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 پاسخگوئی به شبهات وهابیتمبانی آشنائی با 

 حسن سعادت پرور: تدوین

 :مقدمه

 تفاوت رویکرد شبهات اهل سنت و وهابیت( الف

اهل سنت قابل توجه است تفاوت شبهاتی است که میان شیعه از طرفی و ی اعتقادی یکی از مطالبی که در حوزه 

از طرفی و ( شیعه و اهل سنت)که میان مسلمانان شبهاتی همچنین شناختو اهل سنت از طرف دیگری قاطبه 

 .گرایشات سلفی گری از سویی دیگر مطرح است

ویژگى با یکدیگر هماهنگ  سهشود، از نظر اعتقادى در  سنّت از آنها یاد مى که تحت عنوان اهل هایى گروه :توضیح

 :باشند مى

 ور  از این. صادر نشده استو خالفت درباره امامت ( وسلم صلی اهلل علیه و آله)از پیامبر اکرم آشکاری هیچ نصّ. 1

آنان همانند شیعه معترف به ضرورت جایگاه  ی مسلمانان به شمار می آورند؛ لذا آنان امامت را از مصالح عامه

 1.امامت بوده، با این تفاوت که چنین امری را از فروع فقهی و در حیطه ی انتخاب مردم دانسته اند

 دیدگاههاى خالفت، و امامت مسأله ی درباره ی سنت ا قابل توجه است آن است که اهلنکته ای که در اینج

در  آنچه میان نبوده؛ بلکه برخوردار روش واحدى و سبك از تنها نه دیدگاهها این. مطرح نموده اند گوناگونى را

 زیرا است؛ فاصله ای بسیار اند،ملتزم بوده  بدان مقام عمل اند، با آنچه در گفته(خالفت و ی امامت درباره)مقام نظر

 :آید  مى بدست امامت آنان درباره ی دیدگاههاى بررسى از

                                                           
اى از اهل سنت تعیین جانشین از سوى خلیفه ی پیش را و برخى دیگر تعیین خلیفه توسط شوراى خاص را مطرح نموده اند،   البته در نحوه ی تعیین امام عده.  1

م منصب خالفت را اشغال کرده، هر چند که فاسق و جاهل باشد گویند حتى اگر کسى از راه قهر و غلبه، یعنى به زور اسلحه و قدرت نظامى ه  و گروهى دیگر مى

 .225 -222، ص 2؛ و الهیات، ج 9 -6احکام السلطانیه، ابوالحسن ماوردى، ص . ك. ر. او خلیفه واجب الطّاعه مسلمین خواهد بود
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 جانشینى عنوان به نیز و دنیا، و دین امور در فراگیر و عام ریاست عنوان به را امامت سویی از سنت اهل

 عقیدتى و دینى مهم جایگاه از امتام: گویند مى دیگر سویى از و 1نموده اند، معرفى (وآله وسلم علیه اهلل صلی)پیامبر

 فقهى فرعى مسایل قبیل از بلکه نیازمند نبوده؛ عقلى براهین و استدالالت به آن اثبات و بحث نبوده و برخوردار

 2!آید  مى بشمار

 در و  دانسته، مسلمانان  خلیفه و امام شرایط از را بودن بصیر و اجتهاد علم، عدالت، یکجا در سنت همچنین اهل

 خود قرآن و اسالم خالف اعمال با زند، و تکیه خالفت کرسى بر ظالمى نیز فاسقِ جاهلِ اگر: گویند مى دیگری ىجا

موجبات تعطیلی حدود الهی را فراهم ساخته و باعث وارد شدن ظلم و جور بر مسلمانان و تضییع حقوق آنان گردد؛ 

  5!باز از صالحیت نیفتاده و از خالفت عزل نمی گردد

 نوع از گویند  مى سنت اهل آنچه بنابر (علیه وآله وسلم صلی اهلل)پیامبر جانشینى و خالفت اگر: ی دیگر آنکهنکته 

 و اى  خلیفه چنین با مخالفت پس دینى، -عقیدتى مهم مسایل نوع از نه باشد، دینى فروعات واز فقهى مسایل

فسق وی را فراهم  و کفر موجبات -باشد هداشت عقلى و شرعى حجت مخالف، که صورتى در -او خالفت نپذیرفتن

 در بود، واین خواهد استنباط و اجتهاد در دیگر مجتهد با مجتهدى مخالفت نوع چنین مخالفتی از بلکه نمی سازد؛

 2!اند شده شمرده کافر عمر و ابوبکر خالفت با مخالفین سنت اهل اعتقادی و فقهی متون برخی در که است حالی

 

 
                                                           

، 8واقف، متن از ایجى و شرح ازعلى بن محمد جرجانى، ج ، انتشارات شریف رضى، قم؛ شرح م2 2، ص 2شرح مقاصد، امام سعدالدین تفتازانى، ج . ك. ر.  1

 .، انتشارات شریف رضى، قم55 ص 

المتعلقة بافعال للمکلفین؛ اذ نصب االمام ( عندنا من الفروع)لیست من أصول الدیانات و العقائد خالفا للشیعة بل هى االمامة، ». :55 ، ص 8؛ شرح مواقف، ج  2

 .«(انما ذکرناها فی علم الکالم تأسیا بمن قبلنا و)عندنا واجب على االمة سمعا 

 .«...یشترط أن یکون مکلفا، مسلما، عدال، حرا، ذکرا، مجتهدا، شجاعا، ذا رأی و کفایة، سمیعا، بصیرا، ناطقا، قریشیا». 2 2، ص 2شرح مقاصد، ج . ك. ر.   

 .  2، ص 2و شرح مقاصد، ج ؛ 181به نقل از التمهید، باقالنى، ص  218، ص 2الهیات، سبحانى، ج .  5

 .«..من انکر خالفة الصدیق و عمر فهو کافر»: 222الصواعق المحرقة، ابن حجر هیتمی، ص: رك. 2
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 عنى ابوبکر و عمر بر سایر صحابهبرترى شیخین ی. 2

ریزى  حدیث به آن باور داشته و آن را پى بلکه از مباحثى است که اهل ؛ویژگى در صدر اسالم مطرح نبودهاین البته 

دادند و بسیارى از  سنّت را پیش از پیدایى اشاعره، معتزله تشکیل مى اند، چرا که بخش بسیار زیادى از اهل نموده

 . دانستند سایر صحابه برتر مىاز لیه السالم را آنان حضرت على ع

 اعتقاد به عدالت همه ی صحابه. 3

مشهور اهل سنت قائل به عدالت همه ی صحابی می باشند؛ لذا نزاعها و جنگهای اتفاق افتاده در میان آنان را حمل 

 .ای بر عدالت آنان وارد نشودبر اختالف اجتهاد نموده و این اختالفات را به گونه ای تفسیر می نمایند که خدشه 

؛ بنابراین در مقابل شیعه قرار دارندبا گرایشات مختلف کالمی اهل سنت  ی دراین مسائل و فروعات مختلف آن همه

همگی از شبهات اهل ...شبهات امامت وخالفت، عصمت، مرجعیت دینی اهل بیت علیهم السالم، عدالت صحابه و

 .سنت در مقابل شیعه می باشد

 ان اختالفات وهابیت و اهل سنت در مسائل اعتقادی وفقهیبی( ب

فرقه ی وهابیت بر خالف اهل سنت معتقد به دیدگاه هایی است که این فرقه را از سایر فرق اهل سنت جدا ساخته، 

 :که رئوس کلی این اعتقادات بدین صورت است

 .اجتهاد در بدست آوردن فتوی و عدم التزام به فتوای فقهای اربعه (1

سلفیون به واسطه ی . ظاهر گرائی و مخالفت با تاویل حاصل از حکم عقل در حوزه ی مباحث کالمی و اعتقادی (2

 .به آن یافته اند به تشبیه و یا گرایش، معتقد صفات خدای حیطه چنین اعتقادی در

به تبرك بدعت دانستن ی و اولیای اله و( سلمصلی اهلل علیه و آله و)اکرمشرك دانستن توسل و استغاثه به پیامبر ( 

 .آثار آنان

 .و اولیای الهی در حیات برزخی(وسلم وآله هصلی اهلل علی)شرك دانستن درخواست شفاعت از پیامبر اکرم (5
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 .الهیحرام و بدعت دانستن سفر برای زیارت قبور اولیای  (2

 .بنای بر قبور اولیای دینساخت حرمت  (6

 .و اولیای دین( صلی اهلل علیه وآله وسلم)والدت و وفات پیامبر اکرم مخالفت با مراسم بزرگداشت ایام( 2

 .عدم اعتقاد به اطالع اولیای الهی در حیات برزخی از عالم دنیا( 8

 .و تکفیر گسترده ی مسلمانان متهم نمودن تمام فرق اسالمی به خصوص تصوف به بدعت و شرك( 9

بسیاری از کتب مناقب که در شان اهل  بی اعتبار دانستنالسالم و نفی بسیاری از روایات مناقب اهل بیت علیهم( 11

 .بیت علیهم السالم نگاشته شده است

 .لذا در حیطه این مسائل تشابهات زیادی میان شیعه و سنی وجود دارد و هر دو در مقابل وهابیت قرار گرفته اند

 آشنائی اجمالی با مهمترین کتب روایی و رجالی اهل سنت: فصل اول

     سننکتب شنایی با جوامع حدیثی و آ

از آنجا که زیر بنای اعتقادات وهابیت بر اساس نقل می باشد؛ لذا الزم است اجماال با مهمترین منابع روایی مورد 

 .اعتبار اهل سنت و علمای شاخص و کتب مرجع رجالی و اصول حدیث اهل سنت به شکل اجمال آشنا گردیم

 :نتشناخت جوامع حدیثی اهل س. 1

جامع حدیث به . موضوعات و ابواب حدیثی باشده ی که مشتمل بر هم گردد کتابی اطالق میربجامع حدیث 

نیز به کار رفته و از برخی مجموعه ها که خود از چند جامع تشکیل شده با « جوامع حدیث »صورت جمع، یعنی

 .یاد شده است« مجامع »تعبیر 
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تاریخ ؛ تفسیر ؛ آداب 1؛رقاق؛ احکام ؛عقاید)دینی را در هشت موضوع  محدّثان اهل سنّت، مجموع احادیث ومطالب

ه همه ی دسته بندی کرده و برآن اند که جامع حدیث کتابی است که در بر دارند( مناقب  ؛الساعة فتن واشراط ؛وسیر

 .اگرچه در باب پاره ای از این عناوین اختالف نظر وجود دارد  ؛آنها باشد ی

 :اولیه ی اهل سنتجوامع حدیثی . 1-1

 :عبارتند ازکه مهمترین آنها  نداز آغاز قرن سوم تا پایان قرن پنجم، معتبرترین جوامع حدیث اهل سنّت پدید آمد

  ؛(226متوفی )الجعفی البخاری عبداهلل أبو إسماعیل بن محمد :صحیح البخاری، تألیف. 1

  ؛(261متوفی )النیسابوری لقشیریا مسلم بن الحجاج بن مسلم أبوالحسین :صحیح مسلم، تألیف. 2

 ؛(229 متوفی)السلمی الترمذی عیسى أبو عیسى بن محمد: الترمذی، تألیف سنن الصحیح الجامع.  

 :تفاوت صحیح بخاری وصحیح مسلم با سنن ترمذی

د؛ سنن ترمذی هر چند که کتابی جامع است؛ اما با این حال بر این کتاب اطالق صحیح به معنای خاص آن نمی گرد

 .بلکه این کتاب یکی از کتب سنن اربعه است که روایات آن مورد بررسی سندی قرار می گیرد

 :ویژگی کتب سنن

؛ با این ویژگی ...( طهارت، صالة، صوم، زکاة و)در کتابهای سنن، احادیث بر حسب ابواب فقهی جمع آوری شده اند

زیرا این قبیل منقوالت به واسطه ی انتساب  می باشد؛و مقطوع  2که روایات این کتب غالبا خالی از احادیث موقوف

 .نامیده نمی شوند؛ بلکه بر این نقلیات اثر اطالق می گردد« سنت»به صحابه و تابعین 

                                                           
کن فی »: ، جمع رقیق من الرقة وهی الرحمة سمی بذلك ألن کل حدیث فیه یحدث فی القلب رقة؛ هر چیزی که موجب رقت قلب می گردد؛ همچون(رقاق. ) 1

 .«ریب أو عابر سبیلالدنیا کأنك غ

 .روایتی که به صحابی ختم شود و به پیامبر صلی اهلل علیه و آله ختم نمی گردد.  2

 .روایتی که به تابعی و مادون آن ختم گردد.  
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« جامع»به سبب اشتمال بر احادیث فقهی و غیرفقهی ، به  این کتاب. (272متوفی )جامع و سنن ابوعیسی ترمذی  (3

، روایت است که در پنجاه کتاب تدوین 926 :ت این کتاب، بدون ذکر مکررات آنتعداد روایا .شهرت یافته است

 .شده است

 :بر سنن ترمذی شروحمهمترین 

 .؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکفوری«تحفة األحوذی بشرح جامع الترمذی»: الف

البته باید .)حدیث نموده 2 8ضعف  البانی در مجموع حکم به. «ضعیف سنن الترمذی، محمد ناصرالدین البانی»: ب

توجه داشت که ضعف روایت به معنای مردود بودن روایت نخواهد بود و احکام گفته شده از سوی البانی نیز در 

 (.موارد متعددی مخدوش می باشد

ذکر حدیث با ، 2225مشتمل بر این کتاب. (272متوفی )سنن ابوداود، تألیف ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی ( 4

 .تدوین یافته است کتاب 2 ر است که د مکررات

از این . ، که به توضیح متن یا سند آن می پردازد«قال ابوداود»: مرتبه بعد از ذکر حدیث می گوید 821ابوداود در  

، در نزد اهل سنت از ارزش باالیی برخوردار می «اطالعات رجالی»و« فقه الحدیث»جهت سنن ابی داود از جهت 

، را آورده است و اگر (حدیث حسن)بوداود در کتابش حدیث صحیح و مشابه صحیح و نزدیك به صحیح ا .باشد

روایتی را بیان نموده که دارای سستی و ضعف شدید است متذکر آن شده است؛ لذا اگر بعد از نقل روایتی سخنی 

 1.نگوید روایت در نظر وی صالح می باشد

 :ابوداودمعرفی برخی از شروح و حواشی بر سنن 

 (.88 :م)، ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراهیم خطابی«معالم السنن» : الف

 (.911:م)، جالل الدین سیوطی«عون المعبود فی شرح سن ابی داود»: ب

                                                           
یذکر فیه شیئا فهو صالح، فعلی  عنه انه یذکر فیه الصحیح وما یشبهه و یقاربه و ما کان فیه وهن شدید بینه، و ما لم ءفقد جا»:115تدریب الراوی، سیوطی، ص.  1

 .«هذا ما وجدنا فی کتابه مطلقا و لم یصححه غیره من المعتمدین وال ضعفه فهو حسن عند ابی داود
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 2261کتاب و  21مشتمل بر  ، (303متوفی )، تألیف ابوعبدالرحمان احمدبن شعیب نَسایی المجتبی: النسائیسنن ( 2

 .حدیث می باشد

برخی معتقدند که سنن نسایی پس از صحیحین قرار دارد؛ زیرا کمترین حدیث ضعیف یا راوی مجروح در آن آمده 

نموده بود سنن الکبری را تدوین  نسایی پیش از آن، کتاب. است؛ البته در تقدیم نسایی بر ابو داود اختالف نظراست

 .روایت می باشد11221و مشتمل بر بیش از یر که جامع بزرگی از احادیث فقهی ، اخالقی ، اعتقادی و تفس

 .؛ یکی از مهمترین شروح این کتاب محسوب می گردد(8 11:م)شرح سندی، محمد بن عبدالهادی سندی

کتاب  2 مشتمل بر  ،(272یا  273متوفی )ابوعبداللّه محمدبن یزیدبن عبداللّه بن ماجه قزوینی  :، تألیفسنن ابن ماجة( 6

 رسیده چاپ به روایات آن بر البانی احکام با و الباقی، عبد فؤاد محمد تحقیق با کتاب این .، روایت است51 5و 

 حواشی دارای ماجه ابن سنن .است نموده کتاب این روایات از روایت 282ضعف به حکم البانی مجموع در که است

 :نمود اشاره کتابها این به توان می که است شروحی و

 (.هـ8 11:  المتوفى) السندی الهادی عبد بن ماجة،محمد ابن سنن على السندی حاشیة. 1

 .األلبانی الدین ناصر ماجة،محمد ابن سنن وضعیف صحیح. 2

 :تقدم سنن ابن ماجه بر موطا مالک. 2-1

صلی اهلل )نسبت به کتب دیگر، عالوه بر قلت وسائط در اسناد روایت به پیامبراکرم( سنن اربعة)علت برتری این کتب

، به اینکه فاصله ی این افراد با عصر تابعین و صحابه بیش از دو قرن نبوده است؛ بیشتر بودن روایات (لهعلیه وآ

 .مقبول آن نسبت به روایات مخدوش و همچنین شمولیت این کتب نسبت به ابواب روایات احکام است

ه به شمار می رود؛ لذا مقدم بر به واسطه چنین اموری سنن ابن ماجه در نزد اکثر اهل سنت آخرین کتاب از کتب ست

 .، گردیده است(129:م)موطاء مالك بن انس
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 :موطاء مالک بن انس

و ( صلی اهلل علیه وآله)این کتاب مجموعه ای از روایات نبوی. ، آمده است«السهل المهیا»: موطا در لغت به معنای 

 .است روایت 1221قضایای صحابه و فتاوای تابعین است، که مجموعا مشتمل بر 

صلی )تعداد روایاتی که به صورت مرسل به پیامبر اکرم . روایت می باشد 611روایات مسند و متصل این کتاب تنها 

روایت به صحابی ختم می گردد بدون اینکه   61در این کتاب . روایت است 222می رسد، ( اهلل علیه وآله وسلم

حدیث نیز از اقوال تابعین می باشد؛ که وجود  282نماید و ( صلی اهلل علیه وآله)صحابی آنرا مستند به پیامبر اکرم

 .چنین روایاتی در این کتاب موجب شده این کتاب اعتبار کتب قبلی را نداشته باشد

یکی از روایاتی که اهل سنت در مقابل حدیث ثقلین بیان می دارند، حدیث تمسك به کتاب خدا و سنت پیامبر 

از مهمترین مصادر این روایت موطاء مالك می باشد که مالك این روایت را به  .است( صلی اهلل علیه وآله)اکرم

 .صورت مرسل و نه متصل نقل نماید که وجود چنین امری خدشه ای جدی به اعتبار سند این روایت خواهد بود

ضلوا ما تركت فيكم أمرین لن ت» :وحدثنی عن مالك انه بلغه ان رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم قال - 1295

 .«تمسكتم بهما كتاب اهلل وسنة نبيه

 اعتبار صحیحین در نزد اهل سنت. 3-1

 عنوان معتبرترین کتب جامع حدیثی پذیرفته درمیان کتب حدیثی اهل سنت دوکتاب صحیح بخاری وصحیح مسلم به

 1.و به صورت کلی روایات این دو کتاب به اتفاق علمای اهل سنت تلقی به قبول شده است شده اند

بخاری در فن علوم حدیث برتر  آنکه ی با اینکه این دو کتب هر دو صحیح می باشند، اما در مقام تفاضل به واسطه

بوده است، واینکه بخاری ملتزم به شرایط سختتری ( 226:متوفی)شاگرد بخاری( هـ26: متوفی)از مسلم بوده و مسلم

                                                           
1
لنواوی، ؛ تدریب الراوی فی شرح تقریب ا«التفاق العلماء بعدهما علی تلقی کتابیهما بالقبول»:2 نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر، ابن حجر العسقالنی، ص.  

ما رویاه باالسناد المتصل فهو »:69تدریب الراوی، ص ؛«یح المجرد، صحیح البخاری، ثم مسلم، وهما اصح الکتب بعد القرآنحفیالص مصنف اول»:59السیوطی، ص

 .«المحکوم بصحته
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مقدم بر صحیح مسلم می ( صحت و اصحیّت)جهت  ، کتاب صحیح بخاری از2بوده1در نقل حدیث در این کتاب 

 . باشد

، به اینکه وی ابتداء روایات مجمل را ذکر می نماید و سپس به «ترتیب»از جهت   هر چند که کتاب صحیح مسلم

نقل روایات مبیّن و مفسَر می پردازد و اینکه وی روایات یك باب را یکجا ذکر می نماید بخالف روش بخاری که 

نقل شده در صحیح به اینکه روایات  ،«حسن سیاق»به شکل پراکنده ذکر می نماید؛ و همچنین از جهتروایات را 

  5.برتر از کتاب بخاری می باشد،  این کتاب بریده بریده نمی باشندشته و تقطیع ندامسلم 

وایات صحیح در مورد تعداد روایات صحیح بخاری بین دانشمندان اختالف نظر وجود دارد، ابن حجر عسقالنی ر

 .حدیث اعالم نموده است 2612و با حذف مکررات  92 2بخاری را با در نظر گرفتن احادیث تکراری 

 مهمترین شروح صحیح بخاریمعرفی 

 .(822: متوفی)فتح الباری، فی شرح صحیح البخاری، احمد بن علی بن حجر العسقالنی( 1

 (.822: متوفی)بدر الدین العینی عمدة القاری،( 2

 (.  92:متوفی)یرشادالساری بشرح صحیح البخاری، ابن حجر قسطالنا(  

 :مهمترین شروح صحیح مسلم

این کتاب با عنوان شرح نووی بر صحیح مسلم نیز (. 626: م)المنهاج فی شرح صحیح مسلم؛ محیی الدین نووی .1

 .معروف است و مهمترین شرح بر صحیح مسلم می باشد

                                                           
1
 .بخاری دارای کتب دیگری نیز هست ولی هیچ کدام از آنها اعتبار صحیح را ندارند.  

2
در نقل روایات معاصرت ومالقات راوی از من روی عنه را به عنوان شرط پذیرش روایات خود پذیرفته در حالی که مسلم به قید معاصرت راوی زیرا بخاری .  

 .با من روی عنه اکتفا نموده است
 
 (.6 ظر، صنزهة الن. )«ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم»:ابو علی نیشابوری قائل به اصحیت صحیح مسلم می باشد.  

5
ای حدیث اهل البته این سخن بر اساس مبنای اهل سنت است، واال روایات بسیاری در این دو کتاب فاقد شرایط پذیرش می باشند به صورتی که به اقرار علم.  

 (.51نزهة النظر، ابن حجر، ص.)سنت راویانی وجود دارند که مورد نقد واقع شده اند
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 (.911: م)ین السیوطی، جالل الدالدیباج على مسلم .2

 *معرفی ابن حجرها *

 :الزم به تذکر است که در میان علمای اهل سنت سه نفر معروف به ابن حجر می باشند

وی از . ؛ حافظ و امیرالمؤمنین در حدیث(822:م...)ابن حجر عسقالنی، شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی ( الف

 .مجلد کتاب نوشته است 121ید که بیش از بزرگترین علمای رجال اهل سنت به شمار می آ

 .، صاحب کتاب ارشاد الساری در شرح صحیح بخاری( 92:م...)ابن حجر قسطالنی، احمد بن محمد( ب

 . «...الصواعق المحرقه»:، صاحب کتاب معروف(925:م...)ابن حجر هیتمی مکی، احمد بن محمد( ج

 علیهم السالم نگاهی به روایات بخاری در باب مناقب اهل بیت. 4-1

ندارد وشاهدش آن است که وی برخالف اهل سنت در بحث « علیه السالم»بخاری با اینکه دل خوشی از امام علی 

چهار نفر « صلی اهلل علیه وآله»اهل سنت معتقدند خلفای بعد از رسول خدا »خالفت قائل به تثلیث است نه تربیع

بر امام علی  عثمانقائل به تقدم وی همچنین 1ی به میان نمی آوردنام«علیه السالم»بوده اند ولی وی از امام علی 

 .ولی با این حال مناقبی را ذکر می کند که قابل توجه است علیه السالم بوده است

 

                                                           
عاشَ أبوبکر بَعْدَ أن اسْتَخلفَ سِنین وأشهُرا ً وعُمَر عَشَرَسنین حَجّها کلها وعُثمان إثنتَیْ عشرَة سَنة حَجّها کلها : یونس عَنْ ابن شهاب قالَ عَنْ ابْن وَهَب عَنْ :الف.  1

سال خلیفه شد 11وچندماه خلیفه شدو عمر  سال2ابوبکر: ......: ترجمه...إال سنتَیْن ومُعاویَة عشرین سَنة إال أشهُرا ً حجّ حجّتین ویزید ثالث سَنوات وأشهُرا ًو

سال چندماه کمترخلیفه شد و دوبار به حج رفت و یزید هم سه  21سال خلیفه شدوبه جزدوسال هرسال به حج رفت ومعاویه 12وهرسال هم به حج رفت وعثمان 

 .«111صفحه 1جلد  ٬طبع حلب ٬تاریخ األوسط للبخاری»...سال وچندماه خلیفه شدو

تْ الفِتْنة خمْس سنین ووُلِیَ بوبکر سَنتَیْن وستّة أشهرووُلِیَ عُمَر عشرسنین وستةأشهر وثمانیةعشریوما ًووُلِیَ عثمان ثِنتَی عشرة سنة غیراثنیْ عشریوما ً وکانوُلِیَ أ: ب

سال خالفت 12روز کمتراز 12وز وعثمان ر18ماه و6سال و 11ماه وعمر6سال و2ابوبکر : ترجمه.معاویة عشرین سنة ووُلِیَ یزیدبن معاویة ثالث سنین وأشهر

درروایت اول اصال ً . «111صفحه 1جلد ٬طبع حلب ٬تاریخ األوسط ».سال وچندماه خلیفه شدند سال ویزیدهم  21سال طول کشید و معاویه  2کردند وفتنه هم 

درروایت دوم تعبیری بسیارزشت بکارمی برد ودوران حکومت امام به حساب نمی آورد و« صلی اهلل علیه وآله»راجزء خلفاء بعدازپیامبر«علیه السالم»امام علی 

 .را به دوران فتنه تعبیرمی کند«علیه السالم»
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 .است«صلی اهلل علیه وآله»علی نفس پیامبر ( الف

 بخاری در دو موضع این منقبت را ذکر می کند

 .أَنْتَ مِنِّی وَأَنَا مِنْكَ: لِعَلِیٍّ« اهلل علیه وسلم صلی»وقالَ :«عمرةالقضاء»در باب  . 1

وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  :«مَنَاقِبِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الْقُرَشِیِّ الْهَاشِمِیِّ أَبِی الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ»در باب . 2

 .وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ« صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ»وَقَالَ عُمَرُ تُوُفِّیَ رَسُولُ اللَّهِ « ا مِنْکَأَنْتَ مِنِّي وَأَنَ»:لِعَلِیٍّ

فَمَنْ حَاجَّکَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ »:است مباهله ه یکه در واقع این روایت بیان آی

هر گاه بعد از علم و  ؛« ءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَأَبْنا

زندان بیایید ما فر ":کسانى با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو( باز)به تو رسیده، ( در باره مسیح)دانشى که 

خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس 

که در این  .«خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود، آن گاه مباهله کنیم، و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

 .قرار داده است« صلی اهلل علیه وآله»س پیامبررا نف« علیه السالم»آیه خداوند متعال امام علی 

 بخاری و حدیث منزلت( ب 

 :وی در دو جا حدیث منزلت را نقل می کند

 .که در این باب حدیث را به صورت کامل نیاورده (علیه السالم)در باب مناقب امام علی. 1

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى » :بَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِیمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْ

  «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

 .را آورده است« بی بعدیاال انه لیس ن»باب غزوة تبوك که ادامة روایت. 2

                                                           
 .،چاپ دارالمعرفة،باشراف محمد بنیس2،ج9 6 صحیح البخاری ،باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی الهاشمی ابی الحسن رضی اهلل عنه،حدیث،.  1
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هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا یَحْیَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَکَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّ

أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى »:ی الصِّبْیَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِیًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِی فِ

 1.نْ الْحَکَمِ سَمِعْتُ مُصْعَبًاوَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَ ،«إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِیُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِیزِ بْنُ أَبِی حَازِمٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حَدَّثَنَا »: یث رایتدو ح بخاری( ج

، «رَجُلًا یَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى یَدَیْهِ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ»: یَوْمَ خَیْبَرَ: سَعْدٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ

یَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ، فَدُعِيَ : ، فَقِيلَ«أَیْنَ عَلِيٌّ؟»: فَقَامُوا یَرْجُونَ لِذَلِکَ أَیُّهُمْ یُعْطَى، فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ یَرْجُو أَنْ یُعْطَى، فَقَالَ

عَلَى رِسْلِکَ، »: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى یَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: كَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ یَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَلَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ مَ

دَى بِکَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَکَ مِنْ یُهْحَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى اإلِسْالَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا یَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ 

 .«حُمْرِ النَّعَمِ

 :این روایت را در چهار باب از کتاب صحیح خویش آورده است بخاری

 ،2889:،ح«دُعَاءِ النَّبِیِّ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى اإلِسْالَمِ وَالنُّبُوَّةِ »:111:بَابُد والسیر، کتاب الجها( 1

 .دارالمعرفة

 .، دارالمعرفة2922:، ح«بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى یَدَیْهِ رَجُلٌ »:151:بَابُد والسیر، کتاب الجها (2

 .عرفة، دارالم5 6 :حبَابُ مَنَاقِبِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ القُرَشِیِّ الهَاشِمِیِّ أَبِی الحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، ، کتاب المناقب(  

 . ، دارالمعرفة5128:، ح«َغَزْوَةِ خَیْبَر»:51بَابُ  ازی،کتاب المغ (5

تردید فردا این پرچم را به دست مردى خواهم داد که او  بى»: فرمود( صلی اهلل علیه وآله)در جنگ خیبر رسول خدا

و فتح را نصیب ما دارند، خداوند به دست ا خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست مى

مردم آن شب را بیدار خوابى کشیدند و نگران بودند که پرچم را به کدام یك از ایشان خواهد داد بامدادان به . کند مى

 !رسیدند و هر کدام امیدوار بودند که پرچم به او داده شود (صلی اهلل علیه وآله)خدمت پیامبر

                                                           
 .225 یث،حد2باب،غزوةتبوك،ج همان،.  1
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یا  -او به چشم درد مبتالست: عرض کردند« بى طالب کجاست؟بن ا  على»: فرمود (صلی اهلل علیه وآله)پیامبر

   .حاضر شدعلیه السالم على « کسى را در پى او بفرستید»: فرمود -چشمانش ناراحت است

اى که  از آب دهانش به چشمان او مالید و دعا کرد، درد چشمش بهبود یافت به گونه (صلی اهلل علیه وآله)پیامبر

  ...پرچم را به او داد (صلی اهلل علیه وآله)ست، پیامبرگویى هیچ دردى نداشته ا

 (سالم اهلل علیها )بخاری و مناقب حضرت زهرا ( د

آورده است، نکته ی مهم آنکه بخاری ( علیها السالم)بخاری در کتاب مناقب بابی را با عنوان مناقب حضرت فاطمه

وی در این . یاد می کند( علیهاالسالم)با ذکر بعد از ذکر نام آنحضرت در تمام کتاب صحیح خویش، از آن حضرت

 :کتاب به دو منقبت آنحضرت اشاره می نماید

 اهل بهشت ، سرور بانوان(علیها السالم)فاطمه. 1

فاطمة سيّدة نساء أهل » :نقل شده است، که آنحضرت فرمودند  (صلّى اللَّه علیه وآله)در حدیثى که از پیامبر خدا

 . ان بهشتیان استفاطمه سرور بانو ؛«الجنّه

 ( صلّى اللَّه علیه وآله)، پاره تن پیامبر خدا(علیها السالم)فاطمه. 2

فاطمه، پاره تن من است؛ هر کس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده  ؛«فاطمة بضعة منّي من أغضبها أغضبني»

 . «است

 *از ابو بکر (علیها السالم)اخشم حضرت زهر*

نسبت به ابوبکر را در دو جای آن می ( علیهاالسالم)بخاری داستان غضب حضرت زهرا همچنین با نگاهی به صحیح

 :بینیم

 و عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت فاطمة فغضبت» :، دارالمعرفة4126: فرض الخمس، ح: 1درکتاب الخمس، باب( الف 

ستان فدك بر ابوبکر غضبناك ، فاطمه علیها السالم در دا«...توفيت حتى مهاجرته تزل فلم بكر أبا فهجرت سلم



14 
 

 :ح غزوه ی خیبر،: 36: کتاب المغازی، باب( ب .گردید، پس او را ترك گفت و با او سخن نگفت تا اینکه وفات نمود

فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلک فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى اهلل عليه ...» :3223

 .«ها زوجها علي ليال ولم یؤذن بها أبا بكر وصلى عليهاو سلم ستة أشهر فلما توفيت دفن

 در صحیح مسلم (علیه السالم)مناقب امام علی. 2-1

 ما»اصفهانی نعیم ابو گفته ی به که خود صحیح کتاب ، در«ه261م»النیشابوری القشیری الحجاج بن مسلم ابوالحسین

 امام درباره ی نیست، کتاب این از آسمان زیر در صحیحتر ، کتابی« مسلم کتاب من اصح السماءکتاب أدیم تحت

 :بسیار قابل توجه اند که است نموده بیان را روایاتی«السالم علیه» علی

 .است تطهیر آیه ی بارز مصداق و( وآله علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر بیت اهل جزو (السالم علیه)علی .1

 :1212لدی،صج دارالفکر،تك ، چاپ6122بیت،ح اهل فضایل مسلم، باب صحیح

 فَأَدْخَلَهُ عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ فَجَاءَ أَسْوَدَ شَعْرٍ مِنْ مُرَحَّلٌ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ غَدَاةً «وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى» النَّبِيُّ خَرَجَ: عَائِشَة عن

 الرِّجْسَ عَنْكُمْ لِيُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّمَا»:قَالَ ثُمَّ فَأَدْخَلَهُ عَلِيٌّ جَاءَ ثُمَّ فَأَدْخَلَهَا فَاطِمَةُ جَاءَتْ ثُمَّ مَعَهُ فَدَخَلَ الْحُسَيْنُ جَاءَ ثُمَّ

 روی بر که حالی در شد، خارج حجره از صبحگاهی وسلم وآله علیه اهلل پیامبرصلی .«تَطْهِيرًا وَیُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ

 وارد حسین گاه آن کرد؛ کسا داخل را او شد، وارد او بر علی بن حسن. بود نشده خیاطی پشم از ای  پارچه او دوش

 داخل آن در نیز را او شد وارد علی بعد کرد، آن داخل نیز را او شد، وارد فاطمه سپس. شد داخل آن در نیز او شد،

 .«تَطْهِیراً وَیُطَهِّرَکُمْ الْبَیْتِ أَهْلَ جْسَالرِّ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما»: کرد تالوت را آیه این گاه آن نمود؛

 پیامبر نزد در او   منزلت و است رسولش و خدا ومحبوب(وسلم وآله علیه اهلل صلی)پیامبر نفس (السالم علیه)علی امام .2

 . است موسی به نسبت هارون منزلت ، همچون(وآله علیه اهلل صلی)اکرم

 أَمَرَ قَالَ أَبِیهِ عَنْ وَقَّاصٍ أَبِى بْنِ سَعْدِ بْنِ عَامِرِ عَنْ... .1198،ص6111عنه،ح اهلل رضی طالب ابی بن علی فضائل باب

 اهلل صلى)اللَّهِ رَسُولُ لَهُ قَالَهُنَّ ثاَلَثًا ذَکَرْتُ مَا أَمَّا فَقَالَ التُّرَابِ أَبَا تَسُبَّ أَنْ مَنَعَكَ مَا فَقَالَ سَعْدًا سُفْیَانَ أَبِى بْنُ مُعَاوِیَةُ

 ، النَّعَمِ حُمْرِ مِنْ إِلَىَّ أَحَبُّ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ لِى تَکُونَ ألَنْ أَسُبَّهُ فَلَنْ (وسلم علیه
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 مَعَ تَنِىخَلَّفْ اللَّهِ رَسُولَ یَا عَلِىٌّ لَهُ فَقَالَ مَغَازِیهِ بَعْضِ فِى خَلَّفَهُ لَهُ یَقُولُ (وسلم علیه اهلل صلى)اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ .1

 أَنَّهُ إِالَّ مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّى تَكُونَ أَنْ تَرْضَى أَمَا»:(وسلم علیه اهلل صلى)اللَّهِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ وَالصِّبْیَانِ النِّسَاءِ

 .«بَعْدِى نُبُوَّةَ الَ

»  فَقَالَ لَهَا فَتَطَاوَلْنَا قَالَ. « وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَیُحِبُّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُحِبُّ رَجُالً یَةَالرَّا ألُعْطِيَنَّ» :خَیْبَرَ یَوْمَ یَقُولُ وَسَمِعْتُهُ. 2

 .عَلَيْهِ اللَّهُ فَفَتَحَ إِلَيْهِ الرَّایَةَ وَدَفَعَ عَيْنِهِ فِى فَبَصَقَ أَرْمَدَ بِهِ فَأُتِىَ. « عَلِيًّا لِى ادْعُوا

 وَحَسَنًا وَفَاطِمَةَ عَلِیًّا( وسلم علیه اهلل صلى)اللَّهِ رَسُولُ دَعَا( وَأَبْنَاءَکُمْ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا فَقُلْ)  اآلیَةُ هَذِهِ تْنَزَلَ وَلَمَّا.  

 .« أَهْلِى هَؤُالَءِ اللَّهُمَّ» فَقَالَ وَحُسَیْنًا

 در سعد دهی؟ نمی دشنام را( السالم  علیه) علی ترابابو تو که است شده مانع چیزی چه که کرد امر سعد به معاویه

 .بود بهترمی مو سرخ شتران وی از برای داشت می را آنها از یکی اگر که کند می ذکر را چیز سه معاویه جواب

 علی(  .دارند دوست را او نیز رسولش خدا و و دارد می دوست را ورسولش اوخدا( 2 .او حق در منزلت حدیث( 1

 .است پیامبر نفس او و است «وآله علیه اهلل صلی» بیت پیامبر اهل جزو «مالسال علیه»

 است منافق «السالم علیه» علی امام دشمن. 3

 :دارالفکر چاپ جلدی ،تك62،ص155،ح االیمان من عنهم اهلل رضی علی و االنصار حب ان علی الدلیل باب

 اهلل صلى) األُمِّىِّ النَّبِىِّ لَعَهْدُ إِنَّهُ النَّسَمَةَ وَبَرَأَ الْحَبَّةَ فَلَقَ وَالَّذِى عَلِىٌّ قَالَ :الَقَ زِرٍّ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عَدِىِّ عَنْ األَعْمَشِ عَنِ

 .مُنَافِقٌ إِالَّ یُبْغِضَنِى وَالَ مُؤْمِنٌ إِالَّ یُحِبَّنِى الَ أَنْ إِلَىَّ (وسلم(وآله) عليه

 و شکافته زمین زیر در( حیات جنبش نخستین در) را دانه که کس نآ به سوگند فرمودند «السالم علیه» علی امام

 .منافق مگر نمیدارد دشمنت و مومن مگر نمیدارد دوستت: من به است پیغمبر از عهدی همانا آفریده را آدمیان
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 ثقلین حدیث و نقل مسلم. 4

 .ارلفکرد چاپ جلدی ،تك6119عنه،ح اهلل رضی طالب ابی بن علی فضائل من مسلم،باب صحیح

 دیگر«السالم علیه» علی امام که دهد می نشان امر وهمین دارد می بیان را ثقلین حدیث باب این عنوان تحت وی

 . است قرآن ثقل

 :کند می نقل ارقم بن زید از خود سند به وی

 عليه واثني اللَّه فحمد ،والمدینة مكة بين خمّاً یدعي بماء خطيباً فينا یوماً وسلم وآله عليه اهلل صلي  اللَّه رسول قام»

 فيكم تارك وأنا فأجيب ربّي رسول یأتي ان یوشک بشر أنا فانّما! الناس أیّها یا أال بعد، امّا: قال ثمّ وذكّر ووعظ

 اهل في اللَّه اذكركم بيتي، واهل: قال ثمّ فيه ورغّب اللَّه كتاب علي فحثّ. به فاستمسكوا اللَّه كتاب أوّلهما: ثقلين

 کنار «وسلم وآله علیه اهلل صلی»خدا رسول روزی ....«...بيتي اهل في اللَّه اذكركم بيتي، اهل في اللَّه ركماذك بيتي،

 ثنای و حمد از بعد خطبه آن در فرمود، ایراد ای خطبه جمعیّت برای و ایستاد مدینه، و مکه بین خمّ، نام به آبی برکه

 اجابت و گرفته مرا جان الهی پیك است نزدیك که هستم بشری من همانا! مردم ای: فرمود تذکّر و موعظه و الهی

 است، نور و هدایت آن در که خدا کتاب ها آن اوّل: گذارم می بها گران چیز دو شما میان در من. نمایم حقّ دعوت

 و مودفر خدا کتاب برای زیادی سفارش «وسلم وآله علیه اهلل صلی»پیامبر. کنید تمسّك آن به و گرفته را خدا کتاب

 را جمله این و بیتم اهل حقّ در کنم می سفارش را شما بیتم، اهل: فرمود سپس .نمود تشویق آن به عمل بر را مردم

 ...نمود تکرار بار سه

 .زنان پیامبر صلی اهلل علیه و آله اهل بیت مورد نظر نیستند

لُ بَیْتِهِ یَا زَیْدُ أَلَیْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ فَقَالَ لَهُ حُصَیْنٌ وَمَنْ أَهْ: مسلم بعد از نقل این روایت می گوید

قَالَ . قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِىٍّ وَآلُ عَقِیلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ   .َلَکِنْ أَهْلُ بَیْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُأَهْلِ بَیْتِهِ و

  .هَؤُالَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ کُلُّ

 .البته مشخص است که جز آل علی علیهم السالم کسی ادعای چنین اهلیتی را در طول تاریخ ننموده است
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 قرن پنجمجوامع حدیثی . 2

 :جوامع شکل گرفته از صحیحین. 1-2

قبل ، جوامع حدیث  ی مستقیم از تألیفات دوره ه یاز قرن پنجم به بعد، یعنی دوره ای که در آن محدّثان با استفاد

را « الجمع بین الصحیحین»نوعی از این تألیفات ، عنوان عمومی . بزرگی فراهم آوردند، جوامع متنوعی تألیف شد

برخی از آنها نام خاصی دارند اما در مجموع  بر دو قسم . دارد که در آنها احادیث صحیحین یکجا جمع شده است 

 :باشند

حذف  در آنها بخشی از آنها جامعِ مجموع احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم است و غالباً احادیث مکرر (الف

 :گردیده همچون

روایت ذکر نموده  225  وی در این کتاب. ( 588متوفی )محمدبن فتوح حُمیدی: تألیف ،«الجمع بین الصحیحین»

 18)تدوین شده است، واز مسند ابو بکر آغاز می گردد (به ترتیب صحابی)کتابهای مسند ه ی این کتاب به شیو. است

 ...حدیث؛ و 99؛ مسند عمر، (حدیث

 :بخش دیگری از این کتابها، جامع مشترکات و متّفقات صحیح بخاری و صحیح مسلم است، همچون( ب

 .محمدفؤاد عبدالباقی :، تألیف«اللؤلؤ و المرجان فیمااتّفق علیه الشیخان»

م علی علیه السالم حدیث منزلت مورد اتفاق بخاری و مسلم می باشد که در این کتاب در در فضائل اما: نمونه

 : آمده است 1226حدیث شماره ی 

 فِی أَتخَلفُنِی: فَقَالَ عَلِیًّا وَاسْتَخْلَفَ تَبُوكَ، إِلَى خَرجَ وسلم علیه اهلل صلى اهللِ رَسُولَ أَن وَقَّاصٍ، أَبِی بْنِ سَعْدِ حدیث

: فی البخاری أخرجه. بَعْدِی نَبِیٌّ لَیْسَ أَنَّهُ إِالَّ موسى مِنْ هارونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّی تَکُونَ أَنْ تَرْضى أَالَ: قَالَ وَالنِّسَاءِ انِالصِّبْیَ

 .العسرة غزوة وهی تبوك غزوة باب 28: المغازی کتاب 65
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 :جوامع شکل گرفته از کتب سته. 2-2

در این کتابها برای آسانی کار، مجموع . وجود آوردندب تریجوامع بزرگ ،ستهکتب ن عده ای از محدّثان از جمع بی

مهمترین از . شده استآوری احادیث جوامع پیشین، به شکل کامل یا ناقص و غالباً با حذف مکررات، یکجا جمع 

 :، اشاره نمود«جامع االصول»این جوامع می توان به کتاب

  1.(606متوفی )تألیف ابن اثیر جزری  ،«جامع االصول من احادیث الرسول»

 :نمونه ی حدیث جامع االصول

بُنِي اإلسالمُ على »:  -صلى اهلل علیه وسلم  -قال رسولُ اهلل : قال : عبد اهلل بن عمر ( خ م ت س) : اولین حدیث

 .«الزّكاةِ، وحَجِّ البيت، وصومِ رمضان وإقامِ الصالةِ وإیتاءِ شهادةِ أن ال إله إال اهلل، وأنَّ محمدًا عبْدُهُ ورسولُهُ،: خَمْسٍ

 (.بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی)

 :جوامع شکل گرفته از کتب سته و غیر آن. 3-2

این جوامع با استفاده از مجموع یا . یاد شده است« المصنفات الجامعة»یا« مجامع »:دیگری از جوامع با عنوان از نوع

 : عبارتند از ثی تدوین شده و اهم آنهاسته، مسندها و سایر کتب حدیکتب برخی از 

 (.211 :متوفی)سیوطیالتألیف جالل الدین عبدالرحمن بن ابی بکر  ،«الجامع الکبیر یا جمع الجوامع»( 1

. سته، مسند احمدبن حنبل، موطّأ مالك و حدود هفتاد مأخذ حدیثی دیگر است کتب  این کتاب جامع احادیث 

هر چند آنها به تنهایی منبع اولیّه به شمار نمی روند؛ اما این کتب واسطه ای : کهویژگی این کتب واسطه ای آن است 

اند برای رسیدن به مصدر اصلی روایات، و محقق با مراجعه به این کتب بی نیاز از تتبع مصادر و طرق روایات می 

 . گردد

 

                                                           
ابن جزری ها با یکدیگر . است «الکامل فی التاریخ»، و «اسد الغابة فی معرفة الصحابة»، می باشد که صاحب کتابهای (1 6:م)وی غیر از علی بن محمد جزری . 1

 .برادر می باشند
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ویبسطنى ما یبسطها وإن األنساب  فاطمة بضعة منى یقبضنى ما یقبضها» :نمونه ای از روایت جمع الجوامع سیوطی

أخرجه أحمد . (أحمد ، والطبرانى ، والحاکم ، والبیهقى عن المسور) ؛«تنقطع یوم القيامة غير نسبى وسببى وصهرى

رواه الطبرانى وفیه أم بکر بنت ( :  9/21)، قال الهیثمى ( 1 ، رقم  21/22)، والطبرانى ( 18922، رقم   2 /5)

 ...وحد ولم یوثقها وبقیة رجاله وثقوا المسور ولم یجرحها أ

 46624 :مشتمل بر  (.272 :متوفی)تألیف علی بن حسام الدین متقی هندی ،«کنزُالعُمّال فی سُنن االقوال و االفعال»( 2

 .حدیث

تألیف شده اما به این صورت که ضمن حفظ نظم الفبایی، بر اساس  ،«جمع الجوامع»:کتاب بر مبنایاین کتاب 

وی بعد از ذکر روایت با رموز بیان می دارد که روایت در کدام یك از کتب . فقهی مرتب شده استموضوعات 

 :نمونه ی روایت 1.روایی آمده است

که . "ذر أبی عن - ك ". هلک عنها تخلف ومن نجا ركبها من نوح؛ سفينة مثل فيكم بيتي أهل مثل إن" -5155 

 .است حاکم نیشابوری در کتاب مستدرك( ك)مراد از 

حسين مني وأنا منه، هو سبط من األسباط، أحب اهلل من أحب حسينا، إن الحسن والحسين سيدا شباب " -5289 

 ."عن أبی رمثة -ابن عساکر  ". أهل الجنة

 ."عن أم سلمة -ك، طس ". علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن یتفرقا حتى یردا على الحوض" -2912 

 

                                                           
 األربعة لهؤالء( 5) ماجة البن( ه) للنسائی( ن) للترمذی( ت) داود ألبی( د) لهما( ق) لمسلم( م) للبخاری( خ)وهذه رموزه : مثال وی در ابتدای کتابش می نویسد . 1

 فی له( تخ) األدب فی للبخاری( خد) بینته وإال اطلقت مستدرکه فی کان فإن للحاکم( ك) زوائده فی البنه( عم) مسنده فی ألحمد( حم) ماجه ابن إال لهم(  )

 شیبة أبی البن( ش) سننه فی منصور ابن لسعید( ص) الصغیر فی له( طص) األوسط فی له( طس) بیرالک فی للطبرانی( طب) صحیحه فی حبان البن( حب) التاریخ

 نعیم ألبی "حل" الفردوس مسند فی للدیلمی"فر" بینته وإال أطلقت السنن فی کان فإن للدارقطنی "قط" مسنده فی یعلى ألبی "ع" الجامع فی الرزاق لعبد"عب"

للخطیب فإن کان فی التاریخ أطلقت  "خط"للعقیلی فی الضعفاء  "عق"البن عدی فی الکامل  "عد"له فی السنن  "هق" اإلیمان شعب فی للبیهقی "هب" الحلیه فی

 .وإال بینته
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 (.307 :متوفی) هیثَمی بکر ابی بن علی نورالدین تألیف ، ائدالفو منبع و الزوائد مجمع

، بخاطر تنوع روایاتی که دارد و همچنین بیان احکام روایات از کتب منبعی است که بسیار مورد «مجمع الزوائد»

کتابهای شش گانه ( زیادی روایت و حدیث؛ چه در متن و چه در سند)زوائد  کتاب این. توجه اهل سنت می باشد

؛ (معجم صغیر؛ معجم اوسط؛ معجم کبیر)مسند احمد؛ مسند ابی یعلی؛ مسند بزّار و معجم های سه گانه ی طبرانی : ی

، روایت است؛ 18226این کتاب مشتمل بر . است( بخاری؛ مسلم؛ ترمذی؛ ابوداود؛ نسائی؛ ابن ماجة:)بر کتب سته

روایات در یکی از کتب شش گانه ی مذکور می  یعنی روایات این کتاب در کتب سته موجود نمی باشد؛ اما این

 .باشد

روایت علی مع الحق، که این روایت در کتب سته نیامده است؛ اما در کتاب مجمع الزوائد با سه نقل و طریق : مثال 

هیثمی یك طریق را صحیح می داند و در مورد دو . آمده و وی مصدر این روایت را مسند بزار و ابو یعلی می داند

 (.که البته هر سه طریق حدیث مقبولند)دیگر می گوید که یکی از راویان آن را نمی شناسد؟ طریق

کنا عند بیت النبی صلى اهلل علیه و سلم فی نفر من المهاجرین : قال  -یعنی الخدری  -وعن أبی سعید  - 12122

في حموفون المطيبون إن اهلل یحب الخياركم ال ": بلى قال : قالوا .  "أال أخبركم بخياركم ؟  ": واألنصار فقال 

 .رواه أبو یعلى ورجاله ثقات  "الحق مع ذا الحق مع ذا  ": ومر علي بن أبي طالب فقال : قال  "التقي

اى از مهاجران و انصار  همراه عدّه: این حدیث را از ابوسعید خُدرى این گونه نقل کرده است  به نقل هیثمی، ابویعلى

؟آیا به شما خبر «أال اخبرکم بخیارکم»:و در نزد ایشان بودیم که فرمودند  (ى اللَّه علیه وآلهصل)رسول خدای در خانه 

وفا . «، المطیّبون، إنّ اللَّه یحبّ الحفی التقی الموفون»:فرمود.آرى: بدهم که بهترین شما چه کسانى هستید؟پاسخ دادند

 .دارد سنج را دوست مى تهنکی   همانا خداوند تقوا پیشه. کنندگان به عهد و پاکیزگان

  از آن جا عبور کرد و پیامبر صلى اللَّه علیه وآله  علیه السالم  در این هنگام على بن ابى طالب: گوید ابو سعید مى

 . حق با این شخص است، حق با این شخص است. «الحق مع ذا، الحق مع ذا»:فرمود
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 دیگر ازمنابع روایی اهل سنت معرفی برخی. 4-2

 :ند احمد بن حنبلمس( الف

مسند کتابی است که احادیث آن بر حسب صحابه تدوین شده باشد، به ترتیب حروف الفبا و یا به ترتیب شرافت و 

 .برجستگی صحابه در سبقت به اسالم و شرافت نسبی

بن احمد . روایت جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است22218در این میان مسند احمد بن حنبل با نقل 

روایت و از  291روایت و از عمر  81حنبل کتاب خود را به ترتیب خلفا آغاز نموده است و در این کتاب از ابوبکر 

 .روایت از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه واله نقل نموده است 262روایت و از امام علی علیه السالم  99 عثمان 

 .میان علمای اهل سنت اختالف نظر استدر اینکه آیا همگی روایات مسند قابل احتجاج است در 

 :در رابطه با میزان اعتبار مسند احمد بن حنبل سه دیدگاه موجود است

  2.را صحیح می دانند 1(روایاتی که به نقل عبداهلل از پدرش می باشد)گروهی تمامی احادیث مسند( 1

ابن تیمیه، ابوعبداهلل ذهبی . باشد گروهی که معتقدند احادیث مسند از نوع صحیح و ضعیف نزدیك به حسن می( 2

آنچه در مسند احمد وجود دارد : سیوطی می نویسد. وابن حجر عسقالنی و سیوطی طرفدار این نظریه می باشند

  .مقبول است؛ زیرا حدیث ضعیف آن نیز نزدیك به حسن می باشد

ابن جوزی در کتاب . دیدگاه کسانی که معتقدند در مسند حدیث صحیح و ضعیف و موضوع وجود دارد (  

حدیث به این  9زین الدین عراقی نیز . روایت را ذکر نموده که قائل به جعلی بودن آنها است 29الموضوعات 

 .احادیث اضافه نموده است

                                                           
 .غیر از زیادات ابوبکر قطیعی که در مسند موجود می باشد.  1
 وی نزد آنها دیانت و صداقت که راویانی از حنبل بن احمد: نویسد می مسند بکتا با رابطه در وی. اند بوده قول این به قائل مدینی ابوموسی همچون افرادی.  2

 .نمود نمی حدیث نقل آنان از و ورزید می اجتناب بود نشده اثبات

 .216اصول الحدیث علومه و مصطلحه، محمد عجاج الخطیب، ص.   
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 مستدرك حاکم نیشابوری( ب

. می باشدهجری  512، معروف به حاکم نیشابوری، متوفی سال «ابوعبداهلل محمّد بن عبداهلل»:کتاب مستدرك تالیف

اعاظم محدثان عصر خویش و از بزرگان علم حدیث اهل سنت به شمار می رود که تنها   حاکم نیشابوری از جمله

از کسانى که در شمار شیعیان به اعتبار معناى محب اهل بیت علیهم السالم . عیب وی تمایل وی به تشیع بوده است

به واسطه ی چنین اعتقادی ذهبى گاهى از او بسیار .  است و برتری امام علی بر عثمان می باشد، حاکم نیشابورى

 1.دهد، که این امر علتی جز اتهام وی به تشیع نخواهد داشت  کند و گاهى او را مطرود و مجروح جلوه مى  تمجید مى

م السالم کوتاهى ننموده و روایات متعددی در فضائل عترت علیه حاکم نیشابورى در بیان فضایل امام على علیه 

  ذهبى معتقد است حاکم نیشابورى در اعتقاد خود بسیار متعصب بوده و از معاویه بیزارى مى. السالم نقل نموده است

وکان ابن البیع » : گوید خطیب بغدادی نیز در مورد حاکم می. «وکان منحرفا غالیا عن معاویة وعن أهل بیته»:جسته

 2.«یمیل إلى التشیع

او در حدیث ثقه : انسته اند؛ همچون خواجه عبداهلل انصاری که در مورد حاکم می گویدالبته برخی حاکم را رافضی د

أنه سأل أبا إسماعيل عبد اهلل بن محمد الهروي، عن أبي : عن ابن طاهر». است اما در اعتقاد رافضی خبیثی است

  .«ثقة في الحدیث، رافضي خبيث: عبد اهلل الحاكم، فقال

ی متعصّبی بود ولی  حاکم در باطن، شیعه: اری در مورد حاکم نیشابوری نقل می کند کهذهبی از خواجه عبداهلل انص

حتّی به . «کرد، او از معاویه منحرف بود و از اظهار آن هیچ ابایی نداشت اظهار تسنّن می[ خالفت خلفاء]درظاهر

نبرش را شکسته بود ولی وی نشین کرده وم ، که طرفدار معاویه بود حاکم را خانه«عبداهلل بن کرام»همین دلیل 

وجدانم به این امر رضایت نمی دهدو : گفت حاضرنبود به درخواست دیگران در فضیلت معاویه حدیثی نقل کند و می

                                                           
1
 .«..کم ثقة، أول سماعه سنة ثالثین وثالث مئة، وکان یمیل إلى التشیعکان أبو عبد اهلل بن البیع الحا» :168،ص12سیر اعالم النبالءالذهبی،،ج.  

2
 .95،ص تاریخ بغداد، ج.  
 .125،ص12سیر اعالم النبالء، الذهبی، ج.   
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البته ذهبی در مقام دفاع از حاکم برآمده   .«الیجيءُ من قلبي، الیجيءُ من قلبي» :چنین امری از قلبم خطور نمی کند

داشته است و رافضی  او همواره شیخین را گرامی می 2.«ر بذلك من غیر تعرض للشیخینهو شیعی مشهو»:گوید و می

خدا انصاف را دوست می دارد، حاکم رافضی نیست بلکه تنها شیعی : گوید و نیز می. است نبوده، بلکه تنها شیعه بوده

   .«اهلل یحب االنصاف، ماالرجل برافضی، بل شیعی فقط»:است

، (رود ترین تالیفش نیز بشمار می که مهم)نیشابوری سبب شد که برخی کتاب مستدرك او را استناد تشیع به حاکم 

مورد طعن قرار داده و از ارزش واقعی آن بکاهند و هر جا که روایتی در مدح اهل بیت علیهم السالم دیدند به صرف 

نقدی نیز هیچ مبنای علمی ای در  اینکه حاکم محبت آنان را می داشته، مورد نقد خویش قرار دهند که البته چنین

 .علم رجال ندارد

  :کتاب المستدرک علی الصحیحینمعرفی 

ای یا کتابی و تصحیح  مستدرك در معنای لغوی، اسم مفعول از استدراك و به معنای تکمله زدن بر چیزی یا نوشته

د که به عنوان متمّم کتابی شو کردن و تکمیل نمودن آن است و معنای اصطالحی آن در حدیث، به کتابی گفته می

. کند شود و احادیثی که با شروط کتاب پیشین موافق بوده اما در آن نیامده است را جمع آوری می دیگر نوشته می

از من تقاضا ... جماعتی از بزرگان حدیث این دیار و: گوید حاکم خود در مقدمه کتاب در مورد انگیزه تالیف آن می

آوری کنم چرا که  اند جمع صحیح، برطبق اسنادی که بخاری و مسلم بدان احتجاج کرده کردند که کتابی از احادیث

جمع آوری همه )ن دو نیز ادعایی در این جهت  عذری برای عدم تدوین روایاتی که مشکلی ندارد وجود ندارد و آ

ی که بیشتر، کتاب و در موضوعات21حدیث است که در  8881کتاب مستدرك شامل . اند نکرده( روایات صحیح

 . فقهی هستند، جمع آوری شده است

 

                                                           
1
 122،ص12سیر اعالم النبالء، ج . 
 .618،ص میزان االعتدال،ج . 2
 
 .618،ص میزان االعتدال، ج.  
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 معرفی اجمالی برخی از کتب مناقب. 2-2

در میان علما و محدثین اهل سنت گروهی اهتمام به جمع آوری روایات مناقب و تدوین کتبی با این موضوع نموده 

ه در بیان روایات مناقب اهل ، و گا(علیه السالم)این کتابها گاه درمقام بیان روایات مناقب امیرالمؤمنین. اند

 .، تدوین یافته اند(علیهم السالم)بیت

البته در میان کتب جوامع حدیثی اهل سنت، و همچنین کتبی که با موضوع فضائل اصحاب تدوین شده اند، ابوابی در 

سلم و سنن بیان مناقب اهل بیت علیهم السالم آمده، که در این میان می توان به کتابهای صحیح بخاری و صحیح م

: احمد بن حنبل و کتاب ریاض النضرة فی مناقب العشرة، تالیف: ترمذی ومستدرك حاکم و فضائل الصحابة، تالیف

را با اسناد خویش روایت ( علیهم السالم)اشاره نمود، که هر کدام تعدادی از مناقب عترت... محب الدین طبری  و

 .نموده اند

در میان اهل سنت و  بیانگر این ( علیهم السالم)جایگاه ویژه ی اهل بیتتدوین وگردآوری این کتب، نشاندهنده 

حقیقت است که بسیاری از فضائل اهل بیت علیهم السالم که در روایات شیعه آمده، از طرق اهل سنت نیز روایت 

 .شده اند، که چنین امری خود از ویژگی های خاص اهل بیت علیهم السالم بشمار می رود

 :کر برخی از این کتب می پردازیمدر اینجا به ذ

 (.303:م)حافظ ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی: ،تالیف«مخصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السال»( 1

می باشد؛ از آنجا که نویسنده ی این کتاب حافظ ( علیه السالم)روایت در فضائل امام علی 188این کتاب مشتمل بر 

ه اقرار ذهبی قوه ی حفظ او بیش از قوه ی حفظ مسلم بن حجاج، صاحب صحیح مسلم می باشد، نسائی است که ب

 1.این کتب دارای ارزش وافری در کتب مناقب می باشد

بیشترین کسی که مناقب علی بن ابی : ، در رابطه با میزان اعتبار کتاب نسائی می نویسد(822:م)ابن حجر عسقالنی

 2.ادیث نیکو و جیاد نقل نموده، نسائی در کتاب خصائص استطالب علیه السالم را با اح

 

                                                           
1
 .16، الطبقات، ابن السبکی، ج.  

2
 .«وأوعب من جمع مناقبه من األحادیث الجیاد النسائی فی کتاب الخصائص»:61، ص2فتح الباری، ابن حجر، ج.  
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 (.241:م)، ابو عبداهلل احمد بن محمد بن حنبل«فضائل اهل البیت من کتاب فضائل الصحابة»(2

این کتاب روایات نقل شده درباره ی اهل بیت علیهم السالم است که احمد بن حنبل در کتاب فضائل الصحابه، نقل 

 .روایت در باب فضال اهل بیت علیهم السالم می باشد 526فوق مشتمل بر کتاب . نموده است

حافظ ابوبکراحمد بن موسی، ابن َمردویه : ، تالیف«مناقب علی بن ابی طالب و ما نزل من القرآن فی علی علیه السالم» (3

 (.410م)اصفهانی

رت امیر المومنین علیه السالم نازل شده ابن مردویه آیاتی را درمورد حض. روایت می باشد 282این کتاب مشتمل بر 

 .آیه برشمرده و در ذیل این آیات روایات مربوطه را نقل می نماید112است را 

در غالب -هر چند شخصیت این کتاب از بزرگان حدیث اهل سنت بشمار می رود، اما مشکلی که این کتاب دارد

 .عدم ذکر سند برای روایات نقل شده می باشد -موارد

 (.433:م)ابن مغازلی شافعی: تالیف ،«ناقب علی بن ابی طالب علیه السالمم» (4

کتاب فوق از آنجا که با ذکر سند . روایت در فضیلت امام علی و عترت علیهم السالم است  56این کتاب مشتمل بر 

 .همراه است،  دارای ارزش خوبی در نقل روایات می باشد

از )حاکم الحسکانی: ، تالیف«یات النازلة فی اهل البیت صلواة اهلل و سالمه علیهمشواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی آ( 2

 (.اعالم قرن پنجم

آیه از آیات قرآن که در  211روایت در منقبت عترت علیهم السالم است، که در ذیل  116این کتاب مشتمل بر 

این کتاب روایات را با ذکر سند نقل می حاکم حسکانی در . شان اهل بیت علیهم السالم نازل شده، نقل گردیده است

 .نماید، که چنین امری اعتبار بخشی به روایات این کتاب خواهد بود

 .الطبری...محب الدین : ،تالیف«ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی من مصادر کتب اهل السنة» ( 6

مناقب برخی از صحابه با نام  وی دارای کتاب دیگری در باب. است( 695:م)مؤلف این کتاب محب الدین طبری

وی از بزرگان شافعیه در حجاز بوده است، ودارای تالیفات گوناگونی . است« الریاض النضرة فی مناقب العشرة»:

 .است
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 1.«الفقیه الزاهد ، المحدث کان شیخ الشافعیة، و محدث الحجاز»:شمس الدین ذهبی در رابطه با او می نویسد 

و فضیلت قریش و بنی هاشم و اهل ( صلی اهلل علیه و آله)فضائل قرابت با رسول خدا نگارنده روایاتی درباره ی

و امام علی و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السالم و روایاتی در مورد فضائل ( علیهم السالم)بیت

م کلثوم و روایاتی در فضایل حمزة مانند ابراهیم، رقیه، زینب و ا( صلی اهلل علیه وآله)برخی از فرزندان پیامبر اسالم

طالب، فرزندان عباس بن عبدالمطلب و  بن عبدالمطلب، عباس بن عبدالمطلب، اوالد ابوطالب مانند جعفر بن ابی

وی در این روایات خاندان پیامبر . نماید عبداهلل بن عباس، فضل بن عباس و برخی دیگر از سران قریش نقل می

 .نماید می دارد و از مقام آنها تجلیل اعم از معصوم و غیرمعصوم را گرامی می ،(صلی اهلل علیه وآله)اسالم

کتاب فوق کتابی واسطه ای است که مناقب را از کتب مرجع با حذف اسناد جمع آوری نموده است و در پایان هر 

 :به عنوان مثال. روایت مصدر اصلی روایت بیان می شود

سعد العوفی قال دخلنا على جابر بن عبد اهلل وقد سقط حاجباه على عینیه  عن عقبة بن( ذکر أنه من خیر البشر ) 

 .أخرجه أحمد فی المناقب . فسألناه عن علی قال فرفع حاجبیه بیدیه فقال ذاك من خیر البشر 

، می باشد، که درروایت احمد بن حنبل با زیاد نمودن کلمه «علی خیر البشر»:که البته این روایت تحریف روایت

علی بهترین انسانها است، به علی از بهترین : بار اختصاصی معنای آن از بین رفته و روایت از عبارت« نم»ی

 .انسانها، تغییر معنا یافته است

 (.  ه 1224 - 1220) سلیمان بن إبراهیم القندوزی الحنفی : ، تالیف«ینابیع المودة لذوی القربی» (7

وی از .  حسینى بلخى قندوزى حنفى است« خواجه کالن» یم معروف بهبن شیخ ابراه مؤلف این کتاب شیخ سلیمان

بزرگان حنفیّة در فقه و از اساتین نقشبندیه در طریقت در زمان خویش به شمار می رفته که در پایان حیات علمی 

 .درگذشته است 1295خویش درقسطنطنیّه به سال 

یات مناقب اهل بیت علیهم السالم از مصادر اهل سنت باب تدوین یافته ومؤلف به جمع آوری روا 99کتاب فوق در 

 .و شیعه همت گمارده است

                                                           
1
 .162، ص2طبقات الشافعیة، البن قاضی شهبة، ج . 
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مؤلف در جلد سوم این کتاب به بیان احادیث دوازده خلیفه پرداخته و بعد از بیان عدم تطابق این دوازده خلیفه بر 

فال بد من أن یحمل هذا ...»: ملوك بنی امیه و ینی عباس از قول بعضی از محققین که خود آنرا پذیرفته می نویسد

؛ این حدیث باید حمل گردد بر ائمه ی «..الحدیث على األئمة االثنی عشر من أهل بیته وعترته صلی اهلل علیه وآله

؛ زیرا آنها اعلم و اجل اهل زمان خود و با تقوی ترین (صلی اهلل علیه وآله)اثنی عشر از اهل بیت و عترت پیامبر اکرم

وی بعد از بیان احادیث دوازده خلیفه به . «...حسب و مکرم ترین افراد در نزد خدا بوده اند و دارای برترین نسب و

 .بیان روایات مهدویت می پردازد

 .خراسانی محمدجوینی بن إبراهیم: تالیف ؛«ذریتهم من االئمة و والسبطین والبتول المرتضى فضائل فی السمطین فرائد( 3

ذهبی درمورد او می . علم حدیث اهل سنت در قرن هفتم و هشتم بوده استجوینی خراسانی از اعالم وبزرگان 

عالقه ی بسیاری به روایت و به دست آوردن ... امام، محدث یگانه ی کامل، و فخر اسالم و شیخ صوفیه : گوید

در . آوردبدست او غازان خان اسالم . خوش خوان، زیبا روی، با وقار، دیندار و پرهیزگار بود. اجزای حدیثی داشت

 1. وفات نمود، خدای متعال او را رحمت کند 222سال 

در خراسان و بغداد و شام و حجاز حدیث . امام بزرگ، محدث و شیخ مشایخ بود: وی در جای دیگری می گوید

 2.عالقمند بود( یعنی شنیدن و نوشتن حدیث)استماع نمود، و به این کار 

 :نیز در مورد او می نویسد  سخاوی

شد، حافظان و محدثان حول او جمع شده و از او حدیث اسـتماع  [ شام]که جوینی بعد از سال هفتصد وارد هنگامی 

 5.نمودند

                                                           
1
محمد ابن المؤید بن حمویه وسمعت من اإلمام المحدث األوحد األکمل فخر اإلسالم صدر الدین إبراهیم بن » .1212،ص5تذکرة الحفاظ، شمس الدین ذهبی، ج.  

روى لنا عن رجلین من أصحاب المؤید الطوسی، وکان شدید االعتناء بالروایة وتحصیل األجزاء  "و"قدم علینا طالب حدیث , الخراسانی الجوینی شیخ الصوفیة

 .رحمه اهلل تعالى, وسبعمائة وله ثمان وسبعون سنة حسن القراءة ملیح الشکل مهیبًا دینًا صالحًا، وعلى یده أسلم غازان الملك، مات سنة اثنتین وعشرین

2
 .«وکان ذا اعتناء بهذا الشان وعلى یده اسلم الملك غازان وسمع بخراسان وبغداد والشام والحجاز»: 2معجم الذهبی، ترجمة .  
 
 .، از بزرگان علم حدیث اهل سنت بشمار می آید(912:م)شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی.  

5
لما قدم الصدر أبو المجامع إبراهیم بن محمد بن المویدی الحموی »:81،ص2شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی،ج فتح المغیث شرح الفیة الحدیث، . 

 .«...بعید السبعمائة اجتمع علیه الحفاظ والمحدثون وسمعوا منه

 



28 
 

فرائد السمطین فی فضائل المرتضى والبتول والسبطین و »:جوینی کتابی درباره ی اهل بیت علیهم السالم دارد به نام 

در اهمیت و اعتبار !  وی را از دایره ی تسنن بیرون بدانندکه این کتاب موجب شده تا عده ای « االئمة من ذریتهم

و ( هـ 221 -  69)کتاب فرائد السمطین جوینی همین بس که برخی از علمای اهل سنت همچون زرندی حنفی

 .و دیگران به این کتاب استشهاد نموده اند( هـ1295-1221)و قندوزی حنفی( هـ 912 - 855)سمهودی شافعی 

روایت  295باب و 61بنابر نسخه ی تحقیق شده توسط مرحوم شیخ محمد باقر محمودی در « طینفرئد السم»کتاب 

 . تدوین یافته است

 :برخی از نکات قابل توجه در این کتاب عبارتند از

 .نقل روایت از راویان اهل سنت و شیعه

 .«فی فضل صوم عید الغدیر:باب سیزدهم»:اعتقاد به عید بودن روز غدیر خم 

 (.2باب.)صائب حضرت زهرا سالم اهلل علیهابیان م

 (. 1 باب.)بیان عصمت ائمه علیهم السالم

 (.5 و 2 باب.)بیان حدیث لوح جابر و بیان نام ائمه اهل بیت

 (.8 باب .)بیان فضیلت زیارت ائمه علیهم السالم و بیان زیات جامعه ی کبیره

 ...و

پرداخته و در ذیل معرفی، به روایات مناقب نیز اشاره ( یهم السالمعل)این کتب به زندگانی اهل بیت :زندگی نامه ها( 9

 :می نمایند، که برخی از این کتب عبارتند از

 (.292:م)صفة الصفوة، ابن الجوزی (1

 (.625:م)تذکرة الخواص، سبط بن الجوزی الحنفی (2

 (.822:م)الفصول المهمة فی معرفة االئمة، ابن الصباغ المالکی ( 
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 برخی از کتب رجالی اهل سنت آشنائی اجمالی با

 :كتب رجالي اهل سنت را مي توان در یک تقسيم بندي بر سه قسم تقسيم نمود

 :كتبي كه مربوط به معرفي صحابه مي باشند، كه در راس این كتب سه كتاب ذیل قرار دارند: الف

 (.562)االستیعاب فی معرفة االصحاب، ابن عبدالبر القرطبی( 1

 (.1 6)عرفة الصحابة، ابن االثیراسد الغابة فی م( 2

 (.822)االصابة فی تمییز الصحابة، احمد بن علی العسقالنی(  

 .كتب رجالي عام كه مربوط به معرفي راویان حدیث مي باشد: ب

 .این کتب گاهی بر محور کتب سته اند، و گاهی ناظر به راویان از کتب سته و غیر آن

، که بر محور راویان کتب سته به نگارش (611:م)الغنی بن عبدالواحد المقدسیالکمال فی اسماء الرجال، تالیف عبد(1

 .درآمده است

این کتاب تصحیح (. 252)یوسف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج المزی: تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، تالیف(2

 .ع روائی به شمار می رودو جامعترین کتاب در سبك رجال جوام. و تهذیب کتاب الکمال است و نه خالصه ی آن

 .؛ تلخیص تهذیب الکمال المزی(822)تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقالنی(  

 :شیوه ی تلخیص

 .حذف احادیثی که مزی با اسناد خود در شرح حال راویان آورده است*

 .حذف برخی مشایخ و شاگردان غیر معروف که مزی آنها را به طور کامل معرفی نموده بود*

 .و تعدیل راویان به طور خالصهبیان جرح *

 .تقریب التهذیب، ابن حجر( 5

 نام کامل راوی؛ بیان نسب راوی؛ بیان طبقه ی راوی؛ تاریخ وفات راوی؛ توثیق و یا تضعیف راوی؛: شیوه ی خالصه
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 می الحنظلی الرازیالجرح و التعدیل، ابى محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادریس بن المنذر التمی (2

 ؛(22 المتوفى )

 لسان المیزان، ابن حجر عسقالنی؛( 6

 ؛(است که آیا موضوع آن مختص به ضعفا است یا خیر مورد خالفکه ): تاریخ الکبیر؛ و تاریخ االوسط( 2

 :كتبي كه با محور راویان ثقات نگارش یافته است( ج

 (.25 )الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمی البستی . 1

 (.261)معرفة الثقات، أحمد بن عبد اهلل بن صالح أبو الحسن العجلی الکوفی  .2

 (. 82 ) تاریخ أسماء الثقات، تألیف الحافظ أبی حفص عمر بن شاهین المتوفى سنة.  

 .كتبي كه با محور بررسي راویان ضعيف به نگارش در آمده است( د

 (.258:م)ن أحمد الذهبیمیزان االعتدال فی نقد الرجال، شمس الدین محمد ب. 1

 .المغنی فی الضعفاء، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی. 2

 (. 2 )المجروحین، ابن حبان. 5

 (.25 )الضعفاء والمتروکین للدارقطنی. 2

 .الضعفاء الکبیر تصنیف الحافظ ابی جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلی المکی. 6

 العتدال و مؤلف آننگاهی به کتاب میزان ا

. از بزرگان علم حدیث اهل سنت به شمار می رود( ق 258م )محمد بن احمد بن عثمان معروف به ذهبى   ابو عبداللّه

، الکاشف فی معرفة من له روایة فی الکتب الستة، المغنى فى  میزان االعتدال: وی دارای تالیفات متعددی همچون

ذهبى معاصر ابن تیمیه و شاگرد او بوده،  هر چند در برخى مسائل . خ االسالم استالضعفاء، سیر اعالم النبالء و تاری

 .با ابن تیمیه مخالفت کرده است

مولف « تاج الدین سبکی»از ویژگی های بارز ذهبی تعصب اعتقادی اوست؛ تعصبی که از دید شاگردان وی همچون 

هر چند ذهبى استاد من است و : گوید ذهبی مىوی در مورد . نیز بدور نمانده است « طبقات الشافعیه»کتاب
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کند، و  تصریح مى  ذهبى  انصافى و تعصّب وی سپس به بى.سزاوارتر است  باشد، امّا گفتن حق احترامش بر من الزم مى

 1.آورد از حافظ عالئى نیز کالمى مى

یکى از عالمان مکتب خود  ذهبى در مدح و ثناى هم مسلکان خویش از هیچ تعریفى فروگذار نکرده و گاهى درباره

بیش از بیست و پنج صفحه تمجید و تعریف کرده در حالى که فقط سه سطر در مورد مرحوم کلینى نوشته و ترجمه 

 .هم دو سطر است  رحمه اللَّه  شیخ صدوق

ى ناروا دریغ ها یافت، از تبلیغات منفى و نسبت اى مى او در عالمان شیعه هیچ نقطه ضعفى نیافته که اگر کمترین بهانه

امّا چون کمترین گردى از ضعف بر دامان پاك عالمان شیعى ننشسته است از این رو نه ذهبى و نه هیچ یك . کرد نمى

اند عالمان شیعه را به چیزى که موجب قدح باشد متّهم تا چه رسد به  از علماى جرح و تعدیل اهل سنّت نتوانسته

 !اند به خیال خود تضعیف کرده« رافضى»یا « شیعى»با عنوان  فقط ایشان را. این که به کبائر رمى کنند

وى . کند هاى او را ندیده شکر مى ذهبى به قدرى متعصب است که در شرح حال عالم شیعى خدا را بر این که کتاب

 :گوید مى  در مورد شیخ مفید رحمه اللَّه

  .«ء منها وللَّه الحمد بلغت تواليفه مأتين، لم أقف على شي: وقيل»

تا آن جا که . ها قرار گیرد تعصّب شدید ذهبى بر ضد شیعه و تشیع باعث شده که تألیفات وى مورد اعتماد وهّابى

  .کنند فقط به آراء و نظرات او و یا شاگردان مکتبش استناد مى

درباره مالك ذهبی در جرح و « هـ81 1:،مغماریالصدیق المحمد بن احمد بن »محدث بزرگ معاصر اهل سنت 

اگر فالن راوی را همه مردم توثیق نمایند ذهبی در مورد حدیث او می گوید که وی دروغگو : تعدیل می نویسد

است؛همچنان که در عده ای از احادیث که حاکم آنها را با سند شیخین تخریج نموده است ذهبی بدون هیچ دلیلی و 

ن روایات نموده است و این نیست مگر اینکه آن تنها به واسطة اعتقاد درونی خویش حکم به وضع و دروغین بودن آ

 5.روایات در بارة فضائل علی بن ابی طالب علیه السالم است

                                                           
 .15 - 1/ 2: الکبرى الشافعیة طبقات . 1

 .55 / 12 :النبالء اعالم سیر . 2

 .میالنی علی سید اهلل آیت ،128ص االمام، و االمامة معرفة فی الکالم جواهر .  

 .162ص الغماری، الصدیق علی،احمدبن محمد بن العلم مدینة باب حدیث بصحة العلی الملك فتح . 5



32 
 

 : ذهبی و کتاب میزان االعتدال

 :ذهبى در این کتاب که در مورد ضعفا نگاشته شده چند طائفه را ذکر نموده که عبارتند از 

 1.یندبسیار دروغگو یانی که به عمد جعل حدیث می نما( 1

 2.دروغگویانی که می گویند این حدیث را شنیده ایم در حالی که آنرا خود نشنیده اند( 2

  .افرادی که متهم به درغگویی هستند(  

 5.غ می گویند، اما در نقل حدیث از پیامبر صلی اهلل علیه و آله دروغ نمی گویندوکسانی که در غیر حدیث در( 5

طای زیادشان حدیثشان مورد اعراض واقع شده و کسی به روایات آنان اعتماد متروکین کسانی که بواسطه ی خ( 2

  2.ندارد

 6.حافظانی که در دینشان دچار ضعف می باشند و در عدالتشان سستی وجود دارد( 6

محدثینی که از جهت ضبط و حفظ حدیث دچار ضعفند، که در نقل این افراد اغالط و اوهام وجود دارد، این افراد ( 2

ثشان ترك نمی گردد، بلکه روایاتشان در شواهد و توابع مورد اعتبار است؛ اما روایاتشان در اصول و حالل و حدی

 2.حرام پذیرفته نمی شود

محدثینی صادق و شیوخی که حال آنها مشخص نمی باشد؛ افرادی که در نقل حدیث اهل مسامحه هستند و به ( 8

 8.درجه ی متقنین نمی رسند

                                                           
 .«اهلل قاتلهم المتعمدین الوضاعین الکذابین» :دارالفکر ، ص الرجال، نقد فی االعتدال میزان . 1

 .«سمعوا یکونوا ولم سمعوا أنهم فی الکاذبین وعلى» :همان . 2

 .«بالتزویر أو بالوضع المتهمین على ثم» :همان .  

 .«النبوی الحدیث فی ال لهجتهم فی الکذابین على ثم»:همان . 5

 .«روایتهم على یعتمد ولم حدیثهم وترك خطؤهم کثر الذین الهلکى المتروکین على ثم» :همان . 2

 .«وهن عدالتهم وفی ، رقة دینهم فی الذین الحفاظ على ثم» :همان . 6

 والحالل األصول فی ال بهم واالعتبار الشواهد فی رووه ما یقبل بل ، حدیثهم یترك ولم ، وأوهام غلط فلهم ، حفظم قبل من الضعفاء المحدثین على ثم»:همان . 2

 .«والحرام

 .«المتقنین االثبات رتبة یبلغوا ولم لین فیهم الذین المستورین الشیوخ أو الصادقین المحدثین على ثم»:همان . 8
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از مجهولین از افرادی که ابو حاتم رازی به جهالت آنان تصریح نموده است، یا افرادی که غیر ابو گروه کثیری ( 9

یا شبیه . حاتم در مورد آنها گفته اند شناخته شده نیست یا در شناخت او جهالتی وجود دارد یا اینکه مجهول است

این افراد را آوردیم زیرا به مجهول این عبارات از عباراتی که داللت بر عدم شهرت شیخ به صداقت است، و 

 1.احتجاج نمی شود

راویان موثق و ثابت قدمی که در عقیده اشان دارای بدعت اند؛ یا ثقاتی که از طرف برخی مورد نقد واقع شده  (11

ه اند هر چند که به نقد آنها توجهی نمی گردد؛ زیرا ریشه ی این نقد سختگیری در امر راویان است، عالوه بر اینک

 2.مخالفت با جمهور نیز می باشد

آمده باشد به تنهایی موجب خدشه ی بر او «میزان االعتدال»بنابراین صرف اینکه ترجمه ی راوی ای در کتاب 

نیز طبق (11و9و8و2)نخواهد بود؛ زیرا تضعف و خدشه ی بر راوی احتیاج به دلیل دارد و روایات چهار گروه اخیر

 .است خصوصا در روایات مناقب ضوابط جرح و تعدیل قابل قبول

 برخی از کتب تراجمآشنائی اجمالی با .4

 تاریخ بغداد و تاریخ مدینة دمشق

از کتب مرجع و معتبر اهل سنت که دربردارنده تعداد زیادی از مناقب اهل بیت علیهم السالم است؛ کتابهای تاریخ 

نه کتاب رجالی و نه کتاب تاریخ، به معنای خاص و این دو کتاب نه کتاب حدیثی و . بغداد و تاریخ دمشق می باشند

مصطلح آن بشمار می روند؛ بلکه موضوع این دو کتاب معرفی و شناخت افراد برجسته و معروف می باشد، اعم از 

 .آنکه این افراد راوی خبر بوده باشند یاخیر؛ لذا این دو کتاب در حیطه ی علم تراجم قرار می گیرند

های بارز از قبیل دانشمندان، ادیبان، فرهیختگان،  ت که معرف وبیانگراحوال شخصیتعلمی اس« تراجم»علم 

هنرمندان و امثال آنان است، خواه این افراد، راویان حدیث باشند یاخیر؛ برخالف علم رجال، که تنها در خصوص 

                                                           
 العبارات من ذلك نحو أو ، یجهل أو جهالة فیه أو یعرف ال:  غیره یقول أو ، مجهول أنه على الرازی حاتم أبو ینص ممن المجهولین من کثیر خلق على ثم»:همان . 1

 .«به محتج غیر المجهول إذ ، بالصدق الشیخ شهرة عدم على تدل التی

 أولى من الجمهور وخالف ، فیه تعنت لکونه ، الثقة ذلك فی کالمه إلى یلتفت ال من فیهم تکلم الذین الثقات أو ، بدعة فیهم الذین االثبات الثقات على ثم»:همان . 2

 . «ءاألنبیا غیر فی االجتهاد فی والخطأ السهو من العصمة ندعى ال فإنا ، والتحریر النقد
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یا نه؛  بنا براین میان دو کند، خواه شخصیت بارز و معروفی باشند  احوال راویان و محدثان روایات اسالمی بحث می

 .است علم یادشده رابطه عموم و خصوص من وجه

 ( 36م)، تأليف خطيبِ بغدادي(یا تاریخ مدینة السّالم )تاریخ بغداد ( الف

این افراد . تن از بزرگان بغداد یا منسوب به بغداد آمده است   1 28در متن منتشرشده ی تاریخ بغداد ، شرح حال 

 :ه ی جغرافیایی ، می توان به چهار دسته تقسیم کردرا، از لحاظ گستر

 کسانی که در بغداد یا حومه ی آن به دنیا آمده اند، هرچند در منطقه ای  دیگری ساکن شده باشند؛ : اول

 کسانی که در آنجا زاده نشده اند ولی مقیم آنجا بوده اند؛: دوم

 کسانی که در آنجا توقف کرده و حدیث گفته اند؛ : سوم

 . افراد بسیار برجسته ای که از آنجا گذشته اند: ارمچه

با آنکه مؤلف تاریخ بغداد کوشیده است افراد را از حوزه های مختلف انتخاب کند، بیشتر به شرح حال عالمان دینی 

پرداخته است ، بویژه عالمان حدیث یا کسانی که با حدیث سر و کار داشته اند، به طوری که نزدیك به پنج هزار 

 . ندگینامه ، یعنی حدود دوسوم زندگینامه ها، مربوط به محدّثین است ز

خطیب بغدادی معموالً در شرح حال محدّثان، از آنان یك یا چند حدیث نیزنقل نموده، که در این میان روایات 

برخی یا تردید  ضعیف نیز نقل گردیده اند که البته خطیب اغلبِ این روایات را مورد نقد و بررسی قرار داده و به رد

موضع گیریهای خطیب در این موارد به دلیل . نسبت به برخی دیگر پرداخته و نظر نهایی خود را بیان کرده است

 .تسلط او بر علوم حدیث بسیار قابل توجه می باشد

با  جلد، شامل چهارده جلد 25تاریخ بغداد و ذیلهای آن آخرین بار با مقدمه و تحقیق مصطفی عبدالقادرعطا در 

عنوان تاریخ بغداد و هشت جلد با عنوان ذیول تاریخ بغداد و دو جلد با عنوان فهارس، در بیروت به چاپ رسید که 

 .بهترین چاپ تاریخ بغداد است 
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 ( 17:م)ابن عساكر : آشنائي با كتاب تاریخ مدینة دمشق؛ تاليف( ب

وام دار خطیب بغدادی، در تاریخ بغداد بوده  نویسنده ی این کتاب خود مدّعی است که در تدوین مطالبِ کتاب،

است؛ بنابراین در کتاب تاریخ دمشق به بیان و معرفی کسانی پرداخته شده که یا در این شهر بدنیا آمده و یا در آن 

 .زندگی کرده اند؛ و یا از این شهر گذشته و روایت نموده اند و یا افراد برجسته ای که از آنجا گذر نموده اند

نامه روایی  به نقل زندگی 52وی در جلد . نفر را گرداوری نموده است 11226ساکر در این کتاب ترجمه ی ابن ع

به نقل  25نامه روایی امام زین العابدین علیه السالم و در جلد  به نقل زندگی 51امام علی علیه السالم، و در جلد 

 .نامه روایی امام باقر علیه السالم پرداخته است زندگی

 .مجلد به چاپ رسیده است 21ب تاریخ مدینه دمشق در کتا

 (737)سير اعالم النبالء، الذهبي(ج

این کتاب یکی از کتابهای مهم ذهبی به شمار می آید که احواالت اشخاص بخصوص راویان اخبار به شکل مبسوط 

 .ذکر شده است

 آشنایی مختصر با اصول حدیث اهل سنت. 5

و فهم صحیح متن و سند یك روایت می باشد که چنین امری مبتنی بر شناخت  مراد از اصول حدیث همان درایت

 :قواعد و اصولی است که در کتب حدیثی تدوین یافته که ما به شکل گذرا به چند موضوع اشاره می کنیم

 (بخاری ومسلم)آشنایی اجمالی با صحیحین(الف

به عنوان معتبرترین کتب جامع حدیثی درمیان کتب حدیثی اهل سنت دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم 

 1.و به صورت کلی روایات این دو کتاب به اتفاق علمای اهل سنت تلقی به قبول شده است شده اند پذیرفته

اینکه بخاری در فن علوم حدیث برتر  ی با اینکه این دو کتب هر دو صحیح می باشند، اما در مقام تفاضل به واسطه

بوده است، واینکه بخاری ملتزم به شرایط سختتری ( 226:متوفی)شاگرد بخاری( 261:یمتوف)از مسلم بوده و مسلم

                                                           
1
؛ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، «التفاق العلماء بعدهما علی تلقی کتابیهما بالقبول»:2 نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر، ابن حجر العسقالنی، ص.  

ما رویاه باالسناد المتصل فهو »:69؛تدریب الراوی، ص«یح المجرد، صحیح البخاری، ثم مسلم، وهما اصح الکتب بعد القرآنحاول مصنف فی الص»:59السیوطی، ص

 .«المحکوم بصحته
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مقدم بر صحیح مسلم می   (صحت و اصحیّت)، کتاب صحیح بخاری از جهت 2بوده1در نقل حدیث در این کتاب 

 . باشد

بریده بریده شته و نداتقطیع آن به اینکه روایات « حسن سیاق»و « ترتیب»از جهت  5هر چند که کتاب صحیح مسلم

  2.برتر از کتاب بخاری می باشد نبوده واینکه روایات یك موضوع یکجا در محل خود بیان شده است، 

در مورد تعداد روایات صحیح بخاری بین دانشمندان اختالف نظر وجود دارد، ابن حجر عسقالنی روایات صحیح 

 .دانسته استحدیث  2612مکررات  و با حذف 92 2بخاری را با در نظر گرفتن احادیث تکراری 

  (مهم)صحیحاخبار بررسی درجه و رتبه ی  ( ب

 :که عبارتند از هشمردبرصحیح اخبار هفت درجه برای  «نزهة النظر»ابن حجر عسقالنی در کتاب 

محسوب اگر روایتی در کتاب بخاری و مسلم آمده باشد صحیحترین روایت : (بخاری ومسلم)الشیخان ما اتفق به( 1

 .صحت قرار می گیرد ه یدرج یودر اعلی گردد م

 .دوم از صحت قرار می گیردی اگر روایتی تنها در صحیح بخاری آمده باشد در رتبه : ما انفرد به البخاری( 2

سوم  ی اگر روایتی را مسلم آورده باشد ولی بخاری آنرا در صحیح خود نیاورده باشد در رتبه: ما انفرد به مسلم(  

 .خواهد بود

اما دارای شرایط پذیرش طبق نظر بخاری و  ؛سه دسته روایت دیگر وجود دارد که بخاری و مسلم آنها را نیاورده اند

 :مسلم و یا یکی از آنان می باشند که در سه درجه قرار می گیرند

 .اشدولی در این دو کتاب نب ؛صحیح باشد 1روایتی که بنابرشرط بخاری و مسلم ؛ما کان علی شرط الشیخین (5

                                                           
1
 .بخاری دارای کتب دیگری نیز هست ولی هیچ کدام از آنها اعتبار صحیح را ندارند.  

2
راوی  عاصرتمراوی از من روی عنه را به عنوان شرط پذیرش روایات خود پذیرفته در حالی که مسلم به قید  معاصرت و مالقاتزیرا بخاری در نقل روایات .  

 .با من روی عنه اکتفا نموده است
 .2 ، ص«...صرح الجمهور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحة »:نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر.  

5
 (.6 نزهة النظر، ص. )«ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم»:ابو علی نیشابوری قائل به اصحیت صحیح مسلم می باشد.  

2
 ن بر اساس مبنای اهل سنت است، واال روایات بسیاری در این دو کتاب فاقد شرایط پذیرش می باشند به صورتی که  به اقرار علمای حدیث اهلالبته این سخ.  

 (.51نزهة النظر،  ابن حجر، ص.)سنت راویانی وجود دارند که مورد نقد واقع شده اند
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 .ولی در کتاب بخاری نیامده باشد ؛روایتی که بر اساس شرط بخاری صحیح باشد؛ ما کان علی شرط البخاری (2

 .ولی در کتاب مسلم نیامده باشد ؛روایتی که بر اساس شرط مسلم صحیح باشد ؛ما کان علی شرط المسلم (6

ایتی را احمد بن حنبل اخراج نماید که از لحاظ مثال رو. روایتی که صحیح می باشد ولی داخل در هیچکدام نباشد( 2

و همچنین روایت بر طبق شرط آنها نیز  باشند ولی بخاری و مسلم آنرا  در صحیحشان نیاورده ؛اعتبار صحیح باشد

  2.نباشد

 (مهم)چیست؟( بخاری و مسلم)مراد از شرط شیخین( ج

و حواشی و تعلیقات برمسند احمد وسنن  وریمستدرك حاکم نیشاب :در موارد بسیاری در کتب حدیثی ای همچون

صحیح علی شرط الشیخین، صحیح علی شرط البخاری، صحیح علی شرط مسلم، : با اصطالحاتی همچون ابن ماجه،

 رجاله رجال الصحیح، مواجه می شویم و سؤال ایجاد می شود که مراد از این اصطالح چه می باشد؟

که خود یکی از کتب مرجع در اصول حدیث اهل  ،«ي توضيح نخبة الفكرنزهة النظر ف» در کتاب5ابن حجر عسقالنی

مراد از شرط  2؛«رواتهما مع باقی شروط الصحیح( شرط)الن المراد به»:سنت می باشد، در تفسیر این اصطالح بیان می دارد

 .راویان حدیث به همراه باقی شروط صحت خبر : شیخین عبارت است از

 :ابن حجر در بیان این شروط می نویسد. ل سنت خبری است که حائز پنج شرط باشدخبر صحیح در نزد اه :توضیح

عادلی نقل  افرادخبر واحدی که توسط  6؛«معلل و الشاذالسند، غير َ الضبط، متصلَ اآلحاد بنقل عدل، تامِ خبرُ»

                                                                                                                                                                                           
1
یعنی مراد این است که از راویان این حدیث همگی در کتاب صحیح بخاری یا مسلم، (. 8 ة النظر، صنزه. )المراد من الشرط رواتهما مع باقی شروط الصحیح.  

 .به عالوه اینکه این راویان عادل، تام الظبط، بوده باشند و حدیث نیز متصل بوده باشد و مشکل متنی نداشته باشد. روایت نقل شده باشد
2
 .، متصل السند، غیر معلل و شاذ آنرا بیان نموده باشند(که قدرت حفظ و ضبط روایتشان تمام است)ام الضبط راویان عادل ، ت: حدیث صحیح حدیثی است که.  

 
 .فایده ی این تقسیم بندی در تعارض روایات اشکار می گردد . 
د می شود و یکی از یزرگان حدیثی اهل سنت ، از وی با عنوان حافظ یا(هـ822: المتوفى )أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنی  . 5

 .بشمار می رود
، متصل السند، غیر معلل و شاذ آنرا (که قدرت حفظ و ضبط روایتشان تمام است)راویان عادل ، تام الضبط : حدیث صحیح حدیثی است که. 8 نزهة النظر، ص . 2

 بیان نموده باشند

 .1 همان، ص . 6
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نیز متصل السند و عالوه بر آن حدیث  1گردیده که همگی آنان در ناحیه ی قوه ی حفظشان تمامیت ضبط داشته

 .، خبر صحیح نامیده می شودنیز نباشد  و خبر دارای اشکال متنی و سندی مخفی نبوده و شاذ 2بوده

حال اگر خبر صحیحی با این ویژگی ها یافت گردید، ولی چنین خبری را بخاری و مسلم و یا یکی از آنها در 

ین خبر، بخاری و مسلم و یا یکی از آنان در صحیح ؛ اما با این حال از راویان اباشندصحیح خویش روایت ننموده 

خود حدیثی را روایت نموده باشند و نام آنان در سلسله اسناد صحیحین و یا یکی از آنان واقع شده باشد، خبر 

« رواتهما»صحیح بنابر شرط شیخین و یا یکی از آنان خواهد بود و این همان چیزی است که ابن حجر از آن به 

 .استتعبیر نموده 

خبر صحیحی که بخاری و مسلم آنرا در صحیح خود نقل ننموده اند؛ اما نام تمامی راویان آن در یکی از  هبنابر این ب

سلسله اسناد اخبار صحیحین آمده باشد و از آنان بخاری و مسلم در احادیث دیگری در صحیح خود روایت نموده 

 .صحیح بنابر شرط شیخین اطالق می گردد، باشند

؛  صحیح بنابر شرط یافت گرددین بر خبر صحیحی که نام همه ی راویان آن در اسناد اخبار صحیح بخاری همچن

 .بخاری اطالق می گردد

، صحیح بنابرشرط یافت می گرددصحیح مسلم اخباردر اسناد نام همه ی راویان آن و همچنین بر خبر صحیحی که 

 .مسلم اطالق می گردد

 :بيان نمونه

خداوند متعال در سوره ی آل عمران . کی از آیاتی است که بیانگر منزلت واالی عترت می باشدآیه ی مباهله ی

ءَكُمْ وَأَنْفُسَنا فَمَنْ حَاجَّکَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِسا»:فرماید مى

به تو رسیده ( پیرامون حضرت عیسى)هر گاه پس از علمى که  3؛«مَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبينَوَأَنْفُسَكُمْ ثُ

                                                           
در جانب وی قصوری دیده نمی شود و قوه ی ضبط و حفظ وی قوی می باشد و احادیث را به همان صورتی که شنیده بدون یعنی در تحمل حدیث و نقل آن  . 1

 .زیادت و کم و کاست به یاد می سپارد و به هنگام بیان نیز به همان شکل نقل می نماید

 .ق و منقطع و معضل و مرسل نمی باشدسلسله سند تا از ابتدا تا انتها پیوسته و متصل است و در اصطالح حدیث معل . 2

 .به خبر شخص ثقه در صورتی که مخالف با خبر شخص اوثق باشد، شاذ گفته می شود .  

 .61آیه : سوره آل عمران . 5



39 
 

بیایید ما فرزندان خود و شما فرزندان خود، ما زنان : رسیده است، به کسانى که با تو به محاجّه و ستیر برخیزند بگو

آن گاه مباهله نماییم و لعنت خدا را براى . ا نیز جان خود را فرا خوانیمخود و شما زنان خود و ما جان خود و شم

 .دروغ گویان قرار دهیم

براى مباهله در   علیهم السالم  به همراه على، فاطمه و حسنین  پس از نزول این آیه، رسول خدا صلى اللَّه علیه وآله

روایت که مختص به عترت علیهم السالم است را ذکر  بسیارى از دانشمندان اهل تسنّن این .گاه حضور یافتند  وعده

در صحیح مسلم روایت به ولی ! با نگاهی به صحیح بخاری می یابیم که وی این منقبت را ذکر ننموده؟. نموده اند

 1.شکل مختصری از سعد بن ابی وقاص نقل گردیده است

ر می نماید و در پایان حکم آنرا نیز بیان ، این روایت را ذک«المستدرك علی الصحیحین»حاکم نیشابوری در کتاب

می دارد که چنین روایتی بنابر شرط شیخین صحیح می باشد و ذهبی نیز در تعلیقه ی بر آن چنین حکمی را تائید 

 .می نماید

حاتم بن . 5قتیبة بن سعید ثنا . 2موسى بن هارون ثنا*جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی ببغداد ثنا*أخبرنی»

ندع أبناءنا و أبناءكم و } ذه اآلية هلما نزلت  :أبیه قال . 1عامر بن سعد عن. 2بکیر بن مسمار عن.  إسماعیل عن

وسلم عليا و فاطمة و حسنا و حسينا (وآله)دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه{ نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم 

تعلیق الذهبی قی . رط الشیخین و لم یخرجاه هذا حدیث صحیح على ش .اللهم هؤالء أهلي : رضي اهلل عنهم فقال 

 2.«على شرط البخاری ومسلم: التلخیص 

که این  با توجه به مطالب گفته شده مشخص می گردد علت صحت این حدیث بنا بر شرط شیخین آن خواهد بود

از روای  ه اندکسانی که هم عصر وی به قبل بود)خبر توسط راویانی نقل گردیده که بخاری و مسلم از همه ی آنان

در صحیح خود روایت نقل نموده اند و نام این افراد الاقل در یکی از طرق روایات بخاری و مسلم آمده ( 1تا2

 .است

                                                           
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا } :الْآیَةُ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ» :، در ضمن روایت سعد بن ابی وقاص552:،ح(علیه السالم)صحیح مسلم، باب من فضائل علی بن ابی طالب . 1

 .«اءِ أَهْلِی، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلِیًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَیْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَ{وَأَبْنَاءَکُمْ 

 .5219:المستدرك علی الصحیحین، ح . 2
، تا حیات (512:متوفی)ی که در آخر سند می باشند، بعد از حیات بخاری به دنیا آمده اند کسانی که حدفاصل حیات حاکم نیشابوریدو راوی ا.    

 .بوده اند( 226:متوفی)بخاری
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 شناخت برخی از احکام روایی( ه

 .هر خبری که نقل می گردد، بر حسب حال راویان و متن خبر، یا مورد قبول واقع می گردد و یا مردود می باشد

خبری که تمامی راویان آن را افراد عادل و . به شکل اجمال به حدیث صحیح و حسن تقسیم می گردد حدیث مقبول

تام الضبط تشکیل داده اند و سند حدیث نیز به شکل متصل به پیامبر صلی اهلل علیه وآله ختم می گردد و حدیث با 

مخالف با نقل فرد ثقه تر نمی باشد،  این حال دارای اشکال مخفی در ناحیه ی سند و یامتن نمی باشد و همچنین

 .اصطالحا خبر صحیح نامیده شده است

اگر خبری تمام ویژگی های فوق را دارا باشد؛ اما تنها یکی از راویان آن دارای قوه ی ضبط کمتری باشند، خبر 

ش باشد و یا سند اما اگر این قوه دچار تزلزل باشد و یا اینکه عدالت راوی مخدو. نامیده می شود« حسن»اصطالحا 

روایت متصل نباشد، حدیث در زمره ی اخبار ضعیف قرار می گیرد که در برخی صور ضعف خبر جبران می گردد و 

 .در موارد دیگری که ضعف شدید باشد روایت مردود شمرده می شود

 :مهمترین روایات مردود سه صورت ذیل می باشند

 .نقل گردیده باشد( که دروغگویی وی نیز ثابت است)خبری که از طریق فردی دروغگو :خبر موضوع( الف

خبری که راوی آن متهم به دروغگویی بوده؛ به اینکه این روایت را تنها وی نقل نموده و مخالف با  :خبر متروک (ب

 .اطالق می شود« متروك الحدیث»قواعد معلومه نیز می باشد که به چنین راوی ای نیز

اویان آن معروف به فسق بوده و یا اینکه خبری است که راوی آنرا فردی ضعیف خبری که یکی از ر :خبر منکر( ج

 .تشکیل داده که متن آن نیز مخالف با روایات افراد ثقه است
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 :بخش دوم

 بررسی عقاید وهابیت

 توحید از دیدگاه وهابیت. 1

... ی، عبادی، ذاتی، استعانی، حبی وتوحید به اعتباری به توحید نظری و عملی و به اعتباری دیگر به صفاتی، افعال

 .تقسیم می گردد

 توحيد نظري( الف

می باشد و مستقیماً به وظایف ( از جهت ذات، صفات و افعال)این بخش، ناظر به بعد معرفتی انسان نسبت به خداوند 

 .عملی انسان در برابر خدا مربوط نمی گردد

 توحيد عملي( ب

در برابر خداوند می باشد که شامل توحید عبادی، اطاعتی، استعانی، حبّی این بخش ناظر به وظایف عملی انسان 

در دایره ی ( مثل توحید ذاتی، صفاتی و افعالی)چنانکه مالحظه می کنید برخی از اقسام توحید . می گردد... و

 . در دایره توحید عملی قرار می گیرد...( مثل توحید عبادی، استعانی و)توحید نظری و برخی دیگر 

توحيد ذاتي؛ توحيد صفاتي؛ توحيد : محققان اسالمي مباحث مربوط به توحيد را در چهار بخش خالصه كرده اند

 ؛توحيد عبادي؛ (خالقيت؛ ربوبيت؛ تقنين)افعالي،

 توحيد ذاتي.   

 : از بارزترین صفات خداست که خود دارای دو شاخه است

ت، از این معنا به توحید واحدی تعبیر می شود و ذیل سوره   خداوند مثل و مانندی ندارد، یگانه و بی همتاس( الف

خدا واحدی است که ثانی نداشته و اصال برای او عدلی  «ولم یكن له كفواً احد»اخالص به همین معنی اشاره دارد 

 .متصور نیست؛ زیرا که وجود نامحدود ثانی نخواهد داشت
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که صدر سوره اخالص . ن معنا به توحید احدی تعبیر می شودخداوند جزء ندارد، بسیط و غیر مرکب است از ای( ب 

 .پس توحید ذاتی یعنی نفی شریك و نفی ترکیب از خداوند «قل هو اهلل احد»: به آن اشاره دارد

 توحيد صفاتي.   

  مقصود از توحید صفاتى آن است که صفات ذاتى خداوند چون علم، قدرت و حیات، اگرچه از نظر مفهوم مختلف

ولى از نظر مصداق هیچ گونه اختالف و کثرتى در بین نیست و مصداق همگى، ذات بسیط خداوند است؛ زیرا  بوده،

بنابراین توحید صفاتى، . اگر جز این باشد در ذات الهى کثرت راه یافته که با توحید ذاتى منافات خواهد داشت

 . ى توحید ذاتى است الزمه

 .ال مؤثر في الوجود اال اهلل، مي باشد: كه حقيقت آن همان( ينخالقيت؛ ربوبيت؛ تقن:)توحيد افعالي.  

همانطوری که اصل ... در جهان، علل طبیعی، دارای آثار ویژه ی خود هستند، مثل حرارت خورشید، تیزی شمشیر و

. ریموجود آنها مخلوق خدا است آثار آنها نیز از جانب خدا است، توحید افعالی یعنی در جهان یك مؤثر بالذات دا

فقط یك وجود است که اثر گذاری و انجام کار ذاتاً برای اوست و تأثیر علل مادی و طبیعی و غیر خدایی همه و 

البته این سخن به معنای انکار تأثیر علل طبیعی . همه در پرتو وجود او و به اتکاء او صورت می گیرد که هو القیوم

ت دارد و آتش می سوزاند، معتقدیم که در جهان، یك مؤثر نیست؛ بلکه در عین اعتراف به اینکه خورشید حرار

 .بالذات بیشتر نیست بقیه، همه مؤثر بالعرض و بالغیراند

 :بيان مثال

یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ » :قرآن کریم از سویی در مقام جعل مثل می فرماید 

   ،« الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبلَّهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً ال یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَال

 :واز سویی دیگر از زبان حضرت عیسی علیه السالم بیان می فرماید

                                                           
نند مگسى بیافرینند، هر چند براى این توا خوانید، هرگز نمى کسانى را که غیر از خدا مى: مثلى زده شده است، به آن گوش فرا دهید! اى مردم:  2سوره حج، آیه . 1

هم این عابدان، )کنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان  هم این طلب! توانند آن را باز پس گیرند و هر گاه مگس چیزى از آنها برباید، نمى! کار دست به دست هم دهند

 (.و هم آن معبودان
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ونُ نِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُبَنِي إِسْرائِيلَ أَ  وَ رَسُوالً إِلى» 

أْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَ  طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى

به عبارت دیگر در آیه ی اول سخن از استقالل مخلوق است که مخلوق بما   ؛«فِي ذلِکَ لَآیَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

ست که به اذن هو مخلوق قدرت بر هیچ امری به شکل استقالل را نخواهد داشت و در آیه ی دوم سخن از مخلوقی ا

 .اهلل کار الهی انجام می دهد

 توحيد در عبادت. 3

یعنی عبادت و پرستش فقط از آن خداست و هیچ فردی جز خدا گرچه از نظر شرف و کمال در مقام باالیی باشد 

 .شایسته پرستش نیست

 عبادت تعریف

 خدا معبود این خواه معبود، باره ی در( ربوبیت-الوهیت)ی خاص عقیده از جوشیده است تذللی و خضوع عبادت

 .است شده واگذار او به الهی کارهای گر، پرستش شخص عقیده به که او، مخلوق یا باشد

  عبادت اركان

از آنجا که مطلق خضوع و خشوع را نمی توان عبادت نامید؛ الجرم باید عالوه بر تحقق خضوع و خشوع تام، 

 د به الوهیت و خدایی و ربوبیت شخص خضوع شده نیست؛ ویژگی دیگری نیز محقق گردد و آن چیزی جز اعتقا

 :بنابراین در تحقق عبادت اصطالحی دو عنصر دخیل می باشد

 .باشد تذلّل و خضوع گویاى که فعلى انجام .1

 :قبیل از است، داشته وا شخص به نسبت خضوع و عبادت به را انسان که خاصى انگیزه و عقیده .2

                                                           
اى از طرف پروردگار شما، برایتان  من نشانه:( گوید قرار داده، که به آنها مى)فرستاده به سوى بنى اسرائیل  رسول و( او را به عنوان)و : 59سوره آل عمران، آیه .  1

را [  پیسى]و به اذن خدا، کورِ مادرزاد و مبتالیان به برص . گردد اى مى دمم و به فرمان خدا، پرنده سازم سپس در آن مى ام من از گِل، چیزى به شکل پرنده مى آورده

اى براى  دهم مسلماً در اینها، نشانه کنید، به شما خبر مى هاى خود ذخیره مى خورید، و در خانه کنم و از آنچه مى بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مى هبودى مىب

 !شماست، اگر ایمان داشته باشید
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: فرماید مى مشرکان درباره ی متعال همچنان که خداوند  است؛ کرده خضوع او بر که کسى الوهیت به اعتقاد( الف

 خواهند زودى به گرفتند دیگر خدایى یکتا خداى با که آنان ؛«یَعْلَمُونَ فَسَوْفَ آخَرَ إِلهًا اللّهِ مَعَ یَجْعَلُونَ الَّذینَ»

 .شوند مى محشور بىعذا و شقاوت چه با و اند بوده اشتباهى و جهل چه در که دانست

 و گفته ترك را یگانه خداى مشرکان و2؛«عِزًّا لَهُمْ لِيَكُونُوا آلِهَةً اللّهِ دُونِ مِنْ اتَّخَذُوا وَ»:فرماید مى دیگر جاى در

 .برگرفتند را باطل خدایان دنیوى عزّت و احترام براى

 اعْبُدُوا إِسْرائيلَ بَني یا»:فرماید مى متعال دهمچنان که خداون است؛  شده خضوع او بر که کسى ربوبیت به اعتقاد( ب

 .بپرستید شماست و من آفریننده که را خدایى! اسرائیل بنى اى  ؛«رَبَّكُمْ وَ رَبّي اللّهَ

 ما،ش و من پروردگار خداست همانا 3؛«مُسْتَقيمٌ صِراطٌ هذا فَاعْبُدُوهُ رَبُّكُمْ وَ رَبّي اللّهَ إِنَّ »:فرماید مى دیگر جایى در

 .راست راه است همین که را او بپرستید

 غیر استقاللى ربوبیّت به اعتقاد شرك، و خدا غیر عبادت مقوّمات از یکى که شود مى استفاده نیز آیات دسته این از

 .خضوع مطلق نه است خداوند

  است نيت به اعمال

يا یصيبها أو إلى امرأة ینكحها فهجرته إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دن) 

 .( إلى ما جاهر إليه 

 دالیل مجموع از زیرا است، حرام و آلود شرك خداوند، غیر از درخواست و خضوع و تواضع که پنداشت نباید

 .باشد چیزى چه عملش از فرد، نیت تا است؛ نیّت به اعمال که شود مى استفاده

 لذا است، سوء قصد به دهند انجام مشرکان اگر که جا آن از اما است، نیکى ملع -نفسه فى -که آن با مساجد تعمیر

 أَنْفُسِهِمْ  عَلى شاهِدینَ اللّهِ مَساجِدَ یَعْمُرُوا أَنْ لِلْمُشْرِكينَ كانَ ما» :فرماید مى متعال خداوند اند؛ شده ممنوع کار این از

 أَقامَ وَ اْآلخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللّهِ آمَنَ مَنْ اللّهِ مَساجِدَ یَعْمُرُ إِنَّما. خالِدُونَ هُمْ لنّارِا فِي وَ أَعْمالُهُمْ حَبِطَتْ أُولئِکَ بِالْكُفْرِ

                                                           
   . 96 آیه( 12) حجر  .

1
  

81 آیه( 19) مریم   .
2
  

22 آیه( 2) مائده  .
3
  

21 آیه(  ) نعمرا آل  .
4
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 خدا مساجد که نرسد را مشرکان   ؛«الْمُهْتَدینَ مِنَ یَكُونُوا أَنْ أُولئِکَ  فَعَسى اللّهَ إِلَّا یَخْشَ لَمْ وَ الزَّكاةَ آتَى وَ الصَّالةَ

 دوزخ؛ آتش در آنان و گردانید نابود را اعمالشان خدا. دهند مى شهادت خدا کفر به که صورتى در کنند، تعمیر را

 ایمان قیامت روز و خدا به که است کسانى دست به خدا مساجد تعمیر راستى به .بود خواهند عذاب در جاوید

 .یافتگانند هدایت از که باشند امیدوار آنها ،نترسند خدا غیر از و بدهند خود مال زکات و دارند پا به نماز و آورده

  ؛«الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَناحَ لَهُما اخْفِضْ وَ»: فرماید مى که جا آن کند؛ مى امر مادر و پدر برابر در خضوع به خداوند

 خداوند ،بود عبادت خضوع مطلق اگر .بگستران نزدشان مهربانى کمال با را تکریم و تواضع بال و پر همیشه و 

 .نمود نمى امرى چنین

 یا الوهیت به اعتقاد عدم با متعال خداوند غیر به استغاثه و خضوع و توسل که رسیم مى نتیجه این به توضیح این با

 نوع هیچ و ندارد اشکالى است خداوند اراده و اذن به و عنایت به اوست براى چه هر که این به اعتقاد و او ربوبیّت

 استغاثه و دعا که است جایى آیات اعتراض مورد زیرا ندارد، نیز شده وارده مشرکان مذمّت در که ىآیات با ارتباطى

 .کنیم مى اشاره آنها به شبهات به پاسخ بخش در که گونه همان باشد، استقالل نیت به استعانت و

 :بيان اشكال

 مایه ها بت این پرستش گفتند   می آنها ،اند  نداشته بیشتر انگیزه یك جاهلی اعرب که بگویند ها وهابی است ممکن

  است؛ تقرب سبب ها بت این عبادت که بودند معتقد فقط نبودند، قایل آنها برای دیگری مقام این از غیر است و تقرب

 خدای آن با را ما تا پرستیم  می را ارفع از عبادت ماست؛ لذا اینها مقامش او نداریم، را خدا عبادت لیاقت زیرا ما

  .دیگری نداشتند  انگیزه ی این از غیر کند و نزدیك باالتر و ربرت

 :فرماید بیان منطق مشرکین می در کریم قرآن که همچنان

 فِي بَيْنَهُمْ یَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ  زُلْفى اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونا إاِلَّ نَعْبُدُهُمْ ما أَوْلِياءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا الَّذِینَ وَ الْخالِصُ الدِّینُ لِلَّهِ أَال»

 و خداست، آنِ از پاك آیینِ: باشید ؛ آگاه( آیه ی  زمر؛)«كَفَّار كاذِبٌ هُوَ مَنْ یَهْدِي ال اللَّهَ إِنَّ یَخْتَلِفُونَ فِيهِ هُمْ ما

 به بیشتر چه هر را ما اینکه براى جز را آنها ما:[ که بهانه این به] اند گرفته خود براى دوستانى او جاى به که کسانى

                                                           
18 -12 آیات( 9) توبه  .

1
  

25 آیه( 12) اسراء  .
2
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. کرد خواهد داورى دارند، اختالف آن سر بر که آنچه باره در آنان میان خدا البتّه پرستیم، نمى گردانند، نزدیك خدا

 .کند نمى هدایت است ناسپاس پردازِ دروغ که را کسى آن خدا حقیقت، در

 .«کنند نزدیك خداوند به را ما اینکه بخاطر مگر پرستیم نمى را اینها»: که بود این دلیل مشرکین بر پرستش بتها

 ساخته کاری چه بتها این از که شوند می مواجه مومنین کوبنده منطق با که  هنگامی جاهلی عرب :فرماید   می قرآن

 ما تا پرستیم می را بتها این جهت این به ما :گفتند می و ساختند می خود باطل اعتقاد بر محملی  جواب در است؟

 .نداریم دیگری عقیده این، از غیر ما و سازنند نزدیك داخ به را

عقیده ی همه ی آنان نیست؛ لذا در  دارند و چنین امری اختالف مسئله دراین اوالً: فرماید می جواب در خداوند

 آنچه در آنان میان قیامت وزر خداوند «یَخْتَلِفُونَ فيهِ هُمْ ما  في بَيْنَهُمْ یَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ... »:ادامه ی سوره می فرماید

 نیز هستند، کفّار  برآن، عالوه ثانیا اینکه آنها در بیان چنین امری دروغگو می باشند و. کند  مى داورى داشتند اختالف

  پرستند؛  می را ها بت این اند   آمده است، نعمت چشمه سر که بپرستند را خدا اینکه جای به کنند،  می نعمت کفران یعنی

که  است واحد خدای سوی به تقرب تنها ما قصد که گفتند می دروغ آنان و نبوده واقع بر منطبق آنان خنانس لذا

 :است آنان عمل و اعتقاد بیانگر قرآن دیگر آیات

 او راه از( را مردم) تا اند، داده قرار همتایانى خدا براى آنها ؛(3 /ابراهيم)«...سَبِيلِهِ عَنْ لِيُضِلُّوا أَنْداداً لِلَّهِ وَجَعَلُوا»

  .سازند گمراه( و منحرف)

 .کردند   می فرض یکسان خدا با را ها  آنها بت

 شمردیم مى برابر عالمیان پروردگار با را شما چون ؛(87/شعراء) «العالمين بربّ نسوّیكم إذ»

 تا برگزیدند خود براى را معبودانى خدا، از غیر انآن و ؛( 7/مریم) «عِزًّا لَهُمْ لِيَكُونُوا آلِهَةً اللَّهِ دُونِ مِنْ وَاتَّخَذُوا»

  !باشد ی عزّتشان مایه

 این به برگزیدند خویش براى معبودانى خدا از غیر آنان ؛(73/یس) «یُنْصَرُون لَعَلَّهُمْ آلِهَةً اللَّهِ دُونِ مِنْ وَاتَّخَذُوا»

 1.شوند یارى که امید

                                                           
 .بیان از آیت اهلل سبحانی.  1
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 :توحید از دیدگاه وهابیت

ترین پایه ی اندیشه وهابیت را  به کار نرفته است؛ لذا مهم« شرك»و « توحید»واژگانى به اندازه  در متون وهابى هیچ

 .باید در ذیل این دو واژه بررسى نمود

 :از دیدگاه محمّد بن عبد الوهاب و پیروان او، توحید بر دو بخش است

 :توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت

خداوند در آفرینش، تشریع و تدبیر جهانیان است؛ لذا   ید ربوبی اعتقاد به یکتایىمنظور اینان از توح :توحيد ربوبي

 .توحید ربوبی همان توحید افعالی خواهد بود که جایگاه آن در حیطه ی توحید نظری می باشد

. ایندنم و منظور وهابیت از توحید الوهیت چیزى است که آن را توحید در عبادت خداوند معرّفى مى  :توحيد الوهي

گیرد ترکیبى از هر دو بخش است، بنابراین، امکان دارد کسى به   از نگاه وهابیان توحیدى که در برابر شرك قرار مى

بدین معنا ! به شمار آید« مشرك»یگانگى خداوند متعال در آفرینش، تشریع و تدبیر جهانیان معتقد باشد، امّا کاملًا 

 .ار دهدقر« عبادت»که غیر خداوند یکتا را مورد 

 تعریف عبادت از دیدگاه وهابيت

.  پندارند  تفسیر موسّعى ارائه داده اند به گونه ای که آنرا شامل هر گونه تعظیم و تقدیس مى« عبادت»وهابیان از

اینان عبادت را شامل اسالم و ایمان و احسان، و هر گونه دعا، بیم، امید، توکّل، رغبت، هراس، خشوع، خشیت، انابه، 

دانسته و از این رو، بر آنند که مسلمانان با تقدیس برخى چیزها یا  فتن، استعاذه، استغاثه، ذبح و نذر مى کمك گر

از نگاه . نمایند جاها، و حتى تعظیم و تکریم قبور پیامبر صلی اهلل علیه وآله و صالحین در واقع آنان را عبادت مى 

 1.قبور آنان از مصادیق کفر خواهد بود وهابیت هر گونه توسّل به اولیاء و عرض حاجت در نزد

 .  ص العبودیة،. «الحب معني و الذل معني تتضمن بها المامور العبادة»: گوید می تیمیه در تعریف عبادت ابن

لذا  نیز باشد؛ است متضمن معنای محبت خشوع بیانگر آنکه بر عالوه که بود خواهد وی عملی نزد در عبادت بنابراین

 .حبت محقق معنای عبادت خواهد بودخضوع همراه با م

                                                           
 ،6األصول الثالثه و أدلتها،محمد بن عبدالوهاب، ص .   1
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 .همان ،«له عابدا یكن لم له یخضع لم و شيئا احب لو و عابدا یكون فال له؛ بغضه مع النسان خضع ومن»

اى از عبادت بسیارى از یکتا پرستان و مسلمانان جهان را در جرگه  پایه طبیعى است که چنین تفسیر فراخ و بى 

بند  باکانه بدان ملتزم و پاى  و این تالى فاسد و الزمه خطرناکى است که متأسفانه وهابیان بى ! مشرکان واردساخته

 .هستند

 (مهم)محمد بن عبدالوهاب و کتاب القواعد االربعة

ن یکی از کتابهای مختصر عبدالوهاب این کتاب است که مشتمل بر چهار قاعده است که به واسطه ی اعتقاد به آ

وی با استناد به ظواهر برخى آیات و روایات، براى توحید . حکم قتل سایر مسلمانان امری شرعی تلقی می گردد

 :چهار رکن ذکر نموده، که در واقع ارکان وهابیت است

 دانستن آنکه کافران زمان پیامبر صلی اهلل علیه وآله به این که خداوند خالق و مدبّر جهان است اقرار داشتند: یکم

 1.نمود ولى این اقرار آنان را به اسالم وارد نمى 

ها را  گفتند که جز براى نزدیکى به خداوند و طلب شفاعت بت  آن که کافران زمان پیامبرصلی اهلل علیه وآله مى: دوم

 (.واین در حالی است که مشرکین بت ها را در مستقال عبادت می نمودند).خوانیم نمى 

 علیه وآله در میان کسانى ظهور فرمود که از حیث عبادت متفاوت بودند؛ برخى فرشتگان، آنکه پیامبر صلی اهلل: سوم

پرستیدند، اما پیامبرصلی اهلل  ها، و برخى خورشید و ماه را مى  برخى پیامبران و صالحان، برخى درختان و سنگ

 2.علیه وآله با همه ی آنان جهاد فرمود و میان آنان فرقى نگذاشت

چرا که مشرکان زمان ! ه مشرکان زمان ما از مشرکان زمان پیامبر صلی اهلل علیه وآله مشرکتر می باشندآن ک: چهارم

شدند، اما  ورزیدند و به هنگام دشوارى مخلص مى  پیامبر صلی اهلل علیه وآله تنها به هنگام آسایش شرك مى 

 1!اند مشرکان زمان ما، هم به هنگام آسایش و هم به هنگام دشوارى مشرك

                                                           
، و انبیاء نیز برای اصالح این اعتقاد موحد بودند ولی آنان تنها در توحید عبادی مشرك بودند( افعالی)در نظر وهابیان همگی مشرکین از دیدگاه توحید ربوبی . 1

ك به شرك جلی آنان مبعوث شدد؛ واین در حالی است که مشرکین در اعتقاد و عمل مشرك بودند و معنا ندارد کسی اعتقادا موحد باشد؛ اما در مقام عمل مشر

 .باشد

 
 .ادتین را نگفته باشد و اال در این صورت شخص مسلمان خواهد بودواین در حالی است که بر اساس سنت قطعی جنگ تا زمانی است که شخص کلمه ی شه.  2
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وهابیان به واسطه ی تمسك به این اصول باطل جان و مال و ناموس مسلمانان را مباح دانسته در حالی که مشرکین 

 .بتها را می پرستیدند و اقرار به اسالم ننمودند

 !صحابه ی بت پرست: بیان نکته ای تاریخی

ر شده که گروهی از مسلمانان سوره ی اعراف شان نزولی ذک  ،8 1سوره ی بقره و  118،2در شان نزول آیات 

ضعیف االیمان تقاضایی همچون تقاضای بنی اسرائیل از حضرت موسی علیه السالم را از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 

 .وآله نمودند

آمده بدین صورت است که  6و تفسیری شیعه و سنی 52داستان این ماجرا که به نقل صحیح در بسیاری از کتب روایی

 :بیان می دارد2 ،«حارث بن مالك»با نام یکی از اصحاب 

راهى حنین صلی اهلل علیه وآله ما در حالى که هنوز با روزگار جاهلیت چندان فاصله نگرفته بودیم، با رسول خدا »

آنان ساالنه یك بار . گفتند قریش و غیر آنان را درخت سدر بزرگ و سر سبزى بود که بدان ذات انواط مى. شدیم

                                                                                                                                                                                           
 .12؛ کشف الشبهات، محمد بن عبدالوهاب، ص 5-8 القواعد االربعة، محمد بن عبدالوهاب، ص.  1

ى )خواهید از پیامبر خود، همان تقاضا  اإلیمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبیلِ؛ آیا مىمِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِ  أَمْ تُریدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَکُمْ کَما سُئِلَ مُوسى».  2

 .«گمراه شده است( عقل و فطرت)کسى که کفر را به جاى ایمان بپذیرد، از راه مستقیم ! کردند؟  را بکنید که پیش از این، از موسى( نامعقولى

( سالم)و بنى اسرائیل را  أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا یا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون ؛  قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلى  رَ فَأَتَوْا عَلىوَ جاوَزْنا بِبَنِی إِسْرائِیلَ الْبَحْ».   

: به موسى گفتند( در این هنگام، بنى اسرائیل. )ع و خضوع، گرد آمده بودنددر راه خود به گروهى رسیدند که اطراف بتهایشان، با تواض( ناگاه)از دریا عبور دادیم 

 .«!شما جمعیّتى جاهل و نادان هستید»: گفت« !دارند( و خدایانى)گونه که آنها معبودان  تو هم براى ما معبودى قرار ده، همان»

، 218، ص2، مؤسسة الرسالة؛ ج21892:، ح(هـ251: المتوفى)ل بن أسد الشیبانی مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هال.  5

 ...و.القاهرة –، مؤسسة قرطبة 21952:ح
سِنَانِ بْنِ أَبِی سِنَانٍ، عَنْ أَبِی وَاقِدٍ اللَّیْثِیِّ، أَنَّ  حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ الزُّهْرِیِّ، عَنْ: حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِیُّ قَالَ:این داستان به نقل ترمذی اینگونه است.  2

یَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ کَمَا : واذَاتُ أَنْوَاطٍ یُعَلِّقُونَ عَلَیْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَیْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِکِینَ یُقَالُ لَهَا

ذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَتَرْکَبُنَّ سُنَّةَ وَالَّ[ 8 1: األعراف]{ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا کَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا کَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى  ": لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

محمد بن عیسى بن سَوْرة  سنن الترمذی،. «بِی هُرَیْرَةَهَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّیْثِیُّ اسْمُهُ الحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ وَفِی البَاب عَنْ أَبِی سَعِیدٍ، وَأَ: "مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ 

شرکة : الناشر ،2181:، بَابُ مَا جَاءَ لَتَرْکَبُنَّ سُنَنَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ، ح(ص)، کتاب الفتن من رسول اهلل(هـ229: المتوفى)بن الضحاك، الترمذی، أبو عیسى بن موسى 

 »:مصر –مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی 
 ...، و26 ، ص1، دارالمعرفة؛ روح المعانی، االلوسی، ج 22، ص2ج ، دارالفکر؛ تفسیر ابن کثیر،61، ص9جامع البیان، الطبری، ج.  6
 .این داستان را طبرانی در معجم کبیر خویش از طریق أبی حکى المؤذن، و عبد اهلل المزنی عن أبیه عن جده روایت نموده است.   2
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و به عبادت می  کردند آویختند و در آنجا قربانى مى آمدند و سالحهاى خویش را بر آن مى مى به سوى آن درخت

چنان که مشرکان ذات انواط دارند، براى ! چون ما آن درخت را دیدیم، بانگ برآوردیم که اى رسول خدا .پرداختند

 .ما هم ذات انواطى قرار ده

همچنان که : سخنى گفتید مثل سخن قوم موسى که اظهار داشتند! ه اکبراللّ: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمودند

این روش . به راستى شما مردمى نادانید: موسى در پاسخ آنان گفت. اینان بتهایى دارند، براى ما هم بتى قرار ده

 .«روید گذشتگان بود و البته شما هم به روش آنان مى

ورد آن است که چنین درخواستی از سوی جمعی از صحابه صورت نکته ی مهمی که در این داستان به چشم می خ

پذیرفته؛ صحابه ای که اهل سنت معتقد به عدالت همگی آنان بوده و نسبت دادن هرگونه شرکی را بدانها روا نمی 

 .دانند؛ اما با این حال این داستان شاهد آن است که میل به بت پرستی در برخی از آنان وجود داشته است

حارث علت این درخواست . می باشد« حارث بن مالك»ین نقل این خبر در کتب حدیثی اهل سنت از طریق بیشتر

که چنین امری باعث شده برخی  ؛ «بجاهلية عهد حدیثوا ونحن»:را نزدیك بودن آنها با زمان جاهیت بیانداشته است

لذا در داستان جنگ حنین این درخواست  ند؛ اینگونه برداشت نمایند که این افراد در داستان فتح مکه مسلمان شده ا

 1.را نمودند

اما با نگاهی به برخی از کتب رجالی مرتبط با معرفی صحابه متوجه می شویم که این افراد در سالهای قبل از فتح 

 :مکه اسالم آورده اند؛ همچنان که ابن عبدالبر قرطبی در این رابطه می نویسند

ه که وی در جنگ بدر حضور داشته و از مسلمانان پیشین بوده است که بر این قول در مورد ابوواقد لیثی گفته شد

 2.قول اصح و اکثر علما می باشد

                                                           
دار الوطن للنشر،  ، 222، ص2،ج(هـ1 5: المتوفى)األصبهانی  أبو نعیم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران معرفة الصحابة،.  1

 ،.«لَیْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَیْنٍ وَنَحْنُ حَدِیثُو عَهْدٍ بِکُفْرٍوَالصَّحِیحُ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، لِأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ کَانَ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَ»:الریاض

 
علی محمد   ،1225، ص5، ج(هـ 56: المتوفى)أبو عمر یوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمری القرطبی  االستیعاب فی معرفة األصحاب،.  2

وَکَانَ قدیم اإلسالم، وَکَانَ معه لواء بنی لیث وضمرة وسعد بْن بکر  أنه شهد بدرًا مَعَ النَّبِیّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،: قیل... أَبُو واقد اللیثی» :البجاوی، دار الجیل، بیروت

 .واألول أصح وأکثر. إنه من مسلمة الفتح: وقیل. یوم الفتح
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ابن سعد در مورد وی گفته که وی از مسلمانان قدیمی بود که در : و ابن حجر نیز در مورد اسالم وی می نویسد

 .1ستجریان جنگهای فتح مکه و حنین و غزوه تبوك پرچمدار بوده ا

بنابراین چنین درخواستی از سوی کسانی بوده که در میان آنان افراد سابقه دار در اسالم نیز وجود داشته؛ اما با این 

 . حال هنوز عالقه ها و رگه های اعتقادات جاهلیت برای آنان دارای جازبه بوده است

 

 بررسی مساله ی تکفیر شیعه. 2

در . که شیعه از دیر باز در معرض تکفیر مخالفین خویش قرار گرفته است با نگاهی به تاریخ حیات شیعه می بینیم

دوران معاصر این امر شدت یافته، به گونه ای که در جریانات تکفیری عنوان شیعه بودن خود به تنهایی مجوز قتل 

به توحید و  افراد را فراهم می سازد؛ درحالی که در قرآن و سنت بیان گردیده که مالك در تحقق اسالم، اقرار

قرآن کریم مسلمانان را ازکافر انگاشتن هر که تظاهر به . پذیرش رسالت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله می باشد

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ »:قرآن کریم در این رابطه می فرماید. اسالم نماید بر حذر داشته است

هنگامى که در راه خدا ! اید اى کسانى که ایمان آورده  ؛...وا وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً فَتَبَيَّنُ

 ...نماید نگویید که تو مؤمن نیستى روید بررسى کنید و به کسى که براى شما تظاهر به اسالم مى بیرون مى

وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ »:ا می کشند نیز می فرمایدودر مورد کسانی که مومنان را عمد

و هر کسى فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او   ؛«غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً

سازد و عذاب  کند و از رحمتش او را دور مى ماند و خداوند بر او غضب مى در آن مىدوزخ است که جاودانه 

 .عظیمى براى او آماده ساخته است

واین در حالی است که در اولین صفحات کتابهای روائی اهل سنت همچون صحیح بخاری از پیامبر اکرم صلی اهلل 

یشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ویقيموا أمرت أن أقاتل الناس حتى » :علیه وآله نقل گردیده است

                                                           
أبو »:یروتب –، دار الکتب العلمیة 21 ، ص2، ج(هـ822: المتوفى)اإلصابة فی تمییز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنی .  1

أسلم قدیما، وکان یحمل لواء بنی لیث، وضمرة، وسعد بن بکر یوم الفتح، وحنین، وفی غزوة تبوك یستنقر بنی لیث، وکان خرج إلى مکة، : وقال ابن سعد: واقد اللیثی 

 . «دفن فی مقبرة المهاجرین: وقال فی موضع آخر. فجاور بها سنة فمات

2
 .95/النساء.  

 . 9/النساء.  
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من مامور   ؛«الصالة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلک عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على اهلل

مد فرستاده نیست خدایی جز خدای یکتا و مح: شده ام که تا زمانی با مردم به نبرد بپردازم که گواهی دهند بر اینکه

ی اوست و نماز برپا دارند و زکات بدهند، هرگاه چنین کنند خونها و مالهای آنان را از من بازداشته اند، مگر در 

 .مورد حقوق اسالم، و حساب آنان با خداست

 2:علت تکفیر شیعه در فتوای قائلین به تکفیر به دو امر باز می گردد

 (از سوي گروهي از اهل سنت)آنهاانكار خالفت شيخين و غاصب دانستن ( الف

 :، می نویسد«الصواعق المحرقة» :در کتاب(925متوفی)ابن حجر هیتمی

فمذهب أبي حنيفة رضي اهلل عنه أن من أنكر خالفة الصدیق أو عمر فهو كافر على خالف حكاه بعضهم وقال »

 .«الصحيح أنه كافر

عنه فهو كافر وقال بعضهم وهو مبتدع والصحيح أنه كافر  وفي الفتاوى البدیعية من أنكر إمامة أبي بكر رضي اهلل 

  .وكذلک من أنكر خالفة عمر في أصح األقوال ولم یتعرض أكثرهم للكالم على ذلک

واین امر درحالی است که هیچ مستندی بر چنین امری وجود ندارد که مخالفت با خالفت شیخین موجبات کفر افراد 

 .وای همه ی علمای اهل سنت نمی باشدرا فراهم سازد؛ لذا چنین امری فت

 متهم بودن به سب صحابه( ب

سب و دشنام به صحابه نیز اتهامی است بر شیعه؛ زیرا شیعه بر اساس تعالیم قرآن و سنت مخالفین خویش را دشنام 

عتقد نمی دهد؛ بلکه آنچه در فرهنگ شیعه است لعن دشمنان اهل بیت علیهم السالم است؛ که در این میان شیعه م

است گروهی از صحابه به اهل بیت علیهم السالم ظلم نموده وبا دستورات پیامبر صلی اهلل علیه وآله مخالت ورزیده 

بدیهی است که شیعه قائل به انحراف جمیع صحابه نمی باشد؛ بلکه تنها افراد . و مسیر خالفت الهی را تغییر دادند

 .که این افراد نیز جمیع صحابه نمی باشندمعدودی در دایره ی تبری شیعه قرار گرفته اند 

                                                           
 .فان تابوا و اقاموا الصالة: صحیح البخاری، کتاب االیمان، باب.  1

مورد دیگری است که معتقدین به آن از سوی وهابیان نسبت به شرك و کفر داده شده اند، که از آنجا که چنین اعتقادی مختص به ...اعتقاد به توسل و استغاثه و.  2

 .شیعه نبود به دو مورد اشاره گردید
 .رقة، ابن حجر الهیتمی، قسمت آخر کتابالصواعق المح.  
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اتهام به سب نسبت به شیعه در حالی است که در قرآن کریم صحابه به مؤمن و منافق تقسیم گشته اند و در روایات 

 .صحیح اهل سنت به ارتداد اکثر صحابه تصریح شده است

 :در حدیث مشهور حوض که در صحاح آمده است می خوانیم

مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ  خَرَجَ رَجُلٌرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَیْ»

إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ  فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَیْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ

دُّوا  قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَحَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَیْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ

در )از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم  ؛«بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى فَلَا أُرَاهُ یَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ

را وقتی ایشان ( را می آورند) در این هنگام که من ایستاده ام ، عده ای : نقل شده است که فرمودند ( مورد قیامت 

پس می گویم به کجا؟پس می گوید قسم به خداوند . می شناسم شخصی بین من و ایشان آمده پس می گوید بیایید 

می گویم ایشان را چه شده است؟ می گوید ایشان بعد از تو به سوی گذشتگانشان به عقب . به سوی آتش 

م از ایشان کسی نجات یابد مگر مانند ، پس نمی بین(به همین شکل... )سپس گروه دیگری را می آورند. بازگشتند

 (.بسیار کم) شترانی که رها شده اند 

 :می گوید، پیامبر صلی اهلل علیه وآله فرمودند« سهل بن سعد»

 ينىإنّى أفرطُكم عَلى الحَوضِ مَنْ وَرَدَ، شَرِبَ وَمَنْ لَمْ یَظْمأ أبداً،ولْيَردنّ علىّ أقوامُ أعرفُهُم ویَعرفوننى ثمّ یُحالُ ب»

من پیشتاز شما به سوى 2؛«وبينَهُم فأقول إِنّهُم مِنّى فَيُقال ال تَدرى ما أحدَثُوا بَعدكَ فأقُول سُحقاً لمن بدّل بعدى

در آنجا، گروهى . حوض هستم، هر کس بر آن وارد شد، از آن می نوشد، و آن کس که نوشید هرگز تشنه نمی شود

، من می ...و آنان نیز مرا می شناسند، ولى آنان را از من دور می کنندبر من وارد می شوند که من آنان را می شناسم 

در این موقع مى گویم، . نمى دانى بعد از تو چه بدعتهایى را به وجود آوردند: گفته می شود. آنان از من هستند: گویم

 .نابودى بر آنان که پس از من، آیین مرا دگرگون کردند

 

شده آنان، اکثر صحابی مرتد شده اند و بیزاری از مرتدین نیز منطبق بر اصول قرآن و بنابراین بر اساس متون پذیرفته 

 .سنت می باشد

 

                                                           
 .6528، حدیث الحوض، ح 2صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب. 1

 .6525همان، ح. 2
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  :بررسی اقوال علمای اهل سنت در رابطه با سب شیخین
 

 : در این رابطه دو قول در میان علمای اهل سنت وجود دارد

 .حكم به كفر و قتل ساب الصحابه: قول اول

 :قول می گویدابن تیمیه در وجه این 

سب صحابه موجب ایذاء پیامبر صلی اهلل علیه وآله می گردد؛ زیرا آنان اصحاب آنحضرت بودند که آنحضرت  .1

 .ایشان راتربیت نمود؛ و معلوم است که ایذاء آنحضرت حرام می باشد

 .دبازگشت سب اصحاب به ابطال جمیع احکام شرعیه خواهدبود؛ زیرا صحابه ناقلین سنت بوده ان. 2

 1.طعن در صحابه منجر به انکار اجماع می گردد؛ زیرا اجماع قائم است بر فضل و شرافت اصحاب.  

ساب الصحابه تكفير نمي گردد؛ بلكه به واسطه ي چنين امري فاسق و اهل ضاللت مي گردد و عقوبت : قول دوم

نكرد مجازات وي تكرار مي گردد تا  وي نيز قتل نمي باشد؛ بلكه وي تعزیر شدید مي شود تا توبه كند و اگر توبه

 . توبه كند

 2.مشهور مذهب مالك بن انس تادیب شدید است و احمد بن حنبل نیز از فتوای به قتل می ترسیده است

 :دليل این قول در نزد قائلين به آن عبارت است از

رم صلی اهلل علیه وآله نسبت داده در این روایت که به پیامبر اک. ؛ به اصحابم دشنام ندهید«ال تسبوا اصحابي»( الف 

شده است آنحضرت از سب نمودن اصحابشان نهی فرمودند، بدیهی است که چنین عملی در زمان آنحضرت اتفاق 

 .افتاده که آنحضرت نهی فرموده اند،واگر چنین سبی حکم قتل را در پی می داشت آنحضرت بیان می فرمودند

حکم قتل تنها مر بوط به دشنام دهنده به پیامبر  ،«اهلل صلي اهلل عليه وآلهما هي الحد بعد رسول »: سخن ابوبکر( ب

  .اکرم صلی اهلل علیه وآله است

 

                                                           
 .221-269الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ابن تیمیه، ص. 1

 .همان. 2

 .1 5مسائل االمام احمد روایة ابنه عبداهلل، ص.   
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 (سماع الموتی)بررسی مساله ی شنوائی اموات، .  

یکی از مسائلی که در دهه های اخیر خصوصا ،  از مسائل حساس اعتقادی  بین اکثریّـت مسـلمانان وگـروه هـای     

این مسـأله منشـأ اخـتالف در مسـائل     . بحث حیات برزخی و مسأله سماع و شنیدن اموات  است  سلفی واقع شده

 .شده است...دیگری از قبیل توسل به اولیای الهی و استعانت از ارواح اولیای الهی بعد از و فاتشان و

د در این میان دیـدگاه  عموم مسلمانان قائل به حیات برزخی و زندگی اموات؛ خصوصا اولیای الهی در عالم برزخ ان

علمای شوافع و علمای بریلوی به دیدگاه شیعه بسیار نزدیك است؛ بر خـالف وهابیـان کـه حیـات برزخـی را بـه       

صورت خاصی تفسیر نموده و منکر هر گونه ارتباط و اطالع اموات با عالم دنیا اند حتی برای اولیای الهـی، از ایـن   

 .ندانسته؛ بلکه آنرا از مظاهر بارز شرك  می دانند رو استعانت و توسل و استغاثه را جایز 

در هـر مکـانی   (صـلی اهلل علیـه وآلـه   )به ضرورت دین و ادله شرعی دانسته شده که رسول خدا »: ابن باز می گوید

 . 1«...موجود نیست و فقط جسم او در قبرش در مدینه منوره است، ولی روحش در جایگاه اعلی در بهشت است

کثیری از اهل سنت قائل به حیات برزخی در قبر برای امواتند، ولی این بدان معنا نیسـت کـه علـم    »: همو می گوید

 . 2«غیب می دانند، یا از امور اهل دنیا اطالع دارند، بلکه این امور با مرگ از آنها منقطع گردیده است

بیند کسی را که بر او سالم می کند این  می( صلی اهلل علیه وآله)و امّا این که پیامبر... »: وی در جای دیگر می گوید

( صلی اهلل علیه وآله)اصل و مدرکی ندارد، و در آیات و احادیث شاهدی بر آن موجود نیست، همان گونه که پیامبر 

 . «از احوال اهل دنیا و آنچه در آن حادث می شود اطالعی ندارد؛ زیرا میت ارتباطش با دنیا قطع می گردد

 به سماع الموتی ادله ی قائلین( الف

 :کریم که به چند نمونه اشاره می گردد آیات قرآن .1

از منظر قرآن کریم مرگ نابودی نیست؛ بلکه حقیقت مرگ توفی و اخذ تام و :مرگ توفی است و نه نابودی( الف

مورد تعبیر به توفی در بیش از دوازده مورد در آیات کریمه ی قرآن آمده است که به دو . تمام حقیقت انسان است

                                                           
 .518، ص 1مجموع فتاوا، بن باز، ج  . 1

 .512همان، ص  . 2
 .262، ص 2مجموع فتاوا، بن باز، ج  .  
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عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ   اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِکُ الَّتِي قَضى»: اشاره می گردد

کند، و  قبض مى "مرگ "را به هنگامخداوند ارواح   ؛«أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُون  إِلى  الْأُخْرى

گیرد، سپس ارواح کسانى را که فرمان مرگ آنها را صادر کرده نگه  مى "خواب "اند نیز به هنگام ارواحى را که نمرده

هاى روشنى است  گرداند تا سرآمد معینى، در این امر نشانه باز مى( که باید زنده بمانند)میدارد، و ارواح دیگرى را 

 .کنند که تفکر مى براى کسانى

ى مرگ که بر شـما گمـارده شـده،     فرشته: بگو  ؛«رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ  قُلْ یَتَوَفَّاكُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى»

 .شوید گیرد، سپس به سوى پرودگارتان برگردانده مى جانتان را مى

ام حقیقت انسان بود، شعور و ادراك نیز مربوط به قوای روح می بدیهی است که وقتی حقیقت مرگ توفی و اخذ تم

 .باشد که و چنین امری نیز از بین نرفته است

آیاتی که در باره ی شهداء نیز وارد شده قابل تأمل و درنگ است، قرآن کریم در ایـن  : آیات بیانگر حیات شهدا( ب

وَ ال »:ویا میي فرمایید   ؛«ي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَال تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِ»:رابطه می فرماید 

 3.«تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ ال تَشْعُرُون

سپس حیات را اثبات می کند ودر مرحله  در این آیات خداوند متعال ابتداء مرگ و نیستی رااز شهدا نفی می کند و

این آیه افزون بر حیات علمـی  . ی سوم رزق و روزی را که الزمه ی حیات است بر حیات شهدا مترتب نموده است

 .وعقلی حیات دیگری را نیز ثابت می کند حیاتی که همراه رزق وروزی خاص الهی است 

 :آیات بيانگر حال مطيعين( ج

ت استفاده می شود که حیات برزخی اختصاصی به شهدا ندارد؛ بلکه شـامل تمـام صـالحان و    از برخی دیگر از آیا 

وَمَنْ یُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِیکَ  »: کسانی که مطیع دستورات خداوند هستند نیز می شود، خداوند متعال می فرماید

                                                           
 .52/زمر.  1

 .11/السجدة.  2

 .شوند اند که نزد پروردگارشان روزى داده مى اند، مرده مپندار، بلکه زنده هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده. 169/آ ل عمران.   

 .کنید هایى هستند ولى شما درك نمى مرده مگویید بلکه اینان زندهو به کسى که در راه خدا کشته شده . 125/بقره.  5
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آنان که خدا و رسول   «الصِّدّیقينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحينَ وَحَسُنَ أُولئِکَ رَفيقًا مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

را اطاعت کنند، البته با کسانی که خدا به آنان لطف و عنایت کامل فرموده؛ یعنی با پیامبران و صدیقان و شـهیدان و  

 . نیکوکاران محشور خواهند شد و اینان رفیقان نیکویی هستند

 :دربارة معیّت در این آیه می گوید قيم جوزیّة ابن

  .«وهذه المعيّة ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء، والمرء مع من أحبّ في هذه الدور الثالث» 

 (داستان حضرت صالح و شعيب:)آیاتي كه بيانگروجود ارتباط بين حيات برزخي و حيات مادي اند( د

فَعَقَرُوا النّاقَةَ وَعَتَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قالُوا یا صالِحُ ائْتِنا »:سرنوشت قوم صالح بیان می فرماید قرآن کریم در رابطه با

دْ أَبْلَغْتُكُمْ قالَ یا قَومِ لَقَ بِما تَعِدُنا إِنْ كُنتَ مِنَ المُرْسَلين؛ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمين؛ فَتَولّي عَنْهُمْ وَ

   ؛«رَسالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ ال تُحِبُّونَ الناصِحين

هستى ( خدا)کردند و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند و گفتند اى صالح اگر تو از فرستادگان  را پى "ناقه "سپس

جانشان در  جسم بى( تنها)فرا گرفت و صبحگاهان  لرزه آنها را سرانجام زمین! کنى بیاور آنچه ما را با آن تهدید مى

من رسالت پروردگارم را به شما ابالغ کردم ! از آنها روى برتافت و گفت اى قوم( صالح! )هاشان باقى مانده بود خانه

 .که شما خیرخواهان را دوست ندارید( چکنم)و شرط خیرخواهى را انجام دادم ولى 

که دالّ بر ترتیب است، یعنی پس از نابودی آنان، از آنها روی « فَتَولی»لفظ  در« فا»در این آیه ی شریفه، حرف 

 .  من پیام های پروردگارم را به شما رساندم الخ:برتافت و به آنان چنین گفت

ظاهر آیه این است که او با ارواح امت خود به طور جدّی سخن می گوید و آنان را مورد خطاب قرار می دهد و از 

هم اکنون نیز ناصحان را دوست : آنان که پس از مرگ نیز با آنان همراه بود خبر می دهد، و می گوید عناد مستمرّ

به داستان قوم شعیب پرداخته که داستانی به شکل داستان قوم   9الی  91در سوره ی اعراف آیه ی . نمی دارید

 .صالح است

                                                           
 .69/النساء.  1

 .چاپ دارالفکر.22الروح،ابن قیم الجوزی،ص. 2

 .29-22االعراف.  
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 :پيامبر با ارواح انبياء سخن مي گوید ( ه

از پیامبران پیشین بپرس آیا غیـر از   ؛«أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دونِ الرَّحْمنِ الِهَةً یُعْبَیدُونَ  وَسْئَلْ مَنْ» 

ظاهر آیه این است که پیامبر می تواند با پیـامبران  . «خدای رحمان، خدایی قرار دادیم که مورد پرستش قرار گیرد؟

به سر می برند، تماس گرفته و از آنان موضوع وارد در آیه را بپرسد، از طرفی، تا زمـانی  گذشته، که در جهان دیگر 

 .2که دلیل عقلی بر امتناع سؤال از آنان گواهی ندهد، ما حق نداریم دست از این ظاهر برداریم

 روایات . 2

 :روایاتی که مربوط به عموم مردم است: الف

جنگ بدر به پایان رسید، و کفّار قریش با دادن هفتاد کشـته و هفتـاد   : ویدپیامبر با کشته شدگان بدر سخن می گ. 1

اسالم دستور دادند کشته های مشرکان را در « صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم»پیامبر گرامی اسالم. اسیر پا به فرار نهادند

آنان را یك یك « ی اهلل علیه وآلهصل»چاهی بریزند و وقتی اجساد آنان در میان چاه ریخته شد،بعد از سه روزپیامبر

آیا آنچه را که پروردگار شما وعده داده بـود،  ... ای عُتْبه،ای شَیْبه،ای امیّه،ای ابوجهل و: به نام صدا زد ندو فرمودند

در این موقع عمر بن خطاب به . من آنچه را که پروردگارم وعده کرده بود، حق و حقیقت یافتم! حق و پابرجا یافتید؟

ر صلی اهلل علیه وآله عرض نمود اینها چگونه می شنوند و چگونه پاسخ می دهند در حالی که جسد بـد بـویی   پیامب

 .شما از آنان شنواتر نیستید، لکن آنان قدرت بر جواب ندارند: شده اند ؟ پیامبر فرمود

ا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ یَسْمَعُوا وَأَنَّى یُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا قَیالَ وَالَّیذِي   فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَ..»

 . «..نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا یَقْدِرُونَ أَنْ یُجِيبُوا

شـما از آنـان   : فرمـود « صلَّی اللّه علیه و آله و سـلَّم »رم هیچ جمله ای نمی تواند صریح تر از این باشد که پیامبراک

 . «ما أنتُم بأسمعَ مِنْهُم»:شنواتر نیستید، منتها آنان قدرت بر پاسخ ندارند

                                                           
 . 52/الزخرف.1

 .261الوهابیه و المبانی الفکریة،آیت اهلل سبحانی ،ص. 2
 . 251ح...صحیح مسلم،باب عرض مفعد المیت .  
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العبد اذا وضع في قبره وتولّي وذهب اصحابه حتي انه ليسمع قرع »: قال« صلی اهلل علیه وآله»عن انس عن النبی. 2

ای در قبر گذاشـته شـد و دوسـتانش     وقتی بنده»: کند که فرمود نقل می« صلی اهلل علیه وآله»انس از پیامبر1؛«نعالهم

 .شنود های آنها را می فاصله گرفتند و رفتند او حتی صدای کفش

ما من عبد یمرّ بقبر رجل یعرفه في الدنيا فيسلم عليه اال عرفه »: صلی اهلل علیه وآله هریرة قال قال النبی عن ابی.  

ای نیست که بر قبر مردی که  بنده»: کند که فرمود نقل می« صلی اهلل علیه وآله»ابوهریره از پیامبر2؛«ليه السالموردّع

شناسد و سالم او را پاسخ  دهد، مگر این که صاحب قبر او را می گذرد و به او سالم می شناخت می در دنیا او را می

سلف بر این مطلب اجماع کرده و به تواتر رسیده است که »: ابن قیّم جوزیه در کتاب الروح می گوید. دهد می

  .«شخص مرده، کسانی را که به زیارتش می آیند می شناسد و از آمدنشان مسرور می شود

هر گاه به قبرستان می رفت با اهل قبور این چنین سخن می ( صلی اهلل علیه وآله)پیامبر: ابو هریره می گوید.  5

لدیار من المؤمنين و المسلمين، و انّا ان شاء اهلل بكم الحقون، اسأل اهلل لنا و لكم السالم عليكم اهل ا»:گفت

بدیهی است که مخاطبه و سالم بر اموات زمانی معقول می باشند که آنان قدرت بر شنوایی داشته باشند و . 5«العافية

 .ستاال چنین عملی به منزله تکلم با جمادات است و فساد چنین امری از واضحات ا

حیات انبیاء در عالم برزخ امری اتفاقی میان فـریقین اسـت هـر چنـد در کیفیـت آن      : حيات انبياء در عالم برزخ:ب

 .اختالف نظر وجود دارد 

   :حيات انبياء در قبورشان .   

أبو یعلـى  رواه . 2 «األنبياء أحياء في قبورهم یصلون» :قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم : عن أنس بن مالك قال 

انبیـا در  »: نقل می کند که فرمـود ( صلی اهلل علیه وآله)انس بن مالك از رسول خدا .  والبزار ورجال أبو یعلى ثقات

                                                           
 .25 1وباب ما جاء فی عذاب القبر،ح.8  1اری،باب المیت یسمع خفق النعال ،حصحیح البخ. 1

 .52226،ح656،ص12کنز العمال،ج. 2

 .12ابن قیم، ص الروح،.   
 .،این مطلب بیان شده است2299و999و998و618و612همچنین در احادیث شماره .12 2،ح...مایقال عند الدخول القبور:2 صحیح مسلم،باب .  5

 561، ترجمة  22 /2)، وابن عدى (  51، رقم  1/119)الدیلمى : وأخرجه أیضًا ( . 26 / 1)ابن عساکر : ایضا اخرجه.86 ص8الزوائد، الهیثمی،ج مجمع . 2

وقال المناوى . رهم وصححه أخرجه البیهقى فى کتاب حیاة األنبیاء فى قبو( : 6/582)قال الحافظ فى الفتح . أرجو أنه ال بأس به : ، وقال ( الحسن بن قتیبة المدائنى

 . .رواه أبو یعلى عن أنس بن مالك ، وهو حدیث صحیح( : 185/ )
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نیـز آن را   2نقل کرده، والبانی 1این حدیث راهمچنین مناوی در فیض القدیر،« .قبرهایشان زنده اند و نماز می گذارند

 . تصحیح نموده است

 . «صلي اهلل عليه وآله»كرم حيات پيامبر ا.  

 : حافظ هیثمی به سند صحیح از عبداللَّه بن مسعود روایت کرده که پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: الف

خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ،  تُ مِنَحَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَیْ»

حیات من برای شما خیر است؛ زیرا با من سخن می گوئید و من نیز با شما .«وَمَا رَأَیْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ

و وفات من نیز برای شما خیر است؛ زیرا اعمال شما بر من عرضه می گردد؛ پس آنچه از خیر می . سخن می گویم

 .می کنمبخشش  ای شما طلببینم خدا را بر آن شاکر هستم و آنچه از شر ببینم بر

این  5.«رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِیحِ»: بعد از نقل روایت می نویسد  مجمع الزوائدنورالدین هیثمی در کتاب 

می باشد؛ بنابراین حکم این روایت ( سلمصحیح بخاری یا م)روایت را بزار نقل نموده و رجال آن رجال صحیح

 .صحت خواهد بود

 2.، نیز سند این روایت را جید و نیکو توصیف نموده است«طرح التثریب»همچنین ابوزرعه ی رازی در کتاب

اینچنین  1، از طریق بکر بن عبداهلل مزّنی«بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث» در کتاب( هـ282: متوفی)ابواسامة

 :است آورده

                                                           
وفائدة التقیید بالعندیة اإلشارة إلى أن .ألنهم کالشهداء بل أفضل ، والشهداء أحیاء عند ربهم( األنبیاء أحیاء فی قبورهم یصلون:)9 2، ص المناوی، ج فیض القدیر،.1

بن مالك ، ( ع عن أنس)ندنا ، وهی کحیاة المالئکة ، وکذا األنبیاء ولهذا کانت األنبیاء ال تورث ، وقوله یصلون قیل المراد به التسبیح والذکر حیاتهم لیست بظاهرة ع

 .وهو حدیث صحیح

 .622سلسلة االحادیث الصحیحة،البانی،ح.  2

کبیر و اوسط )د احمد و مسند یزار و مسند ابی یعلی و معجمهای سه گانه ی طبرانیمجمع الزوائد یکی از کتب واسطه ای حدیث می باشد که زیادات کتب مسن.   

این کتاب یکی از کتب مهم حدیثی اهل . مرجع اهل سنت می باشد( بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی و ترمذی و ابن ماجه)بر کتب سته ی حدیثی   ،(و صغیر

 .سنت می باشد
 .15221:ح وَفَاتِهِ، بَعْدَ اسْتِغْفَارِهِ مِنَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى لِأُمَّتِهِ یَحْصُلُ مَا بُبَا مجمع الزوائد، الهیثمی،.   5
ر ، أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبی بک(تقریب األسانید وترتیب المسانید: المقصود بالتقریب)طرح التثریب فی شرح التقریب .  2

: المتوفى)أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الکردی الرازیانی ثم المصری، أبو زرعة ولی الدین، ابن العراقی : ، أکمله ابنه(هـ816: المتوفى)بن إبراهیم العراقی 

 .292،ص ،ج(هـ826
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, حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَیُحَدَّثُ لَكُمْ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ...»

وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ , حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ  فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ, وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ 

  .«لَكُمْ

این حدیث را از مسند حارث  ،«المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة» :در کتاب نیز ،(822:متفی)ابن حجر عسقالنی

  .نقل نموده است

، از طریق انس بن مالك اینچنین روایت «...المخلصیات»:تاب، در ک( 9 :م)همچنین این روایت را ابوطاهر مخلص

 :نموده است

حدثنا محمدُ بنُ : حدثنا یحيى بنُ خذامٍ في مسجدِ الجامِعِ بالبصرةِ في سنةِ خمسينَ ومئتينِ: حدثنا یحيى: أخبرنا محمدٌ

 :مالکٍ قالَحدثنا مالکُ بنُ دینارٍ، عن أنسِ بنِ : عبدِاهللِ بنِ زیادٍ أبوسلمةَ األنصاريُّ

ثالثَ مراتٍ، فسكتَ القومُ، فقالَ عمرُ بنُ « ووَفاتي خيرٌ لكم -ثالثَ مراتٍ  -حَياتي خيرٌ لكم »: قالَ رسولُ اهللِ

مَوتي خيرٌ لكم ثالثَ مراتٍ، : حَياتي خيرٌ لكم ثالثَ مراتٍ، ثم قلتَ: بأَبي أنتَ وأُمي، كيفَ یكونُ هذا؟ قلتَ: الخطابِ

: ینزلُ عليَّ الوحيُّ مِن السماءِ فأُخبرُكم بما یَحِلُّ لكم وما یَحْرُمُ عليكم، ومَوتي خيرٌ لكم: لكم حَياتي خيرٌ»: قالَ

 .« تُعْرَضُ عليَّ أَعمالُكم كلَّ خميسٍ، فما كانَ مِن حسنٍ حمدتُّ اهللَ عليهِ، وما كانَ مِن ذنبٍ استَوهبتُ لكم ذُنوبَكم

حیات من برای شما خیر است و این جمله را سه بار تکرار نمودند و بعد از : ندپیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمود

عمر بن خطاب به آن . وفات من نیز برای شما خیر است و این جمله را نیز سه بار تکرار فرمودند: آن فرمودند

شما خیر است  حیات من برای: فرمودید! این امر چگونه می باشد! پدر و مادرم به فدای شما: حضرت عرضه داشت

 !وفات من نیز برای شما خیر است و آنرا نیز سه بار تکرار نمودید؟: و آنرا سه بار تکرار فرمودید و فرمودید

                                                                                                                                                                                           
اهد بود و نام صحابی که پدر وی می باشد ذکر نشده است، که بکر بن عبداهلل تابعی معروفی می باشد؛ لذا روایت وی از پیامبر صلی اهلل علیه وآله مرسل خو.  1

بکر بن عبد اهلل المزنی بصرى ثقة تابعی حدثنا حجاج بن المنهال ثنا یزید »:121:ترجمه ی  الثقات، العجلی،. ظاهرا بخاطر جزم وی به صحت گفتار پدرش می باشد

 .«ه إنه لقول فصل وما هو بالهزل قال ما هو بالباطلبن إبراهیم التستری عن بکر یعنى بن عبد اهلل المزنی فی قول
،   92:،ح(هـ282: المتوفى)بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التمیمی البغدادی الخصیب المعروف بابن أبی أسامة .  2

 .المدینة المنورة -مرکز خدمة السنة والسیرة النبویة : الناشر

 
، دار العاصمة، دار 282، ص12، ج( هـ822: المتوفى)لمطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنی ا.   

عَنْ صِحَابِیٍّ لَمْ یُخَرِّجْهُ الْأُصُولُ السَّبْعَةُ مِنْ حَدِیثِهِ، ذِکْرُ کُلِّ حَدِیثٍ وَرَدَ : وَشَرْطِی فِیهِ: ابن حجر در رابطه با شرط خود در این کتاب می نویسد. السعودیة –الغیث 

 .لِلْمَسَانِیدِ الْعَشَرَةِ بِطَرِیقِ الِاخْتِصَاروَلَوْ أَخْرَجُوهُ، أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ حَدِیثِ غَیْرِهِ مَعَ التَّنْبِیهِ عَلَیْهِ أَحْیَانًا، وَهَذَا بَیَانُ أَسَانِیدِی 
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بر من از آسمان وحی نازل می گردد و من شما را از  (زیرا)حیات من برای شما خیر است: حضرت در پاسخ فرمودند

ز برای شما خیر است؛ زیرا اعمال شما هر پنجشنبه بر من عرضه می امور حالل و حرام آگاه می سازم و وفات من نی

پس هر عمل نیکی را که می بینم خدای را بر آن حمد وسپاس می گویم و بر آنچه از گناه می بینم برایتان   گردد؛

 .طلب بخشش می نمایم

 :نتيجه ي این روایت

از پیامبر اکرم صلی اهلل   ،( بن مسعود و عبداهلل المزنیعبداهلل:)به نقل دو نفر از صحابه  ،«...حیاتی خیر لکم»:حدیث

بکربن »:همچنین این حدیث از طریق. علیه وآله روایت شده است که حکم سند این دو روایت صحیح خواهد بود

، از آنحضرت روایت شده که این طریق مرسل می باشد؛  که خبر مرسل نیز در نزد مالکیین و کوفیین «عبداهلل المزنی

شکل مطلق مورد پذیرش است و خبر مرسل در نزد امام مذهب ابن ادریس شافعی زمانی که به واسطه ورود  به

که این روایت نیز دارای این  1مورد پذیرش می باشد،( چه با اسناد متصل و چه منقطع)حدیث دیگری بدین مضمون

 .ون بی خرد بر آن وارد نیستلذا این طریق نیز مورد قبول خواهد بود و اشکال سلفی  ویژگی می باشد؛

 .و رد سالم از جانب آن حضرت( صلي هلل عليه وآله)سالم به پيامبر: ب

سالم کند آن حضرت جـواب سـالم اورا   « صلی اهلل علیه وآله»روایاتی در این زمینه وارد شده که هر کس به پیامبر 

 .می دهد واین امر اشراف روح آن حضرت را می رساند

مَا مِنْ أَحَدٍ یُسَلِّمُ عَلَىَّ إِالَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَىَّ رُوحِى حَتَّیى أَرُدَّ  » قَالَ  -صلى اهلل عليه وسلم-رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَیْ

   .حسن: قال األلباني .«عَلَيْهِ السَّالَمَ 

هـیچ  :  مـی شـود   روایت چنین یترجمه بنا بر وجهی سیوطی در توضیح این حدیث پانزده وجه را ذکر می کند که 

کس نیست که بر من سالم کند مگر اینکه خداوند متعال آن سالم را بر روح من عرضه می نماید تا من پاسخ سـالم  

 .او را بدهم

                                                           
1
، مطبعة 111ص ،(هـ822: المتوفى)ة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل األثر، أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنی نزه.  

وهُو قولُ  -ءِ االحتمالِ، وهُو أحَدُ قَوْلَی أَحمدَ، وثانیهِمافإنْ عُرِفَ مِن عادةِ التَّابعیِّ أَنَّه ال یُرْسِل إال عن ثقةٍ، فذهب جمهور المحُدِّثینَ إِلى التوقُّفِ؛ لبقا»:سفیر بالریاض

ثقةً فی یُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَد بمجیئِهِ مِن وجهٍ آخرَ یُبایِنُ الطریقَ األُولى، مسنَداً أو مرسَالً، لِیَرْجَحَ احتمالُ کونِ المحذوفِ : یُقْبَلُ مطلقاً، وقال الشافعی: -المالکیِّین والکوفیِّینَ

 .«األمرِ نفسِ
 . 215،ح169،ص2أبو داود سلیمان بن األشعث السجستانی،ج: سنن أبی داود،مؤلف .  2
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 موتیالادله منکرین سماع 

د که منکرین سماع موتی برای نفی سماع و عدم آگاهی اموات از احیاء به آیاتی تمسك می کنن :آیات قرآن( الف

 :مهمترین آنها عبارتند از 

بَنِی إِسْرائِیلَ أَکْثَرَ الَّذِی هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ ؛ وَ إِنَّهُ لَهُدىً وَ   إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَقُصُّ عَلى»: 7تا  76آیات : سوره النمل . 1

هُوَ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ ؛ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ؛إِنَّكَ ال رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ ؛ إِنَّ رَبَّكَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَ 

یُؤْمِنُ الَّ مَنْ وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ ؛وَ ما أَنْتَ بِهادِی الْعُمْیِ عَنْ ضاَللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِ  تُسْمِعُ الْمَوْتى

 1.«بِآیاتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 

وَ   وَ لَئِنْ أَرْسَلْنا رِیحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ یَکْفُرُونَ ؛فَإِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى» :13تا   1آیات : سوره الروم .  

َو ما َأْنَت ِبهاِد الْعُْمـِی َعـْن َضـالَلِتِهْم إِْن ُتْسـِمُع ِإالَّ َمـْن ُیـؤْمُِن بِآیاِتنـا َفُهـْم         ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ ؛ 

یَشـاءُ وَ  عْفاً وَ شَیْبَةً یَخْلُقُ مـا  مُسْلِمُونَ؛اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَ

 2.«هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ

وَ الْبَصِیرُ؛ وَ ال الظُّلُماتُ وَ ال النُّورُ؛ وَ ال الظِّلُّ وَ ال الْحَرُورُ؛ وَ   وَ ما یَسْتَوِی الْأَعْمى»:   تا  8 آیات : سوره فاطر.  

  .«اءُ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ؛ إِنْ أَنْتَ إِالَّ نَذِیرٌما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَ ال الْأَمْواتُ إِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَنْ یَش

                                                           
کند؛ و مایه هدایت و رحمت براى مؤمنان است؛ پروردگار تو میان آنها در  این قرآن اکثر چیزهایى را که بنى اسرائیل در آن اختالف دارند براى آنها بیان مى». 1

توانى سخنت را به گوش مردگان برسانى  کند و اوست قادر و دانا؛ پس بر خدا توکل کن که تو بر طریقه حق آشکار هستى؛ تو نمى مى قیامت به حکم خود داورى

را به گوش توانى سخن خود  توانى کوران را از گمراهى برهانى، تو فقط مى ؛ و نیز نمى!کنند صدا کنى گردانند و پشت مى توانى کران را هنگامى که روى برمى و نمى

 .«کسانى برسانى که آماده پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق تسلیمند

توانى صداى خود را به گوش  گیرند؛ تو نمى و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند، راه کفران پیش مى( داغ و سوزان)و اگر ما بادى بفرستیم »  2

توانى نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنى، تو تنها سخنت را به گوش   نمى( نیز)گردانند؛ و  ت را به گوش کران هنگامى که روى مىمردگان برسانى، و نه سخن

 .«آورند و در برابر حق تسلیمند رسانى که ایمان به آیات ما مى کسانى مى

و باد داغ و سوزان؛ و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند، خداوند پیام ( آرامبخش)نه سایه ؛ و ! نابینا و بینا هرگز مساوى نیستند؛ و نه ظلمتها و روشنایى» .   

و اگر ایمان نیاورند )اى  ؛تو فقط انذار کننده! اند برسانى توانى سخن خود را به گوش آنها که در قبرها خفته رساند و تو نمى خود را به گوش هر کس بخواهد مى

 .«(انجام دهات را  نگران نباش وظیفه
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منکرین سماع موتی به ظاهر تعبیرات آیات فوق تمسك نموده اند و مدعی اند مراد از موتی در این موارد شخص 

شبه در تشبیه کفاربه اموات مرده است واین آیات کریمه می فرماید شما نمی توانید به مردگان چیزی بفهمانید ووجه 

 .این است که هر دو فاقد حسّ شنوایی هستند

سیاق در رابطه ی  با انذار و ابالغ .سیاق آیات و تدبری گذرا در این آیات چنین احتمالی را رد می نماید: جواب

را می « علیه وآلهصلی اهلل »دعوت است واین ابالغ نیز مربوط به زندگان است؛ منتهی مؤمنین زنده دل دعوت پیامبر

شنوند ومی پذیرند اما کفار مرده دل از آن اعراض می نمایند هر چند با گوش ظاهر می شنوند؛ لذا وجه شبه میان 

زیرا مشرکان همگی دارای این قوه بودند، بلکه وجه شبه  ؛کفار ومردگان نفی سماع و یا فقدان قوه شنوایی نیست

ست، یعنی همان طور که دعوت میت به ایمان و عمل صالح سودی نمی چیز دیگری است و آن نفی سودمند بودن ا

 .بخشد و زمان عمل سپری شده است، دعوت مشرکان نیز برای آنان سودی ندارد

 و شنقیطی از این آیاتحنبلی تفسیر ابن رجب  

: طالق می گرددسماع و شنوائی به دو نحو ا: درتوضیح این آیات می گوید« اهوال القبور»ابن رجب حنبلی در کتاب

انتفاع و اجابت نسبت به کالم، که در این آیات صورت دوم نفی شده است و نه  :بادراك کالم و فهم آن؛  :الف

   1.صورت اول آن

، کفار «موتی»نظر جمهور دررابطه با تفسیر: ، در ذیل آیه شریفه چنین می گوید«اضواء البیان» :شنقیطی نیزدرتفسیر

  .«الكفار: المراد بالموتى في هذه اآلیة: لتفسيرقال جمهور علماء ا»:است

در رابطه با تفسیر من فی القبور دو : می گوید« وما انت بمسمع من في القبور»:وی سپس دررابطه با  تفسیر آیه ی 

 : تفسیر موجود است

الکفار الذین سبق لهم الشقاء، کما : تى، أیالمو: وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ، أی»:مراد از من فی القبور کفارند :الف

مراد از من فی القبود، مردگان می باشند؛ منتهی مراد از شنوائی در این صورت نفی شنوائی است که به  :ب. «تقدّم

 .همراه انتفاع و اجابت بوده باشد

                                                           
 .2 1ص1اهوال القبور ،ج. 1

 .18ص2اضواء البیان ،سورة انعام،ج. 2
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ني جزم به واقتصر عليه أبو وهذا التفسير الثا» :وي سپس بيان مي دارد كه نظر ابن تيميه نيز همين تفسير مي باشد

  .«العباس ابن تيمية

 روایت عایشه در بخاری( ب

دومین دلیل منکرین سماع موتی روایتی است که بخاری  از عایشه نقل نمـوده اسـت کـه وی روایـت ابـن عمـر را       

می دانند که آنچه من آنها االن :فرمودند « صلی اهلل علیه و آله»نپذیرفته و به گونه ی دیگری نقل می نماید که پیامبر 

را به عنوان مؤید سخن خویش آورد که نتیجـه ی  «انك ال تسمع الموتی»: به آنها می گویم حق است بعد وی آیه ی

 .آن عدم سماع موتی است 

 :در پاسخ به سخن عائشه چهار جواب به عایشه داده شده است: جواب

و قید خالفهیا   »: ابن حجر در این رابطه می نویسد. مرمخالفت جمهور با کالم عایشه و مقدم داشتن روایت ابن ع. 1

   . «الجمهور في ذلک و قبلوا حدیث ابن عمر

 .نص مقدم بر تأویل صحابی است و تخصیص بردار نیز نمی باشد. 2

 .علم مستلزم سماع است.  

اموات نموده اسـت؛  اما عایشه با چنین سخنی خود اعتراف به علم داشتن : تقی الدین سبکی در این رابطه می نویسد

زیرا هنگامی که علم داشتن برای اموات جایز باشد، شنوائی نیز جایز خواهد بود؛ زیرا اجمـاال ایـن دو متوقـف بـر     

  .حیات می باشند

 .عایشه بعدها از نظر خویش برگشت و قائل به روایت ابن عمر گردید. پشیمانی عایشه از نقل این روایت.  5

 

 

                                                           
 .2 ص1 همان ،سوره النمل،ج.  1
 .182ص فتح الباری ،ج. 2

 .21 شفاء السقام فی زیارت خیر االنام ،تقی الدین السبکی ،الباب التاسع،ص.  
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 با سماع اموات سخن ابن تیمیه در رابطه

 ...وَیَرَى شَخْصَهُ ؟, هَلْ الْمَیِّتُ یَسْمَعُ کَلَامَ زَائِرِهِ : سُئِلَ »

لَیْـهِ  کَمَا ثَبَتَ فِی الصَّحِیحَیْنِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّـهُ عَ ,  نَعَمْ یَسْمَعُ الْمَيِّتُ فِي الْجُمْلَةِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ : الْجَوَابُ  

فَهَذِهِ النُّصُوصُ وَأَمْثَالُهَا تُبَیِّنُ أَنَّ الْمَیِّتَ یَسْمَعُ فِی الْجُمْلَةِ کَلَامَ ... {یَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِینَ یُوَلُّونَ عَنْهُ } : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

 . 1...الْحَیِّ وَلَا یَجِبُ أَنْ یَکُونَ السَّمْعُ لَهُ دَائِمًا

راین ابن تیمیه سماع اموات را می پذیرد اما به نحوی می خواهد عمومیت آن را نپذیرد که البته این سخن دلیلـی  بناب

أن ذلیک خیاص بإنسیان وال    « صیلى اهلل عليیه وسیلم   » ولیم ییذكر  » :ندارد لذا شنقیطی در اضواءالبیان می گویـد 

 .نه هر مرده ایعالوه بر اینکه محل بحث در سماع اموات اولیای الهی اند 2،«بوقت

 دیدگاه اهل سنتتوسل از . 4

 :مقدمه

باید توجه داشت که اختالف نظر درمساله ی توسل، اختالفی میان شیعه و سنی نبوده، بلکه اختالف میان مسلمانان 

از یك طرف و تفکرات سلفی سطحی نگر از سوی دیگر است؛ لذا اهل سنت قائل به جواز توسل به اولیای الهی 

ویژه وهابیت همواره تالش نموده اندکه مجموعه عقاید مورد  افکنان به یشان بوده اند، هرچند که تفرقهدرحیات برزخ

براى روشن . باور خود را به اسم اهل سنت تمام نموده و باورهاى مورد اتفاق را به گونه ای اختالفى نشان دهند

عاصرین ابن تیمیه بوده و همچنین به بیان به سخن تقی الدین سبکی که از بزرگان اهل سنت و م شدن این واقیت

 :که بیانگر اعتقادات مسلمانان شبه قاره ی هند است اشاره می نمائیم« المهند علی المفند»قسمتی از کتاب

 : می گوید«شفاءالسقام فی زیارت خیر االنام»در کتاب  تقی الدین سبکی

علیه وآله براى هر مسلمانى، روشن و واضح است  بدان که جواز توسل و درخواست شفاعت از رسول اکرم صلى اهلل

دارى این  هیچ آدم دین. دهد و عمل پیامبران و سیره صالحان گذشته و علما و دانشمندان حتى عوام بر او گواهى مى

                                                           
 .62ص الفتاوى الکبرى،ج .1 ص ج.إقامة الدلیل على إبطال التحلیل ،لشیخ اإلسالم ابن تیمیة.  1

 .129ص6اضواء البیان ،شنقیطی،ج . 2
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کار را انکار نکرده و در هیچ زمان این سخن باطل به گوش نرسیده است تا این که ابن تیمیّه با سخنان باطل خود، 

  1.گذارى کرد که در هیچ عصرى سابقه نداشته است ه را بر افراد ضعیف و نادان مشتبه کرد و بدعتى را پایهقضیّ

« صلي اهلل عليه وآله»در كتاب المهند على المفند در پاسخ این پرسش كه آیا جایز است كسى پس از وفات پيامبر

 : نویسد در دعا به آن حضرت متوسل شود، مى

خنا یجوزالتوسل فى الدعوات باالنبيأء والصالحين من االوليأ والشهدأ والصدیقين فى حياتهم و عندنا و عند مشای»

بعد وفاتهم بأن یقول فى دعائه اللهم انى أتوسل اليک بفالن أن تجيب دعوتى و تقضى حاجتى الى غير ذلک كما 

ه فى فتاواه شيخنا و موالنا رشيد صرح به شيخنا و موالنا الشاه محمد اسحق الدهلوى ثم المهاجر المكي ثم  بين

 . «...احمد الگنگوهى

از دیدگاه بزرگان و اساتید ما توسل در دعاها به پیامبران،افراد شایسته از اولیا، شهدا و صدیقین در حیات و پس از »

مـرا  شـوم تـا دعـاى     مرگ جایز است به این صورت که خدایا به واسطه فالن پیامبر یا بنده خوبت به تو متوسل مى

به این دیدگاه موالنا محمد اسحاق دهلوى تصـریح فرمـوده و موالنـا رشـید     . اجابت و خواسته مرا بر آورده سازى

 .این دیدگاه در روایات نیز بیان شده است.«احمد گنگوهى آن را در فتاواى خود روشن ساخته است

 :توان به موارد زیر اشاره کرد ی آن، مىسنّت را به روشنى بیان شده که از جمله  دراین کتاب برخى از عقاید اهل

قریـب بـه    -تـوان گفـت    مـى  -زیارت رسول اهلل داراى برترین درجات قرب و باالترین ثواب هاست چنان که . 1

اى  لذا در وصف کسى که صرفاً براى زیارت پیامبر صلی اهلل علیه وآله به مدینـه بـرود و هـیچ انگیـزه    . واجب است

 .«بر من حقى است که در قیامت شفیع او باشم»: ر فرموده استنداشته باشد، خود پیامب

                                                           
إلى « صلی اهلل علیه وآله»أنه یجوز ویحسن التوسل، واالستغاثة، والتشفع بالنبی: إعلم» »:161ص«226:م»شفاءالسقام فی زیارت خیر االنام ،تقی الدین سبکی . 1

لومة لکل ذی دین، المعروفة من فعل األنبیاء والمرسلین ، وسیر السلف الصالحین، والعلماء والعوام من وجواز ذلك وحسنه من األمور المع. ربه سبحانه وتعالى

غمار، وابتدع ولم ینکر أحد ذلك من أهل األدیان، وال سمع به فی زمن من األزمان، حتى جاء ابن تیمیة، فتکلم فی ذلك بکالم یلبس فیه على الضعفاء األ. المسلمین

 .«یه فی سائر األعصارما لم یسبق إل

 .ادارة اسالمیات ،انار کلی الهور.2 ـ  6 ، همراه با ترجمه اردو، ص «ه56 1:م»المهند على المفند، موالنا خلیل احمد سهارنپورى .2
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قراردارد افضل على االطالق است و حتى بر عرش و کرسـى   آن جسدمطهرپیامبرصلی اهلل علیه وآله روى که زمینى. 2

 1.برترى دارد

ى آمرزش و مغفرت مـن  یا رسول اهلل برا: جایز است در برابر قبر شریف پیامبرصلی اهلل علیه وآله ایستاد و گفت.   

 2.خواهم مسلمان بمیرم شفاعت کن و یا با توسل به شما مى

ابوهریره از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله روایت کرده که حضرت عیسى علیه السالم هبوط نموده و مراسم حج . 5

طبیعى است که جواب . مده دهد و من جواب سالم او را مى دهد و بر قبر من حاضر شده و بر من سالم مى انجام مى

  .دادن هنگامى مصداق دارد که جواب دهنده سالم را بشنود

دهند از این رو بعضى  انجام مى... همه پیامبران در قبور خود با جسد مادى مانند دنیا زنده هستند و نماز، روزه و. 2

سنّت و مشایخ آنان بهتـر   نزد اهل. دتواند با همسرشان ازدواج کن اند که ارث آنان قابل تقسیم نیست و کسى نمى گفته

 .5آن است که در وقت زیارت و دعا رو به طرف چهره مبارك پیامبرصلی اهلل علیه وآله نمود

اند و عالوه بر شنیدن سالم  از بزرگان دیوبند نقل شده است که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله در قبر شریف زنده.  6

رسد و حتى اعمال امت نیـز   ضرت فرستاده شود توسط فرشتگان به ایشان مىاز نزدیك، سالمى که از دور به آن ح

شود که ثواب سـالم و صـلوات بـه     شود، ولى آنچه در این عصر شنیده مى توسط فرشتگان بر آن حضرت عرضه مى

 2...رسد بر خالف اجماع امت است روح حضرت نمى

 (مهم)تیمیه ابن نزد در توسل

وی در  .دیدگاه خود را در رابطه با توسل بیان نموده است ،«يلة في التوسل والوسيلةقاعدة جل»:ابن تیمیه در کتاب

قسمتی از این کتاب بیان می دارد که از لفظ توسل سه معنا اراده شده است که دو معنای آن مورد اتفاق میان 

توبه کشته خواهد  به گونه ای که هر کس منکر آن شود کافر و مرتد خواهد بود که در صورت عدم مسلمین است

 .شد

                                                           
 .59/همان . 1

 .51/همان. 2
 .128/همان.  

 .8 /همان. 5

 .129/همان. 2
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توسل به ایمان و به طاعت و تبعیت از پیامبر اکرم صلی اهلل : که اصل ایمان و اسالم است عبارت است از: معنای اول

که به اضطرار مشخص است  این قسم از توسل اصل دین می باشد: وی در بیان حکم این قسم می نویسد 1.علیه وآله

کفرش در نزد خاص و عام  مشخص و ظاهر می که چنین معنائی را منکر شود  هر کسکه از دین اسالم است؛ لذا 

 2.باشد

ابن . توسل به دعا و شفاعت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله و انتفاع مسلمانان از دعا و شفاعت آنحضرت: معنای دوم

 : تیمیه در بیان حکم این قسم از توسل می گوید

افر خواهد بود،؛ هر چند بداهت این صورت از صورت قبلی کمتر است؛ لذا اگر هر کس این معنا را نیز منکر شود ک

کسی از روی جهل این معنا را منکر شود به او شناسانده خواهد شد که در صورت اصرار بر انکار، چنین فردی مرتد 

 .خواهد بود

د؟ وی در توضیح گفتار ابن تیمیه در مورد معنای دوم توسل آنرا مختص به حیات مادی و روز قیامت می دان

 :خویش می گوید

اما شفاعت در روز قیامت، پس . اما دعا و شفاعت آنحضرت در حیات مادی را کسی از اهل قبله منکر نشده است

مذهب اهل سنت و جماعت از صحابه و تابعین و ائمه ی چهار گانه می باشد که آنحضرت به اذن خداوند در مورد 

ت می نمایند، اما تنها اهل توحید از شفاعت آنحضرت بهره می برند و اهل شرك از اهل کبائر از امت خویش شفاع

این شفاعت محرومند هر چند که محب آنحضرت باشند؛ لذا ابوطالب به واسطه ی عدم اقرار به توحید از آتش جهنم 

 (.که البته در اینجا ابن تیمیه خباثت باطنی خویش را به نمایش گذارده است!)خارج نمی شود؟

ابن تیمیه همچنین در راستای اعتقاد باطل خویش بیان می دارد؛ که طلب دعا و شفاعت بعد از رحلت پیامبر اکرم 

وی در علت عدم جواز چنین امری علت چنین منعی را بدعت و یا شرك و یا . صلی اهلل علیه وآله جایز نمی باشد

 .وسیله ی تحقق شرك می داند

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله؛ بلکه هیچ یك از انبیای الهی قبل از : مری می نویسدوی در بیان بدعت بودن چنین ا

که البته فساد چنین )ایشان چنین امری را تشریع ننمودند و هیچ یك از ائمه ی مسلمین نیز چنین کاری انجام ندادند؟

 (.دروغی آشکار می باشد

                                                           
1
 .هو أصل اإلیمان واإلسالم، وهو التوسل باإلیمان به وبطاعته: أحدهما .مران متفق علیهما بین المسلمینقد یراد به ثالثة أمور، یراد به أ( التوسل)ولفظ  . 

2
ومن أنکر التوسل به بأحد هذین المعنیین فهو کافر مرتد یستتاب، فإن . دعاؤه وشفاعته، وهذا أیضاً نافع یتوسل به من دعا له وشفع فیه باتفاق المسلمین: والثانی . 

 . قتل مرتداًتاب وإال
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 :واستی در تحقق شرك می نویسدوی همچنین در بیان علت شرك یا وسیله بودن چنین درخ

هیچکدام از انبیاء و صالحین در زمان خودشان مورد پرستش واقع نشدند؛ زیرا آنان از چنین  عملی نهی می نمودند، 

بخالف زمان وفاتشان که خواندن آنان وسیله و سببی است برای رسیدن به شرك؛ زیرا که شخص غائب و یا شخص 

شفاعت ایشان، ( طلب)لکه هنگامی که قلوب متوجه آنان می گردد بواسطه ی دعا و د؛ بمیت نهی از شرك نمی نماین

واقع می ( زیارت)چنین عملی منجر به شرك می گردد، پس او خوانده می شود و قبر و یا تصویرش مورد قصد 

 .شود؛ همچنان که مشرکین و بدعت گذاران از مسلمانان این عمل را انجام می دهند

 : زد ابن تیمیهتوسل به ذات در ن

توسل به : وی در بیان معنای توسل به ذات می گوید. ابن تیمیه معنای سوم توسل را، توسل به ذات معرفی می نماید 

از  مستقیم به ذات پیامبر صلی اهلل علیه وآله و یا در خواست، پیامبر صلی اهلل عله وآله به معنای قسم دادن خداوند

 1. آنحضرت می باشد

این : ودر وجه عدم جواز چنین توسلی با ادعایی گزاف می گوید! ؟ائل به عدم  جواز چنین توسلی استابن تیمیه ق

صورت از توسل را صحابه به هنگام مشکالت انجام نمی دادند، نه در حیات آن حضرت و نه بعد از حیات ایشان؛ نه 

که )ه نقل نگردیده است؛ وآنچه نقل شده واین قسم از توسل در ادعیه مشهور. کنار قبر آنحضرت و نه در جای دیگر

سندا دچار ضعف می باشند و احادیثی اند که مرسل و یا موقوف می باشند یا از کسانی نقل شده ( ناچیز می باشند

 !است که قولشان حجت نمی باشد؟

می جسته  این سخن ابن تیمیه در حالی است که وی در اقراری بیان می نماید که احمد بن حنبل به دعایی تمسك

که دو احتمال در مورد آن است که یکی از احتماالت توسل به ذات پیامبر صلی اهلل علیه وآله می باشد؛ همچنان که 

 :وی می نویسد

 بک أتوجه إني محمد یا تسليماً، وسلم عليه اهلل صلى الرحمة نبي محمد بنبيک إليک أتوجه إني اللهم)فهذا الدعاء»

ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسک المروذي (يب مما یرحمني وربي ربک إلى

فإن كان مقصود المتوسلين التوسل باإلیمان به . التوسل بالنبي صلى اهلل عليه وسلم في الدعاء، ونهى به  آخرون

  .«محل النزاع وبمحبته وبمواالته وبطاعته، فال نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو

                                                           
بعد مماته، ال عند  التوسل به بمعنى اإلقسام على اهلل بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذی لم تکن الصحابة یفعلونه فی االستسقاء ونحوه، ال فی حیاته وال: والثالث.  1

لك فی أحادیث ضعیفة مرفوعة وموقوفة أو عن من لیس قوله حجة هذا فی شیء من األدعیة المشهورة بینهم، وإنما ینقل شیء من ذ قبره وال غیر قبره، وال یعرف

 .کما سنذکر ذلك إن شاء اهلل تعالى
2
 .225:، فقره199:قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة، ابن تیمیة، ص.  
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همچنین مخالفت ابن تیمیه با توسل به ذات در حالی است که در روایات صحیح نقل شده از سوی اهل سنت؛ 

، و روایت توسل عمر به عباس و روایت نقل (که در دو داستان جدا نقل شده است)همچون روایت عثمان بن حنیف

البته ابن تیمیه از آنجا که قدرت نقد . ذات بیان گردیده استابن ابی الشیبه، مساله توسل به « المصنف»:شده در کتاب

سندی نصوص صحیح را ندارد؛ این روایات را بر خالف ظاهرشان حمل بر توسل به دعای پیامبر صلی اهلل علیه وآله 

 .و عباس نموده است

 توسل به ذات در روایات صحیح اهل سنت

 وآله و عباستوسل عمر به شخص پيامبر اكرم صلي اهلل عليه (  

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْینُ عَبْیدِ اللَّیهِ    »: محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح خود روایت می کند

نَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  كَیانَ إِذَا  األَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَ

فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّیلُ إِلَيْیکَ بِعَیمِّ نَبِيِّنَیا      قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْکَ بِنَبِيِّنَا

وسیله عباس بـن عبـدالمطلب از خـدا طلـب      عمر بن خطاب در خشکسالی به: گوید انس می  ؛قَالَ فَيُسْقَوْنَ. ا فَاسْقِنَ

کردی و اینـك   شدیم و ما را سیراب می خدایا ما همواره به وسیله پیامبرت به تو متوسل می: گفت کرد و می باران می

 .«شدند و آنها سیراب می: گوید می. ا سیراب کنشویم پس ما ر به وسیله عموی پیامبرمان به تو متوسل می

این توسل بیانگر توسل به ذات می باشدکه ابن تیمیه منکر وجود آن بود؛ حتی در زمان حیات پیامبر صلی اهلل علیـه  

 .وآله؛ لذا ابن تیمیه آنرا بر خالف ظاهرش حمل بر توسل به دعای آنحضرت نموده است

 صلي اهلل عليه وآلهيف به پيامبر توسل عثمان بن حن. 

 :حاکم نیشابوری روایت می کند

إِنْ »: فَقَیالَ . ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُعَافِيَنِي: وَسَلَّمَ فَقَالَ(وآله)عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِیرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ ...»

فَأَمَرَهُ أَنْ یَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَیُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ : قَالَ. فَادْعُهُ: قَالَ. « إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُشِئْتَ أَخَّرْتَ ذَلِکَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَ

                                                           
 .،دارالمعرفة لبنان1،ج1112صحیح البخاری،کتاب االستسقاء،حدیث. 1
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مَةِ، یَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِیکَ  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُکَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْکَ بِنَبِيِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْ»: وَیَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَيَقُولُ

هَذَا حَدِیثٌ صَیحِيحٌ عَلَیى شَیرْطِ الشَّیيْخَيْنِ، وَلَیمْ       .«إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتُقْضَى لِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِي فِيهِ

  .یُخَرِّجَاهُ

آمد، و گفت از خداوند بخواه به من صلی اهلل علیه وآله ور پیامبر مرد نابینائی حض: عثمان بن حنیف روایت می کند

اگر مایل هستی دعا کنم، و اگر مایل هستی صبر کن که این بهتر : فرمودصلی اهلل علیه وآله عافیت بخشد، پیامبر

ضوی خود دقت کند به او دستور داد وضو بگیرد و در و صلی اهلل علیه وآلهپیامبر. است، مرد نابینا گفت، دعا بفرمائید

 : و دو رکعت نماز بگزارد و این چنین دعا کند

صلی اهلل علیه وآله، پیامبر رحمت به تو متوجه  کنم و به وسیله پیامبرت محمد پروردگارا من از تو درخواست می

پروردگارا شوم تا حاجتم را برآورده بفرمائی،  شوم، ای محمد من درباره حاجتم به وسیله تو به خدایم متوجه می می

 ... شفاعت او را درباره من بپذیر

بودیم، طولی نکشید که این پیرمـرد بـر مـا     ما در محضر رسول خداصلَّی اللّه علیه و آله:عثمان ابن حنیف می گوید

 . وارد شد، گویی اصالً نابینا نبوده است

 5طبرانی،  هیثمی، 2ابن خزیمة، 1هبی،ذ 2حاکم نیشابوری، 6ابن ماجه، 2بیهقی، 5احمد،  نسائی، 2این روایت را ترمذی،

 .و دیگران نقل نموده اند و حکم به صحت حدیث نموده اند 6تقی هندی،م 2ابونعیم اصفهانی، 5طبرانی،

                                                           
1
 .بیروت – العلمیة الکتب دار، 1919و1181:المستدرك علی الصحیحین، النیسابوری، ح.  
 موقع وزارة األوقاف المصریة،، 922 ،ح125ص 1سنن الترمذى،محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذی، أبو عیسى، ج.  2

 .،موقع یعسوب11596و11592و11595:،ح169ص6السنن الکبری،نسائی،ج.  

 .،موسسةالرسالة12251ح نبل أبو عبداهلل الشیبانی،مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أحمد بن ح.  5

 موقع یعسوب، ،169ص6السنن الکبرى، ج.  2

 بیروت، –دار الفکر  ،82 1ح551ص1ماجه، ج ابن سنن.6

 .موقع جامع الحدیث ،212ص المستدرك على الصحیحین للحاکم، ج.  2
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این حدیث از جهت سند آنچنان استوار است که افرادی همچون ابن تیمیه نیز به صحت آن اعتراف نموده اند اما از 

 2.ست به تاویل حدیث زده اندآنجا که با عقائد آنها ناسازگار بوده د

  :روایت دیگري از عثمان بن حنيف.  

 :کند به سند صحیح از عثمان بن حنیف نقل می« المعجم الکبیر»طبرانی در 

کرد؛ تا  اش توجّهی نمی نمود، ولی عثمان به خواسته شخصی به جهت حاجتی مکرّر نزد عثمان بن عفّان مراجعه می

عثمان بن . مالقات کرده و از این موضوع شکایت کرد -که خود راوی است  -حنیف را که در بین راه عثمان بن  این

آبی را آماده کن و وضو بگیر؛ به مسجد برو و دو رکعت نماز بگزار و بعد از اتمام نماز، : حنیف به او گفت

نبيّک محمّد صلّي اللَّه عليه اللّهمّ إنّي أسألک وأتوجّه إليک ب»: پیامبرصلی اهلل علیه وآله را وسیله قرار ده و بگو

 . یاد آور گاه حاجت خود را به آن ،«إنّي أتوجّه بک إلي ربّي فتقضي لي حاجتي! وسلّم نبيّ الرحمة، یا محمّد

                                                                                                                                                                                           
 .بیروت –دار الکتب العلمیة .1919،ح211ص1نیسابوری،با تعلیقات ذهبی،جالمستدرك على الصحیحین،محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاکم ال.  1

 .بیروت –المکتب اإلسالمی .1219ح.222ص2صحیح ابن خزیمة،محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بکر السلمی نیسابوری،ج.2

 .هـ 1512 -بیروت  دار الفکر،. 668 ،ح262ص2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدین علی بن أبی بکر الهیثمی،ج.   

عبد المحسن بن إبراهیم , طارق بن عوض اهلل بن محمد : تحقیق .باب من اسمه ابراهیم.59ص ،ج1512أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی،،المعجم األوسط. 5

دار , المکتب اإلسالمی . 218ح.16 ص1ج.،سم الطبرانیالمعجم الصغیر،سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القا -الروض الدانی : ایضا؛القاهرة  -دار الحرمین ، الحسینی

 .عمان, بیروت  -عمار 

 .92 5معرفة الصحابة،ابو نعیم اصبهانی،من اسمه عثمان،ح. 2

 .ة الرسالةمؤسس. 16816و651 :،ح(هـ922: المتوفى )کنز العمال فی سنن األقوال واألفعال، عالء الدین علی بن حسام الدین المتقی الهندی البرهان فوری .  6

 .1512المدینة المنورة،الطبعة األولى ،  -مکتبة الغرباء األثریة  266ص1تلخیص کتاب االستغاثة،أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس،ج.  2
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گاه به سوی خانه عثمان روان شد، فوراً دربان  شخص یاد شده آن اعمال را انجام داد، آن: گوید عثمان بن حنیف می

سپس حاجتش را به طور کامل برآورد و به . بن عفّان برد، عثمان نیز او را احترام شایانی کرد آمد و او را نزد عثمان

 .... من همین اآلن به یاد حاجت تو افتادم و هر گاه بعد از این از ما حاجتی خواستی به نزد ما بیا: او گفت

علیه وآلـه بـودم کـه نابینـایی نـزد       این دستورازمن نبود، بلکه روزی خدمت پیامبرصلی اهلل: عثمان بن حنیف گفت

حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله ابتدا پیشنهاد کرد که صـبر کنـد   .حضرت آمد و از کوری چشم خود شکایت نمود

  1.سپس به او همین دستور را داد و آن شخص نیز بعد ازانجام آن بینا شد و به مقصود خود رسید .ولی او نپذیرفت

 :حدیث مالک الدار. 3

 این ،512،ص2ج الباری، فتح کتاب در حجر ابن. باشد می ذات به توسل در روایت صریحترین الدار مالك حدیث

 :نماید می اینچنین نقل شیبه ابی ابن مصنف کتاب از را داستان

 أصاب قال عمر خازن وكان الداري مالک عن السمان صالح أبي روایة من صحيح بإسناد شيبة أبي ابن روى»

 قد فإنهم المتک استسق اهلل رسول یا فقال وسلم عليه اهلل صلى النبي قبر إلى رجل فجاء عمر منز في قحط الناس

 .«الصحابة أحد المزني الحرث بن بالل هو المذكور المنام رأى الذي أن الفتوح في سيف روى وقد. الحدیث هلكوا

 مردم: نماید می روایت بوده عمر دار انهخز که الدار مالك از سمان ابوصالح طریق از صحیح اسناد با شیبه ابی ابن

 از امتت برای خدا رسول ای: گفت و آمد خدا رسول شریف قبر سوی به مردی. شدند قحطی دچار عمر زمان در

                                                           
عن أبی أمامة بن سهل بن ...» :حدیث متن.لالموص –مکتبة العلوم والحکم .  11 8،ح1 ص9المعجم الکبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی،ج.  1

أن رجال کان یختلف إلى عثمان بن عفان رضی اهلل عنه فی حاجة له فکان عثمان ال یلتفت إلیه وال ینظر فی حاجته فلقی ابن : حنیف عن عمه عثمان بن حنیف 

اللهم إنی أسألك وأتوجه إلیك بنبینا محمد صلى : ل فیه رکعتین ثم قل ائت المیضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فص: حنیف فشکى ذلك إلیه فقال له عثمان بن حنیف 

این حدیث را طبرانی در معجم صغیرنیزآورده ...اهلل علیه و سلم نبی الرحمة یا محمد إنی أتوجه بك إلى ربی فتقضى لی حاجتی وتذکر حاجتك

همچنین ابو نعیم اصفهانی در معرفة الصحابةاین روایت را ذکر می .نعما, بیروت  -دار عمار , المکتب اإلسالمی : الناشر  ،218،ح16 ص1ج:است

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، ثنا الْحَسَنُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِیسَى، ثنا ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِی -1:طرق حدیث ابو نعیم اینچنین است .الریاض –دار الوطن للنشر :،چاپ1929ص5کند،ج

رَوَاهُ عَبَّاسٌ الدُّورِیُّ عَنْ -2.فٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍشَبِیبُ بْنُ سَعِیدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمَدِینِیِّ، عَنْ أَبِی أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَیْ أَبُو سَعِیدٍ وَاسْمُهُ

یْمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ وَحَدِیثُ رَوْحٍ هُوَ عَنْ کَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ عَنْهُ فِی جُمْلَةِ حَدِیثِ شُعْبَةَ، وَحَمَّادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَعَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ذَ

 .أَبِی أُمَامَةَ، عَنْ عَمِّهِ
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 کتاب در عمر بن سیف: گوید می سپس حجر ابن. شدند هالك( آبی بی از)آنان که چرا نما؛ باران طلب خداوند

 .است بوده صحابه از یکی مزنی حرث بن بالل دیده را خواب این که کسی نموده روایت ،«الفتوح»

 

 چه؟ یعنی صحیح اسناده

 مورد باید اینجا در که ای نکته است؛ گردیده نقل صحیح اسناد به خبر این گوید می روایت این به حکم در حجر ابن

 . دارد تفاوت صحت به حکم با ،«صحیح اسناد» که است این گیرد قرار توجه

 باشد؛ می شرط روایت اعالل عدم و شذوذ عدم و اتصال و راوی ضبط تمامیت و عدالت شرط پنج صحیح رخب در

 .باشد می آخر شرط دو فاقد که صحیح اسناد بخالف

 در لکهنوی. باشند نداشته تفاوتی صحت به حکم با صحیح اسناد مواردی در است ممکن که داشت توجه باید باز اما

 ان»: دارد می بیان صحیح اسناده و صحیح حکم دو بین تفاوت بیان در چهارم ایقاظ در «التکمیل و الرفع»کتاب

 و قادحة علة له یذكر لم و االسناد صحيح: قوله علي اقتصر اذا( حدیث علم در سرشناس افراد)منهم المعتمد المصنف

 خود گفتار در حدیث علم ناسانسرش از معتمد مصنفین اگر ؛«نفسه في صحيح بانه الحكم منه فالظاهر فيه، یقدح لم

 که است این آنان گفتار از ظاهر پس ندارند، بیان تضعیفی و اشکال و نمایند بسنده االسناد صحیح ی جمله این به

 که آنجا اما باشند می متفاوت هم با حکم دو این چند هر بنابراین(. متنا و سندا.)اند نموده حدیث صحت به حکم

 در حدیث که است آن ظاهر ننماید، روایت متوجه را اشکالی و نماید حکم اینگونه بریخ بر حدیث بزرگان از یکی

 در حدیث زیرا شود؛ نمی نامیده حدیث اصطالحا الدار مالك خبر که داشت توجه باید البته. باشد می صحیح او نزد

 .وآله بوده باشد علیه اهلل صلی بیانگر قول و یا فعل و یا تقریر پیامبر که شود می گفته خبری به اصطالح

 
 

 
 

 

 


