »و اتخذ الله ابراهیم خلـیال«بخاری،کتاب االنبیاء، باب : نیز. »...فیهم
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  :در روایت دیگر آمده است
آنـان را از  مختشـنا  آنهـا راآورند چون  میبه یقین گروهی از اصحابم را بر حوض«

دانی که پس از تو چه   نمی:رسد  میپاسخ! اصحابم! خدایا: گویم  میکنند، من دور می
  ١».بدعتهایی آوردند

آورنـد از   میبه یقین بر حوض گروهی« :چنین آمده استدر روایت صحیح مسلم 
 از مـن دور وقتی آنها را ببینم و بـه سـویم بیاورنـد. کسانی که با من مصاحبت داشتند

دانی پس از تو چه بدعتهایی   نمی:رسد  میبه من پاسخ! یارانم! خدایا: گویم  می،شوند
    ٢».مرتکب شدند

لـذا در توجیـه پراکنـدگی . دّلۀ دیگر را رد کندکوشد این ادّلۀ کوبنده و ا  میشربینی
این  کار در زمان آغاز هجرت روی داد که بیـشتر : گوید  میاصحاب از پیرامون پیامبر

گاه نبودندـ یعنی آنها که پراکنده شدند ـصحابه      ٣. بر آداب شرعی آ
 تـن و ١٢شمار اصحابی را که پراکنده نشدند، واحـدی  . این توجیه درست نیست

یعنی اینکه همگـی مهـاجران  و . دانند  میلبی در روایت ابن عباس، فقط هشت تنثع
 اگر با تنّزل، عدم معرفـت ـپس . انصار، از گرد پیامبر پراکنده شدند، مگر همین تعداد

نـد، دمهاجران بعد از گذشت بیش از ده سال که با پیـامبر بو چگونه  ـانصار را بپذیریم
بینـیم کـه جـصاص از سـیره   می وقتیخصوصاً !  بودند؟هنوز آداب شرعی را نیاموخته

که در مدینه بر پا شد، مصعب بن عمیر ای  نخستین نماز جمعه: کند که  مینگاران نقل
دهـد کـه آنـان   مـی این نص نـشان٤.پیش از هجرت پیامبر به امر حضرتش اقامه کرد

                                                                                                                                        
  .ترمذی، تفسیر سورة طه: نیز. صفة القیامة، باب ما جاء فی شأن الحشر

  حوض صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب فی ال .١
  . ٤٠ حدیث ١٨٠٠: ٤صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا،  .٢
   ٩٨ – ٨٤: ٢شربینی  .٣
  ٥٩٩: ٣احکام القرآن  .٤
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  . دانستند  میدست کم آداب و شروط نماز جمعه را
مختـصر التحفـة االثنـی «آورد که در کتـاب   میوجیه آلوسی راشربینی پس از آن ت

به این دلیل، نه خدای سـبحان آنـان را تهدیـد کـرد و نـه «: گوید.  آمده است»عشریة
  . »پیامبر به آنان عتاب کرد

سوگند بـه خـدایی کـه جـان «: آورد که پیامبر فرمود  میاما واحدی از قول مفسران
 بروید تا آنجا که یک تن از شما باقی نمانـد، در محمد به دست اوست، اگر همه شما

     ١».یابد  میتمام این وادی  جوی آتش جریان
توان گفـت   میشناسید؟ پس از چنین سرزنش و هشداری، آیا  میآیا تهدید دیگری

که خداوند تهدید نکرده و پیامبر عتاب نداشته است؟ بلکه در ایـن تهدیـد، بزرگتـرین 
دانستند، لذا مرتکب شـدند، نـه اینکـه   نمین حرمت این کار رادلیل است بر اینکه آنا

 البتـه ٢.گوید که شایسته بود که چنـان نکننـد  میقرطبی به روشنی. دانستند  نمیآداب
 و داد از و سـرگرمی از خداسـت نزد آنچه «: پیش از هر تفسیری صریح آیه گویا است

  . ٣»است بهتر ستد
ین مضمون کـه پراکنـدگی صـحابه از پیرامـون وی به توجیه دیگری روی آورده به ا

  .پیامبر، فقط در هنگام خواندن خطبه روی داد نه زمان نماز جمعه
کند؛ بی خبر از آنکه دو خطبـه   می او پنداشته که با این توجیه بار گناه آنها را سبک

به این دلیل به اتفاق چهار مـذهب تـسنن، . مانند دو رکعت نماز و جایگزین آنها است
:  گویـد»اإلحکـام«ابـن حـزم در کتـاب . از نماز جمعه پیش از اذان جـایز نیـستآغ
  ٤» .شود  میخطبۀ جمعه واجب است و با ترک آن نماز  باطل«

                                                           
  ٢٨٦: اسباب النزول .١
  ١١٠: ١٨تفسیر قرطبی  .٢
 .١١: جمعه.  ٣

   ٢٧٦: ٣اإلحکام  .٤
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لـذا . شـود  مـیپس دو خطبه مانند دو رکعت و ترک آنها سبب بطالن نمـاز جمعـه
  . فرقی نیست میان پراکندگی در خطبه یا نماز

.  دادنـد  مـی که این کـار زشـت را صـحابه بارهـا انجـامبعالوه  از آلوسی نقل شده
اگر روایت بیهقی در شعب االیمان از مقاتل بن حیان مـورد نظـر «: سخن او این است

و اگر سخن دیگری . نگرند  نمیباشد، چنین سخنی ارزش توجه ندارد و محدثان بدان
ا چنـین کجـ. مورد نظر است، باید ابتدا روشن شود، آنگـاه صـحت آن بررسـی شـود

  »اید؟ کرده
  : می گوییم

. ١به سندش از قتاده چنین مطلبی آورده اسـت) تفسیر خود(بری در جامع البیان ط
و سه بـار . اگر فقط یک بار این اتفاق افتاده باشد، برای تحقق نکوهش آنها کافی است

کید بیشتر دارد کیـد بـر نکـوهش قـرآن و پیـامبر از. تأ  استناد به این دو روایت بـرای تأ
ابوداوود است که تصریح شده هـم ) بی سند(صحابه، بهتر از استناد به حدیث مرسل 

کردند کـه   نمیگمان«در آن حدیث ادعا شده که مردم . شذوذ دارد و هم معضل است
شربینی در اینجا کالمی به َنَووی نسبت داده که . »ترک نماز جمعه مشکلی داشته باشد

اسـت کـه ایـن وجـه را بـه دلیـل خوشـبینی بـه کالم، از آِن قاضی عیاض . خطا است
  .  ترجیح داده است،صحابه

استناد به دو روایت یاد شده همچنین بهتر است از عقیدۀ ابن حجر که برای حـسن 
در حـالی کـه . پندارد که پراکندگی در حین خطبـه روی داده اسـت  میظن به صحابه،

 آن  است کـه راوی –نند  که پس از قرآن صحیح ترین کتابش دا–صریح روایت بخاری 
خواندیم که دیدیم فقط  دوازده تن با حـضرتش بـاقی   میداشتیم با پیامبر نماز«: گوید
  »اند هماند
 پیرامـون کـه نـشینانی بادیه از برخی و«کوشد صراحت را از آیه شریفۀ   میسپس ●

                                                           
   ٦٨ – ٦٧: ٢٨جامع البیان  .١
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این .  بگیرد١»اند گرفته خو نفاق بر]  ای عّده نیز [مدینه ساکناِن  از و منافقند، هستند شما
بـه ایـن مـضمون کـه انـد  هشود که مسلم و دیگران روایت کرد  میآیه با حدیثی محکم

عمـر از پیـامبر اجـازه . عدالت پیشه کـن! ای محمد: شخصی صحابی به پیامبر گفت
برم از اینکه مردم بگویند که من   میپناه به خدا«: پیامبر فرمود. خواست که او را بکشد

   .کشم  میاصحابم را
 در اینجا به معنای لغوی »صحابی«شربینی در جواب این روایت پنداشته که کلمۀ 

خواهد اصطالحات بافتۀ خود را بر کالم آشـکار پیـامبر   میگویی. است نه اصطالحی
بـود،   نمـیزیرا اگر آن معترض یکـی از اصـحاب پیـامبر.  تحمیل کند»اصحاب من«

  .کراهت قتلش وجه صحیحی نداشت
طالح را نیز بپذیریم، این نکته قابـل انکـار نیـست کـه ایـن  صـحابی  اگر  این اص

معترض یکی از کسانی است که نفاق و ارتـداد او برایتـان آشـکار اسـت و او یکـی از 
ن خوارج است یعنی مارقین که امیر المؤمنین علیه السالم در جنگ نهروان آنهـا را اسر

شیده مانده و نفـاق آنهـا بـر شـما حال، تکلیف دیگر منافقانی که چهرۀ آنها پو. کشت
  شود؟   میآشکار نشده یا نخواسته اید نفاقشان را بپذیرید، چه

فـسق و . اند هکنید، فقط به دلیل آنکه صحاب  میشما حکم کلی به عدالت همۀ آنها
تـوان   مـیاین جمله را  چگونـه. پذیرید  نمی آنها  ازکذب و نفاق را در مورد  هیچ یک

  از آنان سراغ داریم؟ ای  فاق پنهان که قطعا در مورد عدهپذیرفت، با وجود ن
هایی برای صحابه دست و پا کند، به ایـن پنـدار  کوشد وجوه و بهانه  میشربینی ●

از آنهـا را ای  مردم پاره. معدود و شناخته شده بودندای  که منافقان در میان صحابه عده
  . ر آنها بر هیچ کس پوشیده نبودشناختند و ام  میرا به ویژگی هاای  به نام و پاره

 گوییا اینان توجه ندارند که این کالم، دفاع از صحابه است به بهای نادیـده گـرفتن 
 را آنـان مـا شناسـی، نمـی را آنـان تو «: فرماید  می خطاب به پیامبرشقرآن که صریحاً 

                                                           
 .١٠١: توبه.  ١
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  .  ١»شناسیم می
بـدین روی . ختندشـنا  نمیواقعیت این است که منافقان را بیشتر مردم بدین صفت

  : فرماید  میدر قرآن. نازل شود و آنان را رسوا کندای  همواره نگران بودند که سوره
 از را ایـشان کـه شـود نـازل آنان باره در ای سوره] مبادا [اینکه از دارند بیم منافقان«
 از [کـه را آنچه خدا تردید بی کنید، ریشخند«: بگو. دهد خبر هست دلهایشان در آنچه

  ٢».کرد خواهد برمال ترسید می ] آن
بـه خـدا : یکـی از منافقـان گفتـه بـود«: قرطبی  در تفسیرش آورده که ُسّدی گفت

نـازل نـشود ای  سوگند دوست داشتم مرا در حضور مردم صد تازیانه بزنند، ولی سـوره
   ٣».اینجا بود که این آیه نازل شد. که ما را رسوا کند

یعنـی مخفـی داشـتن . طلبـد  می پنهانکاری رااست که نوعیای   نفاق کلمهاساساً 
دهند، چـه   میکافر و مؤمن عقیدۀ خود را نشان. دیگرای  از مسائل و اظهار پارهای  پاره

 کنـد و در بـاطن کفـر  مـیولـی منـافق در ظـاهر ادعـای ایمـان. در نهان و چه آشکار
د، و کفر پنهـان اگر تمام پرده های یک فرد برای همۀ افراد یک جامعه باال رو. ورزد می

  .ماند  نمیکار شود، معنایی برای نفاق باقیشاو برای همگان آ
از سخنان شگفتی که در این زمینه گفته، آنکه بـه روایـت حذیفـة بـن یمـان رازدار 

  : در روایت حذیفه آمده که پیامبر فرمود. کند  میپیامبر استدالل
ن آنان هستند کـه وارد هشت تن در میا. در میان اصحابم دوازده نفر منافق هست«

                                                           
 .١٠١: توبه.  ١

 .٦٤: توبه.  ٢

ایـن آیـه «: نویـسد  مـیطبرسی در مجمع البیـان. ١١٨: ١٠، تفسیر طبری ١٩٥: ٨تفسیر ُقرطبی  .٣
دهد که آنان نگران بودند که  اسرار درونشان بر مال شود و همیشه از این مطلب بر حـذر   میخبر

در آیـه " یحذر"کلمۀ . این وجه از  حسن، مجاهد، جبایی و بیشتر مفسران نقل شده است. بودند
بفرستد که نفاق و ای   سوره– یعنی بر پیامبر و مؤمنان –یعنی اینکه نگران بودند که خداوند بر آنان 

  )   ٧١: ٥مجمع البیان  (»شرک درون دلهای آنها را خبر دهد
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کنند مگر آنکه شتر از سـوراخ سـوزن   نمیشوند و بوی بهشت را استشمام  نمیبهشت
  ».بگذرد

انـدک شـمار و ای  کننـد کـه منافقـان عـداه  مـیدانم چگونه از یک سوی ادعا نمی
 حذیفه از برای اینکهدانند؟   می، و از سوی دیگر حذیفه را صاحب سّر اند هشناخته شد

اگـر آنهـا را . طرف پیامبر در شناخت منافقان امتیاز داشـتصوصی بود که از افراد مخ
نیز جـایی بـرای پرسـش و . یابد  نمی بدانیم صاحب سّر بودن معناییمشخصرسوا و 

پرسـیدند آیـا در شـمار منافقـان    مـیماند که از حذیفـه  نمیعمر بن خطاب و دیگران
    ١هستند یا نه؟

:  ابوالطفیل گفت«: گوید که مسلم روایت کرده که ی مشربینی در مورد این خبر چه
: آن شـخص بـه حذیفـه گفـت. میان یکـی از اهـل عقبـه و حذیفـه مطلبـی روی داد

) در عملیـات ناکـام تـرور پیـامبر(دهم به خدا، چند نفر در لیلـة العقبـة   میسوگندت
مـا : تحذیفـه گفـ. حال که از تو پرسید پاسخش را بده: بودند؟ مردم به حذیفه گفتند

 خـواهی کـه از آنهـا باشـی، پـانزده تـن  مـیاگر تو هم. شناختیم  میآنها را چهارده تن
  ٢» ...شوند می

شخصی بـه عمـار «: یزید بن هارون از ولید بن جمیع از ابوالطفیل آورده که گفت
کسانی که در لیلـة العقبـة در پـی پیـامبر بودنـد :  گفت– یا عمار –حذیفه . ناسزا گفت

  ٣»خواهی تو پانزدهمین آنان باش  میاگر. چهارده تن بودند) ضرتشبرای کشتن ح(
. روایات عامه در بارۀ نام شخصی که با عمار یا حذیفـه نزاعـی داشـت، ابهـام دارد

  :ولی ابوجعفر طوسی به سند خود از عامر بن طفیل از ابویحیی آورده که گفت

                                                           
، مختصر تاریخ دمشق ٢٧٧: ١) در حاشیه االصابة(االستیعاب : سؤال عمر از حذیفه را،  بنگرید .١

   ١٠٤٤: ٣ازی واقدی ، مغ٢٥٣: ٦
  ١١، کتاب صفات المنافقین و احکامهم حدیث ١٣١ – ١٣٠: ١٧صحیح مسلم با شرح نووی  .٢
   ٥٩٧:  المسترشد.٣
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 چرا به  علـی بـن کرد که  میعمار بن یاسر ابوموسی اشعری را سرزنش و شماتت«
 بـه او. ابی طالب علیه السالم کمک نرسانده و دیر  بـا حـضرتش بیعـت کـرده اسـت

چه عاملی سبب شد در بیعت با امیر المـؤمنین تـأخیر کنـی؟ بـه ! ابوموسی: گفت می
 ابوموسـی پاسـخ. روی  میخدا سوگند، اگر در بارۀ او تردید روا داری، از اسالم بیرون

 عمـار پاسـخ. ی و مرا سرزنش مکن که من بـرادر تـو هـستمچنین سخن مگو: داد می
کرد، و   میاز رسول خدا در لیلة العقبة شنیدم که تو را لعنت. من برادر تو نیستم: داد می

آیـا پیـامبر : ابوموسـی گفـت. را گرفتیـد) کشتن پیامبر(تو با دوستانت آن تصمیم شوم 
   ١»، ولی استغفار را نشنیدملعن را شنیدم: برایم استغفار نکرد؟ عمار پاسخ داد

که با حذیفـه نشـسته بـودیم کـه اند  هفسوی و دیگران به سند صحیح از شقیق آورد
یکـی از ایـن دو تـن : حذیفه گفـت. عبدالله بن مسعود و ابوموسی وارد مسجد شدند

 کردار و رفتـار ومـنش  از جهت -مانند ترین مردم به پیامبر : سپس افزود. منافق است
  ٢. مسعود استعبدالله بن

 طالب علیه السالم این یکی از منافقان است که تا زمان امیر المؤمنین علی بن ابی
  .ناشناخته بود

دهند که بسیاری از آنها دست کم تا زمان عمر بـن خطـاب   مینصوص دیگر نشان
پـس . تـوان گفـت  میو این کمترین حّدی است که بطور جزم و یقین. ناشناخته بودند

  . شناختند، مدعایی بی دلیل است  میمنافقان را همگاناین مدعا که 
در مورد حدیث حوض و ارتداد صحابه پـس از پیـامبر، روشـن اسـت کـه ایـن  ●

و . حدیث در مورد اصحاب پیامبر است که بعد از حضرتش به دورۀ جاهلیت برگشتند
  !دور شوید! دور شوید: فرماید  میپیامبر به آنها

                                                           
  ٣٠٤ ح ١٨١: امالی طوسی .١
، محقـق کتـاب اخیـر ٣٩٤: ٢، سیر اعالم النبالء ٩٣: ٢٣، تاریخ دمشق ٧٧١: ٢تاریخ فسوی  .٢

  .  تصریح کرده که سند این خبر صحیح است
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  :  گویدشربینی برای رّد این حدیث
. که صحابه را به ارتداد وصف کرده اسـتاند  هآنها به حدیث حوض استدالل کرد«

زیرا مراد از اصحاب در اینجا معنـای . این از الحاد و تلبیس و گمراهگری رافضه است
بلکه مراد از آن مطلق مؤمنان به پیامبر و پیروان . اصطالحی نزد عالمان مسلمان نیست

و مقلـدان "  اصحاب ابی حنیفـة"نه که  مقلدان ابوحنیفه را شریعت او است؛ همان گو
نامند، با اینکه میان آنا مالقاتی روی نداده و یکـدیگر   می»اصحاب شافعی«شافعی را 

 نمونـه دیگـر اینکـه انـسان در مـورد گذشـتگان و همراهـان فکـری خـود. اند هرا ندید
 فاصله افتاده – بلکه ده ها سال –ها با اینکه میان آنها با گوینده سال". اصحابنا: "گوید می

شناسد با اینکه به حسب ظاهری دنیایی ندیده است، اما  نشانه   میپیامبر آنان را. است
  ١»شناسد  میهایی موجود است که پیامبر بر اساس آنها آیندگان خود را

دون دلیـل روشـنی، از ظـاهر خـود برگردانـده ب شربینی در  این جواب، حدیث را 
اینان پیوسـته پـس از «: فرماید  میصا کالم الهی را که خطاب به پیامبرشاست، خصو

دهـد کـه    مـیاین جمله نـشان. »زمانی که از آنها جدا شدی، به گذشتۀ خود برگشتند
بازگشت آنها به جاهلیت، زمانی آغاز شد کـه زنـدگی مـستقیم بـا پیـامبر را از دسـت 

  . اردو این سیر و حرکت منفی همچنان ادامه د. دادند
حـضرتش مؤمنـانی را . جالب اینکه پیامبر خودش این بافته ها را پاسخ داده اسـت

 خود نامیـده و »برادران«آورند،   میی آینده به ایشان ایماناو در سالهاند  هکه او را ندید
ایـن مطلـب در روایـت . نامـد  مـی خـود»اصـحاب«انـد  هکسانی که آن جناب را دید

  :ه آمده استابوهریره که مسلم روایت کرد
سالم بر خانه گروه مؤمنان و ما نیـز اگـر «: فرمود. گذشتای  پیامبر از کنار مقبره«

. »دیـدیم شویم، دوستم داشتم که مـا برادرانمـان را مـی خدا بخواهد به شما ملحق می
امـا . شـما اصـحاب مـن هـستید: آیا ما برادران شما نیـستیم؟ فرمـود: اصحاب گفتند

                                                           
  ٩٣: ٢شربینی  .١
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کـسانی را از امـت خودتـان : گفتند. اند هد که هنوز به دنیا نیامدبرادران ما کسانی هستن
سـیاه اید کـه کـسی اسـبانی  دیده: شناسید؟ فرمود  میچگونهاند  هکه هنوز به دنیا نیامد

 خـود راسفید اسبان این داشته باشد و در میان آنها اسبان پیشانی سفید باشند، آیا گ رن
  روی و نورانی از وضو پیشآنان سپید: رمودف. ری ای رسول خداآ: شناسد؟ گفتند نمی
  . آیند و من پیشاپیش آنان بر حوض هستم می

گاه باشید  سازند همانگونه که بزهـای گمـشده را دور  میافرادی را از حوضم دور! آ
نان دین را پس از حضرتت تغییر آ: رسد  میپاسخ! بشتابید: دهم  میبه آنها ندا. کنند می

  ١»!دور شوید! ویددور ش: گویم  می.دادند
 خود، و گروهی »اصحاب«بیند،   میبینیم که پیامبر بخشی از پیروان خود را که می

 آنگـاه افـرادی را کـه از دور حـوض. نامـد  مـی خـود»برادران«آیند،   میرا که در آینده
  . داند  می خود»اصحاب«رانند، از  می

از سـوی دیگـر،  بـرادران و . در نتیجه، از یک سو، اصحاب، پیراسته از گناه نیستند
بـا ایـن تـصریح پیـامبر بـه . آیند، سپید روی و نورانی هستند  میحضرتش که در آینده

  یابد؟  میارتداد صحابه، دیگر توجیه شربینی و بازی او با مفاهیم چه جایگاهی
  گوید؟  میشربینی در بارۀ حدیث بخاری چه

 پـس از هـشت سـال بـر پیـامبر«: کند که  عقبة بن عـامر گویـد  میبخاری روایت
سـپس . گویـد  مـیکشتگان ُاُحد نماز گزارد، همانند کسی که با زندگان و مردگان وداع

وعده گاه شـما حـوض . من در برابر شما هستم و بر شما گواهم: به منبر رفت و فرمود
من بر شما نگران نیستم که مشرک شـوید . نگرم  میاست و من از اینجا که هستم بدان

این آخـرین بـاری : راوی گوید. که در مسابقه برای دلبستگی به دنیا بیفتیدبلکه نگرانم 

                                                           
 اسـتحباب إطالـة  الغـّرة و التحجیـل فـی ١٢، بـاب ١٤١ – ١٤٠: ٣صحیح مسلم با شرح نـووی  .١

   ٦الوضوء، حدیث 
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  ١»بود که پیامبر را دیدم
هراسـد، بلکـه از شـرک پنهـان و   نمـی و فـاشآشـکارپیامبر برای امتش از شـرک 

آیا کسانی که مراد از این کلمات اند، . هراسد  میهواپرستی و مسابقه بر سر دنیادوستی
  در کنار حوض وعده دارند، آنان نیز جزء صحابه نیستند؟و با پیامبر خاتم 

گویند   میبطور روشن و شفاف. به هر حال، این است موضع شیعه در برابر صحابه
سـنت هـای . تـوان یافـت  مـی خـوب و بـد– مانند هر گروه دیگر –که در میان صحابه 

  : نمونهبه عنوان. خداوند در زمین، از روزگاران پیش تا کنون چنین بوده است
  . برادر خود هابیل را کشت– فرزند پیامبر خدا – قابیل ـ
  .  فرزند نوح پیامبر، کفر ورزید و در طوفان کیفر الهی غرق شدـ
  .  بیشتر امت نوح علیه السالم به کیفر کفر گرفتار آمدندـ
  . امت موسی علیه السالم به گوساله پرستی روی آوردندـ
نیز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم  در مورد خاتم المرسلین حضرت ـ

  عمـویش، برخـی از همـسرانش و گروهـی از اصـحابش را،خداوند متعـال در قـرآن
  . نکوهد می

قرآن و سیرۀ معتبر و تاریخ صحیح هرگز امتی به مـا . این سیر طبیعی بشریت است
اگـر چنـین . که تماما منزه از عیب و نقص و فـسق و کفـر و نفـاق باشـداند  هنشناساند

  . مطلبی ادعا شود، بافتۀ تعصب و جهالت است
امـا . انـد هبه همین دلیل، قرآن کریم و سنت نبوی گـروه هـایی از صـحابه را سـتود

بـه عبـارت دیگـر، مـدح بـه . مشروط به اینکه یک یا چند صفت را در خود نگاه دارند
  . صفات تعلق گرفته، نه اشخاص

  :فرماید  میمثال خداوند
 آنـان از کردنـد مـی بیعت تو با درخت آن زیر مؤمنان، که هنگامی خدا راستی به «

                                                           
   کتاب المغازی باب غزوة احد١٩٤: ٥صحیح بخاری  .١
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 پیروزی و فرستاد فرو آرامش آنان بر و بازشناخت بود دلهایشان در آنچه و شد، خشنود
  ١».داد پاداش آنها به نزدیکی

در ایـن مـدح . ستاید بـه دلیـل ایمـان و بیعـت  میخداوند، مؤمنان  بیعت کننده را
نی که در آن زمان و آن جایگاه حضور داشتند، جایی ندارنـد، ماننـد خداوندی، منافقا

   ٢.عبدالله ابن ُابّی و اوس بن قیظی، زیرا دست از نفاق برنداشتند
: ، مبنـی بـر وصـف آنهـا اسـت بـه٣مدح پیشتازان مهاجر و انـصار و تابعـان آنهـا

در آیـات . شـدپیشتازی در هجرت و یاری پیامبر و پیروی نیکو، نه اینکه مدح مطلق با
نکوهد، چه از بیابانگردها و چـه از اهـل مدینـه کـه بـه نفـاق روی   میبعد، منافقان را

  . آوردند
امامیه همچنین به پاکی شهدای بدر و احد و دیگـر شـهدایی کـه در رکـاب پیـامبر 

 و کسانی ماننـد آنهـا  ٥ و قزمان٤رذالت قتیل الحماربه چنانکه . دهد  میبودند، گواهی
                                                           

  .١٨: فتح.  ١
   ٢٨٤: اع االسماع مقریزیت، إم٥٨٨: مغازی واقدی : بنگرید در مورد این بیعت .٢
   ١٠٠ –توبه : گریدبن .٣
  ٨٩: ٣جامع السعادات : بنگرید .٤
 شـد،  مـیولـی هـر گـاه نـزد پیـامبر یـاد. ی ظفر بود و مسلمان بودنقزمان بن حارث هم پیمان ب .٥

 تـن از مـشرکان را ٨ یـا ٧او . روز احد جنگ سختی در گرفت. فرمود که او اهل دوزخ است می
به خدا : بعضی از مسلمانان به او گفتند. ل شدآنگاه مجروح شد و به محل بنی ظفر منتق. کشت

دهید؟ به خـدا   میمرا به چه نوید: گفت! سوگند امروز رنجی کالن بردی، مژده ات به بهشت باد
وقتی جراحت او شـدت . جنگیدم  نمیو اگر چنین نبود. من نجنگیدم مگر برای دفاع از قوم خود

، تـاریخ ٧١: ٣سـیره ابـن کثیـر : بنگریـد. شتگرفت، تیری از بنی کنانه گرفت و خود را با آن ک
. در غزوه خیبـر روی دادای  مانند چنین قضیه: ابن کثیر گوید. ٣٣٥: ٥، االصابة ٢٠٩ : ٢طبری 

آورد در مورد کشته شدن یکی از مـسلمانان را کـه   میسپس روایت احمد بن حنبل از ابوهریره را
در این روایت کالم پیامبر نقـل شـده کـه . استو پیامبر خبر داد که او اهل دوزخ . بدین سان بود

  .  »انه ال یدخل الجنة اال نفس مسلمة و ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر«: فرمود
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دهد؛ یعنی کسانی که در رکاب پیامبر بودنـد و کـشته شـدند،  ولـی بـرای   میشهادت
از ای  مثال مهـاجر اّم قـیس، صـحابی. یا عصبیت های مختلفای  منافع مادی یا قبیله

ام قیس شرط ازدواج را هجرت او . قبیلۀ هذیل بود که از اّم قیس  خواستگاری کرده بود
نـام " مهـاجر اّم قـیس"لـذا او را . ل خود برسداو هجرت کرد تا به مراد د. قرار داده بود

  ١.نهادند
شـود کـه  نـسبت دادن شـیعه بـه تکفیـر تمـام   میاز همین مطالب مختصر روشن

. صحابه و حکم به نفاق و نیرنگ بازی تمام آنها، مـدعایی سـست و بـی دلیـل اسـت
اینک کتابهای رجالی شیعه موجود است و سرشار از نیکی های صحابۀ مخلـصی کـه 

ه خدا و رسول ایمان آوردند، نه  منحرف شدند، نه دین را تغییر دادند و نه خـود از راه ب
  . دین برگشتند

  سوم 
نویسنده میان کفر آشکار و ارتداد تمییز ننهاده و یک روایت از کـافی آورده، بـدون 

 آنگـاه ادعـا. اینکه دیگر روایات این باب را به دقت بنگـرد و بـه تنقـیح مطلـب برسـد
.  دیگر صحابه را کافر دانسته است– مثال سه تن –د که شیعه بجز شماری معدود کن می

مردم پس از پیامبر همگان «: تنها مستند او  در این مدعا، روایت کافی است که فرمود
  . »مقداد و ابوذر و سلمان که رحمت و برکات خدا بر آنان باد: برگشتند بجز سه تن

گـاهی از سـخنان آنهـا اسـتاین مدعا نتیجۀ بدفهمی از دیدگا . ه های امامیه و نا آ
  . با سخن او داردای  مطلب صحیح اختالف ریشه

. گـردد  مـیپیش از بیان مطلب و تنقیح آن باید بگوییم که این مدعا به خـودش بـر
و فتواهـایی انـد  هصاحبان مذاهب چهارگانه و سران آنها بارها یکـدیگر را کـافر شـمرد

  .دگار مانده استکه در تاریخ یااند  هداد

                                                           
، تحفة االحـوذی ١٠٣: ٩، المعجم الکبیر طبرانی ٤٥٤: ٨، االصابة ٦١٠: ٥ُاسد الغابة : بنگرید .١

  . داند  میا صحیح حدیث ر١٢٦: ١٦، مّزی در تهذیب الکمال ٢٣٤: ٥
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داشـتم،   میاگر توانی«: گوید) ٥٠٧متوفی (محمد بن موسی حنفی قاضی دمشق 
    ١» گرفتم  میاز شافعیان جزیه

اگـر قـدرت داشـتم، از حنبلیـان «: گوید) ٥٦٧متوفی (    ابوحامد طوسی شافعی 
  ٢»گرفتم  میجزیه

  ٣ »هر کس حنبلی نباشد مسلمان نیست«: ابن حاتم حنبلی گوید
  ٤.داد  میبکر مقری واعظ بغداد در جبهۀ دیگر، فتوا به تکفیر تمام حنبلی هاابو

حنبلی بود، سپس شافعی ) ٦٣١متوفی (شیخ علی بن حسن ملقب به سیف الدین 
فقهای آن دیار نسبت به او تعـصب ورزیدنـد و در مـورد او فتـوای کفـر و زندقـه . شد

    ٥.دادند
مگر عقیده نداری کـه :  مفتی گفت.  دادیکی از آنان شهادتی تحمیلی علیه شافعی

کمی کمتر از این شهادت بده و فـساد : گفت. آری:  خون و مالش حالل است؟ گفت
  ٦.او را از سر مسلمانان بردار
بـه «: گویـد] از راویـان بـزرگ عامـه[حماد بن ابی سلیمان : خطیب بغدادی گوید

   ٧»شاید توبه کندابوحنیفۀ مشرک خبر بدهید که من از دین او برائت جستم، 
   ٨»بلکه چند بار: یعقوب گفت. ابوحنیفه را دو بار از کفر توبه دادند«: سفیان گوید

 در برابر حنبلی گری – که حنبلی بود –مذاهب فقهی دیگر در زمان ظهور ابن تیمیه 
                                                           

   ١٣٥: ١، طبقات الحنفیة ٤٧٦: ١معجم البلدان  .١
  ٢٠٠: ٤، العبر فی خبر من غبر ٣٢٤: ٢شذرات الذهب  .٢
   ١١٨٧: ٣، تذکرة الحفاظ ٥٠٨: ١٨ و ٦٢٥: ١٧سیر اعالم النبالء  .٣
   ٢٥٢: ٣شذرات الذهب  .٤
   ٢٤: ٤مرآة الجنان  .٥
   ١٦: ٢   طبقات الشافعیة الکبری .٦
  ٣٨٨: ١٣تاریخ بغداد  .٧
  ٣٩٢: ١٣تاریخ بغداد  .٨
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هـر کـس دیـن «: و در آن زمان در دمشق و جاهای دیگر ندا سر دادند. گرد هم آمدند
  ١»د، مال و خونش هدر استابن تیمیه دار

 وارد بغداد شد، از یک ٤٦٩هرج و مرج سختی بین ابن قشیری شافعی که به سال 
. سوی، و عبدالخالق بن عیسی پیشوای حنبلی ها در آن زمان، از سوی دیگـر روی داد

قـشیری و . خلیفه تصمیم گرفت که صـلحی بـین آنهـا پدیـد آورد. کار به جنگ کشید
وزیر از صلح و فوایـد . فر شریف و یارانش در محضر وزیر گرد آوردیارانش را با ابوجع

چه صلحی میان ما تواند بود؟ صلح میان دوتن : قشیری به وزیر گفت. آن سخن گفت
حکومت، بدهی یا  تنازع : آید که نزاع بر سر مسائل مادی باشد همچون  میوقتی پیش

پندارنـد   مید، و از سوی دیگر ایناندانن  میاما وقتی این قوم، ما را کافر. در ملک باشد
دیگر چـه . دانیم  میبه عقیدۀ ما، هر کسی  به عقیدۀ  ما نباشد، او را کافر. که ما کافریم

    ٢صلحی بین ما سامان گیرد؟ 
هر کس با احمد حنبل دشـمنی کنـد : زمانی به شافعی نسبت دادند که گفته است

هـر کـه بـا . آری«: ن کـسی بنهـیم؟ گفـت آیا نام کافر بر چنی: به او گفتند. کافر است
پـس . یعنی صحابه را هدف گرفتـه اسـت. احمد دشمنی کند، با سنت در افتاده است

  ٣»و این کار کفر به خدای بزرگ است. دشمن پیامبر شده
  .از دریا استای  این گونه تکفیرها فقط مشتی از خروار و قطره

گذریم و تنها چند   میآید، می از پرسش های فراوانی که در مورد این نصوص پیش
  . شود  میپرسش پیرامون متن آخرین طرح

توانند دشمن احمد را کـافر   می این نویسندۀ  وهابی حنبلی پاسخ گوید که چگونه
در مورد علی بن ابی طالب علیه السالم اظهار شود، آن ای  بدانند، اما اگر چنین عقیده

                                                           
  ٣١: ٦، العبر فی خبر من غبر ٦٧: ١، البدر الطالع ١٧١: ١الدرر الکامنة  .١
  ٢٢: ١ذیل طبقات الحنابلة این رجب  .٢
  ١٣: ١طبقات الحنابله  .٣
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ه دشمنی با احمد، دشمنی بـا پیـامبر اسـت،  کوردیدرا ناروا بدانیم؟ از کجا به دست آ
ولی در بارۀ دشمنی با سید الوصیین صلوات الله علیه چنین نگفتید؟ با اینکه بـه نـّص 

: حدیثی فرمـودپیامبر  او خود نفس پیامبر است، و در ،روشن حدیث مؤاخاة و  مباهله
  ١»ورزد ینه میکند مرا دوست دارد و به تو ک گوید کسی که ادعا می ای علی، دروغ می«

  شیعه و صحابه 
  :گوییم  میاینک در توضیح مطلب

روایـات . پنـدارد  مـیمعنای حدیث کافی که شـربینی آورده، چنـان نیـست کـه او
نویسنده خود برخی . کند  میدیگری در این باب وجود دارد که به فهم معنای آن کمک

  . کند  میاز آنها را آورده و به بعضی دیگر بطور نارسا اشاره
 بجـز پـنج نفـر یـا –نویسد که شیعه تمام صحابه را   میشربینی به پیروی از عّسال،

  . آورد  میسپس روایت یاد شدۀ کافی را. دانند  می کافر–هفت نفر یا کمتر از بیست نفر  
  . پیش از ادامۀ سخن به مستندات او در این جمله بنگریم

 ابوبصیر از امـام صـادق علیـه در مورد پنج نفر، ظاهرا به روایت کشی نظر دارد که
ابـوذر و سـلمان و : آیا درست است که همه مرتد شدند مگر سه نفر: پرسد  میالسالم

 ٨: رجـال کـّشی(پس ابوساسان و ابوعمرة انـصاری چـه شـدند؟ : مقداد؟ امام فرمود
  )١٧ح

 ١٣ ح ٧ و ٦: رجال کشی: قول هفت نفر ظاهرا به حدیث دیگری از کشی نظر دارد
  . ١٤و 

اگـر مـراد او روایـت . ل کمتر از بیست نفر را نفهمیدیم کـه از کجـا آورده اسـتقو
به هر حال، مـستند کـالم . گوید  می، ذیل حدیث خالف آن را٢ باشد٧٨ ح ٣٨: کشی

                                                           
   ٢٦٨: ٤٢، تاریخ دمشق ٣٥٨ و ٢٧١: ٢، شواهد التنزیل ١٠٣: نظم درر السمطین .١
  شود   مین در سطور آینده نقل و بررسیمتن آ .٢
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  . خود را نگفته است
  .به اصل سخن باز گردیم

 دیگر روایات امامیه را کـه. دنشربینی و عسال در بیان حقیقت، قصور یا تقصیر دار
در نتیجه خواننده را در مورد نظر شیعه نـسبت بـه . اند هدر این موضوع است، نقل نکرد

بـه سـه . در حالی کـه روایـات شـیعه سـخنی دیگـر دارد. اندازند  میصحابه در توهم
  .حدیث که در رجال کشی آمده، ژرف بنگرید

  : در رجال کشی آمده که فضل بن شاذان گفت. الف
:  امیر المؤمنین علیـه الـسالم رجـوع کردنـد، اینـان انـددر شمار پیشتازانی که به«

ابوالهیثم بن تیهان، ابو ایوب، خزیمة بـن ثابـت، جـابر بـن عبداللـه، زیـد بـن ارقـم، 
ابوسعید خدری، سهل بن حنیف، بـراء بـن مالـک، عثمـان بـن حنیـف، و عبـادة بـن 

  . صامت
مق، عمـران بـن قیس بن سعد بن عبادة، عدی بن حاتم، عمرو بن الح: در ردۀ بعد

        ١».و شمار زیادی دیگرحصین، بریدة اسلمی 
  : در رجال کشی روایت شده که امام باقر علیه السالم فرمود. ب

: چـه کـسانی؟ فرمـود: راوی پرسـید. مردم پس از پیامبر مرتد شدند مگر سه تن«
ه امر سپس بعد از زمانی اندک مردم ب. مقداد بن اسود، ابوذر غفاری، و سلمان فارسی

  ٢»امامت گردن نهادند
مـردم : در رجال کشی از ابوبکر حضرمی است که امام باقر علیه السالم فرمود. ج

سپس مردم به اهـل بیـت بـاز ... ..سلمان و ابوذر و مقداد: از دین برگشتند مگر سه تن
ابو عمره و شتیره و چند : آنگاه.  نخستین کسی که بازگشت، ابوساسان انصاری.گشتند

                                                           
همـین نـص " کمتـر از بیـست نفـر"اگر مراد عسال و شربینی از عبارت . ٧٨ ح ٣٨: رجال کشی .١

  ؟اند هرا نادیده گرفت) شمار زیادی دیگر(تاریخی باشد، چرا جملۀ آخر آن 
  ١٢ ح ٦: رجال کشی .٢
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  ١»....گر که هفت تن بودندتن دی
رساند که به والیت امیر المؤمنین علیـه   میاین نصوص، مدح بسیاری از صحابه را

نامهایی که . السالم اعتراف کردند و حق غصب شدۀ حضرتش را به رسمیت شناختند
که در آن وضـعیت دشـوار، اند  هدر این روایات یاد شده، فقط نمونه هایی از این صحاب

وضعیتی که کارهایی مانند سوزاندن یا تهدیـد بـه . یت حضرتش نکشیدنددست از وال
آن، توطئه های سقیفه، حصر مالی، نیرنگ های تبلیغاتی و مانند آنها را برای یاران سید 

  . الوصیین در پی داشت
چنین مسائلی عزم بسیاری را سست کرد و جمعی را زیر پردۀ تقیه به انزوا کشانید؛ 

، یـا ٢نداشتند تا حمایت شـان کنـد، یـا مقـیم مدینـه نبودنـدای  لهخصوصا آنها که قبی
  . آگاهی کافی از پشت صحنۀ کودتای سفید سقیفه نداشتند

  . اما آنان نیز به تدریج حقایق را شناختند، و جرأت بیشتری برای دفاع از آنها یافتند
او در . بهترین مثال برای این مدعا، صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود هذلی است

ولی در زمـان حکومـت عثمـان و . روزهای نخست به آنها خوشبین بود و تمایل یافت
لذا بـین او . سوزاندن قرآنها، حقیقتی را یافت که پشت ظواهر تبلیغاتی  پنهان شده بود

با مکتب خالفت نزاع در گرفت، قرآنی را که نوشته بـود سـوزاندند و اسـتخوانهایش را 
  . شکستند

حذیفـه «: گفـت. ذان در مورد عبدالله بن مسعود و حذیفه پرسیدنداز فضل بن شا
حذیفه رکنی بود، ولی ابن مسعود مطالب را با هم در آمیخـت، . مانند ابن مسعود نبود

   ٣»نسبت به قوم تمایل یافت و عقیده بدانها پیدا کرد
، سلمان، ابـوذر، مقـداد(شیخ عبدالله مامقانی در ضمن بحث در بارۀ ارکان اربعه 

                                                           
   ٢٤ ح ١١: رجال کشی .١
  . ترض به خالفت خلیفۀ اول خواهید دیدچنانکه در خبر دوازده تن مع .٢
  ٧٨ آغاز حدیث ٣٨: رجال کشی .٣
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آنان نسبت به تمام صحابه در اعتراف بـه فـضیلت و تمـسک ظـاهری و : گوید) عمار
  .باطنی به اهل بیت علیهم السالم پیشتاز بودند

آیـد کـه   مـیاز ایـن مطالـب بـر: آنگاه در مقام مقایسه بین حذیفه و ابن مسعود گویـد
 خالفـت بـا قـوم دانستند که تقّیه نکردند، بلکه در مـسائل مربـوط بـه  می»رکن«ی را انکس

   ١.مخالفت کردند و در نهان و آشکار، به والیت امیرالمؤمنین علیه السالم متمسک شدند
داننـد، بلکـه عقیـده   نمـیاین عبارات صراحت دارد در اینکه امامیه صحابه را کافر

آنان نسبت بـه دیگـران . دارند که برخی از آنان به نهایت ایمان و صالبت رسیده بودند
بر این اساس، مراداز ارتداد در لسان روایات، ارتداد . ند، و یاد نیکو داشتندترجیح داشت

در نظـر امامیـه، هـر . از امیر المؤمنین علیه السالم و والیت و امامت آن جناب اسـت
 – گرچه از ترس جان  باشـد و نـه از روی عقیـده قلبـی –کس شهادتین را بر زبان آورد 

جریان دارد، مگر معـدودی ماننـد خـوارج کـه بـه مسلمان است و احکام اسالم بر او 
  . شوند  میدلیل، از این حکم مستثنا

کشی مصداق این مطلب را در ذیل روایت پیشین از امام باقر علیه السالم آورده که 
  : امام فرمود

اینان عمود خیمه بودند، و از بیعت با ابوبکر خودداری کردند، تا زمانی کـه امیـر «
این اسـت . الم را در حالت  اکراه، به بیعت کشاندند و او بیعت کردالمؤمنین علیه الس

 پیـامبرانی]  هـم [او از پیش که ای فرستاده جز محمد، و«: معنای کالم الهی که فرمود
 گردیـد برمـی خـود عقیـده از شود، کشته یا بمیرد او اگر آیا. نیست گذشتند،] و آمده[
...«٢   

مورد اهل قبله که با ایشان جنگیدند، سؤال شد که از امیر المؤمنین علیه السالم در 
  : آیا کافرند؟ فرمود 

ها کفر ورزیدند، کفری نه مانند کفر مـشرکین،  به احکام کفر ورزیدند و به نعمت«
                                                           

   فائده چهارم در مورد ارکان اربعه ١٩٧: ١تنقیح المقال  .١
   ١٢ ح ٦: رجال کشی .٢



گاهی نویسنده از مبانی و دیدگاه های امامیه: چهارمبخش   ١٤٩ ..............................  ناآ

گونه بودند ازدواج با آنـان ،  که نبوت را نپذیرفتند و به اسالم اقرار نکردند، چون اگر این
  ١».شان درست بود ز نبود، و نه ارث و میراثشان جای خوردن از ذبح شده توسط
نهـد، بـا   مـیبیینیم امامیه به عبدالله بن مسعود حرمـت  میاز همین باب است که

و پـس از دههـا سـال بـه راه . اینکه پس از رحلت پیامبر تا حکومت عثمان با آنان بـود
  ٢.صحیح بازگشت

ود، در راه والیـت امیـر البته سید علی شهرستانی عقیده دارد که او در تمام عمر خ
او یکی از هفت تن بود که در تشییع پنهانی حضرت زهـرا سـالم . المؤمنین استوار بود

 بـه خلیفـۀ اول یکـی از دوازده تـن اصـحاب بـود کـه علنـاً . الله علیها حضور داشتند
 در  تـاریخ ثبـت – دست کم در صد مـورد –مخالفت او با خلیفۀ دوم  . اعتراض کردند
او از کسانی بود که به جهت نقـل حـدیث، توسـط .  ابن قّیم آورده استشده، چنانکه

مـدح او در لـسان پیـامبر و اهـل بیـت علـیهم . خلیفۀ دوم مدتی در مدینه زندانی شد
  ٣.السالم در روایات آمده است

بدین روی، اگر گاهی در روایات، تمایل به خلفا و پیروانشان را در زندگی و سیره و 
  . به جهت تقیه یا مدارا یا جلوگیری از اختالف بودکالم او ببینیم، 

 بـر همـین – اگر این نسبت صحیح باشد –بعضی از کلمات منسوب به ابن مسعود 
  :به عنوان مثال. اساس قابل توجیه است

هر گاه حاکمی مرا به کالمی مکّلف ساخت و سخن از تازیانه «: ابن مسعود گفت
  ٤»به میان آورد، آن کالم را گفتم

گزارد، از تـرس   مین مسعود به تبعیت از بدعت عثمان در منی چهار رکعت نمازاب

                                                           
    ١٢٤٤٠ ح ٦٦: ١١، و به نقل از آن در مستدرک الوسائل ٣٨٨: ١دعائم االسالم  .١
  . ٤٦٧: ٢القرآن الکریم و روایات المدرستین  .٢
   ٨٢ – ٥٧: منع تدوین الحدیث .٣
  ٥٠: ٢٤، المبسوط سرخسی ١٨٣: ١٠تفسیر قرطبی : بنگرید. ٣٣٦: ٨الُمحّلی  .٤
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مگر خودت به ما نگفتی که پیامبر در این مکان دو رکعت : به او گفتند. فتنه و  اختالف
ولی اکنون عثمـان . خودم گفتم. آری: کرد؟ گفت  میگزارد و ابوبکر نیز چنین  مینماز

  ١.نم، چون اختالف شر استک  نمیامام است و با او مخالفت
نیز روایت شده که عبدالرحمن بن عوف با ابن مسعود مالقات کرد و در مورد اتمام 

بـه مـن خبـر . اخـتالف شـّر اسـت: ابن مسعود گفت. نماز در منی به او اعتراض کرد
   ٢.رسیده که عثمان چهار رکعت نماز گزارده، لذا من هم چنین کردم

  . باری، به سخن خود باز گردیم
دانند، شمار زیادی از آنان در جنگ های امیـر   میامامیه بسیاری از صحابه را نیکو

  . ستودند  میالمؤمنین علیه السالم با حضرتش همراه بودند و حضرتش را
. دوازده تن از صحابۀ مخلص غصب خالفـت توسـط خلیفـۀ اول را انکـار کردنـد

از امـام صـادق علیـه الـسالم : طبرسی در احتجاج، از ابان بن تغلب آورده کـه گفـت
آیا کسی از اصحاب پیامبر کار ابوبکر در جلوس بر مسند خالفـت را زشـت : پرسیدم

  . دوازده تن، از گروه مهاجرین و انصار. آری: دانست؟ فرمود
  : از مهاجرین اینان بودند

  خالد بن سعید بن عاص اموی 
  سلمان فارسی 

  ابوذر غفاری
  مقداد بن اسود
  عمار بن یاسر 
  بریدة اسلمی 

                                                           
  . ٢٢٨: ٧، البدایة و النهایة ١٤٤: ٣السنن الکبری بیهقی  .١
: این سه خبر از کتاب منع تـدوین الحـدیث . ٢٢٨: ٧، البدایة و النهایة ١٠٤: ٣الکامل ابن اثیر  .٢

  . این کتاب در اختیار شربینی بوده و این اخبار را نیز دبده است.  نقل شد٨١ – ٨٠
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  : و از انصار
  ابوالهیثم بن تیهان
   سهل بن حنیف 
  عثمان بن حنیف

  خزیمة بن ثابت ذوالشهادتین 
  ُابّی بن کعب 

  ابو ایوب انصاری
زمـانی آمدنـد کـه . روایت شده که اینان هنگام رحلت رسول خدا در مدینه نبودند

لذا . اس مسجد پیامبر بودنداینان در آن زمان، افراد سرشن. ابوبکر بر مسند نشسته بود
  ١....برخاستند و مطالبی به عنوان اعتراض به ابوبکر گفتند

کسانی که بر شیوۀ پیامبر باقی ماندنـد و «در روایتی گروهی از اصحاب را به عنوان 
  .ستاید  می»دین را تغییر و تبدیل نکردند

 الـسالم کند کـه مـأمون از امـام رضـا علیـه  می صدوق از فضل بن شاذان روایت
 را به شیوۀ ایجاز و اختـصار یعنی اسالم خالص» محض اإلسالم«خواست که برایش 

 نوشتند که برائـت از دشـمنان آل ،حضرتش ضمن نگارش اصول کلی اسالم. بنویسد
محمد و والیت نسبت به امیر المؤمنین علیه السالم و  کسانی که بر روش پیامبر بـاقی 

  : مانند. کردند، واجب استماندند و آن را تغییر و تبدیل ن
  سلمان فارسی
  ابوذر غفاری

                                                           
.  باب االثنـی عـشر بـه روایـت از زیـد بـن وهـب٤٦٥ – ٤٦١:  الخصال،٧٦ – ٧٥: االحتجاج ..١

گزارشی از این رویداد مهم تاریخ صدر  اسالم را به شیوۀ بازنویـسی داسـتانی : افزاید  میمترجم
 ١٣٨٣نبـأ، : تهـران) فاطمه نقیبـی، نیـره روحـی: تحقیق و نگارش("  هشیارانهشدار"در کتاب 
  .  بخوانید
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  مقداد بن اسود
  عمار بن یاسر

  حذیفة بن الیمان
  ابوالهیثم بن تیهان
  سهل بن حنیف
  عبادة بن صامت

  ابو ایوب انصاری
  خزیمة بن ثابت ذوالشهادتین 

  ابوسعید خدری 
  مانند آنانو 

 هدایتـشان کـه راهـشان را و والیت نسبت به پیروان و شیعه آنـان و قبـول کننـدگان
   ١.. .رضوان و رحمت خدا بر آنان باد. پیمودند

یعنی کـسانی را کـه . ستاید  می را که همگی از صحابه بودند،»هفتاد نقیب«امامیه 
  در عقبه با پیامبر بیعت کردند، و البته دوازده تن از آنان 

  ٢.ار دادپیامبر آنها را بر انصار نقیب قر. پیش از آن بیعت کرده بودند
 برقی و عالمه حلی گروه زیادی از صحابه را از برگزیدگان خاّص امیر المؤمنین نام

  : از جمله. برند می
  ابوسعید خدری 

  ابوبرزه اسلمی 
  جابر بن عبدالله انصاری

  براء بن عازب 

                                                           
  ١٣٤: ١عیون اخبار الرضا علیه السالم  .١
  ١٢ فائده ١٩٨: ١تنقیح المقال  .٢
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  اعلم ازدی 
  حکیم بن سعید حنفی 

  ابوعبدالله جدلی عبدالله بن یحیی حضرمی 
   سلیم بن قیس هاللی

  عبیدة سلمانی 
  تمیم بن خزیم ناجی 

  قنبر خادم امیر مؤمنان 
  ابوفاخته مولی بنی هاشم

  زاذان فارسی 
  عبدالله بن ابی رافع

  سعید مولی علی
  میمون بن مهران
  سلمة بن کهیل 

  عامر بن واثله کنانی
  عبدالله بن شداد بن هاد لیثی 

  ابراهیم بن عبدالله قاری
  عبایة بن ربعی اسدی 

  ن نباته تمیمی حنظلی اصبغ ب
  سالم بن جعد اشجعی
  عبیدة بن جعد اشجعی
  زیاد بن جعد اشجعی

  ربعی بن خراش عبسی
  مسعود بن خراش عبسی
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  عبدالله بن حجل
  عبدالله بن حرث بن بکر بن وائل

  ریاح بن حرث بن بکر بن وائل
  رفاعة بن جذیمه انصاری

  عبدالرحمان بن ابی لیلی انصاری
  ی ابوبکر بن حزم انصار
  حجر بن عدی کندی 
  کمیل بن زیاد نخعی 
  مالک بن اشتر نخعی
  حبة بن جوین عرنی 

  ابوعبدالله بجلی
  ابواراکه بجلی

  طارق بن شهاب احمسی 
  مخنف بن سلیم ازدی 

  ابوظبیان جنبی
  کلیب حرمی 

  ربیعة بن ناجذ ازدی 
  عاصم بن حمزه سلولی 

  ١ابوبرده ازدی
 از آن نقل شد تـا نـسبتی را کـه بـه شـیعهی ا  گزیده کهاین فهرست درازدامن است

  .  پاسخ داده باشیم–تکفیر تمام صحابه یعنی  –دهند  می
کند که کسانی که در صّفین با علی علیه السالم همراه   میحاکم نیشابوری تصریح

                                                           
   ١٩٨ – ١٩٧: ١تنقیح المقال  .١
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  ١.شدند، دویست و پنجاه صحابی بودند، از آنها که در بیعت رضوان شرکت داشتند
 تـن از آنـان کـشته ٣٦٠داننـد کـه   می عدد را هشتصد تنبرخی از دانشمندان این

   ٢.شدند
کنـد کـه در روز جمـل   میقاضی نعمان شیعی از عبدالرحمان بن ابی لیلی روایت

هشتاد تن از اهل بدر، و هزار و پانصد تن از اصحاب پیامبر با علی علیه السالم همراه 
    ٣.بودند

فتاد بدری در صفین با حـضرتش در خطبۀ سعید بن قیس همدانی آمده است که ه
  ٥. این عدد در خطبۀ مالک اشتر، نزدیک به صد تن بدری یاد شده است٤. بودندههمرا

بـرد کـه در صـفین بـا امیـر   مـی صحابی را نام١٤٥عالمه امینی در کتاب الغدیر، 
فهرست آنان .  تن اهل بدر بودند٣٥المؤمنین علیه السالم همراه شدند که  از این میان 

   ٦:ن استچنی
  بدری . ُاسید بن ثعلبه انصاری.١
  . شهید صفین.بدری. ثابت بن عبید انصاری. ٢
  . بدری. ثعلبة بن قیظی بن صخر انصاری. ٣
  بدری. جبر بن انس بن ابی زریق. ٤
  . بدری. جبلة بن ثعلبة انصاری خزرجی. ٥

                                                           
   ١٠٤: ٣رک حاکم دمست .١
   ٢٣٩: ٤، االصابه ابن حجر ١٠٤: ٣مستدرک حاکم  .٢
  ٤٠١: ١االخبار شرح  .٣
  ١٨٨: ٥، شرح ابن ابی الحدید ٢٣٦: صفین .٤
   ١٩١: ٥، شرح ابن ابی الحدید ٢٣٨: صفین .٥
 )نامهـا و سـپس کنیـه هـا( در این فهرست ابتدا نام اصحاب بدری را به ترتیب الفبا یعالمه امین .٦

نکته مهم اینکه . دازدپر  می– به همان ترتیب الفبایی –  به دیگر اصحاب ٣٦آورد و از    شماره  می
  )مترجم. (در میان دیگر اصحاب دارندای  در رجال تسنن اصحاب بدر جایگاه ویژه
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  . بدری. حارث بن حاطب بن عمرو انصاری اوسی. ٦
  . بدری. یة انصاری اوسیحارث بن نعمان بن ام. ٧
  .بدری. حصین بن حارث بن مطلب قرشی. ٨
  .بدری. خالد بن زید بن کلیب اوایوب انصاری. ٩

  .  شهید صفین.بدری. خزیمة بن ثابت ذوالشهادتین انصاری اوسی. ١٠
  . بدری.  بن عدی بن عمرو انصاری سلمی–علیفة :  یا–خلیفة . ١١
  . ریبد. خویلد بن عمرو انصاری سلمی. ١٢
  . بدری. ربعی بن عمرو انصاری. ١٣
  .بدری. رفاعة بن رافع بن مالک انصاری خزرجی. ١٤
  . بدری. زید بن اسلم بن ثعلبة بن عدی بلوی. ١٥
  . بدری. جابر بن عبدالله بن عمرو انصاری. ١٦
  .بدری. خّباب بن ارت، ابوعبدالله تیمی. ١٧
  بدری. سهل بن حنیف بن واهب انصاری اوسی. ١٨
  .بدری. سماک بن اوس بن خرشة انصاری خزرجی. ١٩
  .بدری.صالح انصاری. ٢٠
  .بدری. عبدالله بن عتیک انصاری. ٢١
  .بدری. عقبة بن عمرو بن ثعلبه ابومسعود انصاری. ٢٢
  .بدری. عمار بن یاسر شهید بزرگوار صفین. ٢٣
  .بدری. عمرو بن انس انصاری خزرجی. ٢٤
  .یبدر. عمرو بن حمق خزاعی کعبی. ٢٥
  . بدری. قیس بن سعد بن عبادة انصاری خزرجی. ٢٦
  .بدری. کعب بن عامر سعدی. ٢٧
  .بدری. مسعود بن اوس بن اصرم انصاری. ٢٨
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  .بدری. شهید صفین. ابوالهیثم مالک بن تیهان بلوی. ٢٩
  .بدری. ابوحبة غمرو بن غزیة. ٣٠
  .بدری. شهید صفین. ابوعمرة بشر بن عمرو بن محصن انصاری. ٣١
  . بدری.  شهید صفین.ابوفضالة. ٣٢
  .بدری. ابومحمد انصاری. ٣٣
  .  بدری–نمر :  یا–ابوبردة هانی بن نیاز . ٣٤
  . بدری. ابوالیسر کعب بن عمرو بن عباد انصاری سلمی. ٣٥
  .اسود بن عیسی بن اسماء تمیمی. ٣٦
  .امیر جناح راست در صفین. اشعث بن قیس کندی. ٣٧
  .  خثعمیانس بن مدرک ابوسفیان. ٣٨
  . احنف بن قیس ابوبحر تمیمی سعدی. ٣٩
  . از امرای سپاه صفین. اعین بن ضبیعه حنظلی. ٤٠
  :برید اسلمی شهید صفین، که امیر المؤمنین علیه السالم در باره اش فرمود. ٤١

  جــزی اللــه خیــرا عــصبة أســلمیة
  

  حسان الوجوه صّرعوا حول هاشـم  
  

ــنهم و منقــذ ــد و عبداللــه م   بری
  

ــک فــی األکــارم و عــرو   ــا مال ة ابن
  

این گروه اسلمی را، خوشرویانی که در اطراف آل خداوند جزای خیر دهد : ترجمه
برید و عبدالله، و نیـز : ترین آنان هستند هاشم کشته شدند و به زمین افتادند، از گرامی

  . منقذ و عروه دو فرزند مالک
  . براء بن عازب انصاری خزرجی. ٤٢
  .  بن ابی زید انصاری–ر بشی:  یا–بشر . ٤٣
  .بشیر بن ابی مسعود انصاری. ٤٤
  . ثابت بن قیس بن خطیم انصاری. ٤٥
  . شهید صفین. جاریة بن زید. ٤٦
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  . جاریة بن قدامة بن مالک تمیمی سعدی. ٤٧
  . جبلة بن عمرو بن ثعلبة انصاری. ٤٨
  .جبیر بن حباب بن منذر انصاری. ٤٩
  .  امرای سپاه صفیناز. جندب بن زهیر ازدی غامدی. ٥٠
  . جندب بن کعب عبدی ابوعبدالله ازدی غامدی. ٥١
  . حارث بن عمرو بن حرام انصاری. ٥٢
  . شهید صفین. حازم بن ابی حازم احمسی. ٥٣
  . حبشی بن جنادة بن نصر سلولی. ٥٤
  . حجاج بن عمرو بن عزیة انصاری. ٥٥
  . پاه صفین از امرای س»حجر الخیر«حجر بن عدی کندی معروف به . ٥٦
  .حجر بن یزید بن مسلمه کندی. ٥٧
  .حنظلة بن نعمان انصاری. ٥٨
  . حیان بن ابجر کنانی. ٥٩
  . خالد بن ابی خالد انصاری. ٦٠
  . خالد بن ابی دجانه انصاری. ٦١
  .از امرای سپاه صفین. خالد بن معمر بن سلیمان سدوسی. ٦٢
  . خالد بن ولید انصاری. ٦٣
  . ریر اودیخرشة بن مالک بن ج. ٦٤
  . رافع بن خدیج بن رافع انصاری خزرجی حارثی. ٦٥
  . ربیعة بن قیس عدوانی. ٦٦
  . ربیعة بن مالک بن وهیل نخعی. ٦٧
ولـی . در صفین ابتدا از پرچمداران  لشکر معاویـه بـود. زبید بن عبد خوالنی. ٦٨

و گـردنکش او را گروه سـتمگر «:  به دلیل کالم پیامبر که فرمودـپس از شهادت عمار 
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  .  به  سپاه علوی پیوست ـ»کشد می
  . زید بن ارقم بن زید بن قیس کعبی خزرجی. ٦٩
  . زید بن جاریة انصاری. ٧٠
  . جبلة:  یا–زید بن حیلة . ٧١
  . زیاد بن حنظلة تمیمی. ٧٢
  . شهید صفین. سعد بن حارث بن صمة انصاری. ٧٣
  . سعد بن عمرو بن حرام انصاری. ٧٤
  . عموی مختار ثقفی. د ثقفیسعد بن مسعو. ٧٥
امیر پیادگان میمنۀ سـپاه . سلیمان بن صرد بن ابی الجون، ابوالمطرف خزاعی. ٧٦
  . صفین
  .شهید صفین. سهیل بن عمرو انصاری.  ٧٧
  . شبث بن ربعی تمیمی یربوعی،، ابوعبد قدوس. ٧٨
  . شبیب بن عبدالله بن شکل مذحجی. ٧٩
  .  ابوالمقدام حارثیشریح بن هانی بن یزید بن نهیک،. ٨٠
  . شیبان بن محرث. ٨١
  . صدی بن عجالن بن حارث، ابو امامة باهلی. ٨٢
  . صعصعة بن صوحان عبدی. ٨٣
  . شهید صفین. صفر بن عمرو محصن. ٨٤
  . صیفی بن ربعی بن اوس. ٨٥
  . شهید صفین. عائذ بن سعید بن زید بن جندب محاری محارب جسری. ٨٦
   .عائذ بن عمرو انصاری. ٨٧
  . عامر بن واثلة بن عبدالله، ابوالطفیل لیثی. ٨٨
  . شهید صفین که امیر المؤمنین ثنایش گفت. عبدالله اسلمی. ٨٩
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  . شهید صفین. عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی. ٩٠
  . فرمانده میسرۀ سپاه صفین. عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم. ٩١
  .ری ابویعلی انصا،عبدالله بن خراش. ٩٢
  .عبدالله بن خلیفه بوالنی طائی. ٩٣
  .عبدالله بن ذباب بن حارث مذحجی. ٩٤
  .عبدالله بن طفیل بن ثور بن معاویه بکائی. ٩٥
  . از بزرگان اصحاب امیر المؤمنین و شهید صفین. عبدالله بن کعب مرادی. ٩٦
  .عبدالله بن یزید خطمی انصاری اوسی. ٩٧
  . شهید صفین. خزاعیعبدالرحمن بن بدیل بن ورقاء . ٩٨
  . شهید صفین. عبدالرحمن بن حسل جمحی. ٩٩

  . عبید بن خالد سلمی. ١٠٠
  . عبید الله بن سهیل انصاری. ١٠١
  .عبید بن عازب، برادر براء بن عازب. ١٠٢
  .عبید بن عمرو سلمانی، ابوعمرو یار ابن مسعود. ١٠٣
  .اماز یاران بزرگ ام. عبد خیر بن یزید بن محمد همدانی. ١٠٤
  . عدی بن حاتم بن عبدالله بن سعد طائی. ١٠٥
  . عروة بن زید خیل طائی. ١٠٦
  .شهید صفین که امام علیه السالم ثنایش گفت. عروة بن مالک اسلمی. ١٠٧
  . عقبة بن عامر سلمی. ١٠٨
  . عالء بن عمرو انصاری. ١٠٩
  .علیم بن سلمه فهمی. ١١٠
  .عمرو بن بالل، از مهاجرین. ١١١
  .  بن حارثه لیثیعمیر. ١١٢
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  .عمیر بن قره سلمی. ١١٣
  . عمار بن ابی سالمة بن عبدالله بن مهران. ١١٤
  .عوف بن عبدالله بن احمر ازدی. ١١٥
  .شهید صفین. فاکه بن سعد بن جبیر انصاری اوسی خطمی. ١١٦
  .قیس بن ابی قیس انصاری. ١١٧
  .شهید صفین. قیس بن مکشوح، ابوشداد مرادی. ١١٨
  . بن کعب بن ثعلبة ین عمرو انصاری خزرجیقرظة . ١١٩
  . کرامة بن ثابت انصاری. ١٢٠
  .کعب بن عمر، ابو زعنه. ١٢١
  ١.کمیل بن زیاد نخعی. ١٢٢
  . مالک بن حارث بن عبد یغوث نخعی اشتر. ١٢٣
  . مالک بن عامر بن هانی خفاف اشعری. ١٢٤
  . شهید صفین. محمد بن بدیل بن ورقاء خزاعی. ١٢٥
  . اند هبرخی او را شهید صفین دانست. بن جعفر بن ابی طالبمحمد . ١٢٦
پرچمـدار قبیلـۀ . مخنف بن سلیم بن حرث بن عوف بن ثعلبة ازدی غامدی. ١٢٧

  . ازد در صفین
  . معقل بن قیس ریاحی تمیمی یربوعی. ١٢٨
  . مغیرة بن نوفل بن حرث بن عبدامطلب هاشمی. ١٢٩
  . شهید صفین. بن مالکمنقذ بن مالک اسلمی، برادر عروة . ١٣٠
  . شهید صفین. مهاجر بن خالد بن ولید مخزومی. ١٣١
  .نضلة بن عبید اسلمی، ابوبریزة. ١٣٢
  . نعمان بن عجالن بن نعمان انصاری زرقی. ١٣٣

                                                           
  ) ٣١٨: ٣االصابه . (از دوره حیات پیامبر را درک کرد و شریف و مطاع و ثقه بودهیجده سال  .١
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  . پرچمدار و شهید صفین. هاشم بن عتبة بن ابی وقاص مرقال. ١٣٤
  . امرای سپاه علویاز . هبیرة بن نعمان قیس بن مالک بن معاویة جعفی. ١٣٥
  .وداعة بن ابی زید انصاری. ١٣٦
  . یزید بن خویرث انصاری. ١٣٧
  . یزید بن طعمة بن جاریة بن لوذان انصاری خطمی. ١٣٨
برخی  او را از . یعلی بن امیة بن ابی عبیدة بن همام بن حرث تمیمی حنظلی. ١٣٩

  .اند هشهدای صفین دانست
  .ة بن عبید نهدییعلی بن عمیر بن یعمر بن حارث. ١٤٠
شـهید . ابو شمر بن ابرهة بن شرحبیل بن ابرهـة بـن صـباح حمیـری ابرهـی. ١٤١
  . ضفین

  . ابولیلی انصاری پدر عبدالرحمن انصاری. ١٤٢
  . ابو جحیفه سوائی. ١٤٣
  . ابو عثمان انصاری. ١٤٤
  ١.ابو الورد بن قیس بن  فهد انصاری. ١٤٥
 مختلف به ویژه جنگهـا های موقعیت که در صحابۀ پیامبرآن دسته از  به ـ توجهاین 

  . بینیم  میدر میان شیعۀ امامیه از روزگاران کهنرا  – به یاری امیر المؤمنین شتافتند
 در بارۀ کسانی از مهاجرین و – که کاتب امیر المؤمنین بود –از عبیدالله بن ابی رافع 

یـامبر بـه آنهـا وعـدۀ و پ. انصار پرسیدند که در جنگهای حضرتش همراه ایشان بودند
گـاه . نیز از تابعان و بزرگان عرب که در رکاب آن جناب بودند. بهشت داده بود او کـه آ

  ٢: چنین نام برد– به تفکیک قبایل –به این اخبار بود، این همراهان را 

                                                           
   ٣٦٨ – ٣٦٢: ٩الغدیر  .١
 –چنـین فهرسـت هـایی . ر باشـدتواند مکمل همـدیگ  میاطالعات این فهرست و فهرست پیش .٢

 با وجود ایجـاز، منـابع مفیـد و معتبـری بـرای –خصوصا که مستند است و کنار هم جای گرفته 
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  از بنی عبدالمطلب
  حسن بن علی.١
  حسین بن علی. ٢
  محمد بن حنفیه. ٣
  عقیل بن ابی طالب. ٤
  ه بن عباسعبدالل. ٥
  محمد بن جعفر طیار. ٦
  عون بن جعفر طیار. ٧
  عبدالله بن جعفر طیار. ٨
  عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب. ٩

  کثیر بن عباس بن عبدالمطلب. ١٠
  قثم بن عباس بن عبدالمطلب. ١١
  تمام بن عباس بن عبدالمطلب. ١٢
  محمد بن عقیل بن ابی طالب. ١٣
  مسلم بن عقیل بن ابی طالب. ١٤
  نوفل بن حارث بن عبدالمطلب. ١٥
  ربیعه. ١٦
  ابورافع مولی رسول الله . ١٧

  
  از بنی مطلب

  بدری. حصین بن حارث. ١٨
  بدری. حارث بن حارث. ١٩

                                                                                                                                        
  ) مترجم(پژوهشگران است 
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  از بنی عبد شمس بن عبد مناف

  محمد بن ابی حذیفة بن ربیعه. ٢٠
  

  از بنی زهرة
  بدری.  مرقال،هاشم بن عتبة بن ابی وقاص. ٢١
  اشم مرقالعبدالله بن ه. ٢٢
  عبدالله بن خباب بن ارت. ٢٣

  
  از بنی تیم

  محمد بن ابی بکر بن ابی قحافه. ٢٤
  عبدالرحمن بن ابی بکر بن ابی قحافه. ٢٥

  
  از بنی مخزوم

  عمار بن یاسر . ٢٦
  محمد بن عمار . ٢٧
  سلمة بن ابی سلمة. ٢٨
  محمد بن ابی سلمة. ٢٩

  
  از بنی جمح

  محمد بن حاطب. ٣٠
  شهید صفین.  حنبل جمحیعبدارحمن بن. ٣١

  
  از بنی عامر بن لؤی
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  عبدالله بن ابی سبرة بن ابی رهم. ٣٢
  علی بن ابی رافع. ٣٣
  عبیدالله بن ابی رافع. ٣٤

  
یین، از بنی مالک    از انصار بدر

  خزیمة بن نجار. ٣٥
  عدی بن نجار. ٣٦
  بدری. ابو ایوب انصاری. ٣٧
  بدری. عمرو بن حزام انصاری. ٣٨
  بدری. نعمان انصاریحارثة بن . ٣٩
  بدری. ثعلبة بن عمیر انصاری. ٤٠
  بدری. ربعی بن عمرو انصاری. ٤١
  بدری. خزیمة بن اوس انصاری. ٤٢

  
  از بنی مازن 

  بدری. ابوداوود بن عامر انصاری. ٤٣
  بدری. عبدالله بن کعب انصاری. ٤٤
  بدری. قیس بن ابی صعصعة انصاری. ٤٥

  
  از بنی دینار

  بدری. انصارینعمان بن عمرو . ٤٦
  بدری. سلیمان بن حارث انصاری. ٤٧
  بدری. بشر بن قیس انصاری. ٤٨
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  بدری. سعید بن سهل انصاری. ٤٩
  

  از بنی حرث بن خزرج
  بدری. سماک بن حرب انصاری. ٥٠
  بدری. عباس بن قیس انصاری. ٥١
  بدری. عبدالله بن زید انصاری. ٥٢

  
  از بنی ساعده

  بدری. ُاسید بن مالک انصاری. ٥٣
  بدری. کعب بن عامر انصاری. ٥٤
  بدری. عیاش بن حی انصاری. ٥٥

  
  از بنی عوف بن خزرج

  بدری. عبادة بن صامت انصاری. ٥٦
  بدری. عمرو بن انس انصاری. ٥٧
  بدری. عقبة بن وهب انصاری. ٥٨
  بدری. ثابت بن هزال انصاری. ٥٩

  
  از بنی سلمه

  بدری. ابوالیسر کعب بن عمر. ٦٠
  بدری.  لیثیعقبة بن عمرو. ٦١
  بدری. عمیر بن حارثه. ٦٢
  بدری. عبدالله بن عبدمناف. ٦٣
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  بدری. خلیدة بن عمرو. ٦٤
  بدری. ثعلبة بن قیظی بن صخر. ٦٥

  
یق    از بنی زر

  بدری. مسعود بن خالد. ٦٦
  بدری. رفاعة بن رافع. ٦٧
  بدری. جبر بن انیس. ٦٨
  بدری. عباد بن قیس. ٦٩

  
  از بنی بیاضه

  بدری. مّرة بن عامر. ٧٠
  بدری. جبلة بن ثعلبة. ٧١
  بدری. خلیفة بن عدی. ٧٢

  
  از بنی عمر بن عوف 

  بدری. منذر بن محمد. ٧٣
  بدری. سهل بن حنیف. ٧٤
  بدری. حارث بن نعمان. ٧٥
  بدری. عبید بن اّم عبید. ٧٦
  بدری. ابوعبیدة بن ربیعة. ٧٧

  
  از بنی عبد االشهل

  . شهید صفین. بدری. مالک بن تیهان. ٧٨



 کتاب و عتاب........................................................................... ١٦٨

  . شهید صفین. بدری. عبید بن تیهان. ٧٩
  بدری. سعد بن زید. ٨٠
  بدری. عباد بن بشر. ٨١
  بدری. عبدالله بن سعد. ٨٢
  بدری. سلمة بن ثابت. ٨٣

  
  از انصار که سابقۀ صحبت پیامبر داشتند، ولی در بدر حاضر نبودند

  زید بن ارقم . ٨٤
  خزیمة بن ثابت ذوالشهادتین. ٨٥
  عقبة بن عامر. ٨٦
  رافع بن خدیج. ٨٧
  نعمان بن عجالن. ٨٨
  قتادة بن ربعی. ٨٩
  حنظلة بن نعمان. ٩٠
  محمد بن ثابت بن قیس بن شماس. ٩١
  ابوالورد بن قیس بن فهد انصاری. ٩٢
  عالء بن عمرو. ٩٣
  عبدالله بن ابی طلحه. ٩٤
  قیس بن سعد بن عباده. ٩٥
  حارث بن زیاد. ٩٦
  عبدالله بن زیاد. ٩٧
  جبلة بن عمرو. ٩٨
  بشیر بن ابی زید. ٩٩
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  عمیر بن زید بن احمر . ١٠٠
  ثابت بن زید بن ودیعه. ١٠١
  عبدالرحمن بن عبد ربه. ١٠٢
  عبدالله بن حراش بن حارث. ١٠٣
  براء بن عازب. ١٠٤
  ثابت بن قیس. ١٠٥
  قیس بن احمد . ١٠٦
  عبدالله بن زید . ١٠٧
  عبید مولی زید. ١٠٨
  جعد بن رفاعة بن سعد. ١٠٩
   حنیفعثمان بن. ١١٠
  ابو عباس زرقی. ١١١
  ابو حسن تمیم بن عبد عمرو. ١١٢
  عائذ بن عبدالرحمن. ١١٣
  بدری. عمرو بن غزیة  انصاری. ١١٤
  حجاج بن عمرو بن غزیة انصاری. ١١٥
  عبدالله بن عامر. ١١٦
  جابر بن عبدالله انصاری. ١١٧
  معاذ بن صمة. ١١٨
  عبدالله بن عامر بن مروان. ١١٩
   بن منذرجبیر بن حباب. ١٢٠
  کعب بن عجرة . ١٢١
  مرة بن نعمان. ١٢٢
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  سهیل بن مسعود. ١٢٣
  سعید بن سعد بن عبادة. ١٢٤
  خالد بن ابی دجانة. ١٢٥
  عثمان بن سعید. ١٢٦
  عامر بن زید. ١٢٧
  زید بن جاریة انصاری. ١٢٨
  عبید مولی زید. ١٢٩
  بشر بن مسعود. ١٣٠
  صیفی بن عبید. ١٣١
  عامر بن اوس. ١٣٢
   بن قیسمسعود. ١٣٣
  یزید بن طعمه. ١٣٤
  جابر بن زید. ١٣٥
  قیس بن قیس. ١٣٦
  معاویة بن حرام بن عمرو. ١٣٧
  محمد بن عمرو بن حزم. ١٣٨
  خالد بن ابی خالد. ١٣٩
  محمد بن هالل بن معلی. ١٤٠
  ابو زید بن قیس. ١٤١
  عامر بن مسعود. ١٤٢
  عبدالله بن عامر بن حصین. ١٤٣
  عبدالله بن ثابت. ١٤٤
  دالله بن معاذ بن جموععب. ١٤٥
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 از اصحاب پیامبر از مهاجران عرب و تابعین که با علی علیه السالم همراهی 

  نام برده بود به اینگونه از آنان کرده و پیامبر نوید بهشت به آنها داده و 
  عمرو بن حمق خزاعی. ١٤٦
  شهید صفین. عبدالرحمن بن بدیل خزاعی. ١٤٧
  شهید صفین. عبدالله بن بدیل خزاعی. ١٤٨

  
  از بنی اسلم

  برید بن مالک اسلمی. ١٤٩
  عبدالله بن مالک اسلمی. ١٥٠
  منقذ بن مالک اسلمی. ١٥١
  عروة بن مالک اسلمی. ١٥٢
  ابن حصیب اسلمی. ١٥٣
  جهجاه بن سعد غفاری. ١٥٤
  ابو شریح خزاعی. ١٥٥
  بدری. صالح بن ناقد. ١٥٦
  ابو واقد حرث بن عوف لیثی. ١٥٧
   لیثیعمیر بن قرة. ١٥٨
  زید بن خالد جهنی. ١٥٩
  مسعود بن اسلم. ١٦٠
  عامر بن ذهل عدوانی. ١٦١
  ربیعة بن قیس عدوانی. ١٦٢
  عبدالسالم . ١٦٣
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  نوید بهشت داده و برای آنها واجب دانسته بودبه آنان از تابعین که پیامبر 

  شهید جمل. زید بن صوحان. ١٦٤
  . سیحان بن صوحان. ١٦٥
  راشد بن سمرة. ١٦٦
   عبدالله بن رقبة.١٦٧
بـه اینـان سپس آن را . اینان همگی پس از یار خود پرچمدار بودند. ابوعبیدة. ١٦٨

  :داد
  . آن زیستزمدتی پس ادر این پست ماند و . صعصعة بن صوحان. ١٦٩
  شهید صفین. جندب الخیر. ١٧٠
  شهید صفین. اویس بن عامر قرنی. ١٧١
  آسیب دیدپاهایش در صفین . علقمة بن قیس تابعی. ١٧٢
  شهید جمل. هند جملی. ١٧٣
  عبدالله بن سلمة. ١٧٤
  زیاد بن ابی خفصة تیمی. ١٧٥
   ١. محرز بن صحصح. ١٧٦

این است کتابهای شیعه که در کمال روشنی از مـدح برگزیـدگان اصـحاب رسـول 
آنـان شـمار . گوید، آنها که به حق گردن نهادنـد و از آن پیـروی کردنـد  میخدا سخن

ب هستند که فضیلت امیرالمؤمنین صلوات اللـه علیـه را پذیرفتنـد، از زیادی از اصحا
را که همان مبانی رسـول خـدا اسـت، یعنـی مبـانی ای  حضرتش دفاع کردند، و مبانی

زنند که آنان تمام صحابه را   میپس چگونه به امامیه افترا. اسالم راستین را پاس داشتند

                                                           
خطی اسـت کـه عالمـه ) من شهد مع علی حروبه(این کتاب . ٣٦ – ١٦: ٢بنگرید شرح االخبار  .١

  .   منتشر نشده استسید محمدرضا حسینی جاللی تحقیق کرده و تا کنون



گاهی نویسنده از مبانی و دیدگاه های امامیه: چهارمبخش   ١٧٣ ..............................  ناآ

  دانند؟   میکافر
کنند؟ و با چه توجیهی   میند؟ و با الفاظ و مفاهیم بازیکن  میچگونه کاغذها را پر

  ؟ اند هدهند که آنان نگفت  میبه گروهی نسبتای  عقیده
صـحابه ماننـد دیگـر افـراد بـشر و دیگـر امتهـا : گوییم  میجز آنکهایم  هما چه گفت

درجات صالحان در زمینـۀ . هستند، گروهی از آنها صالح هستند و گروهی غیر صالح
 قرب به خدا و رسول نیز تفـاوت دارد، هماننـد  دیگـران  کـه بـاهم تفـاوت اخالص و

  . دارند
در بازگـشت (برخی از اصحاب، منافق بودند که نقشۀ قتل  پیامبر  را در لیلة العقبه 

جمعـی .  بودنـد»المؤّلفة قلـوبهم«بعضی دیگر، از گروه . اجرا کردند) از جنگ تبوک
 و زبانی اقـرار آورده و ایمـان در سـالهای بعـد در چنان بودند که اسالم را فقط ظاهری

  .....و. دلشان رسوخ کرده بود
ای  پـاره. در میان اصحاب امیر المؤمنین علیه السالم نیز درجه بندی وجود داشـت
امـا در . در نهایت اخالص بودند و بر پیمان الهی خود تا زمان جان دادن پای فـشردند

  .  قیس و ابوموسی اشعری نیز وجود داشتمیان آنان منافقانی همچون اشعث بن
کنـد کـه نتـوان او را   نمیپس  محض مصاحبت پیامبر، شخصیت شخص را چنان

وجود گرامی پیامبر مانند خورشیدی تابان اسـت و تمـام . ارزیابی یا نقد و بررسی کرد
 هـر چـه.  مانند آینه هایی در برابر این خورشیدند– از جمله صحابه –مدعیان پیروی او 

و اگر آینه کـدورت . تاباند  میصفا و شفافیت این آینه بیشتر باشد، نور خورشید را بهتر
در اینجـا مـشکل، آینـه اسـت نـه . دهـد  نمـیداشته باشد، نـور خورشـید را انعکـاس

  . خورشید
که گروهی از خـالص تـرین » شرطة الخمیس«مثبت، بنگریم به ای  به عنوان نمونه

شمار آنها را میـان پـنج تـا شـش هـزار . ین در آن گروه بودندیاران پیامبر و امیر المؤمن
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  اینان با خدا و رسول پیمان بسته بودند که با امیر المـؤمنین بیعـت کننـد و ١.اند هدانست
یا پیـروزی یـا : حضرتش را تنها نگذارند، تا زمانی که به یکی از دو فرجام نیکو برسند

  . شهادت
  : شیخ عبدالله مامقانی گوید

چگونه چنین نامی بـر شـما :  گفتند– که از شرطة الخمیس بود –صبغ بن نباته به ا«
 تضمین دادیـم کـه تـا سـرحّد – یعنی امیر المؤمنین –ما برای آن جناب : نهادند؟ گفت

  ...شهادت پیش برویم، و ایشان پیروزی را برای ما تضمین فرمود
ودند که حضرتش به اینان گروهی از اصحاب امیر المؤمنین ب: علی بن حکم گوید

شرط من با . بندم  میو من با شما در مورد بهشت شرط. با من شرط ببندید: آنها فرمود
و مـن فقـط بـر . شرط مبندید: پیامبر ما به یارانش فرمود. شما بر سر طال و نقره نیست

سـلمان، مقـداد، ابـوذر، :  عبارتنـد ازبرخی از اینـان. بندم  میسر بهشت با شما شرط
وسنان انصاری، عمرو انصاری، سهل بن حنیف انصاری، عثمان بـن حنیـف عمار، اب

  ٢»....انصاری، جابر بن عبدالله انصاری
شود که این گروه چنـد هـزار نفـری، از طـراز اول صـحابه و   میاز این بیان روشن

 –حال چه کسی گفته که شـیعه تمـام صـحابه را . تابعین بودند که شرط آنها بهشت بود
داند؟  این تهمت جنـایتی اسـت بـر   می کافر-دک، کمتر از بیست تن بجز شماری ان

یک مذهب اسالمی و تجاوزی است به حریم تاریخ و حقیقت و اندیشۀ انـسانی، کـه 
  .قابل گذشت نیست

   خالصۀ بحث صحابه 
  :توان تلخیص کرد  میبحث صحابه را در چند بند

                                                           
  ١٠ ذیل حدیث ٦: رجال کشی: بنگرید .١
   ١٩٦: ١تنقیح المقال  .٢
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د از والیت و کفر به احکـام و ارتداد و کفر که در حدیث یاد شده، به معنای ارتدا.١
وگرنه در نظر امامیه، هر کس شهادتین گفت، در دایرۀ اسالم جای . کفران نعمت است

   ١.دارد، مگر کسی که به دلیل خاصی از دایره خارج شود، مانند یزید بن معاویه
 نسبت دادن ارتداد به کسانی که پـس از ازقبول این مطلب به مراتب آسان تر است 

 زکات به عامل ابوبکر ندادند و ابوبکر آنان را مرتد دانست و برای سرکوب آنهـا پیامبر،
  . شمارند  میلشکر کشی کرد که تا کنون، سرکوب مرتّدان را در شمار افتخارات او بر

 نبودنـد، – از جمله اصل زکات –در میان آنان افرادی بودند که منکر ضروریات دین 
  .  زکات گرفتن تردید داشتندبلکه در صالحیت عامل خلیفه برای

  : یکی از اینان، حارثة بن سراقة ِکندی بود که گفت
اکنـون نیـز اگـر کـسی از . ما در زمان حیات پیامبر، از حضرتش اطاعت کـردیم«

اما فرزند ابی قحافه کیست؟ بـه خـدا سـوگند، . کنیم  میخاندانش برخیزد، اطاعت او
ا بحثی درازدامـن در بـارۀ شایـستگی اهـل در اینج. »پذیریم  نمیاطاعت و بیعت او را

و در پی آن، زیاد بن لبید بیاضی خونهایی ریخـت و . بیت برای خالفت الهی درگرفت
   ٢.مرتکب شدای  جنایات شرمگینانه

فرد دیگری از اینان، مالک بن نویره بود که در زمان پیـامبر و از طـرف حـضرتش، 
مالـک آشـکارا گفـت کـه . ودعامل گرفتن زکات و صـرف آن در مـصارف مربوطـه بـ

اما خالد بن ولیـد چـون بـه . کند  میمسلمان است و صدقات را میان قوم خود تقسیم
همسر او دل بسته بود، او را مرتـد و کـافر اعـالم کـرد، و کـشت، و همـان شـب او را 

  .پا کردبه سر او دیگ را روی تصاحب کرد و 

                                                           
الـرد علـی «ابـن جـوزی در : ، ماننداند هشماری از دانشمندان تسنن صریحا کفر او را اعالم کرد .١

، آلوسـی در روح المعـانی ٢٨٧: ، سبط ابن جوزی در تذکرة الخـواص١٥: » المتعصب العنید
   ٢٢٨: بنگرید الصواعق المحرقةنیز . ٧٣: ٢٦

   ١٢٣ -١٢٢: ، فتوح  البلدان٥٨ -٥٧: ١الفتوح : بنگرید .٢



 کتاب و عتاب........................................................................... ١٧٦

   ١یره یا خالد بن ولید؟مالک بن نو: کدام یک مرتّد است: اکنون انصاف دهید
اینان را مرتد نامیدند و به بدترین وجه کشتند و هتک حرمت کردند، در حـالی کـه 

 ابوبکر او را بخشید و خواهرش ام فروه – که مرتّد واقعی بود –در مورد اشعث بن قیس  
  ٢.بنت ابی قحافه را به عقدش در آورد

  نیـاوردنزبـانبـه  اصل دیـن و کفر یعنی انکار. ارتداد غیر از کفر صریح است. ٢
کننـد،   مـیلذا به کسی که منکر یکی از ضروریات دین شود، حکـم ارتـداد. شهادتین

  .گرچه لفظ شهادتین  بگوید
  : نووی گوید

  نماز را ترک گوید، به دلیل اینکه وجوب آن را منکر است، ـ مرد یا زن ـاگر کسی «
را در عمـل نـشان ندهـد، بـه اجمـاع یا اینکه وجوب نماز را منکر شـود و ایـن انکـار 

  ٣»و تمام احکام افراد مرتّد بر او جریان دارد... .  کافر و مرتّد است،مسلمانان
از همین باب است که امیر المؤمنین علیه السالم وقتی دید که گروهی رسول خـدا 

 »به کفربازگشت از دین «، این کار را اند ها گذاردهرا رها کرده و او را در میان دشمنان تن
  . نامید

در روز احد که مردم از گرد پیامبر پراکنده شدند، «: از عمران بن حصین آمده است
پیامبر سر برداشت . علی علیه السالم با شمشیر کشیده پیش آمد و مقابل پیامبر ایستاد

آیـا پـس از اینکـه ! سـول اللـهریـا : چرا همراه دیگر مردم نگریختـی؟ گفـت: و فرمود
  ٤»کافر شوم؟مسلمان بودم، 

                                                           
، وفیـات االعیـان ١٥٨: ١، تاریخ ابی الفداء ٧٦٩٦ رقم ٣٥٧: ٣االصابة : در مورد مالک بنگرید .١

 – ١٤٣: الـنص و االجتهـاد: نیز در مورد فرجام کار او و قضیه خالد بن ولید بنگرید. ١٨ – ١٢: ٦
  ٢٤١ - ٢٣٦: ١، معالم المدرستین ١٣ مورد ١٦١

   ٣٣٩ – ٣٣٨: ٣بنگرید تاریخ طبری  .٢
  ١٤: ٣المجموع  .٣
   باب غزوة احد ٨٥: ١االرشاد  .٤
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: دم علـی گفـتیشـن: و محمد بن مروان از عماره از عکرمـه روایـت کـرد، گفـت
هنگامی که روز احد مردم از پیرامون پیامبر خدا فرار کردند، چنان حرصـی بـر حفـظ 
پیامبر مرا گرفت که نتوانستم خود را آرام کنم، پس جلوی ایشان ایـستاده بـودم و پـیش 

 پـس بـه آنـان ...م که حال پیامبر بـدانم او را ندیـدم زدم، پس برگشت رویم شمشیر می
حمله کردم و آنان را به کناری راندم پس پیامبر را دیدم در حالی که غش نمـوده اسـت 

مـردم چـه کردنـد؟ : بر زمین افتاده، باالی سر ایشان ایستادم، به من نگاه کرد و فرمود
ا کردند و تو را به دشمن تسلیم ای رسول خدا کافر شدند و به میدان کارزار را ره: گفتم

  ١...کردند 
را کـه در زمـان رویـدادهای صـدر اسـالم در مدینـه ای  حدیث ارتداد، صحابه. ٣
مـثال مالـک . انـد هگیرد، زیرا امکان رویارویی با غاصبان را نداشـت  نمی، در براند هنبود

 بـرای مـن مالـک«: اشتر کسی است که امیر المؤمنین علیه السالم در باره اش فرمـود
چنـین کـسی و ماننـد او در آن ایـام دور از مدینـه . »چنان بود که من برای پیامبر بودم

  . گیرند  نمیلذا توان مقابله با کودتاچیان نیافتند و مشمول آن گروه احادیث قرار. بودند
آنان . گیرد  نمیاین حدیث همچنین مخلصانی را که در سپاه ُاسامه بودند، در بر. ٤

پیامبر کسانی را که به آن سـپاه نپیوندنـد، . ت از پیامبر به سپاه اسامه پیوستندبرای اطاع
حالت اینان با کسانی که سپاه اسامه را رها کردند و برای اهـداف سیاسـی . لعن فرمود

  . خود به مدینه بازگشتند، یکسان نیست
و در به عنوان نمونه، هیچ یک از دوازده تن که بـه اعتـراض بـر ابـوبکر برخاسـتند 

وقتـی . حضور مردم در مسجد سخن گفتند، در زمان رحلت پیـامبر در مدینـه نبودنـد
 حدیث ارتداد، چنین کسانی را طبعاً . توطئه و کودتا را دیدند، زبان به اعتراض گشودند

  . گیرد  نمی، در براند هکه مدافع حق بود

                                                           
 و مناقـب آل ابـی ٣٧٨: ١گـاه کـن بـه اعـالم الـوری و ن. باب غزوة احـد/ ٨٧ ـ ٨٦: ١االرشاد .  ١

  .٣١٥: ٢طالب
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 ،لـسالم  مانند امـام حـسن و امـام حـسین علیهمـا اـبدیهی است که  گروهی . ٥
 فّضه و فضل بن عباس و دیگـر متحـّصنان در خانـۀ حـضرت ،فاطمه سالم الله علیها

  .  که رضایت به حکومت ابوبکر ندادند، مشمول حدیث ارتداد نیستندـزهرا 
  :در روایات پیشین، عباراتی دیدیم مانند. ٦
  .به دور آنان چرخید کسانی که آسیاب دین ـ
  .ند، دین را تغییر و تبدیل نکردند کسانی که راه پیامبر را پیمودـ

 از نظر ایمـان، ـ ابوذر، مقداد، سلمان، عمارـ چهار رکن اصلی این گروه، خصوصاً 
ولی از نظر قبیله و عشیره که نقش اساسی در تحوالت اجتمـاعی . جایگاه ویژه داشتند

  . داشت، رتبۀ پایین داشتند
 حقیـر و آزار قـریش قـرارسلمان، ایرانـی بـود و همـواره بـه همـین عنـوان مـورد ت

  . گرفت می
بود کـه روزی میـان او و ابـن شـمر بـن حجـر ) یمن(مقداد، از اهالی حضرموت 

. او به مکه آمد و اسود بن عبد یغوث او را به فرزندی پـذیرفت. کندی نزاعی در گرفت
  لذا در مدینه تنها بود و بستگانش در مدینه نبودند تـا در١.یعنی فرزند خواندۀ اسود شد

  .   مواقع خطر، از او حمایت کنند
ابوذر غفاری چنان تنها بود که وقتی عثمان او را بـه ربـذه تبعیـد کـرد، هـیچ کـس 
جرأت نیافت به بدرقه اش برود مگر امیر المؤمنین و حسنین علـیهم الـسالم، آن هـم 

  . داشتند– نمایندۀ عثمان –با مروان اموی که پس از  نزاعی 
قریشیان پدر و مادرش را زیر شکنجه کشتند و همواره . وضع عمار نیز روشن است

  . نگریستند  میاو را به دیدۀ تحقیر
 یعنـی قبیلـه و –نکتۀ مهم این است که اینان با اینکه دستشان از سرمایۀ اجتمـاعی 

 خالی بود، با تمام توان خود را وقف دفاع از حـّق و صـاحب – با نفوذعشیره و بستگان 
                                                           

   ٣٨٥: ١م النبالء ، سیر اعال٤٣: ٣طبقات ابن سعد  .١
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توانستند ماننـد بعـضی دیگـر خـود را   میآنان نیز. ین کرده بودندامیر المؤمنیعنی حق 
پشت سپر تقیه پنهان کنند، ولی آشکارا به میدان دفـاع از حقیقـت محمـدی و علـوی 

 –این درخشش به معنای نادیده گـرفتن خـدمات دیگـران . آمدند و اینگونه درخشیدند
  .  که در این مسیر داشتند، نباید باشد–کم یا زیاد 

  :شود  می به سه گروه تقسیم– در یک تقسیم کلی –وضع صحابه پس از پیامبر  . ٧
.  در مسیر دفاع از والیت حقۀ امیر المؤمنین استوار ماندند و پای فشردند،گروه اول

  . اینان گروهی اندک شمار بودند
گروه دوم، برای احیای ارزشهای جاهلی، و بازگرداندن سلطه بـه قـریش دسـت بـه 

، با اند هاینان نیز شناخته شد. یه پیامبر و ارزشهای الهی و آسمانی دین زدندکودتایی عل
  ...تمام پیشینه و اهداف و برنامه ها

گروه سوم، عموم مسلمانان بودند که جانب احتیاط و میانـه روی را گرفتنـد، مبـادا  
  . گروه سلطه جو آنان را در هم بشکند

ما با کسی جز «: زدند  میدای بلند فریادمی بینیم که در جریان سقیفه، انصار با ص
اما جریان سلطه چنـان فـشاری بـه آنـان وارد آورد و بعـضی را . »کنیم  نمیعلی بیعت

  . کشت که دیگران سکوت را ترجیح دادند
گروه سوم همان است که در روایات نقل شـده، بـه . مراد از ارتداد، گروه دوم است

  :اند هاین تعبیرات یاد شد
  جمعیتگروه پر  ـ
  مردمی که پس از اندک زمانی دانستند ـ
  سپس بعد از آن مردم بازگشتند ـ

اما بیشتر آنهـا بـه . مالحظه کاری و تردید، آنها را از موضع گیری صحیح مانع شد
سرعت به یاری امام امیر المؤمنین باز گشتند، البته با درجـات مختلـف از معرفـت و 

  . فداکاری و ایثار
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  زند؟  میکفر تمام صحابه دماکنون چه کسی  از 
  :سخن تفتازانی را بخوانید

که در کتابهای تاریخی ای   به گونه- که میان صحابه روی داده ها درگیریجنگها و «
ز ادهـد کـه بعـضی   می به روشنی نشان-نوشته شده و بر زبان راویان ثقه جریان یافته 

  . سیدندصحابه از راه حق منحرف شدند و برخی به حّد ظلم و فسق ر
انگیزۀ اصـلی ایـن برخوردهـا، کینـه و عنـاد، حـسادت و دشـمنی، دلبـستگی بـه 

  . حکومت و ریاست، و میل به شهوت و لذت بود
توان هر کسی را که   نمیو. توان هر صحابی را معصوم دانست  نمیبدیهی است که

 اصـحاب البته عالمان به دلیل حسن ظنی که به. پیامبر را مالقات کرده، نیکو بر شمرد
و . انـد ه و توجیهاتی برای کارهای زشـت صـحابه درسـت کـرداه پیامبر دارند، محمل

               ١»...اند  در امانکه صحابه، از تمام آنچه گمراهی و فسق را سبب شوداند  هعقیده یافت
 اسـت زمـین روی در آنچـه اگر که«کالم فخر رازی نیز خواندنی است که  ذیل آیۀ 

  :نویسد می ٢»کنی برقرار الفت دلهایشان میان توانستی نمی کردی می خرج را همه
محبت های آنها همه . عرب قبل از آمدن پیامبر، طالب مال و جاه و مفاخره بودند«

در ای  لذا به اندک بهانـه. پذیرد  میاما این محبت ها به سرعت زوال. بر این اساس بود
دا ظهور کرد و آنها را به عبادت خدا و رسول خ. افتادند  میجنگ های داخلی و فتنه ها

در نتیجه خصومت و خشونت . ترک دلبستگی به دنیا و روی آوردن به آخرت فرا خواند
 وقتـی درهـای –اما پس از رحلت حـضرتش . موقتًا فرو خفت و آنان با هم برادر شدند

آن جنگهـا  بار دیگر بـه –دنیا و اموال فتوحات بر روی آنها گشوده شد و بدان دل بستند 
این است سبب حقیقی اختالفات مـسلمانان در . باز گشتند و یکدیگر را هدف گرفتند

                                                           
   ٣٠٦: ٢شرح المقاصد  .١
 ٦٣: انفال.  ٢
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    ١»صدر اسالم
  : ٢رساند  میبه فهم این مطالب کمک» سّر العالمین«سخن غزالی در کتاب 

گاه شدند که پیامبر فرمود. خورشید حقیقت تابید« : تمام مردم غدیر را دریافتند و آ
! مژده بادت ای ابوالحسن: عمر در کالم تبریک خود گفت.  موالهمن کنت مواله فعلّی 

ایـن تـسلیم رضـا و تحکـیم .  شده ای– از مرد و زن –که موالی من و موالی هر مؤمن 
و بـه دوش کـشیدن  حّب ریاست سبببه غلبه کرد ـ ولی پس از این هوا و هوس . بود
هنگـام روبـرو  تیـره شـدن هـواهای قرارداد، و  گیری درباره ماده و تصمیم خالفت پایه

بـه و جام هوا و هوس نوشـیدند پس  ـشهرها فتح  اسبان و هاو تاخت و تاز شدن پرچم
حق را پشت سر نهادند، و به بهای اندکی فروختند، و چـه و جاهلیت پیشین بازگشتند 

  ٣»!مرتکب شدندای  بد معامله
                                                           

رساند کـه ایمـان بـرای آنهـا   میبه صراحت این عبارات: مترجم گوید. ١٩٠: ١٥التفسیر الکبیر  .١
وگرنـه بایـد کینـه هـا و نـزاع هـای . فقط جنبۀ ظاهری داشت و در ژرفای درون آنها راه نیافته بود

پس چه افتخاری است به آن صدر؟ و چه تفاخری به . کرد  می کنجاهلیت را از درون شان ریشه
  دارند؟ ای  که چنان کارنامهای  صحابه

 رجوع ١٨٢ – ١٧٣: ٤برای اینکه دریابید نسبت این کتاب به غزالی صحیح است، به نشریه تراثنا  .٢
در تـذکرة از جملـه سـبط ابـن جـوزی . انـد هگروهی از عالمان آن را از آثار غزالی دانـست. کنید

عبدالرحمان بدوی نیز در کتـاب مؤلفـات . ٣٢٨: ١٩، ذهبی در سیر اعالم النبالء ٣٦: الخواص
  . آورد که نسبت آن به غزالی قطعی است  می آن را در شمار کتابهایی٦٧ رقم ٢٢٥: الغزالی

ذاق از مطالب است که غزالی آورده و بـه مـای  پس تشکیک در نسبت آن به غزالی فقط به دلیل پاره
از جملـه «: شـود کـه گویـد  مـی کـالم شـربینی روشـنمعنـینیز از اینجا . آید  نمیعامه خوش

های شیعه این است که کتابهایی را در مطاعن صـحابه و بطـالن مـذهب اهـل سـنت بـه  نیرنگ
البته به شیوۀ معهود ). ١٠٢: ١شربینی ( »دهند، مانند کتاب سّر العالمین  میبزرگان تسنن نسبت

  .   ٣٣ – ٣٢: این بار، از آلوسی در مختصر التحفة االثنی عشریة . کالم را  دزدیده استخود، این 
  آل ١٨٧جملـۀ آخـر، اقتبـاس از آیـۀ . ٣٦: ، و به نقل از آن در تـذکرة الخـواص٩: سّرالعالمین .٣

  .عمران است
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سید . وایت شده است ر– رازدار پیامبر خدا –این مضمون از جناب حذیفة بن یمان 
نوشته اثیر، روایت ربیعة الـسعدی » حجة التفضیل«علی ابن طاووس به نقل از کتاب 

  :را آورده که گفت
بـرای حذیفـه ای  وقتی علی علیه السالم خلیفه شد، نامه. حذیفه والی مدائن بود«

  در موضوع رویدادهای صدر اسالم و بیعت خود–از مسائل گذشته را ای  نوشت و پاره
آمـده از سـوی ای  نامـه: "حذیفه که بیمار بود، درست نشست و سه بار گفت.  نوشت–

  ". کسی که بحق امیر المؤمنین است
آیـا بـه ! ایها االمیـر: در این هنگام، جوانی ایرانی شمشیر بر دوش پیش آمد و گفت

  . آری: دهی؟ گفت  میمن اذن کالم
  ل امیر المؤمنین بود؟ علی، امروز امیرالمؤمنین شد یا از روز او: گفت

  . به خدا سوگند، او از روز اول امیر المؤمنین بوده است: پاسخ داد
  گویی؟  میبه چه دلیل چنین: گفت

و اگر بخواهی بر اساس پیمانی از .  باشدقاضیقرآن میان من و شما : حذیفه گفت
  . دهم  میعلی که میان من و تو است، برایت توضیح

  .برایم بگو! مانای ابوعبدالرح: جوان گفت
از فضائل علی علیه السالم را باز گفت و اینکـه ای  حذیفه در اینجا به تفصیل، پاره

  .  نامید»امیر المؤمنین«جبرئیل او را 
 کجا – روز بیعت با خلیفۀ اول –پس شمشیرهای شما در آن روز : جوان ایرانی گفت

  بود؟
کسی جوابگوی کـار خـویش هر . بر دلها ُمهر غفلت خورده بود: حذیفه پاسخ داد

  . شود  نمیو در مورد کار دیگران سؤالی از شما. است
  : ابن طاووس گوید

حدیث حذیفه را با شرح و بسط بیشتر در ضمن بحث تسمیۀ علی علیه السالم بـه 
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سپس ِاسناد خود تا عبیدالله بن سلمه را آورده که ضمن . آورده ام" امیر المؤمنین"لقب 
  : گوید ی مآن، حذیفه به جوان

به خدا سوگند، چشم و گوش ما را بستند،  مرگ را خوش نداشتیم، زندگانی ! جوان
خـواهیم کـه غفلـت مـا را جبـران کنـد و در   مـیاینک از خدا. دنیا را برایمان آراستند

   ١ »باقیماندۀ عمرمان نگاهمان دارد، که خداوند بر این کار توانا است
  :یدگو) ٥٨٧متوفی (ابوبکر کاشانی حنفی 

که اینـان گروهـی از رؤسـای قـریش و سرکـشان اند  هدر مورد مؤّلفة قلوبهم، گفت«
ابوسفیان بن حرب، صفوان بن امیة، اقـرع بـن حـابس، عیینـة بـن : عرب بودند، مانند

حصن فزاری، عباس بن مرداس سلمی، مالک بن عوف نضری، حکـیم بـن حـزام، و 
بعـضی از آنهـا بـه راسـتی اسـالم . اشتنددیگرانی که نیرو و امکانات و پیروان فراوان د

آوردند، و برخی دیگر از روی نفاق اظهار اسالم  کردند، بدون اینکه حقیقتـی در کـار 
  ٢»باشد

با این توضیحات روشن شد که ارتداد گروهی از صحابه ممکن اسـت، بلکـه روی 
 سـنت داده و شمار زیادی از مسلمانان بدان عقیده دارند؛ بلکه با تـصریحات قـرآن و

 ،هماهنگ است، که در بـارۀ وجـود منافقـان سـخن گفتـه و خبـر از ارتـداد آنهـا داده
  . دهد  میارتدادی که پیشتر روی داده یا در آینده روی

  : به این آیات بنگرید
 زودی به برگردد، خود دین از شما از کس هر اید، آورده ایمان که کسانی ای«. الف

 دوسـت را او] نیـز [آنـان و دارد مـی دوسـت را نانآ که آورد می را] دیگر [گروهی خدا

                                                           
 کـه – حذیفـه حدیث بلند: افزاید  میمترجم. ٣٨٧ – ٣٨٤: الیقین فی تسمیة علی بامرة المؤمنین .١

بلنـدترین داسـتان « به  زبان فارسی تحت عنـوان –ناگفته های فراوانی از صدر اسالم در بر دارد 
  . با ترجمه محمد رضا انصاری از انتشارات دلیل ما منتشر شده است» غدیر

  ٤٥: ٢بدایع الصنایع  .٢
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 از و کنند می جهاد خدا راه در. سرفرازند کافران بر] و [فروتن، مؤمنان، با]  اینان. [دارند
 بخواهـد کـه هـر بـه را آن. خداسـت فـضل ایـن. ترسند نمی مالمتگری هیچ سرزنش

   ١».داناست گشایشگر خدا و دهد، می
]  حقیقت به [شد روشن آنان بر هدایت]  راهِ  [آنکه از پس که کسانی گمان، بی «. ب
  ٢».انداخت درازشان و دور آرزوهای به و فریفت را آنان شیطان کردند، پشت

که  اینـان اند  هاینان منافقان بودند، چنانکه ابن عباس و سّدی و ضّحاک آشکارا گفت
   ٣.کردند  میفرکردند، سپس میان خودشان اظهار ک  مینزد پیامبر تظاهر به ایمان

 پیـامبران و امـت هایـشان اسـت کـه در بارههای خداوند در بلکه این امر، از سنت
  :فرماید  میآیات دیگر بیان

 کـه بـود کسی آنان از. بخشیدیم برتری دیگر برخی بر را پیامبران آن از برخی «. ج
 دالیـل مـریم پسر عیسی به و برد باال را آنان از بعضی درجات و گفت سخن او با خدا

 کسانی خواست، می خدا اگر و کردیم تأیید القدس روح وسیله به را او و دادیم، آشکار
 یکدیگر کشتار به آمد، برایشان که روشن دالیل]  همه [آن از بعد بودند، آنان از پس که

 ایمـان کـه بودنـد کسانی آنان از بعضی پس، کردند اختالف هم با ولی پرداختند، نمی
  ٤»ورزیدند کفر که بودند کسانی آنان از بعضی و آوردند،

 دهنــده بــیم و نویــدآور را پیــامبران خداونــد پــس بودنــد یگانــه اّمتــی مــردم،«. د
 هـم بـا آنچـه در مـردم میان تا فرستاد، فرو بحق را] خود [کتاب آنان، با و برانگیخت،

 نکـهآ از پـس -شـد داده آنـان به]  کتاب [که کسانی جز و. کند داوری داشتند اختالف
]  کـس هـیچ [بود، میانشان که]  حسدی و [ستم خاطر به -آمد آنان برای روشن دالیل

                                                           
  ٥٤: مائده.  ١
  ٢٥: محمد صلی الله علیه و آله.  ٢
   ٣٦: ٢٦، تفسیر طبری ٢٤٩: ١٦، تفسیر قرطبی ١٥٨: ٩ان مجمع البی: بنگرید .٣
  ٢٥٣: بقره.  ٤
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 بـه خـویش، توفیـق به بودند، آورده ایمان که را آنان خداوند پس. نکرد اختالف آن در
 راه بـه بخواهـد را کـه هر خدا و. کرد هدایت داشتند، اختالف آن در که آنچه حقیقت
  ١».کند می هدایت راست
 برای آشکار برهان آنکه از پس مگر نشدند، پراکندگی دستخوِش  کتاب اهل و«. ـه
    ٢».آمد آنان

در غیاب موسی علیه السالم، امتش  از گـرد هـارون پراکنـده شـدند و پیرامـون . و
  . گوساله گرد آمدند

کسانی که اقدام کردند تا حضرت عیسی بر دار کشیده شود، افرادی بودند که از . ز
   ٣.  او نزدیک بودندنظر جسمی به

 و نـه در مـورد ، نه در مورد امکان مسئلۀ ارتداد جـای مناقـشه هـست،بدین ترتیب
اما نسبت دادن امامیه به تکفیر تمام . وقوع آن، مگر اینکه کسی متعصب و معاند باشد

  . صحابه بجز اندکی از آنها، دروغی است که قابل گذشت نیست
دارند، اما نه بطور مطلـق ماننـد عامـه، بلکـه   میامامیه صحابۀ رسول خدا را بزرگ

شماری از آنان که بر صراط مستقیم ماندند، تغییر نکردند و به انحراف نیفتادند و پیـرو 
  . هوای نفس نشدند

این است کالم امام ما حضرت زین العابدین علیه السالم کـه روشـن و صـریح در 
                                                           

 ٢١٣: بقره.  ١

  ٤: بینه.  ٢
یکی از اصحاب عیسی علیه السالم منافق «: نویسد  می سورۀ نساء فخر رازی١٥٧ذیل نفسیر آیه  .٣

 تفـسیر فخـر(» بود و نزد یهود رفت و آمد داشت و آنها را به محل حضرت عیـسی داللـت کـرد
  ). ١٠٠: ١١رازی 

اگر شما را به محل مسیح داللـت : یکی از حوارّیون نزد یهود آمد و گفت«: نویسد  میطبری نیز  
دهید؟ سی درهم معین شد و او گرفت و محل حضرت عیسی را به آنها نشان   میکنم، چه به من

  ) ٥٧٥: ١تفسیر ابن کثیر : بنگرید. ١٠: ٦تفسیر طبری  (»داد
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  :  فرماید  میضمن دعای چهارم صحیفه
ی الله علیه و آلـه آنانکـه همـراه خصوص اصحاب و یاران محمد صلّ بار خدایا و ب

را نیکو بپایان بردند، و آنانکه برای یاری او در جنگ شـجاعت و ) با آن حضرت(بودن 
او ه ایمــان آوردن بــه ای آشــکار ســاختند، و او را یــاری کردنــد، و بــ دالوری برجــسته

گرفتند، و دعوت او را آن هنگام که پیشی ) از دیگران(دعوتش ) پذیرفتن(شتافتند، و به 
گوششان رساند پذیرفتند و در راه آشکار سـاختن ه ی خود را ب)پیغامها(برهان رسالتها 

از زنان و فرزندان دوری نمودند، و در استوار کردن پیغمبـری او ) راه حقه ب(دعوت او 
رت پیروز آن حض) با برکت(جنگیدند، و بواسطه وجود ) خودشان(با پدران و فرزندان 

گردیدند و آنانکه محبت و دوستی آن بزرگوار را در دل داشتند، و در دوستیش تجـارت 
یابـد و  را آرزو داشتند که هرگز کسادی در آن راه نمی) سعادت و نیکبختی(و بازرگانی 

هـا  قبیلـه) پیرو دین او گشتند(عروه و دسته آن حضرت خود را آویختند ه آنانکه چون ب
فرمـانبر او (دوری گزیدند، و چون در سایه خویشی با او جـای گرفتنـد از آنها ) شان(

خویشان با آنان خود را بیگانه پنداشتند پس خدایا آنچه را که بـرای تـو و در ) گردیدند
) جزاء و پاداش بسیار بآنان عطا فرمـا(اند برای ایشان فراموش مکن  راه تو از دست داده

همـراه (تـو بـا پیغمبـرت ) رضـای(رد آوردند، و برای تو گ) دین(و برای آنکه مردم را بر 
   خود خشنود ساز) رحمت(دعوت کنندگان بسوی تو بودند و ایشان را از خوشنودی ) بوده

 ولی در این مجـال، بـه دو نکتـه اشـاره. توان گفت  میدر بارۀ این دعا سخن فراوان
  : شود می

ان مـشرک خـود اشـاره امام سجاد علیه السالم به جنگیدن اصحاب با بـستگ. الف
  . دارد

باید دانست که سه خلیفۀ اول حتی یـک تـن از پهلوانـان عـرب را در جنـگ هـای 
البته عثمـان ابـوذر را تبعیـد کـرد و . ، چه رسد به بستگان مشرک خوداند هپیامبر نکشت

ایـن . استخوانهای ابن مسعود را شکست و بر شکم عمار آنقدر زد تا به فتق گرفتار شد
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  .ارات در کارنامه هایشان کم نیستگونه افتخ
گویـد کـه اصـحاب   مـیامام سجاد علیه السالم از تجارتی بدون زیان سـخن. ب

  . پیامبر در راه دوستی او بدان رسیدند
پیشتر گفتیم که در ماجرای نماز جمعۀ پیامبر چگونه با شنیدن صدای فروشـندگان 

ط تعداد معدودی در کنار حضرتش دوره گرد، پیامبر را در حال نماز تنها گذاشتند و فق
  . ماندند

توان تمام صحابه را مشمول چنـین اوصـافی دانـست یـا فقـط    میبا این وصف، آیا
  بعضی از آنان  واجد این صفت هستند؟

: گویـد  مـیبینـیم کـه در بـارۀ شـیعه  میبا این توضیحات، ضعف کالم شربینی را
 آنها مگر اندک شـماری و دشـمنی دشمنی آنها با صحابه و تکفیر صحابه و لعن تمام«

     .»آنها با اهل سنت و تکفیر آنها

  سخن پایانی فصل اول 
اما اشکاالت . از کالم ما در مورد اشکاالت عمومی بر این کتابای    این است پاره

 نیـز مطـرح اسـت کـه در – یعنی شبهه های خصوصی و مسائل متفرقه -اختصاصی  
ولی چـون . ته تمام آنها برگرفته از کلمات دیگران استالب. پردازیم  میفصل دوم بدانها

  . کنیم، آنهم گزیدۀ آن مسائل  میدر کتاب شربینی آمده، در مورد آنها بحث
بررسی این موارد منتخب بـرای . به راستی تمام مباحث کتاب، ارزش مناقشه ندارد

  .آن است که االزهر بفهمد به چه شکست علمی گرفتار آمده است





  
  
  
  
  
 
  

  فصل دوم 
  اشکاالت اختصاصی





  
  
  
  

  مقدمه 
اکنون به اشکاالت جزئـی . در فصل اول به اشکاالت کلی کتاب شربینی پرداختیم

  . رسیم تا صحت و سقم مدعاهای او روشن شود  میکتاب
پیش از آن باید ادعای بزرگ او را بررسی کنیم، ادعایی که آن را اصل قرار داده تا از 

او در ورای ایـن مـسائل،  . زنـد  مـیین کار به هـر چیـزی  چنـگآن دفاع کند و برای ا
حقیقت اخـتالف صـحابه در زمـان پیـامبر و پـس از : پوشاند، از جمله میرا  حقایقی

رحلت حضرتش، و حقیقت وجود دروغ و افترا در میان گروهی از آنـان، تـا آنجـا کـه 
  .   کردندبرخی از آنان تحّدی خود با سنت نبوی را در حضور پیامبر اعالم

  : کوشد تا وجود دو مکتب را انکار کند  میشربینی
  . بیتیکی مکتب تسلیم و تعبد در برابر حکم الهی یعنی مکتب اهل

  . دوم مکتب رأی شخصی و مداخلۀ آن در برابر حکم الهی یعنی مکتب خلفا
  انکـار– چـه در زمـان حیـات پیـامبر و چـه پـس از آن –او وجود این دو مکتب را 

  . کند می
  :شربینی گوید

امت اسالم تا زمان رحلت پیامبر و آغاز دورۀ صـحابه، امتـی بـود کـه در تـسلیم «
جست، با نّصی   نمیبر آنها تقّدم:  شیوۀ واحد داشت) قرآن و سنت(نسبت به دو وحی 

 اگـر ـپرداخت، و هیچ کالمـی را از هـیچ کـس   نمیکرد و به تحریف آن  نمیمعارضه
  . پذیرفت  نمیـمخالف قرآن و سنت بود 
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صحابه بزرگوار و تابعین بدین شیوه پیش رفتند، تا آنجا که اقوال شاّذ و جهت گیری 
به قرآن پناه آوردند تا اندیشه ای  هر فرقه.. .های انحرافی در فضای مسلمانان پدید آمد

اما قرآن آنها را از پای در . های خود را یاری رسانند و دیدگاه های خود را حمایت کنند
. سپس به سنت روی آوردند تا خواستۀ خود را در آن بیابند، ولی ناکـام ماندنـد.. .آورد

لذا احادیثی جعل شد، و احادیثی را ضعیف دانـستند، و شـماری زیـاد از احادیـث را 
   ١»...تحریف کردند

کنم که شربینی کالم   میپیش از اینکه بطالن بخش اول کالمش روشن شود، اشاره
او در .  و بخش دوم کالمش را دروغ شمرده بدون اینکه خـود بدانـدخود را نقض کرده

  : نویسد  می»آغاز جعل حدیث و تبّری اصحاب از آن«جای دیگر کتابش تحت عنوان 
نظر اول اینکه در زمـان حیـات : علما در مورد آغاز ظهور جعل حدیث دو نظر دارند«

  .تر فاروق حماده چنین استنظر دکتر صالح الدین ادلبی و دک. پیامبر آغاز شده است
داند که به قتل عثمان منجر شـد و از کینـه  ای می نظر دوم آغاز جعل حدیث را فتنه

دکتر سباعی حّد فاصل بین پاکی سّنت تـا آلـودگی . های دشمنان اسالم  شعله گرفت
  ٢».داند  میآن به دروغ و جعل را سال چهلم هجری

 در آن را مرتکـب شـدند، در زمـرۀ در هر حال، کسانی که  جعل حدیث و افزونـی
اگر نظر اول را بپذیریم، صراحت دارد که ایـن کـار . صحابه و تابعین هستند نه دیگران

بر مبنای نظر دوم نیز باید کار صحابه و تـابعین . در زمان حیات پیامبر آغاز شده است
ۀ کنانی  یعنی ابوالطفیل عامر بن واثل– سال وفات آخرین صحابی ١١٠باشد، زیرا سال 

پس در سال چهلم گروه زیادی از صحابه در قید حیات بودنـد، چـه رسـد بـه .  است–
گوینـد کـه جعـل و تحریـف و طعـن در حـدیث پـس از دورۀ   میپس چگونه. تابعین

  !صحابه و تابعین آغاز شده است؟

                                                           
   ١١ – ١٠: ١شربینی  .١
   ٤٠٢ – ٤٠١: ١شربینی  .٢
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این تکّلف نتیجۀ . اند هکند که این جاعالن و دروغگویان منافق بود  میشربینی ادعا
واقعیت، وجـود اهـل جعـل و دروغ . ر وجود افراد نکوهیده در میان صحابه استانکا

عالوه بر اینکه برخی از صحابه بعضی . است، مانند ابوهریره و ولید بن عقبه و دیگران
این واقعیت، این مدعا را که دروغگویـان و جـاعالن منـافق . دیگر را دروغگو شمردند

  . کند  میبودند، سست

  ی روش صحابه و تابعینمدعاي یکسان .1
پردازیم که امت در زمان پیـامبر و صـدر اسـالم   میاکنون به شّق اول کالم شربینی

 رضـهاو بـا آن نـصوص مع. جـستند  نمـییک روش داشتند و بر کتاب و سـنت تقـدم
  . تا آخر کالمش که نقل شد.. . پرداختند  نمیکردند و به تحریف آن نمی

  : گوییم  میدر پاسخ
 شواهد در اینجا بسیار زیادند، کـه. دهد  میی عکس مدعای او را نشانمتون تاریخ

ای  اینک پـاره. رساند چنین جعل و تحریف هایی در زمان صدر وجود داشته است می
  : از آن شواهد

 نیـك آورد، خبـری برایتـان فاسـقی اگـر ایـد، آورده ایمان که کسانی ای« آیۀ .یکم
 ایـد کـرده آنچـه از] بعـد، [و برسـانید آسـیب ار گروهـی نـادانی به مبادا کنید، وارسی
  ١».شوید پشیمان

پیـامبر او را بـه سـوی بنـی . این آیه در شأن ولید بن عقبة بن ابی معـیط نـازل شـد
آنگـاه بـه . آنها را تهدید کـرد. وقتی او را دیدند، به سوی او شتافتند. لق فرستادطالمص

  . اند هرگشته و مرتد شدسوی پیامبر بازگشت و خبر داد که آنها از اسالم ب
پیامبر، پس از اینکه بنی المصطلق اسالم آوردند، ولید را بـه : در روایتی آمده است

آنهـا را . تافتندشـوقتی از ورودش خبردار شدند، سواره بـه سـویش . سوی آنها فرستاد

                                                           
 ٦: حجرات.  ١
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آنگاه به سوی پیامبر بازگشت و خبر داد که آن گروه تصمیم به قتل او گرفتـه و . ترسانید
در این حال بودنـد کـه . پیامبر تصمیم به جنگ با آنها گرفت. اند هصدقات خود را نداد

ما شنیدیم که فرستادۀ شما بـه ! ای رسول خدا: نمایندگان آنها نزد پیامبر آمدند و گفتند
پس او شروع بـع . آمدیم تا او را بزرگ بداریم و زکات خود را بپردازیم. آید  میسوی ما

پندارد که ما برای جنگ با ایـشان بیـرون   می ما خبر رسید که پیامبرو بهبرگشت نمود، 
 یعنی »فاسق«خداوند این آیه را فرستاد و ولید را . به خدا سوگند چنین نیست. آمده ایم

  . کاذب نامید
  . فاسق یعنی کاذب: ابن زید و مقاتل و سهل بن عبدالله گفتند

  .کند  میا گناهفاسق یعنی کسی که آشکار: حسن وراق گفتلا ابو
  ١.کند  نمیفاسق کسی است که از خدا حیا: ابن طاهر گفت

امیـر المـؤمنین علیـه الـسالم در زمـان . فسق ولید میان مسلمانان شهرت داشـت
شـاهدان . عثمان او را حد زده بود، در زمانی که ولید از سوی عثمـان والـی کوفـه بـود

نوشـیده کـه در مـسجد قـی کـرده عادل بر این مطلب گواهی دادند که او آنقدر شراب 
  :حطیئه گفت. شاعران در این مورد شعرها گفتند. است

  شهد الحطیئة یـوم یلقـی ربـه
  

  رعــــذأّن الولیــــد أحــــّق بال  
  

ــت صــالتهم ــد تّم ــادی و ق   ن
  

  أ أزیــدکم ُســکرًا و مــا یــدری  
  

ــا ــأبوا أب ــوا ف ــو أذن ــب ول   وه
  

ــوتر   ــشفع و ال ــین ال ــت ب   لقرن
  

ــ ــوا عنان    إذ جریــت ولــوكکّف
  

 ٢ لـم تـزل تجـریكترکوا عنان  
 

                                                           
بـسیاری : ابـن کثیـر گویـد. ٧٩ – ٧٨: ٢٦تفسیر طبـری : بنگرید. ٣١٢ – ٣١١: ١٦تفسیر قرطبی  .١

که این آیه در بارۀ ولید بن عقبة بن ابی معیط فرود آمد زمانی که پیامبر او را برای گـرفتن اند  هآورد
 از طرق مختلف روایت شده و بهترین طریق آن روایت این خبر. صدقات بنی المصطلق فرستاد

   .٤١٥: ٢ تفسیر بیضاوی .٢١٠ - ٢٠٨: ٤تفسیر ابن کثیر . امام احمد در مسند است
   ٩٧٥: ٣، تاریخ المدینة ٥٧: ٣١، تهذیب الکمال ٤٦: ٧فتح الباری  .٢
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حق ولیـد دهد که  کند شهادت می حطیئه روزی که خدایش را مالقات می: ترجمه
زیرا او در حالی که نماز تمام . استبرای معذرت خواهی از او نسبت به دیگران بیشتر 

فهمیـد فریـاد زد کـافی اسـت یـا بیـشتر  شده بود در حالی که مست بود و چیزی نمی
نخواستند ای ابا وهب در حالی که اگر اجازه داده بودند بین شـفع و وتـر پس . بخوانم

افسار تو را زمانی که در حال تاختن بودی کشیدند، و اگـر افـسارت را . کردم جمع می
  .تاختی رها کرده بودند تا اکنون می

علی بن ابی طالب علیه السالم بـشوراند امیر مؤمنان خواست دیگران را بر   میولید
  : در شعرش چنین گفت. تش را به قتل عثمان متهم کندو حضر

  بنی هاشم رّدوا سالح ابن اختکم
  

  وال تنهبــــوه ال تحــــّل مناهبــــه  
  

ای بنی هاشم اسلحه پسر خواهرتان را بازگردانید، و از او دزدی نکنیـد کـه : ترجمه
  .دزدی از او جایز نیست

  :گویدفضل بن عباس پاسخ او را در شعری طوالنی داد که در آن 
  هـل صـّفور نـازحأوأنت امـرؤ مـن 

  

ــ   ــهكفمــا ل ــا مــن حبیــب تعاتب    فین
  

ــ ــان أّن ــزل الرحم ــد أن ــق كوق  فاس
  

  ١ فی اإلسـالم سـهم تطالبـهكفما ل  
  

ای و در میان ما دوستی  و تو شخصی هستی از خاندان صفور که فرار کرده: ترجمه
ه و تـو را فاسـق خوانـده و خداوند درباره تو آیه نازل کـرد. نداری که او را سرزنش کنی

  .است پس تو در اسالم سهمی برای مطالبه کردن نداری
  :نویسد  میشربینی در بارۀ این آیۀ مبارکه

حال که روایت فاسق . خداوند به ما امر فرموده که در مورد خبر فاسق توقف کنیم«
ی شود، با وجود اینکه عقیده اش صحیح است، روایت کافر به طریـق اولـ  نمیپذیرفته

  ٢»پذیرفته نیست، زیرا کفر بدتر از فسق است
                                                           

   ٢٥: دیوان فضل لهبی : شعر و تخریجات آن را بنگرید .١
  . ٤١٨ – ٤١٧: ١شربینی  .٢
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 فراموش کرده که به ولید بن عقبۀ صحابی و گواهی قـرآن بـه  یا سهواً در اینجا عمداً 
  . فسق او اشاره کند

تـوان   نمیکند که بر خبر فاسق اعتماد  میشربینی در جای دیگر به این آیه استدالل
    ١. اولی اعتماد نشایدپس به اخبار خاورشناسان کافر، به طریق. کرد

  . کند  می– عمدی یا سهوی –در اینجا نیز از این اشارۀ مهم غفلت 
  : گوید  میشربینی در بارۀ موارد زیر چه

  ٢ ُبسر بن ارطاة و خون ریزی های اوـ
 از »وزغ«م بـه عنـوان کَ م و مروان، طرد آنها از مدینه به امر پیامبر، وصف َح کَ  َح ـ

  ٣زبان پیامبر
                                                           

   ١٤٥: ١شربینی  .١
او مرد شّری بود، آن هم به خاطر افعال شّر بزرگی که در اسالم انجـام : گوید یحیی بن معین می.  ٢

اند درباره سر بریدن عبدالرحمن و قثم  داد، و از آن جمله است آنچه اهل خبر و حدیث نقل کرده
وی مادرشان، و به مدینه رفـت و دو پسر عبیدالله بن عباس در حالی که کوچک بودند آن هم جل

پس از پیامبر اسـتواری : و دارقطنی گفت. کارهای زشتی در آنجا مرتکب شد و بسیاری را کشت
بر دین نداشت، و در یمن طایفه همدان را غارت کرد و زنانشان را بـه اسـارت گرفـت، کـه آنـان 

در مدینه ویران کرد، و در آخـر ها را  اولین زنان مسلمانی بودند که به اسارت گرفته شدند، و خانه
و تعداد کسانی که بسر کـشته بـود بـه سـی ] ١٨٠: ١أسد الغابه . [عمرش کودن و نفهم شده بود

و بسر همان است که در صـفین ] ١٧: ٢شرح حدیدی [ای را به آتش کشید  رسید و عده هزار می
 و مناقب ٢٣: ٤دایه و النهایه الب: نگاه کن[عورتش را درآورد تا از ضربه امیرالمؤمنین رهایی یابد 

  ]١٦٦: خوارزمی
های حکم را برشمرده و متـذکر شـده   که در آنجا بعضی از زشتی٣٤: ٢نگاه کنید به اسد الغابه .  ٣

که رسول خدا صلی الله علیه وآله او را در حالی که مروان در صلبش بود لعن نمـوده و از مدینـه 
ون راندنش احادیث زیادی نقل کرده که نیازی بـه ذکـر بیرون رانده است، سپس درباره لعن و بیر

ها نیست، ولی این نکته یقینـی اسـت کـه پیـامبر صـّلی اللـه علیـه وآلـه بـا حلـم زیـادش و  آن
  .پوشی ایشان از آنچه خوش نداشت، این کار را به خاطر زشتی کار وی انجام داده است چشم
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  ١ان و معاویه و یزید، لعن آنها بر زبان پیامبرابوسفیـ 
  ٢و جعل حدیث به نفع معاویهخونریز  سمرة بن جندب ـ

                                                                                                                                        
تاب الفتن و المالحـم از مـستدرک و وی از حاکم در ک:  گفته٤٢٢: ٢و در حیاة الحیوان دمیری   

آمد مگر اینکه او را نزد پیـامبر  طفلی به دنیا نمی: عبدالرحمن بن عوف روایت کرده که وی گفت
وزغ : آورد تا برای او دعا کند، پس مروان نزد ایشان آمـد، پیـامبر فرمـود صلی الله علیه و آله می

  . صحیح استسندش: سپس گفته. پسر وزغ، و ملعون بن ملعون
ابا سفیان سوار بر شترش بود، و افسارش بـه دسـت معاویـه بـود و : از عبدالله بن عمر نقل شده.  ١

راند، پس پیامبر آنکه سوار بر شتر بود و آنکه افـسار بـه دسـت او بـود و  یزید بن معاویه آن را می
  ]٣٥٧: ٨تاریخ طبری . [راند را لعن نمود آنکه شتر را می

...: باشـند  راویان سند را بررسی کرده که روایت از راویان صحیح مـی: می گفتو ابن حجر هیت  
عمرو بن عاص بر فراز منبر رفت و به علی علیه السالم دشنام داد، پس از آن مغیره بن شـعبه نیـز 

منبر برو و پاسخ ایـن دو را بـده، پـس : پس به امام حسن علیه السالم گفته شد. همین کار را کرد
کنم مگر اینکه قول دهید اگر  آنچه گفتم درست بـود مـرا تـصدیق   این کار را نمیحضرت فرمود

ای عمـرو و : کنید، پس قول دادند، پس حضرت منبر رفت و حمد و ثنای خدا نمود، پس فرمود
دانید که پیامبر صلی الله علیه و آله افساردار و راهبر را لعـن  ای مغیره شما را به خدا قسم، آیا می

شـرح نهـج : ، همچنین نگـاه٥٥: تطهیر الجنان. [بلی:  یکی از آنها معاویه بود؟ گفتندنمود، که
  ]٢٨٩: ٦حدیدی 

. مردی زکات مال خود را داد و سپس دو رکعت نماز خواند، پس سـمره دسـتور داد او را کـشتند.  ٢
ای کـار : وای بر تو برای چه او را هنگام عمل خوبش کـشتی؟ پـس گفـت: ابوبکره به وی گفت

تو و برادرم در آتش هـستید، : ابوبکره گفت. برادر تو زیاد است، او به من چنین دستور داده است
رستگار شد هر کس که زکات داد، و خـدا «: تو و برادرم در آتش هستید، و این آیه را تالوت نمود

  .»را به یاد آورد و نماز به پا داشت
 کوفه رفت، هنگامی که بازگشت سمره هـشت زیاد سمره را به جای خود در بصره نهاد و به سوی  

  .هزار نفر را کشته بود
روی سر سـمرة بـن جنـدب ایـستاده بـودم کـه : و ابوالمعلی جنانی از پدرش نقل کرده که گفت  

اسـالم : گفت دینت چیست؟ پس می: پرسید چندین مرد را نزد او آوردند، از هر کدام از آنان می
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  ١ ابوموسی و شرکت در نقشۀ قتل پیامبر در لیلة العقبةـ
   آوردن اکثر آنها از روی حقیقت و صداقت نبودم مؤّلفة قلوبهم که اسالـ

  ...و پرسش های دیگر
هـم معاصـران و . غ بستن بر رسول خدا شهرت داشتابوهریره دوسی به درو. دوم

و روایات او خود به صدای بلند، بر ایـن اند  ههم آیندگانش این مطلب را به روشنی گفت
  . زند  میواقعیت فریاد

  : نویسد  میابن ابی الحدید
 ابوهریره در نظر مشایخ ما شخصیتی ضعیف دارد و  روایات او را: ابوجعفر گفت«
و شایسته تر آن است ! کنی  میزیاد روایت: ر او را با تازیانه زد و گفتعم. پسندند نمی

  . که تو را دروغ زننده بر پیامبر بدانم
گـاه باشـید: از علی علیه السالم روایت است که فرمود  یـا –دروغگـوترین مـردم ! آ

  .  بر رسول خدا، ابوهریره دوسی است–دروغگوترین زندگان : فرمود
رسد کـه   میخبری از رسول خدا به ما: که به ابو حنیفه گفتمابویوسف روایت کرده 

                                                                                                                                        
گفـت او را جلـو  پـس مـی. ، و قـرآن رهبـر مـن اسـتدین من است، و محمد پیامبر من اسـت

همـه . [زدند، پس اگر راست گفته باشد این اقرار او به نفعش خواهـد بـود آوردند و گردن می می
  .] آمده است١٨٦ ـ ١٨٥: ١٣ و ٢٢٠ ـ ٢١٩: ٥آنچه نقل شد در انساب االشراف 

دیم، پس پیامبر صلی الله علیه من و سمره و ابو هریره در یک اتاق نشسته بو: و ابو محذوره گفت  
پس سمره آخرین . میرد در آتش است آنکه آخر همه می: و آله دو طرف در اتاق را گرفت و فرمود

  ]٢٢٠: ٥انساب االشراف : بنگرید. [فرد بود که مرد
روایت شده که معاویه چهارصد هزار درهم به سمره بن جنـدب داد و : و ابو جعفر اسکافی گفت  

اآلیه در شأن علی بن ابی طالب نازل شـده، » ومن الناس من یعجبک قوله« که آیه او روایت کرد
: بنگریـد. [اآلیه درباره عبدالرحمن بن ملجم نازل شده است» ومن الناس من یشری نفسه«و آیه 

  ]٧٣٠: ٤شرح نهج 
  .توضیحات در این باره پیشتر ذکر شده است، مراجعه فرمایید.  ١
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صحابه همگـی عـادل انـد مگـر : کنی؟  فرمود  میبا قیاس ما مخالف است، با آن چه
   ١» ابوهریره و انس بن مالک را در شمار آنان یاد کرد کهچند تن

کنـد کـه عمـر و   مـیاز نّظام معتزلـی نقـل» تأویل مختلف الحدیث«ابن قتیبه در 
  ٢.دانستند  میعثمان و علی و عایشه، همگی ابوهریره را دروغگو

  : نویسد  میآنگاه در جواب او
این سخن نّظام که ابـوهریره را از زبـان اینـان دروغگـو خوانـده، بایـد گفـت کـه «

ابوهریره نزدیک به سه سال صحابی پیامبر بوده و احادیث بـسیاری از حـضرتش آورده 
ت آورد که دیگر بزرگان صـحابه و پیـشتازان در ایمـان بـه وقتی این همه روای.. ..است

چگونه : پیامبر نشنیده بودند، به او تهمت زدند و آن همه روایت را انکار کردند و گفتند
  این همه حدیث  را از پیامبر شنیده ای؟ چـه کـسی همراهـت بـود تـا ـ به تنهایی –تو 

  شهادت دهد؟ 
بـسیار طـوالنی فت، زیرا روزگار بر آن دو گر  میعایشه بیش از دیگران بر او سخت

   ...شد 
و امر کرده بود که روایـات .. .گرفت  میعمر نیز بر او و زیاد روایت کردنش سخت

مراد او این بود که مردم به وسـعت در عمـل نیفتنـد و آلـودگی در . اندکی از او بیاورند
بیابـانگردان منـشر حدیث راه نیابد و تـدلیس پـیش نیایـد و دروغ از منـافق و فـاجر و 

  ٣»...نشود
                                                           

زیـرا .  شـیعه نیـست– بـه اعتـراف شـربینی –ابن ابی الحدید . ٦٨ – ٦٧: ٤شرح ابن ابی الحدید  .١
اگـر «: شربینی گوید. نداردای  داند، که یک فرد شیعه چنین عقیده  میخالفت سه خلیفه را بحق

یک شیعه امامت ابوبکر و عمر و عثمان را صحیح بداند، باید بطالن والیت علی و فرزنـدانش را 
  کالم خود را نقض کرده و ابن ابی الحدید ٩٩: ١البته در همان کتاب ). ٩٠: ١شربینی( »بپذیرد

  .  را معتزلی خوانده است
   ٢٨ – ٢٧: ١تأویل مختلف الحدیث  .٢
باید توجه کرد که شربینی منافقـان را فقـط .  نقل به اختصار٤٣ – ٢٨: ١تأویل مختلف الحدیث  .٣
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اما کالم امام علی علیه السالم را . دهد  میابن قتیبه همچنان به تأویالت خود ادامه
  : کند که به ابوهریره فرمود  نمیانکار
زیرا ابـوهریره هـر وقـت حـدیث بـه پیـامبر . »!چه زمانی پیامبر دوست تو بوده؟«

   ...ستم گفت، دوستم را دیدم دوستم مرا حدیث کرد، دو: گفت  میداد،  مینسبت
بعالوه متن روایات او از . دانند  میروشن است که آن چهار تن ابوهریره را دروغگو

دانشوران . بست  میدهد که او چگونه به خدا و پیامبر دروغ  میپیامبر، به روشنی نشان
  . ندا هو ضعف بیشتر مرویات او را نشان داداند  هدر این مورد کتابهایی مستقل نوشت

. ری در صحیح را از ابوهریره ببینـدبرای انسان خردورز کافی است  که روایت بخا
  : در آنجا به پیامبر نسبت داده که فرمود

وقتی مگس در ظرفی افتاد، باید آن را وارونه کند، آنگاه دور افکند؛ زیـرا در یـک «
    ١»بال آن شفا و در بال دیگر بیماری است

رده و برای تأیید مضمون آن همین مـضمون را از حـدیث شربینی این خبر را نقل ک
ابوسعید خدری و انس بن مالک آورده، آنگاه از یک پزشک مصری معاصر در جهـت 

گوید که یک پزشـک معاصـر غربـی نیـز چنـین   میآورد و  میصحت متن آن مطالبی
  .بدون اینکه برای هیچ یک از ادعاهای خود، دلیل و مدرک بیاورد. نوشته است

اگر در یک بال مگس شفا باشد و : گوییم  میر به تمام این مطالب تسلیم شویم،اگ
در یک بال دیگر بیماری، از کجا بفهمیم که مگس با کـدام بـال در ظـرف غـذا افتـاده 

  است؟ 
.  نمونۀ دیگر از احادیث ابـوهریره، آفـرینش آسـمانها و زمـین در هفـت روز اسـت

                                                                                                                                        
 را" فـاجر و اعرابـی"  تعبیـرات دیگـر یعنـی ولی در اینجا ابن قتیبـه. کند  میبه دروغگویی متهم

  . افزاید می
او این حدیث را از بخاری نقل کرده و برای دفاع از آن بـسیار دسـت و . ٣٤٢: ٢شربینی : بنگرید .١

  . پا زده است
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  :  کرده که گفتمسلم در صحیح خود، از ابوهریره روایت
خـدای عزوجـل خـاک را در روز شـنبه، کوههـا : پیامبر دستم را گرفت و فرمـود«

یکشنبه، درختان دوشنبه، مکروه سه شنبه، نور چهارشـنبه، جنبنـدگان پنجـشنبه و آدم 
علیه السالم را در ساعت بعد از عصر جمعه آفرید که آخـرین مخلـوق خـدا بـود، در 

   ١». شبواپسین ساعت جمعه بین عصر تا
این حدیث در تضاّد آشکار با آیات قرآن است که خلقت جهان در شش روز بـوده 

  : است
 روز شـش در را زمین و آسمانها که است خدایی آن شما پروردگار حقیقت، در« ـ
  ٢»آفرید
   ٣»آفرید هنگام شش در را زمین و آسمانها که کسی اوست و« ـ

 روز شـش در اسـت، دو آن میـان کـه ار آنچه و زمین، و آسمانها که کسی همان«ـ 
  ٤».آفرید
 هنگـام شـش در اسـت دو آن میـان که را آنچه و زمین و آسمانها حقیقت، در و« ـ

  ٥»آفریدیم
 – ماننـد حـدیث مگـس –شربینی اساسًا این روایت را نیاورده تا گرفتار دفـاع از آن 

  . نشود
ست که وقتـی بـر نمونه دیگر مالقات ملک الموت با حضرت موسی علیه السالم ا

. آن بزرگوار وارد شد، آن پیامبر خدا سیلی بر او زد کـه چـشمش از کاسـه بیـرون آمـد
                                                           

، صفة القیامة و الجنة و النار، باب ابتـداء الخلـق و ١٤٠ – ١٣٩: ١٧صحیح مسلم با شرح نووی  .١
  خلق آدم 

 ٣: ، یونس٥٤: رافاع.  ٢

  ٤: ، حدید٧: هود.  ٣
 ٤: ، سجده٥٩: فرقان.  ٤

  ٣٨: ق.  ٥
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خواهـد   نمـیکـهای  مرا نزد کسی فرسـتاده: ملک الموت نزد خداوند بازگشت و گفت
بـار دیگـر نـزد موسـی بـرو و بـه او : خداوند چشمش را به او بازگردانید و گفت! بمیرد
  ١. تا آخر خبر.. .بگو

: به او گفـت. ملک الموت نزد موسی علیه السالم آمد: در روایت مسلم آمده است
ملـک . موسی به روی او سیلی زد و چشم او بیـرون آمـد. ندای خدایت را پاسخ گوی

خواهد   نمیکه مردن راای  مرا نزد کسی فرستاده: الموت نزد خدای تعالی رفت و گفت
حال نزد بنده ام برگرد : او بازگردانید و گفتخداوند چشمش را به . و چشم مرا در آورد

   ٢.  تا آخر خبر–.. .و به او بگو
ابوهریره روایت کند که خداونـد، آدم را بـه صـورت . نمونه دیگر، خلقت آدم است

شود مانند آدم شصت   میهر کس وارد بهشت.... .خویش آفرید، با طول شصت ذراع
پیوسته طول آنها کم شده تـا بـه امـروز رسـیده البته . اند هخالیق همه اینگون. ذراع دارد

    ٣. است
آیـا پـر شـدی؟ و : گویند کـه  میدر قیامت به جهنم. نمونه دیگر قضیۀ جهنم است

 نهـد و  مـیآنگاه خداوند پای خـود را در دوزخ. طلبم  میهنوز افزونی: گوید  میدوزخ
  ٤!خاموش! خاموش: گوید می

.  کند کـه همـه صـحیح اسـت  می احمد نقلابن عبدالبّر در مورد این سه روایت از
                                                           

بخـاری آن را از اسـتادش یحیـی بـن .  وفاة موسی و ذکره بعد٩٢٧ باب ٦١٩: ٢صحیح بخاری  .١
روایـت بخـاری و : در متن تلفیق دو روایت آمـده اسـت. موسی از عبدالرزاق روایت کرده است

  . ٢٧٤: ١١مصّنف عبدالرزاق 
  .  کتاب الفضائل،  باب من فضائل موسی١٨٤٣: ٤صحیح مسلم  .٢
 و صـحیح ٣٨٤: ١٠المصنف عبـدالرزاق : بنگرید. ، باب بدء السالم٢٢٩٩: ٥صحیح بخاری  .٣

  .  باب یدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطیر٢١٨٣: ٤مسلم 
 بـاب ٢٤١١: ٦یـد بخـاری نیز بنگر. »و تقول هل من مزید« باب قوله ١٨٣٥: ٤صحیح بخاری  .٤

  » ان رحمة الله قریب من المحسنین«ماجاء فی قوله تعالی 
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کند مگر بدعت گـزار یـا   نمیاسحاق نیز گفته که اینها صحیح است و کسی آنها را رها
  .سست رأی

عقیدۀ اهل سنت و پیشوایان فقه و اثر در مورد این مـسئله و «:افزاید  میابن عبدالبّر 
و .  آورد و تـصدیق کـردمشابه آن، این  است که باید به آنچه از پیـامبر رسـیده، ایمـان

    ١نخواهیم که جزئیات و کیفیت را مشخص کنند
 چه نـام – که در دین بدان مأموریم –این کار بجز تعطیل اندیشه : سخن ما این است

دارد؟ این سخن جز مصادرۀ فکر بشری چیست؟ چگونه بپذیریم که خداوند پای خود 
و چگونه کلیم الله تصور شود . استخداوند بلند مرتبه تر از این را در جهنم بگذارد؟ 

  که برای عالقه به حیات دنیا چشم ملک الموت را کور کند؟ 
او اهـرام را دیـده و . کند  میشگفتی بیشتر در این است که شربینی در مصر زندگی

جسدهای مومیایی شدۀ آنان در آنجا موجود است که اندازۀ آنها مانند انسانهای فعلـی 
اسی اندازۀ جمجمه های بشر صدها هزار یا میلیون هـا سـال کشفیات باستانشن. است

به اندازۀ توصـیف ابـوهریره ای  افسانهای  کدام یک از آنان اندازه. دهد  میپیش را نشان
  دارد؟ 

  : ابن کثیر گوید» خداوند خاک را آفرید«در مورد حدیث 
 علی بن مدینی و بخاری و شـماری از. این حدیث از غرائب صحیح مسلم است«

کـه انـد  هحافظان حدیث در بارۀ آن سخن گفته و آن را از کـالم کعـب االحبـار دانـست
اما مطلب بر بعضی از راویان مـشتبه شـده و آن را مرفوعـًا . ابوهریره از او شنیده است

  ٢»اند هنقل کرد
امـا ایـن قـوم بـرای . پس حدیث از اباطیل ابوهریره از کعب االحبار یهودی اسـت

، گرچه این سکوت و حرمـت اند هبوهریره بر آن مهر سکوت زدحفظ حرمت پوشالی ا

                                                           
   ١٤٨ – ١٤٧: ٧التمهید  .١
  .  بقره٢٩ ذیل آیۀ ٧٠: ١تفسیر ابن کثیر  .٢
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نهادن به بهای سبک شدن حقایق قرآن و آموزه های پیامبران و تعطیل عقل انسان تمام 
  .شود

با عرض پـوزش از سـاحت قـدس . شود  نمیقصۀ جعلیات ابوهریره به اینجا تمام
شود، زیرا در این مـوارد   میهپیامبران بزرگوار الهی به چند نمونه در کمال اختصار اشار

  .»کافی استای  باخرد را اشاره«: بعالوه. متأسفانه مجال تفصیل نیست
  ١. نگریستند  می موسی علیه السالم عریان بیرون آمد و بنی اسرائیل به عورتشـ
امـر کـرد کـه  گرفـت، نیـشگونای او را  طر اینکـه مورچـهبه خـا یکی از پیامبران ـ

  ٢سوزانند ها را ب سرزمین مورچه
  ٣. ما برای شک کردن سزاوارتریم از ابراهیمـ

  ٤!من سه بار دروغ گفتم: ابراهیم گفتـ 
  ٥. و موارد ضد عقل و ضد قرآن دیگر که از نقل آن چشم پوشیدیم

این همه را بیفزایید به مطالبی که پیشتر گفتیم که عمر و عثمان و عایشه و علی علیه 
توان ادعا کـرد کـه صـحابه یـک   میآنگاه چگونه. تندالسالم ابوهریره را دروغگو دانس

  روش داشتند؟ 
  تقدم بسیاری از صحابه بر کتاب و سنت  :سوم

                                                           
  . بال طوفان من السیل١٢٤٩: ٣صحیح بخاری  .١
 ١٧٥٩: ٤ صحیح مـسلم ، باب اذا حرق المشرک المسلم هل یحرق؟١٠٩٩: ٣صحیح بخاری  .٢

   ٣٢٢٥ ح ١٠٧٥: ٢ سنن ابن ماجه ،باب النهی عن قتل النمل
  »ونّبئهم عن ضیف ابراهیم« باب قوله ١٢٣٣: ٣صحیح بخاری  .٣
 ١٧٤٦: ٤، همـان کتـاب »اهیم خلیالرواتخذ الله اب« باب قوله تعالی ١٢٢٥: ٣صحیح بخاری  .٤

اری و من اعتق جاریتـه اتخاذ السر« باب ١٩٥٥: ٥، همان کتاب »ذریة من حملنا مع نوح«باب 
   باب من فضائل ابراهیم الخلیل ١٨٤٠: ٤، صحیح مسلم »ثم تزوجها

نوشتۀ مرحوم آیـة اللـه محمـد » سیری در صحیحین«در این مورد رجوع شود به کتاب ارزشمند  .٥
  )مترجم. (صادق نجمی که شواهد بیشتری آورده و بررسی کرده است
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دعای نویسنده را خواندیم که امت اسالم تا زمان رحلـت پیـامبر و صـدر اسـالم، ا
دیدیم که این سخن سست است و رویدادها و حقایق، سستی آن را . یک روش داشت

و در نظـر برخـی از صـحابه کـاری ال اعتراض به پیامبر و تقدم بـر امث. دهند  مینشان
  . دانستند  میکه پیامبر را فردی عادیای  ی بوده، به گونهعاد

که دو ای  ، به گونهاند هدانشوران نمونه های فراوانی از این حقیقت ثبت و  ضبط کرد
  : شود  میخّط روشن در حیات پیامبر دیده

  . امر الهی پیامبر است، بدون تردید و تحیریک خط که سر نهادن به او
 عـارض روبـروتو خط دیگر که پیوسته در برابر کـالم حـضرت خـاتم بـا تردیـد و 

کرد، و مرتکب کارهایی نـاروا در محـضر آن   میو همواره با حضرتش مناظره شد، می
  ١.شدند، که برشمردن آنها خود به چند مجلد کتاب نیاز دارد  میجناب

که هر انسان منصفی اقرار ای  شود، به اندازه  مینها یادآهایی از  ا نمونهاینک در اینج
کوشند چنین   میکند که صحابه یک روش واحد نداشتند، و بعضی از معاصران بیهوده

  . پنداری را بر اندیشه ها تحمیل کنند
  :نمونه اول، ذیل آیۀ شریفه است

 پیـشی]  کـاری هـیچ در [امبرشپیـ و خـدا برابر در اید، آورده ایمان که کسانی ای«
  ٢».داناست شنوای خدا که بدارید پروا خدا از و مجویید

 رساند که گروهی از صحابه خود را مقـّدم بـر پیـامبر  میاین آیه کریمه به صراحت
  . دانستند می

 هـم ،که در میان عرب، جفا و بی ادبی وجودداشتاند  هعالمان گفت«: ُقرُطبی گوید

                                                           
هاد شرف الدین، منع تدوین الحدیث شهرسـتانی، و نفحـات النص و االجت: در این مورد بنگرید .١

افزاید کـه کتـاب اول و دوم   میمترجم(. الجبروت عالمۀ معاصر شیخ محمد حسن اصطهباناتی
  ). به فارسی ترجمه شده و در دسترس قرار دارند

 ١:  حجرات.  ٢
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  ١.ر و هم در لقب زشت نهادن بر مردمدر  مخاطبه با پیامب
  : نویسد  میابن کثیر

بر خالف کتـاب و سـنت : علی بن ابی طلحه از ابن عباس آورده که این آیه یعنی«
از اینکـه روی کـالم انـد  همردم نهی شـد: عوفی از ابن عباس آورده که. سخن مگویید

مدهید تا اینکه خـدای مطلبی به پیامبر پیشنهاد : مجاهد گوید. پیامبر، سخنی بگویند
در شـرایع دیـن، حکمـی : ضحاک گویـد. تعالی خیر را بر زبان آن جناب جریان دهد

نـه در گفتـار بـر خـدا و : سفیان ثوری گویـد. خارج از کالم خدا و رسول اجرا مکنید
  ٢» .رسول تقدم جویید و نه در عمل

بوت پیـامبر آیه خطاب به کسانی است که به توحید خداوند و ن«: نویسد  میطبری
در بارۀ جنگهایتان یا در امر دینتان پیش از کالم خـدا و : فرماید  میبه آنها. ایمان دارند

  ٣»رسول سخن مگویید، مبادا بر خالف خدا و رسول حکم رانید
این آیه در بارۀ منافقانی فرود آمـد کـه صـدای : حسن گوید«: نویسد  مینیشابوری

بردند تا شأن  پیامبر  را سبک بشمارند و مسلمانان   میخود را بیش از صدای پیامبر باال
در ـ پس در آیـه، مـراد از ایمـان . مؤمنان از این کار نهی شدند. ضعیف نیز چنین کنند

یـا اینکـه .  یا به معنای ایمان زبانی است یا ایمـان قلبـی ـیا ایها الذین آمنوا: صدر آیه
 خالص باشد کـه ماننـد منافقـان مراد، ایمان حقیقی است تا نوعی تأدیب برای مؤمنان

عمل نکنند و در سخن گفتن با پیامبر صدای خود را پایین آورند تا حـشمت و مهابـت 
   ٤»حضرتش رعایت و پاسداری شود

کند که آیه در بارۀ بعضی از منافقـان نـازل شـد کـه   میابو السعود از حسن روایت

                                                           
  ٣٠٠: ١٦تفسیر قرطبی  .١
   ٢٠٥: ٣تفسیر ابن کثیر  .٢
   ٧٤ – ٧٣: ٢٦تفسیر طبری  .٣
   ٧٤: ٢٦تفسیر نیشابوری در حاشیه طبری  .٤
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    ١.بردند  میصدای خود را بیش از صدای پیامبر باال
آورد که عبدالله بن زبیـر   میبخاری از ابن ابی ملیکه. ک به کالم بخاری بنگریداین

قعقـاع :  ابوبکر گفت. خبر داد که گروهی از بنی تمیم بر رسول خدا وارد خواهند شد
. اقـرع بـن حـابس امیـر بـر آنـان باشـد: اما عمر گفت. بن معبد را بر آنان امیر قرار ده

من نخواسـتم بـا : عمر گفت. رای مخالفت من گفتیاین سخن را فقط ب: ابوبکر گفت
در این حال آیـه نـازل . با هم در افتادند تا اینکه صدایشان باال گرفت. تو مخالفت کنم

   ٢.»... مجویید پیشی]  کاری هیچ در [پیامبرش و خدا برابر در «: شد
صحابه کند که او تقّدم   میمعنا و شأن نزول آیه کالم شربینی را به صراحت تکذیب

  . کند  میبر خدا و رسول یا بر کتاب و سنت را انکار
  : نمونه دیگر از تقدم بر پیامبر و تسلیم نشدن در برابر حضرتش این است

و . پیامبر، ابوبکر و عمر را به قتل شخصی از خوارج امر فرمود که در حال نماز بود
 از مسند –ی معتبر تسنن حافظان حدیث و صاحبان کتابها. آنها این کار را انجام ندادند

  : که گفتاند  ه از انس بن مالک آورد–و سنن 
 دیدگان را خیـره ،شخصی در زمان پیامبر بود که تعبد و تالش او در عبادت بسیار«

وصـف او را بـرای حـضرتش . او را به نام نزد پیـامبر یـاد کـردیم، نـشناخت. کرده بود
ایـن :  و به پیامبر نشان دادیم، گفتـیمیک بار از نزدیک دیدیم. گفتیم، باز هم نشناخت

گوییـد کـه در   مـیشما در بارۀ کسی با مـن سـخن: فرمود. گفتیم  میاست آن مرد که
  ....  از شیطان هستآثاریچهره اش 

                                                           
   ١١٥: ٨تفسیر ابوالسعود  .١
در تفـسیر . ٥٤٦: ٧ کتاب التفسیر، سـورة الحجـرات، الـدر المنثـور ١٨٣٤: ٤صحیح بخاری  .٢

آیه در مجادلۀ ابوبکر و عمر در حضور پیامبر نازل شد که اقرع بن حـابس امیـر «: جاللین گوید
 و در بارۀ کسانی فرود آمـد کـه صـدای خـود را در حـضور پیـامبر بـاال.  معبدباشد یا قعقاع بن

  ) ٦٨٤: ١تفسیر جاللین (» برند می
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کشد؟ ابوبکر   میکدام یک از شما او را: پیامبر فرمود. آن شخص مشغول نماز شد
او مـشغول نمـاز اسـت، امـا ! ان اللهسبح: با خود گفت. رفت و او را در حال نماز دید

چـه کـردی؟ : پیامبر پرسـید. بازگشت. پیامبر ما را از کشتن نمازگزاران نهی کرده است
و شما ما را از قتل نمازگزاران نهی کرده . خوش نداشتم در حال نماز او را بکشم: گفت

  .اید
ال سـجده رفت و او را در حـ. کشد؟ عمر پذیرفت  میچه کسی او را: پیامبر پرسید

پیـامبر از او خبـر . اونیـز بازگـشت. ابوبکر که برتر از من بود، او را نکشت: گفت. دید
  . دیدم در حال سجده است، و خوش نداشتم در آن حال او را بکشم: گفت. پرسید

. اگر بـه او رسـیدی: فرمود. من: کشد؟ علی گفت  میچه کسی او را: پیامبر فرمود
شد، دونفـر از   میاگر او کشته: پیامبر فرمود. ازگشتعلی ب. آن شخص رفته بود. رفت

   ١. کردند  نمیامتم با هم اختالف
  :نمونه دیگر

گروهـی از قـریش بـه : احمد در مسند از علی علیـه الـسالم روایـت کـرده اسـت
گروهی از بندگان . ما به شما پناهنده و هم قسم هستیم: گفتند. خدمت پیامبر رسیدند

ه عالقـه بـه دیـن و آمـوزش آن ندارنـد و از امـالک و امـوال مـا کـاند  هما نزد شما آمد
 درست: گویی؟ گفت  میچه: پیامبر به ابوبکر فرمود. ، آنها را به ما بازگرداناند هگریخت

 چـه: از عمـر پرسـید. رنگ چهرۀ پیامبر عـوض شـد. گویند که پناهنده به شمایند می
بار دیگر رنگ چهرۀ پیـامبر . اند هگویند که به شما پناه آورد  میراست: گویی؟ گفت می

                                                           
: ١، نوادر االصـول ٦٤: ١الزهد ابن مبارک : بنگرید. ٣٤١: ٦، از مسند ابویعلی ٤٠٩: ٢االصابة  .١

ف این حـدیث طرق مختل«:   از ابویعلی، گوید٢٥٨ – ٢٥٧: ٧، مجمع الزوائد ٤١ اصل  ٢٢٢
 از ابوسـعید خـدری و بـه نقـل از آن در ١٥: ٣، مسند احمد »را در باب جنگ با خوارج گفته ام

، حلیـة ٢٤٥ – ٢٤٤: ٢ که رجال آن را ثقه دانسته اسـت، العقـد الفریـد ٢٢٥: ٦مجمع الزوائد 
    ٢٩٨: ٧، البدایة و النهایة ٢٢٧: ٣االولیاء 
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   ١.عوض شد
  :نسائی در خصائص آن را آورده با این زیادت

 به خـدا سـوگند، خداونـد کـسی بـر شـما بـر! ای گروه قریش: آنگاه پیامبر فرمود
 بر مبنـای –برخی از شما را :  یا–او شما را . انگیزد که قلبش را بر ایمان آزموده است می

: آیا منم آن فرد؟ بـه هـر دو فرمـود: بکر و عمر جداگانه پرسیدندابو. زند  میدین ضربه
در آن زمـان علـی بـه . نه، او کسی است که به وصله کردن نعلین خود مـشغول اسـت

  ٢.وصله زدن نعلین خود مشغول بود
  .تخّلف متخّلفان از سپاه ُاسامه :نمونه دیگر

نسبت به آن تخلف کننـد، پیامبر امر فرمود سپاه اسامه تجهیز شود، و کسانی را که 
   ٣.لعن کرد

 مانند ابوبکر، عمر، ابوعبیده، سعد و مانند –هیچ یک از سران مهاجرین و انصار را 
ولی برخی از آنان درنـگ کردنـد و بیمـاری رسـول خـدا را بهانـه .  استثنا نکرد–آنها را 
ت اسـامه جمعی نیز به امار. برخی در سپاه اسامه شرکت کردند ولی بازگشتند. آوردند

  . اشکال گرفتند
  »اختالف صحابه در تخّلف از سـپاه اسـامه«عضد ایجی در مواقف، تحت عنوان 

  :گوید
سپاه اسامه را تجهیز کنید : گروهی پیروی از کالم پیامبر را اصل گرفتند، که فرمود«

امـا گروهـی بـه بهانـۀ بیمـاری پیـامبر، از آن تخلـف . و لعنت خدا بر متخّلفان از آن

                                                           
 آن را آورده و اسـناد آن را ٦٩: ٢الحادیـث المختـارة ضـیاء مقدسـی در ا. ١٥٥: ١مسند احمـد  .١

  . داند  می"حسن"
 از احمد و سنن سعید بن منصور و ١٢٧: ١٣متقی در کنز العمال . ٦٩: خصائص امیر المؤمنین .٢

  . ابن جریر نقل کرده و ابن جریر سند را صحیح دانسته است
  ٢٣: ١، الملل و النحل ٥٢: ٦شرح ابن ابی الحدید : ، نقل از آن٧٧: السقیفة و فدک .٣
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   ١»کردند
 امـا ٢.ابوبکر و عمر در شمار کسانی بودند که وظیفۀ شرکت در سپاه اسامه داشتند

  . دانند  میشبانه بازگشتند و تخلف کردند، و برنامۀ سقیفه را چیدند که همگان
  نمونه دیگر

طلحه به عایـشه و . از اصحاب به ازدواج با همسران پیامبر طمع بسته بودندای  پاره
  : آیات زیر در این مورد نازل شد. م طمع داشتندعثمان به ام سلمه چش

 از پـس را زنـانش] نبایـد [مطلقـاً  و برنجانیـد، را خدا رسول ندارید حق شما و«ـ 
 بـزرگ]  گنـاهی [همـواره خـدا نـزد] کار [این که چرا درآورید، خود نکاح به او]  مرگ[

  ٣».است
  ٤».داناست چیزی هر به خدا قطعاً  دارید پنهان را آن یا کنید فاش را چیزی اگر« ـ

 مـادران همـسرانش و اسـت] نزدیکتر و [سزاوارتر خودشان از مؤمنان به پیامبر« ـ 
  ٥»ایشانند

 و دنیـا در را آنـان خـدا رسـانند، مـی آزار را او پیامبر و خدا که کسانی گمان، بی« ـ
  ٦».است ساخته آماده آور خّفت عذابی برایشان و کرده لعنت آخرت

                                                           
  ٢٣: ١، الملل و النحل ٦٥٠: ٣المواقف  .١
، شرح ابـن ٣١٧: ٢، الکامل ابن اثیر ١١٣: ٢، تاریخ یعقوبی ٦٦: ٤، و ٩٠: ٢طبقات ابن سعد  .٢

، ٣٣٩: ٢، سیره نبوی زینی دحالن ٢٢٤: ٢، سمط النجوم العوالی عاصمی ١٥٩: ١ابی الحدید 
: ١، انـساب االشـراف ١٨٠: ٤ب کنز العمال در هامش مسند احمـد ، منتخ٣١٢: ٥کنز العمال 

، تـاریخ ابـی ٢٣٤:: ٣، سیره حلبی ٦٨: ١، ُاسد الغابة ٣٩١: ٢، تهذیب تاریخ ابن عساکر ٤٧٤
   ١٥٦: ١الفداء 

 ٥٣: احزاب.  ٣

 ٥٤: احزاب.  ٤

 ٦: احزاب .  ٥

 ٥٧: احزاب.  ٦
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م آور بر زبان آوردند که اگر ضرورت تبیین حقایق نبـود، صـفحات آنان کلماتی شر
ولی چه باید کرد؟ اینک بـا عـرض پـوزش از مقـام قدسـی . آلودیم  نمیکتاب را بدان

آوریـم، بـا ایـن   مـیاز عبـارات راای  رسول خدا و پیروان راستین حضرتش فقط گوشه
  .  جاری شدتوضیح  که این سخنان در زمان حیات پیامبر به زبان آنان 

چرا محمد هر یک از زنان ما را که بخواهد، پس از مـرگ مـا بـه نکـاح خـود در « 
اگـر محمـد «، »آورد، ولی ما نتوانیم همسران او را پـس از رحلـتش تـصاحب کنـیم؟

  . »کنم  میبمیرد، با عایشه ازدواج
    ١.این سخنان به گوش پیامبر رسید و سخت آزرده خاطر شد

  نمونه دیگر
  ه و عثمان در روز ُاُحد، و ارادۀ تغییر دین به یهود و مسیحیتفرار طلح

در میان مردم این خبر پیچید کـه «: کند که  ُسّدی گفت  میابن جریر طبری روایت
 یعنی کسانی که از معرکه جنگ به –بعضی از اصحاب صخره . پیامبر کشته شده است

 نزد عبداللـه بـن ُابـّی ای  کاش فرستاده:  گفتند–سوی کوه های اطراف میدان گریختند 
پـیش از . محمـد کـشته شـد! ای گروه! فرستادیم تا برای ما از ابوسفیان امان بگیرد می

  ٢»...آنکه گروه مخالف برسند و شما را بکشند، به قوم خود برگردید
 دوسـتاِن  را  نـصاری و یهـود ایـد، آورده ایمـان کـه کسانی ای«: فرماید  میدر قرآن

                                                           
، تفـسیر ابـن ٦٠: ٨، تفسیر ثعلبـی ٢٢٥: ٢٥، تفسیر فخر رازی ٢٢٩ – ٢٢٨: ١٤تفسیر قرطبی  .١

، اســباب ٣٧٣: ٥، معــانی القــرآن نحــاس ٣٠ – ٢٩: ٢٢، تفــسیر طبــری ٥٠٦ – ٥٠٥: ٣کثیــر 
، الدر المنثـور ٤٣٣:: ٣، االصابة ٢٠١: ٨، طبقات ابن سعد ٢١٣: ٦، زاد المسیر ٢٤٣: النزول 

ولی از عثمان نـام اند  هصراحت گفتتمام این منابع نام عثمان را به . و منابع دیگر. ٢١٥ – ٢١٤: ٥
 – ٣٣٧: ٣دالئـل الـصدق : بنگریـد. مگر ُسّدی که نام عثمان را نیز صراحتا آورده استاند  هنبرد

 اثبات چنین اهانتی به ساحت مقدس رسول خدا از سـوی طلحـه در اثبـات مـدعای مـا .٣٣٩
  . کافی است

   ٢٦: ٤، البدایة و النهایة ٨٠: ٢نثور ،  الدر الم٢٠١: ٢،، تاریخ طبری ١٤٩: ٤تفسیر طبری  .٢
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 بـه را آنها شما از کس هر و. دیگرند بعضی دوستان آنان از بعضی ] که [مگیرید] خود[
  ١».نماید نمی راه را ستمگران گروه خدا آری،. بود خواهد آنان از گیرد، دوستی

  : سدی ذیل این آیه گوید
من دوستی یهودی در شـام : وقتی به یاران پیامبر در احد ضربه زدند، عثمان گفت«

دا یهـود بـر مـا امن نگرانم که مب. گیرم  میروم و از او امان  مینزد او. دارم به نام دهلک
. روم که دوستی مسیحی دارم  میمن به شام: طلحة بن عبیدالله نیز گفت. مسلط شوند

یکـی از : سـدی گویـد. گیرم چون نگرانم که مسیحیان بر ما تسّلط یابند  میاز او امان
  . درآیدنصاری خواست به دین  میآنها قصد داشت یهودی شود و دیگری

. طلحه نزد پیامبر رفت، در حالی که علی بن ابی طالب علیه السالم نزد پیامبر بـود
مـالی در شـام دارم، : طلحه برای حرکت به شام، از رسول خدا اجازه خواست و گفت

 گذاری و از نزد ما  میدر چنین وضعیتی ما را تنها: پیامبر فرمود. بروم و بگیرم و برگردم
علی علیه السالم به غضب در . ا طلحه درخواست خود را بارها تکرار کردروی؟ ام می

به پسر بانوی حضرمی اجازه بده، به خدا سوگند کسی که ! ای رسول خدا: آمد و گفت
طلحـه سـکوت . رسـد  نمـیو کسی که یاری نکند، به ذلت. یابد  نمییاری کند، عزت

  : اینجا بود که آیه نازل شد. کرد
 سـوگندهای خداوند به که بودند اینان آیا«: گویند می اند، آورده انایم که کسانی و«

 یعنی که اعمـال اینـان ٢»شد تباه اعمالشان هستند؟ شما با جّدا که خوردند می سخت
کنـد کـه همـراه باشـما   میآن شخص برایتان سوگند یاد: فرماید  میخداوند. نابود شد

   ٣»شود  میورزد، پس عمل او نابود  میاما نفاق. مؤمن است

                                                           
  ٥١: مائده.  ١
  ٥٣: مائده.  ٢
 صدر روایت را از تفسیر سدی ٧٦: ٤ثعلبی در تفسیرش .  نقل از تفسیر سدی٤٩٤: ٢الطرائف  .٣

 من بـه دهلـک یهـودی: یکی از مسلمانان گفت«: نویسد  می.آورده، اما بدون ذکر نام این دو تن
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ای  برای بیدار شدن اصحاب طلحه و عثمان، همان روایت اول کافی است که پـاره
خواستند بـا منافقـان پیونـد دوسـتی بریزنـد،   میاز صحابه که اصحاب صخره بودند،

 که با پیامبر مخالفت کردند و در دشوارترین دهد  مینشانچنانکه گروهی از صحابه را 
  . لحظات، تنهایش گذاشتند

کنـد کـه در جهـت   مـییا این است همداستانی که شربینی در مورد صحابه ادعـاآ
  !تسلیم به سنت نبوی آهنگ واحد داشتند؟

اساسًا بخش مهمی از صحابه دلبستگی زیـادی بـه دورۀ جاهلیـت داشـتند و روح 
بـه . کردند  میلذا برخوردهای شگفتی. اسالم و مقام رسالت و وحی را نفهمیده بودند

  .شود  می اشارهچند نمونه
 کـه از –عمر بن خطاب نزد پیامبر آمد و نوشـته هـایی از یکـی از دوسـتانش . الف

به پیامبر پیشنهاد کرد که از آن نوشته هـا کمـک .  در دست داشت–یهود بنی زریق بود 
که رگهای گردنش  سـرخ ای  پیامبر به غضب آمد، به گونه! بگیرد و بر علم خود بیفزاید

چه عـاملی : انصار یک صدا گفتند.   فراخوان داد»الصالة جامعة« سپس با ندای. شد
  ١.. .پیامبر را به خشم آورده؟ سالح برگیرید، سالح بر گیرید

صفیه بنت عبدالمطلب عمۀ پیامبر فرزند خردسالی از دست : ابن عباس گوید. ب
ان کـه بـد. فریادهایت را شـنیدم: گفت. عمر با او  مالقات کرد. گریست  میداده بود و

به . پیامبر خبردار شد و به غضب در آمد. خویشاوندی تو با پیامبر، سودی برایت ندارد
                                                                                                                                        

 شـوم و از او امـان  مـیمن به فالنی نصرانی در شام ملحـق: گر گفتو شخص دی.... .پیوندم می
  »این آیه نازل شد و هر دو را از این کار نهی کرد. گیرم می

: ٣، مـسند احمـد ١٧٤: ١٠، مجمـع الزوائـد ٣١٣: ١٠، المـصنف عبـدالرزاق ٥٢: تقیید العلم .١
 ذیـل مـادۀ ٤١٢: ٣ق، الفـائ٢٧: ، الـسنة ابـن ابـی عاصـم٢٢٨: ٦، مصنف ابن ابی شیبه ٣٨٧

و انـک «دقت کنید که غضب پیامبر در حالی است که او بسیار بخشنده و مـصداق آیـۀ ". هوک"
پـسر «:  آورده که پیـامبر بـه عمـر فرمـود٣٢٨: ١٥نووی در المجموع . است» لعلی خلق عظیم

  » آیا تو در حقانیت من تردید داری؟! خطاب
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پیامبر به منبر رفت و پس . مردم گرد آمدند. بالل فرمود تا مردم را با ندای اذان گرد آورد
پندارند که خویشاوندی من به   میچه شده که برخی افراد: از حمد و ثنای الهی فرمود

شـود مگـر سـبب و   مـیرساند؟ هر سبب و نسبی روز قیامت گسـسته می نکسی سود
  ١.. .نسب من که در دنیا و آخرت پیوسته است

پسرش نزد پیامبر آمد و از او خواست که جامۀ خـود . عبدالله بن ُابّی درگذشت. ج
وقتـی پیـامبر . را به عنوان کفن او قرار دهد، برای او آمرزش بخواهد و بر او نماز گزارد

  ٢]و مانع شد[است برای نماز برود، عمر جامۀ او را کشید خو
اعتراض عمر به پیامبر در صلح حدیبیه مشهور است، با غلظت و خـشونتی کـه . د

 کـرد و پیـامبر  مـیکـالم پیـامبر را ردّ  او همـواره. در کالمش نسبت به آن جنـاب بـود
بـرای ایـن « :گفـت  مـی و عمـر٣»پـذیری؟  نمیمن رضایت دادم، ولی تو«: فرمود می

از زمـانی کـه اسـالم «: گفـت  مـی و پیوسته٤»برنامه کارهای مختلف انجام داده بودم
  ٥»آورده بودم،  شک نکرده بودم که آن روز به تشکیک افتادم

                                                           
 از عبـدارحمان بـن ابـی رافـع ٤٢٤: ٢٤یر طبرانـی ، در معجم کب٢١٦ – ٢١٥: ٨مجمع الزوائد  .١

بدان که محمد سودی بـه حـال تـو :  گفت– عمۀ دیگر پیامبر –مانند این آمده که عمر به اّم هانی 
  ...نخواهد داشت

 کتـاب ١٢٠: ٨ و ١١٦: ٧، صـحیح مـسلم ٢٠٦: ٥ کتاب اللباس، همان ٢٦: ٧صحیح بخاری  .٢
، صحیح ابـن ٣٤٣: ٤، سنن ترمذی ٣٧: ٤نن نسائی ، س٤٠٢: ٣صفات المنافقین، سنن کبری 

   ٤٤٧: ٧حبان 
   ٧٠٦: ٢سیره حلبی  .٣
: ٦ سوره حجرات، الدر المنثـور ٢١٣: ٤ کتاب الصلح، نفسیر ابن کثیر ١٨٢: ٣صحیح بخاری  .٤

این جمله یعنی اینکه برای نقض صحیفه پیشین :  گوید٢٢٤: ١١ابن حبان در صحیح خود . ٧٧
  . دمکارهایی انجام دا

، الدر المنثور ١٢٩: ٢٦، تفسیر طبری ٣٣٩: ٥،، مصنف عبدالرزاق ٢٢٤: ١١صحیح ابن حبان  .٥
در خبـر صـحیح آمـده «:  صالحی شامی در سبل الهدی و الرشاد گویـد.،، تفسیر ثعلبی٧٧: ٦
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ثعلبـی تردیـدهای . عمر تنها فرد اهل تردید در آن زمان نبود، اما فرد شاخص بـود
 .کنـد  مـی مـسجد الحـرام را گـزارشصحابه نسبت به رؤیای پیامبر  در مورد ورود به

اصحاب پیامبر در حالی بیرون آمدند که نسبت به فتح شک نداشتند، بـه «: نویسد می
وقتی صلح حدیبیه را دیدند، تردیدی بـس سـخت در . دلیل رؤیایی که پیامبر دیده بود

پس از اسـالم آوردن، شـک نکـرده : عمر گفت.. ..دلها افتاد که تا حّد هالک رسیدند
  ١»م مگر آن روزبود

یکی از سخنان شگفت انگیز عمر، سخنی است که در بیماری واپسین پیـامبر . ـه
در آن . خواست نوشتاری بنویسد کـه پـس از او هرگـز گمـراه نـشوند  میپیامبر.  گفت

زمان عمر کلماتی بر زبان آورد که معنای واقعی تقدم بـر خـدا و رسـول و رّد کـالم آن 
وقتی بیماری پیامبر شـدت «: کند که ابن عباس گفت می بخاری روایت. جناب است

عمـر . بیایید برایتان نوشتاری بنویسم که پس از من هرگز گمراه نـشوید: گرفت، فرمود
. گفت بیماری بر پیامبر غلبه کرده و قرآن در اختیار ما است کـه بـرای مـا بـس اسـت

از نزد من برخیزید که : پیامبر فرمود. حاضران به اختالف افتادند و سر و صدا زیاد شد
! چـه مـصیبتی! مـصیبت: گفـت  مـیابن عباس بیـرون آمـد و. نزاع نزد من روا نیست

     ٢».نگذاشتند  پیامبر نوشتار خود را  بنویسد
و چـه پـنج ! پـنج شـنبه: گفـت  میابن عباس«: کند که  میبخاری همچنین روایت

: گفـت  مـی.ریخت  میهاگریست تا آنجا که اشک او بر ریگ   میگفت و  می!شنبه ای
نوشتاری برایتان بنویـسم : فرمود. بود که درد رسول خدا شدت گرفتای  روز پنج شنبه

                                                                                                                                        
و همواره کـالم رسـول . من هرگز پس از اسالم شک نکرده بودم جز آن روز: است که عمر گفت

  . »کرد می خدا را رد
   ٦٠ – ٥٩: ٩تفسیر ثعلبی  .١
حـسبنا کتـاب "دقت شود که جملۀ .  کتاب العلم، باب کتابة العلم١٢٠ – ١١٩: ١صحیح بخاری  .٢

  . ر از نگارش و تدوین حدیث در زمان حکومتش بودمزمینۀ اصلی منع ع" الله
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آنها به منازعه افتادند، با آنکه منازعه نـزد پیـامبر روا . که پس از من هرگز گمراه نشوید
رهایم کنید که حالت خودم بهتـر : فرمود. گوید  میپیامبر هذیان: برخی گفتند. نیست

    ١».خوانید  میاست از آنچه شما مرا بدان فرا
درد ! چه پـنج شـنبه ای! روز پنج شنبه«: کند که ابن عباس گفت  میبخاری روایت

برایتان بنویسم که هرگز پـس از مـن گمـراه ای  نوشته: فرمود. رسول خدا شدت گرفت
 هـذیان: گفتنـد. آنها به منازعه افتادند، با اینکه منازعه نـزد پیـامبر روا نیـست. نشوید

رهایم کنید که آنچـه مـن در : فرمود. کالم او را رّد کردند! گوید، از خودش بپرسید می
  ٢».خوانید  میآنم، بهتر است از آنچه مرا بدان فرا

 مرض موت رسـول خـدا را «: کند که ابن عباس گفت  میبخاری همچنین روایت
بـشتابید کـه برایتـان : ودپیـامبر فرمـ. دریافت، در حالی که اشخاصی در خانـه بودنـد

درد بر پیـامبر : بعضی از حاضران گفتند. نوشتاری بنویسم که پس از من گمراه نشوید
. در خانه اختالف افتـاد. غلبه کرده و قرآن در اختیار شما است که برای ما کافی است

سخن و اختالف . بعضی سخنی دیگر گفتند. بگذارید نوشتاری بنویسد: بعضی گفتند
  . برخیزید:  پیامبر فرمود.زیاد شد

با سر و صدای خود، نکذاشتند کـه پیـامبر ! چه مصیبتی! مصیبت: ابن عباس گفت
  ٣»چیزی بنویسد که گمراه نشوند

در خانـه . مرض موت بر پیامبر رسـید«: کند که ابن عباس گفت  میبخاری روایت
یتـان نوشـتاری بشتابید که برا: پیامبر فرمود. اشخاصی بودند، از جمله عمر بن خّطاب

                                                           
   کتاب  الجهاد و السیر، باب جوائز الوفد ٤٩٠: ٢صحیح بخاری  .١
   ٨٧١ کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاته ح ٣١٨ – ٣١٧: ٣ بخاریی صحیح .٢
عینی در شرح بخاری . ٨٧٢ کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاته ح ٣١٨: ٣صحیح بخاری  .٣

عمـدة القـاری . (اشخاصی که در خانه بودند، صحابۀ پیامبر بودند نه اهل بیت حضرتش: گوید
٦٣: ٩(  
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قرآن در . درد بر پیامبر غلبه کرده است: عمر گفت. بنویسم که پس از من گمراه نشوید
بعـضی . حاضـران اخـتالف و منازعـه کردنـد. اختیار ما است که برای ما کافی است

منازعه و اختالف  . و بعضی دیگر کالم عمر را گفتند. امر پیامبر را اطاعت کنید: گفتند
  . برخیزید: پیامبر فرمود. د شدنزد پیامبر زیا
مصیبت بزرگ وقتی بود که با سر و صدا و اختالف  نگذاشتند : گفت  میابن عباس

   ١».پیامبر نوشتاری بنویسد
 کـه بـه حـدیث –در باب این حـدیث » الجمع بین الصحیحین«حمیدی در کتاب 
 یانهـذ: شأن او چیست؟ عمر گفت: کند که گفتند  می تصریح–قرطاس مشهور است 

  ]نین نسبت هاییچپناه بر خدا از [ ٢. گوید می
پیـامبر روز : در طبقاتش به سند خود از ابن عباس نقل کرده کـه گفـتو ابن سعد 

شنبه چـه  روز پنج: کرد ادامه داد شنبه مریض بود و در حالی که ابن عباس گریه می پنج
قلـم و کاغـذی : فرمـودیامبر صلی الله علیه وآله زیاد شـد، و درد پ! ای؟ شنبه روز پنج

ابـن عبـاس . ای بنویسم که پس از آن هیچگاه گمراه نشوید بیاورید تا برای شما نوشته
! گویـد پیامبر خدا هذیان مـی: پس بعضی از اشخاصی که نزد ایشان بود، گفت: گفت

پـس ! پـس از چـه؟: بیاوریم آنچه خواسته بودید؟ پیامبر فرمود: پس به پیامبر گفته شد
  .٣دیگر نخواست

و هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت نمود قبل : و سبط ابن جوزی گفته
                                                           

همان : نیز.  کتاب المرضی و الطب باب قول المریض قوموا عنی٢٢٦ – ٢٢٥: ٤صحیح بخاری  .١
   کتاب االعتصام بالکتاب  و السنة باب کراهیة الخالف ٧٧٤: ٤کتاب 

 عالمـه. ٢٨٠: و احقـاق الحـق شوشـنری ٣٣٣:  حلینهج الحق عالمه: به نقل از حمیدی در  .٢
باس روایت کـرده کـه عمـر  از صاحب صحاح سته در مسند ابن ع١٠٣:  در منهاج الکرامةحلی
، الجمـع بـین ٤٣٢: طرائف : نیز بنگرید. گوید و قران ما را کافی است  میاین مرد هذیان: گفت

  . ٩٨١ و ٩٨٠، حدیث ١٠ – ٩: ٢الصحیحین حمیدی 
  ٢٤٢: ٢طبقات ابن سعد .  ٣
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قلم و کاغذی برایم بیاورید تا برای شما بنویسم آنچـه را کـه : از وفاتش به اندگی گفت
  ١.گوید این مرد را رها کنید که هذیان می: عمر گفت. پس از آن با هم اختالف ننمایید
» نسیم الریاض فی شرح الـشفا للقاضـی عیـاض«تاب شهاب الدین خفاجی در ک

   کـه  روایـت شـده، - یعنی حدیث قرطـاس –در بعضی از طرق این حدیث «: گوید
  ٢»!گوید  میپیامبر هذیان: آمده که عمر گفت

پیامبر صلی الله علیه و آله هنگـام : و احمد به سند خود از جابر انصاری نقل کرده
: گفـت. ای بنویسد که پس از آن گمراه نـشوند وشتهوفاتش کاغذی درخواست کرد تا ن

  ٣.عمر بن خطاب مخالفت کرد تا اینکه از نوشتن جلوگیری کرد
این را به ! گوید  میاو را چه شده که هذیان: در بیماری پیامبر گفتند«: ابن اثیر گوید

نیم تا یعنی آن را خبری ندا. این بیان بهترین توجیه کالم است.. ..عنوان استفهام گفتند
 و در مـورد او چنـین گمـانی. گوینـده، عمـر اسـت. بر سبیل بدگویی یا هذیان باشـد

   ٤»!رود نمی
  : عینی در شرح صحیح بخاری گوید

ابی خّط . اند هعالمان در مورد نوشتاری که پیامبر قصد نوشتن داشت، اختالف کرد«
 روشـن خواست بـر امامـت پـس از خـود نـّص و کـالم  مییکی اینکه: دو وجه آورده

   ٥»...بگوید، تا فتنه های بزرگ بعدی مانند جنگ جمل و صفین پیش نیاید
اسـم .  با همـزۀ اسـتفهام»أهجر«: در روایتی آمده که عمر گفت«: ابن حجر گوید

برخـی . شود  میو بر پرگویی بی معنا اطالق.  به معنای هذیان است»ُهجر«این فعل، 

                                                           
 ٦٥: تذکرة خواص االمه.  ١

  ٢٧٨: ٤نسیم الریاض  .٢
 ٣٤٦: ٣مسند احمد .  ٣

   ٢٤٦ :٥النهایة  .٤
   ١٧١: ٢عمدة القاری  .٥
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  ١».دانند  میآن را استفهام انکاری
:  شـمرد  مـی را چنین بـر»هجر«ر شرح حدیث یادشدۀ بخاری معانی کلمۀ عینی د

تمام ایـن عبـارات و «: افزاید  میآنگاه. اختالط کالم، بدگویی، هذیان، سخن بی معنا
و هـر کـه . معانی ترک ادب و سخنان ناروا است که شایستۀ مقام قدسی پیامبر نیـست

  ٢».داده استچنین گفته، عبارات بسیار زشتی به پیامبر نسبت 
، اند ه آورد»أ هجر«تمام راویان بخاری «: عینی در شرح حدیث دیگر بخاری گوید

 و در روایـت دیگـر – بدون همزه – »هجر«در روایت دیگری . به صیغۀ استفهام انکاری
 هجر یعنی بـد: عیاض گوید.  به تکرار لفظ هجر آمده است– »هجر هجر رسول الله«

  . گوید  مییا هذیان. گوید می
در هر حال، اینگونه نسبت دادن  به پیامبر  روا نیست، محـال اسـت کـه از پیـامبر 

زیرا آن جناب معصوم است، در هر حالت، چه صـحت . چنین عمل یا سخنی سر زند
  ».و چه بیماری

.  نـداردای  کـه بیـشتر آن سـخنان فایـدهانـد  هدر مورد این رویداد سخن فراوان گفت
دانستند که نباید در   نمین این سخن، تازه مسلمان بودند وگفتنی این است که گویندگا

پنداشـتند کـه   میآنها پیامبر را مانند افراد عادی بشری. بارۀ پیامبر چنین مطالبی گفت
  . گوید  میدر هنگام غلبۀ بیماری هذیان

اع در نز: بدین روی، در حضور حضرتش به منازعه افتادند،  تا آنجا که پیامبر فرمود
در واقع، نزاع آنان نوعی رد کردن کالم پیامبر بـود چنانکـه . حضور پیامبری روا نیست

  ٣»دستور پیامبر را رد کردند« : در یکی از این گروه روایات، به صراحت آمده
 بـه – از جمله عینی –اینک خواننده باید قضاوت کند میان تصریح این همه محدث 

                                                           
   ٢٠٠: ١مقدمه فتح الباری  .١
   ٢٩٨: ١٤عمدة القاری  .٢
   ٦٢: ١٨عمدة القاری  .٣



 کتاب و عتاب........................................................................... ٢٢٠

 سوی، و میـان دیـدگاه شـربینی کـه روش صـحابه در رد کردن صحابه بر پیامبر از یک
کـه انـد  هتسلیم نسبت به پیامبر، یکسان بوده و آنان هرگز با یک نـّص مخالفـت نکـرد

  .معارضه با سنت نبوی باشد
دلگیـری . گریۀ ابن عباس گویـای عمـق فاجعـه اسـت. این سخنان، صریح  است

روی شما است که اینگونه و این تصریحات نیز پیش . پیامبر از اصحابش روشن است
  . سخنان، جرأت ورزیدن نسبت به حریم مقدس نبوی است

این مثالها که در باب اختالفات و تقدم بر پیامبر بر شمردیم، بایـد بـه ده هـا مـورد 
مشابه ملحق شود که اینان در کمال تکّلف آنها را به اخـتالف هـای اجتهـادی توجیـه 

  . اند هکرد
ت عمر گرامی پیـامبر بـا نوشـتن حـضرتش مخالفـت کسانی که در واپسین لحظا

  : گویند  میکردند، در مورد این آیه چه
 در را تـو آنکـه مگـر آورند، نمی ایمان که َقَسم پروردگارت به نیست، چنین ولی«ـ 
  ١»گردانند داور است اختالف مایه آنان میان آنچه مورد

  : گویند  میو در باب این آیه چه
  ٢».نیست  شود می وحی که وحیی بجز سخن  این.گوید نمی سخن هوس سر از و«

  و رّد او بـر پیـامبر٣محمد بن عبدالکریم شهرستانی در مورد حدیث ذوالخویـصرة
  : نویسد می

                                                           
 ٦٥: نساء.  ١

 ٤ و ٣: نجم.  ٢

در زمان حیات پیامبر هنگام تقسیم غنـائم بـه . او همان صحابی بود که بعدًا از سران خوارج شد .٣
به عدالت عمل کند که آن جناب سخت بر آشـفت و حضرتش اعتراض کرد و خواست که پیامبر 

اگر من به عدالت عمل نکنم، چه کسی عادل خواهد بود؟ بنگرید بـه تفاسـیر ! وای بر تو: فرمود
  )مترجم( سوره توبه ٥٨ذیل آیۀ  
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وقتی کسی با خروج بر امـام حـق، . این سخن، رودر رویی آشکار با پیامبر است«
که انسان را در گروه در شمار خوارج باشد، اعتراض بر پیامبر حق سزاوارتر است به این

 آیا این کار عقیده به حکم عقل نیست کـه چـه کـاری را نیکـو و چـه ١.خوارج در آورد
داند؟ آیا حکم به هوای نفس در برابر نّص نیـست؟ آیـا اسـتکبار در   میکاری را زشت

     ٢»امر به قیاس عقل نیست؟
  :نویسد  میوی در مورد اختالفات صحابه با پیامبر

در حـال بیمـاری و پـس از رحلـت پیـامبر بـین صـحابه رخ داد، اختالفاتی کـه «
  .. .اند هاختالفات اجتهادی است، چنانکه بعضی گفت

نخستین تنازعی کـه در بیمـاری آن جنـاب روی داد، بـه روایـت امـام محمـد بـن 
  ]روایت بخاری را آورده که پیشتر آوردیم[... .اسماعیل بخاری چنین است

. سـپاه ُاسـامه را تجهیـز کنیـد:  پیامبر بود کـه فرمـوداختالف دوم در زمان بیماری
و گروهی دیگر شدت بیماری حضرتش ... .گروهی اطاعت از پیامبر را واجب دانستند

  ....دهد  نمیرا بهانه آوردند و گفتند که دل ما به جدایی از آن جناب رضایت
از هر کس سخن : عمر بن خطاب گفت. اختالف سوم، در مورد رحلت پیامبر بود

بلکـه او را بـه آسـمان بـاال . کـشم  میشیر او راممرگ  محمد به میان آورد، با همین ش
  . بردند، همانند حضرت عیسی علیه السالم

خواسـتند بـه بیـت  ای می که عده.. .اختالف چهارم، در مورد محل دفن پیامبر بود
  ....المقدس ببرند

 ایـن امـت، اخـتالف در بزرگترین اختالف در. اختالف پنجم، در باب امامت بود
هیچ شمشیری در میان مسلمانان  حول یک محور دینی کـشیده نـشد . بارۀ امامت بود

                                                           
دقت کنید که ذوالخویصره پیامبر را به عدم عدالت متهم کرد، ولی عمر نسبت هـذیان بـه پیـامبر  .١

  . داد
  ٢١: ١لل و النحل الم .٢
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   ١.اند همانند شمشیری که در باب امامت در هر زمان کشید
  ...اختالف ششم، در بارۀ فدک و ارث بردن از پیامبر بود

. داختنـداختالف هفتم، در باب جنگ بـا کـسانی روی داد کـه زکـات خـود را نپر
  ...جنگیم  میبا آنها: اما گروهی گفتند. نباید مانند کافران با آنها جنگید: گروهی گفتند

اختالف هشتم، در زمانی بود که ابوبکر در هنگام وفات، نّص بـر جانـشینی عمـر 
  ....داشت

  ...اختالف نهم، در بارۀ امر شوری و اختالف نظر در باب آن بود
لمؤمنین علی علیه السالم پس از اتفاق امـت بـر او و اختالف دهم، در زمان امیر ا

  ٢...بیعت مردم با او روی داد
 حمـل" اجتهـاد"اما متعّصبان آنهـا را بـر . این اختالفها و دهها برابر آن، وجود دارد

کنند،   میبدعت های فقهی را نیز به اختالف در بارۀ مسائل فروع دین   توجیه. کنند می
  . استگاه آن، گردن ننهادن به اوامر کتاب و سّنت استبا اینکه روشن است که خ

  : چند نمونه را یادآوری کنیم
 بـه کـالم ،ولی در برابـر.  فاطمه دخت گرامی و یادگار پیامبر، فدک را مطالبه کردـ

  .استناد کردند» نحن معاشر األنبیاء ال نورث« خیالی
گویـد کـه   مـیعمـر. کنـد  می عمار یاسر با عمر بن خطاب در مورد تیمم مناظرهـ

وقتی کسی ُجُنب شد و آب نیافت، نماز از او ساقط است، حتی اگر تا آخـر عمـر آب 
 در چنین وضـعی، وظیفـه تـیمم – طبق آیۀ قرآن –داد که   نمیو تن به پاسخ عمار. نیابد
  . است
 بـا اینکـه ، عثمان، در زمان حکومت، َحَکم بن عاص اموی را به مدینـه برگردانـدـ

                                                           
 که مراد پیـامبر از نوشـتن کالمـی در آخـرین – که پیش از این آوردیم –به کالم خطابی دقت شود  .١

  .  لحظات عمر، نّص بر امامت پس از خود بود
   ٦٥١ – ٦٤٩: ٣المواقف : ، و همین مضمون در کالم ایجی در٢٧ – ٢٢: ١الملل و النحل  .٢
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 به این بهانه که پیامبر به او وعـده داده بـود ، را از مدینه طرد و اخراج کرده بودپیامبر او
  . پیآمد این اقدام، کارهای زشت حکم بود که به قتل عثمان انجامید. که بازش گرداند

آیا تمام این کارها و مخالفت های زشت با پیامبر و سنت آن جناب، و خون ریـزی 
  در پاسداشت سنت نبوی است؟ها و هتک حرمت ها، همداستانی 

رساند غیـر از آنچـه ایـن  ای می مروری شتابزده بر رویدادهای سقیفه ما را به نتیجه
  :کنند  میقوم ادعا

  .  نزاع در امر امامت به باالترین درجه رسیدـ
  .  همدیگر را به قتل تهدید کردندـ
  .  بر روی هم شمشیر کشیدندـ
هایش با اصحاب سقیفه ترور کردند و این کار  سعد بن عباده را به دلیل مخالفت ـ

  . را به جّنیان نسبت دادند
 به خانۀ علی علیه السالم حمله بردند و دست کم تهدید به سوزاندن کردند، اگـر ـ

  . روایاتی را که داّل بر سوزاندن است نپذیریم
با اینکه خون مـسلمان بـر بـرادر مـسلمانش .  در جهت کشتن یکدیگر کوشیدندـ
  .  استحرام
 و نگذاشتند در مقبرۀ مـسلمانان ، عثمان را کشتند و جسدش را در مزبله افکندندـ

  . گذاری کرد و دستورش به کشتن مسلمانان پایههایی که   به خاطر بدعتدفن شود
آیا این همه مخالفت با نصوص آشکار نبوی در جهت حفظ مال و خون و حرمـت 

ویارویی با حضرتش فقط به این است که بـه مسلمان نیست؟ آیا مخالفت با پیامبر و ر
؟ آیا تکـذیب عملـی رسـاتر از »پذیریم  نمیو کالمت راای  دروغ گفته«: زبان بگویند

  تکذیب زبانی نیست؟ 
گویید در بـارۀ حـارث بـن سـوید بـن   میچه. گیریم که از تمام اینها چشم بپوشیم

شـمار ردۀ اول صـحابه بـر صامت انصاری اوسی که از مجاهدان ُاُحد بود، و او را در 
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، و  کشت مجذر بن زیاد بلویبه خاطر قصاص در برابر، با اینکه پیامبر او را اند هشمرد
آیـا ایـن کـار بـا نـصوص اهـل وحـی . تصریح کرد به اینکه او در شمار منافقان نبـود

  »شوید؟  میاسالم آوردن گذشتۀ انسان را«: مخالف نیست که
ابن . اند هجر در قسم اول االصابه شرح حال او را آوردابن اثیر در اسدالغابه و ابن ح

بین اهل اثر اختالفی نیست که پیامبر او را در برابر مجذر بن زیاد کـشت، «: اثیر گوید
حارث مجذر را کشت چـون .. ..چون او مجّذر را در روز احد بطور ناگهانی کشته بود

انصار کشته بـود و بـه مجذر پدرش سوید بن صامت را در دوره جاهلیت در جنگهای 
در نتیجـه حـارث روز احـد او را دیـد و بـه .   برپا شـد»بعاث«سبب کشتن او رویداد 
   ١».قصاص پدرش کشت

و . که او هنگام کشته شدن،از نفاق برائت جستاند  هگفت«: ابن حزم اندلسی گوید
نم، من مجذر را کشتم، نه از روی نفاق  و نه به دلیل شک در دیـ! ای رسول خدا: گفت

  ٢».بلکه دیدم که پدرم را کشته و دیگر نتوانستم خود را باز دارم
حسان بن ثابت در بارۀ قتل مجذر به دست حارث و نزول جبرئیل که این قـضیه را 

  : به پیامبر خبر داد و قصاص کردن حارث سروده است
  ولکـمأیا حـار فـی سـنة مـن نـوم 

  

ــأ   ــت ویح ــلكم کن ــّرًا بجبری    مغت
  

ــا ــابن زی ــت ی ــهام کن ــین تقتل   د ح
  

  ٣بغــّرة فــی فــضاء االرض مجهــول  
  

ای حارث در غفلت خواب اولیه خود هستی یا ـ شرمت باد ـ بـه جبرئیـل : ترجمه 
کشتی به مجهول بودن آن سرزمین  ای، یا ای پسر زیاد هنگامی که او را می مغرور شده

  !مغرور شده بودی؟
و از مشارکین در احـد ند ا هاست که او را در شمار اصحاب برشمردای  این صحابی

                                                           
   ٣٣٢: ١اسد الغابه  .١
  ٣٣٧: رة انساب العرب جمه .٢
  ٢٨٠: ١االصابة  .٣
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بوده است و تصریح شده که منافق نبوده است، بلکه برای انتقام و خونخواهی جاهلی 
  .چنان کرد

ای را مخفیانـه بـرای  و مانند آن است آنچه حاطب بن ابی بلتعه انجام داد، که نامـه
کفار نوشت و در آن یادآور شد که رسول خـدا قـصد جنـگ بـا آنـان دارد، و در حـال 

، در حالی که پیامبر این امر را از قریش پنهان کرده بود سازی برای فتح مکه است مادهآ
. و آن را فقط با گروهی از اصحابش که یکی از آنان حاطب بود در میـان گذاشـته بـود

ی آواز  اش را بـا سـاره راه خیانت پیشه کرد و نامهمشرکین همراهی با پس حاطب برای 
  .ب فرستاد و به او ده دینار داد که آن را به اهل مکه برساندخوان کنیز ابی عمر بن صهی

گـاه سـاخت، پیـامبر  پس هنگامی کـه خداونـد متعـال پیـامبرش را از ایـن خبـر آ
امیرالمؤمنین علیه السالم و عمار و زبیر و طلحه و مقـداد و بـا مرثـد را فرسـتاد تـا در 

سـد بـه او رسـیدند، پـس منطقه روصة خاخ میان مکه و مدینه و در نزدیکی حمراء اال
پـس بعـضی . ای همـراه نـدارد جستجو کردند و نامه را نیافتند، و سوگند خورد که نامه

ایم و نه بـه  به خدا سوگند که نه دروغ گفته: اراده برگشت داشتند که امیرالمؤمنین فرمود
نیز ما دروغ گفته شده است، آنگاه شمشیر خود را کشید و او را به کشتن تهدید کرد، او 

پس نامه را گرفتند و بـه سـوی پیـامبر صـلی . های خود بیرون آورد نامه را از میان زلف
پیامبر اراده . از حاطب به اهل مکه«: ، و در نامه چنین آمده بودالله علیه و آله بازگشتند

  ...کرده شما را بگیرد پس احتیاط الزم را انجام دهید 
اطب را فراخواند، حطاب چنین عذر آورد  پس هنگامی که نامه را آوردند، پیامبر ح

پیامبر درباره من عجله نفرما، من فرزند خوانده قریش بودم نه از اصل قریش، هـر : که
یک از مهاجرینی که با شما بودند فامیلی در مکه داشتند که خانواده و اموال باقیمانـده 

ان نداشـتم کـاری که نسبی در میان آنآنان در مکه را حفظ کنند، لذا دوست داشتم من 
ام حمایت کنند، و از ایـن کـار را از روی کفـر و یـا  برای آنان انجام دهم که از خانواده

  .ارتداد از دین، و یا راضی بودن به کفر انجام ندادم
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از هنگامی که مسلمان شدم درباره خـداد شـک نکـردم، : و در روایت دیگری آمده
  .رادرانم آنجا بودندولی در مکه غریب بودم در حالی که پسران و ب

به خدا سوگند این کار را به خاطر شک در دین و یـا : و در روایتی دیگر چنین است
  .رضایت به کفر بعد از اسالم انجام ندادم

به خدا سوگند نه در امر خدا و نه خدا شک نکردم، ولـی : و در روایت دیگری آمده
  .ا کنمخانواده و مال در مکه بودند، پس خواستم با قریش مدار

به خدا سوگند که من به خدا و پیـامبرش ایمـان دارم، و : و روایت دیگر چنین است
... مطلبـی برایـشان نوشـتم ... پس از اسالم کفر نورزیدم، و بعد از یقین شک نکردم 

  .خواستم ظلم را از خانواده و اموالم دور کنم
...  انجـام نـدادم این کار را از روی غش و دورویی با پیـامبر: و دیگری چنین است

جز اینکه من در میان آنان غریب بودم، و مادرم در میانشان بود، پس خواستم آنان را به 
  .١»خدمت او بگیرم

انـد کـه از اهـل بـدر اسـت، و بـا  پس این شخص از اصحاب است و ذکـر کـرده
کـاری نمـود، و خواسـت آنچـه کـه خـدا و رسـولش اراده مشرکین مدارا کرده و پنهان 

دنش را داشتند، افشا کند، و تصریح کرد که این کار را از روی کفر و ارتداد و مخفی کر
 باعث شد که بـا شک و دورویی انجام ندادم، بلکه احساسات قلبی و خشونت قریشی

همه این مطالب مضمون سخن حاطب بن بلتعه اسـت، . خدا و پیامبرش مخالف کند
انـد؟ و چگونـه ممکـن  دل بـودهگویند که همه صحابه جز منافقین عـا پس چگونه می

پیمودند؟ در حالی که آثار  است که اقرار کنیم که در باب تسلیم همه آنان یک راه را می
  .جاهلیت در کارها و روش بیشتر آنان مشهود است

مگر منافقان کـه اند  هکند که صحابه همگی عادل بود  میاینک چگونه شربینی ادعا

                                                           
 ابتدای سوره ممتحنـه، اسـد ٢٠٥ ـ ٢٠٣: ٦، الدر المنثور ٢٨٣ ـ ٢٨١: اسباب النزول: بنگرید.  ١

  .٣١٥ ـ ٣١٢: ١، االستیعاب ٣٠٠: ١، االصابه ٣٦٢ ـ ٣٦٠: ١الغابه 
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کند که در تسلیم نسبت بـه   میدند؟ و چگونه ادعاآنها هم شناخته شده و رسوا شده بو
  رسول خدا یک روش واحد داشتند؟ 

  ادعاي شربینی بر اینکه تکذیب به معناي تخطئه است. 2
را شربینی برای اینکه تقدیس مطلق صحابه را به حساب کتاب و سنت بگذارد، این 

 به این معنا بدانـد –دند  که یکدیگر را دروغگو خوان–مبنا قرار داده تا تکذیب صحابه را 
؛ عالوه بر اینکه سّب و شتم و بـدگویی را کـه میـان آنهـا اند هکه یکدیگر را  تخطئه کرد

  . کند  میروی داده، انکار
  : نویسد  می شربینی

از آنان جاری شده، به این معنا است کـه ای  الفاظ تکذیب صحابه که بر زبان پاره«
 از آنچـه کـالم تـوهماند  هبیان مسائلی که گرفتار شدنیز در . اند هیکدیگر را تخطئه کرد

  .. ..آورد می
از جملـه کـالم .  بـه کـار رفتـه»خطـا« در احادیث فراوان به معنای »کذب«کلمۀ 

این سخن را فرمود در رّد کـسی کـه پنداشـت . »کذب من قال ذلک«: پیامبر که فرمود
  »....عامر بن اکوع در غزوۀ خیبر خود را کشته است

  : نویسد  میآنگاه.  را به معنای خطا بداند»کذب« چندین مثال آورده تا شربینی
.  »گوینده خطـا کـرده اسـت «:اینها همه از باب کذب خطا است، بدان معنا که «

، بدان دلیل است که کذب ضد صدق اسـت، ماننـد خطـا اند ه نامید»کذب«اگر آن را 
  ١»تفاوت دارندکه ضد صواب است؛  اگر چه از جهت نیت و قصد، با هم 

تواند آنها   میشود که در این سخن چند دروغ هست که شربینی  میدر پاسخ اشاره
  :را خطا بداند

ایـن اصـلی اسـت کـه اهـل لغـت .  است»صدق«کذب در زبان عربی ضد . یک

                                                           
  ٤٠٨   - ٤٠٦: ١شربینی  .١
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  . اند هوضع کرد
  ١»کذب نقیض صدق است«: ابن منظور گوید

  ٢»شهورندمسیلمه حنفی و اسود عنسی دو کذاب م«: زبیدی گوید
 کـذب اصـلی صـحیح اسـت کـه بـر خـالف صـدق داللـت«:  ابن فارس گویـد

  ٣»کند می
   ٤»کذب معنایی شناخته شده دارد«: ابن عباد گوید

کـذب یعنـی خبـر دادن بـه غیـر آنچـه روی داده یـا «: سید علی خان مدنی گوید
  ٥»حقیقت امر است

مگر اینکه نتـوان ر ندارد گپس کذب در اصل وضع لغوی شناخته شده و معنایی دی
  . حمل کذب بر خطا در موارد معدود بر همین مبنا است. بر ظاهر معنا حمل کرد

اخطـل در . بـرد  مـیعرب گاهی کذب را در موضع خطا به کار«: ابن منظور گوید
  »ای؟  واسطه دیدهدرچشمت به تو دروغ گفته یا  «:همین معنا گوید

  .»در گوشش دروغی نیست «:و ذوالرمة گوید
پیـامبر بـیش از سـیزده : گویـد  میابن عباس: حدیث عروه است که به او گفتنددر 

  ٦»....کذب أی أخطأ: گفت. سال در مکه درنگ کرد
 به »چشمت به تو دروغ گفت«گویند که عبارت   میزمخشری و مدنی به صراحت

  ٧.معنای خطای چشمان، از باب َمجاز است
                                                           

  ٧٠٤: ١لسان العرب  .١
  ٤٤٨: ١تاج العروس  .٢
  ١٦٧: ٥معجم مقاییس اللغة  .٣
  ٢٣٧: ٦المحیط  فی اللغة  .٤
  کتاب الباء فصل الکاف) مخطوط(الطراز االول  .٥
  ٧٠٩: ١لسان العرب  .٦
  )مخطوط(، الطراز االول ٣٨٩: اساس البالغة .٧
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  ١.  بر حقیقت، دشوار باشداینگونه َمجاز در جایی روا است که حمل معنا
 اگر کوتاه بیاییم و بخواهیم معنای خطا را حقیقی بدانیم، نصوصی وجـود دارد .دو

  :دارد  میکه ما را از این کار باز
  : شربینی خود از دکتر همام عبدالرحیم آورده استـ 
مـثال ابـن . صحابه آن را بـه کـار بردنـد. به همین شیوه است  کاربرد  کلمۀ کذب«
: این در حالی بود که نوف گفته بود. »کذب نوف«: گوید  می در بارۀ نوف بکالیعباس

 خضر یار موسـای دیگـری بـود غیـر از حـضرت موسـای بنـی اسـرائیل کـه همگـان
پس مراد ابن عباس آن بود کـه نـوف خطـا کـرده . نوف، صالح و عابد بود. شناسند می

      ٢»است
ایـن نـّص در . مطالب خیانت کرده استباید دانست که نویسنده در اینجا در نقل 

 بـدین عبـارت آمـده –داننـد   مـی که صحیح ترین کتاب بعد از قـرآن–صحیح بخاری 
؟ »أخطـأ عـدّو اللـه«: چگونه چنین عبارتی تأویل شود به. ٣» کذب عدو الله«: است
  . دارد  می ما را از حمل کذب بر خطا باز»عدّو الله«تعبیر 
خالفت در امتم سـی : رسول خدا فرمود: سفینه گفت«کند که   می ترمذی روایتـ

خالفـت ابـوبکر و عمـر و : سفینه گفـت. سال خواهد بود، و پس از آن سلطنت است
 بنـی امیـه: سعید بن جهمان به سفینه گفـت. عثمان و علی را  شمردیم، سی سال شد

زن دروغ گفتنـد فرزنـدان : پاسـخ داد. پندارند که خالفت در میان آنها هـم هـست می

                                                           
  از کتاب التوشیح نقل کرده که اهـل حجـاز، کـذب را بـه معنـای خطـا٤٥١: ١در تاج العروس  .١

و . پذیرد  نمی این نقل را لغت اهل حجاز و زبان قرآن.کنند  میقیه مردم از آنها پیرویدانند و ب می
  . نقلی است متأخر که سیوطی در مورد آن منفرد است

   نوشته همام عبدالرحیم٥٢ص » الفکر المنهجی عند المحدثین« نقل از کتاب ٤٠٧: ١شربینی  .٢
 و ٢٣٢ و ٢٣٠: ٥کتاب بدء الخلـق، همـان  ١٢٧: ٤ کتاب العلم، همان ٣٨: ١صحیح بخاری  .٣

   ٣٧١: ٤ باب فضائل موسی علیه السالم، سنن ترمذی ١٠٥ و ١٠٣: ٧، صحیح مسلم ٢٣٤
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  ١ »بلکه آنها در شمار بدترین سالطین هستند! زردچشم
که پیامبر، عبدالله بن ابی حدرد را پیش از جنگ حنین فرستاد تـا اند  ه روایت کردـ

او مدتی درنگ کرد تا مطالب آنها را شـنید و . از ناحیۀ مشرکان هوازن برایش خبر آورد
و از کارهـای مالـک بـن . انـد هددانست برای جنگ با پیامبر چه ساز و برگی فراهم آور

  . عوف و برنامۀ هوازن خبردار شد
پیامبر عمـر بـن خطـاب را فراخوانـد و او را از . آنگاه نزد پیامبر آمد و به او خبر داد

ابـن ابـی حـدرد . گویـد  مـیکـذب، دروغ: عمر گفت. خبر ابن ابی حدرد آگاهی داد
.  دراز حـق را دروغ پنداشـته ایاگر در اینجا مرا دروغگو بدانی، تو خود زمـانی: گفت

تـو : گویـد؟ پیـامبر فرمـود  میشنوی ابن ابی حدرد چه  می!ای رسول خدا: عمر گفت
     ٢.گمراه بودی و خدا هدایتت کرد

 از بزرگان صحابه و اهل بیعت شجره  و مـشارکین – عبدالرحمان بن عدیس بلوی ـ
دم گزارد و در خطبه اش نسبت به  نماز جمعه را با مر.  بر فراز منبر رفت–در قتل عثمان 

نـزد عثمـان رفـتم و مطالـب عبـدالرحمان را : ابونور فقیمی گوید. عثمان بدگویی کرد
   ٣کذب والله ابن عدیس: عثمان گفت. بازگفتم

. نزد ام سلمه رفتم«: آورد که ابوموسی گفت  می مسلم در ضمن حدیثی درازدامنـ
 حفصه آمده بود، زمانی که حفـصه بـه نـزد او جزء گروهی بود که همراه ما برای دیدن

عمر وقتی اسـماء . عمر نزد حفصه آمد و اسماء در آنجا بود. نجاشی هجرت کرده بود
: عمر پرسـید. اسماء بنت عمیس: این کیست؟ حفصه گفت: را دید، از حفصه پرسید

ما پیش از شـما هجـرت : عمر گفت. حبشی است یا دریایی ؟ اسماء پاسخ مثبت داد
: اسماء در غـضب آمـد و گفـت. ، پس نسبت به رسول خدا سزاوارتر از شماییمکردیم

                                                           
  .  ابواب الفتن باب ما جاء فی الخالفة٣٤١: ٣سنن ترمذی  .١
   ٢٨٧: ٢، سیره ابن هشام ٧٣: ٣تاریخ طبری  .٢
   ١٨٩: ٤البدایة و النهایة  .٣
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خورم   میبه خدا سوگند نه غذا... .. چنین نیست– به خدا سوگند –هرگز ! کذبت یا عمر
اسـماء . پیـامبر آمـد.. ..نوشم تا اینکه به پیامبر خبر دهم که چـه گفتـه ای  میو نه آبی

او نسبت به مـن سـزاوارتر از : پیامبر فرمود. استعمر چنین گفته ! ای نبّی خدا: گفت
، و شما اهـل سـفینه دو بـار هجـرت اند هاو و یارانش یک بار هجرت کرد. شما نیست

    ١...داشته اید
فـصلی از بـاب سـی ام را » الکامـل فـی ضـعفاء الرجـال« ابن عـدی در کتـاب ـ

لـصحابة و ذکر من استجاز تکـذیب مـن تبـّین کذبـه مـن ا«: اختصاص داده است به
  . »التابعین و تابعی التابعین و َمن بعدهم الی یومنا هذا رجًال رجالً 

از صحابه که برای تکذیب کسانی که کذب آنها روشن شد، «: در همین باب گوید
  : جواز گرفت، افراد زیر هستند

 در اینجا ماجرایی را که بین عمر و ُاَبّی بوده و خواهیم آورد، یـاد[عمر بن خطاب ـ 
  ]کند می

 –در زمان عمر : کنم که گفت  میاز عبدالله بن حارث روایت. علی بن ابی طالبـ 
گروهـی از اهـل عـراق نـزد آن .  با علی بن ابی طالب عمره گزاردم-یا در زمان عثمان 

تا در بارۀ مطلبی از شما بپرسیم و باید به ایم  هآمد! ای ابا الحسن: جناب آمدند و گفتند
کنم که مغیرة بن شـعبه بـه شـما گفتـه کـه   میگمان: رت فرمودحض. ما پاسخ بگویید

. کـذب: فرمـود. چنین است: گفتند. نزدیکترین فرد از نطر زمانی به زمان پیامبر است
  . نزدیکترین فرد از نظر زمانی به پیامبر، قثم بن عباس است. دروغ گفت

ورد نـوف را در اینجا کالم ابـن عبـاس در مـ[.  عبدالله بن عباس بن عبدالمطلبـ
و چند تکذیب دیگر از او نـسبت بـه چنـد تـن دیگـر . کذب عدو الله: آورده که گفت

                                                           
 کتاب فضائل الصحابة باب فضائل جعفر بن ابـی ٢٩٨ – ٢٩٧: ١٥ح مسلم شرح نووی بر صحی .١

با اینکه تمام . کذبت أی أخطأت: نویسد  می از مضحکه ها کالم نووی است که ذیل خبر.طالب
  . کند  میقرائن بر خالف این معنا حکم
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  ]آورده است
   عبدالله بن سالم ـ
   عبادة بن صامت ـ
   انس بن مالک ـ
   عایشه ام المؤمنین ـ

   ١... پردازد که به آنها نسبت کذب داده شده است  میآنگاه به شماری از تابعین
  .  دهد بدون اینکه کذب را به معنای خطا بداند  مینمونه ها ادامهاو همچنان به ذکر 

البته موارد زیـادی وجـود دارد کـه صـحابه همـدیگر را  تکـذیب کـرده بودنـد کـه 
توان بر معنای خطـا حمـل   نمیدر میان اینان عباراتی هست که به هیچ وجه. نیاوردیم

و همـو » ثان، اذهب فُسّبهبکذب مخ«: مثال سعید بن مسّیب در بارۀ عکرمه گفت. کرد
 نیـز، ابـن . ٢»ال تکّذب علّی کما کذب عکرمـة علـی ابـن عبـاس«: در باره َبَرد گفت

آیـا . ٣»ما یسوؤنی انه یکون من اهل الجنة و لکّنه کذاب«: سیرین در باره عکرمه گفت
  توان احتمال داد که مراد از کذب، خطا باشد؟   میدر مورد چنین نصوصی

بـدین روی در اینجـا نیـز .  سخنی از خود نـدارد–مانند موارد دیگر  –نویسنده . سه
ایـن شـواهد بـه . کنـد  مـیشواهدی از دیگران نقل کرده کـه ایـن مـدعای او را نقـض

  :از جمله دو مورد زیر. شود  میان شان با امرا و خلفایشان مربوطگبرخوردهای گذشت
. را خوانـد) ١٠٧ –مائـده (» انالذین استحّق علیهم األولی«ُاَبّی بن کعب آیۀ «. الف

امیـر : شخـصی گفـت. انـت اکـذب: ابی پاسـخ داد. کذبَت، دروغ گفتی: عمر گفت
 من بـیش از تـو امیـر المـؤمنین را بـزرگ: کنی؟ ابی پاسخ داد  میمنین را تکذیبؤالم
کـنم و در تکـذیب کتـاب اللـه   مـیدارم، ولی در تصدیق کتاب خدا او را تکـذیب می

                                                           
   ٦٦ – ٤٧: ١الکامل فی ضعفاء الرجال  .١
  ٢٢: ٥بالء ، سیر اعالم الن٢٨٠: ٢٠تهذیب الکمال  .٢
   ٢٥: ٥، سیر اعالم النبالء ٢٨٢: ٢٠تهذیب الکمال  .٣
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   ١».گوید  میراست: مر گفتع. کنم  نمیتصدیق
داننـد،   میشاهد دیگر که  آن را نمونۀ جرأت ورزیدن صحابه در حفظ شریعت. ب

: ابـن عمـر گفـت. ابن زبیر کالم خدا را تغییر داده اسـت: کالم حجاج است که گفت
   ٢.توانی  میتواند کالم الله را تغییر دهد و نه تو  مینه ابن زبیر. گویی  میکذبت، دروغ

دهد کـه تکـذیب در نظـر یـک فـرد عـرب چـه   میو شاهد، به روشنی نشاناین د
 قـرار" تـصدیق"را به وضـوح در مقابـل " تکذیب"معنایی دارد، خصوصًا شاهد اول که 

  . دهد می
اگر کذب به معنای خطا است، پس چرا شربینی کالم براء بن عـازب را بـر . چهار

ما .  کالم رسول خدا را نشنیدیم–ه  صحاب–همه ما «: کند؟براء گفت  نمیاین معنا حمل
ولی مردم . و لکن الناس کانوا ال یکذبون یومئذ. کار و زندگی و گرفتاری شغلی داشتیم

   ٣»گفتند  نمیآن روز دروغ
به خدا سوگند تمام آنچه را کـه از قـول رسـول «: یا کالم انس بن مالک را که گفت

ولی چنان نبود که همـدیگر را تکـذیب . کنیم، مستقیمًا نشنیده ایم  میخدا برایتان نقل
  ٤»کنیم

چرا در این دو مورد اصرار دارد که کذب به همان معنای شناخته شدۀ آن است و نه 
  به معنای خطا؟ 

 را در قـرآن یافـت تـا ببینـیم" کـذب"تـوان مـشتقات مـادۀ   میبا همین قیاس. پنج
د، بگـذریم از اینکـه گوی  نمیتوان به معنای خطا دانست؟ این مدعا را هیچ عاقلی می

  . مسلمان باشد یا نه

                                                           
   ٤٣٥: ١شربینی  .١
   ٣٩ و ٣٧: ١ نقل از تذکرة الحفاظ ذهبی ٤٠٦: ١شربینی  .٢
   ٣٤٣: ١شربینی  .٣
   ٣٤٣: ١شربینی  .٤
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توجیه دروغ هایی کـه صـحابه در : دارد  میالبته عاملی او را به این تکّلف خنک وا
برای این کار حاضر است که حقایق علمی را کنار . اند هکالم یکدیگر یافته و برمال کرد

گفته و بـر پیـامبر توان گفت صحابه دروغ ن  میوگرنه چگونه. نهد و از آنها فاصله گیرد
هـر کـس از «: ، در حالی که پیامبر خود در زمان حیاتش آشکارا  فرموداند هدروغ نبست

  . »روی عمد دروغ بندد نشیمنگاه او آتش باشد
چگونه مدعای کذب را از صـحابه بپـذیریم، در حـالی کـه ایـن : گوید  میشربینی

ه و به تواتر رسیده که پیـامبر حدیث از پیامبر شهرت دارد و در میان آنها علنی گفته شد
     ١»من کذب علّی «: فرمود

 این جمله بهتـرین دلیـل اسـت بـر ایـن حقیقـت کـه افـرادی بـر حـضرتش دروغ
  . بستند، وگرنه چنین هشداری فایدۀ زیادی نداشت می

  :شـربینی گویـد.  توجه شـود»متعّمداً «شود که به قید   میاین نکته زمانی روشن تر
امـا . آن است که حدیث، وعیـد شـدید بـرای دروغگـو در بـر داردسّر ذکر این کلمه «

 لـذا دقـت در تعبیـر،. شوند  نمیکسانی که خطا و سهو و نسیان دارند، مرتکب گناهی
این قید برای رفع تـوّهم گناهکـار بـودِن .  مقّید سازد»متعّمداً «طلبد که آن را با قید  می

 از پیشوایان مذهب سنت و – َنَووی این مضمون را امام. اهل خطا و غلط و نسیان است
   ٢» نیز آورده است–معتزله 

ولی . زیرا معنای کذب، خود تعّمد را در بر دارد. البته ما با این سخن موافق نیستیم
، نـاگزیر بـه وضـع قیـد تعمـد تـن انـد هاین قوم چون خاطیء را در این معنا وارد کـرد

  .گیرد  می در بر-و عنایت و َمجاز  به نح-ضمن  اینکه کذب، خطا را نیز . اند هداد
رساند که پیامبر به دروغگویان عمـدی نظـر دارد کـه   می نکتۀ دیگر اینکه این کالم

اگر این را نپـذیریم، . در زمان این مخاطبه، یا وجود دارند و یا امکان وجود آنها هست

                                                           
   ٤٠٤: ١شربینی  .١
   ٤١١: ١شربینی  .٢
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 را در –نهـا  به اصطالح آ–باید بگوییم چنین هشداری صحابه و تابعین و تابعین تابعین 
  . سیار دور استبگیرد که احتمالی   نمیبر

 –گویند، کالمی از سـباعی   نمیشربینی برای اینکه ثابت کند صحابه دروغ: تکمله
محال است که آنان بـر پیـامبر دروغ بندنـد، از روی پیـروی «: کند  می نقل–با تصرف 

   ٤٤١»ان   ترسوگوید مگر انس  نمیهوای نفس یا تمایل به دنیا، زیرا کسی دروغ
رسـاند کـه دروغگویـانی در   میاین تعلیل بدون تردید،: گوییم  میما بر همین مبنا

  :مانند. زیرا به یقین افراد ترسو در میان آنان وجود داشت. صحابه بودند
 را سـر توانست  نمیحسان بن ثابت، ترسو که از کشتن مرد یهودی ناتوان بود، بلکه

  ٤٤٢.ه  صفیه او را کشته بودکند،با وجود اینک جدا تنش از
او و یارانش همـدیگر «: اند هنوشت. ترس عمر بن خّطاب در روز خیبر مشهور است

  ٤٤٣»ترساندند، لذا بازگشتند  میرا
  همین گونه فرار ابوبکر به دلیل ترس در روز خیبر

  و فرار عثمان به دلیل ترس در روز احد 
  . و موارد دیگر

  :اینک بنگرید به دروغگویی ها
مــا پیــامبران چیــزی بــه ارث «: بکر کالمــی را بــه دروغ بــه پیــامبر نــسبت دادابــو

  . که فاطمه زهرا سالم الله علیها به صراحت آن را تکذیب کرد» گذاریم نمی
نبـوت و خالفـت در یـک خانـدان «: عمر حدیثی به دروغ به پیامبر نسبت داد کـه 

                                                           
   ٤٠٦: ١شربینی  .٤٤١
بخـاری و (این حدیث بـه شـرط شـیخین : اکم گویدح. ٥١: ٤المستدرک علی الصحیحین  .٤٤٢

، ٤٣: ٢، مـسند ابـویعلی ٣٠٨: ٦السنن الکبری بیهقی . اند هصحیح است گرچه نیاورد) مسلم
  .  و منابع دیگر١١٦: ٤، المعجم االوسط طبرانی ٣٢٢ و ٣١٩: ٢٤المعجم الکبیر طبرانی 

حـدیث بـا مبنـای : م گویـدحـاک. ٨٣: ٣، المستدرک حاکم ٥٢١: ٨المصّنف ابن ابی شیبة  .٤٤٣
  . اند هبخاری و مسلم صحیح است، گرچه نیاورد
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  ١»شوند جمع نمی
 که از – او وعده داده بود که عاص و حکم را پیامبر به«:عثمان به دروغ ادعا کرد که 

  ٢»گرداند  می به مدینه باز–مدینه اخراج کرده بود 
  :حّسان در این دو بیت خود دروغ گفت
  یا لیت شعری و لیت الطیر تخطفنی

  

ــا   ــن عّفان ــّی و اب ــان شــأن عل ــا ک   م
  

ـــارهم ـــی دی ـــیکًا ف ـــسمعّن وش   لت
  

ـــا   ـــارات عثمان ـــا ث ـــر ی   ٣اللـــه اکب
  

ربودند، کـه چـه بـود مـاجرای  دانستم و کاش پرندگان مرا می ش میای کا: ترجمه
اللـه اکبـر، بـرای : دیارشـان ایـن نـدا را کـهشنوی در  به سرعت می. علی و پسر عفان

  .خونخواهی عثمان
  : پرسیم  میاینک

آید؟ یـا اینکـه بـر   میآیا این گونه توجیه برای رّد مدعای دروغگویی صحابه به کار
افزاید؟ آیا روش استدالل علمی این است؟ آیـا   میتکاری ترس رازشتکاری دروغ، زش

ها باید چنین باشـد؟ چنـین مـسائل را  ها و تمام زمینه امت کامل و نمونه در تمام زمان
 . توان یافت  میفقط نزد افراد متعصب سست گفتار

  انکار وجود دو مکتب یا دو گروه و اشکال حدیبیه .3
 از صحابه را به اعتبار تعامل آنها با احادیـث ٥و گروه یا د٤نویسنده وجود دو مکتب

                                                           
   ١٨٩: ١، شرح ابن ابی الحدید ١٧٣: ٢الدّر المنثور  .١
   ٥٣: ، النزاع و التخاصم٣٤: ٢، اسد الغابة ١٠٣: ٣الفصول فی االصول جّصاص  .٢
: ١، مقتل الـشهید عثمـان ٢١٩: ٧، البدایة و النهایة ٤٤٩: ٣، تاریخ الطبری ٣٨٤: ٣اسد الغابة  .٣

٢٠٨   
  »بر مبنای تعبیر سید مرتضی عسکری در معالم المدرستین«: نویسنده گوید .٤
اسباب و نتـائج، : بر اساس تعبیر علی شهرستانی در کتاب منع تدوین الحدیث«: نویسنده گوید .٥

  . استکند که شهرستانی اصطالح دو روش را به جای دو گروه به کار برده   میکه اشاره
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 از مخالفت بـا احادیـث نبـوی و –لذا تمام موارد صحابه . کند  میاحادیث نبوی انکار
دهد که  دانشمندان علم اصـول تـسنن، بـرای   می را به اجتهاد نسبت–سنت حضرتش 

اب، بیشتر آنهـا دورۀ پس از حیات پیامبر، بر آن اتفاق دارند، و برای دورۀ حیات آن جن
  . دانند  میمجاز

 بـه –برای اثبات جواز اجتهاد و وقوع آن به حدیث معاذ بن جبـل اسـتناد کـرده کـه 
و پیامبر به او اجـازه " کنم  میمن به رأی خود اجتهاد: " معاذ به پیامبر گفت–ادعای آنها 

  .داد
بر اساس آن در کند که سعد بن معاذ در مورد بنی قریظه اجتهاد کرد و   مینیز اشاره

به حکم خدا :  این کار را صحیح دانست و گفت– به ادعای آنها –پیامبر . آنجا حکم داد
  . در مورد آنها حکم کردی

همچنین آورده که امیرالمؤمنین علی علیه السالم در یمـن در مـورد بـانویی حکـم 
 را شـنید وقتی پیامبر حکم علـی. کرد که سه تن در یک ُطهر با او مباشرت کرده بودند

 آنهـا ادعای به - در روایتی است که . خندید تا آنجا که دندانهای حضرتش نمودار شد
  ". دانم غیر از آنچه علی دانست  نمیمن چیزی: " فرمود–

  :شربینی پس از نقل این موارد گوید
وقتی پیامبر بـا اهـل ُحدیبیـه صـلح کـرد، : از براء بن عازب روایت شده که گفت«

". محمـد رسـول اللـه: "در آن نوشـت. با آنها نوشـتای  ب پیمان نامهعلی بن ابی طال
پیامبر به علـی . جنگیدیم  نمیدانستیم، با تو  میاگر ما تو را رسول خدا: مشرکان گفتند

پیامبر به دست خـود . کنم  نمیمن آن را محو: علی گفت. این کلمه را پاک کن: فرمود
  .  تا آخر حدیث–. آن را محو فرمود

کند، بهترین پاسـخ اسـت بـه سـخن   نمیبینیم علی نام پیامبر را محو  میههمین ک
پندارند که امام   میو. کنند  میغالیان شیعه که صحابه را به دو مکتب یا دو گروه تقسیم

علی در زمان پیامبر اجتهاد نکرده و او و پیروانش، از روز نخست، گروه تعّبـد محـض 
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  ...اند هبود
ی پس از اینکه پیامبر به محو آن کلمه امر فرمود، اجتهـاد روشن است که امتناع عل

  .او در برابر نّص نبوی است
حال که این موضع اجتهادی او در صلح حدیبیه است، پس موقف اجتهادی فاروق 

.. .گیـرد  مـیعمر در همان صلح نیز درست است، گرچه علی شهرستانی بدان اشکال
او در نبوت پیـامبر تردیـد داشـته و اطمینـان کند که   میشهرستانی به کالم عمر استناد

  . دهد که او اهل تعّبد محض نبوده است  میاما این نص نشان. نداشته است
دانم که تو فقط یک سنگی   میمن«: در خبری  از سیدنا عمر رسیده که  گفته است 

وسـد، ب  مـیرسانی و نه زیانی، و اگر ندیده بودم که پیامبر تـو را  مینه بیشتر، نه سودی
اگر از سیدنا عمر فقط همین خبر رسیده بود، کـافی بـود کـه . »بوسیدم  نمیهرگز تو را

     ١»نشان دهد او اهل تعّبد بوده است
رسد، که سنت خلفا   میشربینی مطالب خود را ادامه داده و به جواز اجتهاد صحابه

رسـیدند،  ی موقتی پس از اجتهاد خود به نّصی«: سپس گوید. چیزی بیش از این نبود
   ٢» کردند  میگشتند و رأی خود را رها  میبدان باز

  .آید  میپاسخ بدین سخن در چند بند
  انکار وجود دو مکتب یا دو گروه: اول

این مدعا یکی از بزرگترین شگفتی ها است، زیرا در آن مصادره به مطلـوب بطـور 
ر مبنـای جـواز نویـسنده تقـسیم موجـود را بـ. شود  میآشکار و دور باطل روشن دیده

 یعنی یک –کند، که خود مبتنی بر مخالفت های آنها با نصوص   میاجتهاد صحابی رد
  . است–طرف این منازعه 

دانـد، بـر مبنـای   مـیبه عبارت دیگـر، او در گـام اول اجتهـاد صـحابه را صـحیح

                                                           
     ٣١٩  -  ٣١٥: ١شربینی  .١
   ٣٢٣: ١شربینی  .٢
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  .  در زمان پیامبر– به معنای تسنن –دانشمندان علم اصول تسنن، یعنی وجود مجتهدان 
دادند، اما جواز   میلبته بودند کسانی که در زمان حیات حضرتش به رأی خود نظرا

بـه اجمـاع شـیعه آن را . و صحت این کار، بحث اصلی و اساسـی مـورد نـزاع اسـت
  . داند  نمی و در شرع، آن را روا،داند  میاز اساس باطلدانشمندان اصولی خود، 

ا در زمان حیـات پیـامبر و در آی: اساسًا محور بحث چیست؟ همین کلمه است که
د که به رأی و نظر خود در دین سخن بگوید یا نـه؟ یرس  میحضور حضرتش، کسی را

رسـد و تمـام آنچـه از چنـین اعتـراض هـا و   نمـیاین کار هیچ کـسی را: گوییم  میما
 قـرار" تعبـد محـض"لـذا آن را در برابـر . خیزد، غیر شـرعی اسـت  میمخالفت ها بر

 اگر مشروعیت این گونه اجتهادهـا را پذیرفتـه بـودیم، بـه ایـن تقـسیمدهیم، وگرنه  می
  . رسیدیم نمی

وجود معترضان بـر پیـامبر و مخالفـان : پس با شربینی در یک نقطه اشتراک داریم
و در سطور . خواهد این اعتراض ها را توجیه کند  میاما او. حضرتش در زمان حیاتش

ی علیه السالم و شـیعیانش هرگـز نـه در شـمار آینده خواهیم دید که امیر المؤمنین عل
دانستند، و نه اینگونه برخـورد بـا پیـامبر را   میمعترضان بودند، نه اجتهاد را بدین معنا

اعتراض امیر المؤمنین بـه تعبـد در برابـر "خواهیم دید که آنچه او . دانستند  میصحیح
گـروه، صـحیح و اسـتوار پس تقسیم به دو مکتب یا دو . تعبیر کرده، غلط است" پیامبر
  . است

دهد که دو مکتب یا دو مدرسه   میبعالوه، موضع گیری های مختلف آشکارا نشان
. پـذیرد  نمـیکه بـا اجتهـاد، توجیـهای  به شکل تضاّد و تنافر کامل وجود دارد، به گونه

  :نمونه را، بنگرید
زاع نـزد مـن روا از نزد من برخیزید که ن«:  فاجعۀ پنجشنبه و کالم پیامبر که فرمودـ

   ١»نیست
                                                           

   کتاب العلم باب کتابة العلم١٢٠ – ١١٩: ١صحیح بخاری  .١
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که رگهای گردن حضرتش سرخ شـد، و انـصار بـا ای   خشم آوردن پیامبر، به گونهـ
  سالح بیرون آمدند

   طمع عثمان و طلحه به بعضی از همسران پیامبر ـ
 –آیا این گونه برخوردها . کنیم  نمیچنین مواردی را پیشتر به تفصیل آوردیم و تکرار

  تواند دو مکتب و دو گروه را نشان دهد؟  ی نم–که اندک شمار نیست 
در قضیۀ فاجعۀ پنجشنبه نصوص تاریخی و حدیثی به صراحت، سخن از دو گـروه 

 پیامبر نوشـتار خـود را ندخواست  نمیگروهی مانند عمر و طرفدارانش: آورد  میبه میان
جـا عبـارت بخـاری در این. بنویسد، و گروهی دیگر در پی اطاعت فرمان پیامبر بودند

  : چنین است
.  با هم به اخـتالف  و رودر رویـی افتادنـد]یعنی صحابه[حاضران محضر پیامبر «

قلم و دوات بیاورید تا پیـامبر نوشـتاری بنویـسد کـه پـس از آن گمـراه : بعضی گفتند
   ١»و گروه دیگر سخن دیگر گفتند. نشوید

خبرهـای آینـدۀ : یـدتقابل آشکار میان  کالم پیامبر و کالم ابـوبکر را در اینجـا ببین
 از یـک سـوی، و - ٢ کـه همگـی صـادقانه بـود–پیامبر در ضمن پیشگویی های خود 

  . سخنان ابوبکر پس از رحلت پیامبر، از سوی دیگر
  : فرماید  میپیامبر در حدیثی مشهور به حدیث اریکه

 زنـد کـه در بـارۀ حـدیث مـن سـخن  مـیبه زودی شخصی بر اریکۀ خـود تکیـه«
آنچه در آن از حـالل . راند  میبین من و شما کتاب خدا حکم: گفتخواهد . گوید می

   ٣»داریم  مییا حرام یافتیم، حالل یا حرام

                                                           
   کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاته ٣١٨: ٣صحیح بخاری  .١
» این پیشگویی ها از بزرگترین دالئل نبوت و روشن تـرین نـشانه هـای آن اسـت«: بیهقی گوید .٢

  )٥٤٩: ٦ و ٢٤: ١نبوة دالئل ال(
، سنن ابـن ١٣٢: ٤مسند احمد :   نقل از٢٩: منع تدوین الحدیث: منابع این حدیث را، بنگرید .٣



 ٢٤١ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

  : این حدیث به عبارت زیر نیز رسیده است
آورند، در باب آنچه امر یـا   میاو امری را نزد ]زند  میشخصی بر اریکۀ من تکیه[«

  ١»کنیم  می در کتاب خدا یافتیم، پیرویهر چه. دانم  نمیمن: گوید  مینهی کرده ام او
 آن شخص در حالی که بر اریکۀ خود تکیه زده اسـت،«: در طریق دیگر آمده است

 هر آنچه در قـرآن یـافتیم، پیـروی]. سنت پیامبر[ ما را رها کنید از این بحث: گوید می
  ٢»کنیم می

 اریکـۀ خـود  که برکند گمان می آیا کسی از شما«  :در روایت ابن حزم آمده است
پندارد که خدای تعالی چیزی حـرام ندانـسته مگـر اینکـه در قـرآن   میتکیه زده است،

گاه باشید. آمده است به خدا سوگند، من امـر کـردم  و پنـد دادم و از مـواردی نهـی !  آ
     ٣»کردم که همگی مانند قرآن است

وقتی زمام امور این پیشگویی بزرگ را بخوانید، و مقایسه کنید با سخن ابوبکر، که 
هـر کـس چیـزی از . هیچ سخنی از رسول خدا نقل مکنید«: را به دست گرفت، گفت

حالل آن را حالل و حـرام آن را حـرام . میان ما و شما قرآن است: شما پرسید، بگویید
  ٤»بدانید

  در برابر مکتب و شیوۀ پیامبر نیست؟ای  آیا این مکتب و شیوه
ی و سید علی شهرستانی مـسلمانان را بـه جالب این است که سید مرتضی عسکر

، ولی شربینی به پیروی از سباعی، چندین گروه برای مـسلمانان اند هدوگروه تقسیم کرد
دانـد،   مـیبا این تفاوت که سباعی آغاز این تقسیم را سال چهلم هجری. اند هبر شمرد

                                                                                                                                        
 و ٢٥: ١، دالئل النبوة ٣٣١: ٩، سنن بیهقی ٤٦٠٤ ح ٢٠٠: ٤، سنن ابی داوود ١٢ ح ٦: ١ماجه 

   ٩: ، الکفایة فی علم الدرایة١٦١: ٢، اإلحکام ابن حزم ٥٤٩: ٦
   ١٠: ، الکفایة خطیب١٠٨: ١، مستدرک حاکم ١٣ ح ٦: ١ ابن ماجه سنن .١
  ١٠: الکفایة .٢
   ١٥٩: ١اإلحکام  .٣
   ٣٩٤:، حجیة السنة ٣٢: ١تذکرة الحفاظ  .٤



 کتاب و عتاب........................................................................... ٢٤٢

البتـه . که در این سال، سنت خالص با حدیث آلـوده بـه دروغ و جعـل، تمـایز یافـت
آغـاز «: نویـسد  مـی.دهـد  مـیشربینی در مورد زمان این تمایز، دورۀ عثمان را ترجیح

مسلمانان پس از آن بـه گـروه هـای .. .رسد  می]قتل عثمان[جعل حدیث به زمان فتنه 
  ١»مختلف تقسیم شدند

 به گـروه – که غالب آنان صحابۀ مقیم مدینه بودند –بر اساس این دیدگاه، مسلمانان 
این رویـداد در . تعدد تقسیم شدند تا آنجا که کار بعضی به جعل حدیث کشیدهای م

گوییـد   مـیحال بازهم. سال سی ام هجرت بود، که عثمان به دست صحابه کشته شد
  ! تقسیم  نشدند؟– متعبد و مجتهد –که مسلمانان به دو دسته 

یـن بـر بنـای د. این سنت خدا در زمین است و شیوۀ جاری تاریخ رسـالت! شگفتا
 لذا هر پیامبری دشمنانی دارد که به هزار رنگ و نیرنگ در برابـر او. اختیار انسان است

کنند، همـان   میپراکنند، از آنها نزد ستمگران بدگویی  میایستند، صفوف مؤمنان را می
  . از منحرفان در صفوف حواریون رخنه کردند، و دهها نمونۀ دیگرای  گونه که پاره

ز قول محمد بن عبدالکریم شهرستانی آوردیم که علت ایـن افتـراق بعالوه پیشتر، ا
 یـا –بلکه بیشتر به زیرکی های بعـضی اشـخاص . ها، منحصر به فریب خوردن نیست

چرا که پیشتاز این گونه اجتهاد، یعنی عمر بن . گردد  می بر–سوء استفاده از این زیرکی 
ه پس از دوازده سال سورۀ بقـره حافظۀ او چنان بود ک. خطاب چندان اهل ذکاوت نبود

 او  گـسترش فـضائل اهـل بیـت را بـر. را فراگرفت و به شکرانۀ آن شترانی قربانی کـرد
داد و بـا اصـل   می زیرا این کار شایستگی آن بزرگواران برای خالفت را نشان،تابید نمی

 او را بـه منـع نگـارش و تـدوین و ،همین عامـل. مشروعیت حکومت او در تضاد بود
تا ارکان حکومت نامشروع کشاند زگویی احادیث واداشت، و به گشودن باب اجتهاد با

  . بود تا فقر علمی او را نیز بپوشاندای  این برنامه وسیله. او را استوار کند
 گریــزد و اساسـًا بــه آن  مـیهمـین اشـکال مهــم عـاملی اســت کـه شــربینی از آن

                                                           
   ٤٠٢: ١شربینی  .١



 ٢٤٣ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

» منع تدوین الحدیث«انی مهم کتاب  دهد، با اینکه یکی از مب  نمیپردازد و پاسخ نمی
بـسیاری از کـسانی . کند  میسید علی شهرستانی است که شربینی دیده و بدان استناد

که بر مبنای تسنن به اجتهاد پرداختند، و با نصوص نبوی رویارویی کردنـد، آنـان نیـز 
ء نارسای این در را به روی خود گشودند تا کوتاهی دانش خود را بپوشانند و بر تمام آرا

  . بشری خود جامۀ اجتهاد بپوشند
خـواهم کـه شـربینی را بـرای علـم و عقلـش و انکـار   مـیبه این مناسبت، از خدا

شاید بهترین نکته در این مـورد، روایـت امـام ابـوجعفر بـاقر . واضحات مؤاخذه نکند
  : فرمود. علیه السالم است که برقی آورده است

از بنی اسرائیل را دیـد کـه سـکوتها و سـجده موسی بن عمران علیه السالم مردی «
روزی موسـی پـی کـاری . او در همه جا همراه موسـی بـود. انجامد  میهایش به طول

موسـی علیـه الـسالم . مرد در اندیـشه رفـت. به زمینی پر علف و سرسبز رسید. رفت
دوست داشتم خداونـد، چهارپـایی داشـته : فرو رفتی؟ گفتای  در چه اندیشه: پرسید
حضرت موسی زمانی دراز سر به زیر برد و از سخن او .  که در اینجا به چرا بیاورمباشد

کدام سخن بنده ام بر تو گران آمـد؟ مـن هـر :  فرمود،وحی به او رسید. اندوهگین بود
     ١»کنم  مییک از بندگانم را به اندازۀ عقلی که به آنها داده ام، مؤاخذه

 آن است که صحابه با وجود اجتهاد، بـه از سخنان شگفت شربینی: گویم  میاینک
  . نهادند  میرسیدند، رأی خود را کنار  میوقتی به نّصی. کردند  مینص رجوع

گوید، با اینکه اصرار عمر را دیده بـر ایـن حکـم  و رأی   مینمی دانم چگونه چنین
با .  اگر جنب آب نیافت، تا زمانی که به آب برسد، نماز از او ساقط است،شخصی که

  . ینکه صریح قرآن است که در این حال باید تیمم کردا
 اگـر و] نماییـد غـسل [کنید پاك را خود اید ُجُنب اگر و«: فرماید  میخداوند تعالی

 اید کرده نزدیکی زنان با یا آمد، حاجت قضای از شما از یکی یا بودید، سفر در یا بیمار
                                                           

  ١٠ باب العقل حدیث ٣٠٨: ١المحاسن  .١
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  ١»کنید تیّمم پاك خاك با پس نیافتید آبی و
 آمیزش زنان با یا آمد حاجت قضای از شما از یکی یا سفرید در یا بیمارید اگر و «
  ٢»کنید تیّمم پاك خاکی بر پس اید، نیافته آب و اید کرده

عمران بن حصین، عمار بن یاسـر، و ابـوذر غفـاری عقیـده بـه تـیّمم بـرای جنـب 
د، ولـی عّمار همین مطلب را برای عمر بن خطاب روایت کـر. داشتند، وقتی آب نیابد

  .او عمار را تهدید کرد و سخنش را نپسندید
  :  محمد رواس قلعچی گوید

. توانـد تـیمم کنـد  میوقتی مسلمان به وضوء نیازمند شد و آب نیافت، به اجماع«
 ولی اگر جنـب شـد و آب نیافـت، آیـا تـیمم بـرایش جـایز اسـت؟ صـحابه آن را روا

 اما عمر ایـن مطلـب  را... ..سل کنددانستند که تیمم کند تا زمانی که آب یافت، غ می
. عمر بر رأی خود بود تا وقتی که در رویدادی عمار به او یادآوری کرد... ..دانست نمی

  .. .دانست  نمیدر آن زمان عمر آن را
مـن جنـب : عبدالرحمان بن ابزی روایت کند که شخصی نزد عمر رفـت و گفـت

 آیـا بـه یـاد! ای امیـر المـؤمنین: گفتعمار . نماز نخوان: گفت. شده ام و آب نیافته ام
تـو نمـاز . آب نیـافتیم. آوری که من و تو در یک سرّیه بودیم که جنابت به ما رسید نمی

برای تیمم کافی است : آنگاه پیامبر فرمود. و نماز گزاردم نخواندی، ولی من تیمم کردم
  . بدان بکشیکه دست ها را به زمین بزنی، در آنها بدمی، سپس صورت و دستهایت را 

: عمـار گفـت). ساکت شـو(از خدا حیا کن ! ای عمار: در اینجا بود که عمر گفت
     ٣».اکنون اگر دوست داری برو: عمر گفت. زنم  نمیاگر دوست داری دم

  : گوید  میعینی

                                                           
 ٦: مائده.  ١

 ٤٣: نساء.  ٢

   ٢٢٩ - ٢٢٨: موسوعة عمر بن الخطاب  .٣



 ٢٤٥ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

: رأی عمر این بود که جنب نباید تیمم کند، به دلیل سخنی که عمـار بـه او گفـت«
. دانـست  می)بول و غایط( آیۀ تیمم را مخصوص حدث اصغر او. دیتو نماز نخواناما 

  ١».با اجتهاد  به اینجا رسید که جنب تیمم ندارد
  ٢. این رأی از عمر مشهور است: ابن حجر گوید

داند،  نه از روایات صحابه در آن مورد خبر دارد، نـه مطـالبی   میعمر نه آیۀ تیمم را
کنـد و   مـیبلکه به اجتهاد خـود عمـل.  یاد داردآرد که عمار در آن مورد به  میرا به یاد

 پـس چگونـه ادعـا]. ورزد  مـیو باز هم بر اجتهـاد خـود اصـرار[نهد   میتیمم را کنار
  نهادند؟   میشدند، اجتهاد خود را کنار  میشود که صحابه وقتی از نص خبردار می

ست؟  و آیا این  از نشانه های مکتب اجتهاد نی– و دهها مورد مانند آن –آیا این مورد 
 یکی از ادّلۀ وجود مکتب رأی در برابر مکتب تعبد نیست؟ چنانکـه در همـین روایـت

 و – شاگرد ویژۀ  امیر المؤمنین علیـه الـسالم -بینیم که نمایندۀ مکتب تعبد، عمار   می
 خلیفـۀ سـقیفه ،چند تن از یاران او است، در مقابل  مکتب رأی کـه فـرد شـاخص آن

  . است
بخـشد، نـه روایـت صـحابه،و  نـه   میازگرداندن او از رأیش نه آیه سودیاما برای ب

توان او را قانع کرد تـا از   میبخشد؟ و چگونه  میپس چه چیزی به او سود. تذکر عمار
  رأی شگفت خود برگرفته از مکتب اجتهاد تسنن دست بردارد؟ 

  استدالل بر جواز اجتهاد: دوم
اما به ذهن او . عاذ بن جبل استناد کرده استشربینی برای جواز اجتهاد به حدیث م

  : آورد  مـیلـذا در پـانویس. رسیده که حدیثی جعلی است و إسناد آن صـحیح نیـست
مگـر از ایـن آن را شناسـیم   نمـیاین حدیثی غریب است که: ابوعیسی ترمذی گوید«

این حدیث اگر چه از کـسانی روایـت شـده کـه نـام بـرده : ابن قّیم جوزیه گوید. وجه

                                                           
  ١٩: ٤ة القاری عمد .١
   ٣٥٢: ١فتح الباری  .٢
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زیـرا در میـان یـارانش .. .رساند  نمی، ولی چون یاران معاذند، پس زیانی بداناند هنشد
بلکه همگی در شـمار مـسلمانان . یابیم  نمیراوی ضعیف و متهم به کذب یا دروغگو

که هیچ یک از اهل علم در نقل آن تردید ندارد؛ چه رسـد بـه  اینکـه اند  هبرتر و برگزید
  ...!دوش داردشعبه لوای این حدیث را بر 

حدیثی مشهور است با طـرق متعـدد کـه مجمـوع آن طـرق بـرای : شوکانی گوید
  . کند  میحجیت کفایت

و بـر اند  هبه هر حال این حدیث در شمار احادیثی است که مردم تلّقی به قبول کرد
هـر حـدیثی . معنایش اجماع دارند و نزد پیشوایان حدیث بدون مشکلی شـهرت دارد

  . آن صحت است و به إسناد نیاز نداردچنین باشد، حکم 
الیان شیعه صحیح است، گرچه آنان حـدیث را از غپس حدیث به رغم انف بعض 

   ١»ساخته های اهل تسنن بدانند
  ]پاسخ به استناد او به خبر اجتهاد  معاذ در یمن[

برای اینکه ببینیم او چه انـدازه نـادان اسـت و بـر حقـایق . این سخن شربینی است
 تا خیانت شربینی در عـدم نقـل آوریم  میا بطور کاملرنهد، سند حدیث  ی مسرپوش

گاه شوید که مشکالت این حـدیث بـیش از آن اسـت کـه او اشـاره  آن روشن شود و آ
  . کند می

  : متن و سند کامل حدیث چنین است
گروهـی «احمد بن حنبل از وکیع از شعبه از ابوعون ثقفی از حارث بن عمـرو از «

  :که گویندنقل کرده  »اذاز یاران مع
وقتی مشکلی در باب قضاء برایت پیش : به او فرمود.  پیامبر معاذ را به یمن فرستاد

اگـر در قـرآن : فرمـود. کـنم  مـیبر مبنای کتاب خدا قضاوت: کنی؟ گفت  میآمد چه

                                                           
الشیعة هـم «در توضیح آخرین جملۀ متن ارجاع داده به کتاب . پانویس. ٣١٧ – ٣١٦: ١شربینی  .١

   ١٥٥ نوشته دکتر محمد تیجانی ص »اهل السنة



 ٢٤٧ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

به : اگر در سنت رسول خدا نبود؟ گفت: فرمود. از روی سنت رسول خدا: نبود؟ گفت
  .  کنم  میهادرأی خودم اجت

   ١»حمد خدای را که فرستادۀ رسول خدا را توفیق داد: پیامبر فرمود
از ابوعون : اند ه آن را به همین طریق آورد،تمام راویان. این سند کامل حدیث است

  ". گروهی از یاران معاذ"از حارث بن عمرو از 
یـن نخستین اشکال این است که این گـروه چـه کـسانی هـستند؟ شـربینی خـود ا

  . پردازد  میاشکال را بر حدیث یافته اگر چه به توجیه آن
  . اشکال دوم اینکه حارث بن عمرو مجهول است

گروهی «هم از جهت حارث و هم از جهت : پس حدیث از دو جهت ساقط است
  . »از یاران معاذ

  . اینک به سخن محدثان سنی توجه کنید
ابو عون بدین سـان روایـت . عاذحارث بن عمرو از یاران معاذ از م«: بخاری گوید

  ٢»حدیث فقط بدین طریق شناخته شده و مرسل است. کرده ولی صحیح نیست
 آن را ،ابن جوزی در کتاب العلل المتناهیه که در خصوص احادیث ضعیف نوشـته

زیرا حارث بن عمرو ناشناخته اسـت، و .. ..این حدیث صحیح نیست«: آورده و گوید
حـدیثی کـه چنـین طریقـی داشـته . انـد هدند نیز ناشناختیاران معاذ که اهل حمص بو

  ٣»باشد، هیچ راهی به ثبوت آن نیست
حدیث صحیح نیـست، زیـرا هـم حـارث مجهـول اسـت و هـم «: ابن حزم گوید

                                                           
 ح ٣٠٣: ٣، سـنن ابـی داوود ١٣٢٨ و ١٣٢٧ ح ٦١٦: ٣، سـنن ترمـذی ٢٣٦: ٥مـسند احمـد  .١

٣٥٠٩٢  
  ٢٧٧: ٢ الکبیر التاریخ .٢
  ١٢٦٤ ح ٧٥٨: ٢العلل المتناهیة فی االحادیث الواهیة  .٣
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   ١»بلکه باطل است و اصلی ندارد. پس ساقط است و قابل احتجاج نیست. مشایخ او
 حـدیث مـسند: تـه اسـتعبـدالحق گف«: مبارکپوری در شرح سنن ترمذی گویـد

  ٢»توان یافت  نمیشود و به وجه صحیح نمی
ایـن حـدیث صـحیح «:  گویـد»ضـعیف سـنن الترمـذی«عالمه البانی در کتاب 

  ٣»نیست
 –حارث بن عمرو، عقیلـی، ابـن جـارود و ابـوالعرب :  یعنی–راویان اصلی حدیث 

  ٤.اند ههمگی در شمار راویان ضعیف یاد شد
  !! صحیح است؟–ری چشم رافضیان غالی  به کو–این است حدیثی که 

به کوری چشم بخاری و ابن جوزی و ابن حزم و مبارکپوری : گفت  میشربینی باید
  !و البانی و دیگر محدثان بزرگ تسنن

مهمترین مستند او در صحت حدیث، کالم امام الحرمین جوینی اسـت کـه آن را 
ین سـخن جـوینی تعجـب صحیح دانسته، در حالی که دیگر بزرگان حدیث تسنن از ا

  . اند هکرده و آن را در شمار لغزشهای او یاد کرد
تـوان   می ارزش سخن ابن قیم جوزیه را نیز پس از آگاهی به حقیقت وضع حدیث

قبـول ابـن ، اند ه عدم صحتش را اعالم کردچنین حدیثی که این بزرگان صریحاً . فهمید
  .شود آن را باعث رفع آن نمیشعبه و غیر او 

امـا آنچـه او در تـصحیح «: روی مبارکپوری پس از نقل سخن ابن قیم گویدبدین 
  ٥»گفته، در نظر من محّل تأّمل است] یعنی حدیث معاذ[حدیث باب 

                                                           
   ١٦٢: ١، المحّلی ٣٧٣: ٦اإلحکام  .١
  ٤٦٤: ٤تحفة االحوذی  .٢
  ٢٥٤: ٢ضعیف سنن الترمذی  .٣
  ١٥٢: ٢تهذیب التهذیب  .٤
  ٤٦٦: ٤تحفة االحوذی  .٥
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دانـد،   میو اما پاسخ سخن شوکانی که به دلیل طرق متعدد، آن را شایستۀ حجیت
ه ویـژۀ ایـن حـدیث کـای  بعالوه ابن طاهر در رسـاله. آید  میاز استقرا و تتّبع به دست

  :نوشته گوید
و هـر . بدان که من برای این حدیث در مسندهای بزرگ و کوچک بسیار گـشته ام«

یکـی : فقط دو طریـق بـرای آن یـافتم. یک از اهل علم را که دیدم، در مورد آن پرسیدم
دیگری طریق محمد بن جـابر از اشـعث ابـن ]. که در مورد آن بحث شد[طریق شعبه 
اما هیچ یک از این دو طریق صحیح .  از معاذ»شخصی از قبیلۀ ثقیف«ز ابی الشعثاء ا

    ١»نیست
  بـه دسـت»حجیت حـدیث« ادعا شده که بر اساس آنها »طرق متعدد«این است 

  !آید؟ می
کدام بخش سند قابل توجه است؟ طریـق حـارث بـن عمـرو مجهـول؟ یـا طریـق 

 که در هیچ » از اهل ثقیفاشعث بن ابی الشعثاء از شخصی«؟ یا طریق »یاران معاذ«
  یک از منابع مهم و کتابهای سنن نیافته ایم؟ 

کنـد؟   مـیآیا این است طرق شربینی که در برابر طرق شیعۀ امامیـه بـدان تحـّدی
رسد، و از آنجا بـه   میگفتیم که طرق امامیه ریشه در ژرفای اسالم دارد که به اهل بیت

اف است که این حدیث پر شکـسته شایـستۀ آیا انص. پیامبر به جبرئیل به خدای تعالی
 – که بیش از صد طریق مستقل دارد –احتجاج باشد، ولی بال و پر حدیث استوار غدیر 

  شکسته شود؟ 
  !این برخورد خالف دین و خرد و انصاف است

  :بعالوه روایت یادشدۀ معاذ با روایت دیگری که سندی بهتر دارد، تعارض دارد
پیـامبر «: یه از شیبانی از محمد بن عبدالله ثقفی که گویـدابن ابی شیبه از ابومعاو

. بر مبنای کتـاب خـدا: کنی؟ گفت  میچگونه قضاوت: پرسید. معاذ را به یمن فرستاد
                                                           

   ١٨٣: ٤، تلخیص الحبیر ٤٦٦: ٤تحفة االحوذی  .١
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 اگر در مورد یک مطلب، در قرآن و سـنت و قـضاء نیکـان مطلبـی نیـافتی چـه: فرمود
  ١»کنم که به حق برسم  میتالش: کنی؟ معاذ گفت می

ارها از روایت حارث برای اسـتناد برتـر اسـت، و در آن اساسـًا بحـث این روایت ب
  . اجتهاد به رأی نیست

صحت سند حدیث زیر  ماننـد روایـت پـیش نیـست، ولـی بـه ضـمیمۀ آن قابـل 
   ٢.احتجاج است، و در آن نیز سخن از اجتهاد به رأی و نظر شخصی نیست

ی از محمد بـن سـعید ابن ماجه از حسن بن حماد سجاده از یحیی بن سعید امو«
  : که گفتنقل کرده بن حسان از عبادة بن نسی از عبدالرحمان بن غنم از معاذ 

قضاوت و فصل دعوا مکن مگـر بدانچـه دقیـق و :  فرمود،پیامبر مرا به یمن فرستاد
و اگر در مورد مطلبی اشکال داشتی، درنگ کن تا آن را درست بـدانی . دانی  میاستوار

  ٣»ن مکاتبه کنییا در آن مورد با م
سند این حدیث نیکو تر از «: ابن قیم جوزیه در حاشیه خود بر سنن ابوداوود گوید

است و در آن هیچ یـادی از رأی شخـصی نـشده ] یعنی حارث بن عمرو[حدیث اول 
    ٤»است

تابد؛ مـا هرگـز   نمیعالوه بر این بحث سندی، سیرۀ عملی معاذ این برچسب را بر
که او در یمـن اجتهـاد شخـصی کـرده باشـد، بلکـه ایم  هی ندیدخبری نیافته و در جای
را ندانسته، درنگ کرده تا از پیـامبر ای  که هر جا حکم مسئلهایم  هعکس آن را زیاد دید

  .در مورد آن بپرسد
امام مالک در موّطأ روایت کرده از حمید بن قیس مّکی از طاووس یمانی که معاذ «

                                                           
  ٣٥٨: ٥ن ابی شیبه مصّنف اب .١
   نوشته شیخ باسم حّلی ٣٨ و ٣٧: کتاب الرسول المصطفی و مقولة الرأی: بنگرید .٢
  ٥٥ ح ٢١: ١سنن ابن ماجه  .٣
   ٣٦٨: ٩حاشیه ابن قیم  .٤
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ایـن ع و از هر چهل گاو یک مسنه گرفت و کمتر از از هر سی گاو تبیبن جبل انصاری 
من از پیامبر چیزی در این : گفتبگیرد، و آن چیزی تعداد برای او آوردند، نپذیرفت از 

  ١»باید حضرتش را ببینم و بپرسم. مورد نشنیده ام
دانستند،   نمیافزون بر اینها، شیوۀ کارگزاران مخلص پیامبر آن بود که در مورد آنچه

کردند تا اینکه از پیامبر بپرسند یـا خـدمت آن جنـاب در مدینـه برسـند و از  ی مدرنگ
  . ایشان بپرسند

مکاتبۀ انس بن حذیفه نمایندۀ پیامبر در بحرین با حضرتش : به عنوان نمونه بنگرید
ابـن منـده و .  آمده است١٢٣: ١ و اسدالغابه ٥٢٤: ٥در باب اشربه که در کنز العمال 

اگرچه مرسل است، ولی از روایت حارث بن عمـرو نیکـوتر . اند هابونعیم روایتش کرد
  . است

نیز مکاتبۀ خالد بن ولید با پیامبر در این مورد که علی علیـه الـسالم یکـی از زنـان 
: ، خـصائص نـسائی٥٣: ٨این خبـر در فـتح البـاری . اسیر را به کنیزی برگرفته است

  .  است آمده٤٧١: ٤ و فیض القدیر ١٣٥: ٥، سنن کبری ١٠٣
عتاب بن اسید نیز در مورد حکم ربایی که در جاهلیت داشتند کـه پـس از اسـالم 

 شرح حال مـسعود بـن عمـرو بـن ٨١: ٦االصابة : بنگرید. چه کنند، از  پیامبر پرسید
  .  شرح حال هالل ثقفی٤٣٢: ٦عمیر ثقفی، همان کتاب 

ردم نسبت به این حـدیث که م" تلّقی به قبول"شربینی به این نکته نیز اشاره کرده که 
  . شود که بررسی سندی آن الزم نباشد  میدارند، سبب

این پنـدار، ادامـۀ مقولـۀ . این بیان او اثبات مدعای ما است که دو شیوه وجود دارد
اگر باب اجتهاد تسنن را . پذیرند  نمیشیوۀ محوریت اجتهاد به رأی است که اهل تعّبد

 ضعیف سـاقط را کـه قابـل احتجـاج نیـست، گشوده ندانیم، چگونه مردم این حدیث
  کنند؟  میتلّقی به قبول

                                                           
   باب ما جاء فی صدقة البقر ٢٦٠: ١الموّطأ  .١
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آیا بخاری، ابن جوزی، ابن حزم و مانند آنها، از مردم نیستند؟ دیدیم کـه آنهـا ایـن 
  . اند هحدیث را تلّقی به قبول نکرده، بلکه با تضعیف و انکار برخورد کرد
ان طویدا یهـودی و جایگاه این حدیث و حارث بن عمرو، همان شأن حمران بن اب

جایگاه عمران بن حّطان خارجی و ولید فاسق و عمر بن سعد قاتل امـام حـسین علیـه 
و همان جایگاه اسانیدی است که به وسیلۀ آن با طرق شـیعۀ امامیـه کـه . السالم است

  . کنید  می، تحّدیاند هدر کتابهایشان آورد
  ]پاسخ به حدیث اجتهاد سعد بن معاذ در بنی قریظه[

ینی استدالل کرده به این که سعد بن معاذ در مورد بنی قریظه به اجتهـاد خـود شرب
در میان آنها به حکم خـدا «:عمل کرد، و پیامبر این اجتهاد را صحیح دانست، و گفت 

  »عمل کردی
 حکمـی کـه سـعد کـرده، – به ادعای آنها –دهد که   میاین حدیث به روشنی نشان

ان یـا هفـت حجـاب عـرش بـدان حکـم کـرده حکم خدا است که از فراز هفت آسم
     ١.است

 ه نزد مخلـصان اصـحاب، شـناخت– خصوصًا یهود بنی قریظه –زیرا حکم محاربان 
پیش از غزوۀ بنی قریظه، غزوه هایی دیگر بود که حکـم آن معلـوم . شده و معلوم است

 آن امام ناگزیر باید به مسائلی حکم کند که مصلحت مسلمانان و جنگجویـان در. بود
فان مـسّلح کـشته شـوند و خـانواده هـای آنهـا بـه لپس حکم آن است که مخا. است

بینیم که وقتی محاصره بر یهود بنی قریظه شّدت گرفت،   میبدین روی. اسارت در آیند
ابولبابة بن عبدالمنذر اشاره کرد کـه . به آنها گفته شد که به حکم رسول خدا گردن نهید

    ٢.پیش شناخته شده بودپس حکم از . است" ذبح"حکم، 

                                                           
: ١٠المغنی ابـن قدامـه ،١٠٨: ٧، بدایع الصنایع ٣٢٣: ١٩  و ٢٦٣: ١٣المجموع َنَووی : بنگرید .١

٥٤٦   
بنی  قریظه از پیـامبر خواسـتند کـه بـا آنهـا «: گوید. ٢٣٣: ٣، زاد المسیر ٥٨٣: ٢تاریخ طبری  .٢
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. اما آنها از خالل حکم سعد بن معاذ به حکم پیامبر خبردار شدند و گردن نهادنـد
کند که پیامبر با بنی قریظه جنگید تـا گـردن بـه حکمـش   میمسلم در صحیح روایت

   ١.پیامبر حکم در مورد آنها را به سعد بن معاذ موکول کرد. نهادند
رسول خدا بود، اما یهود از پیامبر خواستند که سعد بـن در واقع حکم واقعی از آِن 

پنداشتند که از آنها حمایت کند، چـرا کـه از   میمعاذ را میان آنها حاکم قرار دهد، زیرا
  . قبیلۀ اوس است که از موالی آنها بود

این کار، برای آن بود کـه دل قبیلـۀ اوس را بـه دسـت آورد، «: طاب رعینی گویدح
و فقـط بـه . د، زیرا آن قبیله هم پیمان شـان بـودند به آنها فرصت دهزمانی که خواستن

  ٢».حکم پیامبر آنها را فرود آورد
  :سید مرتضی علم الهدی گوید

و کار بر آنها تنـگ شـد، .. .زمانی که پیامبر بنی قریظه را در دژشان محاصره کرد« 
ند و به حکم سـعد بـن اما نپذیرفت. پیامبر به آنها پیشنهاد کرد که به حکمش گردن نهند

کنـد کـه   مـیپنداشتند که حکـم هـایی  می.معاذ رضایت دادند، که همسایۀ آنها بودند
حکـم سـعد آن بـود کـه مخالفـان . مورد توافق آنها است، لـذا او را حـاکم خواسـتند

پیـامبر . محارب کشته شوند،  خانوادۀ آنها به اسارت در آیند و اموال شان تقسیم شـود
 آنان حکمی دادی که خداوند از ورای هفت حجـاب عـرش در مـورد در مورد: فرمود

                                                                                                                                        
مصالحه کند به همان مواّدی که با بنی النضیر مصالحه کرده اسـت،  یعنـی بـه دیـار شـام کـوچ 

آنـان .  حکم سعد بن معـاذ دهنـدپیامبر کوشید که این قول را به آنها بدهد مگر آنکه تن به. کنند
زیرا فرزنـدان و خـانواده اش .  که خیرخواه آنها بود،ابولبابه را برای ما بفرست: نپذیرفتند و گفتند

گویی؟ آیا به حکم سعد بن معـاذ گـردن نهـیم؟   میچه: گفتند. او را نزدشان فرستاد. نزد آنها بود
  . »کشته شدن در میان است، پس چنین مکنیدابولبابه با دست به گردن اشاره کرد، یعنی که پای 

   باب جواز قتال من نقض  العهد ١٦١: ٥صحیح مسلم  .١
   ٥٥٨: ٤مواهب الجلیل  .٢
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   ١»کند  میآنها حکم
بعالوه ابوالخّطاب این نظر را برگزیده که حکم فردی را که حاکم قـرار داده بودنـد، 

یعنی اینکه امکان دارد حکم امـام  . داشته باشندای  الزم نیست که مسلمانان در آن بهره
  ٢. بدهد، نه قتل و اسارت و تقسیم اموالن و فداماجرا نشود، وقتی حکم به 

. خوارج در مورد امر حکمین نسبت به امیر المؤمنین علیه السالم اعتـراض کردنـد
  :امام باقر صلوات الله علیه در این مورد فرمود

لـذا بـین آنهـا حکمـی . پیامبر سعد بن معاذ را در مورد بنی قریظه حاکم قرار داد«
دانید که امیر المؤمنین علیه الـسالم   نمیآیا. اوند امضا کرده بودکرد، بدان گونه که خد

و بـا آنهـا شـرط . به دو حاکم امر فرمود که بر اساس قرآن حکم کنند و از آن نگذرنـد
  ٣». رّد کنند– آنجا که با قرآن مخالفت دارد –بست که حکم های  شخصیت ها را 

بنـی قریظـه «: در آن راوی گویـدعبدالرزاق در مصّنف روایتی دراز دامن آورده کـه 
و در انتظـار   . سعد بن معاذ از پیامبر دستور خواست. پیمان خود را به سعد تذّکر دادند

بنگر بدانچه من : خواهد بگوید  می.کند تا پیامبر به او پاسخ دهد  میماند که چه حکم
ه کـنم بـه اینکـ  مـیمـن حکـم: سعد گفت. و پیامبر پاسخ مثبت بدهد. کنم  میحکم

     ٤».جنگحویان آنان را بکشند، اموال آنها تقسیم شود و خانواده شان به اسارت در آیند
کند، پیونـدی نـدارد؛   میماجرای حکم سعد بن معاذ، با اجتهادی که شربینی ادعا

دانست، از   میدر آن میان سعد فقط حکم گذشته را. زیرا حکم اصلی از آنِ  پیامبر بود
یهود کوشیدند که نظر او را به سوی خـود جلـب . گران گفته بودندآنجا که ابولبابه و دی

  . کنند، ولی او به حکم الهی عمل کرد و هم پیمانی خود را بر حق آشکار ترجیح نداد

                                                           
   ١٢٩: ٤رسائل الشریف المرتضی  .١
   ٥٤٧: ١٠، المغنی ٤٢٤: ١٠الشرح الکبیر : بنگرید .٢
   ١٦٥: ٢ارشاد مفید  .٣
  ابن مسّیب  حدیث زهری از ٣٧١: ٥المصّنف عبدالرزاق  .٤
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  ]پاسخ به مّدعای اجتهاد امیر المؤمنین علیه السالم در یمن[
 در مـورد کند کـه در یمـن  میشربینی به حکم امیر المؤمنین علیه السالم استدالل

  .زنی صادر شد
. کند  میکند که نّص عبارتش که خود نقل کرده، مدعایش را تضعیف  نمیاما دقت

 مـن چیـزی را درسـت (»ال اعلم اّال ما قال علی«: در آنجا آمده است که پیامبر فرمود
  ). دانم مگر آنچه علی گفته است نمی

یم پیامبر بـود، در شـمار چرا پیامبر چنین گفت؟ زیرا حکم علی علیه السالم به تعل
     ١.شد  میهزار بابی که به او آموخته بود و از هرکدام هزار باب گشوده

پـس .  بـرادر، وصـّی و وارث علـم او بـود،امیر المؤمنین علیه السالم نفس پیـامبر
و ســخن او هرگــز ماننــد . شــگفت نیــست کــه علــم او برگرفتــه از علــم پیــامبر باشــد

  .   و نیستاجتهادهای شخصی آنها نبوده
ن هرگز در مورد آپیامبر برای علی دعا کرده و دست بر سینه اش کشیده، لذا پس از 

این کجا و رأی های شخصی زعیمانی که خود را به زور . حکم میان دو نفر تردید نکرد
  !بر مردم تحمیل کردند؟

  : ابن ماجه در سنن از ابی البختری روایت کرده که علی علیه السالم فرمود
فرستی؟ اما من جـوانم   میمرا به سوی یمن: گفتم. امبر مرا به سوی یمن فرستادپی«

پیـامبر . دانـم قـضاوت چگونـه اسـت  نمـیدر حالی که. و باید میان آنها قضاوت کنم
قلبش را هدایت کن و زبانش را اسـتوار ! خدایا: دست مبارک بر سینه ام نهاد و دعا کرد

  بدار 

                                                           
، فتح الملک العلی بصحة حـدیث بـاب ١١٤: ١٣، کنز العمال ١١٣: نظم درر السمطین: بنگرید .١

ابونعیم و اسماعیلی در معجم خود ضمن احادیث ابـن : نویسندۀ آن گوید. ٤٨: مینة  العلم علی
. سـت نیـز آورده ا٣٨٥: ٤٢تاریخ دمشق . اسناد آن به شرط حسن است. اند هعباس با سند آورد

  . است، زیرا مطابق میل آنها نبوده است" منکر"مگر اینکه اند  هآنان ایرادی به حدیث نگرفت
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  ١»ز در قضاوت میان دو تن به تردید نیفتادممن پس از این عنایت نبوی هرگ
  دانید؟   میچگونه این سخن را مانند اجتهادهای شخصی

دانـست تـا   نمـیشود با کارهای کسی که آیـۀ تـیمم را میچگونه این وضع مقایسه 
 به اجتهاد خود ،جناب عّمار به او تذّکر داد، اما پس از این تذکر باز هم بر خالف نّص 

  . روی آورد
وضع آن شخص با امیر المؤمنین که پس از دعا و عنایت پیامبر هرگـز در مـورد آیا 
  شک نکرد، قابل قیاس است؟ای  مسئله

اسـت ای  نسبت من و پیامبر، مانند شـعله«: امیر المؤمنین علیه السالم خود فرمود
   ٢».که از شعلۀ دیگر برگیرند

 یا ،از شعلۀ دیگریعنی مانند شعلۀ حاصل «: عالمه مجلسی در شرح حدیث گوید
 مانند نور ماه که ٣شعاعی منعکس از شعاع دیگر، زیرا علم و کماالت او از پیامبر بود،

  ٤».از نور خورشید برگرفته شده است
  :توان کرد؟ شاعر عرب گوید  میاما چه

  و إذا خفیت علی الغبّی فعاذر
  

أن ال ترانــی مقلــة العمیــاء   
  

  .م پس اگر نابینا مرا نبیند معذورتر استو اگر بر آدم سفیه مخفی باش: ترجمه
  ماجرای صلح حدیبیه : سوم

پیش از پرداختن به این ماجرا، باید بگوییم که شربینی مانند استاد بزرگش بخاری، 
                                                           

با مبنای بخاری و مسلم : حاکم گوید. ١٣٥: ٣، مستدرک حاکم ٢٣١ ح ٧٧٤: ٢سنن ابن ماجه  .١
، مـصّنف ٨٣: ١، مسند احمـد ٨٦: ١٠سنن کبری بیهقی . اند هصحیح است، گرچه آن را نیاورد

   ١٦: ، مسند ابوداوود طیالسی ٤٩٥ و ١٣: ٧ابی شیبه ابن 
، الجوهرة فی بیان نسب اإلمام ١٦٧: ، عیون الحکم و المواعظ لیثی٢٨٩: ١٦شرح نهج البالغه  .٢

   ٨٢: علی
   ٤٨٠: ٣٣بحار االنوار  .٣
   ٣٤٤: ٤٠ بحار االنوار .٤
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  . ه استدر نقل حدیث مربوط خیانت کرده و ادامۀ خبر را نیاورد
که روزی تو را هم به در ادامۀ خبر آمده است که پیامبر به علی علیه السالم خبر داد 

   ١.خوانند  میاین مطلب فرا
 نپذیرفت که –  و در پشت پرده، معاویه –عمرو عاص : این قضیه در صفین روی داد

امیـر "اگـر مـا تـو را « :آنهـا گفتنـد". علی امیر المـؤمنین: "در پیمان صلح نوشته شود
ه مشرکان به پیـامبر این سخن همان بود ک» .جنگیدیم  نمیدانستیم، با تو  می"المؤمنین
  . »جنگیدیم  نمیدانستیم، با تو  میاگر ما تو را رسول خدا«: گفتند که 

  : ابن خلدون در تاریخ خود گوید
: پـس از بـسم اللـه نوشـتند. عمرو بن عاص نزد علی آمد تا پیمان صلح بنویسند«

حنـف ا!  مـا نیـستراو امیـ: ناگهان عمرو گفت. »هذا ما تقاضی علیه امیر المؤمنین«
اشـعث . حضرت درنگ کرد. بینم  میآن را محو مکن که من در آن عواقب بدی: گفت
  . این عبارت را پاک کن: گفت

و ماجرای صلح حدیبیه را بازگفت، که در ضمن آن آمده کـه " الله اکبر: "علی گفت
  ". خوانند، به آنها پاسخ مثبت بده  میتو را هم به کاری مانند این فرا: "پیامبر به او گفت
کنـی، در حـالی کـه مـا اهـل   مـیما را به کـافران تـشبیه! سبحان الله: عمرو گفت

  ! ایمانیم
چه روزی بوده که تو پناهگاه فاسـقان و دشـمن ! ای فرزند زن بدنام: علی پاسخ داد
  !مؤمنان نبوده ای؟

  . نشینم  نمیبه خدا سوگند دیگر پس از این با تو در یک مجلس: عمرو گفت
  .  امیدوارم که خداوند مجلس مرا از تو و افرادی مانند تو پاک سازد:علی پاسخ داد

هذا ما تقاضی علیه علـی بـن ابـی طالـب و : "آنگاه پیمان نامه را بدین سان نوشت

                                                           
  )مترجم(مامت تو را نپذیرند همچنانکه مشرکان نبوت مرا نپذیرفتند، مخالفان تو نیز ا: یعنی .١
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  ١»...."معاویة بن ابی سفیان
ابن حجر در ضمن شرح صحیح بخاری، ذیل حدیث صـلح حدیبیـه کـه بخـاری 

  : ناقص آورده گوید
. اما انک مثلها و سـتأتیها و أنـت مـضطّر : است که پیامبر افزوددر حدیث نسائی «

 ابن حجـر. (دهی  میتو نیز گرفتار چنین کاری خواهی شد و در حال اضطرار به آن تن
و . این سخن اشاره  دارد به مسائلی که روز صـفین بـرای علـی پـیش آمـد:) افزاید می

  ٢».همان گونه بود که پیامبر فرموده بود
 که برای سرپوش نهادن بر ننگ های معاویـه –ن حذف و اسقاط عمدی اینک، از ای

  : گوییم  میپوشیم و در پاسخ شربینی  می چشم–و پیروانش روی داده 
  : سخن نخست

گردد و هرگز کاری به ما ندارد؛ زیرا ما به عـصمت امیـر   میاشکال تمامًا به شما بر
 یـل اسـتوار و احادیـث صـحیح ثابـتالمؤمنین علیه السالم عقیده داریم و آن را با دال

لذا هر کاری کـه . اساسًا عصمت یکی از ضرورت های مذهب امامیه است. کنیم می
امام امیر المؤمنین صلوات الله علیه کند و هر چه بگوید، همه به تعلیم و امـر خـدا و 
. رسول است، و با مصالح و حکمت هایی که در لوح محفوظ ثبت شده، موافقت دارد

  . اشکالی متوجه ما نیستپس هیچ 
اگر از این مطلب استوار تنّزل کنیم، باز هم حقیقت امر آن است کـه علـی سـخن 

توضیح اینکه رویداد حدیبیه ماننـد قـضیۀ داوود و سـلیمان علیهمـا .  پیامبر را رد نکرد
  . السالم است

                                                           
   ١٧٥: ٢تاریخ ابن خلدون  .١
، ٢١: ٢تـاریخ الخمـیس : در مورد خبر پیامبر بـه رویـداد صـفین بنگریـد. ٣٨٦: ٧فتح الباری  .٢

 و ١٩٠: ١، شرح نهج البالغـه )طبع تقدم مصر (٥٠: ، خصائص نسائی٢٠٤: ٢الکامل ابن اثیر 
   ٩٢: ١٤، صبح األعشی ٤٢٢: ١٦، المغنی قاضی عبدالجبار ٥٨٨: ٢
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  : فرماید  میدر قرآن
 مـردم گوسفندان که -کشتزار آن باره در که هنگامی]  کن یاد [را سلیمان و داوود و«
بـودیم،  آنـان داوری شـاهد] مـا [و کردند، می داوری -بودند چریده آن در هنگام شب
 عطـا دانـش و حکمت] دو آن از [یك هر به و فهماندیم، سلیمان به را]  داوری [آن پس

  ١»کردیم،
بنـی داستان این است که نزاعی نزد داوود آوردند، که در آن زمان پادشاه حـاکم در 

کرد، تا نـشان دهـد   میسلیمان با اجازۀ داوود در حکم های او مداخله.. .اسرائیل بود
  ٢.که داوود برای جانشینی او شایستگی دارد

دهد، بلکه داللت روشن دارد بر آنکه حکـم،   مینشان" وکّنا لحکمهم شاهدین"آیۀ 
م سلیمان، واحد و بی خطا بوده، گرچه در چگونگی اجرا اختالف داشت و ظاهر حک

   ٣. به مدارا و مهربانی نزدیکتر بود
رسول خدا که حاکم مطلـق بـود، . گوییم  می عین همین کالم را در رویداد حدیبیه

امیر المؤمنین علیه السالم را در کار خود شرکت داد تا نشان دهـد جانـشینی شایـسته 
 جنـاب بـا عمـرو این مدعا با خبری که پیامبر در مورد رویـارویی آن. برایش تواند بود

  . شود  میعاص و اشعث و منافقان  در سالهای آینده داد، تأیید
یک بار پیـامبر در برابـر مـشرکان، در حالـت : یک حقیقت بود که دو بار جلوه کرد

را از نام خـود زدود، و روز دیگـر جانـشین بحـق او علـی " رسول الله"اضطرار، عنوان 
را از " امیر المـؤمنین"در حالت اضطرار، عنوان مرتضی علیه السالم، در برابر منافقان، 

  . نام خود برداشت
هر دو یک حکم بود، گرچه ظاهر حکم پیامبر، از رفق و مدارای بیـشتر برخـوردار 

                                                           
 ٢١: انبیاء.  ١

   ٣١١ – ٣١٠: ١٤تفسیر المیزان : بنگرید .٢
  ٣١٢: ١٤المیزان  .٣
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  . باشد
به هر حال، حتی به فرض پذیرش نقل ناقص بخاری، مسئله میان پیامبر معصوم و 

 هیچ دخالتی در ایـن قـضیه جانشین معصوم او است، و اجتهاد به رأی و نظر شخصی
  .ندارد

   سخن دوم 
روایات حدیبیه منحـصر بـه نقـل : گوییم  میاگر  قضیۀ  عصمت را نادیده بگیریم،

  :توان آنها را به چند گروه تقسیم کرد  میبلکه پس از پژوهیدن. بخاری نیست
  گروه اول 

 نـشان – بـدون هـیچ سـخنی –روایاتی که اطاعت امیـر المـؤمنین علیـه الـسالم را 
  . دهد؛ و خبر دادن پیامبر به امیر المؤمنین را به چنان وضعی پس از خود در بر دارد می

  :کند  میبه عنوان نمونه، ابن حّبان در کتاب الثقات روایت
. بنویس بـسم اللـه الـرحمن الـرحیم: سپس رسول خدا علی را فراخواند و فرمود«

  .اللهمباسمک  :بنویس. شناسم  نمیچنین خدایی: سهیل گفت
هذا ما صـالح علیـه محمـد رسـول اللـه و . باسمک اللهم: بنویس«: پیامبر فرمود
بلکـه . جنگیـدم  نمـیدانستم، بـا تـو  میاگر تو را رسول خدا: گفت. »سهیل بن عمرو

  . ، یعنی نام خودت و نام پدرت»محمد بن عبدالله«: بنویس
   .»محمد بن عبدالله و سهیل بن عمرو: بنویس«: پیامبر فرمود

هذا ما صالح علیه محمد بن عبدالله و سـهیل بـن عمـرو علـی «: سرانجام نوشتند
  ١» تا آخر پیمان نامه–...  وضع الحرب

  :نویسد  میطبرسی
: محمد بن اسحاق بن یسار از بریدة بن سفیان آورده که محمد بـن کعـب گفـت«

:   گفـتپیـامبر بـه او. کاتب رسول خدا در این پیمان نامه، علـی بـن ابـی طالـب بـود
                                                           

   ٣٠١ – ٣٠٠: ١الثقات ابن حّبان  .١
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: علـی نوشـت. »هذا ما صالح علیه محمد بـن عبداللـه سـهیل بـن عمـرو«: بنویس 
خودت نیز گرفتار چنین وضـعی خـواهی شـد، در : پیامبر فرمود. »محمد رسول الله«

 ســر انجــام همــان چیــزی را نوشــتند کــه مــشرکان. حــالی کــه تحــت فــشار باشــی
  ١»خواستند می

  :کند  میلسالم روایتکلینی به سند خود از امام صادق علیه ا
هـذا مـا «: و بنـویس. بسم اللـه الـرحمن الـرحیم: بنویس: پیامبر به علی فرمود«

جنگـیم؟   مـیپس ما برای چه بـا تـو: سهیل گفت. »قاضی رسول الله سهیل بن عمرو
: گفت. تو رسول خدایی: مردم گفتند. منم رسول الله، و منم محمد بن عبدالله: فرمود

  ٢» تا آخر حدیث–.. .»ا قاضی علیه محمد بن عبداللههذا م«: نوشت. بنویس
  :نویسد  مییعقوبی در تاریخ خود

. به اختالف افتادنـد" امیر المؤمنین"در مورد حذف عنوان ] در صفین[یاران علی «
  : فرمود

هـذا مـا صـالح : "رسول خدا روز حدیبیه برای سهیل بـن عمـرو نوشـت. الله اکبر
پیـامبر . جنگیـدیم  نمیدانستیم، با تو  می را رسول خدااگر تو: سهیل گفت". رسول الله

 –.. .".من محمد بن عبدالله: "را محو کرد و به من فرمود که بنویسم" رسول الله"عنوان 
  ٣».تا آخر خبر

  گروه دوم 
                                                           

   ٢٣١ ح ١٩٣: مناقب خوارزمی: ، مانند آن١٩١: ٩مجمع البیان  .١
   ٢٦٩: ٨الکافی  .٢
رسـول "م را بدون امتنـاع از محـو عنـوان بنگرید نوشتن علی علیه السال. ١٨٩: ٢تاریخ یعقوبی  .٣

 – ٣٣١: ٣، سـیره ابـن هـشام ٣٥٠ – ٣٤٩: ١، انساب االشراف ١٦٨: ٤البدایة و النهایة : در" الله
، تـاریخ ١٥٣: ٣، مـستدرک حـاکم ٨٦: ١، مـسند احمـد ٣٢١ – ٣٢٠: ٣، سیره ابن کثیـر ٣٣٢

تـو هـم چنـین «:  پیامبر فرموددر این منبع آمده که. ٢٣٢: ٢، شرح نهج البالغه ٦٣٤: ٥طبری 
  . »کنی در حالی که تحت فشار باشی  میروزی خواهی داشت، و عنوان را محو
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  .رساند  می را – به ویژه عمر –روایاتی که اعتراض مسلمانان 
  : هیثمی در مجمع الزوائد گوید

در تعارض نظـر شخـصی و [أی خود را در برابر دین متهم بدانید ر: گفت  میعمر«
  ]دین خدا، کالم دین را بپذیرید

  : سپس حدیث حدیبیه را آورده، تا آنجا که گوید
بـسم اللـه : "بنـویس: فرمـود. میان خود با اهـل مکـه نوشـتای  پیامبر پیمان نامه

پیـامبر ". باسمک اللهـم: "پذیریم، بلکه بنویس  نمیما این را: گفتند". الرحمن الرحیم
  . پذیرفت، ولی من نه

پذیری؟   نمیوپذیرم و ت  میحال من! عمر: کار به آنجا کشید که پیامبر به من فرمود
   ١.»پس از این کالم رضایت دادم

دقت کنید که این دومین اعتراض عمر در این رویداد بود؛ پیش از آن به اصل صلح 
  . ن اشاره شداعتراض کرده بود که در صفحات پیشی

  : نویسد  میواقدی
گروهــی از یــاران پیــامبر . صــداها بــاال گرفــت.. ..مــسلمانان بــه ضــّجه افتادنــد«

  .پذیریم  نمی"محمد رسول الله"جز ای  ما هیچ نوشته: برخاستند و گفتند
: ابن ابی سبره از اسحاق بن عبدالله از ابی فروه از واقد بـن عمـرو آورده کـه گفـت

نگریـست کـه ایـن دو تـن   می به اسید بن خضیر و سعد بن عبادةکسی برایم گفت که
را پـاک " رسـول اللـه"گذاشتند عنوان   نمی را گرفته بودند و]یعنی علی[دست نویسنده 

جنگـیم، چـرا در دیـن خـود بـه   مییا بنویس محمد رسول الله، یا: "آن دو گفتند. کند
  َپستی تن دهیم؟ 

                                                           
 کتاب المغـازی بـاب ، آن را از بخاری٣٢١: ١ در کتابش یشربین. ١٤٦ – ١٤٥: ٦مجمع الزوائد  .١

  . صلح الحدیبیة آورده است
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   ١»...ساکت باشید: فرمود  میشاره به آنهااه کرد و ب  میپیامبر آنها را آرام
  گروه سوم 
کـرد نـه   میرساند علی علیه السالم نسبت به سهیل بن عمرو امتناع  میروایاتی که
  . نسبت به پیامبر

  : نسائی به سند خود از امیر المؤمنین علیه السالم آورده که فرمود
جنگیـدیم؛ ایـن عنـوان را  نمی دانستیم با او  میاگر ما او را رسول خدا: آنها گفتند«

به خدا سوگند . به خدا سوگند، او رسول خدا است، به کوری چشمتان: گفتم. محو کن
پیـامبر خـود . نشان دادم. آن کلمه را به من نشان بده: پیامبر فرمود. کنم  نمیآن را محو

در  –تو خود چنین روزی خواهی داشت؛ تونیز عنـوانی را :  عبارت را محو کرد و فرمود
   ٢»کنی  می محو–حال اضطرار 

  : در نقل دیگری آمده که امیر المؤمنین علیه السالم فرمود
به : به غضب در آمدم و به سهیل گفتم] پذیریم  نمی پیامبر راتوقتی گفتند رسال[«

تو نیـز . گوید، بنویس  میآنچه: پیامبر فرمود. خدا او رسول خدا است، به رغم انف تو
   ٣»کنی  میو چنین کاری را تحت فشار دیگران. شتچنین روزی خواهی دا

  :کند  میشیخ طوسی در امالی  از امیر المؤمنین علیه السالم روایت
   نمـیرا پاک کن که ما بدان ایمـان نـداریم و" رسول الله"کلمۀ : سهیل بن عمرو گفت«

آن را محـو ! یای عل: پیامبر فرمود. من امتناع کردم. نام خود و نام پدرت را بنویس. پذیریم
  ٤» دهیو مانند این روز را خواهی داشت، که در حالت اضطرار، پاسخ مثبت. کن

                                                           
، سـیره ٢٩٦: ١، إمتـاع االسـماع ٥٤: ٥، سبل الهـدی و الرشـاد ٦١١ – ٦١٠: ٢المغازی واقدی  .١

   ٤٣: ٢نبوی زینی دحالن 
   ١٤٩: خصائص امیر المؤمنین نسائی .٢
   ٥٠٩: وقعة صفین .٣
   ١٩١ – ١٩٠: ١امالی طوسی  .٤
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  :در نقل راوندی آمده است
بـه  سـهیل نماینـده . [از این درخواست به غضب آمـدم: علی علیه السالم گوید«

: پیامبر فرمـود. آری، به خدا سوگند اوست رسول خدا، به رغم انف تو: گفتم] مشرکان
کنی در حالی کـه   میتو روزی مانند این خواهی داشت و چنین. گوید بنویس  میآنچه

   ١»در فشار دیگرانی
شود که اعتراض امیر المؤمنین علیه   میاز مجموع روایات برای فرد منصف روشن

اما زمانی که پیامبر . السالم نه بر پیامبر بلکه بر سهیل بن عمرو بود و در برابر او ایستاد
یا اینکه پیـامبر بـه دسـت مبـارک خـود، . رمود، امر حضرتش را اطاعت کردبدو امر ف

را محو کرد تا سهیل بن عمرو امتیازی ظاهری بر امیر المـؤمنین در " رسول الله"عنوان 
این منازعه نگیرد، و مسلمانانی که دست علی را از محو  عنوان پیـامبر و نگـارش نـام 

   ٢.ندخود و نام پدرش بسته بودند، رضایت یاب
  ]مقایسۀ موضع علوی در قضیۀ حدیبیه با اجتهاد شخصی دیگران[

مقایسۀ این موضع امیر المؤمنین با اعتراض های عمر  کـه بـه نـام اجتهـاد عرضـه 
شده، خطایی آشکار است؛ زیرا پیامبر خدا با سخن و رفتار خود چند درس به همگان 

  :داد
 است و تحت فشار دیگران خواهـد  به امیر مؤمنان خبر و نوید داد که خلیفۀ بحقـ
  . بود

  به طور ضمنی خبر داد که معاویه و عمرو عاص و اشعث موضعی مانند مشرکان ـ
  . و سهیل بن عمرو خواهند داشت

  .  عمر بن خطاب را برای کارش نکوهید و سرزنش کردـ

                                                           
   ١١٦: ١الخرائج و الجرائح  .١
   نوشته عالمه سید جعفر مرتضی عاملی »موقف علی فی الحدیبیة«رسالۀ : بنگرید .٢
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  ١. عمر خود بارها اقرار کرد که در آن روز به شّکی بزرگ گرفتار آمده است
ی کارهایی کرد، برای جبران گناهانش و جرأتی که نسبت بـه پیـامبر و هتـک او حت

    ٢.مقام نبوت مرتکب شده بود
اینک بشارت نبوی به امام علی علیه السالم را بنگریـد، و کـالم امیـر المـؤمنین  را 

  .٣»، هرگز در آن شک نکرده اماند هاز روزی که حق را به من نشان داد «: ببینید که گفته
. زوۀ خیبر، پیامبر خلیفۀ اول و دوم را فرستاد، ولی آنهـا ترسـیدند و بازگـشتنددر غ

برو و باز مگرد تـا وقتـی کـه :  آنگاه امیر المؤمنین علیه السالم را فرستاد و به او فرمود
  . اوند فتح را به دستت سامان دهددخ

  بر چه مبنایی با مردم بجنگم؟: آن جناب قدری رفت و باز گشت و پرسید
     ٤...."ال اله اال الله"با آنها بجنگ تا وقتی شهادت دهند که : رمودف

فـت بـا لگیرد تا باز گردد و بپرسـد، تـا مخا  نمیاین است امیر مؤمنان که دلش آرام

                                                           
در صـفحات . ١٢٩: ٢٦، تفسیر طبـری ٣٣٩: ٥، مصنف عبدالرزاق ٢٢٤: ١١ان صحیح ابن حبّ  .١

  . پیش نیز در این مورد سخن رفت
    »فعملت لذلک  اعماال یعنی فی نقض الصحیفة«: پیشتر نقل ابن حّبان را آوردیم که عمر گفت .٢
رد شـک سید علـی شهرسـتانی در مـو. ٢٥٤: ١، ارشاد مفید ٤ ضمن خطبۀ ٣٩: ١نهج البالغه  .٣

اگـر «: شربینی در کتابش بر آن تعلیقـه زده و گویـد. عمر در حدیبیه در کتابش سخن گفته است
خواهد  شک عمر در دیـن را نتیجـه بگیـرد، کالمـش مـردود   میعلی شهرستانی از این نصوص

  »خواهد، نیز مردود است  میو اگر علی شهرستانی شک در مورد مصلحت و عدم آن را.. .است
شربینی باید این پرسش را از عمر بپرسد تا ببیند که مراد او از شّک کـه : بینی باید گفتدر پاسخ شر

لـذا . ما تردید نداریم که شّک عمـر در اصـل دیـن بـود. دهد، چیست  میبه صراحت از آن خبر
  .   کارهایی کرد که این شّک نابودکننده را بپوشاند

مسند احمد . داند  میسناد حدیث را صحیح، وی إ٣٨٠: ١٥اإلحسان بترتیب صحیح ابن حبان  .٤
، ١٧٩: ٢ بـا شـرح نـووی، سـنن سـعید بـن منـصور ١٢١: ١٧، صحیح مـسلم ٣٨٥ – ٣٨٤: ٢

   ٥٨: خصائص نسائی
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کند، به مخالفت   میقصد و برنامۀ پیامبر نکند؛ و آن است عمر که از پیش خود اجتهاد
  .  پیامبر و چه پس از آنخیزد، چه در زمان حیات  میو معارضه بر

 آن چنان در برابر پیامبر ایستاد، تا آنجا که – کوچک و بزرگ –او در کارهای مختلف 
  . به عنوان گشایندۀ درهای اجتهاد شناخته شد

  توان وجود دو مکتب یا دو شیوه را انکار کرد؟  میاین کجا و آن کجا؟ آیا باز هم
  عمر و بوسیدن حجر االسود : چهارم
را که نویسنده در این مورد از صحیح بخاری نقل کرده، جملۀ عمـر را در بـر نّصی 

و . رسـانی و نـه زیـان  میدانم که تو فقط سنگی هستی، نه سود  میمن«: دارد که گفت
  ١»آمدم  نمیبوسد، هرگز به بوسیدنت  میاگر ندیده بودم که پیامبر تو را

ا اسـت بـر جهـل عمـر و  دلیلـی گویـ– صرف نظر از هر بحث دیگر –همین جمله 
 چـه رسـد بـه یـک مـدعی –چگونه یک مـسلمان عـادی . تردیدی که  در تعّبد داشت

 حجر االسود را یک سنگ عادی بدانـد، ماننـد دیگـر –خالفت و جانشینی رسول خدا 
  سنگها که سود و زیانی ندارند؟

  : سرخسی این رویداد را نقل کرده و در ادامۀ آن آورده است
بلکـه حجـر . چنـین نیـست: فرمـود.  علی علیه السالم رسیداین سخن به گوش«

  : چه سودی دارد ای داماد پیامبر؟ پاسخ داد: عمر پرسید. رساند  میاالسود سود
وقتی خداوند  ذریـۀ آدم را از صـلب او برگرفـت و از : فرمود  میاز پیامبر شنیدم که

رارهـای آنهـا را بـه حجـر  اق٢»چرا: گفتند نیستم؟ شما پروردگار آیا«: آنها اقرار گرفت
. کند  میهر کس استالم حجر کند، پیمانی را که با آن اقرار بسته یادآوری. االسود سپرد

 با طواف مانند رابطۀ حجر استالمرابطۀ . دهد  میحجر نیز روز قیامت به نفع او گواهی

                                                           
، صحیح مسلم با ١٥٩٧ رقم ٥٤٠: ٣ نقل از صحیح بخاری با شرح فتح الباری ٣١٩: ١شربینی  .١

   ١٢٧٠ رقم ٢٠: ٥شرح نووی 
   ١٧٢ –اعراف  .٢
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  ١»شود  مییعنی طواف با استالم آغاز. تکبیر با نماز است
  : گوید»ال تضّر و ال تنفع« جملۀ عمر عینی در شرح بخاری ذیل

. گـزاردیم  مـیهمراه با عمر حـج: حاکم از حدیث ابوسعید روایت کرده که گفت«
 دانم که تو نـه زیـان  میمن: وقتی به مرحلۀ طواف رسید، روبروی حجر ایستاد و گفت

. آمـدم  نمیبوسد، به بوسیدنت  میو اگر ندیده بودم که پیامبر تو را. رسانی و نه سود می
بـه : به چه دلیـل؟ فرمـود: گفت. رساند  میحجر زیان و سود: علی علیه السالم فرمود

  : دلیل کالم خداوند عزوجل
 را ایشان و برگرفت را آنان ذرّیه آدم، فرزندان پشت از پروردگارت که را هنگامی و«

  ٢»چرا،: گفتند نیستم؟ شما پروردگار آیا که ساخت گواه خودشان بر
 وقتی خداوند آدم را آفرید، دست بر ظهر او کشید، و آنهـا را بـر ایـن توضیح اینکه

خداوند، عهد و پیمان . حقیقت استوار داشت که او آفریدگار است و آنها بندگان اویند
  . این سنگ دو چشم و دو زبان داشت. آنها را گرفت و آن را بر پوستی نوشت

نـد آن پوسـت را همچـون خداو. دهـان گـشود. دهـان بگـشا: خداوند به او فرمود
برای هر کـس کـه بـا تـو پیمـان : آنگاه فرمود. در دهان حجر االسود انداختای  لقمه

  . ببندد، در روز قیامت گواهی بده
روز قیامـت : فرمـود  مـیدهم که از رسول خدا شنیدم که  میمن گواهی!] ای عمر[

استالم کرده، به توحید آورند با زبانی گویا که برای هر کس که آن را   میحجر االسود را
  . رساند و هم سود  می هم زیان– ای امیر مؤمنان –پس . دهد  میگواهی

                                                           
  ٩: ٤سوط المب .١
 نزدیک به نیمی از کتـاب »المقاصد العلیة فی المطالب السنیة«عالمه امینی در کتاب ارزشمند  .٢

 ١٣٩١این کتاب برای نخستین بار در اواخر سال . را به تفسیر این آیه شریفه اختصاص داده است
. شمسی با تحقیق سید محمد طباطبایی توسط مؤسـسه محقـق طباطبـایی منتـشر شـده اسـت

  )مترجم(
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  »برم به خدا از گروهی که تو در میان آنها نباشی، ای ابوالحسن  میپناه: عمر گفت
برم به خدا از   میپناه«: ازرقی نیز در تاریخ مکه این خبر را آورده و در آن آمده است

  ١. » گروهی که تو میان آنها نباشیزندگی در میان
  . کنید پیش از ادامۀ اصل بحث به یک نکتۀ مهم توجه

در سند آن ابوهارون عمـارة بـن جـوین «: نویسد  میعینی ذیل حدیثی که آوردیم،
  »است که ضعیف است

  :در این مورد توضیحی ضرورت دارد
  . تنها دلیل آنها برای تضعیف، تمایل او به تشیع است

  ٢»شیعی است. دانند  میمتروک است و بعضی او را دروغگو«: واد گویدبّشار ع
او . این صحیفۀ وصـی اسـت: گفت  میبود کهای  نزد او صحیفه«: ابن حجر گوید

 اهل بصره در مورد کسانی که چنین تمایلی داشته باشند، افـراط. تمایل به تشیع داشت
   ٣»کنند، زیرا عثمانی هستند می

  : نی استتوضیح ابن حجر خواند
ابن عدی در کتاب الکامل از حسن بن سفیان از عبدالعزیز بن سالم از علـی بـن «

مطالبی را که از : نزد ابوهارون عبدی رفتم و گفتم: مهران از بهز بن اسد آورده که گفت
او دفتـری بیـرون آورد کـه یکـی از مطالـب آن . ابوسعید خدری فراگرفته ای، به ما بده

  :چنین بود
فت که عثمان در حالی گام به قبر خود نهاد که نسبت بـه خداونـد کـافر ابوسعید گ

                                                           
ماجرای جهل عمر نسبت به حجر االسود و پاسخ امیر المؤمنین به او، در منابع معتبـر امامیـه بـا  .١

، مختـصر بـصائر ٣٨: ٢، تفسیر عیاشی ٤٧٦: امالی طوسی: از جمله. اسانید معتبر آمده است
، ٤٢٦: ٢، علــل الــشرایع ٣٤٢: ١٩، جــواهر الکــالم ١٠: ٤، عــوالی اللئــالی ٢٢٦: الــدرجات

   ١٨٥: ٢، مناقب ابن شهر آشوب ١٠٥: مسائل العکبریة ال
  ٦٢: ٣تحریر التقریب  .٢
   ٤١٣ – ٤١٢: ٧تهذیب التهذیب  .٣
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دفتر را بـه خـودش . حق همین است: کنی؟ گفت  میآیا به این مطلب اقرار: گفتم. بود
  . دادم و برخاستم

  ».بندند  میاین دروغی است آشکار که بر ابوسعید
 تـشیع، خوانـدن تمایل به: علت تضعیف او را دیدیم.  سخن ابن حجر را خواندید

 همـان کـه از ام المـؤمنین عایـشه و ،صحیفۀ علی علیه السالم، و عقیده به کفر عثمان
  .دیگر بزرگان صحابه نقل شده است

  : به ادامۀ بحث خود بازگردیم
 آن است – غیر از آنچه امیر المؤمنین فرموده -یکی از حکمت های بوسیدن حجر 
در ایـن صـورت، . ز سـنگهای بهـشتی اسـتکه پیامبر خبر داده بود که ایـن سـنگ، ا

  . بوسیدن حجر یعنی پرواز به سوی بهشت الهی
حکمت دیگر، آن است که پیامبر خبر داد که حجـر ماننـد دسـت راسـت خـدا در 

  ]. که برای بیعت با خداوند، باید با آن تماس گرفت[زمین است 
یث ابـن ابوعبید در غریب الحدیث چنین آورده و جنـدی در فـضائل مکـه از حـد

  : جریج از محمد بن عباد بن جعفر از ابن عباس روایت کرده که
کننـد،   مـیمـردم بـا آن مـصافحه. این رکن سیاه دست راست خدا در زمین است«

  »کند  میهمان گونه که شخصی با برادر خود مصافحه
هر کس فرصت بیعت با رسول خدا «:  در حدیث حکم بن ابان از عکرمه آورده که

  »ولی با حجر استالم کند، با خدا و رسول بیعت کرده استرا نیافته 
کـسی کـه بـا حجـر «: در سنن ابن ماجه حدیث ابوهریره را آورده که پیامبر فرمـود

  »االسود گفتگو کند، گویی دست خدا را فشرده است
  : محّب طبری گوید

بـر هـر پادشـاهی وارد : یعنی اینکـه . حجر االسود مانند دست راست خدا است«
بـدین روی  اهـل حـج و عمـره در گـام . آورند  مید، ابتدا دست راست او را پیششون
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: البتـه. مانند آنکه دست راست پادشاه است. نخست، مستحّب است که آن را ببوسند
ن مصافحه کند، پیمان با خدا بسته آبه همین جهت، هر کس با . »و لله المثل األعلی«

     ١»بندد  میافحه پیمانهمانند هر پادشاهی که به وسیلۀ مص. است
کند که جهـل عمـر، جهـالتی فراگیـر بـود، بـه   میحال، آیا  یک فرد منصف تردید

د، با اینکه پاسخ امیـر مؤمنـان و یفهم  نمیکه حکمت بوسیدن حجر االسود راای  گونه
روایات صحابه را خواندید که حجر سنگی بهشتی و دست راست خدا در زمین اسـت 

  بیعت با خدا و رسول است؟و استالم آن مانند 
 به شکل گـسترده در اثبـات »منع تدوین الحدیث«سید علی شهرستانی در کتاب 

کوشد که جهالت عمر، همراه با پیگیری او بر پنهان کردن فـضائل اهـل   میاین مطلب
قوی اسـت کـه او را بـر منـع تـدوین و ای  بیت که با حکومت او مخالفت دارد، انگیزه

  . ن باب اجتهاد واداشتنگارش حدیث و گشود
این کار، در برابر اصحاب تعبد محض انجام شد که در نگارش و تـدوین حـدیث 

  . پیشتاز بودند، و پیشوای آنها علی بن ابی طالب است
قضیۀ بوسیدن حجر االسود، فقط یک نمونه از جهالت عمر و تردیـد او نـسبت بـه 

او در حالی اجتهاد . ات اوستاز اجتهادای  احکام اسالم است؛ بلکه این سخن نمونه
 کرد و  به عدم سود و زیان حجر حکم داد که گروهی از روایات سود و زیـان حجـر را

  . رساند می
ایـستد و جهـل و   مـیبدین جهت عمر رویاروی امام متعّبدین علی بن ابی طالـب

 آیـد و وجـود دو  نمـیآیا این همه جهالت و اجتهاد به شمار. نمایاند  میخطای خود را
  رساند؟  نمیمکتب و شیوه را

  ]قضیۀ صبیغ تمیمی حنظلی[

                                                           
، ١٠٦: ، سـیرة عمـر نوشـته ابـن جـوزی١٩٠: ٣ارشاد الساری : بنگرید. ٢٤٠: ٩عمدة القاری  .١

   ١٧٦: ١، سبل الهدی و الرشاد ١٧٧: ٥، کنز العمال ١١٦: ٣نصب الرایة 
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دهـد، و جهـل عمـر   میآوریم که وجود دو مکتب را نشان  میدیگرای   اینک نمونه
  . نمایاند  می– که در تقابل با علم امیر المؤمنین امام تعبد قرار دارد –مجتهد را 

  نابینـا انکـاراین دو صورت متقابل چنان است که داللـت آنهـا را کـسی جـز فـرد
  . کند نمی

 از – از بنی یربوع یا بنی تمـیم –شخصی : ابوعثمان نهدی گفت: امام احمد گوید«
 یا در بارۀ برخی از آنها –عمر بن خطاب در بارۀ سوره های ذاریات، مرسالت، نازعات 

اگـر سـرت  : عمر گفت. دید موی زیادی دارد. دستار از سر برگیر: عمر گفت.  پرسید–
سـپس بـه اهـل . ت از حدقه بیرون آیـدنزدم که چشما  میبود، چنان بر آن  میهتراشید
شد کـه صـد   میلذا اگر بر ما وارد.  نوشت که با او همنشین مشوید– یا برای ما –بصره 

  . شدیم  مینفر بودیم، همگی متفرق
  ١».اند ه دانستشریکاو را ابن علیم یا ابن . نام این فرد، صبیغ بن عسل تمیمی است

  : نویسد  میابن حجر در االصابة
دارمـی . قصۀ او با عمر مشهور اسـت. پیامبر را درک کرد. صبیغ بن عسل حنظلی«

  :از طریق سلیمان بن یسار روایت کرده که گفت
در مورد برخی از آیـات متـشابه قـرآن . شخصی به نام صبیغ بن عسل به مدینه آمد

بنـدۀ : کیـستی؟ گفـت: پرسـید. ه کرددو چوبه نخل آماد. عمر سراغ او فرستاد. پرسید
   .آن را مجروح کردچنان بر سر او زد که . من هم بندۀ خدایم، عمر: گفت. خدا، صبیغ

  ".سپس او را به بصره تبعید کرد: " در روایت نافع، کامل تر از این آمده است
خطیب و ابن عساکر از طریق انس، سائب بـن زیـد، و ابوعثمـان نهـدی بـه گونـۀ 

  . اند هفّصل آوردمختصر و م
بـدین . با او همنشینی مکنید: عمر برای ما نوشت«: در روایت ابوعثمان آمده است

  »شدند  میشد، همگی پراکنده  میروی اگر در یک جمع صد نفری وارد
                                                           

  ٨١ ح ٤٧٨: ١ئل االمام احمد مسا .١
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اسماعیل قاضی در االحکام از طریق هشام از محمد بـن سـیرین آورده اسـت کـه 
بعـالوه عمـر سـهم او از . الست مکنبا صبیغ مج: عمر بن خطاب به ابوموسی نوشت

  . بیت المال را قطع کرد
دارقطنی در االفراد، ابتدا روایت آورده از سعید بن سالمة عطار از ابوبکر ابـن ابـی 

  : سبرة از یحیی بن سعید از سعید بن مسّیب که گفت
حـدیث ادامـه ..... از او در بارۀ سورۀ والذاریات پرسید. میمی نزد عمر آمدتصبیغ 

وقتـی کمـی بهبـود . عمر امر کرد صد ضربه تازیانه بـه او بزننـد: رد تا آنجا که گویددا
  . سپس او را بر شتر بی جهاز نشانید. یافت، بار دیگر صد ضربه اش زد

کـار بـدین . الم کـنعـهمنشینی با او را بر همگان حرام ا: عمر به ابوموسی نوشت
د یـاد کـرد کـه در درون خـود هـیچ گونه بود تا اینکه صبیغ نزد ابوموسی آمـد و سـوگن

  .. ..احساسی ندارد
ابن انباری از طریق دیگر از یزید بن خصیفه از سائب بـن یزیـد از عمـر بـه سـند 

صبیغ پس از اینکه در میان قوم خـود : "صحیح روایت کرده که در ضمن آن آمده است
  ....ریاست داشت، َپست شد

  ١».ی خوارج متهم داشتعمر او را به داشتن رأ: ابواحمد عسکری گوید
دهـد کـه صـبیغ   مـیتمام آنها نـشان. دانید  میاین اسانیدی است که شما صحیح

  :صحابی
  ـ کتک زیادی خورد

  ـ دویست ضربه تازیانه اش زدند
   بر شتر بی جهاز نشاندند،ـ

                                                           
: ٢، کنز العمـال ١١٨: ٤، نصب الرایة ٥٥ و ٥٤: ١سنن دارمی : بنگرید. ١٩٩ – ١٩٨:  ٢االصابة  .١

، الـدر ١٤: ٤، از دارمی و نصر و اصفهانی همگی از ابن انباری و اللکائی، تفسیر قرطبـی ٣٣٤
   ٤١١: ٢٣، تاریخ دمشق ٣١٩: ١، فتح القدیر ٧: ٢المنثور 
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   به بصره تبعید شد،ـ
   سهم او از بیت المال قطع شد،ـ
  .  پس از دورۀ ریاست پست شدـ

او از خلیفۀ مجتهد در مورد یـک یـا چنـد آیـه .  به جهت یک پرسش بودتمام اینها
پرسش او یا بدان جهت بود که او را به عنوان خارجی متهم کرده بودند یا بـرای . پرسید

  . آنکه قسم خورد که از این تهمت مبّرا است
 اینک این برخورد را مقایسه کنید با پاسخ دادن امیر مؤمنان علیه السالم به پرسـش

او همـان مـسائل صـبیغ را از سـید . های عبدالله بـن کـّواء کـه مـسّلمًا خـارجی بـود
  . الموّحدین پرسید و آن جناب با روی گشاده، بدون هیچ برخورد تند به او پاسخ داد

  : حاکم نیشابوری به سند خود از ابوالطفیل روایت کرده که گفت
: فرمـود.  فـراز منبـر دیـدمامیر المؤمنین علی بن ابی طالـب علیـه الـسالم را بـر«

و پـس از مـن .  از من بپرسید پیش از آنکه نتوانید بپرسید.»سلونی قبل ان ال تسألونی«
  . پرسید  نمیاز کسی مانند من

اِرياِت {! یا امیر المؤمنین: ابن کواء پرسید   . بادها: یعنی چه؟ فرمود» }َذْرواً  َوالذَّ

  . ابر: رمود یعنی چه؟ ف}ِوْقراً  َفاْحلاِمالِت {: پرسید

  . کشتی ها:  یعنی چه؟ فرمود}ُيْرساً  َفاْجلاِرياِت {: پرسید

امِت ـَفالْ {: پرسید   . مالئکه:  یعنی چه؟ فرمود}َأْمراً  ُمَقسِّ
 به را خود قوم و کردند تبدیل کفر به را خدا نعمت] شکر [که کسانی به آیا«: پرسید

   چه کسانی هستند؟ ١»ننگریستی؟ درآوردند هالکت سرای
  . منافقان قریش: رمودف

ایـن حـدیث، إسـناد صـحیح دارد، گرچـه بخـاری و مـسلم روایـت : حاکم گوید
                                                           

 .٢٨: ابراهیم . ١



 کتاب و عتاب........................................................................... ٢٧٤

   ١».اند هنکرد
  : اینک ما در میان دو حدیث صحیح قرار داریم

ند پرسش چنـان کتـک زد و چ تمیمی را فقط به دلیل غبیصرساند که عمر   مییکی
  تنبیه کرد؛ 

  . دهد  میرسش های ابن کواء را نشانو دیگری که پاسخ های امیر مؤمنان به پ
  :گیریم، وجود دو مکتب و دو شیوه است  میکه از این مقایسهای  تنها نتیجه

  کند، به پیشوایی عمر؛  مییکی بر اساس جهل  اجتهاد
بـر . کند، به رهبـری امیـر مؤمنـان علیـه الـسالم  میو دیگری به تعّبد محض عمل

  . ستمبنای علمی که از رسول خدا برگرفته ا
تابـد، ولـی دومـی همـۀ   نمـیبا این همه دیدنی است که اولی هیچ پرسشی را بر[

  ]دهد  میپرسش ها را با روی گشاده پاسخ
  ماند؟   میحال جای تردید در مورد وجود دو شیوه و مکتب باقی

  شربینی میان تدوین و نگارش احادیث تفاوت قائل است. 4
شبهۀ تأّخر در تدوین سنت نبوی و پاسخ «نویسنده بحثی در کتابش آورده با عنوان 

                                                           
عمدة القاری : متن و طرق حدیث را بنگرید در. ٣٧٣٦ ح ٥٠٦: ٢المستدرک علی الصحیحین  .١

 ح ٩٦: ، مــسند چــاچی١٦٢ – ١٥٩: ١٣، کنــز العمــال ٣١٩ – ٣١٨: ، تعلیــق التعلیــق١٩٠: ١٠
 و ٤٩٤ ح ٢٩٨ و ١٧٦ و ١٢٦: ٢، االحادیـث المختـارة مقدسـی ٩٩: ٢٧، تاریخ دمشق ٦٢٠
. کند که إسناد حـدیث صـحیح اسـت  میضیاء مقدسی در هر سه مورد تصریح. ،٦٧٨ و ٥٥٦

  .این کتاب همان است که شربینی تمام روایات  آن را صحیح می داند
، ٢٦١ – ٢٥٩: ، االحتجـاج ١٢٦: ، نظـم درر الـسمطین٢٩٨: المعیـار و الموازنـة : نیز بنگرید  

  . ٦٣١: ٢، نهج السعادة ٣٠٠: ١جواهر المطالب 
برخی از این منابع حدیث بسیار طوالنی است و امیر مؤمنان به پرسش های بـسیاری پاسـخ در   

  .  گفته است



 ٢٧٥ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

  »بدان
اشـکال . کوشد تا اشکال وارد بر کتابهای حدیثی تسنن را پاسـخ گویـد  میدر آنجا

  . این است که میان زمان نبوت تا دورۀ تدوین کتابهای حدیثی فاصلۀ زیادی است
 لـذا ادعـا. پاسخ شربینی آن است که معنای تدوین و نگارش بـا هـم تفـاوت دارد

 کـه –کند که کتابت و مکتوبات حدیثی از زمان پیامبر تا زمان عمر بـن عبـدالعزیز  می
  .  موجود بودند–تدوین حدیث به امر او مجددا آغاز شد 

  :سخن شربینی چنین است
آنـان بـه غلـط از . انـد هبسیاری از افراد، میان کتابت سنت با تدوین آن خلط کرد«

 بر اساس این فهم غلط، سنت نبوی در سـینه هـا .اند همعنای تدوین نگارش را  فهمید
شد تا پایان سدۀ اول هجری در زمان عمر بـن عبـدالعزیز کـه دسـتور   نمیبود و نوشته

  . تدوین حدیث صادر شد
فاوت میـان ایـن تفهمیدند، و   میاگر معاصران حقیقت کتابت و حقیقت تدوین را

افتـاد و تـشکیک   نمـیرضکردند، نصوص در فهـم آنهـا بـه تعـا  میدو مطلب را درک
شد که بهانۀ فاصلۀ زمانی میان  نگارش   نمیدشمنان اسالم در مورد سنت نبوی مطرح

  . تا تدوین را پیش بکشند
این بدفهمی سبب شده  ادعا  کنند که زمینۀ حدیث، سست است، زیرا علمـی کـه 

 یابـد؛ بـدان روی کـه حافظـه  مـیچند قـرن ثبـت نـشده، تغییـر و تحریـف در آن راه
     ١».ماند  میشود، اما نوشتار محفوظ است و بدون تغییر و تحریف  میدستخوش تغییر

 بـه -» کتـب«از مـادۀ " کتابـت"کند که کلمۀ   میشربینی از معجم های لغوی نقل
جمـع نوشـتارهای پراکنـده در " تدوین را بـه معنـای .   برگرفته شده است–معنای خط 

                                                           
 نوشـته دکتـر » مکانتها، عوامـل بقائهـا، تـدوینها،السنة النبویة« به نقل از کتاب ٣٥٠: ١شربینی  .١

کنـده این گونه نقل شیوۀ همیشگی اوست که متن کتابش آ. ٩٦ – ٩٤عبدالمهدی عبدالقادر ص 
  . از نقل قول ها است
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  . شمرد  می"تقسیم موضوعی"ف را به معنای داند، و تصنی  می"دیوان برای حفظ آن
  :نویسد  میشربینی

کتابـت . شود که کتابت غیر از تـدوین اسـت  میاز این تعریف ها برای ما روشن«
که همه را گـرد ای  مطلق نگارش شیء بدون رعایت جمع نوشتارها در مجموعه: یعنی
ی مختلف در یک پس از نگارش است و با جمع نوشتارهاای  ولی تدوین مرحله. آورد

  ....گیرد  میمجموعه با هدف نگاهداری آنها انجام
 سـنت در پایـان :سخن پیشوایان حدیث در این موضـوع کـه: گوییم  میبر این مبنا

بلکه از . سدۀ اول تدوین شده، بدان معنا نیست که در طول این سده نوشته نشده است
، یعنـی نوشـته هـا در جـایی آید که نوشته شده بود بدون اینکـه تـدوین شـود  میآن بر

  . گردآوری شود
که تدوین همان کتابت است، خطایی است که از  عـدم اند  هآنچه معاصران فهمید

  ١».خیزد  میتمییز بین کتابت و تدوین بر
ابن شهاب زهـری نخـستین کـسی اسـت کـه "در نتیجه این گزاره مطرح شده که «

او نخستین کسی است کـه حـدیث را :"که اند  ه آنگاه از آن فهمید،"تدوین حدیث کرد
  ٢»و این فهم، خطا است" نوشت

شـود کـه   مـیبرای کسی که در کالم پیش کسوتان علم الحدیث تتبع کند، روشن«
  ٣» ...در نظر آنها تفاوت میان کتابت و تدوین روشن بوده است 

این عبارات، بخشی از جمالت شربینی است که به بحث ما ارتباط دارد و از میـان 

                                                           
  ٩٧نوشته دکتر عبدالمهدی عبدالقادر ص » السنة النبویة و مکانتها« نقل از ٣٥١: ١شربینی  .١
  ٢٨١ دکتر امتیاز احمد ص »دالئل التوثیق المبکر للسنة« نقل از ٣٥١: ١شربینی  .٢
کنـد، بـا   میتدالل وی پس از این سخن به کالمی از ابن حجر در این مورد اس.٣٥٢: ١شربینی  .٣

توجه شود که زمان مورد بحث او سـدۀ اول و دوم . اینکه او بسیار دیرتر از زمان مورد بحث است
  .  هجری است، نه زمان ابن حجر



 ٢٧٧ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

  . الت طوالنی انتخاب شدجم
  :گوییم  میدر پاسخ به این مطالب

تفاوت میان کتابـت و نگـارش، از نظـر لغـت صـحیح اسـت؛ ولـی مـوارد  : اول
  . دهد که این دقت نظر در اینجا درست نیست  میکاربردهای آن در بحث ما، نشان

گردد، که در صـحیح خـود بـه صـورت   مینخستین خطا در این مورد به بخاری بر
  : نویسد  میتعلیقه

بنگـر هـر جـا حـدیث رسـول خـدا : ١عمر بن عبدالعزیز به ابوبکر بن حزم نوشت
هیچ حدیث . ترسم  می زیرا  من از کهنه شدن علم و ُمردن عالمان،، آن را بنویساست

. و باید بنـشینید تـا یـاد گیرنـد. علم را باید گسترش دهید. مپذیر مگر حدیث پیامبر را
  .رود  مینهانکاری از میانزیرا علم فقط با پ

دشمنان اسالم از روافض بسیار به این «: نویسد  می، و٢شربینی این حدیث را آورده
 ٣...سنت در قرن دوم هجری تدوین شده اسـت: اند هگفت.... .اند هحدیث تمسک جست

زیرا در استوارترین کتاب بعد از قرآن در نظـر ... .البته ما به صحت حدیث یقین داریم
  »٤.... آمده است–یعنی صحیح بخاری  –ما 

 امـر بـه کتابـت حـدیث اسـت نـه تـدوین –بینیـد   می چنانکه با دقت–این حدیث 
گوید، عمر بـن عبـدالعزیز و بخـاری و   میاگر مطلب چنان باشد که شربینی. حدیث

  .اند هابن حزم، هیچکدام این تفاوت را نفهمیده و کتابت را به معنای تدوین گرفت
کند که پیامبر، تـدوین سـنت را   می نقل٣٦٩ – ٣٦٨: ١بینی در کتابش شر!  شگفتا

                                                           
   هجری١٢٠متوفی سال  .١
 کتـاب العلـم بـاب کیـف ٢٣٤: ١ نقل از صحیح بخاری با شرح فـتح البـاری ٣٤٦: ١شربینی  .٢

  یقبض العلم 
   ٣٤٦: ١شربینی  .٣
   ٣٥٠ – ٣٤٩: ١شربینی  .٤



 کتاب و عتاب........................................................................... ٢٧٨

 به کار" صحف"آورد که در آن لفظ   میاما حدیثی. پیشگویی کرده و بدان نوید داده بود
  . رود می

  : می نویسد
 در کنار احادیث محفوظ در سـینه هـا بـود کـه عمـر بـن ١بر اساس این نوشته ها«

گردد   میپس تمام فضیلت به او بر. ی سنت را آغاز کندعبدالعزیز توانست تدوین رسم
 چگونـه واجـد تمـام فـضیلت نباشـد، در حـالی کـه ٢.به کوری چشم دشمنان سنت

  پیشگویی پیامبر به دست او تحقق یافته که تدوین سنت باشد؟
  : پیامبر در پیشگویی خود فرمود

  .مالئکه: ایمان کدام یک از خلق شگفت تر است؟ گفتند
: شود ایمان نیاورند در حالی که نزد خداوندگارشان هستند؟ گفتند  میمگر: فرمود
  . پیامبران

پـس : رسد؟ گفتند  میشود ایمان نیاورند در حالی که وحی به آنان  میمگر: فرمود
  ما؟

پـس : شود که شما ایمان نیاورید با اینکه من میان شـمایم؟ گفتنـد  میمگر: فرمود
  چه کسی یا رسول الله؟

 یابنـد و بـدانها ایمـان  مـیآینـد، نوشـته هـایی  مـیگروهی که پس از شـما: فرمود
  ٣») یؤمنون بها صحفًا یجدون (آورند  می

                                                           
عمر بن عبدالعزیز این کار را از نقطۀ صفر آغاز نکرد، «: نویسد  می٣٥٢: ١یعنی آنچه در کتابش  .١

  »بلکه بر اصول مکتوبی اعتماد کرد که در گوشه و کنار جهان اسالم موجود بود
ین خلیفـه عمـر بـن مانند اسماعیل منـصور کـه در وصـف تـدو«: در پانویس این جمله نوشته .٢

بـدین . عبدالعزیز گفته که کامًال مخالف روش برگزیده و نیز مخالف شیوۀ صحابه بزرگـوار بـود
و مانند رافضی علی شهرستانی که عمر بن ... .روی، بدترین فاجعه در تاریخ مسلمانان روی داد

    »کند  میعبدالعزیز را به صفت عدم خلوص نیت در تدوین حدیث وصف
  ٦٩٩٣ رقم ٩٦: ٤آن را نقل کرده از حاکم در مستدرک شربینی  .٣



 ٢٧٩ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

  : حافظ سخاوی گوید
این حدیث، یکی از نشانه های نبـوت . اند ه استدالل کرد١به این حدیث بر وجاده«

ی آن در صـحف  یعنی تدوین قرآن و کتابها–است که پیامبر در مورد رویدادهای آینده 
   ٢» پیشگویی کرده است–و نگارش حدیث 

  : گوییم  میدر پاسخ
: پیـامبر نفرمـود.  نـه تـدوین٣اسـت " صـحف"این حدیث بطور روشـن در مـورد 

پـس چگونـه شـربینی از ". صحفا یـدّونونها: "و نفرمود".  یؤمنون بهامدّوناتیجدون "
  ؟اند هچنین فهمیده که آنها نوشته هایی مدّون بود" صحف"کلمۀ 

، انـد هرا با دقت لغوی بکـار نبـرد" دون"و " کتب"این بدان معنا است که دو عبارت 
  . اند هبلکه هر یک را بجای دیگری بکار برد

تدوین القرآن و کتبه فی صحفه و کتابـة «: کالم سخاوی بر این مدعا صراحت دارد
ا تعبیـر او در مـورد دارد، امـ" تدوین و کتابهـای آن"او در مورد قرآن، تعبیر . »الحدیث

  . است" نگارش حدیث"عمر بن عبدالعزیز  
  برد کجاست؟راینک از شربینی باید پرسید که جایگاه تفاوت یادشده در حیطۀ کا

نـه . نهی عمر، نهیی فراگیر بود، از نقل شفاهی حدیث، نوشتن و تدوین آن :دوم    
                                                           

که بدون روایت نسل به نسل، به آیندگان برسد، و فقـط بـه ای  در اصطالح علم الحدیث به نوشته .١
  )مترجم. (گویند" وجاده"محض یافته شدن نوشتاری بدان استناد شود، 

  . کند  میشربینی این جمله را از فتح المغیث نقل .٢
که در زمان جاهلیت در ای  مانند صحیفه.... جمع صحیفه که در اصل، یک برگه است" صحف" .٣

نوشته بکر بـن عبداللـه ابـی » معرفة النسخ و الصحف الحدیثیة«: بنگرید. داخل خانۀ کعبه بود
از صحف و نسخه های حدیثی ای  وجود مجموعه«: نویسد  می١٨در صفحه . ٢٣ – ٢٢زید ص 

 شاگردان آنها از تابعین روایت کردند، و همین گونه شـد، تـا اینکـه در دست برخی از صحابه که
پس در این صورت، صحف غیر از کتابهای تدوین . »در درون کتابهای سنت جامع جای گرفت

  پس چگونه عمر بن عبدالعزیز مصداف این پیشگویی پیامبر باشد؟ . شده است
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یایـد و راهـی بـرای  خـروج از فقط از تدوین، تا این گونه بهانه و توجیه ها به کـار او ب
  .پیدا کندبحران 

. خواست سنت ها را بنویسد  میاز عروة بن زبیر روایت است که عمر بن خطاب«
عمر مدتی درنگ کرد . به او گفتند که بنویسد. در این مورد با یاران پیامبر مشورت کرد

. زم کـردآنگاه بامداد یک روز بـه ایـن مطلـب عـ. کرد  میو یک ماه طلب خیر از خدا
ت ها را بنویسم؛ اما گروهی از امت های گذشته را به یاد نخواستم که س  میمن: گفت

آوردم که نوشتارهایی نوشتند و به آنها سرگرم شدند، در نتیجه کتـاب خـدای تعـالی را 
 امـا، بـه خـدا سـوگند، مـن کتـاب خـدا را تحـت الـشعاع هـیچ چیـز قـرار. وانهادند

  ١».دهم نمی
سـپس بـه . خواست سنت را بنویـسد  می روایت است که عمراز یحیی بن جعده«

هر کس حدیثی نزد خود دارد، باید : "به شهرها حکم کرد . این نتیجه رسید که ننویسد
   ٢»"محو کند

به عمر بن خطاب خبـر رسـید : از قاسم بن محمد بن ابی بکر روایت شده است«
ای : به مـردم گفـت. داشتآنها را خوش ن. که نوشته هایی میان مردم ظاهر شده است

محبـوب تـرین . به من خبر رسیده که نوشتارهایی در میان شما ظاهر شده است! مردم
پس هر کسی نوشتاری نزد خود . نوشتار نزد خدا، عادالنه ترین و استوارترین آنها است

خواهد در آنهـا   میمردم پنداشتند که او. دارد، پیش من بیاورد تا در مورد آن نظر بدهم
لذا نوشتارهای خود را نزد . گرد و به سمت امری سامان دهد که در آن اختالف نباشدبن

  ٣».عمر آنها را به آتش سوزانید. او بردند
به کـار رفتـه، ولـی شـربینی تمـام آنهـا را بـه " کتب"در تمام این خبرها،  مشتقات 

  مـثالً .نهـد  نمـیگویی میـان کتابـت و تـدوین فرقـی. کند  میترجمه و تعبیر" تدوین"
                                                           

  ی و ابن عبدالبّر  به نقل از بیهق٣٩٥: ، حجیة السنة٤٩: تقیید العلم .١
   ٣٩٥: ، حجیة السنة٥٣: تقیید العلم .٢
   ١٤٠: ١الطبقات الکبری : ، بنگرید٣٩٥: حجیة السنة  .٣
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  :نویسد می
 و این فقـط محـض کتابـت نبـود، –وقتی عمر تصمیم گرفت که سنت را بنویسد «

 مراد او از کتابت، تدوین بود که بطور گسترده در یک محل تـدوین –چون مکتوب بود 
  ١»شود

  :نیز گوید
. را داد تا نگاهداری شـود) سنت(عمر نخستین کسی است که پیشنهاد تدوین آن «

ی است که تدوین کلـی قـرآن را در یـک محـل پیـشنهاد داد، تـا قـرآن او نخستین کس
 یعنـی – عـزم او بـه کتابـت سـنت ٢.و این در زمان ابوبکر صّدیق بود. نگاهداری شود

 رسـاترین –تدوین گسترده و کلی آن در یک محل، چون پیش از آن نگارش یافتـه بـود 
یش آنها ابوبکر و عمر مانع پندارند اهل سنت و پیشاپ  میپاسخ به شیعۀ غالی است که

  ٣»از تدوین سنت شدند
شود که عمر بن عبدالعزیز، ابن حزم، بخاری، حدیث   میاز توضیح شربینی نتیجه

پیشگویی پیامبر که بر عمر بن عبدالعزیز حمل شـده، کـالم سـخاوی و راویـان عـزم 
مـه آنهـا به هر حال یـا ه. اند ه ننهادیجدی عمر؛ هیچ کدام میان نگارش و تدوین فرق

داند و جهل خود   نمیچنین تفاوتی را نفهمیدند، و یا شربینی کاربرد صحیح کلمات را
  . کند  میرا بر آن گذشتگان تحمیل
شربینی نادان است، و آن بزرگان، کتابت و تدوین را به جـای : حقیقت آن است که

  . ، بدون توجه به چنین تفاوت هاییاند ههم به کار برد
                                                           

  آیا این کالم شگفت آور نیست؟ . ٣٠٥: ١شربینی  .١
شربینی در نگارش این جمله سه خطای فاحش دستوری مرتکب شده کـه در مـتن کتـاب بـدان  .٢

ا که تذکر این موارد در ترجمه فارسی مقدور نیست و لطفی نـدارد، از آنج. تذکر داده شده است
توضـیح اینکـه چنـین . دهـیم  می ارجاع٢٢٥ و ٢٢٤ ص »کتاب و عتاب«گان را به متن دجوین

  ) مترجم. (غلط گیری نگارشی  و دستوری چندین بار در کتاب تکرار شده است
  ٣٥٤: ١شربینی  .٣
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ر مورد  این اخبار باید تذکر داد، اینکـه او عـزم عمـر بـه کتابـت نکتۀ دیگری  که د
گـویی . کنـد  نمیشود، ولی به امر خلیفه برای سوزاندن آنها اشاره  میحدیث را یادآور

شود یـا   میگیرد و ارادۀ نگارش جانشین اصل نگارش  میکه نیت محض جای عمل را
 حـدیث هـا نـسوزد و از –سوزاندن  امر به –شود در مرحلۀ بعد   میاینکه آن اراده سبب

  . میان نرود
دانی و ایجـاد تنگنـا بـرای نان، از زدن و زثبگذریم از برخورد های تند عمر با محد

  .آنها
به اینها بیفزایید اجتهاد های فراوان عمر بر خالف نّص قرآن و سنت و مخالفت بـا 

  . سنت منقول از دیگر صحابه
پوشاند، تا عزم به کتابـت را در جـای   میرد، بلکهگی  میشربینی تمام اینها را نادیده

  .اصل کتابت نهد، سپس آن را عزم او به تدوین حدیث بداند
 شربینی عمر را بر اساس این کارهای ناکرده بستاید؛ گویی فراموش کرده یا خود را 

  فرهنگـی او رالـتزند نسبت به حقایق نقل شده در مورد خلیفـه کـه جها  میبه نسیان
د، همان جهالت که او را واداشت تا باب اجتهاد را بگـشاید و در هـای نقـل و رسان می

  .نگارش و تدوین حدیث را ببندد
  ]نقد سخن دکتر علی سالوس در مورد جایگاه شیعه در نقل حدیث[

خوب است در اینجا به سخن علی سالوس بپردازیم، که تقدم شیعه در نقل حدیث 
  :آورد  میرا از سالوسشربینی این سخن . کند  میرا انکار

ارم ظـاهر هنخستین کتاب از چهار کتاب حدیثی معتمد در نظر شیعه، در سدۀ چ«
 سـپس ١.شد، یعنی کتاب کافی، که نزد آنها همانگونه است که بخـاری نـزد مـا اسـت

  . دیگر کتابهای آنها پدید آمد

                                                           
  . روشن خواهد شدسستی این مقایسه در صفحات آینده  .١
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  ١»کنند؟  میپس کجاست فضل تقّدم در تدوین حدیث که به دروغ ادعا
   : پاسخ

  . گفتیم که تدوین و کتابت حدیث یک معنا دارند: اول
کنیم که  این دو مقوله را جدا از هم بدانیم، زیرا تـدوین نـزد عامـه،   میاینک فرض

  . شود  میصد سال پس از رحلت پیامبر آغاز
. اما تدوین حدیث در نظر شیعۀ امامیه هیچ انقطاع زمانی بـا منـابع تـشریع نـدارد

مت دوازده امام دارد که منابع تشریع هستند و تا شخص رسول خـدا شیعه عقیده به اما
 ٢٦٠اگر پـس از سـال . تفصیل این مطالب را در صفحات پیشین خواندیم. اند هپیوست

 سال غیبت صغری حضرت مهـدی علیـه ٦٩یعنی شهادت امام عسکری علیه السالم 
  . زیست می صغری السالم را در نظر گیریم، آنگاه بدانیم که کلینی در زمان غیبت

 انجام شـد و تبویـب و تقـسیم موضـوعی در ٢٦٠ تا سال ٢نگارش چهارصد اصل
طول دورۀ غیبت صغری به دست کلینی انجام شد، بر اساس چهارصد اصل که کلینی 

  .  تهیه کرد و متن مکتوب آنها را در اختیار داشت
بـا ای  لهبدین ترتیب، فضل تقدم در تدوین ویژۀ شیعه است کـه بـدون هـیچ فاصـ

مصادر تشریع، کتابهای خود را با تقسیم موضوعی دقیق و اسـتواری تمـام ارائـه کـرد؛ 
  . چنانکه در نگارش نیز تقدم دارد که هیچگاه تن به منع نقل و نگارش حدیث نداد

 میان منبـع تـشریع یعنـی -تفاوت این وضعیت با وضع عاّمه که یک قرن فاصله را 
  .ر هر خردمندی آشکار است ب–سنت نبوی تا تدوین دارند 

                                                           
  ٣٦٩: ١شربینی  .١
 از امـام – یا حّد اکثر با یک واسـطه –که یک راوی  مطالبی را که مستقیمًا ای  اصل یعنی مجموعه .٢

اصحاب ائمۀ معصوم نزدیک بـه چهارصـد مجموعـه از . نوشت  میگرفت، در آن  میمعصوم فرا
در بـارۀ ایـن مجموعـه .  نداشـتاحادیث امامان معصوم نوشتند، که البته غالبًا نظـم موضـوعی

  ) مترجم ()»اصل« ذیل ٣الذریعه ج(: اصول، رجوع شود
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در این . فرض دیگر که درست است، اینکه تدوین و کتابت، به جای هم به کار رود
  . حال نیز مطلب روشن است

نوشته های حدیثی امام امیر المؤمنین علیه السالم هم امروز در اختیار : می گوییم
ر روز نخـست ما است، اگر چه به شکل منقوالت آن نه متن کامل و بـدان سـان کـه د

برخی از محدثان تسنن مانند دکتر رفعت فـوزی عبـدالمطلب مطـالبی از . بوده است
صحیفة االمام علی را که در میان متون بدان دست یافته، در یک کتاب گـرد آورده و در 

کاری دیگر در قم در ایـن بـاب انجـام شـده و بـه زودی . حلب به چاپ رسانده است
  . شود  میمنتشر

  : می پرسیم
آیا ابوبکر و عمر مطلب مکتوب و صحیفه و نسخه و کتاب مدّون دارند؟ بگـذریم 

  . از پانصد حدیث که ابوبکر از عایشه طلب کرد و سوزانید
جالب اینکه شربینی در بارۀ عزم جّدی عمر برای نگارش حدیث سخن گفته، ولـی 

صـحیفة : انندکند، م  میدر بارۀ نوشته های حدیثی امیر المؤمنین علیه السالم سکوت
ایـن گونـه کتابهـا را . علی، کتاب علی، قرآنی که حضرتش همراه با تفسیر نوشـته بـود

. خلیفۀ اول و دوم کنار زدند، زیرا نشر آنها به سود جریان اجتهاد شخصی حـاکم نبـود
توان بـه ارزش   میبا این همه از طریق نقل های موجود از آنها که در کتابها باقی مانده،

  .  پی بردکّل مجموعه
که نوشتاری از حـضرتش اند  ه آورد– از یاران سید الموحدین –در شرح حال ابورافع 

     ١.روایت کرده  است
  ٢. حارث اعور همدانی نیز یک کتاب کامل از آن جناب روایت کرده است

 بخشی – از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السالم – محمد بن قیس بجلی 

                                                           
   ٤٤٩: ٨، تاریخ بغداد ٦: رجال نجاشی .١
   ٦٢: ، الفهرست طوسی٧: رجال نجاشی .٢
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لیه السالم را در اختیار داشت که بر امام باقر علیه السالم عرضه کرد از قضایای علی ع
  ١.و حضرتش تصدیق فرمود

باید دانست که به عقیدۀ شیعۀ امامیه، نسخۀ اصلی  کتـاب علـی علیـه الـسالم در 
. انـد هاختیار امامان معصوم علیهم السالم است که شماری از احادیث آن را بیان کـرد

 و اعظمی در دراسات ٤٦٤ – ٤٦١: کتاب منع تدوین الحدیثسید علی شهرستانی در 
 تخریجاتی از کتاب علی علیـه الـسالم را فهرسـت ١٣١ – ١٣٠: ١فی الحدیث النبوی 

طهـارت، وضـو، حکـم میـت، وقـت : ؛ که در ابواب مختلف است، از جملهاند هکرد
گزار، فضیلت نماز ظهر و عصر، تشهد در نماز، حکم ُمحرمی که بمیـرد، لبـاس نمـاز

تشهد نماز، عدالت امام جماعت، آداب دعا، منع زکـات، امـر بـه معـروف و نهـی از 
منکر، زنا، قطع رحم، روزه، احکام ِاحرام، شک در اشواط طـواف، امـان دادن بـه فـرد 
پناهنده به مسلمانان، مسائل متعدد در باب وصیت و نکاح و سوگند و خـوردنی هـا و 

گناهان کبیره، خوردن مـال یتـیم، کیفـر گناهـان، صید، اراضی، قضاء، حدود، دیات، 
تالش در عبادت، ابتالی مؤمن، َمَثل دنیا، خوش گمانی بـه خـدا، حرمـت همـسایه، 

  . اصحاب السبت، طلب علم، دیۀ دندانها، و موضوعات دیگر
عـالوه بـر آن، . دهـد  مـیاین گسترۀ موضوعی اهمیت و ارزش این کتاب را نـشان

کیداند هیدسخنان کسانی که آن را د   . کند  می، بر این اهمیت تأ
علی بـن ابـی طالـب در حـضورش . پیامبر قطعه چرمی خواست«: ام سلمه گوید

 پـشت و رو و  –تا آنجا که تمام آن چـرم . نوشت  میفرمود و علی  میپیوسته پیامبر. بود
  ٢». پر شدـ اطرافش

بر او آن اندازه . تپیامبر یک قطعه چرم از علی همراه با دوات خواس«: عایشه گوید

                                                           
   ٣٣٣: رجال نجاشی .١
   ٦٠١: ، المحدث الفاضل١٣ – ١٢: ادب اإلمالء و اإلستمالء .٢
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  ١»»امال کرد و علی نوشت که تمام آن پر شد
، ٢»کتـابی بـس درشـت«، ماننـد انـد هاین کتاب ارزشـمند را بـا عنوانهـایی سـتود

دیگـر عبـاراتی کـه تحـت عنـوان   و٤»هفتاد ذراع طـول«، ٣»بسیار بزرگای  مجموعه«
 اینها یا هر یک از رساند که تمام  میکتاب علی، صحیفۀ علی، کتاب جامع  یاد شده و

اینها کتابی بزرگ است که امیر المؤمنین علیه السالم به خط خود از کالم پیامبر نوشته 
  . است

او کتـاب علـی، جامعـه، . کنـد  نمـیالبته شربینی به هیچ یک از این مـوارد اشـاره
کند؛ به ویژه قرآن کامل با جمع و تفاسیر آن حـضرت، کـه در   نمیصحیفۀ علی را یاد

یات به ترتیب نزول گردآوری شده و شأن نـزول، ناسـخ و منـسوخ، علـوم قرآنـی، آن آ
 تفسیر آیات و دیگر دانستنی هـای الزم آمـده و ایـن نخـستین تفـسیر قـرآن بـه شـمار

  ٥.آید می
تمام امت اتفاق نظر دارند که علی علیه السالم تا مدتی  با ابوبکر بیعت نکرد و در 

                                                           
  ٣٠٠: محاسن االصطالح .١
   ٢٧١: ٩، تهذیب االحکام ٩٤: ٧فی الکا .٢
  ٢٧٩:  نقل از رجال کّشی٣٤٨: ٢، معالم المدرستین ٣٦٠: رجال نجاشی .٣
از بخـشهای آن ای  این کتاب چنان بزرگ بوده کـه پـاره. ٢٣٩: ١، الکافی ١٦٢: بصائر الدرجات .٤

ل ارث مـثال صـحیفة الفـرائض در بـاب مـسائ. اند هخود مانند یک کتاب مستقل بسی بزرگ بود
کـه حجـم آن اند  هاما پیروان مکتب خلفا کوشید). ٤٢: ، تاریخ آل زراره٩٤: ٧الکافی : بنگرید(

. شـد  مـیکنند که تمام آن در آویزۀ شمـشیر علـی جـا  میلذا گاهی ادعا. را کوچک وانمود کنند
  )١٢٩ – ١٢٨: دراسات فی الحدیث النبوی: اعظمی در(

 متـرجم. (لـذا اجـازۀ انتـشار ایـن نـسخۀ قـرآن را نـداد. رسـیدت  میعمر از این گونه تبیین قرآن .٥
یکی از نقطه های اوج ظهور حضرت ولی عصر عجل الله فرجـه، آن اسـت کـه ایـن : افزاید می

طبیعتًا کمترین فایدۀ چنین مصحفی آن است که ترتیب نـزول آیـات، خـود . کند  میقرآن را ارائه
  ) ارزقنا العافیة فی تلک االیام الزاهرةاللهم. پاسخگوی بسیاری از شبهات خواهد بود
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امامیه عقیده دارند که آن گروه این نسخۀ قرآن .  شتاین مدت به جمع قرآن اشتغال دا
را نپذیرفتند، مبادا با تفسیر آیاتش رسوا شوند و جایگاه راستین امیر مؤمنان علیه السالم 

  . روشن شود
  : سلمان گوید

وقتی علی علیه السالم نیرنگ و بی وفایی آنها را دید، خانه نشینی را برگزید، و بـه «
آیـات قـرآن . از خانه بیرون نیامد تا اینکه قـرآن را گـرد آورد. ردگردآوری قرآن روی آو

  .  پراکنده بودنوشته شده بود و های کوچک و بزرگ  چرمتکه پیش از آن بر روی 
امیر مؤمنان تمام آن را ِگرد آورد و به دست خود نگاشت، تنزیل و تأویل و ناسـخ و 

نزد مردم آمـد . و بر آن ُمهر زددر یک مجموعه گرد آورد .... منسوخ آن را مشخص کرد
  . که دور ابوبکر در مسجد پیامبر جمع شده بودند

  : علی علیه السالم به صدای بلند فریاد زد
آنگـاه بـه . من از زمان رحلت پیامبر،  به غسل حضرتش مـشغول شـدم!  ای مردم

. مکـن  مـیجمع قرآن پرداختم تا اینکه تمام آن را گرد آوردم و در این مجموعـه عرضـه
ای  هر آیه. بر پیامبر فرو نفرستاد مگر اینکه در این مجموعه آورده امای  خداوند هیچ آیه

  ..... که خداوند بر پیامبر فرستاد، پیامبر برای من خواند و تأویل آن را به من آموخت
ایـن کـار را کـردم بـرای اینکـه  روز قیامـت  : سپس امیر مؤمنان علیه السالم فرمود

را به یاری خود فرا نخواندم و حّق خود را به یاد شما نیاوردم، و شـما را نگویید که شما 
  .  دعوت نکردم– از آغاز تا پایان –به تمام کتاب خدا 

 خــوانی کفایــت  مــیآنچــه از قــرآن داریــم، مــا را از آنچــه بــدان فــرا: عمــر گفــت
  ١»...کند می

 که آن گـروه را در نخستین صفحه مطالبی دید. ابوبکر آن را گشود«: طبرسی گوید
قرآنت را برگیر که ما را بـدان ! ای علی: عمر از جای خود جست و گفت. کرد  میرسوا

                                                           
   ٥٨٢ – ٥٨١: ٢کتاب سلیم بن قیس  .١
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  ١»...نیازی نیست
رسـاند خلیفـۀ اول و دوم انتـشار آثـار مکتـوب و   میدهها نّص دیگر نیز هست که

مدّون را مانع شدند، تا حق اهل بیت در خالفـت پوشـیده بمانـد، و نـاتوانی علمـی و 
  .  فرهنگی آنها روشن نشودجهالت

شربینی منع دو خلیفه از نگارش سنت را بر ایـن مطلـب حمـل کـرده کـه منـع از 
  ٢.نگارش حدیث و تفسیر در کنار قرآن در یک صحیفه، به دلیل اهمیت این امر بود

فهمیم که علت نهی از نگارش مطالـب غیـر از   میاز اینجا«: گیرد  میسپس نتیجه
 حفظ این کتاب بزرگ معجز بود از تصرف کسانی که نو مسلمان قرآن در ابتدای امر، 

، و بیشتر آنـان از بیابـانگردانی بودنـد کـه ژرف اند ههستند و به شیوۀ بیان آن خو نگرفت
    ٣».نگری در دین نداشتند

  : گوییم  میدر پاسخ
علی علیه السالم نخستین مسلمان بود که از جانب پیامبر مأمور به نگارش بـود تـا 

آن جناب، از پیشتازان تدوین حـدیث بـود کـه علـوم قرآنـی را از . م را به بند بکشدعل
  . محضر رسول خدا فراگرفته بود

ابن مسعود نیز در شمار نخستین مسلمانان بود که پیامبر مردم را به پیروی از قرائت 
 هرکس دوست دارد که قرآن را تـازه، همانگونـه کـه نـازل: فرمود  می.کرد  میاو تشویق

تـو : "  نیز پیـامبر بـه او فرمـود٤.بخواند" ابن اّم عبد"شده، بخواند، باید آن را به قرائت 
  ٥".نوجوانی هستی که تعلیم گرفته ای

                                                           
   ١٠٧: االحتجاج .١
  ١٠٧: شربینی .٢
  ٢٩٠: ١شربینی  .٣
   ٢٢٧: ٢، المستدرک علی الصحیحین ٤٩: ١سنن ابن ماجه  .٤
   ٤٦٥: ١، سیر اعالم النبالء ٢٥٦: ٣، اسدالغابة ٣٦٩: ٢االصابة  .٥
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به اجماع، علی و ابن مـسعود، از نخـستین جوانـان مـسلمان بودنـد، و در شـمار 
دیبان عرب از افرادی بودند که نسبت به قرآن و شیوۀ بیان آن از یک سوی، و شیوۀ بیان ا

  .سوی دیگر معرفت داشتند
 چنانکـه –اگر هدف از منع نگارش حدیث، خلط نشدن کالم دیگران با قرآن باشد 

 امـا.  نهی از نگارش و تدوین حدیث، نباید آن دو را در بـر گیـرد–کند   میشربینی ادعا
ند؛ عمـر  قرآنی را که علی علیه السالم گردآورده بـود، واگذاشـت،بینیم که دو خلیفه می

عثمـان مـصحف ابـن . عبدالله ابن مسعود را زندانی کرد و از حدیث گفتن باز داشت
  . مسعود را سوزاند تا آنجا که درگیری طوالنی و برخوردی سخت میان آنها در گرفت

کردنـد و بـه زیـان    مـیفهمیم که منع، به دلیـل مطـالبی بـود کـه نقـل  میاز اینجا
ئل اهـل بیـت و شایـستگی آنهـا روشـن نـشود، و حکومت سه خلیفه بود، و نیز فـضا

  . جهالت و کارنامۀ زشت آنها فاش نشود
. بـر  انگیـزه هـای یادشـده بـودای  نگرانی از آمیختگی حدیث با قرآن فقـط بهانـه

  . پیشوایان تفسیر، علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود بودند
  . یه السالم مستقیمًا از پیامبر آموخته بود، ندادعمر، اجازۀ نشر قرآنی را که علی عل

عبدالله بن عباس را از نشر و بیان احادیث شایستگی علـی بـن ابـی طالـب بـرای 
     ١.خالفت و جانشینی پیامبر مانع شد

ابن مسعود را نیز حبس کرد و از حدیث گویی بازداشـت، و عثمـان مـصحف او را 
  . سوزاند

 و در رأس – در فضائل اهل بیت و خالفـت الهـی آنـان این کار به دلیل مطالبی بود

                                                           
پـس از : ابـن ابـی الحدیـد گویـد. ١٢:٢٠، شـرح ابـن ابـی الحدیـد ١٣٣: ننظم درر الـسمطی .١

که میان عمر با ابن عباس در زمینۀ جانشینی علی و شایـستگی او بـرای خالفـت روی ای  مناقشه
رسد که دوست ندارم بـشنوم، مبـادا   میاز زبان تو سخنانی به من: " داد، عمر به ابن عباس گفت

  )٥٤: ١٢شرح ابن ابی الحدید (".  از دست بدهیجایگاهی را که نزد من داری،
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) حاشیۀ قرآن( که در  مصحف های آنها –آنها علی بن ابی طالب علیه و علیهم السالم 
کرد، که عدم لیاقت آنها   مینیز مطالبی که زشتی های آن گروه را برمال. نوشته شده بود

  . داد  میرا برای جانشینی پیامبر نشان
، "الذین آمنوا و عملـوا الـصالحات:"که در آن آمده ای  هر آیه«: تگف  میابن عباس

و خداوند تمام اصحاب پیامبر را  عتاب و سرزنش  کرد، در . در رأس آن علی قرار دارد
  ١».حالی که علی را یاد نکرد مگر به نیکی

: بگویید! ای بندگان خدا:  گوید٢»باش راهبر را ما راست راه به«ابن عباس ذیل آیۀ 
    ٣.ما را به محبت پیامبر و محبت خاندانش راهنمایی کن! دایاخ

 ٤»کـشیم می انتقام آنان از قطعاً  ببریم،] دنیا از [را تو ما اگر پس«ابن عباس ذیل آیۀ 
  ٥.گیرد  میداوند این انتقام را به وسیلۀ علیخ: گوید

 کرده عطا آنان به خویش فضل از خدا آنچه برای مردم، به بلکه«ابن عباس ذیل آیۀ 
  ٦.ماییم مردم محسود، و فضل خدا نبوت است:  گوید»ورزند می رشك

                                                           
در ای  ابن عباس علم خود نسبت به علم علی در علوم قرآن را مانند قطـره. ٣٠: ١شواهد التنزیل  .١

   ١٠٣: ٤، لسان العرب ٢٠٦: ١نهایۀ ابن اثیر . دانست  میبرابر دریا
  .٥: فاتحه.  ٢
   ٧٥: ١شواهد التنزیل  .٣
  .٤١: زخرف.  ٤
   ٢١٩: ٢ التنزیل شواهد .٥
 پس از یک احتجاج در –عمر به ابن عباس «: نویسد  میابن ابی الحدید. ١٨٣: ٢شواهد التنزیل  .٦

امر : گویی  میبه من خبر رسیده که تو همیشه:   گفت–مورد جانشینی امیر المؤمنین علیه السالم 
اینکه گفتی حـسد، :  دادابن عباس پاسخ. اند هخالفت را مردم از روی حسد و ظلم، از شما گرفت
پس ما بنی آدم هـستیم کـه مـورد حـسد قـرار . ابلیس آدم را از روی حسد، از بهشت بیرون راند

شـرح ( ».داند که صاحب حـق کیـست  میخود)  یعنی عمر(اما ظلم، امیر المؤمنین . گرفته ایم
  )   ٥٤: ١٢نهج البالغه 
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  ابن عباس کارنامۀ سیاه آن گروه را که در قرآن بدانها اشاره شده، با اشاره و کنایه باز
 بهتـر [کنیـد توبـه خـدا درگـاه بـه]  زن دو شما [اگر«از جمله اینکه ذیل آیۀ . گفت می

  :  گوید».است کرده پیدا افانحر دلهایتان واقعاً  ،] است
همیشه مشتاق بودم که از عمر در بارۀ آن دو زن بپرسم که در این آیه بدانها اشـاره «

عمـر . مقداری از راه را پیمودیم. تا اینکه در سفر حج با عمر همسفر شدم. شده است
یا امیـر : ریختم، گفتم  میوقتی برای وضو آب بر دستان او. برای تخلی رفت و برگشت

 این دو زن که از همسران پیامبرند و در این آیه خداوند به لحن هشدار به آنها! المؤمنین
آن دو زن ! شگفتا از تو، ابن عبـاس: فرماید که توبه کنند، چه کسانی هستند؟ گفت می

   ١».اند هعایشه و حفص
من برای شما به همـان مـوارد رضـایت «: پیامبر در مورد عبدالله بن مسعود فرمود

  ٢»دهد  میم که ابن اّم عبد رضایتداد
خبر دار نشده بـودم کـه تـو بـدون «: گوید  میآنگاه خطاب به  چنین شخصی عمر

  ٣»!دهی؟ کار را به اهل آن واگذار  میاینکه امیر باشی، فتوا
این منع عمر مربوط به فردی نومسلمان نیست، تـا بهانـۀ سـست شـربینی اسـتوار 

  . کام خالفتشان استح استشود، بلکه برای کتمان جهل آنها و
  : عبدالله بن مسعود گوید

  : خالفت از جانب خداوند عزوجل برای سه تن قرار گرفت«
و إذ قـال ربـک للمالئکـة انـی جاعـل فـی االرض "آدم علیه السالم، به دلیـل آیـۀ 

  ". خلیفة

                                                           
ق، ابن سعد، احمد، عدنی، عبد بـن حمیـد، عبدالرزا: نویسد  میسیوطی. ٢٤٢: ٦الدر المنثور  .١

  .  اند هبخاری، مسلم، ترمذی، ابن حبان، ابن منذر، ابن مردویه همگی از ابن عباس روایت کرد
   ٣١٩: ٣المستدرک علی الصحیحین  .٢
  ٦١: ١مسند دارمی  .٣
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  .»یا داوود انا جعلناک خلیفة فی االرض«داوود علیه السالم، به دلیل آیۀ 
لیستخلفّنهم فی االرض کما استخلف « علی بن ابی طالب، به دلیل آیۀ خلیفۀ سوم

  ١.آدم و داوود: ، یعنی»الذین من قبلهم
ان الله اصطفی آدم و نوحـًا «: در مصحف عبدالله بن مسعود خواندم: شقیق گوید

  .٢»و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین
: خوانـد  مـیود، آیـۀ قـرآن را بـدین سـانعبدالله بن مـسع«: زیاد بن مطرف  گوید

  ٣»وکفی الله المؤمنین القتال بعلّی و کان الله قویًا عزیزاً «
نمونه هایی از این دست در تفسیر علی بن ابی طالب، عبدالله بن عباس و عبدالله 

این مطالب برای حکومت آنها زیان بخـش بـود چنانکـه . بن مسعود بسیار زیاد است
بدین روی منع از  حدیث و تفـسیر، هـدفی کـامًال برنامـه . ه استشربینی اعتراف کرد

ریزی شده بود، نه اینکه منع بطور خاص متوجه به کسانی باشـد کـه فقاهـت در دیـن 
  .ندارند

  :خالصۀ کالم 
 – و در رأس آنان، امام امیـر المـؤمنین علـی بـن ابـی طالـب علیـه الـسالم –شیعه 

ودنـد؛ در حـالی کـه مکتـب اجتهـاد و رأی پیشتازان نگارش و نقل و تدوین حـدیث ب
  خالفـت بـه کـاررایشخصی تمام تالش خود را برای پوشاندن شایستگی اهل بیت ب

.    بـودسـیاقیگرفت، که یکی از بارزترین نشانه های آن تفسیر قرآن به ویژه تفـسیر  می
 سرپوش نهادن بر ضعف علمی و جهالت فرهنگی خلفا  هدف جـدی دیگـر همچنین
  . آنان بود

  :بدین روی سید علی شهرستانی نیکو گفته است

                                                           
   ٩٨ – ٩٧: ١شواهد التنزیل  .١
   ١٥٣: ١همین مضمون از ابن عباس . ١٥٢: ١شواهد التبزیل  .٢
   ١٠: ٢همین مضمون از ابن عباس . ٩: ٢شواهد التنزیل  .٣
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گیریم که علت واقعی پشت پرده منـع تـدوین حـدیث،   میاز تمام مباحث نتیجه«
که خلیفه بر مبنای آن ای  فقط محو فضائل اهل بیت نبود، بلکه ایجاد فضای فقهی تازه

  ١»شود، پاسخی بیابد  میبتواند با دشواری های فقهی که روبرو
  : امۀ کالمش گویدسپس در اد

منع از نقل فضائل اهل بیت و ادّلۀ امامـت، در کنـار منـع از نقـل فقـه و حـدیث «
کند، بخـشی از برنامـۀ   مینبوی، بلکه جلوگیری از هر آنچه مکتب اهل بیت را محکم

  ٢»کلی خلفا بود
پس منع تدوین حدیث برخاسته از جهالت دو خلیفه و روش اجتهـاد شخـصی در 

 ضمن آنکه آنان پوشاندن فضائل اهل بیت را نیز هدف گرفتـه بودنـد، احکام دین بود؛
  .چرا  که با خالفت آنها برخورد جدی داشت

  : افزاییم  میما بر این کالم
نخستین هدف جدی در این منع کلی، قرآن بزرگ بود، به ویـژه تفـسیر سـیاقی بـه 

  . پیشوایی امام علی علیه السالم و ابن عباس و ابن مسعود
 دو – بـر خـالف سـخن شـربینی –کند که   می مدعای ما را تأیید،نوع نگرشهمین 

به این مطلب بیفزاییم کـه .  مکتب و دو شیوۀ تعامل با قرآن و سنت وجود داشته و دارد
 بـا عمـر، از -خـصوصًا همـین سـه تـن یـاد شـده –مخالفت با فقه و اندیشۀ صـحابه 

  .   مسّلمات تاریخ است

   معصوم قرار گرفتند  کسانی که مورد نفرین.5
  : نویسد  می»اثر موضع شیعه نسبت به صحابه بر سنت نبوی«شربینی تحت عنوان 

 بـا تعبیراتـی –بینیم که شیعه در مورد کسانی که معصوم نفرین کرده   میبدین سان«

                                                           
  ٣٥٧: منع تدوین الحدیث .١
    ٣٦٢: منع تدوین الحدیث .٢
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ها  یا لعن کرده یا فساد عقیدۀ آنها را اعالم داشته یا از آن–" قاتله الله"یا " اخزاه الله"مانند 
  ١».دانند  میاظهار برائت کرده، احادیث چنین کسانی را صحیح

افکنند؟ چرا خود را در چنـین دریـای   میدانم  چگونه چنین تیرهای بی هدفی نمی
  کند؟ از کجا این مدعای پوچ را به زبان شیعه انداخته است؟   میبی منطقی غرق

د بـه انـسانی، اگـر یابد، چـه رسـ  نمیچنین سخنی را هیچ جّنی در کتابهای شیعه
زیرا امامیه در مورد کسانی که مورد لعن، نفـرین یـا تبـّری . نویسنده در زمرۀ آنها باشد

  . گیرند، موضعی جز لعن، نفرین یا تبّری ندارد  میمعصوم قرار
مریضی خود را به من نـسبت «: برای همگان روشن است که باید به نویسنده گفت

   .»داد و رفت
سنی گرانه است ای  ن افراد مورد لعن و نفرین پیامبر، اندیشهاندیشۀ صحیح پنداشت

که معاویه برای پیروان خودش ساخته است تا از خود و یارانش دفـاع کنـد، کـه مـورد 
  . اند هلعن پیامبر قرار گرفت

هر مؤمنی را که من سّب کردم، ! خدایا«: دهد که گوید  میابوهریره به پیامبر نسبت
  ٢»سیلۀ قربت او قرار بدهاین سّب را در قیامت و

بندم که با مـن خلـف وعـده   میبا تو پیمانی! خدایا«: دهد که فرمود  مینیز نسبت
پس هر یک از مؤمنان را که آزرده ام، به زبان بد گفتـه ام، لعـن کـرده . من بشرم: نکنی

 ام، تازیانه زده ام؛ آن را برایش در قیامت، درود و رشد و قربت  گردان که تقـرب بـه او
  ٣»بدهی

محمـد بـشر اسـت و ! خـدایا: پیامبر فرمود«: مسلم روایت کند که ابوهریره گفت
پس هر مؤمنی را که آزرده ام یا سّب کرده ام یـا .. .کند  میمانند دیگر افراد بشر غضب

                                                           
   ٩٥: ١شربینی  .١
   ١٥٧: ٧صحیح بخاری  .٢
  ٤٤٩ و ٣١٦: ٢، مسند احمد ٢٦: ٨صحیح مسلم  .٣
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تازیانه زده ام، آن را کفارۀ او و وسیلۀ تقرب او گردان که روز قیامت بدان سبب او را بـه 
  ١»یخود نزدیک گردان

دانم چه بود، با او   نمی در موضوعی که٢.دو تن بر پیامبر وارد شدند«: عایشه گفت
وقتی رفتند، . پیامبر آنها را سّب و لعن کرد. سخن گفتند و پیامبر را به غضب در آوردند

شما آنها را سّب و لعـن : چرا؟ گفتم: فرمود. اینان به خیر نرسیدند! یا رسول الله: گفتم
  .کردید

من یک بـشرم ! خدایا: دانی چه شرطی با خدایم کرده ام؟ گفته ام  نمیمگر: د فرمو
پس هر یک از مسلمانان را که لعن یا سّب کرده ام، آن را بـرایش مایـۀ رشـد و . نه بیش

     ٣»پاداش گردان
کسانی که پیـامبر آنهـا را لعـن  یـا «: مسلم این خبر را تحت این عنوان آورده است

  !!»، و او سزاوار آن نبوده، برایش رشد و پاداش استسّب  یا نفرین کرده
از  همین رو، این گونه جمالت که برای ابوسفیان و هم پالکی هـای او نقـل شـده، 

اللهم العن اباسفیان، اللهم العـن الحـارث «: شود  میهمه وسیلۀ پاداش الهی و تقرب
  ٤»بن هشام، اللهم العن سهیل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن امیة

 کـه در مـورد ابوسـفیان و ٥»اللهم العن القائد و السائق و الراکـب«: یا این عبارت
  .معاویه و یزید است

 در مورد حکم و مروان که پیامبر هـر ٦»اللهم العن الوزغ بن الوزغ«: یا این عبارت
                                                           

  ٢٦: ٨صحیح مسلم  .١
اگر لعن و سّب پیامبر بر آنها وسیلۀ تقرب آنها است، چرا؟ . برد  نمیدقت کنید که نام آن دو تن را .٢

  چرا از ذکر نامشان ابا دارد؟ 
   ٢٤: ٨صحیح مسلم  .٣
   ٢٠٦٠ ح ٥٠٣: ١، الفردوس ٩٣: ٢االصابة  .٤
   ٢٢٠: وقعة صفین .٥
  ٤٧٩: ٤المستدرک علی الصحیحین  .٦
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  . دو را از مدینه اخراج کرده بود
ال أشـبع «:  کـه فرمـود–را با همین دیدگاه است که شربینی نفرین پیامبر به معاویه 

کند که دعای جـدی از   می به این عنوان حمل–) خدا شکمش را سیر نکند(» الله بطنه
پیامبر نبوده یا اینکه به انگیزۀ بشری صادر شده است، پـس ایـن لعـن بـرایش رشـد و 

  !شود  میپاداش
بر ظاهر این است که این دعا به معنای واقعـی آن مـورد نظـر پیـام«: شربینی گوید

نبوده، بلکه بر مبنای عادت عرب است که سخنی را بدون نیت خاصی یا بـدون توجـه 
و شـاید . )خیری به او نرسـد( »تربت یمینک«مانند عبارت . گویند  میبه معنای کالم

این سخن به انگیزۀ بشری گفته شده، چنانکه بارها در احادیث فـراوان و متـواتر اشـاره 
  ١»... مانند حدیث عایشهاند  هکرد

همین لغزشگاه است که ابن کثیر را به ورطۀ هالک انداخته تـا از نفـرین پیـامبر در 
  : فضیلتی برایش بسازد و  بگوید) شبع الله بطنهأال (حق معاویه 

  . معاویه از این نفرین پیامبر بهره فراوان در دنیا و آخرت برده است«
هـر بـار یـک طبـق . ردخـو  میوقتی در شام امارت یافت، روزی هفت بار: در دنیا

هر روز هفت بار گوشت خالص و شیرینی و میـوه . خورد  میبزرگ پر از گوشت و پیاز
  . خسته شدم، اما سیر نشدم: گفت  میخورد و هر بار  میفراوان

   ٢.که هر پادشاهی آرزوی آن را داردای  این نعمتی است و معده
                                                           

ایـن . داننـد  میتواتر بنگرید که چگونه چنین مضمون خرد ستیزی را حدیث م.٤٢٨: ١شربینی  ..١
ارزیابی را مّد نظر داشته باشید تا وقتی به احادیث خردپسند مربوط به اهل بیت عصمت رسیدید 

  ) مترجم. (و آنها را خبر واحد یا ضعیف یا جعلی خواندند، قضاوت آسان تر شود
 این مـذهب خواهد که این جمله را چند بار بخوانند و در مورد  میمترجم از خوانندگان خردمند .٢

 – گرچـه در کـسوت دانـشمند –بیندیشند که چگونه و چرا برخی افـراد . و مکتب بیشتر بیندیشند
چه توجیهی دارند برای گمراهی خود و گمراه گری دیگـران؟ ! اند هعقل خود را به طاق نسیان نهاد

  و چه پاسخی به تاریخ و فرهنگ و انسانیت و دانش؟  
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بخـاری و دیگـران از مسلم پس از این حدیث، حدیثی دیگـر آورده کـه : در آخرت
مـتن برخـی از ایـن احادیـث را پیـشتر [...  انـد هطرق عدیده از چندین صـحابی آورد

پس مسلم از این حدیث فضیلتی برای معاویه ساخته و البته فضیلتی دیگر ...  ]آوردیم
   .١»برای او نیافته تا در آن باب بیاورد

یر و سّب به مـدح بـدل چنین شد تا در یک دگردیسی ساحرانه، لعن ها به دعای خ
  . شد

انک «گویند که خداوند عزوجل در قرآن به آیۀ   میآیا در بارۀ پیامبری سخن! شگفتا
  او را ستوده است؟» لعلی خلق عظیم

  آیا چنین بزرگ مرد بیمانند آسمانی و گوهر قدسی الهی بیهدف و بی معنـا سـخن
ارد و نابجا زبان به سّب و گوید  یا قدرت خودداری از احساسات ناروای خود را ند می

  !گشاید؟ پناه بر خدا از چنین تّرهاتی  میلعن دیگران
مـستجاب کنـد و ! بندد که خداوند دعای او را بطور معکوس  میآنگاه شرط با خدا

  ! لعن او را قربت برای فرد ملعون گرداند؟
 ِسـحر  بـا یـک–آری، میزان ها را بدین سان تغییر دادند و مقیاس ها را بدین شـیوه 

  .  عوض کردند–لفظی 
  شربینی این افترا را از کجا یافته است؟. اینها همه در مکتب خلفا بود نه شیعۀ امامیه

  : در ادامۀ همین بحث، او روایتی از عبادة بن صامت آورده که گوید
مـن :   فالنی گفت٢.پیامبر نهی کرد از اینکه درهمی را در ازای دو درهم وام دهند«

                                                           
! بینیم که این تنها فضیلتی است کـه بـرای معاویـه قائـل انـد  می.١٢٣ – ١٢٢: ٨البدایة و النهایة   .١

ال  «چـه بگـویم؟ حـدیث: بدین روی وقتی از نسائی خواستند تا فضائل معاویه را بگوید، گفت
بـا ایـن ). ٧١٩ شـرح حـال ٦٩٩: ١تذکرة الحفاظ (؟ سائل در اینجا سکت شد »أشبع الله بطنه

کنده استهمه شربینی کتاب خود را از مدح    !پسر هند و پسر او آ
  . زیرا این کار عین ربا است .٢
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 مـن: عبـاده گفـت! گیـرد  مـیدهـد و دسـتی  میدستی. بینم  نمیاشکالیدر این کار، 
به ! ؟"بینم  نمیمن در این کار، اشکالی"گویی   میگویم پیامبر چنین فرمود، آنگاه تو می

   ١»خدا من و تو هرگز زیر یک سقف نخواهیم ماند
شربینی این حدیث را آورده تا شدت محبت صحابه نسبت به پیامبر را نشان دهـد، 

از او یاد شده، کسی جز معاویـه نیـست " فالنی"گوید که آن فردی که با کلمۀ   نمیولی
کرد، چنانکه خـون و گوشـت و پوسـت خـودش از ربـا   میکه دیگران را به ربا تشویق

  . روییده شده بود
یـک ظـرف نقـره . ابن عساکر از طریق حسن آورده که عبادة بن صامت در شام بود

. ن بودند در ازای ظرفی مانند آن همراه با چیزهایی در درونـشدید که در حال معاملۀ آ
  : عباده بانگ بر آورد

شناسـد، مـنم عبـادة بـن   نمـیو هر که. شناسد  میشناسد،  میهر که مرا! ای مردم
گاه باشید و بدانید که من شبی در یکی از مجالس انـصار بـودم، شـب پـنج . صامت آ

در آن مجلس پیـامبر . ٢آن پیامبر روزه نگرفتدر سالی که پس از . شنبه در ماه رمضان
  :فرمود

بیش از آن . وزن به وزن و دست به دست. طال در ازای طال، با همان وزن و عین آن
  .هر چه باشد، ربا است
اگـر : معاویه گفت. عباده را آوردند. خبر به معاویه رسید و آمد. مردم متفرق شدند

ده ای، ما هم صحابی بوده و حـدیث شـنیده تو صحابی پیامبر بوده و از او حدیث شنی
پس دیگر بـاره : معاویه گفت. آری، صحابی بوده و حدیث شنیده ای: عباده گفت. ایم

  ٣»...این حدیث را مگوی و یادآوری مکن

                                                           
   ٤٤٣ ح ١٢٩: ١ نقل از سنن دارمی ٣١٢: ١شربینی  .١
  )مترجم(شاید مراد این باشد که آخرین سال عمر پیامبر بود  .٢
  ١٩٩: ٢٦تاریخ دمشق  .٣



 ٢٩٩ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

  : روایت بیهقی چنین است
چه شـده بعـضی از : گفت. به خطابه برخاست. خبر این مجلس به معاویه رسید«

 با اینکه پیـامبر را دیـده و صـحابی او –کنند که ما   میاز پیامبر نقلافراد را که سخنانی 
 از حضرتش نشنیده ایم؟ عبادة بن صامت برخاست و روایت مربوط به ربا را –ایم  هبود

گوییم، گرچه معاویـه را خـوش   میبازایم  هآنچه از پیامبر شنید: سپس گفت. باز گفت
   .١»با او در سپاهش مصاحبت نکنمبی تیره شباک ندارم از اینکه در . نیاید

 و ربا را بی ٢ایستد،  میکه در برابر سنت نبوی به صراحت! این است معاویۀ مجتهد
  !بیند، با این مدعا که آن سخن را از پیامبر نشنیده است  میاشکال

دانند که پیامبر با ربا جنگیـده و حرمـت آن یکـی از آغـازین اقـدامات   میهمگان
پیامبر شرایط آن را به تفصیل بیان داشته، . ک حضرتش بوده استدعوت و رسالت مبار

  . که ابهامی برای کسی باقی نماندای  به گونه
و بـا ایـن . افتد  میآنگاه معاویه با چنین وقاحت و بیشرمی با سنت صریح نبوی در

  چنـان– به تعبیـر ابـن خلـدون –نامد، و دولتش را   می"خلیفۀ صالح"همه شربینی او را 
  . داند که شایسته است به دولت های خلفای راشدین ملحق شود می

خالفت پس از من سی سال خواهد بـود، و «: که فرموداند  هآنان کالم پیامبر را دید
  . زند  می اما شربینی این حدیث را به دیوار٣»پس از آن سلطنت است

ی بـه  ولـ٤» مـن نخـستین پادشـاهم«: که خود گفتاند  هآنان سخن معاویه را دید
                                                           

  ٣٥: ٣تفسیر قرطبی : بنگرید. ٢٧٧: ٥السنن الکبری  .١
). ٢٧٩ –بقـره (دانـد  مـی» اعـالم جنـگ باخـدا«ح آیۀ قرآن که ربا خوردن را بلکه در برابر صری .٢

  مترجم 
سنت این است که معاویه را پادشاه بدانیم نه خلیفه، به دلیـل حـدیثی کـه سـی «: ابن کثیر گوید .٣

شـربینی ). ١٣٨ – ١٣٧: ٨البدایـة و النهایـة (».داند و پـس از آن را سـلطنت  میسال را خالفت
  . زند تا کارهای معاویه را توجیه کند و صحیح بداند  میرا به دیوارسنت پیامبر 

  ١٣٧: ٨البدایة  و النهایة  .٤
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فهمـد، زیـرا شایـستۀ   نمـیکند که معاویه سفیه است و  میپیروی از ابن خلدون، اقرار
یـا اینکـه بگـوییم معاویـه جایگـاه . کند که پادشـاه اسـت  میخالفت است ولی اقرار

 غـصبی خــود را شـناخته و افــرادی ماننـد شــربینی و ابـن خلــدون بـا ســفاهت خــود
  . فهمند نمی

 چنین فاجعـه هـایی در تـاریخ اسـالم و فرهنـگ »لعونتزکیۀ م«به هر حال، مقولۀ 
مسلمانان به بار آورده، تا آنجا که تزکیۀ فرزند هنـد و هـم پـالکی هـای او را بـه بهـای 

  . تحقیر رسول خدا هدف گرفتند
چنین شد که حکم، مروان، ابوسفیان و یزید پسندیده شدند، عبدالملک بن مـروان 

  . بن عبدالملک مسجد ساز شدندزاهد متقی، مروان قاضی مفتی، ولید 
  گویی ١زنند،  میباالتر اینکه  یزید بن معاویه منزه از هر بدی که رافضه به او تهمت

که جگرگوشۀ پیامبر را نکشته، حرمت مدینة النبی را نشکسته و اجازۀ غـارت امـوال و 
  .. ..هتک ناموس مسلمانان آن دیار را نداده است، به خانۀ کعبه هجوم نبرده است و

  چنین میـوه هـایی ثمـر»تزکیة الملعون«باید بدانید که  ریشۀ گندیدۀ ! جناب استاد
  ! دیدگان شما و ازهر هزار ساله  به چنین باغ پر ثمری روشن باد. دهد می

قاعدتًا لعن های مکرر پیامبر نسبت به یزید را حمل بـر دعـای خیـر حـضرتش در 
کنید؛ لعن هایی را که پـیش از   می پاداش اوحق آن پلید و کّفارۀ گناهان او و فزونی در

داد که در آینده یزیـد دسـت بـه   میشد، همراه با خبرهایی که پیامبر  میتولدش نثارش
  .چنان جنایتی خواهد آلود

کنـد کـه حـضرتش   مـیمعاذ بن جبل روایت. فرماید  میاینک ببینیم که پیامبر چه
  : فرمود
شم های مبارک پیامبر سرشـار از اشـک سپس چ! خدا به یزید برکت ندهاد! یزید«

. اند هخاک محل شهادتش را به من داد. اند هخبر مرگ حسین را به من داد: شد و فرمود
                                                           

  !  برای چنان کسانی آورده است٤٤٠ – ٤٣٩: ١چنین توصیفاتی  را شربینی در کتابش  .١



 ٣٠١ .........................................................  اشکاالت اختصاصی: فصل دوم

جنگد که او را   نمیبه خدا سوگند، او در میان گروهی. اند هقاتلش را نیز به من شناساند
: سپس  فرمود.. .دافکن  میباز ندارند، مگر اینکه خداوند میان سینه و قلب آنها جدایی

که جای پیـشینیانش نشـسته و متـرف ای  وای بر جگرگوشۀ آل محمد، از دست خلیفه
        ١»....کشد  میاست، او جانشین من و جانشین او را

: آورد  مـیکند کـه عبداللـه بـن عمـرو از پیـامبر  میمتقی هندی از ابن عساکر نقل
خبـر مـرگ ! بدانیـد. ن و لعن اسـتاو بسیار اهل طع! خدا به یزید برکت ندهد! یزید«

حبیبم و فرزند دلبندم حسین را به من دادند تا آنجا که خاک محل شهادتش را بـه مـن 
  ٢»...دادند و  قاتلش را به من نمایاندند

  ٣»نخستین کسی که سنت مرا تغیر دهد، شخصی از بنی امیه است«: پیامبر فرمود
 تا اینکه نخستین کسی که بـه آن کار امتم همیشه بر محور عدالت است«: و فرمود
  .٤»زند، شخصی از بنی امیه است به نام یزید  میضربه جدی

  خالصۀ کالم
نسبتی را که شربینی به شیعه داده، کذب محض است و ایـن گونـه برخـورد، ویـژۀ 

  . تسنن بوده و هست که کسانی را که پیامبر لعن کرده، راویان موثق بدانند
ن واالی بیمانند آسمانی رسول اعظم را تا حّد یک بـشر اینان با چنین برخوردی شأ
  . ، تا جایگاه آن فاسقان محفوظ بمانداند هاحساسی خردگریز پایین آورد

  : باید به اینان گفت
 و سـوزانیم می قطعاً  را آن بنگر، بودی مالزمش پیوسته که معبودی آن به]  اینك [و«

                                                           
   ٩١: ١مقتل الحسین خوارزمی : نیز بنگرید. ٣٨: ٢٠ و ١٢١: ١٣المعجم الکبیر طبرانی  .١
   ١٢٨: ١٢نز العمال ک .٢
   ٣١٠٦٣ و ٣١٠٦٢ ح ١٦٧: ١١کنز العمال  .٣
   ٨٩: ١٠سبل الهدی و الرشاد  .٤
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  .١»پاشیم می فرو دریا در] و [کنیم می خاکسترش

  خاتمۀ فصل دوم 
از مهمتـرین ای  اینهـا پـاره.  در این فصل پنج اشکال از کتاب شربینی بررسی شـد

بـود، بـسیار   مـیاگر قرار بر نقد و بررسی تمام اشکاالت کتاب. اشکاالت کتاب است
اما از یک سوی نخواستیم که سخن به درازا بکشد، و . گفتیم  میبیش از این باید سخن

  . اهل خرد، یک اشاره هم کافی استبرای :از سوی دیگر
 و به تبع آن پایـۀ –امید است همین مختصر، پایۀ علمی و استداللی کتاب شربینی 

 را نشان دهد و چشم ما را بر واقعیات تلخی که پیش –علمی دانشگاه هزار ساله االزهر 
  . رو داریم، بگشاید

                                                           
  ٩٧: طه.  ١



  
  
  
  

   سوم فصل
  خاتمه 





  
  
  
  

االزهر و اساتید راهنمای رسالۀ ممتاز آن را بـر چینـیم، پیش از آنکه دامنۀ سخن  با 
  .دهد  میچند نکتۀ کوتاه و سریع در مورد کتاب را تذکر

انـی قـد «:  حدیثی از پیامبر آورده بـه ایـن لفـظ٦٩ و ٥٣: ١نویسنده در کتابش .١
   ١»کتاب الله و سّنة نبیه: ترکت فیکم من إن اعتصمتم به فلن تضّلوا ابدا

  :  روایت صحیح مسلم را آورده که لفظ آن چنین است٩٦اما در صفحه 
و انا تارک فیکم . فإنما انا بشر یوشک أن یأتی رسول ربی فأجیب! اال یا ایها الناس«
ثـم .... .اولها کتاب الله، فیه الهدی و النور، فخذوا بکتاب الله و استمسکوا بـه: ثقلین

رکم الله فی اهل بیتی، اذّکرکم الله فـی و اهل بیتی، اذّکرکم الله فی اهل بیتی، اذکّ : قال
  »اهل بیتی

  . سند مسلم در این حدیث بسیار صحیح تر از سند حاکم در حدیث پیشین است
را صـحیح دانـسته و بعـضی از طـرق آن را آورده " کتـاب و عتـرت"البانی حـدیث 

  ٢.است
تـوان   میاز بحث سندی که بگذریم، باید بیندیشیم که آیا وجه صحیحی برای قرآن

یافت جز از طریق عترت پیامبر؟ یا برای دستیابی به نّص صـحیح سـنت نبـوی راهـی 

                                                           
  »حاکم در مستدرک باب خطبته صلی الله علیه و آله فی حجـة الـوداع«: در پانویس نوشته است .١

 او احتجـاج در طریق آن عکرمه قـرار دارد کـه بخـاری بـه. آن را از طریق ابن عباس آوردهاست
دیگر راویان آن نیز مـورد . کند  مینیز ابن ابی اویس قرار دارد که مسلم به او احتجاج. کرده است

  » ..اتفاق هستند
   ٣٦٠ – ٣٥٥: ٤سلسلة االحادیث الصحیحة  .٢
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  بهتر از عترت پیامبر وجود دارد؟ 
 را بر »کتاب و سنت«اینک بنگرید که چگونه در دو موضع از متن، روایت مرجوح 

  این کار چه معنایی دارد؟ !  ترجیح داده است»کتاب و عترت«روایت راجح 
  
  : گویدشربینی . ٢
از  اینکه عمر بعضی از صحابه را زنـدانی کـرده باشـد، بـه فـرض صـحت، مـراد«

بلکه آنها را در مدینـه نگـاه داشـت تـا ... .حبس، زندانی کردن به معنای معهود نیست
   ١»نسبت به سخنان آنها مطمئن شود

شـود،   می نامیده»اقامت تحت نظر« با آنچه امروز »زندانی کردن«نمی دانم میان 
 را بـر خـالف معنـای »حـبس« تفاوتی هست؟ بعالوه به چه دلیل، کلمـۀ روشـن چه

  ظاهری و شناخته شدۀ آن بگیریم؟ چنین تکّلفی چه مبنایی دارد؟ 
  : شربینی گوید

دهد کسی زندانی نبوده، روایت رامهرمزی است از قـول   میاز شواهدی که نشان«
ت که اجازۀ نقل حدیث به آنهـا مراد از حبس آن اس: استادش ابوعبدالله بّری که گفت

  ٢».نداد، و عمر اساسًا زندانی نداشت
  .خوانیم  میپاسخ او را از زبان مورخان
 در برابـر سـتمها و کارهـای »العواصـم مـن القواصـم«ابن عربی مالکی در کتاب 

  : نویسد  می.کند  میزشت منسوب به  عثمان، از او دفاع
روایت . رای کاری که عمر انجام داده بودکنند ب  میشگفت اینکه عثمان را مؤاخذه«

شده که عمر بن خطاب، ابن مسعود را همراه با جمعی از صـحابه یـک سـال تمـام در 
علت زندانی شدن . اما عثمان آنها را آزاد کرد. مدینه زندانی کرد تا آنجا که مجروح شد

                                                           
   ٣٤٠ – ٣٣٩: ١شربینی  .١
   ٣٤٠: ١شربینی  .٢
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  » .کردند  میآنان این بود که از پیامبر فراوان حدیث نقل
مستحّب است که قاضی زندان داشته باشد، زیرا «: اب المجموع گویدَنَووی در کت

.. .١در مکه به قیمت چهار هزار درهم خرید و آن را به زنـدان تبـدیل کـردای  عمر خانه
    ٣»...و عمر فرد دیگر را زندانی کرد... .٢عمر حطیئة شاعر را حبس کرد

                                                           
خریـد عمـر : و بنگرید. ب القاضی، کتاب االقضیة ـ باب والیة القضاء و اد١٣٣: ٢٠المجموع .  ١

، و الـشرح الکبیـر ٣٠٥: ٤دار السجن را از صفوان بن امیة در کتاب المغنی عبدالله بـن قدامـه 
، المـصنف عبـدالرزاق ١٨٣: ٨، عون المعبود ٤٩٩: ١٠، المحلی ٢٠: ٤عبدالرحمن بن قدامه 

١٤٨: ٥.  
، ٧٨٠: ٣ را در تاریخ مدینه ابن شبه زندان کردن عمر حطیئه: و نیز بنگرید. ١٣٣: ٢٠المجموع .  ٢

و او را از زندان خارج نکرد تا عمرو بن عـاص در . ٨٩٢٢ و ٨٩٢١حدیث / ٨٤٦: ٣کنز العمال 
  . آمده است١٠٥: ٨این باره با وی صحبت کرد، چنانچه در البدایه و النهایه 

مـر آمـده و شخصی نـزد ع:  از شعبی آورده٨٨: ٢٠و در مبسوط سرخسی . ١٣٣: ٢٠المجموع  .٣
گویـا وقـت !! زندان: عمر گفت. از قرض: از چه؟ گفت: گفت. یا امیرالمؤمنین پناهم بده: گفت

  .بدهی سررسیده و به دنبالت هستند
شخـصی بـه نـام :  به سند خود از خالد بن سمیر آورده کـه گفـت٦٤٩ ـ ٦٤٧: در فتوح البلدان  

ان عمر نقش کرد و مالی از مالیات کوفه ای را بر روی انگشتر خالفت در زم معن بن زائده نوشته
مغیره به آورنـده نامـه ... این خبر به عمر رسید، پس به مغیرة بن شعبه نامه نوشت . به دست آورد

امیرالمؤمنین فرمان داده که دستور تو را در این باره اطاعت کنم، پس فرمـان بـده آنچـه را : گفت
ی بیاور که بر گردنش بیاویزم، پس آوردنـد و آن دستور بده زنجیر: پس آورنده نامه گفت. خواهی

او را زنـدانی کـن تـا فرمـان : را به گردنش آویخت و به شدت آن را کشید، سپس به مغیره گفـت
پس معن فرار کرد و به برای توبه بـه مدینـه ... [امیرالمؤمنین درباره او به تو برسد، پس انجام داد 

به شکل دردآوری زد و او را زندانی نمود، پس مـدتی در عمر او را به شدت یا ] ... نزد عمر رفت
: عمـر گفـت] ... سپس شخصی از قریش درباره آزاد کردن او با عمر صحبت کرد... [زندان بود 

معن را بیاورید، پس او را زد و دوباره دسـتور . من را به یاد زخمی انداختی که فراموش کرده بودم
معـن، : دتی در زندان ماند، روزی عمر متوجه او شـد و گفـتپس باز م... داد او را زندانی کنند 

  .پس او را آوردند، مال را تقسیم کرد و او را رها ساخت
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د، بلکه حبس در مـسجد یـا در زمان پیامبر و ابوبکر زندان نبو«: ابن عابدین گوید
در مکه به چهار هزار درهـم خریـد و آن را ای  اما عمر خانه. شد  میبیرونی خانه انجام

  ١»زندان قرار داد
مکحول آورده که عمر بن خطاب نخستین کسی است کـه مـردم را «: قرطبی گوید

  ٢»در محبس زندانی کرد
میة را به چهـارهزار درهـم از عمر روایت شده که خانۀ صفوان بن ا«: نویسد  مینیز

او نخستین کسی در اسالم است که مرده را در محبس زندانی . خرید و محبس قرار داد
  ٣»کرد

زندان بـه ایـن شـکل معروفـی کـه امـروزه : گوید و دکتور حسن ابراهیم حسن می
بینیم در زمان رسول خدا و ابوبکر وجود نداشته، و در زمان عمر ساخته و پرداختـه  می
را که زندان در زمان پیامبر بیش از این نبـود کـه شـخص را از رفـت و آمـد بـا ، زیشد

دادنـد و  کردند، آن هم به این صورت که او را در اتاق یا مسجد قرار می دیگران منع می
کرد، پس زندان به معنی که در زمـان عمـر ایجـاد  شاکی یا نماینده او از او مراقبت می

  .دادند نبوده است ص میشد که مکانی را به زندان اختصا
و هنگامی که معاویه ـ این شاگرد شیاد ـ استاد خود عمـر را دیـد کـه در خـشونت 

هـای ویـران  کند این راه را دنبال کرد و این طریقه را پـیش بـرد و شـیوه های می نوآوری
: از مالک بـن انـس بـرایم نقـل شـه کـه گفـت: بالذری گفته. اش را به روز نمود کننده

کنـد پـس از شـام قیـد و بنـد و یـا انـواع آن را   که عمر مردم را زندانی مـیمعاویه دید
  ٤.فرستاد

                                                           
   ٥١٧: ٥حاشیة رّد المختار  .١
   ١٥٣: ٦تفسیر قرطبی  .٢
   ٣٣: ١٢تفسیر قرطبی  .٣
  .رش از زید بن اسلم از پد٤٧ ـ ٤٦: ١العقد الفرید : بنگرید. ١٥: ٥انساب االشراف .  ٤
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   داشته یا نه؟زندانحال شربینی پاسخ دهد که آیا عمر 
  
  :شربینی در مقام دفاع از پادشاهان و امیران اموی و عباسی گوید. ٣
کوشـند کـه امویـان و عباسـیان را گروهـی   مـیدشمنان اسالم و مخالفان سـنت«

دنیاطلب نشان دهند که هیچ هّم و عزمی جـز فـتح شـهرها و اسـتعمار و کینـه تـوزی 
امویـان و عباسـیان فقـط بـا رافـضه .. .این افتراء اسـت.. .نسبت به اهل بیت نداشتند

  ١»...اند هدشمنی کرد
در صفحات پیشین، او گفته بود که سفیان ثـوری در حـال فـرار از مهـدی عباسـی 

 در ماجرای خلـق قـرآن، مـورد آزار امـرای عباسـی قـرار درگذشت، و احمد بن حنبل
  ٢.گرفت

در نصوص تـاریخی آمـده کـه بعـضی از دانـشمندان آن روزگـاران، همنـشینی بـا 
آنان ابوحنیفـه . پادشاهان را بر خود حرام کرده بودند، از آن روی که آنان ستمگر بودند

.. . قضاء را نپذیرفتـه بـودرا مورد ضرب قرار دادند و او را زندانی کردند چون مسئولیت
شربینی خود این گونه موارد را یاد کرده تا نمونـه هـای جـرأت در گذشـتگان را نـشان 

  : نویسد  می وی٣.دهد
 شـدم، بـیش از ایـن اخبـار درخـشان از ایـن بزرگـان  نمـیاگر از اختصار خارج«
   ٤»آوردم می

  می بینید که چگونه حافظۀ خود را از دست داده است؟ 
                                                           

   ٤٣٩: ١شربینی  .١
 و مـّزی  در تهـذیب ٢٧٨: ٥باید دانست کـه ابـن عـساکر در تـاریخ دمـشق . ٤٣٦: ١شربینی  .٢

  . که احمد مورد حبس و ضرب نیز قرار گرفتاند  ه و گروهی دیگر، گفت٤٥٢: ١الکمال 
   ٤٣٨ – ٤٣٦: ١شربینی  .٣
نوشـتۀ اسـتاد عبـدالعزیز بـدری » حکـاماالسالم بین العلماء و ال«او به کتاب . ٤٣٦: ١شربینی  .٤

  . ارجاع داده است
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کالم شربینی، سفیان ثوری، احمد حنبل، ابوحنیفه، و دانـشمندان سـنی بر اساس 
که همنشینی با سالطین اموی و عباسی را تحریم کرده بودند، همگی رافضیانی بودنـد 

  !!که اموی ها و عباسی ها به دلیل رافضی بودن با آنها در افتاده بودند
  
  : شربینی گوید. ٤
نهند، حجت اسـت   مینها برای امت سنتآنچه خلفای راشدین یا حتی یکی از آ«

را  کـه ای  در روش صحابه به تواتر رسیده که  حکم مسئله... .و عدول از آن روا نیست
. گـشتند  مـییافتند، در سنت پیامبر  نمیاگر آن را. جویند  میروی داده، در کتاب خدا

تنـد، بـه رأی یاف نمـیای  در صورت اضطرار که چاره. کردند  مییافتند، مشاوره  نمیاگر
کردند،  نـه مخالفـت   نمیو البته کسی را ملزم به عمل به آن. کردند  میشخصی رجوع

بلکه نهایت مطلب . پنداشتند  میدانستند و نه مخالف آن را مخالف دین  میآن را حرام
    ١»آنکه مردم میان قبول و رّد آن مخّیر بودند

خلفا را الزامًا باید پـذیرفت شربینی سرانجام تکلیف را مشخص نکرده که آیا سنت 
  یا اینکه الزام آور نیست؟ 
: انـد ه کالمـی را  آورده کـه بـه پیـامبر نـسبت داد٦٩ و ٤٤: ١بعالوه او در کتـابش 

  ٢»علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین«
خوانندگان گرامی در صفحات پیشین خواندند که چگونه این خلفا بدون اضـطرار، 

  روشن و در مقابله با آن، به اجتهاد روی آوردند، خصوصًا خلیفۀ دوم که با وجود نّص 
  . نمونۀ آن را دیدیم

  

                                                           
   ٣٢٣: ١شربینی  .١
اگر این حدیث صحیح باشد، مراد از این خلفـا، دوازده امـام هـستند چنانکـه در حـدیث دیگـر  .٢

  »الخلفاء بعدی اثنا عشر کلهم من قریش«: فرمود
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 و نمونه های آن –نویسنده که از ساده ترین قواعد صرفی و نحوی بی خبر است . ٥
 در مورد رّد شبهۀ نقل حدیث به معنـا و مـضمون –ایم  هرا بارها در کتاب خود تذکر داد

  : نویسد  میحدیث دارد،که اثر منفی بر 
کـه اند  هدشمنان سنت، از غالیان شیعه و خاورشناسان و مرّوجان بی دینی پنداشت«

بدین روی .. .تأّخر تدوین سنت، زیان شدیدی بر سنت وارد کرد، که نقل به معنی شد
دانشمندان علم نحو به احادیث روایت شده احتجاج نکرده و در اثبات لغت یا قواعـد 

زیرا الفاظ آن تحت تأثیر  دیـدگاه شخـصی راویـان قـرار . اند هستشهاد نکردنحو بدان ا
   ١»گرفته است

شود که نخستین   میزند، ولی با این مشکل روبرو  میشربینی این تهمت را به شیعه
تراشد،   می، سیبویه نحوی سّنی است؛ لذا بهانه"عدم احتجاج به سنت"متهم به نظریۀ 

  ٢.داند  میدهد و نسبت به علم روایت بی خبر  میو او را به نادانی نسبت
در تأیید سخن خود به این نکته اشاره دارد که ابن مالک نحوی بـه احادیـث نبـوی 

  . استشهاد  کرده، زیرا او عالوه بر علوم عربیت، پیشوایی در علم حدیث  بوده است
 در بـارۀ کند که نخستین کـسانی کـه  میگوید، اما فراموش  میشربینی تمام اینها را

 ابن ضـائع اندلـسی و شـاگردش ابوحیـان -، دو دانشمند سنی اند هسنت تشکیک کرد
و  پـیش . پس از آنها جالل الدین سیوطی مشهور همین راه را پیمود.  اند ه بود–اندلسی 

  . از اینها سیبویه سنی در مورد الفاظ سنت نبوی تشکیک کرده بود
فظ حـدیث بـه عنـوان منبعـی بـرای بر ل) ٦٧٢متوفی (درست است که ابن مالک 

                                                           
   ٣٧٥: ١شربینی  .١
کنـد، زیـرا   مـیوصـف" حماقـت مطلـق"ه را به شگفت اینکه او سیبوی. ٣٩٤ – ٣٨٨: ١شربینی  .٢

شربینی سخن خـود . داند  میرا کالم عرب» ....کل مولود یولد علی الفطرة«سیبویه کالم پیامبر 
گاهی از این خبر نداشته است  میرا به سخن دکتر محمد فجال مستند پس آیـا . کند که سیبویه آ

  !  رسیده است؟سیبویه در فهم حدیث و روایت به این درجه از سفاهت 
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متـوفی (لغت اعتماد کرد، ولی شربینی وظیفۀ علمی داشـت کـه از رضـی اسـترآبادی 
دانشور و ادیب شیعی یاد کنـد کـه معاصـر ابـن مالـک بـود و فـضل  تقـدم در ) ٦٨٦

احتجاج به حدیث شریف نبوی داشت، عالوه بر احادیث اهل بیـت، کـه در حجیـت 
  . آنها نیز تردید نداشت

رضی به امری دیگر تمایز دارد، کـه اسـتناد بـه « :دکتر محمد ضاری حمادی گوید
کالم اهل بیت است به عنوان حجت قطعی بدون تردید، از جهت فصاحت و سالمت 

استدالل به حـدیث نبـوی را ابـن : گوید) ١٠٩٣متوفی (در این مورد، بغدادی . لغوی
و رضـی اند  هح کافیه تجویز کردو رضی استرآبادی شار] صاحب کتاب الکافیة[مالک 

  ١»احتجاج به کالم اهل بیت را نیز افزوده است
بعالوه پیش از ابن مالک چند تن ادیب دیگر حدیث نبوی را حجـت قطعـی بـرای 

  :، ماننداند هلغت دانست
  ٢)٣٩٢متوفی (ابن جّنی شیعی 

  )٣٩٥م (ابن فارس شیعی 
  )٣٩٨م (جوهری 

  )٤٥٨م (ابن سیدة 
  )٥٨١ م(سهیلی مالکی 

  )٥٨٢م (ابن بری شافعی 
  )٦٠٩م (ابن خروف مالکی 

  
اینان همگی پیش از ابن مالک بوده و بر حجیت حدیث نبوی بدون تردیـد اعتمـاد 

مخالفت اصلی در این مورد را سیبویه، ابن ضائع، ابوحیان و سـیوطی نـشان . اند هکرد

                                                           
   ٩: ١خزانة االدب : بنگرید. ٣٣٩: الحدیث النبوی الشریف واثره فی الدراسات اللغویة والنحویة .١
  »مختصر العروض و القوافی«تحقیق ما در باره ابن جّنی در مقدمة التحقیق کتابش : بنگرید .٢
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  ١.اند هداد
فقط » الکتاب« او به نام اشکال همچنان متوجه سیبویه است که در کتاب پر حجم

  :بینیم مانند  میبینیم، با وجود اینکه فراوان عباراتی  میهفت حدیث نبوی
  .... یک فرد مورد وثوق به من گفت که به یک عرب گفتند کهـ

  ...یک فرد مطمئن به نقل از یک شهروند مدینه که تکلم عربی او را شنیده بودـ 
  ....عرب شنیده بود یکی از اساتید من از یک بیابانگرد ـ

او با دانشمندان لغوی شیعه بیگانه است و . اشکال بر سیبویه و پیروان او باقی است
 –اما شـربینی . حاضر نیست احادیث پیامبر و اهل بیت را به عنوان دالیل لغوی بپذیرد

کند و چشم خود را   می برای مخالفت با شیعه، از سیبویه دفاع–به شیوۀ همیشگی خود 
  .  یق تابناکی که شیعه در اختیار دارد، بسته استاز حقا
  
نمونـه هـایی از جـرأت صـحابه در حفـظ «نویسنده چند مـورد تحـت عنـوان . ٦

  : از جمله این موارد. کند  میبیان» شریعت
 نهی عمر از مهریه های سنگین و پاسـخ یـک زن بـه او، کـه جهـل خلیفـه را. اول

  . رساند می
ا کسانی که زکات ندادند، و مخالفت عمر با او، آنگاه عزم ابوبکر برای جنگ ب. دوم
  . رساند  می ابوبکر رابا  او همدستی دوم در برابر اول، که جهل عمر یا پذیری فرمان

خواست  یک زن را به جرم زنا رجم کنـد کـه جنـین شـش ماهـه در   میعمر.  سوم
 حکـم قـضیه را از منان علیه السالم او را از ایـن کـار بازداشـت وؤامیر م. رحم داشت

  . کند  میاین نیز بر جهل عمر داللت. قرآن بیان داشت

                                                           
 مجمع اللغة العربیة مجلة(» االستشهاد بالحدیث فی اللغة«: مقاله محمد حسین خضر: بنگرید .١

مدرسـة « و ٧٩: »الخلیل بن احمـد الفراهیـدی«: نیز دو کتاب دکتر مهدی مخزومی). ١٩٩: ٣
   ٥٨: »الکوفة
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و بـی . دانست  میانکار ابوسعید خدری بر مروان بن حکم که خود را فقیه. چهارم
  . توجهی مروان به این انکار

ابن عمر فراموش کرد که دستش را به پـای . انکار عبدالله بن عمر بر حجاج. پنجم
  ١.عبدالملک بیعت کندحجاج کشانید تا با 

 کند، به ویژه سه موردی را که جهل خلیفه را نـشان  مینویسنده اینگونه موارد را یاد
  . دهد می

  
  :شربینی گوید. ٧
. نهی خلفا و پیروان آنان از نقل و نگارش و تدوین حـدیث: مطرح استای  شبهه«

نهـی از ... .بـه اینکـهانـد  هآنان معتقد شـد. اند هغالیان شیعه به این شبهه استدالل کرد
کتابت سنت و منع از نقل حدیث، برخاسته از موضع سیاسی بود که خلیفه ابوبکر در 

، ٢پیش گرفت و پس از او عمر و خلفای بعد، برای جلوگیری از نشر فضائل اهل بیـت
و برای نگرانی از شهرت یافتن احادیـث پیـامبر در بـاب فـضائل علـی و فرزنـدانش و 

 خالفـت لطمـه عالوه بر اینکه نقل حـدیث بـه اصـل مـشروعیتدالئل امامت شان، 
  ... .زند می

   ٣:اند هچند کتاب بر اساس این شبهه پدید آمد
 سـید ؛»اسـبابه و نتائجـه: منـع تـدوین الحـدیث«سید علی شهرستانی در کتاب 

                                                           
   ٤٠٦ – ٤٠٤: ١شربینی  .١
آورده » تـدوین الـسنة الـشریفة«این مطلب را با ادّلۀ تفصیلی در کتاب سید محمد رضا جاللی  .٢

  . است
یکی محـو :  سید شهرستانی،  آن است که منع بر دو محور قرار داردپیشتر گفتیم که مبنای کتاب .٣

فضائل اهل بیت که با قدرت خلفا برخورد دارد، دیگری کوشش دو خلیفه برای پوشاندن ناتوانی 
اینان به جهت این دو سبب، نقل و نگارش و تدوین حدیث را مـانع . علمی و عجز فرهنگی خود

  .  ی را گشودندشدند، و همزمان درهای اجتهاد شخص
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تـأّمالت «؛ زکریا عبـاس داوود در کتـاب »معالم المدرستین«مرتضی عسکری کتاب 
و دیگر » و رکبت السفینة«؛ مروان خلیفات در کتاب »لسنة و الشیعةفی الحدیث عند ا

  ١»دشمنان سنت
اما . شربینی این عبارات را نوشته تا منع خلفا از تدوین حدیث را به این علت نداند

  . شود  می روبرو– به صورت مرسل –با حدیث ابن ابی ملیکه 
  :ابن ابی ملیکه گوید

شـما از : بـه آنـان گفـت. بر مردم را جمع کردپس از رحلت پیام) ابوبکر(صدیق «
 مردمـی کـه پـس از شـما. کنیـد  مـیکنید که در آنها اخـتالف  میپیامبر احادیثی نقل

. پس حدیثی از رسول خدا نقل مکنیـد. آیند، بیش از اینها اختالف خواهند داشت می
ل و حال. میان ما و شما کتاب خدا حکم باشد: هر کس چیزی از شما پرسید، بگویید

  ٢».حرام آن را پاس دارید
نویسنده برای رهایی از موضعی که مانند دیدگاه شیعه است که  خـود بـدان حملـه 

  :نویسد  میکرده،
بینـیم کـه پـس از   مـیاگر حدیث مرسل ابن ابی ملیکه اصل داشته باشـد، آنگـاه«

 گـویی مـردم. شـود  میچرا؟ زیرا به امر خالفت مربوط. رحلت پیامبر روی داده است
ابوبکر اهل آن است،چون پیامبر در : گوید  مییکی. اند هپس از بیعت به اختالف افتاد

فالنی شایستۀ خالفـت اسـت : گوید  میاما دیگری. باره اش چنین و چنان گفته است
 لذا ابوبکر بـدان مطلـب امـر کـرد تـا ٣.که پیامبر در باره اش چنین و چنان گفته است

                                                           
   ٢٨١ – ٢٨٠ و ٢٦٧ – ٢٦٦: ١شربینی  .١
   ٣ – ٢: ١ نقل از تذکرة الحفاظ ٣٢٦ – ٣٢٥: ١شربینی  .٢
کند؟ آیا این اسـت   مییاد" فالن"اگر نام ابوبکر را صریحًا گفته، چرا نام امیر مؤمنان را به عبارت  .٣

 در میـان صـحابه –تراف شـربینی  به اع–رساند که   میانصاف و بیطرفی علمی؟ بعالوه این سخن
و در ایـن زمینـه بـه . دانـستند  مـیکسانی بودند که امیر مؤمنان را شایسته ترین فرد برای خالفت

  . کردند که پیامبر در بارۀ او فرموده است  میاحادیثی احتجاج
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  ١»ن مورد باز داردمردم را از بحثهای اضافه در ای
این کالم صراحت دارد که منع حدیث برای آن بود که دهانهـا را از گفـت و گـو در 
. بارۀ خالفت و مسائل مربوط به آن و احادیث پیامبر در باره علـی علیـه الـسالم ببنـدد

 ،خواست ذهن مردم را از آن بحث منصرف کند تا حکومـت را  پـیش ببـرد  میابوبکر
  ٢زدنـد  میکه به نفع او فریادای  ن ابی طالب علیه السالم و صحابهبدون منازعۀ علی ب

  . کردند  میو احادیث فضائل و امامت و وصایت حضرتش را روایت
چـرا کـه ! شود که شربینی خود یکی از دشمنان سـنت اسـت  میبا این نقلها معلوم

ئل  اهـل  کتمان فـضا– بر اساس حدیث ابن ابی ملیکه –عقیده دارد مبنای منع حدیث 
بیت و احادیث نبوی بود که بر  امامت و شایستگی خاندان پیامبر به خالفـت داللـت 

  . داشت، یا دست کم محدود کردن انتشار آنها
  
ت انتـشار رکوشد از اقدام عمر و پیـروانش بـرای جلـوگیری از کثـ  مینویسنده. ٨

  : نویسد  میبدین روی. روایات دفاع کند
کردنـد، ایـن   مـیِاکثار در نقل روایت را منع یـا نهـییکی از علتهایی که صحابه «

ترسیدند اشتغال به کثرت حدیث، مردم را از تدّبر و تفّهـم بـاز دارد؛ زیـرا   میاست که
  ٣»کسی که زیاد بگوید، معموًال اهل تفقه و تدّبر نیست

نه کنند، با تدّبر بیگا  میخواهد کسانی را که روایت زیاد نقل  میاو با این دلیل علیل
 کنـد و در صـفحات بعـد، عمـر را از کـسانی  مـیاما سـخن خـود را فرامـوش. بداند

  :نویسد  می.اند هشناساند که روایات زیاد نقل کرد می

                                                           
   ٥٤ نقل از کتاب االنوار الکاشفة نوشته معلمی ص ٣٣٩: ١شربینی  .١
، ٤٤٣: ٢تـاریخ طبـری . کنـیم  مـیما فقط با علی بیعت: زدند  میفه فریادانصار همگی در سقی .٢

   ٢٢٠: ٤کامل ابن اثیر 
   ١٢٣: ٢ نقل از جامع بیان العلم نوشته ابن عبدالبّر ٣٣٦ – ٣٣٥: ١شربینی  .٣
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بیش از پانصد حدیث از پیامبر ... .عمر احادیث فراوانی از پیامبر نقل کرده است«
 پـس او پرحـدیث از .آورده با توجه به اینکه مرگ او به زمان رحلت پیامبر نزدیک بـود

در میان صحابه کسی بیش از عمر، حدیث از پیامبر روایت نکرده است، . پیامبر است
توان گفت او روایـات زیـادی از پیـامبر   میبدین روی. مگر عددی کمتر از هیجده تن

  ١».آورده است
پس . بر اساس نخستین کالم نویسنده، عمر اهل تدّبر و تفّقه در حدیث نبوده است

سرانجام باید فهمیـد . ر ترین فردی است که صحابه او را از نقل حدیث باز دارندسزاوا
که  او خود روایت زیاد نقل کرده یا دیگران را از نقل حدیث بازداشته و بخش زیادی از 

  سنت را ضایع کرده و راه را بر اجتهاد شخصی گشوده است؟ 
یانی که عمر آنها را حبس کـرد بعالوه این علت برای نهی عمر از ِاکثار بر بیشتر راو

  . کند  نمی  صدق– یا به تعبیر شربینی به اقامت اجباری محکوم ساخت –
 بـر – و عقبة بـن عـامر ٣ و ابوالدرداء٢مثًال تعداد روایات ابومسعود انصاری و ابوذر

 پس او باید ابتـدا خـود را از نقـل حـدیث منـع.  کمتر از عمر بود–اساس منابع تسنن 
ِاکثار سبب کاهش تدّبر نشود، آنگاه دیگران را از این کار نهی کند کـه تعـداد کرد تا  می

  . روایاتشان کمتر بود
  .    این تحلیل بر اساس کالم شربینی است

  
گوید که از رأی هیچ کسی اثر   میکند، و  مینویسنده ادعای استقالل در کتابش. ٩

  :نویسد  می.نپذیرفته است

                                                           
   ٢٦٧ – ٢٦٦: ٢ نقل از اإلحکام نوشته ابن حزم ٣٤١ – ٣٤٠: ١شربینی  .١
 ،نوشته ابن حزم اندلسی» ة الرواة و ما لکل واحد منهم من العدداسماء الصحاب«بر مبنای کتاب  .٢

  . حدیث روایت کرد٢١٨ابوذر 
  . داند  می حدیث١٧٩ت او را اابن حزم تعداد روای .٣
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پس از اینکه به صحت آن عقیده یافتم و نسبت به آن من هیچ مطلبی ننوشتم مگر «
پـژوهش مـستقل ... . اثـر نپـذیرفتم– هـر کـه باشـد –از رأی هیچ کسی . مطمئن شدم

لذا من در این کتاب، تا حّد زیادی نصوص . کند  میراستین بر نصوص و اسناد اعتماد
 خـود را ثابـت و و اسناد آوردم به عنوان شواهد و دالئل، که اندیشه ها و مبـانی فکـری

  ١»تبیین کنم
بلکه بر عکس او تا حّد . ما هر چه گشتیم، اثر زیادی از این مدعا در کتابش نیافتیم

زیادی از آراء و اندیشه های دیگران متأّثر شده و کلمات آنها را بدون تحقیق یا نوآوری 
ر هـم بدین روی در این شیوۀ التقاطی تقلیدی مطالب فراوانـی د. کنار هم چیده است

امـا نـوآوری و نظریـه . آمیخته و به تناقض ها و لغزش های فراوانی گرفتار آمده اسـت
پردازی و پژوهش در کار او کمرنگ است، عالوه بر ضعف های بارز در علـوم نحـو و 

  . توان دید  میصرف و لغت که
و توان دید که اسناد صحیح   میالبته استقالل رأی او را در خالل طرد روایات متواتر

نیز در استدالل به روایات دروغگویـان و جـاعالن حـدیث و زنـدیقان و . حسن دارند
و موارد دیگر " عّدة من اصحابنا"یهود مشهود است، که پیآمد آن، جهل نسبت به مقولۀ 

  . است که در صفحات پیشین دیدیم
  : آری، استقالل رأی او پیدا است، در نمونه هایی مانند

   دفاع از حدیث ذبابـ
  یت خداوندؤامکان ر ـ
   سحر شدن پیامبرـ
   طول قّد آدم علیه السالمـ
   تقدیس معاویهـ
هجوم برنده به خانۀ کعبه، حمله کننده به مردم مدینه، قاتـل ( توجیه جنایات یزید ـ

                                                           
   ١٧: ١شربینی  .١
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  )نوادۀ پیامبر
   دفاع از خلفای جور ـ
   نسبت دادن انواع تهمت ها به امامیه ـ
  ه گونه سخنان زشت به همگان آزاد گذاشتن زبان برای گفتن همـ

شاید بتوان  شربینی را معذور دانست،  چـرا کـه در مقدمـۀ کتـابش ایـن نوشـتار را 
ولی دانشگاه هزار سالۀ االزهـر و اسـاتیدی کـه خـود را . داند  مینخستین نوشتار خود

  را– به ویژه اساتید راهنمای این رساله دانـشگاهی -دانند،   میوارث چنان ریشۀ علمی
  . اند هتوان معذور دانست، چرا که حق راهنمایی را برای این شاگرد خود ادا نکرد نمی

کیفیت استدالل، نقض و ابرام، تنقیح مطالب، اخـذ و رّد، پیراسـتگی از خطاهـای 
دستوری و نگارشی، کمترین شرط یک رسالۀ دانشگاهی است که این نوشتار فاقـد آن 

  . است
  

  :شربینی گوید. ١٠
شیع که دشمنان اسالم اند، احادیثی در موضوعات مختلف به حسب این پیروان ت«

روایات دروغین زیادی کـه گـاهی مقـام .. .سازند  میتمایالت و گروه بندی های خود
    ١».داند  میدهد، و گاهی او را خلیفه و وصی  مینبوت را به  علی

 آنـان دهـد؟ البتـه  مـیچنین روایات خیالی کجاست که او به کتابهای شیعه نسبت
گوینـد کـه شـیعه   می!دهند که به شوخی بیشتر شباهت دارد  میکالمی به شیعه نسبت

یعنـی " خـان األمـین: "گویـد  مـیبرد و سه بار  میپس از هر نماز دستهای خود را باال
آیـا ایـن سـخن بـی پایـه !  جبرئیل خیانت کرد و وحی را به جای علی به پیامبر رساند

 ظاهرًا چنین است، اما در یک پژوهش دانـشگاهی چـهتکرار آن سخن بی پایه است؟ 
  کند؟  می

                                                           
   ٩٣نوشته ابوزهو ص » الحدیث و المحدثون« نقل از کتاب ٩٩: ١شربینی  .١
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اما جالب این است که آنـان چنـین پنـداری در بـارۀ خلیفـۀ دوم دارنـد و بـرای آن 
  : بخوانید. اند هاحادیثی ساخته و در کتابهایشان آورد

ث «: پیامبر فرمود خداوند هیچ پیامبری بر نیانگیخت مگر اینکه در امـت او محـدَّ
و اگـر کـسی در ). به فتح دال، یعنی کسی که جبرئیل با او سخن بگوید(شت وجود دا

کـسی کـه : محّدث کیست؟ فرمـود! یا رسول الله: گفتند. امتم چنین باشد عمر است
  ١»مالئکه به زبان او سخن بگویند

  ٢»بود، او عمر بن خّطاب بود  میاگر پس از من پیامبری«: اند هبه پیامبر نسبت داد
هر زمانی جبرئیل در آوردن وحی بر من درنگ کرد، پنداشتم که «: اند هو نسبت داد

  ٣»بر عمر برانگیخته شده است
  ٤»شد  میشدم، عمر مبعوث  نمیاگر من بر شما برانگیخته«: اند هو نسبت داد

اگـر مـن بـر شـما «: دیلمی در فردوس به روایت از ابوبکر و ابوهریره آورده اسـت
دهـد و   میخداوند عمر را با دو ملک توفیق. شد  میتهشدم، عمر برانگیخ  نمیمبعوث
  ٥»دارد که هر وقت بخواهد خطا کند، او را برگردانند، تا به راه درست برود  میاستوار

این چند حدیث جعلی نمونه هایی از احادیث گروه تسنن است که در بـارۀ نبـوت 

                                                           
   ٦٩: ٩لزوائد ، مجمع ا١٨: ٧المعجم االوسط طبرانی  .١
، مـستدرک ١٥٤: ٤، مـسند احمـد ٢٧٨: ١، الریـاض النـضرة ٣٧٦٩ ح ٢٨١: ٥سنن ترمـذی  .٢

   ٨٦: ٣حاکم 
   ٥٤٩: ، المسترشد طبری١٧٨: ١٢شرح ابن ابی الحدید  .٣
، تــذکرة ٥٨١: ١١، کنــز العمــال ٢٢٢: ، المعیــار و الموازنــه١٧٨: ١٢شــرح ابــن ابــی الحدیــد  .٤

   ٩٤: الموضوعات فتنی 
تمام محققان بر آن اند «:  گوید٤٦١: ١شربینی در کتابش . ٥٠٦٧، ح ٢٠٢: ٢الفردوس دیلمی  .٥

اگر چه در موارد معدود، اجتهاد او . و اجتهاد کرده است. که برای پیامبر روا است که اجتهاد کند
لطفًا یک بار دیگر . »بر خالف حکم خدا بوده که وحی فرود آمده و حکم را تصحیح کرده است

  . حدیث متن را در کنار جملۀ شربینی بخوانید و نتیجه مناسب بگیرید
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ینـد و فقـط خاتمیـت گو  می به عقیدۀ آنها مالئکه به زبان عمر سخن١.اند هعمر ساخت
  . پیامبر مانع از نبوت عمر شد

کـه پـس از رحلـت پیـامبر ! احتماًال مالئکه بر زبان عمر انداختند: پس باید گفت
بـه خـدا سـوگند در درون مـن هـیچ . به خدا سوگند رسول خدا نمرده اسـت«: بگوید

 پاهای آنها انگیزد که دست و  میو حتمًا و قطعًا خداوند او را بر. مطلبی جز این نیست
  ٢»را قطع کند

 کـه رسـول ٣اشخاصی از منافقان پنداشتند«: کند که عمر گفت  میابوهریره روایت
بلکـه نـزد خـدایش رفتـه . میـرد  نمـیدر حالی کـه پیـامبر هرگـز. خدا درگذشته است

سـپس نـزد . او چهل روز از قوم خود غایـب شـد. همانگونه که موسی بن عمران رفت
به خدا سوگند یقینًا رسـول . مدت گروهی گفتند که او مرده استدر این . آنان بازگشت

آنگاه به قطـع و . بازگشت] از کوه طور[گردد همانگونه که موسی بن عمران   میخدا باز
    ٤»یقین دست و پای کسانی را که پنداشته بودند پیامبر مرده، قطع خواهد کرد

ت، سـر او را بـا همـین هر کس بگوید که پیامبر درگذشته اس«: گفت  میعمر خود
  ٥»او به آسمان عروج کرده است! پرانم  میشمشیرم

                                                           
 در آنجا که ضمن مدح چهار خلیفـه در ،سعدی شیرازی مضمون این احادیث را به نظم در آورده .١

  : بارۀ عمر گوید
  )مترجم (»گر میر مصطفی نُبدی ختم انبیا/ دیگر عمر که الیق پیغمبری ُبدی «
یهودیـت در «: مقایسه شود با سخن شربینی که گوید. ١٩٤: ٤ح بخاری روایت عایشه در صحی .٢

: گـوییم  مـیبـر همـین مبنـا مـا). ٨٧: ١شـربینی (» تشیع ظاهر شده که عقیده به رجعت دارند
  . »یهودیت در سخن عمر ظاهر شده که عقیده به رجعت پیامبر دارد«

ز اصحاب پیامبرند، و کسی حق نـدارد دانستند که این منافقان گروهی ا  نمیظاهرًا جناب خلیفه .٣
  )مترجم. (رود  میدر مورد هیچ یک از اصحاب بد بگوید وگرنه دینش بر باد

   ٢٠١ – ٢٠٠: ٣، تاریخ طبری ٨١: ٢الدر المنثور  .٤
   ١٦٤:  ١تاریخ ابی الفداء  .٥
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  : گفت  تا اینکه ابوبکر برایش این آیه را خواند  میعمر پیوسته چنین
. نیـست گذشتند،] و آمده [پیامبرانی]  هم [او از پیش که ای فرستاده جز محمد، و«

به خدا سوگند من ایـن : عمر گفت ابوهریره نقل کرد که ١»شود کشته یا بمیرد او اگر آیا
وقتی او آیه را خواند، من از پای در آمدم  تا آنجا . آیه را فقط از ابوبکر در آن روز شنیدم

   ٢»که بر زمین افتادم
  :پس بر اساس روایات محدثان شما

  .فه عمر شایستۀ مقام نبوت استی خلـ
ده که نزد عمـر رفتـه ش  می هر وقت جبرئیل از آمدن نزد پیامبر درنگ کرده، گمانـ
  .است
 با این همه، او نسبت به مرگ پیامبر و آیات قرآنی کـه صـراحت در ایـن حقیقـت ـ

  . دارد، بی خبر است
آورد تـا پـس از رجعـت، دسـت و پاهـای   می لذا سخن از رجعت پیامبر به میانـ

  .معتقدان به مرگ خود را قطع کند
  . بوت پس عمر،  یا خود پیامبر است یا در آستانۀ نـ
  ! با این همه، غالی و قائل به رجعت استـ

 فقـط یـک –خواهیم  یک روایت   میاکنون ما از شما. این خالصۀ روایات شما بود
 بیاورید، از روایاتی که به قول شما، شیعه جعل کرده که علی را پیـامبر بعـدی –روایت 

  !بداند
ات در نظـر شـیعه ایـن روایـ. البته روایات خالفت و وصیت، داسـتانی دیگـر دارد

اجماعی است، و در نظر شما، در زمرۀ استوار ترین احادیث است و در شمار روایاتی 
  . گیرد که نیکوترین سند را داند  میجای

                                                           
  ١٤٤: آل عمران.  ١
   ١٠٧: ٤، سیره ابن هشام ٢٠١: ٣تاریخ طبری  .٢
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تواتر این حدیث بیان شد، و از زبان . در رأس این احادیث، حدیث غدیر خم است
 امامـت علـی بـن ابـی کـه در مـوردای  عالمان، داللت آن را به تفصیل دیدیم، به گونه

طالب علیه السالم و شایستگی منحصر به فـرد او بـرای خالفـت و جانـشینی پیـامبر، 
بلکه خود کالم، ظهـور در خالفـت آن جنـاب . گذارد  نمیجای هیچ گونه تردید باقی

  . دارد و گویا بدان است
در مورد احادیث وصیت، هیچ اختالفی نیست که اصل ثبوت آن برای امیر مؤمنان 

دانـد،   مـیکالم فقط در این است که شیعه این وصایت را عاّم و گـسترده. طعی استق
وگرنه  اصل وصیت برای علی علیـه . ولی به عقیدۀ عاّمه، دایرۀ آن محدود و تنگ است

. اند هشود مگر آنها که قلب خود را از حقد و کینه انباشت  نمیالسالم  را هیچ کس منکر
  ایـن گـروه احادیـث را –ا چه رسد بـه کارشـناس آن  ت–چگونه یک طالب علم حدیث 

  داند؟  میتمامًا دروغ یا جعلی
  : شریف مرتضی در شرح القصیدة المذّهبة گوید

تمام مسلمانان در اطالق این  نام و . امیر المؤمنین علیه السالم وصّی پیامبر است«
  . رای او شده استعنوان بر او اجماع  دارند، تا آنجا که َعَلم مشهور و وصف ممّیز ب

 این وصایت – یعنی مخالفان شیعه –گروهی : البته در مورد معنای آن اختالف دارند
اما به عقیدۀ شیعه، آن جناب وصّی مطلق در خـانواده . دانند  میرا در حّد امور خانواده

  . و امت پیامبر است
بـری مشهور تر از آن است  که نیـاز بـه نقـل خ" وصی"نامگذاری حضرتش به نام 

  .. .داشته باشد، گرچه اخبار در این مورد، فراوان و متواتر است
بر اساس این خبر، پیامبر در آغـاز دعـوت . یکی از این اخبار، خبر یوم الدار است

  : خود بنی عبدالمطلب را گرد آورد  و خطاب به آنها گفت
  وصـّی مـن، ،کنـد تـا بـرادر مـن  مـیکدام یک از شما در این امر بـه مـن کمـک«

  »ه هایم و  اداکنندۀ دیونم باشد؟اجراکنندۀ وعد
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تویی برادرم، وزیـرم، وصـّی : پیامبر فرمود. تمام مخاطبان سکوت کردند مگر علی
  ١».کنی  میادا کنی و دین مرا  میوعده هایم را اجرا. من، و جانشینم

بـه علـی، وصـی «: گویـد  مـیعالمه ابن منظور افریقی پس از ذکر معانی وصیت
ه جهت پیوند محکم نسبی و سببی و سـمتی کـه بـا نـسب و سـبب و سـمت گفتند، ب

  . رسول خدا داشت
خداوند، چهرۀ امیر مؤمنان  علی را از پرسـتش بتـان گرامـی داشـت و بـر او درود 

تمـام خیرهـا در [: فردی در بارۀ او گفت. این است صفات او نزد سلف صالح. فرستاد
     ٢»اگر اهل مزاح نباشد] اوست

بدان روی بدین لقب نامیده .  لقب علی است– بر وزن غنی –وصی «: ویدزبیدی گ
 پیوند استوار با سبب و نـسب و سـمت پیـامبر ،شد که به لحاظ سبب و نسب و سمت

  ٣»داشت
انـد  ه امبر مؤمنان را به این لقب خطاب کرد– از صحابه و دیگران –شاعران مسلمان 

                                                           
 – ٨٥: ١فرائـد الـسمطین : در مورد خبر یوم الـدار بنگریـد. ١٢٠ – ١١٩: مذّهبة شرح القصیدة ال .١

 – ٢٠٥: ، کفایـة الطالـب٨٣ – ٨٢: ، نظـم درر الـسمطین ٥٤٧ – ٥٤٢: ١، شواهد التنزیـل ٨٦
: ٥، الدر المنثور ١١١: ١، مسند احمد ١١٦: ٢، تاریخ ابی الفداء ١٨٧: ١، طبقات ابن سعد ٢٠٦
بـه هفـت طریـق  (٩٩ – ٩٧: ١، تـاریخ دمـشق ١٢: ، اسنی المطالب ٤٦: ١، السیرة الحلبیة ٩٧

، الکامل ٢١٧: ٢، تاریخ طبری ١٢٥: ٢، الریاض  النضرة ٢٨٣: ٢، مروج الذهب )روایت کرده
  . اند ه تغییر داد»کذا و کذا« را به  عبارت »یفتیلوصیی و خ«دو منبع اخیر لفظ . ٦٢: ٢ابن اثیر 

 بر این منابع که جملگی از آثار عاّمه است،  مقاالت مرحوم آیة الله علی عالوه: افزاید  میمترجم  
و مقاله دکتر ) ١٣٨٦سال  (١٥ و ١٤احمدی میانجی در این مورد در فصلنامۀ سفینه شماره های 

نیز ) ١٣٨٨سال  (٢٣  در همان فصلنامه شماره  »پایان سالهای ابری«مهدی دشتی تحت عنوان 
  .   خواندنی است

  »وصی« مادۀ ٣٩٤: ١٥ان العرب لس .٢
   ٣٩٤: ١٠تاج العروس  .٣
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  ایـن اشـعار از راویـان ١.رسـد  میا بیتو شعرهایشان در این مورد به دهها بلکه صده
  . معتبر در شعر و ادب و لغت به تواتر رسیده است

برای اینکه این بخش خالی از روایات خالفت و وصایت علی علیه السالم نباشد، 
کنیم تا کـالم را بـدان تـیّمن و تبـّرک   میچند روایت را از کتابها و مسندهای عامه نقل

گنجد؛ و عالوه   نمی خالفت و وصایت در این اوراق مختصرالبته تمام احادیث. دهیم
  . آمده است فراواننیز  عامه منابع دربر منابع شیعه 

احمد به سند خود روایت کرده که ابن عباس در مورد  گروهی کـه نـام علـی را بـه 
  : بردند، برخورد تندی کرد و گفت  میزشتی
آیـا : پیـامبر بـه او فرمـود... . دارد،اینان نام مردی را به زشتی بردند که ده ویژگـی«

دوست نداری که نسبت به من همانگونه باشی که هارون نسبت به موسـی بـود، مگـر 
و . سزاوار نیست که من بروم مگر اینکه تو جانـشین مـن باشـی. اینکه تو پیامبر نیستی

  ٢» تا آخر حدیث–.. .تویی ولّی من بر هر مؤمن پس از من: پیامبر به او فرمود
  :کند که پیامبر به علی فرمود  می  هیثمی روایت  
جانـشین شـما : گفـت. تو را در مدینه به جای خود گذاردم تا جانشین من باشـی«

آیا دوست نداری که برای مـن ماننـد هـارون نـسبت بـه : باشم ای رسول خدا؟ فرمود
  مبری نیست؟اموسی باشی مگر اینکه پس از من پی

 االوسط روایتش کـرده و رجـال آن همـان رجـال طبرانی در المعجم: هیثمی گوید
  ٣».کتابهای صحیح هستند

                                                           
  . سلسلة دواوین الشعراء که  به تحقیق و تدوین نگارنده منتشر شده است: بنگرید .١

متن چندین مجلد این سلسله به دست انتشارات دلیل ما منتشر شده و ترجمه فارسی : مترجم افزاید
  . نیز توسط همین ناشر انتشار یافته است) یترجمه دکتر سید مرتضی موسوی گرما رود(آنها 

در واقع برخورد تند ابن عباس بدان . ١٣٣: ٣، المستدرک علی الصحیحین ٣٣١: ١مسند احمد  .٢
  .  جهت بود که آنان خالفت و وصایت و والیت را برای علی منکر بودند

   ٢٩٦: ٤المعجم االوسط : بنگرید. ١١١: ٩مجمع الزوائد  .٣
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  : کند که ابن عباس گفت  میعمرو بن ابی عاصم روایت
جایگاه تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی اسـت : پیامبر به علی فرمود«

سزاوار نیست که من بـروم جـز آنکـه تـو جانـشین مـن در . مگر اینکه تو پیامبر نیستی
  ١»مؤمنان پس از من باشی

  :که گفتاند  هاز سلمان فارسی روایت کرد
هـر پیـامبری جانـشینی دارد، جانـشین شـما کیـست؟ پیـامبر : از پیامبر پرسیدم«

به سـرعت بـه خـدمت حـضرتش ! سلمان: مدتی بعد که مرا دید، فرمود. سکوت کرد
یوشـع : ؟ گفـتمدانی وصّی موسی چه کسی بود  می:فرمود. در خدمتم: شتافتم و گفتم

جانشین من، جایگاه رازهایم، و بهترین کسی کـه پـس از خـود بـر : فرمود... ..بن نون
نهم، که وعده هایم را سامان دهـد و دیـنم را ادا کنـد، علـی بـن ابـی طالـب   میجای
  ٢»است

و . وصّی من یعنی فقط در امور خانواده نه بـه معنـای خالفـت«: افزاید  میطبرانی
  ٣».بهترین فرد از خاندانم: یعنی" نهم  میس از خود بر جایبهترین کسی که پ"

وصّی مـن، جایگـاه رازهـایم، بهتـرین : رسول خدا فرمود«: ابوسعید خدری گوید
نهم، و وعده ام را سامان دهد، و دیـنم را ادا کنـد، علـی بـن ابـی   میکسی که بر جای

  ٤»طالب است
                                                           

  . داند  میوی اسناد آن را حسن. ٥٥١: کتاب السنة .١
: ١، شواهد التنزیـل ٦١: ١١، کنز العمال ١١٣: ٩، مجمع الزوائد ٢٢١: ٦المعجم الکبیر طبرانی  .٢

بـرای منـابع ). آورد  میابن عساکر همین کالم را از بریده از پیامبر (٣٩٣: ٤٢، تاریخ دمشق ٩٨
  . بیشتر، پانویس شواهد التنزیل را ببینید

پذیرد، اما معنای آن را از وصایت عمـومی   میبنگرید که متن حدیث را. ٢٢١: ٦لمعجم الکبیر ا .٣
پاسخ این تفسیر غلط در جای خود داده شده . کند  میو کلی به وصایت در امور خانواده محدود

  . است
   ١١٩٢فضائل علی ح : ٢ کتاب الفضائل فصل ٢٠٩: ١٢کنز العمال  .٤
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 – ای علـی –تـو «: پیامبر فرمودابویعلی موصلی به سند خود از ابن عباس آورده که 
  ١»من از تو هستم، و تویی وصّی من

  : عالمه سید مرتضی عسکری در ضمن یک بحث تفصیلی گوید
علـی : ، همه مورد وثوق و معتبر، که پیامبر فرمـوداند هصحابه روایات متعدد آورد«

ی از امـام علـ. و جانـشینم: در بعضی روایات افزوده. است وصّی من و وزیرم و وارثم
میان این القاب به لقب وصی شهرت یافت، و این لقب، نام خاص آن جناب شـد، بـه 

سـپس  شـمار زیـادی از صـحابه و تـابعین و .. ..که دیگری را چنین ننامیدنـدای  گونه
    ٢»...نامیدند" وصی"دانشوران در ضمن شعرهای خود حضرتش را 

نها عالمـان علـم الحـدیث نه ت. پس اسانید بحث وصایت، مورد وثوق و اعتبار اند
، بلکه  تاریخ و ادب و شـعر و سـیره سرشـار از شـواهد اند هاعتبار آنها را روشن ساخت

کـه ای  بـه گونـه. دهد  میاست که ثبوت وصیت برای امیر المؤمنین علیه السالم نشان
  .  منکر چنین امر بدیهی یا کینه توز است یا نادان

  

                                                           
  ٣٤٥: ٤مسند ابی یعلی  .١
  . ٢٩٥ و ٢٥٠ – ٢٤٩، ٢٤٦، ٢١٧ – ٢١٦صفحات : نیز بنگرید. ٢٤٣: ١معالم المدرستین  .٢





  
  
  
  

  سخن پایانی 
سرگـشاده بـه دانـشگاه ای  ند نکته انتقادی اسـت در قالـب نامـهاین کتاب، فقط چ

کـسی کـه عـدالت بـر او «:االزهر، که امیدواریم با روی گشاده بدان توجه کنند؛ زیرا 
  ١»آید  میتنگ آید، ستم بر او بیشتر تنگ

 در طول تاریخ به دفاع از مبانی نبوی که آل محمد صلی الله علیه – گروه امامیه –ما 
  . کنیم  میرایت آن را بر دوش کشیدند و با کمال امانت رساندند، افتخارو علیهم 

: که نسبت به حق کسی ستم نکنـیم، زیـرا ایمـان داریـم کـهایم  هما سوگند یاد کرد
  ٢»کسی که تجاوز به حق دیگران کند، زمین خورده است«

در بیـان گیرنـد،   مـیدر زمانی که دیگران با شمشیر زبان و نیزۀ بیان، شیعه را هدف
  .دهیم  نمیحقیقت و دفاع از منابع اصلی و اصیل آن هرگز تردید به خود راه نداده و
بـا اقـداماتی . هجوم به شیعۀ امامیه، زمانی کوتاه پس از رحلـت پیـامبر آغـاز شـد

  :مانند
   غصب خالفت از امیرالمؤمنین ـ
   غصب فدک از فاطمه زهرا سالم الله علیهاـ
   بر آن بزرگواران تداوم ستم های گوناگونـ

                                                           
  ١٥ خطبه ٤٦: نهج البالغه .١
   ٢٣٢ قصارالحکم حکمت ٥٢: ٤نهج البالغه  .٢
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: که به امرای خـود در شـهرها نوشـتای   ستمهای مختلف معاویه؛ از جمله نامهـ
هر کس به دلیل روشن شد که علی و خانـدانش را دوسـت دارد، نـام او را از ! بنگرید«

هر «: و در بخشنامۀ دیگر نوشت»  را قطع کنیدلدیوان محو کنید و سهم او از بیت الما
  » ...هل بیت متهم دانستید، خانه اش را ویران کنیدکسی را به محبت ا

 در زمان سلجوقی دشمنان اهل بیت، هجوم ناجوانمردانه بر شیعه به دلیـل اقامـۀ ـ
عزای سیدالشهداء علیه السالم را سامان دادند؛ ضریح امـام موسـی بـن جعفـر علیـه 

 بیرون کـشیدند السالم را سوزاندند و غارتش کردند؛ جمعی از مردگان شیعه را از گور
  .و سوزاندند

را نوشت تا فهرستی از تهاجمات خود بر شیعه را ارائـه » العثمانیة« جاحظ کتاب ـ
  .     البته دانشوران شیعی چندین کتاب در پاسخ بدان نگاشتند. کند
 این تهاجم قلمی و دفاع از حقانیت شیعه در طول سده ها ادامه یافته و رویارویی ـ

  ١.امه دارددو خط تا امروز اد
السنة النبویـة فـی کتابـات اعـداء «با همین انگیزه و خاستگاه، نکاتی دربارۀ کتاب 

  . نوشتیم» اإلسالم
سرگـشاده بـه دانـشگاه ای  نـام نهـادیم و آن را نامـه» کتاب و عتـاب«این نوشتار را 

 تـوانیم  نمـیبا تمام احترامی که به این مرکز علمـی کهنـسال قـائلیم،. دانیم  میاالزهر
  . اند هتأسف خود را پنهان کنیم، از اعتمادی که به چنین نوشتاری نشان داد

فرجام سخن، حمد خدایی است که خداوندگار جهانها است، و درود و سـالم بـر 
  .  واالترین پیامبر و خاندان پاک نهاد آن بزرگ پیامبر خدا است

                                                           
» موقف الشیعة من هجمات الخـصوم«: بنگرید به مقالۀ عالمه محقق سید عبدالعزیز طباطبایی  .١

ترجمه فارسی این مقالـه : افزاید  میمترجم (١٤٠٧ سال ٦١ – ٣٢ ص ٦ه در فصلنامۀ تراثنا شمار
: کتـاب و کتابخانـه: ضـمن مجموعـه مقـاالتغالمرضا فدایی عراقی  در : نیز منتشر شده است

   )١٣٧٥سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، : مدیریت و توسعه فرهنگی، تهران



  
  
  
  

  مراجع و مآخذ
. باسم فیـصل احمـد الجـوابرة: تحقیق).  هـ٢٨٧ت ( ـ اآلحاد والمثاني، ابن أبي عاصم  ١
  . م١٩٩١ هـ ـ ١٤١١ چاپ اول.  دار الدرایة ـ الریاضچاپ
ت ( محمد بن عبدالواحد بن احمد الحنبلي المقدسي   ـ االحادیث المختارة، أبي عبدالّله٢
. ه مکرمـهنشر مکتبة النهضة الحدیثة ـ مک.  بن دهیش عبدالملك بن عبدالّله: تحقیق).  هـ٦٤٣

  . م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠ چاپ اول
: تحقیـق).  هـ٥٦٠ت (طبرسي، ال ـ االحتجاج، ابي منصور احمد بن علي بن أبي طالب ٣

 هــ ـ ١٣٦٨( دار النعمان للطباعـة والنـشر ـ نجـف أشـرف انتشارات. سّید محمد باقر خرسان
  ). م١٩٦٦
لـي بـن بلبـان  عـالء الـدین ع:ترتیب)  هـ٣٥٤ت ( ـ االحسان بترتیب صحیح ابن حبان ٤

  . م١٩٨٧/  ه ١٤٠٧دار الکتب العلمیة ـ بیروت ـ  چاپ اول)  هـ٧٣٩ت (الفارسي 
 ٤٥٦ت (ظـاهري، الندلـسي اال ـ اإلحکام في اصول االحکام، أبي محمد علي بن حـزم ٥

  . هـ ١٣٤٥ العاصمة قاهرة چاپخانهزکریا علي یوسف، : نشر. احمد شاکر: تحقیق). هـ
: ضـبط نـص).  هــ٣٧٠ت (بکر احمد بن علي الرازي الجصاص،  ـ احکام القرآن، أبي ٦

  . هـ ١٤١٥ چاپ اول. دار الکتب العلمیة ـ بیروت: نشر. عبدالّسالم محمد علي شاهین
عبدالمنعم : تحقیق).  هـ٢٨٢ت ( ـ االخبار الطوال، ابي حنیفة احمد بن داود الدینوري، ٧
  .م١٩٦٠ ـ چاپ اول. دار احیاء الکتب العربیة: نشر. عامر

 ـ ادب االمالء واالستمالء، عبـد الکـریم بـن محمـد بـن منـصور، أبـي سـعد التمیمـي ٨
چـاپ . دار الکتب العلمیـة ـ بیـروت: نشر. ماکس فایسفایلر: تحقیق).  هـ٥٦٢ت (السمعاني 

  . م١٩٨١ هـ ـ ١٤٠١ ـ اول
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شـیخ ه وف ب محمد بن محمد بن النعمان العکبري البغدادي، معر  ـ االرشاد، ابي عبدالّله٩
مؤسـسة آل البیـت : نـشر.  لتحقیق التراثالسالم علیهممؤسسة آل البیت : تحقیق).  هـ٤١٣ت (مفید 

  . لتحقیق التراثالسالم علیهم
 ـ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ابي العباس شهاب الـدین احمـد بـن محمـد ١٠

  .دار احیاء التراث العربي ـ بیروت: نشر).  هـ٩٢٣ت (القسطالني، 
 ـ إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم االصول، محمد بن علي بن محمد الـشوکاني ١١

  . م١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩دار المعرفة بیروت لبنان ـ ).  هـ١٢٥٠ت (
ت ( محمـود بـن عمـر الزمخـشري الخـوارزمي،   ـ أساس البالغة، أبي القاسم جار الّله١٢
  . م١٩٩٦ ـ چاپ اول.  مکتبة لبنان ناشرونچاپ).  هـ٥٣٨

: نشر).  هـ٤٦٨ت ( ـ أسباب النزول، ابي الحسن علي بن احمد الواحدي النیسابوري، ١٣
  . هـ ١٣٨٨  ـ چاپ اول. مؤسسة الحلبي وشرکاه ـ قاهرة

 بن محمـد ابـن عبـدالبر   ـ االستیعاب في معرفة األصحاب، ابي عمر یوسف بن عبدالّله١٤
 ازار احیـاء التـراث العربـي بیـروت، افـست  دچاپ).  هـ٤٦٣ت (النمري القرطبي المالکي، 

  .االصابةحاشیه  ه، ١٣٢٨ ال مصر سچاپ
 دار چاپ).  هـ٦٣٠ت ( ـ اسد الغابة، البي الحسن علي بن محمد، ابن االثیر الجزري ١٥

  .احیاء التراث العربي ـ بیروت
 چاپ )معاصر( ـ االسرائیلیات واثرها في کتب التفسیر، دکتر محمد بن محمد أبو شهبه ١٦

  .سعوديعربستان 
 دار چـاپ ، ـ اسنی المطالب في احادیـث مختلفـة المراتـب محمـد درویـش الحـوت١٧

  . م١٩٨٣/  ه ١٤٠٣ چاپ دومالکتاب العربي بیروت ـ 
).  هــ٨٥٢ت ( ـ االصابة في تمییز الصحابة، احمد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني، ١٨
  . هـ ١٤١٥ ـ چاپ اول. الموجود شیخ عادل احمد عبد: تحقیق
 ١٤٢٠  چاپ سوم مؤسسة ام القری ـ چاپ.  ـ اصول الحدیث، دکتر عبد الهادي الفضلي١٩

  .ه بیروت
 مؤسـسة آل چـاپ.  ـ االصول العامة للفقه المقارن، عالمة السّید محمد تقـي الحکـیم٢٠

  . م١٩٧٩ ـ چاپ دوم. البیت للطباعة والنشر
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المکتـب االعالمـي : نـشر). ـ هـ١٣٨٨ت ( ـ اصول الفقه، شیخ محمد رضـا المظفـر، ٢١
  .چاپ چهارم. اإلسالمي ـ قم

 ـ االکمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف فـي االسـماء والکنـی واالنـساب ٢٢
  .دار الکتاب اإلسالمي ـ قاهرة: نشر)  هـ٤٧٥ت ( أمیر ابن ماکوال، ،)اکمال الکمال(

دار الفکـر ـ : چـاپ).  هــ٢٠٤ت ( محمد بـن ادریـس الـشافعي،   ـ االم، ابي عبدالّله٢٣
  . م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣ ـ چاپ دوم. بیروت
بخـش : تحقیـق).  هــ٤٦٠ت ( ـ االمالي، ابي جعفـر محمـد بـن الحـسن الطوسـي، ٢٤

  . هـ ١٤١٤ ـ چاپ اول.  دار الثقافة ـ قمچاپ. ت بعثه ـ مؤسسپژوهشهای اسالمی
ت ( شیخ مفید ه کبري، معروف ب محمد بن محمد بن النعمان الع  ـ االمالي، ابي عبدالّله٢٥

 ـ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: نشر. حسین استاد ولي وعلي اکبر غفاري: تحقیق).  هـ٤١٣
  . هـ ١٤٠٣

مکتبـة البیـروت ـ . دکتر حـسیني، عبدالمجیـد هاشـم.  ـ اإلمام البخاري محدثا وفقیها٢٦
  .العصریة
الحفدة والمتاع، تقي الدین أحمد بـن  ـ امتاع االسماع بما للنبي من األحوال واألموال و٢٧

. محمد عبدالحمیـد النمیـسي: تحقیق).  هـ٨٤٥ت (علي بن عبدالقادر بن محمد المقریزي، 
  . م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ ـ چاپ اول.  دار الکتب العلمیة بیروتچاپ

 ٥٦٢ت( ـ االنساب، ابي سعد عبدالکریم بن محمد بن منـصور التمیمـي الـسمعاني، ٢٨
  . هـ ١٤٠٨ ـ چاپ اول. دار الجنان ـ بیروت: نشر.  عمر البارودي الّلهعبد: تقدیم). هـ

دکتـر : ، تحقیـق) هــ٢٧٩ت ( ـ انساب االشراف، أحمد بن یحیی بن جابر الـبالذري، ٢٩
.  م١٩٩٦ هــ ـ١٤١٧ ـ چـاپ اول.  دار الفکـر بیـروتچاپ. دکتر ریاض زرکلي ، وزکارسهیل 

  .ز استفاده نمودیم نی باقر محموديتحقیق شیخ محمده  أعلمي بهمچنین از چاپ
علي بن حسن بن علي بن عبدالحمیـد : تحقیق.  ـ الباعث الحثیث، أحمد محمد شاکر٣٠

  . هـ ١٤١٥ ـ چاپ اول. دار العاصمة ـ ریاض: نشر. الحلبي االثري
مؤسـسة الوفـاء ـ : نـشر).  هـ١١١١ت (محمد باقر مجلسي، عالمه شیخ  ـ بحار األنوار، ٣١
  . م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣ ـ  دومچاپ. بیروت
 أبي زید أحمد بـن سـهل یا، ) هـ٥٠٧ت ( ـ البدء والتاریخ، مطهر بن طاهر المقدسي، ٣٢
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.  م١٩٩٧ هــ ـ ١٤١٧ ـ چـاپ اول. دار الکتب العلمیـة بیـروت: چاپ).  هـ٣٢٢ت (البلخي، 
  .خلیل عمران المنصور: پاورقی
المکتبة الحبیبیـة ـ : نشر).  هـ٥٨٧ت ( ـ بدائع الصنائع، ابي بکر بن مسعود الکاشاني، ٣٣

  . هـ ١٤٠٩ ـ چاپ اول. اکستانپ
 ٧٧٤ت (ابي الفداء اسماعیل بن کثیـر الدمـشقي، ). تاریخ ابن کثیر( ـ البدایة والنهایة ٣٤

  . هـ ١٤٠٨ ـ چاپ اول. دار احیاء التراث العربي ـ بیروت: نشر. علي شیري: تحقیق). هـ
بعد القـرن الـسابع، قاضـي محمـد بـن علـي بـن محمـد  ـ البدر الطالع بمحاسن من ٣٥

  . دار المعرفة بیروتچاپ).  هـ١٢٥٠ت (الشوکاني الیمني الصنعاني، 
میـرزا : تحقیـق).  هـ٢٩٠ت ( ـ بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، ٣٦

  . هـ ١٤٠٢ ـ چاپ اول. هرانت اعلمي ـ همؤسس: نشر. ه باغيچمحسن کو
 ٨٠٧ت (نور الدین علي بن ابي بکر الهیثمي، . حث عن زوائد مسند الحارث ـ بغیة البا٣٧

  .دار الطالئع: نشر. مسعد عبدالحمید محمد السعدني: تحقیق). هـ
 ـ تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، محمـد مرتـضی الحـسیني الواسـطي الزبیـدي ٣٨

  .منشورات مکتبة الحیاة ـ بیروت: نشر)  هـ١٢٠٥ت (الحنفي، 
).  هــ٨٠٨ت (ابن خلـدون، ه ریخ ابن خلدون، لعبد الرحمن بن محمد، معروف ب ـ تا٣٩

  .دار احیاء التراث العربي ـ بیروت: نشر
المختصر في اخبار البشر، ابي الفداء عماد الـدین، اسـماعیل بـن =  ـ تاریخ ابي الفداء ٤٠

  . دار المعرفة ـ بیروتچاپ).  هـ٧٣٢ت (علي بن محمد 
ت (ووفیات المشاهیر واالعالم، محمد بن احمد بـن عثمـان الـذهبي،  ـ تاریخ اإلسالم ٤١
 ـ چاپ اول. دار الکتاب العربي ـ بیروت: نشر. دکتر عمر عبدالسالم تدمري: تحقیق).  هـ٧٤٨
  . م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٨

 چاپخانـه: چـاپ).  هـ٣٦٨ت ( ـ تاریخ آل زرارة، أبي غالب احمد بن محمد الزراري، ٤٢
  . هـ ١٣٩٩ ـ لچاپ او. رباني ـ قم

).  هــ٤٦٣ت ( ـ تاریخ بغداد أو مدینة السالم، ابـي بکـر احمـد بـن علـي البغـدادي، ٤٣
  . هـ ١٤١٧ ـ چاپ اول. دار الکتب العلمیة ـ بیروت: نشر. مصطفی عبدالقادر عطا: تحقیق
 مؤسـسة دار الکتـاب چـاپ.  دکتـر عبـدالهادي الفـضلي، ـ تاریخ التشریع اإلسـالمي٤٤
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  . م١٩٩٣ هـ ـ ١٤١١  اولچاپ. اإلسالمي
. زکـاردکتـر سـهیل : تحقیق).  هـ٢٤٠ت ( ـ تاریخ خلیفة، خلیفة بن خیاط العصفري، ٤٥

  . هـ ١٤١٤ ـ چاپ اول. دار الفکر بیروت: نشر
 ـ تاریخ الخمیس في أحوال أنفس نفیس، عّالمة مؤرخ حسین بن محمد الدیار بکـري، ٤٦

  . هـ ١٢٨٣ سالة مصر، المطبعة الوهبی: چاپ، )دهم قرن ي علمااز(
 ٥٧١ت ( الدمشقي،   بن عبدالّله  ـ تاریخ دمشق، ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الّله٤٧

  . هـ ١٤١٥ ـ چاپ اول. دار الفکر ـ بیروت: نشر. علي شیري: تحقیق). هـ
 ٣١٠ت (تاریخ طبري، أبي جعفر محمد بـن جریـر الطبـري، =  ـ تاریخ االمم والملوك ٤٨

  .مؤسسة االعلمي ـ بیروت: نشر. دانشمندان جمعي از: قتحقی). هـ
ت (، أبي یوسـف یعقـوب بـن سـفیان الفـسوي، )المعرفة والتاریخ(=  ـ تاریخ الفسوي ٤٩

  ). هـ٢٧٧
).  هــ٢٥٦ت ( اسماعیل بن إبراهیم الجعفـي البخـاري،   ـ التاریخ الکبیر، ابي عبدالّله٥٠

  .ـ دیار بکر المکتبة االسالمیه: نشر
اخبار المدینة النبویة، ابي زید عمر بن شبه النمیري البـصري، = تاریخ المدینة المنورة  ـ ٥١

 ١٤١٠ چاپ اول. دار التراث العربي ـ بیروت: نشر. فهیم محمد شلتوت: تحقیق).  هـ٢٦٢ت (
  . م١٩٩٠هـ ـ 

).  هـ٢٩٢ت (الیعقوبي، ه  ـ تاریخ الیعقوبي، أحمد بن ابي یعقوب بن جعفر، معروف ب٥٢
  .دار صادر ـ بیروت: شرن

).  هــ٢٧٦ت ( بـن مـسلم بـن قتیبـة الـدینوري،   ـ تأویل مختلف الحدیث، عبـد الّلـه٥٣
  .م١٩٧٢ هـ ـ ١٣٩٣. دار الجیل ـ بیروت: نشر .محمد زهري النجار: تحقیق
).  هــ٨٥٢ت ( ـ تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، أحمد بن علي بن حجـر العـسقالني، ٥٤
 المکتبـة العلمیـة بیـروت ـ چـاپ. محمد علي النجـار: هالبجاوي، مراجععلي محمد : تحقیق
  . م١٩٦٧ هـ ـ ١٣٨٦

: تحقیـق).  هـ٨٥٢ت ( ـ تحریر تقریب التهذیب، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ٥٥
 هــ ـ ١٤١٧ چـاپ اول. مؤسـسة الرسـالة ـ بیـروت: نشر. بشار عواد معروف وشعیب االرنؤوط

  . م١٩٩٧
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ذي بـشرح جـامع الترمـذي، أبـي العـالء محمـد بـن عبـدالرحمن بـن  ـ تحفـة االحـو٥٦
 ١٤١٠ چـاپ اول. دار الکتب العلمیة ـ بیـروت: نشر).  هـ١٢٥٣ت (عبدالرحیم المبارکفوري، 

  . م١٩٩٠هـ ـ 
 ٩١١ت ( ـ تدریب الرواي في شرح تقریب النووي، عبدالرحمن بن أبي بکر الـسیوطي، ٥٧

. دار الکتـب العلمیـة بیـروت: نـشر. ن محمد بن عویضهابو عبدالرحمن صالح ب: تحقیق). هـ
  . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧ سنة چاپ اول

 مکتـب االعـالم چـاپ) معاصـر( ـ تدوین السنة الشریفة، سّید محمـد رضـا جاللـي ٥٨
  . هـ ١٤١٨ ـ چاپ اول. اإلسالمي

  .طبقات الحفاظ=  ـ تذکرة الحفاظ ٥٩
سبط ابن ه ، معروف ب قزاعلي بن عبدالّله ـ تذکرة خواص األّمة، مؤرخ الحافظ یوسف بن ٦٠

  .مکتبة نینوی طهران: چاپ. السّید محمد صادق بحر العلوم: تقدیم).  هـ٦٥٤ت (الجوزي، 
دار الکتـب العلمیـة ـ : نـشر).  هـ٩٨٦ت ( ـ تذکرة الموضوعات، محمد طاهر الفتني، ٦١
  . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧بیروت 
  . عزیز البرزنجي، معاصر عیة، عبد اللطیف عبدالّله ـ التعارض والترجیح بین االدلة الشر٦٢
 ازدار احیاء التراث العربي ـ بیـروت افـست :  ـ تعلیقة السندي علی سنن النسائي، نشر٦٣

  . محمد أفندي محمد عبداللطیفه مدیریت المطبعة المصریة، بپچا
  . أبي موسی المدیني، ـ تعلیقة اإلمام الکوثري، علی خصائص المسند٦٤
سـعید : تحقیـق).  هــ٨٥٢ت (تغلیق التعلیق، أحمد بن علي بن حجر العـسقالني،  ـ ٦٥

چـاپ . دار عمار ـ بیروت ـ عمان االردن/ المکتب اإلسالمي : نشر. عبدالرحمن موسی القزقي
  . هـ ١٤٠٥ ـ اول

عماد الدین أبـي الفـداء، اسـماعیل بـن کثیـر . تفسیر القران العظیم=  ـ تفسیر ابن کثیر ٦٦
  .١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢ چاپ اول. نشر دار المعرفة ـ بیروت).  هـ٧٧٤ت  (القرشي،
ارشاد العقل السلیم إلی مزایا القرآن الکریم، محمـد بـن محمـد =  ـ تفسیر أبي السعود ٦٧

  .دار احیاء التراث العربي ـ بیروت: نشر).  هـ٩٥١ت (العماري، أبي السعود، 
د الحسین بن سعود الفراء البغوي الـشافعي، معالم التنزیل، أبي محم=  ـ تفسیر البغوي ٦٨

  .م١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٤ چاپ اول. دار الکتب العلمیة ـ بیروت: نشر).  هـ٥١٦ت (
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). هــ٧٩١ت ( بن عمـر بـن محمـد البیـضاوي،   ـ تفسیر البیضاوي، أبي سعید عبدالّله٦٩
  . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦دار الفکر ـ بیروت : نشر. عبدالقادر عرفات القاحسونه: تحقیق
 ـ تفسیر الجاللین، جالل الدین المحلي ؛ محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم ٧٠

  ). هـ٩١١ت (، وجالل الدین عبدالرحمن السیوطي، ) هـ٨٦٤ت (المحلي الشافعي، 
 دار احیـاء چـاپ).  هــ١٢٧٠ت  (اللوسي محمـود البغـدادي ا المعاني، ح ـ تفسیر رو٧١

  . الطباعة المنیریة ـ مصر ادارةچاپ ازالتراث العربي بیروت، 
ت ( ـ تفسیر العیاشي، ابي النضر محمد بن مسعود بـن عیـاش الـسلمي الـسمرقندي، ٧٢

  .المکتبة العلمیة اإلسالمّیة ـ طهران: نشر. سّید هاشم رسولي محالتي: تحقیق).  هـ٣٢٠
دکتـر محمـود : تحقیـق).  هــ٢١١ت ( ـ تفسیر القران، عبدالرزاق بن همام الـصنعاني، ٧٣

  . م١٩٩٩ هـ ـ ١٤١٩ چاپ اول. بیروت. دار الکتب العلمیة: نشر. محمد عبدي
 محمـد بـن احمـد االنـصاري  أبي عبدالّلـه. الجامع الحکام القران=  ـ تفسیر القرطبي ٧٤

دار احیـاء التـراث : تجدید چاپ. احمد عبدالعلیم البردوني: تصحیح).  هـ٦٧١ت (القرطبي، 
  . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥العربي ـ بیروت 

ت ( ـ التفسیر الکبیر، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمـي البکـري الـرازي، ٧٥
  .چاپ سوم. دار احیاء التراث العربي ـ بیروت: چاپ).  هـ٦٠٦

مؤسـسة االعلمـي للمطبوعـات ـ : نشر.  ـ تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائي٧٦
  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢ چاپ دوم. بیروت
ه  محیي الدین یحیی بن شرف بن مري بـن حـسن بـن حـسین، معـروف بـ ـ التقریب،٧٧

 دار چـاپ.  شرح الکرمـاني علـی البخـاريه مقدمچاپ شده به عنوان).  هـ٦٧٦ت (النووي، 
  . م١٩٨١ هـ ـ ١٤٠١ سال چاپ دوم. إحیاء التراث العربي بیروت

ت (بغـدادي،  الخطیـب المـشهور بـه ـ تقیید العلم، ابي بکر، أحمد بن علي بن ثابت، ٧٨
  . م١٩٧٤/ دار احیاء السنة النبویة : چاپ. یوسف العش: تحقیق).  هـ٤٦٣

الـسید : تحقیـق).  هــ٨٥٢ت( ـ تلخیص الحبیر، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ٧٩
  . م١٩٦٤ هـ ـ ١٣٨٤.  هاشم الیماني المدني عبدالّله
: تحقیـق).  هــ٦٣ت (ي،  بـن عبـدالبر النمـر  ـ التمهید، ابي عمر، یوسف بن عبدالّلـه٨٠

وزارة عمـوم االوقـاف والـشؤون : نـشر. مصطفی بن احمد العلوي، محمد عبـدالکبیر البکـري
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  . هـ ١٣٨٧ چاپ اول. اإلسالمیة ـ مغرب
، المطبعـة چـاپ سـنگی مامقـاني   ـ تنقیح المقال فـي أصـول الرجـال، شـیخ عبدالّلـه٨١

  . هـ ١٣٤٩المرتضویة نجف أشرف، سنة 
).  هــ٤٦٠ت (التهذیب، أبي جعفر، محمد بن الحسن الطوسي، = حکام  ـ تهذیب اال٨٢
  . هـ ١٤٠٦دار الکتب اإلسالمیة ـ إیران سنة : نشر. السّید حسن الموسوي الخرسان: تحقیق
 تاریخ دمشق تصحیح شد ضمن آن ـ تهذیب تاریخ ابن عساکر، شیخ عبدالقادر بدران، ٨٣
  . م١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩/  دار المسیر بیروت چاپ اول. الکبیر

).  هــ٨٥٢ت ( ـ تهذیب التهذیب، ابي الفضل، احمد بن علي بن حجـر العـسقالني، ٨٤
  . هـ ١٣٢٥ چاپ اول. مجلس دائرة المعارف النظامیة، حیدراباد هند: نشر

: تحقیـق).  هــ٧٤٢ت ( ـ تهذیب الکمال، جمال الدین أبي الحجاج یوسـف المـزي، ٨٥
  . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٣ چاپ اول. سالة ـ بیروتمؤسسة الر: نشر. دکتر بشار عواد

ت (ابي حاتم، محمد بن حبان بن احمد التمیمي البـستي، . ثقات ابن حبان=  ـ الثقات ٨٦
  .مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ـ حیدرآباد ـ دکن ـ هند: نشر).  هـ٣٤

ماعیل معـزي شیخ اس: تحقیق.  ـ جامع أحادیث الشیعة، اقا حسین طباطبائي بروجردي٨٧
  . هـ ١٤١٣.  مهر ـ قمچاپخانه: چاپ. مالیري
أبي جعفر محمد بـن جریـر الطبـري، . تفسیر الطبري=  ـ جامع البیان في تفسیر القران ٨٨

  . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩دار المعرفة ـ بیروت : چاپ افست).  هـ٣١٠ت (
بـن ابـي بکـر  ـ الجامع الصغیر في احادیث البشیر النذیر، جـالل الـدین عبـدالرحمن ٨٩

  . م١٩٨١ هـ ـ ١٤٠١ چاپ اول. دار الفکر ـ بیروت: نشر).  هـ٩١١ت (السیوطي، 
سـّید : تعلیـق).  هـ١٢٠٩ت ( ـ جامع السعادات، مولی محمد مهدي بن أبي ذر نراقي، ٩٠

 هــ ١٣٨٣ مطبعة النجف األشرف چاپ سوم. شیخ محمد رضا المظفر: محمد کالنتر، وتقدیم
  . م١٩٦٣ـ 

). هــ٩١١ت(، جالل الـدین عبـدالرحمن الـسیوطي، )جمع الجوامع(ع الکبیر  ـ الجام٩١
مکتـب البحـوث والدراسـات فـي دار : عباس أحمد صقر، وأحمد عبدالجواد، إشـراف: تحقیق
  .م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤دار الفکر بیروت، : چاپ. الفکر

چـاپ  ) هـ٣٢٧ت ( ـ الجرح والتعدیل، ابي محمد، عبدالرحمن بن ابي حاتم الرازي، ٩٢
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  .دار احیاء التراث العربي ـ بیروت: افست از
محمد : تحقیق).  هـ٣١٧ت ( بن محمد بن عبدالعزیز البغوي،   ـ جزء البغوي، عبد الّله٩٣

  . هـ ١٠٤٧: چاپ اول. مکتبة ابن الجوزي ـ دمام: نشر. یاسین محمد ادریس
 الحمیـدي  ن عبدالّلـه محمد بن أبي نصر فتوح ب  ـ الجمع بین الصحیحین، أبي عبدالّله٩٤

 دار ابـن حـزم بیـروت ـ چاپ اول. دکتر علي حسین البواب: تحقیق).  هـ٤٨٨ت (االندلسي، 
  . م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩

ت ( ـ جمهرة انساب العرب، أبي محمد علي بن أحمد بن سـعید بـن حـزم األندلـسي ٩٥
 ١٩٨٣ هــ ـ ١٤٠٣ ـ چاپ اول. دار الکتب العلمیة: چاپ. گروهی از علما: مراجعة).  هـ٤٥٦

  .م
:  ونـشرچـاپ).  هــ١١٠٤ت ( ـ الجواهر السنیة في االحادیث القدسیة، حـر عـاملي، ٩٦

  .مکتبة المفید ـ قم
 ـ جواهر العقدین في فضل الشرفین، حافظ السّید نور الدین أبي الحسن علي بن عفیف ٩٧

. دالقادر عطامصطفی عب: تحقیق).  هـ٩١١ت (السمهودي ه الدین الحسني الشافعي، معروف ب
  . م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥ چاپ اول. دار الکتب العلمیة بیروت: طبع

).  هــ١٢٦٦ت( ـ جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، شیخ محمد حسن النجفـي، ٩٨
. دار الکتب اإلسالمّیة ـ طهران: نشر. شیخ علي اخوندي وشیخ عباس قوجاني وغیرهما: تحقیق

  . هـ ١٣٩٢ چاپ اول
، محّمـد بـن احمـد الـسالم علیـهمطالب في مناقب اإلمـام علـي بـن ابـي طالـب  ـ جواهر ال٩٩

مجمـع : نـشر. شیخ محمد باقر محمودي: تحقیق).  هـ٨٧١ت (الدمشقي الباعوني الشافعي، 
  . هـ ١٤١٥ چاپ اول.  ـ قمگ اسالمیي فرهناحیا

الترکمـاني،  ابـن مشهور به ـ الجوهر النقي، عالء الدین بن علي بن عثمان الماردیني، ١٠٠
  .دار المعرفة ـ بیروت: نشر. السنن الکبری نسائيدر حاشیه  بچاپ شده).  هـ٧٤٥ت (

تـا ( ، محمد بن أبي بکر االنـصاري التلمـستانيالـسالم علیه ـ الجوهرة في نسب اإلمام علي ١٠١
 اپچ. مؤسسة االعلمي  ـ بیروت: پچا. دکتر محمد التونجي: ، تحقیق) زنده بود هـ٦٤٥ سال
  .١٤٠٢ اول

دار الکتـب : نشر).  هـ٧٥١ت ( ـ حاشیة ابن القیم، محمد بن أبي بکر أیوب الزرعي، ١٠٢
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  . م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥ چاپ دوم. العلمیة ـ بیروت
 ـ حاشیة رد المحتار شرح تنویر االبصار في مذهب اإلمام أبـي حنیفـة، محمـد امـین ١٠٣
  . هـ ١٤١٥فکر ـ بیروت دار ال:  ونشرچاپ).  هـ١٢٣٢ت ( ابن عابدین، مشهور به
 المعهد العالمي للفکر اإلسـالمي ـ :شیخ عبدالغني عبدالخالق، نشرال ـ حجیة السنة، ١٠٤

  . هـ ١٤٠٧ن، دار الفکر والقرآن الکریم ـ بیروت گتواشن
 ـ الحدیث النبوي الشریف واثـره فـي الدراسـات اللغویـة والنحویـة، محمـد ضـاري ١٠٥
  . م١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢ چاپ اول.  بغداداللجنة الوطنیة ـ: نشر. حمادي

 ٤٣٠ت ( االصـبهاني،   ـ حلیة االولیاء وطبقات االصفیاء، أبي نعیم احمد بن عبدالّلـه١٠٦
  . م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧ چاپ پنجم. دار الکتاب العربي ـ بیروت: نشر). هـ

: تحقیـق). هــ١٣٢٠ت (طبرسي، النوري الشیخ حسین ال ـ خاتمة مستدرك الوسائل، ١٠٧
چاپ .  الحیاء التراث ـ قمالسالم علیهممؤسسة آل البیت : نشر.  الحیاء التراثالسالم علیهمسسة آل البیت مؤ

  .هـ ١٤١٦ اول
مؤسـسة اإلمـام : تحقیـق).  هــ٥٧٣ت ( ـ الخرائج والجرائح، قطب الدین الراوندي، ١٠٨
  . هـ ١٤٠٩ سال.  ـ قمالسالم علیهمؤسسة اإلمام المهدي : نشر. السالم علیهالمهدي 
ت . (شیخ عبـدالقادر بـن عمـر البغـداديالـ ـ خزانة األدب ولب لباب لسان العـرب، ١٠٩

  .ق. هـ ١٢٩٩ سال بوالق چاپ از بیروت، أفست ـ دار صادر چاپ).  هـ١٠٩٣
ت ( ـ خصائص أمیر المؤمنین، أبي عبدالرحمان أحمد بن شعیب النـسائي الـشافعي، ١١٠

  .مکتبة نینوی الحدیثة: نشر. يمحمد هادي االمین: تحقیق).  هـ٣٠٣
).  هــ٣٨١ت ( ـ الخصال، ابي جعفر، محمد بن علي بن الحسین بـن بابویـه القّمـي  ١١١
  . هـ ١٤٠٣ چاپ اول.  ـ قمجامعه مدرسین حوزه علمیه: نشر. علي اکبر غفاري: تحقیق

ت (عّالمة الحلي، الحسن بـن یوسـف بـن المطهـر، الخالصة االقوال، =  ـ الخالصة ١١٢
المطبعـة الحیدریـة فـي النجـف : چـاپ. السّید محمد صادق بحر العلـوم: تحقیق).  هـ٧٢٦

  . هـ ١٣٨١األشرف 
مطبعـة ).  هــ٧٤٣ت ( الطیبـي،  حسین بن عبدالّلـهال ـ الخالصة في أصول الحدیث، ١١٣

  . م، تحقیق صبحي السامرائي١٩٧١ هـ ـ ١٣٩١اإلرشاد، بغداد 
عماله ومنهجه، دکتر مهدي المخزومي، مطبعة الزهراء،  ـ الخلیل بن أحمد الفراهیدي أ١١٤
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  .م١٩٦٠بغداد 
 المملکـة العربیـة چـاپ.  دکتر مصطفی االعظمي،١/٢ ـ دراسات في الحدیث النبوي ١١٥

  .السعودیة ـ جامعة الملك فیصل
ت ( ـ الدرر الکامنة في أعیان المائة الثامنة، أبي الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد، ١١٦

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ـ حیدر : نشر. محمد عبدالمعید خان: قیقتح).  هـ٨٥٢
  . م١٩٧٢ چاپ دوم. آباد ـ هند
  مکتبة آیة الّلـه: نشر).  هـ٩١١ت ( ـ الدر المنثور، جالل الدین عبدالرحمن السیوطي، ١١٧

 هـ ١٣١٤ سال المطبعة المیمنیة مصر چاپاز  ه، أفست ١٤٠٤العظمی المرعشي النجفي ـ قم 
.  

 ١٤٠٠ شـهادت سـال(لسّید الشهید محمد بـاقر الـصدر، ا ـ دروس في علم االصول، ١١٨
  . هـ ١٤٠٦ چاپ دومدار الکتاب اللبناني مکتبة المدرسة ـ بیروت :  ونشرچاپ). هـ

 ـ دعائم اإلسالم، أبي حنیفة، النعمان بن محمد بن منصور بن حیون التمیمي المغربي، ١١٩
 هــ ـ ١٣٨٣دار المعـارف ـ مـصر : نـشر. آصف بن علي أصغر فیـضي: قتحقی).  هـ٣٦٣ت (

  . م١٩٦٣
طبع دار المعلم ).  هـ١٣٧٥ت (إلمام الشیخ محمد حسن المظفر، ا ـ دالئل الصدق، ١٢٠

  . م١٩٧٦ هـ ـ ١٣٩٦للطباعة في القاهرة، الطبعة الثانیة 
عبـدالمعطي : قتحقیـ).  هــ٤٥٨ت ( ـ دالئل النبـوة، أحمـد بـن الحـسین البیهقـي، ١٢١
  . هـ ١٤٠٥دار الکتب العلمّیة بیروت : چاپ. قلعجي

عبدالـصاحب : جمع وتحقیق).  هـ٢٤٦ :کشته شده( ـ دیوان دعبل بن علي الخزاعي، ١٢٢
  . م١٩٧٢ سال دار الکتاب اللبناني بیروت، چاپ دوم. عمران الدجیلي

. لحـسین الـنجممهـدي عبدا: تحقیـق).  هــ٩٥ت حـوالي ( ـ دیوان الفضل اللهبي، ١٢٣
  . م١٩٩٩ هـ ـ ١٤١٩ چاپ اول. مؤسسة المواهب بیروت: چاپ

الـشریف ه  ـ الذریعة إلی أصول الـشریعة، علـي بـن الحـسین الموسـوي، معـروف بـ١٢٣
  .هرانت چاپ دانشگاه، ) هـ٤٣٦ت (المرتضی علم الهدی، 

  .خالصة االقوال في معرفة الرجال=  ـ رجال العّالمة ١٢٤
ت (اختیار معرفة الرجال، أبي جعفر محمد بـن الحـسن الطوسـي، =  ـ رجال الکشي ١٢٥
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: نـشر. الـسید مهـدي الرجـائي: میرداماد ـ محمد بـاقر الحـسیني ـ تحقیـق: تعلیق).  هـ٤٦٠
  . هـ ١٣٨١ چاپ دوم. السالم علیهممؤسسة آل البیت 

: تحقیـق).  هــ٤٥٠ت ( ـ رجال النجاشي، أبي العباس، أحمد بـن علـي النجاشـي، ١٢٦
  . هـ ١٤١٦ چاپ پنجم نشر إسالمي ـ قم همؤسس:  ونشرچاپ. لسّید موسی الشبیري الزنجانيا

لحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بـن محمـد بـن ا ـ الرد علی المتعصب العنید، ١٢٧
چـاپ . الشیخ محمد کـاظم المحمـودي: تحقیق).  هـ٥٩٧ت (ابن الجوزي ه  بمشهورعلي، 

  . م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣ اول
).  هــ٤٣٦ت (ـ رسائل المرتضی، علي بن الحسین بن موسی، الشریف المرتـضی،  ١٢٨
  . هـ ١٤٠٥  اولپچا. دار القرآن ـ ایران: نشر. مهدي رجائي: تحقیق

چاپ  بیروت، چاپ). معاصر(لشیخ باسم الحلي ا ـ الرسول المصطفی ومقولة الرأي، ١٢٩
  . م٢٠٠٢ هـ ـ ١٤٢٣ ـ اول

ت ( بـن محمـد الطبـري،  قـب العـشرة، أحمـد بـن عبدالّلـه ـ الریاض النضرة في منا١٣٠
دار المغرب اإلسـالمي ـ بیـروت : نشر.  محمد مانع الحمیري عیسی عبدالّله: تحقیق). هـ٦٩٤

  .چاپ اول
 ـ زاد المسیر في علم التفسیر، أبي الفرج، جمال الدین عبدالرحمن بن علـي الجـوزي ١٣١

. دار الفکـر ـ بیـروت: نشر.  الرحمن بن عبدالّلهمحمد بن عبد: تحقیق).  هـ٥٩٧ت (القرشي، 
  . هـ ١٤٠٧ چاپ اول
: نـشر. حبیب الرحمن االعظمي: تحقیق).  هـ١٨١ت ( بن المبارك،   ـ الزهد، عبد الّله١٣٢

  .دار الکتب العلمیة ـ بیروت
: تحقیـق).  هــ٩٤٢ت ( ـ سبل الهدی والرشاد، محمد یوسـف الـصالحي الـشامي، ١٣٣

. دار الکتب العلمیة ـ بیـروت: نشر.  عبدالموجود والشیخ علي محمد عوضالشیخ عادل احمد
  . هـ ١٤١٤ چاپ اول
 ٥٥٠ت (أبي حامد محمد بن محمد الغزالـي، :  ـ سر العالمین وکشف ما في الدارین١٣٤

 هــ ـ ١٤٢١ چـاپ اول. دار اآلفاق العربیة مصر: چاپ. أیمن عبدالجبار البحیري: تحقیق). هـ
  . م٢٠٠١

: تحقیـق).  هــ٣٢٣ت (السقیفة وفدك، ابي بکر أحمد بـن عبـدالعزیز الجـوهري،  ـ ١٣٥
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  . هـ ١٤١٣ چاپ دومشرکة الکتبي ـ بیروت :  ونشرچاپ. الدکتور محمد هادي االمیني
مکتبـة المعـارف ـ : نـشر.  ـ سلسلة االحادیث الصحیحة، محمد ناصر الدین االلباني١٣٦
  . م١٩٩٦ ـ ١٤١٦ چاپ اول. الریاض
مکتبـة المعـارف ـ : نـشر.  سلسلة االحادیث الضعیفة، محمد ناصر الـدین االلبـاني ـ١٣٧
  . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢ چاپ اول. الریاض
 ـ سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، عبدالملك بن حسین ابن عبدالملك ١٣٨

.  معـوضعادل أحمد عبدالموجود، وعلـي محمـد: تحقیق).  هـ١١١١ت (الشافعي العاصمي، 
  .م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩ چاپ اول. دار الکتب العلمیة بیروت: چاپ

محمـد ناصـر : تحقیـق).  هــ٢٨٧ت ( ـ السنة، ابن ابي عاصم الـضحاك الـشیباني، ١٣٩
  . هـ ١٤٠٠ چاپ اول. المکتب اإلسالمي ـ بیروت: نشر. االلباني

: تحقیـق).  هــ٢٧٥ت (، محمـد بـن یزیـد القزوینـي،   ـ سنن ابن ماجة، ابي عبدالّله١٤٠
  .دار الکتب العلمیة ـ بیروت: نشر. محمد فؤاد عبدالباقي

: تحقیـق).  هــ٢٧٥ت ( ـ سنن أبي داود، أبي داود، سلیمان بن االشعث السجستاني، ١٤١
  .المکتبة العصریة ـ بیروت: نشر. محمد محیي الدین عبدالحمید

).  هــ٤٥٨ت(البیهقـي،  ـ سنن البیهقي الکبری، أبي بکر أحمد بن الحسین بن علـي ١٤٢
  . م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤ سال. دار الباز ـ مکة مکرمة: نشر. محمد عبدالقادر عطا: تحقیق

).  هــ٢٩٧ت ( ـ سنن الترمذي، أبي عیسی، محمد بن عیـسی بـن سـورة الترمـذي، ١٤٣
  . م١٩٣٨ هـ ـ ١٣٥٧دار احیاء التراث العربي ـ بیروت : نشر. احمد محمد شاکر: تحقیق

مجدي بن منـصور : تحقیق).  هـ٣٨٥ت (الدارقطني، أبي الحسن الدارقطني،  ـ سنن ١٤٤
  . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧ چاپ اول. دار الکتب العلمیة ـ بیروت:  ونشرچاپ. بن سید الشوری

مطبعـة االعتـدال ـ : نـشر).  هــ٢٥٥ت ( بن بهرام الدارمي،   ـ سنن الدارمي، عبدالّله١٤٥
  .دمشق

 بن  سعد بن عبدالّله: تحقیق).  هـ٢٢٧ت (عید بن منصور،  ـ سنن سعید بن منصور، س١٤٦
  .م١٤١٤ چاپ اول. دار العصیمي ـ ریاض: نشر. عبدالعزیز
ت ( ـ سنن النسائي، ألبي عبدالرحمن، احمد بن شعیب بن علـي بـن بحـر النـسائي، ١٤٧

  .دار احیاء التراث العربي ـ بیروت: نشر).  هـ٣٠٣
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).  هـ٧٤٨ت(دین، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  ـ سیر اعالم النبالء، شمس ال١٤٨
چـاپ . مؤسـسة الرسـالة ـ بیـروت: نـشر. شعیب االرنؤوط ومحمد نعیم العرقـسوسي: تحقیق
  . م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦ چهارم

، علـي بـن إبـراهیم ابـن )أو إنسان العیون في سیرة االمـین المـأمون( ـ السیرة الحلبیة ١٤٩
 چـاپ اول. دار المعرفة ـ بیـروت: نشر).  هـ١٠٤٤ت (حلبي برهان الدین اله أحمد، معروف ب

  . هـ ١٤٠٠
ابن الجوزي ه  بمشهورأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي، :  ـ سیرة عمر١٥٠

  . قاهرةچاپ).  هـ٥٩٧ت . (القرشي البغدادي
 ه أو ٢١٣ت( سیرة بن هشام، عبدالملك بن هشام بن ایوب الحمیري، =  ـ السیرة النبویة ١٥١

دار احیاء التـراث : نشر. مصطفی السقا وإبراهیم االبیاري وعبدالحفیظ شلبي: تحقیق).  هـ٢١٨
  .م١٩٨٥ سال. العربي ـ بیروت

: تحقیق).  هـ٧٧٤ت(سیرة ابن کثیر، ابي الفداء، إسماعیل بن کثیر، =  ـ السیرة النبویة ١٥٢
  .تدار احیاء التراث العربي ـ بیرو: نشر. مصطفی عبدالواحد

چـاپ ).  هــ١٣٠٤ت ( ـ السیرة النبویة، أحمد بن زیني بن أحمد دحـالن الـشافعي، ١٥٣
  . هـ ١٣٢٠ سال مصر ، السیرة الحلبیةشده در حاشیه

ابـن العمـاد ه  ـ شذرات الذهب في اخبار من ذهب، أبي الفالح عبدالحي، معروف بـ١٥٤
  .دار االفاق الجدیدة ـ بیروت: نشر). هـ١٠٨٩ت (الحنبلي، 
 ـ شرح االخبار في فضائل األئّمة االطهار، أبي حنیفـة، النعمـان بـن محمـد التمیمـي ١٥٥

مؤسسة نشر إسالمي ـ : نشر. السید محمد الحسیني الجاللي: تحقیق).  هـ٣٦٣ت (المغربي، 
  . هـ ١٤٠٩ چاپ اولقم 

ابـو : تعلیـق).  هـ١٠٨١ت (لمولی محمد صالح المازندراني، ا ـ شرح اصول الکافي، ١٥٦
  .ق. هـ ١٣٨٧ چاپ اول. هرانتمکتبة إسالمي : چاپ. لحسن الشعرانيا

لنـووي، محیـي الـدین أبـي زکریـا، یحیـی بـن شـرف النـووي ا ـ شرح صحیح مسلم ١٥٧
 چـاپ اول. دار القلـم ـ بیـروت: نـشر. الشیخ خلیل المـیس: تحقیق).  هـ٦٧٦ت (الشافعي، 

  . م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧
بي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر، ابن قدامة الحنبلي،  ـ الشرح الکبیر، شمس الدین أ١٥٨
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  . دار الکتاب العربي ـ بیروتاز چاپ المغني، افست چاپ شده حاشیه)  هـ٦٨٢ت (
محمـد : تحقیـق).  هــ٣٢١ت ( ـ شرح معاني االثار، عبدالملك بـن سـلمة االزدي، ١٥٩

  . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦ چاپ سوم. دار الکتب العلمیة ـ بیروت:  ونشرچاپ. زهري النجار
: تحقیـق).  هــ٧٩٣ت ( التفتـازاني،   ـ شرح المقاصد، مسعود بـن عمـر بـن عبدالّلـه١٦٠

  . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩ چاپ اول.  الشریف الرضي ـ قمانتشارات: نشر. عبدالرحمن عمیرة
: تحقیق).   هـ٦٥٥ت ( ـ شرح النهج، عبد الحمید ابن أبي الحدید المدائني المعتزلي، ١٦١

 ١٩٦٥ هــ ـ ١٣٨٥ چاپ دومالعربي ـ بیروت  دار احیاء التراث: نشر.  الفضل إبراهیممحمد ابو
  .م

الحـاکم ه  بن أحمد، معروف ب  بن عبدالّله  ـ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، عبید الّله١٦٢
: نـشر. الشیخ محمد بـاقر المحمـودي: تحقیق). پنجم قرن از علماي(الحسکاني النیسابوري 

 هــ ـ ١٤١١ چـاپ اول. ارشاد إسالمي ـ طهـران  وفرهنگ تزاربه و وابستهشر  ونچاپمؤسسة 
  .م١٩٩٠

: تحقیـق).  هـ٨٢١ت ( ـ صبح االعشی في صناعة االنشا، احمد بن علي القلقشندي، ١٦٣
  . م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧ چاپ اول. دار الکتب العلمیة ـ بیروت: نشر. نبیل خالد الخطیب

 ٧٣٩ت (بن بلبان، عالء الدین علي بن بلبان الفارسـي، ترتیب اه  ـ صحیح ابن حبان ب١٦٤
  .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨ چاپ دوم. مؤسسة الرسالة ـ بیروت: نشر. شعیب األرنؤوط: تحقیق). هـ

 ٣١١ت ( ـ صحیح ابن خزیمة، ابي بکر، محمد بن إسحاق بـن خزیمـة النیـسابوري، ١٦٥
 پ دومچـا. المي ـ بیـروتالمکتـب اإلسـ: نـشر. دکتر محمد مصطفی االعظمي: تحقیق). هـ

  . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢
دار :  ونـشرچـاپ).  هــ٢٥٦ت ( ـ صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخـاري، ١٦٦

  .الفکر ـ بیروت
دار الفکـر ـ : نـشر).  هــ٢٦١ت ( ـ صحیح مسلم، مسلم بن الحجـاج النیـسابوري، ١٦٧

  .بیروت
 علي بن الحسین بن علـي بـن أبـي  ـ الصحیفة السجادیة الجامعة، إمام زین العابدین،١٦٨

  . هـ ١٤١٨ ـ چاپ چهارم. مؤسسة اإلمام المهدي: تحقیق ونشر. طالب
 ـ صفة الصفوة، جمال الدین أبي الفرج عبدالرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن علـي، ١٦٩
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. دار المعرفـة بیـروت: چـاپ. محمود فاخوري: تحقیق).  هـ٥٩٧ت (ابن الجوزي، ه  بمشهور
  . م١٩٨٦ـ ـ  ه١٤٠٦ چاپ چهارم

مکتبـة : نـشر).  هــ٩٧٣ت ( ـ الصواعق المحرقة، أحمد بن حجر الهیمـي المکـي، ١٧٠
  .عبدالوهاب عبداللطیف: تحقیق.  هـ ١٣٨٥ سالـ مصر، : القاهرة

: نشر. زهیر الشاویش: تحقیق.  ـ ضعیف سنن الترمذي، محمد ناصر االلباني، معاصر١٧١
  .ـ  ه١٤١١ چاپ اول. مکتبة اإلسالمي ـ ریاض

ت (شمس الـدین محمـد بـن أحمـد الـذهبي، ): تذکرة الحفاظ= ( ـ طبقات الحفاظ ١٧٢
  .دولت هند معارف ت وزارچاپ ازدار إحیاء التراث العربي، أفست : چاپ).  هـ٧٤٨

محمد : تحقیق).  هـ٥٢١ت (محمد بن ابي یعلی، أبي الحسین، =  ـ طبقات الحنابلة ١٧٣
  .بیروتالمعرفة ـ  دار: نشر. حامد الفقي

میـر محمـد کتـب خانـه ـ : نـشر).  هـ٧٧٥ت ( ـ طبقات الحنفیة، أبي الوفا القرشي، ١٧٤
  .يچکرا

عبـدالفتاح : تحقیـق).  هــ٧٧١ت ( ـ طبقات الشافعیة الکبری، تاج الـدین الـسبکي، ١٧٥
  .دار احیاء الکتب العربیة ـ بیروت: نشر. محمد الحلو ـ محمود محمد الطناحي

: تحقیق).  هـ٢٣٠ت (ی، ابن سعد، محمد بن سعد کاتب الواقدي،  ـ الطبقات الکبر١٧٦
  .م١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥دار الکتب ـ بیروت : نشر. الدکتور احسان عباس

سید رضي الدین علي بن موسی ابن طاووس ال ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ١٧٧
  . هـ ١٣٩٩ چاپ اول.  خیام ـ قمچاپخانه: چاپ).  هـ٦٦٤ت (الحسني، 
  .مخطوط)  هـ١١٢٠ت (لسّید علي خان المدني، ا ـ الطراز االول، ١٧٨
دار الکتب : چاپ. لسّید مرتضی العسکري، معاصرا بن سبأ وأساطیر اخری،   ـ عبدالّله١٧٩

  . م١٩٦٨ هـ ـ ١٣٨٨ چاپ سوم. بیروت
).  هـ٧٤٨ت ( ـ العبر في خبر من غبر، محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الذهبي، ١٨٠

  . م١٩٤٨) عکسي (چاپ دوم. مطبعة حکومة الکویت: نشر. صالح الدین المنجد: قیقتح
).  هــ١٣٥٠ت (لسّید محمد بن عقیل، ا ـ العتب الجمیل علی أهل الجرح والتعدیل، ١٨١

.  م١٩٧١ هــ ـ ١٣٩١دار الزهـراء بیـروت سـنة : چاپ. هیئة البحوث اإلسالمیة اندونیسیا: نشر
  . بن نوح عبدالّله: میتقد



 ٣٤٧ ..........................................................................مراجع و مآخذ 

ت (العدة في االصول والفقه، ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، =  ـ عدة االصول ١٨٢
  . هـ ١٤١٧ چاپ اول.  ستارة ـ قمچاپخانه: چاپ. محمد رضا االنصاري: تحقیق).  هـ٤٦٠

: نـشر. ید اساتي ازجمع: تحقیق).  هـ٣٢٨ت ( ـ العقد الفرید، ابن عبدربه االندلسي ١٨٣
  .م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٤ چاپ اول. بیروتدار الکتب العلمیة ـ 

ه  ـ علل الشرایع، ابي جعفر، محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القّمـي، معـروف بـ١٨٤
 المکتبـة چـاپ. الـسّید محمـد صـادق بحـر العلـوم: قدم لـه).  هـ٣٨١ت (الشیخ الصدوق، 

  .م١٩٦٦ هـ ـ ١٣٨٥ چاپ دوم. الحیدریة النجف األشرف
 ٥٩٧ت (ي االحادیث الواهیة، عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي،  ـ العلل المتناهیة ف١٨٥

  . هـ ١٤٠٣  چاپ اول.دار الکتب العلمیة ـ بیروت: نشر. خلیل المیس: تحقیق). هـ
دار الفکر : نشر).  هـ٨٥٥ت ( ـ عمدة القاري، للعیني، محمود بن أحمد، بدر الدین، ١٨٦
  .ـ بیروت
السّید المرعـشي : تحقیق).  هـ٨٨٠ت (حسائي،  ـ عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور اال١٨٧

  . م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣ چاپ اول.  سّید الشهداء ـ قمچاپخانه: چاپ. والشیخ مجتبی العراقي
، ابي جعفر، محمد بن علي بـن الحـسین بـن بابویـه  علیه السالم ـ عیون اخبار الرضا١٨٨

: نشر.  محمد مهدي الخرسانالسّید: تقدیم).  هـ٣٨١ت (الشیخ الصدوق، ه القّمي، معروف ب
  . م١٩٧٠ هـ ـ ١٣٩٠ سالالمکتبة الحیدریة ـ النجف األشرف، 

).  هجـريشـشمت قرن ( ـ عیون الحکم والمواعظ، علي بن محمد اللیثي الواسطي، ١٨٩
  .چاپ اول. دار الحدیث:  ونشرچاپ. حسین الحسني البیرجندي: تحقیق

دار : نـشر. الحسین أحمد االمینـي النجفـي ـ الغدیر في الکتاب والسنة واألدب، عبد ١٩٠
  . م١٩٦٧ هـ ـ ١٣٨٧ چاپ سوم. الکتاب العربي ـ بیروت

محمـد أبـو : تحقیـق).  هــ٥٣٨ت ( محمود بن عمر الزمخـشري،  جار الّله:  ـ الفائق١٩١
  .چاپ دومدار المعرفة في بیروت : چاپ. الفضل إبراهیم، وعلي محمد البجاوي

ح البخـاري، أبـي الفـضل شـهاب الـدین احمـد بـن علـي  ـ فتح الباري بشرح صحی١٩٢
دار احیاء التـراث : چاپ).  هـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقالني الشافعي، ه العسقالني، معروف ب

 سـال األمیریة بوالق مصر، چاپخانه چاپ اول از م، أفست ١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨. العربي ـ بیروت
  . هـ ١٣٠١
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قاضـي محمـد بـن ال، )ة والدرایة من علم التفسیرالجامع بین فني الروای( ـ فتح القدیر ١٩٣
  .عالم الکتب:  ونشرچاپ).  هـ١٢٥٠ت (علي بن محمد الشوکاني، 

 ـ فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، شمس الدین محمد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد ١٩٤
دار الکتـب : چـاپ. صـالح محمـد محمـد عویـضة: شرح وتعلیق).  هـ٩٠٢ت (السخاوي، 

  . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧العلمیة بیروت 
، أحمـد بـن الـصدیق الـسالم علیـه ـ فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي ١٩٥

 امیـر المـؤمنین ـ کتابخانـه: نـشر. محمـد هـادي االمینـي: تحقیـق).  هـ١٣٨٠ت (المغربي، 
  .اصفهان
لعلمیـة دار الکتب ا: نشر).  هـ٣١٤ت ( ـ الفتوح، أبي محمد، أحمد بن اعثم الکوفي، ١٩٦
  . م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦ چاپ اول. ـ بیروت
: تحقیق).  هـ٢٧٩ت (البالذري، ه  ـ فتوح البلدان، أحمد بن یحیی بن جابر معروف ب١٩٧
 هــ ـ ١٤٠٧ السـ. مؤسـسة المعـارف بیـروت: چاپ.  أنیس الطّباع وعمر أنیس الطباع عبدالّله
  . م١٩٨٧

ي شـجاع، شـیرویه بـن شـهردار بـن ابـ. الفردوس بمأثور الخطاب:  ـ فردوس االخبار١٩٨
دار الفکـر : چـاپ. مکتـب البحـوث والدراسـات: یـتعنا با).  هـ٥٠٩ت (شیرویه الدیلمي، 

  . م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨ چاپ اول. بیروت
 ٣٧٠ت (اصول الفقه، احمد بـن علـي الـرازي الجـصاص، =  ـ الفصول في االصول ١٩٩

  ).هـ
: تحقیـق ونـشر).  هــ٤٦٠ت (ي،  ـ الفهرست، ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسـ٢٠٠

  . هـ ١٤١٧ چاپ اول. مؤسسة نشر الفقاهة
).  هــ١٣٣١ت ( ـ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، محمـد عبـدالرؤوف المنـاوي، ٢٠١
  . هـ ١٤١٥ چاپ اول. دار الکتب العلمیة ـ بیروت:  ونشرچاپ. احمد عبدالسالم: تحقیق

محمـد بهجـت : تحقیـق. ن القاسـميلشیخ محمد جمـال الـدیا ـ قواعد التحدیث، ٢٠٢
  .م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧ چاپ اول. دار النفائس ـ بیروت: نشر. العطار

عبـدالفتاح : تحقیق. لعّالمة ظفر أحمد العثماني التهانويا ـ قواعد في علوم الحدیث، ٢٠٣
  .حلبـ مکتب المطبوعات اإلسالمیة : نشر. أبو غدة
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تصحیح و ).  هـ٣٢٩ت (سحاق الکلیني،  ـ الکافي، ابي جعفر محمد بن یعقوب بن إ٢٠٤
  . هـ ١٤٠٤ چاپ دوم. دار الکتب اإلسالمّیة ـ طهران: نشر. علي اکبر الغفاري: مقابله

ابن االثیـر ه  ـ الکامل في التاریخ، محمد بن محمد بن عبدالکریم الشیباني، معروف ب٢٠٥
  .م١٩٨٠ هـ ـ ١٤٠٠ چاپ سوم. دار الکتاب العربي ـ بیروت: نشر).  هـ٦٣٠(الجزري، ت 

).  هـ٣٦٥ت ( بن عدي الجرجاني،   ـ الکامل في ضعفاء الرجال، أبي احمد، عبدالّله٢٠٦
  . م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩ چاپ سوم. دار الفکر ـ بیروت: نشر. سهیل زکار: تحقیق

 ضمن االصـول چاپ شده. جعفر بن محمد بن شریح الحضرمي:  ـ کتاب الحضرمي٢٠٧
  . هـ ١٤٠٥ چاپ دوم.  قمـتري دار الشبس: الستة عشر، طبع

: تحقیـق).  هـ٩٠ت حدود ( ـ کتاب سلیم بن قیس، سلیم بن قیس الهاللي الکوفي، ٢٠٨
  . هـ ١٤١٥ چاپ اول.  قمـالهادي : نشر. شیخ محمد باقر الزنجاني، الخوئیني

 ـ الکتاب اللطیف لشرح مذاهب اهل السنة، أبي حفص عمر بن أحمـد بـن شـاهین، ٢٠٩
: چاپ. ربیع هادي مدخلي: إشراف.  بن محمد البصیري  الطالب عبدالّله:اعداد). هـ٣٨٥ت (

  . هـ ١٤١٦ چاپ اول. مکتبة الغرباء األثریة في المدینة المنورة
دار : نـشر).  هـ١٠٦٧ت ( ـ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون، حاجي خلیفة، ٢١٠

  . م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠ چاپ اول. الفکر في بیروت
 ابـن  لمحقق الکـاظمي، الـشیخ اسـد الّلـها القناع عن وجوه حجیة االجماع،  ـ کشف٢١١

  .چاپ سنگی. السالم علیهممؤسسة آل البیت :  ونشرچاپ).  هـ١٢٤٠ت بعد (إسماعیل التستري، 
، أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبـي )تفسیر الثعلبي= ( ـ الکشف والبیان ٢١٢

چاپ . بیروتـ دار إحیاء التراث العربي : طبع. علي عاشور: حقیقت).  هـ٤٢٧ت (النیسابوري، 
  . م٢٠٠٢ هـ ـ ١٤٢٢ اول

 ـ کفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، محمد بن یوسف بن محمـد الـشافعي ٢١٣
دار إحیاء تراث أهـل ـ  چاپ سوممحمد هادي األمیني : تحقیق).  هـ٦٥٨ کشته شده(الکنجي 

  . هـ ١٤٠٤ سالهران ت ـالبیت 

).  هـ٤٣٦ت (لخطیب البغدادي، أبي بکر أحمد بن علي، ا ـ الکفایة في علم الروایة، ٢١٤
 هــ ـ ١٤٠٥: چـاپ اول. دار الکتاب العربـي ـ بیـروت:  ونشرچاپ. احمد عمر هاشم: تحقیق
  . م١٩٨٥
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ضبط ).  هـ٩٧٥ت ( ـ کنز العمال، عالء الدین، علي المتقي بن حسام الدین الهندي، ٢١٥
مؤسـسة الرسـالة ـ : نـشر. الـشیخ صـفوة الـسقا: حیصحت. الشیخ بکري حیاتي: ر غریبیفستو

  . م١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥ چاپ پنجم. بیروت
مـصدریابی ).  هــ٩١١ت ( ـ الآللئ المصنوعة، جالل الدین عبدالرحمن الـسیوطي، ٢١٦
چاپ . دار الکتب العلمیة ـ بیروت: نشر. أبو عبدالرحمن صالح بن محمد بن عویضة: احادیث

  . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧: اول
).  هــ٩١١ت ( ـ لباب النقول في اسباب النزول، جالل الدین عبدالرحمن الـسیوطي، ٢١٧

  .دار الکتب العلمیة ـ بیروت:  ونشرچاپ. احمد عبدالشافي: ضبط وتصحیح
: نـشر).  هــ٧١١ت ( ـ لسان العرب، محمد بن مکرم بن منظور االفریقـي المـصري، ٢١٨

  . هـ ١٤٠٥ چاپ اول.  دار احیاء التراث العربي:چاپ .ادب الحوزة
).  هــ٦٦٤ت ( ـ اللهوف في قتلی الطفوف، لعلي بن موسی بـن طـاووس الحـسني، ٢١٩
  . هـ ١٤١٧ چاپ اول. مطبعة مهر: چاپ

لعّالمـة المحـدث الـشیخ ا ـ لؤلؤة البحرین في اإلجازات وتـراجم رجـال الحـدیث، ٢٢٠
 چاپ از، أفست چاپ دوم مؤسسة آل البیت، چاپ، ) هـ١١٨٦ت (یوسف بن أحمد البحراني، 

  .تحقیق وتعلیق السّید محمد صادق بحر العلوم. نجف أشرف
: نشر.  علماءاز یجمع: حیصحت).  هـ٤٩٠ت ( ـ المبسوط، شمس الدین السرخسي، ٢٢١

  . م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦دار المعرفة ـ بیروت 
  .سنن النسائي=  ـ المجتبی ٢٢٢
  . هـ ١٤٠٧ سال / ٦ شماره و٤ شماره / سال اولنا  ـ مجلة تراث٢٢٣
 کتـاب اإلمـام الـصادق والمـذاهب در پـاورقیچنانچـه  سال پـنجم ـ مجلة الرسالة، ٢٢٤

  .٧٩: ١االربعة 
ت (تفسیر مجمع البیان، ابي علي، الفضل بـن الحـسن الطبرسـي، =  ـ مجمع البیان ٢٢٥

  . هـ ١٤١٥ چاپ اول. االعلمي ـ بیروتمؤسسة : نشر. علماء زکارگروهی ا: تحقیق).  هـ٥٤٨
)  هــ٨٠٧ت ( ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدین، علي بن أبي بکر الهیثمـي، ٢٢٦

 هـ ١٤٠٢ چاپ سوم. دار الکتاب العربي ـ بیروت: نشر.  الحافظین العراقي وابن حجر:گاشتن
  . م١٩٨٢ـ 
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).  هــ٦٧٦ت (ن شرف النووي،  ـ المجموع شرح المهذب، أبي زکریا، محیي الدین ب٢٢٧
  .دار الفکر ـ بیروت: چاپ

).  هــ٢٨٠ ه أو ٢٧٤ت ( ـ المحاسن، ابي جعفر، أحمد بن محمد بن خالد البرقـي، ٢٢٨
چـاپ .  ـ قمالسالم علیهمالمعاونیة الثقافیة للمجمع العلمي الهل البیت : نشر. مهدي رجائي: تحقیق

  . هـ ١٤١٣ اول
اج البلقیني، أبي حفص عمر بن رسالن بن نصیر الکنـاني لسرا ـ محاسن االصطالح، ٢٢٩

تحقیق دکتـر عائـشة ه  مقدمة ابن الصالح بچاپ شده همراه، ) هـ٨٠٥ت (المصري الشافعي، 
  . قاهرةـ دار المعارف چاپعبدالرحمن، 

، ) هــ٣٩٢ت( ـ المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات، أبي الفتح عثمان بن جني ٢٣٠
دکتـر  دکتـر عبـدالحلیم النجـار، و  ه، تحقیق علي النجـدي ناصـف، و١٣٨٦ ال قاهرة سچاپ

  .عبدالفتاح إسماعیل شلبي
ت (لحـسن بـن عبـدالرحمن الرامهرمـزي ا ـ المحدث الفاصل بین الراوي والـواعي، ٢٣١

 هـ ٤٢٠٤  سومپچا. دار الفکر ـ بیروت: نشر. دکتر محمد عجاج الخطیب: تحقیق).  هـ٣٦٠
  . م١٩٨٤ـ 

ت ( لمحصول في علم أصول الفقه، فخر الدین، محمد بن عمر بن الحسین الرازي،  ـ ا٢٣٢
  .م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨دار الکتب العلمیة ـ بیروت : نشر).  هـ٦٠٦

مؤسـسة : نـشر). معاصـر(لسید محمـد سـعید الحکـیم ا ـ المحکم في أصول الفقه، ٢٣٣
  . م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤ چاپ اول. المنار

).  هــ٤٥٦ت (علي بـن احمـد بـن سـعید حـزم االندلـسي،  ـ المحّلی، أبي محمد ٢٣٤
  .دار الفکر ـ بیروت: نشر. احمد محمد شاکر: تحقیق

: تحقیق).  هـ٣٨٥ت ( ـ المحیط في اللغة، کافي الکفاة الصاحب إسماعیل بن عباد، ٢٣٥
  . م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤ چاپ اول. عالم الکتب في بیروت: چاپ. الشیخ محمد حسن آل یاسین

محمد ابن یـونس، : اصمات المجتهدین في أصول أحکام شریعة سید المرسلین ـ مخ٢٣٦
در  شـماره نـسخه ه، ١٢١٧ محمد حسین کاشف الغطاء، تاریخ نـسخ ز کتابخانهنسخه خطی ا

  ).٣٧٨ (کتابخانه
). ت القرن التاسع الهجـري(مان الحلي، یلحسن بن سلا ـ مختصر بصائر الدرجات، ٢٣٧
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  .م١٩٥٠ هـ ـ ١٣٧٠ چاپ اول. النجفالمطبعة الحیدریة ـ : نشر
: تحقیق).  هـ٧١١ت (ابن منظور، ه  ـ مختصر تاریخ دمشق، محمد بن مکرم معروف ب٢٣٨

  . م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨ ـ چاپ اول. دار الفکر ـ بیروت: نشر. إبراهیم بن احمد وأشعث بن یزید
  . بغدادچاپ.  ـ مختصر التحفة االثني عشریة، محمود شکري االلوسي٢٣٩
: چـاپ.  ـ مدرسة الکوفة ومنهجها في دراسة اللغو والنحو، دکتـر مهـدي المخزومـي٢٤٠

  . م١٩٥٨ هـ ـ ١٣٧٧ چاپ دوم. مصرـ مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
 بـن الـسید   ـ مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، عبدالّله٢٤١

. منشورات اعلمـي ـ بیـروت:  اوفستچاپ).  هـ٧٦٨ت (بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني، 
  .م١٩٧٠ هـ ـ ١٣٩٠ ـ چاپ دوم
علي بن سلطان محمد القـاري الهـروي :  ـ مرقاة المفاتیح في شرح مشکاة المصابیح٢٤٢

  . مصر ـ قاهرةچاپ).  هـ١٠١٤ت (الحنفي ؛ 
 ٣٤٦ت ( ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحـسین بـن علـي المـسعودي، ٢٤٣

 ازاوفـست .  م١٩٨٤ هــ ـ ١٤٠٤ ـ دار الهجـرة ـ چـاپ دوم. أسعد داغر یوسف: تفهرس). هـ
  . م١٩٦٥ هـ ـ ١٣٨٥ ـ چاپ اول
ت (إلمام احمد بن محمد بن حنبل، ا، )العلل ومعرفة الرجال( ـ مسائل اإلمام احمد ٢٤٤

 ـ  اولچـاپ. بیروتـ  المکتب اإلسالمي چاپ.  بن محمد عباس وصي الّله: تحقیق).  هـ٢٤١
  . م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

، محمد بن محمد بن النعمـان العکبـري البغـدادي،   ـ المسائل العکبریة، ابي عبدالّله٢٤٥
  . م١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٤ ـ چاپ دوم. دار المفید ـ بیروت:  ونشرچاپ).  هـ٤١٣ت (

 بن محمد الضبي الشافعي، معروف   ـ المستدرك علی الصحیحین، محمد بن عبدالّله٢٤٦
 الحیدر آباد الـدکن، ســ دائرة المعارف النظامیة : چاپ).  هـ٤٠٥ت (لحاکم النیسابوري، اه ب

  . هـ ١٣٣٥
ت (لحاج میـرزا حـسین النـوري الطبرسـي، ا ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ٢٤٧

  . هـ ١٤٠٧ چاپ اول. مؤسسة آل البیت الحیاء التراث ـ إیران: نشر وتحقیق).  هـ١٣٢٠
، محمـد بـن جریـر بـن السالم علیهد في إمامة امیر المؤمنین علي بن أبي طالب  ـ المسترش٢٤٨

مؤسـسة : نـشر. شیخ احمـد محمـودي: تحقیق).  هجريچهارمت اوائل قرن (رستم الطبري، 



 ٣٥٣ ..........................................................................مراجع و مآخذ 

  .هـ ١٤١٥الثقافة اإلسالمیة ـ قم، 
: تحقیق).  هـ٢٤٩ت ( ـ مسند ابن حمید، عبد بن حمید بن نصر، ابو محمد الکسي، ٢٤٩

چـاپ . مکتبة الـسنة ـ قـاهرة: نشر. ي البدري السامرائي ومحمود محمد خلیل الصعیديصبح
  .م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨ اول

دار الحـدیث ـ : نـشر).  هـ٢٠٤ت ( ـ مسند ابي داود الطیالسي، ابي داود الطیالسي، ٢٥٠
  .بیروت

حـسین سـلیم : تحقیـق).  هــ٣٠٧ت ( ـ مسند أبي یعلی، أحمد بن علي بن المثنی، ٢٥١
  .دار المأمون ـ دمشق:   ونشرچاپ. سدا

  .دار صادر ـ بیروت: نشر).  هـ٢٤١ت ( ـ مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ٢٥٢
محفـوظ : تحقیـق).  هـ٢٩٢ت ( ـ مسند البزار، أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار، ٢٥٣

  . هـ ١٤٠٩ چاپ اول. مؤسسة علوم القرآن ـ بیروت: نشر. الرحمن زین الّله 
).  هــ٣٦٠ت (ند الشامیین، سلیمان بن احمـد بـن ایـوب اللخمـي الطبرانـي،  ـ مس٢٥٤
 ١٤١٧: چـاپ دوم. مؤسسة الرسالة ـ بیـروت:  ونشرچاپ. حمدي عبدالمجید السلفي: تحقیق

  . م١٩٩٦هـ ـ 
صـبحي : تحقیـق).  هــ١٨١ت ( بـن المبـارك،   بن المبارك، عبد الّلـه  ـ مسند عبدالّله٢٥٥

  . هـ ١٤٠٧ چاپ اول. مکتبة المعارف ـ ریاض: نشر. البدري السامرائي
: تحقیـق).  هــ٢٣٠ت ( ـ مسند علي بن الجعد، علي بن الجعد بن عبید الجوهري، ٢٥٦

  .دار الکتب العلمیة ـ بیروت:  ونشرچاپ.  بن محمد البغوي وعامر احمد حیدر عبدالّله
همراه با  گیسن: پچا).  هـ١٠٣١ت (لشیخ بهاء الدین العاملي، ا ـ مشرق الشمسین، ٢٥٧

  .مکتبة بصیرتي ـ قم: نشر.  الحبل المتینکتاب
محمــد : حیصحتــضــبط و).  هـــ٢٣٠ت ( ـ المــصنف، البــن ابــي شــیبة الکــوفي، ٢٥٨

  . م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٦ چاپ اول. دار الکتب العلمیة ـ بیروت: نشر. عبدالسالم شاهین
الـشیخ حبیـب : حقیـقت).  هــ٢١١ت ( ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الـصنعاني، ٢٥٩

  .ت المجلس العلمي ـ بیروتراشاتنا از. الرحمن االعظمي
ت (لمحقق الحلي، نجم الدین أبي القاسـم جعفـر بـن الحـسن، ا ـ معارج األصول، ٢٦٠

 چـاپ اول. مؤسسة آل البیـت للطباعـة والنـشر: نشر. اعداد محمد حسین الرضوي).  هـ٦٧٦
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  . هـ ١٤٠٣
دار الکتـب : نـشر).  هــ٢٧٦ت (مسلم بن قتیبـة الـدینوري،  بن   ـ المعارف، عبدالّله٢٦١

  . م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧چاپ اول . العلمیة ـ بیروت
مؤسسة النعمان ـ بیروت : نشر. لسّید مرتضی العسکري، معاصرا ـ معالم المدرستین، ٢٦٢

  . م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠
د علـي الـشیخ محمـ: تحقیـق).  هــ٣٣٨ت ( ـ معاني القرآن، ابي جعفر النحـاس، ٢٦٣
  . هـ ١٤٠٩ چاپ اولسعودي عربستان جامعة ام القری ـ : نشر. الصابوني
).  هــ٣٦٠ت ( ـ المعجم االوسط، سلیمان بن احمد بن ایـوب اللخمـي الطبرانـي، ٢٦٤
  . م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥دار الحرمین :  ونشرچاپ. إبراهیم الحسیني: تحقیق

دار احیـاء التـراث : نشر).  هـ٦٢٦ ت( الحموي،   ـ معجم البلدان، یاقوت بن عبدالّله٢٦٥
  .العربي ـ بیروت

الطبعـة الخامـسة ).  هــ١٤١٣ت ( ـ معجم رجال الحـدیث، أبـي القاسـم الخـوئي، ٢٦٦
  . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٣المنقحة 
طبع ).  هـ٣٦٠ت ( ـ المعجم الصغیر، سلیمان بن أحمد بن ایوب اللخمي الطبراني، ٢٦٧

  .دار الکتب العلمیة ـ بیروت: ونشر
).  هــ٣٦٠ت ( ـ المعجم الکبیر، سلیمان بن احمـد بـن ایـوب اللخمـي الطبرانـي، ٢٦٨
مکتبـة ابـن تیمیـة : ونشر. دار احیاء التراث العربي: چاپ. حمدي عبدالمجید السلفي: تحقیق
  .قاهرة

: تحقیق).  هـ٣٩٥ت ( ـ معجم مقاییس اللغة، أبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا، ٢٦٩
: سـال نـشر.  مـصرچـاپ از مکتب اإلعالم اإلسالمي اوفست چاپ. رونعبدالسالم محمد ها

  . هـ ١٤٠٤
ـ دار الرایـة : چـاپ.  أبـو زیـد  ـ معرفة النسخ والصحف الحدیثیـة، بکـر بـن عبدالّلـه٢٧٠
  . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢ ـ چاپ اول. سعوديعربستان 
 ألبـي القاسـم جعفـر بـن ،الـسالم علیـه ـ المعیار والموازنة في فضائل اإلمام أمیر المـؤمنین ٢٧١

 هـ ـ ١٤٠٢ چاپ اولالشیخ محمد باقر المحمودي، : تحقیق).  هـ٢٤٠ت (محمد االسکافي، 
  . م١٩٨١
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: تحقیـق).  هــ٢٠٧ت (الواقـدي، ه  ـ المغازي، محمد بن عمر بن واقد، معـروف بـ٢٧٢
  . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩ چاپ سوم.  بیروتـمؤسسة األعلمي : چاپ. مارسدن جونس

دار الکتـاب العربـي ـ بیـروت : نـشر).  هــ٦٣٠ت (غني، البن قدامة الحنبلي،  ـ الم٢٧٣
  .چاپ جدید افست

 مؤسسة چاپ).  هـ١٢٤٢ت (لسید محمد المجاهد الطباطبائي، ا ـ مفاتیح األصول، ٢٧٤
  .چاپ سنگی ازآل البیت للطباعة والنشر، أفست 

حمـد البکـري الحنفـي، لحافظ الموفق بن أحمد بـن ماخوارزمي، ال ـ مقتل الحسین ٢٧٥
  .ق.  هـ ١٤١٨ چاپ اول. انوار الهدی في قم: نشر).  هـ٥٦٨ت (أخطب خوارزم، ه معروف ب
، محمد بن یحیی بـن )التمهید والبیان في مقتل الشهید عثمان( ـ مقتل الشهید عثمان ٢٧٦

ر محمود دکت: تحقیق. دار الثقافة  قطر ـ دوحة: چاپ).  هـ٧٤١ت (أبي بکر المالقي األندلسي، 
  . هـ ١٤٠٥ چاپ اول. یوسف زاید

ت ( ـ مقدمة ابن الصالح في علوم الحدیث، أبي عمرو بن عبدالرحمن، الـشهروزي، ٢٧٧
. دار الکتـب العلمیـة ـ بیـروت:  ونـشرپچـا. صالح بن محمد بن عویضة: تحقیق).  هـ٦٤٣

  . هـ ١٤١٦ چاپ اول
: مـصدریابی).  هــ٥٤٨ت ( ـ الملل والنحل، محمد بـن عبـدالکریم الـشهرستاني، ٢٧٨

  .م١٩٥٦ هـ ـ ١٣٧٥المکتبة االنجلو مصریة : چاپ.  بدران محمد بن فتح الّله
 کارگروهی از اسـاتید: تحقیق).  هـ٥٨٨ت ( ـ مناقب آل ابي طالب، ابن شهرآشوب، ٢٧٩

  . هـ ١٣٧٦المطبعة الحیدریة ـ نجف اشرف : چاپ. نجف اشرف
).  هــ٥٦٨ت(مد البکري الحنفـي الخـوارزمي، لموفق بن أحمد بن محا ـ المناقب، ٢٨٠
 ١٤١١ ـ چاپ دوم. مؤسسة النشر اإلسالمي ـ قم:  ونشرچاپ. الشیخ مالك المحمودي: تحقیق

  .هـ 
عالء الدین علي المتقـي بـن :  مسند أحمدچاپ شده در حاشیه ـ منتخب کنز العمال ٢٨١

  .نشر دار صادر ـ بیروت).  هـ٩٧٥ت (حسام الدین الهندي، 
 ٥٩٧ت( ـ المنتظم في تاریخ األمم والملوك، عبد الرحمن بـن علـي ابـن الجـوزي، ٢٨٢

 هـ ١٤١٢ چاپ اول. محمد عبدالقادر عطا ومصطفی عبدالقادر عطا ونعیم زرزور: تحقیق). هـ
  . م١٩٩٢ـ 
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: تحقیـق).  هــ٣٠٧ت ( ـ المنتقی من السنن المـسندة، ابـن الجـارود النیـسابوري، ٢٨٣
  . م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨ چاپ اول. مؤسسة الکتاب الثقافیة ـ بیروت: نشر. ودي عمر البار عبدالّله

مؤسسة اإلمـام علـي ـ : نشر. لسّید علي الشهرستاني، معاصرا ـ منع تدوین الحدیث، ٢٨٤
  . هـ ١٤١٨ پ اولچا. قم

: تحقیق).  هـ٩٦٦ شهادت(لشهید الثاني، ا ـ منیة المرید في ادب المفید والمستفید، ٢٨٥
  . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩ چاپ اول. مکتب االعالم اإلسالمي ـ قم:  ونشرچاپ. تاريرضا المخ
همراه با شـرح ، ) هـ٧٥٦ت (لقاضي عضد الدین عبدالرحمن االیجي، ا ـ المواقف، ٢٨٦

چـاپ . مـصرـ مطبعة السعادة : چاپ).  هـ٨١٢ت (لسّید الشریف علي بن محمد الجرجاني ا
  . م١٩٠٧ هـ ـ ١٨٢٥ اول

ه الجلیل لشرح مختصر خلیل، محمد بن محمد بن عبدالرحمن، معروف بـ ـ مواهب ٢٨٧
. دار الکتب العلمیـة ـ بیـروت: چاپ. زکریا عمیرات: تحقیق).  هـ٩٥٤ت (الحطاب الرعیني، 

  . هـ ١٤١٦ ـ چاپ اول
:  ونـشرچـاپ.  ـ موسوعة فقه عمر بن الخطاب، دکتر محمد رواس قلعه جي، معاصر٢٨٨

  . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩ اپ چهارمچ. دار النفائس ـ بیروت
المرکـز اإلسـالمي : چـاپ. لسید جعفر مرتضی العامليا ـ موقف علي في الحدیبیة، ٢٨٩

  . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧ ـ چاپ اول.  بیروت ـللدراسات
  . ـ مؤلفات الغزالي، عبدالرحمن بدوي٢٩٠
 ٧٤٨ت ( ـ میزان االعتدال في نقد الرجال، شمس الدین محمد بـن أحمـد الـذهبي، ٢٩١

  .دار المعرفة ـ بیروت: نشر. علي محمد البجاوي: تحقیق). هـ
ت (  ـ النزاع والتخاصم بین بني أمیة وبني هاشم، تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، ٢٩٢

  .علي عاشور: تحقیق). هـ٨٤٥
.  ـ نسیم الریاض في شرح الشفاء للقاضي عیـاض، أحمـد شـهاب الـدین الخفـاجي٢٩٣
  . المطبعة األزهریة المصریةچاپ ازاعة والنشر، أوفست دار الفکر للطب: چاپ

).  هـ١٣٥٠ت (لسید محمد بن عقیل العلوي، ا ـ النصائح الکافیة لمن یتولی معاویة، ٢٩٤
  . هـ ١٤١٢ چاپ اول. دار الثقافة ـ قم:  ونشرچاپ

أیمـن : تحقیق).  هـ٧٦٢ت ( ـ نصب الرایة ألحادیث الهدایة، جمال الدین الزیلعي، ٢٩٥
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  . م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥ چاپ اول. دار الحدیث ـ قاهرة:  ونشرچاپ. الح شعبانيص
أبـو : تحقیـق).  هــ١٣٧٧ت (لسّید عبدالحسین شـرف الـدین، ا:  ـ النص واالجتهاد٢٩٦

  . هـ ١٤٠٤ چاپ اول.  سید الشهداء ـ قمخانهپچا: چاپ. مجتبی
).  هـ٧٥٠ت (نفي،  ـ نظم درر السمطین، جمال الدین محمد بن یوسف الزرندي الح٢٩٧
 اإلمـام چاپ از روی نسخه خطی موجود در کتابخانه عمـومی.  م١٩٥٨  هـ ـ١٣٧٧ چاپ اول

  .السالم علیهأمیر المؤمنین 
. لسّید علي الحسیني المیالني، معاصرا ـ نفحات االزهار في خالصة عبقات االنوار، ٢٩٨

  . هـ ١٤١٤ چاپ اول.  مهر ـ قمچاپ چاپخانه
 عّالمة معاصـر محمـد گواراستاد بزربروت في لعن الجبت والطاغوت،  ـ نفحات الج٢٩٩

  .حسن االصطهبانائي
 ـ النهایة في غریب الحدیث واألثر، ابن االثیـر الجـزري، مجـد الـدین المبـارك ابـن ٣٠٠

:  ونـشرچـاپ. طاهر احمد الـزاوي ومحمـود محمـد الطنـاجي: تحقیق).  هـ٦٠٦ت (محمد 
  . مصرچاپ از افست هارمچاپ چ. مؤسسة إسماعیلیان ـ قم

 چـاپ. الشیخ محمد عبـده:  شرحالسالم علیهإمام علي ه های  خطبه ـ نهج البالغة، مجموع٣٠١
  .دار المعرفة ـ بیروت: ونشر

. لـشیخ محمـد بـاقر المحمـودي، معاصـرا ـ نهج السعادة في مستدرك نهج البالغة، ٣٠٢
   . هـ١٣٩٦ چاپ اول. دار المعارف للمطبوعات ـ بیروت: چاپ

دکتـر : تحقیـق.  الحکـیم الترمـذي  ـ نوادر االصول في أحادیث الرسول، أبي عبدالّلـه٣٠٣
  . م١٩٩٢ چاپ اول. دار الجبل ـ بیروت: نشر. عبدالرحمن عمیرة

).  هجريدهمت قرن (، ابي إسحاق االسفرایني، السالم علیه ـ نور العین في مشهد الحسین ٣٠٤
  .المنار ـ تونس:  ونشرچاپ

دار : چـاپ).  هــ٧٦٧ت (وافي بالوفیات، صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي،  ـ ال٣٠٥
  .جمعی از اساتید: تحقیق.  م١٩٨٢ م ـ ١٩٦٢النشر فرانز شتاینز بفیسبادن، ما بین 

لـشیخ البهـائي، بهـاء الـدین محمـد بـن الحـسین بـن ا ـ الوجیزة في علـم الدرایـة، ٣٠٦
چاپ سنگی همراه  قم، ـ انتشارات بصیرتي چاپ ). هـ١٠٣١ت (عبدالصمد الحارثي العاملي، 

  . الحبل المتینبا
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لشیخ محمد بن الحسن، الحر العاملي ا ـ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ٣٠٧
  . هـ ١٤١٦ چاپ اول قم، ـمؤسسة آل البیت :  وتحقیقچاپ، ) هـ١١٠٤ت (

ت (د بن محمـد بـن ابـي بکـر،  ـ وفیات االعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلکان، احم٣٠٨
  .دار الثقافة ـ بیروت: نشر. دکتر احسان عباس: تحقیق).  هـ٦٨١

عبدالـسالم محمـد : تحقیـق).  هــ٢١٢ت ( ـ وقعة صفین، نصر بن مزاحم المنقري، ٣٠٩
  . هـ١٣٨٢ چاپ دوم. المؤسسة العربیة الحدیثة: نشر. هارون

، علـي بـن الـسالم علیـهنین علي بن أبـي طالـب  ـ الیقین باختصاص موالنا عليٍّ بإمرة المؤم٣١٠
مؤسـسة دار الکتـاب : نـشر. االنـصاري: تحقیـق).  هــ٦٦٤ت (موسی بن طـاوس الحـسني، 

  . هـ ١٤١٣ چاپ اول. الجزائري ـ قم



  



  


