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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

 به صلى اللّه عليه وآلهترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل... 
 .رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئني و رسالت پيام

سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفتاللّه عليه وآلهصلى 

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به  ادامه اين راه اهلى در هجدهم ذى
 .پرده شدسعليه السالم  يعىن امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهخنستني رادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

، نعمت اهلى متام و دين اسالم عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
اين چنني شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها ديِن مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلى اللّه عليه وآلهرب ديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيام
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلى اللّه عليه وآلههدايت و راهربى را پس از رحلت پيامرب خدا 

آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در حتير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطاىن، حقايق اسالم را  بت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيسكتا
 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود كه مهچون آفتاب جهان ـ

، صلى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمط امري مؤمنان على توس 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
قيقت را براى مهگان ها و پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و ح ها، شبهه دودىل

 .اند آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، 
مهچون ستارگاىن پرفروز .  . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف عالّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مري
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، عليهم السالمق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت  چرا كه اينان در مسري دفاع از حقاي؛درخشد مى
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق 
 پرداخته است، عليه السالمواليت امري مؤمنان على تابناك دين مبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و 

 .باشد پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان  ه، آنكار خود قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم ل

 .و تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسالمى آشنا مى

وىلّ عصر، امام زمان اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت 
 . قرار گريدعجل اللّه تعاىل فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

بريته حممد وآله الطيبني الطاهرين، احلمد للّه رب العاملني، والصالة والسالم على خري خلقه وأشرف 

 .ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني، من األولني واآلخرين

 گفتار پيش

بر كسى پوشيده نيست كه سنت نبوى، دومني منبع از منابع احكام اسالمى نزد مسلمانان است 
 اين رو پس از ـ از ها در حنوه رسيدن به سنت آن حضرت اختالف نظر وجود دارد گرچه بني آن ـ

نظري اسالمى و اخالق كرميه از سنت نبوى  قرآن كرمي، احكام اهلى و اصول عقايد ديىن و معارف ىب
 .گردد استخراج مى

است و مهان  فراتر اين كه سنت نبوى بيانگر مطالىب است كه در قرآن به صورت امجال بيان شده
 .توضيح مطالب سربسته آن استهاى آن و  مفسر اامات موجود در قرآن، مقيد مطلق

ـ تبعيت كرده  از خبشى كه ثابت شده و به ما رسيده است بنا بر اين، ما وظيفه دارمي از سنت ـ
هاى  ما در متام شئون و مراحل زندگى فردى و اجتماعى به آن نيازمندمي، اما دست. و به آن عمل كنيم

و اين مطلىب ... اند اساس هوى و هوس و اهداف خود، سنت شريف نبوى را به بازى گرفتهگنهكار بر 
 .است كه حقيقت آن به ثبوت رسيده است و مهه به آن اعتراف دارند

شناس به احاديثى كه به دستشان رسيده  بنا بر اين داليل و موارد ديگر، علما و دانشمندان حديث
هاى  و بدين ترتيب كتاب. اند ز نادرست و حق از باطل اقدام كردهاند و به تشخيص درست ا پرداخته
به ) كه حاوى احاديث جعلى هستند(هاى موضوعات  و كتاب) كه حاوى احاديث صحيحند(صحاح 
 .وجود آمد

در معيارهاىي كه براى جداسازى هاى جعل و حتريف،  وىل حقيقت اين است كه اغراض و انگيزه
نيز از احاديث جعلى و » صحاح«هاى  از اين رو كتاب... و پريايش اتخاذ شده نيز رخنه كرده است

نيز يافت » موضوعات«هاى  از طرىف حقايق و احاديث صحيحى در كتاب. اباطيل خاىل نيستند
ها، درباره  ه است كه در آنهاىي واداشت اى را به تأليف كتاب و مهني موضوع عده... شود مى
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آمده است سخن گويند، و عده ديگر را واداشته است تا در » صحاح«هاى  اشكاالتى كه در كتاب
البته ما در برخى از سلسله ... ها را بررسى منايند به كنكاش پرداخته و آن» موضوعات«هاى  كتاب
 .امي هاى اعتقادى منتشر شده، به اين موضوع پرداخته پژوهش

هاى صحاح  از نويسندگان كتاب اى عده. مناييم ينك موضوع ديگرى را در اين زمينه بررسى مىا
 :اند كه آن حضرت فرمود  نقل كردهاللّه عليه وآله صلى خدا اهل سنت، حديثى را از پيامرب

 ؛ ـ أيب بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي ـ

 .پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد

ها در  از اين رو علماى آن... اند ها اين را صحيح دانسته يگرى نيز به تبعيت از آنو افراد د
 .اند مباحث علمى به اين حديث استناد كرده

ترين داليل بر امامت ابوبكر و عمر  هاى عقايد، و در حبث امامت اين را از قوى آنان در كتاب
 .اند  قرار دادهصلى اللّه عليه وآلهپس از رسول خدا 

ر فقه نيز با استدالل به اين حديث فتواى شيخني را در موارد اختالىف، بر نظر ديگر صحابه د
 .اند ترجيح داده

 چرا كه اتفاق ؛كنند به اين حديث احتجاج واستدالل مى... مهچنني در اصول، در حبث امجاع
نظر دارند، جايز دانند و خمالفت با آن دو را در موردى كه بر آن اتفاق  نظر آن دو را حجت مى

 .دانند منى

 آيا به راسىت اين حديث صحيح است؟: اينك اين پرسش مطرح است

هاى عامه در اسانيد  ما در پاسخ به اين پرسش، به بررسى و نقد اين حديث پرداختيم و در كتاب
تا، به آن تتبع منودمي و در پرتو كالم علماى بزرگشان در اين اسانيد دقّت نظر كردمي و در اين راس

گاه در منت و  آن. ها در مورد آن حديث دست يافتيم تصرحياتى از گروهى از بزرگان و پيشوايان آن
 .معناى آن انديشيدمي و نظرياتى را در اين زمينه ارائه دادمي

كتاىب كه فراروى مشا است در بردارنده حتقيقى درباره اين حديث است كه در سه خبش تنظيم 
 .گردد و پژوهشگران تقدمي مىشده و به دانشمندان 

خواهيم كه ما را به صراط مستقيم خود راهنماىي كند و اعمال ما را براى  از خداى سبحان مى
 .به راسىت كه او ترين درخواست شونده است. خودش خالص گرداند

 على حسينى ميالنى
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 ها و تأمالتى در اسناد حديث اقتدا دقت
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 تأمالتى در اسناد حديث اقتدا

اهل تسنن . يكى از احاديث مشهورى كه در فضايل ابوبكر و عمر نقل شده، حديث اقتدا است
 وىل بخارى و مسلم آن را ؛اند اين حديث را از تعدادى از صحابه، و با سندهاى گوناگون نقل كرده

 .اند  خود نقل نكردهصحيحدر 

بيشتر . بن مسعود نقل نشده است  از حذيفه و عبداللّهاين حديث در هيچ يك از صحاح جز
ها  اند اعتقاد ندارند و بيشتر آن بزرگان اهل سنت به پذيرش مناقىب كه بخارى و مسلم آن را نقل نكرده

 .اند صحيح نيست چه صاحبان صحاح از آن اعراض كرده معتقدند كه آن

تبار ساقط است، و يا حداقل رواياتى كه از غري بنا بر اين، حديث اقتدا يا به طور كلّى از درجه اع
 .اعتبار خواهد بود مسعود نقل شده است ىب از حذيفه و ابن

البته . كنيم ما در اين جمموعه، متام سندهاىي را كه از صحابه نقل شده است به دقّت بررسى مى
يد، و در مورد ديگران مسعود نقل شده است اهتمام خواهيم ورز بيشتر به سندهاىي كه از حذيفه و ابن

 .كنيم به قدر ضرورت اكتفا مى

 :حديث اقتدا از اين افراد نقل شده است

 ؛بن ميان  ـ حذيفة١
 ؛بن مسعود  ـ عبداللّه٢
 ؛الدرداء  ـ ابو٣
 ؛بن مالك  ـ انس٤
 ؛بن عمر  ـ عبداللّه٥
 .هذيل بن اىب  ـ مادر بزرگ عبداللّه٦

را به دقّت مورد بررسى قرار   حديث، راويان آندر اين خبش ضمن معرىف اسناد خمتلف اين
  .دهيم مى
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 روايت حذيفه

 بن حنبل سند امحد

 :كند بن حنبل اين گونه روايت مى حديث اقتدا را امحد

بن خراش، از حذيفه براى ما نقل  بن عمري، از ربعى بن عيينه، از زائده، از عبدامللك سفيان
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامرب  مى

 .)١(»پس از من از ابوبكر و عمر پريوى كنيد«

 :گويد وى هم چنني مى

بن  بن خراش بود، از ربعى ربعى)٢(بن عمري، از فردى كه موالى وكيع از سفيان، از عبدامللك
 نشسته بودمي كه )٣(صلى اللّه عليه وآلهحضور پيامرب كند كه ما در  خراش، از حذيفه براى ما نقل مى

 :حضرتش فرمود

و به  به آن دو فردى كه پس از من هستند اقتدا كنيد ـ. دامن چه قدر در ميان مشا هستم منى«
مسعود براى مشا نقل كرد،  ـ و به پيمان عمار متسك كنيد و آن چه را كه ابن ابوبكر و عمر اشاره كرد

 .)٤(»تصديق كنيد

 سند ِترمذى

 :گويد جا كه مى كند، آن ىِترمذى نيز اين حديث را روايت م

بن عمري از ربعى از حذيفه براى ما  بن عيينه از زائده از عبدامللك بن صباح بزاز از سفيان حسن
 :فرمودصلى اللّه عليه وآله كند كه رسول خدا  نقل مى

 .»پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

: نويسد گاه در ذيل آن مى كند، آن مسعود نقل مى وى اين حديث را در مهان خبش از ابن
 . است)٥(»حديث حسن«اين حديث، : ابوعيسى گويد

بن عمري از فردى كه  بن ثورى نيز اين حديث را از عبدامللك سفيان: گويد ِترمذى در ادامه مى
 . روايت كرده استصلى اللّه عليه وآلهى ربعى بود، از ربعى، از حذيفه از پيامرب موال

                                                           
 .٢٢٧٣٤، حديث ٥٢٨ / ٦: مسند امحد) ١(
يعىن فردى كه نامش بعد  كسى كه توسط فرد ديگرى ـ«يا » برده آزاد شده«در سلسله اسانيد، به معناى » موىل«كلمه ) ٢(

 .آمده است» هم پيمان«و گاهى به معناى » ـ مسلمان شده گريد از كلمه موىل قرار مى
 به صورت ناقص اللّه عليه وآله صلى خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامرب) ٣(

 .امي صلوات را به صورت كامل آورده آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و) ابتر(
 .٥٣٣ / ٦: مسند امحد) ٤(
 .حديث حسن به اصطالح اهل تسنن، خرب مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند) ٥(



 MM

بن منيع و عده ديگرى براى ما نقل كردند كه نظري اين روايت را  امحد: گويد هم چنني مى
بن عيينه در اين حديث تدليس  سفيان. بن عمري، روايت كرده است بن عيينه از عبدامللك سفيان

بن عمري نقل كرده است و گاهى نيز از زائده نقل  گاهى حديث را از زائده، از عبدامللك. كرد ىم
بن عمري، از هالل  بن سعد، از سفيان ثورى، از عبدامللك از طرىف، اين حديث را ابراهيم. نكرده است

 .)١( نقل كرده استصلى اللّه عليه وآلهموالى ربعى، از ربعى از حذيفه از پيامرب 

بن عمري، از موالى  بن غيالن، از وكيع، از سفيان، از عبدامللك دهد كه حممود ِترمذى ادامه مى
 .)٢(»...نشسته بودمي«: بن خراش، از حذيفه براى ما نقل كرد و گفت ربعى، از ربعى

 :ماجه نيز با سند خود اين گونه نقل كرده است اين حديث را ابن

بن ميان  بن خراش نقل شده كه حذيفة بن خراش، از ربعى بن عمري، از موالى ربعى از عبدامللك
 :فرمودصلى اللّه عليه وآله رسول خدا : گويد مى

 .)٣(...قدر بقائي فيكمإني ال أدري ما 

 . ...دامن چه قدر در ميان مشا هستم منى

 اسناد حاكم

 :حاكم نيز با اسناد خود چنني نقل كرده است

از رسول خدا : گويد  مىاللّه عنه رضى بن خراش نقل شده كه حذيفه بن عمري از ربعى از عبدامللك
 :فرمايد  شنيدم كه مىصلى اللّه عليه وآله

 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و از روش عمار پريوى مناييد و راه يابيد، و ؛بعد از من به آن دو«
 .»عبد متسك كنيد اُم به دستور و سفارش ابن

صلى اللّه گويد كه رسول خدا  مىرضى اللّه عنه  هم چنني وى از ربعى نيز نقل كرده است كه حذيفه

 : فرمودعليه وآله

پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و از روش عمار پريوى مناييد و راه يابيد، و هر گاه «
 .»عبد براى مشا حديث گفت، تصديقش كنيد اُم ابن

صلى كند كه رسول خدا   مىاو هم چنان از هالل موالى ربعى ، از ربعى بن خراش از حذيفه نقل

 : فرموداللّه عليه وآله

 .»بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

                                                           
 .، كتاب مناقب، باب مناقب اىب بكر و عمر٣٧٥ ـ ٣٧٤ / ٥: سنن ِترمذى) ١(
 .٣٨٢٥بن ياسر، حديث  كتاب مناقب، باب مناقب عمار، ٤٣٩ / ٥: سنن ِترمذى) ٢(
 .٩٧ بكر، حديث ، باب فضائل اصحاب رسول اللّه، فضل اىب١١٨ و ١١٧ / ١: ماجه سنن ابن) ٣(
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بن ميان  كند كه حذيفة بن خراش نقل مى بن عمري، از ربعى وى با سند خود از عبدامللك
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  گويد كه رسول مى

 روش عمار پريوى مناييد و راه يابيد، و به دستور و بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و از«
ك كنيد سفارش ابن اُمعبد متس«. 

 :گويد حاكم پس از نقل اين حديث مى

اين سند . اين حديث، از مجله گرانقدرترين احاديثى است كه در فضايل شيخني روايت شده است
 نيز از مسعر )١(بن عمر االُبلى و وكيع و حفص. را حيىي محاىن از ثورى و مسعر تقويت كرده است

چنني  اند، و هم عيينه اكتفا كرده گاه محيدى و ديگران فقط به روايتش از ابن آن. اند قويت كردهت
با توجه به آن چه ذكر . عيينه تقويت كرده است بن طباع نيز اين ِاسناد را از ابن بن عيسى اسحاق

 اين حديث را ذكر )بخارى و مسلم(شود، گرچه آن دو  كردمي، صحت اين حديث بر ما ثابت مى
 .)٢(نكرده باشند

 نقد سند

بن ميان و از منابع متفاوت نقل شد، اينك سند اين حديث  اكنون كه حديث اقتدا از طريق حذيفة
 :شود  نقد مىاين چند سند از دو حمور. مناييم را بررسى مى

منايد  بن ميان است، و خواننده گرامى مالحظه مى  ـ مشهورترين طريق اين حديث از حذيفة١
 .شود منتهى مى» بن عمري عبدامللك«: كه مهه سندها به

امحد . اند  و بسيار ضعيف دانسته)١(، پراشتباه، مضطرب احلديث)٣(عاملان رجاىل او را فردى مدلّس
از او بيش از پانصد حديث نديدم كه در . با وجود نقل روايات اندك، مضطرب احلديث است: گويد مى

 .)٢(استها خطا و اشتباه كرده  بسيارى از آن

                                                           
 مهان حديثى كه حاكم سعى بسيار ؛كنيم كه حمور اين حديث است بن عمري اكتفا مى در نقد سند، تنها به عبدامللك) ١(

 زيرا كه حرص حاكم در به كار بردن تعابري اغراق آميز پريامون رواياتى كه در ؛كرده است كه آن را صحيح جلوه دهد
را كه در » بن عمر ابلى حفص«عدى، نام  در حاىل كه ابن. آمده است از بخارى و مسلم بيشتر بوده استمدح شيخني 

احاديث او يا مهه منكر املنت «: گويد مى» اقتدا« آورده و پس از نقل حديث الكامل ىف الضعفاءروايت آمده است، در 
 .٢٨٨ / ٣: ملالكا ؛»تر است هستند و يا منكر اإلسناد، و او به ضعف نزديك

 ]سند[در آن «: گويد  مىاألوسطـ در  پس از نقل حديث از ِترمذى و طرباىن ـ» حيىي محاىن«و حافظ هيثمى در مورد 
، كتاب مناقب، باب فضل ٤٨٥ ـ ٤٨٤ / ٩: جممع الزوائد ؛»بن عبداحلميد محاىن آمده است و او ضعيف است حيىي
 .بن ياسر واهل بيته عمار

 .٤٤٥٥ و ٤٤٥١بن اىب قحافه، حديث   ، كتاب معرفت صحابه، باب ابوبكر٨٠ ـ ٧٩ / ٣: مستدرك) ٢(
ديث در يك تقسيم بندى كلّى تدليس در اصطالح علم احل. پوشاند كند وعيب را مى يعىن كسى كه تدليس مى: مدلّس) ٣(

 :دو نوع است
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امحد او را واقعاً ضعيف : گويد كند و مى بن منصور، عبدامللك را اين گونه توصيف مى اسحاق
 .)٣(داند مى

 .)٤(كند خطا مىاو ضعيف است و : بن حنبل در مورد ديگرى نيز گفته است امحد

 خود حديث اقتدا و احاديث ديگرى را از ؛مسندبن حنبل در  به راسىت عجيب است كه امحد
وصف كرده است نقل » اشتباه و خطا داشنت در نقل حديث«و » ضعف«عبدامللك كه خودش او را به 

 !. قرار داده استكند وبا اين حال اين كتاب را بني خود و خدا حجت مى

 .)٦( است)٥(خملّط: گويد معني در مورد او مى ابن

 .)٧(عبدامللك حافظه قوى نداشت، حفظ او دستخوش تغيري شد: گويد اِتم مىابوح

 .)٨(اند او را به داشنت حافظه قوى وصف نكرده: گويد وى در مورد ديگرى مى

 .)٩(پسنديد شعبه او را منى: گويد خراش مى ابن

 را حكايت )١٠(جوزى نام او را ذكر كرده و در موردش از ديگران جرح ابن: گويد ذهىب مى
 .)١٢( او چيزى ذكر نكرده است)١١( وىل درباره توثيق؛كرده است

 .)١٣(او مدلِّس بود: گويد حجر عسقالىن در وصف عبدامللك مى ابن

                                                                                                                                                                      
كند كه او را نديده يا حديث را از او نشنيده  تدليس در اسناد، به اين معنا است كه راوى حديث را از كسى نقل مى) الف

: در مورد تدليس گفته شده است. تلقّى شود» صحيح«يا » حسن«باشد، يا يك راوى ضعيف را اسقاط كند، تا حديث 
 .»اخو الكذبالتدليس «
اى غري  تدليس در صفات راوى توسط ناقلني، بدين معنا است كه به قصد خمفى داشنت حقيقت، راوى را با صفاتى يا كنيه) ب

 .واقعى وصف كند يا بنامد
حديثى است كه منت يا سندش به حديث مضطرب . كند يعىن كسى كه احاديث مضطرب نقل مى: مضطرب احلديث) ١(

 .هاى خمتلف نقل شده باشد، به گونه اى كه شكل اصلى و واقعى آن مشخص نشود گونه
 . و منابع ديگر٣٦٠ / ٦: ذيب التهذيب) ٢(
 .٤٠٦ / ٤: ، ميزان االعتدال٣٦٠ / ٦: ذيب التهذيب) ٣(
 .٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال) ٤(
دهد از چه كسى نقل كند و صحيح و ناصحيح را با  شناسى، خملّط به كسى گويند كه امهيت منى در اصطالح حديث) ٥(

 .منايد كند و نقل مى هم خملوط مى
 .٣٦٠ / ٦: ، ذيب التهذيب٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال) ٦(
 .٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال) ٧(
 .٣٦٠ / ٦: ذيب التهذيب) ٨(
 .٤٠٦/  ٤: ميزان االعتدال) ٩(
 .ذكر كردن عيوب و موارد منفى يك راوى: جرح) ١٠(
 .موثّق دانسنت: توثيق) ١١(
 .٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال) ١٢(
 .٦١٨ / ١: تقريب التهذيب) ١٣(
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ـ را كه  بن مسهر صيداوى يا قيس بن يقطر ـ از طرىف مهني عبدامللك كسى است كه عبداللّه
 . به كوفه بود، سر بريدعليه السالمفرستاده امام حسني 

 را از باالى عليه السالمحسني  زياد، فرستاده و سفري امام ن ابناند كه وقىت به فرما در تاريخ آورده
بن عمري كنار بدن او حاضر شد و سر او را   عبدامللك؛قصر به پايني انداختند، هنوز رمقى در جان او بود

 .)١(!!خواستم او را راحت و آسوده منامي من فقط مى: وقىت به او ايراد گرفتند، گفت. بريد

بن  بن خراش نشنيده است و ربعى نيز از حذيفة بن عمري اين حديث را از ربعى  ـ عبدامللك٢
 .ميان نشنيده است

به خاطر عبدامللك در اين : گويد حجر مى اين مطلب را مناوى ذكر كرده و گفته است كه ابن
اين : گويد حزم مى ابوحاِتم آن را داراى اشكال دانسته است و بزار نيز مانند ابن. حديث اختالف است
 اما براى حديث ؛ زيرا عبدامللك آن را از ربعى و ربعى از حذيفه نشنيده است؛حديث صحيح نيست
 .)٢(شاهدى وجود دارد

مهان طور كه حاكم نيشابورى و مناوى بر آن  مسعود است ـ آرى، اگر شاهد حديِث ابن
 و اگر شاهد حديث، طبق سند ديگرى از ؛ـ به زودى اشكال آن را مطرح خواهيم كرد تصريح كردند

 :كند ربعى، حذيفه است، آن حديث را ِترمذى اين گونه نقل مى

بن  بن هرم، از ربعى بن عالء مرادى، از عمرو  ساملبن سعيد اموى، از وكيع، از بن حيىي سعيد
 :گويد كند كه مى خراش، از حذيفه نقل مى

دامن چقدر در ميان مشا خواهم  منى«:  نشسته بودمي حضرتش فرمودصلى اللّه عليه وآلهحضور پيامرب 
 .»بود

 .)٣(»قتدا كنيدپس از من به آن دو ا«: كرد فرمود گاه در حاىل كه اشاره به ابوبكر و عمر مى آن

 :كند حزم اين گونه نقل مى اين روايت را ابن

دخيل، از عقَيلى، از  بن فرضى، از ابن اين حديث را از يكى از اصحامبان، از قاضى اىب وليد
عبداللّه  بن خراش و اىب بن هرم، از ربعى مل مرادى، از عمروبن فضيل، از وكيع، از سا بن امساعيل حممد
  .)٤(امي ـ از حذيفه اخذ كرده مردى است از اصحاب حذيفه ـ

  

 

                                                           
 .١٨٦: السالم عليه ، مقتل احلسني١٧٨ و ١٧٧ / ١: ، روضة الواعظني٣٥ ـ ٣٣ / ٣: تلخيص الشاىف) ١(
 .٧٣ و ٧٢ / ٢: فيض القدير) ٢(
 .٣٦٨٣، كتاب مناقب، باب مناقب اىب بكر و عمر، حديث ٣٧٥ / ٥: سنن ِترمذى) ٣(
  .٨٠٩ / ٦: اإلحكام يف اصول األحكام) ٤(
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 نگاهى به سند اين حديث

اكنون . در سند اين حديث نام سه تن از راويان وجود دارد كه قابل بررسى و دقّت نظر است
 :مناييم شناسان بررسى مى ها را طبق نظر رجال آن

 بن عالء مرادى  ـ سامل١

ـ  مهان طور كه پيش از اين آمد حزم پس از نقل آن روايت ـ ابن. اين راوى حمور حديث است
 .سامل از نظر نقل حديث ضعيف است: گويد مى

 .)١(اند ضعيف دانستهمعني و نساىي او را  ابن: گويد  درباره وى مىميزان االعتدالذهىب در 

 .)٢(سامل ضعيف مشرده شده است:  در شرح حال او آمده استالكاشفدر كتاب 

كند  معني نقل مى دورى از ابن:  نيز درباره او اين گونه گفته استذيب التهذيبصاحب كتاب 
 .)٣(كه سامل ضعيف احلديث است

جارود وى را ضعيف دانسته  عقَيلى او را ذكر كرده و ابن:  آمده استلسان امليزاندر كتاب 
 .)٤(است

 بن هرم  ـ عمرو٢

 .)٥(بن هرم است كه قَطّان او را ضعيف دانسته است يكى ديگر از راويان حديث مزبور عمرو

 بن جراح  ـ وكيع٣

 .)٦(اند شناسان او را مورد طعن و عيب قرار داده بن جراح است كه رجال سومني راوى وكيع

غري از اين سه راوى، در بيشتر طرق سند حديثى كه از حذيفه نقل شده است، فردى با عنوان 
 .حزم فرد جمهوىل است جود دارد كه طبق تصريح ابنو» بن خراش موالى ربعى«

حزم  ابن. اسم برده شده كه او نيز جمهول است» هالل«البته در بعضى از طرق از اين موىل با نام 
 :گويد در اين مورد مى

اند در حاىل كه اين شخص جمهول و  برخى اين فرد را با نام هالل، موالى ربعى ذكر كرده
 .)٧( معلوم نيست كه او كيستناشناخته است و اصالً

                                                           
 .١٦٦ / ٣: ميزان االعتدال) ١(
 .٢٩٧ / ١: الكاشف) ٢(
 .٣٣٨ / ٣: ذيب التهذيب) ٣(
  .٨ / ٣: لسان امليزان) ٤(
 .٣٤٩ / ٥: ميزان االعتدال) ٥(
 .١٢٧ / ٧: مهان) ٦(
  .٨٠٩ / ٦: اإلحكام يف اصول األحكام) ٧(
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 روايت ابن مسعود

 :كند مسعود را اين گونه نقل مى ِترمذى روايت ابن

بن  پدرم، از پدرش، از سلمة: بن كهيل براى ما روايت كرد بن سلمة بن حيىي بن امساعيل ابراهيم
 صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا : گويد مسعود مى ل كرد كه ابنمسعود نق الزعراء، از ابن كهيل، از أىب

 :فرمود

 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پريوى مناييد و به ؛پس از من به آن دو صحاىب من«
 .)١(»مسعود متسك كنيد دستور و سفارش ابن

 :گويد حاكم پس از نقل اين حديث از حذيفه مى

بن اسحاق، از  بن مسعود يافتيم كه ابوبكر شاهدى براى اين حديث با سند صحيح از عبداللّه
بن كهيل براى ما روايت كرد كه  بن سلمة ىيبن حي بن امساعيل بن حنبل، از ابراهيم بن امحد عبداللّه
روايت كرد كه رسول رضى اللّه عنه بن مسعود  الزعراء، از عبداللّه براى ما پدرم، از پدرش، از اىب: گفت
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا 

 و  يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پريوى مناييد و به دستور؛پس از من به آن دو«
 .)٢(»مسعود متسك كنيد سفارش ابن

 نقد و بررسى اين سند

 :اين روايت نيز مانند روايت حذيفه، از چند جهت قابل نقد و بررسى است

 اين سند را فقط از طريق حديث :گويد داند و مى  ـ ِترمذى اين سلسله سند را ناشناخته مى١
 .شناسيم بن كهيل مى بن سلمة حيىي

 :گويد مشرد و مى ِترمذى پس از بيان اين سخن، حيىي را با اين تعبري ضعيف مى

بن  بن سلمة ما آن حديث را تنها از طريق حيىي.  است)٣(»غريب«مسعود  اين حديث از طريق ابن
 .)٤(بن سلَمه در حديث تضعيف شده است شناسيم و حيىي كهيل مى

بن كهيل در اين اسناد، فردى ضعيف، متروك، منكر  بن سلمة  ـ طبق نظر رجال شناسان، حيىي٢
 .امهيت است  و ىب)٥(احلديث

                                                           
 .٣٨٣١بن مسعود، حديث  ، كتاب مناقب، باب مناقب عبداللّه٤٤٢ / ٥: سنن ِترمذى) ١(
 .٤٤٥٦ بن اىب قحافه، حديث  ، كتاب معرفت صحابه، باب ابوبكر٨٠ / ٣: مستدرك حاكم) ٢(
 سندى كه به آن عده  وىل راوى، آن را با؛اى از صحابه نقل شده و مشهور شود روايت غريب روايىت است كه از عده) ٣(

 .كند شود نقل مى منتهى منى
 .٣٨٣١بن مسعود، حديث  ، كتاب مناقب، باب مناقب عبداللّه٤٤٢ / ٥: سنن ِترمذى) ٤(
 .حديث منكَر حديثى است كه مضمونش مورد تأييد نباشد. كند كسى كه حديث منكَر نقل مى: منكر احلديث) ٥(
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 .ستحيىي در حديث تضعيف شده ا: گويد ِترمذى درباره او مى

. داند معني، حيىي را ضعيف مى ابن: كند مقِْدسى نظر ديگران را در مورد او اين گونه بيان مى
در احاديث او احاديث منكر وجود : گويد بخارى مى. قوى نيست: گويد حاِتم در مورد او مى ابو
 .)١(او در نقل حديث ضعيف است: گويد ِترمذى مى. حيىي ثقه نيست: گويد نساىي مى. دارد

 .)٢(حيىي از نظر نقل حديث ضعيف است: گويد آورد و مى ذهىب نيز از او سخن به ميان مى

ِحبان نيز او را در  ابن: گويد مىحجر سخنان رجال شناسان را در مورد حيىي مطرح كرده و  ابن
. شود وى بسيار منكر احلديث است و به احاديث او احتجاج منى: ميان ضعفا ذكر كرده و گفته است

نمري درباره او اين گونه ابراز نظر  ابن. حيىي متروك احلديث است: گويد  در مورد او مىالكىننساىي در 
آورد و  دارقُطْىن در دو مورد از او سخن مى. شته شودحيىي از كساىن نيست كه حديثش نو: كند مى
: گويد عجلى نيز درباره او مى. ضعيف است: گويد  و در مورد ديگر مى؛حيىي متروك است: گويد مى

 .)٣(...او از نظر نقل حديث ضعيف است

خورد كه او فردى ضعيف   به چشم مىبن سلَمه نيز بن حيىي  ـ در اين سلسله سند، نام امساعيل٣
 .)٥(روايات امساعيل متروكند: گويند دارقُطْىن، ازدى و ديگران در مورد او مى.  است)٤(و متروك

او در نقل . بن حيىي است بن امساعيل  ـ فرد ديگرى كه در اين سند قابل بررسى است، ابراهيم٤
 .انگار، متروك، ضعيف و مدلِّس است حديث سهل

انگار دانسته و  زرعه او را در نقل حديث سهل ابو: گويد ذهىب او را اين گونه معرىف كرده و مى
 .)٦( دانسته استحاِتم او را متروك ابو

 وىل چون ؛پدرم حديث او را نوشت: حاِتم گفت اىب ابن: گويد حجر درباره ابراهيم مى ابن
زرعه درباره او سؤال  من از ابو. برد رفت و مرا نيز به نزد او منى اى به او نداشت، به نزد او منى عالقه
 سپس پدرش را رها كرد و ؛كرد شود كه او احاديث را از پدرش نقل مى گفته مى: او پاسخ داد. مكرد

 . زيرا عمويش نزد مردم مشهورتر بود؛آن احاديث را به عمويش نسبت داد

نمري او را  از مطين نقل شده است كه ابن: گويد حجر به نقل از عقَيلى در مورد او مى ابن
 .كرد او احاديث منكر روايت مى: گفت و نيز مى. مشرد ىپسنديد و ضعيف م منى

                                                           
 .٣٦٣ و ٣٦٢ / ٣١: الكمال ىف أمساء الرجال ـ نسخه خطى ـ ذيب الكمال) ١(
 .٢٤٤ / ٣: الكاشف) ٢(
 .١٩٦ / ١١: ذيب التهذيب) ٣(
 .راوى متروك كسى را گويند كه حمدثني از عمل به حديث او روى برگردانند) ٤(
 .٣٠٣ / ١: هذيب، ذيب الت١٣٤ / ١: ، املغىن ىف الضعفاء٤١٧ / ١: ميزان االعتدال) ٥(
 .١٧ / ١: ، املغىن ىف الضعفاء١٣٦ / ١: ميزان االعتدال) ٦(
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عدى به  حافظ ابن. )١(كرد ارزمشند نبود احاديثى كه او نقل مى: گويد عقَيلى در مورد ابراهيم مى
زرگان را اى از ب  آورده است و سخنان عدهالضعفاء الكبريبن كهيل را در كتاب  بن سلمة مهني دليل حيىي

سپس آن حديث را از او . بن معني و نساىي در جرح و تضعيف او ذكر كرده است مهانند بخارى، حيىي
 :متىن كه او نقل كرده چنني است. كند  ِترمذى آمده است ذكر مىصحيحبا مهان سندى كه در 

بن  بن سلمة  حيىيزائده، از اىب بن زكريا، از ابن بن عثمان، از حيىي بن امحد بسطام، از سهل على
:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهبن مسعود نقل كرده است كه پيامرب  الزعراء از عبداللّه كهيل، از پدرش، از اىب

 .)٢(...اقتدا كنيد

سند آن واهى و : گويد مىحافظ ذهىب با اشاره به حديثى كه حاكم آن را صحيح دانسته است 
 .)٣(ارزش است ىب

 :كند مسعود اين گونه نقل مى حافظ سيوطى به نقل از ِترمذى، حاكم نيشابورى و طرباىن از ابن

ـ اقتدا كنيد و از روش عمار پريوى مناييد و به  ابوبكر و عمر پس از من به دو صحاىب من ـ«
 .»مسعود متسك كنيد دستور و سفارش ابن

البته طرباىن و حاكم . اين حديث غريب و ضعيف است: نويسد ِترمذى در ذيل اين حديث مى
اين تذكّر الزم است كه اين حديث مورد اشكال قرار . اند مسعود نقل كرده نيشابورى آن را از ابن

 .گرفته است

 .)٤(اند و به آن استشهاد كردهجاى شگفىت است كه حاكم و مناوى اين حديث را صحيح دانسته 

مسعود نقل كرده و روايت را  ِترمذى آن را از طريق ابن: تر اين كه حاكم گفته است شگفت
 .)٥(حسن دانسته است

دارد، با آن كه در كتابش توان اين گونه اشكال كرد كه فايده نقل ِترمذى چه سودى  البته مى
 !ـ بر ضعف آن تصريح كرده است؟ كه به صحت وصف شده است ـ

به نظر نگارنده، شايد ِترمذى تنها بدين جهت آن را نقل كرده و به ضعفش تصريح كرده كه هيچ 
ـ  به خصوص در خبش مناقب با وجود اين كه كتابش ـ. كس فريب خنورد و توهم صحت آن را نكند

                                                           
 .٩٦ / ١: ذيب التهذيب) ١(
 .٢١ ـ ٢٠ / ٩الكامل ىف الضعفاء ) ٢(
 .٧٦ / ٣: تلخيص املستدرك) ٣(
 .١٣٣ / ١: اجلامع الكبري) ٤(
 .٧٣ / ٢: فيض القدير) ٥(
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و دانشمندان سري اعالم النبالء آن سان كه ذهىب در شرح حال او در .  احاديث جعلى استمشتمل بر
 .)١(كنند بزرگ اهل تسنن تصريح مى

 روايت ابى الدرداء

رباىن اين حجر مكّى اين روايت را از ط ابن. الدرداء است يكى ديگر از راويان حديث اقتدا، اىب
 :كند گونه نقل مى

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  كند كه پيامرب الدرداء نقل مى طرباىن از اىب: حديث هفتاد و دوم

 زيرا آن دو ريسماىن اهلى هستند كه به مست اهل زمني ؛پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«
 دستگريه حمكمى متسك كرده است كه هر كس به آن دو چنگ زند، در واقع به. اند كشيده شده

 .)٢(»گسسنت براى آن نيست

 تأملى در سند روايت ابى الدرداء

 :الدرداء نقل شده از سه جهت قابل نقد و بررسى است سند اين روايىت كه از طريق اىب

در سند آن افرادى هستند : گويد مىكند و   ـ حافظ هيثمى اين حديث را از طرباىن روايت مى١
 .شناسم ها را منى كه من آن

 :فرمودصلى اللّه عليه وآله گويد كه رسول خدا  اىب الدرداء مى: عبارت او چنني است

آن دو ريسماىن اهلى هستند كه به مست اهل زمني كشيده . پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«
، در واقع به دستگريه حمكمى متسك كرده است كه گسسنت براى اند، هر كس به آن دو چنگ زند شده

 .»آن نيست

 .)٣(شناسم ها را منى اين روايت را طرباىن نقل كرده است و در آن افرادى هستند كه من آن

هاىي هم  هاىي نيستند كه به صحت وصف شده باشند، حتى از كتاب  ـ معاجم طرباىن از كتاب٢
 .ها بر خود الزم كرده باشند كه فقط احاديث صحيح را نقل كنند آيند كه نويسندگان آن به مشار منى

معجم الكبري، االوسط (اىن بنا بر اين، به جمرد اين كه حديثى در يكى از معاجم سه گانه طرب
 .توان به آن حديث استناد كرد وجود دارد، منى) والصغري

 : اىب الدرداء در حديث صحيحى چنني آمده استمسند ـ در ٣

                                                           
 .٢٧٤ / ١٣: رجوع شود به سري اعالم النبالء) ١(
 .٧٧: الصواعق احملرقه) ٢(
 ، كتاب مناقب، باب آن چه كه پريامون ابوبكر، عمر و غري اين دو از خلفاء و ديگران وارد شده٤٠ / ٩: جممع الزوائد) ٣(

 .١٤٣٥٦است، حديث 
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از چه چيز : گفتم. الدرداء در حاىل كه خشمگني بود، نزد من آمد روزى ابو: گويد ام الدرداء مى
 اى؟ به خشم آمده

دامن جز اين كه به صورت دسته  منىصلى اللّه عليه وآله چيزى از كارهاى حممد ! به خدا سوگند: گفت
 .خوانند مجعى مناز مى

به ابوبكر و عمر اقتدا « را كه صلى اللّه عليه وآلهالدرداء اين كالم رسول خدا  اگر به راسىت ابو
 .كرد شنيده بود، قطعاً اين سخن را بيان منى» ...كنيد

 بن مالك روايت انس

الدين سيوطى اين روايت را اين گونه  جالل. بن مالك است يكى ديگر از راويان اين روايت، انس
 :فرمودصلى اللّه عليه وآله  خدا كند كه پيامرب نقل مى

 ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پريوى مناييد و به دستور ؛پس از من به دو صحاىب من«
 .»مسعود متسك كنيد نو سفارش اب

مسعود، و روياىن از حذيفه  اين روايت را ِترمذى از ابن: گويد سيوطى پس از نقل اين روايت مى
 .)١( از انس نقل كرده استالكاملرا در  عدى نيز آن ابن. اند نقل كرده

 تأملى در سند روايت انس

كردند، قابل نقد و   كه روشن شد، سندهاى رواياتى كه حديث اقتدا را بازگو مىمهان گونه
 .داند مسعود آن را ضعيف مى  چرا كه ِترمذى بعد از نقل حديث ابن؛بررسى بودند

 .از طرىف ضعف حديث حذيفه با متام طرق آن ثابت شده است

عدى اين   ابنالكامِلكتاب اين حديث در . دهيم اينك حديث انس را در ترازوى نقد قرار مى
 :گونه آمده است

بن معلّى  بن حممد بن سليمان، از امحد بن حسن ، از على)قاضى مدائن(بن دليل  ابوزيد حماد
بن هرم  كند كه عمرو بن نافع نقل مى بن دليل، از عمر بن صاحل، از حماد آدمى، از ابورجاء مسلم

به آن «: فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا : انس گفت. الك رفتيمبن م بن زيد نزد انس من و جابر: گويد
عبد متسك كنيد و  اُم  يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و به دستور و سفارش ابن؛دو كه بعد از من هستند
 .»از روش عمار پريوى مناييد

بن حكيم بصرى، از  حلبن عبداحلميد فرغاىن، از صا نظري مهني روايت را با مهان اسناد، حممد
بن نافع براى ما نقل كرده  ، از عمر)قاضى مدائن(بن دليل  زيد حماد بن صاحل، از ابو رجاء مسلم ابو

 .است

                                                           
 .١٣١٩، حرف مهزه، حديث ٨٢ / ١: اجلامع الصغري) ١(
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بن صاحل بصرى نيز نظري مهني روايت  بن صباح، از مسلم بن حممد بن سعيد حراىن، از جعفر حممد
 .را با مهان اسناد براى ما نقل كرده است

بن  بن صاحل، از حماد بن معلّى آدمى، از مسلم بن حممد بن سليمان، از امحد بن حسن لىمهچنني ع
 مهني روايت را براى صلى اللّه عليه وآلهبن هرم، از ربعى، از حذيفه، از پيامرب  بن نافع، از عمرو دليل، از عمر
 .ما نقل كرد

 حديث است، روايات كمترى نقل بن دليل كه يكى از راويان اين حماد: گويد عدى مى ابن
وى براى اين حديث دو سند ذكر كرده است كه آن دو را جز او كسى ذكر نكرده . كرده است

 .)١(است

 نقد سند

 .را نيز نقد و بررسى مناييم اكنون كه اين اسناد را با تفصيل نقل كردمي، جا دارد كه راويان آن

بن نافع، از  بن دليل، از عمر بن صاحل، از حماد مسلم: اين اسانيد اين عبارت آمده استدر مهه 
 .بن هرم عمرو

بن هرم دانستيد كه او مورد  در مورد عمرو. اين راويان از نظر رجال شناسان قابل قبول نيستند
 .طعن و قدح واقع شده است

 .)٢( حديث عمر امهيت ندارد:گويد بن نافع مى بن معني درباره عمر از طرىف حيىي

 .)٣(شود به حديث او احتجاج منى: سعد نقل شده كه در مورد او گفته است از ابن

عدى نام او را در  ابن: اند بن دليل نيز رجال شناسان اين گونه اظهار نظر كرده در مورد حماد
 . آورده استالكامل ىف الضعفاءكتاب 

ابوالفتح : افزايد آورده و مىميزان االعتدال ىف نقد الرجال  و در )٤(املغىن ىف الضعفاءذهىب نيز او را در 
 .)٥(اند ازدى و ديگران او را ضعيف دانسته

 .)٦( آورده استالضعفاءجوزى نيز نام او را در  ابن

  .امي بن صاحل بايد بگوييم كه تا كنون او را نشناخته اما در مورد مسلم

 

                                                           
 .٣٠ ـ ٢٩ / ٣: الكامل ىف الضعفاء) ١(
 .٩٣ / ٦: الكامل ىف الضعفاء) ٢(
 .٤٢٣ / ٧: ذيب التهذيب) ٣(
 .٢٨٦ / ١: املغىن ىف الضعفاء) ٤(
 .٣٥٩ / ٢: ميزان االعتدال) ٥(
 .٢٣٦ / ٧: حاشيه ذيب الكمال: ، رك٢٣٣ / ١: كتاب الضعفاء واملتروكني) ٦(



 NN

 روايت عبداللّه بن عمر

ذهىب روايت او را اين گونه نقل . آيد ر مىبن عمر نيز از راويان حديث اقتدا به مشا عبداللّه
 :كند مى

پيامرب : گويد عمر مى كند كه ابن النون مصرى، از مالك، از نافع نقل مى بن صليح، از ذو امحد
 .»پس از من به آن دو اقتدا كنيد«:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا 

 از امحد سر زده و قابل اعتماد اين روايت اشتباهى است كه: گويد ذهىب پس از نقل اين روايت مى
 .)١(نيست

بن  بن عبداللّه كند كه عقيلى، پس از ذكر نام حممد ذهىب در موردى ديگر، اين روايت را نقل مى
حديث او : گويد بن خطّاب عدوى عمرى مى بن عمر بن عاصم بن عبيداللّه بن عبداللّه بن قاسم عمر

 . نيست و اين راوى به نقل حديث شناخته نشده استصحيح

بن  بن عبداللّه بن حممد حلىب، از حممد بن خليل، از ابراهيم امحد: گويد ذهىب در طريق ديگرى مى
صلى اللّه پيامرب : گويد اى مى عمر در روايت مرفوعه كند كه ابن بن قاسم، از مالك، از نافع نقل مى عمر

 .» از من به آن دو اقتدا كنيدبعد«: فرمودعليه وآله 

 .چنني حديثى ارتباطى به روايات مالك ندارد

: گويد منده مى ابن. كند مهني عمرى از مالك، اباطيلى را نقل مى: گويد دارقُطْىن در اين زمينه مى
 .)٢(او احاديث منكرى دارد

اين : گويد گويد كه عقَيلى بعد از نقل اين حديث مى و مىكند  حجر نقل مى اين روايت را ابن
  .حديث منكر است و اصلى ندارد

كند و سند او را مهان گونه  بن خليل بصرى با سندش نقل مى اين روايت را دارقُطْىن نيز از امحد
 .)٣(...اين سند مسلّم نيست و مهني عمرى از نظر نقل حديث ضعيف است: گويد ذكر كرده، سپس مى

اند و  بن غالب باهلى آورده بن حممد حجر اين حديث را در شرح حال امحد مهچنني ذهىب و ابن
 :گويند پس از نقل گفتار علما در سرزنش و جرح او مى

بن عبداللّه عمرى، از مالك، از نافع،  حممد: گويد از مجله روايات مصيبت بار او اين است كه مى
پس از من به آن دو نفر يعىن ابوبكر و «:  فرمودصلى اللّه عليه وآله خدا كند كه رسول عمر نقل مى  ابناز

 .»عمر اقتدا كنيد

                                                           
 .٢٤٣ ـ ٢٤٢ / ١: ميزان االعتدال) ١(
 .٢١٩ ـ ٢١٨ / ٦: ميزان االعتدال) ٢(
 .٢٤٠ / ٥: لسان امليزان) ٣(



 NO

 .اين حديث به دروغ به مالك نسبت داده شده است: گويند ها پس از اين سخن مى آن

 .)١(ارزش و واهى است اين حديث ىب: گويد ابوبكر نقّاش مى

 بن عمر تأملى در سند حديث عبداللّه

بن عمر از مهه طرق آن باطل  حجر و ديگران معلوم شد كه حديث عبداللّه از سخنان ذهىب، ابن
به مهني جهت و براى رعايت اختصار، از آوردن سخنان ديگران در مورد رجال اين اسانيد . است

 .مناييم كنيم و به مهني مقدار بسنده مى خوددارى مى

هايشان را با اين احاديث منكر و   و امثال او كتاب)٢(عساكر جاى شگفىت است كه حافظ ابن
 !!اند ها را سياه كرده نظاير آن پر كرده و صفحات آن

 بن ابى هذيل روايت جده عبداللّه

روايت . هذيل است بن اىب نقل حديث اقتدا به شيخني پرداخته، جده عبداللّهراوى ديگرى كه به 
 :كند حزم اين گونه نقل مى او را ابن

بن اسود  بن جرير، از عبدالرمحان بن فضل دينورى، از حممد بن جسور، از امحد بن حممد امحد
هذيل عرتى نقل  بن اىب ز عبداللّهبن مره، ا بن كثري مالّئى، از مفضل ضبى، از ضرار طفاوى، از حممد

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهگويد كه پيامرب  اش مى كند كه جده مى

 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پريوى مناييد و به دستور ؛پس از من به آن دو نفر«
 .)٣(»عبد متسك كنيد اُم و سفارش ابن

 بن ابى هذيل تأملى در سند روايت جده عبداللّه

منت كالم او اين . كنيم حزم بسنده مى در نقد اين حديث با اين سند، به سخن خود حافظ ابن
 :گونه است

 زيرا از شخصى جمهول كه به عنوان موالى ربعى ؛حديث صحيحى نيست» ...اقتدا كنيد«روايت 
.  از طرىف اين حديث از مفضل، از ضبى نقل شده كه او نيز حجت نيست.نام برده شده، نقل شده است

 .)٢(براى ما نقل كرد... بن جسور بن حممد آن سان كه امحد

                                                           
 .٣٧٨ / ١: ، لسان امليزان٢٨٦ / ١: ميزان االعتدال) ١(
 .١٥١ / ٣٢: تاريخ دمشق) ٢(
  .٨٠٩  /٦: االحكام يف اصول االحكام) ٢ و ٣(
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)١(سند حديث اقتدا در سخنان علماى بزرگ اهل سنّت
 

 صحيحهاىي كه به نام  حديث اقتدا در كتابچه بيان شد، دانستيم كه سندهاى  با توجه به آن
 .هاى ديگر معروفند از اعتبار ساقط است چه برسد به كتاب

شناس اهل سنت را در طعن و ايراد آن حديث ذكر  در اين خبش عني عبارات پيشوايان رجال
اس  و چه بر اس؛موضوع، باطل، غري صحيح و منكر:  چه به طور مطلق و با واژگاىن مهچون؛كنيم مى

ها اشاره خواهيم  ها به آن موارد اطّالع يافتيم و در آينده به آن برخى از وجوهى كه در سخنان آن
 .كرد

  ـ كالم ابوحاِتم رازى١

يكى از پيشوايان اهل سنت كه حديث اقتدا را مورد نقد و بررسى قرار داده است، ابوحاِتم 
مناوى در شرحش به . ايراد قرار داده استاو اين حديث را مورد طعن و . بن ادريس رازى است حممد

 :نويسد حجر مى نقل از ابن

اين حديث، : گويد حزم مى بزار نيز مهچون ابن. ابوحاِتم آن حديث را داراى اشكال دانسته است
 وىل ؛ زيرا عبدامللك سخىن از ربعى نشنيده است و ربعى نيز سخىن از حذيفه نشنيده است؛صحيح نيست

 .)٢(... وجود داردبراى حديث شاهدى

 نگاهى به شرح حال ابوحاِتم رازى

آيد كه  از پيشوايان بزرگ و حفّاظى به مشار مى)  هـ٢٧٧درگذشته سال (ابوحاِتم رازى 
رديفان بخارى و   بلكه او را از هم؛ها اتفاق نظر دارند آندانشمندان اهل سنت بر وثاقت و جاللت 

 .اند مسلم قرار داده

                                                           
شود، براى نشان دادن امهيت و جايگاه آنان در  گفتىن است مطالىب كه در تكرمي و بزرگداشت علماى اهل تسنن نقل مى) ١(

 .بني اهل تسنن در جهت تكذيب روايت ساختگى اقتدا به شيخني است وگرنه اين تأييدات مورد قبول شيعيان نيست
 . گفتىن است كه عبارت كامل او بيان خواهد شد٧٣ و ٧٢ / ٢: فيض القدير، شرح جامع الصغري) ٢(
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او پيشواى بزرگ عصر خود بود و در مشكالت حديث به او : گويد سمعاىن در مورد ابوحاِتم مى
وى از علماى مشهورى است كه به فضل، حفظ و رحل سفر براى كسِب دانش و ... شد رجوع مى

 .)١(... استاخذ حديث وصف شده

 .)٢(رديفان بخارى و مسلم است ابوحاِتم از هم: گويد اثري در اين زمينه مى ابن

بن منذر حنظلى، امام،  بن ادريس ابوحاِتم رازى، حممد: كند ذهىب او را اين گونه توصيف مى
 .)٣(...رگان دانش استحافظ بزرگ، و يكى از اعالم و بز

او . ابوحاِتم رازى، امام، حافظ، ناقِد حديث و شيخ حمدثني است: گويد ذهىب در جاىي ديگر مى
 .)٤(...رديفان بخارى است از هم

متعدد و معترب اهل سنت هاى  و باالخره شهرت او تا آن جاست كه شرح حال وى در كتاب
 .)٥(آمده است

 عيسى ِترمذى  ـ كالم ابو٢

ى ِترمذى صاحب عيس يكى ديگر از بزرگاىن كه حديث اقتدا را مورد طعن قرار داده است، ابو
 :گويد وى درباره اين حديث اين گونه مى.  استاجلامع الصحيح

زعراء نقل  بن كهيل، از پدرش، و او از پدر سلمه، از ابو بن سلمة بن حيىي بن امساعيل ابراهيم
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: گويد مسعود مى كند كه ابن مى

وبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پريوى مناييد و به  يعىن اب؛پس از من به دو صحاىب من«
 .»مسعود متسك كنيد دستور و سفارش ابن

بن كهيل  بن سلمة ما آن را فقط از طريق حيىي. مسعود غريب است اين حديث با اين سند از ابن
 .بن سلمه در حديث ضعيف دانسته شده است حيىي. شناسيم مى

عيينه  از او  زعرائى كه شعبه، ثورى و ابن  و ابو؛بن هاىن است للّهزعراء عبدا از طرىف نام ابو
مسعود  االحوص از اطرافيان ابن او پسر برادر اىب. بن عمرو است كنند، نامش عمرو روايت نقل مى

 .)٦(است

                                                           
 .٢٧٩ / ٢: االنساب) ١(
 .٤٣٩ / ٧: الكامل ىف التاريخ) ٢(
  .٥٦٧ / ٢: تذكرة احلفّاظ) ٣(
 .٢٤٧ / ١٣: سري اعالم النبالء) ٤(
 و طبقات ١٨٣ / ٢: ، الواىف بالوفيات٥٩ / ١١: ، البداية والنهاية٣١ / ٩: ، ذيب التهذيب٧٣ / ٢: تاريخ بغداد: رك) ٥(

 .٢٥٥ :احلفّاظ
 .٣٨٣١بن مسعود، حديث  ، كتاب مناقب، باب مناقب عبداللّه٤٤٢ / ٥: سنن ِترمذى) ٦(
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 عيسى ِترمذى ل ابونگاهى به شرح حا

، نويسنده يكى از صحاح ) هـ٢٧٩درگذشته سال (بن عيسى ِترمذى  عيسى حممد ابو
 زيرا كه در بني اهل سنت هيچ ؛اى است كه نيازى به معرىف، توضيح و شرح حال ندارد گانه شش

 .)١(اند هاى معتربى شرح حال او را نگاشته كتاب. اختالىف در جاللت، عظمت و اعتبار كتابش نيست

  ـ كالم ابوبكر بزار٣

 كه اين حديث را باطل دانسته است، حافظ شهري، ابوبكر يكى ديگر از بزرگان علماى اهل سنت
تر بطالن اين  البته پيش.  استاملسندو نويسنده كتاب ) هـ ٢٩٢ درگذشته سال(بن عبداخلالق بزار  امحد

 .حديث را از نظر او در كالم مناوى بررسى كردمي

 نگاهى به شرح حال ابوبكر بزار

 :گويد  مىذهىب درباره ابوبكر بزار اين گونه

 و ]الكبري[املسند هاى  بن عبداخلالق بصرى، نويسنده كتاب بن عمرو حافظ، عالّمه، ابوبكر امحد
 .)٢(... واملعلّل

 .)٣(كند وصف مى... مهچنني ذهىب در مورد ديگر، وى را با واژه شيخ، امام، حافظ كبري و

 .)٤(هاى تارخيى و رجاىل وصف و مدح شده است ابوبكر بزار در كتاب

  ـ كالم ابوجعفر عقَيلى٤

 اين حديث را نقد الضعفاءنيز در كتاب )  هـ٣٢٢درگذشته سال (جعفر عقَيلى  حافظ بزرگ، ابو
 :گويد او مى. كرده است

كه احاديث او صحيح نيستند و به نقل  بن قاسم عمرى، از مالك ـ بن عمر بن عبداللّه حممد
بن  بن عبداللّه بن حممد حلىب، از حممد بن خليل خريىب، از ابراهيم ـ از امحد حديث شناخته نشده است

كند كه  بن خطّاب از مالك، از نافع نقل مى بن عمر بن ابراهيم بن عبيداللّه بن عبداللّه بن قاسم عمر
 :فرمودصلى اللّه عليه وآله رسول خدا : گويد عمر مى ابن

 .» و عمر اقتدا كنيد يعىن ابوبكر؛به دو امريى كه پس از من هستند«

                                                           
، ٣٨٧ / ٩: ، ذيب التهذيب٢٧٠ / ١٣: ، سري اعالم النبالء٦٣٣ / ٢: ، تذكرة احلفّاظ٢٧٨ / ٤: وفيات االعيان: رك) ١(

 .٢٧٨ : و طبقات احلفّاظ٢٩٤ / ٤: ، الواىف بالوفيات٦٦ / ١١: البداية والنهاية
 .٦٥٤ ـ ٦٥٣ / ٢: تذكرة احلفّاظ) ٢(
 .٥٥٤ / ١٣: سري اعالم النبالء) ٣(
: ، الواىف بالوفيات٦٥٣ / ٢: ، تذكرة احلفّاظ٥٠ / ٦: ، املنتظم١٥٧ / ٣: ، النجوم الزاهره٣٣٤ / ٤: تاريخ بغداد: رك) ٤(

 .٢٠٩ / ٢:  و شذرات الذهب١٠٤ / ١: ، تاريخ اصفهان٢٨٥ :، طبقات احلفّاظ٢٦٨ / ٧
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 .)١(اين حديِث منكرى است و در روايت مالك اين خرب وجود ندارد: گويد عقَيلى در ادامه مى

اند  حجر نيز طعن و خدشه عقَيلى را نسبت به اين حديث ذكر كرده البته حافظ ذهىب و حافظ ابن
 .اند  بر آن تكيه كردهـ مهان طور كه خواهيد دانست و ـ

آورده و آن حديث را از او از الضعفاء بن كهيل را در  بن سلمة مهچنني عقَيلى، شرح حال حيىي
آمده، نقل كرده است و عني عبارت او در خبش يكم صحيح ِترمذى مسعود با مهان سندى كه در  ابن

 .بيان شد

 نگاهى به شرح حال ابو جعفر عقَيلى

ذهىب در . اند نويسان و شرح حال نگاران نگاشته و او را ستوده  مهه سريهشرح حال عقَيلى را
 :گويد شرح حال او مى

گويد كه عقَيلى جليل القدر و شرافتمند بود و من مانند او را  بن قاسم در مورد عقَيلى مى مسلمة
، عامل به حديث و جعفر، ثقه، جليل القدر گويد كه ابو سهل قَطّان مى و حافظ ابواحلسن ابن... نديدم

 .)٢(هـ وفات يافت ٣٢٢ وى در سال. در حفظ احاديث بر مهه مقدم بود

 .)٣(سنت وجود دارد هاى معترب اهل اطّالعات بيشتر از شرح حال عقَيلى در كتاب

  ـ كالم ابوبكر نقّاش٥

نيز اين حديث را مورد طعن قرار داده )  هـ٣٥٤درگذشته سال (حافظ بزرگ، ابوبكر نقّاش 
: گويد كند، مى بن غالب باهلى را ذكر مى بن حممد حافظ ذهىب پس از آن كه شرح حال امحد. است

 .)٤(ارزش است ن حديث واهى و ىبابوبكر نقّاش گفت كه آ

 نگاهى به شرح حال ابوبكر نقّاش

 او را سري اعالم النبالءذهىب در . نويسان نگاشته شده است شرح حال ابوبكر نقّاش در منابع سريه
  .)٥(او عالّمه مفسر و شيخ قاريان است: كند اين گونه توصيف مى

 .)٦(اند البته بزرگان ديگر نيز او را با اوصاف بسيار ارزمشندى وصف كرده

                                                           
 .٩٥ و ٩٤ / ٤: الضعفاء الكبري) ١(
  .٨٣٤ ـ ٨٣٣ / ٣: تذكرة احلفّاظ) ٢(
 . و منابع ديگر٣٤٦ :، طبقات احلفاظ٢٩١ / ٤: ، الواىف بالوفيات٢٣٦ / ١٥: سري اعالم النبالء: رك) ٣(
 .٢٨٦ / ١: ميزان االعتدال) ٤(
 .٥٧٣ / ١٥: ءسري اعالم النبال) ٥(
: ، الواىف بالوفيات٢٩٨ / ٤: ، وفيات االعيان١٤ / ٧: ، املنتظم٢٠١ / ٢: ، تاريخ بغداد٩٠٨ / ٣: تذكرة احلفّاظ) ٦(

 .٣٧١ :، طبقات احلفّاظ٢٤٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٤٥ / ٢
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 ن عِدى جرجانى ـ كالم اب٦

درگذشته (عدى  يكى ديگر از بزرگاىن كه از حديث اقتدا ايراد گرفته است، حافظ ابوامحد ابن
بن دليل در  بن مالك و در ضمن شرح حال حماد او اين حديث را از انس. است) هـ ٣٦٥ سال

 .آورده استالضعفاء كتاب 

كند كه اين حديث را   جا تصريح مىكند و مهان  از او نقل مىاجلامع الصغريسيوطى نيز در 
بن دليل شخص ديگرى  بن دليل براى او با دو سند روايت كرده و اين دو سند را جز حماد حماد

 .)١(نياورده است

 نگاهى به شرح حال ابن عدى

سمعاىن در . عدى، از بزرگان پيشوايان جرح و تعديل در بني اهل سنت است حافظ ابوامحد ابن
 :نويسد عدى مى شرح حال ابن

او حافظ دوران خود بود و براى كسب علم و دانش، به اسكندريه و مسرقند بار سفر بست و 
وى حافظى با اتقان بود كه ...  شهرهاى خمتلف وارد شد و حمضر اساتيدى را درك كردبدين منظور به

 . ...در عصر خود نظريى نداشت

از دارقُطْىن خواستم كتاىب در ضعفاء حمدثان : گويد بن يوسف سهمى در اين زمينه مى محزة
 .بنگارد

 عدى را ندارى؟ آيا كتاب ابن: گفت

 .آرى: گفتم

 .)٢(توان افزود مهان كاىف است، چيزى بر آن منى: گفت

  .)٣(هاى متعددى آمده است عدى در كتاب امحد ابن شرح حال حافظ ابو

  ـ كالم ابوالحسن دارقُطْنى٧

. نيز به نقد حديث اقتدا پرداخته است)  هـ٣٨٥درگذشته سال (حافظ نامى ابواحلسن دارقُطْىن 
نقل اين حديث ثابت نشده است و اين : گويد وى پس از نقل اين حديث با سند خود از عمرى مى

 .)٤(عمرى در نقل حديث ضعيف است

                                                           
ك .ر. عدى و ديگر علما نقل منودمي البته ما در خبش يكم منت اين دو سند را بيان كردمي، و اشكال آن دو را از نظر ابن) ١(

 . از مهني كتاب٤٥ ـ ٤٣صفحه 
 .٤١ / ٢: االنساب) ٢(
 . و منابع ديگر٣٨١ / ٢: ، مرآة اجلنان٥١ / ٣: ، شذرات الذّهب١٦١ / ٣: ك تذكرة احلفّاظ.ر) ٣(
 .٢٤٠ / ٥: ك لسان امليزان.ر) ٤(
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 ارقُطْنىنگاهى به شرح حال ابوالحسن د

 :كند ذهىب او را اين گونه توصيف مى. هاى رجاىل و تارخيى مملو از ستايش دارقُطْىن است كتاب

... هاىي است بن امحد بغدادى، حافظ مشهور و نويسنده كتاب بن عمر دارقُطْىن، ابواحلسن على
زمان خود شد، و در دارقُطْىن در حفظ، فهم، ورع و پارساىي يگانه : گويد حاكم از او نام برده و مى

وى داراى مصنفاتى . چه برامي وصف شده بود يافتم او را فراتر از آن. ميان قاريان و حنويون امام شد
 .اجنامد ها به طول مى است كه ذكر نام آن

 :گويد دهد كه خطيب بغدادى در مورد او مى ذهىب ادامه مى

رش بود و امام زمان خود به مشار نظريى بود كه پناهگاه روزگا وى يگانه عصر خود و فرد ىب
 . ...آمد مى

 .)١(بود!! دارقُطْىن در حديث امرياملؤمنني: دارد قاضى ابوطيب طربى در مورد او اين گونه ابراز مى

 :گويد كثري در وصف او مى ابن

نظري و  نه ىبوى يگا... ها قبل تا زمان حاضر استاد اين رشته بود او حافظ بزرگ و از مدت
 .او داراى آن كتاب مشهور است... پيشواى روزگار خود بود

 :گويد جوزى به وصف او پرداخته و مى گويد كه ابن ابن كثري مى

معرفت حديث، علم به قراءات، حنو، فقه و شعر را در خود مجع كرده : هاىي از قبيل او ويژگى
 .)٢(او مجع بودپيشواىي در علوم، عدالت و صحت عقيده نيز در . بود

  .)٣(هاى معترب اهل سنت وجود دارد شرح حال او نيز در كتاب

 

  ـ كالم ابن حزم اندلسى٨

يكى ديگر از عاملاىن كه با صراحت بر بطالن اين حديث و عدم جواز احتجاج به آن حكم كرده 
او در مورد حديث اقتدا اين گونه . است) هـ ٤٧٥ درگذشته سال(حزم اندلسى  حافظ ابن. است
 :گويد مى

زيرا از فردى جمهول به نام  ؛حديث صحيحى نيست» پس از من به آن دو اقتدا كنيد«روايت 
 .موالى ربعى و مهچنني از مفضل ضبى نيز نقل شده است كه روايت او حجت نيست

                                                           
 .١٦٧ / ٢: العرب) ١(
 .٣٦٢ / ١١: البداية والنهايه) ٢(
، طبقات ٤٦٢ / ٣: ، طبقات الشافعيه١٧٢ / ٤: ، النجوم الزاهره٣٤ / ١٢: ، تاريخ بغداد٤٥٩ / ٢: ك وفيات االعيان.ر) ٣(

 . و منابعى ديگر٥٥٨ / ١: القراء
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بن جرير، از  بن فضل دينورى، از حممد بن جسور، از امحد بن حممد امحد: گويد مهچنني مى
بن  بن مره، از عبداللّه بن كثري مالّئى، از مفضل ضبى، از ضرار بن اسود طغاوى، از حممد عبدالرمحان

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهاش نيز اين روايت را براى ما نقل كرده است كه پيامرب  هذيل عرتى، از جده اىب

 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و از روش عمار پريوى مناييد و به دستور ؛پس از من به آن دو نفر«
 .»مسعود متسك كنيد و سفارش ابن

بن اصبغ، از  بن قاسم بن حممد بن قاسم از پدرش قاسم اين حديث را امحد: دهد  ادامه مىابن حزم
بن عمري، از  بن كثري، از سفيان ثورى، از عبدامللك بن اسحاق قاضى، از حممد بن اصبغ، از امساعيل قاسم

از اصحامبان، از مهچنني اين حديث را از يكى . كند موالى ربعى، از ربعى، از حذيفه براى ما نقل مى
بن فضيل، از وكيع،  بن امساعيل، از حممد الدخيل، از عقَيلى، از حممد فرضى، از ابن قاضى ابوالوليد ابن

ـ از  يكى از اصحاب حذيفه عبداللّه ـ بن خراش و اىب بن هرم، از ربعى از سامل مرادى، از عمرو
 .امي حذيفه نيز اخذ كرده

. اند  در مورد سند اين حديث برخى خدشه وارد كرده:گويد وى پريامون سند حديث مى
اند در  ها موالى ربعى را هالل ناميده بعضى. سامل از نظر نقل حديث ضعيف است: گويد حممد مى ابو

و اگر چنني ادعاىي صحيح باشد، به ضرر . حاىل كه او جمهول بوده و اصالً شناخته نشده است
بيش از هر كس ابوبكر و عمر ) ها ها و شافعى ها، حنفى مالكى(ها   زيرا آن؛هاست نه به نفعشان آن

 .را ترك كرده و كنار گذاشته بودند

تر توضيح دادمي كه اصحاب مالك در پنج مورد با  ما پيش: افزايد حزم اندلسى در ادامه مى ابن
 روايت وطّأمها مواردى است كه فقط در  البته اين. اند ابوبكر، و در سى مورد با عمر خمالفت كرده

 .اند كرده

البته تبعيت از آن دو در مواردى كه . مهچنني گفتيم كه ابوبكر و عمر با هم اختالف داشتند
 .)١(اختالف عقيده دارند، متعذّر و غري ممكن است و به خاطر آن كسى معذور نيست

 :گويد  مىالفصلحزم در كتاب  ابن

يافتند  كه اگر دمشنان ما به آن دست مى اگر ما تدليس و نيز بيان امرى را ـ: گويد مد مىحم ابو
دانستيم، به طور  ـ جايز مى شدند كردند، يا از ناراحىت ساكت و مبهوت مى از خوشحاىل پرواز مى

ر اقتدا  يعىن ابوبكر و عم؛پس از من به آن دو«: قطع به اين روايت نقل شده كه حضرتش فرموده باشد
 .كردمي احتجاج مى» كنيد

                                                           
  .٨٠٩ / ٦: اإلحكام ىف اصول االحكام) ١(
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چه  وىل اين حديث صحيح نيست و خداوند ما را از احتجاج و استدالل به آن: گويد حممد مى ابو
 .)١(صحيح نيست در امان دارد

 حزم اندلسى نگاهى به شرح حال ابن

بن حزم اندلسى را فقيه، مورد اعتماد و ثقه  ن امحدب حممد على شرح حال نگاران، حافظ ابو
گرچه صراحت و تندى كالمش . اند هايشان از او ياد كرده دانند و با شرح حال نيكوىي در كتاب مى

 .اند را مورد انتقاد قرار داده

 :گويد حزم مى حجر در مورد ابن حافظ ابن

وى جداً از قدرت حفظ . هاى فراواىن است  و نويسنده كتاب)٢(او فقيه، حافظ، ظاهرى مذهب
 نظري ؛پروا بود اش داشت، در سخن گفنت ىب  وىل به دليل اطميناىن كه به حافظه؛باالىي برخوردار بود
از اين رو تصورات زشىت نسبت به او اجياد .  و تعديل افراد و تبيني نام راوياناظهار نظر در جرح

 .شد مى

تر و از  حزم در علوم جامع ها، ابن در ميان مهه اندلسى: گويد بن امحد ربعى درباره او مى صاعد
 بود و مند حزم در دانش بيان مهارت داشت، از علم بالغت ره با وجود اين ابن. معارف سرشارتر بود

 .به سريه و انساب نيز آشنا بود

 :كند حميدى او را اين گونه وصف مى

در علوم بسيارى . وى حافظ حديث بود و قدرت استنباط احكام را از كتاب و سنت داشت
در ذكاوت، سرعت حافظه، تدين و كرامت نفس مهانند او را . عامل به علمش بود. متخصص بود

 .شناسى بسيار توامنند بود در روايات و حديثوى . نديدم

بن ِحبان نيز به توصيف او پرداخته و او را اين گونه معرىف  مروان تاريخ نويس اندلسى، ابو
 :كند مى

هاى  كه از انواع دانش  افزون بر اين؛حزم در حديث، فقه، نسب و ادبيات متخصص بود ابن
 زيرا با جرأت در پى متام فنون رفته ؛ به دور از اشتباه نبودهاى او البته ختصص. قدميى نيز آگاهى داشت

 .)٣(بود

 .)٤(هاى اهل سنت آمده است حزم در كتاب شرح حال ابن

                                                           
 .٢٧ / ٣: الفصل ىف األهواء وامللل والنحل) ١(
گونه تأويل و توجيهى را قبول  كنند و هيچ هل تسنن است كه به ظواهر الفاظ روايات عمل مىاى از ا اين مذهب فرقه) ٢(

 .ندارند
 .٢٤١ ـ ٢٣٩ / ٤: لسان امليزان) ٣(
 .٢٣٩ / ٣: ، العرب ىف خرب من غرب٣٦٤ / ١: ، نفح الطيب١٣ / ٣: ك وفيات االعيان.ر) ٤(
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  ـ كالم شمس الدين ذهبى٩

نيز در موارد متعددى اين حديث را ) هـ ٧٤٨درگذشته سال (حافظ بزرگ، مشس الدين ذهىب 
به نظرات او و . شناسى استشهاد كرده است باطل اعالم كرده و به سخنان بزرگان فن حديث و رجال

 :گويد وى مى. مطالىب را كه از ديگران نقل كرده است توجه كنيد

عمر اين حديث را نقل كرد كه  ى، از مالك، از نافع، از ابنبن صليح، از ذوالنون مصر امحد
و اين حديث درست نبوده و نزد امحد » پس از من به آن دو اقتدا كنيد«: ] فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب [

 .)١(نيز مورد اعتماد نيست

بن اىب  ، از امساعيل)غالم خليل(بن غالب باهلى،  بن حممد امحد: گويد ذهىب در مورد ديگرى مى
وى از . كنند مساك و گروهى ديگر نقل حديث مى كامل، ابن  و از او ابن؛بن حبيب اويس، شيبان و قرة

 .زاهدان بزرگ در بغداد بود

اين مطالىب كه : به غالم خليل گفتم: گفت عبداللّه اوندى شنيدم كه مى از ابو: عدى گويد ابن
 كىن چيست؟ قل مىن

 !!مناييم تا قلب توده مردم را نرم كنيم ها را جعل مى اين: گفت

 .بغداد باشد) مدعى دروغني(بيم آن دارم كه اين فرد دجال : گويد داوود مى ابو

 . ...وى متروك است: گويد دارقُطْىن درباره او مى

بن عبداللّه  حممد: گويد مىبار او اين است كه  هاى مصيبت از مجله روايت: افزايد ذهىب مى
پس از «:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهكند كه رسول خدا  عمر براى ما نقل مى عمرى از مالك از نافع از ابن

 .» يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد؛من به آن دو

ارزش  اين حديث ىب: گويد اين روايت به دروغ به مالك نسبت داده شده است و ابوبكر نقّاش مى
 .)٢(...اهى استو و

بن  بن عبداللّه بن قاسم بن عمر بن عبداللّه اين حديث را حممد: گويد ذهىب در جاى ديگرى مى
 .كند بن خطّاب عدوى عمرى نقل مى بن عمر بن عاصم عبيداللّه

. ديث شناخته نشده استحديث او صحيح نيست و به نقل ح: عقَيلى از او ياد كرده و گفته است
بن قاسم، از مالك، از نافع نقل  بن عمر بن عبداللّه بن حممد حلىب، از حممد بن خليل، از ابراهيم امحد
پس از من به آن دو «: فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب : گويد اى مى عمر در حديث مرفوعه كند كه ابن مى

 .» اقتدا كنيد]ابوبكر و عمر[

                                                           
 .٢٤٣ ـ ٢٤٢ / ١: ميزان االعتدال) ١(
 .٢٨٦ ـ ٢٨٥ / ١: ميزان االعتدال) ٢(
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بن ميان معروف   بلكه اين حديث از طريق حذيفة؛در روايات مالك خربى از اين حديث نيست
 .است

 .كند اين عمرى سخنان اباطيلى را از قول مالك نقل مى: گويد دارقُطْىن مى

 .)١(هاى منكر دارد او حديث: گويد منده در مورد عمرى مى ابن

كند كه  زعراء نقل مى بن كهيل از پدرش از اىب بن سلمة حيىي: گويد ى ديگرى مىذهىب در جا
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامرب  اى نقل مى مسعود در روايت مرفوعه ابن

 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، از روش عمار پريوى مناييد و به دستور و ؛پس از من به آن دو«
 .»متسك كنيدمسعود  سفارش ابن

 .)٢(ارزش و واهى است سند آن ىب: گويد ذهىب پس از نقل اين حديث مى

 نگاهى به شرح حال شمس الدين ذهبى

نويسى، پيشواى متأخرين از  سريه او در تاريخ و. تر از آن است كه معرىف شود ذهىب معروف
براى آگاهى بيشتر . ها حجت است نزد آن» جرح و تعديل«نظر او در نويسان است و  مورخان و سريه

توانيد به برخى از منابعى كه حاوى شرح حال او هستند مراجعه  الدين ذهىب مى از شرح حال مشس
 .)٣(مناييد

  ـ كالم نورالدين هيثمى١٠

بن  يكى ديگر از علماىي كه به صراحت حديث اقتدا را باطل دانسته است، حافظ، نورالدين على
 .است) ٨٠٧ درگذشته سال(بكر هيثمى  اىب

صلى گويد كه رسول خدا  اىب الدرداء مى: كند الدرداء اين گونه نقل مى وى اين حديث را از اىب

 : فرموداللّه عليه وآله

كه به مست [ يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، زيرا آن دو ريسمان اهلى هستند ؛پس از من به آن دو«
واقع به دستگريه حمكمى متسك كرده است هر كه به آن دو متسك كند، در . اند  كشيده شده]اهل زمني

 .»كه گسسنت براى آن نيست

                                                           
 .٢١٩ و ٢١٨ / ٦: ميزان االعتدال) ١(
 .٧٦ و ٧٥ / ٣: تلخيص املستدرك) ٢(
، البدر ٣٧٠ / ٢: ، فوات الوفيات٢١٦ / ٥: ، طبقات الشافعيه١٦٣ / ٢: ، الواىف بالوفيات٣٣٦ / ٣: ك الدرر الكامنه.ر) ٣(

 .٧١ / ٢:  و طبقات القراء١٨٢ / ١٠: ، النجوم الزاهره١٥٣ / ٦: ، شذرات الذّهب١١٠ / ٢: الطالع
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 .)١(شناسم ها را منى در سند آن راوياىن هستند كه من آن. طرباىن اين روايت را نقل كرده است

 .تر روايت او ذكر شد مسعود نيز نقل شده است كه پيش اين روايت از ابن

 نگاهى به شرح حال نورالدين هيثمى

 .هاست حافظ نورالدين هيثمى، از حافظان بزرگ عامه و از پيشوايان بزرگ آن

او در دين، : نويسد وى مىكند درباره  گاه كه هيثمى را به حافظ وصف مى حافظ سخاوى آن
 . ...تقوا، زهد، روى آورى به علم، عبادت، دعا و خدمت به استاد عجيب بود

 :كند  خود، هيثمى را اين گونه توصيف مىمعجماستاد ما در 

كرد و نسبت به  به شدت ى از منكر مى. او فردى خير، آرام، نرم خو و سليم النفس بود
 . ...ـ بسيار پرحتمل بود طر دوست داشنت حديث و اهل آنبه خا استادمان و فرزندانش ـ

 .وى از نيكان قاهره بود: گويد برهان حلىب درباره او مى

فردى . متون و آثار بسيارى را از حفظ بود: كند تقى فاسى درباره او اين گونه اظهار نظر مى
 .صاحل و خير بود

 .او امامى عامل، حافظ و زاهد بود: گويد افقهسى مى

 .)٢(...ستايش او نسبت به دين، زهدورزى، ورع و پارساىي و امثال آن بسيار است

 .)٣(هاى خمتلفى آمده است شرح حال او در كتاب

 حجر عسقالنى  ـ كالم ابن١١

درگذشته (حجر عسقالىن  يكى ديگر از بزرگاىن كه حديث اقتدا را باطل منوده، حافظ ابن
 .وى به پريوى از حافظ ذهىب در موارد متعددى اين حديث را باطل ساخته است. است) هـ ٨٥٢ سال

 :گويد بن صليح اين گونه مى عسقالىن در شرح حال امحد

عمر اين حديث را نقل كرده كه  از نافع، از ابنبن صليح، از ذوالنون مصرى، از مالك،  امحد
اين . » يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد؛به آن دو كه بعد از من هستند«: فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا 

 .)٤(حديث درست نبود و نزد امحد نيز مورد اعتماد نيست

                                                           
، كتاب مناقب، باب آن چه كه در فضائل ابوبكر و عمر و خلفاى ديگر و ديگران وارد شده ٤٠ / ٩: جممع الزوائد) ١(

 .١٤٣٥٦يث است، حد
 .٢٠٢ ـ ٢٠٠ / ٥: الضوء الالّمع) ٢(
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 .٢٩٤ / ١: لسان امليزان) ٤(
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از شيخ : گويد عد از كالم ذهىب و به نقل از حاكم مىعسقالىن در شرح حال غالم خليل، ب
بن غالب از راوياىن است كه ترديدى در  بن حممد امحد: گفت بن اسحاق شنيدم كه مى ابوبكر

 .دروغگوىي او ندارم

 وىل ضعف او در نقل ؛مشارى نقل كرده است احاديث ىب: گويد امحد حاكم در مورد او مى ابو
 .حديث آشكار است

چهارصد حديث را به دقّت بررسى . احاديث وى بر من عرضه شد: گويد ود درباره او مىداو ابو
 .ها مهه دروغ بودند كردم كه اسناد و متون آن

بن كامل نقل كرده، وى با وجود زهد و ورعى كه  چه قاضى امحد بنا بر آن: گويد حاكم نيز مى
به خدا پناه . جعلى نقل كرده استداشت از گروهى از راويان مورد اعتماد، احاديث ساختگى و 

 .)١(برمي از ورع و پارساىي كه صاحبش را در اين جايگاه قرار دهد مى

 :عسقالىن در شرح حال حممد عمرى اين مطلب را به سخن ذهىب افزود

دارقُطْىن نيز اين . است و اصلى ندارداين حديِث منكرى : گويد عقَيلى پس از نقل حديث اقتدا مى
اين حديث : گويد حديث را از امحد خليلى بصرى با سندش نقل كرده، و پس از بيان سلسله سند مى

  .)٢(مسلّم نيست و اين عمرى از نظر نقل حديث ضعيف است

 حجر عسقالنى نگاهى به شرح حال ابن

 او در ؛اهل سنت، حافظ على االطالق و شيخ االسالم در متام دنياستحجر عسقالىن در نزد  ابن
هاى او تكيه  علوم تاريخ، حديث و رجال صاحب نظر و مرجع عاملان است و در متام علوم بر كتاب

 .شود مى

او امام و حافظ بود : كند حجر عسقالىن را اين گونه توصيف مى حافظ جالل الدين سيوطى، ابن
تشنگان علم و حديث از سراسر دنيا براى اخذ حديث به . ام قاضى القضاتى داشتو در عصر خود مق
 .شناسى به او رسيد بستند و رياست حديث نزد او بار سفر مى

ذيب ، تعليق التعليق، شرح بخارى: هاى بسيارى را مهچون كتاب. در عصر او حافظى جز او نبود
 و شرح رجال االربعة والنخبه، الصالح نكت ابن، بة ىف الصحابهاالصا، لسان امليزان، تقريب التهذيب، التهذيب
 .)٣(به رشته حترير درآورد...  وااللقابآن و 
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بنا بر . گونه توصيف كرده است آرى، هر كتاىب كه به شرح حال عسقالىن پرداخته، وى را اين
هاى  شرح بيشتر احوال او را در كتاب. بول استاين نظر او در بني اهل سنت بسيار مهم و قابل ق

 .)١(توان يافت معترب اهل سنت مى

  ـ كالم شيخ االسالم هروى١٢

نيز حديث اقتدا را نقد و بررسى ) هـ ٩٠٦ شته سالدرگذ(بن حيىي هروى شافعى  شيخ امحد
 :گويد گونه مى وى در سخىن اين. كرده است

 :اند از مجله احاديث جعلى امحد جرجاىن احاديث ذيل

 . هر كه بگويد قرآن خملوق است كافر استـ

 .شود  اميان اضافه و كم مىـ

 . شنيدن مانند ديدن نيستـ

 . بادجمان شفاى هر دردى استـ

اين حديث جعلى .  از حرام نزد خدا برتر از هفتاد حج مربور است)٢( برگرداندن يك دانقـ
 .است

 .اين حديث باطلى است.  ابوبكر و عمر اقتدا كنيد؛ به آن دو نفر كه بعد از من هستندـ

اين . ور خاص وىل براى ابوبكر به ط؛كند  خدا روز قيامت براى خملوقات به طور عام جتلّى مىـ
 .)٣(حديث نيز باطل است

 نگاهى به شرح حال شيخ االسالم هروى

 .او نوه سعد تفتازاىن است. شيخ االسالم هروى از فقيهان شافعى و شيخ االسالم شهر هرات بود

 :منايد زركلى او را اين گونه توصيف مى

مر تفتازاىن هروى، شيخ االسالم و از فقهاى بن ع بن سعدالدين مسعود بن حممد بن حيىي امحد
مدت سى سال قاضى . تفتازاىن معروف است» حفيد سعد«الدين، و به  كنيه او سيف. شافعى است

بن حيدر صفوى وارد هرات شد، وى از كساىن بود كه در  هنگامى كه شاه امساعيل. شهر هرات بود
ان او را نزد شاه به تعصب متهم كردند و شاه دستور  وىل بدگوي؛دار االماره به استقبال شاه نشسته بود
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ملقّب » شهيد«وى به . در حاىل كه گناهى نداشت. قتل او را مهراه با مجعى از علماى هرات صادر كرد
.  معروف استالدر النضيد يف جمموعة احلفيدهاى بسيارى دارد از مجله جمموعه آثارى كه به  او كتاب. شد

 .)١(...شرعى نگاشته شده استاين جمموعه در علوم 

  ـ كالم عبدالرؤوف مناوى١٣

نيز به نقد و بررسى ) ١٠٢٩ درگذشته سال(بن تاج العارفني مناوى مصرى  عالّمه عبدالرؤوف
او با استناد به . حديث اقتدا پرداخته و سند حديث اقتدا به روايت حذيفه را مورد طعن قرار داده است

مناوى پس از نقل حديث اقتدا و . مسعود تضعيف كرده است  ذهىب مهني حديث را به روايت ابنسخن
 :گويد توضيح آن اين گونه مى

امر فرموده، دربردارنده ستايش ) ابوبكر و عمر( به اطاعت آن دو صلى اللّه عليه وآلهكه پيامرب  اين
اين ستايش .  نواهى از آنان اطاعت شودها شايسته اطاعت هستند تا در اوامر و هاست، زيرا آن آن

از !! هاست، و اشاره دارد كه اين دو بعد از او خليفه هستند اعالم كننده حسن سريت و پاكى درون آن
طرىف علّت ترغيب به اقتدا از اصحاب و مسلمانان صدر اسالم، مهان اخالق پسنديده و سرشت مستعد 

 .اند شدههاى ارزمشندى است كه با آن آفريده  و نيكى

كه كشت شود، رها شده  آن  وىل آن زمني ىب؛اند گويا آنان پيش از اسالم مهانند زميىن پاك بوده
گاه با ظهور دولت هدايت، اين حالت   آن؛و در آن گياه خوالن و درختان خاردار بزرگى روييده است

مرب شدند و هر كس به ها برترين افراد بعد از پيا بدين جهت آن. برطرف شد و گياهان خوىب رويانيد
 .ها خواهد بود ها تبعيت كند تا روز قيامت ترين مردم بعد از آن خوىب از آن

با توجه به اين كه پيامرب امر فرموده از آن دو پريوى شود، پس چگونه : ممكن است كسى بگويد
  از بيعت سرپيچى كرد؟رضى اللّه عنهعلى 

فرمانربدارى او !! ذرى بود، و پس از مدتى بيعت كردعدم بيعت او به خاطر ع: گومي در پاسخ مى
چه در حيات و  ها ـ ها، شركت در منازهاى مجعه و عيد و متجيد و ستايش از آن از اوامر و نواهى آن

 !!ـ در تاريخ ثبت شده است چه در مماتشان

 ؛هاى معترب معارض است اين حديث با نظريه صاحبان اصول و كتاب: ممكن است كسى بگويد
 . بر خالفت هيچ فردى تصريح نكرداللّه عليه وآله صلى خدا ها معتقدند كه پيامرب چرا كه آن

ها اين است كه پيامرب به طور صريح و علىن به اين امر تصريح  منظور آن: گومي در پاسخ مى
ها را  ن از اين رو، اين حديث مهان گونه كه احتمال خالفت را در بر دارد، احتمال اقتدا به آ؛نفرمود
 .ـ نيز در بر دارد در رأى، مشورت، مناز و موارد ديگر ـ
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و ِترمذى نيز در مهان خبش » املناقب« خود در خبش مسندبن حنبل اين حديث را در  امحد
بن ميان حسن دانسته  )از حذيفة(بن عمري از ربعى  ماجه نيز آن را از طريق عبدامللك اند و ابن آورده
 .است

بني علما و رجال شناسان در سند اين حديث به خاطر وجود : گويد حجر در اين مورد مى ابن
حزم اظهار نظر  بزار مهچون ابن. ابوحاِتم آن را داراى اشكال دانسته است. عبدامللك اختالف شده است

نشنيده  زيرا عبدامللك چيزى از ربعى نشنيده و ربعى نيز از حذيفه ؛كرده كه اين سند صحيح نيست
در عني حال براى حديث شاهدى وجود دارد و مصنف خوب عمل كرده است، آن جا كه در . است

 :پى آن شاهدى را ذكر كرده و گفته است

 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پسر ياسر پريوى ؛بعد از من به دو نفر از اصحامب«
 زيرا عمار هيچ گاه با دو ؛ از ارشادات او استفاده مناييد يعىن طبق سريه و روش او عمل كنيد و؛»مناييد

به دستور و سفارش «مهچنان اين سخن در حديث . ها را برگزيد امر مواجه نشد مگر اين كه ترين آن
 .آمد خواهد» بن مسعود متسك كنيد عبداللّه

مسعود   سفارش ابنتوان از دستور و ترين چيزى كه مى نزديك: گويد توربشىت در اين زمينه مى
 چرا كه او خنستني كسى بود كه به درسىت آن گواهى داد و به صحت آن ؛فهميد مهان امر خالفت است

مان نپسندمي كه او براى دين ما  آيا ما از ميان خودمان كسى را براى دنياى: اشاره كرد و گفت
 .ه داردپسنديد؟ مهان طور كه مناسبت بني آغاز و اجنام حديث نيز به آن اشار

روياىن از حذيفه . مسعود حسن دانسته است اين حديث را ِترمذى نقل كرده و آن را از طريق ابن
 بودمي، ناگاه حضرتش صلى اللّه عليه وآلهما در حضور رسول خدا : گويد نقل  كرده است كه حذيفه مى

 .دگاه اين سخن را بيان فرمو و آن» دامن چه قدر در ميان مشا هستم منى«: فرمود

 . از انس نقل كرده استكاملعدى در  اين حديث را ابن

ذهىب در مورد . مسعود نقل كرده است حاكم نيز حديث اقتدا را با مهان عبارت مذكور از ابن
 .)١(ارزش و واهى است سند آن حديث ىب: گويد سند آن مى

 وف مناوىنگاهى به شرح حال عبدالرؤ

هاى سودمند و ارزمشند   او از كتابفيض القديرعبدالرؤوف مناوى، حمققى كبري است و كتاب 
 .است

عالّمه حمبى شرح حال مناوى را نگاشته و او را مورد ستايش قرار داده است و از او به عنوان 
 :گويد پيشواى بزرگ و حجت توصيف كرده و اين گونه مى
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الدين، حدادى مناوى قاهرى  بن زين العابدين، ملقّب به زين بن على ارفنيبن تاج الع عبدالرؤوف
هاىي كه در بني مردم رايج است  پيشواى بزرگ، حجت، مورد وثوق، اسوه، صاحب كتاب... شافعى
 .شك برترين فرد زمان خويش بود و ىب

ود و با كارهاى نيك اهل خري ب. وى امامى فاضل، زاهد، عابد، مطيع و فروتن در پيشگاه خدا بود
صابر و صادق بود و در شبانه روز به . او بر  ذكر و تسبيح مداومت داشت. جست به خدا تقرب مى

 .كرد يك وعده غذا اكتفا مى

على رغم اختالف انواع علوم، وى علوم و معارىف را مجع آورى كرده بود : گويد و باالخره مى
 .)١(كه در احدى از معاصرينش مجع نشده بود

 درويش حوت  ـ كالم ابن١٤

. نيز درباره حديث اقتدا اظهار نظر كرده است) هـ ١٠٩٧درگذشته سال (» درويش حوت ابن«
 :گويد وى مى

. استرا نقل كرده »  يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد؛پس از من به دو نفر«بن حنبل حديِث  امحد
داند، و بزار   وىل ابوحاِتم آن را داراى اشكال مى؛البته ِترمذى نيز آن را نقل كرده و حسن دانسته است

 .حديث صحيحى نيست: گويد حزم در مورد آن مى نيز مهچون ابن

: در آن نقل آمده است. داند ِترمذى در روايت ديگرى آن حديث را نقل كرده و آن را حسن مى
 .»مسعود متسك كنيد ر پريوى مناييد و به دستور و سفارش ابنو از روش عما«

 .)٢(ارزش و واهى است سند آن ىب: گويد هيثمى در مورد اين حديث مى
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 تأملى در متن و داللت حديث اقتدا

هاى خالفت، امامت، فقه،  تر اشاره كردمي كه علماى اهل سنت به حديث اقتدا در خبش پيش
 :توان مواردى را نيز نام برد به عنوان منونه مى. كنند اصول و مسائل مهم استدالل مى

، الصواعق احملرقهحجر مكّى در  ، ابنطوالع االنوار ىف علم الكالمقاضى بيضاوى در كتاب مشهور 
قرة العينني ىف تفضيل  در كتاب حجة اللّه البالغهاللّه دهلوى، نويسنده كتاب  ، وىلمنهاج السنةيه در تيم ابن

اند و بسيار جالب است كه دهلوى مهني حديث را به بخارى و  به اين حديث استدالل كردهالشيخني 
عبقات كه در كتاب آن سان  كند كه عبارت او ـ دهد و آن را از دو طريق نقل مى مسلم نسبت مى

 :ـ چنني است  از او نقل شدهاألنوار

 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا ؛بعد از من به آن دو«:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب : گويد حذيفه مى
 .اين حديث مورد اتفاق است. »كنيد

رسول : گويد مسعود مى ابن: مسعود اين گونه روايت كرده است اين حديث را نيز ِترمذى از ابن
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا 

 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، از روش عمار پريوى مناييد و به سفارش و ؛بعد از من به آن دو«
 .)١(»مسعود متسك كنيد دستور ابن

اين حديث را به بخارى و مسلم نسبت داده است، و خمفى نيست » مورد اتفاق«دهلوى با تعبري 
 يعىن منظور او ؛اصطالح خاص دهلوى باشد» مورد اتفاق«كه تعبري  مگر آن. كه اين نسبت دروغ است

 !!اين باشد آن دو بر عدم نقل آن اتفاق نظر دارند

 روايت استدالل كرده است و در مهان اشتباهى افتاده كه دهلوى افتاده شيخ على قارى نيز به آن
 : آورده استشرح الفقه االكربوى در . است

جمتهد زماىن كه فرد ديگرى در امور دين اعلم : بن عوف چنني است مذهب عثمان و عبدالرمحان
ايد و از اجتهاد ديگرى تبعيت تواند اجتهاد خود را رها من او مى. تواند از او تقليد كند از او باشد، مى

 صحيح بخارىهاى  خبصوص كه در كتاب. اين مهان مطلىب است كه از ابوحنيفه روايت شده است. كند

                                                           
 . گرددرا حذف منوده تا پوششى براى رسواىي» متفق عليه«واژه !!  با اين حال دست امانت؛٢٠ و ١٩: قرة العينني) ١(
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 يعىن ابوبكر و ؛بعد از من به آن دو«: فرمودهصلى اللّه عليه وآله  آمده است كه پيامرب خدا صحيح مسلمو 
 .اند موم و ظاهِر حديث را گرفتهعثمان و عبدالرمحان نيز ع. »عمر اقتدا كنيد

وگرنه !!  باشدصحيح مسلمو صحيح بخارى هاى  شايد منظور شيخ على قارى كتاىب غري از كتاب
ـ حاكم نيشابورى تصريح كرده كه بخارى و مسلم اين  آن سان كه پيش از اين بررسى كردمي ـ

 !!اند حديث را نقل نكرده

هاى اصول مورد اعتماد ذكر شده و به آن  در كتاب. آرى، وضعيت حديث اقتدا اين گونه است
 . ...گردد و استدالل مى

 : آمده استاملختصردر كتاب 

شود و مهچنني طبق نظر بيشتر  بيت منعقد منى بر خالف عقيده شيعه، امجاع فقط با اهل: مسئله
كساىن . شود ـ و با ابوبكر و عمر منعقد منى الف نظر امحدبر خ علما، امجاع با ائمه چهارگانه نيز ـ

بر مشا باد كه بعد از من به سنت «: گويند كه روايت شده است دهند، مى كه به انعقاد امجاع نظر مى
بعد از من به آن دو اقتدا «: و در روايت ديگر آمده است. »من و سنت خلفاى راشدين عمل كنيد

 .»كنيد

اين روايات داللت بر لزوم پريوى از مقلّد است، و با روايات : گوييم ل مىدر پاسخ اين استدال
 به هر كدام اقتدا كنيد ؛اصحاب من مانند ستارگان هستند«: رواياتى مهچون. ديگرى تعارض دارند

 !!»نيمى از دينتان را از اين عايشه بگرييد«، و روايت »شويد هدايت مى

 :گويد مى عضدى در ذيل اين سخن املختصرشارح 

بر خالف عقيده شيعه، امجاع فقط با اهل بيت در صورت خمالفت ديگران با آنان يا در صورت 
بر خالف  مهچنني با ائمه چهارگانه نيز طبق نظر بيشتر علما ـ. شود عدم موافقت و خمالفت، منعقد منى

 .شود ـ منعقد منى بر خالف نظر برخى علماء ـ و با ابوبكر و عمر ـ امحد

گريد، چرا كه  ها را در بر منى ادلّه بيان شده آن: بر اين نظر چنني است) املختصرشارح (دليل ما 
 . وىل امجاع تكرار نشده است؛ادلّه تكرار شده

اين حبث در علم كالم بيان . گذارند علماى شيعه در اين مورد بنا را بر اصلشان در عصمت مى
 .شود شده است و به آن پرداخته منى

بر مشا باد كه به سنت من «: فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب : گويند علماى ديگر اين است كه مىدليل 
 .»و سنت خلفاى راشدين بعد از من عمل كنيد

 .» يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد؛بعد از من به آن دو«: مهچنني فرمود

مقلّدان از ائمه چهارگانه يا اين دو حديث بر شايستگى تقليد : پاسخ اين دليل اين گونه است
 .ها براى جمتهد ابوبكر و عمر داللت دارد، نه بر حجيت قول آن
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:  است كه فرموداللّه عليه وآله صلى اين دو حديث معارض با ديگر سخن پيامرب: افزون بر اين كه
 .)١(»...اصحاب من مانند ستارگانند«

 : چنني آمده استاإلاجه در كتاب در اين زمين

 فرموده عليه السالمكه پيامرب  بعضى معتقدند كه امجاع شيخني به تنهاىي حجت است، به جهت اين
 .» ابوبكر و عمر اقتدا كنيد؛بعد از من به آن دو«: است

 ِترمذى در مورد اين حديث. اند ماجه و ِترمذى روايت كرده بن حنبل، ابن اين حديث را امحد
 . خود اين حديث را ذكر كرده استصحيحِحبان نيز در  ابن. حديث حسن و معترب است: گويد

دو روايىت كه : اند بن حنبل و ديگران در مورد آن دو روايت اين گونه پاسخ داده امام امحد
اب من اصح«: فرمايد  مىصلى اللّه عليه وآلهخدا  جا كه پيامرب آن. استدالل شد با روايت ذيل معارض است

 .، و اين حديث ضعيف است»شويد مانند ستارگانند به هر كدام اقتدا كنيد، هدايت مى

 :گونه پاسخ داده است اينشرح اللمع اسحاق نيز در مورد استدالل مزبور، در كتاب  شيخ ابو

 ـ خمالفت كرد و ها را پذيرفته بود كه به تنهاىي آن عباس با مهه صحابه در مورد پنج مسئله ـ ابن
ـ با آنان خمالفت كرد و هيچ كس به  كه نظريه شخصى وى بود مسعود در مورد چهار مسئله ـ ابن
 .)٢(ها به وسيله امجاع خلفاى چهارگانه اعتراض نكرد آن

 : آمده استفواتح الرمحوت و شرح آن مسلَّم الثبوتدر كتاب 

امري مؤمنان ابوبكر و عمر ] يعىن[ـ با سخن دو شيخ  بر خالف برخى ـطبق نظر بيشتر علما 
ها، امجاع به خلفاى چهارگانه منعقد  و بر خالف نظر امحد و برخى از حنفى. شود امجاع منعقد منى

 . ...شود منى

د طبق روايىت كه امح: اند معتقدين به انعقاد امجاع به مدعاى خود اين گونه دليل اقامه كرده و گفته
 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا ؛بعد از من به آن دو«: فرمودصلى اللّه عليه وآله نقل كرده است كه رسول خدا 

 .خمالفت با آن دو حرام است» كنيد

پس . در اين حديث خطاب متوجه به مقلّدين است نه جمتهدين: گوييم در پاسخ اين استدالل مى
 .اين حديث در مورد جمتهدين حجت نيست

ها  كه تبعيت و پريوى را فقط در آن گر شايستگى پريوى است نه آن از طرىف، اين حديث بيان
يا براى استحباب است و يا براى اباحه و يكى از اين دو تأويل » اقتدا كنيد«بنا بر اين، امر . حصر منايد

كردند و  تقليد مىها بودند و مقلّدين نيز گاهى از ديگران   زيرا كه جمتهدين خمالف آن؛ضرورى است

                                                           
 .٣٦ / ٢: شرح املختصر ىف االصول) ١(
 .٤١١ ـ ٤١٠ / ٢: اإلاج يف شرح املنهاج) ٢(
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ها اين بود كه  از اين رو اعتقاد آن. كرد، نه خود خلفا و نه ديگران ها اعتراض منى كسى به آن
 .گفتارشان حجت نيست

 .)١(...شود چه گفته شده كه اجياب با اين تأويل منافات دارد، دفع مى پس به مهني سبب آن

 ؛هاى اهل سنت به حديث اقتدا در مسائل فقهى و اصوىل بود اى از استدالل چه گذشت منونه آن
سنت معتقدند كه امجاع آن دو تن  شود كه بيشتر علماى اهل وىل از جمموع اين سخنان روشن مى

 .حجت نيست

 بر اين اين مطلب را ضميمه كنيم كه بيشتر علما) عدم حجيت(با اين حال اگر بر مهني سخن 
آن سان كه در   بر خالفت هيچ كس پس از خودش تصريح نكرد ـصلى اللّه عليه وآلهباورند كه پيامرب 

ـ امامت او با   ابوبكر استصلى اللّه عليه وآله و شرح آن آمده است كه امام حق پس از پيامرب املواقف
 صلى اللّه عليه وآلهاند كه پيامرب خدا  شود، گرچه برخى از علما نيز در اين مورد توقّف كرده امجاع ثابت مى

پندارند كه نصى  ها مى  زيرا آن؛ـ بر خالفت هيچ فردى تصريح نكرده است بر خالف نظر بكريه ـ
 .بر خالفت ابوبكر وجود دارد

 نصى وجود دارد كرم اللّه وجههكنند براى امامت على  مهچنني بر خالف نظريه شيعه كه تصور مى
) بكريه و شيعه(ـ اما سخن حق در نزد عموم علما نفى اين دو نظريه   چه پنهانچه نص آشكار و ـ

 .)٢(است

اگر كسى بگويد كه اين حديث معارض است با : گويد مناوى نيز در شرحش در اين زمينه مى
 بر خالفت صلى اللّه عليه وآله بر آن اعتقاد دارند كه پيامرب خدا هاى معترب چه كه نويسندگان كتاب آن

 به صلى اللّه عليه وآلهها اين است كه پيامرب خدا  منظور آن: گومي احدى تصريح نكرده است، در پاسخ مى
از طرىف اين حديث، مهان طور كه خالفت را در بر دارد، اقتدا به . طور آشكار تصريح نكرده است

 .)٣(گريد ر رأى، مشورت، مناز و موارد ديگر نيز در بر مىها را د آن

ها ابتدا  در مهه زمينه چه گذشت، دانستيم كه استدالل كنندگان به اين حديث ـ با توجه به آن
 .ها هستند ـ مهان بكريه و پريوان آن در خبش خالفت و امامت و سراجنام در خبش اجتهاد و امجاع

و استدالل كنندگان به آن ... كنند  بر اين، اكثريت از مدلول و مفاد اين حديث اعراض مىبنا
 . ...و اين يكى از وجوه جعل آن است... گروهى هستند كه نسبت به ابوبكر و امامتش تعصب دارند

                                                           
 .٢٣١ / ٢: فواتح الرمحوت بشرح مسلّم الثبوت) ١(
 .٦٤٤ و ٦٤٣ / ٢: الشيخ حممد عبده بني الفالسفه والكالميني) ٢(
 .٧٢ / ٢: فيض القدير) ٣(



 PR

اى از علم ندارند، از روى تعصب  مجاعىت كه ره: گويد جوزى در اين زمينه مى حافظ ابن
ت مىادك به سن١(...كنند كنند و براى ابوبكر فضايلى را جعل مى عاى متس(. 

 ها چه كساىن هستند؟ اكنون اين پرسش مطرح است كه به راسىت آن

 !!ها مهان بكريه هستند آرى، آن

 :گويد عالّمه معتزىل درباره اين موضوع مى

 براى مقابله با آن احاديث، )٢( شيعه اجنام داده بود شدندهنگامى كه بكريه متوجه كارهاىي كه
اگر « ؛»...لو كنت متخذاً خليالً«ها روايِت  احاديثى را براى ابوبكر جعل كردند، به عنوان منونه، آن

 با امرياملؤمنني صلى اللّه عليه وآله اللّه اخوت رسول( را در مقابل حديث إخاء »...خواستم دوسىت برگزينم مى
 .جعل كردند) عليه السالم

 زيرا آن ؛، حديث ديگرى به سود ابوبكر ساختند)بسنت درها(مقابل حديث سد األبواب و در 
 . بودعليه السالمحديث در فضيلت على 

 :را اين گونه واژگون كردند  شنيدند و آنصلى اللّه عليه وآلهحديث ديگرى نيز از زبان پيامرب خدا 

 ؛ عليه إثنانخيتلف إيتوين بدواة وبياض اكتب فيه أليب بكر كتاباً ال

اى در مورد ابوبكر بنويسم كه ديگر دو نفر در مورد او  دوات و كاغذى براى من بياوريد تا نوشته
 .اختالف نكنند

 :سپس اين سخن را از زبان حضرتش چنني تكميل منودند كه فرمود

 .يأىب اللّه واملسلمون إالّ أبابكر

 .خدا و مسلمانان جز ابوبكر را قبول ندارند

 به هنگام بيماريش روايت شده صلى اللّه عليه وآلهاين حديث را در مقابل حديثى كه از پيامرب خدا 
 :در آن حديث فرمودصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول. است، جعل كردند

 .تضلّون بعده أبداً إيتوين بدواة وبياض اكتب لكم ما ال

 .ا كتاب اللّهلقد غلبه الوجع وحسبن: فاختلفوه عنده وقال قوم منهم

 .دوات و كاغذى بياوريد تا براى مشا چيزى بنويسم تا بعد از آن هرگز گمراه نشويد

كتاب !! درد بر او غالب شده: حاضرين در حضور حضرتش به اختالف افتادند و گروهى گفتند
 .خدا براى ما كاىف است

 :بوبكر ساختند كه فرمود در مورد اصلى اللّه عليه وآلهحديث ذيل را نيز از زبان پيامرب خدا 

                                                           
 .٢٢٥ / ١: املوضوعات) ١(
به احاديثى كه اهل سنت عليه السالم مؤمنان على  شيعه در مورد امامت امري«: اند  و ديگران نوشتهشرح املواقفنويسنده ) ٢(

 .»منايند ـ روايت شده است، استدالل مى نص جلى يا خفى در فضيلت و برترى آن حضرت به صورت ـ
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 )١(أنا راض عنك، فهل أنت عني راض؟

 من از تو راضى هستم آيا تو هم از من راضى هسىت؟

 .و مواردى از اين قبيل

 به راسىت مدلول حديث اقتدا به شيخني چيست؟

 .گو كنيم و گفتاينك به جاست كه ما بدون در نظر گرفنت سند، در اين موضوع 

 :گويد مناوى مى

 به اطاعت از آن دو نفر امر كرده است، مهني در بردارنده ستايش صلى اللّه عليه وآلهكه پيامرب خدا  اين
 .)٢(...آن دوست تا شايسته اطاعت در اوامر و نواهى شوند

 و تابعان عليه السالممؤمنان على   چرا امريشود اين است كه وىل خنستني اعتراضى كه به اين دليل مى
او، با وجود اين امر از بيعت با آن دو سرپيچى كردند؟ از اين رو مناوى در ادامه اين استدالل 

 :گويد مى

 از بيعت رضى اللّه عنهوقىت امر شد كه از آن دو تبعيت شود، پس چگونه على : اگر كسى بگويد
 سرپيچى كرد؟

 پس از آن رضى اللّه عنهسرپيچى از بيعت به جهت عذرى بود، و على : گومي ىدر پاسخ اين پرسش م
 .)٣(... از اوامر و نواهى آن دو ثابت شده استرضى اللّه عنهبيعت كرد ومهانا پريوى و فرمانربدارى على 

يل خالفت سنت، پس از انكار نص و منحصر كردن دل به راسىت علماى اهل: گويد نگارنده مى
ها در  به اين دليل كه آن. اند در امجاع، در تنگناىي بزرگ قرار گرفته و به اشكاىل شديد گرفتار شده

اند كه هر گاه يك يا دو نفر از اُمت در امرى خمالف باشند، امجاع منعقد  علم اصول مقرر كرده
 .شود منى

 :گويد غزاىل در اين زمينه مى

. شود ها امجاع منعقد منى هر گاه يك يا دو نفر از اُمت در امرى خمالف باشند، بدون آن: مسئله
. بر خالف برخى ديگر از علما كه در اين مورد قائل به امجاع هستند. گردد اگر مبريد مسئله امجاعى منى
 .)٤(...چه حرام شده، خمالفت مهه اُمت است دليل ما اين است كه آن

 : و شرح آن نيز چنني بيان شده استمسلّم الثّبوتاين مورد در كتاب 

                                                           
 .٤٩ / ١١: شرح ج البالغه) ١(
 .٧٢ / ٢: فيض القدير) ٢(
 .٧٢ / ٢: مهان) ٣(
 .٢٠٢ / ١: املستصفى) ٤(
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 ؛ـ امجاع است يك يا دو نفر گفته شده است كه امجاع اكثريت با خمالفت افراد كمتر ـ: مسئله
مالك امجاع تأييد متام افراد است، اما مهه افراد در اين امجاع  چرا كه ؛اما به نظر ما اين امجاع نيست

 .شركت ندارند

چنني امجاعى اصالً حجت نيست، آن : اند برخى گفته. البته علما در اين مورد اختالف نظر دارند
 .سان كه امجاع هم نيست

ن است كه  زيرا ظاهر اي؛بلكه چنني امجاعى حجت ظنى است، نه امجاع: برخى ديگر گويند
 .اما امجاعى حتقق نيافته است. گويند اكثريت مردم درست مى

 . ...چه بسا كه حق با اقليت است و چنني امرى بعيد نيست: اند برخى ديگر گفته

خالفت ابوبكر با وجود : اند اند، چنني گفته از طرىف علماىي كه به امجاع اكثريت اكتفا كرده
 .صحيح است... بن عباده، سلمان و زرگان آل باكرامت ايشان، سعد و بكرم اللّه وجههخمالفت على 

ها با ابوبكر  شود كه امجاع بر خالفِت ابوبكر پس از بيعت آن ها چنني پاسخ داده مى به سخن آن
 .)١( واضح است]عليه السالم[على  مؤمنان است و اين امر در مورد امري

اند بپذيرمي، پاسخ درباره  گفتهعليه السالم بنا بر اين اگر مطالىب را كه در مورد بيعت امري مؤمنان على 
 بن عباده چه خواهد بود؟ ختلّف سعد

مسلّم  وىل شارح كتاب ؛يادآورى اين نكته الزم است كه مناوى به اين مشكل نپرداخته است
 :گويد ـ مى چه كه بيان شد از آنبعد   اين اشكال را مطرح كرده و ـالثّبوت

 چرا كه او از بيعت سرپيچى كرد و ؛بن عباده به بيعت مبهم است و قطعى نيست رجوع سعد
نيم بعد از خالفت  و كه دو سال بيعت نكرد و از مدينه خارج شد و ديگر به مدينه باز نگشت تا آن

 .امرياملؤمنني عمر در حوران شام از دنيا رفت

و منبع ديگرى آمده است كه وى در سال يازدهم و در دوران خالفت امرياملؤمنني  اإلستيعابدر 
 .الصديق االكرب وفات يافت

بن عباده از بيعت با  سرپيچى سعد: از اين رو پاسخ درست در مورد ختلّف او اين گونه است
 ما و امريى از مشا بايسىت امريى از: گفتند ها مى  زيرا كه بيشتر خزرجى؛ابوبكر از روى اجتهاد نبود

 چون حب آقاىي و ؛و سعد از آن جهت بيعت نكرد... ها از بني نرود كه رياست آن باشد، براى اين
 .رساند بنا بر اين، اگر خمالفت او از روى اجتهاد نباشد، ضررى به امجاع منى. رياست داشت

 حاىل از دنيا رفته است  دررضى اللّه عنهدر اين صورت بايد بگوييم كه سعد : پس اگر كسى بگويد
ها كناره گرفته است، و طبق نقل بخارى از رسول  كه وحدت مسلمانان را بر هم زده و از مجاعت آن

هر كس از مجاعت مسلمانان جدا شود، در واقع به مرگ دوران جاهلى «:  كه فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا 
                                                           

 .٢٢٢ / ٢: فواتح الرمحوت بشرح مسلّم الثبوت) ١(
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 اما پرواضح است كه صحابه ؛]هلى مرده استو بايد بگوييم كه سعد به مرگ جا[» از دنيا رفته است
 .ـ از مرگ دوران جاهلى به دور هستند خبصوص فردى مهچون سعد ـ

چه در   اما مطابق آن؛گونه باشد كه خمالفت با امجاع اين با فرض اين: گوييم در پاسخ او مى
ه گناهى مؤاخذه  آمده است، سعد از افرادى بود كه در جنگ بدر حاضر بود و بدريون بصحيح مسلم

 زيرا آنان صاحب مرتلت رفيعى ؛كننده است، گرچه گناهش بزرگ باشد ها مثَل توبه مثَل آن. شوند منى
 .ها داده است اش به آن هستند كه خداوند به رمحت خاصه

 به آنان صلى اللّه عليه وآلهمهچنني سعد از كساىن است كه در بيعت عقبه شركت جست و پيامرب خدا 
 ١(...پس از سوء ظن به اين عمل بر حذر باش و ادب را حفظ كن. شت و مغفرت دادندوعده(. 

 چه خواهد عليها السالمبن عباده كوتاه بياييم، جواب ختلّف صديقه زهرا  به راسىت اگر در قضيه سعد
 . بودصلى اللّه عليه وآلهكه او پاره تن رسول خدا  لكه فراتر اين ب؛كه او از صحابه بود با آن! بود؟

ـ از مرگ جاهلى به دور باشند، پس نظر تو  خبصوص امثال سعد بنا بر اين هر گاه صحابه ـ
 در موردش صلى اللّه عليه وآله چگونه خواهد بود، مهان بانوىي كه رسول خدا عليها السالمدرباره حضرت زهرا 

 :فرمايد مى

 .)٢(فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبين

 .فاطمه پاره تن من است هر كه او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است

 :حضرتش در مورد ديگرى فرمود

 .)٣(فاطمة بضعة مني، يقبضين ما يقبضها ويبسطين ما يبسطها

فاطمه پاره تن من است، هر چه او را ناراحت كند، مرا ناراحت كرده است و هر چه او را 
 .مسرور سازد مرا مسرور ساخته است

 :آن حضرت در سخن ديگرى فرمود

 .)٤(فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة

 .ن شت استفاطمه سرور زنا

اند كه  ها استدالل كرده ها احاديثى هستند كه حافظ سهيلى و حافظان ديگر به وسيله آن اين
 .)٥( برتر از شيخني است، چه رسد به ديگرانعليها السالمحضرت فاطمه 

                                                           
 .٢٢٤ ـ ٢٢٢ / ٢: فواتح الرمحوت بشرح مسلّم الثبوت) ١(
 .٥٨٣٣، حرف فاء، حديث ٣٦٠ / ٢: اجلامع الصغري) ٢(
 .٥٨٣٤، حرف فاء، حديث ٣٦٠ / ٢: اجلامع الصغري) ٣(
 .٥٨٣٥حديث : مهان) ٤(
 .٥٥٤ / ٤: فيض القدير) ٥(
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اىل از دنيا مفارقت در حعليها السالم از سوى ديگر، مهانا از بديهيات تاريخ است كه حضرت زهرا 
 به او دستور نداد كه به بيعت عليه السالمعلى  مؤمنان كرد كه با ابوبكر بيعت نكرد، و از سوىي امري

هر كس از مجاعت مسلمانان مفارقت كند به «دانست كه  مبادرت ورزد، در حاىل كه آن حضرت مى
 !!»مرگ جاهلى از دنيا رفته است

 :گويد نگارنده مى

. كند خواستند به آن استدالل كنند داللت منى پندارند، يا مى ها مى يزى كه آناين حديث به چ
 پس واقعيت چيست؟

 .ما پاسخ اين پرسش را به زودى در پايان اين نوشتار از باب احتمال ارائه خواهيم كرد

 بطالن حديث اقتدا از نظر داللت و معنا

در اين زمينه . كند پردازمي كه اين حديث را از جهت داللت و معنا باطل مى اكنون به مواردى مى
 :شود مواردى بيان مى

  ـ اختالف نظر بين ابوبكر و عمر١

ابوبكر و عمر در بيشتر احكام و افعال اختالف نظر داشتند و پريوى از دو نفرى كه اختالف نظر 
 :ه عنوان منونهب. دارند، غري ممكن و حمال است

 . ابوبكر قائل به جواز متعه بود، در حاىل كه عمر آن را منع كردـ

 .ها تولّد يافت كرد، به جز يك نفر كه در ميان عرب  عمر از ارث غري عرب منع مىـ

 !بنا بر اين، به كدام يك بايد اقتدا كرد؟

افعال و احكامش با شيخني او در بيشتر اقوال، . پس از اين دو نفر، عثمان به خالفت رسيد
 .رود سنت سومني خليفه راشدين به مشار مى خمالفت كرد، با آن كه عثمان طبق عقيده اهل

يا با هر سه  از طرىف در ميان صحابه افرادى بودند كه در احكام شرعى و آداب ديىن، با شيخني ـ
 .ـ خمالفت كردند تن از خلفا

 .ايگاه خودش در موارد فقهى يا اصوىل ذكر شده استبديهى است كه هر يك از اين موارد در ج

كند، به طور قطع  با توجه به اين اصل، اگر معناى اين حديث مهان باشد كه لفظش اقتضا مى
 !!ها واجب خواهد شد حكم به ضاللت و گمراهى مهه آن

  ـ جهل به احكام الهى٢

اصول و فروع و حتى در در  معروف است كه شيخني نسبت به بسيارى از مسائل اسالمى ـ
 در مورد صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين آيا پيامرب . ـ جاهل بودند !معاىن بعضى الفاظ عرىب در قرآن كرمي
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دهد به چنني  دهد كه از او به طور مطلق اقتدا شود؟ آيا دستور مى گونه باشد، دستور مى كسى كه اين
 !و اطاعت شود؟فردى رجوع شود و در متام اوامر و نواهى از ا

  ـ جواز عصمت٣

ها را از  گر عصمت ابوبكر و عمر است و احتمال خطاى آن ـ بيان با اين منت حديث اقتدا ـ
 .برد بني مى

 زيرا كه اجياب اقتدا ؛اند بديهى است كه هيچ يك از مسلمانان در مورد شيخني چنني سخىن نگفته
 . كه از قبيح بودنش اميىن نيستبه كسى كه معصوم نيست، در واقع اجياب به چيزى است

  ـ روز سقيفه به چنين حديثى استدالل نشده است٤

 بود، به طور قطع ابوبكر در روز سقيفه به صلى اللّه عليه وآلهاز طرىف، اگر حديث اقتدا از پيامرب خدا 
ه آن هاى حديثى و تارخيى نقل نشده است كه ابوبكر ب  وىل در هيچ يك از كتاب؛كرد آن استدالل مى

داشت، قطعاً نقل شده و   يعىن اگر چنني حديثى وجود خارجى مى؛حديث بر مردم استدالل كرده باشد
ها  اى كه در آن روز رخ داده در كتاب يافت، مهان گونه كه قضيه سقيفه و نزاع و ستيزه شهرت مى

 .نقل شده است

 .تدالل كرده باشدكه، در هيچ موقعيىت نيافتيم كه ابوبكر به آن حديث اس فراتر اين

  ـ بيعت در سقيفه٥

بن خطّاب اشاره كرد و  عمر چه بيان شد اين است كه ابوبكر در سقيفه به ابوعبيده و فراتر از آن
 .)١(»خواهيد بيعت كنيد با هر يك از اين دو فرد كه مى«: حاضرين را مورد خطاب قرار داد و گفت

 را بني خود به تعارف گذاشته و يكى به ديگرى صلى اللّه عليه وآلهآن گاه آنان خالفت رسول خدا 
 .)٢(» تو بيعت كنمدستت را دراز كن تا با«: گفت

  ـ فسخ بيعت٦

 :بعد از آن كه با ابوبكر به عنوان خليفه بيعت شد، رو به حاضرين كرد و گفت

  .)٣(»... زيرا كه من ترين مشا نيستم؛بيعت با مرا فسخ كنيد، فسخ كنيد«

 

                                                           
، مسند ٩٠ / ١: ، مسند امحد٦٤٤٢حديث ... بني از اهل رده، كتاب حمار٢٥٠٦ / ٦: صحيح بخارى: بنگريد به) ١(

 . و منابع ديگر٣٩٥ / ٣: ، السرية احللبيه٤٤٦ / ٢: ، تاريخ طربى٣٩٣بن خطّاب، حديث  عمر
 .٣٩٥ / ٣: ، السرية احللبيه٢٣٥بن خطّاب، حديث  ، مسند عمر٥٨ / ١: ، مسند امحد١٣٥ / ٣: الطّبقات الكربى) ٢(
، حديث ٢٥٢ / ٥: العمال ، كرت٢٥٣ ـ ٢٥١ / ١: ، الرياض النضره١١: ، الصواعق احملرقه٢٠ / ١: االمامة والسياسه) ٣(

١٤١٠٨. 
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  ـ خالفت از آِن كيست؟٧

صلى اللّه عليه دوست داشتم از رسول خدا : تگاه كه زمان مرگ ابوبكر فرا رسيد گف و سراجنام آن

دوست داشتم پرسيده بودم آيا در اين امر .  بپرسم اين امر از آِن كيست تا كسى در صدد آن بر نيايدوآله
 )١(اى است؟ براى انصار ره

  ـ بيعت ناگهانى٨

بيعت با ابوبكر كارى ناگهاىن و : گاه كه عمر به خالفت رسيد، طى سخناىن گفت و آن
پس اگر كسى به مهچو بيعىت بازگشت او را . انديشه بود كه مسلمانان از شرش در امان ماندند ىب

 .)٢(بكشيد

 كاوشى در متن حديث اقتدا

 به راسىت بعد از اين مهه دليل و استدالل، منت حديث و مدلول آن چيست؟

ـ از حلاظ معنا  با فرض صدور آن چه بيان شد، دانستيم كه حديث اقتدا ـ با توجه به آن
 :و با اين فرض ناگزيرمي به يكى از اين دو امر ملتزم شومي. ارزش است ىب

 . حتريف در لفظ حديث وقوعالف ـ

بكر و  اىب«ـ به جاى واژگان  به شكل منصوب ، ـ»ابابكر و عمر«در حديث اقتدا، دو واژه 
بنا بر اين طبق صورت حتريف نشده اين حديث، ابوبكر و عمر . ـ آمده است به شكر جمرور ـ» عمر

 .)٣(اند، نه اقتدا شدن خماطب هستند و به اقتدا كردن امر شده

مورد » اقتدا كنيد« مهه مسلمانان را به طور عام در دستور فعِل صلى اللّه عليه وآلهاز اين رو پيامرب خدا 
 و منظور از ؛گريند بكر و عمر به طور خاص مورد خطاب قرار مى دهد و اىب امر و فرمان خود قرار مى

 مهان دو چيز گرانبهاىي ؛كتاب و عترت است» من هستندآن دو كه پس از  «؛»باللّذَين من بعده«عبارت 
 .)٤(كه حضرتش از ديرزمان مهواره به اقتدا، متسك و اعتصام به آن دو امر كرده بود

 . صدور حديث در قضيه خاصب ـ

صلى در اين مورد گفته شده است كه روزى پيامرب . صدور اين حديث در قضيه خاصى بوده است

 .آمدند كرد، ابوبكر و عمر پشت سر آن حضرت مى  از راهى عبور مىاللّه عليه وآله

 .پيمود سؤال كردند افرادى از آن حضرت درباره مسري راه و رسيدن به او در راهى كه مى

                                                           
 .٣٠٩ / ٢: ، مروج الذهب٢٤ / ١: ، االمامة والسياسه٢٥٠ / ٢: ، العقد الفريد٦٢٠ / ٢: تاريخ الطربى) ١(
 .٦٧: ، تاريخ اخللفاء١٠: ، الصواعق احملرقة٢٥٠٥ / ٦: صحيح بخارى) ٢(
)٣ (٣٦ و ٣٥ / ٣: ايفتلخيص الش. 
نفحات «: طرق داللت حديث ثقلني به سه جلد خنست از كتاب بزرگ ما براى آگاهى بيشتر در اين زمينه و الفاظ و) ٤(

 .مراجعه مناييد» عليهم السالمار ىف امامة االئمة االطهار االزهار ىف خالصة عبقات االنو
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 يعىن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و منظور ؛به آن دو كه بعد از من هستند: آن حضرت فرمود
 .)١(حضرت از اقتدا، پيمودن راه بود نه چيز ديگر

 بلكه حديث در بردارنده قرائىن است كه آن را به مورد ؛بنا بر اين، اطالق حديث مراد نيست
پس راوى قرائن را از روى عمد يا سهو حذف كرده است و بر اين اساس، . دهد خاص اختصاص مى

 .چون و چرا در مورد اقتدا به آن دو مرد آمده است ظاهر حديث اقتدا، به شكل يك دستور مطلق و ىب

به عنوان منونه . البته اين قضيه در روايات و احاديث فقهى، تفسريى و تارخيى نظاير بسيارى دارد
گوييم تا براى  و ما در اين مورد به اختصار سخن مى در برخى از مطالب حديث اقتدا آمده است ـ

 احاديث  بلكه؛ـ كه اگر اين حديث هم صادر شده باشد، يك حديث خنواهد بود خواننده روشن شود
 .اند و ارتباطى با يكديگر ندارند متعددى خواهند بود كه هر كدام در مورد خاص صادر شده

 تكميل كاوش در متن حديث اقتدا

در برخى از طرق حديث اين گونه . هاىي نقل شده است تر بيان شد كه حديث اقتدا از طريق پيش
 :آمده است

 .»به آن دو اقتدا كنيد «ـ

 .»وى كنيداز روش عمار پري «ـ

 .»عبد متسك كنيد ام به سفارش و دستور ابن «ـ

 .»اُم عبد براى مشا حديثى گفت، تصديقش كنيد هر گاه ابن «ـ

 .»مسعود گفت، تصديقش مناييد هر حديثى را كه ابن «ـ

 :ـ شامل سه فراز است  صادر شده باشدصلى اللّه عليه وآلهاگر از پيامرب خدا  از اين رو اين حديث ـ

 . فراز خنست به شيخني اختصاص داردـ

 .بن ياسر است  فراز دوم در مورد عمارـ

 .بن مسعود است  فراز سوم درباره عبداللّهـ

 زيرا در سند و داللت آن به تفصيل سخن ؛چه موضوع حبث ما است مهان فراز خنست است آن
 .آن روشن شدگفتيم و با پژوهشى كه اجنام شد، عدم جواز استدالل به آن و اخذ ظاهر 

از طرىف روشن شد كه به احتمال قوى حتريفى در لفظ آن، يا هنگام نقل آن رخ داده است، آن 
گونه كه با حذف قراِئىن كه حديث را در برداشته، موجب خروج لفظ حديث از تقييد به اطالق شده 

ين و تر  بلكه از زشت؛شود است، و در واقع چنني خروجى نوعى از انواع حتريف حمسوب مى
 .هاست، مهان طور كه نزد دانشمندان معلوم است ترين حتريف شنيع

                                                           
 .٣٨ / ٣: تلخيص الشاىف) ١(
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كه سخن به درازا نكشد،  پردازمي و براى آن اكنون به بررسى دو فراز ديگر از حديث اقتدا مى
گرچه اين دو فراز در فضايل آن . مناييم حبث و بررسى را فقط از ناحيه مدلول و مفاد حديث بررسى مى

سنت براى مقابله با برخى از فضايل امرياملؤمنني  است و گاهى برخى از علماى اهلدو مرد ذكر شده 
 .اند  به اين دو فراز استدالل كردهعليه الصالة والسالم

از روش عمار «: فرمايد  مىصلى اللّه عليه وآلهمعناى اين سخن كه پيامرب : گوييم روى اين اساس مى
 :چنني است» پريوى كنيد

 .مند شويد سريه و روش عمار را در پيش گرييد و از ارشادات او ره

سنت طبق سريه و روش او  اما سريه و روش عمار چگونه است؟ و ارشادات او چيست؟ آيا اهل
 !اند؟ اند و از ارشادات او ره گرفته رفتار كرده

هاى  كتاب. يافت كردنگارى و تاريخ در هاى سريه توان از كتاب ها را مى پاسخ اين پرسش
 :كنيم سريه و تاريخ فراروى مشاست، وما خبشى از آن را نقل مى

بن عوف در قصه شورا به   و هنگامى كه عبدالرمحان)١(؛عمار از بيعت با ابوبكر سرپيچى كرد
خواهى مسلمانان به اختالف نيفتند، با  اگر مى«: به او چنني گفتعمار . ام كنيد راهنماىي: مردم گفت

 .)٢(»على بيعت كن

 :و آن گاه كه با عثمان بيعت شد عمار به مردم رو كرد و گفت

يك بار   پيامربتان دور كرديد ـبيت را از اهل) خالفت(از زماىن كه اين امر ! اى گروه قريش«
ـ من مطمئن نيستم كه خدا آن را از ميان مشا بردارد و در ميان غري مشا  اين جا و يك بار هم آن جا

 .)٣(» مهان طور كه مشا آن را از ميان اهلش برداشته و در ميان غري اهلش قرار داديد؛قرار دهد

 بود تا وقىت كه در ركاب حضرتش در جنگ صفّني عليه السالم خنست با على عمار مهواره و از روز
 : در مورد عمار فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  به راسىت كه پيامرب. به شهادت رسيد

 .عمار تقتله الفئة الباغية

 .)٤(كُشد گروه ستمكار عمار را مى

 : در سخن ديگرى فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

                                                           
 .٢١٥ / ١: ، تتمة املختصر١٥٦ / ١: املختصر ىف اخبار البشر) ١(
 .٢٥٩ / ٤: ، العقد الفريد٧٠ / ٣: ، الكامل٢٩٧ / ٣: تاريخ الطربى) ٢(
 .٣٥٢ / ٢: مروج الذهب) ٣(
: سعد ، طبقات ابن٢٩  و٢٧ / ٤: ، تاريخ طربى٦٥٠٢بن عمر، حديث  ، مسند عبداللّه٣٥٠ / ٢: مسند امحد) ٤(

، كتاب معرفت ٤٤٢ ـ ٤٣٥ / ٣: ، املستدرك١٦٨ ـ ١٥٨، حديث ٢٣٢ ـ ٢٢١ :، اخلصائص١٩٢ ـ ١٩٠ / ٣
، ١٩٢ / ٢٤: ، عمدة القارى٥٦٧٦ و ٥٦٦٠، ٥٦٥٩، ٥٦٥٧بن ياسر، حديث  صحابه، باب ذكر مناقب عمار

، ٣٣٥٤٧، ٣٣٥٤٣: ائل، باب ذكر صحابه و فضائلشان، احاديث، كتاب فض٣٣٣ ـ ٣٣٢ / ١١: العمال كرت
 .٣٣٥٦٠ و ٣٣٥٥٨، ٣٣٥٥٣، ٣٣٥٥٢، ٣٣٥٥١
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 .من عادى عماراً عاداه اللّه

 .)١(كند هر كه با عمار دمشىن كند، خدا با او دمشىن مى

 دستور داد كه از روش عمار پريوى شود و مردم صلى اللّه عليه وآلهها چرا پيامرب خدا  افزون بر اين
 :تر حضرتش به عمار فرموده بود را پيشطبق سريه او حركت كنند؟ زي

إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غريه فاسلك مع علي، ! بن ياسر يا عمار
إنّ طاعة علي من طاعيت، وطاعيت ! يا عمار... فإنه لن يدليك يف ردى، ولن خيرجك من هدى

 .)٢(وجل عزمن طاعة اللّه 

كند و مهه مردم در وادى ديگر، پس تو با على  اگر ديدى على در يك وادى سري مى! اى عمار
مهانا ! اى عمار... سازد از هدايت خارج منىبرد و   زيرا تو را در هالكت فرو منى؛مهراه باش

 . استوجل عز اطاعت على، اطاعت من است و اطاعت من، اطاعت خداوند

به سفارش و دستور «: پردازمي كه حضرتش فرمود اكنون به بررسى خبش ديگر اين حديث مى
 .»عبد برايتان حديث نقل كرد، تصديقش كنيد اُم ابنوقىت «: يا فرمود. »عبد متسك كنيد اُم ابن

 به راسىت معناى اين سخن چيست؟

گفت، تصديقش  باشد، آيا بايسىت هر چه وى مى» حديث و سخن«اگر سفارش او در مورد 
 كردند؟ مى

 زيرا گاهى او را از ؛را يافتيم  بلكه ما خالف آن؛گويد بديهى است كه هيچ كس چنني سخىن منى
اند و   بلكه تكذيبش هم كرده؛اند اند و گاهى نه تنها او را از حديث منع منوده ث منع كردهنقل حدي

 .)٣(...اند مراجعه كنيد سنت روايت كرده چه اهل در اين زمينه به آن. اند باالتر از آن، كتكش هم زده

 و اگر منظور سفارش و دستور باشد، اين سفارش و دستور چه بوده است؟

 اما راويان در اين ؛ناگزير بايد اشاره به دستور خاصى باشد كه در مورد خاصى صادر شده است
 .اند زمينه هيچ موردى را نقل نكرده

. اند اند و آن را از فضايل او قرار داده دهمسعود حديث ديگرى نقل كر اهل سنت در مورد ابن
 :در آن حديث آمده است

 .)٤(اُم عبد رضيت لكم ما رضي به ابن

                                                           
، كتاب فضائل، باب ذكر صحابه و فضائلشان، ٣٣٢ / ١١: ، كرت العمال٤٧٤ / ٤: ، االصابة٢٢٩ / ٣: اإلستيعاب) ١(

 .٧٨ / ٢: ، انسان العيون٣٣٥٤٨حديث 
، كتاب فضائل، باب ذكر صحابه و فضائلشان، حديث ٢٨٢ / ١١: ، كرت العمال١٨٩ ـ ١٨٨ / ١٣: تاريخ بغداد) ٢(

 .١٢٤  و٥٧ :، مناقب خوارزمى١٧٨ / ١: ، فرائد السمطني٣٢٩٦٩
 .٣٨٧ و ٣٨٦ / ٣ :الغابه ، أُسد ٧ / ١: ، تذكرة احلفّاظ٢٥٦ / ٢: سعد ، طبقات ابن ٦١ / ١: سنن الدارمى) ٣(
 .٤٤٥٨، حرف راء، حديث ٢٧٣ / ٢: جامع الصغري:  بنگريد به؛...در كتب حديث اين طور نقل شده است) ٤(
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 .اُم عبد پسنديد، پسنديدم براى مشا آن چه ابن

 چيست؟ و ناگزير اين حديث بايسىت در مورد خاصى صادر شده باشد، و به راسىت مورد رضايت
 :طبق نقل حاكم، آن مورد خاص چنني است. اند يا نسبت به امر خاصى كه راويان آن را نقل نكرده

 .خبوان: بن مسعود فرمود  به عبداللّهصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 !نازل شده است؟من خبوامن، در حاىل كه بر تو : مسعود گفت ابن

 .دوست دارم از ديگران بشنوم:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 :مسعود سوره نساء را آغاز كرد تا به اين آيه رسيد كه ابن: راوى گويد

 .)١()فَكَيف ِإذا ِجئْنا ِمن كُلِّ أُمة ِبشهيد وِجئْنا ِبك على هؤالِء شهيدا(

آورمي و تو را نيز بر  پس حال آنان چگونه است هنگامى كه از هر امىت شاهد و گواهى را مى
 .آنان گواه خواهيم آورد

 . گريه كرد و عبداللّه از قرائت خوددارى كردصلى اللّه عليه وآلهدر اين هنگام پيامرب خدا 

 .سخن بگو:  به او فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 درود صلى اللّه عليه وآلهمسعود در آغاز سخن محد و ثناى اهلى را گفت و او را ستود و بر پيامرب  ابن
خدا را به عنوان پروردگار و اسالم را به عنوان دين : فرستاد و شهادت حق بر زبان جارى كرد و گفت

 .پسنديدمي، و بر مشا آن چه را كه خدا و رسولش پسنديده است پسنديدم

عبد پسنديد،  اُم چه را كه ابن من نيز بر مشا آن:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهآن پيامرب خدا پس از 
 .پسنديدم

 .)٢(اند را نقل نكرده كه بخارى و مسلم آن اين حديث از نظر سند صحيح است، با آن

اند و در سنت شريف   را به بازى گرفتهصلى اللّه عليه وآلهچگونه سخنان پيامرب خدا ! مالحظه كنيد
 .اند؟ پس هم گمراه شدند و هم ديگران را گمراه كردند نبوى تصرف كرده

 :گوييم در برابر اين حركت مى

به خصوص در قضاياىي . ها دارد الصىبه راسىت كه سنت كرميه نياز مربمى به حتقيق و زدودن ناخ
كه پيوند حمكمى با اساس دين حنيف دارد كه اصول عقايد بر آن مبتىن است و احكام شرعى از آن 

 .گريد شاخه مى

خواهيم كه اساتيد و بزرگان ما را در رمحِت فراگري خود قرار دهد،  در پايان از خداوند متعال مى
يق را آموختيم و در راه حبث و استدالل ورزيده شدمي، به خصوص هاىي كه در مكتب آنان راه حتق مهان

 .عبقات االنوارنويسنده كتاب 

                                                           
 .٤١ آيه: سوره نساء) ١(
 .٥٣٩٤، حديث بن مسعود ، كتاب معرفت صحابه، باب ذكر مناقب عبداللّه٣٦١ / ٣: املستدرك على الصحيحني) ٢(
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چه  خواهيم كه به ما توفيق دهد تا در راه حق به حتقيق و بررسى بپردازمي و آن از بارى تعاىل مى
 .استكننده است و بر هر چيز توان  مهانا او شنوا و اجابت؛شايسته درگاه اوست از ما بپذيرد
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 كتاب نامه

 »الف«

بن عبدالكاىف سبكى، مكتبة الكليات األزهريه، قاهره، مصر، سال   على: اإلاج يف شرح املنهاج.١
١٤٠١. 

بن حممد آمدى، دار الكتاب عرىب، بريوت، چاپ دوم، سال   على: اإلحكام ىف اصول األحكام.٢
١٤٠٦. 

 .١٤١٥  ابن عبدالرب، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: اإلستيعاب.٣

 . ابن اثري، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان: أُسد الغابه.٤

 ابن درويش احلوت، مكتبه التجارية الكربى، مصر، چاپ : اسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب.٥
 .١٣٥٥اول، سال 

 .١٤١٥ ، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال ابن حجر عسقالىن: اإلصابه.٦

 . م١٩٩٧ زركلى، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، سال : االعالم.٧

 .بن قُتيبه دينورى، مؤسسه نشر و پخش حلىب و شركاء بن مسلم  ابوحممد عبداللّه: اإلمامه والسياسه.٨

 .١٤٠٨  سمعاىن، دار الفكر، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: األنساب.٩

بن برهان الدين حلىب، مكتبة مصطفى باىب حلىب،   على: السرية احللبيهمشهور به انسان العيون .١٠
 .١٣٨٤مصر، چاپ اول، سال 

 »ب«

نان، چاپ اول، بن كثري، دار احياء تراث عرىب، بريوت، لب  حافظ اىب فداء امساعيل: البداية والنهاية.١١
 .١٤٠٨ سال

 . شوكاىن، دار املعرفه، بريوت: البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع.١٢

 »ت«

 .١٩٣٤ اىب نعيم اصفهاىن، چاپ ليدن، سال : تاريخ اصفهان.١٣

 جالل الدين سيوطى، از منشورات الشريف الرضى، قم، ايران، چاپ اول، سال : تاريخ اخللفاء.١٤
١٤١١. 

 .بن ايوب خلمى طربى، از منشورات كتابفروشى اروميه، قم، ايران بن امحد  سلمان:يخ الطربى تار.١٥

 .١٤١٧  خطيب بغدادى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: تاريخ بغداد.١٦
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عساكر، دار الفكر، بريوت، لبنان،  بن حسن معروف به ابن  حافظ اىب القاسم على: تاريخ دمشق.١٧
 .١٤٢١ال س

 .بن وردى، جنف، عراق  عمر: تتمة املختصر ىف اخبار البشر.١٨

 . ذهىب، دار احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان: تذكرة احلفّاظ.١٩

 .١٤١٥  ابن حجر عسقالىن، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سال: تقريب التهذيب.٢٠

 .حسن طوسى، دار الكتب، قمبن   شيخ الطائفة حممد: تلخيص الشاىف.٢١

 . ذهىب، دار املعرفه، بريوت، لبنان: تلخيص املستدرك.٢٢

 .١٤١٥ ابن حجر عسقالىن، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : ذيب التهذيب.٢٣

مزى، مؤسسه الرساله، بريوت،  مجال الدين اىب احلجاج يوسف : ذيب الكمال ىف امساء الرجال.٢٤
 .١٤١٥ لبنان، چاپ پنجم، سال

 »ج«

 .١٤٠١  جالل الدين سيوطى، دار الفكر، چاپ اول، سال: اجلامع الصغري.٢٥

 »ح«

 .١٤١٨ جالل الدين سيوطى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال:  حسن احملاضره.٢٦

 »خ«

 .١٤١٩ نساىي، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، قم، ايران، چاپ اول، سال : اخلصائص.٢٧

بن فضل اللّه حمبى حنفى، دار الكتب علميه،   حممد امني: خالصة االثر يف أعيان القرن احلادى عشر.٢٨
 .١٤٢٧چاپ اول، سال 

 »د«

 .پ افغانستانبن حيىي هروى، چا  شيخ االسالم امحد: الدر النضيد يف جمموعة احلفيد.٢٩

 .حجر عسقالىن، دار احياء التراث  ابن: الدرر الكامنة ىف اعيان املائة الثامنة.٣٠

 »ر«

 .بن فتال نيشابورى، منشورات رضى، قم  حممد: روضة الواعظني.٣١

 .حمب الدين الطربى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان:  الرياض النضره.٣٢

 .حجر عسقالىن  ابن: رفع اإلصر.٣٣

 



 RL

 

 »س«

 .١٤١٨ ابن ماجه قزويىن، دار اجليل، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : سنن ابن ماجه.٣٤

 .١٤١٣  ذهىب، مؤسسه الرساله، بريوت، لبنان، چاپ م، سال: سري اعالم النبالء.٣٥

 »ش«

 .عماد، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان  ابن: شذرات الذّهب.٣٦

 .، مكتبه امرييه، مصر١٣١٦حاجب، چاپ اول، سال   ابن: شرح املختصر ىف االصول.٣٧

 مشس الدين عبدالرمحان اصفهاىن، مكتبه رشيد، رياض، عربستان، چاپ اول، سال : شرح املنهاج.٣٨
١٤٢٠. 

 سيد شريف جرجاىن، از منشورات شريف رضى، قم، ايران، چاپ اول، سال : شرح املواقف.٣٩
١٤١٢. 

 . عزيزى شافعى، دار الفكر، بريوت، لبنان):نريسراج امل( شرح جامع الصغري .٤٠

 شيخ حممد عبده، دار احياء الكتب العربيه، چاپ اول، : الشيخ حممد عبده بني الفالسفة واملتكلّمني.٤١
 .١٣٧٧سال 

 

 »ص«

كثري، دمشق، بريوت، ميامه،  ابنبن امساعيل بخارى جعفى، دار   ابوعبداللّه حممد: صحيح بخارى.٤٢
 .١٤١٤چاپ پنجم، سال 

بن سوره ِترمذى، دار الفكر، بريوت، لبنان، چاپ دوم،  بن عيسى  حممد: صحيح ِترمذى.٤٣
 .١٤٠٣ سال

 . ابن حجر هيتمى مكّى، مكتبة القاهرة، قاهره، مصر: الصواعق املُحرقة.٤٤

 »ض«

 .ميه، بريوت، لبنانعقَيلى، دار الكتب عل:  الضعفاء الكبري.٤٥

بن عبدالرمحان سخاوى، از منشورات دار   مشس الدين حممد: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع.٤٦
 .مكتبه احلياة، بريوت، لبنان

 »ط«

 .١٤١٤  جالل الدين سيوطى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سال: طبقات احلفّاظ.٤٧

 .١٤٠١  اسنوى، دار العلوم، عربستان سعودى، رياض، سال: طبقات الشافعية.٤٨
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 .١٣٥١ بن جزرى، قاهره، مصر، سال  حافظ مشس الدين حممد: طبقات القراء.٤٩

 .١٤١٨ ابن سعد، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سال : الطبقات الكربى.٥٠

 »ع«

 .ن عثمان ذهىب، دار الكتب علميه، بريوت، لبنانب بن امحد  مشس الدين حممد: العرب ىف خرب من غرب.٥١

 .عبد ربه، دار الكتاب عرىب، بريوت، لبنان  ابن: العقد الفريد.٥٢

 . بدر الدين  عيىن، دار الفكر، بريوت، لبنان: عمدة القارى.٥٣

 »ف«

، چاپ بن حممد محوئى جويىن خراساىن، مؤسسه حممودى، بريوت، لبنان  ابراهيم: فرائد السمطني.٥٤
 .١٣٩٨اول، سال 

 .م ٢٠٠٠ بن شاكر كتىب، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال  حممد: فوات الوفيات.٥٥

 . نظام الدين انصارى، مطبوع در حاشيه مستصفى: فواتح الرمحوت ىف شرح مسلم الثبوت.٥٦

وت، لبنان، چاپ اول، بن عبدالرؤوف مناوى، دار الكتب علميه، بري  حممد: فيض القدير.٥٧
 .١٤١٥ سال

 

 »ق«

 .١٣١٠ وىل اللّه دهلوى، نوراىن، پيشاور، پاكستان، سال : قرة العينني يف تفصيل الشيخني.٥٨

 »ك«

بن امحد ذهىب، دار الفكر، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال   مشس الدين اىب عبداللّه حممد: الكاشف.٥٩
١٤١٨. 

 .١٣٩٩ ابن اثري، دار الفكر، بريوت، لبنان، سال : الكامل ىف التاريخ.٦٠

محاد عقيلى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سال   ابن: كتاب الضعفاء الكبري.٦١
١٤١٨. 

 .حافظ عبدالغىن مقدسى) خمطوط (: الكمال ىف أمساء الرجال.٦٢

 .١٤١٩  متقى هندى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: كرت العمال.٦٣

 »ل«

 .١٤١٦  ابن حجر، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: لسان امليزان.٦٤
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 »م«

بكر هيثمى، دار الفكر، بريوت، لبنان،  بن اىب  حافظ نورالدين على: جممع الزوائد و منبع الفوائد.٦٥
 .١٤١٢ سال

 .الفداء، دار عبداللطيف، مصر بن اىب  عمادالدين امساعيل: املختصر ىف أخبار البشر.٦٦

 .١٤١٣  يافعى، دار الكتب اإلسالميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال: مرآة اجلنان.٦٧

 . مسعودى، دار املعرفه، بريوت، لبنان: مروج الذهب.٦٨

 .١٤١١بريوت، لبنان، چاپ اول، سال  حاكم نيشابورى، دار الكتب علميه، : املستدرك.٦٩

 .١٤١٧ ابوحامد حممد غزاىل، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، سال : املستصفى ىف علم االصول.٧٠

 امحد بن حنبل شيباىن، دار احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان، چاپ سوم، : مسند امحد.٧١
 .١٤١٥ سال

 .١٣٤٩  رام دارمى، االعتدال، دمشق، سالبن  عبداللّه:الدارمى) سنن(=  مسند .٧٢

بن مسلم بن قُتيبه، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول،   ابوحممد عبداللّه: املعارف.٧٣
 .١٤٠٧ سال

 .١٤١٥بن ايوب خلمى، طرباىن، دار احلرمني، سال  بن امحد  سليمان: املعجم األوسط.٧٤

 .قدامه، دار الكتاب العرىب، بريوت، لبنان بن حممد ابن بن امحد  ابوحممد عبداللّه: املغىن.٧٥

 .١٤١٨ ذهىب، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : املغىن ىف الضعفاء.٧٦

 . ابوخمنف ازدى، قم:عليه السالم مقتل احلسني .٧٧

 .١٢١٤ ن، چاپ دوم، سالابن مغازىل، دار األضواء، بريوت، لبنا:  املناقب.٧٨

 .١٤١٤ خوارزمى، مؤسسه نشر اسالمى، قم، چاپ دوم، سال : املناقب للخوارزمى.٧٩

 .١٤١٣ جوزى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال  ابن: املنتظم.٨٠

 .١٤١٥ ابن جوزى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : املوضوعات.٨١

 ذهىب، دار املعرفه و دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، : ميزان اإلعتدال ىف نقد الرجال.٨٢
 . هـ ١٣٨٢سال 

 

 »ن«

 .بن تغرى اتابكى، دار الكتب علميه، قاهره  يوسف: النجوم الزاهره يف ملوك مصر والقاهره.٨٣
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على حسيىن ميالىن، قم، نشر احلقايق،  آية اللّه سيد : نفحات األزهار يف خالصة عبقات األنوار.٨٤
 .١٤٢٦چاپ دوم، سال 

بن حممد مقرى تلمساىن، دار صادر،   حافظ شيخ امحد: نفح الطيب مع غصن األندلس الرطيب.٨٥
 .بريوت، لبنان

 »و«

 .١٤٢٠ صفدى، بريوت، شركت متحد پخش، سال : الواىف بالوفيات.٨٦

 .بن خلّكان، دار صادر، بريوت، لبنان دبن حمم  مشس الدين امحد: وفيات األعيان.٨٧
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