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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى 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
 .ت و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفصلّى اللّه عليه وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به  ادامه اين راه اهلى در هجدهم ذى
 .سپرده شدعليه السالم  يعىن امري مؤمنان على صلّى 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 ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآلهيت و راهربى را پس از رحلت پيامرب خدا هدا

آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در حتير و سردرگمى قرار دادند
، حقايق اسالم را هاى شيطاىن كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود كه مهچون آفتاب جهان ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
عى از اصحاب و ياران باوفا، در  و مجعليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمتوسط امري مؤمنان على 

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

 .اند آشكار ساخته

ىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، در اين راستا، نام سپيده باورا
مهچون ستارگاىن پرفروز .  . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف عالّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مري
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، عليهم السالم چرا كه اينان در مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت ؛درخشد مى
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته م، به بررسى و پاسخبا زبان و قل

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

 .باشد ضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مىپژوهشگر واالمقام ح

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

 .ى قرار دهدو تشنگان حقايق اسالم

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

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

 قايق اسالمىمركز ح
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

احلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين املعصومني ولعنة اللّه على 
 أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين

 گفتار پيش

 :اند حمدثان اهل تسنن روايىت را بدين مضمون نقل كرده

كه به سبب مهان بيمارى وفات   در بستر بيمارى افتاد ـصلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه پيامرب خدا 
و شخص آن . ـ به ابوبكر دستور داد كه به عنوان امام مجاعت براى مسلمانان مناز خبواند يافت

 . ... رفت و با مردم پشت سر ابوبكر مناز خواندحضرت نيز به مسجد

نوشتارى كه پيش رو داريد . اند اين روايت را حمدثان اهل تسنن با متون گوناگوىن نقل كرده
در اين راستا اين روايت مورد بررسى و نقد قرار گرفته . حتقيق و پژوهشى پريامون اين روايت است

 :قيق است چرا كه به داليلى شايسته حبث و حت؛است

 ؛استصلى اللّه عليه وآله وابسته به احواالت و سريه مبارك پيامرب اكرم .  ١

 ؛جويند قائلني به خالفت ابوبكر پس از پيامرب، به اين روايت متسك مى.  ٢

 ؛گريند در احكام شرعى و مسائل اعتقادى از آن ره مى.  ٣

 .و مواردى ديگر از اين قبيل

ترين جوانب آن مورد حتقيق و بررسى قرار داده و مطالىب كه  ما در اين پژوهش، روايت را از مهم
درباره آن گفته شده بررسى كردمي و در اين راستا و در پرتو نوراىن اين پژوهش، به واقعيت حال و 

 .حقيقت كالم رسيدمي

تر مورد بررسى و نقد قرار نگرفته است، به  اكنون اين پژوهش نو و ابتكارى را كه پيش
اميد آن كه با ديده انصاف و به دور از هر گونه تعصب و . مناييم پژوهشگران و انديشمندان تقدمي مى

 .وما توفيقي إالّ باللّه. راهه رفنت به آن بنگرند ىب

 على حسينى ميالنى
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 اتفاق نظر محدثان

 نيست معجمى و مسند، صحيحهيچ كتاب . روايىت كه نقل شد، مهه حمدثان بر آن اتفاق نظر دارند
ما پيش از آن كه به نقد و بررسى آن بپردازمي، ناگزيرمي آن را از منابع نقل . كه آن را نقل نكرده باشد

 نقل املسندبن حنبل در   و امحدصحاح ستهموضوع فقط به آن چه صاحبان  وىل در اين ؛شده بيان كنيم
تر و از نظر سند  ها آمده، از نظر منت كامل  زيرا كه آن چه در اين كتاب؛كنيم اند اكتفا مى كرده
 مشخص شود، جايگاه آن املسند و صحاح ستهبنا بر اين هر گاه موقعيت اين روايت در . تر است قوى

 .ها نيز مشخص خواهد شد و نيازى به طوالىن كردن سخن خنواهد بود تابدر ديگر ك

 به روايت مالك

 : اين گونه آمده استاملوطّأاين قضيه در كتاب 

 :كند كه عروه گويد بن عروه نقل مى مالك، از ِهشام

ديد ابوبكر ايستاده . مسجد شد در حال بيمارى از مرتل خارج و وارد صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 به او اشاره صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول. وقىت ابوبكر متوجه شد عقب رفت. اند و مردم به او اقتدا كرده
ابوبكر منازش را با اقتدا به .  كنار ابوبكر نشستصلى اللّه عليه وآلهخدا   سپس رسول؛كرد كه مهان جا مبان

 ١.دم به ابوبكر اقتدا كرده بودندپيامرب خواند، در حاىل كه مر

 به روايت بخارى

 خود در صحيحوى در .  خود نقل كرده استصحيحخبارى اين قضيه را در موارد بسيارى از 
 :نويسد كتاب مناز مجاعت مى

روزى : كند كه اسود گويد ل مىبن غياث، از پدرش، از اعمش، از ابراهيم نق بن حفص عمر.  ١
 .كردمي بزرگداشت آن گفت و گو مى نزد عايشه بودمي و در مورد امهيت مناز و

                                                           
 .١٨، كتاب مناز مجاعت، حديث ١٣٦ / ١: املوطّأ.   ١
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مهان بيمارى كه منجر به وفات   بيمار شد ـصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه رسول خدا : عايشه گفت
يد مناز مجاعت را براى به ابوبكر بگوي: فرمود. اذان گفته شد ـ وقت مناز فرا رسيد و آن حضرت شد

 .دارد پا مردم به

 .مناز شود تواند پيش  وقىت در جايگاه مشا بايستد منى؛ابوبكر پريمردى دل نازك است: عرض شد

آن حضرت براى بار سوم تكرار . ها دوباره مهان مطلب را تكرار كردند پيامرب تكرار كرد و آن
 :كرد و فرمود

 .ليصلّ بالناسبكر ف مروا أبا! إنكن صواحب يوسف

به ابوبكر بگوييد ! هستيد] هاى خودتان دنبال خواسته[مشا مهچون زنان مصر در عصر يوسف 
 .مناز شود پيش

در خود احساس سبكى و صلى اللّه عليه وآله در اين هنگام پيامرب . پس ابوبكر خارج شد و مناز خواند
ديدم  گوىي مى.  تكيه كرده بود، از مرتل خارج شدآرامش كرد و در حاىل كه در حال مخيده به دو نفر

ابوبكر خواست كه ] پس از رسيدن آن حضرت به مسجد[. شد كه از درد، پاهايش بر زمني كشيده مى
 .جا بايست عقب بايستد، پيامرب به او اشاره كرد كه مهان

 .سپس حضرت را آوردند تا در كنار ابوبكر نشست

خواند و ابوبكر به او اقتدا كرده بود و مردم   مناز مىلى اللّه عليه وآلهصآيا پيامرب : به اعمش گفته شد
 به ابوبكر اقتدا كرده بودند؟

 .آرى: اعمش با سرش پاسخ داد

: افزايد ابومعاويه مى. ابوداوود طيالسى خبشى از اين روايت را از شعبه، از اعمش نقل كرده است
 ١.خواند شست و ابوبكر ايستاده مناز مى مست چپ ابوبكر نصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 :كند خبارى در مهان كتاب و در خبشى ديگر، اين گونه نقل مى.  ٢

للّه و وى از پدرش نقل بن عبدا شهاب، از محزة وهب، از يونس، از ابن بن سليمان، از ابن حيىي
 :كند كه گويد مى

.  شدت يافت، درباره مناز با ايشان گفت و گو شدصلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه درد رسول
 .به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند: فرمود

 .كند هر گاه مشغول قرائت شود، گريه بر او غلبه مى. ابوبكر مردى دل نازك است: عايشه گفت

 .به او بگوييد مناز خبواند:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

                                                           
 .٦٣٣، كتاب مجاعت و امامت، باب حمدوديت حضور بيمار در مناز مجاعت، حديث ٢٣٦ / ١: صحيح خبارى.   ١
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 .عايشه دوباره مهان پاسخ را تكرار كرد

به دنبال [ مهانا مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف ؛به او بگوييد مناز خبواند: پيامرب فرمود
 ١. هستيد]هاى خودتان خواسته

 :كند خبارى سومني روايت را اين گونه نقل مى.  ٣

عايشه به ما : كند كه گويد بن عروه، از پدرش نقل مى نمري، از ِهشام بن حيىي، از ابن زكريا
اد كه ابوبكر براى مردم مناز خبواند و او  در دوران بيماريش دستور دصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: گفت

 .خواند نيز براى مردم مناز مى

 در خود احساس سبكى و آرامش كرد و از صلى اللّه عليه وآلهخدا  در اين حال رسول: عروه گفت
. وقىت ابوبكر پيامرب را ديد، عقب رفت. خانه خارج شد، در حاىل كه مردم به ابوبكر اقتدا كرده بودند

 . به او اشاره كرد كه مهان جا بايستلى اللّه عليه وآلهصپيامرب 

ابوبكر منازش را با اقتدا .  به موازات ابوبكر و در كنار او نشستصلى اللّه عليه وآلهسپس رسول خدا 
 ٢. خواند و مردم نيز به ابوبكر اقتدا كردندصلى اللّه عليه وآلهبه پيامرب 

 :كند خبارى در خبشى ديگر، روايت را اين گونه نقل مى.  ٤

كند كه ابوموسى  بن عمري، از ابوبرده، نقل مى بن نصر، از حسني، از زائده، از عبدامللك اسحاق
 :گويد

به ابوبكر :  از اين رو فرمود؛يمارى آن حضرت شدت يافتب.  بيمار شدصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .بگوييد براى مردم مناز خبواند

تواند براى مردم مناز   وقىت در جايگاه مشا بايستد، منى؛ابوبكر مردى دل نازك است: عايشه گفت
 .خبواند

 .به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 .ه دوباره مهان پاسخ را تكرار كردعايش

چرا كه مشا مهچون زنان مصر در . به ابوبكر بگو براى مردم مناز خبواند:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .زمان يوسف هستيد

 صلى اللّه عليه وآلهاو در دوران حيات پيامرب . در اين هنگام شخصى در پى ابوبكر رفت و او را آورد
 ٣.ز خواندبراى مردم منا

                                                           
 .٦٥٠، باب اهل علم و فضل به امامت سزاوارترند، حديث ٢٤١ / ١: صحيح خبارى.   ١
 .٦٥١، باب كسى كه در كنار امام مجاعت بايستد، حديث ٢٤٢ و ٢٤١: مهان.   ٢
 .٦٤٦، باب اهل علم و فضل به امامت سزاوارترند، حديث ٢٤٠ / ١: صحيح خبارى.   ٣
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 :نويسد گونه نقل كرده و مى اين قضيه را خبارى در خبش ديگرى از كتاب مناز مجاعت، اين.  ٥

نني، به ما املؤم كند كه عايشه، ام بن عروه، از پدرش نقل مى بن يوسف از مالك، از ِهشام عبداللّه
 :گفت

 .به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند:  در دوران بيمارى خود فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

 ]قرائت را[ابوبكر وقىت در جايگاه مشا بايستد، مردم از شدت گريه او : من گفتم: عايشه گويد
 . پس به عمر دستور دهيد براى مردم مناز خبواند]![شنوند منى

به پيامرب بگو كه ابوبكر وقىت در جايگاه مشا بايستد، : به حفصه گفتم: گويد عايشه در ادامه مى
 .پس به عمر دستور دهيد كه براى مردم مناز خبواند. شنوند منى] قرائت را[مردم از شدت گريه او 

 .حفصه اين كار را اجنام داد

مشا مهچون زنان مصر در ! ساكت شو: فرمود ]به حفصه[ صلى اللّه عليه وآلهدر اين حال رسول خدا 
 .به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند. زمان يوسف هستيد

 ١.نشد كه از تو به من خريى برسد: در اين هنگام بود كه حفصه به عايشه گفت

 :كند خبارى در سند ديگرى اين گونه روايت مى.  ٦

كند كه  بن عتبه نقل مى بن عبداللّه عايشه، از عبيداللّه بن اىب بن يونس، از زائده، از موسى امحد
 دهى؟  به من خرب منىصلى اللّه عليه وآلهخدا  آيا از دوران بيمارى رسول: گفتم روزى نزد عايشه رفتم و

آيا مردم مناز :  شدت يافت، فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب ]بيمارىهنگامى كه [. آرى: گفت
 اند؟ خوانده

 .ها منتظر مشا هستند نه، آن: عرض كردمي

 .برامي در تشت مقدارى آب آماده كنيد: فرمود

 سپس پيامرب شست و شو كرد و نزديك بود كه به زمني ؛ما اين كار را اجنام دادمي: عايشه گويد
 .هوش شد ان حلظه ىببيفتد، پس مه

 اند؟ آيا مردم مناز خوانده: پس از به هوش آمدن فرمود

 !ها منتظر مشا هستند اى رسول خدا نه، آن: عرض كردمي

 .برامي در تشت مقدارى آب آماده كنيد: فرمود

 .هوش شد ىب آن گاه پيامرب نشست و غسل كرد، و نزديك بود به زمني بيفتد و
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 اند؟  آيا مردم مناز خوانده:پس از به هوش آمدن فرمود

مردم نيز براى خواندن مناز عشاء، در مسجد، ! نه، منتظر مشا هستند اى رسول خدا: عرض كردمي
 .بردند به سر مىصلى اللّه عليه وآله در انتظار پيامرب 

دنبال آن شخص .  شخصى را به دنبال ابوبكر فرستاد تا براى مردم مناز خبواندصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 . دستور داد كه تو براى مردم مناز خبواىنصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: او رفت و گفت

 .تو براى مردم مناز خبوان! اى عمر: ابوبكر كه مردى رقيق القلب بود گفت

 .ترى تو به اين كار شايسته: عمر پاسخ داد

 .خواند در نتيجه آن روزها ابوبكر براى مردم مناز مى

 در خود احساس سبكى و آرامش كرد و براى مناز ظهر در حاىل صلى اللّه عليه وآلهى پيامرب پس از مدت
ـ تكيه كرده بود از خانه خارج شد و ابوبكر براى  ها عباس بود كه يكى از آن كه بني دو مرد ـ

 به او عليه وآلهصلى اللّه  وقىت ابوبكر پيامرب را ديد، خواست كه عقب بايستد، پيامرب. خواند مردم مناز مى
 .اشاره كرد كه عقب نرود

 .مرا كنار او بنشانيد: سپس به آن دو مرد فرمود

 .ها پيامرب را كنار ابوبكر نشاندند آن

ابوبكر منازش را با اقتدا به پيامرب خواند و مردم نيز به ابوبكر اقتدا كرده بودند، در : راوى گويد
 .بود نشسته صلى اللّه عليه وآلهحاىل كه پيامرب 

آيا مطالىب را كه عايشه درباره بيمارى : بن عباس رفتم و به او گفتم من نزد عبداللّه: عبيداللّه گويد
  به من گفت، به تو باز نگومي؟صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 .بگو: گفت

آيا : او چيزى از آن مطالب را انكار نكرد، جز اين كه گفت. من ماجرا را به او عرضه داشتم
  نام مردى را كه با عباس بود به تو گفت؟عايشه

 .نه: گفتم

 ١.او على بود: گفت

 :كند خبارى روايت هفتم را از عايشه اين گونه نقل مى.  ٧

 :كند كه عايشه گويد بن داوود، از اعمش، از ابراهيم، از اسود، نقل مى مسدد از عبداللّه
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ـ بالل آمد تا  مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت بيمار شد ـصلى اللّه عليه وآله وقىت كه پيامرب 
 .ايشان را از وقت مناز آگاه سازد

 .به ابوبكر بگوييد مناز خبواند:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

گريد و قادر به قرائت  ىاش م  اگر در جايگاه مشا بايستد گريه؛ابوبكر مردى دل نازك است: گفتم
 .خنواهد بود

 .به ابوبكر بگوييد مناز خبواند: فرمود

 براى بار سوم و چهارم تكرار كرد و صلى اللّه عليه وآلهپيامرب . من باز مهان پاسخ را تكرار كردم
به ابوبكر بگوييد مناز .  هستيد]به دنبال خواسته خود[مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف : فرمود
 .در نتيجه ابوبكر مناز خواند. واندخب

.  با قامىت مخيده و در حاىل كه به دو نفر تكيه كرده بود از مرتل خارج شدصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
صلى اللّه پيامرب . وقىت ابوبكر او را ديد به عقب رفت. شد ديدم كه پاهايش بر زمني كشيده مى گوىي مى

كنارش نشست و صلى اللّه عليه وآله ابوبكر عقب ايستاد و پيامرب . از خبوان به او اشاره كرد كه منعليه وآله
 ١.رساند ابوبكر صداى تكبري را به مردم مى

 :كند  چنني نقل مىصحيحخبارى در خبش ديگرى از .  ٨

 :كند كه عايشه گويد ز ابومعاويه، از اعمش، از ابراهيم، از اسود نقل مىبن سعد، ا قتيبة

 شدت يافت، بالل آمد تا ايشان را از وقت مناز آگاه صلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه بيمارى رسول
 .سازد

 .به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

از شدت [ وقىت در جايگاه مشا بايستد، ؛ابوبكر مردى دل نازك است! خدا رسولاى : عرض كردم
 .داديد  اى كاش به عمر دستور مى؛ مردم صداى او را خنواهند شنيد]!گريه

 .به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند: فرمود

جايگاه مشا گاه كه در  به پيامرب بگو كه ابوبكر پريمردى دل نازك است آن: به حفصه گفتم
 .داديد  اى كاش به عمر دستور مى؛شنوند بايستد، مردم صداى قرائت او را منى

به ابوبكر بگوييد .  هستيد]به دنبال خواسته خودتان[مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف : فرمود
 .براى مردم مناز خبواند
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در خود احساس سبكى وآله صلى اللّه عليه خدا  هنگامى كه ابوبكر مشغول خواندن مناز شد، رسول
شد، حركت   سپس با قامىت مخيده كه به دو نفر تكيه كرده بود و پاهايش روى زمني كشيده مى؛كرد

 .كرد و داخل مسجد شد

 به او صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول. وقىت ابوبكر صداى حركت او را شنيد، رفت كه عقب بايستد
صلى اللّه عليه خدا  خواند و رسول ابوبكر ايستاده مناز مى. نشستاشاره كرد و آمد و مست چپ ابوبكر 

 اقتدا كرد، در حاىل كه مردم به ابوبكر اقتدا كرده صلى اللّه عليه وآلهخدا  ابوبكر به رسول. نشستهوآله 
 ١.بودند

 :نويسد منازى مى خبارى در خبش شايستگى اهل علم و فضل به پيش.  ٩

كه خدمتگزار پيامرب و از اصحاب  بن مالك انصارى ـ ابواليمان، از شعيب، از زهرى، از انس
 :كند ـ اين گونه نقل مى ايشان بود

ـ براى  كه به سبب آن حضرتش وفات يافت  ـصلى اللّه عليه وآلهابوبكر در دوران بيمارى پيامرب 
 صلى اللّه عليه وآلهپيامرب .  كه مردم براى اداى مناز صف بسته بودندروز دوشنبه بود. خواند مردم مناز مى

گوىي صورت آن حضرت را . كرد پرده اتاق را كنار زد و در حاىل كه ايستاده بود به ما نگاه مى
نزديك بود ما از . او تبسم كرد و خنديد.  به رنگ كاغذ قرآن بود]در رنگ پريدگى[ديدم كه  مى

 .رب مفتون شوميخوشحاىل ديدن پيام

پيامرب . آيد ابوبكر به عقب برگشت تا به صف بپيوندد و گمان كرد كه پيامرب براى مناز بريون مى
 آن گاه پرده را انداخت و در مهان روز وفات ؛ به ما اشاره كرد كه منازتان را متام كنيدصلى اللّه عليه وآله

 ٢.يافت

 :رين روايىت كه خبارى در اين زمينه نقل كرده چنني استآخ.  ١٠

 :كند كه انس گويد ابومعمر، از عبدالوارث، از عبدالعزيز نقل مى

پيامرب . ابوبكر خواست جلو بايستد. مناز برپا شد.  سه روز از خانه بريون نيامدصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 پديدار شد، ما تا صلى اللّه عليه وآله وقىت كه چهره پيامرب ؛ار بزنند فرمود كه پرده را كنصلى اللّه عليه وآلهخدا 

با دستش به ابوبكر اشاره صلى اللّه عليه وآله  پيامرب. تر از چهره پيامرب نديده بودمي اى عجيب آن زمان منظره
ا از گاه حضرت پرده را انداخت و ديگر توان اقامه مناز مجاعت را نداشت ت آن. كرد كه جلو بايستد

 ٣.دنيا رفت
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 به روايت مسلم

 خود نقل كرده است كه مواردى را صحيحبن حجاج نيشابورى نيز بارها اين حديث را در  مسلم
 :آورمي مى

بن  كند كه عبيداللّه عايشه، نقل مى بن اىب بن يونس، از زائده، از موسى بن عبداللّه امحد.  ١
 كىن؟  آگاه مىصلى اللّه عليه وآلهخدا  آيا مرا از بيمارى رسول: نزد عايشه رفتم و به او گفتم: عبداللّه گويد

آيا مردم مناز : ، فرمود شدت يافتصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه بيمارى پيامرب . آرى: گفت
 اند؟ خوانده

 !نه، مردم منتظر مشا هستند اى رسول خدا: عرض كردمي

 .تر از خبارى نقل شد چه پيش تا آخر آن» ...برامي در تشت مقدارى آب آماده كنيد: فرمود

رافع  اين منت حديث از ابنالبته در  كنند ـ بن محيد اين گونه نقل مى بن رافع و عبد حممد.  ٢
بن عمر نقل  بن عبداللّه بن عبداللّه رافع از عبدالرزاق، از معمر از زهرى از محزة ـ ابن نقل شده است

 :كند كه عايشه گويد مى

به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز : داخل خانه من شد، فرمودصلى اللّه عليه وآله  خدا هنگامى كه رسول
 .خبواند

تواند جلوى اشكش  خواند منى  وقىت قرآن مى؛ابوبكر مردى دل نازك است! خدا ى رسولا: گفتم
 .داديد اى كاش به فرد ديگرى جز از ابوبكر دستور مى! را بگريد

تنها بدين جهت اين را گفتم كه دوست نداشتم مردم خنستني كسى ! به خدا سوگند: عايشه گويد
 .ايستد شوم بدانند و فال بد بزنند مىه وآله صلى اللّه عليخدا  را كه در جايگاه رسول

 .دو يا سه بار اين مطلب را تكرار كردم

به [چرا كه مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف . بايد ابوبكر براى مردم مناز خبواند: پيامرب فرمود
 . هستيد]دنبال خواسته خود

 ؛شيبه از ابومعاويه و وكيع اىب ابوبكر ابن.  ٣
ـ از ابومعاويه، از اعمش، از ابراهيم، از اسود  منت حديث از حيىي است  حيىي ـبن مهچنني حيىي

 :كند كه عايشه گويد نقل مى

 شدت يافت، بالل آمد تا او را از وقت مناز مطّلع صلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه بيمارى رسول
 .تر از خبارى نقل شد چه كه پيش تا آخر آن... سازد

 ؛نمري، از ِهشام شيبه و ابوكريب از ابن ىببن ا ابوبكر.  ٤
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 :كند كه عايشه گويد ـ از ابوِهشام، از پدرش نقل مى با مهان منت مشابه نمري ـ مهچنني ابن

خدا به ابوبكر دستور داد كه در دوران بيمارى براى مردم مناز خبواند، و او نيز براى مردم  رسول
 .خواند مناز مى

در اين هنگام مردم به . خود احساس سبكى كرد و از خانه خارج شدرسول خدا در : عروه گويد
آن حضرت به او اشاره كرد كه . وقىت ابوبكر پيامرب را ديد، عقب رفت. ابوبكر اقتدا كرده بودند

خدا   سپس خود به موازات ابوبكر، كنار او نشست و ابوبكر منازش را با اقتدا به رسول؛جا بايست مهان
 . خواند و مردم به ابوبكر اقتدا كردندآلهصلى اللّه عليه و

 ؛)بن سعد بن ابراهيم( بن محيد، عمرو ناقد و حسن حلواىن از يعقوب عبد.  ٥
 :بن مالك گويد كنند كه انس بن مالك نقل مى شهاب، از انس مهچنني پدرم از صاحل، از ابن

 وفات يافت براى مردم  كه به سبب آنصلى اللّه عليه وآلهخدا  ابوبكر در دوران بيمارى رسول
 .»...مناز بود پيش

از پدرم شنيدم كه : كنند كه گويد بن عبداللّه، از عبدالصمد نقل مى بن مثنى و هارون حممد.  ٦
 سه روز از خانه خارج صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا : عبدالعزيز، از انس اين گونه نقل كرد: گفت مى
 .تر از خبارى نقل شد مهان روايىت كه پيشتا پايان ... نشد

 . ...بن عيينه، از زهرى، از انس نيز نقل كرده است اين روايت را مسلم، از سفيان.  ٧

 . ...مهچنني از عبدالرزاق، از معمر، از زهرى، از انس روايت منوده است.  ٨

 :چنني استكند  آخرين حديثى كه مسلم نيشابورى در اين مورد نقل مى.  ٩

كند كه  بن عمري، از ابوبرده نقل مى بن على، از زائده، از عبدامللك شيبه، از حسني بن اىب ابوبكر
 :ابوموسى گويد

 ١.تر از خبارى نقل شد تا پايان روايىت كه پيش...  بيمار شدندصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

 به روايت ِترمذى

 :گويد وى مى.  خود نقل كرده استصحيحاين قضيه را ِترمذى نيز در 

بن عروه، از پدرش نقل  بن انس، از ِهشام ، از مالك)بن عيسى( بن موسى انصارى از معن اسحاق
 :كند كه عايشه گويد مى

 .به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
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قرائت [اگر ابوبكر در جايگاه مشا بايستد، مردم از شدت گريه او ! اى رسول خدا: عايشه گفت
 .به عمر دستور دهيد براى مردم مناز خبواند. شنوند  منى]را

يستد، مردم از شدت به او بگو كه ابوبكر وقىت در جايگاه مشا با: به حفصه گفتم: عايشه گويد
حفصه اين كار . مناز شود  از اين رو به عمر دستور دهيد براى مردم پيش؛شنوند  منى]قرائت را[گريه او 

 .را اجنام داد

 ]به دنبال خواسته خود[مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف :  فرمودصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 . خبواندبه ابوبكر بگوييد براى مردم مناز. هستيد

 .هرگز از تو خريى به من نرسيد: حفصه به عايشه گفت

 .اين حديث صحيح و معترب است: ابوعيسى گويد

بن عبيد و  عباس، سامل بن مسعود، ابوموسى، ابن ترِمذى اين روايت را در مهني خبش، از عبداللّه
 ١.كند بن زمعه نقل مى عبداللّه

 به روايت ابوداوود

 :كند گونه نقل مى وى اين.  خود به نقل اين حديث پرداخته استسننابوداوود در كتاب 

بن  بن إسحاق، از زهرى، از عبدامللك بن سلمه، از حممد بن حممد نفيلى، از حممد عبداللّه.  ١
بن زمعه به نقل از عايشه  كند كه عبداللّه بن ِهشام، از پدرش نقل مى ارثبن ح بن عبدالرمحان بكر اىب

 :گويد

 شدت يافت، من با گروهى از مسلمانان نزد ايشان صلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه بيمارى رسول
 .بالل ايشان را براى مناز صدا زد. بودم

 .به كسى بگوييد براى مردم مناز خبواند: پيامرب فرمود

و ابوبكر حضور  بن زمعه از خانه خارج شد و متوجه شد كه عمر در بني مردم است ـ عبداللّه
 .برخيز و براى مردم مناز خبوان! اى عمر: ـ گفتم نداشت

 .عمر جلو ايستاد و تكبري گفت

ابوبكر :  صداى او را شنيد فرمودصلى اللّه عليه وآله وقىت رسول خدا ؛عمر صداى بلندى داشت
 كجاست؟

 .پسندند خدا و مسلمانان چنني منى: آن گاه دو مرتبه فرمود

                                                           
 .٣٦٩٢ عمر، حديث باب مناقب مشترك ابوبكر و، كتاب مناقب، ٣٧٩ / ٥: صحيح ِترمذى.   ١
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كه عمر آن مناز را خوانده بود،  ابوبكر آمد و پس از اين. سپس فردى را در پى ابوبكر فرستاد
 .براى مردم مناز خواند

شهاب،  بن اسحاق، از ابن بن يعقوب، از عبداللّه فَديك، از موسى اىب بن صاحل، از ابن امحد.  ٢
 :بن زمعه گويد كند كه عبداللّه بن عتبه نقل مى بن عبداللّه بيداللّهاز ع

 سپس ؛ صداى عمر را شنيد، پيامرب سر خود را از اتاق بريون آوردصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامرب 
 ١.قُحافه براى مردم مناز خبواند اىب نه، نه، نه، بايد ابن: با خشم فرمود

 به روايت نَسائى

وى در خبش امام .  خود اين حديث را نقل كرده استسنننسائى نيز در چند مورد از كتاب 
 :كند مجاعت كتاب مناز اين گونه نقل مى

عايشه، از  بن اىب ئده، از موسىبن مهدى، از زا بن عبدالعظيم عنربى، از عبدالرمحان عباس.  ١
تا آخر ... دهى آيا به من خرب منى: كند كه روزى نزد عايشه رفتم و گفتم بن عبداللّه نقل مى عبيداللّه

 ٢.حديثى كه در گذشته به آن اشاره شد

 :كند كه عايشه گويد م، از اسود نقل مىمعاويه، از اعمش، از ابراهي بن عالء، از ابو حممد.  ٢

 . بيمار شد، بالل آمد تا او را از وقت مناز آگاه سازدصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه رسول خدا 

 ٣.تا آخر حديثى كه در گذشته به آن اشاره شد... به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند: فرمود

 :كند كه انس گويد بن حجر، از امساعيل، از محيد نقل مى لىع.  ٣

 با مردم به جاى آورد، منازى بود كه با يك لباس به صلى اللّه عليه وآلهخدا  آخرين منازى كه رسول
 ٥.]![ پشت سر ابوبكر به جاى آورد٤صورت متوشح

هند، از  بن اىب از شعبه، از نعيم: بن عيسى صاحب بصرى گويد بن مثنى، از بكر حممد.  ٤
 :عايشه گويد: گفت ىابووائل، از مسروق شنيدم كه م

 ٦.خدا در صف مناز بود ابوبكر براى مردم مناز خواند، در حاىل كه رسول

                                                           
 .٤٦٦١  و٤٦٦٠، كتاب سنت، باب خالفت ابوبكر، حديث ٢٢١ ـ ٢٢٠ / ٣: سنن ابوداوود.   ١
 . ٨٣٣، حديث ٤٣٦ ـ ٤٣٥ / ٢: سنن نسائى.   ٢
  .٨٣٢، حديث ٤٣٥ و ٤٣٤: مهان.   ٣
ر دست افكنند و از زي اى به دور تن پيچيده و روى شانه چپ مى پوشش خاصى است كه لباس را به گونه: توشح.   ٤

 .زنند راست بريون آورده و روى سينه گره مى
 .٧٨٤، باب اقتداى امام به رعيت خود، حديث ٤١٣ / ٢: سنن نسائى.   ٥
 .٧٨٥، باب اقتداى امام به رعيت خود، حديث ٤١٤ / ٢: سنن نسائى.   ٦
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زائده، از عاصم، از زر نقل بن على، از  بن سرى، از حسني بن ابراهيم و هناد اسحاق.  ٥
 :كند كه عبداللّه گويد مى

از ما امريى و از مشا نيز امريى :  وفات يافت، انصار گفتندصلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه رسول
 .باشد

به ابوبكر دستور داد كه صلى اللّه عليه وآله خدا  دانيد كه رسول آيا منى: ها آمد و گفت عمر نزد آن
 شود كه بر ابوبكر مقدم شود؟ مناز خبواند؟ پس كدام يك از مشا راضى مىبراى مردم 

 ١.برمي بر خدا كه بر ابوبكر مقدم شومي پناه مى: گفتند

از : كند كه گويد عايشه نقل مى اىببن  بن غيالن، از ابوداوود، از شعبه، از موسى حممود.  ٦
 :عايشه گويد: گفت بن عبداللّه شنيدم كه مى عبيداللّه

 پيش روى ابوبكر صلى اللّه عليه وآله پيامرب. خدا به ابوبكر دستور داد تا براى مردم مناز خبواند رسول
شت سر ابوبكر خواند، و ابوبكر نيز براى مردم، در حاىل كه مردم پ بود و در حال نشسته مناز مى

 ٢.خواند بودند، مناز مى

 ماجه به روايت ابن

 :كند  خود چنني نقل مىسننوى در مواردى از . ماجه نيز به نقل اين حديث پرداخته است ابن

 ؛ و وكيع، از اعمششيبه، از ابومعاويه بن اىب ابوبكر.  ١
 :كنند كه عايشه گويد بن حممد، از وكيع، از اعمش، از ابراهيم، از اسود نقل مى مهچنني على

 ؛مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت بيمار شد ـصلى اللّه عليه وآله خدا  هنگامى كه رسول
 .را از وقت مناز آگاه سازدـ بالل آمد تا حضرتش  هنگامى كه بيمارى او شدت يافت: ابومعاويه گويد

 . ...به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند: پيامرب فرمود

 .ما فردى را در پى ابوبكر فرستادمي، او نيز براى مردم مناز خواند: عايشه گويد

ابوبكر منازش را با اقتدا ... سپس رسول خدا در خود احساس سبكى كرده و براى مناز خارج شد
 .ند، در حاىل كه مردم به ابوبكر اقتدا كرده بودندبه پيامرب خوا

 :كند كه عايشه گويد بن عروه، از پدرش نقل مى بن نمري، از ِهشام شيبه، از عبداللّه اىب ابن.  ٢

 . ... در دوران بيماريش به ابوبكر دستور داد كه براى مردم مناز خبواندصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

                                                           
 .٧٧٦، باب امامت اهل علم و فضل، حديث ٤٠٩: مهان.   ١
 .٧٩٦، باب اقتدا به امامى كه به ديگرى اقتدا كرده است، حديث ٤١٨ / ٢: سنن نسائى.   ٢
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اش براى من نقل  بن داوود در خانه خود از روى نوشته عبداللّه: ضمى گويدبن على جه نصر.  ٣
 :بن عبيد گويد كند كه سامل بن شريط نقل مى هند، از نبيط بن اىب بن نبيط، از نعيم كرد كه سلمة

آيا وقت :  وقىت به هوش آمد فرمود؛در دوران بيماريش از هوش رفتصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول
 رسيده است؟مناز فرا 

 .آرى: عرض كردند

 . و به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند؛به بالل بگوييد اذان بگويد: فرمود

سپس از هوش رفت و دوباره به هوش آمد و مهان سخن را تكرار فرمود و بار ديگر از هوش 
 . ...باز به هوش آمد و مهان سخن را تكرار فرمود. رفت

تواند  كند و منى اگر در جايگاه مناز بايستد گريه مى.  نازك استپدرم مردى دل: عايشه گفت
 .دادى اى كاش به فرد ديگرى دستور مى. مناز خبواند

 و به ؛به بالل بگوييد اذان بگويد: هوش شد، و بعد به هوش آمد و فرمود  ىبصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 به دنبال خواسته خود[مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف . ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند

 .هستيد]

او نيز . او اذان گفت و به ابوبكر امر شد كه مناز خبواند. به بالل گفتند اذان بگويد: راوى گويد
 .براى مردم مناز خواند

 .يكى را برامي بياوريد تا به او تكيه كنم: سپس رسول خدا در خود احساس سبكى كرد و فرمود

هنگامى كه ابوبكر پيامرب را ديد، رفت كه . بريره و مردى ديگر آمدند و پيامرب بر آن دو تكيه كرد
 .جا مبان پيامرب به او اشاره كرد كه مهان. عقب بايستد

پس از .  آمد و كنار ابوبكر نشست تا ابوبكر منازش را به جا آوردصلى اللّه عليه وآلهسپس رسول خدا 
 .سول خدا وفات يافتاين واقعه بود كه ر

 .بن على كسى آن را نقل نكرده است  است و غري از نصر١اين حديث غريب: ابوعبداللّه گويد

كند كه  شرحبيل نقل مىبن  بن حممد، از وكيع، از اسرائيل، از ابواسحاق، از ارقم على.  ٤
 :عباس گويد ابن

ـ  مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت  بيمار شد ـصلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه رسول
 .على را برامي صدا كنيد: در خانه عايشه بود، فرمود

                                                           
 .حديثى است كه در متام طبقات، فقط يك راوى از راوى ديگر روايت كند: حديث غريب.   ١
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 ابوبكر را برايتان صدا بزنيم؟! اى رسول خدا: عايشه گفت

 .صدايش كنيد: فرمود

 عمر را برايتان صدا بزنيم؟! ى رسول خداا: حفصه گفت

 .صدايش كنيد: فرمود

اس را برايتان صدا بزنيم؟! اى رسول خدا: فضل گفت امعب 

 .آرى: فرمود

 سرش را بلند منود، آن گاه نگاهى به آنان صلى اللّه عليه وآلههنگامى كه مهگى مجع شدند، رسول خدا 
 .كرد و سكوت منود

 .ك كنيدرسول خدا را تر: عمر گفت

به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز : پيامرب فرمود. سپس بالل آمد تا او را از وقت مناز آگاه سازد
 .]![خبواند

كند و  ابوبكر مردى دل نازك است هر گاه مشا را نبيند گريه مى! خدا اى رسول: عايشه گفت
 ! خبواند؟دادى كه براى مردم مناز اى كاش به عمر دستور مى. گريند مردم نيز مى

خدا در خود احساس سبكى  در اين هنگام رسول. ابوبكر خارج شد و براى مردم مناز خواند
شد،  بعد در حاىل كه به صورت مخيده به دو مرد تكيه كرده بود و پاهايش روى زمني كشيده مى. كرد

توجه آمدن گفنت م» سبحان اللّه«وقىت مردم آن حضرت را ديدند، ابوبكر را با . از خانه خارج شد
 . پيامرب به او اشاره كرد كه سر جايت مبان؛ابوبكر خواست كه عقب بايستد. حضرتش ساختند

ابوبكر برخاست و منازش را با .  آمد و مست راست ابوبكر نشستصلى اللّه عليه وآلهخدا  سپس رسول
 .اقتدا به پيامرب خواند در حاىل كه مردم به ابوبكر اقتدا كرده بودند

جا رسيده بود   قرائت را از جاىي كه ابوبكر به آنصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا : س گويدعبا ابن
 .شروع كرد

 .و سنت نيز چنني است: وكيع در اين مورد گويد

  ١. در اثر مهان بيمارى از دنيا رفتصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا : راوى گويد

  

 

                                                           
 . در دوران بيماريش نقل شده استصلى اللّه عليه وآلهمناز رسول خدا ، باب رواياتى درباره ٣٨٩ / ١: ماجه سنن ابن.   ١
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 به روايت احمد

 خود به نقل مسندوى در كتاب . تر از ديگران اين روايت را نقل كرده است بن حنبل بيش امحد
 :كنيم اين روايات پرداخته است كه خبشى از آن را ذكر مى

بن  زائده، از پدرش، از ابواسحاق، از ارقم بن اىب بن زكريا عبداللّه، از پدرش، از حيىي.  ١
 :عباس گويد كند كه ابن شرحبيل نقل مى

سپس .  بيمار شد، به ابوبكر فرمود كه براى مردم مناز خبواندصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه رسول خدا 
وقىت ابوبكر متوجه آن حضرت شد، خواست كه . خانه خارج شدآن حضرت احساس سبكى كرد و از 

اى  به او اشاره كرد و كنار ابوبكر مست چپش نشست و مناز را از آيهصلى اللّه عليه وآله  پيامرب ؛عقب برود
 ١.شروع كرد كه ابوبكر به آن رسيده بود

كند كه  بن شرحبيل نقل مى  عبداللّه، از پدرش، از وكيع، از اسرائيل، از ابواسحاق، از ارقم. ٢
 :عباس گويد ابن

ـ   مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت  بيمار شد ـصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه رسول خدا 
 .على را برامي صدا بزنيد: آن حضرت فرمود. در خانه عايشه بود

 ابوبكر را برايتان صدا بزنيم؟: عايشه گفت

 .صدايش كنيد: فرمود

 عمر را برايتان صدا بزنيم؟! اى رسول خدا: حفصه گفت

 .صدايش كنيد: فرمود

اس را برايتان صدا بزنيم؟! اى رسول خدا: فضل گفت امعب 

 .صدايش كنيد: فرمود

 .آن گاه كه مهه مجع شدند، پيامرب سرش را بلند كرد و على را نديد

 ٢. ...سپس بالل آمد تا او را از وقت مناز آگاه سازد. خدا را ترك كنيد رسول:  گفتعمر

بن مالك  كند كه انس بن وليد، از سفيان، از محيد نقل مى عبداللّه، از پدرش، از عبداللّه.  ٣
 :گويد

آن را به جاى آورد منازى بود كه در حال نشسته، و با  اللّه عليه وآله صلىخدا  آخرين منازى كه رسول
 ٣.لباسى كه به صورت متوشح بر تن كرده بود، خواند

                                                           
 .٢٠٥٦، مسند عبداللّه عباس، حديث ٣٨٤ و ٣٨٣ / ١: مسند امحد.   ١
 .٣٣٤٥، مسند عبداللّه عباس، حديث ٥٥٨ / ١: مسند امحد.   ٢
 .١٢٨٤٨بن مالك، حديث  ، مسند انس ٨٤: مهان.   ٣
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 :كند كه انس گويد ، از زهرى نقل مى)حسني ابن(عبداللّه، از پدرش، از يزيد، از سفيان .  ٤

ـ  مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت بيمار شد ـصلى اللّه عليه وآله خدا  كه رسولهنگامى 
تو پيامت را ! اى بالل: پس از آن دو بار فرمود. بالل نزد حضرتش آمد تا او را از وقت مناز آگاه سازد

 . پس هر كس خواست مناز خبواند، و هر كس خواست مناز را ترك كند؛رساندى

چه كسى ! پدر و مادرم فدايت! خدا اى رسول: رتش بازگشت و عرض كردبالل به سوى حض
 براى مردم مناز خبواند؟

 .به ابوبكر بگو كه براى مردم مناز خبواند: فرمود

 .هنگامى كه ابوبكر جلو ايستاد، پرده را از مقابل پيامرب كنار زدند

انند كاغذى سفيد  م]پريدگى از رنگ[اش  گوىي آن حضرت را ديدمي كه چهره: راوى گويد
خواهد  ابوبكر رفت كه عقب بايستد و گمان كرد كه پيامرب مى. اى بود است و بر دوش ايشان پارچه

پس .  به ابوبكر اشاره كرد كه بايستد و مناز خبواندصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول. براى مناز خارج شود
 ١.دميابوبكر براى مردم مناز خواند، و ما پس از آن حضرتش را ندي

موسى  بن اىب بن عمري، از ابوبردة بن على، از زائده، از عبدامللك عبداللّه، از پدرش، از حسني.  ٥
 :كند كه ابوموسى گويد نقل مى

 ٢.»... بيمار شدصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا «

كند كه  بن عبداللّه نقل مى عبداللّه، از پدرش، از عبداألعلى، از معمر، از زهرى، از عبيداللّه.  ٦
 :عايشه گويد

 در خانه ميمونه بيمار شد، از مهسرانشان اجازه خواست كه صلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه رسول خدا 
 در صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول. اجازه دادندصلى اللّه عليه وآله ها به پيامرب  آن. ى شوددر خانه من پرستار

شد از خانه خارج  حاىل كه بر عباس و مردى ديگر تكيه كرده بود و پاهايش روى زمني كشيده مى
 .شد

 ؛ بودليهما السالمعطالب  بن اىب داىن آن مرد كه بود؟ او على آيا مى: عباس گفت ابن: عبيداللّه گويد
 .]![خوشى نداشت وىل عايشه از او دل

به مردم بگو : بن زمعه فرمود ـ به عبداللّه در حاىل كه در خانه ميمونه بود پيامرب ـ: زهرى گويد
 .كه مناز خبوانند

                                                           
 .١٢٦٨٠بن مالك، حديث  ، مسند انس٦٠ / ١: مسند امحد.   ١
 .١٩٢٠١، ابوموسى اشعرى، حديث ٥٦٥ / ٥: مسند امحد.   ٢
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 .براى مردم مناز خبوان! اى عمر: بن خطّاب را ديد و گفت او عمر

 صلى اللّه عليه وآلهخدا   از اين رو وقىت رسول؛ بلندى داشتاو صداى. ها مناز خواند عمر براى آن
 ١. ...شناخت صدايش را شنيد او را

 :كند كه عايشه گويد عبداللّه، از پدرش، از وكيع، از اعمش، از ابراهيم، از اسود نقل مى.  ٧

پيامرب آمد تا در كنار ابوبكر نشست، و ابوبكر ...  بيمار شده وآلهصلى اللّه عليخدا  هنگامى كه رسول
 ٢.منازش را با اقتدا به پيامرب خواند، در حاىل كه مردم به ابوبكر اقتدا كرده بودند

 : گويدكند كه عايشه عبداللّه، از پدرش، از ابومعاويه، از اعمش، از ابراهيم، از اسود نقل مى.  ٨

خواند و   آمد تا مست چپ ابوبكر نشست و در حال نشسته مناز مىصلى اللّه عليه وآلهپيامرب ... 
 اقتدا كرده بود و مردم به ابوبكر اقتدا صلى اللّه عليه وآله خدا ابوبكر ايستاده بود، در حاىل كه به رسول

 ٣.كرده بودند

هند، از ابووائل، از  بن اىب بن حجاج از نعيم بن عيسى از شعبة  از پدرش، از بكرعبداللّه،.  ٩
 :كند كه عايشه گويد مسروق نقل مى

 ٤.]![ در صف منازگزاران بودصلى اللّه عليه وآلهخدا  ابوبكر براى مردم مناز خواند و رسول

هند، از ابووائل، از مسروق  بن اىب بن سوار، از ابوشعبه، از نعيم از شبابةعبداللّه، از پدرش، .  ١٠
 :كند كه عايشه گويد نقل مى

 در مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت، در حال نشسته، پشت سر صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول
 ٥.]![ابوبكر مناز خواند

كند كه  بن زبري نقل مى بن ابراهيم، از عروة عبداللّه، از پدرش، از شبابه، از شعبه، از سعد.  ١١
 :عايشه گويد

به ابوبكر بگوييد : در مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت، فرمودصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول
 ٦.]![ مناز خواندو پيامرب پشت سر او به صورت نشسته... براى مردم مناز خبواند

                                                           
 .٢٣٥٤١، حديث عايشه، حديث ٥٣ / ٧: مسند امحد.   ١
 .٢٥٢٣٣، حديث ٣٠٠: مهان.   ٢
 .٢٥٣٤٨، حديث ٣٢٠ و ٣١٩: مهان.   ٣
 .٢٤٧٢٨، حديث ٢٢٨ / ٧: مسند امحد.   ٤
 .٢٤٧٢٩، حديث ٢٢٨: مهان.   ٥
 .٢٤٧٣٠حديث : مهان.   ٦
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بن عمري، از  بن عبدالوارث، از زائده، از عبدامللك عبداللّه، از پدرش، از عبدالصمد.  ١٢
 :كند بريده، از پدرش چنني نقل مى ابن

 .به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند:  بيمار شد فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه رسول

 .پدرم مردى دل نازك است! خدا اى رسول: عايشه گفت

به دنبال [مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف . به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند: فرمود
 . هستيد]خواسته خود

 ١. براى مردم امامت كردصلى اللّه عليه وآلهخدا  در نتيجه ابوبكر، در دوران حيات رسول

                                                           
 .٢٢٥٥١، حديث بريده اسلمى، حديث ٤٩٧ / ٦: مسند امحد.   ١
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 پژوهشى پيرامون سندهاى روايت

ترين طرق، از صحاح و  ترين منت و صحيح مهان گونه كه مالحظه شد، ما اين روايت را با كامل
ا دقّت نظر در سند آن و تر گفتيم، شناخت موقعيت روايت ب مهان طور كه پيش. مسند امحد نقل كردمي

هاى غري صحاح  متوىن كه نقل شده است، ما را از دقّت در رواياتى كه از ديگر صحابه و در كتاب
البته چه بسا ما به برخى از آن موارد در ضمن پژوهش سندى اشاره . سازد نياز مى نقل شده است ىب

 .خواهيم كرد

 :ه نفر از صحابه نقل شده كه عبارتند ازها از ن با توجه به آن چه بيان شد، اين روايت

 ؛عايشه دختر ابوبكر.  ١
 ؛بن مسعود عبداللّه.  ٢
 ؛بن عباس عبداللّه.  ٣
 ؛بن عمر عبداللّه.  ٤
 ؛بن زمعه عبداللّه.  ٥
 ؛ابوموسى اشعرى.  ٦
 ؛بريده اسلمى.  ٧
 ؛بن مالك انس.  ٨
 .بن عبيد سامل.  ٩

بنا بر اين ما اين روايت را از نه نفر از صحابه نقل كردمي، گرچه ِترمذى، پس از نقل حديث از 
 :نويسد وى مى. عايشه، فقط به شش نفر اشاره كرده است

بن عبيد و  عباس، سامل بن مسعود، ابوموسى اشعرى، ابن اين روايت در اين باب از عبداللّه«
 ١.»بن زمعه نقل شده است عبداللّه

                                                           
 .٣٦٩٢ ، كتاب مناقب، باب مناقب مشترك ابوبكر و عمر، حديث٣٧٩ / ٥: سنن ِترمذى.   ١



 NT

ـ اساس و پايه در مهه روايات، عايشه  آن سان كه مالحظه خواهيم كرد پرواضح است كه ـ
كه برخى از رواياتى كه از غري صحابه نقل شده، روايات مرسل هستند كه به واسطه  فراتر اين... است

 از اين رو در ابتدا، سندهاىي كه از غري عايشه نقل شده است به دقّت بررسى ؛اند قل شدهعايشه ن
 .مناييم مى

 روايت ابوموسى اشعرى

مسلم بر نقل روايت از وى اتفاق نظر  خبارى و. يكى از راويان اين روايت، ابوموسى اشعرى است
عرى و روايت او از چند نظر مورد ابوموسى اش. دارند و امحد نيز روايت را از وى نقل كرده است

 :اشكال واقع شده است

: نويسد حجر عسقالىن ضمن تصريح به مرسل بودن روايت او مى ابن. مرسل بودن روايت.  ١
 ١.احتمال دارد اين روايت را از عايشه گرفته باشد

 نيز ٢حجر عسقالىن چنانچه ابن.  است»ابوبرده«كسى كه از ابوموسى روايت كرده فرزندش .  ٢
 .به اين مطلب تصريح كرده است

بن عدى دست داشته  بايد توجه داشت كه ابوبرده، مرد فاسق و گناهكارى است كه در قتل حجر
دادند، شهادت دروغ داد  بن عدى شهادت باطل و دروغ مى وى در بني گروهى كه عليه حجر. است

 ٢.ه شهادت حجر شدو آن گواهى دروغني منجر ب

: ـ پرسيد رضى اللّه تعاىل عنهبن ياسر  قاتل عمار ابوبرده از ابوالعاديه ـ: مهچنني در روايىت آمده است
 بن ياسر را به قتل رساندى؟ آيا تو عمار

 .آرى: پاسخ داد

گز آتش با تو متاس خنواهد هر:  سپس آن را بوسيد و گفت؛پس دستت را به من بده: گفت
 ٣.]![گرفت

 .است» بن عمري عبدامللك«راوى ديگرى كه از ابوموسى اشعرى نقل كرده، .  ٣

» كثري الغلط«و » ضعيف«، »مضطرب احلديث«، »مدلّس«رجال شناسان عبدامللك را فردى 
 .اند قلمداد كرده

                                                           
 .٢١٠ / ٢: فتح البارى.   ٢ و ١
 .٢٠٠ و ١٩٩ / ٤: تاريخ الطربى.   ٢
 .٩٩ / ٤: اىب احلديد شرح ج البالغه ابن.   ٣
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 وىل بسيار مضطرب ؛او با اين كه روايات اندكى دارد: بن حنبل در مورد عبدامللك گويد امحد
 ١.ها اشتباه كرده است از او فقط پانصد حديث ديدم كه در بيشتر آن. احلديث است

ر جدى او را تضعيف كرده بن حنبل به طو امحد: بن منصور پريامون عبدامللك گويد اسحاق
 ٢.است

از نظر نقل حديث ضعيف است و اشتباه : گويد بن حنبل در جاى ديگر نيز پريامون وى مى امحد
 ٣.كند مى

 ٥. است٤خملّط: معني نيز پريامون وى گويد و ابن

اش  حافظه. او حافظه خوىب ندارد: نويسد ابوحامت نيز درباره عبدامللك اظهار نظر كرده و مى
 ٦.ون شده استدگرگ

 ٧.او به حافظه خوب داشنت توصيف نشده است: نويسد ابوحامت در جاى ديگرى مى

 ٨.او مورد رضايت و پسند شعبه نبود: خراش در مورد عبدامللك گويد ابن

جوزى از او ياد كرده و نقل منوده است كه او مورد جرح قرار گرفته و  بنا: گويد ذهىب نيز مى
 ٩.سخىن از توثيق او به ميان نياورده است

 ١٠.او مدلّس بود: مسعاىن نيز او را نقد كرده و گويد

 ١١.حجر نيز به مانند مسعاىن اظهار نظر كرده است ابن

.  به سوى اهل كوفه را سر بريدعليه السالمآرى، عبدامللك كسى است كه فرستاده امام حسني 
زياد از   به دستور ابنعليه السالمبن مسهر صيداوى سفري امام حسني  بن يقطر و يا قيس هنگامى كه عبداللّه

بن   عبدامللك؛كشيد ياىن را مىهاى پا باالى قصر به زمني پرتاب شد، هنوز اندك رمقى داشت و نفَس

                                                           
 . و ديگر منابع٣٦٠ / ٦: ذيب التهذيب.   ١
 .٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال، ٣٦٠ / ٦: ذيب التهذيب.   ٢
 .٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال.   ٣
 .آميزد شناسى به كسى گويند كه به علّت اختالل حواس احاديث معترب را با غري معترب مى خملّط در اصطالح حديث.   ٤
 .٣٦٠ / ٦: ، ذيب التهذيب٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال.   ٥
 .٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال.   ٦
 .٣٦٠ / ٦: ذيب التهذيب.   ٧
 .٤٠٦ / ٤: ميزان االعتدال.   ٨
 .مهان.   ٩
 .٤٤٤ / ٤: األنساب.   ١٠
 .٦١٨ / ١ :تقريب التهذيب.   ١١
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: وقىت كه از كار وى خرده گرفتند، در پاسخ گفت. عمري باالى سر او آمد و سرش را از تن جدا كرد
 ١!من فقط خواستم او را راحت كنم

 نگاهى به شخصيت ابوموسى اشعرى

 .اكنون نگاه كوتاهى به شخصيت ابوموسى اشعرى دارمي.  ٤

او در .  استعليه السالممؤمنان على  ترين دمشنان موالميان امري به راسىت ابوموسى اشعرى از معروف
مهو بود كه در جنگ صفّني امام على . داشت در ركاب امام باز مىجنگ مجل اهل كوفه را از جهاد 

 در قنوت منازش او را مهراه عليه السالم را از خالفت عزل كرد و كار به جاىي رسيد كه امام عليه السالم
 !كرد معاويه و گروهى از پريوانش لعن مى

مهني ترتيب به سند خود از بن حنبل در خبش فضايل ابوبكر اين روايت را با  گفتىن است كه امحد
 ٢.موسى، از پدرش نقل كرده است بن اىب بن عمري، از ابوبردة زائده، از عبدامللك

 بن عمر روايت عبداللّه

رسد  به نظر مى. بود» بن عمر عبداللّه«آن سان كه مالحظه شد، يكى از راويان روايت مذكور 
مهان گونه كه مسلم آن را از عبدالرزاق، از معمر، از زهرى، از . ه نقل شده استاين روايت نيز از عايش

 وىل خبارى آن را به سندش از زهرى، از محزه، از ؛بن عمر، از عايشه روايت كرده است بن عبداللّه محزة
 :پدرش روايت كرده كه گويد

 .»... شدت يافتصلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه بيمارى رسول«

 نگاهى به شخصيت محمد بن شهاب زهرى

 . استبن شهاب زهرى حممددر هر حال، حمور هر دو سند 

اند كه به ديدگاه برخى  بن شهاب زهرى را مورد بررسى و نقد قرار داده دانشمندان رجال، حممد
 :كنيم از آنان اشاره مى

رى از مشهورترين كساىن زه. اند  و عبداحلق دهلوى او را مورد جرح قرار داده٣بن معني حيىي
 .بن سعد ملعون بوده است گردان شد، و از راويان عمر روىعليه السالم است كه از امري مؤمنان على 

 :نگارد احلديد معتزىل در مورد زهرى اين گونه مى اىب ابن

                                                           
 .١٨٦ :مقرمالسالم  عليه مقتل احلسني، ١٧٨ و ١٧٧ / ١: روضة الواعظني، ٣٥ ـ ٣٣ / ٣: تلخيص الشاىف.   ١
 .١٠٦ / ١: فضائل الصحابه.   ٢
سنت اتفاق نظر دارند كه او داناترين  مهه علماى اهل. پيشوايان جرح و تعديل استاو از اساتيد خبارى و مسلم و از .   ٣

 ٤٢٩ / ٢: تذكرة احلفّاظشرح حال او در .  وفات يافت٣٠٢ وى در سال. باشد عامل به حديث صحيح و ناصحيح مى
 .هاى ديگر بيان شده است و كتاب
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ن ب بن عبداحلميد، از حممد جرير. گردان شد  روىعليه السالماو از كساىن بود كه از حضرت على 
بن زبري نشسته بودند و در  زهرى و عروة. در مسجد مدينه حضور داشتم: كند كه گويد شيبه نقل مى
 .منودند كردند و از آن حضرت بدگوىي مى  گفت و گو مىعليه السالم مورد على

حضرت تشريف آورد و باالى سر آن .  رسيدعليهما السالمبن حسني  آن گفت و گو به گوش على
پدرم، داورى درباره پدر تو را به خدا واگذار كرد و خداوند به ! اما تو اى عروه: و فرموددو ايستاد 

اگر در مكّه بودم، دِم آهنگرى پدرت را به تو ! و اما تو اى زهرى. نفع پدرم و عليه پدر تو حكم كرد
 .١دادم نشان مى

 :افزايد احلديد مى اىب ابن

آن گاه كه پدرم از على ياد : كند كه گويد بن عروه نقل مى عامر جبلى، از حيىي بن اىب عاصم
 ٢.گفت كرد، درباره او بد مى مى

از   ـعليه السالمامري مؤمنان على كوشيد تا مناقب  بن شهاب زهرى مهواره با متام توان مى حممد
 .ـ را انكار كند مجله فضيلت سبقت او در اسالم

 :عبدالرب گويد در اين زمينه ابن

شناسيم  كسى را منى: زهرى گويد: كند معمر در كتاب جامع خود از زهرى اين گونه نقل مى
 .بن حارثه اسالم آورده باشد كه پيش از زيد

 ٣.شناسيم كه چنني سخىن را گفته باشد، جز زهرى يز كسى را منىو ما ن: عبدالرزاق گويد

 :بن سعد گويد ذهىب در شرح حال عمر

 .اند بن سعد روايت كرده زهرى و قَتاده به صورت مرسل، از عمر

 در ٤!را كشته مورد اعتماد باشد؟ عليه السالمتواند فردى كه حسني  چگونه مى: معني گويد ابن
 .بن سعد كه مورد اعتماد نيستند به طور مرسل روايت كرده است نتيجه زهرى از كساىن مثل عمر

وى .  به شرح حال زهرى پرداخته استرجال املشكاةعالّمه شيخ عبداحلق دهلوى نيز در كتاب 
 :گويد مى

دانشمندان و زاهدان معاصر او، .  اندكِى ديانت و ديندارى دچار شده بوداو به مهنشيىن امريان و
 .كردند گرفتند و او را سرزنش مى اين امر را بر او خرده مى

 !ها كارى ندارم ها شريك هستم و با شر آن من در خري آن: گفت ها مى او در پاسخ آن

                                                           
 .١٠٢ / ٤: اىب احلديد شرح ج البالغه ابن.   ١
 .١٠٢ / ٤: اىب احلديد شرح ج البالغه ابن.   ٢
 .بن حارثه ، شرح حال زيد١١٧ / ٢: اإلستيعاب.   ٣
 .٣٠١ / ٢: الكاشف.   ٤
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 ؟بيىن آنان به چه كار مشغول هستند آيا منى: گفتند به او مى
 .داد ماند و پاسخ منى او ساكت مى

: كند كه او گويد معني حكايت مى حاكم نيشابورى از ابن: حجر در شرح حال اعمش گويد ابن
 .ترين سندها، سند اعمش، از ابراهيم، از علقمه، از عبداللّه است

 آيا اعمش مانند زهرى است؟: كسى به او گفت

 معتقد بود و براى ١العرض واالجازةباشد؟ زهرى به خواهى اعمش مثل زهرى  مى: پاسخ داد
گزيد و   در حاىل كه اعمش، فقريى صبور بود كه از امرا و سالطني دورى مى؛كرد امويان كار مى
 ٢.عامل به قرآن بود باتقوا، آگاه و

هاى سلطنت  كنندگان و تأييدكنندگان پايه اميه و از تقويت از طرىف زهرى از كارگزاران بىن
اى نوشت و در آن، او را پند داد و از اين كار او  براى او نامهعليه السالم  از اين رو امام سجاد ؛ها بود آن

در خبشى از آن نامه آمده . داشت و فرجام بد كار او را در دنيا و آخرت به او تذكر دادرا بر حذر 
 :است

لت له طريق الغيوحشة الظامل، وسه أنْ آنست ما احتملت وأخف إنّ أدىن ما كتمت ...
جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظاملهم، وجسراً يعربون عليك إىل بالياهم، وسلّماً إىل 

 . ...احذَر فقد نبئْت، وباِدر فقد أُجلْت. ، داعياً إىل غيهم، سالكاً سبيلهمضاللتهم

ترين چيزى كه از آن چشم پوشيدى، اين است كه با  كمترين چيزى كه پنهان داشىت و سبك
 . ...اى اى و راه سركشى را براى آنان مهوار كرده تنهاىي ستمگران خو گرفته

اند كه سنگ آسياى ستمگريشان را به دور تو بچرخانند و پلى  دهها تو را حمورى قرار دا آن
آنان تو را نردباىن به سوى گمراهيشان، . هايشان عبور كنند كه از روى آن به سوى گرفتارى

 . ...اند هايشان و پيماينده راهشان برگزيده اى به سركشى دعوت كننده

دارى متام نشده، ] از خدا[هلىت كه  پس ترتيب اثر بده و تا م؛من اكنون به تو هشدار دادم
 ٣. !...شتاب كن

                                                           
 .دو اصطالح حديثى است در كيفيت و چگونگى اخذ حديث» العرض واالجازه«.   ١
 .٢٠٤ / ٤: ذيب التهذيب.   ٢
. شعبه حراىن، از علماى اماميه در قرن چهارم هجرى است ، نوشته ابن٢٧٧ ـ ٢٧٤: حتف العقول عن آل الرسول.   ٣

ني شده هنگامى كه زهرى با امرا مهنش«:  وىل گفته است؛آورده) ١٤٣ / ٢ (احياء علوم الدينغزاىل اين نامه را در كتاب 
و در برخى از مصادر ديگر اين مطلب به ابوخازم نسبت داده ! »...اى براى وى نوشت بود، يكى از برادران ديىن او نامه

 .شده است
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آرى، با مهه اين مواعظ، زهرى از گمراهى جنات نيافت و اين اندرزهاى حكيمانه او را از مهكارى 
اى كه به تعبري   بلكه به اين شيوه ادامه داد، به گونه؛ظلمشان باز نداشت وگراىي  با ستمگران در باطل

 .بزرگان اهل سنت، از حمافظان و مدافعان امويان شد

 سخنى كوتاه در شخصيت عبداللّه بن عمر

 عليه السالممؤمنان على  طبق نقل تاريخ، وى از كساىن بود كه پس از عثمان از بيعت با امري
 وىل آن ؛ها با آن بزرگوار مهراهى نكرد از يارى آن حضرت امتناع ورزيد و در جنگخوددارى كرد و 
بن عمر شبانه براى بيعت به نزد  بن يوسف از طرف عبدامللك واىل حجاز شد، عبداللّه گاه كه حجاج
 .حجاج آمد

 اى؟ براى چه با شتاب آمده: حجاج به او گفت

 :فرمود  شنيدم كه مىآلهصلى اللّه عليه وخدا  از رسول: پاسخ داد

 .من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

 .هر كس مبريد در حاىل كه امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ دوران جاهليت مرده است

 ]![دستم مشغول است، پامي را بگري و بيعت كن: حجاج كه مشغول نوشنت بود به او گفت

 ١]![سح كرد و بريون رفتبن عمر پاى حجاج را م عبداللّه

 روايت عبداللّه بن زمعه

ابوداوود به دو سند اين حديث را از او . است» بن زمعه عبداللّه«يكى از راويان اين حديث، 
 .روايت كرده است كه حمور هر دو روايت زهرى است كه در گذشته به شرح حالش اشاره شد

 عباسروايت عبداللّه بن 

ماجه و امحد از او روايت  بن عباس است كه ابن يكى ديگر از راويان اين حديث، عبداللّه
عباس نقل  بن شرحبيل، از ابن ماجه اين حديث را از اسرائيل، از ابواسحاق، از ارقم ابن. اند كرده
 .كند مى

بواسحاق، از ارقم، از زائده، از پدرش، از ا بن اىب بن زكريا بن حنبل نيز آن را از حيىي امحد
 .كند عباس نقل مى ابن

اكنون اين دو تن را به جهت احراز صالحيِت . حمور نقل در اين دو طريق، ابواسحاق از ارقم است
 .كنيم نقل حديث بررسى مى

                                                           
 .٢٤٥: الفصول املختاره.   ١
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بن شرحبيل حديثى را  در جاىي ذكر نشده كه ابواسحاق از ارقم: گويد خبارى در اين مورد مى
 ١.شنيده باشد

 :اند گونه اظهار نظر كرده گفتىن است كه گروهى از اهل علم در مورد ابواسحاق سبيعى اين

 ٢.عيينه رها كردند و كنار گذاشتند ابناو اختالل حواس پيدا كرده بود، بدين جهت مردم او را با 

 ٣.او مدلّس بود: در مورد ديگرى آمده است

عليه عبداللّه احلسني  بن سعد ملعون، قاتل حضرت سيدالشهداء اىب قابل ذكر است كه او از عمر

 ٤.كرد روايت مىالسالم 

 ٥.كرد اجلوشن ملعون نيز روايت نقل مى بن ذى از طرىف او از مشر

 :بن حنبل افزون بر آن چه ذكر شد، اين اشكاالت وجود دارد از سوى ديگر در سند امحد

پس از اختالل حواس وى است، مهان گونه كه مالحظه » ابواسحاق«از » زكريا«شنيدن .  ١
 .خواهى كرد

 .زائده بن اىب نقد زكريا.  ٢

 :اند زائده را اين گونه نقد كرده بن اىب رجال شناسان، زكريا

 .كرد در نقل حديث سهل انگار بود و مهواره تدليس مى: ابوحامت در مورد او گويد

 . ...اند حجر او را به تدليس متهم كرده بوزرعه، ابوداوود و ابنمهچنني ا

 :در نقل ديگرى از امحد نقل شده كه گويد

 .اگر در مورد زكريا و اسرائيل اختالف نظر باشد، به نظر من زكريا از ابواسحاق تر است

يث هر دو از روايت اين دو از نظر اعتبار به هم نزديك است و حد: افزايد وى در ادامه مى
 ٦.ابواسحاق ضعيف است كه اخذ حديث آن دو از ابواسحاق در پايان عمر او بوده است

آن سان كه  كند، در عني حال ـ به راسىت كه من از امحد در شگفتم كه اين گونه اظهار نظر مى
كه وى در  فراتر اين. كند  حديث را از زكريا، از ابواسحاق نقل مىاملسندـ در  مالحظه كردى

 ٧. نيز به نقل آن پرداخته استالفضائل

                                                           
 .٣٧٩ / ٢: ماجه سنن ابنك حاشيه .ر.  آورده استزوائد، بوصريى اين مطلب را در ٤٦ / ٢: تاريخ الكبري.   ١
 .٣٢٦ / ٣: ميزان االعتدال.   ٢
 .٥٥ / ٨: ذيب التهذيب.   ٣
 .٣٨١ / ٧: ذيب التهذيب، ٢٣٩ / ٥: ميزان االعتدال، ٣٨٥ / ٣: الكاشف.   ٤
 .٥٣ / ٨: ذيب التهذيب، ٣٨٥ / ٣: ميزان االعتدال.   ٥
 .٥٣٠ / ٣: اجلرح والتعديل، ٢٩٣ / ٣: ذيب التهذيب.   ٦
 .١٠٦ / ١: فضائل الصحابه.   ٧
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عباس و او نيز از عباس   بلكه از ابن؛بن حنبل، اين حديث ساختگى را نه از اين طريق آرى، امحد
: دارد  بار ديگر اظهار مى؛بن آدم براى ما نقل كرده حيىي: گويد وى يك بار مى. نقل كرده است

عباس  بن شرحبيل، از ابن سفر، از ارقم بن اىب بن ربيع، از عبداللّه ، از قيس)هاشم موالى بىن(ابوسعيد 
 :بن عبداملطّلب گويد كند كه عباس نقل مى

 .ييد براى مردم مناز خبواندبه ابوبكر بگو: در دوران بيمارى خود فرمودصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول

 احساس راحىت كرد، در حاىل كه به صورت صلى اللّه عليه وآلهپيامرب . ابوبكر خارج شد و تكبري گفت
پيامرب . هنگامى كه ابوبكر آن حضرت را ديد عقب ايستاد. مخيده بني دو مرد تكيه كرده بود خارج شد

 كنار ابوبكر نشست و از مهان صلى اللّه عليه وآلهخدا  سپس رسول. به او اشاره كرد كه مهان جا بايست
 ١.قسمت از سوره كه ابوبكر به آن قسمت رسيده بود، قرائت فرمود

مهو كه خبارى آن را در . است» بن ربيع قيس«كنيد، حمور اين سند  وىل آن سان كه مالحظه مى
 . آورده است٢الضعفاءكتاب 

افراد ديگرى او را از نظر نقل . اند  آورده٤كتاب اروحنيِحبان او را در   و ابن٣مهچنني نسائى
 از  بلكه؛كه از امحد نقل شده است كه مردم او را رها كردند فراتر اين. اند حديث ضعيف دانسته

 ٥.بن معني نقل شده است كه مردم وى را تكذيب كردند حيىي

 روايت عبداللّه بن مسعود

مهچنني هيثمى آن را روايت كرده و . مسعود نقل كرده است نسائى اين حديث را از ابن
بن  عاصم«اين در حاىل است كه در متام اسناد . اند  و ابويعلى آن را روايت كردهامحد: گويد مى
 .وجود دارد» النجود اىب

 ٦.او از نظر نقل حديث ضعيف است: هيثمى در مورد عاصم گويد

او در نقل حديث بسيار خطا : كند سعد اين گونه نقل مى حجر پريامون عاصم از ابن ابن
 .كرد مى

 .حديث او اضطراب داشت: كند بن سفيان نيز درباره او اين گونه نقل مى وى از يعقوب

                                                           
 .١٠٩ ـ ١٠٨ / ١: فضائل الصحابه.   ١
 .١٩٥: الضعفاء الكبري.   ٢
 .٢٠٢: مهان.   ٣
 .٢١٦ / ٢: كتاب اروحني.   ٤
 .٥٧٠ / ٤: لسان امليزان، ٤٧٧ / ٥: ميزان االعتدال، ٣٤٢ ـ ٣٤٠ / ٨: ذيب التهذيب.   ٥
 . ٨٩٣٦، كتاب خالفت، باب خلفاى چهارگانه، حديث ٣٣٣ / ٥: جممع الزوائد.   ٦
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اى نيست كه بتوان گفت او ثقه  جايگاه عاصم به گونه: از ابوحامت نيز چنني نقل شده است
 .ظ نبوده استاو حاف. است

مهواره هر كه نامش عاصم بوده بدحافظه : گويد عليه نيز راجع به او سخن به ميان آورده و مى ابن
 .بوده است

 .خراش نيز در مورد او نقل شده كه در احاديث او مطالب غري قابل قبوىل است از ابن

 .ه بد او بودتنها اشكال او حافظ: از عقَيلى نيز در مورد او اين گونه نقل شده است

 .در مورد حافظه او اشكاىل وجود دارد: گويد دارقُطْىن در مورد عاصم اظهار نظر كرده و مى

 .حافظه خوىب نداشته است: بزار در مورد او گويد

 .در آخر عمرش اختالل حواس پيدا كرده بود: بن سلَمه درباره او گويد حماد

 ١.عاصم عثماىن بود: عجلى در توصيف او گويد

 روايت بريده اسلمى

بريده و وى از پدرش روايت كرده  بن حنبل با سند خود از ابن حديث بريده اسلمى را نيز امحد
بن بريده است كه از  بريده، مهان عبداللّه اى قابل ذكر است كه آيا ابن در نقد اين حديث نكته. است

پوشى از اين اختالف، مهني بس كه يكى از  بن بريده؟ پس با چشم انپدرش نقل كرده است و يا سليم
است كه در گذشته به بررسى رجاىل وى پرداختيم و عدم اعتماد به وى » بن عمري عبدامللك«راويان آن 
 .ثابت شد

 روايت سالم بن عبيد

 .ماجه نقل كرده است بن عبيد را ابن حديث سامل

 :توان مورد بررسى و نقد قرار داد اين حديث را از سه حمور مى

 .اين حديثى غريب است: گويد ماجه پس از نقل آن مى ابن.  ١

هند كه يكى از راويان آن است، مهواره از على  بن اىب  چرا كه نعيم؛سندش جاى تأمل دارد.  ٢
 ٢.تسنن از او حديثى استماع نكرده است اهلكرد و از اين رو يكى از پيشوايان   بدگوىي مىرضى اللّه عنه

وى در پايان : خبارى در مورد سلمه گويد. اند بن نبيط روايت نكرده خبارى و مسلم نيز از سلمة
 ٣.عمرش دچار اختالل حواس شد

                                                           
 .٣٨ و ٣٧ / ٥: ذيب التهذيب.   ١
 .٤١٨ / ١٠: ذيب التهذيب.   ٢
 .١٤٣ / ٤: مهان.   ٣
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بن عبيد نقل نشده است، و از طرىف  ها، هيچ روايىت در صحاح از سامل افزون بر مهه اين.  ٣
اند و آن دو حديث نيز در سندش اختالف وجود  اصحاب سنن نيز، جز دو حديث از او روايت نكرده

 !دارد

 :حجر درباره وى گويد ابن

اصحاب سنن از او دو حديث صحيح .  سپس به كوفه آمد؛بن عبيد اشجعى، از اهل صفّه بود سامل
وى روايت ديگرى از عمر دارد كه در گفتار عمر و عملكرد او در زمان . اند پريامون عطسه نقل كرده

بن بكَري  اين روايت را يونس.  و سخن ابوبكر در اين مورد مطرح شده استصلى اللّه عليه وآلهوفات پيامرب 
 .در زيادات خود نقل كرده است

 ١.اند  عبيد روايت نقل كردهبن بن عرفطه نيز از سامل بن شريط و خالد بن يساف، نبيط البته هالل

صلى اللّه  وى مدتى با پيامرب. بن عبيد اشجعى است چهارمني فرد، سامل: افزايد حجر در ادامه مى ابن

صلى اللّه عليه او از پيامرب . آيد وى از اهل صفّه بوده و از كوفيني به مشار مى.  مصاحبت داشته استعليه وآله

بن خطّاب روايىت نقل كرده  مهچنني از عمر.  روايت نقل كرده است٢مورد تشميت عاطس در وآله
بن شريط از سامل  بن يساف و نبيط ـ هالل عرفطه ابن: شود و گفته مى بن عرفجه ـ خالد. است

 ٣.الف استاند و در سند حديثش اخت روايت كرده

 ٤حجر در اين دو كتاب، و با مراجعه به روايىت كه هيثمى نقل كرده است، با توجه به عبارت ابن
درباره آن ( ابوبكر، مهان حديثى است كه از عمر بن عبيد پريامون مناز شود كه حديث سامل روشن مى

ماجه خبشى از   اما ابن؛نقل منوده است)  گفته و عمل كردهصلى اللّه عليه وآلهچه كه به هنگام وفات پيامرب 
 .اين روايت را ذكر كرده، آن سان كه هيثمى به اين مطلب تصريح كرده است

رساند، و شايد مقصود او از   سند آن را مى نادرسىتاإلصابهحجر در  از طرىف ظاهر عبارت ابن
 ؛»در سند حديثش اختالف است«: گويد جا كه مى  مهني مطلب باشد، آنذيب التهذيباش در  گفته

كند و اين حديث  بن شريط از او روايت مى زيرا قدر متيقّن از روايات او، مهان چيزى است كه نبيط
 .نيز از مهني قبيل است

 بن مالك روايت انس

البته خبارى، مسلم . بن مالك، در زمره احاديثى است كه زهرى از او نقل كرده است حديث انس
 .اند و امحد نيز آن را نقل كرده

                                                           
  .٨ / ٣: اإلصابه.   ١
 .گويند گفتارى كه هنگام عطسه، به عطسه كننده مى: تشميت عاطس.   ٢
 .٣٨٤ و ٣٨٣ / ٣: ذيب التهذيب.   ٣
 . ٨٩٣٥، كتاب خالفت، باب خلفاى چهارگانه، حديث ٣٣٣ و ٣٣١ / ٥: جممع الزوائد.   ٤
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 .تر در مورد زهرى مطالىب را ارائه كردمي و از حال وى آگاهى يافتيم ما پيش

باشد كه مهان كاتب زهرى و  مىبن محزه  افزون بر اين، راوى از انس در نزد خبارى، شعيب
 ١.گر از اوست روايت

 .كند نيز از شعيب روايت مى) بن نافع حكم(ابواليمان 

از طرىف علما و دانشمندان رجاىل نيز پريامون روايت ابواليمان از شعيب سخن به ميان آورده و آن 
 ٢.ست كه ابواليمان، حىت يك كلمه هم از شعيب نشنيده استاند، تا جاىي كه گفته شده ا را نقد كرده

حال آن كه عاملان رجاىل بر . بن حسني است بن حنبل، سفيان اما راوى از زهرى در نزد امحد
بن  عني، امحدم حجر از ابن اين مطلب را ابن. عدم اطمينان به روايات او از زهرى اتفاق نظر دارند

 .حبان نقل كرده است عدى و ابن حنبل، نسائى، ابن

در احاديث او : بن حسني گويد بن شيبه نقل شده است كه درباره سفيان از سوى ديگر از يعقوب
 .ضعف وجود دارد

او در نقل حديث كمى مضطرب بوده : شيبه نقل شده كه درباره سفيان گويد بن اىب و از عثمان
 .است

 .خراش نيز نقل شده كه سفيان لين احلديث بوده است از ابن

توان استدالل و احتجاج  به حديث او منى: از ابوحامت نيز نقل شده است كه درباره سفيان گويد
 .كرد

سفيان در احاديث خود زياد اشتباه : سعد نيز در مورد او مطلىب نقل شده است كه گويد از ابن
 ٣.كرد مى

امحد اين حديث را : وى گويد. افزون بر اين مطالب، هيثمى نيز اين حديث را نقل كرده است
ـ از  با توجه به زهرى  در حاىل كه سفيان ـ؛بن حسني آمده است نقل كرده كه در سند آن سفيان

 ٤. كرده استنظر نقل حديث ضعيف است و اين حديث نيز از احاديثى است كه وى از زهرى روايت

بن حنبل آن را  از مجله روايات او روايىت است كه از محيد، از انس نقل شده است و نسائى و امحد
محيد الطويل است كه علماى رجاىل به مدلّس بودن وى تصريح  بن اىب محيداند و محيد، مهان  نقل كرده

 .اند كرده

                                                           
 .٣١٩ / ٤: ذيب التهذيب.   ١
 .٣٩٧ و ٣٩٦ / ٢: ذيب التهذيب.   ٢
 .٩٨ و ٩٧  /٤: ذيب التهذيب.   ٣
 . ٨٩٣٣، كتاب خالفت، باب خلفاى چهارگانه، حديث ٣٣١ / ٥: جممع الزوائد.   ٤
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 ١.اند كه احاديث محيد از انس تدليس شده است مهچنني تصريح كرده

بن  نزد امحد كه راوى آن ـ عالوه بر اين. روشن است كه اين حديث نيز از آن احاديث است
 .تر از شخصيت او اطّالع يافتيم بن حسني است كه پيش  مهان سفيانـ حنبل

كه طُرقى كه از انس آمده صحيح باشد يا صحيح نباشد، سخن در مورد خود  صرف نظر از اين
 .انس است

به عنوان مثال دروغ وى در جريان حديث . گوىي اوست بنا بر اين خنستني مشكل وى دروغ
»خدادر) مرغ بريان (؛»طري مشوى. 

آن . مرغ برياىن هديه شدصلى اللّه عليه وآله خدا  روزى براى رسول: در آن حديث آمده است
عليه السالم پيامرب منتظر بود كه على .  را برساندعليه السالم حضرت از خداوند سبحان خواست كه على

: گفت سند، انس مى برصلى اللّه عليه وآلهآمدند تا خدمت پيامرب  هر بار كه آن حضرت مى. حاضر شود
 !خدا كار دارند رسول

 :عصباىن شد و به او فرمودصلى اللّه عليه وآله خدا  اى بود كه رسول اين رفتار انس به گونه

 !ما محلك على رده؟! يا أنس

 ٢!چه چيز تو را بر بازگرداندن او واداشت؟! اى انس

اين موضوع نيز در جريان درخواست حضرت . دومني مشكل انس، كتمان شهادت به حق بود
عليه امري مؤمنان على .  از مردم پريامون حديث غدير و طلِب شهادت بر اين واقعه رخدادعليه السالمعلى 

 برخى گواهى دادند و گروه ديگرى.  از مردم خواست كه پريامون حديث غدير شهادت بدهندالسالم
ها را نفرين كرد و نفرين آن حضرت آنان را  حضرتش آن. ـ خوددارى كردند از مجله انس ـ

 ٣.دربرگرفت

شود، و كتمان شهادت، گناه كبريه بوده و به  بديهى است كه خرب دروغگو مورد پذيرش واقع منى
  .رساند عدالت زيان مى

  

  

                                                           
 .٣٦ و ٣٥ / ٣: ذيب التهذيب.   ١
 / ٣: املستدرك از مجله مراجعه كنيد به ؛اند هاى خود نقل كرده بيشتر پيشوايان اهل تسنن، اين روايت را در كتاب.   ٢

براى . ٤٦٥٠، حديث عليهما السالمطالب  بن اىب  خبش مناقب امرياملؤمنني علىمعرفة الصحابهكتاب . ١٤٢ و ١٤١
 . از مهني نگارندهنفحات االزهارك .آگاهى بيشتر ر

 .١٩٢ / ١: ك الغدير.ر.   ٣
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 روايت عايشه

 زيرا كه او در اين ؛ن شد، پايه و اساس اين واقعه، مهان كالم عايشه استتر بيا مهان گونه پيش
 .قصه حضور داشت و صاحب اين قصه است

 .رسد و يا حكايىت از گفتار و رفتار اوست از طرىف حديث ديگران نيز يا به او مى

ترين  داشته و داراى صحيحاز سوى ديگر روايت عايشه نسبت به ديگر روايات، بيشترين طُرق را 
باشد كه به طور  ترين منت را نيز دارا مى سندها در مقايسه با ديگر سندها است و روايت وى كامل

 .مفصل قصه را بيان منوده است

ترين منت  ترين سندهاى آن را ذكر كردمي، و آن را با كامل آن سان كه مالحظه كرديد، ما مهم
 .هاى گوناگونش خواهيم پرداخت  با دقّت به منت اين روايت با منتما در فصل آينده،. نقل منودمي

 :مناييم اكنون سند اين حديث را از دو حمور بررسى مى

 ؛راويان سندها.  ١
 .شخصيت عايشه.  ٢

 . و بار ديگر سخن پريامون خود عايشه است؛يك بار سخن درباره رجال سندها

 راويان سندها

 :شود  به افراد ذيل منتهى مىطُرق احاديث نقل شده از عايشه

 ؛بن يزيد خنعى اسود.  ١
 ؛بن عوام بن زبري عروة.  ٢
 ؛بن مسعود بن عتبة بن عبداللّه عبيداللّه.  ٣
 .بن اجدع مسروق.  ٤

ها از اعتبار  اى كه روايت آن مهه اين طُرق مورد طعن، قدح و تضعيف قرار گرفته است، به گونه
 .و احتجاج ساقط شده است

 ايت اسود از عايشهرو

 عليه السالموى از كساىن است كه از امري مؤمنان على . است» اسود«يكى از راويان از عايشه 
 ١.گردان شد روى

است كه در متام سندها نام وى بن يزيد خنعى  كند، ابراهيم راوىي كه از اسود حديث را نقل مى
 .وى از بزرگان مدلّسني است. آمده است

                                                           
 .٩٨ و ٩٧ / ٤: احلديد اىب شرح ج البالغه ابن.   ١
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كنند  گروهى احاديثى را تدليس مى: گويد ـ مى در جنس چهارم از مدلّسني ابوعبداللّه حاكم ـ
هاى آنان را   از اين رو اسامى و كنيه؛اند روايت كرده) اند افرادى كه تضعيف شده(كه از جمروحني 
 .ناخته نشوندتغيري دادند تا ش

بن  جعفر: بن حمويه دقيقى به من خرب داد و گفت بن حممد عبداللّه: گويد وى در ادامه مى
اى از بزرگان اصحامبان شنيدم  از عده: بن سامل براى ما نقل كرد و گفت عثمان طيالسى، از خلف اىب

گو اين بود كه به متييز و  و نتيجه اين گفت. كردند كه پريامون كثرت تدليس و مدلّسني گفت و گو مى
بن يزيد خنعى براى ما مشتبه  احلسن و ابراهيم بن اىب  وىل تدليس حسن؛ها پرداختيم جداسازى اخبار آن

: كند، و چه بسا از افرادى مهچون اى را تا صحابه مطرح مى  زيرا كه حسن، افراد ناشناخته؛شد
 .ها تدليس كرده است دى مانند آنبن حنظله و افرا بن منتجب، دغفل بن ضمره، حنيف عىت

بن منجاب و  بن نويره، سهم هىن: البته ابراهيم نيز بني خود و اصحاب عبداللّه افرادى مهچون
 ١.منايد ها تدليس مى كند و چه بسا از آن خزامه طائى را داخل مى

بن مهران اعمش است  قل كرده است، مهان سليماناز سوى ديگر راوىي كه از ابراهيم روايت را ن
 . مهان تدليسى كه قبيح و مضر به عدالت است٢؛كه وى نيز معروف به تدليس است

اعمش و سفيان ثورى نيز مهانند : خطيب گويد: نويسد مى» تدليس تسويه«سيوطى در بيان 
 .كنند ابراهيم عمل مى

 .ترين و بدترين انواع تدليس است اين نوع تدليس از فاحش:  زمينه گويدعالئى در اين

اين كار در مورد كسى كه از روى عمد آن را اجنام دهد : كند عراقى نيز اين گونه اظهار نظر مى
 .شود قادح و مضر است و باعث تضعيف او مى

ت كه باعث ضعف بدون ترديد آن عمل نوعى جرح اس: شيخ االسالم نيز در اين باره گويد
 ٣.باشد، و اگر ثورى و اعمش به آن وصف شوند جاى عذرى نيست مى

تدليس در حديث نزد بيشتر دانشمندان ناپسند است، و بعضى : خطيب بغدادى در اين مورد گويد
ى از تدليس افتخار اند، و برخى از دانشمندان در دور نكوهش كرده از علما تدليس را بسيار مذمت و

 ٤.اند منوده

 .تدليس برادر دروغ است: كند كه او در مورد تدليس گويد بن حجاج نقل مى سيوطى از شعبة

                                                           
 .١٠٨ و ١٠٧: معرفت علوم احلديث.   ١
 .٣٩٢ / ١: تقريب التهذيب.   ٢
 .١٨٨ / ١: تدريب الراوى.   ٣
 .٣٥٥: الكفاية يف علم الروايه.   ٤
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 .تدليس در حديث از زنا بدتر است: مهچنني از او نقل شده كه گويد

از شعبه نيز پريامون تدليس اين گونه نقل شده است كه اگر از آمسان بيفتم، براى من تر است تا 
 !كه تدليس كنم اين

به نظر من . هاى مدلّسني را خراب كند خدا خانه: از ابواسامه در اين مورد چنني نقل شده است
 .ها فقط دروغگويان هستند آن

تر است از آن كه  اگر از آمسان بيفتيم، براى من حمبوب: گويد مبارك نيز در اين باره مى ابن
 .حديثى را تدليس كنيم

مشارمي چه برسد به تدليس در  ما تدليس در لباس را حالل منى: از وكيع نقل شده است كه گويد
 .حديث

از اين رو، اين حديث با مهني سند كه مهه علما در نقل آن اتفاق نظر دارند از درجه اعتبار ساقط 
 .پس نيازى به بررسى وضعيت راوياىن كه پيش از اعمش هستند، نيست. شود مى

كند، در نزد خبارى و امحد  كنيم كه راوىي كه از اعمش نقل مى وىل با اين وجود مالحظه مى
 .ـ و در نزد مسلم و نسائى، مهان ابومعاويه است كه او نيز از مدلّسني است در يكى از دو سند ـ

 :نويسد ، در حتت عنوان فائده چنني مىتدريب الراوىل الدين سيوطى در كتاب در اين زمينه جال

خواهم اسامى كساىن را كه متهم به بدعت هستند از بني كساىن كه خبارى و مسلم و يا يكى  مى
 :آنان عبارتند از. اند ذكر كنم ها نقل كرده ها روايىت را از آن از آن

بن  بن سوار، عبداحلميد بن عبداللّه مرهىب، شبابة بن عائذ طائى، ذر بن طهمان، ايوب ابراهيم
اينان متهم به اعتقاد به ارجاء . بن عمر يشكرى بن حازم، ابومعاويه ضرير، و ورقاء عبدالرمحان، حممد

مى بودن يا نبودن شوند، درباره جهن  يعىن معتقدند كه كساىن كه مرتكب گناهان كبريه مى؛هستند
 ١.توان نظر قطعى داد ها منى آن

كند كه ابومعاويه فردى خبيث و قائل به ارجاء بوده و مردم را  حجر نيز از چندين نفر نقل مى ابن
 ٢.كرده است به مهني عقيده دعوت مى

بن جراح است كه  ـ وكيع در طريق ديگر او ماجه و امحد ـ  نزد ابناز طرىف راوى از اعمش در
 ٣.مهواره به آن مداومت داشته است خوار بوده و وى شراب: درباره او آمده است

                                                           
 .٢٨٠ ـ ٢٧٨ / ١: تدريب الراوى.   ١
 .١١٧ / ٩: ذيب التهذيب.   ٢
 .١٢٧ / ٧: ميزان االعتدال، ٣٠٨ و ٣٠٧ / ١: تذكرة احلفّاظ.   ٣
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بن   نقل كرده است، حفصـ در يكى از سندهاى خبارى يكى ديگر از راوياىن كه از ابومعاويه ـ
 ١.غياث است كه او نيز از مدلّسني بوده است

اند  بن حنبل نيز نقل كرده از امحد. افزون بر آن، حفص از طرف هارون قاضى كوفه بوده است
 ٢.بن غياث بود و آن گاه كه او قاضى شد، وكيع از او كناره گرفت وكيع، دوست حفص: كه گويد

 روايت عروة بن زبير

كه  با توجه به اين. بن زبري نيز نقل شده است آن سان كه گذشت، اين حديث به روايت عروة
 پس حديث مرسل خواهد بود و ناگزير آن را از عايشه روايت ؛عروه در زمان خالفت عمر به دنيا آمده

 .كرده است

 معروف بوده است عليه السالم مؤمنان على  كينه و دمشىن عليه امريعروه از افرادى است كه در
مهان طور كه از اين عمل به هنگام نقل خربش با زهرى، و مطالىب درباره پسرش در گذشته آگاه  ـ

 ٣.اى بود كه در جنگ مجل با وجود كمى سنش حاضر شد ـ دمشىن او به گونه شدمي

 عليها السالمحضرت زهراى طاهره  وعليه السالم او و زهرى در تنقيص و حتقري امام امري مؤمنان على 
 .كردند حديث جعل مى

نقل كرده و آن را صحيح صلى اللّه عليه وآله خدا  هيثمى از او حديثى را در فضل زينب دختر رسول
زينب ترين : فرمود  مهواره مىللّه عليه وآلهصلى ادر آن حديث ساختگى آمده كه پيامرب خدا . دانسته است

 .دختران من است

حضرتش به نزد . رسيدعليهما السالم بن حسني  اين حديث ساختگى به گوش على: راوى گويد
 را سالم اللّه عليهااين چه حديثى است كه از تو به من رسيده كه در آن حق فاطمه : زهرى رفت و فرمود

 اى؟ كوچك مشرده

 ٤. هرگز اين حديث را نقل خنواهم كرد:وى گفت

ماجه، پسرش ِهشام  از سوى ديگر روايت كننده از عروه در روايت خبارى، مسلم، ِترمذى و ابن
 . او نيز از مدلّسني استاست كه

                                                           
 .٣٧٥ / ٢: ذيب التهذيب.   ١
 .١١١ / ١١: مهان.   ٢
 .١٦١ / ٧: ذيب التهذيب.   ٣
 رسيده صلى اللّه عليه وآلهاللّه  ، كتاب مناقب، باب آن چه كه پريامون فضايل زينب دختر رسول٣٤٢ / ٩: جممع الزوائد.   ٤

 .١٥٢٣١است، حديث 
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و ذكر . داد شنيد به پدرش نسبت مى هر چه از ديگران مى: اند عاملان رجاىل در مورد او گفته
به من خرب رسيده است كه مالك از او به : خراش گفت ابن. آمد اند كه مالك از او خوشش منى كرده

 .گرفت جهت نقل حديثش براى اهل عراق ايراد مى

. از عايشه شنيدم: پدرم برامي نقل كرده كه گفت: گفت يك بار مى. كوفه رفتِهشام سه بار به 
پدرم از عايشه روايت كرده : گفت  و بار سوم مى؛پدرم از عايشه به من خرب داد: گفت بار دوم مى

 . اين حديث نيز از مجله آن احاديث است١.است

 روايت عبيداللّه بن عبداللّه از عايشه

راوىي كه اين روايت را از . مناييم بن عبداللّه بررسى مى اكنون اين حديث را به روايت عبيداللّه
حامت  اىب ابن. است» عايشه بن أيب موسى«ـ  طبق نقل خبارى، مسلم و نسائى كند ـ عبيداللّه نقل مى

عايشه، از  بن اىب روايىت را كه موسى: گفت  شنيدم كه مى٢از پدرم: در مورد او و روايتش گويد
 ٣.كند منايد، مرا ناراحت مى نقل مىصلى اللّه عليه وآله بن عبداللّه درباره بيمارى پيامرب  عبيداللّه

اند، زهرى است كه اين روايت را از  بن حنبل نقل كرده اما راوى روايىت كه ابوداوود و امحد
ـ و ما  كند بن زمعه روايت مى وىل ابوداوود از عبيداللّه، از عبداللّه كند ـ بن عبداللّه نقل مى بيداللّهع

 .تر زهرى را معرىف كردمي پيش

بن  سعد از مالك ابن. بن عبداللّه مطرح شده است افزون بر اين، مطالىب پريامون شخص عبيداللّه
 :كند انس اين گونه نقل مى

بن مسعود  بن عتبة بن عبداللّه  نزد عبيداللّهعليهم السالمطالب  بن اىب بن على حسنيبن  روزى على
. او در حال مناز بود و اصحابش دور او را گرفته بودند! آمد كه از او درباره برخى مسائل سؤال كند

 .حضرتش نشست تا مناز او متام شد

 .عبيداللّه پس از پايان مناز به آن حضرت رو كرد

اين شخص كه نزد تو آمده پسر دختر رسول خداست و ! خدا سالمتت بدارد: اصحابش گفتند
پس اى كاش خنست به او . كند از تو در مورد برخى مسائل سؤال مى. جايگاه و مرتلتش روشن است

 !پرداخىت  سپس به آن چه در آن هسىت مى؛ساخىت كردى و حاجتش را برآورده مى رو مى

                                                           
 .٤٦ / ١١: ذيب التهذيب.   ١
. بن ادريس رازى، يكى از بزرگان، پيشوايان و حافظان مورد اعتماد در جرح و تعديل است پدر اىب حامت، مهان حممد.   ٢

 و ٧٠ / ٢: تاريخ بغداد، ٥٦٧ / ٢: تذكرة احلفّاظ: شرح حال او در. هـ وفات يافته است ٢٧٧ وى در حدود سال
 .منابع ديگر از مصادر رجاىل آمده است

 .٣١٥ / ١٠: ذيب التهذيب.   ٣
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كسى كه در جست و جوى طلب علم است، بايسىت ! هرگز: ها گفت آنعبيداللّه در پاسخ 
 ١.متحمل زمحت و سخىت باشد

 بن اجدع از عايشه روايت مسروق

 :شومي بن اجدع از عايشه، با اشكاالت ذيل مواجه مى در بررسى حديث از طريق مسروق

بن دله در مورد  عاصم. كند ، از مسروق روايت مى)بن سلمه شقيق(اين حديث را ابووائل .  ١
 :شخصيت ابووائل گويد

 على يا عثمان؟: تر است كداميك از آن دو نزد تو حمبوب: به ابووائل گفته شد

 ٢]![تر شد تر بود، بعد عثمان حمبوب على نزد من حمبوب: گفت

كند كه در گذشته  هند از ابووائل روايت مى بن اىب ل، نعيمبن حنب طبق نقل نسائى و امحد.  ٢
 .پريامون شخصيت نعيم آگاهى يافتيم

در يكى از اين دو طريق راوىي كه از . رساند بن اىب هند مى امحد به دو طريق اين روايت را به نعيم
شبابه : گويند رجال شناسان در شرح حال او مى. است» بن سوار شبابة«كند  نعيم روايت را نقل مى

بن حنبل او را ترك كرد  به مهني جهت امحد. كرد به ارجاء معتقد بود و مردم را به سوى آن دعوت مى
 .انداخت و با تاخنت به وى او را از اعتبار مى

 ٣.توان به حديث او استناد كرد منى: ابوحامت نيز در مورد او اين گونه اظهار نظر كرده است

حجر نيز در شرح حال او  ابن. جالل الدين سيوطى در مهان فائده مذكور او را آورده است
 ٤. استصلى اللّه عليه وآلهبيت پيامرب  گر دمشىن او با اهل مطالىب را آورده كه بيان

 نگاهى به شخصيت عايشه

اكنون پس از مطالىب كه پريامون راويان اين حديث بيان داشتيم، الزم است مطالىب را درباره 
 .شخصيت عايشه ارائه مناييم

از  براى خود، پدر و دوستدارانش ـ طبق حتقيقى كه اجنام يافته است، عايشه هر شأن و فضيلىت را
 مورد حمبت يكى از  اللّه عليه وآلهصلىديد كه پيامرب  هر گاه مى. خواست ـ مى نزديكان و خويشان
 مهان گونه كه با زينب دختر ؛شوريد ماند، بر او مى گرفت و آن حضرت نزد او مى مهسرانش قرار مى

                                                           
 .١٦٦ / ٥: الطبقات الكربى.   ١
 .٢٧٥ / ٤: ذيب التهذيب.   ٢
 .٢٩٨ / ٩: تاريخ بغداد، ٢٧٤ / ٤: ذيب التهذيب.   ٣
 .٢٧٥ / ٤: ذيب التهذيب.   ٤
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 نزد هر كدام صلى اللّه عليه وآلهآن گاه با حفصه تباىن كردند كه هر گاه پيامرب . جحش اين گونه رفتار كرد
كنم تا ايشان از ماندن و  استشمام مى] نوعى صمغ[ا بوى مغافري من از مش: ها وارد شود بگويد از آن

 ١]![عسل خوردن نزد زينب امتناع ورزد

 به خوىب ياد كرده عليها السالمخدجيه  حضرت از صلى اللّه عليه وآلهديد كه پيامرب خدا  هر گاه عايشه مى
 وجلّ عزخداوند ! كىن؟ دندان ياد مى چه قدر از اين پريزن ىب: گفت ستايد با جسارت مى و او را مى

 ٢]![...تر از او را به تو داده است

 در حال اقدام براى ازدواج با زىن است، با لى اللّه عليه وآلهصشد كه پيامرب خدا  آن گاه كه متوجه مى
 !شد دروغ و خيانت مانع آن مى

زىن را از قوم كلب خواستگارى صلى اللّه عليه وآله اند كه روزى پيامرب خدا  به عنوان منونه نقل كرده
او را : رب به عايشه فرمودپيام. كرده بود، از اين رو عايشه را براى كسب اطالعاتى نزد خانواده او فرستاد

 چگونه ديدى؟

 !چيز قابل ذكرى نديدم: پاسخ داد

تك  تو خاىل روى گونه او ديدى كه تك! تو چيز قابل ذكرى ديدى:  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .موهاى تو بر تنت راست شد

 ٣.هيچ رازى از مشا پنهان نيست! اى رسول خدا: عايشه گفت

به . كرد خواهد ازدواج كند اين گونه رفتار مى كه پيامرب مى عايشه حتى به صرف توهم اين
گو  و اى گفتمن فكر كردم كه او بر. روزى عثمان هنگام ظهر نزد پيامرب آمد: عنوان منونه گويد

از اين رو غريت و رشك زنانگى مرا وادار كرد كه استراق مسع . درباره زنان نزد پيامرب آمده است
 ٤]![كنم

به عنوان . آمد، سراپا جنگ و ستيز بود ها بدش مى گريى او در مورد كساىن كه از آن موضع
 : اين گونه بيان شده استعليه السالمهاى او در برابر امري مؤمنان على  گريى عمنونه يكى از موض

 .بدگوىي كردرضى اللّه عنهما روزى مردى در حضور عايشه از على و عمار 

                                                           
 .هاى حديثى و تفسريى در تفسري سوره حترمي مراجعه كنيد به كتاب. اين قضيه از قضاياى معروف است.   ١
 .٢٤٣٤٣، حديث عايشه، حديث ١٧٠ / ٧: مسند امحد.   ٢
، حديث عليه وآله اللّه صلى ، كتاب فضايل، باب فضايل پيامرب ١٨٨ / ١٢: كرت العمال، ١٢٧ / ٨ :الطبقات الكربى.   ٣

٣٥٤٥٥. 
 .٢٤٣١٦، حديث عايشه، حديث ١٦٥ / ٧: مسند امحد.   ٤
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خدا   وىل درباره عمار، مهانا از رسول؛من درباره على چيزى ندارم كه به تو بگومي: عايشه گفت
ترين آن  ترين و كامل گاه عمار بني دو امر خمير شود، راه يافته هر«: فرمود ه مى شنيدم كصلى اللّه عليه وآله

 ١.»كند دو را انتخاب مى

بن  نعمان. كرد حديث جعل مىعليه السالم كه عايشه به خاطر تأييد و تقويت دمشنان على  فراتر اين
من نزد عايشه رفتم و نامه معاويه را به . اى فرستاد روزى معاويه توسط من براى عايشه نامه: بشري گويد
 .او دادم

 ام به تو بگومي؟ شنيدهصلى اللّه عليه وآله خدا  آيا مطلىب را كه از رسول! فرزندم: عايشه به من گفت

 .آرى: گفتم

اى كاش نزد ما : فرمود. بودميصلى اللّه عليه وآله  من و حفصه نزد رسول خدا روزى از روزها: گفت
 .كرد مردى بود كه با ما گفت و گو مى

 آيا كسى را در پى ابوبكر بفرستم؟! اى رسول خدا: عرض كردم

 .پيامرب دوباره مهان سخن را تكرار فرمود. او ساكت ماند

 آيا كسى را در پى عمر بفرستم؟: حفصه عرض كرد

 .نه: سپس فرمود. او ساكت ماند

او به . چيزى نگذشت كه عثمان آمد. آن گاه مردى را صدا زد و با او دِر گوشى سخن گفت
 وجلّ عزشايد خداوند ! اى عثمان: شنيدم كه به او سه مرتبه فرمود. عثمان رو كرد و با او سخن گفت

 .پس اگر از تو خواستند كه آن را درآورى، تو آن را بريون نياور.  تنت بپوشاندپرياهىن را بر

 پس پيش از اين، اين حديث كجا بود؟! املؤمنني اى ام: گفتم

كردم  اى كه گمان منى اين حديث را از يادم برده بودند به گونه! به خدا سوگند! فرزندم: گفت
 ٢]![ام كه آن را شنيده

او به گزارش من راضى . سفيان رساندم بن اىب من اين حديث را به معاوية: بن بشري گويد نعمان
املؤمنني نوشت كه براى من درباره آن حديث  اى به ام نشد و آن را باور نكرد، تا اين كه خود طى نامه

 .بنويس

 ٣.وشتاى براى معاويه ن عايشه درباره آن حديث نامه

كرد  خواهى دروغينش از عثمان تأييد مى بنگر كه چگونه عايشه در آن دوران، معاويه را بر خون
آورد و از پنهان كردن نام مردى كه پيامرب خدا  و چگونه بر حتريك مردم به قتل عثمان، عذر و انه مى

                                                           
 .٢٤٢٩٩، حديث ١٦٣ / ٧: مسند امحد.   ١
 .٢٦٤٣٦، حديث ٢١٥ و ٢١٤  /٧: مسند امحد.   ٢
 .٢٤٠٤٥، حديث ١٢٧: مهان.   ٣
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 از فرستادن در پى صلى اللّه عليه وآلهشود، پس از اين كه پيامرب  وى را صدا زد غافل منىصلى اللّه عليه وآله 
 ؟!ابوبكر و عمر خوددارى كرد

عباس گفته است، عايشه از   وىل آن سان كه ابن؛ نبودعليه السالمآرى آن مرد جز امري مؤمنان على 
 .ان خواهيم كردهاى آينده در اين زمينه سخناىن بي  دل خوشى نداشت كه ما در خبشعليه السالمعلى 

بنا بر اين هر گاه حال عايشه و وضعيت روايات او در دوران عادى زندگيش اين گونه بوده 
 به صلى اللّه عليه وآلهخدا  است، طبيعى است كه اين حال او در دوران و ساعات پايان زندگى رسول
 در آن اللّه عليه وآله صلى خدا باالترين درجه رسيده باشد، و به طور طبيعى اخبار او پريامون حاالت پيامرب

 .تر باشد شرايط، حساس

 :گويد وى مى. هاىي از سخنان او توجه كنيد اكنون به منونه

 :بكر فرمود بن اىب  وخيم شد، به عبدالرمحانصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه حال رسول خدا 

 ]![اى بنويسم كه با او خمالفت نشود  يا لوحى به من بده تا براى ابوبكر نوشته١كتف

اى  خدا و مؤمنان ابا دارند از اين كه با تو ـ: هنگامى كه عبدالرمحان خواست بلند شود فرمود
 ٢]![ـ خمالفت شود !ابوبكر

 :گويد وى در مورد ديگرى مى

.  وخيم شد، بالل آمد تا او را از وقت مناز مطّلع سازدصلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه حال رسول
 ٣. ...به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز خبواند: او فرمود

 :گويد در جاى ديگرى مى

 ٤]![ وفات يافت در حاىل كه سر او بني سينه و گردن من بودصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 .هاىي از سخنان عايشه است ها منونه اين

 به حضورش عليه السالم  دستور داد كه علىصلى اللّه عليه وآلهاز سوى ديگر هنگامى كه پيامرب خدا 
شود كه ابوبكر و عمر   بلكه به آن بزرگوار پيشنهاد مى؛فرمان حضرتش اطاعت نشدخوانده شود،  فرا
 !خوانده شوند فرا

 :گويد عباس در اين زمينه مى ابن

 بيمار شد، مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت، آن صلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه رسول
 .على را برامي صدا كنيد: فرمودحضرتش . حضرت در خانه عايشه بود

                                                           
 .نوشتند هاى قدمي روى آن مى اى كه در زمان استخوان شانه: ِكتف.   ١
 .٢٣٦٧٩، حديث ٧١ / ٧: سند امحدم.   ٢
 .٢٥٣٤٨، حديث ٣١٩: مهان.   ٣
 .٢٤٣٨٤، حديث ١٧٥: مهان.   ٤
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 ]![برايتان ابوبكر را صدا بزنيم؟: عايشه گفت

 .صدايش كنيد: فرمود

 ]![برايتان عمر را صدا بزنيم؟! اى رسول خدا: حفصه گفت

 .صدايش كنيد: فرمود

اس را برايتان صدا بزنيم؟! اى رسول خدا: فضل گفت اُمعب]![ 

 .صدايش كنيد: فرمود

عليه سر مباركش را بلند كرد و على صلى اللّه عليه وآله ها مجع شدند، پيامرب خدا  هنگامى كه مهه آن

 را ترك صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: در اين هنگام عمر گفت.  را نديد در نتيجه ساكت ماندالسالم
 ١. ...]![كنيد

، در حاىل كه به دو مرد تكيه كرده براى مناز از صلى اللّه عليه وآلهاز سوى ديگر آن گاه كه پيامرب خدا 
ها  پيامرب در حاىل از خانه خارج شد كه بني دو مرد بود و به آن: گويد رود، عايشه مى خانه بريون مى

 .ها عباس بود تكيه كرده بود كه يكى از آن

 .برد امى منىعايشه از مرد ديگر ن

 :گويد عباس در ادامه مى ابن

 ٢.تواند از آن حضرت به نيكى ياد كند  وىل عايشه منى؛ بودعليه السالمآن مرد على 

 آخرين فردى كه با پيامبر خدا وداع نمود

نه نسبت به على بنا بر اين، با توجه به شناخىت كه از شخصيت عايشه به دست آوردمي كه اين گو
تواند از او به نيكى ياد كرده و دل خوشى از آن حضرت ندارد، و   كينه دارد به طورى كه منىعليه السالم

 دور منايد و براى خود و پدرش چيزى را ادعا صلى اللّه عليه وآلهخدا  كوشد كه آن حضرت را از رسول مى
 .كند كه هيچ ريشه و اصلى ندارد مى

سوگند به آن كه به او : گويد  از يك امر حقيقى خرب داده و مىرضى اللّه عنهاسلمه  كه ام فراتر اين
 . ديدار داشتصلى اللّه عليه وآله آخرين كسى بود كه با پيامرب عليه السالمكنم على  سوگند ياد مى

حضرتش .كردمي عيادت مىصلى اللّه عليه وآله خدا  ما هر روز بامدادان از رسول: افزايد سلمه مى ام 
 آيا على آمد؟: فرمود بارها مى

گمان كردم كه با او كارى . آمدعليه السالم على . كنم كه او را در پى كارى فرستاده بود گمان مى
تر  من از مهه به دِر خانه نزديك. نزديك دِر خانه نشستيم  از اين رو ما از خانه خارج شدمي و؛دارد

                                                           
 .٣٣٤٥بن عباس، حديث  ، مسند عبداللّه٥٨٨ / ١: مسند امحد.   ١
 .١٩٢ / ٥: عمدة القارى.   ٢
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گاه  آن. گويد خم شده و با او جنوا و دِرگوشى سخن مىروى ايشان عليه السالم  ديدم على. بودم
آخرين فردى بود كه با آن عليه السالم على   در مهان روز قبض روح شد وصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

 ١.حضرت وداع منود

ها دست برده و  چه بيان شد، روايات اندكى از انبوه رواياتى بود كه عايشه در بعضى از آن آن
پس از بررسى و شناخت اين گونه روايات، . حتريف كرده استبرخى وقايع واقعى، مهم و تارخيى را 

كه آن حضرت از خانه  و اينصلى اللّه عليه وآله كنيم كه خرب عايشه پريامون مناز پدرش به امر پيامرب  يقني مى
ـ از مهني قبيل  آن سان كه در برخى اخبار از او نقل شده ـ! خارج شد و پشت سر او مناز خواند

 .است

هاىي است كه در  كند، وجود اختالف ز چيزهاىي كه عدم اعتماد به كالم عايشه را تأكيد مىالبته ا
 چنانچه به زودى مالحظه خواهيم ؛ـ از وى نقل شده است كه يك قضيه بيش نيست اين قضيه ـ

 .كرد

                                                           
 ، كتاب شناخت صحابه، مناقب١٤٩ / ٣: املستدرك، ٢٦٠٢٥، حديث ام سلمه، حديث ٤٢٦ / ٧: عمدة القارى.   ١

، ٢١٦ :اخلصائص، ٣٠١ / ٤٥: تاريخ مدينة دمشق، ٤٦٧١ ، حديثعليهما السالمطالب  بن اىب امرياملؤمنني على
 .١٥٥ حديث
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 هايى در متن و مدلول حديث دقّت

هاى پيشني گذشت، مالحظه كردمي كه اين حديث با مهه طرق و  با توجه به مطالىب كه در خبش
 .اعتبار است اسنادش مردود و ىب

كه اين حديث، از احاديثى  رسد كه اين پرسش مطرح شود كه با توجه به اين اكنون به نظر مى
اى  اق نظر دارند و آن را از عدهها و علماى ديگر بر آن اتف است كه صاحبان صحاح، مسانيد، معجم

 اعتبار بدانيم؟ توانيم آن را با مهه طرقش ىب اند، با اين وضع چگونه مى از صحابه روايت كرده

 :دهيم ما اين پرسش را از دو حمور پاسخ مى

مالحظه كرديد كه راويان سندهاى اين حديث متهم » بررسى سندهاى روايت«مشا در خبش .  ١
هاى  ما در آن خبش و در هنگام بررسى، فقط بر مشهورترين كتاب. اند عيب بودهبه انواع طعن و 

سنت در جرح و تعديل تكيه كردمي و طبق سخنان بزرگان و عاملان آنان، اسانيد اين حديث را نقد  اهل
 .منودمي

هاى  نظريه پژوهشگران و حمققان علوم حديث، رجال و كالم اين است كه در كتاب.  ٢
از طرىف ديگر، در ميان صحابه . ، احاديث صحيح، ضعيف و جعلى وجود دارد)حاح ستهص(گانه  شش

هاى خود ثابت  البته ما اين موضوع را در برخى از پژوهش. نيز افرادى عادل، منافق و فاسق وجود دارد
 ١.امي كرده

 :آرى، آن چه در نزد اهل تسنن مشهور است دو امر است

 ؛قول به اصالت عدالت صحابه.  ١
 .قول به صحت آن چه در دو كتاب خبارى و مسلم نقل شده است.  ٢

 .داردبديهى است كه اين دو موضوع داراى شهرتى هستند كه هيچ پايه و اساسى ن

البته نه بدين . ، كسى را نيافتم كه به اين حديث ايراد گرفته باشد»مناز ابوبكر«اما پريامون حديث 
 بلكه اصل در پذيرش اين روايت بوده و اهل تسنن آن ؛هاى صحاح آمده است جهت كه آن در كتاب

                                                           
 از مهني رساله الصحابه، ٥٥٣ / ٢: حماضرات ىف االعتقادات و أصحاىب كالنجومبراى آگاهى از اين موضوع به كتاب .   ١

 .نگارنده مراجعه شود
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كنيد كه   دليل مالحظه مىاند، و به مهني هاى خالفت ابوبكر قرار داده را صحيح دانسته و يكى از دليل
 .كنند هاى كالمى و غري آن به اين حديث استدالل مى آنان در كتاب

 نگاهى به سخنان استدالل كنندگان به اين حديث بر امامت ابوبكر

، به امامت »مناز ابوبكر«اى از علماى اهل تسنن با توجه به حديث  مهان گونه كه اشاره شد، عده
گر امامت ابوبكر  هاىي كه به پندارش بيان قاضى عضدالدين اجيى در ضمن دليل. اند او استدالل كرده
 :نويسد است چنني مى

پس او .  ابوبكر را در مناز جانشني خود قرار داد و او را عزل نكردصلى اللّه عليه وآلهپيامرب : دليل هشتم
 زيرا هيچ كس قائل به جداىي بني اين دو ؛ماند عنوان امام باقى مىدر اين امر و موارد ديگر به 
 تو را صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: فرمودرضى اللّه عنه به مهني جهت على . موضوع از يكديگر نيست
 ١، پس آيا ما تو را در امر دنياميان مقدم ندانيم؟]![در امر ديِن ما مقدم دانست

 :نويسد وى در داليل خالفت ابوبكر مى. فخر رازى نيز در اين مورد اظهار نظر كرده است

 ابوبكر را جانشني خود ؛ در دوران بيمارى منجر به رحلتشصلى اللّه عليه وآلهكه پيامرب  اين: دليل م
 پس واجب است كه بعد از وفاتش نيز جانشني آن ؛ن امر عزلش نكردبراى مناز قرار داد و از آ

حضرت در مناز باقى مباند و هر گاه جانشيىن ابوبكر در مناز ثابت شود، جانشيىن او در ساير امور نيز 
 ٢. زيرا كه ضرورتاً كسى قائل به فرق و جداىي اين دو امر از يكديگر نيست؛شود اثبات مى

 :نويسد  از اين موضوع سخن به ميان آورده و مىمطالع االنظارابونعيم اصفهاىن نيز در 

 در دوران بيمارى خود، ابوبكر را در مناز جانشني خود قرار داد، در صلى اللّه عليه وآلهپيامرب : دليل سوم
 ابوبكر را از صلى اللّه عليه وآلهمرب از طرىف پيا. نتيجه جانشيىن او در مناز به نقل صحيح ثابت است

. ماند  پس بعد از وفات ايشان نيز ابوبكر جانشني او در مناز باقى مى؛اش در مناز عزل نكرد جانشيىن
در نتيجه هر گاه جانشيىن ابوبكر بعد از وفات پيامرب در مناز اثبات شود، خالفت او بعد از وفات 

 ٣. زيرا كسى قائل به جداىي اين دو موضوع از هم نيست؛پيامرب در غري مناز هم اثبات خواهد شد

وى . يكى از علماى اهل تسنن كه به اين روايت استدالل كرده، نيشابورى صاحب تفسري است
 :نويسد در تفسري آيه غار مى

                                                           
 نسبت داده عليه السالمعلى  مؤمنان گفتىن است كه به طور قطع اين سخىن جعلى است كه به امري. ٦٠٥ / ٣: املواقف.   ١

ـ مهان   آمده است٩٧ / ٣ :اإلستيعابمهان طور كه در  كسى كه اين حديث را به صورت مرسل آورده ـ. شده است
معروف عليه السالم  على مؤمنان راف از امريحسن بصرى است كه در نقل روايات به صورت ارسال و تدليس، و در احن

 .و مشهور است
 .٢٩٢ / ٢: الديناألربعني ىف اصول .   ٢
 .٢٣٣: مطالع األنظار ىف شرح طوالع األنوار ىف علم الكالم.   ٣
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موافقت باطىن و ظاهرى او با   و ايت اتحاد، مصاحبت واهل تسنن با اين آيه، به برترى ابوبكر
از طرىف ابوبكر بعد از . كرد كنند، وگرنه پيامرب در چنني موردى به او تكيه منى پيامرب استدالل مى

در سينه من چيزى رخيته نشد، مگر «: ايشان در علم و دانش دومني نفر بود، چرا كه پيامرب فرمود
 ١.»بوبكر هم رخيتمكه آن را در سينه ا اين

 صلى اللّه عليه وآله چرا كه پيامرب خدا ؛خدا نيز دومني نفر بود او در دعوت به سوى خدا پس از رسول
بن   سپس ابوبكر اميان را به طلحه، زبري، عثمان؛اميان آورد  و اواميان را ابتدا به ابوبكر عرضه داشت

 .عفّان و مجعى ديگر از بزرگان صحابه عرضه داشت

 جدا صلى اللّه عليه وآلهخدا  ها، در اداى مناز مجاعت و در جمالس و حمافل از رسول ابوبكر در جنگ
 ٢. ...اعت قرار دادشد و پيامرب او را در دوران بيماريش به جاى خود امام مج منى

 :نويسد  به شرح اين حديث ساختگى پرداخته و مىشرح صحيح خبارىكرماىن نيز در 

صحابه، و هشدارى است كه او براى  در آن حديث فضيلىت است براى ابوبكر، و ترجيح او بر مهه
 ٣.تر است ز ديگران شايسته اعليه وآله اللّه صلى خدا جانشيىن رسول

، به شرح و توضيح اين حديث پرداخته و شرح صحيح خبارى در عمدة القارىعيىن نيز در 
 :نويسد مى

 :شود چند مطلب از اين حديث استفاده مى

 .گر فضل ابوبكر است بيان: يكم

براى مردم مناز خوانده، و در مهني امامت صلى اللّه عليه وآله كه ابوبكر در زمان حيات پيامرب  اين: دوم
 .صغرى داللىت بر امامت كربى است

 ٤.ترين فرد است ترين فرد به امامت، آگاه كه شايسته اين: سوم

 :نويسد هاىي را از اين حديث مطرح كرده و مى ، فائدهشرح صحيح مسلممهچنني نووى در 

فضيلت و برترى ابوبكر، ترجيح : توان به اين امور اشاره كرد هاى آن حديث مى از مجله فائده
 عليه وآله اللّه صلى خدا كه وى به جانشيىن رسول دانسنت او و اشاره به اين دادنش بر مهه صحابه، برتر
 .از ديگران سزاوارتر است

                                                           
 از مهني احاديث واژگونه در فضايل صحابه: ك.براى آگاهى بيشتر ر. اين حديث از مجله احاديث ساختگى است.   ١

 .نگارنده
 .٤٧١ / ٣: غرائب القرآن ورغائب الفرقان.   ٢
  .٥٢: الكواكب الدرارى.   ٣
 .٢٠٣ / ٥: عمدة القارى.   ٤
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ت عذرى دارد، كسى را جانشني خود مورد ديگر اين كه هر گاه امام براى حضور در مناز مجاع
فوائد ديگر اين . كند كند تا براى مردم مناز خبواند و او جز برترين فرد را جانشني خود منى مى

 ٢. زيرا كه ابوبكر به سراغ غري عمر نرفت؛ بعد از ابوبكر است١حديث برترى عمر

 :گويد كند و مى  تذكّرى را عنوان مىجامع الصغريمناوى نيز در شرح 

جايز است كه بر اساس قياس امجاع حاصل شود، نظري امامت : گويند اصحاب ما در علم اصول مى
ـ   كه مهان امامت عظمى است  زيرا كه مهه صحابه بر خالفت او ـ؛ابوبكر كه صورت گرفت

ها قياس بر امامت صغرى است كه مهان مناز براى مردم به انتخاب  اتفاق نظر داشتند و استناد آن
 ٣.استله صلى اللّه عليه وآپيامرب مصطفى 

 در مبحث شرح مسلّم الثبوتدر فواتح الرمحوت آخرين استدالل به اين حديث مطلىب است كه در 
 :نگارد اى اين گونه مى نگارنده اين كتاب در شرح مسأله. امجاع آمده است

ير طربى كه برخى از جر مذهبان و ابن جايز است كه دليل امجاع قياس باشد، به خالف نظر ظاهرى
عده ديگر معتقدند كه اين امر از نظر . اند كه چنني استنادى از نظر عقلى امكان ندارد ها گفته آن

در مورد اخبار آحاد نيز گفته شده است كه مانند .  وىل تا كنون واقع نشده است؛عقلى امكان دارد
 .قياس است، گرچه در اين باره اختالف وجود دارد

) در قضيه خالفت ابوبكر( زيرا كه ؛اين موضوع اين است كه چنني استنادى مانعى ندارددليل ما بر 
 .ـ بر امامت مناز قياس شد كه مهان خالفت است امامت كربى ـ

اى به مقدم بودن ابوبكر بر   به امامت مناز، اشارهصلى اللّه عليه وآلهحق اين است كه دستور پيامرب خدا 
 ٤. ...امامت كربى بود

 جانشينى در امامت نماز، دليلى بر خالفت نيست

 ؛اى از سخنان علماى اهل تسنن در استدالل به اين حديث ساختگى بود آن چه بيان شد، منونه
دارد، چه تر معلوم شد كه اين حديث، سند معتربى در صحاح ن جو پيش وىل براى پژوهشگر حقيقت

 .برسد در منابع ديگر

                                                           
ها و اعمال ابوبكر حجت  گوىي گفته... براى مردم مناز خبوان: اين برترى بدين جهت است كه ابوبكر به عمر گفت.   ١

 .اند كه به زودى به آن اشاره خواهد شد هل تسنن از اين جهت دچار اشكال شدهالبته ا! است؟
 .١١٦ / ٤: شرح صحيح مسلم، املنهاج.   ٢
 .٦٦٥ / ٥: فيض القدير.   ٣
 .٢٤٠ و ٢٣٩ / ٢: فواتح الرمحوت بشرح مسلّم الثبوت.   ٤
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ـ ما را از  حتى در دو كتاب خبارى و مسلم ها ـ از طرىف ديگر ِصرف وجود آن در آن كتاب
بنا بر اين، مطالىب را كه عاملان اهل تسنن پريامون اين حديث بيان . كند نياز منى دقّت در سندش ىب

وان پايه و اساس عقايد، فقه و علم اصول قرار اى نداشته و مطالىب كه به عن اند هيچ اصل و ريشه كرده
 .اند هيچ اساسى ندارد داده

 و به فرض صحيح بودن ؛جانشيىن در امامِت مناز دليلى بر خالفت نيست: گوييم در اين راستا مى
به ابوبكر براى مناز در جايگاه ايشان اين حديث، دليل بر امامت صلى اللّه عليه وآله حديث فرمان پيامرب 

شد، كسى   از مدينه خارج مىصلى اللّه عليه وآله زيرا هنگامى كه پيامرب ؛باشد خالفت عظمى منى ى وكرب
ـ  كنند مهان گونه كه روايت مى  از مجله اين كه ـ؛كرد را براى امامت مناز براى مردم منصوب مى

نابينا را براى امامت جانشني مكتوم  خواست از مدينه خارج شود، اُم مىصلى اللّه عليه وآله  خدا روزى پيامرب
 .خود ساخت

 خود، فصلى را با اين عنوان گشوده و اين روايت را در آن نقل سنندر اين مورد، ابوداوود در 
 :نويسد مى» باب امامت نابينا«وى در عنوان . كرده است

كند كه  قطّان، از قَتاده نقل مىمهدى، از عمران  بن عبدالرمحان عنربى، از ابن ابوعبداللّه حممد
 ١.مكتوم نابينا را براى امامت مردم جانشني خود كرد ام ابنصلى اللّه عليه وآله پيامرب : انس گويد

 صلى اللّه عليه وآلهكه پيامرب  ليل اينمكتوم شده به د ام بنا بر اين، آيا تا كنون كسى قائل به امامت ابن
 !او را براى مناز جانشني كرد؟

ـ به آن اعتراف كرده  »االسالم شيخ«ملقّب به  تيميه ـ اين سخن به قدرى بديهى است كه ابن
 :گويد  مىمنهاج السنهو در 

ى از شود كه براى هر وىلّ امرى گريز جانشني كردن در زمان حيات، يك نوع نيابت حمسوب مى
كس در حيات وىلّ امر صالحيت جانشيىن بر بعضى از امور امت  اين گونه نيست كه هر. آن نيست

صلى  زيرا كه پيامرب ؛را داشته باشد، پس از مرگ او نيز صالحيت داشته باشد كه جانشني باقى مباند

ها هيچ   و از ميان آن در دوران زندگى خويش بيش از يك نفر را جانشني خود قرار داد،اللّه عليه وآله
مكتوم نابينا را در  ام  مهچنان كه آن حضرت ابن؛كس صالحيت جانشيىن بعد از وفاتش را نداشت

 مهني ؛دوران حياتش جانشني خود كرد، در حاىل كه او صالحيت خالفت بعد از وفاتش را نداشت
 ٢.بن عبداملنذر و غري او طور بشري

                                                           
 .٥٩٥، كتاب مناز، باب امامت نابينا، حديث ٢٠٣ / ١: سنن ابوداوود.   ١
 .٣٣٩ / ٧: منهاج السنه.   ٢



 QS

بن  پشت سر عبدالرمحانصلى اللّه عليه وآله اند كه پيامرب خدا  تر اين كه راويان آنان روايت كردهفرا
 دليلى بر شايستگى خالفت بعد از ؛اگر اين روايت به فرض حمال نيز صحيح باشد! عوف مناز خواند

 .ايشان خنواهد شد و به مهني خاطر هيچ كس آن را ادعا نكرده است

 زيرا كه با يك امر ضرورى و قطعى خمالف است كه پيامرب ؛ديث باطل استروشن است كه آن ح
 .خواند و هيچ نيازى به بررسى سند آن نيست پشت سر احدى از امتش مناز منىصلى اللّه عليه وآله 

نه حديث مناز خواندن آن  كوتاه سخن اين كه نه حديث دستور دادن به ابوبكر براى مناز و
 .ـ هيچ داللىت بر خالفت ندارند ه سند دو حديث كامل باشدگرچ حضرت پشت سر او ـ

بديهى است كه در مورد ساير نكات اعتقادى، فقهى و اصوىل كه علماى اهل تسنن با استفاده از 
ها به اثبات اصل قضيه و متاميت  كنند، مهه آن ها ذكر مى حديث امر به مناز در شروح و پاورقى

 .د بستگى داردسندهاىي كه حاكى اين احاديثن

صلى اللّه اين فرمان پيامرب خدا  بر باشد، بنا در نتيجه روشن شد كه هيچ يك از آن سندها صحيح منى

 . به ابوبكر در دوران بيمارى براى اقامه مناز به جاى آن حضرت ثابت نشدعليه وآله

 وجوه دروغ بودن اصل قضيه

 به صلى اللّه عليه وآلهبنا بر حتقيقى كه اجنام يافت، روشن شد كه نه تنها اصل قضيه فرمان پيامرب خدا 
در اين زمينه وجوه .  بلكه عدم آن ثابت شده است؛ابوبكر در دوران بيمارى براى اقامه مناز ثابت نشد

آن را بررسى منايد، عدم مشارى است كه اگر پژوهشگر و جستجوگر حقايق در اين قضيه بنگرد و  ىب
وجوهى قوى و مورد . آورد هاى حديثى، تارخيى و سريه به دست مى ثبوت آن را از خالل كتاب

 .رساند كه آن جريان از ريشه ساختگى بوده است اعتماد است كه جمموع اين وجوه مى

 در دوران يه وآلهصلى اللّه عل خدا به عبارت ديگر، كسى كه به ابوبكر امر كرد كه در جايگاه پيامرب
 . بلكه فرد ديگرى بوده است؛بيماريش مناز خبواند، پيامرب نبود

 :كنيم ما براى آگاهى بيشتر پژوهشگران، آن وجوه را به اختصار ذكر مى

 ابوبكر در لشكر اسامه بود.   ١

در . بودبن زيد تشكيل يافته  به طور حتقيق، مهه منابع اتفاق نظر دارند كه در آن ايام سپاه اسامة
فرمان داد كه با او حركت ...  يعىن ابوبكر، عمر و؛ به بزرگان قومصلى اللّه عليه وآلهاين راستا پيامرب خدا 

 .اين امرى ثابت و قطعى است. كنند
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فرستادن پيامرب «، به اين مطلب اعتراف كرده و با شرح عنوان شرح خبارىحجر عسقالىن در  ابن
مورد تأكيد » را در دوران بيماريش كه به سبب آن وفات يافترضى اللّه عنهما زيد بن  اسامةصلى اللّه عليه وآله 

 :نويسد وى مى. دهد قرار مى

روز سوم . سازى سپاه اسامه بود روز شنبه، دو روز پيش از وفات پيامرب، روز جتهيز لشكر و آماده
ت خود پيچيد و به دست اسامه  آغاز شد كه آن حضرت پرى را به دسصلى اللّه عليه وآلهخدا  درد رسول

 .زد اسامه آن را گرفت و به بريده داد و در منطقه جرب اردو. داد

از كساىن كه به سرعت به لشكر اسامه فرا خوانده شدند بزرگان مهاجرين و انصار بودند كه از 
گروهى در اين . بن اسلم بودند بن نعمان و سلمة مجله آنان ابوبكر، عمر، ابوعبيده، سعد، سعيد، قَتادة

 :فرمود شدت گرفت وصلى اللّه عليه وآله خدا  سپس درد رسول. باره به خمالفت پرداختند

 .أنفذوا بعث اُسامة

 .لشكر اسامه را حركت دهيد

عساكر و ديگران نقل شده  جوزى، ابن اسحاق، ابن سعد، ابن اين روايت از طريق واقدى، ابن
 ١.است

 :مناييم ما اين مطلب را از چند حمور بررسى مى

 به ابوبكر فرمان داده است كه مهراه اسامه حركت صلى اللّه عليه وآلهطبق اين روايت، پيامرب اكرم .  ١
 :آن حضرت در آخرين حلظه زندگى خويش فرمود. كند

 .ـ بعث اسامة أو جهزوا أنفذوا ـ

 .لشكر اسامه را آماده سازيد و حركت دهيد

 :بلكه در بعضى از منابع آمده است كه حضرتش فرمود

 .لعن اللّه من ختلّف عن بعث اسامة

 ٢.خدا لعنت كند كسى را كه از سپاه اسامه جا مباند و به آن نپيوندد

سنن در . ينه حضور نداشتدر بعضى از روايات به صراحت آمده است كه ابوبكر در مد.  ٢
 :زمعه گويد ابن: نويسد  مىابوداوود

 .بلند شو و براى مردم مناز خبوان! اى عمر:  از اين رو گفتم؛ابوبكر غايب بود

                                                           
 .١٩٢ / ٨: فتح البارى.   ١
براى آگاهى از .  هـ ٤٥٨ سال، تأليف ابوالفتح شهرستاىن، متوفّاى ١٤١ / ١: امللل والنحل، ٣٧٦ / ٨: شرح املواقف.   ٢

: طبقات الشافعيه سبكى، ١٣١٣ / ٤ :تذكرة احلفّاظ، ٦١٠ / ١: وفيات األعيان: ك.شرح حال اسامه و مدح وى ر
 . و منابع ديگر٢٩٠ و ٢٨٩ / ٣: مرآة اجلنان، ١٤٩ / ٤: شذرات الذّهب، ١٢٨ / ٦
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و مانند آن، آمده » به دنبال ابوبكر فرستادمي«: در بسيارى از متون حديث، تعابريى مهچون.  ٣
 .ب بود و در مدينه نبوده استاست كه مهني عبارات ظهور دارند كه او غاي

در هر حال، پيامربى كه اسامه را فرمانده لشكر كرد و حركت داد و بر حركت كردنش تأكيد 
 بلكه متخلّفان از آن را لعنت منود، حال به بعضى از مهراهان اسامه كه فرمان خروج داده، دوباره ؛كرد

 !دهد كه براى مردم مناز خبواند دستور منى

 صلى اللّه عليه وآلهبررسى كه اجنام يافت، براى پژوهشگر روشن شد كه هر گاه پيامرب اكرم با توجه به 
در مدينه حضور نداشت و يا امكان حضور براى ايشان در مناز نبود، يكى از مسلمانان را جانشني خود 

 .مكتوم نابينا باشد ام منود، گرچه او ابن مى

 نماز پاى بند بوددر صورت امكان، پيامبر به حضور در .   ٢

فقط در حال خروج از مدينه و يا در صلى اللّه عليه وآله تر ذكر كردمي، پيامرب اكرم  مهان طور كه پيش
كرد و در غري اين  حاىل كه توان اجنام مناز را نداشت، كسى را به جاى خود براى اقامه مناز منصوب مى

 . به حضور در مناز بودبند ملتزم و پاىصلى اللّه عليه وآله دو صورت پيامرب 

 :گر اين مطلب است كه آن گاه كه بيمارى پيامرب سخت شد فرمود برخى از احاديث بيان

 أصلّى الناس؟

 اند؟ آيا مردم مناز خوانده

 .ها منتظر مشا هستند نه، آن: عرض كردمي

 . ...برامي آىب آماده كنيد: فرمود

هوش  نزديك بود به زمني بيفتند، پس ىب. پس براى حضرتش آىب آماده كردند و وضو گرفتند
 ١.شدند

آيا به راسىت اين . اين حالت سه بار تكرار شد و در اين حال بود كه ابوبكر براى مردم مناز خواند
 !مناز به دستور پيامرب بود؟

اى  به جهت مسئلهصلى اللّه عليه وآله  پيامرب اكرم هر گاه: فراتر اين كه در برخى احاديث آمده است
شدند و پشت سر آن بزرگوار مناز  رفت، مسلمانان در خانه آن حضرت حاضر مى بريون منى

 .خواندند مى

 :عايشه گويد. كند در اين زمينه مسلم روايىت را از عايشه نقل مى

                                                           
ـ  به معناى واقعى كلمه  ـصلى اللّه عليه وآلهگفتىن است كه از نظر اعتقادى مورد حبث است كه آيا پيامرب اكرم .   ١

پردازمي و آن را كه   نظر وجود دارد كه ما به آن منىشود يا نه؟ در اين رابطه بني علما و دانشمندان اختالف هوش مى ىب
 .مناييم حبث عقيدتى است به جاى خود موكول مى
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گروهى از اصحابش وارد خانه شدند كه از حضرتش عيادت . بيمار شدصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول
ها، در حاىل كه ايستاده بودند به آن  خواند و آن نشسته مناز مىصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول. كنند

 ١.حضرت اقتدا كردند

 :جابر گويد. كند گرى را از جابر نقل مىوى روايت دي

ما پشت سر آن حضرت مناز خواندمي، در حاىل كه نشسته .  بيمار شدصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول
 ٢.رساند بود و ابوبكر نيز صداى تكبري او را به مردم مى

 صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: عايشه گويد. نيز در اين زمينه روايىت را از عايشه نقل كرده استامحد 
خواند و گروهى پشت سرش ايستاده مناز  بود، مناز مى  در حاىل كه نشسته؛در دوران بيماريش

 ٣. ...خواندند مى

. اند بند بوده  براى حضور در مسجد و مناز براى مسلمانان پاىلى اللّه عليه وآلهصآرى پيامرب خدا 
كه بالل آن   از مجله اين؛شاهد اين موضوع، مطلىب است كه در بيشتر احاديث اين قضيه آمده است

كه هر گاه  خواند، چه اين ساخت، و يا حضرتش را براى مناز فرا مى حضرت را از وقت مناز آگاه مى
آمد و آن حضرت را از وقت مناز آگاه  مىصلى اللّه عليه وآله رسيد، بالل به سوى پيامرب  مناز فرا مىوقت 
ـ  در هر حاىل از احوال ـ خودش ـ كه پدر و مادرم فدايشان باد  سپس آن بزرگوار ـ؛ساخت مى

 .خواند شد و براى مردم مناز مى براى مناز خارج مى

  را خواستعليه السالم على وآلهصلى اللّه عليه پيامبر خدا .   ٣

صلى اللّه  پيامرب اكرم ٤طبق آن چه كه در تاريخ آمده است، ابوبكر و ديگران در منطقه جرف بودند،

 زيرا كه هيچ كس ذكر ؛ نزد آن حضرت بودعليه السالم على خواند و  براى مسلمانان مناز مىعليه وآله
 .نكرده است كه آن بزرگوار به او فرمان حركت با اُسامه را داده باشد

از اين رو بالل . كه بيمارى آن حضرت شدت يافت و قادر به خارج شدن از خانه نبود تا اين
 ٥د؟چه كسى براى مردم مناز خبوان! پدر و مادرم به فدايت! خدا اى رسول: عرض كرد

 :و اين گونه فرمود.  را خواستعليه السالم على صلى اللّه عليه وآلهدر اين موقع بود كه پيامرب اكرم 

 .ابعثوا إىل علي فادعوه

 .خوانيد كسى را نزد على بفرستيد و او را فرا

                                                           
 .٤١٢، كتاب مناز، باب اقتداء مأموم به امام، حديث ٣٩١ / ١: صحيح مسلم.   ١
 .٤١٣، كتاب مناز، باب اقتداء مأموم به امام، حديث ٣٩١ / ١: صحيح مسلم.   ٢
 .٢٣٧٨٢، حديث عايشه، حديث  ٨٦ / ٧: مسند امحد.   ٣
 .مكاىن در بريون مدينه كه سپاه اسامه در آن جا اردو زده بودند: جرف.   ٤
 .١٢٦٨٠بن مالك، حديث  ، مسند انس٦٠ / ٤: مسند امحد.   ٥
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 ابوبكر را برايتان صدا بزنيم؟: عايشه گفت

 ...عمر را برايتان صدا بزنيم؟: حفصه گفت

 پس مهگى ]![احضار كردند را ها ها حاضر شدند و يا آن  وىل آن؛ صدا زده نشدعليه السالمعلى 
 : فرمودصلى اللّه عليه وآله خدا رسول. نزد آن حضرت مجع شدند

 .مانصرفوا، فإن تك يل حاجة أبعث إليك

 .فرستم برويد، اگر حاجىت داشتم در پى مشا مى

 ١.ها رفتند آن

خواست نه شخص ديگرى از مردم را،   را مىعليه السالم على صلى اللّه عليه وآلهبه طور قطع پيامرب اكرم 
مه حركت كنند و ها دستور داده بود كه مهراه اسا خواست در حاىل كه به آن و چگونه آنان را مى

 حضرتش از دستور خود باز نگشته بود؟

 ها نماز بخواند پيامبر اكرم دستور داد كه يكى از مسلمانان براى آن.   ٤

 نيز صلى اللّه عليه وآله حضور نداشت و خوِد پيامرب خدا عليه السالمبنا بر آن چه بيان شد، چون على 
 ؛ست كه بزرگان و ديگران با لشكر اُسامه رفته باشندتواناىي حضور براى مناز را نداشت، و فرض اين ا

ابوداوود از . ها براى مردم مناز خبواند  فرمان داد كه يكى از آنصلى اللّه عليه وآلهاز اين رو پيامرب اكرم 
 :زمعه گويد ابن. كند زمعه در اين باره چنني نقل مى ابن

يافت و من با گروهى از مسلمانان نزد آن  شدت صلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه بيمارى رسول
 . بالل آن بزرگوار را براى مناز صدا زد؛حضرت بودمي

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 ٢.مروا من يصلّي بالناس

 .كسى را دستور دهيد كه براى مردم مناز خبواند

: زمعه گويد ابن: گونه آمده است زمعه نقل كرده اين سعد آن را از ابن در حديث ديگرى كه ابن
بالل آن .  را در مهان بيمارى كه به سبب آن وفات يافت، عيادت كردمصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

 .حضرت را براى مناز صدا زد

 :فرمودصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول

 .مر الناس فليصلّوا

 .به مردم دستور بده كه مناز خبوانند

                                                           
 .٤٣٩ / ٢: تاريخ الطربى.   ١
 .٤٠٥ / ٢: سنن اىب داوود.   ٢
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وقىت . ]![ها سخىن بگومي خواهم درباره آن گروهى را ديدم كه منى. من خارج شدم: عبداللّه گويد
براى ! اى عمر: به او گفتم. بن خطاب را ديدم، دنبال شخص ديگرى نرفتم و ابوبكر غايب بود عمر

 .مردم مناز خبوان

كردم آن هنگام كه تو به من دستور دادى  فكر منى: عمر گفت... يگاه پيامرب ايستادعمر در جا
تو را به آن امر كرده باشد و اگر چنني نبود براى مردم مناز صلى اللّه عليه وآله خدا  جز اين باشد كه رسول

 .خواندم منى

 ١]![تر دانستم يستهوقىت ابوبكر را نديدم، تو را از ديگران به مناز شا: عبداللّه پاسخ داد

 :سامل گويد: بن عبيد اشجعى اين گونه آمده است اين قضيه در روايت سامل

هر وقت به هوش . هوش شد  شدت يافت، ىبصلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه بيمارى رسول
 :فرمود آمد مى مى

 ٢. بالناسمروا بالالً فليؤذّن، ومروا بالالً فليصلّ

 .به بالل دستور دهيد اذان بگويد، و به بالل دستور دهيد براى مردم مناز خبواند

وم را براى مناز بر مكت ام ، مؤذّن خود ابنصلى اللّه عليه وآلهالبته پيش از اين روشن شد كه پيامرب خدا 
 .مردم جانشني خود كرده بود

 گفتار پيامبر اكرم به عايشه و حفصه.   ٥

 در پى اصرار شديد عايشه و حفصه به صلى اللّه عليه وآلهدر احاديثى كه اين داستان آمده، پيامرب خدا 
 :ها اين گونه خطاب فرمود آن

 .إنكن لصوحيبات يوسف

 !هاى خودتان هستيد سف، در پى خواستهمشا مهچون زنان مصر در زمان يو

ـ  با اصرار شديد و كوشش بيش از حد گر اين است كه از اين دو زن ـ اين موضوع بيان
به راسىت چه عملى از آنان سر زده بوده؟ و چه وقت چنني . پسنديد عملى سر زده كه پيامرب آن را منى

 كارى اتفاق افتاده است؟

 .اين روايت را مالحظه كنيد

                                                           
 .١٧٠ / ٢: الطبقات الكربى.   ١
شرح حال او را .  هـ ٦٦٠ عدمي حنفى، متوفاى سال الدين ابن ، تأليف كمال٤١٥٢ / ٩: بغية الطّلب يف تاريخ حلب.   ٢

شاكر كتىب در مورد او  و ابن. اند اند و او را متجيد كرده هاى تارخيى خود آورده عماد در كتاب ذهىب، يافعى و ابن
 :نويسد مى

: فوات الوفيات ؛»اى توانا بود نويسنده اى نوآور، بليغ و ظ و مورخى صادق و فقيه و فتوادهندهاو حمدثى فاضل و حاف«
١٢٦ / ٣. 
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 را خواست، عليه السالم از حضور براى مناز ناتوان شد و على صلى اللّه عليه وآلهگامى كه پيامرب اكرم هن
 ؛ بلكه آن دو زن پافشارى و اصرار كردند كه ابوبكر و عمر را صدا بزنند؛خواسته حضرتش عملى نشد

اين است كه آن بزرگان در سپاه البته فرض  حضرتش دستور داد كه شخصى براى مردم مناز خبواند ـ
ـ و به هوش  مهان طور كه در حديث آمده است هوش شد ـ ـ در اين حال پيامرب ىب اسامه بودند

وقىت آن بزرگوار فهميد . خواند ها مناز مى نيامد، مگر وقىت كه مردم در مسجد بودند و ابوبكر براى آن
 :ها فرمود ند، خطاب به آنا كه آن دو زن بر كارى كه اصرار داشتند اقدام كرده

 !إنكن لصوحيبات يوسف

 .هاى خودتان هستيد مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف در پى خواسته

آن گاه با شتاب به خروج از خانه، در حاىل كه به دو مرد تكيه كرده بود مبادرت كرد و پاهاى 
 .شد مباركش روى زمني كشيده مى

 .گفتىن است كه اين روايت به طور مفصل بيان خواهد شد

عليه ، حال آن دو زن را به حال زنان مصر در زمان يوسف صلى اللّه عليه وآلهدر اين روايت پيامرب خدا 

مهچنني از اين . ها چه بوده است شود كه در باطن آن از اين تشبيه معلوم مى.  تشبيه كرده استالسالم
افزون بر .  از عمل آن زنان راضى نبوده استصلى اللّه عليه وآلهشود كه پيامرب اكرم  روايت استفاده مى

 . ...كه حضرتش شخصاً براى مناز خارج شد اين

بنا بر اين اگر آن حضرت مهان كسى باشد كه به ابوبكر دستور داد مناز خبواند، نبايد آن دو زن را 
 .ال مبادرت مىورزيدكرد و نبايد به خروج از خانه با آن ح سرزنش مى

ـ در شرح  خواهند به اين حقيقت اعتراف كنند هاىي كه منى مهان با اين حال شارحان حديث ـ
 .اند اين سخن و مناسبت آن با اين مقام، مضطرب شده و سخنان گوناگون گفته

 :گويد كند و مى حجر عسقالىن اين حقيقت را اين گونه توجيه مى ابن

خواست امامت مناز را از پدرش دور كند اين بود كه  كه مى علّت اينداشت كه  عايشه اظهار مى
 ]![توانست صدايش را به گوش مأمومني برساند او به خاطر گريه منى

چرا كه وى بعدها به . افزون بر اين، هدف عايشه اين بود كه مردم او را شوم و بدقدم ندانند
از زنان يوسف «: گويد كال كسى را كه مىبا اين بيان، اش. صراحت اين مطلب را مطرح كرده است

 ١.شود دفع مى» آن چيزى كه خمالف باطن باشد، سر نزد و آشكار نشد

براى بطالن اين توجيه، سه دليل . حجر سرد و توجيه او فاسد است بديهى است كه سخن ابن
 :كنيم بيان مى

                                                           
 .١٩٥ / ٢: فتح البارى.   ١
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 :دليل يكم

 پس به عمر دستور دهيد كه براى ؛بوبكر مردى دل نازك استا«: طبق اين روايت، عايشه گفت
 و رد كردن فرمايش آن حضرت صلى اللّه عليه وآلهوبا اين گفتار، به خمالفت با پيامرب » مردم مناز خبواند

 آن را حتمل نكرد و در برابر او اين سخن را صلى اللّه عليه وآلهاى كه پيامرب  اعتراف كرده است، به گونه
 .دفرمو

 :دليل دوم

 هيچ صلى اللّه عليه وآله زيرا پيامرب ؛ تناسىب نداردصلى اللّه عليه وآلهاين توجيه با فصاحت و حكمت پيامرب 
 بلكه حضرتش مهواره ؛منود كرد و چيزى را به ضدش مانند منى وقت چيزى را به خالف آن تشبيه منى
ديدى نيست كه زنان مصر در زمان يوسف بنا بر اين، تر. داد تشبيه را فقط در جاى خودش قرار مى

خواست كه ديگرى هم   چرا كه هر كدام از آنان از يوسف آن چيزى را مى؛خدا را عصيان كردند
 .خواست، و هر كدام از آنان كه جمذوب او شد، ديگرى نيز جمذوب وى شد مى

كرد و شرف آن مقام  دور مى صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين اگر عايشه، در اين مورد پدرش را از پيامرب 
 صلى اللّه عليه وآلهشد، قطعاً پيامرب  خواست و به حمبت رياست و مقام واال فريفته منى ارزمشند را براى او منى

در تشبيه او به زناِن مصر در زمان يوسف، مثَل و تشبيه را در غري جاى خودش قرار داده بود، در حاىل 
 .آيد  زيرا كه چنني امرى يك نقص به مشار مى؛واالتر از اين استه عليه وآله صلى اللّكه مقام و شأن پيامرب 

فرمود، فقط به خاطر خمالفت عايشه صلى اللّه عليه وآله شود كه آن چه پيامرب  پس در اين جا ثابت مى
تر در بيان  مهان گونه كه پيش  زيرا كه ـ؛اجازه آن حضرت به پدر خود دستور داده بود بود كه ىب

ـ او فريفته حب قدرت و عالقمند به كسب فضايل و اختصاص  اى از احواالت عايشه آوردمي شهگو
 .اش بود دادن مناقب به خود و خانواده

 :دليل سوم

 پس به ؛ابوبكر مردى رقيق القلب است«: هنگامى كه عايشه گفت: در برخى از اخبار آمده است
 ١.»به عمر دستور دهيد«:  بلكه فرمود؛به آن سخن پاسخ ندادصلى اللّه عليه وآله ، پيامرب »عمر دستور بده

ابوبكر مردى «: شود كه علّت اين مطلب، سخن عايشه نبوده كه گفت از اين روايت روشن مى
 .»دل نازك است

وى در شرح اين سخن و توجيه آن چنني . يكى ديگر از شارحان اين حديث نووى است
 :يسدنو مى

                                                           
 .٤٣٩ / ٢: تاريخ الطربى.   ١
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 از تشبيه آنان به زنان مصر در زمان يوسف اين است كه مشا زنان صلى اللّه عليه وآلهمنظور پيامرب اكرم 
 .در كمك كردن به يكديگر و اصرار زياد بر آن چه به آن متايل داريد، مهانند زنان مصر هستيد

كه اعتراض و  ى است بر اين، دليلصلى اللّه عليه وآلهو اين سؤال و جواب و اعتراض عايشه با پيامرب 
سؤال و جواب با وىل امر به عنوان پيشنهاد، مشورت دادن و اشاره به آن چه كه مصلحت به نظر 

 .رسد با عبارت لطيفى جايز باشد مى

به :  كه به آن حضرت گفت]![استصلى اللّه عليه وآله البته نظري اين اعتراض، اعتراض عمر به پيامرب 
ها در   نظري اين اعتراض]![خوش شوند ده كه بر اين مژده تو تكيه كنند و دلمردم مژده و بشارت ن

 ١.تاريخ زياد و مشهور است

تر  ارزش تر و ىب حجر عسقالىن سبك كنيد، اين توجيه از توجيه ابن مهان گونه كه مالحظه مى
عجيب اين كه نووى در . شود پيشني ذكر كردمي ظاهر مىاست، و پاسخ آن از آن چه كه در توجيه 

 در مواردى بسيار استشهاد صلى اللّه عليه وآلهخدا  توجيه كار عايشه به عمل عمر و خمالفت او با رسول
 ]![كرده است

) گفته پيامرب درباره عايشه(تر گفتيم توجيهاتى كه با تكلّف و زمحت در بيان وجه مناسبت  ما پيش
كند كه افرادى  اين مطلب را عملكرد بعضى از اهل تسنن تأكيد مى. اند، كامل و متام نيست ذكر كرده
شوند تا اين مناسبت حتقّق  عرىب مالكى براى رهاىي از آن، به حتريِف حديث متوسل مى ابن: مهچون
 او اجنام  وىل سخن در حتريفى است كه؛گردد  زيرا با حتريف او اين مناسبت به روشىن حمقّق مى؛يابد

 .پس منتظر باشيد. البته ما به زودى عني عبارت او را ذكر خواهيم كرد. داده است

 ابوبكر عمر را بر خود مقدم داشت.   ٦

: رساند اين است كه در بعضى از آن احاديث آمده است از مواردى كه كذب اين قضيه را مى
اصرار عايشه، به درخواست : نويسد جر مىح  بلكه ابن؛ابوبكر، عمر را براى مناز بر خود مقدم داشت

مورد اشكال  ـ» براى مردم مناز خبوان«: ـ كه به عمر گفت  و اين سخن ابوبكر٢پدرش ابوبكر بود
 پس چگونه ابوبكر به عمر ؛ استصلى اللّه عليه وآله كننده به مناِز ابوبكر پيامرب  زيرا اگر امر؛واقع شده است

براى مردم مناز خبوان؟ به مهني رو علماى اهل تسنن براى توجيه آن وجوهى را ذكر : گويد مى
 :اند كرده

اند كه  خنستني توجيه اين است كه برخى از علماى اهل تسنن اين سخن را چنني تأويل كرده
 !ابوبكر به خاطر تواضع آن را گفته است

                                                           
 .١١٨ / ٤: شرح صحيح مسلم، املنهاج.   ١
 .١٩٥ / ٢: فتح البارى.   ٢
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آرى ابوبكر آن : منايد ـ اين گونه ارائه مى پس از رد توجيه خنست دومني توجيه را نووى ـ
كرد، ترسيد كه  نازك بود كه زياد گريه مى  يعىن او چون دل؛سخن را به خاطر عذر مذكور گفت

 !نتواند صدايش را به مردم برساند

حجر داده است كه ابوبكر از امامت صغرى، به امامت عظمى  احتماىل است كه ابن: توجيه سوم
هميد، و دانست كه به عهده گرفنت آن چه خطرى دارد و متوجه شد كه عمر تواناىي بر پى برد و آن را ف

 ١]![آن را دارد از اين رو او را برگزيد

چگونه براى ابوبكر جايز است : اگر كسى بپرسد: نويسد كرماىن پس از نقل اين توجيهات مى
 ! خمالفت كند و ديگرى را براى امامت نصب منايد؟صلى اللّه عليه وآلهكه با امر رسول 

گوىي ابوبكر فهميده بود كه دستور پيامرب واجب نبوده است، يا اين كه : گومي در پاسخ مى
نازك بود و  ابوبكر، به خاطر عذرى كه ذكر شد آن سخن را گفته و عذرش اين بود كه او مردى دل

برخى ديگر از علما سخن ابوبكر را اين .  بگريدتوانست جلوى اشكش را كرد و منى زياد گريه مى
 ٢.اند كه او به خاطر تواضعى كه داشته اين گونه گفته است گونه تأويل كرده

توجيه خنست، مهان تأويل است و مهني گونه اهل سنت سخن : گوييم در پاسخ اين توجيهات مى
به واليت مشا «: جا كه به هنگام پذيرش خالفت و بيعت مردم گفت اند، آن ابوبكر را تأويل كرده

كىن، اين توجيه، تأويلى است   وىل مهان گونه كه مالحظه مى٣؛» وىل از مشا تر نيستم؛ام گمارده شده
چنني «: گويد ى از اين رو نووى آن را رد كرده و م؛شود بند منى كه هيچ آدم عاقلى به آن پاى

 .»نيست

 در جواب اين كالم عايشه چه سخىن صلى اللّه عليه وآلهدر مورد توجيه دوم، مالحظه كردى كه پيامرب 
 .فرمود

!  چرا كه احتمال دارد كه ابوبكر امامت عظمى؛ترين و ترين توجيهات است توجيه سوم، ظريف
و تواناىي عمر را ! داشته آگاهى داشتهو از آن خطرى كه در به عهده گرفنت آن وجود ! را فهميده

به مهني ! دانسته تواناىي عمر را منىصلى اللّه عليه وآله  وىل پيامرب خدا ؛دانسته و او را انتخاب كرده است مى
 در نتيجه عمر ؛حال اگر ابوبكر چنني تواناىي را در عمر سراغ داشت! جهت او را انتخاب نكرده است

 .تر بود ظمى شايستهاز او برتر و براى امامت ع

دانست كه اين فرمان از طرف  ترين وجه اين است كه ابوبكر خوب مى وىل ترين و مناسب
 به مهني جهت عمر در پاسخ ؛ نبوده و عمر نيز از اين موضوع به خوىب آگاه بودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

                                                           
 .١٩٥ / ٢: فتح البارى.   ١
 .٧٠ / ٥: الكواكب الدرارى.   ٢
 .١٣٦ / ٣: الطبقات الكربى.   ٣



 RS

اين . »تو براى مردم مناز خبوان«: تو ابوبكر نيز به عمر گف» ترى تو بر آن كار شايسته«: ابوبكر گفت
با هر يك : گو و تعارف مهانند سخىن است كه ابوبكر در سقيفه رو به حاضران كرد و گفت و گفت

 !ـ بيعت كنيد عبيده عمر و ابو خواهيد ـ از دو مرد كه مى

 پيامبر خدا با تكيه بر دو نفر از خانه خارج شد.   ٧

 آمده، گرچه در برخى از الفاِظ حديث درباره خروج پيامرب با توجه به متوىن كه در اين داستان
ها، بدون ذكر چگونگى خروج   براى مناز اصالً سخىن به ميان نيامده و در بعضى از آنصلى اللّه عليه وآله

فقط به آن اشاره شده است، وىل در روايت مفصلى كه عبيداللّه از عايشه نقل كرده كه از عايشه 
 :خدا او را باخرب سازد، چنني آمده است ى رسولخواست كه از بيمار

ها   در خود احساس سبكى كرد و در حاىل كه بني دو مرد كه يكى از آنصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .عباس بود تكيه كرده بود خارج شد

 :در حديث ديگرى از عايشه آمده است

ديدم كه پاهاى آن  پيامرب در حاىل كه به دو مرد تكيه داده بود از خانه خارج شد، گوىي مى
 .شود حضرت به زمني كشيده مى

 :و در حديث سوم اين گونه آمده است

 در خود احساس سبكى كرد، در حاىل صلى اللّه عليه وآلهخدا  وقىت ابوبكر مناز را شروع كرد، رسول
 .كه وارد مسجد شد شد تا اين  بود برخاست و پاهايش روى زمني كشيده مىكه به دو مرد تكيه داده

 :و در حديث چهارم آمده است

 سپس از خانه خارج شد، در حاىل كه ؛ در خود احساس سبكى كردصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول
 .كرد ابوبكر براى مردم امامت مى

 :خوانيم و در حديث پنجم مى

در خود احساس سبكى كرد صلى اللّه عليه وآله رسول خدا . مردم مناز خبواندابوبكر خارج شد تا براى 
 .شد، از خانه خارج شد و در حاىل كه به دو مرد تكيه كرده بود و پاهايش روى زمني كشيده مى

 :پرسيم هاىي را مى با عنايت به اين روايات، توجه حمققني را به نكاتى جلب كرده و پرسش

 راى مناز خارج شد؟چه وقت ابوبكر ب.  ١

صلى اللّه عليه  زيرا وقىت پيامرب ؛هوشى بود ابوبكر هنگامى براى مناز خارج شد كه پيامرب در حال ىب

  . در خود احساس سبكى كرد، در حاىل كه بر دو مرد تكيه كرده بود، از خانه خارج شدوآله

  از خانه خارج شد؟صلى اللّه عليه وآلهخدا  چه موقع رسول.  ٢
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 ؛ هنگامى از خانه خارج شد كه ابوبكر مشغول مناز شده بودصلى اللّه عليه وآلهطبق اين روايات، پيامرب 
كه خود را براى  پس آيا سبكى كه آن حضرت در آن حلظات در خود احساس كرد تصادىف بود، به اين

زماىن خارج شد كه  وآله صلى اللّه عليهكه پيامرب  خارج شدن توانا ديد و بر اساس عادت خارج شد؟ يا اين
 خواند، يا كسى او را از اين امر آگاه ساخت، يا صداى ابوبكر را شنيد؟ فهميد ابوبكر مناز مى

 ابوبكر را صلى اللّه عليه وآله زيرا كه اگر پيامرب ؛البته از حلاظ نتيجه هيچ فرقى بني اين دو وجه نيست
با وجود حاىل كه روايات آن را توصيف  چه ـبه مناز در جاى خودش فرمان داده بود، ديگر براى 

 !ـ به خروج مبادرت ورزيد؟ اند كرده

  چگونه خارج شد؟صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا .  ٣

توان راه رفنت به تنهاىي و بدون صلى اللّه عليه وآله بنا بر آن چه در اين روايات آمده است، پيامرب خدا 
 بلكه آن بزرگوار در حاىل ؛كمك به آن حضرت كاىف نبودكمك كسى را نداشت، حتى يك نفر براى 
 زيرا دو پاى مباركش روى ؛ بلكه آن دو نفر نيز كاىف نبودند؛كه بر دو مرد تكيه كرده بود خارج شد

بديهى است كه چنني خروجى فقط به خاطر امر مهمى است كه براى اسالم و . شد زمني كشيده مى
حضرت از خارج شدن براى مناز مجاعت عذر داشته، مهان گونه كه مسلمانان امهيت دارد، وگرنه آن 

 .روشن است

بنا بر اين اگر ابوبكر به فرمان آن حضرت براى مناز خارج شده، حضرتش آمد تا او را عزل كند، 
غ آن  به ابوبكر دستور ابالصلى اللّه عليه وآلهآن سان كه در قضيه ابالغ سوره توبه اتفاق افتاد كه پيامرب خدا 

 وىل ؛اين قضيه از جرياناتى است كه مهه به آن اتفاق نظر دارند. سوره را داد سپس به عزلش فرمان داد
 . نبوده استصلى اللّه عليه وآلهـ به فرمان پيامرب  به خاطر وجوهى كه ذكر كردمي امر به مناز ـ

  بر چه كساىن تكيه كرده بود؟صلى اللّه عليه وآلهپيامرب .  ٤

ها   بر آنصلى اللّه عليه وآلهه به رواياتى كه نقل شده است، متوىن كه درباره كساىن كه پيامرب با توج
پيامرب : در روايىت آمده است. ها، خمتلف است تكيه كرده بود، با وجود اتفاق نظر بر دو نفر بودن آن

 .دها عباس بو بر دو مرد تكيه كرده بود كه يكى از آنصلى اللّه عليه وآله خدا 

 .آن حضرت به دو مرد تكيه كرده بود: خوانيم در روايت ديگرى مى

كسى را برامي بياوريد تا بر او تكيه :  فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب : در منت ديگرى چنني آمده است
 .در اين هنگام بريره آمد، و مرد ديگرى كه پيامرب به آن دو تكيه كرد. كنم

ها اسامى اشخاص ديگرى آمده است و با توجه به  وجود دارد كه در آنالبته در اين باره رواياتى 
 .اين اختالفات، سخنان شارحان نيز مضطرب و خمتلف شده است

 از خانه خارج شد، در حاىل كه بني دو مرد بود صلى اللّه عليه وآلهپيامرب «نووى در شرح اين فراز كه 
 :نويسد مى» كه يكى از آن دو عباس بود
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: در روايت ديگر آمده است. طالب تفسري كرده است بن اىب باس آن فرد ديگر را به علىع ابن
و در روايىت كه .  از خانه خارج شد در حاىل كه دستش روى مردى ديگر بودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 دو مرد بود كه  در حاىل خارج شد كه بنيصلى اللّه عليه وآلهپيامرب : اند آمده است جز مسلم نقل كرده
 .بن زيد بود يكى از آن دو اسامة

ها به نوبت  آن: گونه است ها با يكديگر اين البته راه مهاهنگ كردن و مجع منودن اين روايت
گرفتند، يك بار اين و بار ديگر آن و آن ديگرى، و در اين   را مىصلى اللّه عليه وآلهدست مبارك پيامرب خدا 

بيت آن حضرت بودند و  اينان مهان مردان بزرگى از خاصان اهل. كردند كار با يكديگر رقابت مى
و يا اين كه يك دست مبارك . گرفت عباس بيشتر مالزم آن حضرت بود و دست مباركش را مى

گرفتند و به جهت سن عباس  گرفت و ديگران به نوبت دست ديگر آن حضرت را مى حضرتش را مى
گونه گرامى داشتند كه دائم دست پيامرب  هاى ديگر، او را اين تو اين كه عموى آن حضرت بود و علّ

به مهني خاطر عايشه او را با اسم ياد كرده و مرد ديگر را مبهم آورده .  در دست او بودصلى اللّه عليه وآله
د، بر  مهراه نبودنصلى اللّه عليه وآله زيرا هيچ يك از سه نفر در متام راه و در بيشتر آن با پيامرب ]![است

 ١.واللّه اعلم. خالف عباس

 :نويسد وى مى. اين قضيه را شارح خبارى نيز به گونه ديگر نقل كرده است

در اين هنگام بريره و : بن عبيد نقل شده آمده است خزميه از سامل در خرب ديگرى كه نزد ابن
 ٢.به آن دو تكيه كرد و براى مناز خارج شدصلى اللّه عليه وآله مردى ديگر را آوردند و پيامرب 

از اين رو نووى ناگزير . ذكر نشده است» مرد ديگر«كنيد كه در متامى اين سندها  مالحظه مى
ا از اعتبار ه وى راه مجع بني روايات را بيان كرده تا هيچ يك از آن. شده كه توجيهى براى آن ذكر كند

 .كه معلوم است كه اين قضيه، يك قضيه بيش نبوده است بعد از اين! ساقط نشود

 :ابوحامت اين قضيه را چنني روايت كرده است

 . در حاىل از خانه خارج شد كه در ميان دو زن بودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 در حاىل كه بني صلى اللّه عليه وآله پيامرب: آن گاه ابوحامت اين دو روايت را اين گونه مجع كرده است
 و عباس آن حضرت را گرفتند و به عليه السالمدو زن تكيه كرده بود تا دِر خانه آمد، و از دِم در، على 

 ٣.داخل مسجد بردند

 ٤.تاما روايت خروج پيامرب بني دو زن، خطاىي است كه از ذهىب نيز صادر شده اس

                                                           
 .١١٧ / ٤: شرح صحيح مسلم، املنهاج.   ١
 .١٨٨ / ٥: عمدة القارى.   ٢
 .١٨٨ / ٥: عمدة القارى.   ٣
 .١٩٠: مهان.   ٤
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به مجعى كه نووى برگزيده اشاره » و بعضى از مردم گمان كردند«با تعبري ) شارح خبارى(عيىن 
بندى  اى نبود كه نيازى به نوبت بني مسجد و خانه پيامرب فاصله: گويد كرده و پس از اشكال بر آن مى

 .باشد

بندى به جهت زيادى احترام به  كه نوبتاحتمال دارد : دهد آن گاه اشكال را اين گونه پاسخ مى
 ١. و يا براى تربك جسنت از دست مباركش باشدصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 مهچنني از اشكال و جواب وى، احساس ؛)و بعضى از مردم گمان كردند(از عبارت عيىن 
 نووى را نپسنديده و مهان گونه كه حجر نيز سخن ابن. كنيم كه او توجيه نووى را نپسنديده است مى

كند  جا كه از معمر روايت مى كند، آن حجر سخن نووى را رد مى به زودى بيان خواهيم كرد، ابن
 .»دل خوشى نداشت) عليه السالمامرياملؤمنني (عايشه از او « كه 

امرياملؤمنني (او توانست از  وىل عايشه منى«: گويد كند كه مى جا كه از زهرى روايت مى و آن
 .»به خوىب ياد كند) عليه السالم

 حقيقت مطلب

شود كه حقيقت امر اين است كه  بعد از نقل توجيهات گوناگون از شارحان روايت، روشن مى
وىل عايشه « است عليه السالممهان على » مرد ديگر«اين قضيه، يك قضيه بيش نيست، و منظور از 

 .بنا بر اين اشكال توجيه نووى روشن شد. »كندتوانست از او به خوىب ياد  منى

 :گويد عيىن نيز روايت معمر و زهرى را ذكر كرده و مى

اين روايت در رد كساىن است كه پنداشتند عايشه فرد دوم را مبهم بيان : يكى از علما گويد«
 .»ه است زيرا كه دستگريى آن فرد در متام راه و در خبش زيادى از آن، معين نبود؛كرده

او با اين كالم، به رد بر توجيه نووى اشاره كرده، وىل به خاطر توجه به او و : عيىن در ادامه گويد
 ٢.دفاع از او، نامش را به صراحت بيان نكرده است

ذكر كرده، در حاىل كه او مهان عيىن نيز نه اسم گوينده مطلب را : گوييم در پاسخ اين توجيه مى
البته ما آن را به طور .  چرا كه آن مجله شدت و ِحدت داشت؛حجر است، و نه عني عبارتش را ابن

 .كامل ذكر خواهيم كرد

كرماىن نيز تصريح ننموده است، از طرىف عيىن، عالوه بر اين كه به نام نووى تصريح نكرده، به نام 
حتقري و عداوتى در كار نبود و عايشه مرباى از اين «: و فقط در اين جا به اين مطلب اكتفا كرده و گويد

 .٣»است

                                                           
 .١٨٨: مهان.   ١
 .١٩٢ / ٥: عمدة القارى.   ٢
 .٥٢ / ٥: الكواكب الدرارى.   ٣
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 :نويسد وى مى. مناييم اكنون عبارت عيىن را بعد از دو روايت معمر و زهرى نقل مى

جايز نيست كه در مورد عايشه اين گونه : گويد رد كسى است كه با زيركى مىاين مطلب در «
 چرا كه در ؛كند كه عايشه فرد دوم را مبهم آورده مهچنني در رد كسى است كه گمان مى. گمان شود

شدند و در مهه آن مسري نيز مرد ديگر مهان  متام مسري يك فرد معيىن نبوده، بلكه به نوبت عوض مى
و اين سخن توهمى بيش نيست و . بزرگداشت او بود د، و اين ويژگى نيز به خاطر تكرمي وعباس بو

عليه  زيرا عباس در مهه رواياِت صحيح اعتراف كرده كه فرد نامعين، مهان على ؛حقيقت، خالف آن است

 ١.» پس سخن او مورد قبول است و خدا داناتر است؛ استالسالم

كند كه آن چه در روايت  وشن است كه تعصب گروهى از اهل تسنن به عايشه، وادارشان مىر
: گويد حجر با صحيح دانسنت آن انكار، در پاسخ آنان مى ابن. معمر و زهرى آمده است منكر شوند

 كرماىن از اين مطلِب اضافه آگاهى نداشته است، به مهني جهت از آن با عبارت زشىت تعبري كرده
 ٢.است

 !حديث نماز پيامبر پشت سِر ابوبكر.   ٨

، حديثى است كه صلى اللّه عليه وآله خدا يكى ديگر از وجوه كذب داستان مناز ابوبكر به فرمان پيامرب
اين حديث ! در اين حديث آمده است كه پيامرب به ابوبكر اقتدا كرد. در اين راستا ساخته شده است

ـ دليل ديگرى است كه  مهان طور كه خواهد آمد  ريشه كذب و دروغ است ـعالوه بر اين كه از
البته ما در مراحل بعدى آن . ـ دروغى بيش نيست يعىن دستور پيامرب به ابوبكر براى مناز اصل قضيه ـ

 .را توضيح خواهيم داد

 فردى كه قرائت بهترى دارد واجب است مقدم شود.   ٩

يان شده كه اگر دو فرد امام مجاعت باشند، بايد فردى كه قرائت ترى كه در فقه ب با توجه به اين
، با آن چه كه از آن حضرت صلى اللّه عليه وآله بنا بر اين حديث امر به مناز از طرف پيامرب ؛دارد مقدم شود

ثابت شده كه اگر مهه در قرائت مساوى باشند، بايد كسى كه قرائت ترى دارد مقدم شود، منافات 
خبارى . گر اين معنا هستند هاى صحيح، احاديث زيادى نقل شده كه بيان در اين زمينه در كتاب. دارد

ها امامت  ترين آن باب آن گاه كه منازگزاران در قرائت مساوى باشند، بايد مسن«خبشى را با عنوان 
 . مطرح كرده است٣»كند

                                                           
 .١٩٨ / ٢: فتح البارى.   ١
 .مهان.   ٢
 .٢٤٢ / ١: صحيح خبارى.   ٣
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تفاق علما، قرائت ابوبكر از مهه تر نبوده است و مهني مورد نيز منافات بدين جهت است كه به ا
 .از موارد مشكلى است كه گفتار علما و دانشمندان در مورد آن مضطرب و دگرگون است

كه چه كسى به امامت  علما و دانشمندان درباره اين: نويسد عيىن، شارح خبارى در اين زمينه مى
ابوحنيفه، مالك و بيشتر . »ها ترين آن فقيه«: اند گروهى گفته. تر است اختالف نظر دارند شايسته

 .علما بر اين باورند

آن كه قرائتش از مهه تر «: اند بن حنبل و اسحاق گفته ابويوسف، امحد: گروهى ديگر مهچون
 .»است

ه  زيرا ب؛اين دو مطلب با هم متعارض نيستند: دهد آن گاه عيىن از اين اشكال اين گونه جواب مى
 .توان يك قارى پيدا كرد كه فقيه نباشد زمحت مى

انتخاب كسى كه قرائتش از مهه : اند برخى از علما اين گونه پاسخ داده: گويد وى در ادامه مى
 ١.تر است، مربوط به امام مجاعت صدر اسالم است

 :گويد  مىشرح صحيح خبارىوى در . تحجر عسقالىن نيز در اين زمينه اظهار نظر كرده اس ابن

كه به صورت  اين عنوان برگرفته از حديثى است كه مسلم از روايت ابومسعود انصارى ـ
كند كه شعبه در   از پدرش نقل مىعللحامت در كتاب  اىب ابن. ـ آورده است مرفوعه نقل كرده است

ـ شايستگى  ق نظر خبارىطب  وىل اين حديث به طور خالصه ـ؛كرد صحت اين حديث توقّف مى
يعىن كسى كه . اند تفسري كرده» افقه«را به » اقرء«از طرىف در اين حديث، برخى كلمه . استدالل دارد

ـ باقى  كه مهان تر بودن قرائت است برخى ديگر اين كلمه را بر ظاهر آن ـ فقاهت او تر است و
 .اند گذاشته

اصحاب ما : نووى گويد. و به حسب مهني اختالفات، فقها نيز در اين مورد اختالف نظر دارند
 صلى اللّه عليه وآلهشود و به مهني جهت پيامرب  ترين فرد بر كسى كه قرائت ترى دارد مقدم مى فقيه: گويند

كه پيامرب تصريح كرد كه ديگران از او قرائت ترى  را براى مناز از ديگران مقدم داشت، با اينابوبكر 
 .دارند

 ترين قارى مشا ؛أقرؤكم أُبي«گوىي منظور نووى از اين تصريح، حديث : افزايد حجر مى ابن
وى گويد آن. باشد ، مى»بن كعب است اُىبواند كه  اسخ دادهاز اين حديث به اين صورت پ: گاه ن

 .ترين بوده است ترين قارى از صحابه مهان فقيه

                                                           
 .٢٠٣ / ٥: عمدة القارى.   ١



 SO

 صلى اللّه عليه وآلهآيد كسى كه پيامرب  از اين جواب نووى  الزم مى: نويسد حجر در ادامه مى ابن
 در نتيجه استدالل به ؛تر باشد تصريح كرده كه در قرائت از ابوبكر تر است، در فقه نيز از ابوبكر فقيه

 .شود م داشنت ابوبكر به جهت افقه بودنش، فاسد و باطل مىمقد

صلى اللّه اين كه پيامرب خدا : گويد آن گاه نووى پس از اين مطلب مى: افزايد حجر در ادامه مى ابن

ها  ترين آن  پس عامل؛اگر منازگزاران در قرائت مساوى بودند« در حديث ابومسعود فرموده كه عليه وآله
» ها در هجرت امام شود ترين آن ود، و اگر در سنت نيز مساوى بودند، پيشى گريندهبه سنت امام ش

 .گر اين است كه به طور مطلق بايد كسى كه قرائت ترى دارد، مقدم شود بيان

 چرا كه دو سخن مغايرت ؛اين مطلب واضح است: گويد حجر پس از نقل سخن نووى مى ابن
 ١.دارند

 بررسى اقوال دگرگون

اند خوب  تسنن در اين موضوع ارائه داده هاىي را كه علماى اهل جوىي آرى، اختالفات و چاره
ها در حل اشكال است، وگرنه چه  ها ترين دليل بر ناتواىن آن جوىي مهه اين چاره. مالحظه كنيد

يا براى ! ط بر صدر اسالم محل شود؟فق» پيش مناز كردن ترين قارى«وجهى وجود دارد كه حديث 
 !و آيا به راسىت ابوبكر افقه بود؟! چه حديث بر افقه بودن محل شود؟

حجر آن را رد كرده است و در  اما وجه ديگرى را نووى به اصحابش نسبت داده است كه ابن
 يا ساكت كنند نتيجه خواهيم ديد كه مهان اصحاب، يا به وجوب تقدمي ترين قارى اعتراف مى

 !مانند مى

صلى اللّه به حتقيق آن چه كه در دو كتاب خبارى و مسلم در آن اتفاق نظر شده اين است كه پيامرب 

 . ...در ديگر منابع نيز اين گونه آمده است.  در آن مناز، امام مجاعت بودعليه وآله

 .اند اين خنستني گروه از رواياتى است كه به اين مطلب تصريح كرده

به صورت امجال نقل شده صلى اللّه عليه وآله وه ديگرى از روايات امام مجاعت بودن رسول خدا در گر
 : مانند حديث نسائى كه در آن آمده است؛است

خواند و  جلوى ابوبكر بود و نشسته مناز خواند، و ابوبكر براى مردم مناز مىصلى اللّه عليه وآله پيامرب 
 .مردم پشت سر ابوبكر بودند

 :كند چنني است ماجه نقل مى وايت ديگرى كه ابندر ر

 .آمد و كنار ابوبكر نشست تا ابوبكر منازش را متام كردصلى اللّه عليه وآله خدا  سپس رسول

                                                           
 .٢١٨ و ٢١٧ / ٢: فتح البارى.   ١
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 ؛گروه سوم رواياتى هستند كه پريامون مناز خواندن پيامرب پشت سر ابوبكر ظاهر يا صريح هستند
 :كنند مانند حديث نسائى و امحد كه چنني نقل مى

در صف منازگزاران صلى اللّه عليه وآله خدا  مهانا ابوبكر براى مردم مناز خواند، در حاىل كه رسول
 ]![بود

 :بن حنبل آمده است در حديث امحد

 ]![ پشت سر ابوبكر در حال نشسته مناز خواندصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

، در حال نشسته پشت سر ابوبكر مناز ه وآلهصلى اللّه عليپيامرب : و مهچنني از او چنني آمده است
 ]![خواند

اى كه گفتارشان  گونه هاى متفاوت براى شارحان مشكل اجياد كرده است، به و مهني جهت
حجر به اين روايات اشاره كرده و  ابن. مضطرب و دگرگون و اقوالشان خمتلف و متفاوت شده است

 ١.اختالف در اين روايات شديد است: گويد مى

 صلى اللّه عليه وآلهدهد پيامرب خدا  جوزى و گروهى ديگر، رواياتى را كه نشان مى در اين راستا، ابن
با توجه به ضعف سندشان، و اعراض خبارى و مسلم از نقل  پشت سر ابوبكر مناز خوانده است ـ

 ٢.اند اعتبار دانسته ـ ىب ها آن

 ٣.در مناز امام مجاعت بودصلى اللّه عليه وآله طبق روايات صحيح پيامرب : عبدالرب گويد ابن

 :نويسد  مىصحيح مسلمنووى شارح 

 وىل ؛ به او اقتدا كردصلى اللّه عليه وآله گرچه بنا بر پندار برخى از علما، ابوبكر پيش مناز بود و پيامرب
 ٤.اين مطلب را مسلم نيز ذكر كرده است. مناز بود درست اين است كه پيامرب پيش

 :دهيم را از دو حمور مورد اشكال قرار مىما اين قول 

گر فرمان   پس روشن شد كه مهه رواياتى كه بيان؛اگر دليل رد اين روايت ضعف سند باشد.  ١
 . به ابوبكر براى مناز هستند ضعيفندصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 شده كه روى  پس نزد حمقّقان ثابت؛اگر دليل رد آن روى گرداىن خبارى و مسلم است.  ٢
چنان كه نقل كردن حديث توسط آن دو نيز   هم؛شود گرداىن آن دو از حديث، موجب ضعف آن منى

 .موجب پذيرش آن خنواهد بود

                                                           
 .١٩٧ / ٢: فتح البارى.   ١
ما آن را براى خنستني بار با مقدمه و . نام اده» آفت اصحاب حديث« در اين باب دارد كه آن را اى جوزى رساله ابن.   ٢

 .هـ منتشر كردمي ١٣٩٨هاىي مهم در سال  پاورقى
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 .جوزى و هم طرفدارانش اين مطلب را قبول دارند آرى، هم خمالفاِن ابن

به احاديث صريح با توجه : گويند بن زهري و گروهى ديگر مى در مقابل قول خنست، عبداملغيث
 .در اين مطلب، ابوبكر امام مجاعت بود

 در صلى اللّه عليه وآلههم صحيح است و هم ثابت شده كه پيامرب : گويند ناصر مى ضياء مقِْدسى و ابن
ـ سه بار پشت سر ابوبكر مناز خواند، در حاىل كه به  كه به سبب آن وفات يافت دوران بيماريش ـ
 ١.كند ن مطلب را جز ناداىن كه هيچ علمى به روايت ندارد انكار منى اي]![او اقتدا كرده بود

ترين حديثى  هماشكال اين قول اين است كه جداً اين احاديث، احاديث بسيار ضعيفى هستند و م
مهو كه فردى . بن سوار آن را روايت كرده است كه در اين زمينه نقل شده، حديثى است كه شبابة
ضياء مقدسى و (كه گفتار آن دو  افزون بر اين. اند مدلّس است و حمقّقان او را مورد طعن قرار داده

ا سخن بعضى ديگر كه گفتند ، ب»پيامرب سه مرتبه پشت سر ابوبكر مناز خواند«كه گفتند ) ناصر ابن
 ٢.ِحبان اين مطلب را قاطعانه بيان كرده است تعارض دارد و ابن» خواندن مناز دو مرتبه بوده«

 .از طرىف متهم ساخنت منكرين اين قول به جهل و ناداىن نيز تعصىب بيش نيست

مجع اين اختالف عبارات به اينان معتقدند كه طريق . قول سوم از آِن عيىن و گروهى ديگر است
 :نگارد عيىن در اين مورد چنني مى. واقعه متعدد بوده است: اين است كه بگوييم

در اين حديث . ها روايت شده است حديث عايشه به طُرق زيادى در صحيحني و ديگر كتاب
 .گردد شود كه باعث عيب آن منى اضطراب و اختالىف ديده مى

 در آن صلى اللّه عليه وآله زيرا منازى كه پيامرب ؛شه تعارضى وجود ندارددر احاديث عاي: بيهقى گويد
 در آن مأموم بود، مناز صبح صلى اللّه عليه وآلهامام بود، مناز ظهر روز شنبه يا يكشنبه بود، و منازى كه پيامرب 

 .روز دوشنبه و آخرين منازى بود كه آن حضرت خواند و بعد از آن از دار دنيا رفت

 :گويد هند نيز در اين باره اظهار نظر كرده و مى بن اىب نعيم

 ؛ها هيچ تعارضى نيست اخبارى كه پريامون اين جريان وارد شده، مهگى صحيح است و در آن
 در آن بيمارى كه به سبب آن وفات يافت، دو مناز در مسجد خواند كه در صلى اللّه عليه وآلهزيرا پيامرب 

 ٣]![رى مأموميكى امام بود و در ديگ

 :مناييم ما اين قول را از سه حمور بررسى و نقد مى

                                                           
» آفة اصحاب احلديث«جوزى آن را با رساله  اى دارد كه ابن عبداملغيث در اين باب رساله. ١٩١ / ٥: عمدة القارى.   ١

 .رد كرده است
 .مهان.   ٢
 . ١٩١ / ٥: عمدة القارى.   ٣
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داند  به راسىت آيا او منى.  كالم بيهقى در مجع بني روايات نيز مضطرب و دگرگون است.خنست
 امام بود، مناز ظهر روز شنبه بود يا روز يكشنبه؟ در آن صلى اللّه عليه وآلهكه منازى كه پيامرب 

ـ مأموم  روز دوشنبه  را در مناز آخر ـصلى اللّه عليه وآلهگوىي براى او فقط اين مهم است كه پيامرب 
 !قرار دهد تا از امامت صغرى، امامت كربى را براى ابوبكر ثابت منايد

كم كرد و به خاطر جاهل بودنش به كسى كه به صحت مهه اخبار ح هند ـ بن اىب  نعيم.دوم
ـ  بني روايات را با تعدد واقعه مجع كرده است) مانند بيهقى(واقعه، بدون اين كه يكى را تعيني كند، 

توان به  اند و منى مردى است كه عاملان رجاىل او را تضعيف كرده و مورد طعن و عيب قرار داده
 . چنانچه در جاى خود اشاره شد؛كالمش تكيه كرد

حجر نيز به  ابن.  عيىن به وجود اضطراب و دگرگوىن در حديث عايشه اعتراف كرده است.سوم
اين كار در ظاهر نشانه اين است كه او . آن اعتراف منوده و پس از آن اختالف را ذكر كرده است

 .مطلب را به حال خود رها كرده و وجه خاصى را اختيار نكرده است

ـ نقل  جز عايشه در اين مورد، رواياتى كه به نقل از صحابه ـ: عيىن پس از آن افزوده است
و در حديث . ابوبكر مأموم بود: عباس آمده است  زيرا كه در حديث ابن؛شده گوناگون و خمتلف است

 ١.اند اين حديث را ِترمذى و ديگران نقل كرده. ابوبكر امام بود: انس آمده است

 ت مطلبحقيق

 زيرا ؛با توجه به حتقيقى كه اجنام يافته مهانا اين قضيه، يك قضيه بيش نبوده است و متعدد نيست
 در آن واقعه از خانه به مست مسجد خارج شد و ابوبكر را از حمراب كنار زد و صلى اللّه عليه وآلهكه پيامرب 

.  امام بود و ابوبكر مأموم اللّه عليه وآلهصلىدر اين واقعه پيامرب . شخص حضرتش براى مردم مناز خواند
گزارد و در صورت نتوانسنت، فرد ديگرى با آنان  تر نيز خود ايشان در مدينه با مسلمانان مناز مى پيش

 .خواند مناز مى

اين مهان صورت حقيقى مطلب است كه با حتقيق در وجوه ذكر شده، منت اخبار، تناقضات 
هاى  ما در بررسى. ياناتى كه پريامون قصه بود، به آن دست يافتيمعلماى اهل سنت و توجه به جر

حجر در اين  ابن. كند امي تصريح مى بعدى يافتيم كه امام شافعى نيز به اين مطلىب كه ما به آن رسيده
 :مورد گويد

 به كه  براى مردم در دوران بيماريش ـصلى اللّه عليه وآلهدارد كه پيامرب  شافعى به صراحت بيان مى
ـ مناز خنواند مگر يك بار، و آن مهان منازى بود كه در حال نشسته خواند و  سبب آن وفات يافت

                                                           
 .١٩٨ و ١٩٧ / ٢: فتح البارى.   ١
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ابوبكر در آن مناز، ابتدا امام بود، وىل پس از آن مأموم شد كه صداى تكبري را به گوش مردم 
 ١.رساند مى

، جز يك مناز خنوانده كه مهان آخرين مناز صلى اللّه عليه وآلهدر اين صورت ابوبكر در جايگاه پيامرب 
 . بود كه در آن مأموم شده استصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

مأموم شد به طورى كه صداى «بنا بر اين، مطلىب كه شافعى به آن تصريح كرده است كه ابوبكر 
از اين رو . تسنن سخت و دشوار آمده است بسيارى از اهل، براى »رساند تكبري را به گوش مردم مى

اكنون به تفاوِت بني عبارت شافعى و . در روايت و بيان واقعيت حال، از هواى نفسشان پريوى كردند
صلى اللّه ابوبكر به رسول خدا : برخى اين گونه گويد. عباراتى شبيه به آن كه در بعضى اخبار آمده بنگرمي

 . كرد، در حاىل كه ايشان نشسته بود و مردم به ابوبكر اقتدا كردند اقتداعليه وآله

خواند، و رسول خدا نشسته بود در حاىل كه ابوبكر به  ابوبكر ايستاده مناز مى: ديگرى گويد
 .كرد و مردم به ابوبكر  اقتدا مىصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

ه ابوبكر براى مردم مناز خواند و مردم پيامرب نشسته مناز خواند، در حاىل ك: آن ديگرى گويد
 .پشت سر ابوبكر بودند

 .ابوبكر به پيامرب اقتدا كرد و مردم به ابوبكر: آن يكى گويد

 .خدا آمد و كنار ابوبكر نشست تا ابوبكر منازش را متام كرد رسول: آخرين فرد گويد

 امامت را براى ابوبكر كنند، هدفشان اين است كه نوعى افرادى كه اين قضيه را چنني نقل مى
ها به طور طبيعى و عمالً مضطرب و  در اين صورت، سخنان آن! ـ به اثبات برسانند به پندار خود ـ

 .و به طور قطع اين توهم اجياد خواهد شد! مشوش خواهد شد

اند و گروهى از  از طرىف آن سان كه اشاره شد، شارحان نيز درباره اين جريان اختالف كرده
ـ را مطرح كرده و آن را  مانند صحيح بودن اقتدا به دو امام ه غلط برخى از فروع فقهى ـها ب آن

 !اند پذيرفته

باب اقتداى شخص به امام و اقتدا كردن مردم به آن «: در اين زمينه خبارى باىب را حتت عنوان
ه مناز خدا نشست رسول: گشوده و آن حديث را از عايشه ذكر منوده كه در آن آمده است» شخص
 ٢.خدا اقتدا كرده بود و مردم به ابوبكر خواند و ابوبكر به رسول مى

خواند  مناز مى صلى اللّه عليه وآله آيا پيامرب: به اعمش گفته شد: گويد عيىن پس از نقل اين حديث مى
 و ابوبكر به او اقتدا كرد و مردم به ابوبكر؟

                                                           
 .٢٢٣ و ٢٢٢ / ٢: فتح البارى.   ١
، كتاب مجاعت و امامت، باب اقتداى شخص به امام و اقتداى مردم به آن شخص، حديث ٢٥٢ / ١: صحيح خبارى.   ٢

٦٨١. 
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 !آرى: اعمش با سر پاسخ داد

شعىب نيز با اين روايت، به جايز بودن اقتداى مأمومني به يكديگر استدالل : عيىن در ادامه گويد
إن  كرده است و خبارى نيز به آن اشاره كرده است، كه ـاين مطلب را طربى نيز اختيار . كرده است
رساننده صدا بوده و   چرا كه ابوبكر مكبر و؛البته اين مطلب رد شده است. ـ بيان خواهد شد شاء اللّه

كه آن حضرت  به دليل اين. در اين صورت، معناى اقتدا، اقتداى ابوبكر به صداى پيامرب بوده است
 در نتيجه بعضى از افعال آن بزرگوار بر بعضى از مأمومني پوشيده بوده ؛ستادهنشسته بود و ابوبكر اي

 ١.ها مانند امام بود به مهني جهت ابوبكر در حق آن. است

 : اين گونه شرح كرده استاملوطّأبينيم جالل الدين سيوطى، اين حديث را در شرح  از اين رو مى

 چرا كه ؛يافتند را درمىصلى اللّه عليه وآله ه مردم به وسيله ابوبكر افعال مناز پيامرب منظور اين است ك
 پس ابوبكر آن را به گوش مردم ؛رسيد صداى پيامرب به خاطر آهسته بودنش به گوش مردم منى

 ٢.رساند مى

صلى اللّه خدا  رسول: جابر گويد. يش از اين از جابر نقل شدگواه بر اين مطلب، حديثى است كه پ

پس ما پشت سر آن حضرت مناز خواندمي، در حاىل كه نشسته بود، ابوبكر تكبري .  بيمار شدعليه وآله
 .رساند ايشان را به گوش مردم مى

ده و گشو» رساند باب كسى كه تكبري امام را به گوش مردم مى«خبارى نيز باىب را حتت عنوان 
 ٣!!اين حديث را ذيل آن نقل كرده است

 جايز نيست كسى بر پيامبر مقدم شود.  ١٠

 است كه بر پوشى از اين آن چه تا كنون در وجوه دروغ بودن اين داستان بيان شد، مهه با چشم
 وىل با نگرش به اين قاعده مسلّم و قطعى ؛مقدم شودصلى اللّه عليه وآله احدى جايز نيست كه بر پيامرب خدا 

 .شود ـ مهه احاديِث اين جريان باطل مى سنت از نظر كتاب و ـ

و از . ها و پريوان اوست مالكى از مجله آنان امام ؛به راسىت بزرگان فقها بر اين قاعده تأكيد دارند
مهچنني وى . اين قاعده، از مالك و گروهى از اصحابش معروف است: قاضى عياض نقل شده كه گويد

 ٤.ترين سخنان است اين سخن شايسته: گويد

                                                           
 .١٩٠ / ٥: عمدة القارى.   ١
 .١٥٦ / ١:  مالكاملوطّأ، شرح تنوير احلوالك.   ٢
رساند، حديث  ، كتاب مجاعت و امامت، باب كسى كه تكبري امام را به گوش مردم مى٢٥١ / ١: صحيح خبارى.   ٣

٦٨٠. 
 .١٨٢ / ٣: نيل األوطار.   ٤
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تناد به قاضى عياض با اس: گويد مى) عقب رفنت ابوبكر از جايگاه خود(حلىب بعد از نقل حديث 
 زيرا ؛ امامت كندصلى اللّه عليه وآلهاين حديث استدالل كرده است كه بر كسى جايز نيست كه بر پيامرب 
 چرا ؛نه با عذر و نه بدون عذر. مقدم بودن بر آن حضرت صحيح نيست، چه در مناز و چه در غري آن

 چرا كه آن حضرت ؛يامرب باشدتواند شفيع پ كه خداوند، مؤمنان را از آن ى فرموده است و كسى منى
 :فرمود

 .أئمتكم شفاؤكم

 .امامان مشا، شفيعان مشا هستند

بن عوف  ـ بر عبدالرمحان در يك ركعت مناز به اين ترتيب نيازمندمي كه درباره اقتداى پيامرب ـ
 ١.نيز پاسخ دهيم كه پاسخ آن خواهد آمد

خداوند، مؤمنان را از مقدم «: گويد او با اين سخنش كه مى: گوييم در توضيح سخن قاضى مى
 :فرمايد  كه مىوجلّ عزكند به فرمايش خداوند  اشاره مى»  ى فرمودهصلى اللّه عليه وآلهشدن بر پيامرب 

 ٢.)يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقَدموا بين يدِي اللِّه ورسوِلِه(

 .بر خدا و رسولش پيشى نگرييد! ايد اى كساىن كه اميان آورده

بن  ـ در اين مورد، از امامش مالك  آمده استفتح البارىآن سان كه در  البته قاضى عياض ـ
 ٣.انس پريوى كرده است

 عربى مالكى ديدگاه ابن

وى در ضمن مسائلى . انگيز است عرىب مالكى شگفت با اين وجود به طور جدى، سخن ابن
 :نويسد مى

 :فرمايد گفتار خداوند متعال است كه مى. مسأله پنجم

 .)يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقَدموا بين يدِي اللِّه ورسوِلِه(

 .ولش پيشى نگرييدبر خدا و رس! ايد اى كساىن كه اميان آورده

، وجوب پريوى از ايشان و صلى اللّه عليه وآلهاين آيه در بيان اصلى در عدم اعتراض به سخنان پيامرب 
به ابوبكر بگوييد :  در ايام بيماريش فرمودصلى اللّه عليه وآله به مهني جهت پيامرب. اقتدا به آن حضرت است
 .براى مردم مناز خبواند

                                                           
 .٣٦٥ / ٣: السرية احللبيه.   ١
 .١٠ : ٤٩: تسوره حجرا.   ٢
 .٢٢٣ / ٢: فتح البارى.   ٣
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 اگر در جايگاه مشا بايستد، مردم ؛نازك است ابوبكر مردى دل: به او بگو: عايشه به حفصه گفت
 . براى مردم مناز خبواند١پس به على بگو. شوند از فرط گريه صدايش را منى

به ابوبكر . دمشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف به دنبال خواسته خود هستي: پيامرب فرمود
 ]![بگوييد براى مردم مناز خبواند

اين است كه مشا » مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف هستيد«منظور آن حضرت از اين كه 
 ٢.كنيد گريد كه از كار جايز، به كار غري جايز رو مى فتنه

مشا زنان « با اين سخن خود كه للّه عليه وآلهصلى اداند كه پيامرب خدا  عرىب به خوىب مى آرى، ابن
گرى كه داشتند به زنان  آن دو زن را فقط به خاطر فتنه» مهچون زنان مصر در زمان يوسف هستيد

» به على بگو«به عبارت » به عمر بگو« در نتيجه او حديث را از عبارت ؛اند زمان يوسف تشبيه كرده
 چرا كه آن دو ؛ن آن دو زن به زنان زمان يوسف كامل شودحتريف كرده است تا از نظر او، تشبيه شد

» كه مهان مناز على است«به امر غري جايز » كه مهان مناز ابوبكر است«خواستند امر جايز را  مى
 .بنا بر اين، مهه احاديث اين مسئله باطل است. برگردانند

ر ابوبكر هستند، خيلى واضح و  پشت سصلى اللّه عليه وآلهگر مناز پيامرب  بطالن احاديثى كه بيان
 .روشن است

 زيرا طبق اين ؛ امام بود نيز واضح استصلى اللّه عليه وآلهاما بطالن احاديثى كه داللت دارند كه پيامرب 
پريامون مناز خواندن او براى  احاديث، ابوبكر پيوسته در مناز بوده است و بنا بر روايت صحيحى ـ

بن عوف  عمرو  براى آشىت دادن به نزد قبيله بىنصلى اللّه عليه وآلها خد ـ هنگامى كه رسول مسلمانان

                                                           
 :اين حديث به سه لفظ بيان شده است.   ١
 ؛»به ديگرى بگو«.  ١
 ؛»به عمر بگو«.  ٢
 .»به على بگو«.  ٣

وىل ما به خاطر بيم از طوالىن شدن حبث، از پرداخنت ! د بني متون اين جريان واحد استو اين از مجله تعارضات زياد موجو
ـ را  مالكى عرىب يعىن ابن ترى از اين مرد ـ در عني حال گريزى نيست كه امر عجيب. كنيم پوشى مى به آن چشم

وى در . ١٩٢ :واصم من القواصمالع، و كتاب ديگرش احكام القرآنبيان كنيم و آن تعارضى است بني اين نقل از كتاب 
 :گويد جا كه در سياق رد و طعن بر شيعه اماميه است مى آن

. كرد ها را در نفاق و تقيه كمك مى كرد و آن ها مدارا مى پيامرب با آن: گويند ها مى آن. از اين گفته شيعه تعجب نكنيد«
به عمر : گويد گامى كه سخن عايشه را شنيد كه مىرا هنصلى اللّه عليه وآله اى اين سخن پيامرب  مگر فراموش كرده

مشا مهچون زنان مصر در زمان يوسف هستيد، به ابوبكر بگوييد براى مردم مناز : بگوييد براى مردم مناز خبواند، فرمود
 .»خبواند

 .١٤٥ / ٤: احكام القرآن.   ٢



 TM

رفتند، هنگامى كه حضرتش در ميان آن قبيله حاضر شد ابوبكر مشغول مناز بود، در اين موقع ابوبكر 
 .خدا مناز خبواند قحافه روا نيست كه پيش روى رسول اىب بر ابن: گفت و» عقب رفت«

 :سهل ساعدى گويد. بن سعد ساعدى مالحظه كنيد  سهلاكنون منت اين حديث را از

. ها آشىت دهد بن عوف رفت تا بني آن  به نزد قبيله بىن عمروصلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 
 خواىن كه اقامه را خبوامن؟ آيا براى مردم مناز مى: مؤذّن نزد ابوبكر آمد و گفت. رسيد وقت مناز فرا

 .آرى: گفت

 .سپس ابوبكر مناز خواند

صلى اللّه پيامرب .  آمدند، در حاىل كه مردم مشغول مناز بودندصلى اللّه عليه وآلهخدا  در اين هنگام رسول

مردم دست زدند تا آمدن پيامرب را به ابوبكر . ها عبور كرد تا در صف خنست ايستاد  از صفعليه وآله
 .د و رو برنگرداند وىل ابوبكر مهچنان مشغول مناز بو؛بفهمانند

.  را ديدصلى اللّه عليه وآله خدا رسول و] ![وقىت مردم زياد دست زدند، ابوبكر رو برگرداند
ابوبكر دستانش را بلند كرد و خدا را به خاطر آن . خدا به او اشاره كرد كه در جايت مبان رسول

سپس ابوبكر عقب رفت تا در صف . ]![ به او داد ستايش كردصلى اللّه عليه وآلهخدا  دستورى كه رسول
 .خدا جلو ايستاد و مناز خواند منازگزاران قرار گرفت و رسول

اى ابوبكر، زماىن كه به تو دستور دادم، :  فرمودصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه مناز متام شد، پيامرب خدا 
 چه چيز مانع تو شد كه در مهان حال مباىن؟

مناز صلى اللّه عليه وآله خدا  قحافه جايز نيست كه جلوتر از رسول اىب براى ابن: ابوبكر عرض كرد
 .خبواند

 :نويسد گونه مى  از اين رو در شرح حديث اين؛حجر به اين تعارض توجه كرده است ابن

 .مناز را شروع كرد:  يعىن؛ابوبكر مناز خواند

 .كبري گفتابوبكر جلو ايستاد و ت: در عبارت عبدالعزيز مذكور اين گونه آمده است

 .ابوبكر مناز را شروع كرد: حازم اين گونه نقل شده است و در روايت مسعودى از ابن

 .طرباىن نيز اين گونه آورده است

جا ابوبكر از ادامه  اى كه در آن گونه شود، به با اين بيان، به فرق بني دو جايگاه پاسخ داده مى
 به اين بيان كه ؛ امامت را ادامه دادصلى اللّه عليه وآلهيامرب  وىل در ايام بيمارى پ؛امامت مجاعت امتناع ورزيد

بن عقْبه در  چنانچه موسى ، ـ]![در آن روز پيامرب ركعت دوم از مناز صبح را پشت سر او خواند
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ـ گوىي وقىت كه خبش بيشترى از مناز خوانده شود، خوب  به اين مطلب تصريح كرده استاملغازى 
اعت را ادامه دهد و آن جاىي كه جز مقدارى اندك از مناز نگذشته، امامت را است كه امام، امامت مج

 ١.ادامه ندهد

ابوبكر «:  زيرا در احاديث پيشني آمده است؛حجر خيلى عجيب است به راسىت اين ادعا از ابن
يعىن ابوبكر «يثى كه آن را به  مهان حد؛ مهان طور كه در اين حديث نيز چنني آمده است؛»مناز خواند

هفتم از احاديثى كه در  توان به حديث يكم و براى آگاهى بيشتر مى. تفسري منود» مناز را شروع كرد
 .خبارى نقل شده مراجعه كردصحيح 

 :فراتر اين كه در بعضى از آن احاديث آمده است

در خود احساس راحىت و سبكى  صلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه ابوبكر مشغول مناز شد، رسول«
 .به حديث هشتم از احاديث خبارى مراجعه كنيد. »كرد

 صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: اند گويان نيز درباره اين حديث چنني روايت كرده وىل برخى از دروغ
 !پشت سر ابوبكر مناز خواند

 :نويسد هيثمى در ذيل اين روايت مى

بن جنيع وجود دارد كه او از نظر نقل  بن جعفر و در سندش عبداللّهاين روايت را طرباىن نقل كرده 
 ٢.حديث جداً ضعيف است

 بلكه براى هيچ يك از افراد امت جايز نيست كه جلوتر ؛بنا بر اين روشن شد كه نه براى ابوبكر
 . بايستد، چه در مناز و چه در بقيه اُمورصلى اللّه عليه وآلهخدا  از رسول

  بعد از نمازصلى اللّه عليه وآلهسخنرانى پيامبر اكرم .  ١١

 و عليه السالم، در حاىل كه به على صلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه اين جريان اتفاق افتاد، پيامرب خدا 
بر فراز منرب قرار گرفت و در حاىل كه دستارى بر سر بسته بن عباس تكيه كرده بود، برخاست تا  فضل

 اهل ؛بود بر روى منرب نشست، سپس محد خدا گفته، او را ستايش كرد و مردم را به كتاب و عترتش
ها  نفرت داشنت از يكديگر باز داشت و با آن ها را از رقابت و نزاع و بغض و بيتش سفارش منود و آن

 ٣.خداحافظى كرد

  درباره اين قضيهعليه السالمديدگاه امير مؤمنان على .  ١٢

                                                           
 .٢١٤ / ٢: فتح البارى.   ١
  .٨٩٣٣، كتاب خالفت، باب خلفاى چهارگانه، حديث ٣٣٠ / ٥: جممع الزوائد.   ٢
 .٢٣٤: ر العقدينجواه.   ٣
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ها را مالحظه كردمي، ديدمي كه بني اخبار تعارض و اختالف  آن گاه كه منت اخبار و داللت آن
در عني حال پردازى شده است، و با توجه به اين كه يك قضيه بيش نبوده،  وجود دارد و به نوعى دروغ

پس از پژوهش و بررسى به اين نتيجه رسيدمي كه . ها وجود ندارد هيچ راه صحيحى براى مجع بني آن
 .، به طور قطع به دستور آن حضرت نبوده استصلى اللّه عليه وآلهمناز ابوبكر در دوران بيمارى پيامرب 

 طرىف از ديدگاه آن بزرگوار در اصل  تا ازعليه السالمگردمي به موالميان امري مؤمنان على  اكنون برمى
 و از طرف ديگر بفهميم كه مناز ؛قضيه آگاه شومي و حضرتش شاهدى بر آن چه ما نتيجه گرفتيم باشند

 !ابوبكر به دستور چه كسى بوده است؟

بن امساعيل ملعاىن، پريامون آن چه بني امري  احلديد معتزىل از استادش ابويعقوب اىب در اين زمينه ابن
 : و عايشه اتفاق افتاده چنني حكايت كرده استعليه السالممنان على مؤ

 شدت يافت، حضرتش لشكر اسامه را حركت داد صلى اللّه عليه وآلهخدا  هنگامى كه بيمارى رسول
و ابوبكر و ديگر بزرگان مهاجران و انصار را در آن لشكر قرار داد، و اطمينان داشت كه در آن هنگام 

ـ به خالفت خواهد رسيد و   اتفاقى افتدصلى اللّه عليه وآلهدر صورتى كه براى پيامرب   ـمعليه السال على
 در امر امامت به نزاع عليه السالممطمئن شد كه اگر از دنيا برود مدينه از كساىن كه خبواهند با على 

براى   خواهد گرفت و به راحىت و آرامى آن امر را به دستعليه السالمو على . برخيزند خاىل خواهد بود
 از اين رو اگر يكى از خمالفان خبواهد خالفت را از او بگريد، به اين ؛او بيعت اجنام و متام خواهد شد
 .راحىت امكان فسخ آن خنواهد بود

 صلى اللّه عليه وآلهبه اين ترتيب عايشه كسى را در پى ابوبكر فرستاد و به او اعالم كرد كه پيامرب خدا 
 .مريد مى

چه شد و قضيه مناز خواندن  بكر از جيش اسامه جدا شد و خود را به مدينه رساند و شد آنابو
 .مهان مطالىب كه معروف است. ابوبكر با مردم نيز اتفاق افتاد

ـ دستور  آزاد شده پدرش  به عايشه نسبت داد كه او به بالل ـعليه السالمبنا بر اين حضرت على 
ـ  چنانچه روايت شد  ـصلى اللّه عليه وآلهخدا   زيرا رسول؛ مردم مناز خبواندداده كه به ابوبكر بگويد براى
 .»ها مناز خبواند بايد يكى از مردم براى آن«: كسى را معين نكرد و فرمود

حاىل كه آخرين حلظات زندگى  درصلى اللّه عليه وآله خدا  آن سان كه در خرب وارد شده است، رسول
بن عباس تكيه كرده بود، براى خواندن مناز   و فضلعليه السالم على ضرتگذراند و به ح خويش را مى

صبح از خانه خارج شد تا اين كه در حمراب ايستاد و پس از خواندن مناز وارد خانه شد و به هنگام باال 
 .آمدن آفتاب رحلت كرد

دش قرار داد و از اين رو پيامرب روز مناز خواندنش را دليلى براى برگرداندن امر خالفت به خو
 :فرمود
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 أيكم يطيب نفساً أن يتقدم قدمني قدمهما رسول اللّه يف الصالة؟

 خدا مقدم شود؟ هاى رسول شود كه در مناز بر قدم كدام يك از مشا راضى مى

 بلكه ؛اند زدن ابوبكر محل نكرده براى مناز را به كنار صلى اللّه عليه وآلهخدا  اهل سنت خروج رسول
 .اند ـ محل كرده جا كه ممكن باشد تا آن به امهيت دادن آن حضرت بر مناز ـ

 آن را مورد اام قرار داد عليه السالم اى كه على مهان نكته. بر اساس مهني نكته با ابوبكر بيعت شد
 .كه سرآغازش از عايشه بود

داد و  ه اين مطلب را در خلوت به اصحابش بسيار تذكّر مى مهوارعليه السالماز طرىف حضرت على 
 :فقط به جهت انكار اين امر و خشم بر عايشه فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا : فرمود مى

 .إنكن لصوحيبات يوسف

 .مشا مهچون زنان زمان يوسف هستيد

ضرت اين كار را با خروج چرا كه او و حفصه، به تعيني پدرشان مبادرت ورزيده بودند، و آن ح
 وىل از طرىف به جهت جايگاه قوى عايشه كه مردم را ؛از خانه و كنار زدن ابوبكر از حمراب تدارك منود

 و از طرف ديگر به جهت تثبيت ؛كرد خواند و زمينه خالفت را براى او فراهم مى به ابوبكر فرا مى
 اين عمل ؛ كه از ابوبكر پريوى كردندجايگاه ابوبكر در نفوس مردم، بزرگان مهاجران و انصار

 .اى نداشت و تأثريى نكرد  فايدهاللّه عليه وآله صلى خدا رسول

گوىي عايشه پدرش را براى مناز معين  آيا تو مى: به استادم گفتم: گويد احلديد در ادامه مى اىب ابن
 !او را انتخاب نكرده بود؟صلى اللّه عليه وآله خدا  كرد، در حاىل كه رسول

گفت و تكليف و وظيفه من   اين مطلب را مىعليه السالم بلكه على ؛گومي البته من اين را منى: گفت
 ١.ام  وىل من حاضر نبوده؛او در آن صحنه حاضر بود. غري از تكليف و وظيفه اوست

 چكيده پژوهش

ترين احاديثى را كه در اين مورد نقل شده  ترين و صحيح به راسىت كه ما در اين پژوهش، مهم
 در نتيجه هيچ حديثى را نيافتيم ؛ها را از نظر سندى بررسى كردمي آن گاه در آغاز، آن. بود، ارائه منودمي

ويان آن احاديث يا  زيرا كه را؛اى قطعى بدان تكيه كرد كه مورد پذيرش باشد و بتوان در چنني قضيه
با اين حال بودن اين حديث . هستند» خارجى«و يا » عثماىن«، يا »ناصىب«، يا »مدلّس«، يا »ضعيف«

 .اى ندارد خبشد و پذيرش مهه اين احاديث فايده در صحاح سودى منى

                                                           
 .١٩٨ ـ ١٩٦ / ٩: احلديد اىب شرح ج البالغه ابن.   ١
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ه ها را مورد بررسى قرار دادمي و با توجه ب ها، منت و داللت آن پوشى از سند آن آن گاه با چشم
آن سان كه شافعى و ديگر بزرگان فقه و  تكرار نشده است ـ اين كه اين قضيه يك قضيه بيش نبوده و

گوناگون يافتيم  ـ ما آن احاديث را متناقض و اند حديث كه پريو سخن او هستند به آن تصريح كرده
 .ها ممكن نبود اى كه هيچ وجه مجعى براى آن گونه كردند، به كه يكديگر را تكذيب مى

كنند كه حمال است پيامرب  از طرىف مالحظه كردمي كه داليل و شواهد خارجِى حمكم تأكيد مى
بنا بر اين خالصه امر .  به ابوبكر دستور دهد كه در جايگاه آن حضرت مناز خبواندصلى اللّه عليه وآلهاكرم 

 :اتفاق افتاده چنني است

وى به مهراه . بوبكر به فرمان آن حضرت غايب بودبيمار شد، اصلى اللّه عليه وآله هنگامى كه پيامرب 
خواند تا آن زمان كه در آخرين مناز،  پيامرب خود براى مسلمانان مناز مى. بن زيد در سپاه او بود اسامة

 وىل آن ؛را خواستعليه السالم  على ضعف و ناتواىن بر آن بزرگوار غلبه كرد و بيماريش شدت يافت و
 !حضرت را فرا خنواندند

 .پيامرب دستور داد كه يكى از افرادى كه در مدينه بود براى مردم مناز خبواند

در حاىل  خواند ـ  متوجه شد كه ابوبكر براى مردم مناز مىصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامرب اكرم 
ش از ـ در واپسني حلظات زندگى خوي  و فرد ديگرى تكيه كرده بودعليه السالمكه به امري مؤمنان على 

نه به خاطر اين كه  خانه خارج شد تا ابوبكر را از حمراب كنار بزند و خود براى مسلمانان مناز خبواند ـ
 بلكه به ؛ـ و به اين ترتيب براى مهگان اعالم كند كه مناز ابوبكر به امر او نبوده !به ابوبكر اقتدا كند

 !دستور ديگرى بوده است

 آگاهى يافتيم كه آن حضرت معتقد بودند كه دستور عليه السالمى در پايان از ديدگاه امري مؤمنان عل
، آن سان كه در احايث »على با حق است و حق با على«مناز ابوبكر از طرف عايشه بوده است و 

 ١.بسيارى بر اين حقيقت بني مسلمانان اتفاق نظر شده است

 و پيشوايان عليه السالمدرود خداوند متعال بر رسول و فرستاده امني او، و بر امري مؤمنان على 
 .ها از آن پروردگار جهانيان است معصوم او باد، و متام محدها و سپاس

                                                           
 / ٣: املستدرك، ٣٧٣٤ ، حديثعليهما السالمطالب  بن اىب ، كتاب مناقب، باب مناقب على٣٩٨ / ٥: سنن ترمذى.   ١

: جامع االصول، ٤٦٢٩ ، حديثعليهما السالمطالب  بن اىب ، كتاب معرفت صحابه، باب مناقب امرياملؤمنني على١٣٥
، كتاب ٤٧٧ ـ ٤٧٦ / ٧: مع الزوائدجم، ٦٣٨٢ مناقب، باب فضائل امجاىل صحابه، حديث ، كتاب فضائل و١٧٦ / ٧

 . و منابعى ديگر٣٢٢ / ٤: تاريخ بغداد، ١٢٠٣١ فنت، باب اتفاقات جنگ مجل و صفّني و غري اين دو مورد، حديث
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 نامه كتاب

 . قرآن كرمي.١

 . ج البالغه.٢

 »الف«

 .١٤١٦ ابن العرب مالكى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، سال : أحكام القرآن.٣

 . ابوحامد غزاىل، دار املعرفه، بريوت، لبنان: إحياء علوم الدين.٤

زى، مكتبه كليات األزهر، قاهره، مصر، چاپ اول، سال فخرالدين را:  األربعني ىف اصول الدين.٥
١٤٠٦. 

 .١٤١٥  ابن عبدالرب، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: اإلستيعاب.٦

 ابن حجر عسقالىن، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، : اإلصابه ىف متييز الصحابه.٧
 .١٤١٥ سال

 .١٤٠٨ لفكر، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال مسعاىن، دار ا: األنساب.٨

 »ب«

 . ابن عدمي، دار الفكر، بريوت، لبنان: بغية الطلب يف تاريخ حلب.٩

 »ت«

 .١٤١٧  خطيب بغدادى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: تاريخ بغداد.١٠

 . طربى، از منشورات كتابفروشى اروميه، قم، ايران: تاريخ الطربى.١١

 . خبارى، دار الفكر، بريوت، لبنان: تاريخ الكبري.١٢

عساكر، دار احياء التراث  بن حسن معروف به ابن  حافظ ابوالقاسم على: تاريخ مدينة دمشق.١٣
 .١٤٢١ العرىب، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال

 .١٤١٦چاپ چهارم، سال شعبه حراىن، مؤسسه نشر االسالمى، قم، ايران،   ابن: حتف العقول.١٤

 .١٤١٤ جالل الدين سيوطى، دار الكتاب عرىب، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : تدريب الراوى.١٥

 . ذهىب، دار احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان: تذكرة احلفّاظ.١٦

 .١٤١٥  ابن حجر عسقالىن، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سال: تقريب التهذيب.١٧

بن حسن طوسى، معروف به شيخ طوسى، دار الكتب اسالميه، قم،  ابوجعفر حممد:  تلخيص الشاىف.١٨
 .١٣٩٤ايران، چاپ سوم، سال 
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 . جالل الدين سيوطى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان: تنوير احلوالك.١٩

 .١٤١٥پ اول، سال  ابن حجر عسقالىن، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چا: ذيب التهذيب.٢٠

 »ج«

 .١٤١٧ اثري، دار الفكر، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال  ابن: جامع اُألصول.٢١

 .١٤٢٢ابن اىب حامت رازى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال :  اجلرح والتعديل.٢٢

 .١٤١٥ مسهودى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : جواهر العقدين.٢٣

 »خ«

 .١٤١٩ نسائى، جممع إحياء الثقافة إسالميه، قم، ايران، چاپ اول، سال : اخلصائص.٢٤

 »ر«

 .١٣٦٨ فتال نيشابورى، منشورات شريف رضى، قم، ايران، چاپ اول، سال : روضة الواعظني.٢٥

 »س«

 .١٤١٨اول، سال  ابن ماجه قزويىن، دار اجليل، بريوت، لبنان، چاپ : سنن ابن ماجه.٢٦

 .١٤١٦ ابوداوود، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : سنن اىب داود.٢٧

 .بن عيسى ِترمذى، دار الفكر، بريوت  حممد: سنن ِترمذى.٢٨

 .١٤١٤  نسائى، دار املعرفه، بريوت، لبنان، چاپ سوم، سال: سنن النسائى.٢٩

 .١٣٨٢ لدين حلىب، مكتبة التجارية الكربى، قاهره، مصر، سالبن برهان ا  على: السرية احللبية.٣٠

 »ش«

 . ابن عماد، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان: شذرات الذهب.٣١

 .١٤١٢ اول، سال  سيد شريف جرجاىن، منشورات شريف رضى، قم، ايران، چاپ: شرح املواقف.٣٢

التراث العرىب، بريوت، لبنان، چاپ دوم،  ابن اىب احلديد معتزىل، دار احياء : شرح ج البالغه.٣٣
 .١٣٨٧ سال

 »ص«

 .كثري، دمشق بن امساعيل خبارى جعفى، دار ابن  ابوعبداللّه حممد: صحيح خبارى.٣٤

 .١٤٠٧ مسلم نيشابورى، مؤسسه عز الدين، بريوت، لبنان، چاپ اول، : صحيح مسلم.٣٥

 »ض«

 .عقَيلى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان:  الضعفاء الكبري.٣٦



 TT

 »ط«

 . سبكى، دار احياء الكتب العربيه: طبقات الشافعيه الكربى.٣٧

 .١٤١٨ ابن سعد، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سال : الطبقات الكربى.٣٨

 »ع«

 .، لبنان بدر الدين عيىن، دار الفكر، بريوت: عمدة القارى ىف شرح البخارى.٣٩

 .١٤٠٦ ابن عرىب مالكى، دار الكتب السلفيه، چاپ اول، سال : العواصم من القواصم.٤٠

 »غ«

 .١٤١٦ عالمه عبداحلسني امحد اميىن، مركز الغدير، قم، ايران، چاپ اول، سال : الغدير.٤١

قمى نيشابورى، الباب حلىب، بن حممد  عالمه نظام الدين حسن:  غرائب القرآن ورغائب الفرقان.٤٢
 .مصر

 »ف«

 .١٤١٠ ابن حجر، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : فتح البارى.٤٣

بن حسني موسوى معروف به سيد علم اهلدى، كنگره بني املللى  ابوالقاسم على:  الفصول املختاره.٤٤
 .١٤١٣بزرگداشت شيخ مفيد، قم، چاپ اول، سال 

 امحد بن حنبل، جامعة ام القرى، مركز حبث العلم واحياء التراث االسالمى، مكه، :حابه فضائل الص.٤٥
 .١٤٠٣ عربستان سعودى، چاپ اول، سال

 .شاكر كتىب، دار صادر، بريوت، لبنان ابن:  فوات الوفيات.٤٦

 .ىبن عبدالشكور، مطبوع در حاشيه املستصف  حمب اللّه: فواتح الرمحوت بشرح مسلّم الثبوت.٤٧

 .١٤١٥ مناوى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : فيض القدير.٤٨

 »ك«

 .١٤١٨  ذهىب، دار الفكر، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: الكاشف.٤٩

 .١٤٠٩ خطيب بغدادى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، سال : الكفاية يف علم الرواية.٥٠

 .١٤١٩ ر الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال متقى هندى، دا: كرت العمال.٥١

 .١٤٠١ كرماىن، دار احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان، چاپ دوم، : الكواكب الدرارى.٥٢

 . مناوى، چاپ اول: الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية.٥٣

 »ل«



 TU

 .١٤١٦  ابن حجر، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: لسان امليزان.٥٤

 »م«

 .١٤١٢  هيثمى، دار الفكر، بريوت، لبنان، سال: جممع الزوائد ومنبع الفوائد.٥٥

 .١٤١٣  يافعى، دار الكتب اإلسالميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال: مرآة اجلنان.٥٦

 .١٤١١ حاكم نيشابورى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال : املستدرك.٥٧

 امحد بن حنبل شيباىن، دار احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان، چاپ سوم، : مسند امحد.٥٨
 .١٤١٥ سال

 .بن رزق اللّه عبدالرزاق:  مطالع األنظار ىف شرح طوالع األنوار.٥٩

ابورى، دار االفاق اجلديده، بريوت، لبنان، چاپ چهارم، سال  حاكم نيش: معرفة علوم احلديث.٦٠
١٤٠٠. 

 . ابونعيم اصفهاىن، بريوت، لبنان: معرفة الصحابه.٦١

 .١٣٩٩ مقرم، دار الكتاب اإلسالمى، بريوت، لبنان، چاپ پنجم، سال :عليه السالم مقتل احلسني .٦٢

 .١٣٦٨  چاپ اول، سال شهرستاىن، دار السرور، بريوت، لبنان،: امللل والنحل.٦٣

 .١٤١٥  نووى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: املنهاج.٦٤

 .١٤٠٩ ابن تيميه حراىن، مكتبه ابن تيميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال : منهاج السنة النبويه.٦٥

 .١٤٠٦  مالك بن انس، دار احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان، سال: املوطأ.٦٦

 .١٤١٦  ذهىب، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ اول، سال: ميزان اإلعتدال.٦٧

 »ن«

 .١٤٢٦ آية اللّه سيد على حسيىن ميالىن، نشر احلقايق، قم، چاپ دوم، سال : نفحات االزهار.٦٨

 .١٤٢٠  شوكاىن، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، سال: نيل األوطار.٦٩

 »و«

 . ابن خلّكان، دار صادر، بريوت، لبنان:ان وفيات االعي.٧٠
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