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 مقدمه

چه تا قيامت نياز بشريت است همه را آنو هر جاويد است  واسالم عزيز دين كامل 
  : دفرمايخداوند متعال در قرآن می. بيان فرموده است

  .چ چيزی را در اين كتاب فروگزار نكرديمبيان) هي( ١؛ما فَرطنَا فی الكتَابِ من شَئ
ت تابالْك كلَيٍءونَزَّلْنا عكُلَّ شَىياناً لهمـه   گـر نازل كرديم كه بيـان  وقرآن را بر تاين و ما  ٢؛ب

  . چيز است
چيزی نيست كـه  ، كه خداوند متعال هر چه نياز بشر است در قرآن ذكر فرموده استولی اين

ـتين پيـامبر اكـرم     و ايـن  . درآوردن آن را از قرآن مجيد داشته باشدتوان هر شخصی   6خلفـای راس
معرفـی  رهبـران امـت اسـالمی    وهـای الهـی   ها را حجتآن 6پيامبر اكرم وكه خداوند متعال هستند 
اَنزَلنَا الَيك و«: فرمايدمی 6زيرا خداوند متعال به پيامبر اكرم ؛ قدرت را دارندوتوان چنين ، اندفرموده

. نازل كرديم تا آن را بـه مـردم بيـان كنـی     وتاين قرآن را به و ما  ٣؛الذكر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ الَيهِم
ــان       ــه بي ــاز ب ــر دارد ني ــز را در ب ــه چي ــه هم ــرآن ك ــس ق ــامبر وپ ــردن پي ــن ك ــرم روش    ودارد  6 اك

و در را وارثان علم خـود معرفـی فرمـوده     ̂ بيت خود و اهل × نيز اميرالمؤمنين 6 اكرم پيامبر
بـا   6 اكـرم  وارثـان علـم پيـامبر   و اين . انددهها را رهبران جامعه اسالمی خوانحديث متواتر ثقلين آن
خواهد افتاد تا قيامت از هر چه اتفاق واز ما سؤال كنيد : اندای قرآن فرمودهاستناد به اين آيات شريفه

   ٤.پاسخ خواهيم دادو ما سؤال كنيد 

                                                 
  .٣٨. انعام، ١
  .٨٩حل، . ن٢
  .٤٤. نحل، ٣
، ٤٦٧، ص٤؛ االصابه، ج ٥٦٦، رقم ٢٩٧، ص ٧تهذيب التهذيب، ج ؛٢٤١، ص٣. تفسير عبدالرزاق، ج ٤

  . ٢٩١و ٢٤٩، ص ١١وج  ٥٩٩و ٤٥٩، ص ٨؛ فتح البارى، ج ٥٧٠٤رقم 
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چـه  اى هـر  ى برادر عامرى در بارها: انددر حديث صحيحی فرموده Α اميرالمؤمنين
همانا ما اهل بيت داناترين مردم به سخن خـدا  ، اند از من سؤال كنلش فرمودهرسووخدا 
  .وارد شده استفراوان اين قبيل احاديث در كتب مسلمين و از  ٥.رسولش هستيمو

نشـان   ونـه شود حقيقت را وارولی با اين حال وقتی به برخی كتب اصلی مراجعه می
انـد  را در رديف افراد عادی معرفی كرده 6بيت رسول خدا  و اهل Α اميرالمؤمنينوداده 
مسلمی كـه در مـورد ايـن خانـدان مطهـر وارد      واحاديث متواتر  و انكارمقابل در رد و در 
عنـوان  هـا بـه   از اين دسـته كتـاب   متأسفانه برخیو. اندتمام سعی خود را به كار برده، شده

بنـابر ايـن   . اده اسـت ترين كتب پس از قرآن كريم بين طوائفی از مسلمين جای افتصحيح
مقام واقعی اهل بيـت   و همچنينايگاه مؤلف آن جوها كتاب گونهی روشن كردن اينبرا

بررسی منصفانه و با گری صورت گيرد الزم است بين مسلمين روشن 6مطهر رسول خدا 
نويسنده آن برای جامعه اسالمی وكتب  گونهحقيقت اين، بيان علمیو با دور از تعصب و

شان در زمان حضور Α خاصه اميرالمؤمنينو 6 اکرم زيرا به اهل بيت پيامبر؛ دمعرفی گرد
بنی عباس به اندازه كافی ظلم واز آن در زمان حاكميت بنی اميه و پس  در جامعه اسالمی
ــت ــده اسـ ــم  و. شـ ــن ظلـ ــره ايـ ــد چهـ ــروزه بايـ ــی  امـ ــاه واقعـ ــار جايگـ ــا انكـ ــه بـ ــا كـ   هـ

باطل ومعرفی گردد تا حق وسالمی بيان در جوامع ا، است ^ ادامه پيدا كرده اهل بيت 
  . دنهر كدام به صورت واقعی خود معرفی شو

  هايی را كه به خاندانشود يكی از ظلمصنعانی كه از علمای وهابی محسوب می
: بيان كرده است گونهاين ظلم در حال حاضر نيز ادامه دارد،و آن  در تاريخ شده 6اكرم  پيامبر 

اند وحذف آل در وآل را روايت كرده 6كيفيت صلوات بر پيامبر محدثان (با اتفاق) حديث 
را در صلوات از روی » آل«ظاهرا محدثان وكه در كتب حديثی واقع شده جائز نيست صلوات چنان

  ين روشسپس ا وزيرا حكومت بنی اميه از ذكر اهل بيت كراهت داشتند ؛ اندتقيه حذف كرده

                                                 
  .٣٦٢، ص ١؛ المعرفة والتاريخ فسوی، ج ٢٤٠، ص ٦. طبقات الكبرى ابن سعد، ج ٥
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   ٦.  ...روش هيچ وجه صحيحی نداردو اين ار پيدا كرد گان استمرتبا پيروی متأخرين از گذش 
  در صلواتی كه بارها همه روزه در نماز آن را تكرار^  وقتی محدثين از ذكر اهل بيت

فضائل  اخباروپس در روايت احاديث  ،اندرا ترك كردهو آن از ترس حاكمان تقيه كرده ، كنندمی 
  .! خواهد بود چگونهها حالشان آن جايگاه رفيعو

كه يكی از  محمد بن اسماعيل بخاری» صحيح«به بررسی كتاب  نوشتاردر اين 
مورد وترين كتاب پس از قرآن كريم معرفی گشته صحيحوترين كتاب روايی مهم

  .پرداخته شده است، جايگاه مؤلف آن و همچنيناست پذيرش نيز واقع شده 
جامع «جهت كتاب به خصوص به ، امام بخاری شخصيتی است كه در بين مسلمين

اين توجه تا حدی است كه بخاری . قرار گرفته استفراوان اش مورد توجه »الصحيح
محدثين نيز و و رجالعملكردش ميزان شناخت حديث صحيح از غير صحيح وكتاب و

شناخته وعالم دين مطرح عنوان حتی افرادی كه در جوامع مسلمين به  قرار گرفته است.
گاهی روايت نشدن  وسنجند صحيحش میو و رجالخاری احاديث را با ب، اندشده

اين روش امروزه بين  دانند.ا سبب صحيح نبودن حديث میحديثی از جانب بخاری ر
مزاقشان سازگار واگر در مورد حديثی كه با عقائد  .وهابيت پررنگ گشته است سلفی
صحيح «خصوص  و به، ضعفی پيدا نكردند، عدم وجود آن حديث در صحيحين، نيست
اين يك واقعيت تلخی  دهند.قرار می 6سنت پيامبر اكرم ورا طعن بر حديث » بخاری

  خود قرار بدون توجه آن را سيره دينیوهستند واست كه مسلمين با آن مواجه بوده 
   اند.داده

امام بخاری در طول زندگی خود دارای اعتقادات  :اوال اين در حالی است كه
» صحيح بخاری« : در كتابثانياً .ذكر شده است او حال عجيب بوده است كه در شرح

مانند از بزرگان اهل سنت به اخبار اسرائليات وارد شده است كه در مواردی افرادی 
» صحيح بخاری« اباحاديث فراوانی در كت :ثالثاً .اندثعالبی به آن تصريح كردهوقرطبی 

                                                 
  .١٩٣، ص ١، ج . سبل السالم صنعانی٦
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 :رابعاً .ناقض آشكار داردت» صحيح بخاری« د است كه حتی با احاديث ديگر خودموجو
 وافراد فراوانی بخاری در صحيحش حديث روايت كرده است كه خودش  واز رجال 

از  ومتهمين  وهمچنين از برخی كذابين  واند ها را ضعيف معرفی كردهديگران آن
با اين وجود  روايت شده است.» صحيح بخاری«در فراوان احاديث نواصب نيز  وخوارج 

 ورا پذيرفته و سيره چرا اين دسته از مسلمين اين اعتقاد و چگونهكند كه انسان تعجب می
  اند. در موردش دقت نكرده

   وشناس  ثييك عالم حداز ديدگاه اهل سنت درست است كه امام بخاری 
ولی واقع اين است ، های زياد شده استستايشومدح  او موردو در دان بوده است رجال

محدثين در شناخت ولذا ما تنها به برخی از نظرات علما  واست، ها افراط كه برخی از آن
اين كتاب را به بررسی اول  فصل واز اين ر .جايگاه علمی امام بخاری بسنده خواهيم كرد

نظرات  واعتقادی محمد بن اسماعيل بخاری اختصاص داده  وشخصيت علمی  وزندگی 
  ن جايگاه بخاریهمچني وكتاب صحيحش  واو  علما را در موردومحدثين 

  فضائل اين خاندان مطهر ذكر خواهيم كرد تا با آشنايی و احاديث  ^ با اهل بيت 
رجال  واحاديث  وبررسی كتاب و، وارد بحث او اعتقادات وبا شخصيت امام بخاری 

   .صحيحش شويم
 وم يبخيری مسلمين را خواهان عاقبت واز خداوند متعال توفيق در عمل خالصانه  
   .مورد استفاده جامعه اسالمی قرار بدهد وشاء اهللا اين نوشتار را مفيد نكه ااين
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  جايگاه صحيح و شخصيت امام بخارى: لاو لفص

  نشأت زندگی علمی و شخصيت
در بخارا متولد . ق. ه ١٩٤ سال شوال، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره، امام بخارى

زمان شروع به  همانو از  الهام شدهاو  حفظ حديث برگی در ده سالاند كه كرده ادعا .شده است
، مصر، شام، برای طلب حديث به حجازاو  ٧.هجری از دنيا رفته است ۲۵۶ سالو در  حفظ نموده
از جهت او  .ده استشوارد  بسياربغداد  و كوفه و به نيشابور سفر كردهو بغداد، كوفه، بصره، الجزيره
لذا  و ٨.ابوعبيد گرفته است و ابر گفته ابن حجر از امام شافعیمباحث فقهی خود را بن، فقه و مذهب
محدثين ديگر را و برخی  ابن قيم بخاریولی ، ها ذكر كرده استرا در طبقات شافعیاو  سبكی

  ٩. استرده آو را در طبقات حنابلهاو  ابويعلی نيز و ابن مقلد محض احمد بن حنبل دانسته است

  علت تأليف و صحيح جايگاه
دويست هزار حديث غير صحيح در  و صد هزار حديث صحيح: گفته استبخارى  امام
و آن  كردمخاب احاديث اين كتاب را از بين ششصد هزار حديث انت: گويدمی یو ١٠.حفظ داشتم

اين كتاب تنها در : گويدباز می ١١.خدا حجت قرار دادم و بين خود و سال نگاشتم شانزدهرا در 
صحيح ديگر را نيز به جهت طوالنی نشدن كتاب ترك و احاديث  مكرد احاديث صحيح را وارد

  ١٢.دمنمو
                                                 

  . ٣٩٣، ص ١٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٧
  . ٢١٣، ص ١. فتح الباری ابن حجر، ج ٨
  . ١٠٦، ص ١. طبقات الحنابله ابن ابى يعلى ج ٩
ها . البته واقعيت٤١٥ ، ص١٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٦٠، ص ٢. طبقات الشافعية الكبری سبكی، ج ١٠

  . ندكاين ادعا و امثال آن را رد مى
  . ١٦٢، ص ٢؛ طبقات الشافعية الكبری، ج ٤٠٢، ص ١٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١١
  . ٤٠٢، ص ١٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٦٢، ص ٢. طبقات الشافعية الكبری سبكی، ج ١٢
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حافظ عراقی اين سخن  كهاست سيوطی نقل كرده : اوال :البته اين سخنان اشكاالتی دارد
جماعت  و ابندور از واقع دانسته است. که صد هزار حديث صحيح در حفظ داشته باشد  را بخاری

بلكه غير  و احاديث صحيحی كه در دسترس ماست: ه استدر رد اين ادعای امام بخاری گفت
آن جميع ، تتبع شود آن و غير اجزای حديثی و، جوامع، مسانيد، سنن یهااگر كتاب، صحيح

خيلی بعيد است كه يك نفر  و رسدبلكه به پنجاه هزار نمی و احاديث بدون مكررات به صد هزار
ی از بسياراگر امام بخاری : ثانياً و ١.باشد را حفظ كرده است ای امت رفتهچه از دست همهآن

توانست مقدار زيادی از می، پرهيز از طوالنی شدن كتاب ترك كرده بود دليلاحاديث صحيح را به 
سوم احاديث صحيحش را كه تكراری  وحدود د و آن احاديث صحيح را در كتابش ذكر كند

حتی  و از بيست مرتبه تكرار شده برخی احاديث بيش» صحيح بخاری« زيرا در؛ هستند ترك كند
که در متن کتاب  اساسی ندارد و برخی از اين اخبار كه بيش از بيست بار تكرار شده هيچ اصل

 به هيچ وجه صحيح بودن كل روايات اين كتاب نيزکه خواهد آمد چنان و همچنين خواهد آمد
  . قابل قبول نيست

  : بخاری نقل شده است از زبان خودنظريه  ود، حدر مورد انگيزه امام بخاری در نگارش كتاب صحي
ای کاش : نداز اصحاب ما گفت برخی. نزد اسحاق بن راهويه بودم: گويدامام بخاری می. ۱

به شروع  و شدواقع  اين سخن در قلب من !كرديدرا جمع می 6كتاب مختصری از سنن پيامبر 
   ٢. نگارش اين كتاب كردم و جمع

من پيش روی آن گويا كه را در خواب ديدم  6پيامبر : گويدمی بخاری در خبر ديگر. ۲
سپس از برخی . كنمآن از آن حضرت دفاع میو با  ی استكندستم بادو در  حضرت استاده بودم

سبب شد كه و اين ؛ دروغ را دور خواهی كرد 6پيامبر و از ت: گفتند. آن سؤال كردم بارهمعبرين در 

                                                 
  . ١٠٠و ٩٩، ص ١. تدريب الراوی سيوطى، ج ١
  . ٤٠١، ص ١٢سير اعالم النبالء، ج  ؛٩١، ص ٢؛ تهذيب االسماء واللغات، ج ٨، ص ٢. تاريخ بغداد، ج ٢

٤٠١ .  
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  ١. را بنويسم »صحيح«كتاب 

ا روشن است که اگر زير؛ اندمتفاوتخبر  ومتأسفانه اين د: اوال ،كنيدكه مالحظه مینانچ
کرد که به اين سبب آن را بيان می و بخاریچنين اتفاقی پيش بيايد پشت سر هم پيش خواهد آمد 

 امام بخاری »صحيح«: ثانياً ای مرا تقويت کرد.بعد از آن اين اراده سبب دوم نيزوشروع کردم 
: ثالثاً. ب کم نيستيزيرا در آن اکاذ؛ كندرد میقطعا سخن مؤلف را و داشتن علت دوماقعيت و

صحيح « كتابو مقدس نشان دادن عمل برایسبب دوم را و مانند موارد ديگر انگيزهاحتماال 
  . اندنقل كردهوی  ديگران از زبانو يا  بعدها يا خود ايشان» بخاری

  »صحيح بخاری«تعداد روايات 
را شمارش » صحيح بخاری« احاديث: وطی از شيخ االسالم نقل كرده كه گفته استسي
   ٢.حديث است ۲۵۱۳بدون مكرر و حديث ۶۳۹۷با مكررات ، متابعات و بدون معلقاتو آن  كردم

 ۹۰۸۲مكرر و متابع، همراه با معلق» صحيح بخاری« جميع روايات: ابن حجر نيز گفته است
 ۱۶۰حديث است كه  ۲۵۱۳معلق آن بدون مكررات  و ولجميع احاديث موص و حديث است
 واز سه د، حجر و ابن بيان موافق هم از سيوطی وپس بنابر اين د ٣. متابعات است و حديث آن معلق
آيا ممكن است كه امام بخاری صد  با اين وجود .تكراری هستند» صحيح بخاری« برابر احاديث

از ذكر آن ی پرهيز از طوالنی شدن كتاب، براو ، هزار حديث صحيح در حفظ داشته باشد
و همچنين برخی  ؟! ندستتكراری ه سوم احاديث كتابش ود كهبا اين، خودداری كرده باشد

خورد مانند رجم ميمون در زمان جاهليت به اخباری در صحيحش وارد کرده که به درد کسی نمی
   ٤ خاطر زنا !؟

                                                 
  . ٥؛ مقدمه فتح الباری ابن حجر، ص ٩١، ص ٢. تهذيب االسماء واللغات نووى، ج ١
  . ١٠٣، ص ١. تدريب الراوی سيوطى ، ج ٢
  . ٤٥٤، ص ١٣. فتح الباری ابن حجر، ج ٣
. دقت داشته ٣٨٤٩، ح يةالْجاهل فى الْقَسامةُ بابصحيح بخارى، كتاب المناقب، مناقب االنصار، . ٤
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  »صحيح بخاری«مکان نگارش 
 كه قبلش غسل نمودممگر اين، هيچ حديثی در اين كتابم ننوشتم: است همچنين بخاری گفته

ما : اندچندين نفر گفتهو ٢.تمام كتابم را سه مرتبه نگاشتم: است و گفته ١. ركعت نماز خواندمو دو 
برای هر  و نگارش نمود و جمع 6منبر پيامبر  و شاهد بوديم كه بخاری صحيحش را در بين قبر

كتاب صحيحم را در مسجد الحرام : گويدباز امام بخاری می ٣. خواندمی ركعت نماز وحديث د
ركعت و دو  كه قبلش از خداوند طلب خير نمودممگر اين، حديثی در آن قرار ندادم و هيچ نگاشتم

: محمد بن طاهر گفته است: گويدنووی می ٤ .بر صحت آن حديث پيدا كردمو يقين  نماز خواندم
است شده  و گفته كه در مكه تأليف نموداست شده  و گفته خارا نگاشتبخاری صحيحش را در ب

اين منافاتی : ابن حجر گفته استولی  ٥.صحيح است ای اين مواردهمه: گويدنووی می. در بصره
ظاهر اين  ٦.نهايی كرده استو نويسیبار دوم پاكو سپس  به كاغذ باطله نوشته بتدازيرا در ا؛ ندارد

  هممکه نگاشته باشد و يا رساند اين ادعا که او صحيحش را در مدينه میچنين  اخبار مختلف
 پی بردهواقعيت حجر نيز به اين  و ابنکند با واقعيات سازگار نيست وهم اخبار فوق آن را رد می 
كند كه ابن حجر بيان می .توجيه نموده استو چنين  كند مشکلرفع  گونهبه اين  استخواسته و

در مسجد الحرام : گويدزيرا سخن امام بخاری كه می؛ سال اقامت نداشت زدهشانبخاری در مكه 
در مدينه در كنار قبر  و همچنين سال نگاشتنش نيز تعارض دارد شانزدهبا در .. . كتاب را نگاشتم

                                                                                                                            
باشيم كه اين افسانه را كسى جز بخارى نقل نكرده و بخارى آن را در تاريخ كبيرش نيز وارد كرده و 

شرح حال عمرو بن ميمون بر ضعف سندش به  ١٥٩، ص ٤شعيب ارنؤوط در حاشيه سير ذهبى ج 
  ست.خاطر كثير الخطا بودن نعيم بن حماد و مدلس بودن هشيم حكم كرده ا

  . ٤٠٢، ص ١٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٦٢، ص ٢. طبقات الشافعية الكبری سبكی، ج ١
  . ٤٠٣، ص ١٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢
  . ٤٠٤، ص ١٢. سير اعالم النبالء، ج ٣
  . ٤٩٠. مقدمه فتح الباری ابن حجر، ص ٤
  . ٩١، ص ١. تهذيب االسماء واللغات نووی، ج ٥
  . ٤٩٠، ص . مقدمه فتح الباری٦
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  ١. در حجاز شش سال اقامت نمودم: گويدبخاری میخود زيرا ؛ بودن آن 6 اكرم پيامبر
كه احاديث اين كتاب مورد آن رایبو ديگران  امام بخاری، شودیاز اين اخبار استفاده م

اند كه اين احاديث با اين خصوصيات در چنين مكان مقدس كردهوانمود  چنين، توجه قرار گيرد
كه با تصريح ابن هم اين و دارند هم مشکل اين اخبار، كه روشن استچنانولی ، نگاشته شده است

روايت فراوان حمد بن يحيی ذهلی با تدليس در صحيحش احاديث امام بخاری از م ٢ذهبیو حجر
در مدينه تأليف نكرده و يا  كند كه امام بخاری صحيحش را در مكهداللت میو اين . كرده است

اختالف و اين  بودهه  ۲۵۰به نيشابور در سال او  رودو با ذهلی در آخريناو  اختالفزيرا ؛ است
كه پس اين. ذهلی با تدليس در صحيحش حديث روايت كندكه امام بخاری از  است سبب شده
 و پس از استخاره 6 اكرم كنار قبر پيامبرو يا  اهللا الحرامدر بيت» صحيح بخاری« :است گفته شده
جهت مقدس جلوه دادن ، است نگاشته شده ،ركعت نماز برای هر حديث وخواندن د و غسل

  . سازگاری نداردواقعيت و با  كتاب بوده

  ی و نقل ناقص رواياتبخار
 حـديث  رب:  يومـا  إسـماعيل  بن محمد قال: بخارى والي جعفر أبي بن أحيد وقال
 أبا يا: له فقلت. بمصر كتبته بالشام سمعته حديث ورب بالشام، كتبته بالبصرة سمعته
چـه   روزی گفـت:  گويد: محمد بن اسـماعيل ؛ والی بخارا میفسكت: قال بكماله؟ اهللا عبد

در بصره شنيدم ولی در شام آن را نوشتم و بسا حديثی کـه در شـام شـنيدم و     بسا حديثی که
  در مصر نوشتم.

يـامبر  پشود كه بخارى فراوان احاديث را با الفاظ خودش با نسـبت بـه   از اين خبر استفاده مى
نقل بـه معنـا آن هـم بـدون تصـرف در معنـاى حـديث نـزد         روايت كرده است. البته  6اكرم 

 ،هـا جـائز نيسـت   و نزد بيشـتر آن جائز  و آن هم در موارد خاص اهل سنتبرخى از محدثين 

                                                 
  . ٤٠٧، ص ١٢؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٤٨٩. همان، ص ١
  . ٨٤٣، رقم ٤٤٨، ص٩، شرح حال امام بخاری؛ تهذيب التهذيب، ج٣٩٦، ص١٢. سير اعالم النبالء، ج٢
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در  گـاه تکـراری  اين روش فراوان در روايات تصرف كرده و يك حـديث را   اولى بخارى ب
همچنـين در  و هـايش  الفاظ نقـل کرده, ولی در تمام موارد  ذکر موارد مختلف از صحيحش

ست که بخاری چه قدر از سـخنان خـود را در   حاال روشن نيزياده و نقصان با هم فرق دارد. 
  احاديث و اخبار صحيحش اضافه کرده و از اصل حديث کاسته است!

  دور از واقع انسخن وافراط 
بخاری در شناخت حديث بيست درجه داناتر از احمد بن : گفته است ١احمد بن نصر خفاف

از جانب من هزار او  نی بگويد برسخاو  كه در موردو هر  بود وآن دو غير  اسحاق بن راهويهو حنبل
  ٢. لعنت

 و شوندخيلی از اساتيدم متوجه نمی، اگر تاريخم نشر شود: گويدامام بخاری می
را به امير عبداهللا بن او  اسحاق بن راهويه تاريخو را (نيز) سه مرتبه نگاشتمو آن  نشدند
 س آن را نشان دادسپ؟ سحر نشان دهم وخواهی كه به تآيا نمیو گفت:  كردوارد  طاهر
    ٣. من نگارشش را متوجه نشدمو گفت:  امير تعجب كردو

گفته شده واقع  كتبش سخنان دور ازو باال بردن مقام امام بخاریبرای  گونهاين
آورده  مدح آنو در  سخنان ديگر نيز گفتهاو  تاريخ امام بخاری خود بارهدر . است
 های مهتابی نگاشتمشبدر  6قبر پيامبر  كتاب تاريخ را در كنار، در همان زمان: است
به خاطر ولی ، كه نزد من در مورد آن داستان استست مگر اينه كم نامی در تاريخمو

 نتريكه در شرح حال راويان مهمحال آن ٤. طوالنی نشدن كتاب از ذكرش پرهيز كردم

                                                 
داشت، يعنی روزهای عيد كه روزه آن حرام است گويد: او روزه دهر می. ذهبی در مورد خفاف می١

  . ٢٨٤، رقم ٥٦١، ص ١٣فت؛ سير اعالم النبالء، ج گررا نيز روزه می
  . ٤٣٥، ص ١٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٦٢، ص ٢. طبقات الشافعية الكبری سبكی، ج ٢
  . ٤٠٣، ص ١٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣
  . ٨، ص ١؛ مقدمه تاريخ الصغير بخاری، ج ٤٧٩. مقدمه فتح الباری، ص ٤
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جم ااكثر ترغير ثقه بودن راوی است كه در تاريخ امام بخاری در و يا  مطلب ذكر ثقه
اين حال امام بخاری حتی برای تاريخش اين مقام و با ، است حتی به اين مهم توجه نشده

  . چه رسد به صحيحش، را قائل است
هزار لعنت از جانب من بر هر كسی كه در باره : احمد بن نصر گفت كهاين اما

لمای فراوانی عو با اين سخن محدثيناو  باشيم كه بايد دقت داشته، بخاری سخنی بگويد
حتی مسلم و دارقطنی، ابوزرعه، ابوحاتم، معاصرين بخاری مانند ذهلی و غير از معاصرين
، آری. را مورد شتم قرار داده استو ديگران و ذهبی  صاحب صحيح، بن حجاج

 توجه ندارد كه گروه بزرگی از محدثينو كردهوغل گونهسفانه در حق يك نفر اينأمت
  . دهدمورد شتم قرار می، نخواهد بود از بخاری تركمعلما را كه مقامشان و

. اساس استيك سخن بی، بخاری در حديث از احمد بن حنبلهمچنين داناتر بودن 
ابوحاتم ، است گويد كه صد هزار حديث صحيح در حفظ داشتهاگر امام بخاری می

در هبی و ذ ١پدرت يك ميليون حديث در حفظ دارد: گويدرازی به عبداهللا بن احمد می
 اال آثار مرفوع و فتاوای تابعين نيز استو منظور مكررات: توجيه اين سخن گفته است

 ذهبی اشاره بايد دقت داشته باشيم كه در اين سخن. رسدنمیعدد قوی به ده يك اين و
  »صد هزار حديث صحيح در حفظ داشتم.«: كه گفت نيز است ادعای بخاری رب ردیو

عبداهللا بن حماد آملی كه شيخ گويا اند كه دهكر وتا حدی در حق بخاری غل
كاش من : گفته باشد ٢ ،حديث روايت كردهاو  در صحيحش از و بخاری بخاری است

اجازه بده من پايت را : بن حجاج گفته باشدو مسلم . يك تار از موهای بدن بخاری بودم
  ی فقه شافعی برخی را توبيخ كرده باشند كه تا ك 6پيامبر : اندباز گفته ٣ .ببوسم

                                                 
  ، شرح حال احمد. ٤٩، ص ١١ . سير اعالم النبالء ذهبی، ج١
كه او حدود بيست سال پس از بخاری وفات كرده است، بخاری خود را به حديث او . با وجود اين٢

  نيازمند ديده كه حديث او را در صحيحش وارد كرده است. 
امام مسلم حتی از بخاری در صحيحش عمدا حديث  ،كه خواهد آمد بنابر تصريح ذهبی. چنان٣
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بخاری گفته و امام  ١كتاب من جامع بخاری است ...خوانیكتاب مرا نمیو خوانیمی
تر از ها ده هزار يا بيشهر كدام آنو از  از هزار يا بيشتر از هزار شيخ حديث نوشتم: است

پس امام بخاری بيش از ده ميليون حديث نوشته ، بنابر اين سخن ٢. ده هزار حديث نوشتم
 »صحيح بخاری«حاال شما تصور كنيد كه ده ميليون حديث بيش از هزار برابر و است
ايشان اين مقدار حديث را كجا ممكن است نوشته و شود كه امروزه در دست استمی
در بصره پنج سال اقامت : گويد؛ زيرا امام بخاری می!كرده استحمل می چگونهو باشد
سال حج انجام و هر  كردمكتاب تأليف مىو م بودههايم همرادر حالی كه كتاب، داشتم
اساس سخنان بیو از اين قبيل افراط ٣ .گشتماز مكه به بصره برمیو سپس  دادممى

  . انددر شرح حال امام بخاری ذكر كردهفراوان متأسفانه 
بخاری در راه نيز كتابش را  شود كهتفاده میهمچنين از سخن فوق امام بخاری اس

شايد در بيت اهللا الحرام ، قات كه در موسم حج در مكه بودهاو ازرخی و ب نمودتأليف می
بيت و كتاب را مكهتأليف مكان و به طور مطلق زمانو سپس  نيز به اين كار مشغول شده

  . اهللا الحرام معرفی كرده است تا به كار خود قداست بيشتر دهد

  شروط امام بخاری در صحيح 
  :گويدابن حجر می

بخاری : ك بن احمد در مورد شرط بخاری در صحيحش گفته استمعمر مبارابو 
ثاقتشان و حديثی را نقل كند كه ناقلين آن تا صحابیاست شرط قرار داده 

                                                                                                                            
  است.  روايت نكرده

  .٤٩٠؛ مقدمه فتح البارى، ص٣١٥، ص١٦شرح حال بخاری وج ٤٣٨، ص١٢، ج. سير اعالم النبالء١
؛ تاريخ ابن ١٦٣، ص ٢؛ طبقات الشافعية الكبری سبكی، ج ٤٠٧، ص ١٢. سير اعالم النبالء، ج ٢

  . ٥٨، ص ٥٢عساكر، ج
  . ٧٣، ص ٥٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٣
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  ١. ...منقطع باشد و غير اسناد حديث متصلو، مورد اتفاق باشد
شرط بخاری در صحيح اين است كه اسناد : وحافظ ابوبكر حازمی گفته است

 و اختالط نكرده باشد و مدلس باشد و غير صادق و انراوی مسلم و متصل
اعتقادش  و همش كمو و، ذهن سليم باشد و دارای حفظ و ضابط و عادل

  ٢.سالم باشد
امام بخاری مورد بررسی دقيق  »صحيح«كتاب ، اگر با در نظر گرفتن اين شروط

و  .لف باشدباقی خواهد ماند كه بنابر شرط خود مؤو حديث  خيلی كم راوی، قرار گيرد
  . ها اشاره خواهيم داشتدر جای خود به برخی آنما 

  جايگاه علمى امام بخارى
 خداوند متعال حجت دانستهو امام بخاری كه احاديث كتاب خويش را بين خود

نظراتی از خود به جای  و همچنين احاديثی در صحيحش روايت كرده است، است
  . اشدبمیاو  گر جايگاه علمیه كه بيانگذاشت
بقرة لم تثبت او  أن صبيين شربا من لبن شاة ولو: گويدمىحنفى  ىسرخس. ١

 كما ال يتحقق النسب بين آدميو به حرمة الرضاع ألن الرضاع معتبر بالنسب
كان محمد بن و بين البهائم فكذلك ال تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائمو

هذه المسألة كانت و تثبت الحرمة: إسماعيل البخاري صاحب التاريخ يقول
 سبب اخراجه من بخارا فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه اهللا

لست بأهل له فلم ينته حتى سأل : قالو حفص رحمه اهللاوجعل يفتي فنهاه أبو

                                                 
  . ٧و ٦ . مقدمه فتح الباری ابن حجر، ص١
  . ٧و ٦. همان، ص ٢
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كودك از  وگر دا ١؛أخرجوهو عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس
زيرا ؛ شوديرخوارگی محقق نمیحرمت ش، شير بخورند وگاو يا  يك گوسفند

محمد بن اسماعيل بخاری صاحب ولی  ،..گرددخواری از نسب محقق میرشي
 يك پسر از يك گوسفندو (يعنی اگر يك دخترشود حرمت ثابت می: گفتتاريخ می

و  ).هم محرم خواهند شد و به خواهر رضاعی گشتهو برادر، شير بخورند وگاو يا 
و  در زمان ابوحفص كبير به بخارا آمداو  .از بخارا شدوی  مسأله سبب اخراجاين 

اهل فتوا  وتو گفت:  را از فتوا دادن منع نموداو  ابوحفصو كرد به فتوا دادنشروع 
ای فوق را از بخاری مسألهاو  كهگوش نداد تا ايناو  بخاری به حرفولی ، نيستی

مردم جمع  پس. محرميت فتوا دادو به ثابت گشتن حرمت و بخاری سؤال نمود
  .را از بخارا بيرونش راندندو او  شدند

البته موارد ديگر نيز در سبب اخراج بخاری از بخارا گفته شده است كه در جای  
  .خود خواهد آمد

؟ أينا أسرع بك لحوقا: 6قلن للنبی  6أن بعض أزواج النبی : عن عائشة. ٢
لهن يدا فعلمنا بعد فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطو. أطولكن يدا: قال

 ٢؛ كانت تحب الصدقةو كانت أسرعنا لحوقا بهو أنما كانت طول يدها الصدقة
چه كسی از ما زودتر به شما : از آن حضرت سؤال كردند 6برخی از همسران پيامبر 

. تر از ديگران باشدكه دستش دراز كسی آن: فرمودند 6حضرت ؟ شودملحق می
 تر از ديگران استديدند كه دست سوده درازو فتندها يكديگر را اندازه گرپس آن

قبل از  سودهو سپس دانستيم كه منظور از طول دست صدقه است :گفته استعائشه و
  . صدقه را دوست داشت وا و ملحق شد 6ای ما به پيامبر همه

                                                 
  . ٤٥٦، ص ٣؛ شرح العناية علی الهداية، ج ٦٣٨، ص ٧. المبسوط سرخسی حنفی، ج ١
؛ تاريخ الصغير ١٤٢٠، ح ٥١٥، ص ٢. صحيح بخاری، كتاب الزكاة، باب: ای الصدقة افضل، ج ٢

  . ٧٥، ص ١بخاری، ج 
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المؤمنين عائشه نقل كرده است از ام وا واين خبر را تنها عامر شعبی از مسروق 
شعبی هيچ حديثی از : ر شرح حال شعبی خواهد آمد ابراهيم نخعی گفته استكه دچنانو

ولی در ، ها معنعن نقل كرده استشعبی اين حديث را در تمام نقل. مسروق نشنيده است
، المؤمنينآن زن ام: است و گفتهشعبی اين خبر را صحيح نقل كرده  ١نقل ابن سعد 

غلط به  هشعبی اين خبر را بشود كه می روشن، بنابر اين. زينب بنت جحش بوده است
. اين زن را سوده گفته باشداو  حديث نشنيده است نسبت داده است كهاو  مسروق كه از

، منظور از اين حديثو استهجری از دنيا رفته  ٥٤كه سوده سال  ولی واقع اين است
يا سال بيست از دن، عمر بن خطاب بوده است كه در زمان خالفت زينب بنت جحش

  . رفته است
جای تعجب از و اين حديث غلط است: گفته است در مورد اين حديث ابن جوزی

باطل بودن اين خبر را درك و خطابی نيز فاسدو متوجه اين نشده چگونهبخاری است كه 
كه به آن حضرت است كسی دانسته اول  سوده راو خبر را از اعالم نبوتو اين  نكرده

؛ ملحق شد 6اول كسی كه به پيامبر  و است غلطو همو، تمام اين، ملحق شده است
، است المؤمنين عائشه روايت كردهكه مسلم از طريق عائشه بنت طلحه از امچنان

ابن حجر از برزه بنت  ٢. زينب بوده است، بخششو ترين زنان آن حضرت در عطاطوالنی
ؤمنين عائشه سه سند نقل ملابر اين از اممضافاً و قاسم بن معنو عبدالرحمن بن ابزیو رافع

بوده كه بيش  وا و استدر زمان عمر بن خطاب از دنيا رفته بنت جحش كرده كه زينب 
در اين  6كنيد منظور پيامبر اكرم كه مالحظه میچنان ٣.كرده استاز هر كسی انفاق می

                                                 
  .١٠٨، ص ٨. طبقات الكبری ابن سعد، ج ١
  .٢١٣، ص ٢؛ حاشيه سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢٢٧، ص ٣جر، ج . فتح الباری ابن ح٢
؛ مسند ابن راهويه، ج ٦٤٧٠، ح ١٤٤، ص ٧؛ صحيح مسلم، ج ٢٢٧، ص ٣. فتح الباری ابن حجر، ج ٣
 ٥٥، ص٨؛ طبقات الكبری ابن سعد، ج ٥٠، ص ١٥وج  ١٠٨، ص ٨؛ صحيح ابن حبان، ج ٤٨، ص ٤
  . ٢٤٨، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ١١٠و ١٠٨و
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- ولی بخاری آن را به غلط ام، المؤمنين زينب بنت جحش بوده استحديث شريف ام

سوده وحتی درك نكرده كه فاصله بين مرگ زينب ون سوده معرفی كرده است المؤمني
در صحيحش روايت كرده تكذيب او  اين خبری را كه، نيزو آن چه مقدار زياد است 

كه در متن  كم نيستبی اساس و اخبار غلط گونهاز اين» صحيح بخاری« البته در. كندمی
  . ها اشاره شده استكتاب به آن

 6أتيت عبد اهللا بن أبی فانطلق إليه النبی  ول: 6قيل للنبی : قال أن أنسا. ٣
  هی أرض سبخة فلما أتاهو ركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معهو
رجل من األنصار  اهللا لقد آذانی نتن حمارك فقالو إليك عنی: قال 6النبی  

ن قومه أطيب ريحا منك فغضب لعبد اهللا رجل م 6اهللا لحمار رسول اهللا و: منهم
 األيدیو احد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريدو فشتمه فغضب لكل

به  ١؛المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماطائفتان من ن او : النعال فبلغنا أنها نزلتو
را به اسالم دعوت  وا ورفتی (اش به نزد عبداهللا بن ابی میك: گفته شد 6 اكرم پيامبر
، از نزد من دور شو: گفت وا و رفتندوی  مين به نزدحضرت همراه مسل. نمودی)می

پيامبر  االغحتماً : به خدا سوگند مردی از انصار گفت. را آزار دادت ماالغهمانا بوی 
مرد انصاری را دشنام و مردی به خاطر ابن ابی غضبناك شد. خوشبوتر از توست 6
 شدواقع  شتمو گروه ضرب وبين دو طرف افرادی به غضب آمدند وبرای هر دو داد
ها پس بين آن، گروه از مؤمنين با هم جنگيدند واگر د«ما خبر رسيد كه اين آيه  و به

  .ها نازل شدآن بارهدر اين داستان در » صلح نماييد
اش امام بخاری اصحاب عبداهللا بن ابی را كه قبل از اسالم ظاهری، بنابر اين حديث

  ابن حجر در شرح اين حديث . ه استمؤمن معرفی كرد، است شدهواقع  اين داستان
زيرا ؛ است ای شريفه در اين داستان اشكال كردهابن بطال بر نزول اين آيه: گويدمی

                                                 
  . ٢٦٩١، ح ٩٥٨، ص ٢. صحيح بخاری، كتاب الصلح، باب: ما جاء في االصالح بين الناس، ج ١
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ها در آن كه آن هشدواقع  بن ابی زمانی عبداهللاو اصحاب  6مخاصمه بين اصحاب پيامبر 
صحاب عبداهللا چون ا، محال است كه آيه در اين داستان نازل شده باشد. زمان كافر بودند
 ساو قوم وبلكه در مورد د، ه استها نازل نشدپس اين آيه در حق آن ...مؤمن نبودند

  ١. ه استنازل شد، خزرج كه با هم اختالف كرده بودندو
در شرح كلمات اين ، استاد جامعه دمشق، البغامصطفی ديب» صحيح بخاری« محقق
، رفتیاگر به نزد عبداهللا بن ابی می: دفرمو 6كه به پيامبر ر از اينومنظ: گويدحديث می

(يعنی اين داستان قبل از اسالم ظاهری عبداهللا بن  كردیرا به اسالم دعوت میاو  يعنی
   ٢ ).ابی بوده است

و  اين داستان قبل از اسالم ظاهری عبداهللا بن ابی بوده است، اتپس بنابر اين اعتراف 
بخاری در . سازدبيشتر روشن می »صحيح بخاری« را حديث ديگر خودواقعيت اين 

اين : است تصريح شدهچنين كه در آن  است حديث ديگر از اسامه بن زيد روايت كرده
مشركين را كه عبداهللا  6 اكرم آن پيامبرو در  است داستان قبل از جنگ بدر اتفاق افتاده

  به عبداهللا بن ابی و سپس  بن ابی نيز از جمله آنان بود به اسالم دعوت نمودند
گرچه سخنت حق ، آيدگويی خوشم نمیچه میاز آن، ای مرد: گفت 6 اكرم پيامبر
او  آمد بهوكه به نزد تو هر  نزد مركبت برگرد و به لذا مارا در مجالسمان آزار مده. باشد

 يهود يكديگر را سب نمودندو مشركينو پس مسلمين.  ...بكن بازگوداستانت را 
حديث در  وابن حجر در شرح اين د ٣. ا سعی نمودندهحضرت نيز در آرام كردن آنو

قبل از اسالم ظاهری و آن  داستان يكی بيش نيست وگيرد كه اين دنهايت چنين نتيجه می
 اتفاق افتادهيهود و دشنام نيز بين مسلمين با مشركينو سبواست  عبداهللا بن ابی بوده

                                                 
  . ٢١٩، ص ٥. فتح الباری ابن حجر، ج ١
  . ٢٦٩١و ٢٥٤٥، ذيل حديث ٩٥٨، ص ٢. صحيح بخاری، ج ٢
، ١٦٦٣ص، ٤توا الكتاب من قبلكم، ج تفسير، باب: ولتسمعن من الذين او. صحيح بخاری، كتاب ال٣
  . ٢٩٨٧و ٦٢٥٤و ٦٢٠٧و ٥٩٦٤و ٥٦٦٣و ٤٥٦٦ح



    ٢٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

  

. نشده استوارد  اين داستانهيچ حرفی از نزول آيه در  خبردر اين : اوال ،پس ١. است
سب بين : ثالثاً. انديهودی بودهو كهمراهانش مشرو كه ابن ابیاست تصريح شده : ثانياً

ای شريفه ممكن است اين آيه چگونهاين حال و با  مسلمين با مشركين اتفاق افتاده است
  ! دمؤمنين كرده باش به تعبيرخداوند متعال از مشركين و در اين داستان نازل شده

تناقض ديگر هم ، را در كنار هم قرار دهيم» صحيح بخاری« خبر واگر اين د
هم روايت اخبار بی اساس در كتابی كه ادعا كرده و شودبخاری در صحيحش روشن می

  . كرده استوارد  تنها روايات صحيح را در آن، است
در شرح ، خوردزياد به چشم می» صحيح بخاری« ز اين قبيل اخبار كه متأسفانه درا

  . های ديگرش نيز آشنا خواهيم شدحال راويان با نمونه
، مردف أَبا بكْرٍ وإِلَى الْمدينَة وه 6أَقْبلَ نَبِى اللَّه : أَنَس بن مالك قَالَ. ٤
لُ أَبا بكْرٍ قَالَ فَيلْقَى الرج، شَاب الَ يعرف 6نَبِى اللَّه و، بكْرٍ شَيخٌ يعرفوأَبو

: ) الَّذى بين يديك فَيقُول٢ُمن هذَا الرجلُ (من هذا الغالم ، يا أَبا بكْرٍ: فَيقُولُ
وإِنَّما ، قَالَ فَيحسب الْحاسب أَنَّه إِنَّما يعنِى الطَّرِيق. هذَا الرجلُ يهدينِى السبِيلَ

. ابوبكر همراهش بودوبه مدينه آمد (زمان هجرت)  6پيامبر  ٣؛...يرِيعنِى سبِيلَ الْخَ
مردم از . شناخته نشده بودوجوان  6ولی پيامبر ، ابوبكر پيرمرد شناخته شده بود

ابوبكر ؟ است كيست وت جلوىی) كه جواناين مرد (اين : كردندابوبكر سؤال می
  .  ...دهدن میاست كه برای من راه را نشا(كسی) اين مردی : گفتمی

كند كه ابوبكر به اين حديث داللت می: گويدابن قتيبه پس از نقل اين حديث می
ولی معروف نزد اهل اخبار آنی است ، بايد بوده باشد 6مدت طوالنی بزرگتر از پيامبر 

                                                 
  . ٢١٩، ص ٥. فتح الباری ابن حجر، ج ١
، ما ٤٦٠، ص ٨ج  و 6، كتاب الفضائل، باب ما اعطا اهللا محمدا ٤٤٧، ص ٧شيبه، ج . مصنف ابن ابی٢

  بكر. وابی 6قالوا في مهاجر النبي 
  . ٣٩١١، ح ١٤٢٢، ص ٣اصحابه، ج . صحيح بخاری، كتاب مناقب االنصار، باب هجرة النبي و٣
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ل سا ٦٣مورد اتفاق است كه ابوبكر زمان وفاتش : گويدقبلش میو. كه ذكر كرديم
   ١. بوده است 6تر از پيامبر كچن خالفتش كومدت زما و بهداشته 

، بوده 6تر از پيامبر اكرم سال كوچك واز د از مسلمات است كه ابوبكر بيشو اين 
جوان  سال داشتند ٥٣را كه زمان هجرت  6كنيد كه بخاری پيامبر اكرم ولی مالحظه می

از هجرت پيامبر همچنين قبل . سال داشته پيرمرد معرفی كرده است ٥٠ابوبكر را كه  و
  مدينه نيز منتظر قدوم آن  و اهل دمده بودنبه مدينه آمهاجرين  6اكرم 

شناخته جوان  آنو از سراغ نگرفته  6كسی از پيامبر اكرم  چگونهپس ، بودند 6حضرت 
اساس بودن اين بیوهمه باطل ، است كهديگر فراوان دالئل البته . اندنشده سراغ گرفته
  .كندخبر را ثابت می

از  چگونهاند امام بخاری با آن همه جايگاهی كه برايش در شرح حالش ذكر كرده
  .است مانده كه آن را به اين شكل نقل كرده مسلمات غافل گونهاين

. از عمر حديث شنيده استاو  :امام بخارى در مورد خالد بن لجالج گفته است. ۵
و اين  آگاهی نداردو شام علمبخاری به رجال : گويدذهبی در مورد اين سخن بخاری می

از ابن او  حتی حديثو ذهبی  را درك نكرده خليفه دوميعنی خالد  ٢. ستاو هاماو از
  . چه رسد به عمر بن خطاب عباس را مرسل دانسته است

 ابن مسعود، از علی: بخاری در مورد قاسم بن عبدالرحمن شامی گفته است. ۶
قبلش و هم بخاری استو اين از: گويدرد میذهبی در اين مو ٣. ابوامامه حديث شنيدو

ابوحاتم نيز بر اين و مسعود مرسل است و ابن Αاز اميرالمؤمنيناو  كند كه حديثبيان می
  ٤. تصريح كرده است

                                                 
  ، بخش اخبار الصحابه، اخبار ابوبكر. ٣٨. المعارف ابن قتيبه، ص ١
  .٣٦٧، ص ٢. تاريخ االسالم ذهبی، ج ٢
  . ٢٥٣، ص ١. تاريخ الصغير بخاری، ج ٣
  . ٥٨٣، رقم ٢٩٠، ص ٨؛ تهذيب التهذيب، ج ٧٢، رقم ١٩٤، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ٤
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متن كتاب با اين قبيل و در  امام بخاری است آگاهیو از علم نمونهاين تنها چند 
  .آشنا خواهيم شدفراوان ها نمونه

  صحيحش از نظر علما و امام بخاری
 : اندسيوطی چنين نقل كرده ونووی 

حلف إنسان بطالق امرأته أن ما في الصحيحين مما  ول: قال إمام الحرمين قدو
لما ألزمته الطالق إلجماع علماء المسلمين على  6حكما بصحته من قول النبي 

كه هر همسرم قسم ياد كند اگر شخصی با طالق : امام حرمين گفته است ١؛ صحته
صحت آن حكم  رب واز احاديثی كه آن داست و مسلم » صحيح بخاری« چه در
علمای مسلمين زيرا ؛ آيدطالق همسرش برايش الزم نمی، صحيح استن آ، اندكرده

  .اندكتاب اجماع كرده وبر صحت احاديث اين د
يث اند هر آنچه از احادتفاق كردهعلما ا، اما صحاح ما: گويدفضل بن روزبهان می

اگر كسی با طالق همسرش قسم ياد ، به جز تعلقات در صحاح سته، صحاح خوانده شد
 و قسمش صحيح، است 6تقرير پيامبر و يا  كند كه هر چه در آن است سخن يا فعل

  ٢. شودنمیواقع  طالق برايش
وارد شده » صحيح بخاری« درفراوان اساس أسفانه احاديث بیاين در حالی است كه مت

حتی برخی  وموضوع هستند  وند نيز ضعيف ساز حيث فراوان احاديث  چنينو هماست 
» صحيح بخاری« دراخبار يهود  و هاافسانه قديمیوجود  به ثعالبی وقرطبی  از علما مانند
  .بسا تأسف استهای فوق جای صدور حرف، اند لذا با وجود اين همهتصريح كرده

گزاران فراوانی از بدعت» ح بخاریصحي« در: گويدمحمد بن اسماعيل صنعانی می
همين كافی  وبرای ت و شمارش كردتوان ها را نمیكه تعداد آناست حديث روايت شده 

                                                 
  . ١٣١، ص ١؛ تدريب الراوی سيوطی، ج ١٩، ص ١لم نووی، ج . شرح صحيح مس١
  ؛ به نقل از: ابطال الباطل، ابن روزبهان. ٢٨٤، ص ٨. خالصة عبقات االنوار، ج ٢
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 بهطالب بن ابیای قاتل علی است كه بخاری از عمران بن حطان خارجی مدح كننده
  ١. حديث روايت كرده است، اشعاروسيله 

 و خاری كتابش را به احمد بن حنبلهمانا ب: گويدمی خان بن حسنمحمد صديق
ش را كتاب صحيح ها اكثر احاديثآن و علی بن مدينی عرضه نمود و يحيی بن معين
   ٢.قبول نكردند
، به رأی آمد. ق. ه ٢٥٠محمد بن اسماعيل بخاری سال : گويدحاتم میابن ابى

او  وشت كهها نمحمد بن يحيی به آنوقتی و سپس  حديث شنيدنداو  ابوزرعه از و پدرم
  ٣. حديث بخاری را ترك كردند، ها اظهار كرده كه الفاظش به قرآن مخلوق استنزد آن

كه در خلقش بود از بخاری منحرف  یسپس همانا مسلم به جهت تند: گويدذهبی می
  بلكه صحيح خود را ، را در صحيحش ذكر نموداو  و نه نه حديثی نقل كرداو و از  شد

مالقات را بر كسی كه از ديگری با (عن) حديث روايت  با مذمت بر كسی كه شرط
 و ادعای اجماع كرد كه معاصر بودن كافی است و افتتاح نمود، است كرده الزم دانسته

  ٤. اندالزم دانسته و ش علی بن مدينی شرطاستاد و كه لزوم مالقات را بخاریحال آن
  را كه و مسلم  بخارینی يبمگر نمی: نويسدتهانوی حنفی در دفاع از طحاوی می

 در كتاب صحيح خوداحاديث ضعيف را نيز ، التزام به اخراج احاديث صحيحوجود  با
چون ، اصال جای ذكر احاديث ضعيف نيست »جامع صحيح«همانا كتاب  ...اندكردهوارد 

   ٥.  ...فريب مردم است، در اين عمل

                                                 
  . ٨٥. ثمرات النظر فی علم االثر صنعانی، ص ١
خان ، صديق١٨، ص ١؛ به نقل از عون الباری، ج ٩٣. االمام البخاری وصحيحه الجامع المختصر، ص ٢

  علمای بخارا بوده است.  از محدثين و
  . ٤٦٢، ص١٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٠٨٦، رقم ١٩١، ص ٧حاتم، ج . الجرح والتعديل ابن ابی٣
  . ٥٧٢، ص ١٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٤
  . ١٤٢و ١٤١. ابوحنيفه واصحابه المحدثون، ص ٥
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و  ندعلم رجال ناكافی دانستو در  را ناقصتاريخ بخارى را ديدند آنوقتى  ابوزرعه و ابوحاتم
 و حذف انجام دادند و آن اضافهو در  عبدالرحمن گفتند تا از رجال آن يك به يك سؤال كند به

   ١. كاملش كردند
و » صحيح بخاری« حديث از روايات ۲۱۸، ) هجری ۳۷۵متوفای (علی بن عمر دارقطنی 

انتقاد  در صحيحشان ها اخراج آن راآنبر  و التتبع) معلول دانستهواإللزامات را در كتاب (مسلم 
اين وجود و با افرادی را ذکر کرده که تنها يک نفر از وی حديث روايت کرده  و همچنين كرده

  نووی نيز  اند.شود حديث روايت کردهاز آن افراد که مجهول محسوب میو مسلم بخاری 
  ٢ .است وارد کرده طعن و مسلم» صحيح بخاری« دارقطنی به برخی از احاديث: گويدمی

بيان اشتباهات  در را »الموضع ألوهام البخاری«كتاب ، ).ق. ه ۴۶۳متوفای (خطيب بغدادی 
  . امام بخاری در صحيحش نگاشته است

قع فی كتاب البخاری من و التنبيه علی ما«كتاب ، )ق. ه ۴۹۸متوفای (حسن بن محمد جيانی 
  . نوشته است» صحيح بخاری« هایرا در بيان خطا »وهاماأل

اوهام الجامع الصحيح «كتابی به نام ، ).ق. ه ۷۰۵متوفای (عبدالمؤمن بن خلف دمياطی 
  . را نوشته است »البخاري
األحاديث المخرجة فی «كتاب ، ).ق. ه ۸۰۶متوفای (بدالرحيم بن حسين عراقی الدين عزين

  . شته استگارا ن »انقطاعو الصحيحين التی تكلم فيها بضعف
التوضيح لمن اخرج و البيان« كتاب، ).ق. ه ۸۲۶متوفای (ن عبدالرحيم ابوزرعه عراقی احمد ب
و مسلم » صحيح بخاری« آن رجال ضعيفو در  را نوشته »مس بضرب من التجريحو له فی الصحيح

  . را ذكر كرده است
ا اين كتاب را ابتداو  .را نوشته است »الجرح علی البخاری«عبدالكريم حنفی بتنوی كتاب 

به صورت و سپس  كردمنتشر می ۱۹۰۹تا  ۱۹۰۶در چندين حلقات از سال » اهل فقه« مجلهدر 
                                                 

  . ٣٧٣، ص ١٦بالء، ج ؛ سير اعالم الن٩٧٨، ص ٣. تذكرة الحفاظ ذهبی، ج ١
  . ٣٤٤. مقدمه فتح الباری، ص ٢
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  . كتاب جمع نمود
به امام ابوحنيفه  شب مختلف خود از جمله در صحيحدر كتشويم امام بخاری يادآور می

اب فوق ها كتاند كه از جمله آنابوحنيفه در دفاع از امام خود برخاستهن اوپير وزده است  طعن
  : كنيمدر ذيل ذكر می، است كردهوارد  كه در اين كتاب بر امام بخاریرا هايی برخی از طعن. است

نسبت به مذهب شافعی تعصب . دانستبخاری قرآن را مخلوق می. بخاری مجتهد نبود
 پر از خطای نحوی» صحيح بخاری« هاستدشمن حنفی. بخاری در فقه طالب عادی بود. داشت

 در حديث. شوددر آن احاديث معارض قرآن پيدا می. چه رسد به خطاهای حديثی، صرفی استو
  . هستند» صحيح بخاری« دروضاع  و راويان كذاب. است 6 ادبی به پيامبربی» صحيح بخاری«

 و مقاالت مولوی محمد غوث حنفی نيز چاپ شده كه در آن به بخاری» اهل فقه« در مجله
بخاری محدث : گويدمچنين عبداهللا بهاری نيز در اين مجله میه. كرده استوارد  صحيحش طعن

بخاری . اجتهاد عالقه نداشت و بخاری به فقه. بلكه خود را به اهل حديث بودن نسبت داد، نبود
بخاری به خاطر طمع در مال از جانب خليفه . های ابوابش اضطراب استدر ترجمه. جاهل بود
   ١. ردآو بسيار به حديث روی، متوكل

سن ميان فلواروی حسيد م و سيد محبوب شاه نامی، فضل احمد صديقی، همچنين امر تسری
 ٢. اندنيز بر بخاری اعتراض كرده

  تدليس و امام بخاری
 ورزی متهم كردهرا بر حسداو  ذهبی محمد بن يحيی ذهلی را كه امام بخاری

روايت فراوان اديث با تدليس احاو  بخاری از: گويدمی و از شيوخ بخاری خوانده، است
   ٣. كرده است

                                                 
  . ٥٣٠و ٥٢٩. االمام البخاری وصحيح الجامع المختصر، ص ١
  . ١٢ص » سيرة االمام البخاری«. به نقل از مقدمه كتاب ٥٣٠و ٥٢٩. همان، ص ٢
  شرح حال امام بخاری.  ٣٩٦، ص ١٢. سير اعالم النبالء، ج ٣
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حديث او  صاحبان كتب سته به جز مسلم از: گويدابن حجر در شرح حال ذهلی می
 و از محمد: است گاه گفته و تصريح نكردهاو  بخاری به شخصيتولی ، اندروايت كرده

 جا نگفته و هيچ از محمد بن خالد: است گاه گفته و از محمد بن عبداهللا: استگاه گفته 
گفته  »زهره«در : گويدمیاو  ابن حجر در آخر شرح حال ١. كه از محمد بن يحيیاست 

اين در حالی  ٢. حديث در صحيحش روايت كرده است ٣٤است كه بخاری از ذهلی 
  . نيز متهم كرده است ورزىاست كه امام بخاری ذهلی را به حسد

  : نويسدذهبى در شرح حال عبداهللا بن صالح مى
: فيقول، لكنه يدلسهو، نه البخارى فی الصحيح على الصحيحوقد روى ع«

با تدليس حديث او  يعنی بخاری در صحيحش از ٣ ».هو وهو ال ينسبهو حدثنا عبداهللا
  . تصريح نكرده استوی  نسبت و به روايت كرده
و  اندكردهوارد  سبط بن العجمی امام بخاری را در طبقات مدلسين خود و ابن حجر

  ٤. خواهد بود د ديگری بر مدلس بودن بخارینيز تأكياين 

  حكم تدليس
رجال و از ، است ه ق ١٦٠متوفاى و شعبه بن حجاج كه اميرالمؤمنين در حديث 

: گفته است وهم و باز ٥. تدليس برادر كذب است: گفته است، شدبامی نيز هصحاح ست
است كه تدليس بهتر از اين ، از آسمان بيفتمو اگر  تدليس در حديث بدتر از زناست

                                                 
  . ٨٤٣، رقم ٤٥٢، ص ٩. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٨٤٣، رقم ٤٥٥، ص ٩. تهذيب التهذيب، ج ٢
  . ٤٣٨٤، رقم ٤٤٢، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ٣
  . ٦١، رقم ٤٨؛ التبيين السماء المدلسين ابن العجمى، ص ٢٣، رقم ٢٤. طبقات المدلسين ابن حجر، ص ٤
  . ٣٣، ص ١ج  . الكامل فی ضعفاء الرجال ابن عدى،٣٩٣. الكفايه فی علم الروايه خطيب، ص ٥



  ٣١  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

  ٢. كه تدليس بكنمتر است از ايناگر زنا بكنم محبوب: باز شعبه گفته است ١.كنم
گفته هميشه مى) ق. ه ۲۰۱متوفای و ستهصحاح حماد بن اسامه (از رجال ابواسامه 

 و. ز كذاب نيستندها نزد من چيزی جآن و ای مدلسين را خراب كردهخداوند خانه :است
 و كذب، تدليس: گويدمیسته) صحاح رجال و از . ق. ه ۱۷۹ای (متوفحماد بن زيد 
است) در  ه. ق ۱۸۲ متوفایواز يزيد بن زريع (که از رجال صحاح سته  ٣. دروغ است

  ٤است.  دروغهمان س گفت: تدلي وا وباره تدليس سؤال کردند 
تدليس : گويدصحاح سته مى جالرو از ، ).ق. ه ۱۸۰متوفاى (عبدالوارث بن سعيد 

كذب  و خدعه، الغرور، غش، تدليس: گويدسليمان بن داود می و. خواری است و ذلت
   ٥. د شدنقيامت با هم محشور خواه

تصرفات بخارى در صحيحش نيز آشنا خواهيم شد كه  االبته در بخش آخر كتاب ب
ولی  شودگرچه در اصطالح محدثين به آن تدليس گفته نمیآن نيز نوعى تدليس است، 

  .گفت که آن بدتر از تدليس استتوان می

   توحيد و امام بخاری
بر او  كه از آن اعتقاداست احاديثی در صحيحش روايت كرده  و امام بخاری اخبار

احاديث در  و همچنين شوددارای مكان بودن استفاده می و جسم بودن خداوند متعال
  . تنقيص كننده مقام نبوت را دارد و مورد انبيا كه ظاهر تند

فعال به إلى الجبار  ...: امام بخاری در داستان معراج چنين روايت كرده است. ١

                                                 
  . ٣٩٣. الكفايه فی علم الروايه، ص ١
  . ٣٣، ص ١. همان، ج ٢
  . ٣٣، ص ١؛ كامل فی ضعفاء الرجال، ج ٣٩٤. الكفايه في علم الروايه، ص ٣
  . ٥٢٧، شرح حال يزيد بن زريع، رقم ٢٨٤، ص ١١. تهذيب التهذيب، ج ٤
  . ١٠٣. معرفة علوم الحديث حاكم، ص ٥
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  پس جبريل  ١؛ يا رب خفف عنا فإن أمتی ال تستطيع هذا: مكانه وهو فقال
در حالی كه خداوند در (همان) مكان (قبلی) بود ، را به نزد خداوند برد 6پيامبر 
   . ...تر كننماز را برای ما كم: فرمود 6پيامبر 

» صحيح بخاری« در: خطابی گفته است: گويدابن حجر پس از نقل اين خبر می
اين حديث نسبت و در ، نداردوجود  مذاق از اين فصل و تر از حيث ظاهرحديثی زشت

 با (عقيده) جمهور از تمام سلفو اين  به خداوند نزديك شد 6كه پيامبر است داده شده 
اين حديث از انس از طريق غير . الف استمخ خلف وسلف  تفسير از و اهل علما و

 تقويت  و بيان، اين و زشت در آن نيست و الفاظ پستو اين  شريك روايت شده

اين حديث لفظ ديگری نيز است كه آن و در  كند كه اين زياده از جانب شريك باشدمی
ا به نزد ر 6يل پيامبر ئكه جبراينو آن  ذكر نكرده استاو  و غير را تنها شريك نقل كرده

شود (خداوند دارای مكان كه مكان به خداوند اضافه نمیحال آن.. .خداوند باال برد
ها نيز اين الفاظ كه آناست حزم نقل كرده  و ابن سپس ابن حجر از عبدالحق ).نيست

   ٢.اندرد كرده و حديث را از منكرات شريك دانسته
ج (حديث فوق) تضعيف ابن حزم شريك را به خاطر حديث معرا: گويدذهبی می
اين از جمله احاديث : گويدمی وكند سپس ذهبی متن حديث را ذكر می ٣.كرده است
  .است» صحيح بخاری« غريب

اين  و همچنيناين حديث با اعتقاد جمهور اهل سنت مخالف است ، بنابر اين بيان
كه دقت داشته باشيم . ده استبو» صحيح بخاری« غرائبو از خبر از منكرات شريك 

را اهل خطا در حديث او  حبان و ابناند ضعيف دانستهنيز د وجار و ابنشريك را نسائی 

                                                 
  . ٧٥١٧، ح ٢٧٣٠، ص ٦لتوحيد، باب قوله: وكلم اهللا موسی تكليما، ج . صحيح بخاری، كتاب ا١
  . ٤٠٤و ٤٠٣، ص ١٣. فتح الباری ابن حجر، ج ٢
  .٣٦٩٦، رقم ٢٦٩، ص ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٣
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  ١. كرده استحديث روايت نمیاو  يحيی قطان از وخوانده 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له : يقول 6سمعت النبی : سعيد قالعن أبی. ٢

فيذهب  سمعةو يبقى كل من كان يسجد فی الدنيا رياءو مؤمنةو كل مؤمن
كه است عطا بن يسار از ابوسعيد روايت كرده  ٢؛احداو ليسجد فيعود ظهره طبقا

 مؤمنو هر  كندپروردگار ما ساق خود را باز می: اندفرموده 6 اكرم پيامبرگويا 
  .  ...كنندسجده میاو  مؤمنه برو

 ...هل نرى ربنا يوم القيامة؟، قلنا يا رسول اهللا: عن أبی سعيد الخدری قال
قد ذهب و ما يحبسكم: فاجر فيقال لهماو  حتى يبقى من كان يعبد اهللا من بر

إنا سمعنا مناديا ينادی و نحن أحوج منا إليه اليومو فارقناهم: فيقولون؟ الناس
فيأتيهم الجبار فی صورة : إنما ننتظر ربنا قالو ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون

فال ؟ ! أنت ربنا : أنا ربكم فيقولون: مرة فيقولاول  غير صورته التی رأوه فيها
الساق فيكشف : فيقولون نهوبينه آية تعرفو هل بينكم: يكلمه إال األنبياء فيقول

سمعة فيذهب و يبقى من كان يسجد هللا رياءو عن ساقه فيسجد له كل مؤمن
احدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهری و كيما يسجد فيعود ظهره طبقا

 آيداند میرا ابتدا ديدهاو  قيامت با غير صورتی كه در د متعالخداون ...٣؛ ...جهنم
پروردگار ما هستی؟  وت: گويندمؤمنين می. من پروردگار شما هستم: فرمايدمیو

آيا عالمتی است : فرمايدخداوند می. زنندحرف میاو  تنها انبيا باو نيستی) و(يعنی ت
پس خداوند ساق (پايش) را ، ساق :گويندكه پروردگار خود را با آن بشناسيد؟ می

                                                 
  .٥٨٨، رقم ٢٩٦، ص ٤. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١
  . ٤٩١٩، ح ١٨٧١، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب: يوم يكشف عن ساق، ج ٢
، ٦. صحيح البخاری، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالی: وجوه يومئذ ناضرة الی ربها ناضرة، ج ٣
  . ٧٤٣٩، ح ٢٧٠٦ص
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  .  ...كنندسجده میاو  مؤمنين بر و كندباز می
كه اين: اين حديث گفته است بارهكه در است ابن حجر از اسماعيلی نقل كرده 

طريق و در  اين لفظ منكر است، است (عن ساقه) گفته شده و ساق به خداوند اضافه
 و ای قرآنبه جهت موافقتش با آيه، ستتر اصحيحو اين  است »يكشف عن ساق«ديگر 

 و زيرا در آن مشابهت به مخلوقات است؛ جوارح نيست و خداوند متعال دارای اعضا
همچنين ابن حجر با استناد به  ١. ليس كمثله شئو هاچنين نسبتخداوند متعال است از 

، در قرآن را تابعين اشاره كرده است كه منظور از (يوم يكْشَف عن ساق) و اخبار صحابه
مسعود نقل  و ابن كثير از ابن عباس و ابن. اندنور معنا كرده و قدرت، سخت و امر شديد

الحديد نيز ابن ابی ٢. سختی است و امر عظيم و روز قيامت، از آنكه منظور است كرده 
  ٣. اين حديث را جزء اخبار مجسمه ذكر كرده است
كرده وانمود  و وند متعال نسبت دادهامام بخاری بر خالف ديگران ساق را به خدا

را قيامت خواهند او  اين طريق مؤمنينو از  اعضا است و كه خداوند متعال دارای پااست 
  . شناخت

شناسند نمیمؤمنين خداوند را : گويدخيلی جای تعجب است كه در اين حديث می
خداوند  اسالم وتر از اين به گر چه توهينی بزرگم. را باز بكند ساق پايشكه تا اين
 هستند كسانی كه به خاطر دفاع ازفراوان قطعاً  !مسلمين ممکن است باشد مومع متعال و

   .دهندرا درست جلوه میو آن از چنين خرافات حمايت كرده » صحيح بخاری«
إن اهللا يمسك السماوات ، يا محمد: فقال 6أن يهوديا جاء إلى النبی: عبد اهللا. ٣

 الشجر على إصبعو الجبال على إصبعو ى إصبعاألرضين علو على إصبع
حتى بدت  6فضحك رسول اهللا . أنا الملك: الخالئق على إصبع ثم يقولو

                                                 
  . ٥٠٨، ص ٨. فتح الباری ابن حجر، ج ١
  . ٤٣٥، ص ٤. تفسير ابن كثير، ج ٢
  . ٢٢٦، ص ٣الحديد، ج  . شرح نهج البالغه ابن ابی٣



  ٣٥  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

زاد فيه فضيل و: قال يحيى بن سعيد. قدروا اهللا حق قدرهو ما : نواجذه ثم قرأ
  بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا فضحك 

آن حضرت  و به آمد 6يهودی به حضور پيامبر  ١؛لهتصديقا و تعجبا 6رسول اهللا 
ها را در كوه و ها را در يكیزمين و ها را در يك انگشتهمانا خداوند آسمان: گفت
  و سپس  داردخالئق را در يكی نگه میو درخت را در يكی و يكی
  . خنديداو  سخنبه تصديق و با تعجب 6پيامبر . من ملك هستم: گويدمی
ها آن و تمام اين سخن از يهودی است: قرطبی گفته است: ويدگابن حجر می 

كه غالت مشبهه از اين امت چنان؛ دارای جوارح بودن خداوند هستند و معتقد به جسم
اين سخن هيچ ، تصديق كرده باشد 6كه پيامبر اين و اما ...نيز چنين اعتقادی دارند

امر محال را تصديق  6پيامبر زيرا ؛ باطل است و سخن راوی بودهو آن  ارزشی ندارد
  چون اگر خداوند متعال دارای دست، صاف در حق خداوند محال استاوو اين  كندنمی
 و حادث و الزم است كه محتاج و جوارح باشد مانند يكی از ما خواهد بود و انگشت و

 و قول يهودی كذب و ...اين صورت محال است كه اله باشدو در  عاجز باشد و ناقص
   ٢.  ...استمحال 

   نبوت وامام بخاری 
  : اندفرموده 6 اكرم پيامبرگويا كه است امام بخاری از ابوهريره روايت كرده . ١

هر كه بگويد من بهتر از يونس  ٣؛ من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب
(فقد كذب) أخبر : انددر شرح اين حديث گفته. دروغ گفته استقطعاً بن متی هستم 

                                                 
  . ٧٥١٣و ٤٨١١و ٧٤١٤، ح ٢٦٩٧، ص ٦التوحيد، باب: لما خلقت بيدي، ج  بخارى، كتاب . صحيح١
  . ٣٣٧و ٣٣٦، ص ١٣. فتح الباری ابن حجر، ج ٢
، ١٦٨١، ص ٤حينا الی نوح، ج ب قوله: انا اوحينا اليك كما او. صحيح بخاری، كتاب التفسير، با٣
  . ٤٨٠٥و ٤٦٠٤ح
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احدة و من حيث كونهم أنبياء فهم فی منزلة Γالمراد أن األنبياءو الحقيقةبخالف 
انبيا از حيث نبی بودن  و بر خالف واقع خبر داده است 6يعنی حضرت  ١؛ من الخيرية

  .دارای مقام واحد هستند
حديث از و اين ، اين حديث در شرح حال ابوهريره خواهد آمد بارهتفصيل بيان در 
  . كندام بخاری حكايت میاعتقادات عجيب ام

بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن عمرو لقی زيد بن  6أن النبی : عبد اهللا بن عمر. ٢
سفرة فأبى أن يأكل منها  6النبی  إلى(اليه)  الوحی فقدمت 6ينزل على النبی 

آكل إال ما ذكر  الو إنی لست آكل مما تذبحون على أنصابكم: ثم قال زيد
الشاة : يقولو كان يعيب على قريش ذبائحهمعمرو د بن زين او . اسم اهللا عليه
أنبت لها من األرض ثم تذبحونها على و أنزل لها من السماء الماءو خلقها اهللا

با زيد بن  6 اكرم پيامبروحی  قبل از نزول ٢؛ إعظاما لهو إنكارا لذلك. غير اسم اهللا
زيد از آن ، بود شت نيزوردند كه در آن گآو سفرهاو  برایو مالقات كردهعمرو 
 كنيد نخواهم خوردهای خود ذبح میچه شما به بتمن از آن: گفتو سپس  نخورد

  .  ...كه اسم خدا بر آن ذكر شده نخواهم خوردرا جز آنی و
 و شارحين، بنابر اين، است 6طعن بر رسول خدا  و در اين خبر چون تنقيصاوالً 

 6زيد برای پيامبر : اندو گفته  كنند را بر عكس معنااند آنعلمای اهل سنت سعی كرده
حال آن كه متن  واند چنين تحريف كرده را نيزاول  كه متن حديث(چنان ردآو سفره

                                                 
بيـروت، الطبعـة الثالثـة،     –ر ابـن كثيـر، اليمامـة    . صحيح بخاری، با تعليق مصطفى ديب البغـا، چـاپ: دا  ١

١٩٨٧ – ١٤٠٧ .  
  . ٤٨٠٥و ٤٦٠٤، ح١٦٨١، ص ٤كتاب التفسير، باب قوله: انا او حينا اليك كما او حينا الی نوح، ج 

وكتاب الذبائح  ٣٨٢٦، ح ١٣٩١، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب مناقب االنصار، باب: بنيان الكعبة، ج ٢
  . ٥٤٩٩علی النصب واالصنام، ح والصيد، باب: ما ذبح 
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كه در كتب حال آن ١.  ...حضرت نخوردندو آن ) .اندحديث دوم را صحيح وارد كرده
  رو عمزيد بن حارثه به زيد بن  و 6اكرم پيامبر گويا : استديگر حتی گفته شده 

، ذهبی، حاكم ٢.سفندی است كه ما برای فالن بت ذبح كرديموشت گواين گ: اندگفته
  . اندا صحيح دانستهخبر ر اين سندصيرى وب وهيثمی 

شود استفاده می، تحريف متن حديث نيز و از اين توجيه برخی از علمای اهل سنت
  . اندپناه برده هاتحريفوچنين توجيه  و به ها نيز به باطل بودن اين خبر پی بردهكه آن

متن كتاب بيشتر توضيح و در  البته باطل بودن اين حديث خيلی روشن است
 روايت  6 اكرم از پيامبر Αاميرالمؤمنينبايد اشاره كنيم كه ولی ، خواهيم داد

دهند زی از كارهای قبيحی كه مردم جاهليت انجام میبه هيچ چي: اند كه فرمودندكرده
نگه  و خداوند متعال مرا از آن حفظ فرمود ومورد كه در هر د وگر در دتمايل نكردم م

زمانش و چون  خواستم به آن گوش دهم و من بودبرپا كه عروسی اينو آن  داشت
ن از آو پس  بعد نيز چنين اتفاق افتادو شب  خداوند خواب را بر من مسلط فرمود، رسيد

را و آن صيرى رجال اين خبر را ثقات وب ٣. ل نكردمبه هيچ عمل سوء اهل جاهليت تماي
  حسن خوانده است.

همچنين امام بخاری افسانه غرانيق را نيز در صحيحش با حذف اصل داستانی كه 
  : به اين شكل روايت كرده است، شده برای آن ساخته

سجد من معه و النجم بمكة فسجد فيها 6قرأ النبی : االسود عن عبد اهللا قال. ۳
يكفينی هذا : قالو تراب فرفعه إلى جبهتهاو  من حصى غير شيخ أخذ كفا

                                                 
  . ٢٢٨، ص ٥. فتح الباری ابن حجر، ج ١
، ٢٣٨، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٨١٨٨، ح ٥٥و ٥٤، ص ٥. سنن الكبری نسائی، ج ٢
  ؛ فضائل الصحابه احمد؛ مسند ابويعلى مسند بزار و... . ٤١٨، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٤٩٥٦ح
به نقل از سيره ابن  ٦٣٦٥، ح ٢٣، ص ٧صيرى، ج و؛ زوائد ب١٦٩، ص ١٤. صحيح ابن حبان، ج ٣

  اسحاق ومسند اسحاق.
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برای آن و سوره نجم را در مكه تالوت فرمود 6پيامبر  ١؛فرأيته بعد ذلك قتل كافرا
به جز شيخی (ابوجهل) ، كه همراه آن حضرت بود نيز سجده نمودو هر  سجده نمود

و گفت:  شتاش بردارا به طرف پيشانیآنو ريزه را گرفتكه مشتی خاك يا سنگ
را ديدم كه در حال كفر او  از آن منو پس  كندهمين مقدارش برای من كفايت می

 .شدكشته 

به حجت نيست، .. .اين حديث باطل است: گويدمیدر مورد اصل اين داستان عينی 
. شودحمل می هم راویو و بر غلطو اين  طعن بر انبيا است و خصوص كه در آن قدح

اين خبر را هيچ يك از اهل صحت از : ی عياض گفته استقاض: گويدسپس عينی می
 و اند كه صحيحكسانی آن را نقل كرده و استمتصل روايت نكرده  و سليم، طريق ثقات

  چگونه: گويدمی و كندعينی نيز اين سخن را تأييد می. گزارندضعيف را فرق نمی
منزه بودن  و ر معصومكه اجماع بحال آن، گفت 6شود چنين سخنی را در حق پيامبر می

، شده بودواقع  چنين اتفاقیو اگر  زشت منعقد شده و آن حضرت از مثل اين عمل پست
ابن عربی نيز  ٢. كردندعليه مسلمين با استدالل به آن استفاده می يهود و مشركين قريش

اصلی  و هيچ طبری در اين موضوع روايات زيادی ذكر كرده كه باطل بوده: گفته است
   ٣ .ندارد

، رد آن و» صحيح بخاری« آن دروجود  و ر محمد عامر با اشاره به كثرت سنددكت
  ٤. زنادقه استوضع  كه اين داستان غريب ازاست  همانا گفته شده: گويددر آخر می

                                                 
 ١٠٦٧، ح٣٦٣، ص ١. صحيح بخارى، كتاب سجود القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها، ج ١
  . ٤٨٦٣و ٣٩٧٢و ٣٨٥٣و ١٠٧٠و
  . ٨١، ص ١١. عمدة القاری عينی، ج ٢
  . ١٨، ص ٢٨. همان، ج ٣
؛ علوم الحديث وعلوم السنة دراسة تاريخية، ١٣٨البخاری وصحيحه الجامع المختصر، ص  . االمام٤

  . ٤٧حديثية، اصولية، ص 
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لقد : رجال يقرأ فی المسجد فقال 6سمع النبی : عروة عن عائشة قالت. ٤
   ١؛كذاو من سورة كذا كذا آية كنت انسيتها (أسقطتهن)و أذكرنی كذا

  چنان و همانا چنين: فرمود. خواندشنيد كه مردی در مسجد قرآن می 6 پيامبر
ی را متذكر من شد كه من فراموش كرده بودم (از قرآن انداخته بودم) از سوره اآيه 

  . چنانو چنين
، در شرح حالش آشنا خواهيم شداو  اين خبر تنها از عروه كه با شخصيت: اوالً

تصريح وجود  با اكنون ٢ )سنقرئك فال تنسی(: فرمايدقرآن می: ثانياً .يت شده استروا
خبر عنوان اين حديث به  چگونه، د كردنفراموش نخواه 6 اكرم كه پيامبراين آيه بر اين

   !صحيح نقل شده است
: بئس ما ألحدهم أن يقول: 6قال النبی : گويدعبد اهللا بن مسعود می همچنين 

استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور و كيت بل نسیو يتنسيت آية ك
چه قدر زشت است برای يكی از شما كه : فرمود 6 پيامبر ٣؛ الرجال من النعم

.  ...عقوبتی خواهد بودو بلكه اين عتاب، ای از قرآن را فراموش كردممن آيه، بگويد
باطل بودن اين خبر  شده كه همگی بروارد  رواياتو ديگر در قرآنفراوان دالئل و

بر ... و پس از استخاره: گويدحاال امام بخاری كه میو. امام بخاری تصريح دارند
  . به معنای آن توجه نكرده است چگونه، كردميقين صحت اين احاديث 
ای امتم بر هاجرامت) (قي ت کرده که فرمودند:رواي 6پيامبر اكرم از  انس بن مالک
ای از هآيو يا که انسانی سوره تر از اينهی را بزرگچ گنا.. هي.شودمن عرضه می

                                                 
 ٥٠٣٨و ٥٠٣٧؛ وح ٢٦٥٥، ح ٩٤٠، ص ٢. صحيح بخاری، كتاب الشهادات، باب: شهادة االعمی، ج ١
  . ٦٣٣٥و ٥٠٤٢و
  . ٧. االعال، ٢
 ٥٠٣٢، ح ١٩٢١، ص ٤كار القرآن وتعاهده، ج . صحيح بخاری، كتاب فضائل القرآن، باب: استن٣
  . ٧٩٠، ح٥٤٤، ص ١؛ صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب االم بتعهد القرآن، ج ٥٠٣٩و
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چندين  ابن حجر ١دم. ده شده است فراموش کرده باشد، نديدااو  قرآن را که به
   معنا در مذمت فراموش کردن قرآن ذکر کرده است.اين گر به يث دحدي

 ميهر که قرآن را تعل ت کرده که فرمودند:رواي 6سعد بن عباده از پيامبر اكرم 
امت در حالی که مريض جذام است خداوند آن را فراموش کند قيو سپس رد بگي

  ٢متعال را مالقات خواهد كرد. 
آن را فراموش كند به خاطر و سپس رد يم بگگفته است: کسی قرآن را تعليضحاك 
بة فبما كسبت يما اصابک من مص«د: فرماياوند میخدومرتکب شده  هگناهی است ک

   ٣بتی بزرگتر از فراموش کردن قرآن خواهد بود.ه مصيچ: پس گفتس» ايديكم
اند متوجه ث شناس معرفی کردهيکسانی که خود را حد چگونه، با وجود اين همه

  گرانتوجيه عمل دي ورای طعن بر آن حضرت ب 6پيامبر اكرم اند که دشمنان نشده
  ؟!اندآن حضرت نسبت داده و بهاخبار را جعل کرده  گونهنيا

شده وارد » صحيح بخاری« غريب ديگر نيز در رابطه با انبيا درو ار عجيباخبالبته 
  . ها نيز آشنا خواهيم شدكه در شرح حال ابوهريره با آناست 

  ^اهل بيت  و امام بخارى
 و افراد و ازه بودهوآ كه در زمان خود پر Γامام بخاری در صحيح خود از ائمه اهل بيت 

صحيح « در. هيچ حديثی روايت نكرده است، اندكردهوايت میها حديث راز آنفراوان محدثين 
هيچ حديثی و بقيه امامان ^  رضاو امام  امام كاظم، امام صادق امام حسن مجتبى، از» بخاری

از افرادی كه از اين بزرگواران حديث روايت فراوان با اين كه امام بخاری ، استروايت نشده 
 و برخی از علما، بنابر اين. رجال صحيحش هستندو از  در صحيحش حديث نقل كرده، اندكرده

                                                 
  وديگران.  ٧١و ٧٠، ص ٩؛ فتح البارى، ج ٣٦٠، ص ٣. مصنف عبدالرزاق، ج ١
  وديگران.  ٣٦٠، ص ٣؛ مصنف عبدالرزاق، ج ١٦٢، ص ٧شيبه، ج . مصنف ابن ابى٢
  وديگران.  ١٦٢، ص ٧شيبه، ج . المصنف ابن ابي٣
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و  از خوارج و روايت بخاری را به خاطر ترك روايت از اين بزرگواران ،دانشمندان اهل سنت
  . اند كه در جای خود ذكر شده استمذمت كردهنواصب 
و از  بخاری از حضرت فاطمه زهرا تنها يک حديث در صحيحش روايت کرده چنينهم
  . اساس استبيست حديث روايت کرده که سه يا چهار حديث آن باطل و بی Αؤمنين اميرالم

 :در مذمت اهل بيت است يکی دوکه هر روايت کرده حديث  دوتنها  Αاز امام حسين  اما
که پنج مرتبه آن را تکرار کرده است  6بر پيامبر اکرم حمزه سيد شهدا زدن  و طعنن دشراب خور
را که آن را چهار بار  اميرالمؤمنين و حضرت زهرا 6بلند کردن پيامبر اکرم برای نماز شب  :و دومی

که در اين کتاب بررسی آن خواهد  استاساس بیاين دو حديث تکراری روايت کرده است. البته 
  آمد.

حديث آن همان  روايت کرده که دوحديث  هشتبخاری  Αاما از امام زين العابدين 
يک حديث ديگر در  روايت کرده و عليهما السالمامام حسين منين و اميرالمؤکه از است احاديثی 

از دختر ابوجهل خاستگاری کرده باشند که  Αکه گويا اميرالمؤمنين  Αطعن اميرالمؤمنين و مذمت 
بخاری از طريق آن حضرت از مسور سه مرتبه تکرار کرده و از طريق ديگر نيز از مسور را اين خبر 

  .  فقهی ديگرحديث  چهارو  روايت کرده مذمت عقيل و يک حديث نيز دربارها تکرار کرده است 
ی وعدهتعداد غرف آب غسل و دومی  تنها دو حديث يکی در : بخاریΑاما از امام باقر 

   مال بحرين برسد به او از آن خواهند داد.بر جابر که اگر  6پيامبر اکرم 
بسا اين حی همين مقدار است که کنيد کل روايات بخاری از بيت وچنان که مالحظه می

  جای تعجب است!

  بخاری و ترک ادای صلوات به کيفيتی که اسالم امر فرموده
که محدثين با اتفاق آن  متواتر در حديث مطلب قابل توجه قبل از ورود به بحث اين است که

لوات ؤال صحابه از كيفيت صس و ١پس از نزول آيه صلوات 6پيامبر اکرم  ،اندرا روايت کرده

                                                 
  . ٥٦. احزاب، ١
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با اين وجود امام  ١ »... .کما صليت محمد علی آل واللهم صل علی محمد « فرمودند، بگوييد:
صلوات  6كه چندين هزار بار به پيامبر اکرم هاى خود به خصوص در صحيحش بخارى در كتاب

سفارش پيامبر  ورا پس از ذکر نام آن حضرت ذکر کرده است، ولی حتی يک بار به اين حديث 
   .!اند صلوات نفرستاده استامر فرموده اى كه آن حضرتونهگ و بهعمل نکرده  6اکرم 

- به دست می Γدر مورد اهل بيت او  بخارى اعتقادات عجيب »تاريخ« و »صحيح«از كتاب 

و آن  دانسترا فرد عادى از افراد جامعه مى Αاميرالمؤمنين او  شود كهاستفاده مى و همچنين آيد
بخاری  و همچنين. چهارم نيز قبول نداشتخليفه عنوان حتى به ، ز نواصب شامحضرت را با پيروی ا
برخورد عجيب دارد كه  Αبه خصوص اميرالمؤمنين  Γاخبار فضائل اهل بيت  و در مورد احاديث

  . آشنا خواهيم شداو  اكنون با اين اعتقادات
ثم  بكر أحدا ثم عمرال نعدل بأبی 6كنا فی زمن النبی : عن ابن عمر قال .۱

در زمان پيامبر : گويدابن عمر می ٢؛ ال نفاضل بينهم 6عثمان ثم نترك أصحاب النبی 
 6سپس اصحاب پيامبر عثمان، و سپس  سپس عمر. دانستيمابوبكر برتر نمیاز كسی را  6

  . داديمكسی را بينشان تفضيل نمی و كرديمرا ترك می
سخن  ون حديث يمذمت ا ود در رد ابن عبدالبر نقل كرده است كه يحيی بن معين سخن تن

سخن بر خالف عقيده اهل سنت از  وگويد: اين حديث عبدالبر می و ابنابن عمر گفته است. 
معنايش صحيح نيست،  وغلط بوده  وابن عمر وهم و حديث اثر است  وخلف از ائمه فقه  وسلف 

  ٣گرچه سندش صحيح باشد. 

                                                 
ديگران. البتـه بخـاری ايـن     و ٦٣٥٧و ٤٧٩٧و ٣٣٧٠، ح ١٠. صحيح بخاری، کتاب احاديث االنبيا، باب ١

  خواهد آمد.» صحيح بخاری«حديث را ناقص نيز روايت کرده است که در بخش تصرفات 
 ٣٦٩٧، ح١٣٥٢، ص٣ل الصحابة، باب: مناقب عثمان بن عفان، ج. صحيح بخاری، كتاب فضائ٢
  . ٣٦٥٥و
اى ابن عمر هاى آشفتهخواب . (يعنى اين از خياالت و٣٤٤و ٣٤٣، ص ١. االستيعاب ابن عبدالبر، ج ٣

  است.)
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گويد: به در مورد اين سخن ابن عمر میعلی بن الجعد كه شيخ بخاری در صحيحش است، 
گويد: بين صحابه می ونتوانسته به طريق صحيح همسرش را طالق دهد او  اين كودك نگاه كنيد

  ١كرديم. می انتخاب و ها را مشخصبرترين
؟ 6أی الناس خير بعد رسول اهللا : قلت ألبی: عن محمد ابن الحنفية قال. ٢
ثم : خشيت أن يقول عثمان قلتو م عمرث: قال؟ ثم من: بكر قلتوأب: قال
 Αدر اين حديث نيز به اميرالمؤمنين ٢. ما أنا إال رجل من المسلمين: قال؟ أنت

و سپس  ابوبكر 6اين امت پس از پيامبر  برترين: فرموده باشدگويا اند كه نسبت داده
من جز يك نفر از : گفتم سپس تو؟ فرمود و ترسيدم كه سپس عثمان بگويد و عمر
  . سلمين چيزی ديگری نيستمم

بايد توجه داشته ولی ، بحث سندی در مورد اين حديث در متن كتاب خواهد آمد
خود را  Αكه اميرالمؤمنيناست شده وارد و مسلم  ها احاديث صحيحباشيم كه در ده

بزرگان تابعين مكتب اهل سنت  و اندخالفت دانستهو بر  6 اكرم ترين فرد به پيامبرسزاوار
 Αهای دروغ به حضرت علیاند كه بيشترين نسبتشعبی اعتراف كرده و د ابن سيرينمانن

از  نمونهكه حديث فوق يك  ٣ها ساخته شده استزبان آن حضرت دروغو از  داده شده
هم ، جانب ناسازگار است واز هر دواقعيت  اين اخبار با و همچنين اين دست اخبار است

زيرا از سيره عملی خلفا خالف اين اخبار ؛ Αلمؤمنينهم از جانب اميرا و از جانب خلفا
و  كه انسان كامل است نيز ناسازگار است Αسيره اميرالمؤمنين و با  شوداستفاده می

كه در  دهداخبار شهادت می گونهاساس بودن ايننيز بر بی 6 اكرم پيامبرفراوان احاديث 

                                                 
؛ سير اعالم النبالء، ٣٦٣، ص ١١؛ تاريخ بغداد، ج ١٢٢٥، رقم ٢٢٥، ص ٣. الضعفاء الكبير عقيلى، ج ١

  . ١٥٢، رقم ٤٦٣ص  ،١٠ج 
  . ٣٦٧١، ح١٣٤٢، ص٣، ج: لوكنت متخذا خليال6. صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي٢
؛ ذيل حديث ١٣٥٩، ص ٣طالب، ج . صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن ابی٣

  . ٣٥٦؛ مسند ابن جعد، ص ٣٧٠٧
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  . ها آشنا خواهيم شدمتن كتاب به مناسبت با آن

  ×عدم قبول خالفت اميرالمؤمنين  ی وبخار
 عاش أبوبكر بعد أن استخلف سنتينو ما : نقل كرده است چنين امام بخاری از زهری. ۱
 عثمان اثنتی عشرة سنة حجها كلها إال سنتينو عمر عشر سنين حجها كلهاو أشهراو
عد عبد الملك بو أشهراو يزيد ثالث سنينو أشهرا حج حجتين معاوية عشرين سنة إالو

 ١؛ الوليد عشر سنين إال شهرا حج حجةو الجماعة بضع عشرة سنة إال أشهرا حج حجة
را  آن ایهمهو عمر ده سالو چند ماه زندگی كردو سال وابوبكر پس از به خالفت رسيدن د

حج و دو  معاويه بيست سالو سال حج نمود وجز د همهو در  عثمان دوازده سالو حج نمود
ليد وو يك حج انجام دادو عبدالملك ده سال مگر چند ماهو چند ماهو ليزيد سه ساو انجام داد

  . يك حج انجام دادو ده سال مگر چند ماه
 ستة أشهرو أبوبكر سنتين ولی: در خبر ديگر امام بخاری از قتاده چنين نقل كرده است. ١
 ولی عثمان ثنتی عشرة سنة غيروو ما ثمانية عشر يو ستة أشهرو ولی عمر عشر سنينو

ولى يزيد بن و ولى معاوية عشرين سنةو سنينمس كانت الفتنة خوو ما اثنتی عشر ي
ولى الوليد و بن الزبير ثمان سنينا كانت فتنةو أشهر سماه قتادةو ة ثالث سنينيمعاو

عثمان دوازده و شش ماهو عمر ده سالو شش ماه خالفت نمودو سال وابوبكر د ٢ ؛تسع سنين
و سپس  يزيد سه سالو معاويه بيست سال خالفت نمودو تنه بودپنج سال فو سال خالفت نمود

  . ليد نه سال خالفت نمودوو هشت سال فتنه ابن زبير بود
 كان عثمان ثنتی عشرة سنةو: باز امام بخاری از نافع چنين نقل كرده است. ١
لی معاوية عشرين سنة إلّا و بين علی أربع سنين ثمو كانت فتنة معاوية بينهو

                                                 
  . ٥٧، ص ١. تاريخ الصغير بخاری، ج ١
  . ١١٨، ص ١. تاريخ الصغير بخاری، ج ٢
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او  چهار سال فتنه معاويه بينو سپس  عثمان دوازده سال خالفت نمود؛ ...شهرين
 ١.بيست سال خالفت را بر عهده داشت تر ازماه كم وسپس معاويه د، علی بودو

كه به مطرف گفته است حتی امام بخاری از عمير بن سعيد نخعی نقل كرده . ۱
كوفه) امير شدند برايت ذكر آيا تمام كسانی را كه تا زمان مرگ معاويه به ما (در : است
ها تا مرگ معاويه امير يك به يك كسانی را كه در زمان خلفا از جانب آنو سپس  كنم؟

  نماينده آن حضرت  و Αاشاره به اميرالمؤمنين  و هيچ كنداند ذكر میكوفه شده
در حالی است كه حتی حكومت مركزی و اين  ٢.رسدعثمان به معاويه میو از  كندنمی
  . در كوفه بود Αالمؤمنينامير

اهل و با  دانستعلی را خليفه چهارم میاو  :گويدذهبی در مورد هشام بن عمار شامی می
از مسلمات است كه نواصب  ٣. حديث را پيروی نمود و اهل شهرش در اين مورد مخالفت كرد
ر مقام طعن بر خالفت ها را دتيميه نيز نظرات آن و ابن دانستنداهل شام معاويه را خليفه چهارم می

شود كه امام بخاری بر جا ثابت میاينو از  ذكر كرده است »منهاج السنه«در  Αاميرالمؤمنين 
 و ها پيروی كردهآنو از  های شام را برتر ديدهحديث عقيده ناصبی و اهل خالف اهل سنت

  . دانسته استرا خليفه نمی Αاميرالمؤمنين 

  زاواترين فرد بر خالفتس وترين محبوب وزبير برترين 
  : كندهمچنين امام بخاری در صحيحش چنين نقل می

أصاب عثمان بن عفان رعاف : بن الحكم قالمروان  أخبرنی: قال عن عروة
أوصى فدخل عليه رجل من قريش  و شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج

من؟ فسكت فدخل عليه رجل و: نعم قال: قال؟ قالوهو: استخلف قال: قال

                                                 
  . ٥٨، ص ١. همان، ج ١
  . ١٣٤، ص ١؛ تاريخ الصغير بخاری، ج ٣٢٢٨، رقم ٥٣٣، ص ٦. تاريخ الكبير بخاری، ج ٢
  . ٩٨، رقم ٤٣٣، ص ١١. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣
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و : نعم قال: فقال؟ قالواو عثمان: استخلف فقال: فقال. أحسبه الحارث. آخر
الذی نفسی بيده و أما: نعم قال: فلعلهم قالوا الزبير قال: فسكت قال؟ هو من

در سالی كه عثمان  ١؛ 6 كان ألحبهم إلى رسول اهللان او  إنه لخيرهم ما علمت
ديگری نيز اين و ا خليفه قرار بدهكسی ر: گفتنداو  به، شد ريزی شديدی مبتالبه خون

 :گفتها سکوت کردند. عثمان آن؟ چه كسی را: عثمان گفتو پيشنهاد را كرد
او  ،آری به خدا سوگند: عثمان گفت. پيشنهاد کردند؟ گفتند: آری بير راز شايد

  . است 6شان به پيامبر ترينمحبوبو هابرترين آن
چند مطلب استفاده ، انددرست كردهن اومر و از اين خبری كه نواصب مانند عروه

 در رديف به ظاهر بزرگان Αكه برای اميرالمؤمنينعقيده امام بخاری بر اين. ١: شودمی
  .بودسوم ين خليفه زبير در رأس قاتل. ٢. صحابه هيچ جايگاهی قائل نيست

 تاساس اسبی و سخن باطل Αاميرالمؤمنينوجود  ترين بودن زبير بامحبوب و بهترين. ٣
كه در متن كتاب ذكر چنان. ٤. عثمان بر آن تأكيد كرده استگويا ، كه در اين حديث

بميرد به علی بيعت خواهيم اگر عمر : گفتمی بن خطاب زبير در زمان عمر، خواهد شد
هجری اتفاق افتاده  ٣١اين داستان سال : گويدشارح در ذيل اين حديث می. ٥. كرد
ست كه عثمان بن عفان بنابر عهدی كه با عبدالرحمن بن همان زمانی اظاهراً اين . است

واقعيت  اين و به خالفت را برای پس از خود به عبدالرحمن نوشت، عوف داشت
كه در فصل  نداهفرمودصريح تنيز در داستان شوری به عبدالرحمن  Αاميرالمؤمنين 

  . آشنا خواهيم شدخبر  ودن با اي »صحيح بخارى«ررسى برخى روايات ب
را خليفه  Αاست كه بخاری اميرالمؤمنين واقعيت  بيانگر اين، چه ذكر شدام آنتم

  : گويداست كه احمد بن حنبل مى در حالیو اين  دانستمسلمين نمی

                                                 
 و ٣٧١٧، ح ١٣٦٢، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام، ج ١

  . ١٥٧٩، رقم ٣٦٩، ص ٧؛ تاريخ الكبير بخاری، ج ٣٧١٨
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هر كه علی را خليفه چهارم نداند ؛ اضل من حمار اهله ومن لم يربع بعلی فی الخالفة فه«
   ١ ».اش استتر از االغ خانهگمراه

هر  ؛ال تكلموهو من لم يربع بعلی فی الخالفة فال تناكحوه«: بن حنبل گفته استباز احمد 
البته احمد بن حنبل  ٢ ».سخن نگوييداو و با  دختر ندهيداو  به، كه علی را خليفه چهارم نداند

) به بعد  ٢٢٣ص ، ٢افراد دارد كه در (السنه خالل ج  گونهسخنان ديگری نيز در مذمت اين
  . ده استشذكر 

  × صايت اميرالمؤمنينو و خالفت، امام بخارى
 صى إليهاو متى: صيا فقالتو ذكروا عند عائشة أن عليا كان: عن األسود قال

حجری فدعا بالطست فلقد انخنث فی : قالتاو  قد كنت مسندته إلى صدریو
 نزد عائشه گفتند كه علی ٣؟؛صى إليهاو حجری فما شعرت أنه قد مات فمتى

در حالی كه ، صيت كردواو  قت بهو چه 6پيامبر : عائشه گفت. تاس 6پيامبر وصی 
متوجه  و من دامن من جان دادو در  ت طلبيدطشو بر صدر يا دامن من تكيه داده بود

  . كرده استوقت وصيت  پس چه، قت جان دادو نشدم كه چه
 اكرم پيامبر وصيت دليل عدمعنوان به او  و امثال اين حديث را گرچه امام بخاری

روشنى  بهاين حديث از اين است كه ولی واقعيت  ،اندنقل كرده Αبه اميرالمؤمنين 6
كسانی كه در اين حديث شهادت : اوال د؛ زيراشواستفاده مى Αبودن حضرت علیوصی 
است عبارت از گروه بيش از سه نفری  6اكرم پيامبروصی  اند كه حضرت علیداده
-استدالل ام از: ثانياً. دم بر شهادت يك نفر استشهادت بيش از سه نفر مققطعاً  و هستند

                                                 
  . ٤٠٢، ص ٤؛ منهاج السنه ابن تيميه، ج ١٦٣. مناقب احمد ابن جوزى، ص ١
  . ٤٧٣؛ شرح الكبير ابن قدامه، ج، ص ٣٧٩، ص ٧. المغنی ابن قدامه، ج ٢
؛ ٤٤٥٩، ح١٦١٩، ص ٤، وج ٢٧٤١، ح ١٠٠٦، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب الوصابا، باب: الوصايا، ج ٣

  . ١٦٣٦، ح ١٢٥٧، ص٣صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصی فيه، ج 
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در آخرين وصيت  زيرا الزم نيست كه؛ كردثابت را صايت وشود عدم نمى المؤمنين نيز
در اين داستان  Αبودن حضرت علیوصی  كسانی كه ازقطعاً : ثالثاً. لحظات عمر باشد

هستند كه  ...و سعيدلد بن خا و زبير، عمار، مانند مقداد، از بزرگان صحابه، اندخبر داده
ها بنابر اين نيز در اين خبر به اسامی آن و ها چنين نظرات ثابت شده استدر تاريخ از آن

: شده استوارد  كتب ديگر و» صحيح بخاری« درواقعيت  اين نمونه. تصريح نشده است
به خدا سوگند اگر عمر : در زمان خالفت عمر بن خطاب در موسم حج مردی گفت

كنيد در اين حديث اسامی كه مالحظه میچنان ١.  ...كنممن به فالنی بيعت می بميرد
  را اين بزرگواران حذف بيعت شونده  و بيعت كننده

  : گويدابن حجر در شرح اين حديث میاما . اندكرده
با سند قوی پيدا كردم كه در اصل حديث چنين آمده  »انساب بالذری«سپس در 

اگر عمر بميرد : به من خبر رسيد كه زبير گفته است: گويدكه عمر بن خطاب میاست 
جا نيز اين. تر استاين صحيح: گويدسپس ابن حجر می ٢. ...كنيمعلی بيعت می اما بقطعاً 

ولی چون ، گويدجا نيز از طرف جماعتی سخن میكنيد كه زبير در اينمالحظه می
لذا اين بزرگواران اسامی گوينده ، بردمسلمين با شنيدن چنين اخبار به حقائق پی خواهند 

او  در دامن 6 اكرم كه پيامبراست  گفته المؤمنينام: رابعاً. اندچنين سخنان را حذف كرده
صايت و برخی دالئل به اكنون به اختصار. كندها رد میاقعيتو را نيزو اين  انداز دنيا رفته
-نه در دامن ام انداز دنيا رفته Αكه حضرت در دامن اميرالمؤمنيناينو Αاميرالمؤمنين

  . كنيماشاره می، المؤمنين

                                                 
؛ ٦٨٣٠، ح٢٥٠٢، ص ٦. صحيح بخاری، كتاب الحدود، باب: رجم الحبلی من الزنی اذا احصنت، ج ١

 ؛ صحيح ابن حبان؛ سنن الكبری نسائی... . ٥٥، ص ١مسند احمد، ج 

 . ٣٣٧؛ مقدمه فتح الباری ابن حجر، ص ٢٦٢و ٢٦١، ص ٢انساب االشراف بالذری، ج . ٢
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  × برخى از دالئل وصايت اميرالمؤمنين
  مگر : به حضرت فاطمه فرمودند 6اكرم پيامبر: گويدابوايوب انصاری می. ١
به و او را  ها اختيار فرمودرا از بين آن تپدرو كرد ظردانی كه خداوند به اهل ارض ننمی

فرمود وحی  من و به شوهرت را اختيار كرد و بار دوم نظر كرد و وث فرمودپيامبری مبع
اين : گوردهيثمی می ١. خود قرار دهموصی او را  و ورمدرآاو  به ازدواجتو را كه 

  . هايش حسن استيكی از سندو سند روايت كرده وحديث را طبرانی با د
و  طوالنی ايراد فرمودخطبه  Αپس از شهادت اميرالمؤمنين Αامام حسن مجتبی. ٢

وصی  پسرو 6شناسد بداند من حسن پسر پيامبر هر كه مرا نمی: ضمن آن فرموددر 
روايت  Αالعابدين زينو امام  صحابی اين حديث را با اين تصريح ابوطفيل ٢. هستم
  . اندحسن دانستهو سند اين حديث را صحيحو هيثمی  حاكم، اندكرده
هر كدام پشت  Αاميرالمؤمنينو جنگ جمل عمار در: گويدسعيد بن كوز می. ۳

 6دهم آيا از پيامبر به خدا سوگند میتو را  ... :المؤمنين عائشه گفتندسر ديگری به ام
: حضرت علی گفتندو. برای اهلم استو من در اهلموصی  علی: فرمودشنيدی كه می

: گويدهيثمی می ٣.قرار داد، آری: گفتعائشه خود قرار نداد؟ وصی  مرا 6مگر پيامبر 
و  را نشناختمعمرو اسباط بن  و سعيد بن كوز و من اين حديث را طبرانی روايت كرده

  . ثقه هستندرجال آن بقيه 
 در هنگام حركت به جنگ صفين لشكريان تشنه شدند: گويدابوسعيد عقيصا می. ۴

اه شد آگوقتی . جا بودسيراب شدند راهبی آنو چاهی را باز كرد Α اميرالمؤمنينو

                                                 
  . ٢٥٣، ص ٨. مجمع الزوائد هيثمی، ج ١
، ٢. معجم االوسط، ج١٧٢، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٧٤. ذرية الطاهره دوالبی، ص ٢
  . ١٤٦، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٣٣٦ص
 . ٢٣٧، ص ٧. مجمع الزوائد، ج ٣
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  ١.آب از آن خارج نمايدو تواند باز كندكسی نمی ،نبیوصی  و اين چاه را جز نبی: گفت
ورد تنها در م و اندآن همه ثقه سند و رجالاست  سند نقل كرده وخطيب اين خبر را با د

 حاكم، است مأمون خوانده و را ثقهاو  حاكمو ثقه استاو  اما، ستها احرفابوسعيد عقيصا برخی 
اصبغ از  و بهتر از اصبغ بن نباته دانستهو را ليناو  ابوحاتمو اندرا صحيح دانستهاو  حديثهبی و ذ

 . است »صحيح مسلم«رجال 
ابن  ٢. نيستموصی  مگر من پسر.. . :به لشكريان يزيد فرمودند ادر روز عاشور Α امام حسين. ٥

مات جای اين كل و به يف كردهتحردر اين خبر را  Αسخن امام حسين  و به خيانت زدهكثير دست 
   ».پدر من علی است«: نوشته است×  امام حسين

 6 اكرم پيامبر و به ردآو ایجبرئيل در جنگ حنين هديه: گويدعی میجابومالك اش. ٦
  ٣. علی بدهوصيت  اين را به: فرمود
 6پيامبر وصی  علی :ضمن آن گفت و بكر به معاويه نامه نوشتمحمد بن ابی. ٧
. بلكه از انكار نكرد را × ؤمنينوصی بودن اميرالم ورا داد، او  پاسخ نامه اويهمع .است
   ٤. شودتأييد آن استفاده مى معاويه سخنان
سند اين  ٥. ...صيا به من حديث نقل كرداو پدرم سيد: فرمودند Αامام حسين . ٨

  . خبر كامال صحيح است
در سند  ٦.دارند Αلمؤمنين بودن اميراوصی  در حديثی تصريح به Αامام صادق . ٩

                                                 
  . ٣٠٢و ٣٠١، ص ١٢؛ تاريخ بغداد، ج ١٤٥وقعة الصفين ابن مزاحم، ص  .١
 . ١٩٣، ص ٨؛ البداية والنهايه، ج٥٢، ص ٤؛ الكامل في التاريخ، ج ٣٢٢، ص ٤. تاريخ طبری، ج ٢

ه.  ٣٢٠، مؤلف اين كتاب ابراهيم بن محمد بيهقى متوفاى ٢٠، ص ١. المحاسن والمساوی بيهقی، ج ٣
 . ٨٩، ص ١رضا كحاله، ج  رفين عمق، است. معجم المؤل

؛ ١٠٨، ص٣؛ الكامل في التاريخ، ج ٥٥٧، ص ٣؛ تاريخ طبری، ج ١٦٥، ص ٣. انساب االشراف، ج ٤
 . ١١، ص ٣مروج الذهب، ج 

 . ١٤٧، ص ١. تفسير ثعلبی، ج ٥

 سوره شوری.  ٢٤. همان، ذيل آيه ٦
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  . انداين حديث شيخ ثعلبی حسين علوی را نشناختيم مابقی رجال آن ثقه
  : گفته است Αحسان بن ثابت در اشعاری در مورد اميرالمؤمنين . ١٠
  كأبی حسن  و من أبا حسن عنا الجزاء بكفهو زى اهللا عناج

   من و لى به منك مناو و من اليك عهدهو حفظت رسول اهللا فينا
  ١. السننو أعلم منهم بالكتابو وصيهو ألست أخاه فی الهدى

  اعلم امت بودن و 6خليفه پيامبر اكرم  وبه وصی در اين شعر حسان بن ثابت 
 . تصريح كرده است Αاميرالمؤمنين  

را بهترين عثمان  با ذکر شعر كه فاسق ليد بن عقبهو عباس در مقام پاسخ به بنفضل . ۱۱
 6 برترين مردم پس از پيامبر :گفت یبا ذکر شعر ،خواندن شيخي و 6امبر اکرم صحابه بعد از پي

 کهاين و.. . داماد آن حضرت است و مصطفی است نزد خداوند كه قبل از همه نماز خواندوصی 
 ٢.  ...خالفش اشاره کردند مالقتل عثمان به خاطر اع هانصار ب

تنها به برخی و ما  استفراوان  Αلمؤمنين صايت اميراو اخبار در تصريح بر گونهالبته اين
كه در سال سوم هجری پس از نزول و مسلم  حديث صحيح . همچنينها اشاره كرديمآن
وصی  نيز به، اندمحدثين اهل سنت سندش را صحيح دانسته و ای انذار اتفاق افتادآيه

  . شدخواهد تصريح دارد كه در اين كتاب به مناسبت ذكر  Αبودن اميرالمؤمنين 

  Α در دامن اميرالمؤمنين 6 پيامبر اكرماما رحلت 

رحلت عائشه المؤمنين در دامن ام 6اكرم پيامبر گويا امام بخاری اين حديث را كه 
  ٣. المؤمنين تكرار كرده استدر صحيحش از امفراوان ، اندكرده

                                                 
؛ شرح نهج البالغه ابن ١٢٨، ص ٢ی، ج . تاريخ يعقوب٥٩٨و ٥٩١زبير بن بكار، ص  . اخبار الموفقيات١

 . ٣٥، ص ٦ابی الحديد، ج 

 . ١٥٢، ص ٣؛ الكامل في التاريخ ابن اثير، ج ٤٤٩، ص ٣. تاريخ طبری، ج ٢

 ١٣٨٩، ح٤٦٨، ص ١بكر وعمر، ج وابی 6. صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ٣
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  . كندرا رد میآنفراوان های اقعيتو و احاديث كهحال آن
همان حـال  و در ند ام تکيه داده بودبه سينه 6پيامبر  فرمودند:×  نؤمنياميرالم. ۱

 ويد: حبة بن جوين در سند ايـن خبـر ضـعيف اسـت.    گابن حجر مى ١ از دنيا رفتند.
او  اند. سلمه بن كهيـل ابوموسى مدنى از صحابه دانسته و: ابن جوين را طبرانى اوال

را نه متـروك  او  اند صالح جزرهرا ثقه دانستهاو  عجلى ورا مدح كرده است، احمد 
گويد: خبـر منکـری کـه از حـد تجـاوز      عدى می و ابنثبت بلكه وسط دانسته  و نه

 و(پيـر سوء مـذهب داشـتنش   او  گفته است: در بارهنديدم. بخارى او  کرده باشد از
را او  خـود ابـن حجـر در تقريـب     و ٢ذکـر شـده اسـت.   بـودنش)  ×  اميرالمؤمنين

 ايـن،  برنـا انـد ب خوانـده را شيعه غالى او  لبته غير بخارى نيزا ٣صدوق خوانده است. 
سـخن نهـايی ابـن     وا ايـن بيـان   بپس ؤمنين بودن است. شيعه اميرالماو  عيب بزرگ

حجر در تقريب صحت ايـن سـند ثابـت خواهـد شـد گرچـه حـرف در بـاره مـتهم          
  کردنشان ابن جوين را زياد است.

ر مريضی خود فرمودند: برای من بـرادرم  د 1پيامبر  فرمودند: × ؤمنيناميرالم. ٢
را صدا زنيد پس مرا صدا زدند وقتی آمدم فرمودند: به مـن نزديـک شـو، پـس مـن      

پيوسته حضرت در حالی که بر مـن تکيـه    وحضرت بر من تکيه داد  ونزديک شدم 
   ٤ گفت تا از دنيا رفت.داده بود با من سخن می

را حـديث  ايـن  البانی متنـاقض   . اماجز واقدى انداين خبر با اعتراف البانى ثقه جالر

                                                                                                                            
 ٦١٤٤و ٥٩٨٨و ٥٣٥٠و ٤٩١٩و ٤٣١٠و ٤١٩٤و ٤١٨٦و ٤١٨٥و ٤١٨٤و ٤١٨١و ٤١٧٤و ٤١٧٣و ٢٩٣٣و
  . ٦١٤٥و
  ؛ به نقل از اكليل حاكم. ١٣٩، ص ٨. فتح الباری ابن حجر، ج ١
  . ١٦٨٨؛ ميزان االعتدال، رقم٣٢٢م؛ تاريخ الكبير بخارى، رق٣١٩، رقم١٥٤، ص٢. تهذيب التهذيب، ج٢
  . ١٠٨٤، رقم ١٨٢، ص ١التهذيب، ج  . تقريب٣
  . ١٨٧٩٠، ح٢٥٣، ص ٧؛ كنز العمال، ج ١٠٧، ص ٨؛ فتح البارى، ج ١٦٣ص ، ٢. طبقات الكبری، ج ٤
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  ١ .كذاب خوانده استو او را انداخته واقدی عيب را بر گردن  وموضوع 
جابر بن عبداهللا نقل كرده كه وقتى كعب االحبار از عمر بن خطاب سؤال كرد كه آخرين . ٣

آخرين نفرى  × يعنى على.  ...ؤال بكنعمر گفت: از علی س؟ فرمود چه بود 6پيامبر سخنى كه 
سر مبارکش را بر وام تکيه دادم را بر سينه 6پيامبر حضرت فرمود: واست كه كنار حضرت بوده 

سند اين خبر به وجود حرام بن عثمان ضعيف است ولی  ٢.  ...نماز، نماز فرمود:وکتفم گذاشت 
  کند.ديگران تأييد میو احاديث معنای آن را حديث فوق 

در زمان رحلت  6ترين ما به پيامبر دا سوگند علی نزديكبه خ: گويدسلمه میام. ۴
 6 به گمانم حضرت؟ آيا علی آمد: گفتمیكراراً و نزد ما بود 6پيامبر . آن حضرت بود

كه حضرت با علی به گمان اينو ما  پس علی آمد، علی را برای انجام كاری فرستاده بود
  من  .مخانه نشستي بنزد درو كاری دارد از حجره خارج شديم

 پس علی خود را به آن حضرت نزديك كرد، خانه بودم بترين حاضرين به درنزديك
علی و سپس در همان روز حضرت رحلت نمود. حضرت شروع كرد به مناجات با علیو

 و ابن هيثمی، ذهبی، حاكم ٣.ترين شخص در آخرين لحظه به آن حضرت بودنزديك
  . اندحجر سند اين حديث را صحيح دانسته

حفصه  و شدت گرفت در حالی كه عائشه 6مريضی پيامبر : گويدابن عباس می. ٥
علی را ديد  6پيامبر وقتی . داخل شدبه محضر آن حضرت علی ، نزد آن حضرت بودند
پس علی را به . به من نزديك شو، به من نزديك شو: سپس فرمود. سرش را برداشت

                                                 
  . ٤٩٤٥. ضعيفه البانى، ح ١
؛ كنز ١٠٧و ١٠٦، ص ٨؛ فتح البارى ابن حجر، ج ١٦٣و ٥١، ص ٢. طبقات الكبری ابن سعد، ج ٢

  . ١٨٧٨٩، ح ٢٥٣، ص ٧العمال، ج 
؛ المستدرك ٧٦٠٨، ح ٢٧٦، ص ٤ ؛ سنن الكبری نسائی، ج٢٦٦٠٧، ح ٣٠٠، ص ٦. مسند احمد، ج ٣

؛ ٣٢٠٦٦و ٣٢٠٥٧، ح٣٦٨، ص ٣شيبه، ج ؛ مصنف اين ابی٤٦٧١، ح ١٤٩، ص ٣علی الصحيحين، ج 
  . ١٣٩، ص ٨؛ فتح الباری ابن حجر، ج ١١٢، ص ٩مجمع الزوائد هيثمی، ج 
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سند اين  ١. كه از دنيا رفتتا اينپيوسته علی در نزد آن حضرت بود و خودش چسبانيد
با وجود  وا و زياد استدر سند آن يزيد بن ابی: گويدمیو هيثمی  حديث صحيح است

  . ثقات هستندو بقيه حسن الحديث است ضعفش 
توفي ورأسه  6 اهللاعن أبي غطفان قال: سألت بن عباس أرأيت رسول . ۶

قلت: فإن عروة  لمستند إلى صدر علي؛ وفي حجر أحد؟ قال: توفي وه
فقال  !، بين سحري ونحري6حدثني عن عائشة أنها قالت: توفي رسول اهللا 

، وإنه لمستند إلى صدر علي، 6ابن عباس: أتعقل؟ واهللا لتوفي رسول اهللا 
الذي غسله وأخي الفضل بن عباس وأبى أبي أن يحضر وقال: إن  ووه

گويد: از ابن بوغطفان مىا٢؛أن نستتر فكان عند الستر ، كان يأمرنا6رسول اهللا 
پيامبر وقتی از دنيا رفت سرش بر دامن کسی ؤال كردم: آيا ديدى كه عباس س

در حالی از دنيا رفتند که بر سينه علی تکيه داده  6باشد؟ ابن عباس گفت: پيامبر 
در دامن  6بودند. گفتم: عروه از عائشه برای من نقل کرد که گفته است: پيامبر 

در  6کنی؟ به خدا سوگند پيامبر د. ابن عباس گفت: آيا باور میمن از دنيا رفتن
اوست که آن حضرت را  وحالی از دنيا رفتند که بر سينه علی تکيه داده بودند 

 ودر سند اين خبر سليمان بن داود را نشناختيم .  ...همراه برادرم فضل غسل داد
  اند.واقدی نيز در آن است بقيه ثقه

خبر  ودر د ٤اسود و علقمه و ٣عائشه سه نفر يعنی جميع بن عميرالمؤمنين از ام. ٧
                                                 

  ؛ ٣٦، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٦٢٩، ح ٢٣٠، ص ١. معجم الكبير طبرانی، ج ١
  . ١٨٧٩١، ح ٢٥٤، ص ٧؛ كنز العمال، ج ١٦٣، ص ٢ی ابن سعد، ج . طبقات الكبر٢
  . ١١٢، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٤٨٦٥، ح ٢٧٩، ص ٨. مسند ابويعلی، ج ٣
اند، اما مالئى گرچه ، روات اين سند جز مسلم مالئى همه ثقه٣٩٢، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٤

جز از ثقه حديث روايت  آن دو اند وکرده ثوری از او حديث روايت تضعيف شده است، ولی شعبه و
  توان معتبر دانست.اند. بنابر اين در شواهد حديث او را قطعا مىکردهنمی
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  . از دنيا رفت×  دامن علی و در دست 6پيامبر : اند كه گفتروايت كرده
  از دنيا رفت در حالی كه سرش بر دامن علی  6پيامبر : گويدابورافع می. ٨
   .اندهثق ال اين سندرج بقیما شناسم غسان بن عبداهللا را نمی: گويدهيثمی می ١. ...بود

امـام  ، ورأسه في حجر علـي؛  6عن علي بن حسين قال: قبض رسول اهللا . ۹
از دنيا رفتند در حـالی کـه سـر مبارکشـان در      6فرمودند: پيامبر ×  العابدين زين

  اين سند صحيح است با خالف در باره واقدى.٢دامن علی بود. 
نيا رفت کـه سـرش در دامـن علـی     در حالی از د 6پيامبر  شعبی نيز گفته است:. ۱۰
   واقدی نيز است.ودر سند اين خبر پدر حويرث مجهول  ٣.  ...بود

رخى اسانيد قرار لذا نياز به معرفى واقدى كه در ب وؤيد هم هستند قطعا اين اخبار م
  . نيست، گرفته

تر تابعين سزاوار و همراه با شهادت اين همه صحابهعائشه المؤمنين شهادت ام، االح
امام بخاری اين همه  !المؤمنين به تنهايیشهادت امو يا  پيروی است و حق و به نقل

شما تصور . اخباری را كه هيچ اساس ندارد نقل كرده است و احاديث را كنار گذاشته
اقل برای  حضرت زهرا حد و Αاميرالمؤمنين  و همسران و افرادی از اصحابقطعاً كنيد 

 ؤمنينشود اميرالمکه از اخبار استفاده می(چه رسد بر اين، دآمدنمی 6 اكرم عيادت پيامبر
ممكن است كه سر حضرت در چنين  چگونهپس وسته کنار آن حضرت بودند). پي× 

های عادی در چنين شرايطی كه احتمال آيا انسان؟ !حاالت در دامن همسرشان باشد
حالت خواهند  در حضور عيادت كننده با چنين، ستا هاخروج به حضور آن و دخول
  ؟!بود

                                                 
  . ٢٩٣، ص ١؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٣٨٨٦، ح ٣٢٩، ص ٩. مسند بزار، ج ١
  .١٠٧و ١٠٦، ص ٨؛ فتح البارى، ج ١٦٣، ص ٢. طبقات الكبری ابن سعد، ج ٢
  .١٠٧و ١٠٦، ص ٨؛ فتح البارى، ج ١٦٣، ص ٢، ج ی. طبقات الكبر٣
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  ×اميرالمؤمنين  زرگ برتهمت ب
 عباس عموی پيامبرگويا كه است چنين امام بخاری حديثی در صحيحش روايت كرده هم
و از  همراه ما بيا برويم: گفته است Αبه اميرالمؤمنين ، آن حضرتوفات  هنگام مريضی 6 اكرم

برای غير ماست بخواهيم و اگر  تسؤال كنيم كه خالفت پس از آن حضرت از آن كيس 6پيامبر 
به خدا سوگند اگر سؤال كنيم ما را از ، نه: اندگفته Αحضرت علی . در حق ما سفارش كند

  ١. را به ما نخواهند دادآن ،نيز پس از آن حضرتو مردم  كندخالفت منع می
الحرام  اهللادر بيتاست كه اين افسانه يكی از آن احاديثی است كه امام بخاری ادعا كرده 

و  داردواقعيت  كه اين افسانه است به يقين رسيده ،ركعت نماز خواندنو دو  غسل و پس از استخاره
در شرح و ما  افسانه استواقع  گرچه اين خبر در. در كتاب صحيحش روايت كرده استسپس 

ترين اين خبر يكی از بزرگواقع  درولی ، حال زهری مفصل در مورد اين حديث بحث داريم
كه ابن تيميه با صراحت چنان؛ است Αطعن حضرت امام بخاری به اميرالمؤمنين  و هينتو

خيلی از علمای اهل سنت تصريح به  واست  رياست طلبی متهم كرده و را به دنيا Αاميرالمؤمنين 
 زده Αنقل اين افسانه چنين تهمتی را به اميرالمؤمنين وسيله  امام بخاری به. اندكردهاو  ناصبی بودن

حتی خليفه چهارم است عقيده اهل شام سعی كرده  و كه ابن تيميه با استدالل به سخنچنان و است
 انكار  و اين اخبار با صراحت آن را ردوسيله  امام بخاری به، ا زير سؤال ببردر Α اميرالمؤمنينبودن 

آن را در مورد آيات قر و ها احاديث صحيحده و زمان آن حضرت را زمان فتنه ناميده و كرده است
امام بخاری . ناديده گرفته است، كنندكسانی كه با آن حضرت مخالفت می و خالفت آن حضرت

 و دوست نداشت Αرالمؤمنين يمكه ااست كرده وانمود  اين خبروسيله  قدات خود بهتبا اين مع
فت را از امر خالاو  دانست كه حضرتبلكه می، را قبول كندو آن  خواست حق را بشنودیمن

البته از برخی احاديث امام بخاری در . دنمون سؤال از آن حضرتلذا اقدام به  و دنكندورش می
زيرا ؛ تصريح دارد×  ن به اهل جهنم بودن اميرالمؤمنينشود كه حتی ايشاصحيحش استفاده می

                                                 
  . ٤٤٤٧، ح ١٦١٥، ص ٤ووفاته، ج  6. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: مرض النبی ١
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مسلمان با شمشير اگر  ود«كه است كه خواهد آمد در مورد جنگ جمل حديث روايت كرده چنان
دهنده نيز از اعتقادات تكانو اين  ».مقتول در جهنم خواهد بود و قاتل ،روی هم قرار گيرددر و ر

  . امام بخاری در صحيحش است

   حديث غدير و امام بخاری
در ترين اثر اسالمی در مكتب اهل سنت است كه هيچ حديث متواتر حديث غدير

 ١،اندابه آن را روايت كردهبيست نفر از صح و بيش از صد و رسدبه حد آن نمیتواتر 
 غريب را در صحيحش روايت كرده و های عجيبافسانهفراوان امام بخاری كه ولی 
بلكه با نقل ، اين كه اين حديث شريف را در صحيحش روايت نكرده است تنها نه، است
ای ساخته، كند كه اين حديثمود وان دروغ عظيمی در تاريخش سعی كرده و تهمت

سند از اين حديث شريف را  وامام بخاری در تاريخش ابتدا د. ی استابواسحاق سبيع
  : سومی از عثمان بن عاصم نقل كرده كه گفته استو در  تضعيف كرده

" مـواله  كنـت  من" بحديث سمعنا ما: قال حصين أبا سمعت عياش، بن بكر أبي عن
حـديث  ؛ سنا ذلك على فاتبعه إسحاق، أبا: يعني به فنعق خراسان، من هذا جاء حتى
در آن و مـردم   نشـنيديم ، را تا زمانی كه ابواسحاق سبيعی از خراسان نيامـد » من كنت مواله«
تهمت محض را نقل كـرده   و اين دروغ بزرگ، امام بخاری با سكوت ٢. پيروی كردنداو  از

   :گويدذهبی پس از نقل اين سخن میولی ، است
 ٣؛كـوفي  رجل في نادر وهذا ،عثماني حصين أبو ولكن ريب بال ثابت الحديث: قلت

در و ايـن   ابوحصين (عثمان بن عاصم) عثمانی اسـت ولی ، بدون شك اين حديث ثابت است
ولـی   ،است گرچه در مورد ابوحصين تصريح به ناصبی بودنش نشده. رجال كوفه نادر است

                                                 
  نفر از صحابه را با ذکر مدرک وارد کرده است.  ١١٠» الغدير«. عالمه امينى در كتاب ١
 . ٢٢٧٧، رقم ٢٤٠، ص ٦بير بخاری، ج . تاريخ الك٢

  . ١٨٢، رقم ٤١٥، ص ٥م النبالء، ج سير اعال. ٣
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 اند كـه ناصـبی  تصريح كرده، عثمانی است كه انددر موردش گفتهكه در مورد اكثر افرادی 
راحتی تهمت زدنش  و به گويیدروغو اين  ابوحصين نيز از اين جمله نواصب است و است

همچنـين  . سـت او خود دليل بـر نصـب  ، مشكوك قرار دادن اين حديث متواتر و به ابواسحاق
ديگری  وكند می چنين دروغ بزرگ را تصديق، كه يكی با سكوتو ذهبی  بين امام بخاری

. چه قدر فاصله است، كنداهل بيت بودن قائل آن تصريح میدشمن  و به ثابت بودن حديث
كسـی جـز بخـاری نقـل     ، اين را كه ابوحصين چنين سخنی گفته اسـت ، (همچنين بايد بدانيم

  ).است گرچه به آن تصريح نكرده، نيز آن را از بخاری نقل كردهو ذهبی نكرده است 
آن  و لی روشن استمعنای سخن ابوحصين خي: اوال بايد توجه داشته باشيم كه

بخاری با و امام  ضع اين حديث متهم كرده استو و ابواسحاق را به جعلاو  كهاين
صحيحش را نيز زير  و جايگاه خود و نقل كردهاو  رضايت اين سخن را از و سكوت

از روايات كتابش صحيح است، امام بخاری كه مدعی است تمام زيرا ؛ سؤال برده است
حديث در  ۱۷۰بيش از  ،اشاره كردهاو  سكوت به متهم بودن ابواسحاق سبيعی كه با

  ! صحيحش روايت كرده است
  : كنيمروشن شدن اين كذب بزرگ به چند نكته اشاره میبرای : ثانياً
اند كه ما تنها به افرادی كه ها نفر قبل از ابواسحاق روايت كردهاين حديث را ده. ۱

را شريف ها اين حديث ن حنبل در مسندش از آنتنها احمد بو اندقبل از ابواسحاق بوده
عبدالرحمنِ بنِ ، زَاذَان ابِوعمر: اند ازكنيم كه عبارتاشاره می، است روايت كرده

، ميمون ابوعبد اللَّه، عدى بنِ ثَابِت، بن ميمونعمرو ، رجلٌو أَبومريم، لَيلَىأَبِى
اين دوازده  ١.عطية العوفی، رِياحِ بنِ الْحارِث، بِوسلْمانأ، ابنِ بريدةَ، جبيرٍسعيد بنِ 

  نفر تنها برخی راويانی هستند كه اين حديث را قبل از ابواسحاق در كوفه روايت 
: استامام بخاری ادعا كرده . نداردوجود  هيچ يك از اين اسانيد ابواسحاقو در  اندكرده

                                                 
 و ٢٢٩٩٥ و ١٩٣٤٤ و ١٩٣٢١ و ١٩٢٩٨ و ١٨٥٠٢ و ٣٠٦٢ و ١٣١٠ و ٩٦١ و ٦٤١. مسند احمد، ح ١

  . ٢٣٦٠٩ و ٢٣١٩٢
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او و از نشسته با امام احمد  بغداد شدوارد  كه یبارو هر وارد بغداد شده هشت بار 
اين در حالی است كه امام احمد از اين همه افراد اين حديث را  ١ .استفاده كرده است
  . روايت كرده است

ها در صحيحش حديث روايت حديث غدير را جمع كثيری از شيوخ بخاری كه از آن. ٢
، يحيی بن حماد، قتيبه بن سعيد، ابونعيم فضل بن دكين: مانند؛ اندكرده تو رواينقل ، است كرده

ابوبكر ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، عفان بن مسلم، عبيداهللا بن عمر القواريری، احمد بن حنبل
، محمد بن يحيی، نصر بن علی، عبيداهللا بن موسی، محمد بن خالد، شيبهعثمان بن ابی، شيبهبن ابی

محمد ، محمد بن العالء، سليمان بن داود ابوالربيع، بن عونعمرو ، هدبه بن خالد، غالبابی محمد بن
كه  علی بن ابراهيم، يحيی بن معين، زكريا بن يحيی، احمد بن عثمان بن حكيم االودی، بن المثنی

وايت تنها برخی از شيوخ بخاری هستند كه حديث غدير را رقطعاً ها اين. نفر هستند ٢٤در مجموع 
 ٤٢عساكر كه در جلد  و ابن زيرا ما بررسی كاملی در اين مورد انجام نداديم؛ هانه تمام آن، اندكرده

ما به رجال آن نگاه نكرديم تا شيوخ . است تاريخش اين حديث را با بيش از صد سند روايت كرده
مام بخاری در صحيحش توجه داشته باشيم كه اين مقدار تنها از شيوخ ا. بياوريم امام بخاری را در

اند در نظر رجال صحيحش را كه اين حديث را روايت كردهو اگر  نه رجال صحيحش، هستند
  . ها نفر برسندشايد به صد، بگيريم
هابی بر خالف ميلشان بر تواتر اين و و خيلی از علمای اهل سنت و اين حديث متواتر است. ٣

  : اندحديث شريف تصريح كرده
  ٢. متن اين حديث متواتر است: گويداين حديث میذهبی پس از نقل 
ابن كثير نيز اين سخن ذهبی  ٣. صدر حديث متواتر است: گويددر جای ديگر می

  . سكوت به تواتر اين حديث اعتراف كرده استو با  را نقل كرده

                                                 
  ، شرح حال بخاری. ٤٠٣، ص ١٢. سير اعالم النبالء، ج ١
 . ٨٦، ذيل شرح حال رقم ٣٣٥، ص ٨. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢

 . ٢٣٣، ص ٥؛ البداية والنهايه ابن كثير، ج ٤٢٦، ص ٤النبالء، ج . سير اعالم ٣
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  ١. متواتر است 6حديث از پيامبر اول  قسمت: گويدمیوهابی  البانی
برای اين حديث شواهد : گويداست میوهابی  محدثين شعيب ارنؤوط نيز كه از
  ٢. رسدفراوانی است كه به حد تواتر می

مناوی و سيوطیو از  كردهوارد  اشكتانی اين حديث را در كتاب احاديث متواتره
  ٣. اندكه آن را متواتر دانستهاست نيز نقل كرده 

  ٤. جزری حنفی نيز اين حديث را متواتر دانسته است
جمع (الطبرى) طرق حديث غدير خم فی أربعة أجزاء رأيت : گويدمیذهبی 

طبری طرق حديث غدير خم را در ؛ جزمت بوقوع ذلكو شطره فبهرنی سعة رواياته
آن مرا حيرت زده  فراوانیو مقداری از آن را ديدم و من، است چهار جزء جمع كرده

  ٥.كردم كه اين داستان اتفاق افتاده استو يقين     كرد
دشمنان اهل بيت حديث غـدير را انكـار    و تنها نواصب، توجه شود اگر در تاريخ. ٤
، هـا ابن تيميـه كـه در شـرح حـال تمـام ايـن      ، ابن حزم، داودابوبكر بن ابی: مانند؛ اندكرده

عثمـان بـن عاصـم    در بـاره  تنهـا   و انـد علمای اهل سنت تصريح به ناصبی بودنشـان كـرده  
  نيز ناصبی است:او  دليل وولى به د، استنشده  شبه ناصبى بودنتصريح 

اند كه ناصبی اسـت.  عثمانی است تصريح كردهاو  اند کهرا كه گفتهاكثر كسانی . ۱ 
خبر نقل کرده که معاويه بـن حـديج    وذهبی در شرح حال معاويه بن حديج صحابی د. ۲

  افـراط  ×  دشـنام اميرالمـؤمنين   ودر سـب  سـفيان  بن ابـى به خاطر جلب رضايت معاويه 
گويد: اين (معاويه بن حديج) عثمـانی  میاو  سپس ذهبی بالفاصله در باره كرده است.مى

                                                 
 . ١٧٥٠، ح ٣٤٤، ص ٤. احاديث صحيحه البانی، ج ١

 . ٣٠٦٢، ذيل حديث ٣٠٠، ص ١ای مسند احمد، ج . حاشيه٢

 . ٢٣٢. نظم المتناثر من الحديث المتواتر كتانی، ح ٣

 . ٣. اسنی المطالب جزری، ص ٤

 . ٢٧٧، ص ١٤ذهبی، ج . سير اعالم النبالء ٥



  ٦١  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

ها گـاهی شـايد بـه خـاطر احتـرام      شود که اهل سنت به ناصبیبا اين بيان روشن می ١بود. 
آينـد  ها شـايد برايشـان خـوش   اند؛ چون تعبير ناصبی در باره آنها عثمانی اسم گذاشتهآن

  شود. ناصبی بودن ابوحصين نيز با در نظر گرفتن سخن ذهبی روشن مینباشد. پس 
كه مالحظه كرديد امام با اين حال چنان. اندبرخی انكار حديث متواتر را كفر دانسته. ٥

دد بلكه در ص، بخاری نه تنها بر كوتاهی خود در عدم اخراج اين حديث در صحيحش اكتفا نكرده
  . ده استانكار اين حديث شريف نيز برآم

  حديث ثقلين و امام بخاری 
است كه امام  Γ رهبری اهل بيت و حديث ثقلين يكی ديگر از احاديث متواتر در امامت

  : گويدايشان در تاريخ صغيرش می. بخاری خود مستقيم به انكار آن اقدام كرده است
 :6قال النبی ، قال أحمد فی حديث عبد الملك عن عطية عن أبی سعيد

احمد در مورد اين حديث كه  ٢؛ الثقلين أحاديث الكوفيين هذه مناكير تركت فيكم
اين از احاديث اهل كوفه : گفت، گزارمچيز گرانبها می ومن بين شما د: فرمود 6پيامبر 
  .منكر است وبوده 

اين حديث از بيش : اوال در مورد اين حديث شريف نيز بايد توجه داشته باشيم كه
 و حدود صد سند صحيح دارد واست  سند روايت شده ١٤٠از  نفر صحابه با بيش ٢٣از 

   ٣. متواتر خواهد بودقطعاً 
هايی است كه كسی از نسبت، است نسبتی كه امام بخاری به امام احمد داده: ثانياً

در نسبت را روايات امام احمد و اين  را به امام احمد نداده استجز امام بخاری آن

                                                 
  .١٠، شرح حال رقم ٣٩، ص ٣سير اعالم النبالء، ج . ١

  . ١٣٠، رقم ٣٠٢، ص ١. تاريخ الصغير بخاری، ج ٢
توان به ايم كه میمورد بررسی قرار داده» راه نجات«. ما اسانيد اين حديث شريف را در كتابی به نام ٣

  .کردآن مراجعه 
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اين حديث ، بنابر روايت فرزندش عبداهللا، امام احمدزيرا ؛ كندتكذيب میمسندش 
ابواحمد ، ابن نمير، ابوالنضر، يعنی اسود بن عامر، شريف را در مسندش از پنج شيخ خود

با هشت سند روايت كرده است كه تمام اسانيد آن صحيح  ١اسماعيل بن ابراهيم و زبيری
 ومن برای شما د: ظ استسند آن در روايت امام احمد با اين لف وحتی د و ٢هستند
  هرگز از هم جدا ودو آن  بيتم را و اهل كتاب خدا، گزارمجانشين می و خليفه
تواند با اين حال كدام انسان منصف می. شوندوارد  شوند تا سر حوض بر مننمی

امام بخاری از اصحاب سر امام كه اينو يا  امام بخاری را در اين ادعايش تصديق كند
شود كه چه بيان شد روشن میاز آن. گفته استاو  اش را برالف عقيدهخ و احمد بوده

مشكوك قرار دادن اين حديث متواتر به امام  برایاساس را امام بخاری يك نسبت بی
 البته بايد دقت داشته باشيم كه اگر امام احمد چنين سخنی را هم فرضاً. احمد داده است

، او خود برطعنی بود ثانياً  و كردنمیوارد  ثی بر اين حدياهيچ خدشه اوال ،گفته بود
. است كامالً متفاوت طريق حضرت امام بخاری و امام احمد طريقش از روشولی 

هم  واست  نكردهوارد  را در صحيحش Γ بخاری هم احاديث متواتر در فضائل اهل بيت
يحش در صح Γ هم در طعن اهل بيت و ها در سدد انكار برآمدهدر مورد خيلی از آن

در : گويدكه امام احمد حتی از كسانی است كه میحال آن واست نقل كرده زياد اخبار 
چه در فضائل آن حسن به اندازه و احاديث با اسانيد صحيحفضائل هيچ يك از صحابه، 

                                                 
 ١٩٢٨٥، ح٣٦٦، ص ٤ج  ؛ و١١٥٧٨و ١١٢٢٧و ١١١٤٧و ١١١١٩، ح ١٤، ص ٣. مسند احمد، ج ١
  .٢١٦٩٧و ٢١٦١٨، ح ١٨١، ص ٥ج  ؛ و١٩٣٣٢و
سندهای آن را ابن حجر در  ن اهل سنت صحيح است وي. البته اسانيد روايات مسند احمد بنابر مواز٢
اند، ستهحسن دان صحيح و» مجمع الزوائد«هيثمی در  و» صحيحهاحاديث «البانی در  و» مطالب العاليه«

-اند، بايد دانست كه آنيا سندی از آن را تضعيف كرده ها در جايی اين حديث وبنابر اين، اگر وهابی

  نمايند. حقايق را برای خواننده كتاب خود وارونه می كنند وها خدعه می
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  ١. روايت نشده است، شدهوارد  علی

  حديث بستن درها و امام بخاری
و با  را با تحريف Αجز در اميرالمؤمنين  ،بخاری در صحيحش حديث بستن درها بر مسجد
  : حذف فضائل آن حضرت به اين شكل روايت كرده است

يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن : عن نافع أن رجال أتى ابن عمر فقال
جل قد علمت ما رغب اهللا و تترك الجهاد فی سبيل اهللا عزو تعتمر عاماو تحج
الصالة و رسولهو ى خمس إيمان باهللايا ابن أخی بنی اإلسالم عل: قال؟ فيه

يا أبا عبد الرحمن أال : قال. حج البيتو أداء الزكاةو صيام رمضانو الخمس
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ن او «تسمع ما ذكر اهللا فی كتابه 

. »فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التی تبغی حتى تفيء إلى أمر اهللا
كان اإلسالم و 6فعلنا على عهد رسول اهللا : قال. »تى ال تكون فتنةقاتلوهم ح«

حتى كثر اإلسالم فلم  ونهيعذب و اما قليال فكان الرجل يفتن فی دينه إما قتلوه
و  أما عثمان فكأن اهللا عفا عنه: قال؟ عثمانو فما قولك فی علی: تكن فتنة قال

أشار بيده و ختنهو 6سول اهللاأما علی فابن عم ر. أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه اما
چه شده که حج و گفت: مردى به نزد ابن عمر آمد  ٢؛ هذا بيته حيث ترون: فقال

دانی که خداوند ايی ومیدهی، ولی جهاد در راه خدا را ترک کردهوعمره انجام می
اسالم بر پنج اصل بنا شده است: ايمان ابن عمر گفت:  بر جهاد ترغيب کرده است؟

مگر نشندی که امبرش ونماز وروزه وادای زکات وحج. آن مرد گفت: به خدا وپي

                                                 
  . ٢٢٠؛ طبقات الحنابله ابويعلی، ص ٣٤٣، ص ١. االستيعاب ابن عبدالبر، ج ١
 ٤٥١٤، ح ١٦٤١، ص ٤تاب التفسير، باب قوله: وقاتلوهم حتی ال تكون فتنة، ج . صحيح بخاری، ك٢
  . ٣٧٠٤و ٤٦٥٠و ٤٥١٥و
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ها اگر دو گروه از مؤمنين با هم جنگيدند بين آن«فرمايد: خداوند در قرآن می
يکی بر ديگری تجاوز نمود عليه آن گروهی که تجاوز و اگر صلح نماييد 
ها بجنگيد تا آن با«و فرمود:  »که به امر خدا برگرددکند بجنگيد تا اينوظلم می

. آن مرد و...  انجام داديم 6؟ ابن عمر گفت: ما اين کار را همراه پيامبر»فتنه رخ ندهد

خداوند او را  ،اما عثمان سؤال کرد واو گفت: × نظر ابن عمر را در باره عثمان واميرالمؤمنين
و هر وش 6برعلی پسر عموی پيام و اما عفو نمود، ولی شما دوست نداشتيد که او را ببخشيد

  اين هم منزلش است که و گفت: دستش اشاره نمود و با دخترش است 
  بينيد.می

وانمود كرده است كه  و ١ حديثی نقل كرده، قبل از هر چه بايد بدانيم كه بخاری قبل از اين
و اين حديث را كه در مورد فتنه ابن زبير باشد . سؤال كردندابن زبير مرد ابن عمر را از فتنه  ود
- چنان، ولی واقع اين است، كرده است و روايتنقل  گونهحديث فوق را تنها بخاری اين مچنينه

 سؤال كننده ابن عمر را در مورد جنگ اميرالمؤمنين، كندبه آن داللت میاين حديث نيز كه ذيل 
  . آن حضرت را سؤال كردند او نصرتعدم از  و× 

دارای تحريفات متعدد است و ، زياد دارداساس بی و مطالب باطل در نقل بخاریحديث اين 
اساسی آن به روشنی به بی، نيز توجه شود است ابن عمر دادهگويا  در پاسخی كه در اين خبرو اگر 

و كنيم به اخبار اصلی در اين موضوع اشاره می، ات در اين خبرفما قبل از بيان تحري. آيددست می
  .اشاره خواهيم كرد، كندخبر را روشن می مطالبی كه باطل بودن اين وبه تحريفات سپس 

  : نقل كرده است گونهاين خبر را حاكم اين
جالس مع عبد اهللا بن عمر إذ جاءه رجل  وحمزة بن عبد اهللا بن عمر أنه بينما ه

اهللا لقد حرصت أن اتسمت بسمتك ويا أبا عبد الرحمن إني : من أهل العراق فقال
أني أقرأ آية من كتاب وزل الشر ما استطعت أعتوأقتدي بك في أمر فرقة الناس و

                                                 
  . ٤٥١٣، ح ١٦٤١، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب قوله: وقاتلوهم حتی ال تكون فتنة، ج ١
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طائفتان ن او {: جلواهللا محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنها أرأيت قول اهللا عز 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي 

إن اهللا أقسطوا وتبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
لذلك انصرف عني و؟ مالك: } أخبرني عن هذه اآلية فقال عبد اهللايحب المقسطين

ما وجدت في : أقبل علينا عبد اهللا بن عمر فقالوفانطلق حتى توارى عنا سواده 
نفسي من شيء في أمر هذه اآلية ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة 

ب كبير قد رواه عن عبد اهللا بن عمر جماعة هذا با. جلوالباغية كما أمرني اهللا عز 
اقتصرت وإنما قدمت حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ومن كبار التابعين 

پسر عبد اهللا بن عمر روايت شده ، از حمزه« ١؛ عليه ألنه صحيح على شرط الشيخين
مر ابن ع و به(حمزه) همراه پدرش نشسته بود مردى از اهل عراق آمد او  كه آن هنگام

قه مردم به تفر به خدا قسم من خواهان اين بودم كه در مورد !عبدالرحمنواى اب«: گفت
قدر امكان از اين بدى  و بهالگوى خويش قرار بدهم تو را واختيار كرده  سكوت ومانند ت

ای محكمى از كتاب خدا سخت دل مرا به خود زيرا آيه؛ ولى نتوانستم، دورى گزينم
 وهرگاه د«: آيه اين استو آن . چيزى بگو ای اين آيه برايمرهدر با. مشغول كرده است

ولى اگر يكى بر ، ها صلح دهيدپس شما بين آن، گروه از مؤمنان با هم بجنگند
  . ديگرى تجاوز كند با تجاوزگر بجنگيد تا به امر خدا برگردد

عدالت را رعايت كنيد كه وبا عدالت صلح كنيد  وگاه اگر برگشت بين آن دآن
عبد اهللا به من . در باره اين آيه برايم چيزى بگو» .داوند عادالن را دوست داردخ

چشمان ما و از آن مرد رفت » . از نزد من دور شو؟ چه كارى با اين آيه دارى وت«: گفت
من چيزى بر ضد خود از اين آيه «و گفت:  به ما كرده وگاه عبد هللا رآن. پنهان شدودور 
خداوند اين زيرا ؛ لشكرش) نجنگيدم وين گروه تجاوزگر (معاويه جز اينكه با ا، نيافتم
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  ١».كنداست كه مرا به آن امر مى
و اند اين را (يعنى پشيمانى ابن عمر را) جماعتى از تابعين از وى روايت كرده: گويدحاكم مى

. ح استآن بسنده كردم به خاطر اينكه اين سند به شرط شيخين صحي و بهتنها اين سند را نقل  من
عبدالبر نيز آن را صحيح دانسته  و ابنيح دانسته صحمورد اين خبر را به شرط شيخين  ودر دذهبى نيز 
ابوبكر بن ، سعيد بن جبير، ثابتحبيب بن ابیحديث فوق را  معنایبايد توجه داشته باشيم كه . است
جهم در ابی و ابنابت ثروايت حبيب بن ابیو در اند از ابن عمر روايت كرده عطاء و الجهمابی

كه همراه از اين: تصريح شده است كه ابن عمر گفته استو ذهبی چندين سند از نقل ابن عبدالبر 
  . پشيمان هستم، گر نجنگيدمنغياط علی با لشكر

  : وارد شده است گونهدر روايت ديگر اين
؟ عثمانوعن علی  6مسجد رسول اهللا فی  وهوسألتُ إبن عمر : عن عالء بن عرار قال

ليس فی المسجد  6من رسول اهللا  انظر إلى قرب منزلهوه أما علی فال تسألْنی عن: فقال
غفر له وعثمان فإنَّه أذنب ذنباً عظيماً يوم التقى الجمعان فعفا اُهللا عنه  و امابيتٌ غير بيته 

ر در عم و ابنعثمان سؤال كرد وعالء از ابن عمر در مورد علی  ٢؛ فأَذنب فيكم فقتلْتموه
نگاه بكن كه  6به رسول خدا او  قرب منزل و بهدر مورد علی از من سؤال مكن : پاسخ گفت

عثمان در جنگ احد مرتكب گناه بزرگی  و اما، وجود ندارداو  در مسجد هيچ منزلی جز منزل
را به قتل او  پس شما، ولی در بين شما نيز مرتكب گناهی شد، ديرا بخشاو  خداوندوشد 

  .رسانديد
محرف را  وعبارات ناقص و يا ف كرده است يتحر وحذف  را س بخاری يا اين عباراتپ 

                                                 
، ٣ج  ٣٧٢٢، ح ٥٠٢، ص ٢؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٤٠٤، ص ٢. انساب االشراف، ج ١
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مثالب غير آن  و×  در مورد اخبار فضائل اميرالمؤمنينفراوان كه چنان؛ نقل كرده است
  .حضرت دست به چنين كار برده است

 خبری را كه دارای، شود كه بخاری در حديث مورد بحثحديث استفاده می واز اين د
  .خبر صحيح روايت كرده استعنوان به ، تحريفات متعدد است
كه سائل در مورد جنگ ابن وانمود كردن اين. ١: بخارى حديث اما تحريفات در

سنت  و اهلكه ابن زبير خليفه نبود حال آن و نه از جنگ اميرالمؤمنين استزبير پرسيده 
که شارحين حديث چنان د وداننرا خليفه بر حق در آن زمان مىمروان  عبدالملك بن

  جنگی.اند سائل از ابن عمر خواسته که چرا همراه امام بر حق نمیگفته

 و عثمان در جنگ احد گناه بزرگی مرتكب شد: گفتكه ابن عمر حذف سخن . ٢
  .را كشتيداو و شما  بين شما گناهی مرتكب شدو در  را بخشيداو  خدا
(يعنى  .ی در مسجد جز منزل علی نيستهيچ منزلگفت: حذف اين تصريح او كه . ٣ 

  ×.)حذف بستن درها بر مسجد جز در منزل اميرالمؤمنين 
هم حتی ال ووقاتل: باب، كتاب التفسير، ٤٦٥٠شماره «در نقل حديث بخارى . ٤ 

  اين است منزل علی كه «به جای  در صحيحش، »يكون الدين كله هللاوتكون فتنة 
  ) كه 6اين است دخترش (دختر پيامبر اكرم «: استآورده  گونهاين، »بينيدمی
كه ابن حجر نيز در  است بنت تحريف كرده منزل را به دختر و يعنى بيت و .»بينيدمی

   ١تصريح كرده است. شرح اين حديث به اين تحريف اشاره و
  اما مطالب باطل در حديث مورد بحث:

كه جنگ در زمان حال آن و. جنگيديم 6در زمان پيامبر : ابن عمر در پاسخ گفت
كه حال آن. جنگی با مسلمين صورت نگرفت و هيچبا غير مسلمين بود  6پيامبر اكرم 

ابن عمر سؤال كرده  از سائل در مورد جنگ بين مسلمين كه قرآن بر آن امر كرده است
خبر  اساس بودنبی وجوابی كه در اين خبر به ابن عمر نسبت داده شده باطل  و. است
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كه در حال آن وهيچ ربطی با آيه قرآن ندارد پاسخ او  زيرا؛ كندمی ثابت را بخاری
پشيمانی خود به خاطر نافرمانی  وابن عمر به واقع مطلب ، ديگران وروايت حاكم 

  .تصريح كرده است وخداوند متعال اعتراف 
  .كنيم كه حديث مورد بحث را جز بخاری كسی نقل نكرده استباز تكرار می

  يك سند از طريق زهری از، ها بر مسجدتاريخش در مورد بستن دردر باز امام بخاری 
يك سند برای  و اندهمه درها جز در ابوبكر را بسته 6 اكرم المؤمنين عائشه نقل كرده كه پيامبرام 

(يعنى حديث زهری : گويدمیو سپس  نيز از عائشه نقل كرده Αبستن درها جز در اميرالمؤمنين 
جای ديگر باز از و در  ١. از عروه نيز شاهد داردو آن  تر استصحيحابوبكر)  بستن در مردم جز در

را ذكر  »6آل محمد و جنب حالل نيست مگر بر محمد و اين مسجد برای حائض«عائشه حديث 
سپس . است از عحايباو  نزد: سلمه گفته استام و راوی حديث از عائشه، در مورد جسره و كرده

در مورد بستن درها جز در ، است جا ذكر كردهسندی كه آن وبا همان د باز همان حديث قبلی را
اين « گر بخاری برای حديثدر جاى دي ٢. تر استاين صحيح: است و گفته ذكر كرده، ابوبكر

به  و سه سند ذكر كرده »6 آل محمد محمد و جنب حالل نيست جز بر مسجد برای حائض و
بايد دقت داشته باشيم كه  ٣. صحيح نيست 6ث از پيامبر اين حدي: سپس گفته است و جسره رسانده
ابن  و ابونعيم واست  را توثيق شده خواندهاو  ذهبی نيز و اندابن حبان ثقه دانسته و جسره را عجلی

ابن  و ٤. ابوالحسن بن قطان سخن بخاری را رد كرده است و اندرا از صحابه محسوب كردهاو  منده
و  اندرا صحيح دانستهاو  ذهبى حديث و حاكم، لها ادراك گفته و قبولرا ماو  حجر در تقريب نيز

بخاری  او كه اين حديث وارنؤوط احاديث او را در حاشيه مسند احمد حسن دانسته است.  شعيب
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 و های زيادی داردسندو روايت شدهديگر نيز از چندين صحابه  است غير صحيح دانستهآن را 
 ١ ».اندشوكانی اين حديث را صحيح دانسته و ابن قطان، ابن خزيمه« :گفته استدر مورد آن البانی 

بخاری نيز به جهت اين  واست  بايد دقت داشته باشيم كه جسره را كسی جز بخاری جرح نكرده
كند كه در شرح حالش اين نيز تقوای امام بخاری را بيان میپس . است را زير سؤال بردهاو  روايت

  . اندنور دادهاخيلی منيز او  رعو و روی تقوا
  اين كه امام بخاری خبر بستن درها جز در منزل ابوبكر بر مسجد را: اما حديث بستن درها

او  حكم از عجائب، است تر دانستهرا صحيحآن و ترجيح داده Αبر بستن درها جز در اميرالمؤمنين 
  هم  و متناقض استهم متنش  ،ابوبكراول  فهيخلمسأله بستن درها جز در : اوال زيرا؛ است
 متواتر است Αبستن درها جز در اميرالمؤمنين : ثالثاً. احد استو خبر: ثانياً. ها مخالف استاقعيتو با
 ٢است  كردهوارد  كتانی نيز آن را جزء احاديث متواتر و، اندنفر از صحابه آن را روايت كرده ٢٦ و
 چگونهولی ، مفصل بررسی خواهد شدبه طور در آينده اول  داستان بستن درها جز در خليفه و

  ! تر از حديث متواتر باشداحد متناقض صحيحو ممكن است خبر
محرف  وناقص  Αكه امام بخاری حديث ابن عمر را با حذف مناقب اميرالمؤمنين چنان

 و كنيزی را از خمس غنائم جنگ برداشتند Αى كه اميرالمؤمنين در داستان، استروايت كرده 
  6 اكرم پيامبر و شكايت كند×  فرستاد كه از علی 6به حضور رسول خدا  خالد بريده را

شعيب ارنؤوط هر ( ٣.ستاو ولی باشم علی نيزاو  ولی هر كه من: فرمودند و بر بريده غضب كردند
تنها به اين در اين حديث نيز امام بخاری ولی  ).سند احمد را به شرط شيخين صحيح دانسته است ود

: بريده گفت !آيا علی را دشمن داری: به بريده فرمودند 6 اكرم است كه پيامبر مقدار اكتفا كرده
ابن حجر با  ٤. از خمس بيشتر از آن استاو  همانا سهم !را دشمن نداشته باشاو  :فرمودند، آری
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نقل (ناقص) كه بخاری اين حديث را مختصر است اشاره به متن كامل اين حديث تصريح كرده 
  تفصيل اين عمل بخارى در بخش تصرفات بخارى خواهد آمد.البته . كرده است
با  و برخورد كرده گونهيا بيشتر اين Γه امام بخاری با احاديث فضائل اهل بيت نمتأسفا
در كتب  و نكردهوارد  ها را در صحيحشيا آن واست  ها را ناقص روايت كردهآن، تصرف

  . ها برآمده استديگرش در صدد تضعيف آن

  حديث طير  و ریامام بخا
را مرسل  وهر د و سند ذكر كرده وامام بخارى در تاريخش برای حديث طير د

سماع از انس او  برای: لی در مورد عثمان (بن حكيم) گفته استاو در. خوانده است
او  كرده كهوانمود  سليمان را چنيننيز عبدالملك بن ابی دومیو در . دانسته نشده است

  . سل استنيز حديثش از انس مر
و اگر  از انس نشنيده استاو  عثمان بن حكيم را كسی جز بخاری نگفته كه: اوالً
 و انكار و تضعيف رد برایبخاری و امام  نشنيدنش نيز ثابت نيست، ثابت نباشداو  شنيدن

زيرا خود بخاری در شرح حال عثمان در ؛ حديث طير چنين سخنی را گفته است
جا آنولی ، وانده كه از انس حديث روايت كرده استختاريخش عثمان را از كسانی

  . پس هدفش تضعيف اين حديث متواتر بوده است، نكرده استوارد  اين اشكال را
حجر در  و ابن اندرا از راويان از انس برشمردهاو  حجرو ابن  ذهبی: عبدالملك و اما

تنها  كه گفتتوان جا نيز میپس اين، از انس نشنيده باشداو  نقل نكرده كه »تهذيب«
نيز به اين او  در شرح حالزيرا ؛ است هدف مبارك امام بخاری تضعيف حديث طير بوده

بايد . را از افراد راوی از انس اسم نبرده استاو  جاگرچه آن، مطلب اشاره نكرده است
كثير از  و ابن دقت داشته باشيم كه اين حديث شريف دارای اسانيد صحيح زياد است

 و ابن اندكرده است كه اين حديث را از انس نود نفر از تابعين روايت كرده ذهبی نقل
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   ١. ها را ذكر كرده استنفر آن ٥٤كثير اسامی 
  : گويدمىدر مورد حديث طير حاكم 

كان على أصحاب الصحاح أن يخرجوه فى و حديث الطير من مشهورات األحاديث« 
از » حديث طير«؛ كتبت فيه كتابا: يقولو ذاكرت به كثيرا من المحدثين: يقولو الصحاح

مسلم) الزم بود كه آن را در  و صاحبان صحاح (يعنى بخارى و به احاديث مشهور است
 و در مورد اين حديث با بسيارى از اهل حديث گفت«: گويدمى و. صحاح خود روايت كنند

  ٢. اى آن نوشتمكتابى نيز در باره و كردم وگ
  : گويدذهبى در شرح حال حاکم مى

 وها هو مجموع  حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد افردتها بمصنف و اما«
 و من هاى زيادى دارداقعاً سندو حديث طير؛ ...يوجب ان يكون الحديث له اصل

كند كه حديث اصل آن داللت مى و مجموع اى آن نوشتمكتاب مستقلى در باره
  ٣. »انددهفرمو 6 اكرم يعنى يقيناً آن را پيامبر«دارد 

روايت تنها از انس را ن نود نفر از تابعين آ و حديثی كه جايگاهش اين است
  را رد  مشكل دارد آن Γكسی كه نسبت اهل بيت جز شود  دقتاگر ، اندكرده
اين حديث را  برخى از اسانيد مفصل »هاه امام سلفیابن تيمي«در كتاب و ما . كندنمی

جا تواند برای آشنايی بيشتر به آنخواننده عزيز می، ر اينبناب. ايممورد بررسی قرار داده
  . مراجعه كند

  ×  حديث قاتل اميرالمؤمنين وامام بخارى 
فرمودند:  × به اميرالمؤمنين 6پيامبر اکرم  ،در حديثى كه اصل آن متواتر نيز است

                                                 
  . ٣٨٤، ص ٧. البداية والنهايه ابن كثير، ج ١
 . ٩٣. معرفة العلوم الحديث حاكم، ص ٢

  . ١٠٤٢، ص ٣. تذكرة الحفاظ ذهبی، ج ٣
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 ونده تـ امـت کشـ  و ايـن   الزمان ترين آخربدبخت ولين عاقر ناقه ثمود او ومق ترينبدبخت
  است.

و را که ضـمن داسـتانی روايـت شـده، در تـاريخش وارد کـرده        ثبخاری اين حدي
حديث  قرظی محمد بن كعب ازيزيد بن محمد در اين سند شناخته نشده که  است: گفته

محمـد بـن    و نـه حـديث شـنيده باشـد     محمد بن خثيم محمد بن کعب از و نهشنيده باشد 
   ٤باشد. حديث شنيده بن ياسر خثيم از عمار

اشـكال   ايـن نـوع   سندش به كه بخارى به حديثى را : ايناوال اين در حالى است كه
نيز رجـال   و هيثمىاند سند آن را به شرط مسلم صحيح دانستهو ذهبى ، حاكم وارد كرده
  داده كه محمد بن خثيم از عمار سماع نداشته باشد. و احتمال آن را ثقه

و در بن خثيم اين اشكال بخـارى را ذكـر كـرده    ثانيا: ابن حجر در شرح حال محمد 
گفتـه اسـت: محمـد بـن      بغـوی  وخود بخاری بنابر نقل ابن منده پاسخ بخاری گفته است: 

از عمـار خواهـد   او  ، پس چه مانع از سماعبه دنيا آمده است 6خثيم در زمان پيامبر اکرم 
خثـيم سـماع داشـته     نقل ابن منده محمد بن کعب تصريح دارد که از محمد بنو در  بود.

 ٥اسـت.  شـنيده و حـديث   يزيد بن محمد از محمد بن کعب سماع داشـته  و همچنيناست 
کـه  چنان و بخاری سند صحيح استو اين اشکال بخاری دور از واقع بوده  ،پس بنابر اين

به مواردی اشاره کرديم به خاطر مشکوک قرار دادن احاديث فضائل اهل بيت ^ زيـاد  
  .اساس را مطرح کرده استچنين اشکاالت بی

او  است بدانيم که بخاری در شرح حال يزيد بن محمد گفتـه اسـت:   نين جالبهمچ
 اسـت.  مطرح نکردهجا آنچنين اشکالی را  لیوت کرده، از محمد بن کعب حديث رواي

آن از ابـن مسـعود   او  حديث روايت کرده کـه  قرظی در شرح حال محمد بن کعب و باز
. کسی که از ابن مسعود که قبل از عمار از است ع روايت کردهرا به صورت سماحديث 

                                                 
  . ١٧٥شرح حال محمد بن خثيم، رقم  ،٧١، ص ١. تاريخ الكبير بخارى، ج ٤
  . ٢١٢، شرح حال محمد بن خثيم، رقم ١٣٠، ص ٩. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٥
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وقتـی   و همچنيناز يک تابعين حديث نشنيده باشد  چگونهدنيا رفته است، حديث شنيده، 
محمد بن کعب از ابن مسعود حديث شنيده است، چـه بعـدی دارد محمـد بـن خثـيم کـه       

حديث شـنيده باشـد، نـه     اين حديث را روايت کرده است، از عماراو  محمد بن کعب از
بلکه اگر محمد بن کعب اين خبر را مستقيم از عمار روايت کرده  که محمد بن خثيماين

از ابن مسعود سماع داشته است چه رسد بـه  او  د، چوناشب توانستمی بود، کامال درست
  .دنيا رفتو از  از ابن مسعود شهيد گشت ها بعدسالعمار که 

ی آن را به اين شکل سعی به تضعيفش نموده بـا الفـاظ   اما اصل اين حديث که بخار
  مختلف به اين معنا وارد شده است:

فمن أشقى هذه  من عقر (عاقر) النّاقة. قال: قال: من أشقى ثمود؟ لعلي: 6 قال رسول اهللا
 ابن عباس،، مار، ع× اين حديث به اين معنا از اميرالمؤمنين ٦.اهللا أعلم. قال: قاتلك قال: األمة؟

ـين ايـن    .روايـت شـده اسـت   عبيداهللا  و صهيب، ابوهريره، جابر بن سمرة، عمرو ابن ابن عمر،  همچن
ـبع،    ، يزيـد بـن اميـة    سعيد بن مسيب، ابوسنانابوطفيل، ×  از اميرالمؤمنينحديث را  عبـداهللا بـن س
  اند.روايت كرده ير بن عبدالملکمع و الجعدسالم بن ابیثعلبه بن يزيد، ، عبيده صهيب،

ثابـت   ايـن حـديث را   »االصـابه «و در ابن حجر در فتح الباری يک سند را خيلی خـوب خوانـده    
چهـار  و هيثمـی  يک سند را و ذهبی صحيح دانسته و مسلم سند را به شرط بخاری  ودانسته، حاکم د

و البـانی  ارنـؤوط نيـز آن را حسـن     و شعيبرجالش را ثقه دانسته  را و برخىحسن برخى را سند را 
 ش همرجال ويگران بوده يك سند ابن سعد غير از سند د وعبدالرزاق از عبيده و سند ، دانستهصحيح 

                                                 
؛ ٨٥٣٨، ح١٥٣، ص٥؛ سنن الكبرى نسائى، ج  ١٨٣٤٧، ح ٢٦٣، ص ٤ج  ١٠٧٨، ح ١٣٠، ص ١. مسند احمد، ج ٦

 ٣٧٠٩٨، ح ٤٤٤، ص٧شـيبه، ج  ؛ مصـنف ابـن ابـى    ٤٦٧٩و ٤٥٩٠، ح ١٢٢، ص ٣المستدرك علـى الصـحيحين، ج   
 ٢٩٩و ١٤، ص٧؛ مجمـع الزؤائـد، ج   ٤٣٤،ص  ٢ابـن هشـام، ج    ه؛ سـير ٣٧٦، ص ١؛ انساب االشـراف، ج  ٣٧١٠٠و
 ٣٣، ص٣؛ طبقــات الكبــرى، ج ١٨٦٧٠، ح ١٥٤، ص ١٠ســند؛ مصــنف عبــدالرزاق، ج  ٧بــا ١٣٧و ١٣٦، ص ٩وج
، ٢؛ تــاريخ طبــرى، ج ٥٦٩و ٤٨٥، ح ٤٣١، ص ١يعلــى، ج ؛ مســند ابــى١٤٢٤، ح ٢٥٤، ص ٤؛ مســند بــزار، ج ٣٥و
الـى   ٥٤١، ص٤٢؛ تـاريخ ابـن عسـاكر، ج     ٦٣٩٦، رقـم  ٨٥، ص ٥؛ االصابه، ج ٦٠، ص ٧؛ فتح البارى، ج ١٢٤ص
  .١٠٨٨، ح ١٦٢، ص ٣؛ صحيحه البانی، ج ٣٤٦، ص  ١؛ االستيعاب، ج٥٤٩
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  گفت که اين خبر متواتر است.توان می و هم رجال صحاح سته هستند وثقه 
  ! ستيب نيعجمسلم،  و و متواتراخبار با عظمت  اين همهبا ها اين برخوردحاال 

دارد، امام و صحيح را كه سندهای زياد  Αؤمنين برخی احاديث ديگر در فضائل اميرالم
كرده است كه ما به همين  و تضعيفمعلول نشان دادن آن، رد  بخاری با تضعيف برخی از سند و

احاديث فضائل اين و با اهل بيت̂   و Αمقدار جهت شناخت جايگاه امام بخاری با اميرالمؤمنين 
ه باشيم كه امام بخاری حتی حديث متواتر (حسن توجه داشت و بايدكنيم. خاندان مطهر اكتفا می

  اند) را نيز در صحيحش روايت نكرده است. وحسين سرور جوانان اهل بهشت

  رهبانيت و امام بخاری
كه اسالم اينوجود  با. از حيات امام بخاری اين است كه ايشان ازدواج نكرده است معروف

علمای اهل سنت البته . مذمت كرده است يداًرا شدترك آن و روی اين موضوع تأكيد زياد نموده
دسته دوم بر او عيب  اند واند: يک دسته از اين عمل بخاری دفاع کردهدر اين مورد دو دسته شده

  ! اند که چرا اين سنت را ترک کرده استگرفته
  اما نظر اسالم در باره اين عمل:

از سنت من روی  پس هر كه؛ نكاح سنت من است«: اندفرموده 6 اكرم پيامبر 
  ٧ ».گرداند از من نيست

: برخی گفتند و ميكنازدواج نمی: خبر رسيد كه برخی از اصحاب گفتند 6 اكرم به پيامبر
، گويندچه شده به برخی كه چنين سخنانی می«: حضرت فرمودند.. .و ميخورغذا نمی، ميخابنمی

پس هر كه از سنتم ، كنمازدواج می و، خابممی، كنمافطار می و گيرمروزه می، انموخمن نماز می
و امام  اندمردی از انصار روايت كرده وعمرو ابن ، اين حديث را انس ٨ ».روی گرداند از من نيست

                                                 
  . ٩١، ص ٩. فتح الباری ابن حجر، ج ٧
؛ صحيح مسلم، ٥٠٦٣، ح١٩٤٩، ص ٥ترغيب في النكاح، ج الاب . صحيح بخاری، كتاب النكاح، ب٨

، ٢؛ مسند احمد، ج ١٤٠١، ح ١٠٢٠، ص ٢كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه، ج 
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  . را ترك كرده استعمل به آن، روايت كردهدر صحيحش كه اين حديث را اينوجود  بخاری با
   ١ ». از ما نيست، ازدواج نكند و شته باشدازدواج داتوان هر كه «: فرمودند 6 اكرم باز پيامبر
فرمود كه خدا را اعزب وصيت  مرا 6همانا پيامبر ، به من زن بدهيد: س گفته استاو شداد بن
  ٢. مالقات نكنم

به اين معنا از  ٣. زنی) نيستبی و در اسالم رهبانيت (ترك ازدواج: اندفرموده 6 اكرم پيامبر 
  ٤. يز حديث روايت شده استوقاص نسعد بن ابی و ابوامامه

لَا صَرورة فی «: اندكه فرموده است روايت كرده 6 اكرم ابن عباس از پيامبر
سند اين و هيثمی  ذهبی، حاكم. نداردوجود  ترك ازدواج و در اسالم بی زنی ٥؛ الْإِسلَام

  . چون ترك ازدواج عمل رهبان است): گويد(مناوی می ».اندحديث را صحيح دانسته

  تكفير مسلمين و امام بخارى
 اندمعرفی كردهورع  و ای داشتيم كه امام بخاری را خيلی اهل تقوادر گذشته اشاره

ال يحاسبنى أنى و أن ألقى اهللا وسمعت البخارى يقول أرج«: گويدبكير بن منير می و
 ».به جرم غيبت كسی محاسبه نكندو مرا  اميدوارم خداوند را مالقات كنم ٦؛اغتبت أحدا

اين است كه بخاری در مورد : اندسبكی پس از نقل اين سخن گفته و ذهبی ».نكند
                                                                                                                            

  . ٢٣٥٢١و ٦٤٧٧، ح ١٥٨ص 
  .٢٧٠، ص ٣شيبه، ج . مصنف ابن ابی١
  .٢٧٠، ص ٣شيبه، ج . مصنف ابن ابی٢
؛ سبل ١٧٩، ص ٢؛ حاشيه البداية والنهايه ابن كثير، ج ٢٧٠، ص ٣يبه، ج ش. حاشيه مصنف ابن ابی٣

  . ٥٠٣، ص ١الهدی والرشاد شامی، ج 
  . ٩١، ص ٩. فتح الباری ابن حجر، ج ٤
؛ مجمع الزوائد ٢٦٧٣، ح ١٧٣، ص ٢؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣٨٩ص،  ١داود، ج . سنن ابی٥

  . ٢٣٤، ص ٣هيثمی، ج 
  . ١٦٥، ص ٢الكبری سبكی، ج  . طبقات الشافعية٦
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ش رعو جاو به خاطرو اين  گفته باشدوضاع و يا  خيلی كم است كسی را كذاب، يانوار
تقوا  ووضاع است، تصريح بر آن چه منافاتی با ورع  و: اگر کسی کذاب اوال . ... است

های بزرگی از مسلمين را در بلكه گروه، كه غيبتبخارى نه اينامام ثانيا:  داشته است؟
انسان خود را . سخنان چه ارزشی دارد گونهاينوجود  با اين. كتابش تكفير كرده است

مضافا بر  كندگزارد كه آن ادعايش را نقض می ىآثاری از خود به جا و متقی نشان دهد
راويان آن را مالحظه  وكه برخورد بخارى با اخبار مسلم در فضائل اهل بيت ^ اين

  ! كرديد
الرافضی ام صليت و ما ابالی صليت خلف الجهمی«: گويدامام بخاری می

و يا  رافضی نماز بخوانم و كه پشت جهمیاز اين مپروا ندار ١؛...یالنصارو خلف اليهود
  ».نصاریو پشت يهود

المجوس فما رأيت و النصارىو نظرت فی كالم اليهود«: گويدباز بخاری می
 و در كالم يهود ٢؛انی الستجهل من ال يكفرهمو اضل فی كفرهم من الجهميةوما ق

من جاهل . تر در كفرشان از جهميه نديدمقومی را گمراه و مجوس نظر كردم و نصارا
  ».ها را كافر ندانددانم كسی را كه آنمی

افراطی  و واين غل: گويدپس از نقل اين سخن بخاری میوهابی  شعيب ارنؤوط 
به  چگونه. در اين مورد مخالف هستند بخاریخلف با  و ست كه جمهور علمای سلفا

ها را در آنو احاديث  كندها حديث روايت میكه از آنكند با اينها حكم میكفر آن
شما توجه كنيد  ٣. كندمی و روايت نقل، استصحيحش كه بر آن شرط صحت گذاشته 

ى يك عالم وهابى كه خود فرد تندرو است اين سخن بخارى آن قدر عجيب است كه حت
  است. اعتراض نموده آن به  از آن تعجب كرده و

                                                 
  . ١٣. خلق افعال العباد بخاری، ص ١
  . ١٧١، رقم ٤٥٦، ص ١٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٧١. خلق افعال العباد، ص ٢
  . ١٧٩، ص ٩. حاشيه سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣
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و  آمد مردی به نزد بخاری: گويدحاتم میدر حالی است كه محمد بن ابیو اين 
چون مردی به برادرش : فرمود 6پيامبر : بخاری گفت !خواندفالنی كافر میتو را گفت: 
  ١.خود كافر خواهد شد، ر نباشدكافوی  اگر، ای كافر: بگويد

نيز  و بخاری اين حديث شريف با معنايی كه كرديم با اسانيد مختلف روايت شده
را او  متأسفانه امام بخاری در مورد كسی كه ٢.آن را در صحيحش روايت كرده است

زمانی كه خود ولی ، افتاده است 6 اكرم به ياد اين حديث شريف پيامبر، تكفير كرده
نون بزرگ الهی را اين قا، است كردهمتهم  وی بزرگی از مسلمين را تكفير هاگروه

  ديگران نيز خواسته است تاو از  حتی به تكفير مسلمين اكتفا نكرده و فراموش كرده
قانون بزرگ  و البته امام بخاری با اين سخن كسانی را كه به حديث. ها را تكفير كنندآن 

  . ده استجاهل نيز خوان، كنندفوق عمل می
امام بخاری كسانی را كه قرآن ، است كه در جای خود ذكر شدهچنان و همچنين
، باز مشخص نيست كه امام بخاریولی ، نيز تكفير كرده است، اندرا مخلوق دانسته

در صحيحش او  از و باز كه ابواسحاق را در مورد حديث متواتر غدير متهم كردهچنان
وهابی  كه شعيب ارنؤوط گونهجا نيز هماناين، ستحديث روايت كرده ا ١٧٠بيش از 

در صحيحش حديث روايت كرده فراوان جهمی نيز  و از محدثين شيعه، نيز تصريح نمود
  . كنيماست كه اكنون به برخی از اين افراد اشاره می

  » صحيح بخاری« رجال شيعه در
 و انده دانستهرا ثقاو  غيرش و ابن معين: گويدمی ٣ذهبى در مورد علی بن هاشم

                                                 
  شرح حال بخارى.  ٤٦١و ٤٦٠، ص ١٢. سير اعالم النبالء، ج ١
 ٦١٠٣، ح٢٢٦٣، ص ٥كما قال، ج  ، باب: من اكفر اخاه بغير تأويل فهو. صحيح بخاری، كتاب االدب٢
  . ٦١٠٤و
  . ١٦٠، ص ٣ميزان االعتدال، ج . ٣ 
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بخاری از . است را ترك كردهاو  و بخاری استو شيعه  ثبتاو  :ابوداود گفته است
را او  ولى ،ترسدها میای آناز تقيهاو گويا ، كنداجتناب میفراوان روايت حديث رافضه 

(البته بايد توجه داشته  ١.جهميه اجتناب داشته باشد و خوارج و نيم كه از قدريهيبنمی
ها، در برخی چاپ» ۵۶۹و يا  ۵۵۱ب المفرد، حدا«م كه بخارى از على بن هاشم در باشي

  )حديث روايت کرده است.
ها همان شيعه اين سخن ذهبی را نقل كرديم تا روشن گردد كه منظور از رافضه در زبان آن

- كار میبه  Γ مكتب اهل بيتن اورا در مورد پير رافضى جا عبارتاتهام بی و مقام طعنو در  است

 و Γ مكتب اهل بيتن اوكه شيعه در تعبير اهل سنت به پيردليل ديگر بر اين و همچنين. برند
در باره على بن  نمونه: براى اوال اين است كه، شودرهبريت اهل بيت اطالق می و به امامت نمعتقدي
ای غالی عهشيو برخی شيعه او  اند کهتنها گفته» تهذيب التهذيب«نيز در شرح حالش در هاشم 
ها هر جا نتوانستند احاديث هابیو امروزه به خصوص را رافضی نگفته است. ثانيا:او  و کسیاند گفته

در سند آن را كه حتى از بزرگان محدثين  رجال شيعهوجود ، را تضعيف كنند Γفضائل اهل بيت 
البته ما دالئل بيشتر .  ...و اين در تأييد مذهبش است: گويندمی و دهندعلت ضعف قرار میهستند، 

  ها درذکر کرديم که نياز به ذکر آن» شيعيانش وامام علی «در باره شيعيان در كتاب 
  .ى بيشتر به آن مراجعه شودبراى اشناي و جا نيستاين

دانسته نصاری  و بدتر از يهود و ها را كافرنيم كه بخاری از كسانی كه آنيبا اين بيان اكنون بب
  : در صحيحش روايت كرده استن فراواقدر احاديث چ

از صحابه  آخرين كسى و هاى غالى بودابوطفيل از رافضى: گويدابن قتيبه مى. ١
  . روايت كرده استدر صحيحش يك حديث او  بخاری از ٢.از دنيا رفتكه  بود

                                                 
از او حديث روايت کرده » ادب المفرد«بخارى نيز در  بقيه است و . على بن هاشم از رجال مسلم و١

  . ٦٣٤، شرح رقم ٣٤٢، ص ٧است. تهذيب التهذيب، ج 
. تهذيب التهذيب ابن ١٠١٦٦، رقم ١١٤، ص ٤. االصابه ابن حجر، ج ٦٢٥يبه، ص . المعارف ابن قت٢

  . ١٣٥، رقم ٧٢، ص ٥حجر، ج 
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بزرگان و از  از شيعيان، كوفى صحابى، امير، سليمان بن صرد: گويدذهبى مى. ٢
  . روايت كرده استاو  بخارى هفت حديث از ١.اصحاب على بود

 :گويدعطا بن سائب مى ٢.بودو شيعه  عبد اهللا بن شداد ثقه: گويدبن سعد مىا. ٣
) تا از صبح تا ظهر روى منبر دوست دارم (به من اجازه دهند: گفتعبد اهللا بن شداد مى

بخارى  ٣.بودشيعى او  .سپس چون پايين آمدم گردنم را بزنند، ل على را بگويمفضائ
  . از صحابه نيز خوانده شده استاو  .است روايت كردهاو  بيست حديث از

شكنجه به  و را با عذاباو  حجاج تدريجاً، بودو شيعه  قيس بن عباد از تابعين. ٤
  ٥. است يازده حديث روايت كردهاو  بخارى از ٤. قتل رسانيد
 6در زمان رسول خدا او  ،بود ابواالسود الدؤلى از بزرگان شيعهعمرو ظالم بن . ٥
  . است سه حديث روايت كردهاو  بخارى از ٦.ردآو اسالم

او  تشيع شديدش ازوجود  با: گويدابن حجر مى. اسيد بن زيد شيخ بخارى. ٦ 
   ٧. روايت كرده استاو  بخارى يك حديث از. اندحديث اخذ كرده

 ١٤٢بخارى  ٨. يعه خوانده استرا از رجال شاو  ابن قتيبه. ابراهيم بن يزيد نخعى. ٧
  . است روايت كردهاو  حديث از
او  حديث از پنج و بخارى بيش از بيست. آثار تشيع بوداو  در. اسحاق بن منصور. ٨

                                                 
 . ٤٦، ص ١، ج ٦. تاريخ االسالم ذهبی، حوادث سنه ١

 . ٦١، ص ٥. طبقات الكبرى ابن سعد، ج ٢

 . ١١٠، رقم ٤٨٩، ص ٣. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣

 . ٤٦٠٨، رقم ٢ة ذهبی، ج . من له رواية فى كتب الست٤

 . ٧٣١٧، رقم ٥. االصابه ابن حجر، ج ٥

 . تهذيب التهذيب ابن حجر. ٢٨، رقم ٤. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٦

  . ٦٢٨، رقم ٣٠١، ص ١. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٧
 . ١٦٤. المعارف ابن قتيبه، ص ٨
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  . شيخ بخارى است وا و روايت كرده
عيبش شدت تشيعش : گويدبزار مى. شيخ بخارى استاو  .اسماعيل بن ابان. ٩

  . روايت كرده استو ا بخارى شش حديث از ١.بود
ده حديث روايت او  بخارى از ٢. صدوق است ىشيعاو  .اسماعيل بن زكريا. ١٠
 . است كرده

  . پنج حديث روايت كرده استاو  بخارى از ٣. ازدى شيعه بودبهز بن اسد . ١١
ابن قتيبه  ٤. را از رجال شيعه برشمرده استاو  ابن قتيبه. جرير بن عبدالحميد. ١٢
بخارى  ٥.دادلى من شنيدم كه آشكار معاويه را دشنام مىو، جرير حافظ است :گويدمى
  . حديث روايت كرده است ١٤٣او  از

 ٦.اندرا از رجال شيعه خواندهاو  شهرستانى و ابن قتيبه. ثابتحبيب بن ابى. ١٣
  . چهارده حديث روايت كرده استاو  بخارى از
شعبه  .لى تشيعش را ظاهر نكردو، ه بودشيعاو  :گويدذهبى مى. حكم بن عتيبه. ١٤

حديث  ٦١او  بخارى از ٧. دانستعمر مى و حكم على را افضل از ابوبكر: گويدمى
  . روايت كرده است

                                                 
 .. ٥٠٦، رقم ٢٣٦، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ١

 . ٨٧٨، رقم ١. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٥٥١، رقم ١ذيب، ج . تهذيب الته٢

 . ٩٢٣، رقم ٤٣٧، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ٣

 . ٦٢٤. المعارف، ص ٤

  . ١١٦، رقم ٢؛ تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٣٠٤٦، رقم ١١٠، ص ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٥
  . ١٧٢ص ، ١؛ الملل والنحل شهرستانی، ج ٦٢٤. المعارف ابن قتيبه، ص ٦
؛ ٥٧٦، رقم ٣٧٣ص ٢؛ تهذيب التهذيب، ج ٨٣، رقم ٢٠٩، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٧

 . ١٤٢و ١٢٤المعارف، ص 
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 بخارى از ١. ى غالى بودشيعهاو  :اندگفته. شيخ بخارى استاو  .خالد بن مخلد. ١٥
  . حديث روايت كرده است ٣١او 

يعقوب  و جوزجانى ٢. اندكى تشيع بوداو  در: گويدذهبى مى. زبيد بن حارث. ١٦
دوازده حديث روايت كرده او  بخارى از ٣. اندرا از شيعيان كوفه خواندهاو  بن سفيان نيز

  . است
 بخارى از ٤. از شيعيان استاو  :اندنوشتهو ديگران  ابن حجر. جعدسالم بن ابى. ١٧ 

زياد از ياران خاص  و درش عبيدهبرا ود و سالم. استحديث روايت كرده  ۴۱او 
  . اندبوده Αاميرالمؤمنين 
بخارى  ٥. تابعين استو از  ى غالىشيعهاو  :نويسدى مىذهب. عمرو سعيد بن . ١٨

  . ى روايت كرده استو سه حديث از
 ٦.تابعين بودو از  شخص شيعهاو  :نويسدابن حجر مى. ابوبختری سعيد بن فيروز. ١٩
بوده  Αاز ياران خاص اميرالمؤمنين  وا و يث روايت كرده استسه حداو  بخارى از

 . است

 و، شيخ بخارى استاو  ٧.شيعه بوداو  :گويدىابن حجر م. سعيد بن كثير. ۲۰
  . چهل حديث روايت كرده استاو  بخارى از

                                                 
  . ٥٥، رقم ١٠؛ سير اعالم النبالء، ج٢٢١، رقم ٣. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٢٨٢٩، رقم ٢. ميزان االعتدال، ج ٢
 . ٥٩ ، ص٨وج  ٥٧٨، رقم ٢٥٨، ص ٣. تهذيب التهذيب، ج ٣

تهذيب التهذيب وسير اعالم النبالء  ؛ در٦٢٨؛ المعارف، ص ٢٩١، ص ٦ج . طبقات الكبرى ابن سعد، ٤
 نيز اشاره به شيعه بودن او وبرادرش شده است. 

 . ٣١٣٩، رقم ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٥

 . ١٢٧، رقم ٤. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٦

 ٤٦٠. مقدمه فتح البارى ابن حجر، ص ٧
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 ١.را شيعه دانسته استاو  ابن حجر. شيخ بخارى استاو  .سعيد بن محمد. ٢١
  را  Αاسم اميرالمؤمنين  گاههراو  .يث روايت كرده استچهار حداو  بخارى از

  ٢.فرستادبر حضرتش صلوات مى، شنيدمى
وجود  كمى تشيعاو و در  از تابعين استاو  :ويدگذهبى مى. سلمه بن كهيل. ٢٢
  . ده حديث روايت كرده استاو  بخارى از ٣. داشت

او  :گويدمىو ذهبى  اندهرا از رجال شيعه خواو  ابن قتيبه. سليمان بن طرخان. ٢٣
  . پانزده حديث روايت كرده استاو  بخارى از ٤.متمايل به على بود

سه حديث او  بخارى از ٥.رافضى غالى بوداو  :نويسدى مىذهب. سليمان بن قرم. ٢٤
  . روايت كرده است

را شيعه او  سليمانى نيز ٦.شيعه بوداو  :گويدذهبى مى. اعمش، سليمان بن مهران. ٢٥
  . روايت كرده استحديث  ۳۸۱او  بخارى از ٧.انده استخو

بخارى  ٨.ندارا شيعه خواندهاو  سليمانى و شهرستانىو ابن قتيبه. شعبه بن حجاج. ٢٦
 . ندانقل كرده داستان نيزاو  تشيعو در  استروايت كرده او  بيش از پانصد حديث از

، شودشيع ديده مىتآثار  هرچند در طاووس: گويدذهبى مى. طاووس بن كيسان. ٢٧

                                                 
 . ٣٦٣، ص ١. تقريب التهذيب ابن حجر، ج ١

 . ٢٢٢، رقم ١٠؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١٣٤، رقم ٤. تهذيب التهذيب، ج ٢

  . ١٤٢، رقم ٢٩٩، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ٣
 . ٩٢، رقم ١٩٥، ص ٦؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٦٢٤. المعارف ابن قتيبه، ص ٤

 . ٣٦٧، رقم ٤؛ تهذيب التهذيب، ج ٣٥٩٩رقم  ،٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٥

 . ١١٠، رقم ٢٢٦، ص ٦وج  ٣٩٤، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ٦

 . ٤٩٦٥، رقم ٢. ميزان االعتدال، ج ٧

، رقم ٢؛ ميزان االعتدال، ج١٧٢، ص١؛ الملل والنحل شهرستانی، ج٦٢٤. المعارف ابن قتيبه، ص٨
٤٩٦٥ . 



  ٨٣  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

  . حديث روايت كرده است ١١٠او  بخارى از ١.اند مضر نيستلى چون آن آثار اندكو
را غالى در رفض نيز او  .شيعى ثقه استاو  :ابن حجر گفته. عباد بن يعقوب. ٢٨
  . روايت كرده استاو  يك حديث ازو بخارى است  عباد شيخ بخارى ٢.اندگفته

هفت او  بخارى از ٣.را از رجال شيعه دانسته استاو  ابن قتيبه. اودعبد اهللا بن د. ٢٩
  . حديث روايت كرده است

يك او  بخارى از ٤. را رافضى دانسته استاو  ذهبى. عبد اهللا بن عبدالقدوس. ٣٠
  . حديث روايت كرده است

خارى ب ٥. تشيع بودآثار او  در: اندمعين گفته و ابن ابن حجر. عبد اهللا بن عيسى. ٣١
  . است روايت كردهاو  حديث از ود

را او  ابواسامه نيز ٦. شيعه بوداو  :عجلى گفته است. عبد اهللا بن محمد بن على. ٣٢
  . حديث روايت كرده استاو  بخاری از ٧. شيعه دانسته است

 روايت كردهيك حديث او  بخارى از. ىعبدالرحمن بن عبد اهللا بن عتبه مسعود. ٣٣
 ىعبد الرحمن بن عبداهللا را دارقطن: گويدوط در حاشيه مسند احمد مىشعيب ارنؤ. است

  ٨. احمد شيعه دانسته است و غالى در تشيع

                                                 
 . ٦٢٤؛ المعارف، ص ١٣رقم  ،٤٥، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ١

 . ٤١١؛ مقدمه فتح البارى ابن حجر، ص ١٠٢١٨، رقم ٢٢١، ص ٧. االصابه ابن حجر، ج ٢

 . ٦٢٤. المعارف ابن قتيبه، ص ٣

 . ٥١٠، ص ١؛ تقريب التهذيب ابن حجر، ج ٢٨٣٢، رقم ١. من له رواية فى كتب الستة ذهبی، ج ٤

 . ٥٢١، ص ١؛ تقريب التهذيب، ج ٦٠٤، رقم ٥. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٥

 . ٩٦٤، رقم ٥٨، ص ٢. معرفة الثقات عجلی، ج ٦

 . ٢٠، رقم ١٥، ص ٦. تهذيب التهذيب، ج ٧

 . ٢٥١١، ذيل حديث شماره ٢٧٨، ص ١. حاشيه مسند احمد، ج ٨



    ٨٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

  

ذهبى  ١. ى غالى بودشيعهاو  :ابن حجر نقل كرده است. عبدالرزاق بن همام. ٣٤
 بلكه، ى غالى نبودشيعهاو  لىو، اندبه عبدالرزاق شيعه بودنش را عيب گرفته: گويدمى

   ٢. دشمن بود، كسانى كه با على جنگيدندو با  تنها على را دوست داشت
با ذكر پسر ابوسفيان : گفتاو  .در مجلسى نزد عبد الرزاق از معاويه ياد كردند

  احمد : به ابن معين گفتند: گويدخيثمه مىاحمد بن ابى ٣. مجلس ما را نجس نكنيد
: ابن معين گفت. عه بودنش مردود استحديث عبيداهللا بن موسى به خاطر شي: گويدمى

تر عبدالرزاق در تشيع صد برابر از عبيداهللا غالى، خدايى نيستاو  سوگند به ذاتى كه جز
امام بخارى  ٤. شنيدم، امچه را كه از عبيداهللا شنيدهبرابر آن چنديناو  خودم اززيرا ؛ است
  . است حديث از عبدالرزاق روايت كرده ١٨٠

بخارى يك  ٥. از بزرگان شيعه استاو  :بن سياه , ابوزرعه گفته است عبدالعزيز. ٣٥
  . روايت كرده استاو  حديث از
سفيان  و اندرا شيعه دانستهاو  ساجى و حبان و ابن ابوحاتم. عبدالملك بن اعين. ٣٦

 روايت كردهاو  بخارى يك حديث از ٦. اندرا رافضى دانستهاو و ذهبى  بنابر نقل ابن حجر
   .است

پر ى شيعهاو  :فته استگى ذهب. شيخ بخارى استاو  .عبيداهللا بن موسى. ٣٧
كسى  و هيچ، معروف به رفض بوداو  :اندحجر نقل كردهو ابن  ىباز ذهب ٧. حرارت بود

                                                 
 . ٦١١، رقم ٦. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١

 . ٣٥٧، رقم ٣٦٤، ص ١. تذكرة الحفاظ ذهبی، ج ٢

 . ١٠٨٢، رقم ١٠٩، ص ٣؛ الضعفاء الكبير عقيلی، ج ٢٢٠، رقم ٥٧٠، ص ٩اعالم النبالء، ج  . سير٣

 . ٥٠٤٤، رقم ٦١١، ص ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٤

 . ٦٥٧، رقم ٦. تهذيب التهذيب، ج ٥

 . ٧٢٩، رقم ٦؛ تهذيب التهذيب، ج ٣٤٣٩، رقم ١. من له رواية فى كتب الستة ذهبی، ج ٦

 . ٣٤٣، رقم ٢٥٤، ص ١ذهبی، ج  . تذكرة الحفاظ٧



  ٨٥  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

  حديث روايت  ۴۲او  بخارى از ١.داداش راه نمىرا كه اسمش معاويه بود به خانه
را تنها شيعه او  اكثر محدثان اهل سنت ٢. بود شيعهاو  :گويدابن حجر مى. استكرده 
گفتيم ى رافض و چه در اصل نداشتن تفكيك شيعهحقيقت آن، با اين حال؛ اندخوانده
 . گرددمىتر روشن

 :ابوحاتم گفته است، شيعى غالى استاو  :ابن معين گفته است، عدى بن ثابت. ٣٨
كسى را :  مسعودى گفته استعبد الرحمن بن عبداهللا ٣ .امام مسجد شيعيان بوداو 

حديث روايت  ٣٨او  بخارى از ٤. استوارتر از عدى بن ثابت در بيان اعتقادات شيعه نديدم
کنند باشد، پس گر شيعه به آن معنايی که در مقام فريب گاهی مطرح می(ا. است كرده
 ديگرعدی بن ثابت در کدام عقيده استوارتر از  واند شيعيان مسجد جدا داشته چگونه
  )!بوده است شيعيان

 و شصتاو  بخارى از ٥.را شيعه خوانده استاو  شهرستانى. علقمه بن قيس. ٣٩
اصحاب و از  به دنيا آمده 6در زمان رسول خدا او  .استچهار حديث روايت كرده 

ها را فتنه ناميده در ركاب هايی كه امام بخاری آنجنگو در است  بوده Αاميرالمؤمنين 
  . بوده است Αنين اميرالمؤم
او  :گفته استحجر  و ابن را از رجال شيعه خواندهاو  ابن قتيبه. على بن جعد. ٤٠

چهارده حديث روايت او  ازو بخارى  شيخ بخارى استاو  ٦. رمى به تشيع شده است
  . كرده است

                                                 
 . ٩٧، رقم ٧؛ تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٢١٥، رقم ٩. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١

  . ٦٤٠، ص ١. تقريب التهذيب ابن حجر، ج ٢
 . ٣٣٠، رقم ٧. تهذيب التهذيب، ج ٣

 ديگران. و ٢٨٧٥، رقم ١١، ص ٢؛ تاريخ ابن معين، ج ٢٥٣٠و ٢٥١١، ح ٢٧٨، ص ١. مسند احمد، ج ٤

 . ۲۷، ص ۲. الملل والنحل شهرستانی، ج ٥

 . ٤٦٠؛ مقدمه فتح البارى ابن حجر، ص ٦٢٤. المعارف ابن قتيبه، ص ٦



    ٨٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

  

به و او را  راضى نبودندعمرو اهل مدينه از : گويدابن معين مى. بن دينارعمرو . ٤١
 حديث روايت كرده ٦١او  بخارى از ١. كردندبدگويى نسبت ابن زبير متهم مى و يعتش

  . است
او  بندار و شيعه دانسته رااو  (ظاهرا دارقطنى)ى عمر بن عل. جميلهعوف بن ابى. ٤٢
  . است حديث روايت كرده ٢٨او  بخارى از ٢. شيطان ناميده است و را رافضى
در ابونعيم تشيع : گويدى مىذهب، شيخ بخارى استاو  .ابونعيم، فضل بن دكين. ٤٣

ذهبى در شرح  .اندى شيعه بودنش نقل كردهباره هايى نيز درداستاناو  از. خفيف بود
از معاويه و ) تصريح دارد كه بونعيم و عبيداهللا بن موسى ١٣٢، رقم ١٠حال ابوغسان (ج

  . ستكرده حديث روايت  ١٩٠او  بخارى از ٣ .ندكردويى ميگامثالش بد
يك او  بخارى از ٤. ى محكم استشيعهاو  :گويدذهبى مى. فطر بن خليفه. ٤٤

  . حديث روايت كرده است
كمى او  در: گويدذهبى مى. شيخ بخارى استاو  .ابوغسان، مالك بن اسماعيل. ٤٥
ى شيعهاو  :گويدىابن سعد م ٥ .ستا پيشوا و ةحج و در حديث حافظ وا و تشيع بود
  . حديث روايت كرده است ىساو  بخارى از ٦. ودغالی ب
از چه چيز : گفت، از بخارى در مورد ابوغسان سؤال كردم: گويدحسين غازى مى 
اگر شما . هاى خود را داردمذهب هم شهرىاو  :گفت. از تشيع: كنى؟ گفتمسؤال مى

ى ما را ديده جماعتى از مشايخ اهل كوفه و ابونعيم (فضل بن دكين) و عبيداهللا بن موسى

                                                 
 . ١٤٤، رقم ٣٠٢، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١

 . ٦٥٣٠، رقم ٣٠٥ص ٣. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢

 . ٤٦٠؛ مقدمه فتح البارى، ص ٦٢٤ص ؛ المعارف، ٢١، رقم ١٥١، ص ١٠. سير اعالم النبالء، ج ٣

 . ٤٤٩٣، رقم ٢. من له رواية فى كتب الستة ذهبی، ج ٤

 . ١٣٢، رقم ٤٣٢، ص ١٠. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٥

 . ٢، رقم ٣٠، ص ١٠؛ تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤٠٥، ص ٦. طبقات الكبرى ابن سعد، ج ٦



  ٨٧  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

پس با اين تصريح بخاری، فضل بن دکين ( ١. كرديدز از ابوغسان سؤال نمىگهر، بوديد
  ).تر از ابوغسان بايد بوده باشدغالی

تشيع و در  از ثقات تابعيناو  :نويسندحجر مىو ابن  ذهبى. بن جحادهمحمد . ٤٦
  . پنج حديث روايت كرده استاو  بخارى از ٢. كردمى وغل

ى غالى شيعهاو  :گويدمىاو  ىذهبى در باره. ابومعاويه ضرير، حمد بن خازمم. ٤٧
  . روايت كرده استاو  حديث از ٤٧بخارى  ٣. بود

روايت كرده حديث  ١١١او  بخارى از. اسدى زبيرى، محمد بن عبداهللا بن زبير. ٤٨
  ٤. استو شيعه  ثقة، كوفهاهل او  :گويدعجلى مى. است

شيخ احمد بن ، تشيعى كه داشتوجود  با: گويدذهبى مى .محمد بن فضيل. ٤٩
شانزده حديث روايت او  بخارى از ٥. دل سوخته بود و ى پرحرارتشيعهاو  .حنبل بود
  . كرده است
يك او  بخارى از ٦. را شيعه خوانده استاو  ابوداود. مخول بن راشد نهدى. ٥٠

  . حديث روايت كرده است
  تابعين به شمارو از  وراستگ ىشيعهاو  :گويدىى مذهب. معروف بن خربوذ. ٥١

  . يك حديث روايت كرده استاو  بخارى از ٧. رودىم 

                                                 
 . ١٣٢ ، رقم٤٣٢، ص ١٠. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١

 . ١٢٠، ص ٩؛ تهذيب التهذيب، ج ٧٣٠٥، رقم ٣. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢

 . ١٠٦١٨، رقم ٣. ميزان االعتدال، ج ٣

 . ٢٠٥، رقم ٥٣٠، ص ٩؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٢٢، رقم ٢٢٧ص ٩. تهذيب التهذيب، ج ٤

 . ٥٢، رقم ١٧٤، ص ٩. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٥

 . ١٣٨، رقم ١٠حجر، ج  . تهذيب التهذيب ابن٦

 . ٨٦٥٥، رقم ٤. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٧



    ٨٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

  

 ۱۸۰او  بخارى از ١. كمى تشيع بوداو  در: گويدذهبى مى. منصور بن معتمر. ٥٢
 و، دوستتان منصور بن معتمر را ديدم: گويدحماد بن زيد مى. حديث روايت كرده است

  خشبيه همان : گويدذهبى مى. كنم اهل دروغ باشدگمان نمى، بود هااز خشبى وا
   ٢. اندشيعيان

مذهب بدى داشت (يعنى شيعه او  :ابن حجر نقل كرده است. عمرو منهال بن . ٥٣
  . حديث روايت كرده است ٢١او  بخارى از ٣. بود)

چهار او  بخارى از ٤. شيخ بخارى است و شيعهاو  .هشام بن عمار بن نصير. ٥٤
  . حديث روايت كرده است

حديث  ٥٧او  بخارى از ٥. از شيعيان بوداو  .ابومعاويه. هشيم بن بشير بن قاسم. ٥٥
  . روايت كرده است

را رافضى نيز او  .كمى تشيع بوداو  در: ويدگى مىذهب. كيع بن جراحو. ٥٦
براى او  :گفتند او به. حسن بن صالح از نظر من امام است: كيع گفته استو ٦. اندخوانده

  براى حجاج رحمت  ومگر ت: پاسخ دادكيع و. كندعثمان درخواست رحمت نمى
  . سه حديث روايت كرده است و پنجاهاو  بخارى از ٧! طلبىمى

ى خوب شيعه واول  از شيعيان دستهاو  :گويدابن خلكان مى. يحيى بن يعمر. ٥٧

                                                 
 . ١٨١، رقم ٤٠٢، ص ٥؛ سير اعال النبالء، ج ٥٤٨، رقم ١٠. تهذيب التهذيب، ج ١

  . ١٨١، رقم ٤٠٨، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ٢
 . ٤٤٦. مقدمه فتح البارى ابن حجر، ص ٣

 . ٦٢٤. المعارف ابن قتيبه، ص ٤

 . ٦٢٤ابن قتيبه، ص  . المعارف٥

 . ٦٢٤؛ المعارف، ص ٤٨، رقم ١٥٤، ص ٩. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٦

 . ١٨٦٩، رقم ٤٩٩، ص ١. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٧



  ٨٩  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

 ١. كردصحابى را تنقيص نمىچ ى هيلو، معتقد به افضليت اهل بيت بر ديگران بود، بود

 . هشت حديث روايت كرده استاو  بخارى از
 

ابن  ٢. عالمى فهيم بود و شيعهاو  :اندگفتهو ذهبى  ابن حجر. زياديزيد بن ابى. ٥٨
او  ق ازيبخارى در تعال ٣. شودى بزرگ شيعه محسوب مىاز ائمهاو  :گفته استفضيل 

م بخاری در كتب مختلف ديگرش از شيعيان ديگر نيز البته اما. ستحديث روايت كرده 
  . پردازيمها نمیكه ما ديگر به ذكر آناست حديث روايت كرده 
ت اخبارى روايكه از برخى اين افراد اينو آن جا بايد روشن كنيم مطلبى را در اين

آن  : مطالب خالفاوال ولى .هستند×  گفته باشند: خلفا برتر از علیگويا اند كه كرده
 ند. ثانيا: بهکاخبار را رد می گونهها وارد شده كه اينحتى در كتب خود اهل سنت از آن

. لذا افراد گونهاند چه رسد به اينها را دادهچنين نسبت^ نيز  اهل بيت واميرالمؤمنين 
به  در مصادر اسالمیرا ها کذب بودن چنين نسبت ، مسلمين ثابت بودناگر تحقيق شود
   رد.آو ددست خواهن

  رجال جهمی در صحيح بخاری
شيخ امام  ،حميدی .را رمی بر جهمی شده دانستهاو  يحيی بن معين. بصری یبشر بن سر
روايت او  بخاری يك حديث از ٤. حديثش جائز نيست و روايت جهمی استاو  :بخاری گفته است

  .كرده است
و  شيخ بخارى استاو  ٥. جهمی استاو  :اندعقيلی گفته و احمد بن حنبل: يحيى بن صالح

                                                 
 . ٢٢٣؛ صحيح شرح عقيده طحاويه سقاف، ص ١٩١، ص ١. حيات الحيوان، ج ١

 . ٦٣٠٥، رقم ٢ج  . من له رواية فى كتب الستة ذهبی،٣٢٤، ص ٢. تقريب التهذيب, ج ٢

 . ٥٣١، رقم ٢٨٩، ص ١١. تهذيب التهذيب ، ج ٣

  . ٣٣٣، ص ٩؛ سير اعالم النبالء، ج ١١٩٥، رقم ١. ميزان االعتدال، ج ٤
  . ٣٧٢، رقم ١١؛ تهذيب التهذيب، ج٤٥٥، ص١٠؛ سير اعالم النبالء، ج٩٥٤٥، رقم٤. ميزان االعتدال، ج٥



    ٩٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

  

  . روايت كرده استاو  حديث از دوازدهبخاری امام 
و  شيخ امام بخاری استاو  ١ .جهمی بوداو  :گفته استاو  مسلم در مورد: علی بن جعد

  . روايت كرده استاو  هارده حديث ازچ بخاری
دانسته اين همه  نصاری و بدتر از يهود و ها را كافراز اين همه راويانی كه امام بخاری آن

پيدا ی رسدستالبته شايد بيشتر از اين نيز باشد كه ما به آن  و روايت كرده است شحديث در صحيح
  . باشيم نکرده

 اساتيد او در عقائد و قرآن و امام بخارى

و  بخاری اكثر مسائل اعتقادی خود را از كرابيسی: گويدابن حجر در مورد عقيده بخاری می 
  ٢. گرفته است وآن د امثال و كالبابن 

ها از آن را امام بخاری كه عقيده خوداعتقادی  استاد وپس بايد مختصری با شرح حال اين د
  : شويمگرفته است آشنا 

كالم : گفتمی و ابن كالب از نابته حشويه است: گويدمحمد بن إسحاق النديم می
حجر منظور و ابن ( .با اين سخنش نصرانی استاو  :عباد گفته است و خدا خود خداست

فيثون نصرانی به من : ابوالعباس بغوی گفته است. از حشويه را مفوضه معرفی كرده است)
من اين عقيده را و از  آمدبه نزد من برای بيعت می، خدا ابن كالب را رحمت كند: گفت
  ٣. كردما مسلمين را ياری میقطعاً ، ماندزنده میو اگر  گرفت

اول كسی بود كه چنين  وا و، مخلوق است به قرآن تلفظم: گفتكرابيسی می
   ٤. گذاری نمودعقيده را پايه

                                                 
  . ٥٢٨، ص ١٢، وج ١٥٢رقم  ،٤٦٦، ص ١٠. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١
  . ٢١٣، ص ١. فتح الباری، ج ٢
  . ١٢٢٨، رقم ٢٩٠، ص ٣؛ لسان الميزان، ج ٧٦، رقم ١٧٥، ص ١١. سبر اعالم النبالء، ج ٣
  . ٢٣، رقم ٧٩، ص ١٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٤



  ٩١  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

را او  زندوقتی به يحيی بن معين خبر رسيد كه كرابيسی به احمد بن حنبل طعن می
  ١. سب نمود و لعنت كرد

... و محمد بن نصر مروزی، بخاری، داود بن علی، ابن كالب، كرابيسی: گويدابن عبدالبر می
   ٢. مخلوق است و فعل بنده ،تلفظش قرآن را و كنندهتالوت  تالوت: گفتندمی

: هر كه بگويد ٣ ».جهمي ومن قال لفظی بالقرآن مخلوق فه«: گويداحمد بن حنبل می
  . جهمی استاو  پس، به قرآن مخلوق است متلفظ

احمد . يدپرس، تلفظ من به قرآن مخلوق است: گويدعبداهللا از پدرش احمد از كسی كه می
 دروغ گفته: احمد گفت. د استكرابيسی چنين معتق: عبداهللا گفت. اين سخن جهميه است: گفت
شاگرد شافعی  و اهل حديث و را مذمت كردهاو  ابوثور و احمد. را رسوا گردانداو  خداوند. است
  ٤. اندرا انكار كردهاو  بودن

 و حسين كرابيسی وا و مخلوق استالفاظ ما به قرآن : ای گفتندسپس طائفه: گويدذهبی می
 است ثابت شدهاو و از  ها زيادروی كرداحمد در مذمت اين و پيروی كردنداو  كسانی بودند كه از

   ٥. لفظيه جهمی هستند: كه گفت
ها در نيشابور اظهار نمود كه همانا بخارى در نزد آن: گويدمحمد بن يحيی ذهلی می
  ٦. تلفظش به قرآن مخلوق است

آگاه : گفت وا و به مجلس محمد بن يحيى حاضر شدم: گويدمد بن الشرقی میحاواب
پس مسلم بن . تلفظم به قرآن مخلوق است نبايد به مجلس ما بيايد: هر كه گفت، باش

                                                 
  . ٦١٨، رقم ٣١٠، ص ٢. تهذيب التهذيب، ج ٢٣، رقم ٨١، ص ١٢. سير اعالم النبالء، ج ١
  . ٥٤؛ تهنئة الصديق المحبوب، ص ٨٠، ص ١٢. حاشيه سير اعالم النبالء، ج ٢
  . ٢٨٨، ص ١١. سير اعالم النبالء، ٣
  . ٦١٨، رقم ٣١٠، ص ٢. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤
  . ٥١٠، ص ١١. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٥
  . ٤٦٠، ص ١٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٦



    ٩٢  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

  

   ١. مجلس را ترك نمود و حجاج بلند شد
 و كردمسلم قول بر لفظ را ظاهر می ٢؛ ال يکتمهو کان مسلم يظهر القول باللفظو«: اندگفته

  . نمودنمی پنهان
؛ اللفظية عندی شر من الجهميةو قد أظهر هذا البخارى قول اللفظية«: گويدباز ذهلی می

همانا لفظيه نزد من بدتر از جهميه  و همانا اين بخاری سخن لفظيه (سخن كرابيسی) را اظهار نمود
   ٣ ».هستند

كه گمان كند تلفظش به قرآن  و هر مخلوق است و غير قرآن كالم خدا: گويدباز ذهلی می
كه پس از اين به نزد محمد و هر  سخن گفت و نشستاو  نبايد با، گزار استبدعتاو  مخلوق است

شود مگر كسی كه همانا به مجلس بخاری حاضر نمی، را متهم بكنيداو  بن اسماعيل بخاری برود
  ٤. اش باشدهم عقيده

 وا و خاری در مورد قرآن سؤال كردندمردم نيشابور پس از اين اختالف از امام ب 
، امتحان بدعت است و افعال عباد مخلوق هستند و قرآن كالم خدا غير مخلوق: گفت

چه شنيده (چون اين اعترافی بود به آن نيز چنين كردندو ديگران  پس مردی فرياد زد

  ٥. دشخانه نشين در منزلش  و بخاری اطراف بخاری متفرق شدندو از بودند) 
 :ذهلی به امير بخارا خالد بن احمد نوشت، كه امام بخاری به بخارا آمدآن پس از

 كتاب ذهلی به اهل بخارا خوانده شد. همانا اين مرد سخنی بر خالف سنت را اظهار نمود
 و امير بخاری را امر كرد تا از بخارا خارج شود و شويمجدا نمیاو  ما از: گفتندو مردم 

گروهی  واو  حزباز گروهی : گروه شدند وداو  در مورددم و مر نيز به بيكند رفت وا
                                                 

  . ٥٧٢، ص ١٢ء، ج . سير اعالم النبال١
  . ٥٧٢و ٤٦٠، ص ١٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٩٤، ص ٥٨. تاريخ ابن عساكر، ج ٢
  . ٤٩٤. مقدمه فتح الباری، ص ٤٥٩، ص ١٢. سير اعالم النبالء، ج ٣
  . ٤٥٦، ص ١٢. سير اعالم النبالء، ج ٤٩٢. مقدمة فتح الباری، ص ٤
  . ١٦٧، ص ٢. طبقات الشافعية الكبری سبكی، ج ٥



  ٩٣  حيحشخصيت امام بخارى وجايگاه صل: او فصل

 

  ١. وی مخالف
 پيش آمده سؤال كردندو ذهلی او  از امام بخاری در مورد اختالفی كه بين ،برخی
علم رزقی در حالى كه  ورزدچه قدر محمد بن يحيی بر علم حسد می: گفت و بخاری

  ٢ .فرمايداست كه خداوند به هر كه دوست دارد عطا می
ذهلی به مردم ، شدوارد  بخاری به نيشابوروقتی : گويدبخاری می سبكی در دفاع از

كه در نيز رفتند تا اينو مردم  حديث بشنويداو و از  به نزد اين مرد صالح برويد: گفت
او  موردو در  رزيدو نسبت بخاری حسد ،پس از آنو ذهلی  مجلس ذهلی خلل ظاهر شد

  ٣. ين سخن را تكرار كرده استمرتبه ا وسبكی د. سخن گفت
 تنها ذهلی نيست كه مخلوق دانستن لفظ را مذمت كرده كه ذكر شد اينچناناوالً 

و امام  تر از ذهلی با اين مسأله برخورد كرده استبلكه احمد بن حنبل شديد، است
متهم ، اينبنابر . تأكيد كرده است و بخاری نيز با صراحت به مخلوق بودن لفظ اعتراف

  . جا نيستردن ذهلی چندان بهك
از هر ، بيش از هزار شيخو از  بخاری آن همه احاديث در حفظ داشته همچنين اگر

با او  حديثش نداشت كه از و نيازی به ذهلی، كدام بيش از ده هزار حديث نوشته است
در حق بخاری او  واقع خصوص اگر درو به  تدليس در صحيحش حديث روايت كند

  . درزيده بوو حسد
چه گذشت ثابت شد که بخاری اعتقادات خود را از افراد غير سالم پس، از آن

  مسأله لفظ نيز از کرابيسی تأثير پذيرفته است.و در گرفته 
، امام عالمه حافظ بارع«: گويدذهلى میذهبى در مورد : اما شخصيت ذهلی

                                                 
  . ٤٦٤، ص ١٢سير اعالم النبالء ذهبی، ج . ١
  . ٤٥٧، ص ١٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٦٧، ص ٢. طبقات الشافعية الكبری، ج ٢
  . ١٦٧، ص ٢. طبقات الشافعية الكبری، ج ٣



    ٩٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

  

آن : اندهو گفت. هل حديث در خراساناو امام ، عالم أهل مشرق و، شيخ االسالم
احمد بن  و ١».كه امام عصرش شدسفر كرد تا اينو حديث  قدر برای طلب علم

  . مدح نموده است و را ستودهاو  حنبل نيز
  
  
  

                                                 
  . ١٠٤، رقم ١٧٧و ٢٧٣، ص ١٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١



 

 

  
  

  خوارج در صحيح بخاری و نواصب: دومفصل 
  يكی از شروط بخاری در صحيحش ، كه در شروط امام بخاری اشاره شدچنان

بخارى در كتاب صحيح وجود  با اينولی  ،م داشته باشدای سالبود كه راوی عقيده اين
نيز جهنم هستند،  و اهل كه بنابر تأكيد اسالم منحرفو نواصب  خويش از خوارج

نظر اسالم  و دسته روات وبرخی از اين د اهم اكنون ب. روايت كرده استفراوان احاديث 
  . ها آشنا خواهيم شددر مورد آن

  نواصب در صحيح بخارى

  سفيانويه بن ابىمعا. ١
  .روايت كرده است معاويه حديث از ٢١امام بخارى  

  ع گفته است:يم که امام شافعی به ربداشته باشيدقت بايد چه قبل از هر 
ان االمام الشافعي رحمه اهللا اسر إلى الربيع انه ال يحتج في دين اهللا بواحد 

وانه ال يفضل زياد وة بن لعاص والمغيرة بن شعب و عمرو من هؤالء االربعة معاوية
 :بن سليمان (كه از خواصش بوده است) گفته است امام شافعى به ربيع ١؛ اعلى علي احد

، بن عاصعمرو ، همعاوي :چهار نفراين از يك هيچ و حديث در (اخذ) دينش به سخن او 
طالب برترى كسى را نيز بر على بن ابى واحتجاج نخواهد کرد زياد  وره بن شعبه مغي
   هد داد.نخوا

 Αبا اميرالمؤمنين او  بزرگان اهل سنت بر دشمنى و معاويه از جمله كسانى است كه علما 

                                                 
  . ١٢٩، ص ١بار البشر ابوالفدا شافعى، ج ؛ المختصر في اخ٢٤٤. نصائح الكافية ابن عقيل شافعى، ص ١



    ٩٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  . انداعتراف كرده

 دالئل ناصبى بودن معاويه

  كنيم:ها اشاره مىدالئل ناصبى بودن معاويه فراوان است كه ما تنها به برخى آن
ف عن خصوم انحرا و تشيعفيه قليل : گويدنسائى مى بارهدر  ذهبى

به مانند ×  نسائى از دشمنان علی ١؛اهللا يسامحهو و عمرو االميرالمؤمنين كمعاوية
  . را خواهد بخشيداو  كه خداوند بن عاص منحرف بودعمرو  و معاويه

هم تعبير عجيب  واست  Αبا اميرالمؤمنين عمرو  و اين هم اعتراف ذهبى بر دشمنى معاويه
 . امثالش ومعاويه  ذهبى در مورد نسائى نه در مورد

إنّه كان فى أيام بنى امية أكثر من سبعين : اندحافظ سيوطى گفته و زمخشرى
در روزگار  ٢؛ ألف منبر يلعن عليها على بن أبى طالب بما سنّه لهم معاوية من ذلك

علی بن ، به جای گذاشته بود معاويهروشی كه  وهزار منبر با امر  هفتادبنی اميه در بيش از 
  . شدطالب لعن مىابی

أجل من هذا كله أنه لعن على و: قال الرهنى: نويسدياقوت حموى در مورد سجستان مى
امتنعوا على بنى و لم يلعن على منبرها إال مرةو الغربو طالب على منابر الشرقبن أبى

 ال يصطادوا فی بلدهم قنفذاو أمية حتى زادوا فی عهدهم أن ال يلعن على منبرهم أحد
 وهو أى شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخى رسول اهللا على منبرهمو لحفاةال سو

طالب بن ابىها اين كه على تر از همه اينبزرگ ٣؛ المدينةو يلعن على منابر الحرمين مكة
آن از امر بنى  لى در منبر سجستان جز يك بار لعن نشدو، شدغرب لعن مى و در منبرهاى شرق

  ها از لعن برادر تر از امتناع آنچه شرفى بزرگ.. .كردند اميه در لعن على امتناع
                                                 

  . ٦٧، رقم ١٣٣، ص ١٤. سيراعالم النبال ذهبی، ج ١
  ، از سيوطی. ٧٩؛ النصايح الكافية ابن عقيل، ص ١٨٦، ص ٢. ربيع األبرار زمخشری، ج ٢
  . ١٩١، ص ٣. معجم البلدان ياقوت حموی، ج ٣



  ٩٧   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

- نيز لعن مىو مدينه  مكه، در منبر حرميناو  در حالى كه، در منبرشان خواهد بود 6رسول خدا 

  . شد
و سيره  امر معاويه با، كه مورد خشم الهى استو روشى  خيلى روشن است كه اين عمل

  . گرفته استانجام او  ننگين
ثم اشتد الخطب فتنقصوه : گويدعاويه به جايی رسانده است كه ابن حجر میكار را م

را در او  لعن وعلی را تنقيص كردند  وسپس سخنان شديد شد  ١؛ اتخذوا لعنه علی المنابر سنةو
 .ها سنت قرار دادندمنبر

لقد سب : كنت جالسا عند الحسن بن علي فجاءه رجل فقال: كبير قالعن أبي
: ليا سبا قبيحا رجل يقال له معاوية يعني ابن حديج تعرفه؟ قـال عند معاوية ع

أنـت  : بن حريث فأراه إيـاه قـال  عمرو فرآه عند دار : إذا رأيته فائتني به قال
أنت السباب عليا عند ابـن  : فسكت فلم يجبه ثالثا ثم قال؟ معاوية بن حديج

مشـمرا   أراك تـرده لتجدنـه  و مـا   عليه الحـوض وردت  آكلة األكباد أما لئن
كما تذاد غريبة  6المنافقين عن حوض رسول اهللا و حاسرا ذراعيه يذود الكفار

: گويـد ابـوكبير مـی   ٢؛ 6االبل عن صاحبها قول الصادق المصدوق أبي القاسم 
در نـزد معاويـه   و گفت:  آمداو  مردی به خدمت و نشسته بودم Α نزد حسن بن علی

امـام   .دشـنام قبيحـی كـرد   و علـی را سـب  مردی به نام معاويه بن حديج  سفيانبن ابی
را در نـزد در خانـه   او  پـس . ديدی بـه نـزد مـن بيـاور    را او  اگر: فرموداو  به Αحسن 
 وسؤال كرد كه تاو  سه مرتبه از حضرت. نشان داد Α امامو به  بن حريث ديدعمرو 

هسـتى كـه علـی را نـزد      وت: سپس فرمود .پاسخ نداداو  ولی، معاويه بن حديج هستی

                                                 
  .٥٧، ص ٧. فتح الباری ابن حجر، ج ١
سند؛ المعجم  ، با دو٢٨، ص ٥٩؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٢٦٩، ص ٣بالذری، ج  . انساب االشراف٢

  . ٣٩، ص ٣؛ سير اعالم النبالء، ج ١٣٠، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٢٧٢٧، ح ٨٢، ص ٣الكبير، ج 
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حـوض شـوى كـه گمـان     وارد او  بدان چون به نـزد ! كنىر زن جگرخار سب میپس

منـافقين   و كفار وستاده يعلی را خواهی ديد كه با اقتدار ا، ١آن بشویوارد  كنمنمی
كه شـتر غريبـه را از صـاحبش دور    چنان، رانددور مى 6 را از سر حوض رسول خدا

  . است 6 سخن پيامبرو اين  راندمی
و در  كتب زير نيز با سند صحيح ديگر اين خبر روايت شدهو در  صحيح است سند اين خبر

  از دشنام دهنده ترين مردم نسبت و با معاويه به حج آمده بوداو  كهاست آن گفته شده 
، در الفاظ خبر اختالف است ٢. ذكر نشده است »نزد ابن آكلة االكباد«آن و در  بود Αاميرالمؤمنين  

  . ندارد معنا چندان فرقولی 

                                                 
- او را اهل جهنم مى Α. توجه داشته باشيم كه اوال: معاويه ابن حديج صحابى است. ثانيا: امام حسن ١

اهل جهنم  6دهنده خداوند متعال وپيامبر اکرم عيت نيز همين است. كجا ممكن است دشنامدانند كه واق
جمل) بزرگتر از سب  طائفه از اهل صفين (و گويد: بين دونباشد. ثالثا: ذهبى پس از نقل خبر فوق می

آن سيف است، پس اگر چيزی صحيح باشد راه ما خود داری واستغفار برای صحابه  اتفاق افتاد و
بريم واميرالمؤمنين آن به خدا پناه میو از ها اتفاق افتاد دوست نداريم چه را که بين آناست. ما آن

از جانب ذهبى عجيب است؛ زيرا كجا × على را دوست داريم. (ادعاى دوست داشتن اميرالمؤمنين 
، دشمن آن را داشته باشد ودر عين حال با آگاهی× ممكن است مسلمان محبت واقعى اميرالمؤمنين 

همچنين بنابر اين سخن ذهبى ! حضرت را كه قطعا دشمن خداوند متعال است، نيز دوست داشته است
دوستانش با فواصل زياد بهتر از صحابه باشند؛ زيرا او اتفاق رخ داده بين صحابه را دوست  بايد ذهبى و

  كه لمؤمنين را دوست دارد حال آناميرا برد. با اين حال چگونه ادعا داردآن به خدا پناه میو از ندارد 
  . بردگويد: عمل آن حضرت را دوست ندارد و از آن به خدا پناه میمى
؛ المستدرك علی الصحيحين، ١٤٠، ص ١٢؛ مسند ابويعلى، ج ٧٧٦، ح ٣٤٦عاصم، ص . السنه ابن ابی٢

. حاكم ١٣٠، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج١٠، رقم ٣٩، ص ٣؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٦٦٩، ح ١٣٨، ص ٣ج 
سند اين خبر را صحيح دانسته، ولى ذهبى در يك برخورد متناقض در تلخيص مستدرك آن را منكر واه 

كه اين خبر را با دو سند نقل كرده در تأييد اين خبر گفته خوانده، ولى در سير اعالم النبالء بعد از آن
   است: همانا اين (معاويه بن حديج) عثمانی (ناصبی) بود... .
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: اصحابه فقالو اذهب فاقتل حجرا: دعا معاوية عبدالرحمن بن االسود فقال: عوانة قال
فدعا هدبة بن الفياض االعور فاعطاه  !؟اعمى عن امره منيو رجل اجهل باهللاوجدت  اما
بعث و اال قتلهمو فعلوان او  امره ان يعرضهم على البراءة من علیو سرح معه عدةو سيفا

ذبح حجر و امر ان يقبروا فعرض عليهم ما امر به معاوية فلم يجيبوا فقتلواو معه باكفان
، برائت از علی را عرضه كندو اصحابش  يعنى معاويه هدبه بن فياض را امر كرد تا به حجر ١؛ ...ذبحا

حجر را به بدترين شكل  و كشته شدند و ها اجابت نكردندآنو ها را بكشدآن، اگر برائت نجستند
   .دذبح كر

  عوانه ظاهراً اين خبر را مرسل نقل كرده است.  واند ثقه خبر نايرجال 
 صلوا إلى عذراء يعرض عليهم التوبةو إن رسول معاوية جاء إليهم لما :قيل
لئك فلما انتهى القتل او تبرأ عشرة فقتلو البراءة من علی فأبى من ذلك عشرةو

 كفن منشورو محفور قبر: مالك ترعد فقال: إلى حجر جعل يرعد فقيل له
و  رفتو اصحابش  معاويه به نزد حجر ایفرستاده: گويدذهبى مى ٢؛ سيف مشهورو

ده نفر برائت  و ده نفر قبول نكردند. برائت از علی را عرضه كرد وبه وها تآنبر 
شروع ، چون به حجر رسيد و ده نفری را كه برائت نجستند به قتل رسانيد. جستند

   . ...كرد به لرزيدن
و به  را در اين خبر حذف كرده Αاسم اميرالمؤمنين  »سير اعالم النبالء«ذهبى در  

   .استآورده  »عن رجل«جاى نام آن حضرت 
كان من أصحاب علی بن . شجاع قوی المراس: عبد الرحمن بن حسان العنزي

                                                 
؛ ٢٥، ص٨؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٢٠٥، ص ٤؛ تاريخ طبرى، ج ٢٦٨، ص ٥. انساب االشراف، ج ١

، از ابومخنف؛ ذهبی گفته است: كان (عوانة) صدوقا فی نقله، عوانه ٢٠٢، ص ٣الكامل في التاريخ، ج 
  . ٧٨، رقم ٢٠١، ص ٧در نقلش صدوق بود؛ سير اعالم النبالء، ج 

  . ٤٦٦، ص ٣؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٥٢٧، ص ١ . تاريخ االسالم ذهبی، ج٢
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أقام فی الكوفة يحرض الناس على بنی أمية فقبض عليه زياد بن و أبی طالب
ه إلى الشام فدعاه معاوية إلى البراءة من علی فأغلظ عبد الرحمن أرسلو أبيه

عبدالرحمن بن حسان : گويدزركلى مى ١؛ فی الجواب فرده إلى زياد فدفنه حيا
او  معاويه ازو را به شام فرستاداو  زياد، اصحاب علی بودو از  قوى و شخص شجاع

را او  پس معاويه. تند داد پاسخ هبه معاويعبدالحمن و خواست تا از علی برائت جويد
مفصل اين خبر را و بقيه ابن اثير  .را زنده دفنش نموداو  زياد و ديبه نزد زياد برگردان

 .نقل کرده است کامل و

معاويه سعد را امر  ٢؛ ...سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟امر معاوية بن أبى
  .  ...كنىكه علی را سب چه مانع شده از اينو گفت:  كرد

  . ناراحت بود، كردرا نافرمانى مىاو  Αيعنى معاويه از اين كه سعد در سب اميرالمؤمنين 
: قاص فقالو أخذ بيد سعد بن أبیو لما حج معاوية«: عبد اهللا بن أبی نجيح عن أبيه قال

عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه  ويا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغز
فما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سريره ثم ذكر : بطوافك قالفطف نطف 

قعت فی و اجلستنی على سريرك ثمو أدخلتنی دارك: علی بن أبی طالب فوقع فيه فقال
اهللا الن يكون فی إحدى خالله الثالث أحب إلی من أن يكون لی ما و؟ علی تشتمه

تبوكا "أال ترضی أن تكون منی  الن يكون لی ما قال له حين غزو طلعت عليه الشمس
الن و أحب إلی مما طلعت عليه الشمس؟ رون من موسى إال أنه ال نبی بعديبمنزلة ها

له رسوو يحبه اهللاو رسولهو العطين الراية رجال يحب اهللا: يكون لی ما قال له يوم خيبر

                                                 
؛ تاريخ ابن عساكر، ١٣٦و ١٣٥، ص ٢؛ الكامل في التاريخ ابن اثير، ج ٣٠٣، ص ٣. األعالم زركلی، ج ١

  . ١٣، ص ٣؛ تاريخ ابن خلدون، ج ٣٧٨٥، شرح حال رقم ٣٠١، ص ٣٤وج  ٢٦، ص ٨ج 
؛ ٢٤٠٤، ح ١٨٧٠، ص ٤طالب، ج ل علی بن ابی. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائ٢

  . ١٠٨، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين حاكم، ج ٣٠١ص ٥سنن ترمذى، 
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 الن أكون صهرهو أحب إلی مما طلعت عليه الشمس يفتح اهللا على يديه ليس بفرار
منها من الولد أحب إلی من أن يكون لی ما طلعت عليه الشمس ال ولی  على ابنته

سعد و از  معاويه به حج رفت ١؛ أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم ثم نفض رداءه ثم خرج
و در  پس از حج سعد را به دار الندوه برد .باشداو  ی سنن حج همراهبرای رهنمايخواست تا 
تخت  و بهآورده  مرا به منزلت: سعد گفت. Αبه سب اميرالمؤمنين  كردو شروع  كنارش نشاند

كه علی دارد من را اهللا اگر يكى از سه فضائلى  و؟ كنىعلی را سب مىو سپس  نشاندىخود 
و از همه ثقه سند ن ايرجال  ». ...تر از اين بود كه همه دنيا را داشته باشمبرايم محبوب، داشتم

  . ثقه است وچهار سنن رجال  و او ازخالد  بن احمد جز رجال صحيح هستند
قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليـه سـعد    :وقاص قالىعن سعد بن اب

فذكروا عليا فنال منه. فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسـول اهللا  
يقول: من كنت مواله فعلي ومواله وسمعته يقول انت منى بمنزلـة هـارون    6

بي بعدي وسمعته يقول العطين الراية غدا رجـال يحـب   من موسى اال انه ال ن
، سعد معاويه در برخی سفرش که برای حج آمد ٢؛ اهللا ورسوله ويحبه اهللا ورسوله

معاويـه از  و را يـاد كردنـد  ×    پس نزد معاويه علـی داخل شد. او  وقاص بربن ابى
ايـن سـخن را در بـاره    و گفـت:  پس سـعد غضـب نمـود    گويی نمود. بدآن حضرت 
او  مـوالی  فرمود: هرکـه مـن  میاو  شنيدم که در باره 6گويی که از پيامبر مردی می

بـرای مـن بـه منزلـه هـارون       وفرمود: تـ شنيدم که میوست، او هستم، علی نيز موالی
رسـولش را  ودهم کـه خـدا   فرمود: پرچم را فردا به کسی میمیوبرای موسی هستی 

   رند.را دوست دااو  رسولش نيزوخدا ودوست دارد 
                                                 

؛ سنن الكبرى نسائى، ١١٩، ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٣٧٦، ص ٧. البداية والنهايه ابن كثير، ج ١
  ناقص نقل كرده است. ٨٥١١، ح ١٤٥، ص ٥ج
، ٧النهايه، ج ؛ البداية و١٢١، ح٤٥، ص١؛ سنن ابن ماجه، ج٤٩٦، ص٧شيبة، ج. مصنف ابن أبی٢
  . ٣٧٦ص
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و دانسـته   صحيحرا سند اين خبر  »۱۲۱ضعيف سنن ابن ماجه، ح وصحيح «البانی در 
اين خبر را از ابن عساکر نقل  ،کثير آن را حسن خوانده، ولی جهت مخفی ماندن حق ابن

  حذف شده است.» فغضب سعد ،نال منه«کرده که در آن عبارت 
 . توسط معاويه است Αاين تنها برخی از اخبار در مورد سب اميرالمؤمنين 

  .كند آشنا خواهيم شدكه شخصيت معاويه را معرفى مى ىاكنون با اخبار ديگر

   بر قتل معاويه 6مر پيامبر اكرم ا
إذا رأيتم «: در مورد معاويه فرمودند 6رسول خدا ، صحيح و در حديث مشهور

  ».بكشيدرا او  ،معاويه را در منبرم ديديدوقت  هر ١؛معاوية على منبری فاقتلوه
مردى از  سهل بن حنيف و و ابوسعيد خدری و بن مسعود اين حديث شريف را عبداهللا 
سه سند شود که . با اختصار اشاره میاندحسن بصرى روايت كرده و بن عبداهللاجابر  و انصار

تمام که ابن حجر در شرح حال علی بن زيد نقل کرده  ابوسعيد خدری از طريق علی بن زيد
همچنين رجال سند بالذری نيز همگی ثقه هستند. البته اين  و سته هستند صحاحرجالش رجال 

گرچه او را . و اما علی بن زيد: علی بن زيد نيز از ابوسعيد خدری روايت شده غير از طريق حديث
هيثمی در مجمع  اند واحاديث او را صحيح دانستهو البانی  ، حاکماند، ولی ترمذیتضعيف نيز کرده

و ذهبی نيز در تلخيص مستدرک احاديث او  بارها تصريح کرده که او حسن الحديث استالزوائد 
تمام رجالش  و علل احمد هر دو سند سند حسن بصری نزد بالذریاما . را تضعيف نکرده است

                                                 
، با چهار سند؛ تاريخ ١٣٧و ١٣٦، ص ٥؛ انساب االشراف، ج ٢٨٥٠، رقم ٤١٤، ص ٢. علل احمد، ج ١

 ٣با  ١٧٢، ص ٢، ج٢٥٠و ١٥٧، ص ١؛ المجروحين ابن حبان، ج ١٨٦، ص ٨، ج ٦٢٢، ص ٥طبرى، ج 
، ٧، ج ٣١٤و ٢٠٠و ١٠١، ص٥، ج ٤١٩، ص ٣، ج ٢٠٩و ١٤٦، ص ٢ل، ج سند؛ الكامل في ضعفاء الرجا

، ٣سند؛ سير اعالم النبالء، ج  ١٠، با ١٥٨الى  ١٥٥، ص ٥٩سند؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٤، با ٨٣ص 
؛ ١٠٢، ص ٧، ج ٩٦، ص ٥، ج ٣٦٩، ص٢سند؛ تهذيب التهذيب، ج  ٦، با ١٠٥، ص ٦، ج ١٤٩ص

  سند.  ٣ ، با١٤١، ص ٨البداية والنهايه، ج 
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و سند ابن مسعود نيز که ابن حجر در شرح حال عباد بن يعقوب نقل . ثقه هستند رجال بخاری و
را اما در سند روايت سهل بن حنيف البانی سلمه بن فضل  حيح هستند.کرده رجالش رجال ص

که سلمه را ابن معين, احمد, فت اين حديث دانسته و حال آنضعيف و ابن اسحاق را مدلس و آ
اند و با اعتراف خود البانی ابن حجر صدوق دانسته و اما ابن اسحاق قطعا ابن سعد و ... توثيق کرده
  از منفردات او نيست که مدلس بودن وی علت ضعف حديث شود. ثقه است و اين حديث

  معاويهاز جايگاه اخروی  6اخبار پيامبر اكرم 
  : اندمطلب بن ربيعه روايت شده كه گفته و ابوبرزه و از ابن عباس

ال : يقول وهو أحدهما يجيب اآلخرو فی سفر فسمع رجلين يتغنيان 6كنا مع رسول اهللا 
انظروا من هما : 6 ه زوى الحرب عنه ان يجن فيقبرا فقال النبیيزال حوارى تلوح عظام

 اللهم اركسهما ركسا: 6 ) قال فقال النبیعمروو فالن (معاويةو فالن: فقالوا: قال
نفر غنا  وحضرت شنيد كه د و بوديم 6در سفرى همراه رسول خدا  ١؛ دعهما إلى النار دعاو
هستند پس عمرو  و گفتند معاويه. هستندبنگريد چه كسانی : حضرت فرمودند. خوانندمی

  .را به آتش جهنم بيفكن وخدايا آن د: حضرت فرمودند
، اندرا ذكر كرده وبودن آن دعمرو  و معاويهو ذهبى  حبانو ابن  سند حسن دارد واين حديث د 
  . اندلى بقيه آن را حذف كردهو

  : گويدمىعمرو عبد اهللا بن  
: من هذا الفج رجل من أمتى يحشر على غير ملتى قال يكميطلع عل: 6قال رسول اهللا  
كنت كحابس البول مخافة ان يجئ فطلع معاوية و ءوضو لهوضع  كنت تركت ابی قدو

                                                 
؛ مصنف ٣٨٥٥و ٣٨٤١، ح ٣١٠و ٣٠٣، ص ٩؛ مسند بزار، ج ١٩٧٩٥، ح ٤٢١، ص ٤. مسند احمد، ج ١

، ١٣يعلى، ج سند؛ مسند ابی ٣، با ١٢١، ص ٨، ج ؛ مجمع الزوائد٣٧٧٢٠، ح ٥٢٦، ص ٥شيبه، ج ابن ابی
  . ١٠١، ص٣؛ المجروحين ابن حبان، ج ١٣١، ص ٦، ج ١٣٢، ص ٣؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٣١ص 
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مردی از امتم به سوی شما خواهد  جانباز اين : فرمود 6رسول خدا  ١؛ هذا وه: 6فقال النبی 
مثل  و بودم گذاشتهجا م را پدر: عبداهللا گفت. آمد كه بر غير دين من محشور خواهد شد

پس معاويه . از ترس اين كه پدرم از راه برسد، مانده بودم، ردهآو فشاراو  كسى كه بولش به
  . آن مرد اين است: فرمود 6خدا و رسول  نمايان شد

لى و، است صحيح دانستهرجال را همه  و رجال سند روايت كرده سههيثمى اين حديث را با 
سند  سهبالذرى با ذكر نام معاويه اين حديث را با  اما، قرار داده است »النف«به جاى اسم معاويه 

  . صحيح روايت كرده است
إن معاوية فی تابوت من نار فی أسفل : منه الحديث المرفوع المشهور أن النبی قال و

در حديث  ٢؛كنت من المفسدينوقد عصيت قبل ودرك منها ينادى يا حنان يا منان اآلن 
  . تش در درك اسفل خواهد بودآمعاويه در تابوتی از : فرمودند 6ل خدا مشهوری رسو

از سالم بن و صحيح بالذرى اين خبر را با سند مرسل  ومتن خبر از طبرى بدون سند است 
بن عبداهللا از  آن را نصر بن مزاحم با سند صحيح وروايت كرده (از رجال صحاح سته) الجعد ابی

  . عمر روايت كرده است

  دعوت به سوى جهنم و يهمعاو
  : در مورد عمار فرمودند 6در حديث معروف ديگر رسول خدا 

عمار را گروه باغى به  ٣؛إلى النار ونهيدعو تقتل عمارا الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة«

                                                 
 ١٢٠، ص ٢وج  ١٣٧، ص ١؛ انساب االشراف، ج ١٨٦، ص ٨، ج ٦٢٢، ص ٥. تاريخ الطبرى، ج ١
  سند.  ٣، با ٢٤٣، ص ٥، ج ١١٢، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ١٢٤، ص ٥وج ١٢١و
؛ لسان ١٣٦، ص ٥؛ انساب االشراف بالذری، ج ١٨٦، ص ٨، ج ٦٢٢، ص ٥. تاريخ الطبرى، ج ٢

  . ٢١٧، از احمد بن الطيب؛ وقعة صفين ابن مزاحم، ص ٦٠٢رقم  ١٩٠ص ، ١الميزان ابن حجر، ج 
، ٣، ج ٤٤٧، ح ١٧٢، ص ١. صحيح بخارى، كتاب الصالة، باب: التعاون في بناء المسجد، ج ٣
؛ ١١٨٧٩، ح ٩٠، ص ٣؛ مسند احمد، ج ٥٥٥و ٥٥٤، ص١٥؛ صحيح بن حبان، ج ٢٨١٢، ح ١٠٣٥ص
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ها عمار را به سوى لى آنو، خواندها را به سوى بهشت مىدر حالى كه عمار آن، رساندقتل مى
  . » كنندىجهنم دعوت م

، ابن اسامه بن زيد ابن عمر، ،عمرو عبداهللا بن ، ابوسعيد خدری ابن عباس, اين حديث را
ين لفظ را از ام سلمه از صحيح مسلم نقل كرده و ابن حجر ا، اندمجاهد روايت كرده واسحاق 

ثقات و كه از مجاهد است شعيب ارنؤوط رجال سند ذهبى را ). ٢٥٨، ص ٣(سبل السالم، ج 
اين در حالی  شيخين صحيح دانسته است. طو دو سند ابن حبان را به شرايت احمد را صحيح رو
  : فرمايدست كه خداوند متعال در قرآن مىا

يبين آياته و الْمغْفرة بِإِذْنِهو إِلَى الْجنَّة واللّه يدعو أُولَئك يدعون إِلَى النَّارِ«
خدا  و؛ كنندها (مشركان) به سوى آتش دعوت مىآن ١؛يتَذَكَّرون لَعلَّهم للنَّاسِ

آيات خويش را براى مردم  و، نمايدآمرزش به فرمان خود مى و دعوت به بهشت
  . »شايد متذكر شوند؛ سازدروشن مى

 اعتقاد امام بخاری جنگ با اين گروهی كه با نص روايت خود نابرحاال شما توجه كنيد كه ب
 بوده هنفت، خوانندرا به سوی جهنم فرا میو مردم  دارای صفت مشركين هستند، ی قرآنهآي واو 
  . !نه× چنين شخصی از نظر بخاری امام مسلمين است، ولی اميرالمؤمنين  و همچنين است
هل لك أن أريك آية الجنة عمرو يا : بن الحمقعمرو ل 6 قال رسول اهللا ...

: بلى بأبی أنت قال: فی االسواق قلت تمشىو تشرب الشرابو تأكل الطعام
هل لك ان عمرو يا : قال لىو أشار بيده إلى على بن أبى طالبو قومهو هذا

تمشى فی االسواق قلت بأبى و تشرب الشرابو أريك آية النار تأكل الطعام
قعت الفتنة ذكرت قول و أشار إلى رجل فلماو قومه آية النارو هذا: أنت قال

                                                                                                                            
مجاهد چنين اضافه كرده است: كذلك دأب االشقياء الفجار؛ و از ، ٥٢٣، ص ٧شيبه، ج مصنف ابن ابى

   گران.از ابن عباس و دي ۶۵۵, ح ۱۹۵, ص ۲, ج بشران ابن ىأمال؛ ٣٤٥، ص ٢سيره ابن هشام، ج 
  . ٢٢١. بقره، ١
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 يرى بنى أمية قاتلی بعد هذاو ن آية النار إلى آية الجنةففررت م 6رسول اهللا 
أمية حتى  واهللا ان كنت فی حجر فی جوف حجر الستخرجنی بنو: قالو

 رأس يحتز فی االسالماول  ان رأسی 6يقتلونی حدثنى به حبيبی رسول اهللا 
خواهى مى: بن حمق فرمودندعمرو به  6رسول خدا  ١؛ينقل من بلد إلى بلدو

بازار راه و در بنوشی  و نشان دهم تا (در سايه آن) بخوری وشت را به تعالمت به
دستش به و با ند) اقومش (نشانه بهشت و اين: فرمود !گفتم آری پدرم بفدايت، بروی

خواهى عالمت جهنم مىعمرو ای : فرمود و باز. اشاره كرد طالبسوی علی بن ابی
 و اين: فرمود... ندگی خوش داشته باشیرا نيز برايت نشان دهم (تا با دوری از آن) ز

اين سخن ، شدواقع  فتنهوقتی . اشاره كرد سوی مردیو به اند قومش نشانه آتش
و من  پس از عالمت جهنم به طرف عالمت بهشت فرار كردم. حضرت به يادم آمد

، اهللا اگر در بطن سنگ هم باشمو. دانم كه پس از اين بنی اميه مرا خواهند كشتمی
 سر من و خبر داد 6اين را حبيبم رسول خدا ، كشند تا مرا بكشندميه بيرونم میبنی ا
  .شودسری خواهد بود كه در اسالم از شهری به شهر ديگر برده مىاول 

در اين حديث فتنه  6پيامبر اکرم اوال: البته ممكن است منظور عمرو بن حمق و
اين روايت کرده است. ثانيا: عثمان باشد؛ زيرا عمرو اخبار ديگری نيز در مورد آن 

در سند آن عبداهللا بن عبدالملك المسعودی را  و هيثمى سند روايت شده وحديث با د
عقيلی حديثى  واست  را تضعيف نكردهاو  كسى چدر حالى كه هي، است ضعيف خوانده

حديث ذيل ، آنو ٢دانستهاو  از منكرات، را كه با سند صحيح از ديگران نيز روايت شده
   :است

قد خرج أهل بيت و كيف أنتم: بينا نحن حول حذيفة إذ قال: هب قالو عن زيد إبن
                                                 

؛ مجمع الزوائد هيثمی، ٤٩٨، ص ٤٥؛ تاريخ ابن عساكر؛ ج ٢٤٠، ص ٤. معجم االوسط طبرانی، ج ١
  . ٣٧٢٨٩، ح ٤٩٦، ص ١٣مال، ج ؛ كنز الع٤٠٥، ص ٩ج
  . ١٢٩٠، رقم ٣١٢، ص ٣؛ لسان الميزان، ج ٨٣٨، رقم ٢٧٥، ص ٢. الضعفاء الكبير عقيلی، ج ٢
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ذلك ن او  يا أبا عبداهللا: فقلنا؟ جوه بعض بالسيفو نبيكم فرقتين يضرب بعضهم
: يا أبا عبداهللا فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان؟ قال: فقال بعض أصحابه؟ لكائن

ما دور حذيفه نشسته  ١؛ لی فالزموها فإنَّها على الهدىانظروا فرقة الّتی تدعوا إلى أمر ع
 و(در جنگ جمل) د هيد داشت زمانی كه اهل بيت پيامبرتانچه حال خوا: گفتاو  بوديم كه
مگر چنين چيزی شدنی : ما گفتيم؟ زنندكدام ديگری را با شمشير میو هر شوند گروه می
: حذيفه گفت؟ درك كرديم چه بكنيمرا  اگر آن زمان: گفتنداو  بعض از اصحابش به و؟ است

آن  حتماًها باشيد كه آنو همراه مالزم  وكند نگاه كنيد به گروهی كه به سوی علی دعوت می
  .گروه بر راه هدايت خواهد بود

منكر الحديث معرفى و او را  از منكرات مسعودى خواندهو ذهبى  اين حديث شريف را عقيلى 
سند آن را  رجال و هيثمىاست  نيز روايت شده مسعودی ديث از غيردر حالى كه اين ح، اندكرده
حديث  و همچنين شود كه مسعودى ضعيف نيستپس با اين بيان روشن مى. است دانسته ثقات

قبل از آن نيز معناى اين و حديث  مورد نظر را ابن عساكر با سند ديگر نيز روايت كرده است
  . كندبن حمق را تأييد مىعمرو حديث 

  6پيامبر اكرم  توسطاو  لعن ومعاويه 
كان جالسا فمر رجل (ابوسفيان) على بعير  6أن النبی : گويدمى 6رسول اهللا  غالمسفينه 
 ٢ ؛الراكبوالسائق ولعن اهللا القائد : خلفه سائق فقالواخ له) قائد وبين يديه (معاوية و

  كه در حالیاز نزد آن حضرت ابوسفيان نشسته بودند كه  6رسول خدا 
 وكرد راهنمايی می ورا از جلاو  در حالی كه معاويه مركب، عبور كردبود  سوار بر مركبی

 وائد ق وسواره ر لعنت خدا ب: فرمودند 6پس حضرت ، راندبرادرش يزيد آن را از پشت می

                                                 
  . ٨٥و ٥٥، ص ١٣؛ فتح البارى، ج ٢٣٦، ص ٧؛ مجمع الزوائد، ج ٢٨١٠، ح ٢٣٦، ص ٧. مسند بزار، ج ١
، ٩؛ مسند بزار، ج ١٨٥، ص ٨، ج ٦٢٢، ص ٥؛ تاريخ طبرى، ج ١٣٦، ص ٥. انساب االشراف، ج٢
  .٢٢٠؛ وقعة صفين ابن مزاحم، ص ١١٣، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج٣٨٣٩، ح ٢٨٦ص
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  . ادسائق ب
بر بالذرى  و است روايت شدهمهاجر بن قنفذ  وابن عمر ، سفينه، Αاين حديث از امام حسن  
همچنين هيثمی اين . استولى هيثمى اسامى را ذكر نكرده ، تصريح كرده استنفر اين سه  ىاسام

 . ثقات دانسته استدو را سند هر  و رجالسند روايت كرده  ومهاجر با د وحديث را از سفينه 

  شراب و معاويه
اتينا ابی علی معاوية فجلسنا علی الفرش ثم و دخلت انا: گويدبن بريده مى عبداهللا

ما شربته منذ حرمه : بالطعام فاكلنا ثم اتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول ابی ثم قال
. تناول كرديم ورد وآ ما طعام رایمعاويه ب. معاويه داخل شديم رهمراه پدرم ب ١؛ 6 رسول اهللا

از زمانى كه : گفتو سپس  بعد پدرم تناول كرد و خود معاويه نوشيد و ردوآ سپس شراب
  .امشراب ننوشيده، آن را حرام كرد 6خدا  رسول

  . اندارنؤوط سند اين خبر را صحيح دانسته و شعيب هيثمى 
  : اندفرموده 6ست كه رسول خدا اين در حالی ا

  . پرستدشارب خمر مثل كسی است كه بت مى ٢؛ ثنو شارب (مدمن) الخمر كعابد
 هيثمى، ابونعيم و اندريره روايت كردههابو و عباسو ابن عمرو  و ابن ابن عمر اين حديث را 
  . اندسند آن را صحيح دانستهو البانی 

                                                 
؛ مجمع ١٥، رقم ٥٢، ص ٥؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢٩٩١، ح ٣٤٧، ص ٥. مسند احمد، ج ١

  . ٤٢، ص ٥الزوائد، ج 
، ١١٢٠، ص٢ن ماجه، ج ؛ سنن اب٢٧٢، ص ١؛ مسند احمد، ج ٧٤و ٧٠، ص ٥. مجمع الزوائد؛ ج ٢
؛ ٥٣٤٦، ح١٦٧، ص١٢؛ صحيح ابن حبان، ج ١٧٠٧٠، ح ٢٣٩، ص ٩؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٣٣٧٥ح

  . ٦٧٧، ح ١٧٦، ص ٢؛ احاديث الصحيحه البانی، ج ١٣٦٩٧؛ ١٣٦٩٨، ح ٥كنز العمال، ج 
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  بت و معاويه
كنت مع المسروق بالسلسلة فمرت له سفائن فيها اصنام من صُفر : ائل قالو عن ابی

الهند تباع بها فقال و بعث بها معاوية الى أرض السند: تماثيل الرجال فسألهم عنها فقالو
اهللا ال أدرى و لكنی أخاف أن يعذبنى ثم يفتننىو اعلم انه يقتلنى لغرقتها انی ول: مسروق

يتمتع  ورجل قد يئس من اآلخرة فهاو  أی الرجلين معاوية رجل قد زين له سوء عمله
هايی گذشت كه كشتیاو  همراه مسروق در آبی بودم از جلوی: گويدابووائل مى ١؛ فی الدنيا

برای ها را معاويه اين: گفتند. ها سؤال كردمسروق از آن. ردكتمثال مردان را حمل مى و بت
اين  حتماً، كشددانستم كه معاويه مرا میاگر می: مسروق گفت. هند فرستاد و فروش به چين

به . گرفتارم سازد و مرا عذاب كنداو  ترسم كهمن میولی ، كردمها را غرق مىتمثال و بت
مردی كه سوء عملش برايش ، است وكدام يكی از اين ددانم كه معاويه خدا سوگند من نمی

  .خواهد در دنيا بهرمند گرددمى و زينت داده شده يا مردی كه از آخرت مأيوس شده
رجال بخارى  و او ازجز يوسف بن موسى  دسته هستنح رجال صحاو از ثقه اين خبر تمام رجال 

  .سه سنن ديگر استو
كان األحنف فيهم و وا عند معاويةكان: نا ابن عون عن الحسن قال(حدث) 
أخاف : أبابحر ما شأنك ال تتكلم قال: األحنف ساكت فقال معاويةو فتكلموا

احنف نيز حضور داشت  و نزد معاويه بودند ٢؛ أخافكم إن صدقتو اهللا إن كذبت
  سخن  وچرا ت: معاويه به احنف گفت. احنف ساكت بودولی ، همه حرف زدند

ترسم از اين شما میو از  ترسم از اين كه دروغ بگويممیاز خدا : گفت؟ یگوينمی
  . كه راست بگويم

                                                 
  .٤٦، ص ٢٤، المبسوط السرخسى حنفی، ج ١٣٧، ص ٥. انساب االشراف بالذری، ج ١
؛ تاريخ االسالم ذهبی، ٩٢، ص ٤. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣٢٧، ص ٤٢ن عساكر، ج . تاريخ اب٢

  . ٣٥١، ص ٨١و ٦١حوادث سال 
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در ، تابعين از ترس ظلم معاويه و صحابهبرخى از شود كه خبر استفاده مىدو از اين 
  . نداهكردسكوت مىاو  برابر سوء عمل

  پيامبرى معاويه
  : اندكثير چنين نقل كردهو ابن  طبرى

انظروا : عمروقال لهم معه أهل مصر فو لى معاويةفد إو بن العاصعمرو أن  
 إذا دخلتم على ابن هند فال تسلموا عليه بالخالفة فإنه أعظم لكم فی عينه

إنى كأنى أعرف ابن : صغروه ما استطعتم فلما قدموا عليه قال معاوية لحجابهو
 قد صغر أمرى عند القوم فانظروا إذا دخل الوفد فتعتعوهم أشد تعتعةو النابغة

من اول  فكان. قد همته نفسه بالتلفو تقدرون عليها فال يبلغنی رجل منهم إال
: قد تعتع فقالو دخل عليه رجل من أهل مصر يقال له ابن الخياط فدخل

: عمروالسالم عليك يا رسول اهللا فتتابع القوم على ذلك فلما خرجوا قال لهم 
بن عاص عمرو  ١؛ ليه بالنبوةلعنكم اهللا نهيتكم أن تسلموا عليه باالمارة فسلمتم ع

به پسر هند با تعبير خليفه : ها گفتبه آنعمرو ، همراه اهل مصر به نزد معاويه آمدند
معاويه به ، رسيدندوقتى . را كوچك بكنيداو  توانيدهر قدر مى. سالم ندهيد
كنم كه ابن نابغه امر مرا نزد قومش كوچك كرده درك مىگويا : گفت محافظانش

به ؛ ها را تكان دهيدسخت آن، قتى بر من داخل شدندو واظب باشيدپس م. است
كسى اول  .خود باشدجان در فكر نجات ، ها به نزد من آمداى كه هر كه از آنگونه
: گفت، داخل شدوقتى . داخل شد مردى از اهل مصر به نام ابن الخياط بوداو  كه به

عمرو ، خارج شدندوقتى  پس. نيز چنين كردندو بقيه  اى رسول خدا وسالم بر ت
 امير بودن نهى كردمون من شما را از سالم دادن به عن !خدا شما را لعنت كند: گفت

                                                 
  . ١٤٩، ص ٨، ج؛ البداية والنهايه٢٤٤ص  ،٤؛ تاريخ الطبرى، ج ٨٦، ص ٢، ج ف. انساب االشرا١



  ١١١   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

  . پيامبر سالم داديدعنوان به او  باو شما 
 و قابل احتجاج است و سند اين خبر صالحكه شود از سكوت ابن كثير استفاده مى

  . بالذرى آن را از طريق مدائنى نقل كرده است

  قتل مؤمنين و معاويه
را به قتل رسانيده است كه ما تنها به برخی از فراوان معاويه در زمان حكومتش مؤمنين 

  : كنيمها اشاره میآن

  ×قتل امام حسن 
الحسن بن على ماتا فى زمن معاوية و إن سعدا: عن أبى بكر بن حفص قال 

 و سعد«: گويده میطبرانى از ابوبكر بن حفص روايت كرده ك ١؛ فيرون أنه سمه
او  (مردم) معقدند كه معاويه به و حسن بن على در زمان معاويه از دنيا چشم پوشيدند

  . سند اين خبر كامالً صحيح است ».) زهر داده استΑ(به امام حسن 
اراد معاوية البيعة البنه يزيد و انصرف الحسن إلى المدينة فأقام بهاو: گويدابوالفرج می

قاص فدس اليهما سما و سعد بن ابیو ل من أمر الحسن بن علیفلم يكن شئ اثق
خواست برای فرزندش معاويه می. آن اقامت نمودو در  حسن به مدينه برگشت ٢؛ فماتا منه

وقاص برايش سخت سعد بن ابی و × امام حسنوجود  اين كار باولی ، يزيد بيعت گيرد
  . طريق از سر راه خود برداشت ها را به اينآن و ها سم خورانيدپس برای آن. بود

 دس معاوية إليهو ما مات الحسن شهيدا مسمو: گويدابوالفرج اصفهانى نيز می
سما  - حين أراد أن يعهد إلى يزيد ابنه باالمر بعده-وقاص إلى سعد بن أبىو

                                                 
 . ٢٦٩٤، ح ٧١، ص ٣. معجم الكبير طبرانی، ج ١

  ؛ ٢٠رج، ص . مقاتل الطالبيين ابوالف٢
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خواست براى پس وقتى  معاويه. حسن با زهر شهيد شد ١؛ فماتا منه فى أيام متقاربة
. وقاص زهر دادسعد بن ابى و به (امام) حسن، يزيد از مردم بيعت گيرداز خودش بر 

  . يا بستندندر زمان نزديك به هم چشم از د وآن د
 كانت تحتهو سمت جعدة ابنة االشعث بن قيس الحسن بن على: گويدقتاده می

 و براى خود حسن زهر دادشوهر  جعده دختر اشعس به ٢؛ رشيت على ذلك ماالو
  . پول گرفتاين كارش 

سم الحسن بن علی سـمته  : بكر بن حفصوأبو قال قتادة: گويـد ابن عبدالبر می
كان ذلك منهـا بتدسـيس   : قالت طائفةو امرئته بنت األشعث بن قيس الكندی

ابوبكر بن  وقتاده  ؛كان لها ضرائر فاهللا أعلمو بذل لها فی ذلكو ما  معاوية إليها
زهـر  وی  همسرش دختر اشـعث بـه   و ده شددا ربه حسن بن علی زه: اندگفته حفص
  ٣.  ...امر معاويه انجام داد هدختر اشعث اين كار را ب: اندای گفتهطائفه و داد

  : گويدمدائنى از بزرگان قرن دوم می
. سال داشت ٤٧ و روز مريض بود ٤٠ و هجرى از دنيا رفت ٤٩مام حسن در سال ا«
صد ، شىعده داد كه اگر حسن را با زهر بكواو ه و ب زهر داداو  هجعده بوسيله  معاويه به
حسن چشم ، وی با زهروقتى . ردآو به همسرى يزيد درخواهمتو را و دهممی وهزار به ت

ترسم می«و گفت:  لى به ازدواج يزيد درنياوردو، پول را داداو  معاويه به، از دنيا پوشيد
  ٤ ».شیبك 6كه پسرم را نيز به مانند پسر پيامبر 

  . نقل كرده است ٨١باب » ربيع االبرار«همين سخنان مداينی را زمخشرى نيز در  عين
فى معاوية للحسن بشئ و ما: كان حضين بن المنذر الرقاشى أبوساسان يقول«

                                                 
  . ٢٩، ص ١٦الحديد، ج ؛ شهر نهج البالغه ابن ابی ١٣. مقاتل الطالبين، ص ١
  . ٨١٥، ح ١٩٣، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ٢
  . ١٤١و ١١٥، ص ١. االستيعاب ابن عبدالبر، ج ٣
 . ١١، ص ١٦الحديد، ج . شرح نهج البالغه ابن ابی ٤
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سم و لم يجعلها شورىو بايع البنهو أصحابهو قتل حجرا. مما جعل له
به صلحى كه با  بالذرى از حضين بن منذر رقاشى نقل كرده كه معاويه ١؛الحسن

حجر بن عدى را او  .فا نكردو هايى كه داده بود به هيچ كدامشعدهو و حسن بسته
   ».حسن زهر خورانيدو به  براى پسرش يزيد بيعت گرفت، كشت

 خبر را ازو اين  در جنگ صفين بوده Αحضين بن منذر از سرلشكران اميرالمؤمنين 
   .و رجالش ثقه هستند مدائنى نقل كرده استاو 

وقتى خبر شهادت (امام) حسن « ٢؛ ...لما بلغ معاوية موت الحسن خر ساجداً لله
ها (در بعضى كتاب. حالی) براى خداوند سجده كرد(از خوش، به معاويه رسيد

  . آمده است)» حالى نمودخوش و تكبير گفت«
لمرة الحسن سقی مرارا كل ذلك يفلت منه حتى كانت ا: قالت عن أم بكر بنت المسور

كان معاوية : قد سمعت بعض من يقولو اآلخرة التی مات فيها فإنه كان يختلف كبده
و  (امام) حسن بارها زهر داده شد: گويدبكر میام ٣؛ قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه سما

زهر ، ای آخری كه از آن به شهادت رسيدكه مرتبهجان سالم به در برد تا اين هاتمام آندر 
را متمايل كرد او  معاويه برخی از خادمين: گفتاز برخی شنيدم كه می. ه كردجگرش را پار

  .زهر خورانداو  تا به
  . انداز عبداهللا بن حسن نقل كردهو بقيه  بكراين خبر را حاكم از ام 

 چون خبـر شـهادت امـام حسـن    : است مسعودی با سند طبری از ابن عباس نقل كرده

                                                 
  . ١٧، ص ١٦شرح نهج البالغه، ج  ؛٤٧، ص ٣. انساب االشراف بالذری، ج ١
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، ٤؛ ربيع االبرار، ج ٨٤و ٨٣، ص ١؛ حيات الحيوان، ج ٦٧و ٦٦، ص ٢؛ وفياة االعيان، ج ٣٢٨و ٢٩٤ص

  . ٢٣١؛ ترجمه امام حسن ابن عساكر، ص ٢٠٩ص 
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فاختـه بنـت    و تكبيـر گفتنـد   خوشـحالی روانش از پيـ  و معاويـه ، به معاويه رسيد× 
فاختـه   و حسن مرد: گفت وا و معاويه علت آن را سؤال كردو از  قرظه صدا را شنيد

ابـن   اين خبـر بـه  و چون  گريه برای آن حضرت و Αشروع كرد به مدح امام حسن 
تر از آن را با قبل از حسن مصيبت بزرگو گفت:  معاويه داخل شد ربعباس رسيد، 

 و صــيا ديــده بــوديماو بــا از دســت دادن ســيدو ســپس  از دســت دادن ســيد مرســلين
صـحيح  و آن  مسعودی سند اين خبر را ذكر كرده ١ ... .خداوند آن را جبران فرمود

  . على بن مجاهد وبا خالف در مورد محمد بن حميد ، است
اند كه جعده با امر نيز گفتهو ديگران  ذهبى، مسعودى، مدائنى، هيثم بن عدى، شعبى، مغيره

  ٢. را مسموم نمود Αمعاويه امام حسن 
و  كرده وم معاويه را روباشد به روشنى نقش شاين اخبار كه بيشترش صحيح می

  . را به شهادت رسانيده است×  كند كه معاويه امام حسنروشن ثابت میخيلى 

  معاويه و قتل حجر بن عدى و اصحابش
قتلت حجر  !يا معاوية: ية حج فدخل على عائشة فقالتعن سعيد بن أبی هالل أن معاو

و  لقد بلغنی أنه سيقتل بعذراء سبعة نفر يغضب اهللا لهم !اهللاو أما !أصحابهو بن االدبر
ای معاويه حجر بن : پس عائشه گفت. عائشه داخل شدو بر  معاويه به حج رفت ٣؛السماء اهل
اند) كه به زودى در عذراء هشت فرموده 6 به من خبر رسيد (پيامبر !را كشتىو اصحابش  عدى

                                                 
  . ٣٤٧و ٣٤٦، ص ١. مروج الذهب مسعودی، ج ١
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  . ها بر كشنده آنها غضب خواهند كردآسمانو اهل  شوند كه خداوند متعالنفر كشته می
روايت شده  ديگر نيز هاىبه همين معنا در كتاب و ناگونوبا الفاظ گ و اين حديث از مسلمات است

  . است
ر خياركم مثلهم كمثل سيقتل منكم سبعة نف !يا أهل الكوفة: عن علی قال

قتلهم معاوية بالعذراء من ، أصحابهو أصحاب االخدود منهم حجر بن االدبر
هفت نفر از : به اهل كوفه فرمود Αاميرالمؤمنين  ١؛ دمشق كلهم من أهل الكوفة

حجر بن . ها به مانند اصحاب اخدودندشوند كه آنزودى كشته مىه خوبان شما ب
ها را در العذراء معاويه آن: گويدراوی می. صحابشا و هاستاالدبر از جمله آن

  . كشت
توسط معاويه ابن سعد و ذهبى نيز مفصل در شرح حال  قتل حجر بن عدى و اصحابش را

  ٢ اند.حجر بن عدى نقل كرده

  بكرمحمد بن ابىمعاويه و قتل 
لغ فلما ب؛ فغضب معاوية فقدمه فقتله ثم القاه فی جيفة حمار ثم حرقه بالنار ...

على وقنتت عليه فی دبر الصالة يدعو ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديدا
، ديبه قتل رسانو او را  معاويه بر محمد بن ابوبكر غضب كرد ٣؛ عمروو معاوية

، اين خبر به عائشه رسيدوقتى . آتش زد و سپس جسدش را به پوست خر انداخت
 . كردفرين مىرا ن و عمرو از هر نماز معاويهو بعد  سخت ناراحت شد

خبر داد كه  Αاميرالمؤمنين و به  عبدالرحمن بن شبيب فزارى از شام به كوفه آمد
معاويه در منبر  و بكر را به معاويه دادقتل محمد بن ابیو عاص بشارت فتح مصرعمرو 

                                                 
  . ٢٢٧، ص ١٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٣٦٥٣٠، ح ١٧٨، ص ١٣ج . كنز العمال، ١
  . ٩٥، رقم ٤٦٣، ص ٣؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٢٠و  ٢١٩، ص ٦. طبقات الكبرى، ج ٢
   ١٣، ص ٢٠؛ شرح نهج البالغة، ج٣١٥، ص ٧؛ البدايه والنهايه، ج ٦٠، ص ٦. تاريخ طبرى، ج ٣
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اى شام با شنيدن كشته شدن محمد بن ابوبكر به گونه و اهل قتل محمد را اعالم كرد
. ادى كردند كه من هرگز قومى را چنين شادمان نديده بودمش و اظهار سرور
نه بلكه خيلى ، به اندازه شادى آنهاستاو  اما حزن ما بر قتل: فرمودند Αاميرالمؤمنين 

  چنان از اين خبر محزون گشت كه آثار حزن در و امام  هاستآن شادیبيشتر از 
  . سند اين خبر صحيح است ١ ... .اش پيدا بودچهره

 يه و قتل مالك اشترمعاو

هن أمر ابن أبی و اليا عليها حينو جه علی االشتر إلى مصرو: عن صالح بن كيسان قال
عمرو فمات فكان . انه سم فيها: يقال. بكر فلما صار بعين شمس شرب شربة من عسل

و  مالك اشتر را به مصر اعزام نمود Αاميرالمؤمنين  ٢؛ إن هللا لجندا من عسل: بن العاص يقول
 و عمرو .عاص) به شهادت رسيد و عمرو (با نقشه معاويه وراه با خوردن عسل مسموم شده ر د

  .خداوند لشكری از عسل دارد: گفتبن عاص مكرر مى
از عسل  ىكه خداوند لشكراست معاويه نيز گفته  ٣؛ قال مثله معاوية ايضا: گويدبالذرى مى

  . دارد
عاص اظهار عمرو با شنيدن شهادت اشتر  ٤؛ بن عاصعمرو سر بهالكه و: نويسدذهبى مى

  . خوشحالى نمود
.. .اليا على ديار مصر فمات فی الطريق مسموماو جهز (علي) االشتر: نويسدباز ذهبى مى

كان  وهل موجود مثل ذلك؟ لو !مالكو ما  إنا هللا مالك: فلما بلغه (عليا) نعيه قال

                                                 
، ٣٤؛ تاريخ ابن عساكر، ج١٠٨، ص ٥خ طبرى، ج ؛ تاري٣٤٧. اخبار الموفقيات زبير بن بكار، ص ١
  . ٤٣١ص
  . ٤٧٦، ص ٥؛ االنساب السمعانى، ج ١٦٨، ص ٣. انساب االشراف بالذری، ج ٢
  . ١٦٨، ص ٣. انساب االشراف، ج ٣
  . ٣٥، ص ٤. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٤
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خبر وقتى  ١ ؛فلتبك البواكي كان حجرا لكان صلدا على مثله ولو حديدا لكان قيدا
به مثل ... داردوجود  انا اليه راجعون مگر مثل مالكو انا هللا: فرمود، شهادت مالك به امام رسيد

  . مالك بايد گريه كنندگان بگريند
دس معاوية لالشتر فسقاه شربة سويق فيها سم فمات فلما بلغ معاوية موته قام 

فانه كانت لعلی يدان يمينان : قالو اثنى عليهو خطيبا فی الناس فحمد اهللا
مالك  وهو قطعت االخرى اليومو عمار وهو قطعت احداهما يوم صفين

همانا علی و گفت:  به منبر رفت، ديمعاويه اشتر را با سم به قتل رسان وقتى ٢؛االشتر
دومى را  و عمار بودو آن  دست راست داشت كه يكى را در صفين قطع كردم ود

  . اشتر استآن و  امروز قطع كردم
که در شرح حال ابوهريره در داستان محاصره عثمان بن عفان خواهد آمد، در چنان

  اند.بر مؤمن بودن مالک اشتر تصريح نموده 6 حديث صحيح وارد شده که پيامبر اکرم

  قتل عمرو بن حمق معاويه و
أن يتهموا إن معاوية أرسل فی طلبه فلما أخذ فزع فمات فخشوا : يقال: وقال بن السكن
حملوه إليه (وامر بنصبه فی السوق ثم بعث برأسه الى زوجته فی و فقطعوا رأسه

السجن فالقی فی حجرها) ثم ذكر بسند جيد إلى أبی إسحاق السبيعی عن هنيدة 
بن الحمق بعث به زياد إلى عمرو رأس أهدی فی االسالم رأس اول  :الخزاعی قال

را گرفت جان داد او  قتیو. حمق را بازداشت كنند بنعمرو معاويه امر كرد كه  ٣؛ معاوية
 با سند صحيح نقل شده: گويدابن حجر مى. ردندآو نزد معاويهو به  را بريدنداو  سر. (كشتند)

                                                 
  ؛ الموفقيات زبير بن بكار. ٦، رقم ٣٤، ص ٤. سير أعالم النبالء، ج ١
  . ١٥٣، ص٣؛ الكامل في التاريخ، ج ٧٢، ص ٤؛ تاريخ طبرى، ج١٦٨، ص٣نساب االشراف، ج. ا٢
؛ ١٢، ص٧؛ المعارف ابن قتيبه، ج ٥١٧، ص ٢؛ االستيعاب، ج ٥٨٣٤، رقم ٥١٥، ص ٤. االصابه، ج ٣

  . ٢٨٢، ص ٥؛ انساب االشراف، ج ٤٨، ص ٨البداية والنهايه، ج 
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معاويه  رایرا ببن حمق بود كه زياد آنعمرو سر ، شد اسرى كه در اسالم اهداول  :است كه
  است.× و از شيعيان اميرالمؤمنين  6پيامبر اکرم عمرو بن حمق از اصحاب . فرستاد

هاى مختلف مؤمنين فراوانى را به قتل رسانيده است كه زمان البته معاويه در موارد و
  كنيم. اكتفا مى در اين موضوع به همين مقدارو ما ها نيست نياز به ذكر آن

  : فرمايدست كه خداوند متعال مىدر حالی اؤمنين همه کشتار ماين 
 لَعنَهو غَضب اللّه علَيهو خَالدا فيها مؤمنًا متَعمدا فَجزَآؤه جهنَّم يقْتُلْ و من

، كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساندو هر  ١؛ عظيم أَعد لَه عذَاباو
غضب او  خداوند بر و؛ مانددر حالى كه جاودانه در آن مى؛ است جهنماو  مجازات
آماده ساخته او  عذاب عظيمى براى و؛ سازدرحمتش دور مى ازو او را ؛ كندمى
  . است

   6 اكرم پيامبر و متعالتكذيب خداوند  و معاويه
 انفروا إلى بقية األحزاب انفروا بنا إلى ما قال اهللا: قال علي: عن قيس بن أبی حازم قال

وائل نقل ابو و قيس ٢؛ رسولهو كذب اهللا: يقولونو رسولهو صدق اهللا: رسوله انا نقولو
به سوی باقيمانده احزاب : لشكرش فرمودند و در باره معاويه× يرالمؤمنين اند كه امكرده

: گوييممیو ما  رسولش فرمودند و چه خداحركت كنيد همراه ما به سوی آن، حركت كنيد
  . رسولش دروغ گفتند و خدا: گويندها مىآن و رسولش راست گفتند و خدا

  . چندين سند صحيح نيز دارد و ين حديث با پنج سند روايت شدها
  : گويدعبداهللا بن سلمه مى

رأى رايـة معاويـة   و، رأيت عمار بن ياسر بصـفين : عن عبد اهللا بن سلمة قال
                                                 

  . ٩٣. نساء، ١
. ١٣٢٤و ١٣٢٣، رقم ٥٦٥، ص ٢؛ السنة عبداهللا بن احمد، ج ٥٧٢و ٥٧١، ح ١٩١، ص ٢. مسند بزار، ج ٢

  . ٤٥٥، ح ١٠٣، ص ٤؛ علل دارقطنى، ج ٢٣٩، ص ٧مجمع الزوائد هيثمی، ج 
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أربـع   6(والذی نفسی بيده لقد قاتلت) إن هذه قاتلت بها مع رسول اهللا : فقال
پرچم معاويه و چون  سر را در صفين ديدمعمار بن يا ١؛ ثم قاتل حتى قتل. مرات

چهـار بـار جهـاد     6 با صاحبان اين پـرچم همـراه پيـامبر    به خدا سوگند: را ديد گفت
  . كه شهيد شدسپس جنگيد تا اين. كردم

 و گفته محقق سير ذهبى نيز رجال آن را ثقات دانسته و سند اين حديث كامال صحيح است
  شهادت واز اين د. سكوت كرده استو ذهبى  حاكم سند آن را صحيح دانسته: است

شود كه به نظر ايشان لشكر صفين ادامه لشكر مشركان قريش بوده عمار ثابت مى و Αاميرالمؤمنين  
  . است

احكام اسالمى را زير پا  و ها اسالمجايگاه معاويه است كه در تمام آن و اين بعضى از صفات
به راه انداخته  Αجنگ صفين را در برابر اميرالمؤمنين  و هسر زداو  همه جنايات ازو اين  قرار داده
عقيده  و دين یعاشق رحمت پروردگار از چنين شخص و وج ممكن است انسان خدا چگونه. است

  ! خود را اخذ نمايد
  : ه احاديثى كه بخارى از معاويه روايت كرده حديث ذيل استلماز جاما 

  كار بخاری تناقض آش و ای پس از عصرنافله ومعاويه 
لقد و فما رأيناه يصليها 6إنكم لتصلون صالة لقد صحبنا النبی : عن معاوية قال

- ى مىشما نماز: معاويه به مردم گفت ٢؛ يعنى الركعتين بعد العصر. نهى عنهما

همانا از و نديديم كه آن را خوانده باشدو بوديم 6خوانيد كه ما همراه رسول خدا 
  . ركعت بعد از عصر ويعنى از د. نهی فرمود وآن د

                                                 
؛ ٢٥٦، ص ٣؛ طبقات الكبرى، ج ٨٩؛ مسند طيالسى، ص ٤٦٦، ص ١. تاريخ االسالم ذهبی، ج ١

  . ٤٠٨، ص ١ير اعالم النبالء ذهبی، ج ؛ س٥٦٥١، ح ٤٣٣، ص ٣المستدرك علی الصحيحين، ج 
، ٢١٢، ص ١. صحيح بخارى، كتاب مواقيت الصالة، باب: ال يتحری الصالة قبل غروب الشمس، ج ٢

  . ٣٥٥٥، ح ١٣٧٤، ص ٣، ج ١٨٩٣و ١٧٦٥و ٥٨٧ح 
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حديث سند  وبا داز ابوسعيد خدری نيز به همين معنا » صحيح بخاری« البته در
لی ابن شهاب زهری او در، از حيث سند مخدوش است وكه هر د روايت شده است

به شرح ، ی با اين دويتوانيد برای آشنادومی عبدالملك بن عمير كه میو در است 
همچنين از ابوهريره نيز بخاری در اين موضوع . كنيد حالشان در اين كتاب مراجعه

   ١. حديث روايت كرده است
الئل آن در است كه با ددر صحيحش بخاری  از تناقضات متعددحديث  سهاين 

كنيم آن اشاره میو واقعيت  ما با ترتيب به احاديثی در اين موضوع. دزير آشنا خواهيم ش
 وتناقض آشكار  هم وگردد و ثابت  موضوع روشنتا برای خواننده عزيز هم واقعيت اين 

  .متعدد بخاری در صحيحش

  پس از عصرای نافله نماز واقعيت در مورد
هميشه به اتمام  6كه پيامبر اكرم آشنايی با تأكيد برخی صحابه بر اين وقبل از اشاره 

نماز  واقعيت حكم كنيم كهی اشاره میاخباراند، به ركعت نماز مبادرت داشته واين د
، اندفرمودهو چه  را كه منظور آن حضرت چه بوده 6پيامبر اكرم و حديث پس از عصر 

  .كندمیروشن  وبيان 
ال يصلي بعد العصر اال أن تكون الشمس : 6قال رسول اهللا : عن على قال
بعد از عصر تا : فرمودند 6پيامبر اكرم : فرمودند×  اميرالمؤمنين ٢؛بيضاء مرتفعة
از آن و پس  نماز خواندتوان می، نمايان است وی خورشيد باال بوده زمانی كه سفيد

  . نماز خواندتوان نمی

                                                 
  . ٣٥٥٥، ح ١٣٧٤، ص٣ج  و ٥٨٨ و ٥٨٦، ح ٢١٣، ص٢. صحيح بخارى، كتاب مواقيت الصالة، باب مذكور، ج١
؛ ٢٤٥، ص ٢؛ مصنف ابن ابی شيبه، ج ١١٩٣ ١٠٧٦و ١٠٧٣و ٦١٠، ح ٨٠، ص ١سند احمد، ج . م٢

  ديگران. و ٤٢٩، ص ٤؛ صحيح ابن حبان، ج ٢٦٥، ص ٢صحيح ابن خزيمه، ج 
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ولی ، تصريح كرده استحديث اين اسانيد  عيب ارنؤوط به صحيح بودن تمامش
اين حديث با حديث صحيحين كه در آن از : گويدسپس در مورد اين حديث می

  .مخالف است، دن نماز پس از عصر نهی شدهعائشه مطلقا از خوان وابوسعيد و ابوهريره
زيرا ؛ گويدشعيب ارنؤوط به روشنی دروغ می، خواهيد كردكه مالحظه چنان: اوالً
كه حال آن. از عائشه در نهی مطلق در صحيحين حديث روايت شده است: گويدمی
مسلم نيز چندين صحيح و در پنج حديث » صحيح بخاری«در ، مدكه خواهد آچنان

كه حتی قسم ياد كرده است  وآن تأكيد كرده از وجو بر  از عائشه وارد شدهحديث 
بيان ×  اين حديث اميرالمؤمنين: ثانياً. اندهرگز آن را ترك نكرده 6پيامبر اكرم 

و را غلط فهميده  6كند كه برخی از صحابه مانند موارد ديگر سخن پيامبر اكرم می
عمر بن ، از ابوهريره نمونهد كه از اين انای اسالمی غلط منتقل كردهجامعهبه 

: ثالثاً. در كتب حديثی اهل سنت ثبت شده استفراوان .. موارد .ابن عمر و، خطاب
از دروازه ، ردآو به نقل ديگران روی×  كسی در برابر نقل حديث اميرالمؤمنين

شته قطعاً به گمراهی قدم گذا، بنابر حديث ثقلين وروی گردانده  6علم پيامبر اكرم 
  .در آن تنها نخواهند بود×  چه رسد در اين موضوع كه اميرالمؤمنين، است

سندش  وابوداود روايت كرده  وفوق از نسائی حديث ابن حجر نيز حديثی به معنای 
منظور از نهی (در احاديث ديگر) از نماز ، بنابر اين حديث: است و گفتهرا حسن دانسته 

كه پس از عصر نه به معنای اين، استو غروب   عيعنی هنگام طلو، خواندن پس از عصر
   ١. در كل آن باشد

چنين نقل ×  همچنين خود بخاری از ابن عمر در تأييد معنای حديث اميرالمؤمنين
  : نافع گفت: كرده است

                                                 
  . ٥٠، ص ٢. فتح الباری ابن حجر، ج ١
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يصَلِّى والَ أَمنَع أَحدا أَن ، إِنَّما أَصْنَع كَما رأَيتُ أَصْحابِى يصْنَعون: كَان يقُولُو
غَير أَن الَ تَتَحروا طُلُوع الشَّمسِ والَ ، نَهارٍاو  فى أَى ساعة شَاَء من لَيلٍ

كنم كه ديدم اصحابم عمل می گونههمانا همان: گفتابن عمر هميشه می ١ ؛غُروبها
و شب  هيچ كسی را از خواندن نماز در هيچ وقتی از روز. كردندعمل می گونهآن

شمس را برای خواندن نماز و غروب   كه زمان طلوعغير از اين، كنممنع نمی
  .انتخاب نكنيد

  از عصر را  حاب نماز پساص، شود كهن عمر استفاده میباز ظاهر اين سخن ا
عمر بن خطاب ، كه خواهد آمدچنانولی ، ن را انتخاب كرده استنيز آ وا وخواندند می

  .پرهيز كرده استنهی  عمر از و ابن كرداز اين نماز نهی می
 روايت كرده گونهرا اين×  نيز از عائشه عين معنای حديث اميرالمؤمنينو مسلم 

  : است
فقالت : الركعتين بعد العصر قال 6لم يدع رسول اهللا : عن عائشة أنها قالت

ال تتحروا طلوع الشمس وال غروبها فتصلوا عند : 6قال رسول اهللا : عائشة
: عائشه گفت. ركعت نماز پس از عصر را هرگز ترك نكردند ود 6پيامبر  ٢ ؛ذلك

  .شمس را برای خواندن نماز انتخاب نكنيدو غروب  زمان طلوع: فرمودند 6پيامبر 
  : المؤمنين عائشه گفته استام و باز

                                                 
احمد، ؛ مسند ١١٩٢. صحيح بخاری، كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد قبا، ح ١

سندش را صحيح  ارنؤوط شعيب از ابن عمر به صورت مرفوع روايت كرده و ٤٦١٢، ح ١٣، ص ٢ج 
  دانسته است. 

. صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب: ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها، ٢
  . ٨٣٣، ح ٥٧١، ص ١ج



  ١٢٣   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

ال تتحروا : قال 6هم عمر إنما نهى رسول اهللا او :قالت عائشة: طاوس قال
  طاووس  ١؛وال غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان بصالتكم طلوع الشمس

تنها  6همانا پيامبر . كرده استو خطا    عمر بن خطاب توهم: عائشه گفت: گويدمی
همانا ، خورشيد را برای نماز خود انتخاب نكنيدو غروب   زمان طلوع: فرمودند

ضافا بر مارنؤوط نيز  و شعيبالبانی . كندقرن شيطان طلوع می ورشيد بين دوخ
  .اندسند اين خبر را صحيح دانسته، مسلم

رشيد وخواهی تا غروب خاگر می: كه گفته است حزم از ابن عباس نيز نقل كردهابن 
به او  ولی، نظر عمر نيز چنين بوده است: گويدحزم می و ابن. توانی (نافله) بخوانیمی

، كردها را نهی میصر آنمطلقا پس از ع، نماز نخوانند، جهت اين كه مردم هنگام غروب

كه  ند صحيح از بالل نيز نقل كردهابن حزم با س ٢. عمل عمر هيچ حجيتی ندارد لیو
مگر به هنگام غروب ، ) از خواندن نماز (نفل) نهی نفرمود6(پيامبر اكرم: گفته است

×  اميرالمؤمنين ونفر از صحابه از جمله خلفای ثالثه  هفدهسپس ابن حزم  ٣. رشيدوخ
   ... .اند وبرد كه همگی خواندن نماز پس از عصر را جائز دانسته.. را اسم می.سلمه و ام و

همچنين روشن . از نماز نافله روشن گشت 6با اين بيان واقعيت زمان نهی پيامبر اكرم 
را نادرست  6سخنان پيامبر اكرم ، مانند خيلی از موارد ديگرشد كه برخی از صحابه 

  .اندكردهمیه جامعه اسالمی منتقل را غلط بو آن فهميده 

                                                 
تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها،  . صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب: ال١

؛ سنن نسائی المجتبی، كتاب المواقيت، ٢٤٩٧٥، ح ١٢٤، ص ٦؛ مسند احمد، ج ٨٣٣، ح ٥٧١، ص ١ج 
  با دوسند.  ٥٧٠، ح ٢٧٨، ص ١باب: النهي عن الصالة بعد العصر، ج 

  . ٢٧٥و ٢٧٤، ص ٢. المحلى ابن حزم، ج ٢
  . ٤، ص ٣. المحلى ابن حزم، ج ٣
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  ز عصری پس ابه نافله 6مبادرت پيامبر اكرم 
کنـيم تـا تناقضـات او روشـن     اشاره مـی » صحيح بخاری«در اين مورد ابتدا به روايات 

   به برخی اخبار صحيح ديگر.و سپس گردد 
لقی و ما  الذی ذهب به ما تركهما حتى لقی اهللاو: سمع أيمن عائشة قالت. ١

كان يصلی كثيرا من صالته قاعدا تعنی و اهللا تعالى حتى ثقل عن الصالة
ال يصليهما فی المسجد مخافة و يصليهما 6كان النبی و. الركعتين بعد العصر
ذاتی به سوگند : گويدعائشه می ١؛ كان يحب ما يخفف عنهمو أن يثقل على أمته

نماز پس از عصر را تا ركعت  وهمانا آن حضرت د، را قبض نمود 6كه جان پيامبر 
  ركعت را هميشه  وآن د 6پيامبر . لحظه مالقاتش با خداوند متعال ترك ننمود

و  كه برای امتش سخت شودخواند از خوف اينولی آن را در مسجد نمی، خواندمی
  .دها سبوك نمايداشتند كه برای آن تدوسهميشه 

 ركعت ود 6 اكرم امبرخورد كه پيىگند مالمؤمنين عائشه سودر اين حديث ام
ممكن است هر دوى اين  چگونه .اندترك نكردهتا دم مرگ را  ای بعد از عصرنافله

و ؟ حديث صحيح ذكر كرده استعنوان را به  وحديث صحيح باشد كه بخارى آن د
  .نيز تناقض آشكار بخاری در صحيحش استاين 
يأتيني في  6بي ما كان الن: مسروقا شهدا على عائشة قالتورأيت األسود . ٢

   كهاند بر اينمسروق شهادت داده واسود  ٢؛ يوم بعد العصر إال صلى ركعتين

                                                 
، ٢١٣، ص١حيح بخارى، كتاب مواقيت الصالة، باب: ما يصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها، ج. ص١
  . ٥٩٠ح
، ٢١٤، ص١. صحيح بخاری، كتاب مواقيت الصالة، باب: ما يصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها، ج٢
  . ٥٩٣ح
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، آمدپس از عصر به نزد من نمی 6پيامبر هيچ وقت : عائشه گفته استالمؤمنين ام 
  . خواندركعت نماز (نفل) می وكه دمگر اين

ين بعد العصر السجدت 6ابن أختي ما ترك النبي : قالت عائشة: عن عروه. ٣
ركعت نماز  وگاه دهيچ 6پيامبر ، اهرموپسر خ: عائشه به عروه گفت ١؛ عندي قط

  .كردپس از عصر را نزد من ترك ن
ال ودعهما سرا ي 6ركعتان لم يكن رسول اهللا : األسود عن عائشة قالت. ٤

معنای به همان اين حديث نيز  ٢.ركعتان بعد العصروعالنية ركعتان قبل الصبح 
دچار تناقضات آشكار شده  چگونهبخاری  كنيد كهمالحظه می. يث قبلی استاحاد
  .است
يخبر ورأيت عبد اهللا بن الزبير يصلی ركعتين بعد العصر وقال عبد العزيز . ۵

ابن زبير پس از عصر  ٣؛لم يدخل بيتها إال صالهما 6أن عائشة حدثته أن النبی 
هر  6ش روايت كرده كه پيامبر عائشه براي: گفتمی وخواند ركعت نماز می ود

 .خواندشد آن را میمیاو  وقت وارد منزل

ال عالنية ركعتين قبل و فی بيتی قط سرا 6 صالتان ما تركهما رسول اهللا: عائشهعن . ٦
عيان در منزل من ترك  وهرگز پنهان  6نماز را پيامبر  ود ٤؛ ركعتين بعد العصرو الفجر
  . ركعت پس از عصرو و د ركعت قبل از فجر ود، نفرمود
ما كان يومه الذی : نشهد على عائشة أنها قالت: مسروق قاالو عن األسود. ٧

                                                 
  . ٥٩١، ح ٢١٣، ص ٢. همان، ج ١
، ٢١٣، ص١يصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها، ج . صحيح بخاری، كتاب مواقيت الصالة، باب: ما ٢

  . ٥٩٢ح 
  . ١٦٣١و ١٦٣٠، ح ٥٨٨، ص ٢. صحيح بخارى، كتاب الحج، باب: الطواف بعد الصبح والعصر، ج ٣
بعد  6. صحيح مسلم، كتاب صالة المسافير وقصرها، باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ٤

   ... .ن الكبری نسائى و؛ سن٨٣٥، ح ٥٧٢، ص ١العصر، ج 
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 ١؛ فی بيتی تعنی الركعتين بعد العصر 6كان يكون عندی إال صالهما رسول اهللا
  . خواندركعت نماز را می ودبعد از عصر ، هميشه زمانی كه نزد من بود 6پيامبر 

اين همه اخبار در صحيح خود از عائشه روايت و مسلم  كنيد كه بخاریمالحظه می
 چه سخن دروغی را به، اشاره شددر گذشته كه  گونهولی شعيب ارنؤوط همان، اندكرده

  .ه استنسبت داداو 
لم يدخل عليها بعد صالة العصر  6ان رسول اهللا : أخبرتني عائشة: عطاء قال. ٨

 و شعيبمعنای حديث قبلی است  اين حديث نيز همان ٢.اال ركع عندها ركعتين
  . صحيح دانسته است د آن رانسارنؤوط 

كنت جالسا مع عبد اهللا بن مغفل المزني فدخل : عطاء بن السائب قال. ٩
ما : لد عمر فصليا ركعتين بعد العصر فأرسل إليهما فدعاهما فقالو شابان من

حدثتنا عائشة ان  :قاال !؟قد كان أبوكما ينهى عنهاو هذه الصالة التي صليتماها
همراه : گويدعطا می ٣؛فسكت فلم يرد عليهما شيئا. صالهما عندها 6النبي 

ركعت و دو  از فرزندان عمر داخل شدندجوان  وعبداهللا بن مغفل نشسته بوديم كه د
؛ اين چه نمازی است كه خوانديد: ها گفتعبداهللا به آن. نماز پس از عصر خواندند
 6ما نقل كرد كه پيامبر  عائشه برای: ها گفتندآن. كردمیهمانا پدرتان از آن نهی 

ست نتوانو چيزی   عبداهللا سكوت كرد پس. اندركعت را خوانده وآن داو  نزد
  .اندرجال اين سند ثقه. بگويد
الركعتين بعد العصر فی بيتی  6ما ترك رسول اهللا : عروة عن عائشة قالت. ۱۰

                                                 
  . ٣٣٤، ص ١؛ سنن دارمى، ج ٨٣٥، ح ٥٧٢، ص ١. صحيح مسلم، ج ١
  . ٢٦١٩٥، ح ٢٥٣، ص ٦. مسند احمد، ج ٢
  . ٢٢٣٩١، ح ٢٧٢، ح ص ٥. مسند احمد، ج ٣
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ركعت نماز بعد از  ود، انی كه دنيا را ترك گفتتا زم 6پيامبر  ١؛ حتى فارق الدنيا
  شعيب سند اين حديث را صحيح دانسته است. .عصر را در منزل من ترك ننمود

  المؤمنين عائشه برتأكيد ام وپس از نقل سخنان  من حزدقت داشته باشيم كه اب
-از ام اين حديث: گويدمی، اندركعت را ترك نكرده وهرگز اين د 6كه پيامبر اكرم اين

  و غير  زيد بن خالد، عمر بن خطاب، تميم داریو از مادران مؤمنين  نهوميم وسلمه 
  . استو يقين  علمو موجب  نقل متواترو اين روايت شده است  ها نيزاين

ما : سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت: عن أم موسى قالت. ۱۱
موسی از عائشه در ام ٢؛ ركعتينفی يوم اال صلى بعد العصر  6أتانی رسول اهللا 

هيچ وقت پس  6پيامبر : عائشه گفت، ركعت نماز پس از عصر سؤال كرد ومورد د
  .ركعت نماز خواند وكه بعد از عصر دمگر اين، از عصر به نزد من نيامد

  ؤمنين عائشه در موارد متعدد تأكيدالمام، در تمام اين احاديث كه صحيح است
و اين  اندخواندهركعت را مى واين داو  هميشه در منزل 6كند كه رسول خدا مى

گر از ديگر صحابه البته احاديث دي. كندىمتكذيب را او  و امثال سخن معاويهاحاديث 
  . كندىرا تأييد مواقعيت  نيز اين
ابوموسی نيز  ٣؛ يصلي ركعتين بعد العصر 6رأى النبي  عن أبي موسى انه. ١٢

هيثمی سند اين خبر را  .خواندندركعت را می وين دا 6 ديده است كه آن حضرت
  . استصحيح اين حديث با غيرش : گويدمیارنؤوط  و شعيبصحيح دانسته 

  نيز مسلم است كه عمر بن خطاب صحابه را به جهت انجام اين نماز كتك و اين 
   6من اين نماز را همراه رسول خدا : گفتاو  ،قتى به تميم دارى رسيدو. زدمى
  من منع ، بودند واگر همه مثل ت: عمر گفت !دارمآن دست برنمىو از  واندمخمى

                                                 
  .١٥٧٣، ح ٤٤٠، ص ٤ح ابن حبان، ج . صحي١
  نسته است. ؛ وشعيب سند اين حديث را صحيح دا٢٤٨٢٧، ح ١٠٩، ص ٦. مسند احمد، ج ٢
  . ٢٢٢، ص ٢؛ مجمع الزوائد، ج ١٩٧٤٧، ح ٤١٦، ٤. مسند احمد، ج ٣
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  .هيثمی سند اين خبر را صحيح دانسته است ١.كردمنمى
إن أبا أيوب األنصاری كان يصلی قبل خالفة عمر : گويدس مىوطاوچنين مه. ١٣

: فقال؟ هذاما : ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركها فلما توفی ركعهما فقيل له
 وپس از عصر د، همانا ابوايوب انصاری قبل از خالفت عمر ٢؛ إن عمر كان يضرب عليهما

، عمر وفات كرد هنگامی كه وآن را ترك نمود ، عمر خليفه شد وقتی. خواندركعت نماز می
همانا عمر به : گفتاو  .را از وی سؤال كردنداو  سبب اين عمل. آن كرد شروع به خواندنباز 
  ) .لذا ترك كردم وزد (ركعت می ور آن دخاط

ابوايوب ، بنابر اين حديث. سته هستند حاصحگی ثقه و از رجال هماين خبر  سندرجال 
داده انجام نمى ترس خشونت وىو از  ركعت را در زمان خليفه دوم از روى تقيه وانصارى اين د

  . ادامه داده است 6باز به سنت رسول خدا و سپس  است
عثمان كانا وفی هذا الحديث بيان الواضح ان ابابكر : گويدىپس از نقل اين خبر مابن حزم 

عثمان نماز پس از  واست كه ابوبكر  روشندر اين حديث بيان ؛ يجيزان الركوع بعد العصر
   ٣. انددانستهعصر را جائز مى

بعد العصر  خليفة ركع وهو الجهني أنه رآه عمر بن الخطابعن زيد بن خالد 
يا : فلما انصرف قال زيد ويصلي كما ه وهو تين فمشى إليه فضربه بالدرةركع

: قال. يصليهما 6أمير المؤمنين فواهللا ال أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول اهللا 
ال أني أخشى أن يتخذها الناس  لو، يا زيد بن خالد: قالو فجلس عمر إليه

خطاب زيد بن خالد را  عمر بن ٤؛ سلما إلى الصالة حتى الليل لم أضرب فيهما

                                                 
  . ٢٢٢، ص ٢؛ مجمع الزوائد، ج ١٦٩٨٥، ح ١٠٢، ص ٤. مسند احمد، ج ١
  . ٢٢٤٧٣و ٢١٨١٢، ح ٤٩، ص ٨؛ كنز العمال، ج ٣٩٧٧، ح ٤٣٣، ص ٢. مصنف عبدالرزاق، ج ٢
  . ٣، ص ٣. المحلى ابن حزم، ج ٣
  . ٢٢٢، ص ٢؛ مجمع الزوائد، ج ١٧٠٧٧، ح ١١٥، ص ٤ج . مسند احمد، ٤
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كه به خدا سوگند پس از آن: گفتاو  زيد به وركعت كتك زد  ونيز به خاطر اين د
عمر به  وترك نخواهم كرد گز هرآن را ، خواندركعت را می وآن د 6ديدم پيامبر 

من به ، اگر ترس اين نبود كه مردم آن را تا شب ادامه بدهندو گفت: نشست او  نزد
  . حسن دانسته استهيثمی سند اين خبر را . زدمنمی خاطر آن كسی را
 معاويه و است كردهكند كه خليفه دوم با سليقه خود از اين عمل منع مىاين اخبار داللت مى

چنين در اين موضوع از شخص معاويه حديث هم. اندآن را نسبت داده 6به رسول خدا او و امثال 
  . خود بافته است اين حديث را از او كند كهىييد متأ و شدهوارد  ديگر نيز

ر خالف حديث معاويه بكه مالحظه كرديد بخاری در صحيحش با پنج سند مختلف چنان
 شدهروايت نيز برخی احاديث ديگر  البته در تأييد حديث معاويه وحديث روايت كرده است . ..و

  .ها نيستبررسی آن نياز بهكه  است
اين موضوع و در تر از اين شده باز دچار تناقض آشكارامام بخاری پس از اين تناقض آشكار 

  باز چنين حديثی روايت كرده است :
عبد الرحمن بن أزهر وعن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس 

اقرأ عليها السالم منا جميعا : والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة فقالوا
 6رنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي وسلها عن الركعتين بعد العصر فإنا أخب

: كنت أضرب مع عمر الناس عنهما قال كريبو: نهى عنهما قال ابن عباس
سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني إلى : بلغتها ما أرسلوني فقالتوفدخلت عليها 

ينهى  6سمعت النبي : أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة
ر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من األنصار إنه صلى العصوعنهما 

قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا : فصالهما فأرسلت إليه الخادم فقلت
فأراك تصليهما فإن أشار ؟ رسول اهللا ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين

يا  :بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فأستأخرت عنه فلما انصرف قال
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ت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس بن
ابن  ١؛ باإلسالم من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان

در او  المؤمنين عائشه فرستادند تا از.. كريب غالم ابن عباس را به نزد ام.عباس و
 ودن آ توبه ما خبر رسيد كه زيرا ؛ عصر سؤال كندبعد از ركعت نماز  ومورد د

از آن نهی فرموده  6كه به ما خبر رسيد كه پيامبر حال آن وخوانی ركعت را می
از : سلمه گفتام وسلمه حواله كرد سائل را به اماو  ،چون از عائشه سؤال شد. است

روزی پس از عصر به من وارد  وفرمود ركعت نهی می وشنيدم كه از آن د 6پيامبر 
پس ، ركعت را خواند وحضرت آن دو آن نزد من زنانی از انصار بودند و در د ش

ركعت نهی  وغالم را به نزد آن حضرت فرستادم تا سؤال كند كه شما كه از اين د
ركعت پس از عصر  واز د: فرمود وحضرت پس از نماز مرا صدا زد ؟ فرمودیمی

مدند د من برای تشرف به اسالم آس به نزهمانا مردانی از قبيله عبدالقي، سؤال كردی
همان و اين ركعت نماز پس از ظهر از من فوت شد و دو  ها مشغول شدمبا آن و من
  .ركعت است ود
كه باطل بودن اين چنان :ثانياً، كنيد كه اين تناقض چه قدر واضح استتوجه می: اوالً

ولی با اين ، وشن استالمؤمنين عائشه خيلی رحديث با در نظر گرفتن احاديث قبلی از ام
ممكن است  چگونه: ثالثاً .اساس بودن آن حكم كرده استبی ونيز به باطل  محال ابن حز

، ايدافزعد خبر میكه اين نيز به ب، فته استرن شخصاً وسلمه غالمش را فرستاده باشد ام
عائشه  المؤمنينممكن است ام چگونه، قسم ياد كردن وبا وجود اين همه تأكيدات : رابعاً

المؤمنين عائشه با وجود تأكدات ام: خامساً، سلمه حواله كندام و بهحكم آن را نداند 
: گويدابن حزم می: سادساً، موضوع است واساس بیاين خبر قطعاً خيلی روشن است كه 

                                                 
 و ١٢٣٣، ح٤١٤، ص ١. صحيح بخاری، كتاب السهو، باب: اذا كلم وهويصلی فاشار بيده واستمع، ج ١
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احاديث : اوال ،با اين وجود توجه كنيد كه ٢. خواندنافله می، سلمه خود نيز پس از عصرام
؟ وضع كرده باشد را چه كسی ممكن است اين: ثانياً و، كنندماهرانه جعل می هچگونرا 
د نوضع كرده باشفراوان چه قدر احاديث ، در جعل احاديثدستان ماهر  گونهاين: ثالثاً

اعتقاد اسالمی خود قرار داده  وآن را دين  ،با سكوت، كه خواننده به خاطر صحت سند
  . !باشد

بين ، تناقض آشكار دارند گونهرا كه اين اخبار بخاری اين همه چگونه كهمطلب آخر اين
  ! پروردگار متعال حجت قرار داده است وخود 

هرگز از نماز خواندن پس از نماز  6پيامبر اكرم  روشن گرديد كه، از آنچه ذكر شد
فراوان بلكه ديگران سخن آن حضرت را به مانند موارد ، اندعصر نهی نفرموده وصبح 
با اين بيان همچنين . اندامع اسالمی منتقل كردهوغلط به ج ونادرست فهميده  ،ديگر

 واساس را در صحيحش روايت كرده روشن شد كه بخاری در اين موضوع اخبار بی
  .استشده  عجيب و دچار تناقضات واضح، بر اينمضافاً 

   بن عاصعمرو . ٢
  . روايت كرده استاو  حديث از ششامام بخارى  
. بن عاص در اخبار گذشته در مورد معاويه تا حدودی روشن گرديدعمرو ايگاه ج

  .شوداشاره میاو  اخبار ديگر از برخی ههم اكنون ب

  6عاص ملعون از لسان پيامبر اکرم عمرو 
إن الحسن بن : المغيرة بن شعبة لمعاويةو بن العاصعمرو قال  :أبی مجلز قال

فيتكلم كالما فال يجد كالما منا كالمه إنه قد علو رأياو له كالمان ا و علی عيی
وقع فيه ثم صعد و المنبر فذكر علياعمرو ال تفعلوا فأبوا عليه فصعد : فقال

                                                 
  . ٢، ص ٣. المحلى ابن حزم، ج ٢
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ن قع فی علی ثم قيل للحسن بو أثنى عليه ثمو المغيرة بن شعبة فحمد اهللا
ال أتكلم حتى تعطونی إن قلت حقا أن و ال أصعد: فقال، اصعد: علی

أثنى و أن تكذبونی فأعطوه فصعد المنبر فحمد اهللا قلت باطالن او  تصدقونی
لعن اهللا «: قال 6 أنت يا مغيرة تعلمان أن رسول اهللاوعمرو باهللا يا : عليه فقال
و يا  أنشدك اهللا يا معاوية: قال بلیاللهم : أحدهما فالن قاال »الراكبو السائق

اللهم بلى : قاال؟ لعن عمرا بكل قافية قالها لعنة 6مغيرة أتعلمان أن رسول اهللا 
أنت يا معاوية بن أبی سفيان أتعلمان أن رسول اهللا وعمرو أنشدك اهللا يا  :قال

قعتم فيمن تبرأ و فإنی أحمد اهللا الذی: بلى قال الحسن: قاال؟ لعن قوم هذا 6
سخنی  و همانا حسن بن علی عاجز شده :مغيره به معاويه گفتند وعمرو  ٣؛ من هذا
 :معاويه گفت. تواند برای گفتن سخن پيدا كندزيرا نمی؛ دسخن بگويبگزار . دارد

 Αاميرالمؤمنين و از  به منبر رفتعمرو . ها قبول نكردندآنولی ، اين كار را نكنيد
نيز آن حضرت را  وا و سپس مغيره به منبر رفت. حضرت را دشنام دادو آن  ياد كرد
 Αامام حسن ولی ، ر بروبه منب: گفته شد Αسپس به امام حسن . دشنام نمود و سب
كه قول بدهيد اگر سخن حق مگر اين، گويمسخن نمى و رومباالی منبر نمی: فرمود

پس امام . ها قول دادندآن. باطل گفتم تكذيبم كنيدو اگر  گفتم مرا تصديق كنيد
به خدا ای تو را : سپس فرمودندثنا گفتند.  و خدا را حمد و باالی منبر رفتند Αحسن 
راننده را لعنت كردند  و سواره 6دانيد همانا رسول خدا آيا می، ای مغيره وت و عمرو

: ) گفتند.(به اين حديث در گذشته اشاره شد؟ ها فالنی (معاويه) بودكه يكی از آن
-آيا می، ای مغيره وت و به خدا سوگند ای معاويهتو را : فرمودند Αامام حسن . آری

ا به مقدار هر قافيه شعری كه گفت لعنت بن عاص رعمرو  6دانيد كه رسول خدا 
دهم ای به خدا سوگند مىتو را : فرمودند×  امام. آری شنيديم: گفتند؟ فرمودند

                                                 
  . ٥٥سان، ص ؛ تطهير الل٢٤٧، ص ٧؛ مجمع الزوائد، ج ٢٦٩٨، ح ٧١، ص ٣. معجم الكبير، ج ٣
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قوم مغيره را لعنت  6دانيد كه همانا رسول خدا آيا می، ای معاويه وت و عمرو
، مگويرا حمد مى من خدا: فرمودند Αامام حسن . دانيمآری می :فرمودند؟ گفتند

  . مبراست و از آن پاكاو  عيب گرفتيد كهكسی و از را دشنام داديد كسی  ماش
در مورد شيخ طبرانى زكريا بن يحيى  و هيثمى سند اين خبر كامال صحيح است

دانم كه كسى را نمىاست  و گفته را يكى از اثبات خواندهاو  ذهبى: ساجى گفته است
حجر نيز سند  ابن .رجال صحيح هستندرجال اين سند و بقيه  را جرح كرده باشداو  كه

  . آن را صحيح دانسته است

  دشمن خداست ونفاق  وعاص اهل دروغ عمرو 
اهللا إنه ليمنعنی من و أمارسو زعم ابن النابغة انی تلعابة أعافس: فرمودند Αاميرالمؤمنين 

 ٤؛ إنه لمن الظالمين النفسهمو يحلف فيحنثو إنه ليقول فيكذبو اللعب خوف الموت
به خدا سوگند مرا ، بازى هستم و هزل و كند من اهل شوخىعاص) گمان مىعمرو ر نابغه (پس

  دروغ و گويدعاص سخن مىعمرو . داشته است از بازى باز مرگخوف از 
از جمله كسانيست كه بر جان خود ظلم حتماً  وا و كندسوگند به باطل ياد مى و گويدمى
  .اندكرده

  . راويانش ثقه هستند و سند روايت كرده وبالذرى اين خبر را با د 
يا : قدم معاوية المدينة يريد الحج فلقيه الحسين فقال له: عن عكرمة بن خالد قال
ذكر ابن النابغة بنی هاشم بالعيوب فارجع الى نفسك فسلط و معاوية قد بلغنى ذكرك

اطعت فينا و الحق عليها فانك تجد اعظم عيوبها اصغر عيب فيك لقد تناولتنا بالعداوة
 ال يبقى عليك فانظر لنفسكو اهللا ما ينظر لكو ال حدث نفاقهو عمرا فواهللا ما قَدم ايمانه

و  را ديداو  Α حسينو امام  حج آمد برایمعاويه به مدينه : گويدبن خالد مىعكرمه  ٥؛ دعاو 
                                                 

  . ٣٧٨و ٣٦٧، ص ٢. انساب االشراف بالذری، ج ٤
  . ١٠٥، ص ٥. انساب االشراف بالذری، ج ٥



    ١٣٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

به  وت. يريدگابن نابغه رسيد كه به بنی هاشم عيب می و وبه من خبر ذكر ت، ای معاويهگفت: 
ترين عيب خواهی ديد كه بزرگوقت  آن، نماحق را بر خودت حاكم  و خودت رجوع كن

مورد ما از و در  همانا دشنمى با ما را پيش گرفتى. ترين عيب توستبنی هاشم برابر با كوچك
نفاقش نيز جديد نيست  و ايمانش قديم نبوداو  پس به خدا سوگند. اطاعت كردى عاص عمرو

و او را  پس به خودت نگاه كن. ماندباقى مى وبراى ت و نه كندنگاه مى وسوگند نه به تبه خدا 
 . سند اين خبر صحيح است. ارذكنار بگ

 جالس إذ جاءه عبد اهللا بن معين ياهللا إنى لعند علو: عن حبيب بن عبد اهللا قال
كعب بن عبد اهللا من قبل محمد بن أبى بكر يستصرخانه قبل الوقعة فقام و
 الصالة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد اهللا :فنادى فی الناس يعل
أما بعد فهذا صريخ محمد  :فصلى عليه ثم قال 6ذكر رسول اهللا و أثنى عليهو

 وعدو اهللا وإخوانكم من أهل مصر قد سار إليهم ابن النابغة عدو بن أبى بكر
الركون إلى و لى باطلهمولی من عادى اهللا فال يكونن أهل الضالل إو االهو من

 ٦؛ ...ضاللتهم منكم على حقكمو سبيل الطاغوت أشد اجتماعا على باطلهم
دشمن  و عاص دشمن خداعمرو همانا .. .:به اهل كوفه فرمودند Αاميرالمؤمنين 
 به سوى برادرانتان از اهل مصر حمله كرده، دوست دشمنان خدا و دوستان خدا

  .  ...است

  حكومتن به يدكمك به شرط رسوعده 
بن عمرو معاوية ما كان دعا معاوية و يلما كان من أمر عل: عن الحسن قال

اهللا ال أظاهرك على قتاله حتى تطعمنی مصر و ال: فقال العاص إلى قتال علي
رجل طلب إلی فی شئ على : قالو فأبى عليه فخرج مغضبا ثم إن معاوية ندم

                                                 
  . ٨٩، ص ٦. شرح نهج البالغة ابن ابی الحديد، ج ٦
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معاويه پيش  و ختالف بين علیچون ا ٧؛فأجابه إلى ما سأل؟ هذا الحال فرددته
تو : گفتعمرو ، فرا خواند Αبن عاص را به جنگ با اميرالمؤمنين عمرو آمد معاويه 

و  معاويه قبول نكرد. كه حكومت مصر را به من بدهیكنم مگر ايننمی ياریرا 
اش را قبول خواسته و سپس معاويه پشيمان شد. غضبناك از نزدش خارج شد عمرو
 احمد دورقی که از رجال زخبر از رجال صحيحين و ثقه هستند ج رجال اين. كرد

  . مسلم و سنن است صحيح
قعت الفتنة لم يكن أحد من قريش أعفا و لما: عبد الوهاب الزبيری عن أشياخه قالوا

قعة الجمل فقال و بن العاص أتى مكة فأقام بها فلم يزل كافا حتى كانتعمرو فيها من 
مثلی رضی بهذه المنزلة فإلى من و ما  سی بين جزاری مكةإنی قد ألقيت نف :البنيه

أنت : إن عليا يقول لی إذا أتيته: صر إلى علی فقال: فقال له عبد اهللا؟ تريان أن أصير
يشركنی فی و معاوية يخلطنی بنفسهو عليك ما عليهمو رجل من المسلمين لك مالهم

به من : محمد گفتو فرزندانش عبداهللا بهعمرو  ٨؛ فأت معاوية فأتاه فما خير له: قالوا !أمره
: گفتعمرو . به نزد علی برو: عبداهللا گفت؟ معاويه برومو بگوييد كه به سوی كدام يك از علی
 وچه به ديگران رسيد به ت هر؛ مردی از مسلمين هستی وت: گويداگر به نزد علی بروم به من مى

پس به سوی معاويه : گفتند؟ كندمىمعاويه مرا در امر حكومتش شريك ولی ، نيز خواهد رسيد
  . سند اين خبر نيز صحيح است. خيری برايش باقی نماند و نيز به معاويه پيوستاو  .برو

كان أحدهما يبتغی وعمرا؛ وابن عون عن الحسن قال: كان الحكمان: أباموسى 
 و عمرو گويد: حكمين ابوموسىحسن بصرى مى ٩؛ اآلخر يبتغی اآلخرةوالدنيا 
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رجال اين خبر را » سير ذهبى«ديگرى طالب آخرت. محقق  وب دنيا بود يكى طال
  ثقات دانسته است. 

  : گويدبن عاص مىعمرو ذهبى در شرح حال 
 لووعنه  ويعفواهللا يغفر له وأعيان المهاجرين  و منأشراف ملوك العرب  و من

 ١٠؛ دخوله فی أمور لصلح للخالفة فإن له سابقة ليست لمعاويةوال حبه للدنيا 
  ) داخلΑدشنمی با اميرالمؤمنين  وكارها (جنگ  و بهعاشق دنيا نبود او  اگر
 .  صالحيت خالفت را داشت...، شدنمى

 ندگجنمى × اميرالمؤمنينخاطر دنيا با  كه بهاعتراف عمرو بر اين

يذكر أهل الشام فی دم الشهيد. فقال له: يا ومعاوية فوجده يقص عمرو فأتى 
 !اهللاوكبدی بقصصك أترى إن خالفنا عليا لفضل منا عليه ال معاوية قد أحرقت 

نابذنك فأعطاه اوال إن هی إال الدنيا نتكالب عليها أما واهللا لتقطعن لی من دنياك
ديد كه وبه شام آمد عمرو  ١١؛ قد كان أهلها بعثوا بطاعتهم إلى عليومصر. 

ای معاويه : گفتاو  پس به، گويدمعاويه به مردم شام در باره خون عثمان سخن مى
او  كنى ما با على به دليل فضلمان برهايت جگرم را سوزاندى. گمان میهمانا با قصه
جنگيم. اما به خدا مىاو  تنها به جهت رسيدن به دنيا باو ما  !اهللاونه ، كنيممخالفت مى

نى دشم وحتماً با كينه و يا دهى يا از دنيا خود سهمى در اختيار من قرار مى، سوگند
  داد. او  پس معاويه حكومت مصر را به !جدا خواهم شد واز ت

 اندمعاويه از جمله قاتلين عثمان وعمرو 

يا بنی هاشم لقد : بن العاص قال البن عباس عمروعن جويرية بن أسماء أن  

                                                 
  . ١٥، رقم ٥٩، ص ٣. سير أعالم النبالء ذهبی، ج ١٠
  . ١٥، رقم ٧٢، ص ٣؛ سير اعالم النبالء، ج ١٦٧، ص ٤٦. تاريخ ابن عساكر، ج ١١
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 تقلدتم يقتل عثمان فرم االماء العوارك أطعتم فساق العراق فی عيبه
إنما تكلم لمعاوية : فقال ابن عباس. م قتلتهآويتو أجزرتموه مراق أهل مصرو

أحق الناس أن ال يتكلم فی أمر عثمان النتما أما أنت ن او  إنما تكلم عن رأيك
 يا معاوية فزينت له ما كان يصنع حتى إذا حصر طلب نصرك فأبطأت عنه

هربت و فأضرمت عليه المدينة عمروأنت يا  و اما تربصت بهو أحببت قتلهو
لحقت  سأل عن أنبائه فلما أتاك قتله أضافتك عداوة علی أنإلى فلسطين ت

عرض وعمرو حسبك عرضنی لك : فقال معاوية. بمعاوية فبعت دينك بمصر
پناه و بن عاص خطاب به ابن عباس بنی هاشم را به قتل عثمانعمرو يعنى  ١٢؛ نفسه

 به نفع معاويهعمرو : ابن عباس در جواب گفت .دادن قاتلين عثمان مذمت كرد
كه نبايد در امر عثمان سخن بگويد كسى . (خطاب به معاويه) گفتتو را سخن دل و

 كه مردماى معاويه به عثمان كارهايش را زينت دادى تا اين واما ت، نفر هستيد وشما د
 از كمك سستى كردى وتو خواستكمك  وعثمان از تو را محاصره كردنداو 
مدينه را ، عمرو اى  واما ت .ماندى منتظر كشته شدنشو دوست داشتى تا كشته شودو

  مدينه سؤال وضع  از و به فلسطين فرار كردى و براى عثمان آتش قرار دادى
 را در خود اضافه كردى رسيد دشمنى علي ور قتل عثمان به تخبوقتى . كردىمى
خودش را و من، عمرو، بس است :معاويه گفت. دينت را به حكومت مصر فروختىو
  . ودمعرفى نم وت راىب

در مورد سند اين خبر سكوت  »سير اعالم النبالء«محقق و دو  عساكر و ابن ذهبى
كه غالبا در  »سير ذهبى«كند به خصوص محققان داللت بر صحت سند مىو اين  اندكرده

 و ى غير از سند ابن عساكر استچنين سند ذهبهم. اندحاشيه به ضعف سند اشاره كرده
كه عمرو بن عاص در رأس قاتلين البته در باره اين. درجالى كه ذكر كرده ثقه هستن

                                                 
    . ١٧٧، ص ٤٦؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٥، رقم ٧٣، ص ٣. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١٢
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است كه ما داستان قتل عثمان را فراوان ترين مخالفين وى بوده اخبار شديدو از عثمان 
  مفصل معرفی خواهيم نمود.» خلفا جايگاهمرجعيت اهل بيت ^ و«شاء اهللا در كتاب ان

أشد الناس طعنا على  بن العاص منعمرو كان : حدثنی غسان بن عبد الحميد قال
السقاية و حرضت عليه حتى الراعی فی غنمهو اهللا لقد أبغضت عثمانو: قالو عثمان

و  ترين مردم در طعن بر عثمان بودبن عاص شديد عمرو: گويدغسان مى ١٣؛تحت قربتها
حتی چوپانی را که ميان  شورانيدماو  عليهمردم را  و چنان بر عثمان غضب كردمگفت: 

  .عليه او به حرکت درآوردم آب کشی را که دلو آب بر دوش داشت را نيز ود وگوسفندان ب
كه است را نقل كرده  ىبا سند ديگر خبر» ۷۰، ص ۳ ، جانساب االشراف« بالذرى نيز در

  . بن عاص در قتل عثمان شريك بوده است عمرو
دادند تا از اين راه طلب خون عثمان را بهانه قرار ، فريب مردم برای ناصبی وبا اين همه اين د

  را به درد بياورند.× اميرالمؤمنين  بلق و دنيا برسند و به حكومت
حديث  وحديث با مكررات روايت كرده كه با د شش عمروبخارى از  كه اشاره شداناما چن

  : آن در زير آشنا خواهيم شد

  عاص بن عمرو وترين مردم از نگاه بخاری محبوب
اهل  اشند كه با استناد به اين حديثى كه بنابر اعتقاد خودخواننده عزيز توجه داشته ب

چون بخاری و امثالش اصل آن را پنهان نموده و آن سنت و وهابيت موضوع است، ولى 
اند, برخی علمای اهل سنت . کل علما و محدثين وهابی احاديث را محرف روايت کرده

کنند رت زهرا را رد و انکار میمتواتر برتری و محبوبترين مردم بودن اميرالمؤمنين و حض
  ها با اين حديث صحيح مخالف است! چون که به تعبير آن

بعثه على جيش  6أن النبی : بن العاصعمرو عثمان قال حدثنی عن أبي. ١
من : فقلت. عائشة: قال؟ أی الناس أحب إليك: ذات السالسل فأتيته فقلت

                                                 
  . ١٠٨٩، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ١٣
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رسول  ١٤؛ فعد رجاال. الخطابعمر بن : قال؟ ثم من: قلت. أبوها: فقال؟ الرجال
به حضور : گويدمىاو  .را با جيش ذات سالسل به جهاد فرستادعمرو  6خدا 

گفتم از . عائشه: ترند؟ فرمودندمحبوب وكدام يك از مردم به ت: گفتمو حضرت رفتم
مردانى را نام  سپس، عمر بن خطاب: گفتم سپس كه؟ فرمود. پدرش: فرمود؟ مردان
  . برد

مخالف است كه  و متواترفراوان روايات و با  يث از يك ناصبی استگرچه اين حد
خيلی روشن است عمرو از سخن وضع  در متن خود حديث آثارولی  ،ذكر خواهد شد

ذكر (پس از عمر مردانی را نام برد)  و به را حذف كردهديگران آنو برخی  كه بخاری
  . اندپنهان کردهو نشانه وضع را حذف و  اكتفا كرده
   :متن اصلی حديث اما و
عائشة قيل من : 6 ؟ قالای الناس احب اليك ،يا رسول اهللا: قيل: گويدمى ورعم

بن عبيدة وأب: قال؟ ثم من: عمر قيل: قال؟ ثم من: بكر قيلوأب :الرجال قال
ترين مردم برای شما محبوب، ای رسول خدا: گفته شد 6به پيامبر  ١٥ ؛الجراح
و سپس  ابوبكر :فرمودند؟ از مردان چه كسی: ه شدگفت، عائشه: فرمودند؟ كيست
  . سپس ابوعبيده بن جراح، عمر

شعيب ارنؤوط در حاشيه صحيح ابن حبان سند اين حديث را به شرط مسلم صحيح 
  دانسته است.

                                                 
، ١٣٣٩، ص٣: لوكنت متخذا خليال، ج6. صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابه، باب قوله النبي ١٤
، ٤بكر، جب، باب من فضائل ابی؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحا٤٣٥٨، ح١٥٨٤، ص٤، ج٣٦٦٢ح
  . ٢٣٨٤، ح١٨٥٦ص
  . ٤٧٣، ص ٢٥تاريخ ابن عساكر، ج  ؛۶۹۹۸, ح ٤٥٩، ص ١٥. صحيح ابن حبان، ج ١٥
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ای ، مـن گفـتم  : گويـد مـی عمـرو   ،اسـت  فوق نقل شـده و سند  روايت ديگر كه با لفظو در 
. ابوبكر ذكر شـده اسـت   و عائشه المؤمنينامخی روايت تنها همچنين در بر ١٦ ... .رسول خدا

 إليـك؟  أحب الناس أي اهللا رسول يا: قيل :سندش صحيح اسـت نقل ابويعلی كه و در  ١٧
؛ الجراح بن عبيدة أبو ثم: قال من؟ ثم: قال بكر أبو: قال الرجال؟ من: قال عائشة: قال
: گويـد مـی عمـرو  نيـز   مردمنـد. اينجـا  محبـوبترين  ابوعبيده  و سپس ابوبكرعائشه سپس  يعنی

انـد  حـازم از عمـرو روايـت کـرده    که ابووائل و قيس بـن ابـی  خبر ديگر و در  ١٨ ... .گفته شد
خـواهم  مـی : گفت؟ خواهی اين را بدانیچرا می: فرمودند 6سؤال كرد حضرت عمرو چون 

خبر ديگر در  ١٩.است عائشه: فرمودند. آن كسی را كه شما دوست داری دوست داشته باشم
؟ جايگـاه علـی كجاسـت   : گفـت عمـرو  سـپس  . عمرو سپس  حفصه :پس از ابوبكر فرمودند

تمام اين  ٢٠. كند) مرا از نفسم سؤال میعمرواين (: حضرت به اصحاب توجه كرده فرمودند
 . استعاص بن عمرو تناقض از روايتی است كه راوی آن تنها  و اضطراب

كه آن را ناقص و مسلم  بخارىسند  لىو، ثابت استعمرو گرچه از  خبراين 
ابوعثمان  و او از از خالد بن مهران الحذاءزيرا آن را ؛ ضعيف است، اندروايت كرده

 و جهت ضعيف وخالد الحذاء از دوجود  آن بهو سند  اندروايت كردهعمرو نهدى از 
ى ن نهدخالد الحذاء از ابوعثما: گفته استاحمد بن حنبل در كتاب علل . ١  :منقطع است

                                                 
  .۱۲۳۳, ح ۳۷۰, ص ۲؛ ظالل الجنه البانی, ج ١٢٣٣، ح ٥٦٣عاصم، ص . السنه ابن ابی١٦
؛ ٨١١٧و ٨١٠٦، ح ٣٦، ص ٥؛ سنن الكبری نسائی، ج ١٢٣٦، ح ٥٦٤عاصم، ص . السنه ابن ابی١٧

   ... .صحيح ابن حبان و
؛ السنه ١٢٨١، ح ٧٤٠، ص ٢فضائل الصحابه احمد، ج ؛٧٣٤٥، ح ٣٢٩، ص ١٣. مسند ابويعلی، ج ١٨

سليم حسين اسد نيز سند اين حديث ؛ ١، رقم ١٠، ص ١سير اعالم النبالء، ج ؛ ۱۰۴۲عاصم, ح ابن ابی
  را در حاشيه مسند ابويعلى صحيح دانسته است.

  .۳۰۳۲و  ۳۰۳۱, ح ۴۰۰, ص ۵؛ اآلحاد و المثانی, ج ٤٣، ص ٢٣معجم الكبير طبرانی، ج . ١٩
  ، به نقل از ابن نجار. ٣٦٤٤٧، ح ١٤٣، ص ١٣. كنز العمال، ج ٢٠
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ابوعثمان از  »عن«ها با حديث را خالد در تمام نقلو اين  ٢١. است حديث سماع نداشته
  . نهدى روايت كرده است

 واست  را تضعيف كردهاو  عليه و ابن گفته »ال يحتج به«خالد الحذاء را ابوحاتم . ٢
 و  ٢٢. يمحديثش را) انكار كرد »االعتدال ميزان«را (در او  حفظ :گويدىحماد بن زيد م

طبقات «را در او  حجر و ابن ٢٣. كرده استوارد  را در كتاب ضعفائشاو  عقيلى
بنابر شرط حتی خود  و پس اين سند منقطع. كرده استوارد » ١٠ رقم ٢٠ ص، المدلسين

  . ضعيف و منقطعو حديث  خالد مدلس استزيرا ؛ نيستنيز بخاری 
ممكن است كه حتی در  چگونه، ى را شنيده بودچنين سخنعمرو چنين اگر هم

خود امامت نماز جماعت را بر عهده ، مخالفت ديگرانوجود  با، ب شده بودحالی كه جن
 !عمر بدهدو يا  ب بودن حاضر نشد امامت نماز را به ابوبكرحتی در حالت جن و گرفت

توانست در حالت نمیعمرو ، چنين سخنی را گفته بودند 6حضرت واقع  درو اگر  ٢٤
  . چه رسد در حالت آلوده بودن به نجاست، ها در نماز امام شودآنوجود  عادی نيز با

ظاهرا اين حديث در زمان عمر بن خطاب و قبل از وفات ابوعبيده جراح زمانى كه 
وضع شده پس از خود ابوعبيده را خليفه قرار دهد، خليفه دوم هدفش اين بوده كه براى 

  : مخالف است ديگر نيزفراوان يث با احادعمرو حديث ، همه عالوه بر ايناست. 
  ترين مردم اميرالمؤمنين و زهراء مرضيه عليهما سالم هستندمحبوب

اند که عمر بن خطاب به فرزندش عبداهللا گفت: زيد بن سه نفر روايت کرده. ۱
تر از تو برای آن بود و اسامه نيز محبوب 6تر از پدرت برای پيامبر حارثه محبوب

                                                 
  . ٢٢٤، رقم ١٠٥، ص ٣. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٢١
  . ٢٤٦٦قم ، ر٦٤٢، ص ١؛ ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢٢٤، رقم ١٠٥، ص ٣. تهذيب التهذيب، ج ٢٢
  . ٤٠٢، رقم ٤، ص ٢. الضعفاء الكبير عقيلی، ج ٢٣
  . ٤٣٤٠، ح ٣٩٤، ص ٤؛ معجم الكبير طبرانی، ج ٢٠٤٨، ح ٤٣٨، ص ٥. مشكل اآلثار طحاوی، ج ٢٤
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در حاشيه سير ارنؤوط  اين حديث را صحيح دانسته و شعيب ابن حجر سند ٢٥حضرت.
ذهبی آن را بدون رد نقل کرده و ترمذی آن را حسن دانسته و ذهبی بدون انکار آن را 

  نقل کرده است.
ات را بياور تا با بندهترين محبوب، خدايا: فرمودند 6رسول خدا : حديث طير. ٢
 متواترکه در گذشته اشاره شد چنانحديث  اين ٢٦.مدآپس على . رنده را بخوردمن اين پ

استاد ما : گويدست كه ابن كثير مىهمين مقدار در مورد اين حديث كافی ا و. ستا
نفر  نوداين حديث را بيش از : است گفتهو اى جمع كردهذهبى اين حديث را در رساله
  ٢٧.انداز تابعين از انس روايت كرده

 ألعطين الراية غداّ رجالً يحب اَهللا: خيبر يوم 6قال رسول اهللا : حديث خيبر. ٣
روز خيبـر   6پيامبر اكرم  ٢٨ ؛رسولُه ال يرجع حتّى يفتح عليهو يحبه اُهللاو رسولَهو

 وخدا  ورسولش را دوست دارد  ودهم كه خدا فردا پرچم را به مردی می: فرمودند
كـه پيـروزی را   اين گردد تابرنمیاز ميدان جنگ او  ،را دوست دارنداو  رسولش نيز
  .ردوآ به دست

و البتـه   انـد آن را نـاقص روايـت کـرده   و مسلم گرچه بخاری  اين حديث نيز متواتر است 
  . مسلم در جای ديگر اين خبر را کامل روايت کرده است

                                                 
، ٦؛ مجمع الزوائد، ج ١٤٩، ص ١ج سنن امسند ابويعلى، ؛ ٣٩٠١، ح ٣٤٠، ص ٥. سنن ترمذى، ج ٢٥

، ٧؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٥١٧، ص ١٥صحيح ابن حبان، ج  ؛٣٠٥، ص ٣؛ شرح معانى االثار، ج ٤ص 
  .٤٩٩، ص ٢و ج  ٢٢٩، ص ١؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٩٧، ص ٤با اسانيد؛  االصابه، ج  ٧٢تا  ٧٠ص 
؛ مسند احمد، ٨٣٩٨، ح ١٠٧، ص ٥؛ سنن الكبری نسائى، ج ٣٧٢١، ح ٦٣٦، ص ٥. سنن ترمذى، ج ٢٦
  ؛ ١٤٨٨، رقم ٢، ص ٢، ج ١١٣٢ ، رقم ٣٥٧، ص ١خاری، ج ؛ تاريخ الكبير ب١٣٠٦٦، ح ١٩٨، ص ٣ج
  . ٣٥٣، ص ٧. البداية والنهايه ابن كثير، ج ٢٧
، ١٠٧٧، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب: من فضل من اسلم علی يديه رجل، ج ٢٨
 و ٢٤٠٧و ٢٤٠٦، ح ١٨٧٢، ص ٤؛ صحيح مسلم، ج ٤٢١٠و ٤٢٠٩و ٣٧٠٢و ٣٧٠١و ٢٩٤٢و ٣٠٠٩ح

  ن. ديگرا



  ١٤٣   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

 على :گويدبريده مى ٢٩؛ الرجال علي و من فاطمة 6رسول اهللا  كان أحب النّساءِ إلى. ٤
و  حاكم، اين حديث را حسن ترمذى. بودند 6ين افراد نزد رسول خدا ترفاطمه محبوبو

و شعيب ارنؤوط تصحيح حاكم و ذهبى را نقل كرده و آن را رد نكرده  اندصحيح دانستهذهبى 
  . است
اهللا لقـد  و: هی تقـول و فسمع صوت عائشة (عالياً) 6 إستأذن أبوبكر إلى رسول اهللا. ٥

ثالثاً (فاستأذن أبوبكر فـدخل)  او  أبی مرتين و من ليك منّیفاطمة أحب إو عرفتُ أن علياً
 ٣٠ ؛6 ال أسمعك ترفعين صَـوتَك علـى رسـول اهللا   ! يا بنت فالنة: فأهوى إليها أبوبكر فقال

شنيد كه عائشه بـا صـداى بلنـد بـه آن حضـرت      و گرفت 6ابوبكر اذن دخول به حضور رسول خدا 
   ... .پدرم هستندو تر از منمحبوب وفاطمه نزد تو دانم كه علىمى: گويدمى

حجر نيـز در (فـتح    و ابنبزار صحيح دانسته  وسند اين حديث را از احمد  وهيثمى د
صحيح چهار سند آن را  »مسند احمد«در حاشيه  و شعيبالبانى  و) ١٩، ص  ٧البارى ، ج 

اكثـر  و در ابوداود حـديث نـاقص روايـت شـده اسـت       وبرخی سند احمد و در اند دانسته
» مجمـع الزوائـد  «متن حديث از  و ذكر شده×  اميرالمؤمنين وها تنها اسم ابوبكر كتاب

  .استاخذ شده 
أی النّاس كان أحب : دخلتُ مع عمتی على عائشة فسئلتْ: بن عمير قالعن جميع . ٦

و زوجها إن كان ما علمتُ ص: قالتْ؟ من الرجال: قيل. فاطمة: قالتْ؟ 6 إلى رسول اهللا

                                                 
؛ المستدرك ٨٤٩٨، ح ١٤٠، ص ٥؛ سنن الكبری نسائى، ج ٣٨٦٨، ح ٢٥١، ص ٥. سنن ترمذى، ج ٢٩

  ديگران.  و ١٣١، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٧٣٥، ح ١٥٥، ص ٣علی الصحيحين، ج
 ٢٧٢، و٢٧٠، ص  ٤؛ مسند احمد ، ج  ٩١٥٥و ٨٤٩٥، ح  ٣٦٥و ١٣٩، ص  ٥. سنن الكبری نسائى ، ج ٣٠
؛ ٤٩٩٩، ح ٣٠٠، ص ٤نن ابوداود ، ج ؛ س ٣٢٧٥، ح  ٢٢٣،  ٨؛ مسند بزار ، ج ١٨٤١٨و ١٨٤٤٤ ح ، ٢٧٥و

ــد ، ج   ١٤٤، ص  ٣معجــم الصــحابه ، ج   ــع الزوائ ــبالء، ج   ٢٠٢و ١٢٧ص  ، ٩؛ مجم ــير اعــالم الن ، ٢؛ س
 .٢٩٠١، ح ٤٠٠، ص ٦؛ صحيحه البانى، ج ١٤٣، ص ١٠وج  ١٧١ص



    ١٤٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

نزد ترين فرد محبوب: سؤال شداو  از. شدموارد عائشه  رام ببا عمه: گويدجميع مى ٣١؛ قواماً اام
حاكم سند اين حديث را  و ترمذى ... .مردان علىو از  فاطمه: كيست؟ گفت 6رسول خدا 

  . انددانستهو صحيح حسن 
اس كان أحب أی النّ: دخلتُ مع أُمی على عائشة فسألتْ: عن جميع إبن عمير قال. ٧

و زوجها إن كان ما علمتُ ص: قيل فمن الرجال؟ قالت. فاطمة: قالتْ؟ 6 إلى رسول اهللا
  : سؤال كرداو  مادرم از. شدم وارد عائشه ربا مادرم ب: گويدجميع مى ٣٢؛ قواماً اما

  . مردان علىو از  فاطمه: كيست؟ گفت 6رسول خدا نزد ترين فرد محبوب
انا غالم فذكرت لها عليا و ثم دخلت مع أمی على عائشة: قالعن جميع بن عمير . ٨

من  6ال امرأة أحب إلى رسول اهللا و منه 6ما رأيت رجال أحب إلى رسول اهللا : فقالت
معناى حديث قبلى همان به ، .. ادامه.عائشه وارد شدم و ربا مادرم ب: يدگویجميع م ٣٣؛ امرأته
  . سند اين حديث صحيح است. است

 ما خَلَق اُهللا خلقا: گويدمىروايت كرده كه عائشه  المؤمنينام بن يزيد صحابى ازهانئ  .٩
رسول  راىتر از على بخداوند كسى را محبوب ٣٤؛من علي 6 كان أحب إلى رسول اهللا

  . خلق نكرده است 6خدا 
 که ابوحاتم جز محمد بن عيسی دامغانی رجالش ثقه هستندکل و  سند اين حديث نيز صحيح

ابن زياد را دو نفر معرفی کرده  (البته ابوحاتم دامغانی و .ابن حجر مقبول دانسته است و او را صدوق

                                                 
؛ سير ٤٧٤٤، ح ١٧١، ص ٣ستدرك علی الصحيحين، ج ؛ الم٣٩٦٥، ح ٣٦٢، ص ٥. سنن ترمذى، ج ٣١

  . ١٢٥، ص ٢اعالم النبالء ذهبی، ج 
 ٤٨٥٧، ح ٢٧٩؛ ٢٧٠، ص ٨يعلى، ج ؛ مسند ابی٨٤٩٧، ح ١٤٠، ص ٥. سنن الكبری نسائى، ج ٣٢
؛ ٤٧٣١، ح١٦٧، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ١٠٠٨، ح ٤٠٣، ص ٢٢؛ معجم الكبير، ج ٤٨٦٥و

  با چهار سند صحيح.  ٢٦٣و ٢٦٠، ص ٤٢ج  تاريخ ابن عساكر،
  . ١٨٩٧، ص٤؛ االستيعاب، ج ١١١؛ خصائص نسائی،ح٨٤٩٦، ح ١٣٩، ص ٥. سنن الكبری نسائى، ج ٣٣
  . ١١٧، ص ٣؛ رياض النضرة، ج ٢٦٠، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٣٤



  ١٤٥   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

ديث بين محمد بن عيسى بايد دقت داشته باشيم كه در سند اين ح ) ، ولی ديگران يک نفراست
اين سند  ياد بهاند و اين دو اسم به احتمال زبن مبارك دو راوى مجهول واقع شدهدامغانى و عبد اهللا 
 ديثاحابدون واسطه  از ابن مباركاست و او محمد بن عيسى ابن مبارک شيخ  اضافه شده؛ زيرا

با  .چگونه ممکن است که دو واسطه بين آن دو به وجود آيدبا اين حال روايت کرده، پس  فراوان
   شود كه آن دو اسم راوى مجهول بر اين سند اضافه شده است.اين بيان ثابت مى

  علی بن: قالت؟ 6 من كان أحب الى رسول اهللا: قلت لعائشة: عن عروة قال. ١٠ 
: قلت؟ لم تزوج أبوك أمك: قالت؟ أی شيء كان سبب خروجك اليه: قلت. طالبأبي

چه كسى : به عائشه گفتم: گويدعروه مى ١؛ ذاك من قدر اهللاو: ذاك من قدر اهللا قالت
چرا : گفت؟ جنگيدىاو  پس چرا با: گفتم. طالبن ابىعلى ب: گفت؟ بود 6تر به پيامبر محبوب

خروج من نيز از قدر : عائشه گفت. الهى بود يردتق: عروه گفت؟ پدرت با مادرت ازدواج كرد
  . الهى بود

ابن حجر اين خبر را از كتاب ابوعلی بن . اندآن ثقه و رجالصحيح  كامالً سند اين حديث
 ٥انطاكی خصيباز محمد بن ابی ٤ ز محمد بن يوسف صابونیا ٣ عن ابوسهل بن زياد قطان ٢شاذان 
غرائب «در كتاب را : دارقطنی نيز آن است و گفتههری از عروه نقل كرده از مالك از ز ٥انطاكی
ولى با اين ، خبر صحيح استو اين اند ثقه گیاين روات هم. با نفس سند نقل كرده است» مالك

  . سترا باطل خوانده اوجود ابن حجر بدون دليل آن 

                                                 
ابن حجر،  ؛ لسان الميزان٣١٦٧٠، ح ٣٣٤، ١١؛ كنز العمال، ج ١١٦، ص ٣. رياض النضره طبری، ج ١
  . ٥٣١، رقم ١٥٤، ص ٥ج
  .٢٧٣، رقم ٤١٥، ص ٧. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢
  .٢٩٩، رقم٥٢١، ص١٥؛ سير اعالم النبالء، ج٢٧١٩، رقم٢٥٠و ٢٤٩ص ٥. او ثقه است. تاريخ بغداد، ج٣

  .٢٩٩رقم
  .٥٣١، رقم ١٥٤، ص ٥ن الميزان، ج ؛ لسا١٨٣٧، رقم ١٦٧، ص ٤داد، ج غ. او ثقه است. تاريخ ب٤
  .٥٣١، رقم ١٥٤، ص ٥؛ لسان الميزان، ج ٨٠١، رقم ٣٠٩، ص ٢او ثقه است. تاريخ بغداد، ج . ٥



    ١٤٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

وأقوم على  كان لی أنس باالنّبی أخرج فی األسفار: عن معاذية الغفّارية قالتْ. ١١
علی خارج من و فی بيت عائشة 6أُداوی الجرحی فدخلتُ إلى رسول اهللاو المرض

 علی فأعرفی له حقّه همأكرمو يا عائشة إن هذا أحب الرجال إلی: عنده فسمعتُه يقول
مريضان  و بهانس داشتم در سفرها همراه بودم،  6من با پيامبر  گويد:مىمعاذيه  ١؛أكرمی مثواهو
که در منزل عائشه بودند داخل شدم  6کردم. روزی به حضور پيامبرمجروحان رسيدگی می و

   6 پيامبر شنيدم که و شدخارج میاز حضور آن حضرت در حالی که علی 
او  پس حق. ترين مردان نزد من استامیگر و ترينهمانا علی محبوب، ای عائشه: فرمودندمی

  . را داشته باشاو جايگاه رعايت  و را بشناش
  .توان معتبر دانستو در شواهد مى الرجال تضعيف شده استدر سند اين حديث حارثه بن ابى

يا : فقال 6فی مسجد الرسول  وهو ذرجاء رجل أبا: بن ثعلبة قالعن معاوية . ١٢
ناس إليك فإنی أعرف أن أحبهم إليك أحبهم إلى ذر أال تخبرنی بأحب الأبا

 وهو 6 أحبهم إلى رسول اهللا يرب الكعبة إن أحبهم إلو أی: قال 6رسول اهللا 
و  مردی به نزد ابوذر آمد ٢؛يصلی أمامه وهو أشار بيده إلى علیو ذاك الشيخ

چون من ؛ كيست وترين مردم نزد تدهی كه محبوبای ابوذر به من خبر نمیگفت: 
خواهد  6ترين مردم نزد رسول خدا محبوب وها نزد تترين آندانم كه محبوبمی
-همانا محبوب. است گونههمين ، دگار كعبه سوگندربه پرو، آرى: ابوذر گفت. بود

و  اين شيخ استو آن  است 6ها نزد رسول خدا ترين آنترين مردم نزد من محبوب
   .خواند اشاره كرددستش به علی كه نماز مىبا 

 وبدون اشاره به ضعف سند اين حديث را ضعيف دانسته است » السنه خالل«محقق 

                                                 
  . ٣٠٨، ص ٨؛ االصابه، ج ٥٤٨، ص ٥؛ اسد الغابه، ج ٦٢. ذخائر العقبی، ص ١
سند؛ رياض النضره،  ٢، با ٢٦٥، ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج٤٥٢، ح ٣٤٤، ص ٢. السنه خالل، ج ٢
  . ٦٢قبى، ص ؛ ذخائر الع١١٦، ص ٣ج
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: اند ازاند كه عبارتتمام رجال آن ثقه وسند اين حديث صحيح كه بدون شك حال آن
بن  معاوية ازالجحاف وأب ازعلي بن هاشم  ازالضبي عمرو داود بن  ازعبد اهللا بن أحمد 

با سند ديگر نقل كرده است  » ٨٢ص ، ٣ج ، كامل«را در ابن عدی نيز اين حديث . ثعلبة
عدی  و ابنسند ابن عساكر نيز متفاوت از سند خالل  ودو هر كه آن نيز صحيح است 

البته بايد دقت داشته باشيم كه ابن عدى اين حديث را در شرح حال ابوالجحاف  .است
عين، نسائى و ابن حبان او سفيان، احمد، ابن معوف است كه وارد كرده و او داود بن ابى

حديث او  طشعيب ارنؤو البانى و ذهبى، حاكم، ،انستهو ابوحاتم صالح د اندرا ثقه دانسته
اند و ترمذى نيز بعد از روايت حديثى از او به توثيق او از جانب سفيان را صحيح دانسته

ضعيف اين دو حاال ت اند.و تنها ابن عدى و ازدى او را تضعيف كرده، ه كردهثورى اشار
  چه ارزشی خواهد داشت!نفر در برابر توثيف آن همه افراد 

  از  ١؛فاطمة: أی الناس أحب إليك؟ قال: 6سئل النبی :عن أسامة. ٣١
  . فاطمه: ترين مردم نزد ايشان سؤال شد فرمودنداز محبوب 6رسول خدا 

اى اين حديث ذكر ى نيز برگرسند ديو ذهبى  رجال اين حديث را ثقات دانستهؤوط ارنشعيب 
  . كرده است
اهللا ما و يا فاطمة: فقال 6 أنه دخل على فاطمة بنت رسول اهللا: عن عمر. ١٤

 اهللا ما كان أحد من الناس بعد أبيكو منك 6 رأيت احدا أحب إلى رسول اهللا
اهللا و ای فاطمهو گفت:  رسيدحضور فاطمه  هعمر بن خطاب ب ٢؛أحب إلي منك 6

خدا سوگند كسی  و به باشد واز ت 6تر به رسول خدا كسی را نديدم كه محبوب
  . نيست وتر به من از تپس از پدرت محبوب

 در مـورد سـند  و ذهبـی   حاكم سند اين حديث را بـه شـرط شـيخين صـحيح دانسـته     
                                                 

  با دوسند.  ١٣٣، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ١
؛ ٣٧٧٢٤، ح ٦٧٤، ص ١٣؛ كنز العمال ، ج  ٤٧٣٦، ح ١٦٨، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ٢

  . ١١٢٤، ح  ١٢٣، ص  ٣ضعيفه البانى ، ج
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و  سند اين حـديث صـحيح  . غريب استو عجيب :است و گفته كندوارد اشكال  نتوانسته
 حسـن سـقاف   وچون با فضائل اهل بيت دشمن اسـت   تناقضمالبانی ولی ، اندثقهرجالش 
كرده تـا ايـن سـند را    سعی تناقضات آشكار  وويى گبا دروغ، را ناصبى خواندهاو  شافعى

،  ٢التناقضات االلبـانی الواضـحات، ج   «ضعيف نشان دهد. حسن سقاف شافعى در كتاب 
هايش از كتاب را در باره اين حديث مفصل با استفادهاو  تناقض وويى گدروغ» ٢٥٤ص 

   توانيد به آن مراجعه نماييد.روشن كرده است كه مى
احاديث صحيح ديگر نيز كه رسول ، عالوه بر اين و اين برخى احاديث در اين موضوع است 

افضل  و سرور ٢.فاطمه سرور زنان بهشت است ١.فاطمه سرور زنان عالم است: اندفرموده 6خدا 
و  صحيح روايت شده و با سندها متعدد كه تمام اين احاديث ٣تفاطمه اس مؤمنين و زنان اين امت

بن عمرو اساس بودن حديث بر بى، است كدام از اين احاديث را جناب عائشه نيز روايت كردههر 
  . كندامثالش به روشنى داللت مى و عاص

سند از انس نيز حديث روايت كرده  وبا د ٤عاص ابن عساكرعمرو به معناى حديث 
محمد بن ثابت بنانى است كه به اتفاق ضعيف  و ٥بن زكريا كذابخليل اول  ندكه در س
را او  ابوعلى حافظ و يوسف بن يعقوب ضعيف استعمرو ودر سند دوم اب ٦. است

                                                 
، ٢٥٢، ص ٤، سنن الكبری نسائی، ج ٢٤٥٠؛ ح ٢٣؛ كتاب الوفاة نسائی، ص ١٩٧. مسند طيالسی، ص ١
، ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٢٧، ص ٨وج  ٢٤٨، ص ٢؛ طبقات الكبری، ج ٨٠١٧و ٧٠٧٨ح
  وديگران.  ٤٧٤٠، ح ١٧٠ص
، ٥؛ سنن ترمذى، ج ٣٦٢٤، ح ١٣٢٦، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة، ج ٢

  . ٨٨٥، ح ١٠١، ص ٣؛ مسند بزار، ج ٢٣٣٧٧، ح ٣٩١، ص ٥؛ مسند احمد، ج ٣٧٨١، ح ٦٦٠ص 
؛ ٦٢٨٦، ح ٢٤٨و ٢٤٧، ص ٤. صحيح بخارى، كتاب االستئذان، باب: من ناجی بين يدی الناس، ج ٣

  . ٢٤٥٠، ح ١٩٠٥، ص ٤؛ ج 6صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب: من فضائل فاطمة بنت النبي 
  . ٦٣٠٩، رقم ٤٢٣، ص ١١؛ تاريخ بغداد، ج١٣٧و ١٣٦، ص ٣٠. تاريخ ابن عساكر، ج٤
  . ٢٥٦٧، رقم ٦٦٧، ص ١ان االعتدال ذهبی، ج . ميز٥
  . ١٠٤، رقم ٧٢، ص ٩.همان، ج ٦
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از ابن عباس حديث روايت كرده كه در  اهمچنين به اين معن ١. خوانده است ودروغگ
باز ابن  ٢. خوانده وگرا دروغاو  معين و ابن سند آن ابوهرمز نافع جمال ضعيف است

بوعلی بن المذهب را حديث روايت كرده كه در سند آن ا انعساكر از عائشه نيز به اين مع
المؤمنين عائشه عبداهللا بن شقيق ده از امننسؤال ك و ىراو و همچنين ٣ذهبى جرح كرده

 ٤.داده استحضرت را دشنام مىو آن  را دشمن داشته Αاميرالمؤمنين او  .ناصبى است
على بن اند كه در سند آن ثى روايت كردهعساكر از ابن عمر نيز چنين حدي و ابن خطيب

در سنن ابن . ضعيف هستند ٦يحيى بن يمان و ٥حميد بن الربيع كذاب و دوست مجهول

اين : دارقطنى در باره آن گفته است ٧ماجه نيز به اين معنى از انس حديث روايت شده كه
که چنان حميد طويل ٨. منفردات معتمر استو از  از انس غريب استحديث از حميد 

  . كرده استىانس با تدليس حديث روايت مو از  مدلس نيز است گذشت
ها با واقعيتگونه احاديث البته بايد به اين واقعيت بزرگ توجه داشته باشيم که اين

ها نيز مخالف عملی و... آناند و با زندگی و جايگاه علمی و و با صفاتی که خلفا داشته
   است.

  : بن عاص در صحيح بخارىعمرو اما حديث دوم 

                                                 
  . ٩٨٩١، رقم ٤٧٥، ص ٤. همان، ج ١
  . ٩٠٠٠، رقم ٢٤٣، ص ٤. ميزان االعتدال ذهبی، ، ج ٢
  . ١٩١٥، رقم ٥١١، ص ١. همان، ج ٣
  ٤٣٨٠، رقم ٢. همان، ج ٤
  . ٢٣٢٧، رقم ٦١١، ص ١. همان، ج ٥
  . ٩٦٦١، رقم ٤١٦، ص ٤. همان، ج ٦
، ٣٠؛ تاريخ بن عساكر، ج ١٥٥، ص ١؛ معجم االوسط، ج ١٠١، ح ٣٨، ص ١. سنن ابن ماجه، ج ٧
  . ١٣٦ص
  . ١٣٦، ص ٣٠. تاريخ ابن عساكر، ج ٨
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   ای ديگر در صحيح بخاریافسانه
جهارا غير  6سمعت النبی : بن العاص قالعمرو عن قيس بن أبی حازم أن . ٢

صالح و ليی اهللاو إن آل أبی (فالن عند مسلم) ليسوا بأوليائی إنما: سر يقول
بن العاص عمرو نبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن زاد ع. المؤمنين

 ١؛ يعنى أصلها بصلتها. (ولكن لهم رحم أبلها بباللها) 6سمعت النبی : قال
-با صداى بلند مى، نه پنهان ،شنيدم كه آشكار 6از پيامبر : گويدبن عاص مىعمرو 

مؤمنان صالح هستند ، ولى من تنها خدا و لياى من نيستنداو طالبهمانا آل ابى: فرمود
رحم  هصل ها با من وصلت خيشاوندى دارند كه من آن را رعايت و، ولى آن...

  . خواهم كرد
 و طالب بودهكه در اصل آل ابىاست مفصل بيان كرده  »فتح البارى«ابن حجر در 

   كند.اين واقعيت را ادامه خبر نيز تأييد مى .اندرا مبهم قرار داده »طالب«
ه معرفى كردامر معاويه  اب، بن عاصعمرو يد اين حديث را از جعليات الحدابن ابی
  ٢.است

طالب احاديث در مورد فرد فرد آل ابى 6ست كه از رسول خدا در حالی او اين 
 اندها اظهار داشتهكه حضرت محبت خود را نسبت آناست خاص در مدحشان رسيده 

  . كنيمها اشاره میدر زير به برخی از آن كه
همسر ابوطالب ، در مورد فاطمه 6 اكرم پيامبر: فاطمه همسرش و ابوطالب. ۲ و ۱
در  ٣.كرد(فاطمه بنت اسد) به من نيكی نمیاو  هيچ كسی پس از ابوطالب به مانند: فرمودند

                                                 
؛ صحيح مسلم، ٥٩٩٠، ح ٢٢٣٣، ص ٥. صحيح بخارى، كتاب االدب، باب: تبل الرحم بباللها، ج ١

؛ فتح ٣٦٦و ٢١٥، ح ١٩٧، ص ١قاطعة غيرهم والبرائة منهم، ج كتاب االيمان، باب مواالة المؤمنين وم
  . ٣٥٢، ص ١٠البارى؛ ج 

  . ٦٤، ص ٤. شرح نهج النبالغه ابن ابی الحديد، ج ٢
  ديگران.  ، و٢٦٩، ص ٨؛ االصابه، ج ١٧، رقم ١١٨، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ٣
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متقی سند  ١. بهترين خلق خدا پس از ابوطالب برای من بوداو  :فرمودند 6حضرت  حديث ديگر
 حضرت و اندفاطمه بنت اسد را مادر خطاب كرده 6 اكرم پيامبر. است اين حديث را حسن دانسته

   ٢. را در پيراهن خود كفن نمودنداو 
  : در مورد ابوطالب فرمودند 6 اكرم همچنين پيامبر

 ولِ اللّهسأْسِ رلَى رع يهفك السذَل ا نَثَر6قَالَ لَم  ولُ اللّهسخَلَ رد ابالتّر كذَل
 التّراب علَى رأْسه فَقَامتْ إلَيه إحدى بنَاته فَجعلَتْ تَغْسلُ عنْه التّرابو هبيتَ 6
 قَالَ. لَا تَبكي يا بنَية فَإِن اللّه مانِع أَباك: يقُولُ لَها 6اللّه و رسول ، هي تَبكيو
عروه  ٣؛طَالبوشٌ شَيئًا أَكْرهه حتّى ماتَ أَبيقُولُ بين ذَلك ما نَالَتْ منّي قُريو
 و خاك ريخت 6سر پيامبر  رفات ابوطالب بو يكی از مشركين پس از: گويدمی

يكی از دخترانش به  و منزل شدوارد  حضرت در حالی كه آن خاك بر سرش بود
 به شستن آن خاك از سر مبارك آن حضرتو شروع  سوی آن حضرت بلند شد

گريه ، ای دخترم: فرمودبه دخترش می 6پيامبر . كردر حالی كه گريه مید، كرد
-میكراراً بين اين سخنان و در  همانا خداوند از پدرت محافظت خواهد كرد. كنم

   ».رسيدسختی نمی و از قريش به من هيچ بدیتا زمانی كه ابوطالب زنده بود «: فرمود
حبا لما كنت و بك حبين حبا لقرابتك منياني أح: يقول لعقيل 6كان النبي : عقيل. ۳ 

را  من تو: فرمودندهميشه به عقيل می 6 اكرم پيامبر ٤؛ أعلم من حب عمي أبي طالب إياك
- كه میديگری به خاطر اين و م هستیكه پسر عميكی به خاطر اين، دارم تسمحبت دو وبا د

                                                 
  . ٣٧٦٠٨، ح ٦٣٦، ص ١٣. كنز العمال، ج ٨٧، ص ٧. معجم االوسط، ج ١
  . ٢٨٧، ص ١١؛ سبل الهدی الرشاد، ج ٢٦٩، ص ٨. االصابه ابن حجر، ج ٢
  ؛ ٤١٦، ص ١. سيره ابن هشام، ج ٣
؛ ٦٤٦٥و ٦٤٦٤، ح ٦٦٧، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٤٣، ص ٤. طبقات ابن سعد، ج ٤

جمع الزوائد، ؛ م٢١٩، ص ١؛ سير اعالم النبالء، ج ١٨٣٤، رقم ٥٠٩، ص ٢االستيعاب ابن عبدالبر، ج 
  . ٣٣٦١٩الی  ٣٣٦١٦؛ كنز العمال، ح ١١٤، ص ١١؛ سبل الهدی والرشاد، ج ٢٧٣، ص ٩ج
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  .را دوست داشت دانستم عمويم ابوطالب تو
 كه، است الرحمان بن سابط روايت شدهعبد و ابواسحاق، عقيل، از حذيفهد اين حديث با چهار سن 
صالحی  و را ثقات خواندهو رجالش  سند خود را مرسلو هيثمی  داردمرسل و دو  متصلسند  ود

  . اندسكوت كردهو ذهبی  حاكم، ثقات خوانده است ند عقيل راسرجال شامی نيز 
 عقيل از كسانی بودند كه همراه پيامبر و علی، باسدر جنگ حنين ع: اندفرموده Αامام حسين 

  ١. فرار نكردند و ثابت ماندند 6 اکرم
 زمان ابوطالب يك مرتبه، مرتبه ود 6 اكرم كسی است كه پيامبر او :طالببنت ابى هانئام. ۴

  از خوفاو  ولی، خواستگاری نمودنداو  از، او اسالم و باری پس از فرار شوهرش و
، نتواند حق آن حضرت را ادا كند وشايد حضرت آزار بينند  ون كوچك دارد فرزنداكه اين 

   ٢. عذرخواهی نمود
در حالی كه آن حضرت مشغول غسل ، آمد 6 اكرم به حضور پيامبر هانئپس از فتح مكه ام

حضرت  و به آن حضرت سالم داد، پوشاندآن حضرت را با لباسی می Ιحضرت فاطمه  و بودند
حضرت . هستم طالبدختر ابی، هانیمن ام: گفت؟ تسيكاين خانم : دند) فرمودنديدرا نمیاو  (كه

كه من خواهد جنگيد با مردی : گويدعلی میو گفت: ا! خوش آمدی، هانئخوشا به ام: فرمودند 6
  همانا ما در امان گذاشتيم هر كسی را كه: فرمودند 6حضرت . امپناهش داده

  ٣. هانئ پناهش داده استام
از او  با قدوم 6پيامبر . پرچم مجاهدين، سيد شهيد: گويدذهبی می: طالبجعفر بن ابی. ۵

: فرمودند 6پيامبر  ٤. اهللا با شهادتش محزون گشتو و حال گشتحبشه به مدينه خيلی خوش

                                                 
  شرح حال عقيل.  ٤٦٤، رقم ٢٢٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ١٢٢٨٩، رقم ٤٨٦، ص ٨. االصابه ابن حجر، ج ٢
  . ٥٦، رقم ٣١٣، ص ٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣
  . ٣٤، رقم ٢٠٦، ص ١ . سير اعالم النبالء، ج٤
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  ١ .كندمیواز ميكائيل در بهشت پر و بال به جعفر داده كه همراه جبرئيل وخداوند د
  . خيلی روشن استجايگاه آن حضرت  كه Αاميرالمؤمنين . ۶
اخبار كذب  گونهاين  اساس بودنها نيز بیاقعيتوو اين  ها آل ابوطالب هستنداين
 و ها راه يافتهشما توجه كنيد كه چنين اكاذيب حتی به چه نوع از كتاب .كنندرا بيان می

  . انداخبار صحيح نقل كردهعنوان شناسی آن را به مدعيان حديث
 و Γ احاديث كذب را در تنقيص اهل بيت چگونهنيد كه امام بخاری توجه ك
- خيلی روشن است كه اين. احاديث صحيح روايت كرده استعنوان به  Αاميرالمؤمنين 

، است شدهوضع  Αتنها در مقام طعن بر اميرالمؤمنين  و احاديث از جعليات نواصب گونه
هم با تصرف و آن  اكاذيب را چنيناو و امثال  جاست كه بخاریجای تعجب اينولی 

  . اندكردهوارد  در آن در كتب خود
ی بود که حتی تخلفات مردم را در جمع و به گونه 6پيامبر اکرم اخالق متعالى 

کنيد که حديث سازان، آن کردند، ولی شما مالحظه میحضور ديگران بازگو نمی
اند از آن سيره و اخالق وضع کرده Α حضرت را در اخباری که در تنقيص اميرالمؤمنين

های اند که به نمونههای ناروا را به آن حضرت دادهمتعالی خارج کرده و چنين نسبت
  ديگر آن نيز در اين کتاب اشاره شده است!. 

  مغيره بن شعبه. ٣
  . روايت كرده استاو  از، حديث با مكررات چهلامام بخارى بيش از  

مغيره را جزء متهمين ، رياض و اهل عاصرهابى مو حسن بن فرحان مالكى از علماى
  ٢. به نفاق در غزوه طائف نام برده است

                                                 
  . ٣٤، رقم ٢١٢و ٢١١، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ١
  . ١٨٣. الصحبة والصحابة ابن فرحان؛ ص ٢
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  × سب اميرالمؤمنين ومغيره 
اقام الخطباء و كان المغيرة ينال من علی: عبداهللا بن ظالم قال: ويسدنذهبى مى
خطبايی  و كردى مىبدگوي×  هايش از علیمغيره هميشه در خطبه ١؛ ينالون منه

  . كردندى مى) از علی بدگوياو رام ه(ب را گماشت كه
، ح ٦٠٥عاصم در السنه، صو ابن ابى ٣٢البته اصل اين خبر را طيالسى در مسند ص 

   کرده است.چنين کاری را میاند كه مغيره در موارد متعدد نيز نقل كرده ١٤٢٨
يا : أن المغيرة بن شعبة سب علی بن أبی طالب فقام إليه زيد بن أرقم فقال

قد و نهى عن سب األموات فلم تسب عليا 6يرة ألم تعلم أن رسول اهللا مغ
دانى كه رسول خدا مى وت: زيد بن ارقم گفت. را دشنام داد×  مغيره علی ٢؛ مات

مرده او  كهحال آن، كنىپس چرا علی را سب مى، از سب مردگان نهى فرمود 6
  . اندرا صحيح دانستهسند اين خبر ارنؤوط  شيعب و البانی، هيثمى، حاكم. است

قدمت الخطباء إلى و Αوكان المغيرة فی مقدم أناس كانوا ينالون من اميرالمؤمنين 
أخرجوه : المغيرة بن شعبة بالكوفة فقام صعصعة بن صوحان فتكلم فقال المغيرة

لعن علی بن أبی طالب و لعن اهللا من لعن اهللا: فقال. فأقيموه على المصطبة فليلعن عليا
طالب إن هذا يأبى إال علی بن أبي: أقسم باهللا لتقيدنه فخرج فقال: ذلك فقالفأخبره ب

مغيره در رأس كسانی بود كه  ٣؛ أخرجوه أخرج اهللا نفسه: فقال المغيرة. فالعنوه لعنه اهللا
مغيره . سخن گفت و صعصعه بلند شد و خطبا به نزد مغيره آمدند. كردندرا سب مى×  علی

                                                 
  . ٧، رقم ٣١، ص ٣. سير اعالم النبالء، ج ١
؛ ٤٠٤و ٤٠٣، ص ٢؛ انساب االشراف، ج ٣٦٩، ص ٤؛ مسند احمد، ج ١٥٦بن مبارك، ص ا. مسند ٢

؛ احاديث صحيحه ٧٦، ص ٨؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٣٨٥ص ، ١المستدرك علی الصحيحين، ج 
  . ٢٣٩٧، ح ٥٢٠، ص ٥البانی، ج 

  .٢٥٧، ص ١٥؛ شرح نهج البالغه، ج٢٥١، ص ٥؛ زاد المسير ابن جوزی، ج ٩٢. رسائل جاحظ، ص ٣
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خدا لعنت كند كسى را كه : صعصعه گفت. رپا داريد تا علی را لعن كندبو را بياوريداو  :گفت
را او  به خدا سوگند: گفتاو  اين خبر را به مغيره دادند. كندطالب را لعن مىعلی ابن ابی و خدا

همانا مغيره به جز لعن علی و گفت:  صعصعه خارج شد ).سب كندرا علی او  (بايد، وادار كنيد
را او  :مغيره گفت. باداو  لعنت خدا نيز بر. را (مغيره را) لعنت كنيدو ا پس. شودراضی نمى
  .خدا جانش را خارج كند. بيرون كنيد

  . لى ابن جوزی اسم مغيره را حذف كرده استو، اندجوزى نقل كرده و ابن اين خبر را جاحظ 

  زنا ومغيره 
شبل فجاء و عأخوه نافو بكرةوأبو كنا جلوسا: عن عبد العزيز بن أبی بكرة قال
: قال؟ ما أخرجك من دار االمارة! أيها االمير: المغيرة فسلم على أبی بكرة فقال

ثم دخل فأتى باب أم جميل . بل تبعث إلى من تشاء: قال. أتحدث إليكم
ارتق غرفتی : قال لغالمو. ليس على هذا صبر: بكرةوفقال أب. العشية فدخل

: جدتهما فی لحاف فقال للقومو: جاء فقالو فانطلق فنظر. فانظر من الكوة
رأيت : انظر فنظر فقال: بكرة فاسترجع ثم قال الخيهوقوموا معی فقاموا فنظر أب

 رأيتهما فی لحاف: أتوا عمر فشهدوا حتى قدموا زيادا فقالو... الزنى محضا؟
لقوم إال زيادا ضرب او فكبر عمر. راءهو ال أدری ماو سمعت نفسا عالياو احدو

فانا اشهد باهللا لقد فعل فأراد : بلى قال: قال؟ اليس قد جلدتمونی: بكرةوفقال أب
مغيره كه از  ١؛فارجم صاحبك إن جعلتها شهادة: عمر أن يجلده ايضا فقال علي

سه نفر از شهود به آن  و امير بصره بود با ام جميل زنا كرد بن خطاب جانب عمر
 و را در يك لحاف ديدم ومن آن د: گفت، نفر چهارم كه زياد بود و شهادت دادند

                                                 
، ٣؛ تاريخ طبرى، ج ٢١٦٥، ح ٢٩ ، ص٨؛ ارواء الغليل، ج ٥٦٠، ص ٦شيبة، ج . المصنف ابن أبی١
 . ١٠٥و ١٠٣، ص ١٦؛ االغانی، ج ٥٨٩٢، ح ٥٠٧، ص ٣لمستدرك علی الصحيحين، ج ؛ ا١٦٨ص
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شهود را  و عمر تكبير گفت. جا چه خبر بودنميدانم كه آنولی ، تنفس بلند را شنيدم
آری : عمر گفت؟ مگر مرا شالق نزديد: سپس ابوبكره گفت. جز زياد شالق زد

دهم كه مغيره ) شهادت مىمسوگند به خدا من راست مى گويبه خدا (: گفت. زديم
اگر اين را : گفت Αعلی كه  مرتبه ابوبكره را شالق بزند دوعمر خواست . زنا كرد

پس عمر دست . بايد به دوستت (مغيره) حد جاری كنی، دهیيك شهادت قرار می
  . كشيد

پنج سند از اين و البانی است  اين خبر را با شش سند نقل كرده »اغانى«ابوالفرج در 
، حد جارى شداو  كه برعد از اينها ابوبكره بكه در بعض آناست خبر را صحيح دانسته 

 . مغيره زنا كرده است و راست گفتاو  كند كهسوگند ياد مى

كانت أم جميل بنت عمر التی رمی بها المغيرة بن شعبة : عن الشعبی قال
وافقت عمر و: بالكوفة تختلف إلى المغيرة فی حوائجها فيقضيها لها قال

كلثوم بنت هذه قال نعم هذه أم أتعرف: المغيرة هناك فقال له عمرو بالموسم
رأيتك و ما  اهللا ما أظن أبا بكرة كذب عليكو يأتتجاهل عل: علی فقال له عمر

جميل كه در كوفه براى رفع حاجتش ام ١؛ إال خفت أن أرمى بحجارة من السماء
. جا بودمغيره نيز آن و در موسم حجى با عمر همراه شد، آمد داشت و با مغيره رفت
اين زن ام كلثوم دختر : مغيره گفت؟ شناسىآيا اين زن را مى: يره گفتعمر به مغ
باور ندارم ، به خدا سوگند؟ زنىخودت را به نادانى مى: گفتاو  عمر به. على است

ترسم از اين می، هر وقت ديدمتو را  و من، دروغ گفته باشد وكه ابوبكره در باره ت
   .كه از آسمان عذاب خداوند بر من نازل شود

  برخی اخبار ديگر مغيره

مغيره به ، عثمان بيعت كرد اى شش نفره عبدالرحمن بن عوف بابعد از آن كه در شور
                                                 

  . ٢٣٨، ص ١٢؛ شرح نهج البالغه، ج ١٠٩، ص ١٦. االغانی ابوالفرج، ج١
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  : عبدالرحمن گفت
بايع عبدالرحمن غيرك ما  وقال لعثمان لو يا أبا محمد قد أصبت إذ بايعت عثمان... 

اى  ١؛ هذه المقالةلقلت و بايعت غيره لبايعته وكذبت يا أعور ل: فقال عبدالرحمن. رضينا
به  اگر عبدالرحمن: عثمان گفت و به به عثمان بيعت كردىوقتى  كار خوبى كردى، ابا محمد
اگر ! گويى ای يك چشمدروغ مى: عبدالرحمن گفت. شديمراضى نمى، كردبيعت مى وغير ت
اين خبر . گفتىمىنيز او  همين سخن را به و كردىبيعت مىاو  باحتماً كردم بيعت مىاو  به غير

  . كه مفصل در اين نوشتار ذكر شده استچنان، سه سند صحيح دارد
معاوية فلم يبعثوا إلى الموسم أحدا جاء المغيرة فصلى و يفلما شغل عل

معاويه جنگ شروع شد نماينده به  و زمانى كه بين على ٢؛ دعا لمعاويةو بالناس
  را به سوى معاويه فرا مردم و  مردم نماز خواند و به پس مغيره آمد، حج نفرستادند

  . خواندمى
أن  وصحبت المغيرة بن شعبة فل: سمعت قبيصة بن جابر يقول: عن الشعبي

مدينة لها ثمانية أبواب ال يخرج من باب منها إال بمكر لخرج من أبوابها 
 و مدينه هشت باب داشته باشدو اگر  با مغيره همراهى كردم: گويدقبيصه مى ٣؛كلها
از همه آن درها با حيله خارج ، وانسته باشدتا حيله از آن خارج نمىيره جز بمغ

  . خواهد شد
بن عاص نيز در خدعه خيلى جلوتر  و عمرو البته بايد توجه داشته باشيم كه معاويه

  . ها را ذكر نكرديماى از فريبكارى آنگرچه ما نمونه، انداز مغيره بوده
  : اندفرموده 6اين در حالى است كه رسول خدا 

                                                 
  . ٢٧٨، ص٤؛ العقد الفريد، ج ٢٩٢، ص ٣؛ تاريخ طبرى، ج ٩٢٥، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبة، ج ١
  . ٧، رقم ٢٩، ص ٣ريخ االسالم؛ سير أعالم النبالء، ج ؛ تا٤٣، ص ٦٠. تاريخ ابن عساكر، ج ٢
، ١٥٦، ص ٦؛ االصابه، ج٤٧٣، رقم ٢٣٥، ص ١٠؛ تهذيب التهذيب، ج ٧، رقم ٢٩، ص ٣. سير أعالم النبالء، ج ٣

  . ٨١٩٧رقم 
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  . حيله در جهنم استو مكر ١؛ الخديعة فی النارو المكر
مسيب روايت  و ابن انس، ابوهريره، ابن مسعود، Α ديث را اميرالمؤمنيناين ح

  . اندكرده
الخديعة فی و المكر: يقول 6ال انی سمعت رسول اهللا ول: گويدقيس بن سعد می

  ٢. النار لكنت من امكر هذه االمة
 ٣.الخديعة فی النار لكنت من امكر الناسو ال ان المكر ول: Αنقال اميرالمؤمني

حيله و اگر صاحب مكر: گويندقيس مىو Αاميرالمؤمنين ، حديث فوق ودر اين د
  . تر باشيماين را داريم كه از ديگران مكارتوان ما ، اهل جهنم نبود

  دروغگويی مغيره
 :يقُولُ 6نّه أَحدثُ النّاسِ عهدا بِرسولِ اللّه وقَد كَان الْمغيرةُ بن شُعبةَ يدعی أَ

خرين فرد بود كه در آكه  مغيره ادعا داشت ٤؛ ...فَأَلْقَيته فی الْقَبرِ، أَخَذْت خَاتَمي
نزد آن  و را با انداختن انگشتر خود به داخل قبر لمس كرده 6قبر بدن مطهر پيامبر 
   ... .حضرت بوده است

عثمان همراه علی به عمره و يا  در زمان خالفت عمر: گويدحارث می عبداهللا بن
 اميرالمؤمنين و خبر دادم آن حضرتاز اعمال عمره اين ادعای مغيره را به و پس  رفتم

                                                 
؛ عيون ٣٨١، ح ٣٧٠، ص ١. مسند ابن راهويه، ج ١٧٠٥٤، ح ٢٣٤، ص ٩شيبه، ج . مصنف ابن ابی١

  . ٨٧٩٦، ح ٦٥٠، ص ٤، المستدرك علی الصحيحين، ج ١٩٤، ح ٥٥، ص ١ج اخبار الرضا، 
؛ البداية ٥٢٦٨، ح ٣٢٤، ص ٤؛ وقال: واسناده ال بأس به؛ شعب االيمان، ج ٢٩٨، ص ٤. فتح البارى، ج ٢

  . ١٠٩، ص ٨والنهايه، ج 
  . ٣٣٦، ص ٢. الكافي كلينی، ج ٣
؛ مجمع الزوائد ٦٦٠، ص ٢بن هشام، ج ؛ سيره ا٢٣٧٤، ح ٣٢١، ص ٦. مشكل اآلثار طحاوی، ج ٤

  . ٣٦١، ص ٩هيثمی، ج 
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 ١؛قُثَم بن عباسٍ 6أَحدثُ النّاسِ عهدا بِرسولِ اللّه : قَالَ، كَذَب: در پاسخ فرمود×
قثم بن بود، (در داخل قبر)  6 اكرم آخر كسی كه همراه پيامبر، مغيره دروغ گفته است

  . عباس است
اسانيد  نيز ارنؤوط و شعيب كه هيثمیچنان، صحيح است شسند خبر اين وهر د

- بر دروغ Αتصريح اميرالمؤمنين »مسند«احمد بن حنبل در ولی ، اندخود را حسن دانسته

ابن سعد در . ند همان يك سند استكه سحال آن و گويی مغيره را حذف كرده است
سه خبر ديگر نقل  و را از عبداهللا بن عباس نقل كرده Αتكذيب اميرالمؤمنين  »طبقات«

قبر وارد او  نگذاشتند كه و متوجه حيله مغيره شدند Αكه اميرالمؤمنين است كرده 
   ٢ ... .شود

  : »صحيح بخاری« از روايت مغيره در نمونهيك 

  6پيامبر اكرم  هر خفين بنسبت مسح ب ومغيره 
را نه مرتبه در و آن است  بخارى از مغيره روايت كرده اما از جمله احاديثى كه

  : حديث ذيل است، صحيحش با الفاظ مختلف تكرار كرده

و  أنه ذهب لحاجة لهو فی سفر 6عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول اهللا 
 مسح رأسهو يديهو جههو يتوضأ فغسل وهو مغيرة جعل يصب الماء عليهن ا
از برطرف و پس  بود 6مغيره در سفرى همراه رسول خدا  ٣؛مسح على الخفينو

  . نمودخفين مسح  و به گرفت ضوو، كردن حاجت حضرت

                                                 
، ٢؛ تاريخ طبری، ج ٦٦٠، ص ٢؛ سيره ابن هشام، ج ٢٣٧٥، ح ٣٣٢، ص ٦. مشكل اآلثار طحاوى، ج ١
  . ٧٨٧، ح ١٠٠، ص ١؛ مسند احمد، ج ٣٢٣١، ح ٤٠٧، ص ٨؛ دالئل النبوه بيهقی، ج ٤٥٢ص
  . ٢٩٠، ص ٥بداية والنهايه ابن كثير، ج ؛ ال٣٠٤الی  ٣٠٢، ص ٢. طبقات الكبری، ج ٢
 ٣٦٣و ٢٠٦و ٢٠٣و ١٨٢، ح ٧٨، ص ١. صحيح بخارى، كتاب الوضوء، باب: الرجل يوضئ صاحبه، ج ٣
  . ٥٧٩٩و ٥٧٩٨و ٤٤٢١و ٢٩١٨و ٣٨٨و
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  بر خفين مسح  6كه رسول خدا است شده  وارداخباری در كتب روايی 
كه اين است  است اينوارد  آن و امثال لى اشكالى كه بر اين حديث مغيرهو ،اندكردهمى

  كهحال آن، يك حكم شرعى پخش گشته استعنوان اخبار در بين امت اسالمى به 
ديده نشده كه  واست  حكم مسح بر خفين نسخ شده، در قرآن ضوو با نزول حكم 

احاديث زير اين . به خفين مسح نموده باشند، ضوو از نزول آيه پس 6رسول خدا 
  : كندحقيقت را ثابت مى

عمر عن المسح  و ابن أنا عند عمر حين سأله سعد: قالاخبره ابن عباس  انقسم م. ١
لكن و يا سعد قد علمنا أن النبی مسح على خفيه: على الخفين فقضى عمر لسعد فقلت

. ال يخبرك أحد أن النبی مسح عليهما بعدما انزلت المائدة: قال؟ أقبل المائدة أم بعدها
محمد عبد اهللا بن يحيى بن عبد ورنا بصحة ذلك أبأخب: ثم قال البيهقي. فسكت عمر

در او  از عمر و ابن زمانى كه سعد. نزد عمر بودم: گويدابن عباس مى ١؛الجبار السكری ببغداد
عباس ابن ، را جائز دانست)آن ونفع سعد حكم كرد ( هعمر ب و مسح بر خفين سؤال كردندباره 
(نزول) مائده بود يا  لى آيا قبل ازو، فين مسح نمودبه خ 6دانيم كه پيامبر اى سعد ما مى: گفت
خبر دهد كه آن حضرت بعد از مائده بر خفين مسح نموده  وتواند به تكسى نمى؟ آن پس از
به من خبر اين خبر  صحت ازسكرى در بغداد : گويدبيهقى مى. پس عمر ساكت ماند. باشند
  . داد

و توثيق شده او  هستند جز خصيف ورجال صحاح سته آن  و رجال سند اين حديث صحيح
اين ، سنداشاره به ضعف  وولی شعيب ارنؤوط بدون دليل ، انداورا صدوق خواندهو ذهبى حجر  ابن

گر اين خبر را به خاطر خصيف ا؛ زيرا دروغ گفته استدر هر صورت  وحديث را ضعيف خوانده 
اشيه مسند احمد احاديثی را که در حفراوان تضعيف کرده باشد دست به تناقض زده چون در موارد 

  . خيلی خوب خوانده است در سند آن خصيف است صحيح، حسن و

                                                 
  . ٢٧٣، ص ١سنن الكبرى بيهقی، ج ؛ ٣٤٦٢، ح ٣٦٦، ص ١. مسند احمد، ج ١
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عبد اهللا بن عمر فقال و ذكر المسح على الخفين عند عمر سعد: عن ابن عباس قال. ٢
لكن هل و يا سعد إنا ال ننكر أن رسول اهللا مسح: فقال ابن عباس. سعد أفقه منك: عمر

كانت آخر و فلم يتكلم احد فانها احكمت كل شئ: قال؟ مائدةمسح منذ انزلت سورة ال
اند سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده و عكرمة و مجاهد ١؛ ...سورة انزلت من القرآن

(ابن عمر)  وسعد از ت: پس عمر گفت. سعد نزد عمر از مسح بر خفين ياد كردند و كه ابن عمر
، بر خفين مسح نمود 6منكر نيستيم كه رسول خدا  ای سعد ما: ابن عباس گفت. تر استفقيه

(در حرفی ست نتوانكسى پس : گفت؟ آيا مسح نمود، از زمانی كه سوره مائده نازل شدولی 
آخرين و آن  اين سوره همه چيز را محكم نمود: ابن عباس گفت، پاسخ ابن عباس) بگويد
  . است حسنسند اين حديث . سوره نازله از قرآن است

على الخفين فاسألوا  6قد مسح رسول اهللا : يد بن جبير عن ابن عباس قالعن سع. ٣
اهللا ما مسح بعد و بعد المائدةاو  مسح قبل نزول المائدة 6هؤالء الذين يزعمون ان النبی

- باز ابن عباس مى ٢؛الن أمسح على ظهر عابر بالفالة أحب من أن أمسح عليهماو المائدة

  از اين كسانی كه ولی ، نمودیر خفين مسح مگاهی ب 6همانا رسول خدا : گويد
مائده مسح نمود يا بعد از  نزول سوره سؤال كنيد كه قبل از، نمودیگويند حضرت مسح ممى
حشی دست و بر پوست خرو اگر  به خدا سوگند حضرت پس از نزول مائده مسح ننمود؟ آن

  .بهتر از اين است كه بر خفين مسح بكشم، بكشم
ولی باز ، رجال صحاح سته هستند جز عبداهللا بن احمدثقه و از تمام رجال آن  و يحصحنيز سند اين  

  . گفته است: سند اين خبر ضعيف است خيانت با شعيب ارنؤوط
: گويدابن عباس مى ٣؛إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة: قال ابن عباس. ٤

                                                 
  . ٢٥٦، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ٧، ص ١١، ج . معجم الكبير٢٠٥، ص ٣. معجم االوسط، ج ١
  .٣٥٩، ص ١١؛ معجم الكبير، ج ٢٩٧٧، ح ٣٢٣، ص ١. مسند احمد، ج ٢
  . ٩٣، ص ٦. تفسير قرطبی، ج ٣
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  . همانا مسح بر خفين با سوره مائده نسخ شده است
  زمان مشروعيت مسح: گويدابن عباس مى ١؛سبق الكتاب الخفين: ن بن عباسع. ٥

  . بر خفين گذشت
خبر با اخبار ديگران كه در و اين اند مابقی رجال آن ثقه واين خبر عكرمه است  سنددر 

 صحيحرا او  و امثال از اين قبيل اخبار عكرمهتوان بنابر اين می وموافق است ، گذشته ذكر شد
  . نيستاو  منفرداتو از شواهد دارد زيرا ؛ دانست
زمان مشروعيت مسح بر : فرمودند Αاميرالمؤمنين ٢؛سبق الكتاب الخفين: عن علی قال. ٦

ابن و سند  اندسه نفر روايت كرده Αاين حديث را از اميرالمؤمنين . نسخ شد و خفين گذشت
  . كامال صحيح است Αشيبه از امام باقر ابی
عائشه  ٣؛ألن تقطع قدمای أحب الی من أن أمسح على الخفين: شةالقاسم عن عائ. ٧

  . كه بر خفين مسح بكنم تر است برای من از اينمحبوب، بشوند پاهايم قطع: گفت
 اندبا سند صحيح روايت كرده وهر د، عروه و قاسم، ترين افراد به عائشهاين حديث را نزديك

  . شده استابوهريره نيز به اين معنا حديث روايت و از 
بدون توجه به ، گردد افرادى كه از احكام اسالمى ناآگاه بودندروشن مى، اگر دقت شود

عبرت  و اين اخبار درسو از  اندكردهاخبار منسوخ شده را بين مسلمين پخش مى، منسوخ و ناسخ
مجرد صحت سند تا  و به كه به حديث هر صحابه بدون دليلاينو آن  گرفتتوان بزرگى مى

البته در  .نگاه كرد 6خبر شرعى از جانب رسول خدا  و حكم شرعىعنوان به توان نمى بىاصح
مائده سوره من بعد از نزول : گويدمىاو  كه است كتب اهل سنت از جرير حديثى روايت شده

                                                 
  . ١٩٤٩و ١٩٤٧، ح ١٦٩، ص ١شيبة، ج . مصنف بن أبی١
 ،٩ ج ؛ كنز العمال،٣٨٧، ص ٢؛ تلخيص الحبير، ج ١٩٤٦، ح ١٦٩، ص ١شيبة، ج . مصنف بن أبی٢
، ٦، از ابن جرير عن رجل سمع عليا يخطب على المنبر؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج ٢٧٦٩٣ح
  ، از حارث همدانی. ٣٤٩ص
  . ٢١٣و ٢١٤و ١٨٦، ص ١شيبه، ج . مصنف ابی٣
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 سازگار نيستواقعيت  باجرير  اين سخن. به خفين مسح نمود 6ديدم كه رسول خدا  و مسلمان شدم
نه پس از نزول ، است قبل از سال دهم هجرى مسلمان شدهاو  كهاست ثابت كرده حجر  و ابن

  ١.  ...سوره مائده

  عبد اهللا بن قيس ابوموسى اشعرى. ٤
  . روايت كرده استاو  حديث با مكررات از صدبخارى بيش از 

برای را × حسن و امام عمار × وقتی اميرالمؤمنين ابوموسی اشعری کسی است که 
مردم امير کوفه بود،  وا ولشکر جمل فرستادند کوفه به کمک آن حضرت در مقابل  دعوت مردم

 واشتر را فرستادند  مالک× اميرالمؤمنين  کهتا اين منع نمود× کوفه را از نصرت اميرالمؤمنين 
کوفه را به نصرت حضرت و مردم ابوموسی را از حکوت کوفه عزل نمود با امر اميرالمؤمنين  وا

   حرکت داد.

  از گمراهی حكمين 6خبر پيامبر اكرم 
كنت مع أبی موسى على شاطئ الفرات فی خالفة : وروى عن سويد بن غفلة قال

إن بنی إسرائيل اختلفوا فلم «: سمعته يقول: عثمان فروى لی خبرا عن رسول اهللا قال
ال ينفك أمر و أضال من اتبعهماو يزل االختالف بينهم حتى بعثوا حكمين ضالين ضال

إحذر يا أبا موسى أن : فقلت له »يضالن من تبعهماو تی حتى يبعثوا حكمين يضالنأم
أبرأ إلى اهللا من ذلك كما أبرأ من قميصی : قالو فخلع قميصه: قال! تكون أحدهما

حديثی از  وا و، در شط فرات زمان خالفت عثمان همراه ابوموسی بودم: گويدسويد مى ٢؛هذا

                                                 
  .١١٣٨، شرح رقم ١. فتح الباری، شرح حديث مسح بر خفين؛ االصابه ابن حجر، ج ١
؛ تاريخ ابن كثير، ٢٤٦، ص ٧؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٢٧٣٢، ح ٢٨١، ص ٧. دالئل النبوة بيهقى، ج ٢
؛ تاريج بن عساكر، ١٤٤٠٧، ح ٤٩٦، ص ٥، ج ١٦٤٢، ح ٣٧٧، ص ١؛ كنز العمال، ج ٣١٥، ص ٧ج
  . ١٥٠، ص ١٠؛ سبل الهدى والرشاد، ج ١٧١، ص ٤٦وج ٩٢، ص ٣٢ج
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همانا بنی : ندفرموداست كه میكه از آن حضرت شنيده من نقل كرد  رایب 6رسول خدا 
كردند اب خاه انتگمر مِكَح واختالفشان ادامه پيدا كرد تا زمانی كه د و ل اختالف كردندياسرائ

گيرد امر امتم نيز پايان نمی. پيروی كرد نيز گمراه شد وكه از آن دو هر  ندكه خود گمراه شد
  خود را نيز گمراه ن اوپير و شوندگمراه می ودو آن  كنندمىخاب حكم انت وتا اينكه د
 !باشی وت خود وكه يكی از آن داز اين باش حذربر ، ای ابوموسی: گفتماو  به. كنندمى

كه جويم به سوی خدا چناندوری مى و از آن بيزاریو گفت:  ابوموسی پيراهنش را درآورد
  .جويماز اين پيراهنم دوری مى

  از طبرانى نقل  آن را صالحى شامى و و هيثمىاست  روايت شده سند واين حديث با د
كثير نيز اين  و ابن عساكر و ابن است از كتاب طبرانى اين حديث حذف شدهظاهراً اند كه كرده

  . اندخبر را با سند ديگر روايت كرده
إن بنى اسرائيل اختلفوا فلم يزل اختالفهم بينهم حتى بعثوا : × عن علي

هذه االمة ستختلف فال يزال اختالفهم بينهم حتى ن او  أضالو حكمين فضال
نيز روايت شده كه ×  ؤمنينميرالمااز  ١؛ضل من اتبعهماو يبعثوا حكمين ضال

حكم  وادامه پيدا كرد كه د یتا حدو همانا بنی اسرائيل اختالف كردند: ندفرمود
انا اين امت همو دندنمورا نيز گمراه و ديگران  گمراه شدند واختيار كردند كه آن د

م كَح واختالفشان ادامه خواهد يافت تا اين كه د و كنندزودى اختالف مىه نيز ب
  ها پيروى كند نيز گمراه هر كه از آن و شوندمیگمراه  وكنند كه هر داختيار مى
  . شودمى

 واين د: فرمودندكرد حكمين در مورد عمل Αدر نقل بالذرى آمده است كه اميرالمؤمنين 
 ٢ ... .چيزى را زنده كردند كه قرآن آن را باطل كرده است و حكمين حكم قرآن را باطل كرده

                                                 
  بيهقی. و از ، هر د١٥٠، ص ١٠؛ سبل هدی الرشاد، ج ١٠٨٨، ح ٢١٧، ص ١. كنز العمال، ج ١
، ٣؛ انساب االشراف، ج٢١٩٨٨، ح  ٨٢، ص  ٨؛ كنز العمال ، ج  ٢١٦، ص ٢شيبه ، ج . مصنف ابن ابی٢

  . ١٤٠ص 
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كتاب اهللا كله لی و على أن تحكما بما فی كتاب اهللا: للحكمين×  قال علی
، به حكمين Αاميرالمؤمنين  ١؛فإن لم تحكما بما فی كتاب اهللا فال حكومة لكما

همه  و چه در قرآن است حكم كنيدبه آن: ندفرمود عاص و عمرو موسىيعنى ابو
هيچ حكمى ، چه در قرآن است حكم نكنيداگر طبق آن. به نفع من است كتاب خدا

  . راويان اين حديث همه ثقه هستند. نخواهيد داشت

  به امر حكمين× تن دادن اميرالمؤمنين  ببس
پس چرا اشكال خواهند كرد كه فوق در قلب مرض دارند به اخبار قطعا كسانى كه 

دست نگهداری از  و: اصل موضوع حکمين اوال کهپاسخ اين ... .علی به اين امر تن داد و
(مانند و قسم ياد کردند که من نيز خواستند نمی× جنگ با معاويه را اميرالمؤمنين 

دست  و ٢،دست کشيدن از جنگ نبودمراضی به چهار هزار نفر ديگر)  مالک اشتر و
 و حميل نمودندتو خوارج اش با قبيلهاشعث کندی را ن حکمين برداری از جنگ و داستا

را مالحظه کردند) از  به خوارج فرمودند: لشکر معاويه (وقتی شکست × اميرالمؤمنين

 ٣.ها بردند، ولی شما اصرار به پذيرش آن نموديدنيرنگ قرآن را باالی نيزه روی خدعه و
 برای امرو اهل عراق س را نماينده خود ابن عبا× اميرالمؤمنين  ،در امر تحکيم ثانيا:

اين و با گفت: ابن عباس مثل خود توست، انتخاب کردند ولی اشعث کندی حکمين 
 وباز اشعث که کردند  معرفی مالک اشتر راحضرت و سپس تصميم مخالفت کرد 

که معاويه  . حضرت شداد بن اوس انصاری را معرفی کردندهمراهانش مخالفت کردند
فتند که ابوموسی را همراهانش گ د از اهل مدينه باشد. سپس اشعث ونباي مکَگفت: ح

                                                 
  . ٣١٦١٧، ح ٣١٩، ص ١١؛ كنز العمال، ج ٧٢٤، ص ٨شيبة، ج . مصنف ابن أبی١
شعبى  ه نخعى ومقدر چهار خبر از ابن عباس و عل ٣٣٤و  ٣٣٣، ص ١. انساب االشراف بالذرى، ج ٢

  . ١٨٣كه رجال سند علقمه ثقه هستند؛ المعيار والموازنة، ص 
  . ٣٣٧، ص١. انساب االشراف بالذرى، ج ٣
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و  من منع نمود ياریاز  فرمودند: او مردم را× اميرالمؤمنين  برای اين امر معرفی بکن.

البته  ١اصرار نمودند. بوموسیا ، ولی اشعث و همراهانش به انتخاب تنهاکردو چنان چنين 
مخالفت کرده × اش با اميرالمؤمنين که اشعث با قبيلهبايد دقت داشته باشيم سبب اين

وعده  وهدايا  ونامه وادار کردند اين بود که معاويه با ارسال  تصميمحضرت را به اين  و

م يبايد دقت داشته باش( ٢ وادار به مخالفت با آن حضرت نمود. ورا خريد  هاآن مال بيشتر
  ).ستندرجال صحيح بخاری ه از رجال اين خبر همهکه 

  حضور ابوموسى اشعرى در عقبه
أحدهما : موسى المسجد فقالوأبو كنا مع حذيفة جلوسا فدخل عبداهللا: عن شقيق قال
: گويدشقيق مى ٣؛ عبداهللا 6سمتا برسول اهللا و دالو إن أشبه الناس هديا: منافق ثم قال

از  ىيك: يفه گفتحذ، ابوموسى به مسجد داخل شدند و راه حذيفه نشسته بوديم كه عبداهللامه
راه رفتن  و در سمت 6ترين مردم به رسول خدا همانا شبيه: سپس گفت. منافق است واين د

  . عبداهللا است
ارنؤوط كه از علماى وهابى  و شعيب سته هستند حاصحگی ثقه و از رجال رجال اين سند هم

  .تندرجال اين سند همگی ثقه هس: فته استگ» سير اعالم النبالء«است در حاشيه 
لك؟ وما لی : موسى فقالوكنت جالسا مع عمار فجاء أب: عن أبی نجاء حكيم قال

إنه قد : . قاليلعنك ليلة الجبل 6لكن سمعت رسول اهللا وما أدری : قال؟ ألست أخاك
همراه : گويدابونجاء مى ٤؛لم أشهد االستغفاروقد شهدت اللعن : قال عمار .استغفر لی

                                                 
  . ٣٩٥، ص٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٩٢، ص ٢؛ الثقات ابن حبان، ج ٣٣٢، ص ١. انساب االشراف، ج ١
  . ٢٥، شرح حال معاويه، رقم ١٤٤، ص ٣؛ سير اعالم النبالء، ج ١٥٣، ص ٣، ج . انساب االشراف٢
، ٢؛ سير أعالم النبالء، ج ٩٣، ص ٣٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٧٧١، ص ٢. المعرفة والتاريخ فسوی، ج ٣

  . ٣٩٣ص 
؛ الكامل فی ضعفاء ٩٣، ص ٣٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٣٧٥٥٤، ح ٦٠٨ص  ١٣. كنز العمال، ج ٤
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مگر من برادرت ؟ چه شده است وت وبه من و گفت: آمد  عمار نشسته بودم كه ابوموسى
(در عقبه كه شنيدم كه در شب جبل  6لى از رسول خدا و، دانمنمى: عمار گفت؟ نيستم

آن حضرت براى من : ابوموسى گفت. فرمودلعن مىتو را خواستند حضرت را ترور كنند) 
  . غفار نبودمولى شاهد است، من شاهد لعن بودم: عمار گفت. طلب بخشش نمود

محمد بن علی بن خلف عطار را نسبت اين حديث متهم كرده است در حالى كه ، ابن عدی
خطيب  وثقه است  او ؛قال الخطيب كان ثقة مامون حسن النقلوثقة  وه: ابن حجر گفته است

 ١. خوش روايت است وامين  وشخص ثقه او  :نيز گفته است

رجل من أهل العقبة بعض ما يكون بين  بينو كان بين حذيفة: عن أبی الطفيل قال
قد كنا نخبر : فقال أبوموسى االشعري؟ أنشدك اهللا كم كان أصحاب العقبة: الناس فقال

فان كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر أشهد باهللا أن اثنى : أنهم أربعة عشر فقال حذيفة
بين : گويدطفيل مىابو ٢؛ يوم يقوم االشهادو رسوله فی الحياة الدنياو هللاب عشر منهم حر

به خدا سوگند تو را : آن مرد سؤال كرد پس. بين مردى از اهل عقبه خالف پيش آمد و حذيفه
ها شد كه آنبه ما گفته مى: پس ابوموسى اشعرى گفت؟ كه اصحاب عقبه چند نفر بودند وبگ

خدا را  منو  شدندنفر مى پانزدهها بودى نيز در بين آن واگر ت: حذيفه گفت. نفرند چهارده
و  رسولش جنگيدند و خداوند متعال ابآخرت وها در دنيا نفر از اين دوازدهگيرم كه شاهد می

 .اندارنؤوط سند اين خبر را صحيح دانسته و شعيبهيثمی . گ خواهند بودجندر 

نشدتك باهللا كم تعلم كان : فقال 6عمار رجال من أصحاب رسول اهللا  ألفس.. .
 ٣؛ ...ان كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر: ربعة عشر فقالأ: أصحاب العقبة فقال

                                                                                                                            
  . ٩٨٨م رق ٢٩٠، ص ٥؛ لسان الميزان، ج ٣٦٢، ص ٢الرجال، ج 

  . ٩٨٨، رقم ٢٩٠، ص ٥. لسان الميزان ابن حجر، ج ١
، ٥؛ مسند احمد، ج ٢٧٧٩، ح ٢١٤٣، ص ٤؛ صحيح مسلم، ج ٥٨٨، ص ٨شيبه، ج . مصنف ابن ابی٢

  . ٩٥، ص ٦؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٢٣٣٦٩، ح ٣٩٠ص 
  . ١١١، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ٢٣٨٤٣، ح ٤٥٣، ص ٥. مسند احمد، ج ٣
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به خدا سوگند به تو را  :گفتاو  و بهپرسيد را  6عمار مردى از اصحاب رسول خدا 
نيز  وتو اگر : عمار گفت. نفر چهارده: گفت؟ گمانت اصحاب عقبه چند نفر بودند

ند اين حديث را ارنؤوط س و شعيبهيثمى . شدندنفر مى پانزدهها بودى همراه آن
  . انددانستهصحيح 

لقد سمعت فيه من حذيفة قوال عظيما : أن عمارا سئل عن ابى موسى فقال
صاحب البرنس االسود ثم كلح كلوحا علمت منه انه كان ليلة : سمعته يقول

؟ ستانسانی ا چگونهال كردند كه ابوموسى از عمار سؤ ١؛ العقبة بين ذلك الرهط
 :گفتمى شنيدم كه. از حذيفه سخن بزرگى شنيدماو  رههمانا در با: عمار گفت

اش را درهم سپس چهره. پوشند) استابوموسى صاحب لباس سياه (كه نصارى مى
  . است در شب عقبه بين آن گروه بودهاو  از آن فهميدم كه. كشيد

  نويسد:چنين می×  ب دشمنی ابوموسی با اميرالمؤمنينابن عبدالبر در مورد سب
حتى جاء منه  اجدا لذلك علی عليو عنها فلم يزل عثمان عزله عليفلما قتل 

: قلت .اهللا يغفر لهو ما قال حذيفة فيه فقد روى حذيفة فيه كالما كرهت ذكره
قد ذكر عنده و لم يذكره قوله فيهو عمر بن عبد البروالكالم الذى اشار إليه أب

 لرسولهو هللا ونه عدانا فاشهد ا و اما اما انتم فتقولون ذلك (فقال:) بالدين
 يوم يقوم االشهاد يوم ال ينفع الظالمين معذرتهمو حرب لهما فی الحياة الدنياو
 Α علی، عثمان كشته شدوقتى : گويدابن عبدالبر مى ٢؛لهم العذابو لهم اللعنةو

هميشه نسبت به ، پس از آن ابوموسی. بركنار نمود و عزلاز حكومت ابوموسى را 
 همانا حذيفه در باره. آن سخن حذيفه آمداو  ايى كه در بارهعلی غضبناك بود تا ج

الحديد ابن ابی. بخشدرا مىاو  خداو سخنى گفت كه من از ذكر آن كراهت دارماو 

                                                 
  . ٣١٥، ص ١٣ج البالغة، ج . شرح نه١
 . ٣١٤، ص ١٣؛ شرح نهج البالغه، ج ٣٠٠، ص ١. االستيعاب ابن عبدالبر، ج ٢



  ١٦٩   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

اين است كه ، را ذكر نكردو آن  كالمى كه ابن عبدالبر به آن اشاره نمود«: گويدمى
   گونهشما اين: فه گفتحذي. دار ياد كردندنزد حذيفه از ابوموسى به شخص دين

 و او از رسولش است و دهم كه ابوموسى دشمن خدالى من شهادت مىو، گوييدمى
روزى كه براى ، رسولش جنگيدند وخدا  اب قيامت روز وكسانی است كه در دنيا 

  . عذاب خواهد بود و ها لعنتآن و براى ظالمين عذرشان نفع نخواهد داشت
عن ايهم : قال 6ليا فسألناه من اصحاب محمداتينا ع: عن ابی البختری قال

از  ١؛...صبغ فی العلم صبغا ثم خرج منه: قلنا ابوموسى قال... تسألوني؟
حضرت در مورد . در باره بعض صحابه از جمله ابوموسی سؤال شد Αاميرالمؤمنين

محقق . مرتبه از آن خارج گشت ولى سپس دو، رفت ودر علم فر: ابوموسى فرمود
  . رجال اين خبر را ثقات معرفی كرده است »سير ذهبى«

آن  پس از آن كه ابوموسى مردم كوفه را از حركت به يارى Αاميرالمؤمنين 
 : نوشتنداو  اى بهجنگ جمل باز داشت در نامهدر  حضرت

إلى عبد اهللا بن قيس أما بعد يا ابن الحائك يا  Αمن عبد اهللا علی اميرالمؤمنين 
ی كنت الرى أن بعدك من هذا االمر الذی لم يجعلك فواهللا ان! عاض أير أبيه
قد و االنتزاء علیو ال جعل لك فيه نصيبا سيمنعك من رد امریو اهللا له اهال

اعتزل عملنا و اهلهو المصرو ابی بكر فخلهما و ابن بعثت اليك ابن عباس
اال فإنی قد امرتهما ان ينابذاك على سواء ان اهللا و مدحورا فإن فعلتو ما مذم
السالم على من شكر و  يهدی كيد الخائنين فإذا ظهرا عليك قطعاك اربا ارباال

به  Αاميرالمؤمنين ، از بنده خدا علی ٢؛عمل برجاء العاقبةو وفى بالبيعةو النعمة

                                                 
، ٢؛ تاريخ فسوی، ج٣٨٨، ص ٢، ج ٤٥١، ص ١؛ سير اعالم النبالء، ج ٣٤٦، ص ٢. طبقات الكبرى، ج ١

  . ٥٤٠ص 
؛ تذكرة ٢٩، ص ٣، ج ؛ انساب اشراف١٠، ص ١٤؛ شرح نهج البالغه، ج٥١٢، ص ٣. تاريخ طبرى، ج ٢
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به خدا ، ای آلت پدرشگازگيرندهای فرزند متكبر ای ؛ اما بعد. عبداهللا بن قيس
را برای آن اهل قرار  وامری كه خداوند تاز اين  ودانستم كه دوری تسوگند من می

از جدا شدن به تو را زودی ه ب، است در آن قرار نداده ويبی برای تنص و هيچ نداده
 وابوبكر را به سوی ت و ابن من ابن عباس. داردكمك من باز میو از  سوی من
نار ذلت كو عمل ما با خواریو از  ارذاگو هاآن را به اين و اهل پس مصر. فرستادم

را دور  وامر كردم تا ت واال به آن دو اگر قبول كردی كه كردی، دور شو و ور
، دست يافتند وقتی به تو پس. كندهمانا خداوند حيله خائنان را هدايت نمى. بيندازند

 اوف بيعت و به سالم بر كسى كه قدر نعمت بداندو، اعضای بدنت را قطعه قطعه كنند
  .نمايدآخرت عمل  و براى كند

لى تنها به و، است از صالح بن كيسان اين نامه را ذكر كرده، بالذرى با سند صحيح
تر از اين نقل از ابوليلى كمى طوالنىطبرى اين نامه را با سند صحيح  و آن اشاره كرده

 »انساب« نامه در و الحديد اين نامه را از ابومخنف نقل كرده استابی و ابناست  كرده
اير  عاض و ابن الحائك«لى طبرى و، است الفاظ فوق شروع شده و بالذرى با همين متن

  . مابقى در معنا مساوى هستند. را ندارد» ابيك

  نفرين ابوموسی و×  اميرالمؤمنين
كان و ...موسىواما أب: قال رحمه اهللا »الكفاية«محمد بن متويه فی كتاب وقال أب
ابا وثانياً عمرا و الاو اللهم العن معاوية: على غيره فيقولو يقنت عليهي عل

 »الكفايه«ابن متويه در كتاب  ١؛رابعاًابا موسى االشعری وثالثاً االعور السلمى 
ابواعور را لعنت  و و عمرو معاويه واو  در قنوت نماز علی، اما ابوموسى: است گفته
  . كردمى

                                                                                                                            
  . ٣٥٩، ص ٢؛ مروج الذهب مسعودی، ج ٣٧٣، ص ١الخواص، ج 

   ٣١٥، ص ١٣. شرح نهج البالغه، ج ١
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: فقنت فقال فی قنوته: صليت مع علی صالة الغداة قال: عبد الرحمن بن معقل قال
عبد و أشياعيهو أبا السلمیو أشياعهو بن العاص و عمرو أشياعهو اللهم عليك بمعاوية

×  نماز صبح را با علی: گويدعبدالرحمن بن معقل مى ١؛أشياعهو اهللا بن قيس (ابوموسى)
 بن عاص و عمرو پيروانش و معاويه، خدايا: نمودنفرين  و دعا گونهدر قنوتش اين وا و خواندم

رحمتت دور و از  پيروانش را نفرين و ابوموسی اشعری و پيروانش و بوسلمیا و پيروانش و
  . فرما
ی بدون خالف ثقه و از رجال صحاح سته هستند جز عبدالرحمن بن گهم شيبهابن ابى رجال سند

و رجال فسوی جز ابن معقل  معقل که از رجال ابوداود است و از صحابه نيز خوانده شده است
  . ابوشيبه بوده و همگی ثقه و از رجال صحاح هستندهمگی غير رجال ابن 

بلغنی انك تقنت (تلعنني) : بلغنی أن أباموسى كتب إلى علي: قالعمرو عن 
إنی : جلو قد قال اهللا عزو يؤمن خلفك الجاهلونو يعل وفی صالة الفجر تدع

به من خبر رسيد كه : گويدبن مره مىعمرو  ٢؛ نأعظك أن تكون من الجاهلي
در قنوت نماز مرا لعن  وبه من خبر رسيد كه تو گفت:  نامه نوشت به علی ابوموسی
نصيحت تو را من «: فرماندخداوند می و گويندنماز گزاران نيز آمين مى و كنیمى
  ».كه از جمله جاهلين باشىكنم از اينمی

 از سيره مسلم پيامبر گرفتهبر× اميرالمؤمنين  عملاين بايد دقت داشته باشيم كه 
را با ذکر نام  از سران مشرکين است که در موارد حساس در قنوت نماز برخی 6اکرم 
  ٣ کردند.ها لعن میآن

                                                 
، باب في تسمية الرجل في القنوت؛ المعرفة والتاريخ ٧٠٥٠، ح ٢١٦، ص ٢شيبه، ج مصنف ابن ابى. ١

  .٢١٩٨٩، ح ٨٢، ص ٨؛  كنز العمال، ج ٤٠٩، ص ١فسوى، ج 
ابن ديزيل كه ذهبی در  از ٢٦٠، ص ٢شهر نهج البالغه، ج  ١٢٨٧، رقم ٥٥١، ص ٢اهللا، ج . السنة عبد٢

  . ١٠٧، رقم ١٣گويد: امام حافظ ثقه؛ سير اعالم النبالء، ج مورد او می
 فَإِنَّهم يعذِّبهم أَو علَيهِم يتُوب أَو شَىٌء اَألمرِ من لَك لَيس( اببكتاب المغازى،  . صحيح بخارى،٣
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كه امام او  اكنون با يكى از احاديث. شخصيت ابوموسى اشعرى و جايگاه استاين 
  . شويمآشنا مى، است كرده ی نقلبخارى آن را در صحيحش هفت مرتبه تكرار

  ا بر بهشتبشارت خلف وابوموسی 
موسى األشعری أنه توضأ فی بيته ثم وأخبرنی أب: عن سعيد بن المسيب قال. ١

فجاء المسجد : ألكونن معه يومی هذا قالو 6أللزمن رسول اهللا : خرج فقلت
هنا فخرجت على إثره أسأل عنه حتى وجه هاو خرج: فقالوا 6فسأل عن النبی 

 6حتى قضى رسول اهللا  بابها من جريدو دخل بئر أريس فجلست عند الباب
كشف و توسط قفهاو جالس على بئر أريس وحاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا ه

دالهما فی البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب و عن ساقيه
من : بكر فدفع الباب فقلتوفجاء أب. اليوم 6ألكونن بواب رسول اهللا : فقلت
يا رسول اهللا هذا : ت فقلتعلى رسلك ثم ذهب: بكر فقلتوأب: فقال؟ هذا
: فأقبلت حتى قلت ألبی بكر. بشره بالجنةو ائذن له: فقال؟ بكر يستأذنوأب

بكر فجلس عن يمين رسول اهللا ويبشرك بالجنة فدخل أب 6اهللا و رسول  ادخل
كشف عن ساقيه ثم و 6دلى رجليه فی البئر كما صنع النبی و معه فی القف 6

إن يرد اهللا بفالن : يلحقنی فقلتو قد تركت أخی يتوضأو رجعت فجلست
عمر بن : فقال؟ من هذا: يأت به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت يريد أخاه .خيرا

: فسلمت عليه فقلت 6على رسلك ثم جئت إلى رسول اهللا : الخطاب فقلت

                                                                                                                            
ونمو ... مسند احمد؛  ٧٩٧، ح ١٢٦و كتاب االذان، باب  ٧٣٤٦و ٤٥٦٠و ٤٥٥٩و ٤٠٧٠و ٤٠٦٩ح  ظَال

   .گرهاى ديصحيح مسلم، و كتاب
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: فجئت فقلت. بشره بالجنةو ائذن له: فقال؟ هذا عمر بن الخطاب يستأذن
فی القف عن  6الجنة فدخل فجلس مع رسول اهللا ب 6بشرك رسول اهللا و ادخل
إن يرد اهللا بفالن خيرا : دلى رجليه فی البئر ثم رجعت فجلست فقلتو يساره

: عثمان بن عفان فقلت: فقال؟ من هذا: يأت به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت
بشره بالجنة على و ائذن له: فأخبرته فقال 6على رسلك فجئت إلى رسول اهللا 

بالجنة على بلوى  6بشرك رسول اهللا و ادخل: فجئته فقلت له. يبهبلوى تص
قال . جاهه من الشق اآلخرو تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس

 ووضدر منزلش روزی ابوموسی  ١؛ قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم: شريك
پس  ،خواهم بود 6مالزم پيامبر  وهمراه امروز و گفت: منزل خارج شد و از گرفت 

 ورت به اين سحض: را گرفت كه مردم گفتند 6سراغ پيامبر اكرم  وبه مسجد آمد 
ديد كه تا اين رت راه افتادموسی با سؤال از مردم از پی آن حضپس ابو. رفت

حضرت قضای كه ب ورودی نشست تا اينرپس دم د. اريس شدحضرت وارد 
رفت در حالی  ابوموسی به طرف آن حضرتپس . گرفتند وضو وحاجت نمودند 

به آن ، كرده بودندآب داخل چاه  وساق پاهای خود را باز كرده  6 اكرم يامبرپكه 
حتماً امروز و گفت: نشست  ونزد درب ورودی برگشت  و بهحضرت سالم نمود 

چه : ابوموسی گفت، درب را زد وپس ابوبكر آمد . را خواهم كرد 6دربانی پيامبر 

                                                 
، ٣كنت متخذا خليال، ج . صحيح بخارى، روايت اول: كتاب فضائل الصحابه، باب قول النبي: لو١
، ٣ضائل المدينة، باب: مناقب عثمان بن عفان، ج؛ روايت دوم: كتاب الف٧٠٩٧و ٣٦٧٤، ح١٣٤٣ص
، روايت سوم: كتاب االدب، باب: من نكت العود في الماء والطين، ٦٨٣١و ٥٨٦٢و ٣٦٩٥، ح١٣٥٠ص

، ٥؛ سنن ترمذى، ج ٧٠٩٧، روايت چهارم: كتاب الفتن، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر، ٦١١٦
  . ٣٧١٠ح  ٦٣١ص
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و آمد  6پس به نزد پيامبر اكرم ، ر جايت بماند: گفت، ابوبكر: گفت؟ هستیكسی 
به و او را اجازه بده او  به: فرمودند 6پيامبر اكرم . اهدوخابوبكر اذن ورود میگفت: 

و به هر کدام بشارت به عثمان آمد و سپس ... سپس عمر آمد  ...بهشت بشارت بده
   .بهشت دادند

 بررسی حديث مذكور

با در نظر گرفتن مجموع اند. ترمذی به نوعی روايت کردهواين حديث را بخاری با پنج نوع 
که در زير آشنا خواهيم شد روشن ديگر فراوان دالئل خارجی  و همچنينتناقضات آن  اين طرق و

  . اصل نخواهند داشتآن   و امثال اين حديث شود کهمی
يکی ن خود از گرفتاری عثمان به مصيبت خبر داده شده است که اي طرق اين حديثدر تمام 

به اختصار که در شرح حال ابوهريره بودن اين خبر است؛ زيرا چنان اساسبیبر ئل بهترين دالاز 
 واو  های خودظلم وحاکم قرار دادنش بنی اميه را  وخواهد آمد، تخلفات عثمان از احکام اسالمی 

را به قتل او  ايتنهو در سبب شد تا بزرگان صحابه دست به دست هم دادند  بر مؤمنين بنی اميه
  رساندند.

  : آن از خود متن اين حديث یاساسبی اما دالئل
او و همراه  6امروز مالزم پيامبر : گويدابوموسى مى، بخارىاول  در حديث. ١

گفته شد . سراغ آن حضرت را گرفت و مسجد آمد و به گرفت ضوو پس. خواهم بود
كه دنبالش رفت تا اين ردمكه حضرت به اين سمت رفت پس ابوموسى با سؤال از م

رودى آن و نگهبانى از در و براى به آن حضرت سالم داد، شدچاه اريس  حضرت وارد
لى در و. ١. چنين چيزی را خواسته باشنداو  از 6 كه حضرتبدون اين، برگشت بستان
كه آن رفتم تا اين 6من همراه پيامبر : گويدبوموسى مىا، ترمذى ودوم بخاری  حديث

را نگهداری كن  در: من فرمود و به نمودحاجت  قضای و به بستانى داخل شد 6حضرت 
 6پيامبر : گويدابوموسی می ،روايت چهارمدر . ١ ... .تا كسی بدون اذن بر من وارد نشود
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در . ١. نيز دنبال آن حضرت رفتم و منبرای قضای حاجت به طرف باغی حركت كرد 
هر كدام .  ...در باغی بوداز ابتدا  6همراه پيامبر ن مقدمات ابوموسی ن ايوبدروايت سوم: 

با هم تناقض آشكار زيرا ؛ دهمسخن راوى بر باطل بودن ديگرى شهادت مى چهاراز اين 
  .دارد

: گفت. چه كسى هستى :پس گفتم. در زده شد :گويدبخارى مىاول  در حديث. ٢
  اذن ورود  ابوبكر: تمگف و رفتم 6نزد پيامبر  و به اشهمين جا بدر : گفتم، ابوبكر
لى در حديث دوم و. ٢. به بهشت بشارت بدهو او را  در را باز كن: ندفرمود. خواهدمی

به بهشت بشارت و او را  در را باز كن: فرمود 6 حضرت و در زده شد: گويدبخارى مى
 واين د. بشارت بهشت دادماو  و به ناگهان ديدم كه ابوبكر است و در را باز كردم. بده
  . عثمان به كار رفته است و عمر و وش متناقض در مورد هر كدام از ابوبكرر

و در حضرت ساق پايش را باز كرده بود : گويدابوموسی می، یربخااول  روايت در. ۳
شد (به وارد  عثمانو چون ، بود كرده باز را حضرت زانوهايش: گويدروايت ديگر بخاری می

وقتی بار ، حضرت تكيه داده بود. ۳. برد ورا زير آب فر خود یبا غيرت بودن عثمان) زانوها خاطر
هر كدام نيز  تعبير متفاوت واين د ... .فرمود ونشست  (به خاطر غيرت عثمان)، سوم در زده شد

، در روايت ديگرحتی  و هيچ كدام وجود نداردسندهاى ديگر هم در  واست ديگری مخالف 
داخل  وساق پاهايش را باز كرده ، شود كهگرفته میاو  در آن لحظه ازغيرت مزعوم عثمان ظاهرا 
  . كندچاه می
  .هايش را باز كردساق. ۴. زانوهايش را باز كرد 6پيامبر . ۴
  .دربانی كرد 6بدون امر پيامبر  شخود .۵. تا دربانی كنم مرا امر كرد 6پيامبر . ۵
حضرت  ودر زده شد  پس، مبود )حوض كنار( 6همراه پيامبر : گويدمی سومدر روايت . ۶
كنار سر حوض بلكه ، كرد(يعنی دربانی نمی. مرا باز كردو در  م.. پس رفت.باز كنرا در : فرمود

  . بود 6پيامبر اكرم 
. زدخاك می وآن بر آب و با چوب بود  6در دست پيامبر : گويدمی سومدر روايت  باز .۷
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  . اين عبارت نيز تنها در يك سند آمده است
  در اين خبر موجود است که تنها راوی آن ابوموسی اشعری است.  تناقض وطراب اضهمه  اين

  بودن اين نوع اخبار اساسبیاما دالئل خارجى 
از و پس  ،در زمان حكومت معاويهبا در نظر گرفتن ترتيب خالفت خلفا اين نوع احاديث 

اين نوع احاديث  از .ستا به وجود آمده ،خالفت رسيدن اين افراد با اين ترتيب و به گذشت زمان
و . انده شدهنيز به اين ترتيب اضاف ×اميرالمؤمنين علی  ها آن ىبعضو در است  شدهوضع فراوان 

  : كندرا دالئل زير ثابت مىواقعيت اين 
 ومستخلفا ل 6من كان رسول اهللا: سئلتو سمعت عائشة، عن ابن أبی مليكة. ١

عمر ثم قيل لها : قالت؟ عد أبی بكرب ثم من: بكر فقيل لهاوأب: قالت؟ استخلفه
- مليكه مىابن ابی ١؛عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذاوأب: قالت؟ من بعد عمر

داد چه اگر كسى را خليفه قرار مى 6پيامبر : شنيدم كه از عائشه سؤال شد: گويد
  . ابوعبيده جراحاو  ازو بعد  عمراو  ابوبكر بعد از: گفت؟ كسى بود

كان أحب  6أی أصحاب رسول اهللا : قلت لعائشة:  بن شقيق قالعن عبد اهللا. ٢
: قالت؟ ثم من: عمر قلت: قالت؟ ثم من: أبوبكر قلت: قالت؟ إلى رسول اهللا

  عبداهللا بن شقيق  ٢؛قال فسكتت؟ ثم من: ثم أبوعبيدة بن الجراح قلت
: گفت ؟تر بودندمحبوب 6كدام يك از اصحاب نزد پيامبر : به عائشه گفتم: گويدمى

  .سكوت نمودو بعد  ابوعبيدهابوبكر سپس عمر سپس 
(اين ترتيب . اندارنؤوط سند اين خبر را صحيح دانسته و شعيب البانی، ترمذى

                                                 
؛ مصنف ٢٣٨٥، ح ١٨٥٦، ص ٤بكر، ج الصحابة، باب: من فضائل ابی. صحيح مسلم، كتاب فضائل ١

  . ٨٢٠٢، ح ٥٧، ص ٥؛ سنن الكبری نسائى، ج ٣٧٠٥٢، ح ٤٣٣، ص ٧شيبه، ج ابن ابی
، ٦؛ مسند احمد، ج١٠٢، ح ٣٨، ص ١؛ سنن ابن ماجه، ج ٣٦٥٧، ح ٦٠٧، ص ٥. سنن ترمذى، ج ٢
  . ٨٢٠١ح ، ٥٧، ص ٥؛ سنن الكبری نسائى، ج ٢٥٨٧١، ح ٢١٨ص
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  بن عاص وارد شده بود که اشاره کرديم.)عمرو گذشته نيز در حديث نين در چهم
إنی سمعت  يا رب: أدركت أباعبيدة الستخلفته فإن سألنی ربی قلت ول: قال عمر. ۳

حذيفة الستخلفته فإن أدركت سالما مولى أبي ولو إنه أمين هذه االمة: نبيك يقول
 ولو رسوله حبا من قبلهو إنه يحب اهللا: يا رب إنی سمعت نبيك يقول: سألنی ربی قلت

يا رب إنی سمعت نبيك يقول : أدركت معاذ بن جبل الستخلفته فإن سألنی ربی قلت
عمر بن خطاب  ٣؛ يدی يوم القيامة كان بين أيديهم قذفة بحجر إذا اجتمعت العلماء بين

را خليفه او  حتماًزنده بود) او  كردم (اگراگر ابوعبيده جراح را درك مى: گفتقبل از مرگ مى
اگر ... دادمرا خليفه قرار مىاو  حتماًكردم سالم غالم ابوحذيفه را درك مىو اگر ... دادمقرار مى

   ... .دادمرا خليفه قرار مىاو  حتماًكردم ك مىمعاذ بن جبل را در
ليد نيز و ابن شبه كه با سند صحيح روايت شده به اين سه نفر اسم خالد بن ،مدينهالتاريخ «در 

  . ضميمه شده است
، بن حجاجثابت  ،سهل ابن ،عباس ابن ،بن ميمونعمرو اين خبر با سندهاى صحيح از 

  . شده است شهر بن حوشب روايتو ابوعجفاء شامى
كند احاديثى كه به رسول خدا كه همه داللت مىاست شده وارد  ديگر نيزفراوان ار بالبته اخ

همه پس از گذشت ؛ اندكردهوارد  حديث، نسبت داده شده كه در آن به ترتيب خالفت خلفاء 6
 و گرفتتقدير الهى پيشى نمىو اگر  وضع شده است و جعل، زمان خالفت خلفاء به اين ترتيب

، گشتخالد محقق مىو يا  سالمو يا  معاذو يا  هدف عمر بن خطاب در خليفه قرار دادن ابوعبيده
و به جای آن يکی از اين چهار نفر را  امروز مسلمين شاهد اين نوع احاديث در كتب حديثى نبودند

  . کردنددر احاديث دستگاه معاويه مشاهده می
  : يث اخبار ذيل استبودن اين نوع احاد اساسبیشواهد ديگر 

                                                 
؛ تاريخ ٢٤٨و ٥٩٠، ص ٣؛ طبقات الكبرى، ج ٩٢٢و ٨٧٩و ٨٨٦، ص ٣. تاريخ المدينة ابن شبة، ج ٣

  ؛ ٥٦١، ص٢؛ االستيعاب، ج ٢٦٨، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٢٩٣، ص ٥طبرى، ج 
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 بودنش اهل جهنم و منافق بر عمر بن خطاباحتمال 

يا أمه قد : دخل عليها عبدالرحمن بن عوف فقال: مسروق عن أم سلمة قالت. ۱
يا بنی انفق فانی سمعت النبی : قالت. خفت ان يهلكنی كثرة مالی انا اكثر قريش ماال

فبلغ ذلك عمر : قال. موت ابداال يرانی بعد ان أو من اصحابی من ال أراه: يقول
 ٤؛ ال أبرئ بعدك احدا ابداو ال: قالت؟ أنشدك اهللا انا منهم: يسرع فقالاو  فأتاهما يشتد

ترسم كه كثرت ىم، ای مادرو گفت:  شدوارد  عبدالرحمن بن عوف به ام المؤمنين ام سلمه
انفاق ، اى فرزندم :ام سلمه گفت. از هر قريشى ثروتم بيشتر است و من مالم مرا هالك كند

هستند كه بعد از مرگم من  ىاز اصحابم كسان: شنيدم كه فرمود 6همانا من از رسول خدا . كن
با عجله به  وا و رسيدبن خطاب اين خبر به عمر . ها نيز مرا نخواهند ديدآنو بينمها را نمیآن

: گفت؟ ها هستماز آن(بگو) آيا من نيز ، دهمىبه خدا سوگند متو را و گفت:  رفت هانزد آن
  . نخواهم كرد ئهربهرگز من كسى را ت واز تو بعد  نه

و  سند از اين حديث را ود و هيثمى اندشقيق بن سلمه روايت كرده و اين حديث را مسروق
مسند بن «عبدالغفور بلوچى در حاشيه  و در همه چهار مورد »مسند احمد« ارنؤوط در حاشيه شعيب
 . انداين حديث را صحيح دانستهالبانى سند  و »راهويه

عمر  ٥؛ من منها احدا بعدكاو الو ال: قال؟ يا حذيفه باهللا انا من المنافقين: ان عمر قال. ۲
 و من نه :حذيفه گفت؟ آيا من از منافقين هستم: سؤال كرد و بن خطاب حذيفه را سوگند داد

  . كس ديگری را مبراء نخواهم كرد وبعد از ت
                                                 

، ٣١٧و ٣١٢و ٣٠٧و ٢٩٨، ص ٦؛ مسند احمد، ج ١٩١٣، ح ١٤٠، ص ٤. مسند ابن راهويه، ج ٤
؛ احاديث صحيحه ٧٢، ص ٩، ج ١١٢، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ٢٦٧٣٦و ٢٦٧٠١و ٢٦٦٦٣و ٢٦٥٩١ح

  . ٢٩٨٢، ح ١٨٣، ص ٧البانی، ج 
؛ ٣٠٣١، رقم ١٠٧، ص ٢؛ ميزان االعتدال، ج ٤٨٧، ص ٨؛ فتح البارى، ج ٤٠٢. مقدمه فتح البارى، ٥

؛ تفسير ٤٨٧، ص٨ير، ج ؛ تفسير ابن كث٢٥، ص ٥؛ البداية والنهايه، ج ٤٩٤، ص ١تاريخ االسالم، ج 
  . ١٦، ص ١١طبرى، ج 
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مات رجل من المنافقين فلم أصل عليه، قـال:  گويد: ذيفه میدر خبر ديگر ح. ۳
فقال عمر: ما منعك أن تصلي عليه؟ قال: قلت: إنه منهم. فقال: أباللّـه مـنهم أنـا؟    

نمـاز نخوانـدم. عمـر بـن     او  بـرای  و مـن مردی از منـافقين از دنيـا رفـت     ٦قلت: ال. فبكى؛
تو را از منافقين است. عمر گفت:  او نماز نخواندی؟ گفتم:او  خطاب به من گفت: چرا بر

  به خـدا سـوگند، آيـا مـن نيـز از منـافقين هسـتم؟ گفـتم: نـه. پـس گريـه نمـود. بوصـيری              
  مسدد اين خبر را با سند صحيح روايت کرده است.گويد: می

از  ىعمر بن خطاب هيچ خبر شود كهوضوح استفاده مى خبر صحيح به و حديث سهاز اين 
 احاديث بعدهاو آن  نداشته است، را بشارت به بهشت داده باشنداو  آن نوع احاديث كه حضرت

  . شده استوضع 
بخارى در هفت مورد آن را نقل  كه ىچه گذشت اصل نداشتن حديث ابوموسآن مجموع از
  در اين حديث استفاده Αاز عدم ذكر حضرت علی و همچنين شودثابت مى، است كرده

. شده استوضع  بنى اميه یيكى از خلفاو يا  ايت معاويهشود كه اين حديث در مقام جلب رضمى 
ها نيز آنو اندذكر شده شده كه در آن همه چهار خلفاوارد  البته احاديث زيادى هم در كتب روايى

  . اشكاالت مشابه ديگر را نيز دارند كه در تاريخ ثبت شده است و همين مشكالت
 ها نيز احاديث روايت كردهضائل اشعرىموسى در صحيحش در فامام بخارى از ابوهمچنين 

 ٧. هااز آن و من ها از من هستندىاشعر: فرموده باشند 6 پيامبر اکرمگويا  که حتى روايت كرده و
گند خود، بر خالف سو لىو، هندها را انجام ندىند كه كار اشعراهچنين حضرت قسم ياد كردهم

   ٨.نداهانجام دادآن را 
                                                 

  .١٩١٦، ح ١٤٣، ص ٢. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة بوصيرى، ج ٦
  . ٢٤٨٦، ح ٨٨٠، ص ٢. صحيح بخارى، كتاب الشركة، باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض، ج ٧
، ٣لخمس لنوائب المسلمين، ج . صحيح بخارى، كتاب فرض الخمس، باب: ومن الدليل علی ان ا٨
 ٦٧١٩و ٦٧١٨و ٦٦٨٠و ٦٦٧٨و ٦٦٤٩و ٦٦٢٣و ٥٥١٨و ٥٥١٧و ٤٤١٥و ٤٣٨٥، وح ٣١٣٣، ح ١١٤٠ص
  . ٧٥٥٥و ٦٧٢١و
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  پيوسته آن حضرتگويا روايت كرده است كه  6 ل خدارسو ابوموسی از همچنين
  : اندكردهىدعا م گونهاين 

 رب اغفر لی خطيئتی: بهذا الدعاء وأنه كان يدع 6عن النبی : عن أبی موسى
 اللهم اغفر لی خطايای. أنت أعلم به منيو ما  إسرافی فی أمری كلهو جهلیو
هميشه  6پيامبر : گويدیابوموسی م ٩؛...كل ذلك عنديو هزلیو جهلیو عمدیو
هايم را برايم اسراف من در همه كاروجهل ، خطا، پروردگارا: نموددعا می گونهاين

دقت بايد  ... .ها در من استهزل مرا ببخش كه تمام اينوجهل ، خدايا خطا، ببخش
  . داشته باشيم كه اين احاديث را جز ابوموسى كسى روايت نكرده است

  بكر در سفر شام با ابوطالبهمراهى ابو وابوموسى 
خبر  گونههمه ثقه هستند اين و استاز ابوموسى با سندى كه رجالش رجال صحاح 

شـيوخ   و 6نقل شده است: ابوطالب برای تجارت به شام حرکـت نمـود کـه پيـامبر اکـرم      
ها خبر داد که حضرت آن و بهها مالقات نمود راهب با آن ،بودند. در راهاو  قريش همراه

خداونــد بــه زودی آن حضــرت را  وخــدا خواهنــد بــود و رســول ســيد عــالمين  6 محمــد
 وهيچ درخـت  از از کجا دانستی؟ گفت:  ورحمت برای عالمين برخواهد گزيد. گفتند: ت

ها جـز بـه پيـامبر سـجده     اين ودند رکسجنده میاو  که برایعبور نکرديد مگر اينسنگی 
را از صـفاتش خواهنـد   او  هـا آن ؛ زيـرا بريـد مبـه روم   رااو  هـا گفـت:  آن و بـه کننـد.  نمی

او  ولـی و گفـت:  خيلی اصرار نمود تا حضرت را برگرداننـد   وخواهند کشت.  وشناخت 
را او  کـه ابوطالـب  داد تـا ايـن  ابوطالب را سوگند مـی او  گفتند: ابوطالب. پيوسته کيست؟

و البـانی  ، حـاکم  ترمـذی  ١٠ ابوبکر بالل را همراه آن حضرت به مکه فرستاد. وبرگردانيد 
                                                 

، ٥: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، ج 6. صحيح بخارى، كتاب الدعوات، باب: قول النبي٩
  . ٦٣٩٩و ٦٣٩٨، ح ٢٣٥٠ص
؛ ٤٢٢٩، ح ٦٧٢، ص ٢المستدرك على الصحيحين، ج  ؛٣٦٩٩، ح ٢٥١، ص ٥. سنن ترمذى، ج ١٠
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و ذهبـی   .. البانی ذکر بالل در آن را منکـر دانسـته اسـت   اندسند اين خبر را صحيح دانسته
در تاريخ ابن عساکر،  بعض از آن باطل است. وخبر موضوع  اين مکنگمان می گويد:می

 و ابـن انـد  ثابت بودن آن از ابوموسـی را تأييـد کـرده   نيز يحيی بن معين  واحمد بن حنبل 
  ير نيز.کث

پيـامبر   زمانآن زمان حدود ده سال داشته، زيرا در آن  : ابوبکر دراوال کهحال آن و
تـاريخ طبـری،   انـد. ( سال داشـته  ۹اند که حضرت حتی گفتهواند سال داشته ۱۲ 6 اکرم

اگـر   و همچنـين ثانيا: بالل در آن زمان حتـی بـه دنيـا نيامـده بـوده       )... .تاريخ ابن کثير و
که ايـن خبـر   نيز ابوموسی ها پس از بعثت غالم ابوبکر شده. همچنين و سالصحيح باشد ا
کنـد:  ديگر که ثابت مـی فراوان دالئل  واست.  در آن زمان متولد نشده بوده را نقل کرده

نـد کـه ابـوبکر از    اند تـا از ايـن طريـق بگوي   افه کردهبه دروغ در اين خبر ابوبکر را نيز اض
  .بودآورده  ايمان 6همان زمان به پيامبر اکرم 

  بن حكممروان  .٥
  . روايت كرده استمروان  حديث از ۲۴ ىامام بخار 

  ^ با اهل بيتمروان  دشمنی
أميرا علينا ست سنين فكان يسب مروان  كان: بن عون عن عمير بن إسحاق قالاحدثنا 

 عليا كل جمعة ثم عزل ثم استعمل سعيد بن العاص سنتين فكان ال يسبه ثم اعيد
علی ، در خطبه نماز جمعهو هميشه  شش سال امير ما (در مدينه) بودمروان  ١؛فكان يسبه مروان

                                                                                                                            
؛ تاريخ ٣٤، ص ٢؛ تاريخ طبرى، ج ٤٤، ص ١؛ الثقات ابن حبان، ج ٤٣٦، ص ٨شيبه، ج مصنف ابن ابى

  . ٣٤٧، ص ٢ابن كثير، ج 
، ٣؛ سير اعالم النبالء، ج٥٣٢، ص ١؛ تاريخ االسالم ذهبی، ج ٤٧٨١، ح ١٧٦، ص ٣. علل احمد، ج ١
  . ٩١، ص ٨بدايه والنهايه ، ج ؛ ال٤٧٧و ٤٤٧ص
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 وا و سعيد بن عاص را امير قرار دادو را عزل نموداو  سپس معاويه. داددشنام مىو علی را سب
  . دشنام را ادامه دادو سباو  و باز را برگردانيدمروان  سپس باز. كردسب نمى

اسم  لىو، است بخارى نيز در صحيحش نقل كرده خبر راو اين  سند اين خبر صحيح است
   ١.استآورده  »عليا ويدع«جاى سب نيز  و به مراون را ذكر نكرده

با اهل او  دشمنی ومروان  اقعیو جا نيز توجه كنيد كه بخاری حاضر نيست حتی چهرهحاال شما اين
ولی ، چه رسد به ديگران، درا كسی متوجه بشو×  مظلوميت اميرالمؤمنين و همچنين Γبيت 
ضوح روايت كرده و به، است Γ غريب را كه در بر دارنده طعن بر اهل بيت و های عجيبافسانه
  . است

فكـان يسـب   . يعنى بالمدينة. أميرا علينامروان  كان: عن عمير بن إسحاق قال
يسمع فال يرد شيئا ثم أرسل إليـه   حسن بن علیو عليا كل جمعة على المنبر

مثلك إال مثل وجدت و ما  بكو بكو بكو بعلیو بعلیو بعلی: قول لهرجال ي
إرجع إليه فقل : أمی الفرس فقال له الحسن: فتقول؟ من أبوك: البغلة يقال لها

موعـدك  و لكن موعدیو عنك شيئا مما قلت بأن أسبك واهللا ال أمحو إنی: له
، قـد  د نقمـة كنت كاذبا فاهللا أشن او  اهللا فإن كنت صادقا جزاك اهللا بصدقك

هـر جمعـه    و مـراون اميـر مدينـه بـود     ٢؛بغلـة مثل ال مثلهأكرم اهللا جدي أن يكون 
. گفـت چيـزی نمـى  ولـی  ، شنيدحسن بن علی میو كردرا لعن مى×  اميرالمؤمنين

علی ه ب: دبه منزلش فرستاد تا به آن حضرت بگوي مردی را به نزد حسنمروان  سپس
پـدرت  : شـود ل اسـتر يـافتم كـه بـه آن گفتـه مـى      مثـ تـو را  ... تـو  و بـه  علیه علی به ب

مـروان   به سوی: فرمودنداو  به Αحسن امام. مادرم اسب است: یيگومی و؟ تكيست

                                                 
  . ٣٧٠٣، ح١٣٥٨، ص ٣طالب، ج . صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب علی بن ابی١
؛ تاريخ ابن عساكر، ٧٥٢٦و ٧٥٢٥، ح ٢٨، ص٨. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج ٢
  . ١٦٦؛ تاريخ الخلفاء سيوطی، ص ٢٤٤، ص ٥٧ج
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ولـی  ، سـب كـنم  تـو را  تا  كنمنمى ومح واز حرف ت يزمن هيچ چ اهللاو: بگو و برگرد
را  6پيـامبر  فرمودند: خداوند متعال جـدم   و ...است متعال عده ما پيشگاه پروردگارو

راهويه با  صيرى اين خبر را از مسند ابنوب. که مانند بغله باشندگرامی گردانيد از اين
  را ثقات دانسته است.و رجالش  دو سند نقل كرده

يتشاتمان فجعل ن اومرو الحسينو وعن أبى يحيى قال كنت بين الحسن
: قالو أهل بيت ملعونون فغضب الحسن: الحسن يكف الحسين فقال مروان

أنت فی صلب و ت أهل بيت ملعونون فواهللا لقد لعنك اهللا على لسان نبيهأقل
الباقى و اهللا لقد لعنك اهللاو اهللا ثمو: الحسنو فى رواية فقال الحسينو. أبيك
امام  Αامام حسن  و كردنديكديگر را سب مىمروان  و Αامام حسين  ١؛بنحوه
  . هستيد شما اهل بيت ملعون: گفتمروان  .كردرا ساكت مى Αحسين

از لسان رسولش تو را به خدا سوگند خداوند : فرمود و غضبناك شد Αامام حسن 
 و Αدر روايتى امام حسن  و. صلب پدرت بودىتو در در حالى كه ، لعنت فرمود
همانا خداوند ، باز به خدا سوگند و به خدا سوگند: فرمودند وهر د Αامام حسين 

  . صحيح است سند اين خبر .را لعنت فرمود وتمتعال 
: يقول وهو مستند إلى الكعبة وهو سمعت عبد اهللا ابن الزبير: وعن الشعبى قال

 رواه أحمد. لد من صلبهوو ما  فالنا 6رب هذه الكعبة لقد لعن رسول اهللا و
  ابن زبير ٢؛لد على لسان نبيهوو ما  لقد لعن اهللا الحكم: البزار إال أنه قالو
اوالدش را لعنت  و مكَح 6همانا رسول خدا ، گندبه خدای اين كعبه سو: گويدمى 

نقل احمد  صيرى از ابن راهويه ووب وبزار  و اين خبر را از احمد هيثمى. فرمودند

                                                 
؛ تاريخ ابن ٦٧٦٤، ح ١٣٦، ص ٢ج١؛ مسند ابويعلى ٧٢ص١٠ ٢٤٠، ص ٥د هيثمی، ج . مجمع الزوائ١

  . ١٠٢، رقم ٤٧٨، ص ٣؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢٤٣، ص ٥٧عساكر، ج 
  .٧٥٢٨و ٧٥٢٧، ح ٢٩، ص ٨صيرى، ج و؛ زوائد ب٢٤٠، ص ٥. مجمع الزوائد، ج ٢
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 . نداآن را صحيح دانستهو سند  كرده

سنة : عمر فقال عبد الرحمن بن أبی بكرو سنة أبی بكر: لما بايع معاوية البنه قال مروان
فبلغ  »الذی قال لوالديه أف لكماو«فيه  هذا الذی أنزل اهللا: انقيصر فقال مروو هرقل

 شئت ان أسمی الذی أنزلت فيه لسميته ولو و بهاهللا ما هو كذب: ذلك عائشة فقالت
وقتی  ١؛ فضض من لعنة اهللان اوفی صلبه فمرن اومرون اولعن ابا مر 6لكن رسول اهللا و

عبدالرحمن بن . عمر است و ت ابوبكراين سن: گفتمروان  معاويه برای يزيد بيعت گرفت
اش اين كه در بارهاست اين همان كسى  :گفتمروان  .قيصر است و سنت هرقل: ابوبكر گفت

: پس گفت. اين خبر به عائشه رسيد. نازل شده است »الدينش اف گفتو كسى كه به و«آيه 
ای از لعنت ارهپن اومر و را لعنت فرمودمروان  پدر 6رسول خدا ولی  ،.اهللا دروغ گفتهو

  . خداست
، منقطع دانستهآن را و ذهبی است  حاكم سند اين حديث را به شرط شيخين صحيح دانسته

بخارى نيز اين حديث . انقطاعی در سند آن نيست گونههيچ . بيان نكرده است، انقطاع بين كهولی 
حفظ جايگاه برای ا المؤمنين عائشه رامو لى سخنان ابن ابوبكرو، است را در صحيحش روايت كرده

  ٢.حذف كرده كه ابن حجر نيز به آن اشاره كرده است، اخذ دين كردهن اوصحيحش كه از مر
در تاريخ به جای مانده فراوان افعال مذموم  واخبار ن اوالبته بايد دقت داشته باشيم كه از مر

ا دست صحابه اساسی در كشته شدن پدر زنش عثمان بن عفان ب يكى از مسبباناو  و همچنيناست 
  .تابعين است و

                                                 
؛ ٨٤٨٣، ح٥٢٨، ص ٤ی الصحيحين، ج ؛ المستدرك عل١١٤٩١، ح ٥٩، ص ٦. سنن الكبری نسائى، ج ١

  . ١٧٨٦، رقم ٩٢، ص ٢. االصابه ابن حجر، ج ١٧٢، ص ٤تفسير بن كثير، ج 
. ٤٨٢٧، ح١٨٢٧، ص ٤. صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب: والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني، ج ٢

  . ١٧٨٦، رقم ٩٢، ص ٢االصابه ابن حجر، ج 
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  عروه بن زبير. ٦
  . روايت كرده استاو  حديث از ٨١٢امام بخاری 

  گمراه كردن مسلمين وخدمت سلطان  وعروه 
حاكم مدينه به عبدالملك بن موران نوشت كه اهل مدينه : گويديحيى بن سعيد مى

را به قتل تهديد و ا :عبدالملك نوشت. سليمان بيعت كردند و ليدو برجز سعيد بن مسيب 
اين نامه وقتی . در بازار مدينه بگردانو او را  باز بيعت نكرد پنجاه تازيانه بزنو اگر  كن

سالم بن عبداهللا بن  و عروه بن زبير و سليمان بن يسار، عبدالملك به حاكم مدينه رسيد
ای در ما آمديم بگوييم كه نامه: گفتند و عمر (از طرف حاكم) به نزد ابن مسيب آمدند

سه پيشنهاد و ما . شودبيعت نكنی گردنت زده میو اگر  از طرف عبدالملك آمده وامر ت
 خوانده شود وت رایكه نامه بپذيرد اينمی وحاكم از ت. ۱: يكی را قبول كن، داريم وبه ت
ابن . بيعت كردی وكنند كه تگمان میو مردم  مايی)قبول (سكوت ن و نه نه رد كنی وت و

لی او :گفتند و را قانع سازنداو  نتوانستند كه و كنممن چنين كاری را نمی :مسيب گفت
. پذيردمی وحاكم از ت، شوچند روزی برای نماز خارج م و بنشين اتدر خانه. ۲. گذشت

. ۳. توانم چنين چيزی را قبول كنمنمی! من اذان را باالی گوشم بشنوم: سعيد گفت
و  كندراهی می وحاكم شخصی را به سراغ ت و ول شاز جايی به جای ديگر منتق: گفتند

من نه : سعيد گفت. كندخودداری می وديگر از ت، در جای خودت پيدا نكردتو را اگر 
نيز برای نماز ظهر  وا و ها از نزد سعيد رفتندپس آن، عقب و نه روميك قدم پيش می

او  خواند به نزد چون حاكم نماز را. نشست قرار گرفتمكانی كه میو در  خارج شد
: گفت. ما را امر كرده كه اگر بيعت نكنی گردنت را بزنيم اميرالمؤمنينو گفت:  فرستاد
كند به اجابت نمیاو  حاكم ديد كهوقتی ، است نفر نهی فرموده واز بيعت به د 6پيامبر 

، به قتل خواهند رساندو او را  سعيد ديد كه كار تمام شدهو چون  گردنش بند كشيد
 تازيانهپنجاه و او را  كردنداو  بر تن تروتنها يك ش و ها برهنه نمودامر آن را بهخود 
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آن ، دانستم كه مرا نخواهند كشتاگر می: سعيد گفت و، بازار گرداندندو در  زدند
   ١. كردمرا به تن نمی تروش

 و در دستگاه حاكم شريك بودند شود كه امثال عروه در ظلمِاز اين خبر استفاده می
  سكوت  تنهانه ، گذاشتندزير پا می و كه سالطين احكام الهی را باطلاين مقابلِ
  . اندكردهها اقدام میآن یشدن خواسته عملیبلكه برای ، كردندمی

عروه را به ، هوس و هوان اوپير و هيچ يك از گمراهان: گويدهشام فرزند عروه می
  ٢. كردندمی تنها به خوبی ياداو و از  كردندبدی ياد نمی

 و پدرم گفت كه هرگز در گذشته به كسی چيزی از مسأله: گويدباز هشام می
  ٣. كه آن مطلب برای آن شخص گمراهی بودمگر اين، مطلب علمی خبر ندادم

 و داداگر علم داشت پاسخ می، شدعروه چيزی سؤال میاگر از : گويدهشام می
، عروه در مقام پاسخ، خبر وبنابر اين د پس ٤. اين از خالص سلطان است: گفتمی گرنه

هر پاسخی  سیكند به هر كلذا خود اعتراف می و دادهخواه سالطين فتوا میبه نوع دل
  . مراهی بوده استگبرای آن شخص ، داده

اموال بيت  و عروه به مدينه رفت، چون عبداهللا بن زبير كشته شد: گويدسفيان می
قبل از  و شته شد) رفتكاو  دالملك (كه ابن زبير به امرنزد عب و به ديعه گرفتو المال را
 واو  عبدالملك احوال. رسانيداو  خود را به، برسداو  كه خبر كشته شدن برادرش بهاين

 و به ن آمدعبدالملك از تختش پايي. برادرم كشته شد: عروه گفت. برادرش را پرسيد
 و عروه فرار كرده: ملك نوشتحجاج به عبدال. شكرانه كشته شدن ابن زبير سجده نمود

 و عروه اظهار ذلت نمود، را به عروه گفتاينوقتی  عبدالملك. ستاو اموال نزد

                                                 
  . ١٧٢و ١٧١، ص ٢نی، ج هاب. حلية االوليا ابونعيم اصف١
  . ٤٣٣، ص٤؛ سير اعالم النبالء، ج ٢١، ص ٢٠؛ تهذيب الكمال، ج ٢٧٧، ص ٤٠. تاريخ ابن عساكر، ج ٢
  . ٤٣٧، ص٤؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٢، ص ٢٠؛ تهذيب الكمال، ج ٢٥٨، ص ٤٠. تاريخ ابن عساكر، ج ٣
  . ٤٣٧، ص٤؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٢ ، ص٢٠؛ تهذيب الكمال، ج ٢٥٧، ص ٤٠. تاريخ ابن عساكر، ج ٤
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كه شمشيرش را (از مبارزه با گزاريد مردی را اينانمیو مگرو گفت:  چاپلوسی كرد
به ، را ديداو  چون عبدالملك چاپلوسی. گرامی بميرد و خود داری كند و شما) بردارد

  ٥.رف نظر كنآن اموال صو از  نوشت كه با عروه كار نداشته باشحجاج 
در ، شدندوارد  عبيداهللا بن عبداهللا به عمر بن عبدالعزيز و عروه: گويدزهری می

عبداهللا بن  و اسم عائشه، عروه در مورد موضوعی كه ذكر شد. امير مدينه بوداو  حالی كه
كسی را مانند عبداهللا بن زبير : گفتكه می از عائشه شنيدمو گفت:  ردآو زبير را به ميان
 و ابن شما در مورد عائشه: گفتاو  عمر به. الدينم راو و 6حتی نه پيامبر ، دوست نداشتم

عروه . بی نداشتصين وكسی بين آن دگويا سازيد) كه می گوييد (وزبير چيزهايی می
برای عائشه به منزله زبير  و ابن عائشه كسی است كه بر سر هر مسلمانی حق دارد: گفت

  ٦. ...گويیدروغ می :عمر بن عبدالعزيز گفت ...فرزندی بود
او  مردم به، عروه در عقيق برای خودش قصری درست كردوقتی : گويدهشام می

 و ها را جای سرگرمیمن مسجد آن: گفت؟ را رها كردی 6مسجد پيامبر : گفتند
پس آيا در چنين ، ج رسيدهاو ها بهآنفاحشه در بين  و بازارهايشان را جای زشتی ديدم

   ٧! ط عافيت خواهد بودشراي و جا
هنگام چيزی از و آن  قذف خواهد بود و خسف، در آخر امتم مسخ: گويدباز می

(در ای از آن به من خبر رسيد كه نمونه: گويدسپس عروه می. عمل قوم لوط خواهد بود
  ٨. ظاهر شده استبين مردم مدينه) 
هايی به چه تهمت 6 اكرم ی پيامبرتوجيه ترك همجوار برایه عروه نيد كتوجه ك
بزرگان تابعين  و صحابهاو  حال آن كه در زمان و امت اسالمی زده است و مردم مدينه

                                                 
  . ٢٧٤، ص ٤٠؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٢٧، ص ١. المعرفة والتاريخ فسوی، ج ٥
  . ٢٧٦، ٤٠. تاريخ ابن عساكر، ج ٦
  . ٤٢٧، ص ٤؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢٨٠ ص ،٤٠. تاريخ ابن عساكر، ج ٧
  . ٤٢٧، ص ٤. سير اعالم النبالء، ج ٨
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امثالش بودند كه با تأييد حاكمان بنی اميه جامعه را به  واو  خود و حضور داشتندفراوان 
 هاكند كه آنباز عيب را متوجه مردم مدينه می ولی، ظلم را حاكم كردند و فساد كشانده

ى آن جامعه را حت و ساقط شده است، كه در آن زندگی شودشهرشان از صالحيت اين و
  . كندم مىبه عمل قوم لوط مته

. كرددر عقيق برای خود قصر بنا میاو  در حالی كه، ابوربيعه از نزد عروه عبور كرد
لكن من شنيدم به زودی به ، نه: عروه گفت؟ دیجا آمبرای كشاورزی به اين: گفت

  ٩. مدينه عذاب خواهد رسيد
شد كه برخی زمانی می و ه هميشه در عقيق بودوعر: گويدهشام بن عروه می

حاال  ١٠. آمدنمیوی  دفن وكفن  وعروه به عزا ولی ، كردفات می فرزندانش در مدينه
زندگی دور از فرزندان ، خوشگزرانینيد قصاوت قلب را تا چه حد بوده كه هم برای يبب

عزای  و هم به مرگ و ارزشی قائل نبوده 6همجواری با حرم پيامبر  و به كردهخاب را انت
  . شده استفرزندانش حاضر نمی

عبد يا ابا: اتيت عبد اهللا بن عمر بن الخطاب فقلت له: عن عروة بن الزبير قال
الكالم نحن نعلم ان الحق غيره الرحمن انا نجلس إلى ائمتنا هؤالء فيتكلمون ب

: فقال !؟نحسنه لهم فكيف ترى فی ذلكو يقضون بالجور فنقويهمو فنصدقهم
 ١١؛عندكم ونعد هذا النفاق فال ادرى كيف ه 6يابن اخى كنا مع رسول اهللا 

ما نزد اين امامانمان : گفتماو  و به به نزد عبداهللا بن عمر آمدم: گويدیعروه م
دانيم حق غير از آن گويند كه ما میها سخنانی میآن و نيمينش(سالطين جور) می

و ما  كنندجور قضاوت می و ها به ظلمآنو كنيمها را تصديق میباز آنولی ، است
؟ بينیمی چگونهاين عمل ما را  وت و كنيمن میيعملشان را تحس و ها را تقويتآن

                                                 
  . ٢٨٠، ٤٠ساكر، ج . تاريخ ابن ع٩
  . ٢٨٠، ٤٠. تاريخ ابن عساكر، ج ١٠
  . ١٦٦، ص ٨؛ سنن الكبری بيهقی، ج ٣٧٧، ص ١. المعرفة والتاريخ فسوی، ج ١١
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و  خوانديمعمل را نفاق مین و اي بوديم 6همراه پيامبر ، پسر برادرم: ابن عمر گفت
  .م كه آن نزد شما چيستداننمی من

عروه از حقيقت حال خود با  گونهاين و اندثقاتو رجالش  سند اين خبر صحيح 
دوستانش را از نظر اسالم  واو  عمر نيز منافق بودن و ابن دهدحاكمان ظالم خبر می

  . كندمیبازگو برايش 

  ^ دشمنی با اهل بيت و عروه
جرير بن عبدالحميد از محمد بن شيبه نقل كرده كه گفته : گويدالحديد مین ابیاب
و از  علی ياد كردهو از  زهری نشسته بودند و در مسجد مدينه شاهد بودم كه عروه: است

حضرت به نزد  و ) رسيدΑاين خبر به علی بن حسين (امام سجاد . كردندگويی میبداو 
پدرت خداوند را حاكم قرار  و همانا پدرم بين خود، ی عروها واما ت: فرمود و ها آمدآن
اگر در مكه بودی برايت نشان ، ای زهری وت و اما خداوند به نفع پدرم حكم فرمود و داد
   ١٢.دادم كه قبر پدرت كجاستمی

اند كه فرموده نسبت داده 6پيامبر  و به عائشه روايت كرده و او از زهرى از عروه
  ١٣. شوند) بر غير ملت اسالم محشور میΑعلی  و (عباس وين دای عائشه ا: دنباش

حديث از عروه از عائشه  ونزد زهری د: عبدالرزاق از معمر نقل كرده كه گفته است
با آن : به من گفت وا و حديث را سؤال كردم وآن داو  روزی من از، در مورد علی بود

را در مورد بنی  وآن د و من تداناتر اس وخدا به حال آن د، كنیشان چه میحديث و ود
   ١٤. دانمهاشم متهم می
عائشه  و به اين احاديث را عروه با تشويق معاويه ساخته: گويدالحديد میابن ابی

                                                 
  . ١٠٢، ص ٤. شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ج ١٢
    . ٦٣، ص ٤. همان، ج ١٣
  . ٦٤، ص ٤. همان، ج ١٤
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ای عائشه : اندفرموده 6همچنين از عائشه روايت كرده كه پيامبر  وا و نسبت داده است
 نگاه كرد وا و. نگاه كن وين دبه ا، مردی از اهل جهنم نگاه كنی واگر دوست داری به د

   ١. علی هستند و عباس وديد كه آن د و
خالل نيز با سند صحيح از عروه و او از عائشه به همان حديثی که در طعن بر 

  ).۸۰۹, ح ۵۰۵, ص ۳(السنه خالل, ج اند اشاره کرده است. اميرالمؤمنين و عباس وضع کرده
، شدظاهر شده كه هرگاه علی ياد می یاز عروه احاديث: گويدالحديد میابن ابی

چه : گفتمی و زددستانش را به هم می و كردعلی را سب می و آمدمیدربدنش به لرزه 
  ٢. قدر از خون مسلمين را ريخت
  ٣. نمودرا سب میاو  ،كردپدرم از علی ياد میوقت  هر: يحيی بن عروه گفته است

ابن : گفتند. ده سال: گفت؟ امت نموددر مكه اقوقت  چند 6پيامبر : به عروه گفتند
با اين  ٤. ابن عباس دروغ گفته است: عروه گفت. ) سالسيزدهچند ( و ده: گويدعباس می

مسلمات  ازدر مكه پس از نزول وحی  6 اكرم سال اقامت نمودن پيامبر سيزدهاين كه 
  ٥ .های ديگر نيز وارد شده استكتاب و» صحيح بخاری« اين حديث ابن عباس در. است
٥  

-ها متهم میبه ريختن خونرا  Αاميرالمؤمنين او  .اخبار عروه است از ایاين پاره

 و است 6 اكرم پيامبر و جنگ با خداوند متعال Αكه جنگ با اميرالمؤمنين حال آن، كند
                                                 

  . ٦٤، ص ٤. شرح نهج البالغه، ج ١
  . ٦٩ص ، ٤. همان، ج ٢
  . ١٠٢، ص ٤. همان، ج ٣
؛ جامع ٤٢١١، ح ٤٦٩، ص ٢؛ سنن الكبری نسائی، ج ٦٧٨٧، ح ٥٩٩، ص ٣. مصنف عبدالرزاق، ج ٤

  . ٣٩١، ص ٤؛ تاريخ بغداد، ج ٤١٣، ص ٤البيان العلم وفضله ابن عبدالبر، ج 
 ٣٩٠٢ح ، ١٤١٦، ص ٣واصحابه، ج  6. صحيح بخاری، كتاب مناقب االنصار، باب: هجرة النبي ٥
بمكة والمدينة، صحيح مسلم، ح  6؛ كتاب الفضائل، باب: كم اقام النبي ٤٩٧٩و ٤٤٦٥و ٣٩٠٣و ٣٨٥١و

٢٣٥١ .  
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مانع سال بود خورد نچوولی ، مل برودخواست به جنگ جز كسانی است كه میعروه ا
  . خيلی روشن خواهد بود، ه ذكر شدچپس دشمنی عروه از آن. شدند

  برخی روايات عروه در صحيح بخاری

  ر اين موضوعد بخاری تعددتناقضات م و خليفهنزول حجاب با خواست 
 كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع 6أن أزواج النبی : عروة عن عائشة

هللا احجب نساءك فلم يكن رسول ا: 6صعيد أفلح فكان عمر يقول للنبی  وهو
كانت و ليلة من الليالی عشاء 6يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبی  6

أال قد عرفناك يا سودة حرضا على أن ينزل الحجاب : امرأة طويلة فناداها عمر
: كه گفت است المؤمنين عائشه نقل كردهعروه از ام ١؛ فأنزل اهللا آية الحجاب

  در و چون  شدندشبانه از خانه خارج می 6همانا همسران پيامبر 
به زنانت : گفت) می(مستمراً 6عمر به پيامبر ، شدندكشاد ظاهر می وباز های مكان

ها سوده بنت زمعه كه شبی از شب. كردكار را نمیاين 6پيامبر ولی ، حجاب پوشان
آگاه باش : عمر فرياد زد و قامتی بود بلندخانم  و است خارج شد 6از همسران پيامبر 

پس . گفت حجاببر نزول  شوقابراز با  اين را و شناختيم ای سودها تو ركه ما 
  .ای حجاب را نازل فرمودآيه خداوند

 .هتك حرمت همسران است و 6 اكرم طعن بر پيامبر و در اين خبر يك نوع تنقيص 
مورد خطاب  گونهدهد كه زنان مردم را در مأل عام اينانسان به خود اجازه می چگونه
  . 6همسران پيامبر اکرم  رسد نسبت به ، چهقرار دهد

  : چنين نقل كرده استدر يك تناقض آشكار بخاری ، در روايت ديگر
حيسا فمر عمر فدعاه فأكل  6كنت آكل مع النبی : مجاهد عن عائشة قالت

                                                 
 ٤٧٩٥وح ١٤٦، ح ٦٧، ص ١. صحيح بخاری، كتاب الوضوء، باب: خروج النساء الی البراز، ج ١
  . ٦٢٤٠و ٥٢٣٧و
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 ١؛ أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب وحس ل: فأصابت يده اصبعی فقال
پس . عمر عبور كرد كه خوردممی حلوای خرما 6همراه پيامبر : عائشه گفته است

. پس دست عمر به انگشت من رسيد، دنيز از آن خور وا و را صدا كرداو  6پيامبر 
هيچ چشمی شما ، كردن اطاعت میاز مدر امر شما  6پيامبر (حس) اگر : پس گفت

   .ای حجاب نازل شدپس آيه. ديدها را نمیزن
  : اوال .اندسند اين خبر را صحيح دانسته »المفردادب «البانی در حاشيه  و هيثمی

متناقض  و ندكتكذيب میرا خبر ديگری  وهر كدام از اين د، كنيدكه مالحظه میچنان
در كتب مكتب اهل ه اين خبر را كه حتی سند نيز ندارد يشب هاوهابی: ثانياً و. هم هستند

 و 6اين طعن بر پيامبر  :گويدمی و عائشه پيدا كرده و Αدر مورد اميرالمؤمنين^ بيت
وضع  خود چنين خبر را با سند صحيحولی ، است.. .و غيرت دينیوجود  عدم و همسرش
افتخار  بن خطاب عمرآن به نام موافقات  و به كنندترين كتبشان ذكر میمعتبرو در  كرده
صورت و در با حجاب دارد  یچه ربطثالثا: دست به دست هم خوردن . كنندنيز می
رابعا: اگر اين واقعيت داشته باشد که  تواند پيش آيد.ود حجاب نيز چنين اتفاق میوج

خداوند متعال با وجود  درباره خمرشده، پس چرا طبق خواسته خليفه دوم آيه نازل می
(البته اين  خمر را حالل قرار نداد. اش آيه نازل نکرد وخواسته اصرار مکرر او طبق

  اهد آمد.) موضوع در تصرفات بخاری خو
  :اى حجابدر نزول آيه بخاری سوم تناقضاما 

، يدخُلُ علَيك الْبر والْفَاجِر، قُلْتُ يا رسولَ اللَّه: قَالَ عمر: حميد عن أَنَسٍ قَالَ
عمر بن خطاب  ٢؛فَأَنْزَلَ اللَّه آيةَ الْحجابِ، أَمرتَ أُمهات الْمؤمنِين بِالْحجابِ وفَلَ

كاش ، شوندوارد می وبد به حضور ت و بافراد خو، ای رسول خدا: گفته است
                                                 

؛ مجمع ١١٤١٩، ح٤٣٥، ص ٦ج ؛ سنن الكبری نسائی، ١٠٥٣، ح ٣٦٢، ص ١. ادب المفرد بخاری، ج ١
  . ٤٠٨، ص ٨؛ فتح الباری ابن حجر، ج ٩٣، ص ٧الزوائد هيثمی، ج 

  . ٤٧٩٠. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب: ال تدخلوا بيوت النبي اال ان يؤذن لكم، ح ٢
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ای حجاب را نازل پس خداوند آيه، كردیمادران مؤمنين را امر به حجاب می
  .فرمود

آيه حجاب هيچ  و با قرآن كريم ،فوق متناقض خبر سهاين  دقت داشته باشيم كه
معنای آن را  كه آيه حجاب كامالً» يح بخاریصح«ديگر خود و حديث  تناسبی ندارد
  .كندرا تكذيب میاين سه خبر فوق  نيز، كندتأييد می

  اعتراف به واقعيت در نزول حجاب  با بخاری چهارمتناقض 
زينب بنت جحش دعا القوم  6لما تزوج رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال

فلم يقوموا فلما رأى  كأنه يتهيأ للقيام وإذا هو فطعموا ثم جلسوا يتحدثون
ليدخل فإذا القوم  6قعد ثالثة نفر فجاء النبی و ذلك قام فلما قام قام من قام

أنهم قد انطلقوا فجاء  6 جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبی
يا أيها الذين «بينه فأنزل اهللا و حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بينی

: گفتهميشه) می، انس (بنابر نقل نسائی ٢؛اآلية ١»يآمنوا ال تدخلوا بيوت النب
ها آن و گروهی از مردم را دعوت نمود و با زينب بنت جحش ازدواج كرد 6پيامبر 

 حضرت آماده به قيام بود تا و دندنموشروع به صحبت  سپس ،طعام تناول كردند
ديد خود بلند حضرت اين را وقتی ، ها بلند نشدندآنولی ، بروند و ها بلند شوندآن
 و منزل شودوارد  حضرت برگشت تا. سه نفر نشستند و نيز بلند شدندو برخی  شد

ها به آن حضرت از رفتن آن و من رفتند و سپس بلند شدند. اندها نشستهديد كه آن

                                                 
  . ٥٣. احزاب، ١
، ٢٣٠٣ص  ،٥. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب: ال تدخلوا بيوت النبي اال ان يؤذن لكم، ج ٢
؛ صحيح مسلم، كتاب النكاح، ٦٢٧١و ٦٢٣٩و ٦٢٣٨و ٥٤٦٦و ٥١٥٤و ٤٧٩٤و ٤٧٩٣و ٤٧٩٢و ٤٧٩١ح

، ٤٣٤، ص٦؛ سنن الكبری نسائی، ج ١٤٢٨، ح ١٠٤٦، ص ٢باب فضيلة اعتاق امة ثم يتزوجها، ج 
  . ١١٤١٧و ١١٤١٦ح
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 كه بين من شومداخل نيز خواستم  و من خانه شدوارد  و پس حضرت آمد. خبر دادم
  . داوند متعال آيه حجاب را نازل فرمودخ و خودش حجاب قرار داد و

  : گويدباز انس می
المدينة فكان أمهاتی يواظبننی على  6أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول اهللا 

أنا ابن عشرين سنة فكنت و 6توفی النبی و فخدمته عشر سنين 6خدمة النبی 
 6اهللا ما أنزل فی مبتنى رسول اول  كانو أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل

بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من طعام ثم  6بزينب بنت جحش أصبح النبی 
 فخرج 6فأطالوا المكث فقام النبی 6بقی رهط منهم عند النبی و خرجوا

مشيت حتى جاء عتبة حجرة و 6خرجت معه لكی يخرجوا فمشى النبی و
ذا رجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإو عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع

رجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة و 6هم جلوس لم يقوموا فرجع النبی 
رجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبی و ظن أنهم خرجوا فرجعو عائشة

به از ده سالگی : گويدروايت انس میاين در  ١؛أنزل الحجابو بينه بالسرو بينی 6
مادرانم (همسران  و خدمت آن حضرت را كردم 6مدت ده سال تا رحلت پيامبر 

داناترين مردم به شأن  و من مواظب من بودند 6) در خدمت به پيامبر 6 اکرم پيامبر
  . داستان فوق را نقل كرده است و سپس... نزول آن بودم و حجاب

ای حجاب را مربوط داستان نزول آيهحديث را كه  واين د، بايد دقت داشته باشيم: اوالً
، ابومجلز، تنها در صحيح بخاریكند ينب معرفی میبا ز 6به ايام ازدواج حضرت 

: ثانياً. اندزهری از انس روايت كرده وحميد ، ابوعثمان، عبدالعزيز بن صهيب، ابوقالبه
 قرآن ای شريفهآيه كامالً، ای حجاب را با اين داستان در كنار هم قرار دهيدشما اگر آيه

اند ها را كه متناقض هماری تمام اين داستانبخ چگونه: ثالثاً. كنداين داستان را تأييد می

                                                 
  . ٥١٦٦، ح ١٩٨٢، ص ٥. صحيح بخاری، كتاب النكاح، باب: الوليمة حق، ج ١
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 با اين. نكرده است هااضح آنو توجه به تناقض و اخبار صحيح روايت كردهعنوان به 
خداوند  واو  بين و صحيح، كه هر چه در اين كتاب قرار داده كندادعا می بخاری وجود
  ! حجت استمتعال 

عمر بن خطاب چنين  برای هرام بافانشود كه دروغشن میپس با اين بيان رو
نيز داستانشان شبيه همين عمر بن خطاب ديگر موافقات همچنين . انداكاذيب را بافته
حديث ذيل ، كه از جمله آن ها نيز خيلی روشن استدر آنوضع  آثار و داستان است

  است:
اتخذنا  ول ،يا رسول اهللا: وافقت ربي في ثالث فقلت: قال عمر: عن أنس قال

. وآية }واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{ إبراهيم مصلى فأنزلت من مقام
أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر  ول ،يا رسول اهللا: الحجاب قلت

: في الغيرة عليه فقلت لهن 6اجتمع نساء النبي ووالفاجر فنزلت آية الحجاب 
در اين  ١؛إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فأنزلت هذه اآلية عسى ربه
انجام شود كه خداوند سه موضوع را عمر بن خطاب خواست گويا ، خبر بخاری

ها آيات نازل فرمود كه يكی از آناو  هایطبق خواستهاو  با تموافق متعال نيز برای
  .پدرش نقل كرده است و او ازمسلم اين خبر را از ابن عمر . ای حجاب استمسأله

كثير او  گردد كهنيد آن به حميد طويل برمیتمام اسا: اوال در مورد اين حديث
اين حديث با حديث : ثانياً ٢.نقل كرده است »معنعن«خبر را از انس و اين س بوده يدلالت

، تناقض دارد، استقبلی بخاری كه انس با تأكيد در مورد نزول آيه حجاب نقل كرده 
اسيران » «ق ازواجطال«به جای  و همچنيناضطراب است  شابن عمر در متن حديث: ثالثاً
 وها انجام شده البته در خصوص تك تك اين موارد نيز بررسی. را ذكر كرده است» بدر

                                                 
؛ صحيح مسلم، كتاب ٤٠٢، ح ١٥٧، ص ١صحيح بخاری، كتاب الصالة، باب: ما جاء في القبلة، ج . ١

  .٢٣٩٩، ح ١٨٦٥، ص ٤فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، ج 
  .١٨، رقم ٢٣؛ تبيين االسماء المدلسين، ص ٧١، رقم ٣٨. طبقات المدلسين ابن حجر، ص ٢
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جا برای روشن شدن ولی در اين، ها ذكر شده استاساسی تك تك آندالئل بيشتر بی
دقت داشته . كندمورد ادعا در اين خبر كفايت می رنزول حجاب در غي، هااساسی آنبی

ای آيهاو  به سبب: گويدابن حجر نيز در شرح حال زينب بنت جحش میباشيم كه 
   ١. حجاب نازل شد

  عمر بن خطاب آشنا خواهيم شد. موافقاتديگر از يكى اكنون به مناسبت با 

  نماز بر رهبر منافقين و 6پيامبر اکرم 
  :اند کهروايت کردهدو خبر در و ديگران بخاری 

 إِلَـى  اللَّـه  عبـد  بن اللَّه عبد ابنُه جاَء أُبى بن اللَّه عبد تُوفِّى لَما لَقَا أَنَّه عمر ابنِ عنِ
 بـن  عمـر  فَأَخَذَ علَيه، يصَلِّى قَام ثُم فيه يكَفِّنَه أَن وأَمره قَميصَه فَأَعطَاه 6 اللَّه رسولِ
 إِنَّمـا « قَـالَ . لَهم تَستَغْفر أَن اللَّه نَهاك وقَد منَافق وهو علَيه تُصَلِّى الَفَقَ بِثَوبِه الْخَطَّابِ
 مـرةً  سبعين لَهم تَستَغْفر إِن لَهم تَستَغْفر الَ أَو لَهم استَغْفر( فَقَالَ أَخْبرنِى أَو اللَّه خَيرنِى
فَلَن رغْفي اللَّه مفَقَالَ)  لَه هأَزِيدلَى سع ينعبفَصَلَّى قَالَ. »س هلَيولُ عسر نَا 6 اللَّهصَلَّيو 
هعم أَنْزَلَ ثُم اللَّه هلَيالَ( علَى تُصَلِّ وع دأَح منْهاتَ ما مدالَ أَبو لَـى  تَقُمع  ـرِهقَب  ـمإِنَّه 

عبـداهللا  زمانی که عبداهللا بن ابی از دنيا رفت   ٢؛ )فَاسقُون وهم وماتُوا ورسوله بِاللَّه كَفَروا
و حضرت پيراهن خود را بـه او داده فرمودنـد کـه بـر آن      6پيامبر  به نزد فرزند رهبر منافقين

عمـر بـن خطـاب از دامـن آن     بخواننـد  نمـاز  وی  بـر کفن کند سپس حضـرت ايسـتادند کـه    

                                                 
  .١١٢٢٧، رقم ١٥٣، ص ٨. االصابه ابن حجر، ج ١
، كتـاب الجنـائز،   ٤٦٧٢ و ٤٦٧٠ت ابن عمر؛ كتاب تفسير القرآن سـورة التوبـة، ح   . صحيح البخار، رواي٢

ت ابن عباس؛ کتاب ؛ رواي٥٧٩٦س، باب لبس القميص، ح ، كتاب اللبا١٢٦٩باب الكفن في القميص، ح 
  .٤٦٧١ و ١٣٦٦فَارِ للْمشْرِكين، ح الجنائز، باب ما يكْره من الصَّالَة علَى الْمنَافقين واالستغْ
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از تـو را  خداوند که او منافق است و خوانی حال آنبر وی نماز میگفت:  وحضرت گرفت 
چه «و فرمود:  ر کرديمخ اند: خداوند مرافرموده 6 . حضرتاست نهی کرده هااستغفار بر آن

ها بکنی باز ها استغفار کنی و چه نکنی و اگر هفتاد بار هم استغفار برای آنبرای آن
به زوری من بيش از هفتاد بـار بـرای وی اسـتغفار    » د بخشيدها را نخواههرگز خداوند آن

ای منـع  آيـه و سپس  يمنماز خواندبر وی نماز خواند و ما نيز همراه او حضرت  .خواهم کرد
   .ز نماز برای منافقين نازل شدها

اساسی خبر است مانند: ض خود دليل بر بیالفاظ اين خبر تناقضات متعدد دارد و تناق
را دعوت کرد و گفت که در حق او طلب  6پيامبر اکرم خودش  ابی منافق بنعبداهللا . ۱

وقتی ابن ابی مريض شد برای عيادت او آمدند و او از  6پيامبر اکرم . ۲. استغفار کنند
حضرت خواست بر او منت گذاشته او را در پيراهنشان کفن کنند و بر او نماز بخوانند. 

از استغفار  را توگفت: . ۴نهی کرده.  هابر آن دنعمر گفت: خدا تو را از نماز خوان. ۳
که او فالن روز خوانی حال آن. عمر گفت: برای او نماز می۵نهی کرده. ها کردن بر آن

  ورا از نماز نهی کرده. که خدا تخوانی حال آناو نماز می. بر ۶چنين و چنان گفت. 
گويند: بعد از ر میاخبااکثر و يا کل اين اين تناقضات در حالی است که در متن 

  نهی از نماز نازل شد.  یبر ابن ابی نماز خواند آيه 6که حضرت آن
با وجود خبر خداوند متعال بر عدم آمورزش او  6چگونه امکان دارد که پيامبر اکرم 

اصرار بر استغفار و بخشيده شدن وی کنند. اين نسبت ناروا و توهين بزرگی است بر 
اين البته  اند.اساسی اين اخبار تأکيد کردهمحدثين اهل سنت بر بی و علما. 6پيامبر اکرم 

  ها احاديث ديگر مخالف است که ما ديگر به ذکر آن وها ر با واقعيتاخبا
در مورد  نکات مهمو برخی تنها به ذکر نظرات محدثين اهل سنت  حاال ماپردازيم. نمی

  کنيم.میاين خبر اکتفا 
  گويد:ابن حجر در شرح اين حديث میال: وا اما بررسی اين خبر:
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بر و ديگران اتفاق شيخين  و ،اين حديث با وجود کثرت طرقجماعتی از بزرگان 
رساند که منکران میو اين ، انداين حديث پرداخته صحت به بر طعنتصحيح آن، 
طرق آن آگاه نيستند. ابن منير گفته و از حديث معرفت ندارند  هب، نسبت صحت اين خبر

صحت اين خبر را  ها را لغزانيده است تا جايی که قاضی ابوبکراست: معنای آيه قدم
 6هم نيست که پيامبر و صحيح قبول اين حديث جائز نيست است:  و گفتهانکار کرده 

اين است: » التقريب«چنين سخنان را فرموده باشد. لفظ قاضی ابوبکر باقالنی در کتاب 
» مختصرش«ه ثبوتش معلوم نيست. امام حرمين در اين حديث از اخبار آحاد است ک

را  خبرگفته است: اين » البرهان«و در اين حديث در صحيح وارد نشده است.  گفته است:
  گفته است: دالئل روشن ثابت » المستصفی«دانند. غزالی در اهل حديث صحيح نمی

محفوظ  ی شارح حديث گفته است: اين خبردکند که اين حديث صحيح نيست. داومی
   ١نيست.

در حديث ابن  گويد:لفظ ابن عمر می وحديث با سند اين طحاوی بعد از نقل ثانيا: 
تو را خوانی، همانا خداوند نماز میاو  آيا برای«گفت:  6عمر اين سخن عمر که به پيامبر 

 و بهبن عباس وجود ندارد ااين مطالب در حديث » از خواندن بر منافقين نهی کردهاز نم
چنان گفت.  وچنين او  کهخوانی، حال آننماز میاو  مده است: آيا برآن يآن چنجای 

لی از مطالب نقل ابن عمر است؛ زيرا محال است که او اين مطالب خبر ابن عباس برای ما
و ما حضرت آن را انجام داده باشد و سپس را از چيزی نهی کرده باشد  6خداوند پيامبر 
   ٢ دانيم.رخی روات اين حديث میطرف ب ازو خطا  اين را وهم

بنابر تأکيد طحاوی  وپس بنابر تأکيد محدثين اهل سنت اين خبر غير صحيح است 
  ابن عمر صحيح باشد. و نسبت محال است حديث

                                                 
  .٢٥٥، ص ٨. فتح الباری ابن حجر، ج ١
  .٥٨ذيل حديث  ٦٩، ص ١طحاری، ج  . مشکل االثار٢
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دارد، از جهتی سخن دور از واقع فراوان که ابن حجر گفت: اين خبر طرق ثالثا: اين
بقيه مراسيل  عمر و ابن عباسگردد: به ابن می بردو نفر است؛ زيرا سند اين حديث به 

  . تبع برگرفته از اخبار اين دو استالاست و ب
 روايت شده ابن شهاب زهری مدلس اما روايت اين عباس با اين لفظ تنها از طريق

ها مانند مسند احمد، بزار، نسائی هم در جالب است باز بدانيم که در تمام کتاب است.
از زهری اين دو مورد خود بخاری که در  وترمذی  و» ن الکبریسن«هم در  و» المجتبی«

تنها بخاری  وروايت کرده » معنعن«زهری اين خبر را  ،خبر را وارد کرده در يک موردش
البته عکرمه و  اين حديث را روايت کرده است.او  از» اخبرنی«در يک مورد به صورت 

اند که متنش با خبر زهری يت کردهسعيد بن جبير نيز اين داستان را از ابن عباس روا
  تناقض آشکار دارد.

، ضعيف نيز مدلس وا وکه از منفردات زهری است پس خبر ابن عباس به خاطر اين
   خواهد بود.

به  6: پيامبر اکرم اوال در کتب مکتب اهل بيت ^ احاديث وارد شده کههمچنين 
حضور پيدا کردند.ثانيا: او  ازهجن وکه مسلمان بود بر سر قبر او  خاطر احترام به فرزند

و قريب به اين معنا را برای وی استغفار ننمودند، بلکه طلب عذاب نمودند.  6حضرت 
بنابر اين، مطالبی که ابن حجر نيز در فتح الباری در شرح اين حديث روايت کرده است. 

فرموده باشند:  6در روايات مورد بحث به آن حضرت نسبت داده شده که حضرت
بار استغفار کنم، خواهد پذيرفت،  ۷۰بدانم که بيشتر از و اگر وند مرا مخير کرده خدا«

آن، قطعا از  و امثال» بيش از هفتاد بار استغفار خواهم کرد«و يا  »اين کار را خواهم کرد
  اساسی اين حديث حکم لذاست که محدثين اهل سنت نيز بر بی وب است ياکاذ
  اند. کرده

اين که ابن حجر نيز نقل کرده قرطبی گفته است: است, چنانمطلب مهم ديگر اين 
  :عمر گفت: خدا تو را از نماز خواندن بر منافقين نهی کردهکه 
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 ذَلك فَهِم يكُون أَن ويحتَمل الْإِلْهام، قَبِيل من فَيكُون عمر خَاطر في وقَع ذَلك لَعلَّ
نله ما: (قَوم كَان لنَّبِيل يناَلَّذنُوا وآم وا أَنرتَغْفسي ينشْرِكلْمعمـر   بلـ در ق شايد اين؛ )ل

پيـامبر و  «هميـد:  ال دارد اين مطلب را از اين آيه فالهام خواهد بود و احتم از قبيل واقع شد و
  .»اهل ايمان نبايد برای مشرکين طلب استغفار کنند

بر منافقين که بعدا واقع خواهد شد بر عمر بـن   الهام شدن نهی از نمازکه اوال: پاسخ اين
خود دليل بر عجز اسـت کـه بـه جـای اعتـراف بـر        6ه توهين بر پيامبر اکرم يخطاب در توج

  اساس اتخاذ شده است.کذب بودن چنين اخبار بی
ترين احکام را که حتی با صراحت در قـرآن بيـان شـده اسـت     ثانيا: عمر بن خطاب ساده

بتوانـد در برابـر پيـامبر     کـه  حکم تيمم، کالله, اب و ... چه رسد بـه ايـن   کرد ماننددرک نمی
البته ابن حجر نيز همـين نظريـه دوم قرطبـی را     از آيات ديگر مطلبی را استنباط کند. 6اکرم 

  تأييد کرده است.

  علت ظهور اخبار موافقات برای عمر بن خطاب
ثين محد خواهد آمد »ریآشنايی با برخی از روايات صحيح بخا«که در بخش چنان

با امر معاويه در برابر هر فضيلتی که اميرالمؤمنين اند که و علمای اهل سنت اعتراف کرده
در برابر چنين بعيد نيست كه نيز اند. اين جا اند اخبار در حق خلفا وضع کرده^ داشته

وافقات اتفاقی که در تاريخ برای اميرالمؤمنين ^ پيش آمده برای عمر بن خطاب اين م
ام اين موافقات با ناديده گرفتن را وضع کرده باشند و صد البته چنان که روشن است تم

  در آيات قرآن و با توهين به آن حضرت وضع شده است. 6ايگاه واقعی پيامبر اکرم ج
 لساناً، منك وأبسط سناناً، منك أحد أنا: لعلي عقبة بن الوليد قال: قال عباس ابن عن

 مؤمناً كان أفمن{ فنزلت فاسق، أنت فإنما اسكت: علي فقال. نكم للكتيبة وأمأل
به خدا سوگند  وليد بن عقبه به اميرالمؤمنين ^ گفت:}؛ يستوون ال فاسقاً كان كمن
از تو در صف تيراندازان ی تو تيزتر و زبانم از زبان تو گوياتر و من ی من از نيزهنيزه
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پس اين آيه : ساکت باش, نو تنها فاسق هستی. فرمودند Αتر هستم. اميرالمؤمنين ثابتقدم
آيا كسى كه باايمان باشد همچون كسى است كه فاسق است؟! نه، هرگز «نازل شد: 

  ٣ »نيستند اين دو برابر

خبر و واقعيت ابن عباس, امام سجاد, عبدالرحمن بن ابوليلی, عطاء بن يسار, ابن اين به 
ابن عباس اين خبر را سعيد بن جبير, مجاهد, اند و از سيرين, سدی, و کلبی تصريح کرده

ذهبی در سير اعالم  اند.رباح, عمرو بن دينار, ابوصالح و عکرمه روايت کردهعطاء بن ابی
  النبالء سند خود را قوی دانسته است.

  :»صحيح بخاری« اما حديث ديگر عروه در  

  تناقض ديگر بخاری وانكار شنوائی اموات 
إنهم ليعلمون اآلن أن ما كنت أقول «: 6نما قال النبی إ: عروه عن عائشة قالت

: گفته استعائشه المؤمنين ام ٤؛»إنك ال تسمع الموتى«: قد قال اهللا تعالىو »حق
همانا . گفتم حق استچه من میدانند كه آناين مشركين اآلن می: تنها فرمود 6پيامبر 

   ».شنوانیها را بتوانی مردهنمی وت«: خداوند متعال فرموده است
ديگر  :ثانيا .است قوع آن حضور نداشتهو المؤمنين در حالام: اوال در اين داستان
: ثالثاًو ،اندخالف اين را روايت كرده، قوع داستان حضور داشتندو صحابه كه در حال

 گذشتگان نشنوند،كه ارواح آيه را كسی بر اينو اين  اخبار استماع موتی متواتر است

                                                 
؛ ۱۰۴۳, ح ۶۱۰, ص ۲؛ فضائل الصحابه احمد, ج ۲۵۳, ص ۳و ج ۲۸۸, ص ۱, ج . انساب االشراف٣

؛ ۳۰۶, ص ۵؛ معانی القرآن نحاس, ج ۱۵۴۷, ح ۲۵۳, ص ۴؛ الشريغة عاجری, ج ۴۹۲, ص ۱االستيعاب, ج 
حاتم, ثعلبی, بغوی؛ قرطبی, ابن , شرح حال وليد؛ تفاسير طبری, ابن ابی۴۱۰, ص ۳سير اعالم النبالء, ج 

, ص ۶۳؛ تاريخ ابن عساکر, ج ۶۲۲الی  ۶۱۰, ح ۵۷۲, ص ۱کثير, آلوسی و ديگران؛ شواهد التنزيل, ج 
 شرح حال وليد. ۴۹۲, ص ۱؛ تاريخ االسالم ذهبی, ج ۲۳۵

  . ٣٧٥٩و ١٣٧١، ح ٤٦٢، ص ١. صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر، ج ٤
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در اين » موتی«شود كه منظور از سياق آيه نيز به روشنی استفاده میو از  است معنا نکرده
  . اندآيه گمراهان هستند نه كسانی كه از دنيا رفته

با اين احاديث ، اين آيه«: گويدعايشه مى المؤمنين كثير در مورد اين نظر امابن 
که پس از کسانى است  و همان سخن اکثر صحابه، سخن درست و؛ تعارضى ندارد
   ٥».شنوندکه معتقد بودند اموات می؛ اندصحابه بوده

  سهيلى و از اسماعيلى، عايشه ّالمؤمنينصالحی شامى پس از ذكر اين نظريه ام
حديثى از عايشه به نقل از مسند ، آخرو در  آوردالمؤمنين مىهايى بر نادرستى نظر امدليل

 گونهاين ، عايشه ّالمؤمنينحديث ام از اين«: گويدمىو بعد  ؛کندمی روايتاحمد 
لی خود او از نظر، پس از شنيدن احاديث صحابه در اين موضوعاو  شود کهفهميده مى

بنابر اين تصريح  ٦».حضور نداشته است داستانقوع و در هنگاماو  زيرا؛ عدول کرده است
كه ر در ايناحاديث ديگاو و از  المؤمنين از نظر خود برگشته استام، علمای اهل سنت

خبر عنوان متأسفانه بخاری اين حديث را به ولی ، شده استوارد  شنونداموات می
ديگر نيز در مورد همين داستان باز روايت و حديث  صحيح در صحيحش روايت كرده

از صحابه كه در زمان اين و ديگران  كندالمؤمنين را نقض میكرده كه اين سخن ام
  : انداين نوع روايت كرده و به ن خبر را كاملاي، اندداستان حضور داشته

يا : بدر ثالثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال ىترک قتل 6ان رسول اهللا  
أليس ! ربيعةبن  يا شيبة! ربيعهبن  يا عتبة! خلفبن  يا امية! هشامبن  أباجهل

مع فس. عدنی ربی حقاو ماوجدت  فإنی قد؟ عد ربکم حقاو ماوجدتم  قد
؛ قد جيفواو يجيبوا یأنو کيف يسمعوا! يا رسول اهللا: فقال 6عمر قول النبی 

ال  لکنهــمو والـذى نفســی بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهــــم« :قال

                                                 
  . ٤٥٠، ص ٢؛ سيرة النبويه ابن کثير، ج ٣٥٧، ص ٣. البداية والنهايه ابن كثير، ج ٥
  . ٨٥٦، ص ٤. سبل الهدى والرشاد شامی، ج ٣
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 6رسول خدا  ٧؛ ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا فی قليب بدر ».يقدرون أن يجيبوا
ای «: صدای بلند فرمودندخطاب به اجساد سران مشرکان با ، از جنگ بدر پس

، است شما داده هبمتعال را که خداوند  ایوعده آيا... و !ای عتبه !ای اميه !ابوجهل
عمر  ».حق يافتم، عده داده بودو گارم به مندرچه را که پرومن آن، همانا؟ حق يافتيد

 توانند بشنوندها میاين چگونه، ای رسول خدا: پرسيد و اين سخن را شنيدبن خطاب 
سوگند به آن ذاتی «: فرمودند 6رسول خدا ؟ انددر حالی که مرده، جواب دهند و

ها آن و ها نيستيد؛شنواتر از آن، گويمچه مىشما به آن !ستاو که جان من در اختيار
ابن ، عمر بن خطاب، اين حديث را ابوطلحه ». ...دادن نيستندفقط قادر به جواب

  . اندهعمر روايت كرد و ابن انس، مسعود
 :گويدبخاری می تواند صحيح باشد كهتناقض میاين خبر م وهر د چگونهحاال 

ركعت نماز در كعبه يقين كردم كه اين احاديث و دو  غسل و من پس از استخاره
جای تعجب است كه بخاری با آن  و !كردموارد  در صحيحمو سپس  صحيح است
 و نتوانسته است تناقض گونهچ، استكه در شرح حالش ذكر شده .. .و عظمت علمی

خداوند متعال حجت  و را بين خود ودو هر  عدم صحت يكی از اين اخبار را درك كند
  . قرار داده است

ها در بخش البته اخبار عجيب ديگر نيز از عروه وارد شده است كه با برخی از آن
  .آخر كتاب آشنا خواهيم شد

                                                 
، ١٤٦١، ص٤ج  ١٣٧٠، ح ٤٦٢، ص ١في عذاب القبر، ج  . صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب: ما جاء١
باب عـرض مقعـد الميـت مـن      ا،وأهله نعيمها وصفة الجنة كتاب؛ صحيح مسلم، ٣٨٠٢و ٣٧٦٠و ٣٧٥٧ح

ــة  ــار، جاالجنـ ــد، ج  ٢٨٧٣و ٢٨٧٤، ح ٢٠٣، ص ٤والنـ ــند احمـ ، ١٣١، ص ٢، ج ١٨٢، ح٢٦، ص ١؛ مسـ
، ح ٢٩، ص٤، وج ١٤٠٩٨و ١٣٧٩٩و ١٣٣٢٠و ١٢٨٩٦و١٢٤٩٣و ١٢٠٣٩، ح ١٠٤، ص ٣، وج٦١٤٥ح

؛ سـنن  ٦٤٩٨، ح ٦٥٢٥، ح ٤٢٣، ص١٤؛ ج ٤٧٧٨، ح ٩٩، ص١١؛ صحيح ابن حبـان، ج  ١٦٤٠٦و ١٦٤٠٣
  . ٢٢٢١، ح٦٦٥، ص ١الكبری نسائى، ج
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  حريز بن عثمان. ٧
از تابعين اهل شام او  .روايت كرده استاو  حديث ازامام بخارى در صحيحش سه  
أحمد بن حنبل با تأكيد . پدرانم را كشتاو  .علی را دوست ندارم: است گفتهمى و بوده

با . كسى نبوداو  تر ازدر شام ثابت: گفته است و باز. ثقة ،ثقة ،ثقة: است گفتهاو  در باره
حريز ؛ ال أنه يحمل على عليحريز صحيح الحديث إ: گويداين كه خود احمد مى
حريز دائم علی ؛ كان يحمل على عليو شامی ثقة: قال العجلیو. دادعلی را دشنام مى
 كان حافظا لحديثهو ينال منهو كان ينتقص عليا: بن علیعمرو قال . كردرا سب مى

أنه  ونهيتهم: قال بن عمارو شديد التحامل على علي ،ثبت: قال فی موضع آخرو
علی : گويدبن علی مىعمرو ؛ ال يتركونهو يحتجون بهو يروون عنهو علياكان ينتقص 
ابن . كردبه علی حمله مى شديداً: گويدباز مى. نمودسب میو او را  كردرا تنقيص مى
به احاديثش احتجاج وجود  اينو با  كنندحريز را به سب علی متهم مى: گويدعمار مى
  . اندترك نكردهو او را  كنندمى

امام و شما  ما امام خود (معاوية) را داريم: گفتحريز مى: گويدزيد بن هارون میي 
ال أحبه قتل : سمعت حريز بن عثمان يقول: قال عمران بن إياس. خود (علی) را

: قال إسماعيل بن عياش. پدرانم را كشتاو  علی را دوست ندارم؛ آبائی يعنى عليا
  ابن عياش ؛ يلعنهو جعل يسب علياعادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة ف

لعن  و در طول سفر علی را سب وا و از مصر تا مكه همراه حريز سفر كردم: گويدمى
  . كردمى

هذا الذی يرويه الناس  :قال إسماعيل بن عياش سمعت حريز بن عثمان يقول
لكن أخطأ و أنت منی بمنزلة هارون من موسى حق: أنه قال لعلی 6عن النبی 
أنت منی بمنزلة قارون من موسى قلت عمن  وإنما ه: فقال؟ فما هو: لتالسامع ق
  ابن عياش باز؛ على المنبر وهو سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله: قال؟ ترويه
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 وت: كنند كه به علی فرمودروايت مى 6اين كه مردم از پيامبر : گفتحريز مى: گويدمى 
: گفتم. است سامع خطا شنيدهولی ، استبرای من به منزله هارون بر موسى هستى حق 

 من اين را از، »برای من به منزله قارون برای موسى هستى وت«: گفت؟ است پس چه بوده

  . نقل گرديد »تهذيب التهذيب«تمام مطالب فوق از  ٨.گفتليد شنيدم كه در منبر مىو

لما أراد أن يركب  6أن حريز بن عثمان روى أن النبی : گويدابن حجر می
من كانت : قال األزدی 6بغلته جاء علی بن أبی طالب فحل حزام البغلة ليقع النبی 

خواست به  6پيامبر وقتى  حريز روايت كرده كه: ازدی گفت؛ هذه حاله ال يروی عنه
 ازدی گفته. به زمين بخورد 6بند استر را كشيد تا پيامبر  و علی آمد، استرش سوار شود

-مىاو  ابن حجر در توجيه. ى نبايد روايت شودو از، كسى كه حالش اين باشد: است

 او آن را اگراوال: بنابر اعتقاد ابن حجر پس  ٩.است ليد شنيدهو شايد اين را نيز از: گويد
. ثانيا: اگر وليد چنين سخنی را گفته پس د که معتقد به آن شودشنيده اشکال ندار از وليد

جا دروغ نيز گفته و بر دروغ آن ز ايناحتماال حري !چگونه کسی آن را نقل نکرده است
   را به وليد نسبت داده است.

كيف اكتب : فقال؟ لم لم تكتب عن حريز: قيل ليحيى بن صالح: وقال غنجار
عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان ال يخرج من المسجد حتى يلعن عليا 

و او  صبح خواندم راه حريز نمازهفت سال هم: گويديحيى بن صالح مى ١٠؛ سبعين مرة
قال بن و. بار علی را لعن كند هفتادمگر اين كه ، شداز مسجد خارج نمىوقت  هيچ

: بالعشی سبعين مرة فقيل له فی ذلك فقالو حبان كان يلعن عليا بالغداة سبعين مرة
شام علی را  و هميشه صبح: گويدابن حبان مى؛ أجداديو القاطع رؤوس آبائی وه

                                                 
  . ٤٣٦، رقم ٢٠٨و ٢٠٧، ص ٢. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٨
  . ٤٣٦ر٢٠٨، ص ٢. تهذيب التهذيب، ج ٩
  . ٣٤٩، ص ١٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٤٣٦، رقم ٢٠٨، ص ٢. تهذيب التهذيب، ج ١٠
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  ١. اجدادم است و زيرا علی قطع كننده سر پدران: گفتمى و كردمرتبه لعن مى هفتاد
در مكتب اهل سنت ثقه  ،كردن احاديثشوضع و آن  حاال اين ناصبی با اين حالش

از ولی ، كنددر صحيحش حديث روايت نمی Γان اهل بيت بخاری از امام و است
   ؟!ار نيستافتخبراى بخارى آيا اين . دشمنان اهل بيت صحيحش را پر كرده است

گويد: ابواليمان مى ورا افضل اهل شام معرفى كرده او  بخارى در شرح حال حريز
 ،پس بنابر اين ٢آن را ترک نمود. و سپس داد گفته است: حريز هميشه مردی را دشنام می

 مردم بدانند کهبخاری دوست ندارد  همچنينناصبی است. او  بخاری آگاه بوده که ،اين
  نکرده است. ×اميرالمؤمنين  اسم صريح بهلذا ت وناصبی است او 

  از تابعين، اسحاق بن سويد بن هبيره. ٨
  . است يك حديث روايت كردهاو  امام بخارى از 
: قال أبوالعرب الصقلی فی الضعفاءو×  يكان يحمل على عل: قال العجلي 

يعنى با شدت به علی حمله ؛ ال أحب عليا: قالو تحامال شديدا يكان يحمل على عل
من لم يحب الصحابة : گويدابن حجر مى. علی را دوست ندارم: گفتمى و كردمى

لى باز در و ٣. هر كه صحابه را دوست نداشته باشد ثقه نيست؛ ال كرامةو فليس بثقة
مورد حريز بن عثمان قبلی و در  ٤. صدوق تكلم فيه للنصب: گويدمى »تقريب التهذيب«

تناقض تنها از جانب ابن حجر و اين  ٥.ی به نصب شدهثبت رم، ثقه: گويدمیابن حجر نيز 

                                                 
، ٢، ج ؛ تهذيب التهذيب٥٠، ص ٣ج ؛ االنساب سمعانی، ٢٦٨، ص ١. المجروحين ابن حبان، ج ١
  . ٤٣٦، رقم ٢٠٨ص
  .٣٥٦رقم شرح حال حريز بن عثمان، ، ١٠٣، ص ٣. تاريخ الکبير بخاری، ج ٢
  . ٤٣٨، رقم ٢٠٦، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ٣
  . ٣٥٨، رقم ٨٣، ص ١ب التهذيب ابن حجر، ج . تقري٤
  . ١١٨٨، رقم ١٩٦، ص ١. همان، ج ٥
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   بلكه اكثر محدثين دچار چنين تناقض عجيب، نمانده است یبه جادر تاريخ حجر 
  .اندفراموشی سپرده وبه باد بازی خود را سخنان  و اندشده

  ثور بن يزيد از تابع تابعين اهل شام. ٩
كان جده قتل : گويدعد مىابن س. است پنج حديث روايت كردهاو  امام بخارى از

جد  ١؛ ال أحب رجال قتل جدي: يوم صفين مع معاوية فكان ثور إذا ذكر عليا قال
دوست : گفتكرد مىعلى را ياد مىوقت  ثور هر و ثور همراه معاويه در صفين كشته شد
ثقة : گويدمىاو  باز ابن حجر در موردوجود  با اين. ندارم مردى را كه جدم را كشت

  ٢.  انه يرى القدرثبت اال
  : در صحيح بخارى حديث در بخشيده شدن يزيد استاو  از جمله روايت

  مغفور له بودن يزيد بن معاويه وامام بخاری 
جيش من أمتی اول  :يقول 6ها سمعت النبی أن: عمير بن اسود عن ام حرام

أنت : أنا فيهم؟ قال، قلت يا رسول اهللا: قالت أم حرام. جبوااو يغزون البحر قد
. جيش من أمتی يغزون مدينة قيصر مغفور لهماول  :6ثم قال النبی . فيهم
شنيده است كه  6حرام از پيامبر اكرم ام ٣؛ال: قال؟ أنا فيهم يا رسول اهللا: فقلت
  روند همانا برایاد میبه جه بحربه سوی  لين لشكری از امتم كهاو :اندفرمودهمی

 6حضرت ؟ ها خواهم بودمن نيز در بين آن: فتحرام گام. ها واجب گشته استآن 
لين لشكری از امتم كه به شهر قيصر او :فرمودند 6اكرم  سپس پيامبر. آری: فرمودند

  .  ...اندبخشيده شده، دهندجهاد انجام می

                                                 
  . ٥٧، رقم ٣٠، ص ٢. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١
  . ٨٦٣، رقم ٨٢، ص ١. تقريب التهذيب ابن حجر، ج ٢
  . ٢٩٢٤، ح ١٠٦٩، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب الجهاد والسير، باب: ما قيل في قتال الروم، ج ٣
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تيميه به آن در  و ابنکه ابن حجر در شرح اين حديث معنا کرده نانچ در اين خبر
 بخاری برای يزيد منقبتی از زبان پيامبر ،١استدالل کرده است بن معاويه دفاع از يزيد

 ؛كرده استبازگو را  مورد آمرزش خداوند متعال قرار گرفتن يزيد و نقل كرده 6 اكرم
  .اولين لشكرى كه به قيصر حمله كرده امير آن يزيد بوده است گويند:میزيرا 

اين موضوع دو خبر نقل دست به عمل عجيب زده؛ زيرا در  زبا امام بخاری: اوال 
اين حديث با همين يك سند روايت شده است كه : ثانياً. كرده كه با هم همخوانى ندارند

اين خبر كه : ثالثاً و. سخن به ميان آمده است، مغفور لهم و در آن از غزوه مدينه قيصر
ثور  و نخالد بن معدا و در تمام اسانيد آن عمير بن االسود، استتنها با يك سند نقل شده 
سه لفظ جعلی از جانب رجال اهل شام در : رابعاً. نداهل شام از بن يزيد هستند كه همگی

اجب گشتن و. ٣. هامورد آمرزش قرار گرفتن آن. ٢. ذكر مدينه قيصر. ١: اين خبر است
اين غزوه را ظاهراً  و كه ابن حجر معنا كرده است چنان، بهشت برای اهل غزوه بحر

 و اين خبر را هيچ يك از كتب مسانيد: خامساً ٢.عثمان انجام داده استمعاويه در زمان 
 »المثانیو اآلحاد«عاصم در ابی و ابن طبرانی و تنها حاكم و اندصحاح نقل نكرده و سنن

  . اندنقل كرده
كه در است حرام نقل شده خود ام و دقت داشته باشيم كه با اسانيد متعدد از انس

  به  و لی غزوه بحر است خبر دادهاو كهدر آن  فتح و غزوه واز د 6 اكرم ها پيامبرآن
  و ديگران  خبر را بخاریو آن . لی حضور خواهی داشتاوتو در : اندحرام فرمودهام

، از قبيلآن هيچ ذكری از اين جعليات اهل شام و در  اندبا اسانيد متعدد روايت كرده
متن اين  و همچنين. نيامده است، هان آنبود ممغفور له وها واجب شدن بهشت برای آن

اختالف  وبا هم تفاوت  6پيامبر اكرم  وحرام جواب بين ام ودر سؤال ، حديث با آن

                                                 
  ؛ منهاج السنه ابن تيميه.٧٤، ص ٦البارای، ج . فتح ١
  . ٧٥، ص ٦. فتح الباری ابن حجر، ج ٢
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   ١. دارند
باز هرگز شامل ظالمانی امثال ، فرضا اگر اين عبارات از جعليات اهل شام نباشد

- اشاره كرديم فرموده در حديث اصلی كه 6زيرا پيامبر اكرم ، يزيد نخواهد شد ومعاويه 

(غزوه  حجر بيان كرده است كه در غزوه بحر و ابن. دهندامتم اين غزوه را انجام می: اند
ابوايوب غزوه قسطنطنيه نيز و در  ٢.اندابودردا حضور داشته وبرزگانی مانند ابوذر  قبرس)

  همچنين در شرح حال ابوايوب انصاری در. اندحضور داشتهاو  امثال و
. از دنيا رفته است. ق. ه ۵۰سال او  :اندگفته» االصابه«و» سير اعالم النبالء«ای هكتاب 

 لذا، سال داشته است ۲۰يزيد در آن زمان  و بوده. ق. ه ۵۰غزوه قسطنطنيه سال ، بنابر اين
كردند حاضر بعيد است كه بزرگان صحابه مانند ابوايوب كه حتی با معاويه مخالفت می

، بنابر اين. سال شده باشند ون سن نيز در آو آن ن فرد كم عقلی امير شدن يك چنيبه 
هيچ ، گرچه آن، جعلی باشد كالً، در اين غزوه يزيدامير بودن  واحتمال دارد حضور 

  .تواند برايش باشدمنقبتی نيز نمی

  حصين بن نمير. ١٠
  . است روايت كرده دو حديثاو  امام بخارى از

ين بن ص(ح محصنلم ال تكتب عن أبي :قلت ألبی: قال بن أبی خيثمة 
او  به نزد: گويدابوخيثمه مى؛ فلم أعد إليه ييحمل على عل وأتيته فإذا ه: قال؟ نمير)
   ٣. نرفتماو  ديگر به نزد و كند برگشتمديدم كه به على حمله مى و رفتم

                                                 
، ١٠٢٧، ص٣. صحيح بخاری، كتاب الجهاد والسير، باب: الدعا بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، ج ١

 ٣٦١، ص٦؛ مسند احمد، ج٧٠٠٢و ٧٠٠١و ٦٢٨٩و ٢٨٩٤و ٢٨٧٧و ٢٨٠٠و ٢٧٩٩و ٢٧٨٩و ٢٧٨٨ح 
   ... .؛ وسنن ترميذی، نسائی و١٩١٢، ح ١٥١٨، ص ٣مسلم، ج ؛ صحيح ٤٣٥و
  . ١١٩٧١، رقم ٣٧٦، ص ٨. االصابه ابن حجر، ج ٢
  . ٦٨٢، رقم ٣٣٧، ص ٢. تهذيب التهذيب، ج ٣
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  ١. ثقه استاو  و يعنى رمى به نصب شده؛ ال باس به رمی بالنصب: گويدابن حجر مى

  سائب بن فروخ. ١١ 
  ٣.بود 6مبغض آل پيامبر او  ٢.مائل به بنى اميه بوداو  .است روايت كردهاو  از دو حديثبخارى 

  هزياد بن جبير بن حب. ١٢
  . است چهار حديث با مكررات روايت كردهاو  امام بخارى از

يا أبا محمد أن أبا سعيد : الحسين فقلت لهو كان زياد بن جبير يقع فی الحسن
زياد بن جبير امام ؛ الحسين سيدا شباب أهل الجنةو الحسن: قال 6حدثنی عن النبی 

برای من  6گفتم: ابوسعيد از پيامبر او  به و من دادرا دشنام مى Αحسين و امام  Αحسن 
  ٤. سرور جوانان اهل بهشت هستند وحسين دواند: حسن حديث نقل کرد که فرموده

  بی كوفی از تابعينبن مالك ثعل هزياد بن عالق. ١٣
  . روايت كرده استاو  امام بخارى نه حديث از 
  ابن حجر ٥.منحرف بود 6از اهل بيت پيامبر ؛ 6 النبي كان منحرفا عن اهل البيت 

   ٦. نواصب محسوب شده استو از ثقه او ؛ رمی بالنصبثقه : گويدمی 

                                                 
  . ١٣٩٥، رقم ٢٢٤، ص ١. تقريب التهذيب ابن حجر، ج ١
  . ٣٩٠، ص ٣. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٢
  . ١١٥. العتب الجميل ابن عقيل، ص ٣
  . ٦٥٨، رقم ٣٠٨، ص ٣. تهذيب التهذيب، ج ٤
  . ٦٩٣، رقم ٣٢٧، ص ٣. همان، ج ٥
  . ٣٢٢، ص ١. تقريب التهذيب، ج ٦
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  از تابعين شامعمرو عبداهللا بن زيد بن  هقالبواب. ١٤ 
  . روايت كرده استاو  حديث از ٩٣يش از بخارى ب 
 او از و كردبه علی حمله مى؛ عنه شيئا قط ولم يرو كان يحمل على علی: قال العجلی 

بر اين مضافاً  پس ٢.كردتدليس مى او .يدلس وهو: گويدذهبى مى ١. نيز روايت نكرد ىحديث چهي
حكم و بقيه  موصول» صحيح بخاری« دراو  تنها ده حديث و از نواصب است مدلس نيز استاو  كه

  . روايت كرده است» معنعن«ها را زيرا تمام آن؛ منقطع دارد

  ىابوعبدالرحمن كوف هعبد اهللا بن حبيب بن ربيع. ١٥
ا كه بعداست روايت كرده او  حديث از ٢٣و بخارى  به دنيا آمده است 6 اكرم زمان پيامبر وا

  . اشاره خواهد شداو  دو حديث به
أنشدك اهللا متى أبغضت عليا أليس : قال رجل البی عبدالرحمن: قال عن عطاء

 ٣؛ أما إذ نشدتنی اهللا فنعم: قال؟ ال أهل بيتكو حين قسم قسما بالكوفة فلم يعطك
علی را دشمن وقت  كه چه ودهم بگبه خدا سوگند مىتو را : گفتاو  يعنى مردى به

اهلت چيزى  و ونبود كه در كوفه به ت آيا پس از آن؟ را در دل گرفتىاو  كينه و داشتی
 گونهگويم) آری همين اكنون كه مرا به خدا سوگندم دادى (حقيقت را مى: گفت؟ نداد
  . است

يعنى ابوعبدالرحمن همراه علی در صفين  ٤؛ شهد مع علی صفين ثم صار عثمانيا
  . گشت (ناصبى) عثمانىو سپس  حاضر شد

                                                 
؛ سير ٣٨٨، رقم ١٩٨، ص ٥؛ تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٨٨٨، ص ٢. معرفة الثقات عجلی، ج ١

  . ١٧٨، رقم ٤٧١، ص ٤اعالم النبالء ذهبی، ج 
  . ١٧٨، رقم ٤٦٩ص  ،٤. سير اعالم النبالء، ج ٢
  . ١٠٠، ص ٤؛ شرح نهج البالغه، ج ١٤٧. المنتخب من ذيل المذيل طبری، ص ٣
  . ٣١٧، رقم ١٦١، ص ٥. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤
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كان و حبان بن عطيةو كان عثمانياو لسلمیعبد الرحمن اوتنازع أب: گويندباز مى
لقد علمت الذی جرأ صاحبك على الدماء : عبد الرحمن لحبانوفقال أبيا وعل

دون تجو روضة كذا وتئا« :الزبير فقالو 6بعثنی النبی: يعنى عليا سمعته يقول
نی لم يعط: الكتاب قالت: فأتينا الروضة فقلنا. »بها امرأة أعطاها حاطب كتابا

ال : جردنك فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقالاوال لتخرجن: فقلنا
لم يكن أحد من أصحابك و ال ازددت لإلسالم إال حباو اهللا ما كفرتو تعجل
لم يكن لی أحد فأحببت أن و مالهو له بمكة من يدفع اهللا به عن أهلهو إال

فق دعنی أضرب عنقه فإنه قد نا: قال عمر 6أتخذ عندهم يدا فصدقه النبی 
فهذا الذی . »ما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم«: فقال
او  ابوعبدالرحمن كه عثمانى بود با حبان بن عطية كه علوى بود نزاع كردند ١؛جرأه

دانستم كه چه چيز صاحبت يعنى علی را به ريختن خون مردم جسور : به حبان گفت
نقل كرده كه خداوند شايد در باره اهل بدر  6 از پيامبراو  كهاينو آن ... كرده

  . خواهيد انجام دهيدفرموده باشد كه هر چه مى
به روشنى استفاده  Αنسبت اميرالمؤمنيناو  بغض و از اين حديث نيز عالمت نصب

گذشته ثابت شد که اهل سنت از برخی نواصب به عثمانی كه در مضافا بر اين شودمى
  . اندکردهمیتعبير 

بخاری چنين سخنانی را روايت كرده تا نوعی تنقيص در   شما توجه كنيد كهالحا
 6اكرم به هيچ يك از اخبار پيامبرولی ، را از زبان ديگران بيان كند Αمورد اميرالمؤمنين
شود كه جنگ با ناش متوجه اشاره ندارد تا خواننده Αهای اميرالمؤمنين در مورد جنگ

                                                 
، ٣. صحيح بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب: اذا اضطر الرجل الی النظر في شعور اهل الذمة، ج ١
؛ ٦٥٤٠، ح٢٥٤٢، ص ٦، ج ٥٩٠٤، ح ٢٣٠٩، ص ٥، ج ٣٧٦٢، ح ١٤٦٣، ص ٤، ج ٣٠٨١، ح ١١٢٠ص

  . ٣١٣، رقم ١٥١، ص ٢تهذيب التهذيب، ج 
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  . حكمش چيست Αاميرالمؤمنين 
به او  شود كهروشن مى و كندرا ثابت مىاو  پس اين سه خبر فوق ناصبى بودن

 و سخنو چنين  كينه آن حضرت را به دل گرفته Αعدم تحمل عدالت اميرالمؤمنين دليل
با آگاهى از جنگ آن حضرت در  گرنه واست  اشكال را متوجه آن حضرت كرده

  . شدهمراه آن حضرت در صفين حاضر نمى، جمل
  ين نقل چنين حديثی از تناقضات ديگر امام بخاری در صحيحش پرده چنهم

مل حديث روايت كرده كه خواهد آمد در رابطه با جنگ جنچنااو  زيرا؛ داردمیبر 
 و د قاتلدر روی هم قرار گير وبرای جنگ ر مسلمان وبه اين معنا كه هرگاه داست 

اهل  Αرالمؤمنين يمهمراه اصفين  و های جملجنگو در  مقتول در جهنم خواهد بود
يا  و ها اهل جهنم هستنداين ؟صحيح است وحاال كدام يكی از اين د. بودندفراوان بدر 

  ! هر چه بكنند بخشيده شده است
  : او نشانه دروغگويى

رمضان را  هشتاد: گويدمی او ١؛صمت هللا ثمانين رمضان :عن أبی عبد الرحمن
از صحابه او  زيرا؛ كندرا ثابت مىاو  ويىاين سخن دروغگ. برای خدا روزه گرفتم

يعنى شايد در سال ؛ به دنيا آمده 6 اكرم پس در آخر حيات پيامبر. استمحسوب نشده 
پس  ٢،است از دنيا رفته هشتادقبل از و يا  ٧٤يا  ٧٣شده كه در سال  و گفته. هجرى دهم

ما : گويدسخن مى ذهبى نيز بعد از نقل اين. رمضان را روزه گرفته است هشتاد چگونه
. آن همه را روزه گرفته باشداو  كنم كهاعتراف نمى و يعنى فكر ٣؛ اعتقد صام ذلك كله
 هشتاد: گويدمىولی ، است سال عمر كرده هفتادحد اكثر او  شود كهبا اين بيان ثابت مى

                                                 
. تهذيب التهذيب ابن حجر، ١٨٧، ص ١. تاريخ الصغير بخاری، ج ١٧٥، ص ٦. طبقات الكبرى، ج ١
  . ٩٧، رقم ٢٧١، ص ٤. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣١٧، رقم ١٦١، ص ٥ج
  . ٩٧، رقم ٢٧١، ص ٤ج  . سير اعالم النبالء ذهبی،٢
  . ٩٧، رقم ٢٧١، ص ٤. همان، ج ٣
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که در حديث دوم او خواهد آمد او در چنانالبته . سال روزه ماه رمضان را گرفته است
  نيز تصرف کرده و معنای آن را تغيير داده است. 6حديث پيامبر اکرم 

  : در صحيح بخارىاو  دو حديثاما 

  به بهشتبن عفان بشارت عثمان  وحفر چاه 

 أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم: عن أبی إسحاق عن أبی عبد الرحمن. ١
ن رسول اهللا ألستم تعلمون أ 6ال أنشد إال أصحاب النبی و أنشدكم باهللا: قالو
من جهز : فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال. لجنةمن حفر رومة فله ا: قال 6

عثمان زمانی كه  ١؛فصدقوه بما قال: فجهزته قال. جيش العسرة فله الجنة
تنها از اصحاب  و مندهم شما را به خدا سوگند می: محاصره شد به مردم گفت

هر كه رومه را : فرمود 6نيد كه پيامبر دامگر نمی. خواهم كه پاسخ دهندمی 6پيامبر 
  مگر . من آن را حفر نمودمو جايگاهش بهشت است؟، حفر كند

جايگاهش بهشت ، هر كه لشكر عسره را تجهيز كند: فرمود 6دانيد كه پيامبر نمی
  .را تصديق كردنداو  پس حاضرين. من آن را تجهيز كردم و؟ است

بخاری باز در اين موضوع دچار تناقض شده؛ چه بايد دقت داشته باشيم که قبل از هر 
 فَيكُون رومةَ بِئْر يشْتَرِى من« :6 النَّبِى قَالَ عثْمان وقَالَگويد: زيرا در جای ديگر می

هلْوا ديهالَِء فكَد ينملسا. »الْماهفَاشْتَر انثْم6گويد: پيامبر يعنی در اين خبر می ٢ .ع 
  خرد، پس عثمان آن را خريد.که چه کسی اين چاه را (از صاحبش) میفرمودند 

  لى شعبه و، است ديگر معنعن از عثمان روايت كردهدو حديث  ابوعبدالرحمن

                                                 
، ٣. صحيح بخارى، كتاب الوصايا، باب: اذا وقف ارضا او بئرا واشترط لنفسه مثل دالء المسلمين، ج ١

  . ٢٧٧٨، ح ١٠٢١ص 
  . مساقاة، باب في الشرب. صحيح بخارى، كتاب ال٢
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  . از عثمان حديث نشنيده استاو  ١؛ لم يسمع من عثمان: گويدمى
سمع من : ليس تثبت روايته عن علی فقيل له: بن أبی حاتم عن أبيهاوقال 

و از  يعنى روايتش از علی ثابت نيست ٢؛ لم يذكر سماعاو روى عنه: قال؟ انعثم
در صحيح او  روايت نوزده، با اين بيان ابوحاتم. عثمان نيز شنيدنش را ذكر نكرده است

 شانزدهو زيرا با حديث فوق سه حديث از عثمان؛ ضعيف خواهد بود و بخارى منقطع
همه رواياتش در صحيح بخارى از عثمان  وت اس روايت كرده Αحديث از اميرالمؤمنين 

  . معنعن است نيز اكثراً Αميرالمؤمنين او از  معنعن
هم از بعض و اين: گويداز دالئل باطل بودن حديث فوق اين است كه ابن بطال مى

كه حفر كرده نه اين، است معروف اين است كه عثمان آن چاه را خريده و روات است
   ٣. باشد

سيف بن  و از همين راوى ناصبى، تصديق ديگران و احتجاج عثماناين خبر يعنى 
كند كه عثمان اين اهد ذكر مىچندين ش حجر نيز و ابناست  عمر كذاب روايت شده

و  گرددباطل بودن اين خبر از اين طريق نيز ثابت مى ،بنابر اين، استچاه را حفر نكرده 
فرمودند: هرکه آن را  6يامبر اکرم پدر آن خبر كه وارد شده عثمان آن را خريده است 

بايد دقت داشته باشيم  ،گذشته از صحت و سقم اين خبرالبته  بخرد بخشيده خواهد شد.
اند تا جايی که بخشش فراوان بوده و که سعد بن عباده و فرزندش قيس بن سعد اهل خير

چگونه جود با اين و ٤.ورزيدندبخل می فرزندم قيس خليفه اول و دوم بهگويد: سعد می
ممکن است که چنين موضوعی را حضرت خواسته باشند و اهل مدينه که امکاناتشان 

                                                 
  . ٩٧رقم  ٢٦٩، ص ٤ء، ج . سير اعالم النبال٣١٧ر١٦١، ص ٥. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٣٢٢١، رقم ٤١٠، ص ١٤؛ حاشيه تهذيب الكمال، ج٣١٧ر١٦١، ص ٥. تهذيب التهذيب، ج ٢
  . ٣٠٥، ص ٥. فتح البارى ابن حجر، ج ٣
 ٤١٤، ص ٤٩، شرح حال قيس بن سعد؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٠٦، ص ٣سير اعالم النبالء، ج . ٤

  اند.چندين خبر نقل کرده
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بيشتر از عثمان و امثالش بوده آن را بر عهده نگرفته باشند و آن هم با وجود خير و 
  چنانی که در باره قيس بن سعد وارد شده است.های آنبخشش

  اما خبر دوم ابوعبدالرحمن
ما  :6 النبینی أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال دع: عمر قال.. .× عن علي. ٢

فقد وجبت لكم  اعملوا ما شئتم: يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال
؛ بده گردن اين منافق را بزنم اجازه: گفت 6 اكرم به پيامبر بن خطاب عمر...  ١؛الجنة
شايد خداوند به  ،دانیچه می وت: فرمودند 6حضرت . نفاق پيشه كرده استاو  همانا

، همانا بهشت برايتان خواهيد انجام دهيدهر چه می: فرمود واهل بدر نظری كرد 
  .گشته استواجد 

 روايت كرده »معنعن«×  اميرالمؤمنيناين حديث را گاه از  سلمى ابوعبدالرحمن
بهشت را واجب کردم و يا شما  :هگاهی هم گفتو  »سمعته«گاه هم  و »قال«گاه با لفظ  و
غير ها در تمام كتابثانيا: اين حديث را  .كه اين خود نشانه اضطراب است بخشيدم، را

 عمر بن خطاب، ابن عباس و ابوهريرهاز چنين هم و ٢ابوعبدرحمان سلمى از اميرالمؤمنين
؛ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم...«: فرمودند 6كرماپيامبر ه اند کچنين روايت کرده
در تمام  که اشاره شدچنان ».مديبخش را شمامن م دهيد همانا خواهيد انجاهر عملى مى

بر شما بهشت واجب «را با لفظ اين حديث تنها ابوعبدالرحمن سلمی ناصبی  هاکتاب
نيز اين حديث را با لفظ  × گران حتی از اميرالمؤمنينروايت كرده است و دي »شد

به × فظ را از اميرالمؤمنين که بخاری باز با تناقض هر دو اين ل اندفوق روايت کرده
  . عنوان احاديث صحيح در صحيحش وارد کرده است

  گويد: میو در رد برداشت ابوعبدالرحمن سلمی ابن جوزی در باره اين حديث 
                                                 

و باب  ، كتاب الجهاد والسير، باب: اذا اضطر الرجل الی النظر في شعور اهل الذمة،. صحيح بخارى١
  . ٦٩٣٩و  ٦٢٥٩و  ٣٩٨٣ح  فضل من شهد بدر،

  . ٤٨٩٠و  ٤٢٧٤و  ٣٠٠٧  ح الجاسوس، ، باب:. صحيح بخارى، كتاب الجهاد٢
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 غفـرت  فقـد  كانت ما المتقدمة أعمالكم لتكن: الحديث معنى أن يعلم أن وينبغي
 وحاشـاهم  بـدر  أهل من وقع ول أتراه لك، يتضمنه فال سيأتي ما غفران فأما .لكم

: قلنا لو ثم .المعاصي فكذلك به؟ يؤاخذون كانوا أما -معصومين ليسوا إذ- الشرك
الزم اسـت روشـن    ١؛الغفـران  إلـى  مآلكم أن فالمعنى سيأتي، ما غفران يتضمن إنه

ی شما هـر چـه باشـد مـن آن را بـرای      اعمال گذشتهگردد که معنای حديث چنين است: 
ی اين حديث و عمل ضـامن بخشـش گناهـانی کـه بعـد از ايـن مرتکـب        شما بخشيدم، ول

 -ها معصـوم نيسـتند  چون آن– شوند نخواهد شد. فرضا اگر اهل بدر مرتکب شرک شوند
  .و همچنين اگر مرتکب گناه شوند !؟به خاطر حضور در بدر مئاخذه نخواهند شد

ر اشكالى هر بدرى هر كارى بكند ديگگفته شود اين برداشت غلط است كه  پس
که اين اين و هم است با روح اسالم مخالف هم چنين برداشتی از اين حديثزيرا  ؛ردندا

افرادى در بدر حضور داشتند كه  شود؛ چونحديث به هيچ وجه شامل هر بدری نمی
  : دشخواهيم آشنا  نمونهچند  ادر زير ب. اندمنافق بوده
: القائل يوم احد وهو كان منافقاو احداو شهد بدراو ليس له عقبو: معتب بن قشير. ١

احد حضور  و در بدراو  .معتب ابن قشير ٢؛ قيل انه تابو كان لنا من االمر شئ ما قتلنا ها هنا ول
جا كشته اگر ما حق بوديم اين«: اوست كه در جنگ احد گفت و جمله منافقين استو از  داشت
 حجر و ابن نگفته نماند كه هيثمى. است دهكر بهوتاو  گفته شده كه: گويدن حجر مىبا ».شديمنمى

  . را ترور كنند 6 پيامبر اکرم خواستنداند كه در عقبه مىرا جزء كسانی نام بردهاو 
مسطح بن أثاثة ابن عباد المهاجری البدری المذكور فی قصة : نويسدذهبى مى. ٢

                                                 
  . ١٢٩، ص ١. صيد الخاطر ابن جوزى، ج ١
، ١؛ مجمع الزوائد، ج٤٤١، ص ١االستيعاب ابن عبدالبر، ج ؛ ٤٦٤، ص ٣. طبقات الكبرى ابن سعد، ج ٢

  ؛ تفسير طبرى ذيل آيه مذكور. ٨١٣٧، رقم ١٣٨، ص ٦؛ االصابه، ج ١١٠ص 
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. ستان افك همدست بودهمسطح ابن اثاثه مهاجر بدری كه در دا ١؛ ثالثينو االفك توفی سنة أربع
  . نسبت مردود است كه در بخش آخر كتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت)و (البته اين داستان

. احد شركت كردو ثعلبه بن حاطب در بدر ٢؛ احداو ثعلبة بن حاطب شهد بدرا. ۳
لنكونَن من و قَنومنهم من عاهد اهللا لَئن آتانا من فضله لَنَصَد«: نزل فيه و
  بعضى از ٣؛»هم معرضونو تولَّواو من فضله بخلوا به لصالحين فلما آتاهما

قطعاً اگر خداوند ما را از فضل خود روزى دهد «: ها با خدا پيمان بسته بودند كهآن
اما هنگامى كه خداوند از فضل خود ، صالحان خواهيم بودو از ؛ صدقه خواهيم داد

  . ۷۶و ۷۵، توبه !برتافتند روىو دندسرپچى كرو رزيدندو بخل، ها بخشيدبه آن
 6 كسى است كه از رسول خدااو  .خبر داده استاو  قرآن از نفاق ،در ادامه

زكات مالش را خواهد  وا و خواست برايش دعا كنند تا خداوند برايش مال عطا فرمايد
و  نكرد زكات مالش را ادا و ثروتمند شد وا و حضرت دعا كردنداو  رارپس از اص. داد
زكات را قبول او  از، خلفاء پس از آن حضرت و 6از نزول اين آيه ديگر رسول خدا عد ب

  . نكردند

  عبداهللا بن سالم االشعری شامی. ١٦
از او  ٤؛ رمی بالنصب: گويدابن حجر مى. روايت كرده استاو  حديث از سهامام بخارى  

جعل و عمرو تل ابی بكرعلى ق اعان علي: كان يقول: داودعن ابی. است نواصب محسوب شده

                                                 
  . ٣٥٥، ص ٤؛ اسد الغابه ابن اثير، ج ٢٠، رقم ١٨٧، ١. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١
؛ الثقات ابن ١٨٦٧، رقم ٤٦١ ، ص٢؛ الجرح والتعديل، ج ٤٦٠، ص ٣. طبقات الكبرى ابن سعد، ج ٢

  . ٤٦، ص ٣حبان، ج 
  ، وديگران. ٣٨٨، ص ٢؛ تفسير ابن كثير، ج ١٣٢٠٨الی  ١٣٢٠٤، ح ٢٤٠ص  ١٠. تفسير طبرى، ج ٣
، رقم ٥٥٦، ص ١؛ من له رواية فی كتب الستة ذهبی، ج ٤٩٥، ص ١. تقريب التهذيب ابن حجر، ج ٤

  . ٤٣٨رقم ، ٤٢٦، ص ٢؛ ميزان االعتدال ابن حجر، ج ٢٧٣٦
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 و عمر كمك كرد و علی بر قتل ابوبكر: گفتابن سالم هميشه مى: گويدابوداود مى ١؛ ابوداود يذمه
  . كردرا مذمت مىاو  لذا ابوداود

  حازمقيس بن ابی. ١٧
 6 اكرم از كسانى است كه زمان پيامبراو  .است روايت كردهاو  حديث از ٨٤امام بخارى  

  : گويندمىاو  در مورد. تاس مسلمان شده
او  ٢؛لذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنهو كان يحمل على علي
او  اين جهت بسياری از قدمای اهل كوفه از اخذ روايت و به كردپيوسته به علی حمله مى

او  اند: ولی مشهور اين است كهدر توجيه اين مطلب گفته. نداهخودداری كرد و دوری
   ... .داشت ورا بر علی مقدم مىعثمان 

را ×  با اميرالمؤمنيناو  واقعيت داشتن دشمنى و استواقعيت  يك نوع پنهان كردن، اين توجيه
  . كندخبر ذيل نيز ثابت مى
ألنی : قال؟ ألی شيء أبغضت عليا: قيل لقيس بن أبی حازم: قال األعمش
 رسولهو ل كذب اهللانفروا معی إلى بقية األحزاب إلى من يقو: سمعته يقول

چرا علی را  :به قيس گفته شد: گويداعمش مى ٣؛رسولهو نحن نقول صدق اهللاو
لشكرش در جنگ صفين)  و چون شنيدم كه (در باره معاويه: گفت؟ دارىمیدشمن 
حركت كنيد همراه من به طرف باقى مانده مشركان بدر به سوى گروهى : گفتمى

رسولش راست  و خدا: گوييممىو ما  فتندرسولش دروغ گ و خدا: گويندكه مى
  . گفتند

                                                 
  . ٤٣٨، رقم ٤٢٦، ص ٢؛ ميزان االعتدال، ج ٣٩٢، رقم ٢٠٠، ص ٥. تهذيب التهذيب، ج ١
، ٨؛ تهذيب التهذيب، ج ٦٩٠٨، رقم ٣٩٣، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج  ٣٥٢، ص  ١٠. فتح البارى، ج ٢
   .٦٩٠٨، رقم ٣٩٣، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ١٤، ص ٤٢؛ تهذيب الكمال مزی، ج٦٩١، رقم ٣٤٨ص
  . ١٣٢٣، رقم ٥٦٥، ص ٢. السنة عبداهللا بن احمد، ج ٣
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و سند  صحيحى دارد و سندهای زياد و از غير قيس نيز روايت شده خبراصل اين 
  . خبر فوق نيز صحيح است

يحيى  و عقلش را از دست داد و بيش از صد سال عمر كرد: اندهمچنين در مورد قيس گفته
را منكر او  اصحاب ما: گويديعقوب سدوسى نيز مى ١. را منكر الحديث نيز گفته استاو  قطان

  ٢. اندالحديث خوانده
  : بخارى از قيس روايت كرده خبر ذيل استاز جمله احاديثی كه 

   بن خطاب عزت مسلمين با اسالم عمر
ما زلنا أعزة منذ أسلم : عن قيس بن أبی حازم عن عبد اهللا بن مسعود قال

  . رد ما عزيز شديموآ ى كه عمر اسالماز زمان: است ابن مسعود گفته ٣؛عمر
نيز به واقعيت ، اعتماد كرداو  شود بهنمى و كه از قيس استعالوه بر اين خبراين 

  : اوال زيرا؛ دهداساس بودن آن شهادت میبى و باطل
و يا بعثت مسلمان شده  ٩، عمر بن خطاب سال سنت بنابر دالئل متقن در كتب اهل

ها سال 6پيامبر اکرم  واسالم كند كه اخبار اهل سنت بيان مىزيرا  ٤؛هجرت كمى قبل از
عزيز  6 پيامبر اکرمقبل از مسلمان شدن عمر بن خطاب با مسلمان شدن حمزه عموی 

  .ه استگشت
شـق ذلـک علـی    واسـالم   و اهـل  6فلما أسلم حمزة عز به النبـي  گويند:می

                                                 
، ٣؛ ميزان االعتدال، ج١٤، ص ٤٢؛ تهذيب الكمال، ج٦٩١، رقم ٣٤٨، ص ٨. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٦٩٠٨، رقم ٣٩٣ص
  . ٦٩٠٨، رقم ٣٩٣، ص ٣. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢
 ٣٦٨٤، ح١٣٤٨، ص ٣اب، ج . صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخط٣
  . ٣٨٨٣و
  مراجعه شود.» الصحيح من السيره«. براى آشنائى با دالئل آن به كتاب ٤
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دين اسالم عزيز گشـت   و 6م پيامبر اکراو  مسلمان شد به وسيله وقتی حمزه ١المشرکين؛
را و رجـالش   مطلب برای مشرکين گران تمام شد. هيثمی سند خبر خـود را مرسـل  و اين 

  رجال صحيح خوانده است.
غـرق   ودر جمع مشرکين کتـک زد   ،6پيامبر اکرم  حمزه ابوجهل را به خاطر آزار و
 و رجالمرسل را  ودو هر داستان در اين موضوع ذکر کرده  وهيثمی د ٢کرد. شدر خون

  صحيح معرفی کرده است.ش را رجال ديگری را رجال ويکی را ثقات 
 ائمـه را  اميرالمـؤمنين و در باره  و متواترق مسلم بن کثير که به راحتی خيلی از حقايا

 ٣فکان حمزه ممن عز اهللا به الدين؛گويد: کند، در اين موضوع میانکار می وتکذيب 
  د. گردانيعزيز او  اسالم را به وسيله تعالم حمزه از کسانی بود که خداوند

فاظهر يابن أخي دينك، فواهللا ما گفت:  6همچنين اين حمزه بود که به پيامبر اکرم 
دينـت را آشـکار    ،؛ پسـر بـرادر  أني علـى ديـن االول  وأحب أن لي ما أظلته السماء 

» االصابه« و» ير اعالم النبالءس«در شرح حال حمزه در کتاب و ذهبی ابن حجر  ٤ ... .بکن
بعد از آن،  6در نصرت پيامبر اکرم او  مالزمت و بهاو  عزيز گشتن اسالم با مسلمان شدن

  اند.تصريح کرده
شود؛ زيرا از کتب مکتب سيره عمر بن خطاب عکس اين خبر ديده می در: ثالثا

 ربرابو در گير شود که خليفه دوم در واقع نسبت به مسلمين سختاهل سنت استفاده می
  ذکر  ،واقعيت تلخ وبرای اين د نمونهکه چند  ه استغير مسلمين چنين صفتی نداشت

  کنيم: می

                                                 
  .٢٦٧، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٢٨٨و ٢٣٠، ص ١. البدء والتاريخ، ج ١
؛ تاريخ ٢٦٧، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٩، ص ٣؛ طبقات الکبری، ج ٢٨٨، ص ١. البدء والتاريخ، ج ٢

  .٤٥، ص ١بی، ج االسالم ذه
  .٤٥، ص ٣. البدايه والنهايه ابن کثير، ج ٣
  .٤٥، ص ٣؛ البدايه والنهايه، ج ٣١٢، ص ١؛ سير ابن هشام، ج ٧٢، ص ٢. تاريخ طبری، ج ٤
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  جنگ احدفرار از . ۱
: گفتمی، كردروز احد را ياد میوقتی  ابوبكر پيوسته: گويدالمؤمنين عايشه میام

پس از  :گفتمیو كرد به نقل كردنسپس شروع می. اش برای طلحه بودآن روز همه
ن حاكم سه سند اي ١.برگشتم 6كسی بودم كه به سوی پيامبر اول  من، ار مردم در احدفر

  . است ها بودهن است كه خليفه دوم نيز جزء آناين قرينه بر آ. صحيح دانسته است خبر را
و  انصار رسانيد و طلحه در بين مردانی از مهاجر و انس بن نضر خود را به عمر

  را چه  6حيات پس از پيامبر : گفت. كشته شد 6پيامبر  :گفتند؟ ايدچرا نشستهگفت: 
سپس . بميريد، برای آن جان داد 6چه پيامبر به خاطر آنبرخيزيد پس شما نيز ؟ كنيدمی

  ٢. همگی به ميدان جنگ برگشتند
پدر : گفت، عمر بن خطاب در زمان خالفت خويش چون به اين داستان اشاره كرد

 ،كشته شد 6پيامبر : گفتيمابوبكر می و در حالی كه من، اين (انس بن نضر) روز احد آمد
اگر پيامبر ؟ ايدنم كه نشستهيبكه شما را میاست چه شده ، ای عمر و ای ابوبكر: گفتاو 
  ٣. نخواهد مرد و خدا زنده استاست كشته شده  6

روز و گفت:  آيه فرار از جنگ احد را تالوت كرد و خطبه خواند بن خطاب عمر
صحيح قطعاً اين سند در متابعات  ٤ ... .به باالی كوه فرار كردم و من كرديم احد فرار
و هار سنن رجال چاو  كه بن شهاب تمام رجالش رجال صحيح است جز كليب و است

                                                 
؛ ١٥٥، ص٣؛ طبقات الكبرى، ج ٦، ح ٣؛ مسند طيالسی، ص ٩١، ح ١٠٦. الجهاد ابن مبارك، ص ١

 ٢٧٨، ص ٧؛ فتح الباری، ج ٥٦١٠و ٥١٥٩و ٤٣١٥، ح ٢٩، ص ٣المستدرك علی الصحيحين، ج 
  وديگران. 

؛ ٢١٨، ص١، سيره ابن حبان، ج ٣٠١، ص ١؛ سيره ابن اسحاق، ج ٣١، ص ٤. سيره ابن هشام، ج ٢
  . ٢١٠، ص ١؛ تاريخ االسالم، ج ٦٦، ص ٢تاريخ طبری، ج 

  آمده است.  ٢٨٣رقم ، ١٨، ج »سير اعالم النبالء«. شرح حال اين نويسنده در ٥٤. لباب اآلداب، ص ٣
  . ٨٨، ص ٢؛ در المنثور، ج ٤٢٩١، ح ٣٧٥، ص ٢؛ كنز العمال، ج ١٩٣، ص ٤. تفسير طبری، ج ٤
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  ١. و او از صحابه نيز خوانده شده است استثقه 
ار متفرق شديم (فر 6روز احد از اطراف پيامبر : گويددر خبر ديگر خليفه دوم می

  ٢ ... .مدمبه باالی كوه برآ و من كرديم)
حضرت ، اعتراض كرد 6 اكرم به پيامبر بن خطاب عمروقتی  در صلح حديبيه

در حالی كه من يكا ، مگر روز احد فرار خود را فراموش كرديد: فرمودنداو  خطاب به
مگر فالن روز را ؟ ...مگر روز احزاب را فراموش كرديد؟ كردمشما را صدا می يك

  ٣ ... .راست گفتند رسولشو خدا: مسلمين گفتند.. .فراموش كرديد؟
 و زهری از عروه با سه سند نقل كرده است و بيهقی اين خبر را از موسی بن عقبه

  . نقل كرده استبن خطاب اقدی اين خبر را از ابوسعيد خدرى از عمر و
  عجمی صلى مع و أول عربی ولعلی أربع خصال ه: گويدابن عباس می

الذی صبر معه يوم  وهو الذی كان لواؤه معه فی كل زحف وهو 6لنبی ا
علی  ٤؛الذی أدخله قبره وهو الذی غسله وهو المهراس انهزم الناس كلهم غيره

نماز  6همراه پيامبر که عجم است  واولين شخصی از عرب او  چهار خصال دارد؛
ست که در جنگ او وها پرچم اسالم دستش بود اوست که در تمام جنگ و خواند

را  6اوست که پيامبر  وفرار نکرد  وفرار کردند صبر نمود او  احد زمانی که همه جز

                                                 
  . ٨٠٨، رقم ٤٠٠، ص ٨. تهذيب التهذيب، ج ١
؛ وديگران به نقل از ابن منذر؛ مغازی ٨٠، ص ٢؛ در المنثور، ج ٤٢٩٠، ح ٣٧٥، ص ٢. كنز العمال، ج ٢

جا برگشته آنو از خليفه دوم به باالی كوه فرار كرده ، به همين معنا كه، ٣٢٠و ٢٩٤، ص ١واقدی، ج 
  است. 

،از عروه وزهری؛ تاريخ ١٥٠٦، ح ٢٣٥، ص ٤؛ دالئل النبوه بيهقی، ج ٦٠٨. مغازی واقدی، ص ٣
  . ٢٧١، ص ١االسالم، ج 

ل شرح حا ٣٣٥، ص  ١؛ االستيعاب، ج ٤٥٨٢، ح ١٢٠، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ٤
  .٤٨٠، ص ٢٠؛ تهذيب الكمال، ج  ٧٣و ٧٢، ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ×اميرالمؤمنين 
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  . وارد قبر نمود وغسل داد 
البته ابن تيميه ناصبی اين خبر را کذب دانسته و دليل خود را عدم به دست 

ها ذکر کرده، ولی به معنای اين بخش از سخن اميرالمؤمنين بودن پرچم در جنگ
جا اند که ما در ايناين عباس افراد زياد سخن گفته و در تأييد آن خبر نقل کرده

  ديگر به آن نخواهيم پرداخت.

  حنينفرار از ميدان جنگ در . ۲
 ابوسفيان بن حارث و عباسو علی: در حنين جز چهار نفر: ديگوحكم بن عتيبه می

آن ابن و در  استيز روايت شده شبيه اين خبر از انس ن ١. همه فرار كردند ،مسعود و ابن
سند آن را صالحی شامی ثقات  و رجال سندش صحيح استو مسعود را نام نبرده است

: آن انس گفته استو در  حسن دانسته »مسند ابويعلی«حسين سليم در حاشيه و دانسته
سند ابن  ٢. جنگيدمی 6ها بود كه در پيش روی پيامبر علی در آن روز شديدترين آن

  . كندخبر انس آن را تقويت میو يبه نيز مرسل صحيح استشابی
. ها فرار كردمنيز همراه آن و من مردم روز حنين فرار كردند.. .: گويدابوقتاده می

؟ است به مردم چه شده: گفتماو  و به برخوردمعمر بن خطاب به به ناگاه در بين مردم 
با اين بخاری اين خبر را  ٣. دبرگشتن 6سپس مردم به سوی پيامبر . كار خداست: گفت
آن را ناقص نقل نموده  ٤مورد ديگر وددر ولی جا نقل کرده است، ل در اينمکاولفظ 
  . سازدبه نوعی برای خواننده مشتبه  اسعی كرده فرار از جنگ رو

                                                 
  . ١٢٣، ص ٣، سيره حلبی، ج ٢٣، ص ٨؛ فتح الباری، ج ٥٥٢، ص ٨شيبه، ج . مصنف ابن ابی١
؛ سبل الهدی والرشاد شامی، ١٨٠، ص ٦؛ مجمع الزوائد، ج ٣٦٠٦، ح ٢٨٩، ص ٦. مسند ابويعلی، ج ٢
  . ٣٢٤، ص ٥ج
  . ٤٣٢٢، ح ١٥٧٠، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب قول اهللا تعالی: يوم حنين، ج ٣
  . ٤٣٢١ و ٣١٤٢. صحيح بخاری، کتاب فرض الخمس، باب من لَم يخَمسِ اَألسالَب، ح ٤
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و  جز ده نفر 6پيامبر و همراه  مسلمين روز حنين فرار كردند: اندباز نقل كرده
، ابوسفيان بن حارث، عباس، × علی: ند ازاقی نماند كه عبارتشده نه نفر با گفته
شده  و گفته زبير و ابن فضل بن عباس، لهبمعتب بن ابی، عتبه، ربيعه بن حارث، نوفل

  ١. ايمن نيز فرار نكرده استكه ايمن بن ام

  خيبر يهوديانفرار از . ۳
ث معه الناس إلى بعو إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر 6 سار النبى«: عن على قال

 ٢؛ يجبنهمو ونهأصحابه فجاءوا يجبنو هزم عمرقصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا اناو  مدينتهم
سپس . شدن اوبه طرف دشمن راو  گاهآن. پرچم را در روز خيبر به دست عمر دادند 6 پيامبر

رانش را عمر ياو خواندندمى ودر حالى كه يارانش عمر را ترس، برگشتندو از ميدان فرار كرده
  ).دانستندكدام ديگرى را سبب فرار از جنگ مىو هر (. خواندمى وترس

  » .اندبريده نقل كرده و سلمه بن اكوع، جابر، ابن عباس، اين خبر را اميرالمؤمنين
متقی نيز آن را حسن  و اندرا صحيح دانسته Αاميرالمؤمنين  نقل سندو ذهبی  حاكم

ه شرط مسلم صحيح دانسته و سند دوم جابر را كه و حاكم سند اول جابر را ب دانسته
گفته که داللت بر اند هيثمى سخنى در باره آن كرده تحاكم و ذهبى در موردش سكو

و  بدون نزاع صحيح استبن اكوع سند ثعلبی از سلمه دو  كند ومى حسن بودن آن سند
  . يك سند ابن عساكر از سلمه نيز در شواهد حسن است

به خدا ، آرى :گفت ؟مگر همراه ما در خيبر نبودى !ليلىواى اب... «: فرمودند Αن اميرالمؤمني... 
                                                 

؛ االستيعاب، ٢٧، ص٢؛ تاريخ طبری، ج ٦٢، ص ١؛ انساب االشراف، ج ٦٢، ص ٢. تاريخ يعقوبی، ج ١
  . ٢٢، ص ١٦شرح حال ايمن وعباس؛ تفسير فخر رازی، ج  ٢٤٤و ٤٠، ص ١ج 
؛ المستدرك علی ١٣٦، ص ٢؛ تاريخ طبرى، ج ٣٦٨٩٤ و ٣٦٨٧٩، ح ٥٢١، ص ٨شيبه، ج . مصنف ابن ابی٢

با سه سند؛ تاريخ ابن  ٥٠، ص ٩ با سه سند؛ تفسير ثعلبى، ج ٤٣٤٢ و ٤٣٤١ و ٤٣٤٠، ح ٤٠، ص ٣الصحيحين، ج 
، ٤٦٢ ، ص١٠ ؛ كنز العمال، ج١٢٤، ص ٩ ، ج١٥٠، ص ٦؛ مجمع الزوائد، ج٩٧ و ٩٣ و ٨٩ ، ص٤٢ عساكر، ج

  . ٣٠١١٩ ح
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ابوبكر . فتح خيبر فرستادو ابوبكر را براى جهاد 6 اكرم همانا پيامبر: فرمود. قسم كه همراه شما بودم
ميدان فرار و از  همراهانش پا به فرار گذاشتهو لى پس از اندكى خودو، همراه مردم حركت كرد

اكنون  هم: فرمودند 6 سپس پيامبر. نيز پا به فرار گذاشت وا و عمر را فرستاد 6 اكرم پيامبر. ردندك
پيامبرش را و نيز خدا وا و را دوست دارنداو  پيامبرشو دهم كه خداپرچم را به دست مردى مى

سراغ من  سپس كسى را به. كندفرار نمى وا و گرداندمىاو  يبخداوند پيروزى را نص. دوست دارد
. توانستم چيزى را ببينمنمىو كردمن آمدم در حالى كه چشمانم درد مى. مرا خواستند، فرستاده
  »... .دور فرمااو  سردى را ازو گرمى، خدايا« : فرمودندوده ياز آب دهان خود بر چشمانم مال 6 پيامبر

(با سه ، بريده، جابر، سابن عبا، سند) و(با د × اميرالمؤمنينرا  فرار شيخين از يهوديان خيبر
  ١. اندعمار روايت كرده و بن اکوع سلمه، ابوسعيد خدرى، ابوليلى، سند)

 سندش صحيح است و اندديگر روايت كردهو برخی  بزار و شيبهاين لفظ را ابن ابی
بقيه به . طبرى سند آن را صحيح دانسته است: گويدی همين لفظ میمتقی در باره و

اين داستان را نقل  »بدون پيروزی برگشتند و مر پرچم را گرفتندع و ابوبكر«: صورت
  را صحيح  خبرپنج سند اين  و هيثمى را خبرسه سند اين و ذهبى  حاكم. اندكرده
  . اندرا صحيح دانسته خبرز سند اين البانى ني وارنؤوط  و شعيب انددانسته

                                                 
، ١١١٣٨، ح ١٦، ص٣؛ مسند احمد، ج٣٦٨٨٣، ح٣٩٤، ص٧وج ٣٢٠٨٠، ح٣٦٧، ص٦شيبه، ج. مصنف ابن ابى١
الكبرى نسائى، ؛ سنن ٧٧٠، ح٢٢، ص٣، ج ٤٩٦، ح ٢؛ مسند بزار، ج ٢٣٠٨١و ٢٣٠٤٣، ح ٣٥٨و ٣٥٣ ص ،٥ ج

تا  ٤٣٣٧، ح ٤٠و ٣٩، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٨٦٠١و ٨٤٠٣تا  ٨٤٠١، ح ١٨٩و ١٠٨، ص ٥ج 
 ٧٧، ص ٧؛ معجم الكبير، ج ١١٧، ح ٤٣، ص ١؛ سنن ابن ماجه، ج ١١٧٢، ح ٢٦١، ص ٢؛ مسند رويانى، ج ٤٣٣٩
؛ تاريخ ٢٣٠٧، ح ١٥٢، ص ٣ط، ج ؛ معجم االوس٧٩٠، ح ٦٥، ص ٢؛ معجم الصغير، ج ٦٣٠٣و ٥٧٨٥، ح ٣٥٧و

، ٤٩٩، ص ٢؛ مسند حارث، ج ٣٠٥، ص٤؛ سيره ابن هشام، ج ١٢و ١١، ص ٣، ج ١٣٧و ١٣٦، ص٢طبرى، ج 
، ٦؛ مجمع الزوائد، ج ٦٤٢١، ح ٢٦٣، ص ٧؛ تاريخ الكبير، ج٦٩٦، ح ٧٠٨، ص ٢؛ مسند ابويعلى، ج ١٣٤٦ح
  . ٣٦٥، ص ٧؛ فتح البارى، ج ١٢٤، ص٩، ج ١٥١و ١٥٠ص



  ٢٢٧   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

  به مسلمين گيری عمر بن خطاب نسبتتخس 
ــه .۱ ــن  ب ــت   مناســبت در اي ــه مخالف ــاب ب ــک زدن وکت ــه دوم در حضــور  کت   خليف

بعد از رحلت آن حضرت کسانی را که بـرای گذشـتگان خـود     و همچنين 6پيامبر اکرم 
شد، ولی با اين وجود می وبه ر و، اشاره کرديم که با مخالفت حضرت رکردندگريه می

طر گريـه بـرای   بـه خـا  کاری مسلمين کتک نيز به آن روش و 6بعد از رحلت پيامبر اکرم 
 دامه داد.گذشتگان ا

، به خاطر ادای نماز نافله بعد از عصر اشاره کرديم که عمر بن خطاب مسلمين را .۲
 .آشنا شديمدر اين مورد  انصاری نيز ابوايوب نظرو با زد کتک می

  يـــين نمـــود عر بـــن خطـــاب را خليفـــه بعـــد از خـــود ت عمـــ ،لاو وقتـــی خليفـــه .۳
گفتنـد: بـه خداونـد متعـال چـه پاسـخ        ور وارد شـدند  طلحه به ابـوبک  و×  ميرالمؤمنينا

ايـن   ١! ؟یحاکم قـرار داد  غليظ را بر مسلمين و وکه يک چنين شخص تندخ خواهی داد
هـا بـه جـای    البته در برخی کتاب وکامال صحيح است  وچندين سند روايت شده  خبر با

  .اندردهآو »گفتند مردم«عنوان  ،طلحه و×  اسم اميرالمؤمنين
 ϑبعـد از شـهادت حضـرت زهـرا     ×  صحيحين وارد شده که اميرالمـؤمنين  . در۴

بـرای ابـوبکر چنـين پيـام      وتصميم گرفتند با ابوبکر صلح کننـد   ورفته تحت فشار قرار گ
گفت سخن را به اين خاطر و اين کنيم، ولی تنها بيا بيا با هم صلح می«فرسـتادند:  

   ٢ ».آمدبدش میکه از حضور عمر بن خطاب 
است كـه نيـاز   فراوان نسبت مسلمين تندى خليفه دوم  واين موضوع  ها درته نمونهالب

 در و همچنينكند انكار مى خبر مورد بحث راها واقعيتو اين  نيستبيش از اين به ذكر 
                                                 

، ٨٠، ص٦؛ ارواء الغليـل، ج ٢٥١، ص ٤٤؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٢٧٤و ١٩٩، ص٣الطبقات الكبرى، ج .١
  . ٦٧١و ٦٦٨، ص٢؛ تاريخ المدينه، ج٥٧٤، ص٨وج ٤٨٥، ص ٧شيبه، ج ؛ مصنف ابن أبی١٦٤٢ح 
باب ؛ صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ٤٢٤٠. صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غَزْوةُ خَيبر، ح ٢

  . ١٧٥٩، ح١٣٨٠، ص ٣ال نورث ما تركنا فهو صدقة، ج  6قول النبي 
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 شود که عزت اسالم به وسيله عمـر بـن خطـاب را   ديده نمیصحيح ی عملی تاريخ نمونه
   نشان دهد. در آن زمان

  ك بن مغولمال. ١٨
  .روايت كرده استاو  بخاری هفت حديث از

: قال من؟ قلت؟ هل لك في أخ تعوده: قلت لشريك: قال عبد السالم بن حرب
: گويدعبدالسالم می ١؛عماروليس لى بأخ من أزرى على علي : قال. مالك بن مغول

 ؟چه كسی است: شريك گفت؟ خواهی برادری را عيادت كنیمی: به شريك قاضی گفتم
را  ودو آن گيرد عمار عيب می وكسی كه به علی : شريك گفت. مالك بن مغول: گفت

  .برادر من نيست، كندتحقير می
عمار را به تعبير  و×  شود كه مالك بن مغول اميرالمؤمنيناز اين خبر استفاده می

رجاليين اهل سنت  وولی با اين حال هيچ يك از محدثين ، كرده استاهل سنت سب می
هيچ اشكالی نخواهد او  اين عملگويا واند ذكر نكردهاو  واقعيت را در شرح حال اين

  .داشت

  ابن شهاب زهرى، محمد بن مسلم. ١٩
  . حديث با مكررات از زهری روايت كرده است ١٣٠٠بخاری حدود 
 دويست و است كه نصف آن مسند ٢٢٠٠تمام احاديث زهری : گويدابوداود می

 ٢. از غير ثقه استديث آن ح

  تدليس و زهری
  . از شروط امام بخاری در صحيحش اين است كه راوی مدلس نباشد، ذكر شدكه چنان

                                                 
  . ٣٦٩٧، رقم ٢٧٢، ص ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ١
  . ٧٣٤، رقم ٣٩٦، ص ٩. تهذيب التهذيب، ج ٢
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تقديس تعريف أهل ال«حافظ ابن حجر در كتاب : نويسدحسن بن علی سقاف می
ای زهری را از مدلسين در طبقه »١٠٢/٣٦رقم ، ١٠٩ص ، بمراتب الموصوفين بالتدليس

: مدلسين در اين طبقه را چنين توصيف كرده است »٢٣ ص«قبلش در  و سوم نام برده
  چه تصريح به سماع ها جز آنائمه به احاديث آن و اندكه بسيار تدليس كردهكسانی
  ١.انداز ائمه حديث چنين افراد را مطلقا رد كردهبرخی و انداحتجاج نكرده، اندكرده

 ٢.كردزهری در موارد نادر تدليس می: گويدذهبی می

ما حدث ابن شهاب عن أبی بحديث فيه طول إال : هشام بن عروة قالعن 
هيچ حديثی زهری از پدرم روايت نكرده كه : گويدهشام بن عروه می ٣؛ نقصو زاد فيه
  . زياد نمود و كه در آن كممگر اين، والنی باشدط

مرسل زهری بدتر از : اندگفته شافعی و علی مديمی، يحيی بن معين، يحيی قطان
  ٤. است باد و پست و بی ارزش و، ل غيرش استمرس

  كتابت حديث و زهری
فرأيت أن ال أمنعه ، حتى أكرهنا عليه االمراء، كنا نكره الكتاب: گويدزهری می

كه امرا ما را به آن اجبار حديث) كراهت داشتيم تا اين و از نوشتن (سنت ٥؛ مسلما
  . از آن منع نكنم را كردند پس تصميم گرفتم مسلمی

زهری ابن  و كردندصالح بن كيسان طلب علم می و اند كه زهریاخبار نقل كرده
سپس ابن . رسيد آن را نوشتند 6پس هر چه از پيامبر . كيسان را به نوشتن سنن فرا خواند

                                                 
  . ٣٣٥، ص ٣. التناقضات البانی الواضحات حسن سقاف، ج ١
  . ٨١٧١، رقم ٤٠، ص ٤. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢
  ؛ ٣٦٨، ص ٥٥خ ابن عساكر، ج . تاري٣
  ؛ ٣٦٩ و ٣٦٨، ص ٥٥. تاريخ بن عساكر، ج ٤
  . ٣٣٤، ص٥؛ سير اعالم النبالء، ج ٦٣٣، ص١؛ المعرفة والتاريخ فسوی، ج ١١٠، ص١. سنن دارمى، ج٥
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 و آن سنت نيست، نه: من گفتم. بنويسيمنيز بيا هر چه از صحابه رسيده را : شهاب گفت
 ١. ضايع شدم و من موفق شد وا و ننوشتم و من نوشتپس زهری . سنت است: گفت وا

  : گويندشده كه میوارد  در برابر اين خبر باز اخبار
وارد  در برخی اخبار ٢. جز كتاب در مورد انساب قومش، زهری كتابی نداشت

من كتابی جز در مورد : گفتاو  شده كه از زهری خواستند كتب خود را برايشان بياورد
   ٣. ر ندارمشع و انساب قومم

پس . بياور منهايت را به نزد كتاب: به زهری گفتم: گويديونس بن يزيد می
  ٤. ها شعر بودرد كه در آنآو مننزد هايی را به كتاب

اين را از من : گفتو او  ای را به زهری دادمنوشته: گويدهللا بن عمر میاعبيد
  ٥. روايت كن
 رایب و نه خواندشد كه نه آن را میمیآورده  زهری كتابی رایب: گويدمی وباز هم

   ٦. روايت كن، آری: گفتمی؟ مروايت كن واين را از ت: شدمی و گفته شدخوانده میاو 
  ٧.اين را از من روايت كنو گفت:  ای به من دادزهری صحيفه: گويداوزاعی می

. ورد نمودسوء با من برخ قخالابا و او  به نزد زهری رفتم: گويدسفيان ثوری نيز می
رفتار  گونههمين وتو با  نيز به نزد مشايخ بروی وآيا دوست داری كه ت: گفتماو  پس به
اين و گفت:  من خارج كرد رایكتابی را ب و پس رفت. جا بمانهمين: به من گفت !كنند

                                                 
 ٥؛ سير اعالم النبالء، ج٦٤١، ص ١؛ المعرفة والتاريخ فسوی، ج ٢٠٤٨٧، ح ١١. مصنف عبدالرزاق، ج ١

  ری. شرح حال زه
  . ٣٣٣، ص٥؛ سير اعالم النبالء، ج ٣٣١، ٥٥؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٦٤١، ص ١. المعرفة والتاريخ، ج ٢
  . ٣٣١، ص ٥٥. تاريخ ابن عساكر، ج ٣
  . ٣٤٤، ح ٣٦١، ص١. جامع البيان العلم ابن عبدالبر، ج ٤
  ؛ ٣٣٨، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٥
  . ٥٣١٠، رقم ٣٥٦، ص ٢. تاريخ يحيی بن معين، ج ٦
  . ١٣٧٥، ح ٤٦٤، ص ٣. جامع بيان العلم ابن عبدالبر، ج ٧
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با اين  ١. يك حرف هم از آن روايت نكردم: گويدسفيان می. من روايت كنو از  را بگير
فراوان مسلمات و با ست او خيلی از آن منفردات، به احاديث زهری توجه شودبيان اگر 

  .مخالف است
ليد و كهتا اين، از علم زهری نوشتيمفراوان كرديم ما گمان می: گويدمعمر می

ها همه) (آن: گفتند و بردندليد حمل كرده و دفاتر از خزانه و كاغذ ناگهان و كشته شد
  ٢. علم زهری است
زهری با اجبار اين : اوال شود كهظر گرفتن مجموع اين اخبار روشن میبا در ن

تنها برای : ثالثاً. كتابی در حديث نداشته استاو  :ثانياً. حديث نوشته است ،ظالمان
چه دانسته در آن چيزی را كه نمی: رابعاً. هايی نوشته استفرزندان اين حاكمان ظالم چيز

بی و حديث متساهلبه نسبت او  پس. روايت كنيدآن را از من : است گفتهمی، است
  . اهميتی برای آن قائل نبوده است و رغبت بوده

  حاكمان ظالم و زهری
بايد دقت داشته ، رود به دالئل نوكری ابن شهاب زهری به سالطين بنی اميهو قبل از

 ،رابطه داشتندو يا  باشيم كه محدثين اهل سنت كسانی را كه با سالطين همكاری
  : كنيمدر اين مورد ذكر می را نمونهاند كه چند را ترك كرده ثشحدي

اش در برخی همكاری دليلزائده حديث حميد طويل را به : گويدابن حجر می. ۱
  ٣. امور با سالطين كنار گذاشت

، اين كه در امور سالطين داخل شده بود دليلابن سيرين از حميد بن هالل به . ۲

                                                 
  . ٣٣٨، ص ٥؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣٦٥، ص ٥٥. تاريخ ابن عساكر، ج ١
؛ سير ٤٠٠، ٥٩، وج ٣٣٤، ص ٥٥؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٣٨٩، ص ٢. طبقات الكبرى ابن سعد، ج ٢

  . ٣٣٤، ص ٥اعالم النبالء، ج 
  . ٤٦٢و ٣٩٧فتح الباری ابن حجر، ص  . مقدمه٣
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  ١. راضی نبود
اند يا به جهت دخولش به امر عليه خالد بن مهران را جرح كرده ابنو  شعبه. ۳
  ٢ . ...ياو سلطان
  برای سلطان فعاليت او  زيرا؛ آمدبدش مین اومالك بن انس از عبداهللا بن ذك. ۴
  ديگر.فراوان های و نمونه ٣. كردمی

ولی  ،نيز مذموم بوده است ينثعمل نزد محد و گر آن است كه اين امربيانو اين 
به همكاری اين افراد با سالطين مقائسه توان جه نمیو نوكری زهری به سالطين را به هيچ

  . قف اين ظالمان كرده استو تمام عمر خود رااو  زيرا؛ نمود
 .به شام رفتن اوپس در زمان عبدالملك بن مر. زهری از قرض به تنگ آمده بود

اگر : آخر گفتو در  خليفه سالم دادان عنوبه او  لين مالقات خود با عبدالملك بهاو در
برای من (از بيت المال) حقوق مداوم ، كندبا من صله رحم خواهد می Αاميرالمؤمنين 

را به خاطر اين رفتارش مذمت او  قبيصه و را رد كرداو  ایعبدالملك خواسته. دبنويس
به نزد وقتی  بار دوم و ده لباس داد و غالم و بغله و صد دينار و به منزلش برداو را  و كرد

من برای : عبدالملك گفت. تأكيد كرد كه از عبدالملك چيزی نخواهد، عبدالملك آمدند
همين مالقات همچنين از عبدالملك خواست كه و در (. ات را نوشتممخارج خانواده وت

: زهری گفت و به نوشته شودن اوبه دياو  ) به قبيصه امر كرد تا اسم.قرضش را ادا كند
: گفت؟ يا در شهر خودت Αجا همراه اميرالمؤمنين اين. داری ديوانت كجا باشد دوست

اصحاب نزديك دربارش عنوان را به او  عبدالملك. هستم ومن همراه ت، ای اميرالمؤمنين
سپس . ليد بودمو عبدالملك از دنيا رفت پس مالزم پسرش: گويدزهری می. داشتنگه

. مالزم يزيد بن عبدالملك بودمو سپس  عبدالعزيزمالزم عمر بن و سپس  مالزم سليمان

                                                 
  . ٣٩٧. همان، ص ١
  . ٣٩٨، ص . مقدمه فتح الباری٢
  . ٤١١، ص . مقدمه فتح الباری٣
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را او  زهری نيز و حج نمود ۱۰۶هشام سال . سپس مالزم هشام بن عبدالملك بودم
هميشه و او  تحديث فرزندانش امر كرد و ميسپس هشام زهری را به تعل. همراهی كرد
  ١ .كه در مدينه از دنيا رفتها جدا نشد تا اينآنو از  ها بودهمراه آن

هشام زهرى را  و بوداو  زهرى همراه و حج نمود. ه ۱۰۶هشام بن عبدالملك سال 
ها حج انجام آنو همراه  دم بدهيها تعلهمراه فرزندانش فرستاد (نگه داشت) تا به آن

  ٢. كه از دنيا رفتها جدا نشد تا اينپس زهری از آن. دهد
از خبر ديگر نيز  ٣.يمهمراه حجاج بن يوسف برای حج خارج شد: گويدزهرى مى

  ٤.شودهمراهی زهری با حجاج استفاده می
شود زهری تمام عمر خود را پس از سی سالگی در خدمت از اين اخبار استفاده می

  . رضايتش شريك گشت و ها با سكوتظلم آنو در  حاكمان ظالم بنی اميه سپری نمود
نفسه بصحبة ال أنه أفسد  لو وأی رجل ه: فقال ذكر الزهريو عن مكحول

چه : گفتاو  .مكحول زهری را ياد كردند نزد: گويدعلی بن حوشب می ٥؛الملوك
  . همنشينی ملوك فاسد نكرده بودو اگر خود را با صحبتاو  مردی است

أتى خراسان يطوف على و: گويداحمد بن حنبل در مقام تضعيف عكرمه می
  ها هدايا از آن و شدمیرد وا به امرا، عكرمه به خراسان آمد؛ االمراء يأخذ منهم

قبول كردن عكرمه جوائز امرا را : گويدذهبی پس از نقل اين سخن احمد می. گرفتمی
زيرا ابن شهاب زهری در قبول جوائز امرا مشهورتر از ؛ شودمانع از قبول حديثش نمی

                                                 
؛ سير اعالم ٣٠٠و ٢٩٧وص ٣٢٥الی  ٣٢٣، ص ٥٥؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٦٢٨، ص ١، جيخ. المعرفة والتار١

  . ٤٤٨، ص ٢؛ تاريخ االسالم، ج ٣٣١، ص ٥النبالء، ج 
  . ٤٤٨، ص ٢؛ تاريخ االسالم، ج ٣٢٥، ص ٥٥خ ابن عساكر، ج . تاري٢
  . ٢١٨، ص ٢؛ عقد الفريد، ج ٢٩٥ح  ٣٣٥، ص ١. تقييد العلم خطيب، ج ٣
  . ١٦٠شرح حال زهرى رقم  ٣٢٧، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ٤
  . ٣٢٩، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ٥



    ٢٣٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ١. را به اين جهت ترك نكرده استاو  كسی هم روايت از و عكرمه بود
بن  عمروكنت مع ابن شهاب الزهری نمشی فرآنی : گويدعمر بن رديح می
همراه ابن شهاب  ٢؛لمنديل األمراء يعنی ابن شهابو ما لك: عبيد فلقينی بعد فقال

مال دست و با منديلتو را و گفت:  بن عبيد ديد عمرودر آن حال و مرا  رفتمراه می
دانست كه بنی اميه می مال كاغذیدست را بن عبيد زهری عمرو(يعنی . اميران چه كار

  .)دادندامثال زهری مورد توجيه قرار میوجود  حاكمان ظالم ظلم خود را با
أبا معاوية من : قاعد مع الزهری فقلت وهو فلما قدمنا مكة مررت به. ..: گويدشعبة می

: رأيته؟ قالو اين : فقلت. حدثنا الزهري: شرطی لبنی أمية فلما قفلنا جعل يقول: قال؟ هذا
چون به مكه رفتيم به هشيم عبور  ٣؛ ...فأخرجه فخرقته. أرنی الكتاب: لذی رأيته معی قلتا

او  :گفت؟ اين چه كسی است، ای ابومعاويه: گفتمو همراه زهری نشسته بوداو  در حالی كه، كردم
حديث : برگشتيم شروع كرد به گفتنوقتی  پس. برگزيده (برای خدمت) بنی اميه استو شرطه

ات را به نوشته: گفتم. همانی كه همراه من ديدی: گفت؟ را كجا ديدیاو  :گفتم. هریكرد مرا ز
شعبه در مكتب اهل سنت اميرالمؤمنين در حديث . ش كردماهپارو وردپس آن را درآ. من نشان بده
كه داستان فوق نيز همين را تصديق چنان، از زهری حديث روايت نكرده استو او  معرفی شده

 . نيز زهری را از شيوخ شعبه ذكر نكرده است »تهذيب«حجر در  نو اب كندمی

برخی  ی ونگهبانشرط او ديدم كهو به نزد زهری رفتم: گويدخارجه بن مصعب می 
يش مردم جلوو در  نيزه استسردستش و در  سوار شداو  ديدم كه و استن اواز بنی مر

يح قرار داده اين عمل را برای خداوند قب: پس گفتم ،كافر كوباتهستند كه بر دستانشان 
  ٤. از يونس از زهری حديثش را شنيدمو سپس  برگشتمو حديث نشنيدماو  از، لذا عالم

                                                 
  . ٣٣٧، ص ٥. همن، ج ١
  . ٣٧٠ ، ص٥٥. تاريخ بن عساكر، ج ٢
  . ٨٠، رقم ٢٢٦، ص ٧. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣
  وديگران.  ٤٠٠، ص ١٥؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٥، ص ٨. الثقات ابن حبان، ج ٤
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نوكر حاكمان بنی  و زهری سرباز ١؛كان الزهری جنديا، قال محمد بن إشكاب
  . اميه بود

ا راو  به حاكمان بنی اميهاو  ای به زهری در مورد نوكریسلمه بن دينار در نامه
 و به، منالی را گرفتی كه از آن دهنده نيست و مال وت: ه استچنين مورد خطاب قرار داد

، به خود نزديك نمودتو را وقتی  و خواهدكسى نزديك شدى كه براى كسى حق را نمى
ب فريتو را خواهد می دعوت كسی را پذيرفتی كه با دعوتش. كندباطل را ترك نمى

هايشان آن به خواستهوسيله  پلی قرار دادند كه بهتو را ... )(حاكمان ظالم بنی اميه. دهد
به تو را  و دنچرخمحوری قرار دادند كه بر اطراف باطلشان می و قطبتو را . رسندمی

 به. اندای راه خود قرار دادهپيماينده و گركاری خود دعوتخراب وسوی گمراهی 
چقدر ... كنندمی را به خود جذبقلوب جهال  و كنندمیوارد  بر علما شك وتوسيله 

آباد كردند در مقابل چيزی كه خراب كردند (يعنی دنيای بی  وچه برای تناچيز است آن
دادند  وقدر كم است آنچه به تچ و خراب كردند)تو را آخرت ابدی  و آبادتو را ارزش 

  ٢. ...گرفتند واز تچه آنآخرتت)  و در مقابل (دين
نيز به  Αامام سجاد  تر از اين استكه خيلی مفصلسخن را  و شبيه اين نصيحت

   ٣. اندزهری داشته

  Γدشمنی زهری با اهل بيت 
جرير بن عبدالحميد . فين از علی بودرمنح زهری از جمله: گويدالحديد میابن ابی

زهری و در مسجد مدينه شاهد بودم كه عروه: از محمد بن شيبه نقل كرده كه گفته است
اين خبر به علی بن حسين . كردندگويی میبداو و از  علی ياد كرده و از نشسته بودند

                                                 
  . ١٠٩، ص ١؛ تذكرة الحفاظ ذهبی، ج ٣٤١، ص ٥، ج . سير اعالم النبالء١
  . ٥١٦، ص ٢ير، ج ؛ فيض القد٤٢، ص ٢٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٢٤٧، ص ٣. حلية االوليا، ج ٢
  . ٢٨٨الی  ٢٧٥. تحف العقول، ص ٣
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ای عروه همانا پدرم بين  واما ت: فرمودو ها آمدحضرت به نزد آنو ) رسيدΑ(امام سجاد 
ای  وت و اما. خداوند به نفع پدرم حكم فرمودو پدرت خداوند را حاكم قرار دادو خود
   ١. دادم كه قبر پدرت كجاستاگر در مكه بودی برايت نشان می، زهری

را از عسكر خود او  ،زهری به نزد عمر بن عبدالعزيز آمدوقتی : گويدكعبی می
خلفای  »ال تناشدوا الخلفاء باهللا«: شنيده بوداو  به خاطر اين حديثی كه از، خارج كرد

  ٢. اش با علیخاطر دشمنی و به خدا (حاکمان بنی اميه) را مورد مناشده قرار ندهيد،

  ^كتمان فضائل اهل بيت  وزهری 
در خدمت حاكمان ظالم  شكه آشنا شديم زهری از سی سالگی تا زمان مرگچنان

زمانشان در تمام  بودند در Γترين دشمنان اهل بيت بنی اميه كه شديدو بنی اميه بوده
خن از تنها با اشاره به يك س نمونهكردند كه برای را لعن می Αنابر اسالمی اميرالمؤمنين م

  : كنيماعتراف علما به اين تاريخ ننگين بنی اميه بسنده می
ای تر از همهگبزر: رهنی گفته است: نويسدت حموی در مورد سجستان میوياق

در منبر سجستان جز يك ولی ، شدغرب لعن می و نابر شرقم طالب درها علی بن ابیاين
ها انجام منبر آن و چنين كاری را در شهربنی اميه را نگذاشتند ، آنو مردم  مرتبه لعن نشد

تر است از چه شرفی بزرگ... ها لعن نشودردند كه هيچ كسی در منبر آنكاضافه  و دهند
او  در حالی كه، است گرداندن مردم سجستان از لعن برادر رسول خدا بر منبرشانروی
   ٣. شدلعن میو مدينه  های مكهدر منبر

                                                 
  . ١٠٢، ص ٤. شرح نهج النبالغه، ج ١
، ١، ج ٣١٩؛ قبول االخبار كعبی، (متوفی ٣١٤. االمام البخاری وصحيحه الجامع المختصر، ص ٢
، ٣١٣، ص ١٤شيخ معتزله معرفی كرده است. سير اعالم النبالء، ج  ؛ (ذهبی كعبی را عالمه و٢٦٩ص
  . ٢٠٤ رقم
  . ١٩١، ص٣. معجم البلدان حموی، ج ٣
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 بنی 6پيامبر اكرم كه حال آن و چنين خاندانی نمودقف يك و زهری حيات خود را
تسليم  زهری خود را كامالً. اندها را لعنت كردهآن و را دشمنان اسالم معرفی فرموده اميه

كه اين همه اخبار در كتب حديثی اينوجود  بنابر اين با و سياست اين دشمنان اسالم كرد
زهری هيچ حديثی در ، تراف اهل سنتبا اع، است به جای ماندهاو  مكتب اهل سنت از

اخبار جعل  6 مقابل در مذمت اهل بيتو در  استروايت نكرده  Γفضائل اهل بيت 
  . كرده است

  : گويدابن حبان از محدثين بزرگ اهل سنت می
هيچ حديثی در مناقب علی ، اندزهری در بين احاديثی كه روايت كرده و از مالك
   ١. در حفظ ندارم

آن را به ابن عيينه  و من زهری مردی را به قتل رسانيد: گويدی میابوجعفر خطم
همچنين در فضيلت علی هيچ حديثی روايت و گفت:  سخن مرا تأييد كردو او  گفتم
  ٢. مروانی بود و نكرد

قفت عليه و كنت عند الزهری أسمع منه فإذا عجوز قد: گويدجعفر بن إبراهيم جعفری می
؟ من هذه: أخذ جوائزهم فقلتو عنه فإنه مال إلى بنی أميةيا جعفری ال تكتب : فقالت
 نزد زهری بودم ٣؛6 كتمت فضائل آل محمد، خرفت أنت: أختی رقية خرفت قالت: قال

او  از، ای جعفریو گفت:  ستاديزنی بر سر زهری اپس ناگهان پيره. شنيدمحديث میاو و از 
اين چه كسی : گفتم. ها را گرفتائز آنجو و به سوی بنی اميه تمايل نموداو  همانا. منويس
ی فضائل اه شدهديوان وت :اهرش گفتوخ. است ديوانه شده، اهرم رقيهوخ: زهری گفت؟ است

  . را كتمان نمودی 6آل محمد
 ديدم كه. سالم دهماو  شدم تا به واردعبدالملك و بر  به شام رفتم: گويدمی زهری

                                                 
  . ٢٥٨، ص ١. المجروحين ابن حبان، ج ١
  . ٢٦٩، ص ١؛ قبول االخبار، ج ٣١٣. االمام بخاری وصحيحه الجامع المختصر، ص ٢
  . ٢٢٨، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٣
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، ای ابن شهاب: گفت. نشستمو پس سالم دادم. ندزير هست درو مردم  ستادهيای ادر قبهاو 
گفتم ؟ خ دادكشته شد در بيت المقدس چه ر طالبدانی صبح روزی كه پسر ابیمی
 و ديصورتش را به من گردان. پشت قبه رفتم به از پشت مردم. نزد من بيا: گفت، آری
. خون بودكه زيرش مگر اين، برداشته نشدهيچ سنگی در بيت المقدس : گفتم، پرسيد

 به كسی آن را نگفتم تا: گويدزهری می. نشنود واين را كسی از ت: عبدالملك گفت
  ١. از دنيا رفتاو  كهقتیو

من حديث  رایاز ابن عباس ب، اش از عكرمهزهری هنگام مريضی: گويدمعمر می
اختالف  و سوء رأيشان نسبت انبيا دليلبنی اسرائيل به : اندفرموده 6روايت كرد كه پيامبر 

امت را دشمنی با علی از بركات و اين . در دينشان از بركات آسمان محروم گشتند
من قبل از آن نشنيدم كه زهری از عكرمه : گويدمعمر می. آسمان محروم خواهد كرد

ای : من گفت و به پشيمان گشت، اش خوب شداز مريضیو چون  حديث نقل كند
 را علیكه همانا بنی اميه كسی را  و من نقل كن غيرو از  يمانی اين حديث را كتمان نما

- فاصلهقدر چرا با اين قوم اين: گفتماو  به. كند معذور نخواهند داشتبه خوبی ذكر می

بس : گفت !دانیمی و ها را شنيدیدر حالی كه نظرات آن، حفظ كردی ونزديک  راات 
ها هوس خواهی آن و هوار و د شان شريك كردندياينها ما را در دهمانا اين، است ای تو

  ٢. آمديم كوتاهما نيز 
الة و احد قال لی خالد بن عبداهللا القسری: اخبرنی ابن شهاب قالو: گويدمدائنی می

؟ ما صنعت: اكتب لی النسب فبدأت بنسب مضَر فمكثت فيه اياما ثم اتيته فقال لی: بنی أمية
. اكتب لی السيرةو اهللا مع اصولهااقطعه قطعه : فقال. اتممتهو ما  بدأت بنسب مضر: قلت

ال إال أن تراه : فقال خالد؟ فإنه يمر بی الشئ من سيرة علی بن أبی طالب أفأذكره: فقلت له
                                                 

؛ تاريخ ابن عساكر، ١٨٩، ح ١٥٢، ص ١؛ اآلحاد والمثانی، ج ٦٢٩، ص ١. المعرفة والتاريخ فسوی، ج ١
  . ٣٠٥، ص ٥٥، وج ٥٤٧، ص ٤٢ج 
  . ١٨٦، ح ١٤١. مناقب ابن مغازلی، ص ٢
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 الت بنی اميهو يكی از، خالد قسریو گفت:  ابن شهاب زهری به من خبر داد ١؛ فی قعر الجهيم
پس من از نسب . برای من بنويسانساب را : به من گفت، نمود)را سب می Α(كه اميرالمؤمنين 
به من و او  ی رفتمرسپس به نزد قس. نوشتن آن خودداری كردم ازچند روزی  و مضر شروع كردم

آن را قطع كن كه : گفت. را تمام ننمودمو آن  كردم شروعاز نسب مضر : گفتم؟ چه كردی: گفت
  همانا به : گفتماو  به. ويسبرای من سيره را بن، نابود گرداند و ش قطعاخداوند آن را از ريشه

او  مگر اخباری باشد كه، نه: خالد گفت؟ آيا آن را نيز بنويسم و كنمهايی از سيره علی عبور میچيز
  . را در قعر جهنم معرفی كند

 و حاكم مكه بودسليمان  واز جانب وليد ) ١٠٦الی  ٨٩خالد قسری (از سال : نويسدذهبی می
علی را دشنام او  .ناصبی معروف بودو او ، كوفه قرار داد و حاكم بصره) .ه ١٢٠را (تا سال او  هشام
گفت كه ذكر آن جايز شنيدم كه قسری سخنی در مورد علی می: فضل بن زبير گفته است. دادمی

   ٢. ای درست كرده بود كه در آن به عبادت مشغول بودبرای مادرش كنيسه و. نيست
و در  برای مادر مسيحی خود عبادتگاه درست كرده، كنيدكه مالحظه میخالد قسری چنان

فراوان او  دينیبیو Αبا اميرالمؤمنين او  اخبار عجيب در دشمنی» انساب االشراف«در او  شرح حال
حيات دينی خود را  افرادینين زير چتر چوقتی  اال شما تصور كنيد كه زهریح و. نقل شده است
از خود ، ايدنمها حركت میفرمان آنو با  دنكفی میاسالم را معر همان حالو در  كندسپری می
  . !ها به جای خواهد گذاشتچه چيز

  گويی زهری دروغ
من كثرة ما كان يتسلق على  يكانت قد حفيت أظافير عل: روى الزهری عن عروة قال

                                                 
، رقم ٢٠١، ص ١٦. شرح حال ابوالفرج در سير اعالم النبالء، ج ٤٥٩، ص ٥. االغانی ابوالفرج، ج ١

  موجود است.  ١١٣، رقم ١٠؛ وشرح حال مدائنی نيز در سير اعالم النبالء، ج ١٤٠
  . ١٩١، رقم ٤٢٩و ٤٢٥، ص ٤م النبالء، ج . سير اعال٢
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. دزد سايده شمی 6كه بر همسران پيامبر های علی بر اثر فراوانی اينناخون ١؛أزواج رسول اهللا
های نواصب شايد اين از دروغ و اين حكايت باطل است: گويدمیپس از نقل اين خبر ذهبی 
  . باشد

محمد بن  و داود اين خبر را از زهری نقل كردهدقت داشته باشيم كه حافظ ابوبكر بن ابی 
ود دااند كه ابن ابیمحمد بن عباس اخرم شهادت داده و احمد بن علی بن جارود و يحيی بن منده

بايد توجه ، است اصبواين دروغ ن: گويدكه ذهبی میاما اين. اين خبر را از زهری نقل كرده است
  . هستند Γ اهل بيت با دشمنی و نصب به عروه همگی متهم و زهری، داودداشته باشيم كه ابن ابی
چند روز زندگی  و سال ود، كه خليفه شدابوبكر پس از آن: گويدزهری می

، همه را حج نمود و عثمان دوازده سال و همه را حج نمود و ه سالعمر د و نمود
 چند ماه و يزيد سه سال و حج انجام دادو دو  معاويه بيست سال ودو سال جز 
 و يك حج انجام داد و ده سالاز عبدالملك پس از اين جماعت چند ماه كم  و
بر  نمونهوياترين اين خبر نيز گ ٢.يك حج انجام داد و ده سالاز ليد يك ماه كم و

او  به سالطين جور خواهد بود كهاو  اوج نوكری و Αدشمنی زهری نسبت اميرالمؤمنين 
  . داندرا خليفه نمی Αاميرالمؤمنين ولی ، دانديزيد را از خلفای اسالم می و بنی اميه
  چرا از علی بن حسين زياد حديث روايت : به زهری گفتم: گويدمعمر می. ٢
  ٣. قليل الحديث بوداو  ولی، مكردهمنشينی میاو  من زياد با: تگف؟ كنینمی

تر از علی بن حسين من كسی را فقيه: ابن عيينه از زهری نقل كرده كه گفته است
  ٤. قليل الحديث بوداو  ولی، نديدم

                                                 
؛ تاريخ ابن ٢٦٦، ص ٤؛ الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ٩٣، ص ٩، وج ٢١، ص ٢. اخبار اصفهان، ج ١

  . ١١٨، رقم ٢٢٩، ص ١٣؛ سير اعالم النبالء، ج ٣٣٩، ص ٥؛ تاريخ االسالم، ج ٨٨، ص ٢٩عساكر، ج 
  . ٢٨٧، ٣٥ابن عساكر، ج ؛ تاريخ ٥٨و ٥٧، ص ١. تاريخ الصغير بخاری، ج ٢
  . ٣٧٦، ص ٤١. تاريخ ابن عساكر، ج ٣
  . ٥٢١، رقم ٢٦٩، ص ٧، ج ؛ تهذيب التهذيب٣٨٩ص ، ٤، ج . سير اعالم النبالء٤
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كثير  و علی بن حسين ثقه مأمون: اند(محدثين) گفته: گويدكه ابن سعد میحال آن
  . هری دروغ گفته استپس ز ١. الحديث بود
  . ذكر خواهد شداو  آشنايی با رواياتزهری ضمن  های ديگردروغ

  مذمت نوكری سالطين و اسالم
ای از آن را در شرح حال گوشهو ما  استفراوان در مذمت سالطين جور احاديث 

جا اين. مذمت بنی اميه تصريح شده استبه  هاره ذكر كرديم كه در برخی آنابوهري
  . كنيمروايات ديگر در مذمت همكاری با سالطين اشاره می و ه برخی آياتاكنون ب

و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب «: فرمايدخداوند متعال به مسلمين می
مفسرين اهل سنت نيز از اين آيه مذموم بودن تمايل  ٢».شود آتش شما را فرا گيردمى

و اين . اندتابعين نقل كرده و ن از صحابهاخبار در مورد آ و به سالطين را استفاده كرده
  . شودلی شامل زهری میاو يقای شريفه به طرآيه
العاص ثالثين رجال أبي وإذا بلغ بن: فرمودندروايت كرده كه  6 اكرم پيامبرابوذر از . ١

 أبي یعل ذلك فأنكر حالم قال عباد اهللا خوالو دين اهللا دغالو اتخذوا مال اهللا دوال
 و الخضـراء  أظلت ما: يقول 6 اهللا رسول سمعت أني طالب أبي بن ليع فشهد ذر
 ٣؛قالـه  6 اهللا رسـول  أن أشهد و ذر أبي من أصدق لهجة ذي على الغبراء أقلت ال
 و كنندمال خدا (بيت المال) را به ناحق تصرف مى، بنى ابوالعاص به سى مرد رسيد وقتى

غـالم خـود    و عبدرا گان خدا بند و دهنددين خدا را در فساد خود مورد استفاده قرار مى

                                                 
  . ٥٢١، رقم ٢٦٩، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج٣٧٨، ص٤؛ سير اعالم النبالء، ج٢٢٢، ص٥. طبقات الكبرى، ج١
  . ١١٣. سوره هود، ٢
؛ المستدرك علی ١١٧٧٥، ح٨٠، ص٣؛ مسند احمد، ج٦٥٢٣، ح١١وج  ١١٥٢، ح٢ج . مسند ابويعلی، ٣

، ٨صيری، جو؛ اتحاف الخيرة المهرة ب٨٤٨٠الى ٨٤٧٨و ٨٤٧٦و ٨٤٧٥، ح٥٢٦، ص٤الصحيحين، ج
  .٧٤٤، ح٢٤٣، ص٢؛ احاديث صحيحه البانی، ج٢٤١و ٢٤١، ص٥، ج؛ مجمع الزوائد٧٥٣٠الی ٧٥٢٩ح
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 شـهادت دادنـد كـه از    Αاميرالمـؤمنين  و (عثمان) اين حديث را انكار نمود. دهندقرار می
زمـين بـه خـود جـای     و آسـمان سـايه نيفكنـده   : شنيدند كه در حق ابوذر فرمودند 6پيامبر 

لم صـحيح  بـه شـرط مسـ   و ذهبـی   ايـن مـتن را حـاكم   . نداده به فردی راسـتگوتر از ابـوذر  
 و ابـوهريره ، ابوسـعيد خـدری  ، حديث كه مورد نظر اسـت از ابـوذر  اول  رشط و انددانسته

را  آنحسين سليم اسد سـند   و البانی، حاكم، صيریوب، هيثمی ومعاويه روايت شده است 
  . اندصحيح دانسته

 ها خبر دادند براز ظلم آن گونهاين 6 اكرم زهری نوكری همين افراد را كه پيامبر
  . ها را اختيار نمودخدمت به ظلم آن و عهده گرفت

سيكون بعدی سلطان  :6قال رسول اهللا: گويدعبد اهللا بن حارث زبيدی می. ٢
 ١؛الفتن على أبوابهم كمبارك اإلبل ال يعطون أحدا شيئا إال أخذ من دينه مثله

. مردم ی سالطين شروع خواهد شدفتنه به زودی پس از من فرمودند: 6پيامبر اکرم 
-دهند مگر اينکسی چيزی نمی ها برایها جمع خواهند شد، ولی آندر منزل آن به

هيثمی سند اين حديث را تضعيف  که به همان مقدار از او دينش را خواهند گرفت.
  . استو صحيح  سند عبدالرزاق از ابن مسعود موقوفولی ، است كرده
ابواب : گفت؟ ها چيستمواقف فتنه: گفتند. ها برحذر باشيداز مواقف فتنه: حذيفه گفت. ٣
  او  در موردو چيزی   كندبه دروغ تصديق میو او را  شودمیوارد  يكی از شما به امير، امرا
  ٢. نيست وىگويد كه در می
هر كه : فرمودند 6 اكرم پيامبر ٣؛ من أتى السلطان افتتن: قال 6عن ابن عباس عن النبی . ٤

                                                 
؛ مصنف ٢٤٦، ص ٥؛ مجمع الزوائد، ج ٦٦٦٥، ح ٧٣٤ص  ،٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ١

  . ٢٠٦٤٤، ح ٣١٧، ص ١١عبدالرزاق، ج 
  . ٢٠٦٤٣، ح ٣١٧، ص ١١. مصنف عبدالرزاق، ج ٢
؛ سنن ابوداود، ٢٣٥٧؛ سنن ترمذی، ح ٩٦٨١و ٨٨٢٣و ٣٣٦٢، ح ٣٥٧، ص ١. مسند احمد، ج ٣
  . ١١٠٦٩ح ؛ جامع الصغير وزياداته، ٢٤٦، ص ٥؛ مجمع الزوائد، ج ٢٨٦٠ح
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سند ابن و البانی  ابوهريره رادو سند هيثمی . متحان قرار خواهد گرفتبه نزد سلطان رفت مورد ا
  . اندعباس را صحيح دانسته

ازداد عبد من السلطان دنوا إال ازداد من و ما  لزم السلطان افتتن و من: 6 عن النبی. ٥
بنده  و گيردمورد آزمايش قرار می، هر كه مالزم سلطان بود: فرمودند 6 اكرم پيامبر ١؛ اهللا بعدا

البانی سند  و هيثمى. دور خواهد شد متعال همان مقدار از خداوند، هر قدر به سلطان نزديك شد
    . انداين حديث را صحيح دانسته

حواشيها فإن أقرب و اتقوا أبواب السلطان: فرمود 6پيامبر : گويدابن عمر می. ٦
هللا الفتنة فی قلبه آثر سلطانا على اهللا جعل ا و من الناس منها أبعدهم من اهللا

 و از رفتن به در سلطان بپرهيزيد ٢؛تركه حيرانو أذهب عنه الورعو ظاهرة باطنة
   ... .ها از خداوند هستندترين مردم به سلطان دورترين آنهمانا نزديك

، ثم أتى باب السلطان تملقا إليه، تفقه فی الدينو، إذا قرأ الرجل القرآن. ٧
و  انسان قرآن بخواند اگر ٣؛ر خطاه فی نار جهنمخاض بقد ی يده؛طمعا لما فو

چه در دست سلطان است به در نطمع بر آ و سپس از روی تملق، گردد دين فقيهدر 
  . خواهد رفت ودر آتش جهنم فر قدمی كه برداشتهر اقدبه م، سلطان برود

السالطين  الفقهاء امناء الرسل فاذا رايتم الفقهاء قد ركنوا الى: فرمودند Α امام صادق. ٨
ها آن، ديديد كه فقها به سوی سالطين ميل پيدا كردندو اگر  فقها امنای پيامبران هستند ٤؛فاتهموهم

  . ايمانشان) متهم بدانيد و را (نسبت به دين
                                                 

؛ مجمع ٩٦٨١و ٨٨٢٣، ح ٣٧١، ص ٢؛ مسند احمد، ج ٢٨٦٠، ح ٦٥٣، ص ١. سنن ابی داود، ج ١
  . ١٢٧٢، ح ٣٤٦، ص ٣؛ احاديث صحيحه، ج ٢٤٦، ص ٥الزوائد، ج 

  . ١٤٨٨٧، ح ٧٠، ص ٦؛ كنز العمال، ج ٤٢، ص ٢. اخبار اصفهان، ج ٢
 ٢٩٠٦٩و ٢٩٠٦٨و ٢٩٠٢٧، ح ١٩٥، ص ١٠، ج ؛ كنز العمال١٧٩، ص ١. ذكر اخبار اصبهان ابونعيم، ج٣

  از معاذ وابن عمر. 
  ؛ ٨٨، ص ٥؛ تهذيب الكمال مزی، ج ٢٦٢، ص ٦. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٤
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يكون أمراء يغشاهم : روايت كرده كه فرمودند 6 اكرم ابوسعيد خدری از پيامبر. ٩
 ن دخل عليهم فصدقهم بكذبهميظلمون فمو من الناس يكذبون حواشو غواش

يصدقهم و لم يدخل عليهم و من لست منهو أعانهم على ظلمهم فليس منیو
د آمد ناميرانی خواه ١؛منی بريء وهو ءىيعينهم على ظلمهم فأنا منه برو بكذبهم

 و گويندمردم دروغ می به. ندگزارروپوش می ها)(بر ظلم آن کنندگان ظلمپنهانكه 
ر دها را آن و ها را تصديق كنددروغ آن و شودوارد  هاركه بر آنپس ه. كنندظلم می

  . من بيزار است و او از بيزار هستماو  من از، ظلمشان ياری كند
همه را و سند  نعمان نيز روايت كرده و كعب، خباب، اين حديث را هيثمی از حذيفه

ه زودی اميرانی همانا ب: است حذيفه اضافه شده و حديث كعبو در  است صحيح دانسته
ظلمشان ياری كند سر و در  ها را تصديقكسی كه آن... بر شما حاكم خواهند شد

ارنؤوط نيز اسانيد اين حديث را  و شعيبو ذهبى  حاكم. نخواهد شدوارد  حوض بر من
ابوهريره نيز به اين معنا حديث روايت  و احمد در مسند از ابن عمر و اندصحيح دانسته
  . كرده است
يت نسبت رضا و تنها برخی روايات در اين موضوع است كه همگی همكاریاين 

ممكن  چگونهوجود  اينو با  را به شدت مذمت كرده است به ظلم اين حاكمان ظالم
  ! اخذ نموداو  دين را از و كردامثال زهری اعتماد  هر روايت به است

  دلبستگی به دنيا و زهری
ای پسر : گفتاو  عمر به. زهری كوتاهی نمودولی ، عمر بن عبد العزيز زهری را فرا خواند

بنده تو را  و من... كردیكوتاهی نمی، خواندفرا میتو را شهاب اگر غير ما (يعنی حاكمان ظالم) 

                                                 
؛ المستدرك على الصحيحين، ١٦٣و... ؛ مسند ابن مبارك، ص  ١٤٤٨١؛ ح ٢٣١، ص ٣. مسند احمد، ج ١

  گران.ودي ٢٤٧و  ٢٤٦، ص ٥ ؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج٢٦٤و ٢٦٣، ح ٧٨، ص ١ج 
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  ١. دنيا يافتم
جعلت آخر عمرك تقيم بالمدينة فی  ول: قالوا للزهري: سفيان بن عيينة قال

فعلت  وإنی ل: تفتی الناس فقالو تجلس إلى عمد من عمدها 6مسجد رسول اهللا 
أرغب و ال ينبغی لی أن أفعل ذلك حتى أزهد فی الدنياو طئ الناس عقبیو ذلك

مسجد مدينه و در  ماندیكاش آخر عمرت را در مدينه می: به زهری گفتند ٢؛فی اآلخرة
مردم ، من اگر چنين كنم: زهری گفت !دادیكرسی فتوا به خود اختصاص می و درس
كه از دنيا مگر اين، سزاوار نيست كه من چنين كاری را انجام دهم و افتندمی هپشتم را
   ).توانم چنين باشمنمی و من( آخرت رغبت پيدا كنم و به بپرهيزم

  زهری تنها به خاطر دنيا كار كه كند داللت می و اين خبر با شش سند نقل شده
  . فكر آخرت نبوده استو در  كردهمی

  قرض و زهری
: قال، إنهم يعيبون عليك كثرة الدين: قيل للزهري: قال، الوليد الموقري حدثنا

أنا ملئ لی خمسة أعين كل و ليس كثيرا: قال، عشرون ألف دينار: كم ديني؟ قيلو
عيب  وبه تتو را هی بد یفراوان: به زهری گفته شد ٣؛ عين منها ثمن أربعين ألف دينار

  .  ...زياد نيست: گفت. بيست هزار دينار: شدگفته ؟ چه قدر قرض دارم: گفت. گيرندمی
، ثمانية عشر ألف دينار: قال؟ كم هوو: قال، اقض ديني: قال لهشام، الزهري

ال يلدغ المؤمن من «: 6قال النبی : فقال، إنی أخاف إن قضيتها عنك أن تعود: قال
، فبيعت شغب. فما مات الزهری حتى استدان مثلها: قال. فقضاها عنه »جحر مرتين

                                                 
؛ الشکوی والعتب ابومنصور ثعالبی، متوفی ٣١٢و ٣١١. االمام بخاری وصحيحه الجامع المختصر، ص ١

  . ٣٨، ص ٤٢٩
  . ٣٦٢، ص ٥٥؛ تاريخ ابن عساكر، ج٣٢٦، ص٥، ج؛ سير اعالم النبالء٦٣٥، ص١، ج . المعرفة والتاريخ٢
  . ٣٤٠، ص ٥، ج . سير اعالم النبالء٣
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چقدر : هشام پرسيد. نقرض مرا ادا ك: زهری به هشام بن عبدالملك گفت ١؛فقضی دينه
دو مرتبه باز  وت و ترسم كه اين كار را بكنممن می: گفت. ده هزار دينارجه: گفت: است

 خمؤمن از يك سرا: فرمود 6پيامبر : گفت زهری .با چنين درخواست به من مراجعه كنی
زهری از دنيا : گويدراوی می. قرضش را ادا نمود س هشامپ. شودگزيده نمی ربا ود

   ... .كه همان مقدار را باز قرض كردمگر اين، نرفت
  به جای ، كندادار میو تقوا و زهری را به ياد خدا، در اين خبر حتی هشام ظالم

  . چنين كار را انجام دهداو  كهاين
ملك هفت هزار قرض زهری را همانا هشام بن عبدال: گوبدسعيد بن عبد العزيز می

ای : زهری گفت. ديگر چنين كاری را تكرار مكن: به زهری گفتو سپس  پرداخت
  ٢.شودگزيده نمیدو مرتبه سراخ مؤمن از يك : اندفرموده 6پيامبر ... اميرالمؤمنين

و  هی زهری را پرداختم چهار هزار دينار از بدهشا: گويدسلمه میرجاء بن أبی
زهری . كار را تكرار كنیو اين  باز برگردی وايد تش !ای پسر شهاب وای بر توگفت: 
راوی . شودگزيده نمیراخ سبار از يك  ومؤمن د: گفتاز ابن مسيب شنيدم كه می: گفت
  ٣ ... .هی برگشتپس از آن باز برای دريافت بد: گويدمی

باقی مانده هزار آن  پانزده و نيز قرض كرده بودن اوزهری از يزيد بن محمد بن مر
و  شتذيزيد از آن درگ و اپلوسی نمودچو را ديداو  بود كه ابن شهاب در حال طواف

  ٤. زهری بخشيدرا به آن 
بن عبدالملك هشتاد همانا هشام : گويدابراهيم بن سعد از پدرش نقل كرده كه می

شنيدم كه پدرم زهری را در اين مورد  و هی زهری را پرداخت نموداز بدهزار درهم 
                                                 

  . ٣٤٢، ص ٥ر اعالم النبالء، ج . سي١
  . ٣٧٢، ص ٥٥. تاريخ بن عساكر، ج ٢
  . ٣٧٣، ص ٥٥. همان، ج ٣
  . ٣٧٤، ص ٥٥. همان، ج ٤



  ٢٤٧   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

پرداخت تو را هی مانا هشام هشتاد هزار درهم از بده: گفتمیاو  و به كردذمت میم
  ١ ... .در مورد قرض چه فرموده است 6دانی كه پيامبر می وت و نمود

فريب دو مرتبه ن در يك چيز كه مؤمرا در مورد اين 6 اكرم زهری حديث پيامبر
مؤمن : اندفرموده 6 اكرم زيرا پيامبر؛ كردبه آن عمل نمیولی ، كردذكر می... خوردنمی

 و دهدمانند زهری خود را با ايمان نشان نه هر كسی كه ، داشت نخواهدصفاتی چنين 
  . مؤمن وانمود كند

ی من بنی نفاثة من بنی الديل محمد بن عمر أخبرنی شيخ من أخوال الزهر
تعينه العشرة  أخدم الزهری فی ليلة خمس عشرة امرأة كل خادم بثالثين ديناراقال: 

در يك شب : محمد بن عمر از دايی زهری نقل كرده كه گفته است ٢؛ خمس عشرة
   . ...كرده بود معينپانزده زن به زهری خدمت كردند كه به هر كدام سی دينار 

و  پرداخته استگری میشود كه زهری با قرض به اشرافیمی از اين خبر استفاده
ت ر پسدكنيد كه چقباز مالحظه می، تر حاكمان بوداين كه در زير چوجود  با همچنين

  ذلت از ظالمان درخواست پرداخت آن را و با  كردهم قرض میبوده است كه مدا
  . است نمودهمی

  برخی محدثين  و زهری
 و گاه هشت سال و شش سال همنشين سعيد بن مسيب بودم: زهری گاه گفته است

ه شدت با حاكمان ظالم بنی اميه كه زهری كه سعيد بن مسيب بحال آن ٣. گاه ده سال
زهری را به  و آزار زيادی ديد و ها ظلمآنو از  كرد مخالف بودها را مینوكری آن

  . است خود طرد كردهو از  مذمتاو  اخبار شخصی و هاخاطر رساندن حديثش به آن

                                                 
  . ٣٧٤، ص ٥٥؛ تاريخ ابن عساكر، ٦٣٠، ص ١. المعرفة والتاريخ فسوی، ج ١
  . ٣٧٤، ص ٥٥. تاريخ ابن عساكر، ٢
  . ٣١٥، ص ٥٥. همان، ج ٣
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چرا حديث مرا به و گفت:  سعيد بن مسيب بر زهری غضب كرد: گويدمالك می
  ١. رساندیمروان  یبن

بازگو عبدالملك  رایرا باو  اخبار و كه زهری حديثبن مسيب به خاطر اين سعيد
   ٢. سخن نگفتاو و با  را از خود طرد نموداو  ،كرده

خود را  و در مسجد به مجلس سعيد بن مسيب آمدم: گويددر خبر ديگر زهری می
سالم دادن و از  برگردو گفت:  من زدبه سينه و او  سالم دهماو  نزديك كردم تا بهاو  به

حاضران  و بگيردمن عيب و از  سخن گفتهاو  كه مترسيد و من بر من خود داری نمود
و چون  بودم تا خلوت شوداو  دنبال و به بنابر اين كنار رفته. آن را به ديگران نقل كنند

  يوسته عذرخواهی پ... ای ابا محمد من چه گناه كردم: گفتم و رفتهاو  تنها ماند به نزد
دروازه را  و به منزلش رسيدوقتی  كهگفت تا اينهيچ حرفی با من نمیولی ، كردممی

 هستی كه حديث وتو گفت:  كرد به من ور، خانه كردوارد  پايش را و برايش باز كردند
   ٣. رساندیمروان  اخبار مرا به بنی و

ال تناشدوا الخلفاء « زهری که گفته است: حديثاين همچنين به سعيد بن مسيب 
  مگر نشنيدی برادر خزاعه را كه  !لعنت خدا به ابن شهاب :پس گفت، رسيد »باهللا
، كرد شودمناشده می 6آيا با رسول خدا . كنممناشده می 6خدايا من با محمد : گويدمی

   ٤. شودليد بن عبدالملك نمیو باولی 
بنی : سعيد بن مسيب گفتم به: گويدمیسفيان از مردى از آل عمر نقل كرده كه 

 و خدايا دينت را عزيز گردان: سعيد گفت، نفرين كن و اميه (حاكمان بنی اميه) را دعا

                                                 
  . ٧٥٢، ص ١. تاريخ االسالم ذهبی، ج ١
  . ٣٤١، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢
  . ٢٩٨، ص ٥٥. تاريخ ابن عساكر، ج ٣
  . ٢٦٩، ص ١؛ قبول االخبار، ج ٣١١. االمام البخاری وصحيحه الجامع المختصر، ص ٤
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  ١. 6همراه با عافيت برای امت محمد ، دشمنانت را ذليل فرما و ت را پيروز سازاولياي
  كسی اگر ، كرددر همين زمانی كه زهری نوكری حاكمان ظالم بنی اميه را می

ها (حاكمان بنی اين داد كهتذكر میاو  است همنشين سعيد بن مسيب شود سعيد بهخومی
سعيد بن مسيب از جانب  ٢. را از همنشينی با من منع كردندو مردم  اميه) مرا شالق زدند

 و ها قرار گرفتمورد زجر آن و آزار متحمل شد و خيلی ظلممروان  عبدالملك بن
درخواست  و نكرد را براورده هاآنی خواستههرگر  وجود با اينولی ، زندانی نيز شد

  . ها را اجابت ننمودآن
مگر با انكار از ، چشمانتان را با نگاه به ياوران ظالمان پر نكنيد: گفتسعيد می

منظور سعيد بن مسيب از ياوران ظالمان امثال و ٣. كه اعمالتان از بين نرودتا اين، قلبتان
  . ياوران حاكمان ظالم بنی اميه بودند عامر شعبی هستند كه و زهری

، علما معرفی شده و محدثين و سعيد بن مسيب كه در مكتب اهل سنت سيد فقها
ظلم شده او و بر  ها شالق خوردهديگر حاكم بنی اميه بار ومروان  توسط عبدالملك بن

وكر اين خود را ن و به دامن اين ظالمان پناه بردهاو  و امثال ابن شهاب زهریولی ، است
بعيد است كه ابن مسيب احاديث چندانی به زهری تعليم ، اند بنابر اينظالمان قرار داده

  . كرده باشدبازگو  و داده
او  به ابوحصين عثمان بن عاصم داخل شدم در حالی كه: گويدابوبكر بن عياش می 

اهللا و خواهندهمانا بنی اميه دين من را میو گفت:  از (حاكمان) بنی اميه مخفی شده بود
   ٤. دهمها نمیمن دينم را به آن

 و جايگاه زهری را با سخن اين شخصی كه خود عثمانی بوده و شما شخصيت

                                                 
  . ١٢٨، ص ٥؛ به نقل از طبقات الكبرى، ج ٨٨، رقم ٢٣٢، ص ٤. سير اعالم النبالء، ج ١
  . ١٧٢، ص ٢؛ به نقل از حلية االوليا، ج ٨٨، رقم ٢٣٢، ص ٤الء ذهبی، ج . سير اعالم النب٢
  . ٨٨، رقم ٢٣٢، ص ٤. سير اعالم النبالء، ج ٣
  . ١٨٢، رقم ٤١٥، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ٤
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 كه در مورد حديث غدير اشاره شد آن كذب بزرگ را در مورد حديث غدير گفتهچنان
وجود  با ايناو  ،است كه انكار آن كفر خوانده شدهاست متواتر را انكار كرده و حديث 

 و خواهند مرا در ظلم خود شريك كردهخود را از بنی اميه مخفی كرده كه بنی اميه می
ابن شهاب زهری خود با اختيار به دامان بنی اميه پناه برده ولی ، دينم را از من بگيرند

  ! .بردارنداو  از، در مقابل آباد كردن دنيايشكه هرچه از دينش بخواهند است 
 و ابراهيم از علقمه از ابن مسعود روايت كرد و از اعمشيحيی قطان حديثی را 

 جويم اگرمن از اعمش برائت می: يحيی گفت. اعمش مانند زهری است: شخصی گفت
و  سپس اعمش را مدح نمود، كردبرای بنی اميه خدمت می مانند زهری باشد زهریاو 

  ١ ... .بودخود را از سلطان كنار كشيده  و صبور بود و فقير یاعمش شخصگفت: 
اند كه كسی و گفته صحاح سته است و رجال ابوحازم سلمه بن دينار كه از تابعين

مذمت كرده بسيار زهری را ، حديث روايت كردهاو  زهری از و نبوداو  در زمانش مثل
  ٢.است

زهری نيز  و باری سليمان بن عبدالملك (از حاكمان ظالم) برای حج به مدينه آمد
، آری: گفتند؟ ای را درك كرده باشدست كه صحابهآيا كسی هت: و گف در كنارش بود

زيرا ؛ اين چه جفايی است كه به من كردیو گفت:  را فرا خوانداو  سليمان. ابوحازم
  مرا قبل از اين  ونه ت: سلمه گفت، نيامدی وت و خيلی از بزرگان به زيارت ما آمدند

و  به زهری كرد وسليمان ر. جفايی نكردم ولذا من به ت، امديدهتو را من  و نه شناختیمی
چرا ما از : سپس سليمان از سلمه پرسيد. خطا كردی وت و شيخ بر ثواب رفتگفت: 

اييد لذا از آخرت را خراب كرده و چون دنيای خود را آباد: گفت؟ مرگ كراهت داريم
م های ابوحازپس از نصيحت... ترك آبادی برای رفتن به سوی خرابی كراهت داريد

 وتو از  منال) برسد و (مال وخواهی همراه ما باشی تا از ما به تآيا می: گفتاو  سليمان به
                                                 

  . ٣٨٦، رقم ١٩٧، ص ٤؛ تهذيب التهذيب، ج ٩٢، ص ١. معرفة علوم الحديث حاكم، ج ١
  مالحظه شود.  ٢٤، رقم ٩٦، ص ٦النبالء ذهبی، ج . شرح حال او در سير اعالم ٢
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ترسم كه مقدار كمی بر می چون: گفت؟ چرا: سليمان گفت، نه: ابوحازم گفت؟ به ما
ای : سليمان گفت. آخرت را به من بچشاند و خداوند عذاب دنيا و شما ميل نمايم

و از  مرا داخل بهشت نما: ابوحازم گفت. ه من عرضه كنحاجت خود را ب، ابوحازم
من حاجتی جز اين : ابوحازم گفت، من نيستتوان اين در : سليمان گفت. جهنم نجاتم ده

سلمه ؟ ای ابوحازم در مورد عمل (حكومت) ما نظرت چيست: سليمان گفت... ندارم
زور و با  مودندپدرانت خالفت را از مردم غصب ن :گفت، بر جواباو  پس از اصرار
مردی از همراهان سليمان ... رفتند و خيلی از مردم را كشتند و را گرفتندشمشير آن

همانا خداوند از علما عهد ، دروغ گفتی: ابوحازم گفت. چه بد سخنی گفتی: گفت
صد او  سپس سليمان به... را كتمان ننمايندو آن  مردم بيان كنند رایگرفته كه حق را ب

ابوحازم داستانی از ولی . محفوظ است وهمين مقدار باز نزد ما حق تفت: و گ دينار داد
 د كه در هر صورت آننمو استدالل بيانو با  را رد نمودو آن  حضرت موسی نقل كرد

هدايت  و همانا بنی اسرائيل پيوسته در راه حق... :سپس گفت. ل برايش حرام استوپ
كه وقتی ولی ، آمدندت به علم به نزد علما میحاكمانشان با رغب و بودند تا زمانی كه امرا

 و ردندآو طاغوت ايمان و جبت و به عكس شدند از چشم پروردگار سقوط كردند بر
و در  ها شريك شدنددنيای آنو در  آمدندشد كه علمائشان به نزد حاكمان می گونهاين

: ابوحازم گفت؟ منظورت من هستم: زهری گفت. ها نيز شريك گشتندظلم آن
ای ابن شهاب : سليمان گفت. حق همين است كه شنيدیولی ، نيستی ومنظورم ت

سی سال است كه ولی ، ام استهمسايه، آری: زهری گفت؟ شناسیرا میاو  آيا
 و خدا را فراموش كردی وت: ابوحازم گفت. امصحبت نكردهاو  يك كلمه هم با

- مرا نيز دوست می، داشتیخدا را دوست میو اگر  لذا مرا نيز فراموش كردی

ولی ، دشنام ندادمتو را من : ابوحازم گفت! م دادینامرا دش :زهری گفت. داشتی
مانند و آن  دانی كه همسايه به همسايه حق داردمگر نمی. خود را دشنام دادی وت

آيا : شخصی به سليمان گفت، وحازم رفتباوقتی . اجب استو حق قرابت
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   ١ .نه: گفت؟ باشند او ای مردم مثلدوست داری كه همه
، در حالی كه نزدش زهری، برخی از امرا ابوحازم را فرا خواند: گويدذهبی می

همانا بهترين امرا : ابوحازم گفت. حرف بزن ای ابوحازمو گفت:  بودندو ديگران  افريقی
بدترين علما كسی است كه امرا را دوست  و كسی است كه علما را دوست داشته باشد

  . بنابر اين سخن ابوحازم نيز زهری بدترين علما خواهد بود ٢. داشته باشد
ابوحازم ، بيايداو  ديگر سليمان بن عبدالملك زهری را به نزد ابوحازم فرستاد تا به نزد بار

   ٣. ندارداو  اما من هيچ حاجتی به، كاری دارد خود بيايد و حاجتاو  اگر: به زهری گفت
احترامی نزد آن  و هيچ درباری بود می يك خادشود كه زهراز اين خبر استفاده می

  . شوداستفاده می مطلب چنان كه از اخبار ديگر نيز اين؛ ظالمان نداشت

   Γ اهل بيت تنقيصدر و برخى روايات او زهری اكاذيب 
ال أعلم و قال عبد الرزاق. ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة: عن الزهري قال

 كسی را سراغ نداريم كه قبل از زيد بن حارثه اسالم: دگويزهری می ٤؛أحدا ذكره
  . كسی را سراغ ندارم كه چنين ادعايی كرده باشد: گويدعبد الرزاق می. باشدآورده 

را به بنی اميه در او  نوكری و همچنين آشكارترين كذب است، اين سخن زهری
ن اين سخن زهری در دالئل كذب بود. كندبيان می Αاقعی اميرالمؤمنين و انكار جايگاه

بر آن بايد دقت داشته باشيم كه ابن مضافاً  و جای خود در اين كتاب بيان شده است

                                                 
 ١٠١، ص٦؛ سير اعالم النبالء، ج ٥٠٠، ص ١؛ حلية االوليا، ج ٣٧و ٣٦، ص ٢٢. تاريخ ابن عساكر، ج ١

  شرح حال ابوحازم. 
  شرح حال ابوحازم.  ١٠١، ص ٦. سير اعالم النبالء، ج ٢
  . ١٢٧، ص ٤. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٣
، رقم ٤٢٦، ص ٣؛ العلم احمد، ج ٢٠٣٩٣، ح ٢٢٧، ص ١١وج  ٣٢٥، ص ٥لرزاق، ج . مصنف عبدا٤

٥٨١٧ .  
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اول كسی بود كه پس از علی و او  ردوآ اسالم×  زيد پس از علی: گويدعباس می
قتيبه نيز از ابن اسحاق نقل كرده  و ابن هيثمی سند اين خبر را حسن دانسته ٥. ردآو اسالم

البته  ٦. ردآو ابوبكر پس از زيد اسالم و ردآو اسالم Αزيد پس از اميرالمؤمنين است كه 
  .نداردو واقعيت  باشد با اخبار ديگر مخالف استآورده  كه ابوبكر پس از زيد اسالماين

  × تهمت آشكار بر اميرالمؤمنين وزهری 
جعه الَّذی و فی 6عنْد النَّبِی  أَن علی بن أَبِی طَالبٍ خَرج من ...عن ابنِ شهابٍ

فَقَالَ النَّاس يهفِّی فتُو : ولُ اللَّهسر حأَصْب فنٍ كَيسا حا أَبقَالَ؟ 6ي : حأَصْب
د اللَّه بعد الثَّلَاث عبو أَلَا تَراه أَنْتَ: بِحمد اللَّه بارِئًا فَأَخَذَ بِيده الْعباس فَقَالَ

جوه و إِنِّی لَأَعرِف فیو جعهو سيتَوفَّى فی 6اللَّه إِنِّی لَأُرى رسولَ اللَّه و الْعصَا
 ولِ اللَّهسبِنَا إِلَى ر بتَ فَاذْهوبِ الْمطَّلالْم دبنِی ع6ب  رالْأَم كُوني نيمف أَلَهفَنَس

اللَّه و: كَان فی غَيرِنَا أَمرنَاه فَأَوصَى بِنَا قَالَ علین او  لكفَإِن كَان فينَا علمنَا ذَ
 ولَ اللَّهسا رأَلْنَاهس نا 6لَئدأَب ا النَّاسينَاهطعنَا لَا ينَعمولَ و فَيسا رأَلُهإِنِّی لَا أَس

 ا 6اللَّهدمنينبه اميرالمؤ 6 عموی پيامبر اكرم عباس ٧؛ أَب Α 6 اكرم زمانی كه پيامبر 
  و از بيا با هم برويم : تند گفتدر آستانه رحلت قرار داش

از آن ما بود و اگر كه خالفت پس از آن حضرت از آن كيست  مسؤال كني 6پيامبر 
خواهيم در مورد ما به در غير ما بود از آن حضرت میو اگر شويم از آن آگاه می

                                                 
  ؛ ٢٧٤، ص ٩. مجمع الزوائد هيثمی، ج ٥
به  ٣٤، ص ١. تاريخ االسالم ذهبی، ج ٢٢٩، ص ١؛ البدء والتاريخ، ج ٣٧. المعارف ابن قتيبه، ص ٦

  همين معنا. 
، كتاب  ٤٤٤٧، ح ١٦١٥، ص ٤ ووفاته، ج 6 . صحيح بخارى، كتاب المغازی، باب: مرض النبی٧

؛ تاريخ الكبير بخاری، ٦٢٦٦، ح ٢٣١١، ص ٥االستئذان، باب: المعانقة وقول الرجل كيف اصبحت، ج 
  ؛ مسند احمد. ٥٦٢، رقم ١٧٨، ص ٥ج 
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از آن به خدا سوگند اگر خالفت را : گفت Αعلی ولی !صاحب خالفت توصيه كنند
هرگز آن را به ما نخواهند مردم و سپس كند ما را از آن منع می حضرت سؤال كنيم

  .سؤال نخواهم كرد 6هرگز آن را از پيامبر  و منداد 
. ای به اين شده بودشرح حال امام بخاری اشارهو در  اين حديث خيلى جالب است

  : اشكاالت اين خبر
در حالی كه ابن عباس احاديث است اين حديث به ابن عباس نسبت داده شده . ۱
  . روايت كرده است Αدر مورد خالفت بال فصل اميرالمؤمنين فراوان 
ابن عساكر اين حديث را از عكرمه از ابن عباس روايت كرده است كه سند آن . ۲

ابن لهيعه  و همچنين داده موضوع استعكرمه كه به ابن عباس نسبت كذب میوجود  به
و  بعيد است چنين كذبی را نقل كرده باشد و شيعه خوانده شدهاو  در سند آن است كه

را او  فرهادانی و ابوحاتم و است حرمله بن يحيی در سند آن تضعيف شده همچنين
وجود  پس اين سند از اصل با. اندرا توثيق كردهاو  اند گرچه برخی ديگرتضعيف كرده
  . است عكرمه باطل

  . روايت نشده استاو  غيرو از  پس راوى اين خبر تنها زهرى است. ۳
نقل احمد زهرى اين و در  احمد كسی روايت نكرده و اين خبر را جز بخاری. ۴

تاريخش برای آن  و در صحيحدو سند بخاری ولی ، است خبر را معنعن روايت كرده
  . موصول قرار داده است و ذكر كرده
در  6پيامبر از  اهللا اگرو: داده شده كه فرمود نسبت Αبه اميرالمؤمنين در اين خبر . ۵
- را به ما نمیمردم هرگز آنو سپس  كندخالفت را از ما منع می، خالفت سؤال كنيم باره

  . دهند
مخالف فراوان روايات  و شده با آياتبازگو اين افسانه كه از نوكر بنی اميه . ۶

در اين  Αاميرالمؤمنين  و اری كه تنها از ابن عباسجا به برخی اخباست كه ما اين
  : كنيماشاره می است موضوع رسيده
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سزاوار نيست كه من : فرمودند Αبه علی  6 اكرم پيامبر: گويدابن عباس می. ١
سند اين حديث را و هيثمی  ذهبی، حاكم ٨.ای من هستیخليفه ومگر اين كه ت، بروم

را نقل و ذهبی  دومی تصحيح حاكمو در  ی حسن دانستهلاو درو البانی  اندصحيح دانسته
  . رد نكرده است و كرده
ای گذاشتم تا خليفهتو را : به من فرمودند 6 اكرم پيامبر: فرمود Αاميرالمؤمنين . ٢
    . رجال اين سند رجال صحيح است: گويدهيثمی می ٩.  ...من باشی
برای : فرمودند Αه اميرالمؤمنين ب 6 اكرم پيامبر، Α اميرالمؤمنينبنابر روايت . ۳

چه از و هر  نيز از خدا خواستم وكه مانند آن را برای تمگر آن، مدخودم هيچ دعايی نكر
 ١٠.نبوت نخواهد بود وپس از ت: كه به من فرمودمگر اين، فرمود قبولخداوند خواستم 

- نمی در فضيلت علی حديثی افضل از اين: ه استقاضی گفت: گويدعاصم میابن ابی

- ، متواتر میمنزلت استکه همان حديث  حديث ايناصل  که روشن است،چنان. شناسم

  . شوداين حديث نيز خالفت به روشنی استفاده میو از باشد 
 ،تو«: فرمودند Α اميرالمؤمنينبه  6پيامبر اكرم كه است ابن عباس روايت كرده . ۴

البانى سند اين  و هيثمى، ذهبى ،حاكم ١١ ».سرپرست تمام مؤمنان پس از من هستى و لىو

                                                 
؛ المستدرك علی الصحيحين، ٩٧، ص ١٢؛ معجم الكبير، ج ٣٠٦٢، ح ٣٣٠، ص ١. مسند احمد، ج ٨
؛ مجمع الزوائد ١١٨٩و ١١٨٨، ح ٣٣٨و ٣٣٧، ص ٢؛ ظالل الجنه البانی، ج ٤٦٥٢، ح ٢٢٩، ص ٤ج

  . ١٢٣، ص ٩هيثمی، ج 
؛ كنـز العمـال،   ١١٠، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمـی، ج  ٤٣٩٩، ح ٢٩٦، ص ٤. معجم االوسط طبرانى، ج ٩

  . ٣٦٤٨٨، ح ١٥٨، ص ١٣ج 
؛ ظالل الجنه ١٣١٣، ح ٥٨٢، ص عاصم؛ السنه ابن ابی٨٥٣٣، ح ١٥١، ص ٥. سنن الكبری نسائی، ج ١٠

  . ١٣١٣، ح ٣٨٨، ص ٢البانی، ج 
؛ سنن الكبری ٢٥٩٣، ٧٧١، ص ١٢؛ معجم الكبير طبرانی، ج ٣٠٦٢، ح ٣٣٠، ص ١. مسند احمد، ج ١١

؛ معجم االوسط طبرانی، ٢٤؛ خصايص علی نسائى، ح ٨٦٠٢و ٨٤٠٩، ح ١٧٩و ١١٢، ص ٥نسائى، ج 
، ٩؛ محمع الزوايد هيثمی، ج٤٦٥٢، ح ١٤٣و ١٣٢، ص ٣ج ؛ المستدرك علی الصحيحين، ٣٧٧، ص ٣ج
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  . اندحديث را صحيح دانسته
چيز از  پنج: به ايشان فرمودند 6 اكرم اند كه پيامبرروايت كرده Αاميرالمؤمنين . ۵

سرپرست مؤمنان پس از من خواهی  وولی  وخواستم (پنجمی) همانا ت وخداوند برای ت
طالب را به بن عمر بن علی بن ابی در سند اين خبر طبق معمول عبداهللا بن عيسی ١. بود

- بنابر اين می. دندليل ديگری ندار و هيچ اندمتهم كرده Γخاطر روايت فضائل اهل بيت 

معنای آن به تواتر از ديگران نيز روايت  و حسن استو يا  اين حديث صحيح: گفتتوان 
نيز در حديث كه از ابن عباس چنان؛ اندرا صحيح دانستهمحدثين اسانيد آن و است شده

  . فوق گذشت
 عباس و ابن Αاميرالمؤمنين ، بر اينمضافاً . اين حديث متواتر است: حديث ثقلين. ۶

: فرمودند 6 اكرم پيامبر: Α اما متن حديث اميرالمؤمنين. از جمله راويان آن هستند نيز
  هرگز گمراه  گذارم كه اگر از آن تبعيت كنيدمن چيزى بين شما مى«
  ٢ ». هستنداهل بيتم عترتم  و ن) كتاب خداآو(. شويدنمى

محاملی بنابر نقل  و اندروايت كرده Αهفت نفر اين حديث را از اميرالمؤمنين  
 و سيوطى، حجر و ابن )٣٦٤٤١ح، ١٤٠ص، ١٣جو ١٦٥٠ح، ٣٨٠ص، ۱ج ، (كنز العمال

  . اندرا صحيح دانستهسند آنالبانى 
را او  سند حديثو البانی  ٣. اندكرده های ذيل روايتاما حديث ابن عباس را كتاب

                                                                                                                            
 . ١١٨٨، ح ٣٣٧، ص ٢؛ ظالل الجنه، ج ١١٩ص 

، ٣. لوامع العقول، ج٣٣٠٤٧، ح ٦٢٥، ص ١١؛ كنز العمال، ج ٣٩٤، رقم ١٠٠، ص ٥. تاريخ بغداد، ج ١
 . ١١٩؛ نظم درر السمطين، ص ٣٢٩ص 

؛ مشكل ١٢١، صالطاهره؛ ذرية ١٥٥٨، ح ٦٣١عاصم، ص ؛ السنة ابن ابى٧٧٨، ح ٤٨، ص ٣. مسند بزار، ج ٢
؛ مسند ٤٠٤٣، ح ٢٣٠، ص ١١، ج ؛ المطالب العاليه٦٤، ص ٩، ج ؛ حلية االولياء١٥١٧، ح ٣٠٦، ص ٤، ج اآلثار

 . ١٧٦١، ح ٢٦٠، ص ٤؛ احاديث صحيحه البانی، ج ٦٠٥، ح ١٩٢على سيوطى، ص 

؛ مناقب ١٧٦١، ح ٢٦٠، ص ٤حيحه البانی، ج ؛ احاديث ص١٥٥٧، ح ٦٣٠عاصم، ص . السنة ابن ابى٣
 . ٣٤٩، ح ٣٢٩خوارزمى، ص 
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  . را صحيح دانسته است
متواتر  Αرا حتی تنها از اميرالمؤمنين آنو ذهبی  حديث غدير كه متواتر است. ٧
در موارد  Αاميرالمؤمنين  و ابن عباس نيز دارای اسانيد صحيح استو از  ١است  دانسته

هم در جنگ جمل  و ز شوریهم در رو، اندمختلف به اين حديث شريف احتجاج كرده
كه برخی خالفت آن حضرت را در پس از آن، هم در مسجد رحبه كوفه و طلحه اب

  . اندغياب آن حضرت انكار كرده
اين  ...«: فرمودند 6 اكرم پيامبر ٢»وانذر عشيرتك االقربين«ای زمان نزول آيه. ٨

   ... .خليفه من در بين شماستو صىو، على برادر
هم از ابن عباس با سند صحيح  و (با پنج سند) × ز اميرالمؤمنيناين حديث هم ا
خفّاجى سند اين  ودو مورد هيثمى در ، مقدسى، اسكافى، طبرى ٣. روايت شده است

با سه سند » فضايل«و در دو سند با » مسند«احمد بن حنبل در . اندحديث را صحيح دانسته
البانى در مورد  و حيح استكه همه اسنادش صاست حديث مذكور را روايت كرده 
ربيعه بن ناجذ اگر جهالت ، ى خوب استسندش خيل: ويدگيكى از سندهاى نسائى مى

 و ربيعه را ابن حبان زيراخدعه از جانب البانى است؛  و لى اين خيانتو، (ناجد) نبود
   ٤.اندق كردهتوثي» تقريب«حجر در  و ابن ىعجل

                                                 
  . ١. طرق حديث من كنت مواله فعلی مواله ذهبی، ح ١
  . ٢١٤. شعراء، ٢
؛ تفسير ابن ١٣١، ص٦وتفسيرش؛ تفسير بغوى، ج  ٣١٩و ٢١٦، ص ٢، ج ٥٤٣و ٥٤٢، ص ١. تاريخ طبرى، ج ٣
؛ سنن ٣٠٧٢و ١٣٨١و ٨٨٣، ح٣٣٠و ١٥٩و ١١١، ص ١د، ج ؛ مسند احم١٦٧٧٨، ح ٣٧، ص ١١حاتم، ج ابى

؛ شرح ٧٦٦و ٤٥٥، ح ٤٤٨و ٣٠٠، ص ١؛ مسند بزار، ج٨٦٠٢و ٨٤٥١و ٨٤٠٩، ح ١٢٥، ص ٥الكبرى نسائى، ج 
، ٦؛ تاريخ الكبير، ج ١٣٦٧يا  ١٥٠٠، ح ٥٦، ص ٤؛ تهذيب اآلثار، ج٤٩٨٠، ح ٢٨٤، ص ٣معانى اآلثار، ج 

، ٥٣٣، ص ٨؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٥٠٠و ٤٤٨، ح ٣١٩و ٢١٦، ص٢اره، ج ؛ احاديث المخت١٥٩٤، رقم ٣٢ص
  . ٤٩٣٢، ح ١؛ احاديث ضعيفه البانی، ج ١٤٦، ص ٩وج 
  . ٢٩٨، ص ١؛ تقريب التهذيب، ج ٤٩٨، رقم ٢٢٧، ص ٣. تهذيب التهذيب بن حجر، ج  ٤
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به خدا سوگند همانا من .. .:فرمايدمى Αدر حديث صحيح ديگر اميرالمؤمنين . ٩
تواند سزاوارتر از من به آن ى مىپس چه كس. هستم 6ارث پيامبر و و ابن عم، لىو، برادر

  . ه استدانستهيثمى رجال سند اين حديث را رجال صحيح  ١. حضرت باشد
 6اكرم پيامبر : انددر موارد مختلف از حيات خود بارها فرموده Αاميرالمؤمنين . ١٠

اين حديث را  ٢... .بودم عمر و سزاوارترين مردم بر خالفت از ابوبكر و من از دنيا رفتند
اكثر  و اندناگون روايت كردهوبا اسانيد متعدد در مواقع گ Αنفر از اميرالمؤمنين  شش

به اين واقعيت  و همچنين بالذری صحيح است و تمام اسانيد عبداهللا و سند اين خبر
اند که ما در تصريح کرده اعتراف ونيز و ديگران  ٦، ابوسفيان٥ثمان، ع٤، عمر٣ابوبکر
  . ها را ذکر کرديمايناعتراف مفصل » هاابن تيميه امام سلفی«کتاب 

تنها  Αالبته اين ده حديث تنها بخشی از احاديث در خالفت بال فصل اميرالمؤمنين
بزرگوار  ورا به اين د است كه زهری افسانه مورد بحثعباس  و ابن Αاز اميرالمؤمنين
و  عباس در اين موضوع و ابن Αتمام احاديث اميرالمؤمنينو اگر  است نسبت داده

زير بودن و و ارثو ووصی و احاديث  شمارش شود و ديگر صحابه ذكراحاديث 
كه  ت خواهند گزيدمسلمين انگشت حيروقت  آن، مورد توجه قرار گيرد Αاميرالمؤمنين

 خبر صحيح تاريخی ذكر كردهعنوان ب معتبر به اای را در كتنهبخاری چنين افسا چگونه

                                                 
؛ ١١١٠، ح ٦٥٢، ٢؛ فضائل الصحابه احمد، ج ٨٤٥٠، ح ١٢٥، ص ٥. سنن الكبرى نسائى، ج ١

  ؛ ٣٤، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٤٦٣٥، ح ١٣٦، ص ٣المستدرك علی الصحيحين، ج 
 ٤٠٢، ص٢؛ انساب اشراف، ج ٤٧٥و ٢٩٢، ص ٣؛ تاريخ طبری، ج ٩٢٧، ص ٣. تاريخ المدينه، ج ٢
  . ٤٣٩، ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج١٣١٦و ١٣١٥و ١٣١٤، ح٥٦٣ص  ٢؛ السنه عبداهللا، ج٥٧، ص٤وج
  ؛ االمامه والسياسه و... در خبر ديگر. ٢٥٢، ص ١نساب االشراف، ج . ا٣
   .٥٤؛ السقيفه والفدك، ص ٥٧، ص٢؛ شرح نهج البالغه، ج ٣٨، ص ٢. محاضرات االدباء راغب، ج ٤
  از موفقيات ابن بکار.  ١٤، ص ٩شرح نهج البالغه، ج  ١٠٤٢، ص ٣. تاريخ المدينه، ج ٥
   .٣١٩، ص١؛ انساب االشراف، ج٢٨٧، ص٢الثقات ابن حبان، ج  .٦
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  ! است زده Αتهمت ناروا را به اميرالمؤمنينو چنين 
  : حديث ديگر زهری

  مرگ بدون ايمان وابوطالب 
أنه لما حضرت أبا : أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره: ابن شهاب قال

عبد اهللا بن أمية بن و ه أبا جهل بن هشامفوجد عند 6طالب الوفاة جاءه رسول اهللا 
إال اهللا كلمة أشهد لك بها قل ال إله يا عم : ألبي طالب 6المغيرة قال رسول اهللا 

عبد اهللا بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب و جهلوفقال أب. عند اهللا
طالب آخر ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو يعرضها عليه 6فلم يزل رسول اهللا 

: 6فقال رسول اهللا . أبى أن يقول ال إله إال اهللاو على ملة عبد المطلب وما كلمهم ه
الذين و فأنزل اهللا تعالى فيه {ما كان للنبي. اهللا ألستغفرن لك ما لم أنه عنكو أما

{ إنك : 6أنزل اهللا في أبي طالب فقال لرسول اهللا و آمنوا أن يستغفروا للمشركين}
خالصه اين حديث اين است كه  ١. لكن اهللا يهدي من يشاء }و ببتال تهدي من أح

ولی ، مسلمان شود وبگويد » ال اله اال اهللا «سعی كردند تا ابوطالب هنگام وفات  6پيامبر 
و آن گردانی آيا از ملت عبدالمطلب روی می، ای ابوطالب: اميه گفتند و ابنابوجهل 

پس ، كردملب را اختيار طعبدالمملت : الب گفتقدر اين را تكرار كردند تا اين كه ابوط
  .آيه فوق در مورد ابوطالب نازل شد ود

در  وابوهريره كه هر د و مسيب بن حزن: روايت شده استدو نفر اين حديث از 
آن زمان حضور و در  معلوم نيست كجا بودند و فات ابوطالب غير مسلمان بودندو زمان
در اكثر و او  سيب تنها از طريق زهرى روايت شدهحديث م، بر اينمضافاً . اندنداشته

                                                 
، ٤٥٧، ص ١. صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب: اذا قال المشرك عند الموت: ال اله اال اهللا، ج ١
   ... .. صحيح مسلم، و٦٦٨١و ٤٧٧٢و ٤٦٧٥و ٣٨٨٤و ١٣٦٠ح
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 و همچنين. متقدم اين حديث را از سعيد معنعن روايت كرده است و مشهور ىهاكتاب
ما بقی و در  ١.زهری گاه اين حديث را از سعيد از ابوهريره نيز معنعن نقل كرده است

همچنين  ٢.قل كرده استابوحازم ناصبی است كه از ابوهريره اين خبر را ن، سند ابوهريره
مسيب بنابر قواعد  و ٣است سخن نگفتهاو  تا مرگ با و قهر بودهاو  سعيد بن مسيب باپدر 

، حديث روايت نكرده استاو  سعيد ازكسی جز زيرا ؛ است نيز علم رجال مجهول
  ٤.را از تابعين خوانده استاو  حبان و ابن، اندرا از طلقا خواندهاو  مصعب زبيری و اقدیو

در ، اندآيه مذكور كه نزول آن را بر اين داستان تطبيق كرده وهمچنين در مورد د
حتی آن را در مورد استغفار نمودن  و اندروايت كردهبسيار اخبار متناقض  شأن نزول آن

حاال معلوم نيست كه  و ٥.اندنيز تطبيق كردهمادرشان و يا  يندلاو برای 6 اكرم پيامبر
اساس ز اين اشكاالت به تنهايی بیهر يك ا. ب را خواهند پذيرفتكدام يك از اين اكاذي

  . مجموع آنبه چه رسد ، كنداين حديث را ثابت می بودن
فات و ها پس ازسالقطعاً  و است وبهاين است كه اين آيه در سوره تواقع  ولى

اين آيه را در نزول تر شدن كذب اين ادعا كه برای روشن و ابوطالب نازل شده است
همين كافی است ، انددانستهمادرشان و يا  به ابوطالب 6 اكرم پيامبر نمودنمورد استغفار 

  : اندكه روايت كرده

                                                 
  . ٣٢٩١، ح ٣٦٦، ص ٢. المستدرك علی الصحيحين، ج ١
  . ١٤٣، ح ٤٠، ص ١. صحيح مسلم، ج ٢
  . ١٢٥ف ابن قتيبه، ص . المعار٣
  . ٢٩٢، رقم ١٣٨، ص ١٠. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤
؛ المستدرك علی ٦٧١٤، ح ٥٧٢، ص ٣. تفسير طبری، ذيل آيه شريفه؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٥

ای شعيب همراه با حاشيه ٤٢، ص ١٧؛ سير اعالم النبالء، ج ٣٢٩٢، ح ٣٦٦، ص ٢الصحيحين، ج 
  گران. دي ارنؤوط، فتح الباری، و



  ٢٦١   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

يلع نال: قَالَ، عجتُ رعمس ،هيوَألب رتَغْفسو يشْرِكَانا ممفَقُلْتُ، ه : رتَغْفتَس
كيوو َألبشْرِكَانا ممفَقَالَ، ه :أَلَم َألبِيه يماهرإِب رتَغْفس؟ ي لنَّبِيل كتُ ذَل6فَذَكَر ،
 Α اميرالمؤمنين ١؛...الَّذين آمنُوا أَن يستَغْفروا للْمشْرِكينو ما كَان للنَّبِي: فَنَزَلَتْ

، تذكر دادنداو  بهوقتی . كندمادر مشركش استغفار می و پدر رایشنيدند كه مردی ب
 پيامبربه داستان را  Αاميرالمؤمنين . نمودممگر ابراهيم برای پدرش استغفار : فتگ

اين حديث  بوصيریو ذهبی، حاكم ... .شدپس اين آيه نازل ، نمودندبازگو  6 اكرم
-سليم حسين اسد حسن دانسته و شعيب ارنؤوط، البانی، ترمذیو اندرا صحيح دانسته

  . اند
به خصوص در مورد آيه منع از آن را و امثال  ن خبراكاذيب اي و اگر دالئل تناقض

بنابر اين ما به همين ، هم خيلی طول خواهد كشيد و استفراوان هم  ذكر كنيماستغفار 
  . كنيممقدار بسنده می

  : اساسی خبر مورد بحثدالئل ديگر بی
: فرمودند 6حضرت؟ آيا برای ابوطالب اميدوار هستی: گفت 6 اكرم عباس به پيامبر

  ٢. دارم وآرزاو  ر خيری را از پروردگارم برایه
جز فطر بن  هستندرجال صحاح سته و از ثقه ابن سعد با سندی که تمام رجالش 

چنين نقل کرده است: محمد اند، حديث روايت کردهاو  خليفه که غير مسلم بقيه از
کردم  تسلط پيدااو و بر  کردم ه گفت: در جنگ جمل به مردی از اهل بصره حملهيحنف
  ٣رها نمودم. و او را جه شدم را متواو  ابوطالب هستم، من منظورگفت: من بر دين او  که

                                                 
، ٤؛ سنن نسائی، ج٣١٠١، ح ٢٨١، ص ٥؛ سنن ترمذی، ج ١٠٨٥و ٧٧١، ح ٩٩، ص ١. مسند احمد، ج ١

 ٣٢٨٩، ح٣٦٥، ص ٢؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٥، ص ٢؛ مسند بزار، ج ٢٠٣٦، ح ٩١ص 
  ، وكتب تفاسير. ٧٢٤١، ح ٧، ج بوصيری؛ اتحاف الخيرة المهرة ٤٠٢٨و
  . ٣٤٤٤٤، ح ١٢؛ كنز العمال، ج ١٢٥، ص ١. طبقات الكبری ابن سعد، ج ٢
  . ٩٣، ص ٥. طبقات الکبری ابن سعد، ج ٣
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» عام الحزن«ابوطالب از دنيا رفتند  وسالی را که حضرت خديجه  6 پيامبر اکرم
  ١گذاشتند. 

از آن توان مگر ابوطالب را در طول ده سال كه با تمام  6 اكرم پيامبرهمچنين 
دشوارترين لحظات در شعب ابوطالب در و در  كردبلغشان حمايت میت و دين و حضرت

تا نياز به اين باشد كه در دم مرگ چنين  !به اسالم دعوت نكرده بودند، كنار هم بودند
  با تمام قدرت  دوستان مشركش كه و بر ابوجهلابوطالب در برا. كاری را انجام دهند

 انگذاشت بو ستاديكردند امیوارد  ضربه آن حضرت و به مخالفت كرده 6 اكرم با پيامبر
كه در شرح حال چنان، باشد آن حضرت ناخوشايند جبكاری كنند كه مو آن حضرت

با اين حال . در اين مورد اشاره كرديم 6 اكرم بن عاص به تصريح خود پيامبرعمرو 
حق بودن دين آن  و 6اكرم  در مدح پيامبرفراوان بوطالب كه ممكن است ا چگونه
صدق بودن و راست و دين آن حضرت و مانند دعوت موسی بودن دعوت و تحضر
 پيروی و را به نصرتو ديگران  گفتهفراوان اشعار  و سخنان آن حضرت سخنان و دعوت

امثال ابوجهل  6به سخن دشمنان پيامبر، است تشويق كرده و از آن حضرت فراخوانده
در ، ترسيدالب از مذمت مشركين میاگر ابوط !راسدهها بمذمت آنو از  گوش داده باشد

و اين . كردطول ده سال نيز با همان تفكر غير خدايی نصرت آن حضرت را ترك می
ابن حجر برخی اخباری را كه داللت . كندنيز به كذب بودن اين افسانه تأكيد میواقعيت 

ال اين ثما خاطر و به كردهوارد  ل ابوطالبشرح حا» االصابه«كند در بر ايمان ابوطالب می
قابل رد واقع  درو احاديث  كه اين اخبارحال آن و ها را رد كرده استزهری آناكاذيب 
تواند است كه اين نوع اخبار هرگز نمیفراوان دالئل ايمان ابوطالب آن قدر  اما، هستند
خبری  وشناخت جايگاه ابوطالب همان د برای. كندوارد  هاترين خدشه در آنكوچك

آن  ای ازپاره سنت و اهل كندكفايت می ،بن عاص ذكر كرديم عمروال كه در شرح ح
                                                 

؛ تـاريخ الخمـيس،   ١١٢ص ،١٣، لسان العرب، به نقل از ثعلب از ابـن اعرابـی، ج  ٢٦، صى. سيرة مغلطا١
  . ٢١؛ اسنى المطالب، ص١٣٩، ص١؛ السيرة النبوية دحالن، ج٥٦، ص١؛ المواهب اللدنية، ج٣٠١، ص١ج
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پس  6اكرم پيامبر كهرا  در دفاع از اسالمنشدنی ابوطالب صفو و االو خدمات و مناقب
 خواندهوی  را از مناقبو آن  به ابوبكر نسبت داده، اندكردهاز آن ياد فات ابوطالب و از
به  Αقابل با پيروی از اخباری كه دشمنان اميرالمؤمنيندر مولی ، كنندآن افتخار می و به

 و به اقعیو خدمات، اندجعل كرده Αكردن به جايگاه اميرالمؤمنينوارد  خاطر خدشه
، اندردهک نقلوی  در مورداز آن را  یااليی را كه جهت افتخار برای ابوبكر برخو مراتب

اول  خليفهكه سيره حال آن و اندچنگ زدهاو  ها در موردچنين تهمت و به ناديده گرفته
امان اخبار دفاع بیولی ، كندتكذيب می، اندنقل كردهاو  آن اخبار را كه در مورد

  . ابوطالب از مسلمات تاريخ اسالم است
 های خود بهدر برخی نامه ×ه داشته باشيم که اميرالمؤمنين همچنين بايد توج

ی در نامهحتی  واند تأکيد نموده بردهپدرش در شرک به سر  واو  کهاينمعاويه به 
ولی در مقابل معاويه  ١ابوسفيان مانند ابوطالب نيست. و.. .فرمودند: اميه مانند هاشم نيست

× اند چنين مطلبی را در حق ابوطالب به رخ اميرالمؤمنين دوستانش هرگز نتوانسته و
اهل سنت  از اند علماانفراو و .بکشند که اين خود بهترين دليل بر ايمان ابوطالب است

   اند.ها در اين مورد نوشتهها کتاباز آنو برخی  که بر مؤمن بودن ابوطالب تأکيد کرده
نجات بودن  ول توحيد اه» نظم المتناثر من الحديث المتواتر«ی در کتاب نکتا
 دفاع ابوطالب را جزء ومحبت  و همچنين 6اجداد پيامبر اکرم جميع  ووالدين  وابوطالب 

  ٢اخبار متواتر محسوب کرده است.

  Ηحضرت زهرا  اميرالمؤمنين و رتهمت ديگر زهری ب
الزُّهرِى قَالَ: أَخْبرنِى على بن حسينٍ أَن حسين بن على أَخْبره أَن على بن أَبِى 

 ولَ اللَّهسر أَن هربٍ أَخْبةَ 6طَالموفَاط قَهطَر  ؟  6بِنْتَ النَّبِىانلَةً فَقَالَ: أَالَ تُصَلِّيلَي

                                                 
  وديگران.  ٢٦٠، ص ٣؛ الفتوح ابن اعثم، ج ٤٧١عة الصفين، ص . وق١
  . ٢٢٦و ٢٢٥، ح ١٩٠. النظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص ٢
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 ينح فثَنَا. فَانْصَرعثَنَا بعبي فَإِذَا شَاَء أَن ،اللَّه دنَا بِيأَنْفُس ،ولَ اللَّهسا رفَقُلْتُ: ي
يقُولُ:  ضْرِب فَخذَه وهومولٍّ ي قُلْنَا ذَلك ولَم يرجِع إِلَى شَيئًا. ثُم سمعتُه وهو

را  Ιحضرت زهرا  اميرالمؤمنين و 6يعنی پيامبر  ١؛»ان اِإلنْسان أَكْثَر شَىٍء جدالً«
ها با اين بهانه كه اختيار ما به دست خداست، اگر برای نماز بلند كردند، ولی آن

با تالوت آيه  6پيامبر  خواست ما را برای نماز شب بلند خواهد كرد، بلند نشدند و
  ها را مذمت كردند.آن

 عجايب ساخته وو از اوالً: اين حديث نيز تنها از ابن شهاب زهرى نقل شده است 
  پرداخته ذهن خود اوست؛ زيرا: 

گويد: على بن حسين به من خبر داد، در حالى كه . زهرى در اين خبر گاهى مى۱
 و Αگاهى هم امام حسين  رده ونقل ك» عن«در نقل ديگر تمام سند بعد از خود را با 

  را نيز از سند انداخته است.  Αالمؤمنين امير
× حضرت على » اختيار ما در دست خداست«ها گوينده . در بعضى كتاب۲

  هستند.  Ιهستند، در حالى كه در نقل طبرانى، گوينده اين سخن حضرت زهرا 
نه «اند: فرموده 6در جواب پيامبر اکرم × حضرت على گويا ها . در بعضى نقل۳

ها ولى در اكثر نقل ٢خوانيم،به خدا سوگند، ما به غير از نماز واجب ديگر نمازى نمى
  وجود ندارد. (شعيب ارنؤوط اين سند را حسن دانسته است.) سوگند
و اين ها را بيدار كرده ها آمده است: حضرت يك مرتبه آمدند آن. در بعضى نقل۴

                                                 
علی صالة الليل، ج  6حريض النبيب تد القرآن، ابواب التهجد، باب، با. صحيح بخاری، كتاب سجو١
قصرها، باب: ما روي فيمن نام ؛ كتاب صالة المسافير و٧٤٦٥و ٧٣٤٧و ٤٧٢٤و ١١٢٧، ح ٣٩٤، ص٤

؛ ١١٢و ٩١و ٧٧، ص١؛ مسند احمد، ج ٧٧٥، ح ٥٣٧، ص ١الليل اجمع حتی اصبح، صحيح مسلم، ج 
 . ٣٠٠٥، ح ١٦٣، ص٤؛ مسند شاميين طبرانی، ج ١٣١١، ٤٠٤، ص ١سنن الكبری نسائى، ج 

، ٢ابن خزيمه، ج؛ صحيح ٣٦٦، ح ٣٠٢، ص ١لى، جعي؛ مسند ابى٧٠٥، ح  ٩١، ص ١، ج . مسند احمد٢
 . ١٧٩ص 
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 برگشتند و گويد: بار اول بيدار كرده وها مىدر بعضى نقل سخن را فرمودند در حالى كه
  ١سخن را گفتند.و اين بار دوم برگشتند و سپس خود نماز خواندند 

فرمودند: برخيزيد نماز  6ها آمده است كه حضرت . همچنين در بعضى نقل۵
  ».خوانيد؟آيا نماز نمى«در حالى كه در نقل ديگر فرمودند:  ٢ بخوانيد.
در حالى كه در نقل  ٣با صيغه تثنيه خطاب كردند، 6ها پيامبر اكرم بعضى نقل. در ۶

   ٤اند.ديگر با صيغه جمع خطاب كرده
  در نقل ديگر  ٥ اختيار ما در دست خداست. گويد: جان و. در بعض نقل می۷
  ٦ اختيار ما نزد خداست. گويد: جان ومی

هايى كتابو در زهرى است  ها تنهااين اختالفات متن حديثی است كه راوى آن
كه در پاورقی متن حديث ذكر كرديم، اين اختالفات موجود است. اگر شما به شرح 

اند كه اگر اين ای او را وصف كردهها مراجعه كنيد، به گونهحال بخاری در كتاب
تواند كه او چنين حديث در حق او باشد با توجه به اوصاف مذكور در مورد او، نمی

 Ηاميرالمؤمنين  بهشت و امام بخاری چنين صفتی را برازنده سرور زنان عالم و باشد، ولی
 هم جايگاه اهل بيت ^ورا اکاذيب  گونهديده كه بهشت مشتاق آن حضرت است. اين

  . دهدجعليات نواصب بودنش گواهی میو از ها به افسانه بودن هم سيره عملی آن

                                                 
  وديگران.  ٧٠٥، ح  ٩١، ص ١. مسند احمد، ج ١
 . سنن الكبرى نسائى و... . ٢

 . مسند احمد؛ صحيح بخارى وديگران. ٣

 ؛ صحيح بخارى وديگران. ٧٠٥، ح  ٩١، ص ١. مسند احمد، ج ٤

 وديگران.  ٧٠٥، ح  ٩١، ص ١مسند احمد، ج  . صحيح بخارى؛٥

 . ٩٥٥، ح ٢٠٥ص  . ادب المفرد بخارى،٦
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  در علم خليفه دوم حديث ديگر زهری
 6سمعت رسول اهللا : ب عن حمزة بن عبد اهللا بن عمر أن ابن عمر قالابن شها

بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إنی ألرى الريح يخرج فی : قال
: قال؟ لته يا رسول اهللاو فما: قالوا. أظفاری ثم أعطيت فضلی عمر بن الخطاب

اب و: در حالی كه خاندشنيده است كه فرموده 6 اكرم ابن عمر از پيامبر ١؛العلم
هايم پس از آن نوشيدم در حالی كه ديدم از ناخن، بودم ظرف شيری به من داده شد

را به خواب مانده شير را به عمر دادم. سؤال شد كه اين سپس باقی. شدخارج می وب
  . به علم: فرمودند؟ چه تأويل نموديد

  . اين حديث نيز تنها از زهری روايت شده است. ۱
گاه به ابوسعيد خدری  و گاه به ابوهريرهو اين حديث را گاه به ابن عمرزهری . ۲

  . رسانده است
، احمد، نسائی، شيبهابن ابی، ها مانند مصنف عبدالرزاقاين حديث در تمام كتاب. ۳
باز امام بخاری برخی اسانيد ولی ، است دارقطنی از زهری معنعن روايت شده و ابن حبان
كه برخی از اسانيدی را كه حال آن، صول روايت كرده استرا موو برخی  را معنعن

ديگرش را سند و دو  روايت كرده معنعن نيز خودش حتیبخاری موصول قرار داده 
زهری اين حديث را معنعن : گفتتوان اند بنابر اين میديگران معنعن روايت كرده

ضعيف خواهد  و باد است و پس اين حديث از حيث سند مانند ريح. روايت كرده است
  . زيرا زهری مدلس است؛ بود

از آن به طور  نمونهبه چند . ای خليفه دوم سازگار نيستاين حديث با سيره. ۴
  : كنيممختصر اشاره می

                                                 
 و ٧٠٠٧ و ٧٠٠٦ و ٣٦٨١ و ٨٢، ح ٤٣، ص ١. صحيح بخاری، كتاب العلم، باب: فضل العلم، ج ١

  . ٢٣٩١، ح ١٨٥٩، ص ٤؛ كتاب فضائل الصحابه، باب: فضائل عمر، صحيح مسلم، ج ٧٠٣٢ و ٧٠٢٧
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فراوان) به عدم عمر بن خطاب در مواضع ( و همچنين: گويدابن تيميه می. ۱
وقتی  گشتای خود برمیاز فتواهفراوان كه به مانند اين، كردآگاهی خود اعتراف می

ها صحابه از برخی سنتو از  چه گفته شدهبر خالف آن، شدروشن می و حق برايش بيان
به خدا سوگند : گفتمواضع (فراوان) میو در  ها استفاده كندكرد تا از آنسؤال می

مرد  و صواب گفت و خانمی حق: گفتمی و دانم كه عمر صواب كرد يا خطانمی
  ١ ... .ا كرد) خطدوم خليفه(

   ٢. ى نبود من هالك شده بودماگر عل: گفتدر مشكالت مىكراراً عمر بن خطاب . ٢
به  از مشكالتى كه براى حل آن على نباشدعمر هميشه : اندگفتهمسيب  و ابن ابن عباس. ٣
  . سند ابن سعد صحيح است ٣. بردىخدا پناه م
ى باقى خدايا مرا در مشكالت: گفتعمر بن خطاب هميشه مى: گويدسعيد بن مسيب مى. ٤

 و نقل كردهدو سند بالذرى اين خبر را با  ٤. گذار كه براى حل آن على حضور نداشته باشدم
  . سندش صحيح است

آب و گذردماه میو دو  برای ما يك ماهو گفت:  آمد دوم مردی به نزد خليفه. ۵
خوانم تا زمانی كه نماز نمی اگر من (به جای شما) باشم: گفت دوم خليفه، كنيمپيدا نمی

. تا زمانی كه آب پيدا كنین اونماز نخ: آمده است در برخی روايات ٥ . ...آب پيدا نكنم
                                                 

  . ١٦١و ١٦٠، ص ٥. الفتاوى الكبرى ابن تيميه، ج ١
  . ٤٧٠، ص ٤؛ فيض القدير مناوی، ج ١٥٢تيبه، ص . تأويل المختلف الحديث ابن ق٢

، ٣؛ تاريخ االسالم، ج ١١٠٠، ح ٢؛ فضائل الصحابه، ج ٣٣٩، ص ٢. طبقات الكبرى ابن سعد، ج ٣
  . ٥٦٨، ص ٤؛ االصابه، ج ٣٤٣، ص ١٣؛ فتح البارى، ج ٣٣٧، ص ١؛ تهذيب التهذيب، ج ٥٣٩ص
   . ٢٧٦، ص ١٣ى ابن حجر، ج ؛ فتح البار٣٥١، ص ٢. انساب االشراف بالذری، ج ٤
؛ مصنف ٣١٦، ح ١٦٨، ص ١؛ سنن نسائی المجتبی، ج ١٨٩٠٢، ح ٣١٩، ص ٤. مسند احمد، ج ٥

، ٣٦٨، ح٢٧٧، ص ١؛ صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، ج ٩١٥، ح ٢٣٨، ص ١عبدالرزاق، ج 
، ١ض او الموت، ج با چهار سند؛ صحيح بخاری، كتاب التيمم، باب اذا خاف الجنب علی نفسه المر

  وديگران.  ٣٤٧الی  ٣٤٥و ٣٤٠و ٣٣٩، ح ٨٧و ٤٥ص 
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كه قرآن با اين ١.اين مذهب از عمر مشهور است: گويدابن حجر پس از نقل اين خبر می
  ٢.اگر آب پيدا نكرديد با خاك پاك تيمم كنيد: تصريح دارد
 ) را ندانستاباًو فاكهةو( در اين آيه »اب«در زمان خالفت خويش معناى عمر بن خطاب . ۶

  سند اين خبر را به شرط شيخين صحيح و ذهبى  حاكم ٣. ى عمراين تكلف است او گفت: 
  . انددانسته
. بودآورده  ردند كه در شش ماه بچه به دنياآو بن خطاب خانمی را به نزد عمر. ۷
: حضرت فرمود، رسيد Αخبر به اميرالمؤمنين ، ار كندسرا سنگوی  خواستدوم خليفه 

: فرمايدقرآن می: فرمود Αاميرالمؤمنين . عمر علتش را سؤال كرد. رجمی نيستاو  بر
اری ومدت شيرخ و حمل :فرمود و ٤. دهندكامل شير میدو سال د خود را اوال ،مادران

 و حدوی  رایب واست  ارگیوشيرخسال و دو  پس شش ماه حملش ٥. سی ماه است
  ٦. عمر هالك شده بودقطعاً ، اگر علی نبود: عمر گفت. رجمی نخواهد بود

عمر در صدر ، خليفه دومسپس . ابوبكر در خمر چهل حد زد، لاو خليفه. ۸
ی حد را جار وعثمان هر د و در آخر خالفتش هشتاد جلد زدو سپس  خالفتش چهل حد

البانی سند اين حديث را  ٧. گردانيدثابت و  معاويه امر را در هشتاد قرار داد و كرد
ف سنت پيامبر كه آن بر خالو اين  به اين عمل عمر Αاميرالمؤمنين . صحيح دانسته است

                                                 
  . ٣٢٦، ص ١. فتح الباری، ج ١
  . ٦؛ مائده، ٤٣. نساء، ٢
، ٣٩٩، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين حاكم، ج ٣٠١٠٥، ح ١٣٦، ص ٦شيبه، ج . مصنف ابن ابى٣

  . ٣٨٩٧ح 
  . ٢٣٣. بقره، ٤
  . ١٥. احقاف، ٥
؛ ١٣٤٤٤و ١٣٤٤٣، ح ٣٤٩، ص ٧؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٣٣٩، ص ١لبر، ج . االستيعاب ابن عبدا٦

  ، وديگران. ١٨٢، ص ٢؛ سنن الكبری بيهقی، ج ٣٤٢، ص ٨حاتم، ج تفسير ابن ابی
  . ٤٤٧٧، ح ٥٧٢، ص ٢داود، ج . سنن ابی٧
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  . شعيب سند اين خبر را صحيح دانسته است ١. اندتصريح فرموده، است 6
 .عمر پس از مشورت امر كرد تا رجمش كنند و. ای مرتكب زنا شده بودزن ديوانه. ٩

عمر امر  و زن ديوانه زنا كرده: گفتند؟ است پرسيد كه چه خبر و ها عبور كردبر آن Αاميرالمؤمنين 
دانی كه قلم مگر نمی: سپس به عمر گفت. را برگردانيداو  :فرمود Αاميرالمؤمنين . كرد تا رجم شود

بچه تا بالغ و از  ار شودخواب تا بيداز  و كه خوب شوداز ديوانه تا اين: است از سه دسته برداشته شده
  . انداين خبر را صحيح دانستهو البانی  ذهبی، حاكم ٢. شود

است كه عمر بن خطاب از روی فراوان ها نمونهبايد دقت داشته باشيم كه در تاريخ از اين
مواردی ديگر و در ×  اميرالمؤمنينو، كردهو يا آگاهی خواسته حكمی را صادر كند  وعدم علم 
 وها داستانو چنين  .اندبيان كردهاو  احكام اسالم را بهودن آن خبر داده ور خالف اسالم بصحابه از ب

حتی از مانند ابن عباس كه خيلی فراوان از احكام از صحابگان او  سؤال وبن خطاب نمايی عمر راه
  .استو ثابت  در تاريخ ثبت شده، ای سنی با خليفه داردفاصله

برای ، برای ما بيان كرده بود ها راآن 6چيز است كه اگر پيامبر  سه: گفت بن خطاب عمر. ١٠
به شرط شيخين سند اين و ذهبی  حاكم ٣. ربا و كالله، مسأله خالفت: فيها بودو ما  من بهتر از دنيا

  . اندخبر را صحيح دانسته
 ركوع: گفت، چيزی نخواندی: گفتنداو  به، ای نخوانددر نماز هيچ سورهبن خطاب عمر . ١١

  ٤. پس مشكلی ندارد: گفت. خوب بود: گفتند؟ بود چگونهسجده  و
                                                 

  . ١٢٦، ص ٥؛ صحيح مسلم، ج ١٢٢٩، ح ١٤٤، ص ١. مسند احمد، ج ١
باب: الطالق في االغالق والكره؛ وكتاب الحدود، باب: الَ يرجم  . صحيح بخاری، كتاب الطالق،٢

، ٥٤٥، ص ٢داود، ج ؛ با اختصار بدون اشاره به داستان؛ سنن ابی٢٤٩٨، ص ٦الْمجنُون والْمجنُونَةُ، ج 
   ... .، از ابن حبان وابن خزيمه وحاكم و٥، ص ٢؛ ارواء الغليل، ج ٤٣٩٩ح
؛ ١٩١٨٤، ح ٣٠٢، ص ١٠؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٢٢٠٠٢، ح ٤٤٨، ص ٤ شيبه، ج. مصنف بن ابى٣

  . ٦٠٨، ص ١؛ تفسير ابن كثير، ج ٣١٨٨، ح ٣٣٣، ص ٢المستدرك علی الصحيحين، ج 
، ٢؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٣٨١و ٣٤٧، ص ٢شيبه، ج ؛ مصنف ابن ابی٢٥١، ص ٧. االم شافعی، ج ٤
   ... .؛ فتح الباری و٢٧٥٥، ح ١٢٥ص
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خليفه : گوينددر داستان ديگری می. خليفه دوم چندين مرتبه سر زده است اين عمل از. ١٢
ابن . انجام داد وسجده سهو خوانددو بار ركعت دوم فاتحه را و در  سوره نخوانداول  در ركعتدوم 

در  نمونهاين تنها برخی  ١. اين مذهب عمر بودگويا : گويدن خبر میحجر پس از صحيح خواندن اي
اساس بی و به كندمی و انكار ای زهری را نقضبافته و است كه حديث ساخته دوم مورد علم خليفه

كنيد البته بايد دقت داشته باشيم كه در تاريخ كسی از صحابه را پيدا نمی. دهدبودن آن شهادت می
وی  نشته باشد كه حكايت از علم نداشتدافراوان ن خطاب در احكام خطاهای كه مانند عمر ب

يادآوری آيات  ورا از فتواهای غير صحيحش با تذكر او  صحابهفراوان  وداشته را نسبت آن احكام 
اند كه بافته وساخته او  فضل ودر علم فراوان كردند، ولی با اين حال احاديث منصرف می و روايت

  تا حدی در اين مورد افراط  و دهدها به روشنی گواهی میاساسی آنبی هليفه بسيره عملی خ
  گفته است: گويا اند كه اند كه با سند صحيح به ابن مسعود نسبت دادهكرده
أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء األرض في كفة لرجح  ول

علم زندگان اهل زمين  واده شود اگر علم عمر در كفه ميزان قرار د ٢؛ علم عمر بعلمهم
   ها سنگينی خواهد كرد.بر علم آنمر قطعا علم عدر كفه ديگر، 

 ودر مسائل فراوان كنند كه ابن مسعود امثالش را در حالی نقل می وسخن كذب اين 
  گويد:ابن جوزی می. مخالفت كرده است بن خطاب احكام اسالمی با عمر

ن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر فخالف ابن الوجه الثامن والثالثون قولهم إ
مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده وإنما كان يوافقه كما يوافق العالم العالم 

أربع مسائل نعدها وكان من وأخذ بقوله تقليدا لعمر فإنما ذلك في نح ووحتى ل

                                                 
  . ٧١، ص ٣باری ابن حجر، ج . فتح ال١
؛ ١٦٢، ص ٩؛ معجم الكبير، ج ٤٨٣، ص ٧شيبه، ج ؛ مصنف ابن ابى١٧. كتاب العلم ابوخيثمه، ص ٢

؛ تاريخ االسالم، ٤٤٩٧، ح ٩٢، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣٣٦، ص ٢طبقات الكبری، ج 
 . ٦٩، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٤١٠، ص١ج
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 وه سی وج ١؛ مائة مسألةومخالفته له ففي نح و اماعماله وكان عمر أمير المؤمنين 
ابن مسعود سخن عمر را : گويندمی مذاهب) كهن او(ادعای پير تهاسهشتم سخن آن

مخالفت ابن مسعود با عمر مشهورتر از حق اين است كه : گويدابن جوزی می. گرفتمی
كه يك همانا ابن مسعود چنان. ن را انكار كنيمآاست كه خود را به سختی انداخته  اين

كه آن است مسئله موافقت كرده  كند با عمر تنها در چهارفقت میعالم با عالم ديگر موا
ابن مسعود با عمر اما در حدود صد مسئله ؛ عمال عمر نيز بودو از را ذكر خواهيم كرد 

دانند كه من می 6اصحاب پيامبر «: ابن مسعود گفته است و بازمخالفت كرده است. 
برای او  كه كسی داناتر از من است به نزدبدانم و اگر ها به كتاب خدا هستم داناترين آن

ابن مسعود در اشاره کرديم منظور  نابک که در اينچنان( ٢ ».اخذ علم سفر خواهم كرد
  گاه خالفت هستند)اين سخن طرفداران دست

و ممكن است كه ابن مسعود چنين كذب بزرگ را گفته باشد  چگونهبا اين حال 
به خاطر روايت را ها بن خطاب آنعمر كه  ابن مسعود از جمله كسانی است همچنين

را  6مردم سنت پيامبر اكرم  رایدر مدينه حبس نمود تا نتوانند ب 6حديث از پيامبر اكرم
كه  نسبت داده شده استفراوان اكاذيب به ديگر صحابه نيز  گونهالبته اين ٣. نمايندبازگو 

ها را تمام آن وخبار بوده بدون ترديد سيره عمر بن خطاب به طور كامل بر خالف آن ا
  .كندتكذيب می

                                                 
  . ٢٣٧ ، ص٢. اعالم الموقعين، ج ١
؛ اعالم ٧٩٩٧، ح  ٨، ص ٥وسنن الكبری نسائی، ج  ٢٤٦٢، ح ١٩١٢، ص ٤. صحيح مسلم، ج ٢

 د.ركده كه در آخر كتاب اشاره خواهيم ، بخاری اين حديث را تحريف كر٢٣٧، ص ٢الموقعين، ج 

؛  ٣٧٤، ح١٩٣، ص ١؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٢٦٢٢٩، ح ٢٩٤، ص ٥شيبه، ج . مصنف ابن ابی٣
 . ٧، ص ١؛ تذكرة الحفاظ، ج ٣٤٥، ص ٢ر اعالم النبالء، ج سي
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 عمر بن خطاب »دين«در  6خواب ديگر پيامبر اكرم  وزهری 

قَالَ : نِ ابنِ شهابٍ عن أَبِى أُمامةَ بنِ سهلٍ أَنَّه سمع أَبا سعيد الْخُدرِى يقُولُع
 ولُ اللَّهستُ النَّ« : 6رأَير منَا أَنَا نَائيبلَىع ضُونرعي ا ، اسا منْهصٌ مقُم هِملَيعو
ىلُغُ الثُّدبي ،كذَل ونا دا منْهميصٌ ، وقَم هلَيعالْخَطَّابِ و نب رمع لَىرِضَ ععو

 هرجا. »يقَالَ او قَالُوا فَم ولَ اللَّهسا ري كلْتَ ذَل»ينيت كرده زهری روا ١؛ الد
در حالی كه خواب بودم مردم را ديدم كه بر من عرضه : اندفرموده 6كه پيامبر كرم 

  ها به ی داشتند كه بعضی از آنيهادر حالی كه پيراهن شوندمی
كه  در حالی كه پيراهنی داشت عمر بر من عرضه شد و، رسيدهايشان هم نمیسينه
آن را به چه تعبير كردی ای رسول : ندمردم گفت. رسيد)(به زمين می كشيدرا می آن
  ؛ به دين: فرمودند 6حضرت ؟ خدا

ما آن را پيدا او  غيرو از آورده  خواب را نيز تنها زهری به بار واوال اين حديث 
 واست  هرسيدمیه زمين باو  شود كه لباساستفاده میكشيده شدن از : ثانيا. نكرديم

بودن شلوار را بر خالف سنت خوانده جائز  ها حتی در پايين از كعبينامروزه وهابی
   دانند چه رسد بر پيراهن.نمی

بدون  ٢گاه از بعضی اصحاب وابوسعيد خدری زهری اين خواب را گاه از : ثالثا
» حدثنی«گاه  و» اخبرنی«گاه  و» عن«ذكر اسم نقل كرده است. همچنين گاه آن را با 

 دعمر از نز: گويدگاه می، ن عرضه شدعمر بر م: گويدهمچنين گاه می. نقل كرده است
  .من عبور كرد

نقل كرده است كه در آن توهين به بن خطاب البته زهری اخبار ديگری نيز در فضل عمر  
                                                 

؛ ٧٠٠٩و ٧٠٠٨و ٣٦٩١و ٢٣. صحيح بخاری، كتاب االيمان، باب: فضائل اهل االيمان في االعمال؛ ح ١
 ، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل عمر وديگران. ٢٣٩٠، ح ١٨٥٩، ص ٤صحيح مسلم، ج 

؛ مسند احمد، ٢٠٣٨٥، ح ٢٢٤، ص ١١صنف عبدالرزاق، ج ؛ م٢٢٨٥، ح ٥٣٩، ص ٤. سنن ترمذی، ج ٢
  وديگران. ٢٣٢٢٠، ح ٣٧٣، ص ٥ج 
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   .بطالن آن خيلی روشن است واست  6 اكرم پيامبر

   حديث ديگر زهری

  از نگاه زهریوحی  شروع
فيما بلغنا  6حزن النبی  فتر الوحی فترة حتىو رقة أن توفیو ثم لم ينشب... 

فى بذروة او  حزنا غدا منه مرارا كی يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما
. يا محمد إنك رسول اهللا حقا: جبل لكی يلقی منه نفسه تبدى له جبريل فقال

تقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحی غدا لمثل و فيسكن لذلك جأشه
در اين  ١؛ له جبريل فقال له مثل ذلك فى بذروة جبل تبدىاو  ذلك فإذا
خلوت را و سپس  با رؤيای صادقه شروع شد 6برای پيامبر وحی : گويندحديث می

ها را در آن با عبادت شبو برخی  كردغار حراء خلوت میو در  دوست داشت
ملك و گشت تا اين كه حق در غار آمدبه نزد خديجه برمیو سپس  راندذگخدا می
به  و من ملك مرا فشار داد، توانممن خواندن نمی: حضرت فرمود، بخوان: گفت

 توانم بخوانمگفتم كه نمی و من سه مرتبه اين كار را تكرار نمودو مدمحركت درآ
، را تكرار نمودحضرت آنو... به نام پروردگارت كه آفريدن اوبخ: بار سوم گفتو

... مرا بپيچانيدگفت: و  سپس به نزد خديجه برگشت. لرزيددر حالی كه قلبش می
، نه هرگز: خديجه گفت. ترسمبر خود می: فرمودو خبر را به خديجه گفتو

 رقه بن نوفل بردو خديجه آن حضرت را به نزد... ار نخواهد كردوختو را خداوند 
اين ناموسی است كه خداوند به موسی : رقه پس از آگاه شدن از داستان گفتوو

 كنند حضور داشتماز ديارت خارج میرا تو داد كاش من زمانی كه قومت 

                                                 
، ٦من الوحی الرؤيا الصالحة، ج  6. صحيح بخاری، كتاب التعبير، باب: اول ما بدئ به رسول اهللا ١
  . ٤٦٧٤و ٤٦٧٢و ٤٦٧٠، ح ٤، وج ٣٢١٢، ح ١٢٤١، ص ٣وج  ٣، ح ٤، ص ١؛ وج ٦٩٨٢، ح ٢٥٦١ص
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خير مدتی به تأوحی وفات كرد (و رقهو گذشت كهديری نو كردمكمكت میو
مرارا اتفاق افتاد كه و. ه به ما رسيدچبنابر آن، محزون شد 6افتاد تا جايی كه پيامبر 

وقت و هر  خواست خود را از باالی كوه پرت كندمی، مدآنمیوحی  اگر تا صبح
رسول  وت، ای محمد: گفتمیو شدجبرئيل ظاهر می، ت كندست خود را پرخوامی

 افتادبه تأخير میوحی  بازو اگر . گشتبرمیو شدپس آرام می، بر حق خدا هستی
 رفت كه خود را پرت كندبه باالی كوه می، شدوع خبری نمیلتا صبح پس از طو
  . )گفتمثل همان سخن را میو شدجبرئيل ظاهر میو

محزون شد) تا  6كه پيامبر از عبارت (وحی به تأخير افتاد تا اين: گويدحجر میابن 
جا توهم ايجاد عمل بخاری در اين و يونس است و از زيادات معمر بر روايت عقيل، آخر
كه اين عبارات  است حميدی بيان كرده و كند كه اين عبارات داخل در روايت استمی

قلش آن را به روايت معمر از زهری اضافه كرده بخاری در نولی ، جزء حديث نيست
، كرمانی ١. نه از حديث، سخن زهری است »در خبری كه به ما رسيد«عبارت  و. است

اند كه اين زياده از جانب زهری است نه عبارت ن نيز تأكيد كردهيموسی شاه و ابوشهبه
نين اتفاق ممكن است چ چگونه. مطلق داشت و يقين ايمان كامل 6پيامبر  و حديث
بيان ، كردهوانمود  را جزء حديثبخاری را كه آنغلط بودن عمل ... و پيش آيد برايش
نه عبارت ، سخن زهری است، اند كه اين زيادهنيز اعتراف كردهو ديگران  ٢.اندكرده
هم از مقدار آگاهی  و كندداری زهری را بيان میاين عمل هم جايگاه امانت. حديث

  . نقل كرده است وروا ديده  6خرافات را نسبت پيامبر  كه چنين بخاری حكايت دارد

                                                 
  . ٣٥٩، ص ١٢اری، ج . فتح الب١
؛ فتح المنعم ٢٦٥، ص١؛ سيرة النبويه فی ضوء القرآن والسنه، ج ٣٥٩، ص ٢٤. الكوكب الدری، ج ٢

  . ٣٣٧، ص ٢شرح صحيح مسلم، ج 
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  ١٣٣مغيره بن مقسم الضبى متوفاى . ٢٠
  . آن از ابراهيم است دو حديثحديث از مغيره روايت كرده كه  هفدهامام بخارى  
او  ١؛كان مغيرة يدلس. كان عثمانيا يحمل بعض الحمل على علي: گويدذهبى مى 

  . مدلس نيز بود و دادرا دشنام مى × مؤمنيناميرال و عثمانى بود
ليس بقوی فيمن لقی ألنه : قال إسماعيل القاضیو كان مدلسا: قال بن حبان

خالصه اين كه  ٣؛ضعف احمد روايته عن ابراهيم فقط ٢.يدلس فكيف إذا أرسل
. را از ابراهيم نخعى تضعيف كرده استاو  احمد بن حنبل احاديثو مغيره مدلس بوده

و اين  حديثى كه امام بخارى از مغيره روايت كرده از ابراهيم است وكه گذشت دچنان
پس عالوه بر اين كه مغيره . پنج حديث ديگرش معنعن است و از ابراهيماو  حديث

لى تنها به جهت مدلس بودنش هفت حديث معنعنش در صحيح بخارى و، ناصبی است
  . در رديف احاديث ضعيف قرار خواهد گرفت

  در اسالم Αمنان اميرالمؤمنين حكم دش
ها بخاری اين همه حديث از آن كه ت روشن شد كه اين راويانیه گذشچاز آن

بنابر اين ، اندبوده Γ دشمنان اهل بيت، با اعتراف محدثين اهل سنتاست روايت كرده 
  . آشنا خواهيم شد 6اكنون با حكم اسالم در مورد دشمنان اهل بيت 

ةالّذی فلو: قال عليو ق الحبی إلينی إالّ مؤمن: برأ النّسمة إنّه لَعهد النّبی األمأنّه ال يحب 
انسان را  و قسم به ذاتى كه دانه را شكافت: فرمود Αاميرالمؤمنين  ٤؛ ال يبغضنی إالّ منافقو

                                                 
  . تاريخ االسالم وتذكرة الحفاظ، شرح حال مغيره. ٥، رقم١٢، ص ٦. سير اعالم النبالء، ج ١
  . ٥، رقم ١٢، ص ٦؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١٣٦، رقم ١٤٣، ص ١. تذكرة الحفاظ ذهبی، ج ٢
؛ سير اعالم ٨٧٢٣، رقم ١٦٥، ص ٤؛ ميزان اعتدال ذهبی، ج ١٣٦، رقم ١٤٣، ص ١. تذكرة الحفاظ، ج ٣

  . ١٢٥، ص ٦النبالء، ج 
. صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب الدليل علی حب االنصار وعلي من االيمان وعالماته وبغضهم من ٤
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 و جز مؤمن كسى مرا دوست نخواهد داشتحتماً به من عهد نمود كه  6همانا پيامبر ، آفريد
  . فق مرا دشمن نخواهد داشتكسی جز منا

و از  اندروايت كرده 6صحابه از رسول خدا  يازده نفراين حديث شريف را بيش از 
در مورد اين حديث گفته و ذهبی . اندنيز افراد زياد اين حديث را روايت كرده Αاميرالمؤمنين 

  ١. غدير است و تر از حديث طيراين حديث صحيح: است
كسانى كه آن حضرت را  و Αدشمنان اميرالمؤمنين ، يث متواترپس بنابر تصريح اين حد

  : رمايدىخداوند متعال در قرآن م و منافق هستندقطعاً ... و كردندسب مى
قطعاً دهد كه منافقين خداوند شهادت می ٢؛اهللا يشهد إن المنافقين لكاذبونو«

  . هستند وگدروغ

عقيده  و دين، دهد كه از يك منافقاجازه مى به خود چگونهمسلمان  و با اين حال انسان مؤمن 
   چشمواقعيت  لى متأسفانه در مورد اهل بيت خيلى از مسلمين از اينو! خويش را اخذ نمايد

  . كنندچنين افرادى دين خويش را اخذ مىو از  اندپوشيده
ل رسو ٣؛فارقك يا علی فقد فارقني و من يا علی من فارقنی فقد فارق اهللا: 6قال النبي 

جدا  وكه از تو هر  از خدا جدا شدهحتماً هر كه از من جدا شود ، ای علی: فرمودند 6خدا 
  . از من جدا شده استحتماً شود 

                                                                                                                            
، ٥؛ سنن ترمذى، ج ١٥٣و ١٣٥و ٩٥، ص ١؛ مسند احمد، ج ٧٨، ح ١٢٠و ٨٦، ص ١لنفاق، ج عالمات ا

 ١١٧٤٩، ح٥٣٥، ص ٦، ج ٨١٨٧، ح ٤٧، ص ٥؛ سنن الكبری نسائى، ج ٣٧٣٦، ح ٦٠١و ٣٠٦ص 
  . ٦٩٢٤، ح ٣٦٧، ص ١٥؛ صحيح اابن حبان، ج ١١٧٥٣و
  اكم. شرح حال ح ١٠٠، رقم ١٦٩، ص ١٧. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١
  . ١. المنافقون، ٢
؛ تاريخ ٦٠٨٥، ح ١٦٢، ص ٦؛ معجم االوسط، ج ١٣٥٥٩، ح ٤٢٣، ص ١٢. معجم الكبير طبرانی، ج ٣

، ح ٥٧٠، ص٢؛ فضائل الصحابة، ج ٤٠٦٦، ح ٤٥٥، ص ٩؛ مسند بزار، ج ٣٣٣، ص ٧الكبير بخاری، ج 
، ٩الزوائد هيثمی، ج ؛ مجمع٤٧٠٣و ٤٦٢٤، ح ١٥٨و ١٣٣، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٩٦٢
  . ٢٧٧٩، رقم ٤٩، ص ٢؛ ميزان االعتدال ذهبی، ج ١٣٥و ١٢٨ص 
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. اندنيز سند آن را صحيح دانسته و هيثمى حاكم. سند اين حديث بدون شك صحيح است 
  . ر روايت شده استعم و ابن ابوهريرهو عمر و بريده و كه اين حديث از ابوذرعالوه بر اين

مخالفت  Αعقيده با اميرالمؤمنين  و كه در عمل ىكسان شوداز اين حديث شريف استفاده مى
 چگونهوجود  با اين. انداسالم جدا شده و خداو از  اسالم مخالفت كرده و با خداواقع  در، اندكرده
كه از چنين افراد دين كسانى  چگونه. عقيده خويش را اخذ نمود و از چنين افراد دينتوان مى

خجالت و شوند وبه ر ور 6توانند در قيامت با رسول مكرم اسالم مى، كنندخويش را اخذ مى
  . !عذرى خواهند داشتو چه  !نكشند

أطاع علياً  و من عصانی فقد عصى اهللا و من من أطاعنی فقد أطاع اهللا: 6 قال رسول اهللا
، هر كه مرا اطاعت كند: فرمودند 6رسول خدا  ١؛عصى علياً فقد عصاني و من فقد أطاعنی

كه علی را و هر  خدا را نافرمانی كرده، كه مرا نافرمانی كندو هر  خدا را اطاعت كردهواقع  در
 مرا نافرمانی كردهحتماً ، كه علی را نافرمانی كندو هر  مرا اطاعت كردهواقع  در، اطاعت كند

  . است
 يعلى بن مره روايت شده و عائشه، سلمهام، ابوبرزه، ذيفهح، ابوذر، اين حديث از اميرالمؤمنين

شود كه راويانى كه در اين حديث استفاده مىو از  اندسند آن را صحيح دانستهو ذهبى  حاكم. است
حتماً بنابر اين حديث شريف  ها روايت كردهآن همه احاديث از آنو بخارى  گذشته اسم برده شد

  . اندردهرا نافرمانى ك 6پيامبر و خدا
هر كه علی را آزار : فرمودند 6رسول خدا  ٢؛من آذى علياً فقد آذاني: 6قال رسول اهللا 

                                                 
 ٤٦١٧، ح ١٢٨و ١٢١، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٦٧، ص ١. حلية اولياء ابونعيم، ج ١
؛ الكامل فی ضعفاء الرجال، ٢٨١، ص ٢؛ الفتوح ابن اعثم، ج ٧٢، ص ١؛ من حديث خيثمه، ج ٤٦٢١و

  . ٣٠٦، ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٥٥و ٦٩، ح ٤٦ناقب ابن مغازلی، ص ؛ م٣٤٩، ص ١ج 
، ٣؛ الثقات ابن حبان، ج ٦٩٢٣، ح ٣٦٥، ص ١٥؛ صحيح ابن حبان، ج ٤٨٣، ص ٣. مسند احمد، ج ٢

؛ ٤٦١٩، ح ١٣١، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣٧٩، ص ٢؛ انساب االشراف، ج ٢٧٥ص 
  . ١٢٩، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ١٠٧١و ١٠٧٠، ح ٢٦٧، ص ٣احاديث المختاره مقدسی، ج 
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  .مرا آزار داده استحتماً ، دهد
و  بن شاشعمرو ، سعد، جابر، سلمهام، عمر، Ιحسين و امام  اين حديث از اميرالمؤمنين 

  . اندصحيح دانستهسند آن را  و هيثمى مقدسى، ذهبى، حاكم و روايت شدهديگران 
خدا دشمن دارد هر : فرمودند 6رسول خدا  ١؛ عادى اهللا من عادى علياً: 6قال رسول اهللا 

  . كسى را كه با علی دشمن است
 . است را صحيح دانستهسند آنو البانی  زبير روايت شده و ابن اين حديث از ابورافع

 :شد حبك لعلی قالما أ: قال رجل لسلمان: عوف بن أبی عثمان النهدی قال
أبغض عليا فقد  و من من أحب عليا فقد أحبنی: يقول 6سمعت رسول اهللا 

شنيدم  :گفت؟ چرا علی را خيلی دوست داری: مردی به سلمان گفت ٢؛ أبغضني
و هر  مرا دوست داشتهحتماً ، هر كه علی را دوست دارد: فرمودمی 6كه رسول خدا 

  . من داشته استمرا دشحتماً ، كه علی را دشمن بدارد
اين حديث ، بر اينمضافاً اند دانسته صحيحسند اين حديث را و البانی  ذهبى، حاكم
زير  در نيز با سندهاى صحيح در كتبی كهو ديگران  بريده، ابن مسعود، سلمهشريف از ام

  ٣. از آن را صحيح دانست استدو سند  و هيثمى روايت شده، ذكر خواهد شد
همان  Αشود كه بدون ترديد دشمنان اميرالمؤمنين ده مىاز اين احاديث استفا

 . اسالم هستند و دشمنان خداوند متعال

 أنا حرب لمن حاربكم: فاطمة فقالو الحسينو الحسنو إلى علی 6نظر رسول اهللا 

                                                 
؛ جامع الصغير ٣٢٨٩٩، ح ٦٠١، ص ١١. كنز العمال، ج ٢٥٦٠، رقم ٣٧٨، ص ٢. االصابه ابن حجر، ج ١

  . ٧٤١٣، ح ٧٤٢، ص ٢وزياداته البانی، ج 
، ١٠٩١، ص١؛ جامع الصغير وزياداته البانی، ج ٤٦٤٨، ح ١٤١، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ٢

  . ١٠٩٠٧ح 
، ٤٢ج  ،؛ تاريخ ابن عساكر٩٠١، ح ٣٨٠، ص ٢٣ ج ٩٤٧، ح ٣١٩، ص ١. معجم الكبير طبرانی، ج ٣
  . ١٣٢و ١٢٩، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٢٧١ص



  ٢٧٩   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

من : فرمودند Γ حسينو حسنو فاطمهو با اشاره به علی 6رسول خدا  ١؛ سلم لمن سالمكمو
  . ستبا كسى كه با شما در صلح ا، صلح هستمو در  با شما بجنگد با كسى كه، در جنگم

. است صبيح روايت شدهو ابوهريره، ابوسعيد خدرى، زيد بن ارقم، سلمهاين حديث از ام
در آن راوى  گفته است: در باره يك سند و هيثمى اندسند آن را حسن دانستهو البانی  ذهبى ،حاكم

يمان است که مورد د بن سلسند دوم گفته است: در سند آن تلي و درشناسم را نمىاو  است كه من
موافقت ذهبی در بايد دقت داشته باشيم که . ح هستنديرجالش رجال صحو بقيه خالف است 

سير اعالم «اند؛ زيرا شعيب ارنؤوط در حاشيه تحسين حديث را از تلخيص مستدرک حذف کرده
گويد: حاکم سند آن را در باره اين حديث می ×»، شرح حال امام حسن ٢٥٧، ص ٣، ج النبالء

موافقت کرده است. اما اين موافقت ذهبی در تلخيصی که در اختيار ما او  باو ذهبی حسن دانسته 
  . ها آن را حذف کرده استاست وجود ندارد. پس وهابی

رسول  ٢؛ ارالّذی نفسی بيده ال يبغضُنا أهل البيت أحد إالَّ أدخله اهللا النّو: 6قال النبی 
  كسى ما اهل بيت را دشمن ، ستوا قسم به ذاتی كه جانم در اختيار: فرمودند 6خدا 
سند اين حديث را  و البانى ذهبى ،حاكم. كندجهنم مىوارد  رااو  مگر اينكه خداوند، داردنمى

و شعيب ارنؤوط  اندالبته موافقت ذهبى را از تلخيص مستدرك حذف كرده. اندصحيح دانسته
  .خبر داده است ،اين خبر يححتصدر از موافقت ذهبی » حاشيه سير اعالم النبالء«ر د

                                                 
؛ سنن ابن ٣٩٦٢و ٣٨٧٠، ح ٢٤٨، ص ٥؛ سنن ترمذى، ج ٩٦٩٦، ح ٤٤٢، ص ٢. مسند احمد، ج ١

؛ مصنف ابن ٤٧١٤و ٤٧١٣، ح ١٤٩، ص ٣الصحيحين، ج  ؛ المستدرك علی١٤٥، ح ٦٥، ص ١ماجه، ج 
؛ فضائل سيدة النساء ٢٢٤٤، ح ٣٤٣، ص ١٥؛ صحيح ابن حبان، ج ٥٢١٨١، ح ٥١٢، ص ٦شيبه، ج ابی

؛ جامع ١٤٤، ص ١٤؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٦٩، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٢٩ابن شاهين؛ ص 
  . ٢٣٤٢، ح ٢٣٥، ص ١الصغير وزياداته البانی، ج 

، ١٦٢، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين حاكم، ج ٦٩٧٨، ح ٤٣٥، ص ١٥. صحيح اابن حبان، ج ٢
؛ سير ٥٩٠، ص ٣؛ تاريخ االسالم ذهبی، ج ٣٣٤٨؛ مسند بزار، ح ٨٠٣٦، ح ٣٩٢، ص ٤، ج ٤٧١٧ح

  .٨٠٣٦، ح ٣٩٢، ص ٤صحيحه البانى، ج . ١٢٣، ص ٢، ج ىاعالم النبالء ذهب



    ٢٨٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  در حديث متواتر در روز غدير خم دستان مبارك 6باالخره رسول خدا  و
خدايا دوست  ١؛ »عاد من عاداهو االهو ال منو اللهم«: را باال برداشته فرمودند Αاميرالمؤمنين  

  . دشمن بدار كسى را كه علی را دشمن داردو اردبدار كسى را كه علی را دوست د
 و ابن متواتر استقطعاً  و اندبا اين لفظ روايت كرده ٢ صحابهاين حديث را بيش از سی نفر از 

  . سند روايت كرده است چهلبا بيش از  ٢٣٦تا  ٢٠٥از ص  ٤٢را در جلد عساكر آن
 و اه اسالم استگاز ديد Γهل بيت اه دشمنان اگجاي و ها در حكماين مقدار برخی از نمونه

ما و اگر  خداوند متعال هستند و دشمن اسالمحتماً  Αكند كه دشمنان اميرالمؤمنين همه ثابت مى
 و توانيم از چنين افرادی دينىم چگونه، داريم 6خدا و رسول  ايمان به فرموده خداوند متعال
چون قانون خداوند متعال در مورد اهل  ولی، غير ممكن استو اين  اعتقادات خويش را اخذ نماييم

جا نيز اين قوانين اين، است كنار گذاشته شده و در خيلی چيزها ناديده گرفته 6بيت رسول خدا 
دين خود را از دشمنان  و خيلی از اعتقادات و خداوند را از زندگى دينی خويش كنار گذاشته

ى در صحيحش از افراد بخار كهى م رواياتتماكه  پس با اين بيان ثابت شد! ايماسالم اخذ نموده
كه از مگر اين، نداطلح فاقد ارزشصم و طبق قواعد مقرر در كتب حديثی، است كردهوارد  مذكور
  . شده باشدوارد  موضوع و ها شاهدی در آن موردغير آن

اين اخبار فاقد ، ها مذكور است نيزكه در كتاب، همچنين از نظر قانون علم رجال اهل سنت
كم  6گر در مورد اهل بيت رسول خدا لى متأسفانه اهل سنت مثل مسائل ديو، نداضعيفو ارزش
: گذشته به سخن ابن حجر اشاره كرديم كه گفتدر . رندذگسادگی از سر آن می و به ى دارندلطف

                                                 
، ٤٩٨و ٣٧٠و ٣٦٦، ص ٥، ج ٣٧٠، ص ٤، ج ٢٦٣و ٢٤٢و ١٨٩و ١٣٥و ١١٨، ص ١. مسند احمد، ج ١

؛ االصابه ابن ٨٤٨٣و ٨٤٧٣و ٨٤٧٢، ح ١٥٤و ١٣٢و ١٣١، ص ٥؛ سنن الكبری نسائى، ج ٥١٠، ص ٦ج 
، با ١٠٨الی  ١٠٤، ص٩؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ١٥٩، ص ٤، ج ٤٠٨، ص ٢، ج ٣٠٥، ص ١حجر، ج 

  . ١٢١٤١، ح ٦٨، ص ١٢ج  شيبه،سند؛ مصنف ابن ابی ١٨بيش از 
  . ٢٥٩١، ح ٢٧٤، ص ٢. كشف الخفاء عجلونی، ج ٢



  ٢٨١   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

 اين ادعای، وجود لى با اينو ١. دارد ارزشی و نه نه ثقه است، هر كه صحابه را دوست نداشته باشد
را ^  حتى احاديثى را كه دشمنان اهل بيت و كنندفراموش مى^  خود را در مورد اهل بيت
اند كه نياز به البته شبيه سخن ابن حجر را ديگران از متقدمين نيز گفته و. كنندمذمت كرده توجيه مى

  . ذكر آن نيست
يحش نيز بخاری در صح كه افراد مذكور خارج از شرط در آخر بايد دقت داشته باشيم

  . اند حديث روايت كرده استكه فاقد اعتقاد سالمبر خالف شروط خود از افرادی و او  هستند

  بخارى خوارج در صحيح

  مولى ابن عباس ىعكرمه البربری ابوعبداهللا المدن. ۱
  . روايت كرده استاو  حديث از ۱۸۰ حدودامام بخارى 

 امام بخارى خيلى زياد ازلى چون و، است ى نيست كه عكرمه از خوارج بودهشك
  : آشنا شداو  لذا الزم است بيشتر با شخصيت، در صحيحش حديث روايت كردهاو 

وقتى . عكرمه نزد نجده بن عامر (رأس فرقه نجديه خوارج) شش ماه اقامت كرد. ١
(چون) : گفت. همانا خبيث آمد: ابن عباس گفت، سالم داد و به نزد ابن عباس برگشت

   ٢ .كرده را تبليغ مىعقيده نجد و رأی
اين . كسى هستم كه سبب رفتن عكرمه به مغرب شدماول  من: گويدابواسود مى. ٢
از  و من حال اهل مغرب سؤال كردو از  عكرمه مرا ديد. كه از مصر به مدينه آمدم گونه
اول كسى است كه رأی و او  ها رفتبه سوى آناو  پس. ها خبر دادمناآگاهى آنو جهل

  ٣. ارى كردذگهارج را در مغرب پايصفريه خو
                                                 

  . ٤٣٨، رقم ٢٠٦، ص ١. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١
؛ ميزان ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧؛ تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤٢٥. مقدمه فتح البارى ابن حجر، ص ٢

  . ٩، رقم ٢٠، ص ٥بی، ج ؛ سير اعالم النبالء ذه٥٧١٦، رقم ٩٦، ص ٣االعتدال ذهبی، ج 
؛ تهذيب التهذيب، ٩، رقم ٢٠، ص ٥؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٦٦، ص ٥. الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ٣



    ٢٨٢  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

و اين  عكرمه به خوارج مايل شدندوسيله  خوارج مغرب به: گويدبن بكير مىا. ٣
  ١. گرفتنداو  عقيده را از
   ٢ .عكرمه از خوارج اباضيه بود: گويدمى رباحبن ابى عطاء. ٤
  ٣. عكرمه معتقد به عقيده خوارج بود: گويدابن مدينی مى. ٥
عكرمه زيرا ؛ استاز عكرمه ياد نكرده  »موطا«مالك در : گويدمى ابن معين. ٦

  ٤. خارجى بود
  ٥. از خوارج) بود ایعكرمه بيهسى (فرقه: گويدابومريم مى. ٧
شود گفته مى: احمد گفت؟ از احمد سؤال كرد كه آيا عكرمه اباضى بود. ٨

   ٦ .ای از خوارج) بودصفرى (فرقه
 ابن سيرين از: گفت؟ عكرمه چه جايگاه دارد: گفتم به احمد: گويدابوطالب مى. ٩

  ٧. عقيده خوارج را داشتو او  ى راضى نبودو
ادعا داشت كه ابن عباس نيز از  و عكرمه از خوارج بود: گويدمصعب مى. ١٠

                                                                                                                            
  . ٥٧١٦، رقم ٩٦، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧ج 
م . سير اعال٥٧١٦، رقم ٩٦، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ١

  . ٩، رقم ٢١، ص ٥النبالء، ج
  . ٥٧١٦، رقم ٩٦، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ٢
، ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج ٤٢٥. مقدمه فتح البارى، ص ٣
  . ٥٧١٦، رقم ٩٦ص
  . ٥٧١٦، رقم ٩٦، ص ٣عتدال، ج ؛ ميزان اال٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ٤
  . ٩، رقم ٢١، ص ٥؛ سير اعالم النبالء، ج ١٢٠، ص ٤١. تاريخ ابن عساكر، ج ٥
. ميزان االعتدال، ٩، رقم ٢١، ص ٥؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ٦

  . ٥٧١٦، رقم ٩٦، ص ٣ج 
  . ٩، رقم ٣٠، ص ٥الء، ج ؛ سير اعالم النب٤٢٦. مقدمه فتح البارى، ص ٧



  ٢٨٣   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

  ١ .است خوارج بوده
لى اين سخن ذهبى غير و ٢. است بدون سند نقل شده اين خبر: گويدذهبى مى
ابن عساكر تمام سخن با همان سندی است  نقل گفت كه درتوان میزيرا ؛ صحيح است

ابن سعد  و اما سليمان بن خلف نيز آن را با سند روايت كرده استمضافاً  و ذكر شدهكه 
  . يك خبر ديگرى از مصعب در خارجى بودن عكرمه نقل كرده است

بودن  خارجی نسبتدروغ  بهكنيد به ابن عباس كه مالحظه میپس عكرمه چنان
  . است داده

عكرمه به درب گفته است: از جدش نقل كرده كه  يعقوب الحضرمی. ١١
  ٣. عكرمه از خوارج بودو گفت:  كافر نيست در مسجد كسى جزو گفت:  ستاديمسجد ا

  . پس با اين بيان هيچ شكى در خارجى بودن عكرمه باقى نخواهد ماند

  گواهى بزرگان اهل سنت بر دروغگويى عكرمه
كما  يال تكذب علو يحك يا نافعو اتق اهللا: معت بن عمر يقول لنافعس. ١ 

از ابن عمر شنيدم كه به : اندسيرين گفته و ابن يحيى ٤؛ كذب عكرمة على ابن عباس
چنان كه عكرمه به ابن ؛ دهمن نسبت دروغ م و به اى نافع از خدا بترس: گفتنافع مى

  . بنددعباس دروغ مى
در حالى ، انديحيى بكاء تضعيف كردهوجود  ن خبر را بهسند ايو ذهبى  ابن حجر

                                                 
. ميزان االعتدال، ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج ١١١٥، ص ٣. التعديل والتجريح، ج ١
  . ٢٩٣، ص ٥؛ طبقات الكبری، ج ٥٧١٦، رقم ٩٦، ص ٣ج
  . ٩، رقم ٢٢، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج٢
؛ سير اعالم ٥٧١٦، رقم ٩٥، ص ٣ج  ؛ ميزان االعتدال،٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ٣

  . ٩، رقم ٢٢و ٢١، ص ٥النبالء، ج 
؛ ميزان االعتدال، ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج ١١٥٠، ص ٣. التعديل والتجريح، ج ٤
  . ٥٧١٦، رقم ٩٧، ص ٣ج



    ٢٨٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

 كه سند آن كامالًاست كه سليمان بن خلف اين خبر را با سندش از ابن سيرين نقل كرده 
  . صحيح است

يا برد ال تكذب علي كما : عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لغالمه برد. ٢
اى  :گفتغالمش برد مى سعيد بن مسيب هميشه به ١؛يكذب عكرمة على بن عباس

  . بنددچنان كه عكرمه به ابن عباس دروغ مى، بر من دروغ مبند، برد
دخلت على علی بن : اندعبداهللا بن حارث گفتهو زيادهر كدام از يزيد بن ابی. ٣ 

إنه : قال؟ ما لهذا: قلت: عكرمة مقيد على باب الحش قالو عبد اهللا بن عباس
علی بن عبداهللا  رب ٢؛ ان هذا الخبيث يكذب على أبي :عند الذهبيو. يكذب على أبي

گفتم كه او  به. بسته بود نخلستاندر حالى كه عكرمه را بر درب ، شدم واردبن عباس 
اين : در نقل ذهبى چنين گفت. بنددبه پدرم دروغ میاو  :گفت؟ استمگر اين چه كرده 

  . بنددخبيث به پدرم دروغ مى
زياد هيچ به سخن امثال ابن ابى: گوينداع از عكرمه مىحجر در دف و ابن ابن حبان 

 محال است كه شخص عادل به و خودش مجروح استاو  زيرا؛ كرد شودتوجه نمى
مه را به سراغ ندارم كه كسى عكر و من.. .سخن مجروح مورد طعن قرار گيردوسيله 

  ٣. بودهاو  شوخى كه در و صفت مزاح چيزى مذمت كرده باشد جز
زياد تنها در سند همين يك خبر ابى و ابن استواقعيت  ابن حبان دور ازاين سخن 

. كردندآن را بيان مىو ذهبى  حجر و ابن اال ابن حبان و مابقى صحيح هستند و قرار دارد
 و حديث روايت كردهاو  مقرونا ازو بخارى  زياد از راويان صحاح سته استاما ابن ابی

تا  ٤است  زياد را كسى تكذيب نكردهلى ابن ابىو، نداها تكذيب كردهعكرمه را خيلى

                                                 
  . ٥٧١٦، رقم ٦، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١
  . ٥٧١٦، رقم٩٤، ص٣؛ ميزان االعتدال، ج٤٧٦، رقم٢٣٧، ص٧؛ تهذيب التهذيب، ج٤٢٥. مقدمه فتح البارى، ص٢
  . ٤٧٦ر١٤٠، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ٣
  زياد مراجعه شود. ، شرح حال يزيد بن ابی٤١، رقم١٢٩، ص٦. جهت آشنايی با او به سير اعالم النبالء، ج٤



  ٢٨٥   دوم: نواصب وخوارج در صحيح بخاریفصل 

 

  . عادل توسط مجروح خوانده شود شخص جرح، اين جرح

  در حال احرام 6پيامبر اکرمنسبت ازدواج بر  بخارى و
  قلت لسعيد بن المسيب أن عكرمة يزعم أن : عن عطاء الخراساني. ٤ 

اذهب اليه فسبه  كذب مخبثان: فقال ١،محرم وهو تزوج ميمونة 6رسول اهللا 
به ابن : گويدعطاء مى ٢؛محرم فلما حل تزوجها وهو 6 سأحدثك قدم رسول اهللا

ازدواج  ونهدر حال احرام با ميم 6كند رسول خدا همانا عكرمه گمان مى: مسيب گفتم
 ،نماسب و او را بر. استفته گدروغ ) عكرمهاين خبيث (: سعيد گفت. كرده است

  سند اين خبر صحيح است. ٣. ازدواج كرد ونهاحرام با ميمحضرت بعد از خارج شدن از 
حدثنا ابن عباس : إن عكرمة قال: قلت للقاسم (بن محمد): عثمان بن مرة قال. ٥

! يا ابن أخي: قال. الجرارو الحنتمو الدباءو النقيرو نهى عن المزفت 6أن رسول اهللا 
ن عبادة عن روى روح بو. إن عكرمة كذاب يحدث غدوة حديثا يخالفه عشية

همانا عكرمه از ابن عباس روايت كرد كه رسول : ابن مره به قاسم گفت ٤؛عثمان نحوه

                                                 
. اين خبر بخـارى  ١٨٣٧و ٥١١٤و ٤٢٥٩و ٤٢٥٨ح ،الْقَضَاِء عمرةُ باب. صحيح بخارى، كتاب المغازى،  ١

اند وهمچنين بر خـالف نقـل   گران نقل کردهبر خالف اخبار مسلمى است كه دي اساس ونيز يك خبر بى
حتی خود ابن عباس است، ولی بخاری آن را از چندين نفر نقل کـرده اسـت کـه بـه ابـن عبـاس نسـبت        

  اند.داده
 ؛ ميزان االعتدال٤٧٦قم، ر٢٣٧، ص٧؛ تهذيب التهذيب، ج١٣٥، ص٨، جابن سعد لكبرى. طبقات ا٢

  . ٥٧١٦؛ رقم٩٤، ص٣، جذهبى
 ميمونه و است كه از خود ابن عباس و گستردگی روايت کردهبخارى اين خبر را در حالى به آن . ٣

ه در خارج از احرام در با ميمون 6ديگران روايت شده كه رسول خدا  صفيه و خواهر ميمونه و ابورافع و
. حاشيه سير اعالم النبالء، از يك چند نفر ١٣٥ا ت ١٣٣، ص ٨اند. طبقات الكبرى، ج مدينه ازدواج كرده

  ديگران.  واحمد مسلم، ترمذى،  صحيح ، به نقل از٢٣، ص ٥ج
 ٢٨، ص ٥، سير اعالم النبالء، ج ١٠٦، ص ٤١ابن عساكر، ج  تاريخ؛ ١٣٥، ص ٨لكبرى، ج . طبقات ا٤
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. نهى فرمود کوزه کدو و چوب خرما وهايى كه از درست كردن نبيذ در ظرف از 6خدا 
  همانا عكرمه كذاب است صبح حديثى روايت ،اى پسر برادرم: قاسم گفت

روح بن عباده نيز مثل اين سخن قاسم را نقل . كندبا آن مخالفت مىو شب  كندمى 
 كرده است.

: أنه كره كراء األرض قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: عن عكرمة. ٦
إن أمثل ما أنتم صانعون استيجار األرض : كذب عكرمة سمعت بن عباس يقول

ن جبير عكرمه از كراء زمين كراهت داشت پس اين موضوع را به اب ١؛ البيضاء سنة بسنة
از چيزهايى كه : گفتشنيدم كه ابن عباس مى، استعكرمه دروغ گفته : گفتاو  ،گفتم
  . انجام داد اجاره زمين استتوان مى

(سير گويی عکرمه کرده است. البته سعيد بن جبير در موارد متعدد تصريح به دروغ
  اعالم النبالء, شرح حال عکرمه)

ما : سيرين عن عكرمة فقالسألت محمد بن : شعيبوقال الصلت أب. ٧
آيد كه بدم نمى: ابن سيرين گفت ٢؛ لكنه كذابو يسوءنی أن يكون من أهل الجنة

  . كذاب استاو  لىو، عكرمه اهل بهشت باشد
: يحيى بن سعيد گفت ٣؛ عن يحيى بن سعيد األنصاری كان (عكرمة) كذابا. ٨

  . عكرمه كذاب بود
گويند كه اهل سنت با صيغه مبالغه مى كنيد اين همه بزرگانچنان كه مالحظه می

                                                                                                                            
  . ٤٢٥. مقدمه فتح البارى، ص ٩، رقم ٢٩و
  . ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ١
؛ الكامل فی ضعفاء ٥٧١٦، رقم ٩٤، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٩، رقم ٢٥، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ٢

  . ٤٢٥؛ مقدمه فتح البارى، ص ٥٣، ص ١الرجال، ج 
؛ ميزان ٤٧٦، رقم ٢٣٨، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج ١٤١٣، رقم ٣٧٣، ص ٣. الضعفاء الكبير، ج ٣

  . ٥٧١٦، رقم ٩٤، ص ٣االعتدال، ج 
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سراغ او  مذمتى در مورد گونههيچ : گويدلى ابن حبان مىو، است عكرمه كذاب بوده
  ! ندارم

يوم : لقيت عكرمة فسألته عن البطشة الكبرى قال: وقال األعمش عن إبراهيم
يوم  :اليوم بدر فأخبرنی من سأله بعد ذلك فق: عبد اهللا كان يقول نا: القيامة فقلت

: گفت، را سؤال كردم »بطشة الكبرى«از عكرمه معناى : گويدابراهيم نخعى مى ١؛ بدر
كسى كه از ، پس از آن. روز بدر است، آن: گفتابن مسعود مى: گفتم. قيامت استروز 

  . گفتعكرمه سؤال كرده به من خبر داد كه عكرمه روز بدر مى
 كذا: سمعت بن عباس يقول: حدث عكرمة بحديث فقال: عبد الرحمن قال 

؟ تريد أن تكتبه: نعم قال: أعجبك قلت: يا غالم هات الدواة فقال: فقلت: كذا قالو
چنان و از ابن عباس شنيدم كه چنين: عكرمه گفت ٢؛ إنما قلته برأيي: نعم قال: قلت
آرى : گفتم؟ خواهى بنويسىمی. عكرمه گفت. اى غالم دوات بياور: گفتم. گفتمى

  . ا به رأی خودم گفتمآن ر: گفت
يسمعنا ما و إن عكرمة يؤذينا: عن الصلت بن دينار قلت لمحمد بن سيرين

: گويدابن دينار مى ٣؛ يريحنا منهو فقال كالما فيه لين أسأل اهللا أن يميته: نكره قال
از  كه ما رسدبه ما مىاو  ازسخنى و دهدهمانا عكرمه مارا آزار مى: به ابن سيرين گفتم

را او  خواهم كهاز خدا مى: ابن سيرين كالم لينى در باره عكرمه گفت. هت داريمآن كرا
  . نجات دهداو  را از دستو ما  بكشد

                                                 
، رقم ٩٤، ص ٣؛ ميزان االعتدال ذهبی، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١

٥٧١٦ .  
، ؛ تهذيب التهذيب٩، رقم ٢٩، ص ٥؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١٠٧، ص ٤١. تاريخ ابن عساكر، ج ٢

  . ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧ج 
  . ٢٨٢، ص ٢٠؛ تهذيب الكمال مزی، ج ١١٤، ص ٤١. تاريخ ابن عساكر، ج ٣
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 ١؛ إنما أنزل اهللا متشابه القرآن ليضل به: سمعت أيوب يحدث عن عكرمة قال
 . كرده استگمراه كردن مردم نازل  برایخداوند آيات متشابه را تنها : عكرمه گفت

تركوا جنازة و كثير عزة فی يوم فشهد الناس جنازة كثيرو عكرمةمات 
يع يجنازه كثير را تشو مردم  كردندوفات  كثير عزة در يك روزو عكرمه ٢؛ عكرمة
احمد بن حنبل  و مدينه و اهل اين خبر از ابوزناد. جنازه عكرمه را ترك كردندو كردند

  . نقل شده است
مة ذكر عند أيوب من أنه ال يحسن ونقل اإلسماعيلی فی المدخل أن عكر

تواند عكرمه نمى: نزد ايوب سختيانى گفتند ٣؛ !؟كان يصليو: الصالة فقال أيوب
  ؟ خواندمگر عكرمه نماز مى: ايوب گفت. نمازش را صحيح بخواند

دهد كه عكرمه حتى گواهى مى، پس ايوب سختيانى كه از بزرگان تابعين است
  . ه استخواندنماز هم نمى

   و ٤. كردمنع مىاو  را از اخذ حديثو ديگران  دانستلك عكرمه را ثقه نمىما
، ابواالسودو ايوب سختيانى ٥. كسى را نبينم كه حديث عكرمه را قبول بكند: گفتمى

ثقه و او  عكرمه را ديدم: گفتذئب مىابن أبی ٦.اندعكرمه را كم عقل معرفى كرده

                                                 
؛ ميزان االعتدال ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج ٣٧٤، ص ٣. الضعفاء الكبير عقيلی، ج ١

  . ٥٧١٦، رقم ٩٤، ص ٣ذهبی، ج 
؛ تهذيب ١٢٢و ١٢١، ص ٤١اكر؛ ج ؛ تاريخ ابن عس٢٦٧، ص ٥. الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ٢

  سير ذهبى.. ٥٧١٦، رقم ٩٦، ص ٣، ج ؛ ميزان االعتدال٤٧٦، رقم ٢٤٠، ص ٧التهذيب ، ج 
؛ تهذيب التهذيب ١١٧، ص ٤١؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٩، رقم ٢٧، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣

  . ٥٧١٦، رقم ٩٥، ص ٣؛ ميزان االعتدال ذهبی، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٨، ص ٧ابن حجر، ج 
  . ٥٧١٦، رقم ٩٤، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤
  . ٥٧١٦، رقم ٩٤، ص ٣؛ ميزان االعتدال ذهبی، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ٥
  . ٥٧١٦، رقم ٩٤، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ٦
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به حديثش ولی ، بحرى از بحور بود و زياد داشتعكرمه علم : گويدابن سعد مى ١.نبود
  ٢. اندرا جرح كردهاو و مردم  شوداحتجاج نمى
نيز مقرون به و آن  مسلم در صحيحش تنها يك حديث: گويندحجر مى و ابن ذهبى

لى ما هيچ حديث مقرون نيز پيدا نكرديم كه و ٣. است ديگرى از عكرمه روايت كرده
  . ايت كرده باشدمسلم از عكرمه در صحيحش رو

جا و هر  بدون اشكال صحيح هستند، استاين سخنان كه در باره عكرمه گفته شده 
مابقى موارد ابن حجر در و در  شده ما به آن اشاره كرديموارد  كه اشكالى به خبرى

دفاع از عكرمه  برایآن اخبار را  »التهذيب تهذيب«تا حدى در  و »مقدمه فتح البارى«
ممكن است  چگونه. استو واقعيت  ن توجيهات همه دور از انصافتوجيه كرده كه آ

هاى بزرگ تابعين در مكتب انسان دين خود را از كسى اخذ كند كه اين همه شخصيت
عمر كه نزد اهل سنت از فقهاى صحابه  و ابن اندرا كذاب معرفى كردهاو  اهل سنت
كه جبير  و ابنعطاء  و، همعرفى شد فقها و مسيب كه سيد تابعين و ابن شودمحسوب مى

 !؟اندشهادت دادهاو  بن عبداهللا به دروغگويىعلی  و اندخود از شاگردان ابن عباس بوده
از كالب جهنم ، امثالش از خوارجو عكرمه 6عالوه بر اين كه بنابر احاديث رسول خدا 

  . اندمعرفى شده

  : چند حديث عكرمه در صحيح بخارى

  × لمؤمنينامبرا رنسبت احراق زنادقه ب
كنت أنا  ول: أتی علی بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: عكرمة قال

                                                 
  . ٥٧١٦، رقم ٩٤، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٥٧١٦، رقم ٩٤، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٤٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ٢
، ٣؛ ميزان االعتدال، ج٣٤٠، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج ٩، رقم ٣٢، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣

  . ٥٧١٦ ، رقم٩٥ص 
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: 6لقتلتهم لقول رسول اهللا و. ال تعذبوا بعذاب اهللا: 6لم أحرقهم نهى رسول اهللا
او  پس. خبر به ابن عباس رسيدو اين د يعلی زنادقه را سوزان ١؛من بدل دينه فاقتلوه

فرموده واز آن نهی كرده  6پيامبر زيرا ؛ كردمر را نمیاگر من بودم اين كا: گفت
  ها را آن. عذاب نكنيد، كسی را با عذابی كه مخصوص خداست: است
را او  ،: هر كه دينش را تغيير دهدكه فرمود 6كشتم به دليل اين سخن پيامبر می

  .بكشيد
  . تآن را نقل نكرده اساو  و غير از اكاذيب عكرمه است نسبت بدون شکاين 

 :است گفتهضمن شعری بن دينار عمرو  اند.گر نيز در اين موضوع گفتهالبته اقوال دي
لکن و لم يحرقهم: گفت، عمار دهنى كه از تابعين است ها را با دود كشت.آن Αاميرالمؤمنين 

 اين داستان همچنين كل ٢؛خرق بعضها الى بعض ثم دخن عليهم حتى ماتواو حفر لهم حفائر
 ها را تبعيد فرموداين Αاند كه اميرالمؤمنين زيرا در تاريخ نقل كرده؛ فراد مشكوك استا قتل اين و

  ! رداحاال كدام يك صحت د. ها فرار كردنداند كه اينگفتهو برخی 
که وقتی به او خبـر رسـيد كـه عبـداهللا بـن سـبأ        علی وارد شدهگويد: از ابن تيميه می

   ٣واست تا بكشد، ولی او فرار كرد.عمر را سب كرده است او را خ ابوبكر و
چار تناقض شـده  ابن حجر نيز در شرح حال عبداهللا بن سبأ با اعتماد به اين اكاذيب د

  ا آتـش سـوزانيد. سـپس در دو خبـر    عبـداهللا بـن سـبأ را بـ    گويد: بـه گمـان مـن علـی     و می
وعمـر را   او ابـوبکر  کـه متوجـه شـد   از آن علی بعـد . ۲علی او را تبعيد نمود. . ۱گويد: می

   ٤مدائن تبعيد نمود. هکند، او را بسب می
يا  يا تبعيد کردند و ويا با دود کشتند  وها را سوزاندند، آن× حاال باألخره اميرالمؤمنين 

                                                 
  . ٣٠١٧و ٦٩٢٢ح ٢٥٣٧ص ٦حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ج يح بخارى كتاب استتابة المرتدين باب. صح١
  . ١٠٦، ص٦؛ فتح البارى، ج ٧١، ص ٩؛ سنن الكبرى بيهقى، ج ٢٤٥، ص ١. مسند، حميدى، ج ٢
  . ٤٧٤، ص ٢٦. مجموع الفتاوی، ج ٣
 .١٢٢٥م ، رق٢٨٩، ص ٣. لسان االميزان ابن حجر، ج ٤
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شود که اصل اخبار متناقض روشن می از اين اقوال و. ؟ها فرار کردندکه آن خواستند بکشندمی
اکثر اخبار در باره او از  عبداهللا بن سبأ خود مشکوک است و وجود فردی به نام و داستان جعلی است

های افسانه ها واو داستان و اندزنديق خوانده سيف بن عمر است که اهل سنت او را وضاع، کذاب و
سنت با آگاهی  ساخته است که امروزه مدعيان دروغين پيروی از قرآن وفراوان اکاذيب  عجيب و

ظاهرا اين شخص را برای توجيه قتل عثمان  ، وبرندمی اه برده ونمسلمين پهای او در فريب افسانهبه 
؛ زيرا از طريق غير سيف بن عمر اندصفين و ... به وجود آورده های جمل وجنگ بن عفان و

  . شودمین ديدهها از وجود عبداهللا بن سبأ قيام ها وکذاب هيچ اثری در اين جنگ
و ثابت  ها معروفگحتى در جن Αاز اميرالمؤمنيناو  ىبرفرمان و همچنين جايگاه ابن عباس

  . از اكاذيب عكرمه است قطعا او لذا نسبت چنين سخنی به. است
  : عكرمه حديث ديگر

  افسانه غرانيق در صحيح بخاری
 سجد معه المسلمونو سجد بالنجم 6أن النبی: عكرمة عن ابن عباس

هر كه از  ونجم سجده نمود سوره  رایب 6پيامبر  ١؛األنسو الجنو المشركونو
  .ندسجده نمود ،بودند انس نيز همراه آن حضرتومشركين از جن ومسلمين 

عدم اشاره به  و اين حديث همان داستان افسانه غرانيق است كه بخارى با اختصار
  علماى اهل سنت نيز به افسانه بودن آن اشاره  و آن را روايت كرده، اصل داستان

بخاری در  نيد كهكشما مالحظه می. به آن اشاره كرديم اند كه در گذشتهكرده
است به خود اجازه نداده ولی ، اين افسانه را نقل كرده استصحيحش هفت مرتبه 

ثقلين را حتی صحتش را  و به مانند حديث غدير Γاحاديث متواتر در فضائل اهل بيت 
  ! ها در صحيحشآنذكر چه رسد از ، بپذيرد

                                                 
 ١٠٧١، ح٣٦٤، ص١سجود المسلمين مع المشركين، ج :. صحيح بخارى، كتاب سجود القرآن، باب١
  . ٤٨٦٢و
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  ثور بن زيد. ٢
  . است روايت كردهاو  حديث از شانزدهبخارى امام  
و  شدبه رای خوارج نسبت داده مى ١؛ كان ينسب الى رای الخوارج: گويندمى
ى القدر كان من كان ير: گويدىاحمد م. كرداز عكرمه حديث روايت مى همچنين

را او  ،چون معتقد به قدر بود ٢؛ نفوه منها النه كان يرى القدرو اهل حمص اخرجوه
  ٣. را مجهول دانسته استاو  بيهقى و. از حمص اخراجش كردند

  ه  ١٣٥داود بن حصين االموی متوفاى . ٣
  . روايت كرده استاو  امام بخاری چهار حديث از

يعنى هر چه از عكرمة روايت كرده منكر  ٤؛ما روى عن عكرمة فمنكر: گويندمى
كنا نتقی : ابن عيينةقال و. كان يذهب مذهب الشراة: گويدابن حبان مى. است

 ٥؛ ال ان مالكا روى عنه لترك حديثه ولو ليس بالقوی: قال ابوحاتمو حديث داود
قوى او  :است ابوحاتم گفتهو كرديمپرهيز مىاو  ما از حديث: است يعنى ابن عيينه گفته

: گويدساجى مى. شدترك مىحديثش ، كردحديث روايت نمىاو  مالك ازو اگر  نيست
عن . ی خوارج استمتهم به رأو احاديثش منكر؛ يتهم برأی الخوارج ثمنكر الحدي

احد على مالك و عاب غيرو كان ثقةو ابن إسحاق حدثنی داود بن الحصين
به مالك : گويدابن اسحاق مى ٦؛ تركه الرواية عن سعد بن إبراهيمو الرواية عنه

                                                 
  . ٥٥، رقم ٢٩، ص ٢. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١
  . ٣٥٥٣، رقم ٥٣٧، ص ٢. علل احمد، ج ٢
  . ١٤٠٤، رقم ٣٧٣، ص ١. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٣
  . ٣٤٥، رقم ١٥٧ص  ،٣. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤
  . ٣٤٥، رقم ١٥٧، ص ٣. همان، ج ٥
  . ٢٦٠٠، رقم ٥، ص ٢؛ ميزان االعتدال، ج ٣٤٥، رقم ١٥٧، ص ٣. تهذيب التهذيب، ج ٦
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  ى عباس دور. اندتركش روايت از سعد بن ابراهيم را عيب گرفته و روايتش از داود
  ١. داود نزد من ضعيف است: گويدىم

  عمران بن حطان. ٤
  . است روايت كردهاو  از دو حديثامام بخارى  
شخصى است كه در او  ٢. از رؤوس خوارج استاو  ىلو، از بزرگان علما: گويدذهبى مى 

  : است گفته Αبه شهادت رساندن اميرالمؤمنين  برایمدح ابن ملجم 
  إال ليبلغ من ذی العرش رضوانا ن تقی ما أراد بهايا ضربة م

  فى البرية عند اهللا ميزانا او    إنی الذكره حينا فأحسبه
  ٣.  ...عدواناو لم يخلطوا دينهم بغيا أكرم بقوم بطون الطير قبرهم

 ضربتى كه از دست مرد پرهيزكارى كه در راه خشنودى خداوند عرش فرود«يعنى 
در نزد خدا از همه آفريدگان او  كنم پندارم كه ميزان عملياد مىاو  من هرگاه از؛ ردوآ

هرگز دين  و نداچه گرامى مردانند آن گروهى كه در شكم خاك مدفون؛ تر استسنگين
آفرين خدا بر آن مرد از قبيله مراد كه با دست ؛ تجاوز نياميختند و ستم و خود را با ظلم

او  ضربتى كه شبانگاه بر فرقو با ا! ها بودخود خون مردى را ريخت كه بدترين انسان
  .»رد خود را از همه گناهان گذشته پاك ساختآو وارد

دين  و ها حديث روايت كردهباشد كه از چنين انسان خار امثال بخاری اينتبايد اف 
  . !ندااخذ نموده

                                                 
  . ٢٦٠٠، رقم ٥، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ١
  . ٦٨٩١، رقم ٢٣٣، ص ٥؛ االصابه، ج ٨٦، رقم ٢١٤، ص ٤. سير اعالم النبالء، ج ٢
، ٤؛ سير اعالم النبالء، ج٤٩٥، ص ٤٣؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٣٤٨، ص ١عبدالبر، ج . االستيعاب ابن ٣

، رقم ٢٣٣، ص ٥؛ االصابه ابن حجر، ج ١٦٩، ص ٣، ج ؛ در حاشيه از "كامل مبرد٨٦رقم  ،٢١٥ص 
  . ٣٦٤، ص ٧؛ البداية والنهايه ابن كثير، ج ٦٨٩١
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 محمدوطبری ابوطيب مانند متأخرين اهل سنت  و البته بعضى از بزرگان از متقدمين
ضمن پاسخ به اين -ملجم را به جهت اين شعر  و ابن عمران بن حطان، بن احمد طبيب

كه قاضى اين: است قاضى حسين گفته: گويدحجر مى و ابن ١.اندلعن كرده، -شعر
 ازير؛ است) خطا كرده است طيب گفته (يعنى عمران را به جهت اين شعر لعن كردهابو

(ولی اين صحابی كسی  ٢. ى نيز جايز نيستلعن صحاب و عمران بن حطان صحابى است
شهادت و از مدح كند ، اندترين اين امت معرفی كردهبدبخت 6را كه پيامبر اكرم 

نزد اين  و اميرالمؤمنين را بدترين مردم معرفى كند، ،حالی كندخوش×  اميرالمؤمنين
  ).!هيچ اشكالی نخواهد داشت نماهاعالم

. خوارج بودو او از شودتوجه نمى بن حطان عمران به حديث :است عقيلى گفته
 و از عائشه حديث نشنيده استاو  اند كهعبدالبر با جزم گفته و ابن عقيلىهمچنين 

عمران به : است و گفته از عمران عيب گرفته حديث روايتخاطر دارقطنى به بخارى به 
   ٣. مذهب خبيثش ترك شده است و عقيده سوء خاطر

  . عائشه است جناب ت عمران در صحيح بخارى ازرواي وحال آن كه هر د

  . شودتبعيت نمىاو  از حديث ٤؛ى حديثهال يتابع عل: گويدذهبى مى

  وليد بن كثير مخزومى. ٥
ثقة اما انه : گويدابوداود مى. روايت كرده استاو  حديث از چهارى امام بخار 
او  :ساجى نيز گفته ٥ .ليس بذلك: است ابن سعد گفته. خوارج است زااو  يعنى؛ اباضي

                                                 
  . ٨٦، رقم ٢١٥، ص ٤. حاشيه سير اعالم النبالء، ج ١
  . ٦٨٩١، رقم ٢٣٣، ص ٥االصابه ابن حجر، ج . ٢
  . ٦٨٩١، رقم ٢٣٤، ص ٥. همان، ج ٣
  . ٦٢٧٧، رقم ٢٣٥، ص ٣ميزان االعتدال ذهبی، ج  ٤
؛ تهذيب ٢٤، رقم ٦٣، ص ٧؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٩٣٩٧، رقم ٣٤٥، ص ٤. ميزان االعتدال، ج ٥
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به رای خوارج رمى  ٢؛رمی برأی الخوارج: گويدابن حجر مى ١. خوارج بودو از  اباضى
را در كتاب او  ىعقيلو ٣.ليس بذاكو له احاديث: است گفتهابن سعد . است شده

  ٤. كرده استوارد  ضعفايش

  در اسالمجايگاه خوارج  و حكم
. شامل خوارج نيز است، نواصب گفته شد چه در مورددقت داشته باشيم كه تمام آن

  : اندفرموده 6همچنين رسول خدا 
اين سخن را : گويدابوامامه در نقل ترمذى مى ٥.گان آتش جهنم هستندخوارج س. ١

سند اين  و شعيب البانى، هيثمى، ذهبى، حاكم، ترمذى. شنيدم 6هفت مرتبه از رسول خدا
  . سه صحابه روايت شده استحديث از و اين  اندحديث را صحيح دانسته

 خوارجو يا  ى كه خوارج را بكشدخوش به حال کس: اندفرموده 6باز حضرت . ۲
، عبداهللا بن خباب، عمر، ابن عمر، ابوبكره، Α اين حديث از اميرالمؤمنين ٦. را بكشنداو 

  . ابوامامه روايت شده استو فىاو ابن ابى، طلق بن على، انس، ابوسعيد
ها به كشنده آنزيرا ؛ خوارج را هرجا ديديد بكشيد: فرمودند 6 اكرم پيامبر. ٣

                                                                                                                            
  . ٢٥٠، رقم ١٣٠، ص ١١التهذيب ابن حجر، ج 

  . ٢٥٠، رقم ١٣٠، ص ١١التهذيب، ج  . تهذيب١
  . ٢٨٨، ص ٢. تقريب التهذيب ابن حجر، ج ٢
، رقم ٦٣، ص ٧؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢٥٠، رقم ١٣٠، ص ١١. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٣
  . ٩٣٩٧، رقم ٣٤٥، ص ٤؛ ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢٤
  . ١٩٢١، رقم ٣٢٠، ص ٤. ضعفاء الكبير عقيلى، ج ٤
؛ ١٧٤؛ سنن ابن ماجه، ح٤٠٨٦؛ سنن ترمذى، ح ٢٥٠، ص ٥، وج ٣٨٥و ٢٥٥، ص ٤مسند احمد، ج . ٥

 . ٦٤٣١، ح ٦٦٠، ص ٣؛ وج ٢٦٥٥و ٢٦٥٤، ح ١٦٣، ص ٢المستدرك علی الصحيحين، ج 

؛ معجم ٤٧٦٦داود، ح ؛ سنن ابى٣٥٧، ص ٤؛ وج ٢٢٤، ص ٣؛ وج ٨٤، ص ٢؛ وج ١٥١، ص ١. مسند احمد، ج ٦
  وديگران.  ٣١٢٤٢، ح ١١؛ كنز العمال، ج٢٣٢و ٢٣٠، ص ٦؛ مجمع الزوائد، ج ٢٦٧و ١٢١ ، ص٨الكبير، ج 
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ابن ، عمر، ابوبكره، ابن عمر، Α اين حديث از اميرالمؤمنين ١. قيامت اجر داده خواهد شد
قتاده روايت و ابوزيد انصارى، عمرو عبداهللا بن ، انس، ابوبرزه، ابوسعيد خدرى، مسعود

  . شده است
ر از کمان يکه تچنان و ترين خلق هستندخوارج بد :اندفرموده 6باز حضرت . ٤
، Α از اميرالمؤمنين نيز اين حديث ٢. شوندها نيز از اسالم خارج مىاين، شودىخارج م
عقبه بن ، سهل بن حنيف، جابر، انس، خدری ابوسعيد، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر
  . روايت شده استو ديگران  ابوذر، ابوبكره، ابوبرزه، عامر

را ذكر  آن تنها برخى مصادرو ما  ى متواتر استديث به تنهاياحاهر کدام از اين 
  . كرديم

از اين افراد ، بخاری بر خالف شرطی كه گذاشته: اوال كنيدكه مالحظه میچنان
در از احاديث در مذمت خوارج را  بخاری برخی خود: ثانياً و حديث روايت كرده است

آن  و به ها روايت كردهاين همه اخبار از آنوجود  با اين ولی، نقل كرده استصحيحش 
  .خواهد بود بخاری كه اين نيز بيانگر تناقض، احاديث عمل نكرده است

  

                                                 
؛ ٣٦، ص٥وج  ٤٢٢و ٤٢١، ص ٤، وج ١٥، ص ٣؛ وج ٨٤، ص ٢؛ وج ٨١، ص ١. مسند احمد، ج ١

، ٤وج  ٣٦١١، ح ١٢٢١، ص ٣صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: عالوات النبوة في االسالم، ج 
؛ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض علی قتل ٦٩٣٠، ح ٢٥٣٩ص  ،٦، ج ٥٠٥٧، ح ١٩٢٧ص

؛ مجمع ١٨٦٦٩؛ مصنف عبدالرزاق، ح ١٧٥؛ سنن بن ماجه، ح ١٠٦٦، ح ٧٤٦، ص ٢الخوارج، ج 
 . ٣١٢٥١و ٣١٢٣٩و ٣١٢٣٨، ح ١١؛ كنز العمال، ج ٢٣٠و ٢٢٨، ص ٦الزوائد، ج 

، ٤٢٢و ١٤٥، ص ٤، وج ٤٨٦و ٣٥٣و ١٨٣و ٥، ص ٣؛ وج ٤٠٤و ١٥٦و ٨٨، ص ١. مسند احمد، ج ٢
ث االنبياء، باب: قول اهللا تعالی: والی عاد اخاهم يرى، كتاب االحاد؛ صحيح بخا١٧٦و ٤٢، ص ٥ج

؛ ٧١٢٣و ٦٩٩٥و ٦٥٣٤و ٦٥٣٢و ٥٨١١و ٤٧٧١و ٤٣٩٠و ٤٠٩٤و ٣٤١٤و ٣٣٤٤، ح ١٢١٩، ص ٣هودا، ج 
 وديگران.  ١٠٦٤، ح ٤٧١، ص ٢صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ج 
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  رجال ضعيف در صحيح بخاری: مفصل سو
  . دسته از راويان آشنا خواهيم شد دودر اين فصل با 

در وجود  با اين لیو، ستا ها را تضعيف كردهراويانی كه خود امام بخاری آن. ۱
  . ها حديث روايت كرده استصحيحش از آن

  . اندرجالی كه ديگران تضعيف كرده. ۲

  است ى كه امام بخارى تضعيف كردهروات
ها را در كه خود آناست بخارى در صحيح خود از افرادى حديث روايت كرده 

رط صحيح امام اين دسته از راويان نيز خارج از ش. كتب ديگرش تضعيف كرده است
ثاقتش مورد و كند كهاز افرادی حديث روايت می: گفته استاو  زيرا؛ بخاری هستند
  . اكنون با اين دسته از راويان آشنا خواهيم شد. اتفاق باشد

   س بن عبد اهللا ربعی أبوالجوزاء بصرىاو .١
 :گويدابن حجر مى ١ .ابن عباس روايت كرده است و او ازاو  بخارى يك حديث از

 الجوزاء روى عن الصحابةوأبو قال ابن عدي ٢ ؛فی إسناده نظر: قال البخارى
و  عائشهو ال يصح روايته عنهم (يعنى عن ابن عباسو أنه ال بأس به وأرجو
قول البخارى فی إسناده نظر يريد أنه لم و أنه سمع منهم) همو غير مسعود ابن

                                                 
  ٤٨٥٩. صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب أَفَرأَيتُم الالَّتَ والْعزَّى، ح ١
، ١، شرح حال ابوجوزاء؛ الضعفاء الكبير عقيلی، ج١٥٤٠، رقم ١٦، ص ٢. تاريخ الكبير بخاری، ج ٢
  . ١٤١، رقم ١٢٤ص
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يعنى بخارى  ١؛ف عندههما اال أنه ضعيو غير عائشةو يسمع من مثل بن مسعود
  عدى  و ابن است در اسنادش ضعف: گفته استاو  بعد از نقل روايت از

در اسنادش اشكال «: سخن بخارىو از صحابه صحيح نيستاو  روايات: گويدمى
دو آن و غير  عائشهو از افرادى مانند ابن مسعوداو  منظورش اين است كه »است
 ٢. احاديثش مستقيمو نزد بخارى ضعيف استو او  نشنيده حديث

او  بخارى از ابوجوزاء حديثى را در صحيحش روايت كرده كه چنان كه اشاره شد
بخارى خود معتقد بوده كه و امام است  آن حديث را از ابن عباس معنعن روايت كرده

لى با اين حال در صحيحش چنين حديثى و، است ابوجوزاء از ابن عباس حديث نشنيده
  . است روايت كردهاو  را از

  ى كوفىئايوب بن عائذ طا. ٢
  . است را از ضعفاء خواندهاو  با اين كه ٣،يك حديث روايت كردهاو  بخارى از 

زرعة فسرد وأب و اما هو غير ابوحاتمو ثقه : گويدذهبى در باره ايوب بن عائذ مى
أورده فی الضعفاء  و كان من المرجئة قاله البخارىو. اسمه فی كتاب الضعفاء

را ثقه او  شو غير ابوحاتم ٤؛قد احتج بهو العجب من البخارى يغمزهو. هالرجائ
سخن و اين ، مرجئه بودو او از را در كتاب ضعفاء ذكر كردهاو  لى ابوزرعهو، انددانسته

تعجب . است را در كتاب ضعفاء خود ذكر كردهاو  بخارى دليلاين  و به بخارى است
  . حديث روايت كرده استاو  از ازو ب را تضعيف كردهاو  است از بخارى كه

                                                 
  . ٤١١، ص ١. الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدی، ج ١
  . ٧٠٢، رقم ٣٣٥، ص ١يب التهذيب ابن حجر، ج . تهذ٢
  .٤٣٤٦. صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب بعثُ أَبِى موسى ومعاذ الی يمن، ح ٣
  . ٢٤، رقم ٢٢؛ الضعفاء الصغير بخاری، ص ١٠٨٣، رقم ٢٨٩، ص ١. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٤
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  )ق. ه ٢١٣متوفاى (بشر بن شعيب حمصى . ٣
  . را ضعيف دانسته استاو  با اين كه ١، روايت كردهاو  حديث از سهبخارى  

را در او  ٢؛ مائتينو تركناه حيا سنة اثنتی عشرة: گويدمىاو  امام بخارى در مورد
  . ترك كرديم ٢١٢حالى كه زنده بود در سال 

: ذكر لی أن أحمد بن حنبل قال له: ال بن أبی حاتم سئل أبی عنه فقالق
فقرأت : ال قال: قال؟ أنت حاضرو فقرىء عليه: ال قال: قال؟ سمعت من أبيك

سؤال كرد كه آيا از او  احمد بن حنبل از ٣؛ نعم: فأجاز لك قال: ال قال: قال؟ عليه
حاضر  وتو را گذراندكسى به پدرت حديث : گفت نه گفت؟ پدرت حديث شنيدى

اجازه  وپس به ت: گفت نه گفت؟ حديث را گذراندىاو  آيا به: گفت نه گفت؟ بودى
  . داد گفت آرى

احاديثى كه در صحيح بخارى روايت كرده همه ، گواهى بشرو با اين شهادت
يعنى پدرم به ؛ »دثنی ابيح«: گويددر آن سه حديث مىاو  زيرا؛ مشكل خواهد داشت

  . مخالف خواهد بود، من از پدرم حديث نشنيدم: گويدكرد با اين كه مىمن حديث نقل 
نقل عن و ذكره بن حبان أيضا فی الضعفاءو: گويندمىو ذهبى  ابن حجر
تركناه حيا : هذا خطأ نشأ عن حذف فالبخارى إنما قالو تركناه: البخارى أنه قال

 بخارى نقل كرده كه گفتهز و ا كردهوارد  را در كتاب ضعفاءاو  ابن حبان ٤؛ كما تقدم
  . ...را ترك كرديماو  ما: است

                                                 
  .٦٢٦٦و ٤٤٤٧و ٣٩٢٧. صحيح بخارى، كتاب مناقب االنصار، ح ١
  . ٢٧٧٠، رقم ٣٢٥، ص ٢؛ تاريخ الصغير بخاری، ج ١٧٤٣، رقم ٨٦، ص ٢. تاريخ الكبير بخاری، ج ٢
  . ١٣٦٨، رقم ٣٥٩، ص ٢. الجرح والتعديل ابن ابی حاتم، ج ٣
  . ١١٩٧، رقم ٢١٨، ص ١؛ ميزان االعتدال، ج ٨٢٧، رقم ٣٩٥، ص ١. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤



    ٣٠٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  بشير بن نهيك السدوسى بصرى. ٤
  از او روايت كرده است.  ١بخارى شش حديث

 ٢هريرة؛ال يحتج بحديثه. وقال البخارى: لم يذكر سماعا من ابی: گويدابوحاتم مى
نقل کرده که گفته است: او از احتجاج كرد وترمذی از بخاری توان گويد: به او نمیابوحاتم می

حال تمام با اين  ٣ابوهريره سماعش را ذكر نكرده است. يحيی بن سعيد او را ترک کرده است.
روايات بخارى در صحيحش از ابوهريره بوده ومعنعن است، ولی باز بخاری اين مقدار حديث او را 

  از ابوهريره روايت كرده است. 

   ٢١٥وفاى ثابت بن محمد از اهل كوفه مت. ٥
  . است كردهوارد  را در كتاب ضعفاءاو  با اين كه ٤روايت كردهاو  حديث از ٤بخارى 

 ٥؛مع كون البخارى حدث عنه فی صحيحه ذكره فی الضعفاء :گويدذهبى مى
را در كتاب او  ولی، است حديث روايت كردهاو  يعنى با اين كه بخارى در صحيحش از

  . ضعفائش ذكر كرده است
يخطأ فی احاديث  وهو ال يضبطو ليس بالقوی: گويدمىاو  در بارهدارقطنى 

و  قوى نيستاو  يعنى؛ ذكره البخارى فی الضعفاءو ليس بضابط: قال الحاكمو. كثيرة
  ٦. است را در كتاب ضعفاء ذكر كردهاو و بخارى است  احاديث كثيرى خطا كردهدر 

                                                 
  .٥٨٦٤و ٢٦٢٦و ٢٥٢٧و٢٥٢٦و٢٥٠٤و ٢٤٩٢. صحيح بخارى، ح  ١
؛ ميزان ١٤٧٦، رقم ٣٧٩، ص ٢؛ الجرح والتعديل، ج ٨٧٠، رقم ٤١٣، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ٢

  . ١٢٤٦االعتدال، رقم 
  . ١٤٧٦، رقم ٣٧٩، ص ٢. الجرح والتعديل، ج ٣
  .٧٤٤٢و ٧٣٨٥و ٣٥١٩. صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: ما ينهد من دعوت الجاهلية، ح ٤
  . ١٣٧٢، رقم ٣٦٦، ص ١ان االعتدال ذهبی، ج . ميز٥
  . ٢١، رقم ١٣، ص ٢. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٦
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  اسطىو حسن بن خلف. ٦
  ١. ه استروايت كرداو  بخارى يك حديث از

: قال البخارى: قال ابن الجوزىو. شيخ: قال أبوحاتمو: گويدذهبى مى
  . كنندرا جرح مىاو  محدثين: ى گفته استبخار ٢؛ يتكلمون فيه

  ١٣٦حصين بن عبدالرحمن متوفاى . ٧
  ٣. روايت كرده استاو  حديث از ٤٩بخارى 

 عدی و ابن ذكره البخارى فی كتاب الضعفاء: گويدمىاو  ىذهبى در باره
 عقيلى نيزو عدى و ابناست  را در كتاب ضعفاء ذكر كردهاو  يعنى بخارى ٤؛ العقيليو

باز . ثقه استاو  االو را ذكر كردماو  نيز به اين جهت و من اندرا در ضعفاء ذكر كردهاو 
را در كتاب جرح او  عدی كه و ابن عقيلیو جای تعجب است از بخاری: گويدمی ذهبی

  ٥. اندهخود ذكر كرد
اين همه وجود  اينو با  بخارى ضعيف بودهاز نظر  ،س با اين گواهى حصينپ

در او  اند كهها گفتهكه خيلىعالوه بر اين، در صحيحش روايت كرده استاو  حديث از
 خارج از شرطاو  پس. را فراموش كرده استو احاديث  آخر عمرش اختالط پيدا كرده

  . تالط كرده نيز استاز اين حيث كه اخ» صحيح بخاری«
  : حديث ذيل است، در صحيح بخارىاو  از جمله احاديث

                                                 
  .٤١٥٩. صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الحديبية، ح ١
  . ١٨٦١١، رقم ٤٩٤، ص ١. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢
  .  و... ١٢٠٢صالة، ح . صحيح بخارى، كتاب العمل في الصالة، باب من سمی قوما او سلم فی ال٣
  . ٢٠٧٥، رقم ٥٥١، ص ١. ميزان االعتدال، ج٤
  ، شرح حال حصين. ٤٢٣، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٥
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  او  تبعيد وغربت ابوذر كتمان  وامام بخاری 
مررت بالربذة : هب قالو حدثنا علی سمع هشيما أخبرنا حصين عن زيد بن

 م فاختلفت أنا: كنت بالشاقال؟ ما أنزلك منزلك هذا: فإذا أنا بأبی ذر فقلت له
قال . ال ينفقونها فی سبيل اهللا}و الفضةو فی {الذين يكنزون الذهبمعاوية و

 بينه فی ذاكو فيهم فكان بينیو نزلت فينا: نزلت فی أهل الكتاب فقلت: معاوية
عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر  مان يشكونی فكتب إليكتب إلى عثو

إن : ال لیعلی الناس حتى كأنهم لم يرونی قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فق
حبشيا  يأمروا عل ولو فذاك الذی أنزلنی هذا المنزل. شئت تنحيت فكنت قريبا

او  و بهابوذر را ديدم  ودم از ربذه عبور كر: گويدابن وهب می ١؛أطعتو لسمعت
: معاويه بر سر اين آيهو با در شام بودم : گفت؟ ردآو جابه اينتو را : چه چيز گفتم
كنند را در راه خدا انفاق نمیو آن كنند خيره مینقره را زوكسانی كه طال «
اين آيه در : اختالف كرديم. معاويه گفت» به عذاب دردناك بشارت بدهرا ها آن

معاويه اين  وها نازل شده است آن ودر مورد ما : گفتم و منمورد اهل كتاب است 
به مدينه  پس من. عثمان به من نوشت كه به مدينه بيا ومطلب را به عثمان نوشت 

ها قبل از آن كه آنگويا من حرف زدن عليه فراوان  دشروع كردنو مردم برگشتم 
اگر خواستی مردم : گفتو او عثمان گفتم  هاين برخورد مردم را ب. مرا نديده بودند

  چيزی است كه مرا بهو اين ، نزد من خواهی بود ودارم را از اين برخورد باز می
اطاعت ودهم د حبشی را نيز امير من قرار دهند گوش میيك فرو اگر ، ردآو جااين
  .كنممی

 و انكار با مردماو  در اين حديث علت كوچ كردن ابوذر غفارى به ربذه اختالف
با اخبار مسلم در اين كه  اوال خبرو اين . ى شده استرا معرفاو  عملكرد و مردم حركت

                                                 
  . ١٤٠٦، ح ٥٠٩، ص ٢. صحيح بخارى، كتاب الزكاة، باب: ما ادي زكاته فليس بكنز، ج ١
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بوذر در عبارات آخر خود سخن ا و را تبعيد كرده است مخالف استاو  خليفه سوم
هب كه در و همچنين با حديث خود زيد بن. كندحديث فوق نيز اين حقيقت را تأييد می

هاشم راوى اين حديث با سند فوق ابن ابی. شده نيز مخالف استوارد  اين موضوع
گر نيز اين حديث با لفظ فوق از هشيم روايت شده هاى ديدر برخى كتاب. ضعيف است

   ١.حديث ننويسيداو  از: گفته استى سفيان ثور و استمدلس او  كه
  : اندنيز روايت كرده ذيلاين حديث را با لفظ و ديگران  ىخود بخار

أنزلك  ما: مررت على أبی ذر بالربذة فقلت: هب قالو عن حصين عن زيد بن
ال و الفضةو {والذين يكنزون الذهب: م فقرأتكنا بالشا: قال؟ بهذه األرض
ما هذه فينا ما هذه إال : قال معاوية. سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم} ينفقونها فی

حديث با اختصار چنين بيان و اين  ٢؛ فيهمو إنها لفينا: فی أهل الكتاب قال قلت
 والبته هر د. از مدينه به ربذه مخالفت با معاويه بوده استاو  كند كه سبب اخراجمی

حظه كرديد از جانب كه مالين چنانحص و استواقع  خالفو بر  اين حديث ناقص
  . ستاو اخبار از منفرداتو اين  تضعيف شده استو ديگران  بخاریحتی خود 

؛ بر ابوذر استگ بزرظلم واقع  نوع اخبار دربايد توجه داشته باشيم كه ذكر اين
ای ابوذر خيلی ربذه و داستان اخراج. زبرا در آن مخفی داشتن مظلوميت ابوذر است

را به ابوذر او  سرگردانی و از قبل اين ظلم 6 اکرم پيامبر و هاستاز اين حرف ترمفصل
برخی اخبار سبب تبعيد ابوذر در ذيل  اكنون تنها به. اندخبر داده و دهمفصل بيان فرمو

  : كنيماشاره می
را به او  مفصل به ابوذر تبعيد 6پيامبر : گويداسماء بنت يزيد در خبر مفصلی می. ١
: فتجا رسيد گنبه ايوقتی  ابوذر و بار دوم از مدينه خبر دادند و باز به مدينهس و سپ شام

                                                 
  . ٩٢٥٠، رقم ٤. ميزان االعتدال، ج ١
، ٥٠٩، ص ٢ير، باب: باب: قوله: والذين يكنزين الذهب والفضة، ج . صحيح بخارى، كتاب التفس٢
  . ١٠٢، ص ٣شيبه، ج؛ مصنف بن أبى٢٧٧، ص ١؛ تفسير مجاهد، ج ٤٦٦٠ح
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تا مرگ و گيرمخواستند مرا از مدينه اخراج كنند شمشيرم را به دست می مدوبار اگر 
دوست داری كه راه بهتر از اين را : فرمودند و كردند را آراماو  حضرت. جنگممی

تو به هر كجا : فرمودند 6حضرت . مادرم به فدايت و رپد، آری: گفت، برايت نشان دهم
سند اين خبر صحيح  ١.كه مرا مالقات كنیتا اين وجا براخراج كردند به همان و تبعيدرا 

اين حديث را به خاطر شهر بن حوشب تضعيف و البانی  ارنؤوط است گرچه شعيب
 ابوزرعه و ابن عون، ن شيبهيعقوب ب، بخاری، عجلی، ابن معين، احمد: اوال زيرا؛ اندكرده

شهر از اسماء احاديث : است و گفته كردهرا مدح میاو  احمد و اندرا توثيق كردهاو 
ء به صورت سماع روايت كرده خبر را شهر از اسماو اين  ٢.خوب روايت كرده است

طبرانی اين خبر را : ثانياً. حسن الحديث استاو  :گويددر خيلی موارد میو هيثمی  است
عبدالرزاق اين خبر را با سند صحيح  و است با سند ديگر از ابوعلقمه شيبانی روايت كرده

 ابوذر شنيده يا نه بيان نكردهو از است  س مرسل نقل كردهودر آن طاوولی ، سواز طاو
بن شهر  و استروايت كرده دو سند ابن عساكر نيز با سند ديگر از ابواالسود با ، است

افراد  تمام اين و ين خبر را از عبدالرحمن بن غنم نقل كرده استااول  حوشب در روايت
پس خبر شهر به تنهايی صحيح است چه رسد بر اين كه آن ، اندخبر را از ابوذر شنيده
  . اين همه شواهد دارد

عنده كعب فأقبل عثمان و عبدالرحمن بن عوف بين يديهو يقسم وهو دخل عليهو. ٢
يصل و ما تقول فيمن جمع هذا المال فكان يتصدق منهيا أبا إسحاق : على كعب فقال

تدری يا ابن و ما : قالو رفع عليه العصاو فغضب. لهوإنی الرج: قال كعب؟ الرحم
 ٣؛كان عقارب فی الدنيا تلسع السويداء من قلبه واليهودية ليودن صاحب هذا المال ل

                                                 
، ٢؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٢٧٦٢٩، ح ٤٥٧، ص ٦، وج ٢١٣٢٩، ح ١٤٤، ص ٥. مسند احمد، ج ١
  ؛ ١٤٨، ص ١ ؛ تاريخ ابن عساكر، ج٥٦، ص ٤؛ مسند شاميين، ج ٢٧٨٣، ح ٣٨١ص
  . ٦٣٥، رقم ٣٢٥، ص ٤. تهذيب التهذيب، ج ٢
  . ٦٧، ص٢؛ سير اعالم النبالء، ج١٦٠، ص١؛ حلية االولياء، ج١٠٣٧، ص٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج٣



 ٣٠٥  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

را (بنابر نقل ابونعيم)  شد در حالی كه مال عبدالرحمن بن عوفوارد  ابوذر به حضور عثمان
، ای ابواسحاق: پرسيد و به كعب كرد وعثمان ر. بوداو  كعب االحبار نيز نزد و كردندتقسيم می

  كرد چه یصله رحم م و آن انفاقو از است  در مورد كسی كه اين مال را جمع كرده
سر كعب  عصا را بر و نمود ابوذر غضب. وار هستماميداو  برای از: كعب گفت؟ گويیمی

كاش) صاحب اين مال دوست دارد (قطعاً ، دانی ای يهودی زادهاز كجا میو گفت:  برداشت
شعيب . )جمع نكرده بود و را نداشت اين مالو او نيش زده بودند (او  بها در دنيا به قلكژدم

  . ارنؤوط در حاشيه سير ذهبی سند اين خبر را صحيح دانسته است
... به جای گذاشت لخود ماو از  عبدالرحمن از دنيا رفت: گفتدر خبر ديگر عثمان به كعب 

اين حديث  نيز وآيا ت: عثمان گفت و به حديثی نقل كرد 6 اكرم پيامبرو از  ابوذر كعب را با عصا زد
حال و استابن لهيعه را تضعيف كرده ، شعيب در اين سند ١. نيز آن را تصديق كردو او ؟ شنيدی را
  . صحيح خواهد بوداو  حديثقطعاً شواهد و در  اندحسن الحديث دانستهرا او  هاكه خيلیآن

او  مردی سبب شد تا به و دادرود نمیو به ابوذر اذن سوم خليفه: گويددر خبر ديگر راوی می
، نمودذكر  ی راآيات، او  قرآن به ناحق بودن سخنو از  زد ب راكه ابوذر كعاز آنو پس  اذن داد

از اذن دادن به ابوذر به خاطر : گفت، ه بوددرود به ابوذر شو اذندادن ه سبب عثمان به آن مردی ك
  ٢. اين كارش كراهت داريم

إن مصدقی عثمان ازدادوا علينا أنغيب : أن رجال أتاه فقال: ذرعن أبی. ٣
قل ما كان لكم من حق و ال قف مالك: عنهم بقدر ما ازدادوا علينا فقال

 فما تعدوا عليك جعل فی ميزانك يوم القيامةكان باطال فذروه و ما  فخذوه
: أما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا فقال: على رأسه فتى من قريش فقالو

ضعتم الصمصامة ههنا ثم ظننت و وفوالذی نفسی بيده ل !؟أرقيب أنت علی

                                                 
  . ٦٦، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٥٣، ح ٦٣، ص ١. مسند احمد، ج ١
  . ٦٨، ص ٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢



    ٣٠٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

مردی به  ١؛ قبل أن تحتزوا ألنفذتها 6أنی منفذ كلمة سمعتها من رسول اهللا 
دهند مال می و تر حقاگر عثمان را تصديق كنيم به ما بيشو گفت:  نزد ابوذر آمد

، نه: ابوذر گفت. افزايندجوئی كنيم به همان مقداری كه بر ما میها عيبآيا از آن
و  شود كنار بگزاريدچه به باطل به شما داده میو هر  هر چه حق شماست بگيريد

 عبارت ابونعيم است) در باالی سر(تا اين جا . شودكشيده نمی وقيامت بر پای تآن 
از فتوا دادن منع تو را (عثمان)  Αمگر اميرالمؤمنين و گفت:  جوانی از قريش بوداو 

به خدا سوگند اگر شمشير ، س) مراقب من هستیو(جاس ومگر ت: ابوذر گفت! نكرد
 وكه شمشير را بر من فربدانم كه در همان حال قبل از اين و من بر پشتم بگذاريد

ام به هدف برسانم چنين كاری را شنيده 6توانم سخنی را كه از پيامبر يد میبر
  . خواهم كرد

اگر شمشير را «بخاری اين حديث را خيلی مختصر از  و سند اين خبر صحيح است
را و اين  قاتش ذكر كرده استيبدون ذكر طرف مقابل ابوذر در تعل »...بر پشتم بگذاريد

  . هم به تناقضات صحيحش و نمودبخاری حمل  كاریهم به پنهانتوان می
زيد بن  ومروان  كه عثمان بهپس از آن: اند(اهل سيره) گفته: گويدبالذرى مى. ٤

بشر «ثابت از بيت المال مبالغ زيادی را داد ابوذر شروع كرد به تالوت اين آيه شريفه 
غالمش را فرستاد تا ابوذر عثمان  و ديخبر را به عثمان رسانمروان  »...الكانزين بعذاب اليم

ترك از گيری عيبو آيا عثمان مرا از تالوت قرآن: ابوذر گفت و از اين عمل دست كشد
ناك كردن عثمان از ببه خدا سوگند اگر خداوند متعال را با غض! كندامر الهی منع می
تر از آن است كه خداوند را به خاطر جلب رضايت محبوبو برايم بهتر مخود راضی كن
را در و اين  داری نمودخود و به غضب آمداو  عثمان از سخنان. رموآ عثمان به غضب
ز است كه از بيت المال (برای خود) آيا به امام جائ: روزی عثمان گفت. دل نگه داشت

                                                 
، ١٠١، ص٢؛ سنن دارمی، ج ٣٥٤، ص ٢؛ طبقات الكبرى ابن سعد، ج ١٦٠، ص ١ولياء، ج . حلية اال١

  ، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. ٣٧، ص ١؛ صحيح بخاری، ج ٥٥٤ح 



 ٣٠٧  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

. هيچ اشكالی ندارد: كعب االحبار گفت؟ قادر شد آن را برگرداندوقت و هر  بردارد
چه قدر مرا : عثمان گفت! دهیا به ما دينمان را تعليم میآي، زادهای يهودی: ابوذر گفت
را به شام تبعيد او  به شام (پس وبر، كنیاصحاب من جسارت می و به دهیآزار می

 كه در اخبار ديگر گذشت)عرصه را به معاويه تنگ نمود (چنانابوذر در شام نيز . نمود)
 و نزد من بفرست و به سوار كنرا او  ترين مركببه غليظ: عثمان به معاويه نوشت و

چون . نزد عثمان برساند و به را حركت دهداو  روز و معاويه نيز فردی را امر نمود تا شب
 و دهد(عثمان) كودكان را حاكم قرار می: ابوذر به مدينه رسيد شروع كرد به اعتراض كه

  رزمينی كه فرستاد كه به هر ساو  عثمان به سراغ... و طلقا را به خودش نزديك كرده
، گفت نه، به بيت المقدس: نه گفت: گفت، به مكه: ابوذر گفت! خواهی ملحق شومی

را او  پس، كنمات میبه ربذه روانهتو را من ولی ، نه: گفت، مصر وبه يكی از د: گفت
   ١. كه از دنيا رفتجا بود تا اينپيوسته ابوذر در آن. نمود دبه ربذه تبعي
كه اهل سيره (با اتفاق) نقل ری اين خبر را به صورت اينه اشاره شد بالذچچنان
جميع : گويدالحديد نيز در مورد اين خبر میابی و ابن كرده استوارد  اندكرده

  . انداين خبر را نقل كرده، اسانيد و اهل سيره با اختالف طرق
 كنيد كه خليفه مسلمين از يك يهودی كه به تازگیدر اين اخبار مشاهده می. ٥
ابوذر سبب شد تا خليفه  هایبرخورد اين. كندحكم اسالم را اخذ میاست شده  مسلمان

 و به پاش بيت المال و ريخت و فسادكاری هشام ابوذر بو در  سوم ابوذر را به شام فرستاد
 عثمانپس معاويه به . كردرا بيدار میو مردم  ثروت اندوزی معاويه اعتراض كرده

. كندشام را خراب می وكاری كن كه برای ت با ابوذرواهی خاگر شام را می: نوشت
 خليفه و ابوذر اختالف شد و بين خليفه و باز را به مدينه فرستاد خليفه ابوذر ربا اممعاويه 
 6 اكرم كه پيامبری چنانيتنهاو جا در غربتهمانو او  ٢ابوذر را به ربذه تبعيد كرد سوم

                                                 
  . ٢٥٦، ص ٨وج  ٤٥، ص ٣؛ شرح نهج البالغه، ج ٢٧٨و ٢٧٧، ص ٢. انساب االشراف بالذری، ج ١
  . ٢٧٧إل ص ٢؛ انساب االشراف، ج ١٠٣٤، ص ٣ . تاريخ المدينه ابن شبه، ج٢



    ٣٠٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

 شتزمانه گذ: گويدين خبر كه از ابن مسعود است میاو در  خبر داده بودند از دنيا رفت
حاكم سند اين خبر  ١.  ...دنيا رفت ر تنهايى ازدو او  تبعيد نمودبه ربذه  را عثمان ابوذر و

كه در شرح حال محمد بن حال آن، استرا منقطع دانسته آنو ذهبی  را صحيح دانسته
ابن شبه با . حديث شنيده استاز ابن مسعود او  كعب قرظی در تهذيب تصريح شده كه

از شام را ابوذر  سوم ون خليفهچكه است سند مرسل صحيح از زيد بن اسلم نقل كرده 
چه حال خواهی : به من فرمود 6شنيدم كه پيامبر : به خليفه گفتابوذر ، احضار نمود

  ابن حبان  ٢. ...شروع كردم به گريه كردن و من. شویداشت زمانی كه تبعيد می
   ٣.عثمان ابوذر را به ربذه فرستاد: دگويمی

 :گفت؟ ردآو به ربذهتو را چه چيز : به ابوذر گفتم: ويدگيزيد بن شريك مى. ٦
در او  خبر و اقدیو جز، اندسند اين خبر رجالش همه ثقه ٤.معاويه و نصيحتم به عثمان

  . كندتأييد می ها نيز آن راواقعيتو داردفراوان شواهد زيرا ؛ صحيح استقطعاً چنين مقام 
عبد الرحمن بن عوف فعل عثمان و ذر بالزبدة تذاكر عليولما توفي أب: عن سعد قال. ٧

آخذ سيفي إنه قد و إذا شئت فخذ سيفك: فقال عبد الرحمن. هذا عملك: فقال علي
عبدالرحمن بن عوف در مورد  و چون ابوذر در ربذه از دنيا رفت علی ٥؛ خالف ما أعطاني
اين عمل توست (زيرا عبدالرحمن عثمان را به كرسی : علی گفت و ت كردندفعل عثمان صحب
نيز شمشيرم را  و من خواستی شمشيرت را بگيروقت  هر: عبدالرحمن گفت. خالفت نشاند)

 جز، اندرجال اين سند همه ثقه. عهدی كه به من داده بود مخالفت نمود اهمانا عثمان ب، گيرممی

                                                 
؛ المستدرك علی ٤٠٢، ص ١، شرح حال ابوذر؛ مغازی واقدی، ج ٧٧، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ١

  . ٤٣٧٣، ح ٥٢، ص ٣الصحيحين، ج 
  . ١٠٤٠، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ٢
  . ٥٦، ص ٣. الثقات ابن حبان، ج ٣
  . ٢٧٨، ص ٢. انساب االشراف بالذری، ج ٤
  . ١٧١، ص ٦. همان، ج ٥



 ٣٠٩  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

فراوان ؛ زيرا شواهد به صحت اين سند حكم نمودتوان می و اقدی كه مورد خالف استو
  . دارد
ما  :أباذر بالربذة في مظلة شعرٍ فقالوجدت : عبد اهللا بن خراش الكعبي قال. ٨

 ... .النهي عن المنكر حتى لم يترك الحق لي صديقاًو زال بي األمر بالمعروف
، بين أذني راحلتهفضرب علي بسوطه ، منعه منهمروان  شيع علي أباذر فأرادو
ما أنت بأفضل عندي  :عثمان في ذلك كالم حتى قال عثمانو جرى بين عليو
ابن خراش  ١؛دخلوا بينهما حتى اصطلحاو فأنكر الناس قول عثمان، تغالطاو، منه
نهی از منكر  و پيوسته امر به معروف: گفتاو  پس، ابوذر را در ربذه يافتم: گويدمی

را (هنگام علی ابوذر ... ی من دوستی باقی نگذاشتگفتن سخن حق برا و نمودم
علی به گوش ، خواست علی را از اين عمل منع كندن اومر و نمود بدرغهتبعيدش) 
 علی كالم رد و به اين جهت بين عثمان. را از خود راند)ن اومر وزد (مروان  مركب

ها ين آنب پس، نيستیمروان  نزد من برتر از وت: عثمان به علی گفت و بدل شد و
 وبين آن د و نمودند و انكار سخن عثمان را مذمتو مردم  سخن به تندی كشيده شد

رجال صحاح سته هستند جز شيخ بالذرى و از  همه ثقه رجال اين سند. صلح كردند
  . را نشناختيماو  بكر بن هيثم كه ما

حداً ما ظننت أن أ: تكلم أبوذر بشي كرهه عثمان فكذبه فقال: عن قتادة قال. ٩
ال أطبقت الخضراء على ذي و ما أقلَّت الغبراء: 6 يكذبني بعد قول رسول اهللا
ما ترك الحق : فكان أبوذر يقول، ثم سيره إلى الربذة، لهجة أصدق من أبي ذر

قتاده  ٢؛ردني عثمان بعد الهجرة أعرابياً: فلما سار إلى الربذة قال؛ لي صديقاً
. را تكذيب نموداو  عثمانو بود ند عثمانابوذر سخنی گفت كه ناخوشاي: گويدمی

                                                 
  . ٢٧٨، ص ٢. همان، ج ١
  . ٢٧٧، ص ٢. انساب االشراف بالذری، ج ٢



    ٣١٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

سمان سايه آ: كه فرمود 6كردم پس از اين سخن پيامبر گمان نمی: ابوذر گفت
كسی مرا ، زمين بر خود جای نداده فردی را كه راستگوتر از ابوذر باشد و نيفكنده

: گفتابوذر هميشه می و سپس عثمان ابوذر را به ربذه تبعيد نمود. تكذيب كند
عثمان : گفت، رفت به ربذهو چون  ن سخن حق برای من دوستی باقی نگذاشتگفت

در سند اين خبر بكر بن هيثم شيخ بالذری را ما . مرا پس از هجرت اعرابی گردانيد
  . قتاده زمان ابوذر را درك نكرده است و اندثقهو بقيه  نشناختيم

رجل من قبل المدينة عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع أبي الدرداء فجاء . ١٠
هللا وإنا إليه راجعون  االدرداء: إنوإلى الربذة فقال: أب (سير) فسأله فأخبره: أن أبا ذر مسير

ما أظلت : يقول 6 يدا ما هجنته بعدما سمعت النبياو  أن أبا ذر قطع لي عضوا ول
  عبدالرحمن بن غنم ١؛الخضراء وال أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر

اخبار مدينه سؤال  باره دراو  ابودردا از وپس مردی از مدينه آمد ، همراه ابودردا بودم: گويدمی
(در خبر احمد  نانا اليه راجعووانا هللا : ابودردا گفت. همانا ابوذر به ربذه تبعيد شد: گفتاو  .كرد

ابوذر  اگر: گفت ابودردا و) صاحبش حدود ده مرتبه اين كالم را تكرار نمودند وابودردا 
از او  رد پس از آن كه در موردآو را به غضب نخواهماو  دستم را قطع كندو يا عضوی از من 

زمين به خود جای نداده فردی را كه  وفرمودند: آسمان سايه نيفكنده شنيدم كه می 6پيامبر 
  .راستگوتر از ابوذر باشد

خبر در نقل و اين ه خوانده است رجال آن را ثقو هيثمی ذهبی سند اين خبر را خيلی خوب دانسته  
 و كه ابوذر را تكذيب كردهاين ومعاويه  وآن اختالف بين ابوذر و در تر وارد شده احمد مفصل

  .بيان شده استاند با صراحت بعيدش نمودهت
عثمان حتى ارتفعت أصواتهما ثم و ذروتناجى أب: عن عبداهللا بن سيدان السلمي. ١١

                                                 
؛ مجمع ٢١٧٧٢، ح١٩٧، ص ٥؛ مسند احمد، ج ٥٤٦٧، ح ٣٨٧، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ١

  .٣٣٠، ص ٩الزوائد، ج 



 ٣١١  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

أمرني أن  ولو سامع مطيع: قال؟ المير المؤمنينو مالك: اذر متبسما فقالووانصرف أب
 و ابوذر ١؛أمره أن يخرج إلى الربذةو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلتاو  آتي صنعاء

مردم ، سپس ابوذر با تبسم برگشت. كه صداهايشان بلند شدگفتند تا اينعثمان سخن می
عثمان امر كند و اگر  ن مطيع هستمجا و من با گوش: گفت؟ عثمان چه بود و وبين ت: ندگفت

عثمان امر كرد تا به ربذه برود  و انجام خواهم دادقطعاً بتوانم  و من عدن برومو يا  كه به صنعا
  . رفت) نيزو او (

 عجلی، است الف شدهتدر مورد عبداهللا بن سيدان در اين سند اخ. سند اين خبر صحيح است
و بخارى  ٢اندرا از صحابه خواندهاو  حبان و ابنشاهين، ابن سعد ، ابن اندتوثيق كردهرا او  حبان و ابن

نصف نهار انجام  خليفه آن نماز را قبل ازواست  هپشت سر ابوبکر نماز جمعه خواندكه او  به حديث
گويد: عبداهللا بن سيدان تابعی کبير البانی بعد از نقل اين حديث می اشکال گرفته است. ،...داده و

سند ابن که مضافا بر اين شك اين سند صحيح استبی پس ٣ش معروف نيست.است، ولی عدالت
  . نداحذف كردهاز آن عبارت آخر را ولی ، از غير ابن سيدان استو آن  شبه نيز صحيح است

چون به : گويدمی... و س نيز پس از نقل داستان تبعيد ابوذر به شاماو مالك بن. ١٢
ابوذر با صدای بلند آيه  و بدل شد و سخنانی ردعثمان  و بين ابوذر و مدينه برگشت

را امر نمود كه به ربذه او  عثمان، را تالوت نمود» بعذاب اليم )الكانزينهم (بشر«

جز  رجال صحاح سته هستندو از  رجال اين سند همه ثقه ٤.نيز خارج شدو او  خارج شود
  . را نشناختيماو  ما بن خماش كهعمرو ابو

                                                 
  . ١٠٣٩، ص ٣اريخ المدينه، ج ؛ ت٧١، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٢٧، ص ٤. طبقات الكبری، ج ١
، ٤؛ االصابه، ج ٢٤٧، ص ٣؛ الثقات ابن حبان، ج ٩٠٠، رقم ٣٣، ص ٢. معرفة الثقات عجلى، ج ٢
  . ٤٧٥٧، رقم ١٠٨ص
  . ٥٩٥، ح ٦١، ص ٣. ارواء الغليل البانی، ج ٣
  . ١٠٣٧، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ٤
  



    ٣١٢  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

نعم : فقال عمار بن ياسر. رحمه اهللا: ان موت أبي ذر بالربذة قالإنه لما بلغ عثم. ٣١
أمر و؟ يا عاض أير أبيه أتراني ندمت على تسييره: عثمانقال فرحمه اهللا من كل أنفسنا 

مخزوم إلى علي فسألوه وألحق بمكانه فلما تهيأ للخروج جاءت بن: قالو فدفع في قفاه
إتق اهللا فإنك سيرت رجال صالحا من ! نيا عثما: أن يكلم عثمان فيه فقال له علي

جرى بينهما كالم حتى و المسلمين فهلك في تسييرك ثم أنت اآلن تريد أن تنفي نظيره
اجتمع المهاجرون و. رم ذلك إن شئت: أنت أحق بالنفي منه فقال علي: قال عثمان

نفيته فإن هذا شئ ال يسوغ فكف عن و إن كنت كلما كلمك رجل سيرته: فقالوا
: عمار گفت. را رحمت كنداو  خدا: گفت، عثمان رسيد فات ابوذر بهو چون خبر؛ عمار
و گفت: عمار بدجوری دشنام داد به عثمان . را رحمت كنداو  خداوند از جانب همه ما، آری

به  وتو گفت:  امر نمود تا عمار را كتك زدند؟ پشيمان شدماو  كنی من از تبعيدآيا گمان می
علی خواستند تا با و از  آمدنداو  عمار برای خروج آماده شد قبيلهی وقت. ملحق شداو  جای

مرد  وت، از خدا بترس! ای عثمان: علی به عثمان گفت و عثمان در اين مورد صحبت كند
را او  خواهی نظيراكنون باز می و از دنيا رفت وتبعيد تو در  صالحی از مسلمين را تبعيد كردی

 دسزاوارتر بر تبعي وت: كه عثمان گفتبدل شد تا اين و ردسخنان  وبين آن د. تبعيد كنی
بخواهی  واگر ت: گفتند و مهاجرين جمع شدند. خواهی انجام دهاگر می: علی گفت. هستی

پس عثمان از تبعيد ، اين عملی است غير جايز، را تبعيد كنیاو  گفت وهر كسی سخنی به ت
همچنين « با اين قول كه»  ٢٧٧ ص، ٢ ج، االشرافنساب ا«بالذری در . عمار دست برداشت
  . نقل كرده استاين خبر را بدون سند » روايت شده است

خبر مفصل در اين ، ١٠٤٠ص ٣جابن شبه  »المدينه تاريخ«از ابن عباس نيز در 
خواست معاويه باز از شام به مدينه امر و با كه عثمان ابوذر را به شام تبعيد نمود  موضوع
  . سندش ضعيف است و شده د، نقلگردنمود تا بر

كه به افسانه بودن اخباری كه  ستاو تميومظلو از اخبار ابوذر ایاين تنها پاره
 چگونهرا كه اين، هااقعيتو اين و همچنين دهدگواهی می، استبخاری روايت كرده 



 ٣١٣  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

 ظلم و مظلوميت امثال ابوذر و نشان داده نهوارو راو آن  را پنهان نموده اقعيتو اين افراد
  . كندثابت می، نندكمیرا مخفی  ها شدهبر آن

  ).ق. ه ٧٥متوفاى ( بن عفان حمران بن ابان غالم عثمان. ٨
نماز بعد از عصر روايت كرده واز عدم ج و ضوو دراو  حديث از ششامام بخارى 

  ١.است
 لم ارهم يحتجون به: قد ذكره ابن سعد فی الطبقات فقالو: گويدذهبى مى

 :است ابن سعد گفته؛ رى فی الضعفاء لكن ما قال ما بليته قطالبخاآورده  قدو
، ولى كردهوارد  را در كتاب ضعفاءاو و بخارى  كننداحتجاج نمىاو  محدثين به حديث
  ٢. است را بيان نكردهاو  دليل ضعف

جه حمران إلى الكوفة حين شكا الناس الوليد بن عقبة ليأتيه و كان عثمان
قرظه ثم إنه و د فلما قدم على عثمان كذب عن الوليدبحقيقة خبره فرشاه الولي

عثمان بذلك مروان  األمر جليل فأخبر: فسأله عن الوليد فقال لهمروان  لقی
 مردم از وقتى ٣؛ أقطعه داراو غربه إلى البصرة لكذبه إياهو فغضب على حمران

او  كرد تا حقيقت امر را به ليد شكايت كردند عثمان حمران را به كوفه راهىو
حمران نيز پس از برگشت به عثمان در و ليد به حمران رشوه دادوولی ، گزارش كند

ن اومرو خبر دادمروان  لى حقيقت را بهو، نمودليد را مدح وو ليد دروغ گفتو باره
 تبعيدرا به بصره او  جهت كذبش و به غضب كرد به عثمان خبر داد عثمان بر حمران

  . منزلى برايش مهيا نمودو كرد
او  بخارى واست  لذا دروغ گفته و رشوه گرفته، س حمران به امانت خيانت كردهپ

                                                 
  .٣٧٦٦و ١٩٣٤و ٥٨٧و ١٦٤و ١٦٠و ١٥٩ثا ثالثا، ح . صحيح بخارى، كتاب الوضوء، باب: الوضوء ثال١
  . ٢٢٩١، رقم ٦٠٤، ص ١. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢
  . ٤٠١؛ مقدمه فتح البارى، ص ٧٥، ص ٥. انساب االشراف بالذری، ج ٣



    ٣١٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  . حديث روايت كرده استاو  لى باز در صحيحش ازو، كردهوارد  را در ضعفائش

  زياد بن ربيع ابوخداش حميری. ٩
 ٤ .استروايت كرده او  يك حديث از، را تضعيف كردهاو  با اين كهامام بخارى  

روى عن الدوالبی عن البخارى و ذكره بن عدی فی الكاملو: دگويابن حجر مى
 ٥؛ روى عن عبد الملك بن حبيب يعنى أبا عمران الجونی فی إسناده نظر: قال

سندش : است گفته استاو  دوالبی از بخارى نقل كرده كه در حديثى كه در سندش
  . ضعيف است
ثنى زياد بن حد: سمعت البخارى قال: قال آدم بن موسى: گويدعقيلی مى

زياد بن او  كند كهآدم از بخارى نقل مى در اين خبر ٦. الربيع ابوخداش فی اسناده نظر
  . كرده استوارد  را در ضعفااو  عقيلى به اين دليل و ربيع را تضعيف كرده است

بارها اشاره  »فتح البارى«را تضعيف كرده در او  بخارى ابن حجر نيز به اين كه
: هندى نيز بعد از ذكر حديثى كه در سند آن زياد بن ربيع است گفتهمتقى  ٧. كرده است
  ٨. را تضعيف كرده استاو  بخارى

  . دانسته استرا حجت نمیاو  عثمان ٩؛ليس بحجة قاله عثمانو: گويدعمر بن شاهين مى

                                                 
  .٤٢٠٨. صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر، ح ٤
؛ ميزان ١٩٥، ص ٣عفاء الرجال، ج ؛ الكامل فی ض٦٧٠، رقم ٣١٥، ص ٣. تهذيب التهذيب، ج ٥

  . ٢٩٣٧، رقم ٨٨، ص ٢االعتدال، ج 
  . ٥٢٣، رقم ٧٦، ص ٢. الضعفاء الكبير عقيلی، ج ٦
  . ٤٩٥، ص ١٠وج ٣٦٥، ص ٧. فتح البارى ابن حجر، ج ٧
  . ٢٥٧٩٦، رقم ٢٣٢، ص ٩. كنز العمال، ج ٨
  . ٣٩٤، رقم ٩٢. تاريخ اسماء الثقات ابن شاهين، ص ٩



 ٣١٥  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

  عباد بن راشد بصرى بزار. ١٠
عيف كرده را تضاو  در حالى كه ١٠ ،روايت كردهاو  امام بخارى يك حديث از 
 ١١؛تركه يحيى القطان: است و گفته را در كتاب ضعفائش ذكر كردهاو  بخارى. است

 حديثه ليس بالقوی: قال الدوری عن ابن معين. را ترك كرده استاو  يحيى قطان
روى عنه عبد : قال البخارىو ضعيف: قال الدورقی عن ابن معينو لكن يكتبو

 ١٢ليس بالقوي: قال النسائیو ضعيف: داودوقال أبو تركه يحيى القطانو الرحمن
كان ممن يأتی بالمناكير عن المشاهير : قال ابن حبانو ليس بالقوی: قال ابن البرقی

قد روى عن الحسن و... حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد فبطل االحتجاج به
ابن ، خالصه اين كه عباد بن راشد را بخارى. بهذا اإلسناد حديثا طويال أكثره موضوع

 نيزى عد و ابن عقيلى ١٣.اندبرقى تضعيف كرده و ابن ابن حبان، نسائی، يحيى قطان، معين
را متهم او  اما ابن حبان: گويدمىو ذهبى  ١٤.اندرا در كتاب ضعفاء خويش ذكر كردهاو 

  ١٥.وضع) كرده است و (به كذب

  ).ه. ق ١٥٤متوفاى (عبدالرحمن بن يزيد بن جابر . ١١
 .را تضعيف كرده استاو  با اين كه ١٦،روايت كردهاو  ديث ازح پنجامام بخارى 
قالوا و... عبدالرحمن بن يزيد روى عنه الوليد بن مسلم المناكير: گويدبخارى مى

                                                 
  .٤٥٢٩رى، كتاب التفسير، باب: واذا گلقتم النساء فبلغن اجلهن، ح . صحيح بخا١٠
  . ٢٢٣، رقم ٧٩. الضعفاء الصغير بخاری، ص ١١
  . ٤٠١، رقم ٢١٤. الضعفاء والمتروكين نسائی، ص ١٢
  . ١٥٤، رقم ٨٠، ص ٥. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١٣
  . ٣٤٠، ص ٤اء الرجال، ج ؛ الكامل فی ضعف١١١٦، رقم ١٣١، ص ٣. الضعفاء الكبير عقيلی، ج ١٤
  . ٤١١٣، رقم ٣٦٥، ص ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ١٥
  .٧٠٨٤و ٣٦٠٦و ٣٤٣٥. صحيح بخارى، ح ١٦



    ٣١٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

: عن الوليد بن مسلم انه قالمروان  عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال اخبرت عن
ليد وو منكر روايت كرده احاديثاو  ليد بن مسلم ازو يعنى ؛ال ترووا عنه فانه كذاب

   ١٧.كذاب استاو  كه حديث روايت نكنيداو  از: گفته است
لم ار احدا ذكره فی الضعفاء غير ابی عبداهللا البخارى فانه : گويدذهبى مى

 ١٨؛ ذكر له شيئا يدل علی ضعفه اصالو ما  ذكره فی الكتاب الكبير فی الضعفاء
نيز و بخارى  اب ضعفاء ذكر كرده باشدرا در كتاو  يعنى جز بخارى كسى را نديدم كه

  . دليلى بر ضعفش اصال ذكر نكرده است چهي
بخارى عبدالرحمن بن يزيد را در كتاب  شود كهذهبى چنين استفاده مىاز سخن 

او  در ضعفاء صغيرش ديديم كه بخارى كذاب بودن و اما ضعفاء كبيرش نيز ذكر كرده
را در حديث ضعيف او  نيز فالس. خن ذهبىردى است بر سو اين  ليد نقل كردهو را از

   ١٩. خوانده است
  : از جمله احاديثى كه بخارى در صحيحش از عبدالرحمن روايت كرده حديث ذيل است

  شام مردم بر حق بودنهميشه  وبخارى 
حدثنی عمير بن : قال، حدثنی ابن جابر: قال، حدثنا الوليد، حدثنا الحميدی

ال يزال من أمتی أمة قائمة : يقول 6عت النبی سم: هانئ أنه سمع معاوية يقول
هم على و ال من خالفهم حتى يأتيهم أمر اهللاو بأمر اهللا ال يضرهم من خذلهم

هذا : هم بالشأم فقال معاويةو: قال معاذ: فقال مالك بن يخامر: قال عمير. ذلك

                                                 
  . ٢١٠، رقم ٧٤. الضعفاء الصغير بخاری، ص ١٧
  . ٥٠٠٧، رقم ٥٩٩و ٥٩٨، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ١٨
؛ ميزان االعتدال ٤١٨ى، ص ؛ مقدمه فتح البار٥٨١، رقم ٢٦٦، ص ٦ . تهذيب التهذيب ابن حجر، ج١٩

 . ٥٠٠٧، رقم ٥٩٩و ٥٩٨، ص ٢ذهبی، ج 



 ٣١٧  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

 پيوسته: فرمودندمی 6پيامبر  ٢٠؛هم بالشامو: مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول
- آن امخالفت مردم بوتنها گذاشتن ديگران وگروهی از امتم در راه حق خواهند بود 

. ) فرا رسد× كه امر خداوند (ظهور امام زمانند تا اييها ضرری نخواهد رسان
  .اهل شام هستند ،اين گروهمعاذ گفت که : مالك بن يخامر گفته است

شده وارد  ب روايىمعناى ذيل در كتو با  اصل اين حديث شريف متواتر است
تحقير توسط و نمودنخوار و ای از امتم پيوسته در راه حق خواهند بودطايفه«: است

 که امر خدا (ظهور امام زمان) فراتا اين، ديها نخواهد رسانديگران هيچ ضرری به آن
   ٢١ ».رسد

نفر از صحابه روايت  پانزدهاين حديث را بيش از داشته باشيم که  تاوال: بايد دق
را اضافه كرده راوى مورد بحث ما  »اهل شام«كسى كه بر اين حديث تنها  و اندردهك

شود كه جا روشن مىاز اين . ثانيا:استمالك بن يخامر  وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر 
گر از معاويه بدون حتى خود بخارى با سند دي و جعليات است و اين اضافه از منكرات

فراوان  که اشاره شدانچن ثالثا: ابن کثير ٢٢.ايت كرده استاين زياده حديث مذكور را رو
انکار  وهوس رد  و^ را با پيروی از هوا  در رابطه با اهل بيتو مسلم احاديث متواتر 

معاويه به اين خبر در گفته است:  و همچنينکند، به اين حديث بارها استدالل کرده می
   ٢٣کرد. استناد می )× ينجنگ در برابر اهل عراق (در جنگ با اميرالمؤمن

                                                 
، ١٣٣١، ص٣آية، ج 6. صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: سؤال المشركين ان يريهم النبي ٢٠
  . ١٦٩٧٤، ح ١٠١، ص٤؛ مسند احمد، ج٧٤٦٠، ح ٢٧١٤، ص ٦، ج٣٦٤١ح
، ١٣٤١، ص٣آية، ج 6لنبي . صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: سؤال المشركين ان يريهم ا٢١
: ال تزال طائفة من 6؛ صحيح مسلم، كتاب االمارة، باب قوله  ٧٤٥٩و ٧٣١١، ح ٢٦٦٦، ص ٦، ج٣٦٤٠ح

، ص ٤وج ٤٣٦و ٣٨٤و ٣٤٥، ص ٣؛ مسند احمد، ج١٩٢٠، ح ١٥٢٣، ص ٣امتي ظاهرين علی الحق، ج 
  . ٢٧٩و ٢٧٨، ص ٩، ج٢٦، ص٣٤، ص ٥، وج ٤٣٧، ص ٤٢٩و ٣٦٩، ص ١، وج١٠، ص ٧، وج٩
  . ٧٣١٢و ٣١١٦و ٧١. صحيح بخارى، كتاب العلم، باب من يرِد اللَّه بِه خَيرا يفَقِّهه فى الدينِ ح ٢٢
  .١٣٥، ص ٨. البدايه والنهايه ابن کثير، ج ٢٣
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شود به معاويه جهت فريب مردم می وکنيد برای ابن کثير که مالحظه میپس چنان
  هر دروغی استناد نمود.

: اهل شام اوال که چنين نسبتی را به معاذ داده بايد دقت داشته باشيم مالک بن يخامر
، ولی را درک نکرده 6اکرم  پيامبراو  . ثانيا:معلوم است که از نوکران معاويه بوده و است

 6پيامبر  روايت کرده است:و چنين  به آن حضرت نسبت دادهنيز را  سخن کذب ديگری
پيامبرت را دوست  و وتاو  بن عاص درود بفرست، هماناعمرو خدايا بر « فرمود:
بوبکر، عمر، عثمان، ابوعبيده با درود به ا نزد ابن عساکر البته اصل اين حديث ٢٤.» دارد
که ذهبی آن را  بن عاص پايان يافته استعمرو با درود به و سپس ح شروع شده جرا

  . مختصر نقل کرده است
راحت  برای جلب رضايت معاويه اهل شام چگونه: اوال رساند کهمیدو خبر اين 

مورد در بالتبع ديگران بعد از نقل اين خبر  واند. ثانيا: ابن عساکر کردهحديث وضع می
بين مضافا بر مرسل بودن اين خبر، : اندو گفتهابن عساکر اشاره کرده  به سخن آن سند

: اوال انقطاع است. ولی اين سخن صحيح نيست؛ زيرا: نيز يخامر و ابنحبيب يزيد بن ابی
 مده استبه دنيا آ ۵۳، سال او راوی ازحبيب ابی و ابناز دنيا رفته  ۷۲ابن يخامر سال 
و حبيب از رجال صحاح سته ثانيا: ابن ابی ).کرده باشد را درکاو  تواند(پس راحت می

گفت: گرچه در سند توان پس می را حتی مدلس نخوانده است.او  هم و کسیاست ثقه 
مورد بحث ابن جابر ضعيف است، ولی اين کار، کار مالک بن يخامر بوده که حديث 
را دو خبر امر بودن اين از جعليات مالک بن يخ ثابت شده است.او  ای ديگری نيز ازنمونه

ند که گفت: معاويه با استدالل به اين حديث ابن يخامر کسخن ابن کثير نيز تأييد می
  معاويه کرد. پس حق تلقی می× شام را در برابر جنگ با اميرالمؤمنين  و اهلخود 
ه کردم به آن استناد میاکه اين خبر جعلی است، باز در فريب مردم شگاهی بر اينبا آ

                                                 
، ٤٦شـرح حـال عمـرو بـن عـاص؛ تـاريخ ابـن عسـاکر، ج          ١٥، رقـم  ٦٥، ص ٣. سير اعالم النبالء، ج ٢٤
  .٢٤١، ص ١١؛ سبل الهدی والرشاد، ج ٣٣٦٨٤، ح ٧٥٧، ص ١١ال، ج ؛ کنز العم١٣٦ص



 ٣١٩  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

شنيده است که حضرت چنين سخنی  6پيامبر اکرم  ين حديث را ازخود ااو  ؛ زيراستا
  اند.نفرموده

با تصريح چهار عالم » صحيح بخاری«در آينده، در بخش آشنايی با برخی روايات 
بازار  چگونهاند: در زمان معاويه محدث اهل سنت آشنا خواهيم شد که تأکيد کرده و

واقعيت  حووضبه  نيز نمونه وکه اين د ندانداختصحابه راه و سازی در فضائل خلفاحديث
  کند. ها را تأييد میسخن آنداشتن 

  عطاء بن ابی مسلم خراسانی. ١٢
قد ذكر البخارى عطاء الخراسانی فی الضعفاء فروى له و: گويدذهبى می 
ارى العجب من البخو ذكره البخارى فی الضعفاء: گويدمىنيز ابوزرعه عراقى  ٢٥؛هذا

 بخاری: اندابوزرعه گفته و ذهبی ٢٦؛ فی اخراجه له فی الصحيح مع ذكره فی الضعفاء
همچنين عطاء . حديث روايت كرده استاو  كه ازرا در كتاب ضعفا ذكر كرده با ايناو 

  ٢٧. خراسانى را سعيد بن مسيب تكذيب كرده است
از عطاء است گفته شده حديثی كه بخارى در تفسير سوره نوح روايت كرده 

  . گرچه ابن حجر آن را رد كرده است، خراسانى است

  ).ق. ه ١١٧متوفاى (عمر بن الحكم بن ثوبان . ١٣
  ٢٨. روايت كرده استاو  حديث از چهاربخارى 
عمر بن الحكم بن : سمعت البخارى قال: قال آدم بن موسى: گويدعقيلى مى

                                                 
  . ٥٦٤٢، رقم ٧٣، ص ٣ی، ج ذهب . ميزان االعتدال٢٥
  . ٢٤٩، رقم ١٦٥ح ابوزرعه عراقی، ص يتوضان والي. الب٢٦
  . ٣٩٥، رقم ١٩١، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج ٥٦٤٢، رقم ٧٣، ص ٣. ميزان االعتدال، ج ٢٧
  .٧١٤٨و ١٩٣٧و ١١٥٢. صحيح بخارى، ح ٢٨
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 ٢؛ ذاهب الحديث وه: ارىقال البخ: گويدابن جوزى نيز مى ١؛ ثوبان ذاهب الحديث
  . ى عمر بن حكم را تضعيف كرده استبخار: اندگفتهجوزى  و ابن عقيلى ٢

  كهمس بن منهال بصری. ١٤
بخارى . است را تضعيف كردهاو  كهبا اين ،راويت كردهاو  ارى يك حديث ازبخ
درى را قاو  ٣؛ كان يقال فيه القدر: گويدمى و را در ضعفاء الصغيرش ذكر كردهاو  اسم
  . خواندنددرى مىق

 ٤؛له حديث منكر ادخله من اجله البخارى فی كتاب الضعفاءو: گويدذهبى می
را در كتاب او  بخارى، همين دليلبه ، حديث منكرى روايت كردهاو  ٤؛الضعفاء

  . ضعفايش داخل كرده است
: قال الساجىو... ادخله البخارى فی الضعفاء فيحول عنه: گويدابن حجر مى

 و را در ضعفاء داخل كردهاو  بخارى ٥؛ حدث عنه الثقاتكان قدريا ضعيفا لم ي
  . اندحديث روايت نكردهاو  افراد ثقه از: است و گفته قدرى خواندهو را ضعيفاو  ساجى

قدرى در مكتب اهل سنت بيشتر به كسانى زيرا ؛ گرچه قدرى بودن جرح نيست
بنى اميه رواج  و اويهشود كه در مقابل تبليغ جبرى بودن اعمال كه در زمان معگفته مى
و با  را تضعيف كردهاو  نيزو بخارى  لى اين راوى تضعيف نيز شدهو، اندستادهيداشت ا
  . حديث روايت كرده استاو  ازوجود  اين

                                                 
  . ٦٠٨٤، رقم ١٩١، ص ٣. ميزان االعتدال ذهبی، ج ١١٣٨، رقم ١٥٢، ص ٣. الضعفاء الكبير عقيلی، ج ١

٦٠٨٤ .  
  . ٦٠٨٤، رقم ١٩١، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ١١٦، ص ١. الموضوعات ابن جوزی، ج ٢
  . ٣٠٧، رقم ١٠١. الضعفاء الصغير بخاری، ص ٣
  . ٦٩٨٢، رقم ٤١٥، ص ٣. ميزان االعتدال، ج ٤
  . ٨١٩، رقم ٤٠٤، ص ٨. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٥
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  گر بخاری در فضل خلفای ثالثهروايت دي
  : حديث ذيل را بخارى از كهمس روايت كرده است

قال لی و. يد بن أبی عروبةحدثنا سع، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا مسدد
حدثنا سعيد عن قتادة : كهمس بن المنهال قاالو حدثنا محمد بن سواء: خليفة

عثمان فرجف و عمرو بكرمعه أبوو أحدا 6صعد النبی : عن أنس بن مالك قال
 ١؛ شهيداناو  صديقاو  اثبت أحد فما عليك إال نبی: قالو بهم فضربه برجله

پس ، ندعثمان همراه آن حضرت بود وعمر ، ابوبكر و مدبه كوه احد برآ 6پيامبر 
شهيد و دو  صديق، جز نبی، ثابت باش احد: حضرت فرمودند ولرزيد  هابه آنكوه 

  .قرار نگرفته است وكسی بر ت
تمام اشكاالتى كه در مورد حديث  اوال :اين حديث اشكاالت زيادى دارد 

به بهشت ذكر  خلفامورد بشارت در آشنا شديم كه او  كه در شرح حالابوموسى اشعرى 
  . استوارد  بر اين حديث نيز ،شد

حاكم . اين حديث با اين لفظ را تنها قتاده مدلس از انس روايت كرده است: ثانياً
  آمده حديث پيش میهم از هر كه  و اش مدلس بودهقتاده با عظمت علمى: گويدىم
  ٢. گرفته استمی

او  ...به اين صفت معروف استو او  س بودههمانا قتاده مدل: گويدذهبی نيز می
   و تدليسوسيله  را که بهاو  اميد است خداوند عذر امثال. بود» قدر«معتقد به 
خطايش اقتدا  و در بدعتاو  آری ما به... بپذيرد، اندگذارى تعظيم خدا را خواستهبدعت
  ٣. کنيممی وگشت از آن بدعتش را آرزبر و وبهتاو  برای و کنيمنمی

                                                 
 و ٣٦٧٥، ح١٣٤٨، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ج ١

  . ٣٦٩٩ و ٣٦٨٦
 . ٢٣٣، ص ١. المستدرك علی الصحيحين حاكم، ج ٢

 . ٢٦٩، ص ٥. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٣
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اكثر اسانيد اين حديث  در ١.كرده استوارد  ابن عدى اين حديث را در كاملش
گاه  و »عن قتاده ان انس حدثهم«: گويدىگاه هم م و روايت كرده است »عن«قتاده با 

نزد  در روايت ديگر. نيز اضطراب در سند حديث استو اين  گفته است »انبأهم«هم 
 زبير را اضافه كرده و طلحه و×  اميرالمؤمنيناول  در سند ابوهريره بر اين حديث مسلم
در اين  و همچنين ٢.وقاص را نيز افزوده استدر سند دوم بر اين شش نفر سعد بن ابی و

  اين سند عالوه بر. های مكه) گفته شده است نه كوه احد(يكی از كوه» حراء«كوه ، خبر
تنها با سندى ، ستخود ابوهريره نيز مجروح ا و كه با حديث انس مخالف استاين

عبدالعزيز بن محمد هستند كه در مورد  و صالحروايت شده كه در تمام آن سهيم بن ابى
ابوحاتم . حجت نيستاو  :است گفتهيحيى بن معين در مورد سهيل : ضعف است وهر د
اش ضعيف حافظه: ابن حجر نقل كرده ٣.شود احتجاج نمودبه حديث او نمى :است گفته
  ٤.كردندپرهيز مىاو  هميشه محدثان از حديث: است هگفتيحيى  و شده

 و عبدالرحمن بن عوف و سعيد بن زيد نيز اين حديث را روايت كرده و همچنين
با هم  و پس اين سه لفظ حديث مختلف بوده ٥. خودش را نيز به آن اضافه كرده است

 یتاريخاقعيت و همچنين. كنندىنداشتن آن را ثابت مو واقعيت  تناقض دارند و اختالف
  در رأساول  تابعين دسته و قاتلين عثمان صحابهزيرا ؛ كندنيز اين خبر را تكذيب می

ها بودند كه سبب آن مفصل در تاريخ اين و امثال زبير، طلحه، المؤمنين عائشهها امآن
بنابر نيز سعد  وعبدالرحمن ، برخی از اين افراد مانند زيد و همچنين ذكر شده است

  . اندشهيد نشده، اهل سنتمعتقدات 

                                                 
  . ٣٥٧، ص ٦ل ابن عدی، ج . الكامل فى ضعفاء الرجا١
  ،. ٢٤١٧، ح ١٨٨٠، ص ٤بكر، ج . صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل ابی٢
  . ٢١٨٣، رقم ٤٧١، ص ١. من له رواية فی كتب الستة ذهبی، ج ٣
  . ٤٦٤، رقم ٢٣١، ص ٤. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤
  . ٨١٩٠، ح ٥٥، ص ٥. سنن الكبرى نسائى، ج ٥
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  هاللواب، محمد بن سليم. ١٥
  ١. كرده است روايتاو  از بخارى سه حديث

را غير او  نسائى. كرده استوارد  را در ضعفااو  ىبخار: است گفتهحاتم ابن ابى
  ٢. سعد تضعيف كرده است و ابن قوى

  محمد بن يزيد الحزامى كوفى. ١٦
  ٣. است روايت كردهاو  بخارى يك حديث از 

إنما أشكل أمره على من أشكل كون البخارى ضعفه و: گويدابن حجر مى
الجواب عن ذلك ما ذكر بن عدی من أنه إنما و فكيف يخرج عنه فی صحيحه

حديث روايت او  صحيح ازو در  را تضعيف كردهاو  بخاری يعنی ٤؛ استشهد به خاصة
  ٥ .ندادانستهرا مجهول او و ذهبى  ابوحاتم . ...است كرده

  معاويه بن عبدالكريم ثقفی. ١٧
دانسته را ضعيف مىاو  با اين كه ٦،ق نقل كرده استيدر تعالاو  بخارى يك خبر از 
 ٨؛ ادخله البخارى فی الضعفاءو ال يحتج به: قال ابوحاتم: گويدابن حجر مى ٧.است

                                                 
  .٧٠١٧و ١٢١٩و ٥٩١٢و ٥٩١١بخارى، كتاب اللباس، باب الجعد، ح  . صحيح١
  . ٣٠٣، رقم ١٧٣، ص ٩. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٢
  .٣٦٧٨. صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل ابوبکر، ح ٣
  . ٨٦٨، رقم ٤٤٦، ص ٩. تهذيب التهذيب، ج ٤
. تهذيب ٨٣٢٧، رقم ٦٦، ص ٤عتدال، ج ؛ ميزان اال٥٧٥، رقم ١٢٨، ص ٨. الجرح والتعديل، ج ٥

  . ٨٦٨، رقم ٤٤٦، ص ٩التهذيب، ج 
  : الشَّهادة علَى الْخَطِّ الْمخْتُومِ.١٥. صحيح بخارى، كتاب االحكام، باب ٦
  . ٣٥١، رقم ١١٢. الضعفاء الصغير بخاری، ص ٧
  . ٨٦٢٨م ، رق١٣٦، ص ٤؛ ميزان االعتدال، ج ٣٩٤، رقم ١٩٣، ص ١٠. تهذيب التهذيب، ج ٨
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اء داخل را در كتاب ضعفاو و بخارى  احتجاج كرداو  بهتوان نمى: است ابوحاتم گفته
  . كرده است

 رابوحاتم ب ١ ؛انكر ابوحاتم على البخارى ذكره فی الضعفاء: گويدذهبى مى
  . تقبيح كرده استو انكار، را در كتاب ضعفاء داخل كردهاو  كهاينخاطر به بخارى 

  ).ق. ه ١٠١متوفای (مقسم بن بجرت . ١٨
. يف كرده استرا تضعاو  با اين كه ٢روايت كردهاو  از دو حديثامام بخارى 

ذكره و العجب ان البخارى اخرج له فی صحيحهو... ضعفه ابن حزم: گويدذهبى مى
 تعجب است از بخارى كه از. استرا تضعيف كرده او  ابن حزم ٣؛ فی كتاب الضعفاء

  . را در ضعفائش ذكر كرده استاو  كهبا اين، است در صحيحش حديث روايت كردهاو 
تكلم الناس فی بعض : قال الساجىو يث ضعيفاكان كثير الحد: قال بن سعد

: ساجى گفتهو را ضعيف خواندهاو  ابن سعد ٤؛ ذكره البخارى فی الضعفاءو... روايته
را در كتاب ضعفائش ذكر او و بخارى  انداز رواياتش سخن گفته یمردم در باره بعض

  . كرده است

  وات ضعيف با ترتيب حروفر
ها در صحيحش شويم كه امام بخاری از آندر اين بخش با راويانی آشنا می

البته بايد دقت داشته باشيم كه در كتاب . اندها تضعيف شدهآنو حديث روايت كرده
راوی  ٣٠٤تأليف شيخ حسين غيب غالمی » صحيحه الجامع المختصرو االمام البخاری«

                                                 
  . ٨٦٢٨، رقم ١٣٦، ص ٤. ميزان االعتدال، ج ١
  .٤٥٩٥و ٣٩٥٤. صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب قول اهللا تعالی: اذ تستغيثون ربکم، ح ٢
  . ٨٧٤٥، رقم ١٧٦، ص ٤. ميزان االعتدال، ج ٣
  . ٥٠٩، رقم ٢٥٦، ص ١٠. تهذيب التهذيب، ج ٤



 ٣٢٥  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

ها را تضعيف محدثين اهل سنت آنو ها حديث روايت كردهكه امام بخاری از آن
طبق شرط امام بخاری كه و اگر  ها اشاره شده استهمراه با ذكر تضعيف آن، اندكرده

 ٣٠٤را مورد توجه قرار دهيم تمام اين » صحيح بخاری« در گذشته اشاره كرديم رجال
زيرا از شروط ؛ بخاری در صحيحش خواهند بودلی راويان ديگر خارج از شرط خيو نفر

ها مورد اتفاق ثاقت آنو كند كهحديث روايت میاز افرادی : بخاری اين بوده است
سعی كرديم تنها افرادی را در و داری كردهاين روش خود لكن ما با اين حال از. باشد

  اند كه ترجيح در روايتحكم كردهاو  اين بخش ذكر كنيم كه يا اكثريت بر ضعف
افرادی را كه اما . شده باشدوارد  هادليل خاصی بر ضعف آنو يا  ها بر ضعف استآن

تصحيح احاديث  و كه ترجيح توثيقاينو يا  تضعيفو برخی  انداكثريت توثيق كرده
اكنون به جايگاه . افراد را ذكر نكرديم گونهما اين، ها در مقام بررسی منصفانه استآن

  : اين دسته از روات با ترتيب حروف الفبا آشنا خواهيم شد

  السكسك كوفى،ابراهيم ابن عبدالرحمن بن اسماعيل 
  . روايت كرده استاو  چهار حديث ازامام بخارى  

ابراهيم بن  :گويدابن حجر مى و ١.او را تضعيف کرده است احمد: گويدى مىذهب
و  اندعقيلى تضعيف كردهو دارقطنىنسائى، ، يحيى قطان، شعبه، عبدالرحمن را احمد

  ٢ترك كرده است. شحديث او را به خاطر ضعفمسلم 

  ).ق. ه ١٩٨متوفی (اسحاق الكوفی ابى بن يوسف بن ابراهيم
  . روايت كرده استاو  حديث از ١٨بخارى 

را تضعيف او  ابوداودو ابن مدينی، جانیجوز، نسائی، ابن معين :گويدابن حجر مى

                                                 
  . ١٦٣، رقم ٢١٦، ص ١. من له رواية فی كتب الستة ذهبی، ج ١
  . ٢٤٦، رقم ١١٢، ص ١. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٢



    ٣٢٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ٢. اندكردهوارد  را در ضعفاءاو  عقيلیو نسائیو ١اندكرده
  ذهبى  ٣ .است دانسته حديثلابراهيم سعدی او را ضعيف ا: گويدابن عدی مى

  ٤.از پدرش هيچ حديثی نشنيده استاو  :ابونعيم گفته است :گويدمى
ابراهيم بن يوسف از پدرش يوسف بن ، نيكفضل بن د نعيموپس بنابر شهادت اب

در او  بخارى از حديث را كه ۱۸ی كه تمام اين اسحاق حديث نشنيده است در حال
در او  اين حال تمام رواياتو با  وايت كرده استاز پدرش راو  صحيحش روايت كرده

  . منقطع نيز خواهد بود ،او ى عالوه بر ضعفصحيح بخار

  ابی بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى
منكر : ضعفوه قال احمد: گويدذهبى مى. است روايت كردهاو  از دو حديثبخارى  
 احمد منكر الحديث دانستهو اندرا تضعيف كرده او ٥؛ضعيف: قال يحيى بن معينو الحديث

 . يحيی ضعيفو

  ٦ .اندغير قوی خواندهرا او  دوالبیو یئنسا: نويسدسخن سابق مى ربمضافاً باز ذهبى 
له أحاديث  :ال العقيلیق: گويدمیو ديگران ابن حجر پس از ذكر تضعيف يحيی 

: ارىالدوالبی قال البخعمرو الذی فی كتاب محمد بن و ...ال يتابع على شيء منها
و  تبعيت كردتوان نمیاو  هيچ يك از احاديث از: عقيلی گفته است ٧؛ليس بالقوي

                                                 
  . ٢٥٨، رقم ٧٦، ص ١؛ ميزان االعتدال، ج ٢٤٦، رقم ١٢٠، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٧٤، رقم ٧١، ص ١؛ الضعفاء الكبير عقيلی، ج ١٦، رقم ١٤٧. الضعفاء والمتروكين نسائی، ص ٢
  . ٢٣٦ص  ،١. الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ٣
  . ١٣٠، رقم ٤٩٣، ص ٨؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٥٨، رقم ٧٦، ص ١. ميزان االعتدال، ج ٤
  ٢٢٩، رقم ٢٢٨، ص ١. من له رواية فی كتب الستة ذهبی، ج ٥
  . ٢٧٣، رقم ٧٨، ص ١. ميزان االعتدال، ج ٦
  . ٣٤٨، رقم ١٦٣، ص ١. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٧



 ٣٢٧  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

از كسى  و ١.فيه ضعف: گويددر تقريب مى و. را غير قوی خوانده استاو  نيز بخاری
  . نشده استوارد او  هم توثيق در مورد

  احمد بن بشير كوفی
: قال دارالقطنی: گويدمىو ذهبى  است روايت كردهاو  بخارى يك حديث از

قال ابن و ٢؛ متروك وه: ليس بذاك القوی قال عثمان الدارمي: قال النسائیو ضعيف
، دارمی، يعنی دارقطنی ٣؛ضعيف: قال العقيلیو ليس حديثه بشئو تغير: الجارود
  . اندرا تضعيف كردهاو  عقيلیو ابن جارود، نسائی

  ).ق. ه ٢٤٣متوفاى (احمد بن عيسى بن حسان مصرى 
  .است روايت كردهاو  حديث از شانزدهمام بخارى ا 

را جرح او  مردم: ابوحاتم گفته است. كذاب استاو  كهياد كرده است يحيی قسم 
اهل  :است و گفته در صحيح را انكار كردهاو  ابوزرعه به مسلم روايتش ازو اندكرده

  ٤. اهل دروغ بوداو  كهمصر شك ندارند در اين

  ابراهيم احمد بن (زيد) يزيد بن
: اندگفتهحجر  و ابن ذهبى. است روايت كردهاو  از ٥بخارى يك حديث در مناقب ابوبكر

                                                 
  . ١٩٦ص  . تقريب التهذيب ابن حجر،١
  . ٣٠٨، رقم ٨٥، ص ١. ميزان االعتدال، ج ٢
  . ١٦، رقم ١٥، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ٣
؛ سير اعالم النبالء، ٥٠٧، رقم ١٢٥، ص ١؛ ميزان االعتدال، ج١١٥، رقم ٥٦، ص١. تهذيب التهذيب، ج٤

  . ١٦، رقم ٧١و ٧٠، ص ١٢ج 
  .٣٦١٥، ح ١٣٢٣، ص ٣سالم، ج ي اال. صحيح بخاری، كتاب المناقب، باب: عالمات النبوة ف٥



    ٣٢٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  مضافاً ، سند اين حديثی كه احمد بن زيد روايت كرده ١. را تضعيف كرده استاو  ابوحاتم
  زيرا؛ از ابواسحاق است نيز ضعيف خواهد بود، كه راوی آن زهيراز جهت اين، او بر ضعف
است  در آخر عمرش اختالط پيدا كردهاو  ،در مورد ابواسحاق در جای خود بيان كرديمكه چنان
اسرائيل واو  لذا در شرح حالوتالطش حديث روايت كرده است زهير از ابواسحاق پس از اخو

 .لذا ضعيف خواهد بودواز ابواسحاق پس از اختالط بوده  وكه حديث اين د گفته شده

  ع بصرىيسواسباط بن عبد الواحد اب
: قال ابوحاتم: نويسدابن حجر مى. است هدروايت كراو  امام بخارى يك حديث از 
خوانده  ومعين دروغگ و ابنرا مجهول خوانده او  ابوحاتم ٢؛كذبه يحيى بن معينو... مجهول

  ٣. است ضعيفاو  :گويدمى» التهذيبتقريب «و در است 

  ).ق. ه ٢٢٦متوفاى (اسحاق بن محمد بن اسماعيل الفروی 
  .است روايت كردهاو  حديث از شانزدهامام بخارى  

سألت أبا داود : قال اآلجریو... يضطرب: قال مرةو كان صدوقا: حاتموقال أب
جاء بذاك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد لم يحتمل له  ول: قالو عنه فوهاه جدا

حديث ال من و ال من حديث يحيى بن سعيدو من حديث عبيد اهللا بن عمر وما ه
عبيد و يعنى حديث اإلفك الذی حدث به الفروی عن مالك: قال اآلجری. مالك

قد روى عنه و ضعيف: قال الدارقطنیو متروك: قال النسائیو اهللا بن الزهری
فيه لين روى عن مالك أحاديث تفرد : قال الساجىو فی هذا ونهيوبخو البخارى

                                                 
، رقم ٤٩، ص ١؛ تقريب التهذيب، ج ٩٩، رقم ٢٠٤، ص ١. من له رواية فی كتب الستة ذهبی، ج ١

  . ١٩١، رقم ٨٢، ص ٢؛ الجرح والتعديل، ج ١٢٧
  . ٣٩٧، رقم ١٨٦، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ٢
  . ٢٦٩، رقم ٢٣٢، ص ١. همان، ج ٣



 ٣٢٩  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

عيب : قال الحاكمو يتابع عليهاجاء عن مالك بأحاديث كثيرة ال : قال العقيلیو بها
ابوداود و را مضطرب خواندهاو  ابوحاتم ١؛ قد غمزوهو على محمد إخراج حديثه

را او  نسائی. است حديث افك را روايت كردهاو  طعن زده كهاو و بر  تضعيف كرده
 حديث روايت كردهاو  بخاری از: است و گفته دارقطنی تضعيف كردهو متروك خوانده

حاكم نيز همين سخن را گفته و، كنندت (محدثين) بخاری را مذمت میاين جه و به
از آن توان احاديث بسيار روايت كرده كه نمیاز مالك : اندعقيلی گفتهو ساجی. است

 . در صحيح بخارى از مالك بن انس استاو  چهار حديث .تبعيت كرد

  يساو بن ابی اسماعيل بن عبد اهللا
  . روايت كرده استاو  از در صحيحش حديث ٢٥٠ری بخاو امام  استشيخ بخارى او 

 پدرش را ضعيفواو  يحيیو اندرا كذاب خواندهاو  نصر بن سلمهو يحيی بن معين
چون اهل مدينه بين  گاهی: اويس گفته استابن ابی. است سارق حديث معرفی كرده و

 عقيلیو نسائی، دوالبی. كردممیوضع  حديث، كردند من برای حل آنخود اختالف می
را در روايت احاديث صحيح او  :دارقطنی گفته استو اندكردهوارد  را در كتاب ضعفااو 

سيف بن محمد گفته . كرده استرا به شدت تضعيف میاو  نسائی و. كنماختيار نمی
  ٢.كردمیوضع  حديث يس هميشهاوابن ابی: است

  اسيد بن زيد جمال
  . شيوخ بخاری استو او از روايت كردهاو  امام بخارى يك حديث از

هيچ يك از  از: عدی گفته است و ابن را متروك دانستهاو  نسائیو را تكذيب كردهاو  ابن معين
  حديث  و كنداز ثقات مناكر روايت میاو  :گويدابن حبان می. تبعيت كردتوان نمیاو  ديثاحا

                                                 
  ؛ ميزان االعتدال. ٤٦٦قم ، ر٢١٧، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ١٠٨، رقم ٣٩٢، ص ١٠؛ سير اعالم النبالء، ج ٥٦٨، رقم ٢٧٢و ٢٧١، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ٢



    ٣٣٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ١. ضعيف دانسته استرا او  »التهذيب تقريب«ابن حجر در . دزددمی

  ).ق. ه ٢٠٨متوفاى (اشهل بن حاتم بصرى 
  .است روايت كردهاو  امام بخارى يك حديث از 

  ٢.اندغير قوی دانستهرا او ابوزرعهو ابوحاتم، است ارزش دانستهرا بیاو  ابن معين

  ٣.اندرا تضعيف كردهاو  عجلیو ابن حبان

  ٤ .انددهقوى خوان و غير را تضعيف كردهاو  شو غير ابوزرعه :ذهبى مى گويد

  جرير بن حازم ابونضر البصرى
عبداهللا بن احمد از يحيى در باره  .جرير از قتاده احاديث منکر دارد: گويدذهبى مى

 از انس از قتادهاو  گفت: ولیرا مورد اعتماد خواند. عبداهللا او  يحيىوجرير سؤال نمود 
ابراهيم . ف استاز قتاده ضعياو  حديث گفت:. يحيى احاديث منكر روايت كرده است

گفت: جرير از قتاده از انس او  جرير را ثقه خواند يعقوب بن شيبه بهنيز بن هشام 
البته احمد  ٥از قتاده ضعيف است.او  ابراهيم گفت: حديثکند. احاديث منکر روايت می

  ٦اند.از قتاده منکر است، تأکيد کردهاو  که احاديثعدی نيز بر اين و ابنبن حنبل 
  . از انس استى از قتاده جرير در صحيح بخارپنج حديث 

                                                 
  . ١٠٣، ص ١؛ تقريب التهذيب، ج ٩٨٦، رقم ٢٥٧و ٢٥٦، ص ١. ميزان االعتدال، ج ١
  . ١٣١٩، رقم ٣٤٧، ص ٢. الجرح والتعديل، ج ٢
  . ٦٥٥رقم ، ٣١٤، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ٣
  . ٤٥٠ر٢٥٤، ص ١. من له رواية فی كتب الستة، ج ٤
  . ١٤٦١، رقم ٣٩٣، ص ١. ميزان االعتدال، ج ٥
  . ١١١، رقم ٦٢و ٦١، ص ٢١. تهذيب التهذيب، ج ٦



 ٣٣١  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

  حسن بن بشر بن سلم همدانى
  . روايت كرده استاو  حديث از سهامام بخاری 

خراش  و ابن را غير قویاو  نسائیو از زهير مناكير روايت كرده: احمد گفته است
  ١.اندرا ذكر كردهاو  العرب در ضعفاوابو ساجیو منكر الحديث دانسته

  بصرىن اوحسن بن ذك
  . روايت كرده استاو  بخارى يك حديث از

قال و .ليس بالقوى: قال النسائيو. أبوحاتمو، ضعفه ابن معين: گويدذهبى مى
قال ابن و. لم يكن عنده بالقوىو، حدث يحيى عن الحسن بن ذكوان: ابن المدينى

: ما تقول فی الحسن بن ذكوان؟ فقال: قلت البی عبداهللا: االثرم. قدري: معين
 نسائی غير قوی دانسته، اندرا تضعيف كردهاو  ابوحاتم و ابن معين ٢؛ أحاديثه أباطيل

  . را باطل خوانده استاو  احمد احاديثو
 و ابن النسائیو أبوحاتمو معين و ابن ضعفه أحمد: گويدىابن حجر م

  . اندرا ضعيف دانستهاو  مدينی و ابن ابوحاتم، ابن معين، احمد ٣؛المديني

  مدركحسن بن 
  : گويدذهبى مى. روايت كرده استاو  حديث از پنجامام بخارى 
، الحسن بن مدرك كذاب: قال، عن أبى داود، عبيدوروى أبو... داودوكذبه أب

را كذاب او  ابوداود ٤؛كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على يحيى بن حماد

                                                 
  . ٤٧٣، رقم ٢٢٣، ص ٢. تعذيب التهذيب، ج ١
  . ١٨٤٤، رقم ٤٨٩، ص ١. ميزان االعتدال، ج ٢
  . ٣٩٤. مقدمه فتح البارى، ص ٣
  . ١٩٤٩، رقم ٥٢٣، ص ١ميزان االعتدال، ج . ٤



    ٣٣٢  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  . داديحيی نسبت میبر و  گرفتاحاديث فهد بن عوف را میاو  :است و گفته دانسته
. ى از يحيى بن حماد استقابل ذكر است كه تمام روايات ابن مدرك نزد بخار

 ١ كذاب خوانده است.ورا متروك او دو مورد فهد بن عوف كسى است كه هيثمى در و
با اين حال از كجا معلوم  ٢اند. را دزد معرفى كردهاو  ابوزرعهورا كذاب او  ابن مدينى

روايت كرده از او  ن مدرك اين احاديثى را كه بخارى در صحيحش ازاست كه حسن ب
  .! رفته باشدگفهد بن عوف ن

  خالد بن معدان شامى
عن آن را از مقدام معن دو حديثروايت كرده كه او  حديث از پنجى امام بخار

   ٣».مقدام جبير بن نفير استواو  بين«: گويدحال آن كه اسماعيلى مىاست روايت كرده 
اين قطعاً پس  .كردخالد هميشه تدليس مى: گفته استى ذهب«: گويدحجر مى ابن
  ٤. از مقدام ضعيف استاو  دو حديث

  سعيد بن كثير بن عفير
  .روايت كرده استاو  حديث از ۴۵امام بخارى 

. صدوق استاو  خواندىاز كتب مردم م و ثبت نبوداو  :گويدحاتم مىواب
مأمون  و نعيم ٥.داشت ى متعددهابدعت و ير ثقه استغ و مخلطاو  :است گفتهجوزجانى 

: اندبن عاص گفتهعمرو شرح حال » ۷۲ص ، ۳ سير اعالم النبالء، ج«صاغرجى در حاشيه 
 اما غير بخارى، است ى حديث روايت كردهبخاراو  سعيد بن كثير بن عفير گرچه از و«

                                                 
  . ٢٣٨، ص ٧وج ٦١، ص ٥. مجمع الزوائد، ج ١
  . ٦٧٨٤، رقم ٣٦٦، ص ٣. ميزان االعتدال، ج ٢
  . ٢٢٣، رقم ١٠٣، ص ٣. تهذيب التهذيب، ج ٣
  . ٤٦، رقم ٣١. طبقات المدلسين ابن حجر، ص ٤
  . ٣٢٥٧، رقم ١٥٥، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ٥



 ٣٣٣  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

  ».انديف كردهعتض رااو 
عمرو برادر محمد بن  و اصبغ بن فرج: گويدمى و كردهوارد  را در ضعفااو  عقيلى

ابن  و اهللا اگر پدرت و: بن خالد در مسجد بودند كه سعيد بن كثير عبور كرد اصبغ گفت
  ١.كردمچه میاو  دانست كه من بامىاو  قطعاًبكير نبودند 

  سلم بن زرير عطاردى بصرى
  . روايت كرده استاو  حديث از چهارامام بخارى 
   ٢.كرده استوارد  كتاب ضعفائشو در  غير قوى معرفى كردهرا او  نسائى

را در او  حبان نيز و ابن اندرا تضعيف كردهاو  ابوداودو يحيى بن معينو يحيى قطان
   ٣. كرده استوارد  كتاب ضعفاء

  ٤. كردرا تضعيف مىاو  يحيى قطان به شدت

  سلمه بن رجاء تميمى
وارد  را در ضعفاءاو  عقيلىو سائىن. روايت كرده استاو  بخارى يك حديث از

ء ضعفاو در سند اين حديث مجهولين: گويدابن جوزى بعد از نقل حديثى مى ٥. اندكرده
 عدى نيز و ابن دارقطنىو يحيى بن معين ٦. ها سلمه بن رجاء استهستند كه از جمله آن

  ٧. اندمجروح معرفى كردهو را ضعيفاو 

                                                 
  . ٥٨٤، رقم ١١٠، ص ٢الكبير عقيلی، ج . الضعفاء ١
  . ٢٣٦، رقم ١٨٣. الضعفاء والمتروكين نسائی، ص ٢
  . ٧٩٦، رقم ٤٠٤، ص ١؛ سؤاالت اآلجورى، ج ٢٢٠، رقم ١١٥، ص ٤. تهذيب التهذيب، ج ٣
  . ١٣٥٨، رقم ١٢٩٢، ص ٣. التعديل والتجريح، ج ٤
  . ٦٤٩، رقم ١٤٩، ص ٢ر، ج ؛ الضعفاء الكبي٢٤٢، رقم ١٨٤. الضعفاء والمتروكين، ص ٥
  . ٢١٠، ص ٣. الموضوعات ابن جوزى، ج ٦
  . ٢٤٨، رقم ١٢٧، ص ٤. تهذيب التهذيب، ج ٧



    ٣٣٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  اسطىو عاصم بن على بن عاصم
  . روايت كرده استاو  حديث از نهبخارى امام 

  ١. ى كه در دنيا است ضعيف استهر عاصم: گويدىميحيى بن معين 
 كذاب بن كذاب نيز معرفى كرده استو را تضعيف كردهاو  يحيى بن معين

  ٣. كرده استوارد  را در كتاب ضعفاءاو  عقيلىو ٢. را تضعيف كرده استاو  نسائى نيزو

  عامر بن شراحيل شعبى
  . از شعبى روايت كرده است افتو و حديث صدامام بخارى بيش از 

  شعبى و نصب
کرده گويی میبد Αشعبى براى جلب رضايت حاكمان ظالم بنى اميه از اميرالمؤمنين 

   است.
 من المدينة من قراء عليه وقدم البصرة الحجاج على قدمنا: قال الشعبي عن
 ودخل ...عوف بن الرحمن عبد بن ةسلم أبو فيهم واألنصار، المهاجرين أبناء

 فوضع بكرسي دعا ثم. إلي سعيد، بأبي مرحباً: الحجاج فقال دخل من آخر الحسن
 ذكر إذ ويسألهم يذاكرهم الحجاج وجعل... الحسن عليه فقعد سريره جانب إلى
 ساكت والحسن شره، ومن منه وفرقاً له مقاربة ونلنا منه فنال طالبأبي بن علي
 أقول؟ أن عسيت ما: فقال ساكتاً؟ أراك مالي سعيد أبا يا: فقال مه،إبها على عاض
 ومن اهللا، هدى ممن فعلي ...: الحسن فقال علي؟ تراب أبي في برأيك أخبرني: قال
 وأحب ابنته، على وختنه وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول عم وابن اإليمان أهل

                                                 
  . ٤١٠. مقدمه فتح البارى، ص ١
  . ٨١، رقم ٤٥، ص ٥. تهذيب التهذيب، ج ٢
  . ١٣٦١، رقم ٣٣٧، ص ٣. الضعفاء الكبير عقيلى، ج ٣



 ٣٣٥  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

 أحد وال أنت تستطيع لن اهللا من له سبقت مباركات سوابق وصاحب إليه، الناس
 واهللا ذنوب، لعلي كانت قد: وأقول وبينها، بينه والحول عليه، حظرها الناس من

 وتغير الحجاج وجه فبسر. هذا من فيه أعدل هو قوالً أجد ما واهللا حسيبه، وحده
 يا: وقلت الحسن بيد فأخذت وخرجت خلفه، بيتاً فدخل مغضباً، السرير عن وقام
 من شيطاناً أتيت: عامر يا عني إليك: فقال صدره، وأوغرت ألميرا أغضبت سعيد أبا

 إذ اهللا اتقيت هال عامر يا ويحك رأيه، في فقاربته هواه في تكلم اإلنس شياطين
 ١ ؛فيها ما أعلم وأنا قلتها قد سعيد أبا يا: فقلت. فسلمت سكت أو فصدقت سئلت
شد از وی طالب ياد میبن ابی گويد: بر حجاج وارد شديم و او هر وقت از علیشعبى مى

  از علی بدگويی  و نجات از شرش کرد و ما نيز به خاطر تقرب به ویبدگويی می
گفت. حجاج به حسن گفت: نظرت در در حالی که حسن بصری سخن نمی کرديممی

علی از کسانی است که خدا او ی را تالوت کرد و گفت: چيشت؟ حسن آيه باره ابوراب
و محبوبترين مردم نزد آن  6و او اهل ايمان پسر عم و داماد پيامبر را هدايت کرده 

حضرت است ... حجاج با شنيدن اين سخنان رنگ صورتش تغيير کرد و غضب نمود 
بلند شد و داخل اتاقش شد. شعبی آمد و دست حسن بصری را گرفت و گفت: امير را به 

ای عامر. به نزد شيطانی  غضب آوردی و قلبش را رنجاندی. حسن گفت: از من دور شو
گويد و او را در رأيش همراهی از شياطين انس آمدی که از روی هوا و هوس سخن می

  ا آگاهی گفتم.هر چه گفتم بکردی, از خدا نترسيدی. شعبی گفت: 
کفر  6است و سب پيامبر اکرم  6داند که سب علی سب پيامبر اکرم يعنی او می

  ی سخنش آگاهی دارد. زمهکند که از الاست, پس اعتراف می
  . ى خود خبر داده استگوياز دروغاو  كهاست ج ثابت شده از شعبى سخنانى در خار

                                                 
  . ٣١٥، ص ٤انساب االشراف بالذرى، ج  .١



    ٣٣٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  گويیدروغ شعبى و
زبير كسى  و طلحه و عمار و انصار جز على و گ جمل از مهاجردر جن: گويدمی وا. ١

  ١. ذاب هستمكحتماً شخص پنجم را پيدا كنند پس من و اگر  حضور نداشت
ترين كذب است كه جهت روشن شدن آن تنها به برخی گبزراو  آن كه اين سخن حال

  : كنيماخبار اشاره می
نفر از  هشتصددر جنگ جمل «: گويدسعيد بن جبير مىگويد: ابن سيرين می. ١
حضور داشتند در كنار على شركت ن اونفر از كسانى كه در بيعت رض چهارصد و انصار
  . آن رجال بخارى وسنن هستند و رجال يحسند اين خبر صح ٢.»كردند
بدرى حضور  هشتادحبة عرنی روايت كرده كه همراه على در صفين «: گويدذهبى مى. ٢
را به خاطر اين او  چون ابن عرنی ثقه است گرچه ذهبى. سند اين خبر نيز صحيح است ٣ »داشتند.

  . سخنش جرح كرده است
رود على به بصره (براى و هنگام«: گويدت كه مىمسعودى از منذر بن جارود نقل كرده اس. ٣

وارد  مهاجرو عمار هر كدام جداگانه با حدود هزار انصارو ابوقتاده، خزيمه، ايوبوجنگ جمل) اب
   ٤».بصره شدند

زيد بن حسن و محمد بن مطلبو ابن عساكر در ترجمه زيد بن صوحان از محمد حنفيه. ٤ 
حضور ن اونفر از كسانى كه در بيعت رض ٧٠٠و بدرى ٧٠ ميرالمؤمنيننقل كرده كه در لشكر ا
  . كندلى خبر قبلى آن را تأييد مىو، سند اين خبر ضعيف است ٥ . ...و داشتند شركت نمودند

                                                 
؛ انساب االشراف ٢٦، ح ٧٠٨، ص ٨شيبه، ج ؛ مصنف ابن ابی٤٠٩٦، رقم ٤٥، ص ٣علل احمد، ج  .١

  . ٢٣٧، ص ٦؛ منهاج السنة ابن تيميه، ج ٦١، ص ٣بالذرى، ج 
  سند.  با دو ٤٥٤، ص ١، تاريخ االسالم ذهبى، ج ١٣٧ابن خياط، ص  . تاريخ خليفه٢
  . ١٦٨٨، رقم ١. ميزان االعتدال، ج ٣
  . ۳۵۹، ص ۲الذهب مسعودی، ج  مروج.  ٤
   .۴۴۲، ص ۱۹تاريخ ابن عساكر، ج .  ٥



 ٣٣٧  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

  كه است از مردى از قبيله اسلم نقل كرده » ١٤٩ص، ٢ج، سالمالتاريخ ا«ذهبى در . ٥
   ».مما چهار هزار از اهل مدينه همراه على بودي«: گويدمى

بدرى حضور  ١٣٠در جنگ جمل همراه على «: كند كه گفته استنيز از سدى نقل مى و. ٦
   ».داشتند
ربذه وارد  نفر از انصار همراه على از مدينه خارج شده هفتصدكند كه بالذرى روايت مى. ٧
  ١ .شدند

 Α های اميرالمؤمنينها در جنگهمچنين در شرح حال خيلی از صحابه تصريح شده كه آن
  . اندشهيد شدهو برخی  در ركاب آن حضرت بوده

او  دهم كهشهادت مى، حارث اعور به من حديث گفت: گفتشعبى هميشه مى. ٢
  ٢. يكى از كذابين است
شود كه حمل بر اين مى »ارث كذاب استح«ى اما سخن شعب: گويدذهبى مى

د در ركىايت مپس چرا از حارث حديث رواال  و نه تعمد، منظور از كذب خطا است
حاال شعبی مگر چه کسی است  ٣.گويددر دين عمدا دروغ مىاو  حالى كه معتقد است

  ! توجيه گردد گونهايناو  عمل متناقض وکه سخن 
ابواسحاق . حارث از كذابين است: گويدشعبی می: به ابواسحاق سبيعی گفتند

را نقل كرده او  سرقت ويك مورد از كذب و سپس ، خود شعبی از كذابين است: گفت
  ٤. است

كذاب حارث را كه اينكنم شعبى به خاطر ىگمان م: گويدىابن عبد البر م
تنها افراط حارث را در حب على  و نشدهظاهر از حارث كذب . عقوبت شد، خوانده

                                                 
  .٢٦١، ص ٧؛ البداية والنهايه ابن كثير، ج ٣٠، ص ٣انساب االشراف بالذرى، ج  . ١

  . ٣٥٤، ص ٤. سير اعالم النبالء ذهبى، ج ٢
  . ٣٥٣، ص ٤. سير اعالم النبالء، ج ٣
  . ٤١٩، ص ٢٥. تاريخ بن عساكر، ج ٤



    ٣٣٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

تر از چه گناهی بزرگ ،نوکران حاکمان بنی اميه نزد(آری،  ١.گرفته استاشكال 
  .)!هد بود^خوا داشتن اهل بيتدوست

؛ قرطبی نيز گفته است: شعبی حارث را رمی بر کذب کرده ولی آن ارزشی ندارد
و شعبی زيادروی حارث در حب علی و تفضيلش را بر  از حارث کذب ظاهر نشده زيرا

دانست که دانست و اول کسی میديگران مذمت کرده چون شعبی ابوبکر را افضل می
  ٢ مسلمان شده.

دانسته است و همچنين از اين که ابوبکر را اول کسی میفوق ر دو خباز بنابر اين، 
  . شودشعبى ثابت مى متعدد ىدروغگويکه مسلمان شده 

٣ .عمره مستحب است: گفت؟ از سعيد بن جبير سؤال كردندكم عمره را مردم ح .
شعبی دروغ گفته : بن جبير گفتسعيد . است عمره واجب: گويدشعبی می: گفتنداو  به

 وواجب است : يعنی سعيد گفت، طبری اين خبر را بر عكس روايت كرده است ٣.است
  .سعيد شعبی را تكذيب نمود وشعبی مستحب 

ذاك األعور الذي : ذكر إبراهيم النخعي عند الشعبي فقال: األعمش قال. ٤
ذلك  :فذكرت ذلك إلبراهيم فقال: قال .يجلس يفتي الناس بالنهارو، يستفتي بالليل
شعبی . نزد شعبی از ابراهيم نخعی ياد كردند ٤؛ سمع من مسروق شيئاالكذاب لم ي

اعمش . دهدفتوا میخود روز  وكند يك چشمی است كه شب طلب فتوا میاو  :گفت
از مسروق هيچ ؛ شعبی كذاب است: گفتو او گفتم  را به نخعیاو  اين سخن: گويدمی

   .حديثی نشنيده است
صحيح « در: اوالًاين در حالی است که  پس اخبار او از مسروق منقطع است.

                                                 
  . ٢٤٨، رقم ١٢٧، ص ٢تهذيب التهذيب، ج  ؛٣٠، ص ١قرطبى، ج تفسير . ١
   . ٣٠، ص ١تفسير قرطبى، ج  .٢
  . ٤١٩، ص٢٥؛ تاريخ ابن عساكر، ج٤١٣، ص٣، جامع بيان العلم وفضله؛ ج٢٨٥، ص٢. تفسير طبری، ج٣
  .٤١٢، ص ٣وفضله ابن عبدالبر، ج  . جامع بيان العلم٤
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: ثانياً .خيلی از احاديث را شعبی به صورت معنعن از مسروق روايت كرده است» بخاری
كه حضرت از وی خبر داده  6 اكرم لين همسر پيامبراو كه در گذشته ذكر شدچنان

قبل از ديگران به آن حضرت ملحق خواهد  وبودند كه دست طوالنی در صدقه دارد 
اند كه آن زن ديگر محدثين از شعبی از مسروق از عائشه نقل كردهو برخی بخاری ، شد

اين گواهی و از . كه در واقع آن زن زينب بنت جحش بوده استحال آن وسوده است 
 و به، است شود كه شعبی چنين چيزی را از مسروق نشنيدهابراهيم نخعی استفاده می

  . است مسروق نسبت داده و به كردهرا نقل  چيزی اشتباه از خود چنين
 قرأ وما علي دخل لقد باهللا يحلف الشعبي سمعتُ: قَال خالد أبي بن إسماعيل. ٥

کـرد  گويد: شنيدم که شعبی به خدا سوگند ياد مـی خالد مىاسماعيب بن ابى ١؛ القرآن
  که علی داخل (قبرش) شد ولی قرآن نخواند.

ايـن کـذب بـزرگ     در بيـان  ٢ ٣٩٥رس مالکی متوفای فان امام عالمه، لغوى محدث احمد ب
  گويد:شعبی می
 ويحلـف  يقـول  الشَّـعبي  سمعت: قال خالد أبي بن إسماعيل عن شَريك وروى
 يقـول  من في جداً شنع كالم وهذا. القرآن حفظ وما حفرته علي دخل لقد: باهللا

 أم بنهـار،  أم نَزلَـت  أبليلٍ أعلم إالَّ آية من فما سلوني تَفقدوني، أن قبل سلُوني"
 عنـه  تعالى اهللا رضي علي عن خيرٍ عبد عن السدي وروى" جبل في أم سهل في
 وسـلم  وآلـه  عليـه  تعالى اهللا صلى اهللا رسول وفاة عند طَيرةً الناس من رأى أنه

محتّـى  بيتـه  فـي  فجلس: قال القرآن يجمع حتى رداًء ظهره على يضع أالَّ فأقس 
گند شـعبى سـو   ٣؛ قلبه في جمعه القرآن، فيه جمع مصحف أول فهو القرآن، جمع

                                                 
  .٤٨٣، ص ١. المعرفة والتاريخ فسوی، ج ١
  .آمده است ٦٥، رقم ١٠٥، ص ١٧اين وصف از ذهبى در شرح حالش در سير اعالم النبالء، ج . ٢
  .٥٠ص  فارس ابن - اللغة فقه في الصاحبي. ٣
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کرد که علی از دنيا رفت, ولی قـرآن را حفـظ نکـرد. و ايـن سـخن جـدا زشـت        ياد می
که مرا از دست بدهيد, قبل از اين از من سؤال کنيد«گويد: است در مورد کسی که می
انم شب نـازل شـده يـا روز در    دکه من میی نيست مگر ايناز من سؤال کنيد, هيچ آيه

روايـت کـرده کـه او     Αو سدی از عبدخير عن علی  »زمين هموار نازل شده يا در کوه
ها را ديد و سوگند ياد مرد مه ردايش حدس گمان 6مردم را ديد هنگام رحمت پيامبر 

پس در منزلش نشست تا قرآن را جمع  که قرآن را جمع کندرا بر پشتش نگزارد تا اين
و آن اولين مصحفی است که در آن قرآن جمع شد, قرآن را در قلبش نيز جمـع   نمود,
  نمود.

سـبب تـأليف آن کتـاب را    » فضـائل فاطمـة الزهـراء   «در مقدمه كتـاب   حاکم نيشابوری
در مجلسی حاضر شدم کـه در آن بزرگـان از فقهـا و قضـات و امنـا       :کندچنين بيان می

و يکـی از   يـاد شـد  طالـب  بـن ابـی  نين علـی  حضور داشتند و در آن نشست از اميرالمؤم
گفـتم:   اعيان فقها گفت: علی حافظ قرآن نبـود و شـعبی بـه ايـن تصـريح کـرده اسـت.       

و  اند که علی حافظ قرآن بودداناتر از شعبی بودند شهادت دادهبه اين امر که  یصحابه
را بر علـی   سيد قراء از تابعين است که قرآن ابوعبدالرحمن عبداهللا بن حبيب سلمیاين 

شعبی از علی حديث . گفتم: است غيرشاز تر به حال علی آگاه گزرانده. گفت: شعبی
يده است و سپس با عالقه و طمـع بـه دنيـا بـه طـرف دشـمنان علـی        نشنيده و تنها او را د
در صحيح بخاری روايت شده ی ديگری شخصی گفت: در جلسهمتمايل شد ... سپس 

     ١ ... .ب استزين 6بهترين دختر پيامبر که 
 :ستة نفر من األنصار 6جمع القرآن على عهد رسول اهللا : عن الشعبي قَال. ٦

، زيدوأبو سعد بن عبيدو الدرداءوأبو معاذ بن جبلو زيد بن ثابتو أبي بن كعب
لم يجمعه أحد من الخلفاء و: قَال. ثالثةاو  مجمع بن جارية قد أخذه إالَّ سورتينو

                                                 
بايد دقت داشته باشيم كه در شرح حال شعبى از دارقطنى نيز نقل شده كه شعبى جز يك حديث . ١

  .۱۱۰, رقم ۶۰, ص ۵هذيب, ج نشنيده است. تهذيب الت Αچيزی از اميرالمؤمنين 
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شش نفر از  6در زمان پيامبر : شعبی گفته است ١؛عثمانغير  6من أصحاب محمد 
  .خلفا كسی جز عثمان قرآن را جمع نكردو از .. .انصار قرآن را جمع كردند

بـاز شـعبی    ٢؛القـرآن  يجمعوا لم و علي و عمر و بكر أبو مات قال الشعبي عن. ٧
  گفته است: ابوبکر و عمر و علی از دنيا رفتند، ولی قرآن را جمع نکردند.

البته بايد دقت داشته باشيم که محمد بن سرين، حسن بصری، و برخـی افـراد ديگـر نيـز     
خواسـته جمـع   اند و عمر بن خطـاب مـی  تصريح دارند که ابوبکر و عمر قرآن را جمع نکرده

  ٣ کند، ولی قبل از محقق شدن هدفش از دنيا رفته است.
 ختم و حفظ ثمانز خلفا جز عو شعبی پا را فراتر گذاشته و گفته است: قرآن را کسی ا

  ٤نکرد.
اين شيبه از شعبى صحيح است بدون برسى سندهاى ابن عساكر. خبر فسوى و ابن ابى

اند ها متأسفانه از افرادی که ثقه شناخته شدهگونه دروغها است و از اينی از دروغپاره
  است.  در تاريخ ثبت شده فراوان

تمـام   6پس از رحلت پيـامبر اکـرم   × ؤمنين كه اميرالم ثابت شده در اخبار فراوان
  اند.قرآن را همراه با شأن نزول و بيان ناسخ و منسوخ جمع كرده

گويد: من خيلی گشتم كه اين كتاب را پيدا كنم، ولی پيـدا نكـردم و   ابن سيرين می 
   ٥آوردم علم در آن بود. اگر به دست می

                                                 
  .٤٨٦، ص ١. المعرفة والتاريخ فسوی، ج ١
  .۳۰۱۳۸، ح ۱۳۹، ص ۶شيبه، ج . مصنف ابن ابی ٢
مصنف ابن . ۳۵۸۳۴، ح ۱۲، و ج ۴۷۵۸، ح ۲کنز العمال، ج ؛ ۲۹۴و  ۲۱۱، ص  ۳طبقات الکبری، ج .  ٣

 .۳۰۱۳۸، ح ۱۳۹، ص ۶شيبه، ج ابی
  .۱۷۹و  ۱۷۸، ص ۳۹تاريخ ابن عساکر، ج .  ٤
؛ ٩٧٤؛ ص٢؛ االستيعاب؛ ج ٥٨٧، ص ١؛ انساب االشراف، ج ١٩٧، ص ٧شيبه، ج . مصنف ابن ابی٥

 .١٦١، ص ١؛ االتقان، ج ٣٣٨، ص ٢طبقات ابن سعد، ج 
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ای كه علی گونهزمان خلفا) همان ابن سيرين به عكرمه ناصبی گفت: آيا قرآن را (در
جـن بـا هـم     جمع كرده بود با ترتيب نزول جمع كردند؟ عکرمه گفـت: اگـر انـس و   

 ١جمع شوند تا كتابی مانند مصحف (قرآن) علی را جمع كنند نخواهند توانست.

وأخرج ابن أشته عن ابن سيرين أنه (علي) كتب فى مصحفه الناسخ والمنسـوخ وأن  
ابن سيرين  ٢لبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه؛ ابن سيرين قال فط

 گفته است: علی در قرآنش ناسخ و منسوخ را نيز نوشته بود، مـن آن كتـاب را طلـب كـردم و    
  رسی پيدا نكردم. برای پيدا كردن آن به مدينه نامه نوشتم، ولی به آن دست

فت أن ال أضع ردائى عـن ظهـرى   حل أقسمت أو 6 لما قبض رسول اهللاعن على قـال:  
× امير المؤمنين  ٣حتى أجمع ما بين اللوحين فما وضعت ردائى حتى جمعت القرآن؛

- اين از دنيا رفتند سوگند ياد كردم كه عبايم را بر پشتم نگذارم تا 6فرمودند: چون رسول خدا 

  آن را جمع كردم. كه قركه قرآن را بين دو لوح جمع كنم و عبايم را بر پشتم نگذاشتم تا اين
بر آن ای خود مطالبی را های ديگر برخی برای تأييد عقيدهاين خبر از مسلمات است، ولی در كتاب

 كند. اند كه اخبار مسلم ديگر آن را تكذيب میاضافه كرده

قال ابن حجر: وقد ورد عن على أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت  
گويد: از علی روايت شده كه او پس از ابن حجر می ٤النبى أخرجه ابن أبى داود ؛

  ا ترتيب نزولش جمع كرد.با قرآن ر 6رحلت پيامبر 
امت اسالمی بايد از خود سؤال كند كه اين قرآن كجاست! و چه سبب شد كـه از ايـن قـرآن    

                                                 
  .١٧٧، ص ١؛ مناهل العرفان، ج ٧٥١، ح ١٦١، ص ١. االتقان سيوطی، ج ١
 .١٧٧، ص ١، ج ؛ مناهل العرفان٧٥٢، ح ١٦٢، ص ١. االتقان سيوطی، ج ٢

، ١٥١، ص١٣؛ كنز العمال، ج ١١، رقم ٢٢، ص ١٤؛ سير اعالم النبالء، ج ٦٧، ص ١. حلية االولياء، ج ٣
٣٦٤٧٣.  

 .٣٣٥، ص١١؛ سبل الهدی والرشاد، ج١٨٣، ح١٩٥، ص ١؛ االتقان، ج ٤٢و  ٣٤، ص ٩. فتح الباری، ج ٤
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  محروم گشت!
ا جمع كردنـد هـيچ فرقـی بـ    × البته بايد توجه داشته باشيم؛ قرآنی كه اميرالمؤمنين 

» شأن نزول«قرآن حاضر از جهت شمار آيات و سور ندارد و تنها فرقش در اين است كه 
در مـورد تمـام آيـات بيـان شـده اسـت. اگـر آن در        » ناسـخ و منسـوخ  «و » ترتيب نـزول «و

توانست به دلخواه خويش قرآن را معنا و تفسير كنـد و  دسترس مردم بود ديگر كسی نمی
  وست دارد تطبيق سازد.نزول آيات را در مورد هر كه د

  سقفى حجاج بن يوسف نوكرى شعبى بر بنى اميه و
  نوكرى شعبى آشنا شديم.ى از نمونه با قبل از اين
ى ا: گفت، بوداو  شد كه شخصى نزدوارد مروان  شعبى به نزد عبدالملك بن. ١

ى شعرى در شعب. ليد بن عبدالملك استو: گفت؟ اين شخص كيست Αاميرالمؤمنين 
  ١. رودى نيكويى دارد سآيندهاو  كهاين و دليو مدح

از حجاج بن يوسف خواست تا مردی را از مروان  عبدالملك بن: گويدشعبی می. ۲
نزد  و بهپس حجاج مرا فرا خواند ، بفرستداو  نزد خودش كه عالمه است به نزد

ی در كنار شعب شود كهاز اين خبر استفاده می ٢.  ...به شام رفتم و منعبدالملك فرستاد 
  .داده است قراراو  خود را در خدمت وحجاج بوده 
گر هاى ديعبدالملك ماموريت وى اميه بود از خادمين به دستگاه خالفت بناو  پس

   ٣.كردىواگزار ماو  نيز به
كه ابن اشعث داشتم تا اين پيوسته نزد حجاج بهترين موقعيت را: گويدمى. شعبى ٣

حق شدم سپس نزد حجاج با ذلت از اين كه ابن اشعث را ملاو  نيز به و منقيام كرد 

                                                 
  . ٢٨٤، ص ٢٥. تاريخ ابن عساكر، ج١
  . ٣٢٠، ص ١ . المعرفة والتاريخ، ج٢
  . ٣٨٥و ٣٨٤، ص ٢٥؛ تاريخ ابن عساكر، ج٢٢٥، ص ١٢. تاريخ بغداد، ج٣
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بنى اميه  وباره بر خدمت خود به حجاج و دو  نيز قبول كردو او د كر بهوت، نمود یهمراه
  ١. ادامه داد

او  به نزد، هر كسی را كه بر حجاج خروج كرده بود: گويدسليمان تيمی می. ۴ 
كنی كه با خروجت بر من كافر می اعتراف وآيا اقرار : گفتحجاج می. آوردندمی

گرنه  نمود وكرد وی را آزاد میكفر خود حكم می و بهاگر پاسخ مثبت داده  !؟شدی
 پس گردن، كافر نشدم، نه: گفتاو  وقتی از سعيد بن جبير سؤال كرد .زدگردنش را می

 يزاز ترس حجاج به كفر خود ن پس شعبی، شود كهر استفاده میاز اين خب ٢.را زداو 
زيرا ؛ شوداز متن اين خبر نيز استفاده می را بخشيده است كهاو  لذا حجاج وحكم كرده 
خواهد بگويد میاو  يعنی. ولی سعيد نه، دانستشعبی تقيه را جائز می: گويدسليمان می

  ! كه شعبی از روی تقيه به كفر خود حكم نمود
بی در مورد حجاج همكاری شعبی با حجاج در حالی است كه ذه ونوكری و اين 

 وناصبی خبيث بود  وجبار ، ظالماو  ،را هالك نموداو  سالگی ۹۵خداوند در : گويدمی
از و اين را دشمن داريم او  را دوست نداريم بلكه برای خدااو  ...كشتخيلی آدم می

 المتأييد اع وبا سكوت  شعبی در كنار يك چنين شخصی و ٣.ترين بعد ايمان استمحكم
  .... داشتم پيوسته نزد حجاج بهترين موقعيت راگويد: صراحت میو با  ستهيزو ا رفتار و

كاش از علمم  ٤؛ ال عليو ليتنی انفلت من علمی كفافاً ال لی: گفتمیالشعبی 
  .بر ضررم و نهنه به نفعم بود و آن كردم نجات پيدا می
لس من مجلس أحب إلی من أن أجو ما  زمان يلقد أتى عل: گفته است شعبی

لكناسة اليوم أجلس عليها أحب إلی من أن أجلس فی هذا و، فيه من هذا المسجد
                                                 

  . ٧٦، رقم ٨٥، ص ١. تذكرة الحفاظ، ج ١
  ، شرح حال سعيد بن جبير.٣٣٨، ص ٤. سير اعالم النبالء، ج ٢
  . ١١٧، شرح رقم ٣٤٣، ص ٤. سير اعالم النبالء، ج ٣
  . ٣٢٠، ص ١. المعرفة والتاريخ، ج ٤
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. قال بنوا أستهااو  ما يقول هؤالء المعانقة: كان يقول إذا مر عليهمو: قال. المسجد
 6حدثوك عن أصحاب محمد و ما ، ما قالوا لك برأيهم فبل عليه؟ .شك قبيصة

ستن در هر جايی بهتر است برای من از نشستن نشهمانا بر من زمانی آمد كه  ١؛ فخذ به
كه در تر است از اينمحبوبقطعاً نشستن برای من در اين كنيسه  امروز و. در اين مسجد

  . ...اين مسجد بنشينم
يطيل إال و لم أسمع متكلما قط يكثر: گويدشعبی در مدح زياد بن ابی می
ال يزداد كالماً إال ازداد  إال زياداً فإنه كان، تمنيت أن يسكت مخافة أن يسيء

كردم كه سكوت می ومگر اين كه آرز، كسی را نديدم كه زياد سخن بگويد ٢؛ إحساناً
هر قدر بسيار سخن او  همانا، بن ابیمگر زياد ، كه سخنان بد بگويدكند از خوف اين

  .شدگويد همان قدر به سخنان خوبش افزوده می
را نيز به و مردم كرد امر معاويه لعن می هرا ب Αزياد كسی است كه اميرالمؤمنين 

يان آن حضرت بود پی شيعو از نمود امر می Αاميرالمؤمنين بيزاری جستن از  و اين كار
  ٣. رساندقتل می به كردها را پيدا میهرجا آن و

  .ستاو دينداری ونيز بيانگر ميزان معرفت و اين شعبی از چنين افرادی مدح كرده 

  صالح جهنىوح ابعبد اهللا بن صال
با تدليس حديث او و از  تصريح نكردهاو  بخاری به نسبت كامل: نويسدذهبى مى

                                                 
  . ٣١٩، ص ١عرفة والتاريخ، ج . الم١
  .١٦٧، ص ٤؛ تاريخ طبری، ج ١٤٨، ص ٢. انساب االشراف بالذری، ج ٢
  شرح حال زياد بن ابی. همچنين بنابر حديث ١١٢، رقم ٤٩٦، ص ٣. سير اعالم النبالء، ج ٣

 دو كه ذهبی نيز در همين شرح حال نقل كرده است، بهشت به او ومعاويه حرام است وآن 6اكرم پيامبر
  . پدرش ابوسفيان نسبت داد و او نيز قبول نمود؛ زيرا معاويه او را به انداهل جهنم معرفی شده
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  ١.روايت كرده است
قال . متهم ليس بشئ: سمعت أحمد بن صالح يقول: وقال أحمد بن محمد

قال و. عندی يكذب فی الحديث وهو، كان ابن معين يوثقه: صالح جزرة
. أروى عنه شيئاو ما  ى حديثهضربت عل: ينىقال ابن المدو. ليس ثقة: النسائي

أمره متماسكا ثم فسد اول  كان: قال عبداهللا ابن أحمد سألت أبی عنه فقالو
يعنی ابن  ٢؛كرههو فذمهو ما سمعت أبی ذكره يو: بشئ قال وليس هو بآخره
، است را اهل دروغ خواندهاو  صالح جزره، است ارزش دانستهبی و را متهماو  صالح

ارزش را بیاو  احمد نيزو را ضعيف خواندهاو  مدينی و ابن غير ثقه دانستهنسائی 
  .مذمت كرده است و دانسته
 ذهبى بيش از ده حديث منكر ٣.اندكردهوارد  را در كتاب ضعفاءاو  ىعقيل و ىنسائ

  . را نقل كرده استاو 
  :است زيردر صحيح بخارى حديث او  از جمله احاديث

  تناقض ديگر بخاری و، يب كردندجز ابوبكر همه مرا تكذ
عمر محاورة و كانت بين أبی بكر: سمعت أبا الدرداء يقول ...حدثنا عبد اهللا
بكر يسأله أن يستغفر وبكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبوفأغضب أب

فقال . 6بكر إلى رسول اهللا وجهه فأقبل أبو له فلم يفعل حتى أغلق بابه فی
: قال. أما صاحبكم هذا فقد غامر: 6ه فقال رسول اهللا نحن عندو: الدرداءوأب
قص على و 6جلس إلى النبی و ندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلمو

                                                 
  . ٤٣٨٤، رقم ٤٤٢، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ١
  . ٤٣٨٤، رقم ٤٤١، ص ٢؛ ميزان االعتدال، ج ٤٤٩، رقم ٢٢٥، ص ٥. تذيب التهذيب، ج ٢
  . ٨٢٦، رقم ٢٢٧، ص ٢اء الكبير، ج ؛ الضعف٣٣٤، رقم ٢٠١. الضعفاء والمتروكين، ص ٣
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: بكر يقولوجعل أبو 6غضب رسول اهللا و: الدرداءوقال أب. الخبر 6رسول اهللا 
هل أنتم تاركون لی : 6فقال رسول اهللا . اهللا يا رسول اهللا ألنا كنت أظلمو

يا أيها الناس إنی رسول اهللا : بی هل أنتم تاركون لی صاحبی إنی قلتصاح
عمر سخنی  وبين ابوبكر  ١؛ صدقت: بكروقال أبو كذبت: إليكم جميعا فقلتم

. از نزد ابوبكر رفتو  عمر غضبناك شد و ردآو ابوبكر عمر را به غضب ومد آپيش 
اين كه عمر وارد منزلش شد بخشش خواست تا كراراً او و از را دنبال كرد او  بكرابو
پس ابوبكر به نزد . را قبول نكرداو  بخشش ودرب منزل را به روی ابوبكر بست  و

عمر . ه استترفگبه كار خير سبقت اين صاحبتان : حضرت فرمودند وآمد  6پيامبر 
  كنار و در سالم داد  ومد آ واز اين كه بخشش ابوبكر را نپذيرفت پشيمان شد 

. حضرت غضبناك شدند. كردبازگو داستان را به آن حضرت  ونشست  6پيامبر 
تر از عمر در اين داستان من ظالم، ای رسول خدا: ابوبكر شروع كرد به گفتن اين كه

همانا من ، كنيد يا نهمن ترك می رایآيا شما صاحبم را ب: فرمودند 6پيامبر . بودم
 ودروغ گفتی : گفتيدشما و  من فرستاده خداوند به سوی شما هستم !ای مردم: گفتم

 .راست گفتی: ابوبكر گفت

  عمر بن خطاب به  كنيد داستان مذكور راحظه میكه مالدر اين خبر چنان
   .كرده است بازگو 6 اکرم پيامبر

او  عالوه بر. ى ذهبى همين ابن صالح استگفت كه با گواهتوان اين عبد اهللا را مى
  : گر نيز داردهاى دياين سند ضعف

بدهد متوجه آن او  و بهگر کسی حديث وضع کند كسى بود كه ااو  :ليماناما س
او  د صحيح حديثی ازاهل خطا است. ذهبی با سناو  :گفته است بوداوداشد. نمی

                                                 
، ٧٠١، ص٤. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب: قل يا ايها الناس اني رسول اهللا اليكم جميعا، ج ١
  .٤٦٤٠ح
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قلب بر و در است: با صحيح بودن سندش حديث منکر است  و گفتهروايت کرده 
 نيز اهل شاماو  ٢.كرده استوارد  را در ضعفائشاو  ىعقيل ١صحت آن شک است.

  . است
  ٣. کردگاه خطا می: گويدابن حبان مى: اما موسى بن هارون

وليد مدلس  ٤؛ الوليد مدلس ربما دلس عن الكذابين: گويدىابومسهر م: ليدو اما
  . گاهی هم از كذابين تدليس كرده است واست 

عيب او  را براو  وثاقتش مورد اتفاق است، ولی فراوانی تدليس: گويدابن حجر مى
 زاعیاو زاعی از شيوخ ضعفایاو از اند. دارقطنی گفته است: وليد احاديثی را کهگرفته

. ابوداود گفته کردزاعی روايت میاو شيوغ ثقه از ءنزدش بود، آن را با حذف ضعفا
ى ذكر يهاذهبى نمونه ٥.است: وليد از مالک ده حديث روايت کرده که هيچ اصلی ندارد

يحيى با تدليس حديث  و ابن جريج، زاعىاو احتى از افراد زيادى مثلبه راو  كند كهمى
  . نيز اهل شام استاو  .كرده استروايت مى

 ويحيی  ٦؛ هو غير ىضعفه يحي: قال ابن حزم: گويدذهبى مى: اما عبداهللا بن عالء
  . شام است نيز اهلو او اند را تضعيف كردهاو  غيرش

 و متشكل از ضعفا و ند همه رواتش شامىچه گذشت روشن شد كه اين ساز آن
  . هستند مدلسين

  : عمروبين ابوبكر  ،در مورد اين داستان بخارى اما سند دوم صحيح

                                                 
  . ٣٤٨٧، رقم ٢١٣، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ١
  . ٦١٨، رقم ١٢٨، ص ٢. الضعفاء الكبير، ج ٢
  . ٦٦٨، رقم ١٠٣٣٥. تهپيب التهذيب ٣
  . ٩٤٠٥، رقم ٣٤٧، ص ٤العتدال، ج . ميزان ا٤
  ٤٥٠. مقدمة فتح البارى ص ٥
  . ٤٤٦٦، رقم ٤٦٣، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ٦
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اقد عن بسر بن و حدثنی هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن
  كنت جالسا عند : عبيد اهللا عن عائذ اهللا أبی إدريس عن أبی الدرداء قال

: 6حتى أبدى عن ركبته فقال النبی  و بهبكر آخذا بطرف ثوأقبل أب إذ 6النبی 
بين ابن الخطاب شيء و كان بينی قال إنیو فسلم. أما صاحبكم فقد غامر

يغفر  :فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لی فأبى علی فأقبلت إليك فقال
بكر ول أثم أبثالثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبی بكر فسأ. اهللا لك يا أبا بكر

بكر ويتمعر حتى أشفق أب 6جه النبی و فسلم فجعل 6ال فأتى إلى النبی : فقالوا
إن : 6اهللا أنا كنت أظلم مرتين فقال النبی و يا رسول اهللا: فجثا على ركبتيه فقال
ماله فهل و واسانی بنفسهو. صدق: بكروقال أبو كذبت: اهللا بعثنی إليكم فقلتم
 لاو خليفهكه بين خالصه اين ١؛ ذی بعدهااو  رتين فمام .أنتم تاركوا لی صاحبي

-برخورد می عمر تند ار بكابوب و شوداختالف می و ومگ وعمر بگ و ابوبكر، دوم و

 رایداستان را بابوبكر  و پذيردعمر نمیولی ، كندعذر خواهی میو سپس  كند
خواهد تو را د خداون: فرمايندمیاو  حضرت سه مرتبه به و كندمیبازگو  6پيامبر 
: گويندمیاو  رود كه بهمنزل ابوبكر می و به شودسپس عمر پشيمان می. بخشيد

  آن حضرت سالم  و بهرود می 6پيامبر عمر به نزد ، ابوبكر نيست
ابوبكر . شودگرگون میه دظلح ه بهظچهره حضرت (از روی غضب) لح و، دهدمی

ای : گويدمی وايستد می وزان ود ،با مشاهده اين صحنه از روی دلسوزی به عمر
خداوند مرا به سوی شما : فرمودند 6رت حض. بودماو  تر براهللا من ظالمو، رسول خدا

با او  ،گويیراست می: ابوبكر گفت و گويیدروغ می: گفتيد، شما مبعوث فرمود

                                                 
، ١٣٣٩، ص٣كنت متخذا خليال، ج  : لو6. صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابه، باب قول النبي ١
، ١١برانی، ج ؛ المعجم الكبير ط١١٦٨، ح ٢٩، ص ٤، ج ٧٧٠، ح ٩٥، ص ٣؛ مسند شاميين، ج ٣٦٦١ح

   ٤٤، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ١٣٢٠٢، ح ٦ص 
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 ،پس از آن !اريدذگجانش مرا ياری كرد پس آيا شما صاحبم را برای من می و مال
  .نديد ربوبكر آزاديگر ا

عمر ابتدا به  و همچنين، رسانده است 6 اكرم داستان را ابوبكر به پيامبر، در اين خبر
  جانش نيز كمك كردن ابوبكر وبا مال  و همچنين، منزل ابوبكر رفته است

  .اضافه شده است در اين خبر را 6اكرم پيامبر 
بن  داستان را عمر: يدگوزيرا يك مرتبه می؛ اندخبر بخاری متناقض وپس اين د

  داستان را ابوبكر به: گويدخبر ديگر میو در نمود  بازگو 6به پيامبر اكرم  خطاب
  .ناقضات ديگرت و نمود بازگو 6پيامبر اكرم 

ابن کثير : اوال بايد توجه داشته باشيم كه، سندقبل از بحث در مورد اين همچنين 
کسی بوده اول  که ابوبکراست در اينگويد: اين مثل يک نص بعد از نقل اين حديث می

برای يقين کردن بر کذب بودن اين خبر، دربر داشتن  ،بنابر اين ١است.آورده  که اسالم
چه وقت مسلمان شده اول  مگر خليفهکند. ثانيا: اساس را، کفايت میچنين مطلب بی ،آن

ترين دليل بر نخود روشو اين . او اند جزرا تکذيب کرده 6همه پيامبر اکرم  ،است که
صحيح «بررسی برخی احاديث «که در بخش کذب بودن اين خبر است؛ زيرا چنان

   ا:لثز پنجاه نفر مسلمان شده است. ثاپس ا وها بعد خواهد آمد، ابوبکر سال» بخاری
مالش و با  كردند ممرا تصديق كرد زمانی كه مردم تكذيب« اين سخنان را 6 اكرم پيامبر
د آن زمانی انهفرمود Ι كبری خديجهالمؤمنين امرا در مورد حضرت » ...و نمودام ياری
  چرا اين قدر اين عجوزه را كه : المؤمنين عائشه به آن حضرت گفتكه ام
حضرت . كنیياد می، بهتر از آن را عطا فرمود وخداوند به ت و هرفتاز دنيا هاست سال

ولی  ٢. ...و را به من نداداو  تر ازبه: فرمودند و غضبناك شدندعائشه شديدا از اين سخن 

                                                 
  .٣٧، ص ٣. البداية والنهايه ابن كثير، ج ١
؛ فتح ٢٢٤، ص٩؛ مجمع الزوائد، ج٣٢؛ ذرية الطاهره، ص ١٥٤و ١٥٠و ١١٨، ص٦. مسند احمد، ج ٢

  .١٥٨، ص ٣؛ البداية والنهايه، ج ٤٦٨، ص ١٥؛ صحيح ابن حبان، ج ٢٦٨، ص ٩الباری، ج 
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اين مقدار بسنده كرده  و بهناقص نقل كرده به اين شكل باز بخاری همين حديث را نيز 
گويا كه  است كردهوانمود و چنين  ١.داد وخداوند بهتر از آن را به ت: عائشه گفت: است

را تصديق  بر خديجهاو  بالتبع برتری و المؤمنين عائشهبا سكوت سخن ام 6حضرت 
ناصبی طريق را از  بخاری اين خبرالبته  و داری بخاری استاين هم امانت. كرده باشند

ولی احمد در مسند از طريق مسروق ، مجروح يعنی عروه چنين ناقص روايت كرده است
اند كه روايت كردهعائشه المؤمنين دوالبی از طريق عبداهللا البهی اين خبر را كامل از ام و

اصل خبر را صحيح  وسير ذهبی حسن  ود را شعيب در حاشيه مسند احمد سن وهر د
المؤمنين اماين منقبت حضرت عين كنيد كه مالحظه میچنانهر حال  به. دانسته است

 است.فراوان ها البته در تاريخ از اين نمونه و اندكرده نقلاول  خليفه را برای Ιخديجه 
احاديث متواتر حتی از گفته شده، ولی با اين حال ها گرچه در مورد اسالم ابوبکر دروغ

قبل از هر کسی ايمان × که اميرالمؤمنين تأکيد صحابه و تابعين بر اين و 6پيامبر اکرم
- و بیدروغ کند و اين واقعيت به روشنی ها را روشن میاساسی اين دروغبی اند،آورده

  ند چه رسد برکثابت مینيز را مورد بحث حديث متناقض  واين د اساسی
 اند.مسلمان شده ابوبکر قبل ازفراوان که افراد اين

  : هشام بن عمار: اما رجال سند حديث مورد بحث
کند احاديث منکر هم زياد احاديث روايت میصدوق : گويدمىاو  ى در موردذهب

 سخن قيس رااو  گويد:ابوحاتم می ٢ دارد. ابوحاتم گفته است: وقتی پير شد تغيير نمود.
روايت کرده که اصلی حدث  ۴۰۰نسبت داده است. ابوداود گفته است:  6به پيامبر 

 :است احمد گفته گرفت.ندارند. صالح جزره گفته است: در برابر نقل حديث درهم می
 و بر قرآن مخلوق است 6محمد  و لفظ جبريل: هشام گفته است و، طياش كم عقل است

                                                 
، ح ١٣٨٩، ص٣، ج Ιخديجة وفضلها  6. صحيح بخاری، كتاب مناقب االنصار، باب: تزويج النبي ١

٣٨٢١.  
  . ٢٥٥، رقم ٦٦، ص ٩. الجرح والتعديل، ج ٢
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 6محمد و ا بكشد كرابيسی جرئت نكرد جبريلراو  خدا: است گفته در اين مورد احمد
   ١. نماز خوانديد اعاده كنيداو  اگر پشت سر، استی مجهاو  را ذكر كند

نصاری  و بدتر از يهود و ها را كافربخاری آن ام جهمی است كهبنابر اين پس هش
  . خوانده است

قاضى ، داهللاى اصلى عائذاهللا بن عبيراو و تمام راويان اين سند نيز اهل شام هستند
ى اميه خوش نسبت بناو  كه گر آن استبيانو اين ، نيز بوده استمروان  عبدالملك بن
در زمان او  حال و اندرا خيلى مختصر ذكر كردهاو  لى شرح حالو، است خدمت بوده

  . اندنكردهبازگو گ صفين را جن و معاويه
  متن سوم اين داستان:

أن أبا بكر نال من عمر : ابن عمر عن... لَّه بن عمرعبد الرحمنِ بن عبد ال... 
ذلك مرات فغضب عمر  إستغفر لى يا أخى فغضب عمر فقال: شيئا ثم قال

يسألك أخوك أن : 6جلسوا فقال رسول اهللا و انتهوا إليهو 6فذكر ذلك للنبى 
 أناو الذى بعثك بالحق نبيا ما من مرة يسألنى إالو: تستغفر له فال تفعل فقال

الذى بعثك و أناو بكرومن خلق اهللا أحب إلى بعدك منه فقال أبو ما  أستغفر له
ال تؤذونی فی : 6بالحق ما من أحد بعدك أحب إلى منه فقال رسول اهللا 

بكر وقال أبو دين الحق فقلتم كذبتو صاحبی فان اهللا عزوجل بعثنى بالهدى
لكن اخوة هللا أال و وجل سماه صاحبا التخذته خليال ال أن اهللا عز ولو صدقت

اين خبر نيز همان داستان برخورد  ٢ ؛فسدوا كل خوخة إال خوخة ابن أبى قحافة
را طبرانى در و آن ولی عباراتش تا حدودی فرق دارد ، .. است.عمر و وابوبكر 
رجالش رجال : گفته است و هيثمىاند از ابن عمر روايت كردهاو  از و هيثمىمعجم 

                                                 
  . ٩٢٣٤، رقم ٣٠٢، ص ٤. ميزان االعتدال ذهبی، ج ١
  . ٤٤، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ١٣٢٠٢، ح ٦، ص ١١. المعجم الكبير، ج٢
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  . صحيح است
 6عمر با هم به نزد پيامبر  وابوبكر . ۱: ند لفظ ديگر اضافه شده استچخبر  ندر اي
هر باری كه از من طلب : عمر گفت. ۳، به عمر تذكر دادند 6 اكرم پيامبر. ۲، رفتند

تر كسی پس از شما محبوب: عمر گفت. ۴، طلب بخشش كردماو  بخشش كرد من برای
  ،را در مورد عمر گفت یسخنابوبكر نيز چنين . ۵، به من از ابوبكر نيست

را صاحب او  اگر خداوند. ۷، مرا در مورد صاحبم آزار ندهيد: فرمودند 6 اكرم پيامبر. ۶ 
ای ابوبكر بر چهيها به جز درچهيتمام در. ۸، دادمرا خليلم قرار میاو  من، من نخوانده بود
  .مسجد را ببنديد

  .افزايدتناقض اين داستان می واين خبر بر اضطراب 
  : ما سند اين خبرا

اند. احمد خوانده ضعيفرا او  عدى و ابنيحيى : عبد الرحمن بن عبداهللا بن عمر
حديث او  گفته است: حديثش هيچ ارزشی ندارد، حديثش را پاره کرديم، ابتدا از

دير زمان  کذاب بود، احاديثش را از وقاضی مدينه بود، را ترک کرديم. او  شنيدم، سپس
سپس  ١نسائی متروک الحديث دانسته است. ورا ضعيف خوانده او  یپاره کرديم. بخار

از جمله حديث مورد بحث ما را  و را ذكر كردهاو  ى احاديث متعدد از منكراتابن عد
عن عبداهللا جميعا غير عبد و هذا لم يروه عن عبيداهللاو: است و گفته ذكر كرده

عبداهللا با هم كسی جز  واهللا يعنی اين خبر را از عبيد ؛الرحمن بن عبد اهللا العمري
تمام رواياتش يا از جهت : گويدآخر مىو در . عبدالرحمن عمری روايت نكرده است

  ٢. هالك: گويدمىاو  ذهبى در مورد. از حيث سند منكر استو يا  متن
گفت هميشه دروغ می: أبوحاتم گفته است و را متروك الحديث دانستهاو  أبوزرعة

                                                 
  . ٢٧٨و ٢٧٧، ص ٤ضعفاء الرجال ابن عدی، ج  . الكامل فی١
  . ٤٩٠٠، رقم ٥٩٦، ص ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢
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از اين سخنان مورد اتفاق بودن  ١اند.را تضعيف کردهاو  نيزگران و ديمتروک است. و او 
  . شودمیو ثابت  روشناو  ضعيف بودن ووضاع ، كذاب

تصحيح  و پس اين حديث با اين سند از جعليات عبدالرحمن بن عبداهللا است
خوخه بعدا صحبت  و سد ابواب و در مورد خليل بودن ابوبكراما . ى غلط استهيثم

  . دخواهيم نمو
 شودشاهده مىچنان كه ماين حديث : اوال :بخارى اما چند كالم در مورد اسانيد

شت كه متن دا وهايى با اين دمتن طبرانى در مسند نيز فرق و الفاظش با هم فرق دارند
اهل شام آن  و غير اندىكه اشاره شد تمام رواتش شام گونهحديث همان و اين  ذكر شد

  . اندرا روايت نكرده
 و ها كه تدليس برادر كذبآن مدلسين در اسنادوجود  و ضعف اسانيدوجود  با

وجود مخالف بودن معانى آن و با نيز همين است، و واقعيت  است بدتر از زنا معرفى شده
صحابه : گويندمى ةارطادر شرح حال بسر بن اهل سنت ، همه عالوه بر اينها با واقعيت

او  ى اهل شام ازلو، از صجابه نيستاو  كهاند ه گفتهاهل مدين. مورد خالف استاو  بودن
  ٢. كنندحديث روايت مى 6از رسول خدا 

 و اندحديث با سند صحيح روايت كرده واز بسر دتوجه داشته باشيم كه اهل شام 
سمعت «: گويدكه بسر مىاينوجود  با ٣.  ...سمعت النبي: گويدات مىدر آن رواياو 
 تشكيكاو  صحابه بودنو در هاى اهل شام دانسته را از نسبتلى اهل سنت آنو »ىالنب

اين و از  ٤.اندمذمت كرده و كردهوارد  در كتب ضعفاء خويشو او را  اندكردهوارد 
ى محدثان اهل سنت اهل شام را گرچه در كتبشان ثقه معرفكه شود روش ثابت مى

                                                 
  . ٤٣٤، رقم ١٩٤و ١٩٣، ص ٦. تهذيب التهذيب ابن حجر ، ج ١
  . ٦٤٢، رقم ٤٢١، ص ١؛ االصابه، ج ٦٥، رقم ٤٠٩، ص ٣. سير اعالم النبالء، ج ٢
  . ٤٤٠٨، ح ٣٤٠، ص ٢داود، ج ؛ سنن ابى٥، ص ٣. سنن ترمذى، ج ٣
  . ١١٦٨، رقم ٣٠٩، ص ١؛ ميزان االعتدال، ج ٥، ص ٢. الكامل فى ضعفاء الرجال، ج ٤
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وجود  اند بنابر اين باجعل كردهها اين خبر را متهم دانسته يقين دارند كه آن، اندكرده
يكى ، ىو حديث وكه آن داند حال آنعمال رد كرده و صحت سند به آن عمل نكرده

روشن  و در حديث مورد بحث ما نيز اين حقيقت حاكم. ديگرى فقهى است و اخالقى
هشام بن  و انداهل شام روايت كرده یضعفا و اين حديث را تنها مدلسانزيرا ؛ است

نصاری  و بخارى بدتر از يهود ها راجهمى و احمد متهم به جهمى بودن كرده عمار را
شود اين حديث حتی با شرط با اين بيان روشن می. اندسنت تكفير نيز كرده و اهل دانسته

متواتر  وهای مسلم که با واقعيتچه رسد بر اين خواهد بودخود بخاری نيز صحيح ن
  . مخالف نيز است

  ة بن نشيطعبداهللا بن عبيد
  . روايت كرده استاو  حديث از وامام بخارى د

ابن معين گفته . خود را مشغول كرد برادرشو به موسیتوان نمی: احمد گفته است
 ودو آن حديث روايت نکرده است او  برادرش از و غير برادر موسی استاو  :است
ضعف از : است دی گفتهع و ابن. هيچ ارزشی ندارداو  :است گفته و باز. اندضعيف

غير از برادرش : است و گفته منكر الحديث دانستهرا او  ابن حبان. حديثش پيداست
دانم بالء از نمیولی ، موسی ارزش نداردو است حديث روايت نكردهاو  موسی كسی از
  ١. كدام يكی است

  عبداهللا بن مثنى انصاری بصرى 
  . روايت كرده استاو  حديث از يازدهامام بخارى 

 وا و ضعف بوداو  در: ساجی گفته. كنمرا نقل نمیاو  حديث: است ود گفتهابودا
را در او  عقيلی. است احاديث منكر روايت كرده: است تهازدی گف. صاحب حديث نبود

                                                 
  . ٥٢٨، رقم ٢٧١، ص ٥. تهذيب التهذيب، ج ١



    ٣٥٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

ارزش را بیاو  ابن معين. استمنکر الحديث خوانده وضعيف و او را  ضعفا ذكر كرده
  ١. ی كرده استعيف معرفدارقطنی ضو نسائی غير قویو دانسته

  : در صحيح بخارى حديث ذيل استاو  از جمله روايات

  تناقض آشكار ديگر وری قرآن وآ جمع
 لم يجمع القرآن غير أربعة أبوالدرداءو 6مات النبی : عن أنس بن مالك قال

از  6يعنی پيامبر  ٢؛رثناهو نحنو: قال. زيدوأبو زيد بن ثابتو معاذ بن جبلو
ابوزيد كسی قرآن را جمع  وزيد بن ثابت ، معاذ، ابودردا: جز چهار نفر ودنيا رفت 
  .نكرده بود

  بخاری در خبر ديگر چنين روايت کرده است:
كُلُّهم من اَألنْصَارِ ، أَربعةٌ 6جمع الْقُرآن علَى عهد النَّبِى : قَتَادةَ عن أَنَسٍ قَالَ

ىلٍو، أُببج ناذُ بعو، موأَبزَيو، دثَابِت نب دزَي .أَب نوقُلْتُ َألنَسِ م دقَالَ أَح دزَي
ابی : چهار نفر قرآن را جمع كردند 6پيامبر  در زمان: انس گفته است ٣؛ عمومتى
  .زيد بن ثابتوابوزيد ، معاذ بن جبل، بن كعب

اين  جز: گويدمیاول  در حديثزيرا ؛ با هم تناقض آشكار دارند دو حديثاين 
ولی در حديث دوم ، قرآن را جمع نكردندكسی  6چهار نفر در زمان پيامبر اكرم 

 .را اضافه كرده استابی بن كعب جای وی  و بهابودردا را حذف كرده 

كه  است از طريق متواتر ثابت شده: انس گفته استاول  طيب در جواب حديثواب

                                                 
  . ٦٥٩، ح ٣٣٨، ص ٥؛ تهذيب التهذيب، ج ٤٥٩٠، رقم ٤٩٩، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ١
، ١٩١٣، ص٤، ج 6يل يعرض القرآن علی النبي . صحيح بخارى، كتاب فضائل القرآن، باب: كان جبر٢

  . ٥٠٠٣و ٥٠٠٤ح 
، وفضائل القرآن، باب: ٣٨١٠. صحيح بخارى، كتاب مناقب االنصار، باب: مناقب زيد بن ثابت، ح ٣

  . ٥٠٠٣، ح ١٩١٣، ص٤، ج 6كان جبريل يعرض القرآن علی النبي 
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حجر نيز در شرح اين  و ابن ١اندقرآن را جمع كرده.. .و تميم دارى و ىعل و عثمان
، عينى، قرطبى ٢.اندكند كه حافظ قرآن بودهحديث افراد زيادى از صحابه را ذكر مى

 واند كه هر كدام با بيان شيخ نقل كرده واز ابوعبيد، ماوردى سيوطى  وزركشى ، سندى
تی از گويد: جماعچنين میسيوطى هم ٣اند.دليل به باطل بودن اين سخن انس تأكيد كرده

  ٤.  اند...امامان اين حديث انس را انکار کرده
 بدون اين نيز اين سخن و شودروشن میدو حديث باطل بودن اين ، از اين سخنان 

 البته اخباری كه اين. كندمسلمات تاريخ آن را تكذيب می و بوده خيلی عجيب، ادعا و
  . استاوان فركند تصريح می ود باطل بودن آن و بهرا نقض كرده دو خبر 

  عبد الحميد بن عبداهللا اصبحى
  . روايت كرده استاو  حديث از ۴۳بخارى 

 :قال ابن حزمو ٦كان يضع الحديث: قال االزدي ٥.ضعيف: قال النسائى
 كننده حديث معرفی كردهوضع  رااو  ازدی و را تضعيف كردهاو  نسائی؛ يتكلمون فيه

  . اندرا جرح كردهاو  :حزم گفته است و ابن
  : حديث ذيل است» صحيح بخاری« دراو  جمله روايات از

                                                 
  . ٥٦، ص ١. تفسير قرطبى، ج ١
  . ٤٢، ص ٩. فتح البارى، ج ٢
، ١، ج ى؛ البرهان زركش٨٥، ص ٣؛ حـاشـيـة الـسندي على صحيح البخاري، ج ٥٧، ص ١تفسير قرطبى، ج . ٣

  .٧٣ـ  ٧٢، ص  ١، ىسيوط؛ االتقان ٢٧، ص ٢٠ة القاري، ج ؛ عمد٢٤٢ص 
  .٧٣ـ  ٧٢، ص  ١، ىان سيوط. االتق٤
  . ٢٣٩، رقم ١٠٧، ص ٦. تهذيب التهذيب، ج ٥
  . ٥٥٥، ص ١. تقريب التهذيب، ج ٦
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   6عدالتی به پيامبر اكرم نسبت بی
عن أبيه عن  حدثنی أخی عن سليمان عن هشام بن عروة: حدثنا إسماعيل قال

 سودةو حفصةو كن حزبين فحزب فيه عائشة 6أن نساء رسول اهللا عائشة 
المسلمون قد علموا  كانو 6سائر نساء رسول اهللا و الحزب اآلخر أم سلمةو

عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى  6حب رسول اهللا 
فی بيت عائشة بعث صاحب  6أخرها حتى إذا كان رسول اهللا 6رسول اهللا 

كلمی : فی بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلن لها 6الهدية إلى رسول اهللا 
هدية فليهدها  6يهدی رسول اهللا من أراد أن : يكلم الناس فيقول 6رسول اهللا 

إليه حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا 
فكلمته حين دار إليها : فكلميه قالت: ما قال لی شيئا فقلن لها: فسألنها فقالت

كلميه حتى : ما قال لی شيئا فقلن لها: أيضا فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت
 ال تؤذينی فی عائشة فإن الوحی لم يأتنی: يها فكلمته فقال لهالمك فدار إليك
أتوب إلى اهللا من أذاك يا رسول : فقالت: قالت. إال عائشة أنا فی ثوب امرأةو

إن  :تقول 6فأرسلت إلى رسول اهللا  6اهللا ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول اهللا 
ا بنية أال تحبين ما ي: نساءك ينشدنك اهللا العدل فی بنت أبی بكر فكلمته فقال

ارجعی إليه فأبت أن ترجع : بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن: قالت. أحب
إن نساءك ينشدنك اهللا : قالتو فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت

هی قاعدة و العدل فی بنت ابن أبی قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة
فتكلمت عائشة : ل تكلم قاللينظر إلى عائشة ه 6فسبتها حتى إن رسول اهللا 

إنها بنت : قالو إلى عائشة 6فنظر النبی : ترد على زينب حتى أسكتتها قالت
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ی يگرد، سوده وحفصه ، يكی عائشه: حزب بودند ود 6همسران پيامبر  ١؛أبی بكر
لذا اگر . عائشه را دوست دارند 6مردم دريافته بودند كه پيامبر . زنانو بقيه سلمه ام

 راینوبت عائشه بو در داشت برای آن حضرت داشت آن را نگه می ایكسی هديه
هر : تا به مردم بگويد وبگ 6به پيامبر : گفتنداو  سلمه بهحزب ام. بردآن حضرت می

حضرت در منزل هر كدام از همسرانش كه هستند زمانی که را ای دارد آن كه هديه
ها زن. هيچ پاسخی ندادنداو  ولی حضرت به، صحبت كرد 6پيامبر سلمه با ام، بدهد

ضرت بار سوم   صحبت كرد وكراراً سلمه سه بار با حضرت ام واصرار كردند 
وحی بر من نازل نشد كه من در همانا ، مرا در مورد عائشه آزار مده: فرمودند
-می بهوبه سوی خدا ت: سلمه گفتام. باشم يكی از همسرانم به جز عائشهخواب رخت

فاطمه دختر  6سپس همسران پيامبر . ای رسول خدا مرا آزار ده شماكه كنم از اين
همانا همسرانت  :سوی آن حضرت فرستادند تا بگويد و بهرا خواستند  6 حضرتآن 

. دهند كه در مورد دختر ابوبكر عدالت را رعايت كنیبه خدا سوگند میتو را 
او  ؟ست دارمدوست نداری آنچه را كه من دو مگر: فرمودند Ιبه فاطمه  6حضرت 
را برگرداندند او  دو مرتبه هازن ورسانيد  خبر را به زنانودوست دارم ، آری: گفت

به نزد آن حضرت ، نتوانستی ما را بی نياز كنی وت: به تندی گفتنداو  ه(در خبر مسلم ب
زينب آمد . ها زينب بنت جحش را فرستادندپس زن. قبول نكرداو  ، ولی)...برگرد و

دهند كه در به خدا سوگند میتو را همانا همسرانت و گفت: خورد نمود تندی برو با 
 سب ورا عائشه  صدايش را بلند نمود و و، مورد دختر ابوبكر عدالت را رعايت كنی

دهد پاسخ دشنام زينب را میاو  كردند كه آياحضرت به عائشه نگاه می. نموددشنام 
. كه زينب را ساكت نمودنب تا اينيپس عائشه شروع كرد به رد كردن سخن ز. يا نه

                                                 
؛ صحيح مسلم، ٢٥٨١، ح ٢١١، ص ٢. صحيح بخاری، كتاب الهبة، باب: من اهدی الی صاحبه، ج ١

، ١٢٣؛ ادب المفرد بخاری، ص ٢٤٤٢، ح ١٨٩١، ص ٤كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، ج 
  ؛ سنن الكبری نسائى... . ٥٥٩ح 
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  .دختر ابوبكر استاو  :فرمود وبه عائشه نگاه كرد  6پيامبر 
 و سارقاو  ست كهر عبدالحميد برادرش اسماعيل نيز هدر سند اين حديث اضافه ب

از  تنهااين حديث به اين شكل . آشنا شديماو  گذشته باو در  كذاب نيز بوده است
 Ιقسمت دوم حديث را كه حضرت زهرا  و اما يت شدهعبدالحميد روا و اسماعيل

جالب است كه در  و كرده استى روايت مسلم در صحيحش از زهر، انداسطه شدهو
ى كه آن حضرت همراه من در بستر من رود خواست در حالو فاطمه اذن«: گويدآن مى

لمه سخنی به سبه ام 6پيامبر گويا نيز اول  اسطهوو در  رود دادو پس اذن، خوابيده بود
بستر كسی باشم مگر  و بر من نيامد كه من در لباسوحی  اند كههمين معنا را گفته

در همان حالی بودند  6در حالی كه حضرت  بار سوم زينب بنت جحش آمد و... عائشه
  .وارد شد Ιكه فاطمه 
آيا شخص : سؤال اين است: ثانياً، اين حديث ضعيف استدو سند هر : اوال پس

همسرش در بستر خواهد خوابيد كه ما اين نسبت را حضور دختر خود همراه عادى در 
ها به آن حضرت داده تب(البته در اخبار ديگر نيز چنين نس؟ دهيممى 6به رسول خدا 

تأكيد دارند بر اين كه حضرت گويا  6 اكرم در اين خبر همسران پيامبر: ثالثاً. شده است)
دهند كه عدالت را ت را به خدا سوگند میحضرو آن  كنندعدالت را رعايت نمی

  رعايت نكردن عدالت را منافقين به و كه چنين سخنانحال آن و رعايت كنند
-در اين خبر برای درست كردن يك فضيلت برای امولی ، دادندمینسبت  6اكرم  پيامبر 

. اندين دادهديگر مادران مؤمن و 6 اكرم به پيامبررا های ناروا المؤمنين عائشه چنين نسبت
- ن منقبت بيان كردهخلفا در آ و المؤمنين عائشهمتأسفانه در خيلی از احاديثی كه برای ام

های اند كه متأسفانه نمونهرا تنقيص كرده 6 اكرم در مقابل پيامبر، اند بدون توجه
در اين خبر حتی تا حدی . هاستاز آن نمونهيك و اين  بسياری در تاريخ ثبت شده است

پس از آن همه تأكيد  اند كهتوجه جلوه دادهؤمنين بیرا در حق مادران م 6 اكرم رپيامب
در بی  ر بقابلكه ب، اندها نكردههای آنحضرت هيچ توجهی به خواستهگويا ها نيز آن
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  . اندعدالتی تأكيد ورزيده
چرا  !اندارشاد نموده گونهاينمسلمين را  اسالم را چنين معرفی كرده و 6آيا پيامبر اكرم 

  را تنقيص 6در مقابل پيامبر اکرم  ،بافان در مقام درست کردن مناقبدروغ
تواند وجود اساسی اين نوع اخبار میچه دالئلی بهتر از اين، در شناخت بی !اند؟نموده

  ! داشته باشد

  عبدالرحمن بن عبداهللا بن دينار
  . روايت كرده استاو  حديث از زدهونامام بخارى 

او  به: است و گفته را لين خواندهاو  ابوحاتم، ضعف دارداو  :است گفته ابن معين 
و از  برخی احاديثش منكر هستند: است ابن عدی گفته. استدالل كردتوان حديثش نمیو
دارقطنی . شودآن دسته ضعفايی است كه حديثشان نوشته می و او از شودتبعيت نمی آن
 ٢.نشده استواقع  متروكو او  مخالفت كرده با ديگراناو  بخاری در مورد: است گفته
  ٣.است كردهوارد  ضعفاءكتاب را در او  عقيلى

  . عبد الرحمن بن عبدالملك بن شيبه حزامى
  . روايت كرده استاو  از دو حديثامام بخارى 

: احمد الحاكموقال ابو ربما خالف: قال ابن حبانو ضعيف: قال ابن ابى داود
ابواحمد حاكم غير متين و را ضعيف خواندهاو  داودابی ابن ٤ ؛ليس بالمتين عندهم

ذكر او  كسی هم توثيق در موردو از . گاه خطا كرده است: حبان گفته است و ابن دانسته
  . نشده است

                                                 
  . ٤٢٢، رقم ١٨٧، ص ٦. تهذيب التهذيب، ج ٢
  . ٩٣٦، رقم ٣٣٩، ص ٢يلی، ج . الضعفاء الكبير عق٣
  . ٤٥٠، رقم ٢٠١، ص ٦. تهذيب التهذيب، ج ٤
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  عبد الرحمن بن أبى نمر بجلى
  . روايت كرده استاو  از دو حديثامام بخارى 

  حال ٥.ى ضعيف استزهر نمر در روايتش ازابیابن : گويديحيى بن معين مى
  . در صحيح بخارى از زهرى استاو  دو حديثكه هر آن

ى قواو  :اندش گفتهو غير ابوحاتمو را تضعيف كردهاو  يحيى: گويدذهبى مى
كرده وارد  )٩٥٠رقم، ٣٤٩ص ، ٢ج ، الكبير ضعفاءكتاب (را در او  عقيلى نيز ٦. نيست
از جلمه ضعفايى است كه او  ...است ى ضعيفدر زهراو  :گويدابن عدى نيز مى. است

حديث او  ليد بن مسلم ازو تنها و از اهل شام استاو  همچنين ٧. شودحديثش نوشته مى
  . روايت كرده است

  عبدالملك بن عمير
  . روايت كرده استاو  حديث از ٥٣بخارى 

عبدالملك مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته ما أرى له : احمد گفته است
ضعفه أحمد : قال إسحاق بن منصورو قد غلط فی كثير منهاو ديثخمسمائة ح

روى أكثر من مائة حديث تغير حفظه قبل : قال العجلىو مخلط: جدا عن ابن معين
جدا او  قلت روايتشوجود  با: احمد گفته است؛ كان مدلساو: گويدىابن حبان م. موته

همانا در بسياری  و شدحديث داشته با ۵۰۰كنم كه گمان نمی و مضطرب الحديث است
معين  و ابن را تضعيف كردهاو  احمد جدا: گويدابن منصور می. است ها خطا كردهاز آن

اش تغيير حافظه و بيش از صد حديث روايت كرد: است عجلی گفته و مخلط خوانده

                                                 
  . ٥٦٥، رقم ٢٥٧، ص ٦. تهذيب التهذيب، ج ٥
  . ٣٣٣٢، رقم٦٤٧، ص١؛ من له رواية فی كتب الستة، ج٤٩٩٤، رقم٥٩٥، ص٢. ميزان االعتدال، ج٦
  . ٢٩٢، ص ٤. الكامل فى ضعفاء الرجال، ج ٧
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. حافظ نيست او ٨؛عبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ: گويدابوحاتم مى. دنمو
 ٩. اش تغيير كردحافظه و حافظ نبوداو  :ابوحاتم گفته است و ى نبودضرااو  شعبه از

وجود  با ١٠.اندمعروف به تدليس معرفی كرده و را مشهوراو  حجر و ابن ابن عجمی
است كه  »معنعن«ى در صحيح بخاراو  حديث ۴۳مضافاً ضعف جدی كه ابن عمير دارد 

  . دضعيف را تنها به جهت مدلس بودنش دار و حكم منقطع

  عتاب بن بشير الجزرى
  . روايت كرده استاو  از دو حديث امام بخارى

را ترك كرده او  احمد نيز و را ترك كردهاو  ى در آخرابن مهد: است گفتهاحمد 
  ١١. اندرا تضعيف كردهاو  نسائى و ابن سعد. است

  عثمان بن فرقد بصرى
  . روايت كرده استاو  از دو حديثبخارى 

با ثقات : است گفتهدارقطنى . است ى روايت كردهحديث منكر: ويدگمىابوحاتم 
  . را تنها ابن حبان توثيق كرده استاو  ١٢.يتكلمون فيه: است گفتهازدى  و كندمخالفت مى

  عثمان بن الهيثم بصرى
  . روايت كرده استاو  حديث از دهامام بخارى 

 گفتهدارقطنى . حديث روايت نكرده استاو و از  را غير ثبت معرفى كردهاو  احمد

                                                 
  . ٧٦٥، رقم ٣٦٥، ص ٦. تهذيب التهذيب، ج ٨
  . ٥٢٣٥، رقم ٦٦٠، ص ٢. ميزان االعتدال، ج ٩
  . ٤٧، رقم ٣٩؛ التبيين السماء المدلسين، ص ٨٤، رقم ٤١. طبقات المدلسين ابن حجر، ص ١٠
  . ١٩٢، رقم ٨٣، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ١١
  . ٢٩٦، رقم ١٣٤، ص ٧. تهذيب التهذيب، ج ١٢
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  . ابن هيثم را نيز تنها ابن حبان توثيق كرده است ١٣. كثير الخطأ: است

  على بن أبى هاشم بغدادى
  . روايت كرده استاو  چهار حديث ازو بخارى  شيخ بخاری است وا
زيرا در مورد ؛ اندرا ترك كردهاو و مردم  دانمرا صدوق میاو  :ابوحاتم گفته است 

 ابن معين .حديث روايت نكرداو  ازولی ، حديث نوشتاو  ابوحاتم از. قرآن متوقف بود
- می ی رازشت و پستسخن و هر  دؤاد بودهمراه ابن ابیو او  دانسترا ضعيف میاو 

  ١٤. ضعيف است جداًاو  :ازدی گفته است. گفت
او  كسى و ى كه ابن حجر نقل كرده همين استكنيد كل مطلبكه مالحظه میچنان
  . رده استرا توثيق نك

  بن ابی سلمه دمشقىعمرو 
  . روايت كرده استاو  حديث از سهامام بخارى 

او  به حديث: است گفتهحاتم ابوو اندرا ضعيف خواندهاو  ساجىو يحيى بن معين
  ١٥. هم استو در حديثش: گفتهعقيلى و شودىاحتجاج نم

  عمرو بن ابى عمرو 
   .روايت كرده استاو  حديث از يازدهامام بخارى 

احتجاج او  به حديث: است گفتهيحيى . ى نيستقواو  :اندنسائى گفتهو ابوداود
 گفتهجوزجانى . اندرا تضعيف كردهاو  دارمىو يحيى قطانو يحيى بن معين، شودىنم

                                                 
  . ٣١٣، رقم ١٤٣، ص ٧. همان، ج ١٣
  . ٦٣٦، رقم ٣٤٤، ص ٧التهذيب، ج  . تهذيب١٤
  . ٦٣٧٩، رقم ٢٦٢، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٧٠، رقم ٣٩، ص ٨. تهذيب التهذيب، ج ١٥
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  ١٦. مضطرب استاو  حديث: است

  بن عبيد بن باب بصرىعمرو 
  . روايت كرده استاو  بهام يك حديث ازاامام بخارى با 

هميشه عمرو  ١٧؛ يكذبعمرو كان : اندعوف گفتهو عون و ابن حمادو يونس
را او  افرادو اين  بن عبيد با اتفاق ضعيف استعمرو كه خالصه اين. گفتدروغ می

  : روايت كرده استاو  ى كه بخارى ازاما حديث. اندتكذيب نيز كرده

  انداهل جهنمدر جمل مقتول  وقاتل 
حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب

: قلت؟ أين تريد: خرجت بسالحی ليالی الفتنة فاستقبلنی أبوبكرة فقال: قال
ن إذا تواجه المسلما: 6قال رسول اهللا : قال. 6أريد نصرة ابن عم رسول اهللا 
إنه : قال؟ فهذا القاتل فما بال المقتول: قيل. بسيفيهما فكالهما من أهل النار

يونس بن و فذكرت هذا الحديث أليوب: قال حماد بن زيد. تل صاحبهأراد ق
إنما روى هذا الحديث الحسن عن : أنا أريد أن يحدثانی به فقاالو عبيد

احنف بن : اصل اين حديث به اين شكل است ١٨ .األحنف بن قيس عن أبی بكرة
هرگاه : فرمودند 6رسول خدا: گفتابوبكره و رفتمى Αى اميرالمؤمنينقيس به يار

  .  ...اهل جهنم هستند وگيرند هر دهم قرار  مقابل شمشيرمسلمان با  ود

                                                 
  . ١٢٢؛ رقم٧٣، ص ٨؛ تهذيب التهذيب، ج ٦٤١٤، رقم ٢٨٢، ص ٣. ميزان االعتدال، ج ١٦
  . ١٠٨، رقم ٦٤، ص ٨. تهذيب التهذيب، ج ١٧
، ١، ج٧٠٨٣، ح ٢٥٩٤، ص ٦ذا التقی المسلمان بسيفيهما، ج . صحيح بخارى، كتاب الفتن، باب: ا١٨
؛ صحيح مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب اذا تواجه ٦٨٧٥، ح ٢٥٢٠، ص ٦، ج ٣١، ح ٢٠ص

  . ٢٨٨٨، ح ٢٢١٣، ص ٤المسلمان بسيفيهما، ج 
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خواهد ضعيف  است، عمروو او نام نبرده  رااو  مردی که بخاریوجود  اين سند به
 استعمرو  راوی مبهم در اين سند كه است حجر نيز در تهذيب اعتراف كرده و ابن بود
بخارى اين حديث را در جاى . ىبصرمخاطب در اين حديث احنف است نه حسن  و

به » 6پسر عم پيامبر «: به جای، مورد وآن دو در  ديگر از ديگران روايت كرده است
  پسر عم « تعبيرتعبير كرده است در حالی كه مسلم با همان سند با  »هذا الرجل«

  . روايت كرده است »6پيامبر 
بزار  و گر روايت شدهدي كتبو برخی  »مسند احمد«اين حديث از ابوموسى نيز در 

(يعنى حسن بصرى  ١٩. ى جز ابوبكره روايت نكرده استاين حديث را كس: گفته است
  گاه آن را به ابوموسی نسبت داده است.)به اشتباه 

اين  و بخاری چيز بايد توجه داشته باشيم كه گرچه جاعالن اين حديثقبل از هر 
- توجه نكرده هاآنولی ، اندراه انداخته و نقل Αحديث را در مقام طعن بر اميرالمؤمنين 

صدها  و طلحه ،زبير عائشه، المؤمنينها امرأس آنو در اند كه با اين اكاذيب تمام صحابه 
م نبه اهل جه، اندصفين حضور داشته و های جملای ديگر را كه در جنگصحابه

  . هاست اعتقاد به عدالت مزعوم جميع صحابو اين  اندبودنشان فتوا داده
 بيان مراد و با زياده »مسند بزار«در : گويدابن حجر در مقام توجيه اين حديث مى

د نمقتول در جهنم خواه و گند قاتلى دنيا با هم بجنچون براكه اينو آن  شدهوارد 
را در مقامی كه طرف آن: ثانياً و نداردوجود  اين عبارت در مسند بزار: اوال ىلو ٢٠».بود

فرضا آن را قبول كنيم باز عمل : ثالثاً. كندمی رداين زياده مزعوم را  مورد آن بيان كرده
   توان با آن توجيه نمود.نمىتطبيق کرده، × گ اميرالمؤمنين كه آن را به جنبخارى را 

تمام و در  بايد توجه داشته باشيم كه تمام اسانيد اين حديث از حسن بصری است
گاه از  و گاه از احنف اين حديث رااو  .است حديث را معنعن روايت كردهاو  ،آن

                                                 
  . ٢٧، ص ١٣؛ فتح البارى، ج٣٠٧٤، ح ٤٧٩، ص ٨. مسند بزار، ج ١٩
  . ٢٧، ص ١٣، ج. فتح البارى ابن حجر٢٠
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حسن بصری را ابن عجمی مشهور به تدليس  و استگاه از ابوموسی نقل كرده  و ابوبكره
 حجر در طبقات المدلسين و ابن عجمی و ابن حبان نيز مدلس دانسته و ابن استخوانده 

و با  استگرفته آمده حديث میاز هر كه پيش میاو  همچنين. اندكردهوارد  رااو 
حجت او  ارسال: ابن سعد گفته است. كرده استروايت میحديث تدليس از ديگران 

حسن از : اندبزار گفته و ابن مدينی. ضعف استاو  در ارسال: است دارقطنی گفته. نيست
حسن حتی ابوموسی را نديده : اندابوزرعه گفته و ابوحاتم، است ابوموسی حديث نشنيده

ای قرآن نيز مخالف با آيهو آن  ام اسانيد اين حديث ضعيف استصف تمو با اين ١.است
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ن او «: فرمايدخداوند متعال در قرآن می. مخالف است

فان بغت إحداهما على االخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى فأصلحوا بينهما 
خداوند . امر فرموده است با سركشان گبه جن متعال در اين آيه خداوند ٢؛»...أمر اهللا

به جهنم خواهد  رااو  كندهر كه امتثال امر پروردگار و سپس  خود به جنگ امر فرموده
  ؟! افكند

احنف نيز مخالف  و عمل خود ابوبكره وفراوان همچنين اين حديث با احاديث 
ى ارياز و او را  گفتهاو  احنف كه به حسب ظاهر ابوبكره اين حديث را به: است
گ صفين در جن Αجمله اميران لشكر اميرالمؤمنين از ، باز داشته است Αلمؤمنين اميرا
به آن ، اين حديث را شنيده بود، است اگر احنف كه خود از صحابه محسوب شده ٣.بود

  . كردىعمل م
  : گويدىماو  .ه استبه لشكر جمل ملحق شد، گابوبكره براى شركت در اين جن. ١

لما  6عصمنی اهللا بشيء سمعته من رسول اهللا : عن الحسن عن أبی بكرة قال
                                                 

؛ ١٢، رقم ٢٠؛ التبيين السماء المدلسين، ص ٤٨٨، رقم ٢٣٦الی  ٢٣١، ص ٢. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٤٠، رقم ٢٩طبقات المدلسين، ص 

  . ٩. حجرات، ٢
  . ٢٩، رقم ٨٦، ص ٤؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٦٦، ص ١. تاريخ االسالم ذهبی، ج ٣
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 ولو لن يفلح قوم: 6ابنته فقال النبی : قالوا؟ من استخلفوا: هلك كسرى قال
 6فلما قدمت عائشة تعنی البصرة ذكرت قول رسول اهللا : أمرهم امرأة قال
. شنيده بودم مرا حفظ فرمود 6ى كه از رسول خدا خداوند با چيز ١؛فعصمنی اهللا به

؟ ى را رهبر خود قرار دادندچه كس: فرمود 6 حضرت، فات كردوانى كه كسرى زم
ى كه امورش را زن بر عهده قومشود ىهرگز رستگار نم: فرمودند. دخترش را: گفتند
 اقعی لشكرو ديدم كه فرماندهو(، به بصره آمدچون عائشه : ابوبكره گفت. گيرد
ها خود را از آنوا حفظ فرمود (مرمتعال خداوند و ) به ياد اين حديث آمدم.ستاو

  . دور كردم)
 اندالبانى صحيح دانسته و »مستدرك تلخيص«در و ذهبى  سند اين حديث را ترمذى

شود كه ابوبكره از اين حديث استفاده مى. حديث از ديگران نيز روايت شده استو اين 
است به عائشه نين المؤممشاهده نمود اداره امور بر عهده اموقتى  به لشكر جمل ملحق شد

 و آمدهوجود  ها بهپس حديث مورد بحث بعد. جهت اين حديث شريف كنار رفت
جا مهم اين است كه امام بخاری اين در اين. اندرا جعل كردهآن Αدشمنان اميرالمؤمنين

 در صحيحش روايت كرده است Αهای اميرالمؤمنينخبر جعلی را در مقام طعن بر جنگ
كه آن را چه رسد بر ايناست شناخته ابوبكره نمیقطعاً يث را كه اين حدحال آن و

  ابتدا به لشكر و كردشناخت به آن استدالل میمیو اگر  روايت كرده باشد
  . شدالمؤمنين ملحق نمیام

  دستورات  Αهای اميرالمؤمنينبايد توجه داشته باشيم كه در مورد جنگ
بخاری هيچ كدام از آن ولی ، متواتر هستندها آن ازو برخی  استفراوان  6اكرم پيامبر

اخبار که نواصب را  گونهبه نقل اينلذا  و گوشش نشنيده و احاديث را چشمش نديده
  . پناه برده است کندحال میخوش

                                                 
  . ٤٦٠٨، ح ١٢٨، ص ٣ستدرك علی الصحيحين، ج ؛ الم٢٢٦٢، ح ٥٢٧، ص ٤. سنن ترمذى، ج ١
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  .شويمآشنا می×  های اميرالمؤمنينيث در مورد جنگدر زير با برخی احاد

  × های اميرالمؤمنيننصوص اسالمی در مورد جنگ
  : فرمودند 6سول خدا ر

 ال: فقال، عمرو رفقام أبوبك: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلْتُ على تنزيله قال. ١
الحاكم) فاتيناه فبشرناه فلم يرفع به واحمد  عندو( علی يخصف نعلهو لكن خاصف النّعلو

ای تأويل قرآن در بين شما كسی است كه بر اهمان ١؛6رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول اهللا 
پشت  دامعمر هر كوابوبكر . كه من برای تنزيل قرآن جنگيدمجنگد چنان(با مسلمانان متخلف) می

لكن آن فرد كسی است كه ، نه: حضرت فرمودند؟ آن شخص ما هستيد: ندگفتوسر هم بلند شدند 
حاكم ود احم(در نقل . بود 6 اكرم علی مشغول وصله كردن كفش پيامبروكند كفش را وصله می

بشارت او  و بهپس ما به نزد علی رفتيم  :چنين اضافه شده است) اسانيد مختلف عساكر با و ابن
كه اين خبر را از قبل از پيامبر گويا  ونكرد هم با شنيدن اين خبر حتی سر خود را بلند او  ولی، داديم

  . شنيده بود 6
- اخضر بن ابی و بن بشيرالرحمن عبد، خدری ابوسعيد، ابوذر، Α اين حديث را اميرالمؤمنين

 اين حديث را از سه سندهر كدام در حاشيه احمد ارنؤوط  و شعيب ىهيثم. انداخضر روايت كرده
  . اندنيز سند آن را صحيح دانستهو البانی  ذهبى، حاكم و

- چه اشاره کرديم حديث بخاری از ابوبکر را از اصل نيز تکذيب میاين حديث مضافا به آن

  برای تأويل قرآن, با مسلمين خواهد بود.× را جنگ اميرالمؤمنين کند ؛ زي

                                                 
، ٣٨٥، ص١٥؛ صحيح ابن حبان، ج١١٧٩٠و ١١٣٠٧و ١١٢٧٦، ح ٨٢و ٣٨، ص ٣. مسند احمد، ج ١
؛ المستدرك ٣٢٠٧٣، ح٣٧٠، ص ٦، ج ٨٥٤١و ٨٥٤٠، ح ١٥٤، ص ٥؛ سنن الكبری نسائى، ج ٦٩٣٧ح

 ١٠با بيش از  ٤٥٥الى  ٤٥١ص، ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٤٦٢١، ح ١٣٢، ص ٣علی الصحيحين، ج 
، ٥؛ احاديث صحيحه البانی، ج ١٣٣، ص٩، ج ٢٤٤، ص ٦، ج ١٨٦، ص ٥سند؛ مجمع الزوائد، ج 

  . ٢٤٨٧، ح ٤٨٦ص
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مع  القاسطينو المارقينو بقتال النّاكثين 6أمرنی رسول اهللا : ب قالوأيعن أبی. ٢
گ با اصحاب را به جن Αاميرالمؤمنين  6در اين حديث كه الفاظ مختلف دارد رسول خدا  ١؛عليٍ
  . امر فرمودند ى آن حضرترا نيز به همراهاصحاب و  امر فرمودندن اونهر و صفين و جمل

  ،ابوسعيد، ابوايوب، ابن عباس، Αز اميرالمؤمنين افراوان اين حديث با اسانيد 
  . جابر روايت شده است و سعد بن عباده، ابن مسعود، عمار، ابورافع، سلمهام

 Αت اميرالمؤمنين يروا رجالاو  خود و سه سند از هفت سند هيثمى صحيح است
چنين سند همکه صالحی شامی نيز رجال آن را ثقات دانسته است. چنان را ثقات دانسته

، ثابت شده كه اهل جمل: گويدابن حجر مى. صحيح است Α ى نيز از اميرالمؤمنينبالذر
  دليل آن حديث على است كه و، ظالم بودند و بغاتن اونهر و صفين
حديث را نسائى در و اين  ».امين امر شدهمارقو قاسطين، به جنگ با ناكثين«: فرمايدمى
  ٢». ...اندطبرانى روايت كرده و بزار و »حصائص«

آيا به ياد داری كه بارى «: در روز جنگ جمل به زبير فرمودند Αاميرالمؤمنين. ۳
ستم  و هنگام بر من ظلمو آن  با من جنگ خواهى كرد وت«: فرمودند وبه ت 6 پيامبر
  ٣. »لى فراموش كرده بودمو، رى به يادم آمدآ«: زبير گفت» اى؟كرده

                                                 
، ٨؛ معجم االوسط، ج ١٠٠٥٤و ١٠٠٥٣، ح ٩١، ص ١٠، وج ٤٠٤٩، ح ١٧٢، ص ٤. معجم الكبير، ج ١

، ٢٦، ص ٣، ج ٦٠٤، ح ٢١٥ ، ص٢؛ مسند بزار، ج ٩٤٣٤، ح ١٦٥، ص ٩، ج ٨٤٣٣، ح ٢١٣ص 
، ٢؛ انساب االشراف، ج ١٦٢٣، ح ١٩٤، ص ٣، ج ٥١٩، ح ٣٩٨، ص ١؛ مسند ابويعلى، ج ٧٧٤ح
؛ ١١١٧، ص ٣؛ االستيعاب، ج ٤٦٧٥. ٤٦٧٤، ح ١٥٠، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣٧٤ص

 ٤٦٨، ص ٤٢؛ تاريخ بن عساكر، ج ٢٣٧و ٢٣٤، ص ٧، ج ٢٣٥، ص ٦، ج ١٧٦، ص ٥مجمع الزوائد، ج 
  سند.  ١٢، با ٣٣٨، ص ٧، از طبرى؛ البداية والنهايه، ج ٣١٧٢١سند؛ كنز العمال، ح  ١٣با  ٤٨٢الى 
 . ٤٤، ص ٤. تلخيص الحبير، ج ٢

؛ تاريخ الكبير ٢٠٤٣٠، ح ٢٤١، ص ١١؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٧١٩، ص ٨شيبه، ج . مصنف ابن ابی٣
؛ ٥٥٧٧الی  ٥٥٧٣، ح ٤١٢، ص ٣صحيحين، ج ؛ المستدرك علی ال١٦٥، رقم ٢١، ص ٩بخاری، ج 

؛ ٢٦٨، ص ٧؛ البدايه والنهايه، ج ٤٦٥٥، ص١٣؛ فتح البارى، ج ٤١٠، ص ١٨تاريخ ابن عساكر، ج 
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ابن ، دؤلی ابواسود، ابوبكره، ابن عباس را×  مناشده اميرالمؤمنين و اين حديث
، حكم بن عتيبه، قتاده، عبدالسالم، حازمقيس بن ابی، اسودابوحرب بن ابی، ابوليلی
سند آن البانی  وذهبى ، حاكم، اندكردهروايت اسود بن قيس از مردی  ومازنى  وهابوجر

 اسانيد متعدد برای آن نقل كرده و ن را محفوظ دانستهآكثير  و ابن انددانسته را صحيح
شريف اين حديث برای دو سند باز بخاری  ...وو ذهبی عقيلی  یهاولی بنابر نقل، است

د اين خبر را اين يكنكه شما مالحظه میبا اين ١.را تضعيف كرده استو آن نقل كرده 
تنها برای هر سعی كرديم و ما  د دارددعاسانيد صحيح مت واند فراد روايت كردههمه ا

، ولی باز بخاری در تاريخش سعی کرده آن را ضعيف در ذكر كنيمصراوی يك م
  .معرفی نمايد!

 6 اكرم مستفيض با الفاظ مختلف ثابت شده كه پيامبر و همچنين در اخبار مسلم. ٤
  اين خبر با اسانيد مختلف از  ٢.اندجنگ برحذر داشتهاز اين را المؤمنين عائشه ام
، ذهبی، حاكم، است س روايت شدهوطاوو ابورافع، ابن عباسسلمه، ام، المؤمنين عائشهام

                                                                                                                            
؛ ٦٦٦، ح ٣٠، ص ٢مسند ابويعلى، ج ؛٢٠٠، ص ٥؛ تاريخ طبرى، ج٢٣٥، ص ٧مجمع الزوائد، ج 
 ٥٩، ص ١؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٥٣٦و ٤٥٣٥و ٤٥٣٠الی  ٤٥٢٨، ح ٣٩٥، ص ١٢مطالب العاليه، ج 

 ؛ االصابه وتهذيب التهذيب و... .٢٦٥٩، ح ١٥٨، ص٦؛ احاديث صحيحه البانی، ج ٦٠و

، رقم ٣٥، ص ٣؛ ضعفاء الكبير عقيلی، ج ٥٢٤٩و ٤٥٤٣، رقم ٤٨٨، ص ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ١
 .١٤٠٣، رقم ٤٣١، ص ٥؛ تاريخ الكبير بخاری، ج ١٠٢٩و ٩٩٠

، ٨؛ مسند ابويعلى، ج ٢٧٢٤٢و ٢٤٦٩٨، ح ١٤٠و ٧٨، ص ٧، ج ٢٤٢٩٩، ح ٥٢، ص ٥حمد، ج . مسند ا٢
، ٥٣٦، ص ٧، وج ١٩٦١٧و ١٩٣٦١،ح٢٦٥و ٢٦٠، ص ١٥شيبه، ج ؛ مصنف ابن ابی٤٨٦٨، ح ٢٨٢ص 

؛ ٢٣٤، ص ٧، ج٢٣٤، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ١٧٨، ص ٥، ج ٤٥٩، ص ٤؛ تاريخ طبرى، ج ٣٧٧١ح 
؛ مسند بزار، ١٠٦٩، ح٨٩١، ص ٣؛ مسند ابن راهويه، ج٢٧٣٢، ح ١٢٦ص  ،١٥صحيح ابن حبان، ج 

، ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٩٩٥، ح٣٣٢، ص ١؛ معجم الكبير، ج ٣٨٨١، ح ٣٢٦، ص ٩ج
، ١؛ احاديث صحيحه البانی، ج ٥٥، ص ١٣؛ فتح البارى، ج ١٧٧، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٢٩ص

  . ٤٧٤، ح ٤٧٣ص 
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  . اندناگون از آن را صحيح دانستهواسانيد گ ارنؤوط و شعيب البانی، ابن حجر، هيثمی
حاال سبب . ها را نديده استآنديگر كه متأسفانه چشم امام بخاری فراوان اخبار  و

 كه غيرديگر در اين موضوع را فراوان اخبار  و بخاری هيچ يك از اين اخبارچه بوده كه 
احاديث خالف ولی ، است در صحيحش روايت نكرده، انداحد از صحابه روايت كردهو

  . !ذكر كرده است Αمسلمات را در مقام طعن بر اميرالمؤمنين  و قرآن

  کندکسی جز کافر شک نمی× های اميرالمؤمنين گدر باره جن
ى هاگى در مورد جندقت داشته باشيم كه از جابر بن عبداهللا انصار و بايد

ى على كسى جز هادر مورد جنگ: گفتپاسخ در و او  سؤال كردند Αاميرالمؤمنين 
ى اين خبر را در شرح ذهب. ح استيد صحين خبر بدون تردسند اي ١.كندكافر شك نمى

در صحيحش و مسلم  كه سويد ثقه استحال آن واست ال سويد بن سعيد ذكر كرده ح
را او  ى كتابلو، اندز کردهرا تضعيف نياو  گرچه، روايت كرده استاو  حديث از ٥٣

البته اخبار در . اين حديث را به صورت سماع روايت كرده استو او  اندصحيح خوانده
اخبار بيشتر در اين » هاابن تيميه امام سلفی« در كتابو ما است فراوان اين موضوع 

  ايم.موضوع را ذکر کرده

  فضيل بن سليمان نميرى
  . روايت كرده استاو  حديث از ٢١امام بخارى 
 ابوداود. شودحديثش نوشته نمىو ارزشى ندارد و ثقه نيستاو  :گويدابن معين مى

ابوزرعه لين و ى نيستقواو  :اندهنسائى گفتو ابوحاتمو اندرا تضعيف كردهاو  قانع و ابن
را منكر الحديث او  صالح جزره. است كردهحديث روايت نمىاو  عبدالرحمن ازو دانسته

                                                 
 . ٣٦٢١، رقم ٢٥٢، ص ٢؛ ميزان االعتدال، ج ٤٤٤، ص ٤٢ساكر، ج . تاريخ ابن ع١
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كسى جز ابن و ١. ى بن عقبه احاديث منكر روايت كرده استاز موس: است و گفته دانسته
ه در صحيح بخارى از موسى بن عقباو  حديث يازدهو را توثيق نكرده استاو  حبان
  . است

  : در صحيح بخارى حديث ذيل استاو  از جمله روايات

   6پيامبر اکرم  گوشت ذبح شده برای بت براكل نسبت  وبخارى 
از ابن عمر نقل کـرده کـه    است 6گ بر پيامبر اکرم بخارى در خبرى كه تهمت بزر

. ولـی  انـد خـورده ده میشذبح ها برای بت از گوشتی کهقبل از بعثت  6پيامبر اکرم گويا 
خود سعی کرده معنای اين تهمت بزرگ را بر عکس قرار دهد، ولی اول  بخاری در خبر

مـتن  و در داری برداشـته  دست از امانت هم واگر دقت شود هم نتوانسته اين کار را بکند 
را کنـار  خبـر کـذب    وتوانست به راحتی ايـن افسـانه   که میکاری کرده، با اينخبر دست

اش را زيـر  داریامانـت  ورد نکند، ولی به جـای ايـن کـار خـود     صحيحش واو در گزارد 
   سؤال برده است.

  کاری نموده است:متنی که بخاری دست. ۱
لقی زيد بن  6أن النبی : عبد اهللا بن عمرعن  عن سالم ...فضيل بن سليمان ...

الوحی فقدمت إلى النبی  6بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبی عمرو 
إنی لست آكل مما تذبحون على : فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد سفرة 6

كان يعيب على عمرو زيد بن ن او  .ال آكل إال ما ذكر اسم اهللا عليهو أنصابكم
أنبت لها و أنزل لها من السماء الماءو الشاة خلقها اهللا: يقولو قريش ذبائحهم

همانا  ٢؛عظاما لهإو إنكارا لذلك. من األرض ثم تذبحونها على غير اسم اهللا
                                                 

  . ٥٣٦، رقم ٢٥٣، ص ٨. تهذيب التهذيب، ج ١
، ١٣٩١، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب مناقب االنصار، باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ج ٢
  .٥٤٩٩، ح ٢٠٩٥، ص ٥، وكتاب ذبائح والصيد، باب: ما ذبح علی النصب واالصنام، ج ٣٨٢٦ح
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را در بلدح (مکانی در نزديک مکه) قبل از بعثت ديد، پس به عمرو زيد بن  6پيامبر 
داری نمود، سپس زيد آن خود حضرت از خوردن وشد آورده  سفره 6نزد پيامبر 

از چيزهايی  و همچنينکنيد های خود ذبح میچه شما برای بتگفت: من از آن
کنيد، نخواهم خورد. همانا زيد بر قريش دا ذبح میهايی) که بدون نام خ(گوشت

گوسفند را خدا  گفت:میمقام انکار عملشان و در گرفت می ذبح کردنشان را عيب
زمين الف رويانيد، با اين حال شما آن و از برای وی از آسمان آب فرستاد  وآفريد، 

  د.يکنرا برای غير خدا ذبح می
هستند. ثانيا:  6ابر اين خبر مخاطب زيد پيامبر اکرم : بناوال کنيدکه مالحظه میچنان

کاری ناقص، لذا نتوانسته ادامه کاری کرده، ولی دستبخاری در متن اين خبر دست
متن کاری ، ولی در نقل دوم از دستاش پنهان بماندکاریخبر را تغيير دهد تا دست

   ل کرده است:که وارد شده، نقاين افسانه را چنانو واقعيت  خودداری کرده
  :اما متن کامل اين خبرکذب .۲
. .. ولِ اللَّهسر نثُ عدحي اللَّه دبع عمس أَنَّه مالنِى سر6أَخْب  نب دزَي ىلَق أَنَّه

، الْوحى 6بنِ نُفَيلٍ بِأَسفَلِ بلْدحٍ، وذَاك قَبلَ أَن ينْزَلَ علَى رسولِ اللَّه عمرو 
 ولُ اللَّهسر هإِلَي مقَالَ إِنِّى الَ آكُلُ  6فَقَد ا، ثُمنْهأْكُلَ مي ى أَنفَأَب ،ما لَحيهةً ففْرس

هلَيع اللَّه ماس را ذُكمالَ آكُلُ إِالَّ مو ،لَى أَنْصَابِكُمع ونحا تَذْبم6همانا پيامبر  ١؛م 
 برای زيد سفره 6خدا و رسول از بعثت در بلدح مالقات کرد را قبل عمرو زيد بن 

من از رد که در آن گوشت بود، زيد از خوردن آن خودداری نمود، سپس گفت: آو
  كنيدهای خود ذبح میكه شما برای بت )گوشتیيزی (چ

  خورم که اسم خدا را برای آن ذکر کرده باشند.يزی میتنها از چ و من خورمنمی
                                                 

؛ ٥٤٩٩، ح٢٠٩٥، ص ٥. صحيح بخارى، كتاب ذبائح والصيد، باب: ما ذبح علی النصب واالصنام، ج ١
؛ ٨١٨٩، ح ٥٥، ص٥؛ سنن الكبرى نسائى، ج ٦١١٠و ٥٦٣١و ٥٣٦٩، ح ٦٨، ص ٢مسند احمد، ج 

  .٤٧، ص ١٢؛ صحيح بن حبان، ج ٣٨٠، ص ٣طبقات الكبرى، ج 
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هم از آن  واند کردهها ذبح میهم برای بت نيز 6اکرم  پيامبرگويا خبر  دوبنابر اين 
  است. 6اين خبر به پيامبر اکرم  واند؛ زيرا خطاب زيد در هر دخوردهمی

را كه در سندش محمد بن عمرو بن  ىگرحديث دي، ذهبى بعد از نقل اين حديث
به ، استثه روايت كرده از زيد بن حار علقمه است اهل خطا بوده و تضعيف نيز شده،

محققش سند  و اندى را براى بت ذبح كردهگوسفند 6اين معنا كه به همراه رسول خدا 
در رد اين او  كند كهى از ابراهيم حربى نقل مىپس ذهبس. آن را حسن دانسته است

خود آن  و ها منع كردزيد را از لمس كردن بت 6رسول خدا : گفته استحديث 
 شود كه به بتى مىراض چگونهپس ، نبوت آن را لمس نكردحضرت نيز قبل از 

خن رد با نقل اين سى گرچه ذهباين حديث را  ١.اين محال است، ذبح كند گوسفند
، اندداده 6به هر حال ثابت است كه اين نسبت زشت را به رسول خدا ولی ، كرده است

  . لى ذهبى در مورد حديث مورد بحث ما سكوت كرده استو
 گتهمت بزراين حديث بايد دقت داشته باشيم كه ابن عمر كه راوى اين در مورد 

در  پس از کجا آن را ديده و شنيده است؟! ثانيا: ،او بعد از بعثت به دنيا آمدهاوال:  است
غلط به جامعه مسلمين  و احاديث را اشتباه برداشت كردهفراوان او تاريخ ثابت شده كه 
چند به . خواهد بوداو  فهمىاين نوع كج ای ازنمونه طعاًقنيز  خبرو اين  منتقل كرده است

  : كنيمىاز فهم غلط ابن عمر اشاره م نمونه
اشربوا حتى و إن بالال يؤذن بليل فكلوا: قال 6 عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا. ١

ر ماه همانا بالل شبانه (قبل از طلوع فجر د: اندفرموده 6يعنی پيامبر  ٢؛ينادی ابن أم مكتوم
ام كه ابن بآشاميد تا اينوگويد) بخوريد اذان میاو  گويد پس (زمانی كهرمضان) اذان می

                                                 
  . ٦، رقم ١٣٤، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ١
 ٦٢٠و ٦١٧، ح ٢٢٣، ص ١. صحيح بخارى، كتاب االذان، باب: اذان االعمی اذا كان له من يخبره، ج ٢
. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب ٧٢٤٨، ح ٢٦٤٨، ص ٦وج  ٢٦٥٦و ١٩١٨، ح ٩٤٠، ص ٢وج ٦٢٢و

  با سه سند و... .  ١٠٩٢، ١٢٨، ص ٣بيان ان الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر، ج 
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  .مكتوم اذان بگويد
المؤمنين از ام، نسبت داده است 6 اكرم به پيامبر آن را در مورد اين حديثی كه ابن عمر به اين نوع

 : گفتو او عائشه سؤال شد 

اشربوا حتى يؤذن و مكتوم ينادی بليل فكلوا امصحيحه) إن ابن وغلط ابن عمر ( 
، گويدمكتوم شبانه اذان میام صحيح اين است كه ابن . ابن عمر غلط كرده است ١؛بالل

  . بآشاميد تا زمانی كه بالل اذان گويدوبخوريد 
  . اندسند اين حديث را صحيح دانسته »۲۳۷ص ، ۱ج ، ارواء الغليل«البانى در  و هيثمى
 أوتر ما قالت لعله توترين ساعة أي: المؤمنين أم لعائشة قلت قال يزيد بن األسود عن
 بـالل  مؤذنـان  6 اهللا لرسـول  وكان قالت الفجر يطلع حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى

 ضرير رجل فإنه واشربوا فكلوا عمرو أذن إذا 6 اهللا رسول فقال مكتوم أم بن وعمرو
 6پيـامبر   ٢؛ يصـبح  حتـى  يـؤذن  ال البـال  فـإن  أيديكم فارفعوا بالل أذن وإذا البصر

بخوريد و بآشاميد همانا او نابينا است و هر وقت بالل  فتمکتوم اذان گابن ام یفرمودند: وقت
 شـعيب  .گويـد اذان گفت از خـوردن دسـت بـردارين همانـا بـالل تـا صـبح ندميـد اذان نمـی         

  است.ته و البانى به شرط مسلم صحيح دانسصحيح  بدون شرط اين حديث را ارنؤوط
 أم بـن  أذن إذا:  سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول قال قالت خبيب بنت أنيسة
البانى اين سند را بـه شـرط    ٣؛ تشربوا وال تأكلوا فال بالل أذن وإذا واشربوا فكلوا مكتوم

  .نداصحيح دانسته بدون شرط شعيبشيخين و 

                                                 
؛ فتح البارى، ج ١٥٤، ص ٣به نقل از سه صحابه؛ مجمع الزوائد، ج  ٣٨٣و ٣٨٢، ص ١بيهقى، ج  . سنن١
  از ابراهيم بن سعد و غيرش. ١٨٩١، ح ٤٩٢، ص ٢مصنف عبدالرزاق، ج . ٨٥، ص٢
صحيح ابن ؛ ۱۵۲۳, ح ۸۵۹, ص ۳؛ مسند ابن راهويه, ج ٢٥٥٦١، ح ١٨٥، ص ٦مسند احمد, ج . ٢

  .۲۳۶, ص ۱ارواء الغليل, ج  ؛ ٢٥١، ص ٨ابن حبان، ج  ؛ صحيح٢١١، ص١خزيمه، ج 
، ١صحيح ابن خزيمه، ج ؛ ۱۱, ص ۲؛ سنن نسائی مجتبی, ج ٢٧٤٨٠، ح٤٣٣، ص ٦مسند احمد, ج . ٣
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 واشـربوا  فكلوا بليل اديين مكتوم أم ابن إن: 6 اهللا رسول قال: قال ثابت بن زيد عن
در سند اين خبر واقـدى اسـت، ولـى در شـواهد ايـن سـند نيـز صـحيح          ١؛ بالل ينادي حتى

  است.
لذا ، نابينا بودابن ام مكتوم اند نيز به آن تصريح فرموده 6که روشن است و پيامبر اکرم چنان

ری چنين خبر غلط را كنيد كه بخاشما مالحظه میولی ، تشخيص دهددميدن صبح را  هتوانستنمی
نيز  ابن حجر. مسلم و همچنين كرر در صحيحش روايت كرده استبه طور م بدون توجه اين همه

  .مفصل بيان كرده استتا حدودى اين واقعيت را 
يعتمر فی  6أكان رسول اهللا : بن عمراعروة بن الزبير انه سأل و عن مجاهد. ٢

اهللا أبا عبد الرحمن ما اعتمر  يرحم: نعم فأخبر بذلك عائشة فقالت: قال؟ رجب
از ابن  ٢؛ اعتمر رسول اهللا فی رجب قطو ما  معه يهو عمرة اال 6رسول اهللا 

ابن عمر ؟ داددر ماه رجب عمره انجام می 6 اكرم عمر سؤال كردند كه آيا پيامبر
را ابن عمر خدا : گفت وا والمؤمنين عائشه گفتند اين خبر را به ام. آری: گفت
كه من همراه آن حضرت بودم مگر اين، ای انجام ندادهيچ عمره 6امبر پي. ببخشد

   .هرگز آن حضرت در ماه رجب عمره انجام ندادو

  سند اين خبر را صحيح دانسته است.ارنؤوط شعيب 

او  ميت با گريه اهلش بر: كردندروايت مىبن خطاب عمر  و چنين ابن عمرهم. ٣
اين  6رسول خدا ، ى خطا كردندلو، نيستند كاذب وآن د: گفتعائشه . شودىعذاب م

                                                                                                                            
  .۲۳۷, ص ۱ارواء الغليل, ج ؛ ٢٥١، ص ٨؛ صحيح ابن حبان، ج ٢١٠ص
   . ٢٠٩، ص ٤طبقات الكبرى ابن سعد, ج . ١
كتاب  ، و١٧٧٦و ١٧٧٥، ح ٣٦٠، ص ٢، ج 6ة، باب: كم اعتمر النبي . صحيح بخارى، كتاب العمر٢

؛ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان ٤٢٥٣و ٤٢٥٢، ح ١٥٥٢، ص٤المغازی، باب: عمرة القضاء، ج 
  . ٦١٢٦و ٥٤١٦، ح٧٢، ص ٢؛ مسند احمد، ج ١٢٥٥، ح ٦١، ص ٤وزمانهن، ج  6عمر النبي 
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   ١.  ...سخن را در مورد يهود فرمودند
عائشه . روز است ۲۹ماه : فرمودند 6رسول خدا : گويدىهمچنين ابن عمر م .۴
  روز ۲۹ماه گاه : فرمودند 6حضرت . استرا بيامرزد توهم كرده او  خدا: گفت

  . يكى را صحيح دانسته است و را حسناين خبر دو سند  ارنؤوط شعيب ٢. شودىم
و حديث  است 6ى موارد از برداشت غلط ابن عمر از احاديث رسول خدا رخاين ب

 .اعمال است گونهباالتر از اين 6شأن رسول خدا  و روايت شدهاو  مورد بحث نيز تنها از
جا ذکر پاسخی هم آن و در شرح حال بخاری نيز مختصری به اين حديث اشاره داشتيم

  . شد

  فليح بن سليمان
  . روايت كرده استاو  حديث از شصتامام بخارى بيش از  

را او فراوان ابن معين . ضعيف استو قوی نيستاو  :اندنسائی گفتهو ابوحاتم، ابن معين
پرهيز شود  بايد از حديث سه نفر: است و گفته داشته استاو  تأكيد بر ضعفو كردهتضعيف می

  به فليح: است ابوداود گفته. دانستيمرا متهم میاو  :وكامل گفته استاب. هاستكه فليح يكی از آن
اله و: طبری گفته است ٣.است برادرش را ضعيف دانستهو ابن مدينى فليح. شود احتجاج نمودنمی

المنصور على الصدقات النه كان أشار عليهم بحبس بنی حسن لما طلب محمد بن عبداهللا 
به منصور مشورت او  زيرا؛ اسی فليح را مأمور صدقات قرار دادمنصور خليفه ظالم عب؛ بن الحسن

                                                 
، ٤٣٢، ص١ : يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، ج6النبي  . صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب: قول١

؛ كتاب الجنائز، باب الميت ٢٨١، ص ٦؛ مسند احمد، ج ٣٧٥٩ و ١٢٩١ و ١٢٩٠ و ١٢٨٧ ١٢٨٦ح 
، ص ٤؛ سنن نسائى به شرح سيوطى، ج٩٢٨ ، ح٦٤١ ، ص٢ يعذب ببكاء اهله عليه، صحيح مسلم، ج

١٨ .  
، ٩؛ فتح البارى، ج ٢٠١٠٩و ٢٤٢٩٢، ح ٥١، ص ٦، ج ٥١٨٢و ٤٨٦٦، ح ٣١، ص ٢. مسند احمد، ج ٢

  . ٢٣٩ص 
  . ٦٧٨٢، رقم ٣٦٥، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٥٥٣، رقم ٢٧٣، ص ٨. تهذيب التهذيب، ج ٣
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 ١. اندرا در ضعفا ذكر كردهاو  عقيلىو نسائى. را حبس كند Α داده بود كه فرزندان امام حسن

  : در صحيح بخارى حديث ذيل استاو  از جمله احاديث

  خليل بودن ابوبكر وها بستن در
سعيد الخدری بسر بن سعيد عن أبی حنين عنعن عبيد بن  حدثنا فليح...... 
بين ما عنده فاختار ما و إن اهللا خير عبدا بين الدنيا: فقال 6خطب النبی: قال

إن يكن اهللا خير ؟ ما يبكی هذا الشيخ: بكر فقلت فی نفسیوفبكى أب. عند اهللا
 العبد وه 6بين ما عنده فاختار ما عند اهللا فكان رسول اهللا و عبدا بين الدنيا

 فی صحبته ييا أبا بكر ال تبك إن أمن الناس عل: بكر أعلمنا قالوبكان أو
لكن أخوة و كنت متخذ خليال من أمتی ألتخذت أبا بكر ولو ماله أبی بكرو

 6پيامبر  ٢؛مودته ال يبقين فی المسجد باب إال سد إال باب أبی بكرو اإلسالم
و آخرت مخير نمود  و ای را بين دنياخداوند بنده: ضمن آن فرمودند وخطبه خوانده 

با خودم  و منابوبكر با شنيدن اين سخن گريه كرد . بنده آخرت را اختيار كردآن 
آخرت مخير كرده وای را بين دنيا خداوند بنده !كندچرا اين شيخ گريه می: گفتم
(متوجه شدم . ر كرده (پس اين چه جای گريه دارد)بنده آخرت را اختياو آن  است
. ابوبكر داناترين ما صحابه بود كه متوجه اين مطلب شدواست  6بر ) آن بنده پيامكه

نفس  در کسی که بيش از همه بر منهمانا ، گريه مكن، ای ابوبكر: فرمودند 6پيامبر 
آن ابوبكر حتماً ، گرفتماگر من كسی را خليل می. ابوبكر است منت دارد،مالش و
همه را ودربی باقی نماند در مسجد هيچ . ولی برادری اسالم (كافی است)، بود

                                                 
  . ١٥٢٢، رقم ٤٦٦، ص ٣؛ الضعفاء الكبير، ج ٤٨٦، رقم ٢٢٦. الضعفاء والمتروكين نسائی، ص ١
، ٣، ج٤٦٦، ح ١٧٧، ص ١ة والممر في المسجد، ج . صحيح بخارى، كتاب الصالة، باب: الخوخ٢
، ٤بكر، ج ؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابی٣٩٠٤و ٣٦٥٤، ح ٣٣٧ص
  . ١٨، ص ٣؛ مسند احمد، ج ٣٧٤٠و ٣٧٣٩، ح ٢٦٩، ص ٥؛ سنن ترمذی، ج ٢٣٨٢، ح ١٨٥٤ص
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  . ببنديد به جز درب منزل ابوبكر
  . اضح البطالنو متن آن و مضطرب است و متن اين حديث ضعيف و سند

اختلف فيه  و اين سياق غير محفوظ است: است دارقطنى در مورد اين حديث گفته
  . يعنی راوی آن تنها فليح است ١؛ى فليحعل

لى در بعضى اسانيد به جاى فليح و، يف استضعاو  راوى اين حديث فليح است كه
راوى اصلى فليح : اوال زيرا؛ آن نيز ضعيف استو سند  مالك بن انس ذكر شده است

حال ، راوى از ابوسعيد خدرى عبيد بن حنين است، در سندى كه مالك است: ثانياً. است
ولی در ، عبيد حديث را از بسر بن سعيد روايت كرده است، گرهاى ديكه در سندآن

 ءرا جزاو  ىهيچ كسكه حال آن. است شده عبيد راوى از ابوسعيد خدرى، سند مالك
از  »معنعن«تنها همين يك حديث را آن هم  وا و سعيد خدرى نخواندهوراويان از اب

سعيد بن معلى را اسم برده حجر در شرح حالش ابو و ابن سعيد خدرى روايت كردهواب
از ابوسعيد او  اين حال بيان نكرده كهو با  ه استحديث روايت كرداو  كه عبيد از

 ،در بعضى سندها. منقطع است و پس اين سند مرسل. خدرى نيز حديث شنيده باشد
اند كه راوى آن نيز فليح بسر با هم از ابوسعيد خدرى روايت كرده و حديث را از عبيد

  . است
اين لفظ تنها . ه مكنگرياى ابوبكر : نداهفرمود 6حضرت . ١: اما اضطراب در متن

  . نداردوجود  گرجاى ديو در  ى آمدهدر همين روايت بخار
ى خبر از شخص 6رسول خدا ، به اين شيخ چه شده است: در دلش گفتى راو. ۲
  . نداردوجود  ديگرى هااين سخن در متن . ...دهدمى

در  ...دهداز شخصى خبر مى 6رسول خدا ، به اين مرد نگاه كنيد: مردم گفتند. ۳
  . نداردوجود لفظ متناقض  وهاى ديگر هيچ كدام از اين دلفظ
.  ...بدهداو  چه خواست بهكه از زيبايهاى دنيا هرى را مخير كرد اينخداوند بنده. ۴

                                                 
  . ٣٤٩. مقدمه فتح البارى، ص ١
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  . نداردوجود  كه در عبارت ديگر اين سخنحال آن
  . داردنوجود  گرى ديلفظ در متنهاو اين ... مادرمان به فدايتو پدر: ابوبكر گفت. ۵
پروردگارم خليل ى را غير از اگر كس.  ...گرفتمى را خليل مىاگر از امتم كس. ۶
  . عبارت نيست ودر لفظ ديگر هيچ كدام از اين د.  ...گرفتممى

عمر نقل ورخورد ابوبکر که در روايت گذشته که بخاری از ابودردا در ب. حال آن۷
اند: اگر خداوند ابوبکر ده بودند که فرمودهنسبت دا 6به پيامبر اکرم کرد در نقل طبرانی 

  دادم.را خليل قرار میاو  را صاحبم نخوانده بود، من
كه بسته مگر اين، هيچ باب بر مسجد نماند: است در بعضى سندها گفته شده. ۸
 . ده استوارد ش.. .هيچ خوخه نماند: كه در بعضى ديگرحال آن، شود

  . ىلكن خلت اسالم: گرد ديدر سن. مودت اسالمى و لكن اخوت. ۹
اضطراب متن احاديثى است كه تنها بخارى در صحيحش روايت  و اين اختالف

  . كرده است
  : ى اين حديث را با سند ذيل نيز روايت كرده استهمچنين ترمذ

عوانة عن عبد الملك وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا أب 
   ١.  ...أبيهبن عمير عن ابن أبى المعلى عن 

  جهالت ابن دليلسند اين حديث را به  »مسند احمد«در حاشيه ؤوط شعيب ارن
بايد دقت داشته باشيم كه متن اين حديث خيلى متفاوت . المعلى ضعيف دانسته استابى
بن عمير تضعيف  عبدالملک سنداين در آن نيست همچنين در  بستن خوخهمضافاً . است

 صحابى ازعنوان ى بن لوذان نيز كه به المعلواب و گذشت كه شرح حالشچنان؛ شده است
: هيثمى پس از نقل حديثى گفته است. مجهول است، اين حديث روايت شدهاو 

                                                 
، ٢١١، ص٤، ج ١٥٩٦٤، ح ٤٧٨، ص ٣؛ مسند احمد، ج ٣٧٣٩، ح ١٦٩، ص ٥. سنن ترمذى، ج ١
  . ١٧٨٨٥ح
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  ٢. نيز تنها فرزند مجهولش استاو  راوى از ١. شناسمابوالمعلى را نمى
  : حديث مورد بحث با لفظ دوم ابوسعيد از ابن عباس نيز روايت شده است

فی مرضه الذی مات فيه  6خرج رسول اهللا : ة عن بن عباس قالعن عكرم
: أثنى عليه ثم قالو عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر ثم حمد اهللا عزوجل

كنت  ولو ماله من أبی بكر بن أبی قحافةو إنه ليس من الناس أمن علی بنفسه
كل  لكن خلة االسالم أفضل سدوا عنیو متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال

  ٣. خوخة فی المسجد غير خوخة أبی بكر
و  على بن عبداهللا، سعيد بن مسيب، در سند اين حديث عكرمه است كه ابن عمر

اين حديث او  كسى هم جز و بستبه ابن عباس دروغ مىاو  اند كهشهادت دادهديگران 
نيز  »فسهنو« »أمن من ماله«در اين روايت بر مضافاً . را از ابن عباس روايت نكرده است

 »خلت و خليل«عباس تنها مسأله  و ابن چنين در اكثر روايات عكرمههم. اضافه شده است
  . نداردوجود  باقى و ذكر شده
 اند: ابوبکر با مال وحضرت فرمودهگويا يک نقل بخاری  چنين در اين نقل وهم

ا ثابت تواند باطل بودن اين خبر رخود به تنهايی میو اين نفسش بر من منت گذاشت، 
بر آن حضرت منت ندارد بلکه  و کسیاولی بر مؤمنين هستند  6کند؛ زيرا پيامبر اکرم 
  هستند که بر ديگران منت دارند. 6پيامبر اکرم  اين خداوند متعال و

  : چند نكته ديگر در مورد اين حديث قابل ذكر است
ه فرمود 6بايد توجه داشته باشيم كه حديث خلت كه حضرت : موضوع خلت. ١

                                                 
  . ٢٠٦، ص ١٠. مجمع الزوائد هيثمی، ج١
  . ٨٧٢٦، رقم ٢١٨، ص ١٢؛ تهذيب التهذيب، ج٤٠٢، ص ٣بن حجر، ج ا . االصابه٢
، ٣، ج٤٦٧، ح ١٧٨، ص ١. صحيح بخارى، كتاب الصالة، باب: الخوخة والممر في المسجد، ج ٣
، ١؛ مسند احمد، ج ٨١٠٢، ح ٣٥، ص ٥؛ سنن الكبرى نسائى، ج ٦٧٣٨و ٣٦٥٧و ٣٦٥٦، ح ١٣٣٨ص

  . ٣٣٨٥و ٢٤٣٢، ح ٢٧٠ص 
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 و انس و مسعود و ابن از ابوهريره، دادم آن ابوبكر بودخليل قرار مىاگر كسى را : باشند
و اين  ١ها را هيثمى تضعيف كرده استاز آنو خيلى  زبير نيز روايت شده و ابن عائشه

گر ديفراوان با احاديث و سند  در متن باضطرا و اين همه اشكاالتوجود  حديث با
  : مخالف است

ليی ون او  الة من النبيينو إن لكل نبی: 6قال رسول اهللا : د اهللا قالعن عب. ۱
هذا و لى الناس بإبراهيم للذين اتبعوهاو إن«خليلی إبراهيم ثم قرأ و منهم أبی
هر پيامبری وليی : فرمودند 6 اكرم يامبرپ ٢؛المؤمنينولی  اهللاو الذين آمنواو النبی

سپس . خليلم ابراهيم است وها پدرم آنبين  همانا ولی من از واز بين پيامبران دارد 
 رين مردم به ابراهيم كسانی هستند كه ازتهمانا سزاوار«: تالوت فرمودند اين آيه را

خداوند ولی مؤمنين ، ردندوآ كسانی كه ايمان وپيامبر و اين پيروی كردند او 
 ».است
  . اندبه شرط شيخين سند اين حديث را صحيح دانستهو ذهبى  حاكم

ى برادرم عل و نم خليل، خليل دارد پيامبریهر : فرمودند 6رسول خدا : از ابوذر. ٢
  ٣. است
 مرسلاين حديث  ٤.يس قرنى استاو خليلم از اين امت: فرمودند 6رسول خدا . ٣

  . هستندرجال صحاح و رجالش 
خليل من و ى خليلى در امتش داردهر پيامبر: فرمودند 6رسول خدا : از ابوهريره. ۴
  ٥. مان استعث

                                                 
  . ٤٣، ص ٩. مجمع الزوائد هيثمی، ج ١
  . ٤٠٣١و ٤٠٣٠و ٣١٥١، ح ٣٢٠، ص ٢. المستدرك علی الصحيحين، ج ٢
  . ٣٣٠٨٩، ح ٦٣٤، ص ١١. كنز العمال، ج ٣
  . ٣٤٠٥٥، ح ٧٤، ص ١٢مال، ج؛ كنز الع١٦٣، ص ٦. طبقات الكبرى، ج ٤
  . ٣٢٥٩٨، ح ٥٥٣، ص ١١. كنز العمال، ج٥
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چه كسى : گفتيم، سنگين شد 6مريضى رسول خدا وقتى : گويدابن مسعود مى. ٥
 خواند خليلم جبريلكسى كه به من نماز مى اول ...: فرمودند؟ خواندبر شما نماز مى

بقی را ثقات  و عبدالملك بن عبدالرحمن را مجهولو ذهبى  حاكم ١. است... و مكائيلو
و  بزار را ثقات و رجال طبرانى روايت كردهو حديث را از بزار اين و هيثمى انددانسته
اين حديث با : است بزار نقل كرده كه گفتهو از  گفته استطبرانى را فيه ضعفاء  رجال

  . سندها مختلف روايت شده است
 ٢....از نزد من خارج شد×  اآلن خليلم جبريل... : فرمودند 6 پيامبر اكرم. ٦

سليمان بن هرم عابد از زهاد اهل : است و گفته صحيح دانسته حاكم سند اين حديث را
  . كندىليث بن سعد از مجهولين حديث روايت نمو شام است
خليلم جبريل ... :فرمودند 6كه رسول خدا است المؤمنين عائشه روايت كرده ام. ٧

  . متقى هندى سند اين حديث را صحيح دانسته است ٣ ... .به من خبر داد
... :گفتو ى آن حضرت را بوسيدپيشان 6 اكرم پس از رحلت پيامبر ابوبكر. ٨

 و شعيب اندسند اين حديث را صحيح دانسته و هيثمى رادو سند ى البان ٤ ... .اخليالهو
  . استاين خبر را حسن دانسته دو سند ارنؤوط 
اين سند مرسل صحيح  ٥ ... .شنيدم 6از خليلم پيامبر : گفته استباز ابوبكر . ٩

 شود كه ابوبكر از حديث خلت خبری نداشتهبه روشنی استفاده میدو خبر از اين . ستا
- را خليل خود نمى 6رسول خدا او  اال و شده استوضع  نوع احاديث بعدهاو اين است 

                                                 
  . ٢٤، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٤٣٩٩، ح ٦٢، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ١
  . ٧٦٣٧، ح ٢٧٨، ص ٤. المستدرك علی الصحيحين، ج ٢
  . ١١٣٦٠، ح ٤٥٦، ص ٤. كنز العمال، ج ٣
؛ مجمع ٢٤٤، ص ١؛ انساب االشراف، ج ٢٥٨٨٣و ٢٤٠٧٥، ح ٢١٩و ٣١، ص ٦. مسند احمد، ج ٤

  ؛ ٦٩٢، ح ١٥٧، ص ٣؛ ارواء الغليل، ج ٦٠٥، ص ٨الزوائد، ج 
  . ١٨٧٤٦، ح ٢٣٠، ص ٧؛ كنز العمال، ج ٢٩٣، ص ٢. طبقات الكبرى، ج ٥
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  . خواند
صحيح « ..۱۴۷و ۱۵۶و ۱۶۰و ۱۵۹ص ، ۵ ج، (مسند احمد بنابر نقل ذروابهر يك از ، بر اينمضافاً 
(مجمع سلمان  و )۱۴۱ص ، ۱ ، ج(مسند احمد Αاميرالمؤمنين و )۱۴۱۸ح ، ۵۱۰ص ، ۲ ج، »بخاری
 ج، (مسند احمدزيد بن ارقم  و )۴۵۱و ۴۴۰ص، ۶ ج، (مسند احمدابودردا  و )۲۹۱ص، ۴ ج، الزوائد
، ۷ ج، (سنن كبرى نسائی نهوميم وو مسلم اب و )۲۱۶ص ، ۳ ، ج(مسند احمدانس  و )۳۷۰ص، ۴

، ۵ ج، (مسند احمداهبان بن صيفی و )۳۶۲۲۶ ح، ۵۶ص ، ۱۳ ج، ز العمال(كنعائشه  و )۳۱۵ص 
، ص ۱۱ج، (كنز العمالابوسعيد خدرى  و )۱۶۸۶۰ ح، ۵۳۶ص ، ۶ ج، (كنز العمالعمر  و )۶۹ص 
(طبقات ابودجانه  و )۳۷۲۹۰ح، ۴۹۷ص ، ۱۲ ج، (كنز العمالبن الحمق عمرو  و )۳۱۵۹۸ح، ۳۱۱

 و ۲۶۵ و ۲۶۰ و ۲۵۸ و ۲۵۴ و ۲۳۳ و ۲۲۹ص ، ۲ج، (مسند احمد ابوهريره و )۵۵۷ص ، ۳ ج، ابن سعد
حديث  گونهاين )۱۱۷۸ح ، ۳۹۵ص، ۱ ج، »صحيح بخاری« وسند ديگر  ۱۸با  ۵۳۹تا  ۳۶۹ و ۳۴۷

ى همه يعن. ..6اوصانی خليلی رسول اهللاو  سمعتاو  حدثنیاو  قال: اندروايت كرده
ها از جمله آنكه اند ش تعبير كردهخوي »خليل«را  6رسول خدا ، اين افراد از صحابه

ها نسبت داده شده انس كه حديث مورد بحث به آنو ابوهريرهو عائشهو سعيد خدرىواب
  . را خليل خود خوانده است 6بكر نيز رسول خدا واب حتى خودو است

و ، آن ابوبكر بود، گرفتماگر خليل می: فرموده باشند 6 اكرم امكان ندارد كه پيامبر
اين وجود اين و با  ،...برم از اين كه كسی را غير از خدا خليل بگيرم وا پناه میبه خديا 

را خليل خود خطاب  6آن حضرت ، ارزش قائل شدن به آن وهمه صحابه بدون توجه 
  .كرده باشند

  : اما مسأله سد ابواب. ٢
مر با ا 6اند كه رسول خدا نفر از صحابه روايت كرده ٢٦ واست  به تواتر ثابت شده

راويان از و اين  ١.اندرا بر مسجد بسته Αنخداوند متعال تمام ابواب جز باب اميرالمؤمني
                                                 

ح , 369, ص 4ج ، ٤٧٩٧ح , ٢٤, ص 2, ج ٣٠٦٢و 1511 , ح ١٧٥ , ص1ج . مسند احمد، ١ 
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ى در اگر چنين اتفاق. اندروايت كرده 6پس از رحلت رسول خدا صحابه اين داستان را 
خوخه و در حديث بستن ابواب. كردندبه آن اشاره مىقطعاً ، مورد ابوبكر پيش آمده بود

حال  و، است ظاهرش اين است كه در آن زمان به مسجد ابواب باز بودهجز باب ابوبكر 
اين امر شامل  و همچنين كندكه اين حديث متواتر اين مطلب را تكذيب مىآن

بسته بودند و اگر  را نيز بسته باشند Αباب اميرالمؤمنين  و بايد شودنيز مى Αاميرالمؤمنين 
هنگام روايت و يا  كردندا روايت نمیاين همه صحابه پس از آن حضرت اين حديث ر

-هاى ذيل اين را نيز تكذيب مىاقعيتو و همچنين كردندداستان اشاره می وبه هر د، آن

  . كند
تی علی بن أبی او لقد: قال أبياو  قال عمر بن الخطاب: عن ابن عمر قال. ١

 :احدة منهن أحب إلی من حمر النعمو طالب ثالث خصال الن تكون لی
عمر بن  ١؛أعطاه الحربة يوم خيبرو، سد االبواب إال بابهو، نته فولدت لهزوجه اب

ها را من همانا به علی سه خصال داده شده كه اگر يكی از آن: خطاب گفته است
او  دخترش را به ازدواج 6پيامبر . ١: بود ومهای سرختر از اسبداشتم برايم محبوب

جز درب منزل علی را ام درب اصحاب تم. ٢. ردآو فرزنداو  فاطمه برایودرآورد 
  .داداو  روز خيبر پرچم را به دستو. ٣. بر مسجد بست

هيثمی و از دانسته  برا خيلی خوسند اين خبر » اشاحاديث ضعيفه«در كتاب البانی 
ظالل «و در اند را صحيح دانستهو حديث ها نيز اين سند حجر نيز نقل كرده كه آن و ابن

                                                                                                                            
؛ ١١٩و ١١٨، ص ٥؛ سنن الكبرى نسائى، ج ٣٧٣٢و ٣٧٢٧، ح ٥٩٧ص ، ٥سنن ترمذى، ج  ؛١٩٣٠٦
؛ ١١٩٥، ح ٣٦، ص ٤، ج ٧٥٠و ٥٠٦، ح ٣١٨و ١٤٤، ص ٢؛ مسند بزار، ج ٨٤٢٨الی  ٨٤٢٣، ح١٣٨

؛ فتح ٤٦٣٢و٤٦٣١، ح ١٣٥، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٥٠٠، ص ٧شيبه، ج مصنف ابن ابی
  . ١٢٠و١١٥و١١٤، ص ٩ئد، ج ؛ مجمع الزوا١٥و ١٤و ١٢، ص ٧البارى، ج 

، ٢؛ ظالل الجنه البانی، ج ٤٩٥١، ح ١؛ ضعيفه البانی، ج ٣٦، ح ٥٠٠، ص ٧شيبه، ج . مصنف بن ابى١
  .١١٩٩و ١١٩٨، ح ٣٤٥ص 
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  .سند آن را خيلی خوب دانسته استد دو موردر هر » الجنه
اميرالمؤمنين ، هاى مختلف به همين معنا از عمر بن الخطاباين حديث را با لفظ

Α ،گويدابن كثير بعد از نقل اين خبر مى ١.اندابوهريره نيز روايت كرده و ابن عباس :
 . جه روايت شده استو از عمر با چندين اين خبر همانا

خير الناس  6رسول اهللا : 6نا نقول فی زمن رسول اهللا ك: عن بن عمر قال. ۲
 لقد أعطى علی بن أبی طالب ثالث خصال الن يكون لیو بكر ثم عمروثم أب
سد و ولدت لهو ابنته 6احدة منهن احب الی من حمر النعم زوجه رسول اهللا و

در اين حديث نيز ابن  ٢. أعطاه الراية يوم خيبرو األبواب اال بابه فی المسجد
علی سه خصال دارد كه اگر يكی را ما : كهاست عمر شبيه سخن پدرش را گفته 

ها بستن يكی از آنو... تر استهای سرخ موی برايمان محبوباز اسب، داشته باشيم
هيثمى سند اين حديث را صحيح . است Α جز در اميرالمؤمنين، درها بر مسجد

  . حجر حسن و ابن دانسته
 عن علی 6مسجد رسول اهللافی  وهو سألتُ إبن عمر :بن عرار قالعن عالء . ٣
من رسول اهللا ليس فی  انظر إلى قرب منزلهو أما علی فال تسألْنی عنّه: فقال؟ عثمانو

 عثمان فإنَّه أذنب ذنباً عظيماً يوم التقى الجمعان فعفا اُهللا عنه و اما المسجد بيتٌ غير بيته
 وا وعثمان سؤال شد  ومر در مورد اميرالمؤمنين از ابن ع ٣؛غفر له فأَذنب فيكم فقتلْتموهو

                                                 
؛ ١٢٠و ٥٨، ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٤٦٣٢، ح ١٣٥، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ١

  . ٣٦٣٧٦، ح١٣نز العمال، ج ؛ ك٣٧٧، ص ٧البداية والنهايه ابن كثير، ج 
؛ فتح ١٢١، ص٩؛ مجمع الزوائد، ج ٥٤٧٥؛ مسند ابويعلى، ح ٤٧٩٧، ح ٢٦، ص ٢. مسند احمد، ج ٢

  . ١٥، ص ٧البارى، ج 
؛ ٢٠٤٠٨و ٩٧٦٦، ح ٤٥٠، ص ٥؛ مصنف عبدرزاق، ج ٨٤٩١، ح١٣٨، ص ٥. سنن الكبرى نسائى، ج ٣

، ١؛ ثمرة المستطاب البانی، ج ١٥، ص ٧لبارى، ج ؛ فتح ا٣٢٠٥٨، ح ٣٦٦، ص ٢شيبه، ج مصنف ابن ابی
  .٤٩٠ص 



    ٣٨٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

در مسجد هيچ منزلی . او  نگاه كن به منزلواز من سؤال مكن او  در مورد، اما علی: گفت
او  خداوند ازودر جنگ احد گناه عظيمی مرتكب شد او  ،عثمان و امااو  نيست به جز منزل

  .را كشتيداو و شما  بين شما نيز گناهی مرتكب شدوگذشت 
و در  ندارا صحيح دانستهنيز آنو البانی حجر  و ابن صحيح است سند ابن خبر كامالً

حذف عباراتی از و با  گذشته اشاره شد كه بخاری اين حديث را در صحيحش ناقص
  . است ذكر كرده است Αكه بيانگر جايگاه رفيع اميرالمؤمنين آن

 جز باب ابوبكر، بر مسجد فرزندش نيز از داستان بستن ابواب و عمر بن خطاب پس
احاديث بعدها به ظهور پيوسته و اين  اندنداشته یخبر هيچ» خلت«يث بالتبع از حد و

عمر بن خطاب را ناراحت ، همچنين در گذشته اشاره شد كه در داستانى كه ابوبكر. است
 6نسبت را به رسول خدا  وجا نيز اين دآن، پذيرفتعمر نو عذر خواهى نموداو و از  كرد

  . گذشتداده بودند كه در شرح حال عبداهللا بن صالح 
  : گويدابن ابى الحديد مىكه سخن آخر اين

ضعت لصاحبها أحاديث فی مقابلة هذه و فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة
. ضعوه فی مقابلة (حديث اإلخاء)و كنت متخذا خليال) فإنهم و(ل: األحاديث نحو

(إيتونی : نحوو. لعلی فقلبته البكرية إلى أبی بكر(سد األبواب) فإنه كان : نحوو
 (يأبى اهللا: بياض أكتب فيه ألبی بكر كتابا ال يختلف عليه اثنان) ثم قالو بدواة
: ضعوه فی مقابلة الحديث المروی عنه فی مرضهو المسلمون إال أبا بكر) فإنهمو

قال قوم و عندهفاختلفوا . بياض أكتب لكم ما ال تضلون بعده أبداو (إيتونی بدواة
(أنا راض عنك فهل أنت : حديث ونحو لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب اهللا): منهم

كند كه تصريح مىى الحديد خالصه اين كه ابن اب ١؛ ...ذلك ونحو عنی راض؟)
 Αرا در مقابل احاديث مناقب اميرالمؤمنين ... و »سد ابواب«و »خلت«ها احاديث بكرى

                                                 
  . ٤٩، ص ١١. شرح نهج البالغه، ج ١
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  . اندجعل كردهووضع 

  بن شنظيركثير 
حديث روايت او  ى قطان ازيحي. روايت كرده استاو  امام بخارى سه حديث از

. هيچ ارزشی ندارد: گفته است و همچنين را ضعيف دانستهاو  يحيى بن معينو كردهنمى
و  ابوزرعه لين دانستهو كتاب خود ضعيف دانستهو در  نيست ىقواو  :است گفتهى نسائ
وارد  در ضعفارا او  ابن حبان و عقيلى و نسائى ١. ف استضعي جداً: است گفتهحزم  ابن
  ٢. اندكرده

  محمد بن حسن بن زبير
  . روايت كرده استاو  از دو حديثبخارى 

قال و شيخ: قال أبوحاتمو ليس بشئو قد أدركته: قال الدورى عن ابن معين
 محمد بن الحسن االسدی ضعيفانو محمد بن الحسن الهمدانی: يعقوب بن سفيان

. ليس بالقوی عندهمعمرو روى عنه داود بن . ال يتابع على حديثه: قال العقيلیو
ليس و الكوفی وليس هعمرو محمد بن الحسن الذی روى عنه داود بن : قال يحيى
 و هيچ درك كردمرا او  :است ابن معين گفته ٣؛ ضعيف: قال الساجيو. حديثه بشئ
 شود از حديثنمی: است عقيلی گفتهو را ضعيف دانستهاو  يعقوب فسویو ارزشی ندارد

وارد  در ضعفاء رااو  عقيلىو. قوی نيستاو  نزد محدثين: گفته و همچنين تبعيت كرداو 

                                                 
  . ٧٤٩، رقم ٣٧٤، ص ٨. تهذيب التهذيب، ج ١
؛ ١٥٥٨، رقم ٦، ص ٤؛ الضعفاء الكبير عقيلی، ج ٥٠٨، رقم ٢٢٩. الضعفاء والمتروكين نسائی، ص ٢

  . ٢٢٢، ص ٢المجروحين ابن حبان، ج 
  . ١٦١، رقم ١٠٣، ص ٩تهذيب، ج . تهذيب ال٣
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  ١. كرده است

  محمد بن أبى حفصه
  . روايت كرده استاو  حديث با مكررات از ششامام بخارى 

 گفتهعدى  بنو ا اندرا تضعيف كردهاو  نسائىو ابن معين. فيه شئ: ذهبى گفته است
معاذ بن معاذ و يحيى قطان ٢. شودى است كه احاديثشان نوشته مىجزء ضعفاياو  :است
را در او  عقيلىو نسائى ٣. حديث نوشتم سپس حديثش را ترك كردماو  ابتدا از: اندگفته
  ٤. اندكردهوارد  ضعفا

  محمد بن حكم مروزى
  . روايت كرده استاو  چهار حديث ازامام بخارى 

ى را غير از بخارى نمىكس: گويدمىو ذهبى  را مجهول دانسته استاو  اتمابوح
 ٥. حديث روايت كرده باشداو  دانم كه از

  محمد بن زياد بن عبيداهللا بصرى
  . روايت كرده استاو  چهار حديث ازامام بخارى 
 كسى ٦. ربما أخطأ: است حبان در ثقاتش گفته و ابن را تضعيف كردهاو  ابن منده

 . توثيق نكرده است اراو 

                                                 
  . ١٦٠٢، رقم ٥١، ص ٤. الضعفاءالكبير، ج ١
  . ٧٤٢٩، رقم ٥٢٥، ص ٣. ميزان االعتدال، ج ٢
  . ١٧٣، رقم ١٠٨، ص ٩. تهذيب التهذيب، ج ٣
  . ١٧٠٤، رقم ١٤٢، ص ٤؛ الضعفاء الكبير، ج ٥٥، رقم ٢٣٥. الضعفاء والمتروكين، ص ٤
  . ٧٤٣٨، رقم ٥٢٧، ص ٣. ميزان االعتدال، ج ٥
  . ٧٥٤٥، رقم ٥٥١، ص ٣؛ ميزان االعتدال، ج ٢٥٠، رقم ١٤٨، ص ٩. تهذيب التهذيب ،ج ٦
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  محمد بن طلحة اليامى
  . روايت كرده استاو  پنج حديث ازامام بخارى 

 محمد بن طلحه: از حديث سه نفر بايد پرهيز شود: گفتابن معين هميشه می
 تضعيف كرده رااو  معين و ابن ى نيستقواو  :است گفتهى نسائ. فليحو ايوب بن عتبهو

را داراى احاديث منكر او  سعد و ابن كان يخطأ: اندحبان گفته و ابن ابوداود، است
و مردم  كردىمحمد بن طلحه از پدرش حديث روايت م: گويدعفان مى. است دانسته
 به داشتى كسى جرأت نلو، پدرش قديم الموت بودزيرا ؛ كردندرا تكذيب مىاو گويا 

  ٢.اندكرده وارد را در ضعفااو  عقيلىو نسائى ١.گويیىدروغ م وگويد كه تباو 

  محمد بن فليح
  . روايت كرده استاو  حديث از هفدهامام بخارى 
ابن معين به ابن فليح هميشه حمله  ٣. پسرش ثقه نيستندو فليح: گويدابن معين مى

  ٤. كندحديثش مرا قانع نمىو ى نيستقواو  :است حاتم گفتهابو. كردمى

  محمد بن كثير عبدى
  . يت كرده استروااو  حديث از ٦٤امام بخارى 
ثقه او  ،حديث ننويسيداو  از: يحيى بن معين به ما گفت: گويدخيثمه مىابن ابى

را او  قانع نيز و ابن ٦.ى ضعيف استمحمد بن كثير بصر: گويدعجلى مى ٥.نيست
                                                 

  . ٣٨١، رقم ٢١٢، ص ٩. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ١٦٤١، رقم ٨٥، ص ٤؛ الضعفاء الكبير، ج ٥٤١، رقم ٢٣٤. الضعفاء والمتروكين، ص٢
  . ١٣٢، رقم ٣٥٣، ص ٧. سير اعالم النبالء، ج ٣
  . ٦٦١، رقم ٣٦٠، ص ٩؛ تهذيب التهذيب، ج ٨٠٦٣، رقم ١٠، ص ٤يزان االعتدال، ج . م٤
  . ٨٠٩٩، رقم ١٩، ص ٤. ميزان االعتدال، ج ٥
  . ١٦٣٩، رقم ٢٥١، ص ٢. معرفة الثقات، ج ٦
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  ١.تضعيف كرده است
  : در صحيح بخارى حديث ذيل استاو  از جمله روايات

  برترين مردم از ديدگاه امام بخاری
أی الناس خير : قلت ألبی: بن الحنفية قالمحمد  .. عن.حدثنا محمد بن كثير

: خشيت أن يقولو ثم عمر: قال؟ ثم من:بكر قلت وأب: قال؟ 6بعد رسول اهللا 
محمد حنفيه از  ٢؛ما أنا إال رجل من المسلمين: قال؟ ثم أنت: قلت، عثمان

حضرت ؟ برتر است چه كسی 6پس از پيامبر : سؤال كرده است×  اميرالمؤمنين
 × محمد حنفيه ترسيده است كه اميرالمؤمنين. عمراو  ازو پس  ابوبكر: اندفرموده

: اندحضرت فرموده؟ هستی وسپس ت: لذا گفته است ومبادا پس از عمر عثمان بگويد 
 .من چيزی جز يك مرد عادی از مسلمين بيش نيستم

اميرالمؤمنين  سخنان وفراوان  احاديث و بر اين كه با آيات قرآنمضافاً اين حديث 
Α محمد  وجود سند فوق به. ى نيز نداردچ سند صحيحهي، در مورد شيخين مخالف است

  .بن كثير ضعيف است
اين حديث را در يك سند از  وا و ٣.ى منصور بن دينار ضعيف استدر سند طبران

صين أبی ح و محمد بن قيس األسدی و راشدجامع بن أبی وعمرو حسن بن  و اعمش
اين حديث را از اين افراد تنها منصور روايت : ويدگى مىطبران و روايت كرده است

اين  »۴۷۷۲ ح، ۹۴ص ، ۵ جو ۳۴۵۸ ح، ۳۸۱ص ، ۳ ج، االوسطمعجم «طبرانى در . كرده است
 و ى عبدالحميد بن صبيح مجهول استلاو درکه گر روايت كرده ديدو سند حديث را با 

                                                 
  . ٦٨٦، رقم ٣٧١، ص ٩. تهذيب التهذيب، ج ١
، ح ١٣٤٢، ص٣خذا خليال، ج كنت مت : لو6. صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي ٢

  . ٨١٠، ح ٢٤٧، ص ١؛ معجم االوسط، ج ٣٦٧١
  . ٤٩، ص ٥، ج ٢٦٥، ص ٤؛ مجمع الزوائد، ج ٨٧٧٥، رقم ٤١٨٤. ميزان االعتدال ٣
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  بر مضافاً است دومى على بن سهل مجهول و در  گر نيز سند داردهاى ديضعف
اين خبر را با چند سند »  ٣٤٩ص ، ۳۰ ج، تاريخش«ابن عساكر نيز در . هاى ديگرضعف

بدون  ١لى نضر بن اسماعيل ضعيف استاو در. نداى ضعيفگكه هم است روايت كرده
سليم ىابن اباو و اگر  ى سليمان مجهولسند دوم ليث بن ابو در  گربررسى حال روات دي

باشد ضعيف است بدون بررسى حال روات ديگر در سومى مالك بن سعير تضعيف شده 
حيه نيز ضعيف است جناب يحيى بن ابىابو و )٧٠١٨قم ر، ٤٢٦ص ، ٣ ج، (ميزان االعتدال
يك سند نيز نزد . گربدون بررسى حال روات دي )٣٤٠قم ر، ١٧٧ص ، ١١ ج، (تهذيب التهذيب

و اين  در تدليس شهرت داردو او  سند آن سفيان ثورى استو در  ستا ٢شيبهابن ابى
و ديگران در اين كتاب اشاره كرديم كه شعبه . حديث را معنعن روايت كرده است

  . اندبدتر از زنا خوانده و تدليس را برادر كذب
بر ، اضطرات در متن و بر ضعف سندمضافاً فراموش نبايد كرد كه اين حديث 

در  Αسخنان اميرالمؤمنين وفراوان و احاديث  سنت و قرآنو با  بودهواقعيت  خالف
 . بخاری به برخی دالئل آن اشاره كرديمين مخالف است كه در شرح حال مورد شيخ

  : گر محمد بن كثيرحديث دي
 أن أصحاب بدر ثالثمائة: كنا نتحدث: سفيان عن أبی إسحاق عن البراء قال

جاوز معه إال و ما  ين جاوزوا معه النهربضعة عشر بعدة أصحاب طالوت الذو
، نفر بودند ۳۱۳گفتيم كه اصحاب بدر هميشه ما می: براء گفته استگويا  ٣؛ مؤمن

او  كسی جز مؤمن همراه واز دريا عبور كردند او  به عدد اصحاب طالوت كه همراه
  ها همه مؤمن بودند.)(يعنی بدری. عبور نكرد

                                                 
  . ٩٠٥٧، رقم ٢٥٥، ص ٤. ميزان االعتدال، ج ١
  . ٣١٩٤٥، ح ٣٥٠، ص ٦شيبه، ج . مصنف ابن ابى٢
؛ ٣٩٥٩و ٣٩٥٨و ٣٩٥٧، ح ١٤٥٧، ص ٤عدة اصحاب بدر، ج . صحيح بخارى، كتاب المغازی، باب: ٣

  . ٨٣٩، ص ٢شيبه؛ تفسير طبرى، ج مصنف ابن ابى
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مدلس اين حديث را ثورى سفيان ، ى اين حديثراو بر ابن كثيرمضافاً در اين سند 
به اين معنا و حديث  اندنيز معنعن از براء روايت كردهو او  معنعن از ابواسحاق مدلس

 كهحال آن، لفظ طبرى مسلم گفته شده استو در  انداست كه تمام اهل بدر مؤمن بوده
  : كنيمذكر مى نمونهكند كه چند يت اين را تكذيب مىعاقو

  ١. احد حضور داشت و عتب بن قشير در بدرم
كان لنا من االمر شئ ما قتلنا  ول: القائل يوم احد وهو كان منافقا: گويندمىاو  در مورد

قرآن نيز بر نفاق او  و يعنی معتب كه از اهل بدر است منافق بوده است ٢؛ قيل انه تابو ها هنا
 . تصريح دارد

بن صامت عده ابن حزم من المتهمين بالنفاق  الحارث بن سويد: گويدابن فرحان مى
ث حار ٣؛ نزل فيه آيهو قالوا ايضا ارتدو به 6قتله النبی و )قتل المجذب (عمداو شهد بدرا

 اند كهگفته و همچنيناهل بدر بوده است و او بن سويد را ابن حزم از متهمين به نفاق خوانده است 
  . موردش آيه نازل شده استو در مرتد شده او 

مهاجرى  يعنى مسطح ٤؛مسطح بن أثاثة المهاجری البدری المذكور فی قصة االفك
  . كردندوارد  تهمت زنا (بنابر روايات اهل سنت) المؤمنين عائشهاز كسانى است كه به ام بدرى،

 و اهل گر نيز هستند كه در بدر حضور داشتندالبته افراد زياد دي واست  هااين برخی نمونه
فروه بن ها كه از جمله آن اندلعن نموده و نفاق نموده وفسق  وى گمراه به متهمها را سنت آن

هستند زبير  عمرو بن حمق، قيس بن سعد، جبله بن عمرو ساعدى، تميم بن عمرو، طلحه وعمرو، 
  . اندعثمان بن عفان بودهگان كنندمحاصره وقاتلين گی از كه هم

                                                 
؛ االصابه ١١٠، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ٤٤١، ص ١؛ االستيعاب، ج ٤٦٤، ص ٣. طبقات ابن سعد، ج ١

  . ٨١٣٧، رقم ١٣٨، ص ٦ابن حجر، ج 
   ... .ه و؛ تفسير طبری، ذيل آي٨١٣٧، رقم ٦. االصابه، ج ٢
  . ١٨٢؛ الصحبة والصحابة ابن فرحان، ص ١٤٢٥، رقم ٦٧٢، ص ١. االصابه، ج ٣
  . ٣٥٥، ص ٤؛ اسد الغابه، ج ٢٠، رقم ١٨٧، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ٤
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  : ن رافع چنين نقل كرده استبخاری در روايت ديگر از رفاعه ب همچنين
من أفضل : قال؟ ما تعدون أهل بدر فيكم: فقال 6جاء جبريل إلى النبي 

جبريل از  ١؛كذلك من شهد بدرا من المالئكةو: كلمة نحوها قالاو  .المسلمين
: فرمودند 6 حضرت؟ سؤال كرد كه اهل بدر چه موقعيت نزد شما دارند 6پيامبر 

ای كه در بدر شركت كردند نيز چنين الئكهم: گفتجبريل . اندبهترين مسلمين
  . شوندخوانده می

در زيرا ؛ شودفوق نيز تناقض امام بخاری در صحيحش ظاهر می دو حديثاز اين 
كشته شدند كه بخاری در  و كشتند، صفين خيلی از اهل بدر جنگيدند و های جملجنگ

و اين كه به آن اشاره شد  ردهها روايت كاين مورد حديثی در مورد اهل جهنم بودن آن
  .با هم تناقض دارند ود

  بن رافع معاذ بن رفاعة
 و ٢.شودىاحتجاج نماو  به حديث: است گفتهازدى  و را ضعيف دانستهاو  ابن معين

  . توثيق نكرده استرا او  كسى جز ابن حبان
شكى نيست كه . است در فضل اصحاب بدر روايت كردهاو  از دو حديثبخارى 

لى بايد توجه داشته باشيم كه همه حاضرين به دالئل خاص از و، اندبدر داراى فضلاهل 
همچنين بايد دقت داشته باشيم كه در بين اهل بدر با تصريح . اين فضل برخوردار نيستند
 6 اكرم با پيامبر پس از آن كه حق برايشان بيان شد اند كهقرآن كريم افرادی بوده

به طرف  هااند كه گويی آنكراهت داشته چنان و گ نروندكردند كه به جنمجادله می
و  كَما أَخْرجك ربك من بيتك بِالْحق: فرمايدخداوند متعال می. شوندمرگ برده می

قُون إِلَى يسا يجادلُونَك في الْحق بعدما تَبين كَأَنَّما. من الْمؤمنِين لَكَارِهون فَرِيقاًن ا
                                                 

  . ٣٩٩٤و ٣٩٩٢، ح ١٤٦٧، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازي، باب: شهود المالئكة بدرا، ج ١
  . ٣٥٥، رقم ١٧٢، ص ١٠. تهذيب التهذيب، ج٢
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توو الْموننظُري محق از خانه (به سوى ميدان بدره بتو را كه خدا  گونههمان ١؛ه (
در حالى كه گروهى از مؤمنان ناخشنود بودند (ولى سرانجامش پيروزى ، فرستاد بيرون
ها پس از آن !اى از چگونگى تقسيم غنايم بدر نيز چنين است)ناخشنودى عده. بود

گرفته  فرا ها راحشت آنو و چنان ترسو( كردند؛مجادله مى وباز با ت، حقروشن شدن 
  . نگرندرا) با چشم خود مى را (مرگآنو، شوندكه) گويى به سوى مرگ رانده مى، بود

  معاذ بن هشام بصرى
  . روايت كرده استاو  حديث از هفتامام بخارى 

: من القدر قال قال الميمونی عن أحمد كان فی كتاب ابيه ليس المعاصی
: قال الدوری عن ابن معينو. ال تسمعوا من هذا القدری شيئا: فحج فقال الحميدی

؟ معاذ بن هشام عندك حجة: قلت البی داود: قال اآلجریو. ليس بحجةو صدوق
لمعاذ عن و قال ابن عدیو كان يحيى (قطان) ال يرضاه، أكره ان اقول شيئا: قال

ربما يغلط فی  وهو ن غير أبيه أحاديث صالحةله عو أبيه عن قتادة حديث كثير
، از اين قدری حديث نشنويد: حميدی گفته است ٢؛ أنه صدوقوأرجو الشئ بعد الشئ

راضی نبوده او  يحيی قطان از، حجت نيستولی ، صدوق استاو  :ابن معين گفته است
و  ت)ضعيف اسكه ( داردفراوان از پدرش از قتاده احاديث : ابن عدی گفته است. است

را مذمت كرده او  احمد بن حنبل. كردگاه خطا می و غير پدرش احاديث صالح دارداز 
(در گذشته اشاره كرديم كه قدری از  .دانسته استمعاصی را از قدر الهی نمیاو  كه

  . است) آن از دالئل نمونه يك نيزو اين  منظر اهل سنت چيست
  : تدر صحيح بخارى حديث ذيل اساو  از جمله احاديث

                                                 
  .٦و ٥. انفال، ١
  . ١١٩، رقم ٣٧٢، ص ٩؛ سير اعالم النبالء، ج ٣٧٠، رقم ١٧٧، ص ١٠. تهذيب التهذيب، ج٢
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  6نسبت عجيب ديگر بر پيامبر اكرم 
يدور على نسائه فی  6كان النبی : حدثنا أنس بن مالك قال: عن قتادة قال

كان او  :قلت ألنس: قال. هن إحدى عشرةو النهارو الساعة الواحدة من الليل
هميشه در يك  6يعنی پيامبر  ١؛كنا نتحدث أنه أعطی قوة ثالثين: قال؟ يطيقه

پرسيد كه مگر توانش را ، زدروز به يازده همسرش دور میا و ي ساعت از شب
  . قدرت دارد زنگفتيم كه آن حضرت به سی ما می: انس گفت؟ داشت

ها همشان اين چيز تمام 6 اکرم پيامبرگويا . اين حديث نيز از احاديث عجيب است
و  تبوده كه آن حضرت قدرت چند زن را در يك ساع نيز سخنشان اينو اصحاب  بوده

  ! داردو شب  روزيا 
اختالفات  و شدهوارد  ى اهل سنت اين خبردر اكثر قريب به اتفاق كتب حديث

قيد شده كه با يك غسل اين عمل انجام .. .و احمد تندر م. وجود دارد زيادى در متنش
  . است شدهمى

 ويعنى اين روش ، است شدهوارد  »يدور و كان يطوف«در اكثر روايات حديث با 
  . بوده است افرادى آن حضرت به زعم اين ميشگهعمل 

  . اندگاه دوازده زن گفته و گاه يازده زن و گاه نه زن
   ها عمل انجامدر يك ساعت از شبانه روز با همه اين زن شده كهوارد  همچنين

  . گرفته استىكل شب انجام مو در  گرفتهىدر يك شب انجام م، است فتهرگىم
قدوم حضرت به  یيازده زن در ابتدا: گويدالف حديث مىابن حبان در توجيه اخت

ابن . نه يك بار، زيرا اين عمل خيلى زياد تكرار شده؛ زن در آخر هجرت و نه مدينه است
رود تنها و ودر بد 6رسول خدا : است گفته »فتح البارى«حجر در رد سخن ابن حبان در 

                                                 
، ١ . صحيح بخارى، كتاب الغسل، باب: اذا جامع ثم عاد ومن دار علی نسائه في غسل واحد، ج١
  . ٣١٦، ص٦دى، ج ؛ كامل ابن ع١٠، ص٤؛ صحيح ابن حبان، ج ٥٢١٥و ٥٠٦٨و ٢٨٤و ٢٦٨، ح١٠٥ص
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 در يك زمانكه شود تفاده مىابن حجر اسان ديگر سخنو از .. .و اندتهيك همسر داش
پس اين سخنان پس از  .به نه نفر نرسيده استهيچ وقت  6احد عدد ازواج آن حضرت و

 و حيات آن حضرت با در نظر گرفتن مجموع همسران آن حضرت راه اندازی شده است
 6^ نيز به اين معنا كه حضرت  در كتب مكتب اهل بيت !اهللا اعلمو حاال به چه هدف

چنين  كه بهث وارد شده است نه اينچنين کاری را داشتند، حدي قدرتاستند خومیگر ا
  باشند. خود را مشغول کرده کاری

  موسى بن مسعود نهدى
  . روايت كرده استاو  چهار حديث ازامام بخارى 

ال : گفتهابن خزيمه  و اندرا تضعيف كردهاو  بندار و ىترمذ و ارزش دانستهىرا باو  احمد
  يعنی هركه حديث را ؛ عنه من يبصر الحديث وال ير: گفتهى بن علرو عم. احتج به

ى نزد محدثين قواو  :است احمد حاكم گفتهواب. كندحديث روايت نمیاو  شناسد ازمی
   ١.ضعف استاو  در: است گفتهابن قانع  و را كثير الوهم دانستهاو  دارقطنى. نيست

  ميمون بن سياه
  . يت كرده استروااو  از دو حديثامام بخارى 
 گفتهحبان  و ابن اندرا تضعيف كردهاو  داودواب و يعقوب بن سفيان و ابن معين

  ٢. شودىاحتجاج نماو  به منفردات، كندافراد مشهور احاديث منكر روايت مى ازاو  :است

  وليد بن مسلم شامى مولى بنى اميه
 زاعى معنعن استاو ازاو  شش حديث واست  روايت كردهاو  حديث از ٤٥امام بخارى 

  . از اوزاعی است» صحيح بخاری«حديث او در  ٢٥و 
                                                 

  . ٦٥٧، رقم ٣٣٠، ص ١٠؛ تهذيب التهذيب، ج ٨٩٢٣، رقم ٢٢١، ص ٤. ميزان االعتدال، ج ١
  . ٦٩٩، رقم ٣٤٧، ص ١٠. تهذيب التهذيب، ج ٢
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  . گاه هم از كذابين تدليس كرده است و ليد مدلس استو: است ابومسهر گفته
  . غير معتمد است، گفت »ىزاعاو عن ابن جريج يا عن«ليد اگر و: گويدذهبى مى

ليد و. ى ندارداصلاز مالك ده حديث روايت كرده كه هيچ او  :است ابوداود گفته
 همچنين اگر .كرده استزاعی روايت میاو حديث ابوسفر را كه كذاب بوده از زبان

افراد ثقه ، سند و بهوليد ضعفا را از سند انداخته ، زاعی حديثی را از ضعفا روايت كردهاو
  ١ .كرده استرا از خود اضافه می

است كه متأسفانه بين بازی با احاديث اسالمی  وفريب  وبارزترين دروغ و اين 
افرادی كه و اين شود به چنين صفات برخورد میفراوان راويان ثقه در شرح حالشان 

چه كار حاضر نيستند ، اندشده معرفیو ثقه نيز هستند فراوان  وچنين صفات را دارند 
  .!انجام بدهند

  هشام بن حجير مكى
  . روايت كرده استاو  امام بخارى يك حديث از

: است يحيى قطان نيز گفته واند را تضعيف كردهاو  با تأكيداحمد  وابن معين 
و از  نكردبازگو آن را او  از يحيى حديث هشام را خواستند ٢ .اريدذرا كنار گاو  حديث

   ٣. را ضعيف دانستاو  احمد. ى نيز نبودراضاو 

  يحيى بن أبی زكريا
  . روايت كرده استاو  بخارى چهار حديث از

 ابوداود. مشهور نيستاو  :است ابوحاتم گفته. شناسمىرا نماو  :ويدگابن معين مى

                                                 
  . ٩٤٠٥، رقم ٣٤٨، ص ٤. ميزان االعتدال، ج ١
  . ٨٢٤، رقم ٤٠٢، ص ١؛ علل احمد، ج ٧٤، رقم ٣٢، ص ١١. تهذيب التهذيب، ج ٢
  . ١١١، ص ٧؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج ١٩٤٣، رقم ٣٣٧، ص ٤اء الكبير، ج . الضعف٣
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را او  كسى هم ١ .جائز نيستاو  روايت از: است حبان گفته و ابن را تضعيف كردهاو 
  . توثيق نكرده است

  يحيى بن عبداهللا بن بكير
  . روايت كرده استاو  حديث از ٢٢٠امام بخارى حدود 

نسائى . شودلى به آن احتجاج نمىو، شودىوشته مناو  حديث: گفته استابوحاتم 
اهل : گويدى بن معين مىيحي. ثقه نيستاو  :بار ديگر گفته. ضعيف استاو  :گفته است

من از : گويدبخارى مى. ى نداردارزشاو  :گفتم، سؤال كردنداو  مصر مرا در مورد
 را در كتاب ضعفائشو ا نسائى ٢. پرهيز دارمكند از اهل حجاز روايت مىاو  ى كهاحاديث
 شش حديث ٤. انددر سماعش از مالك جرح كرده: گويدابن حجر مى ٣.كرده استوارد 

  . در صحيح بخارى از مالك استاو 

  يوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق السبيعى 
  .استروايت كرده او  حديث از هجدهبخارى 
ز طريق پسرش تمام رواياتش را بخارى ا و ٥كردهوارد  را در ضعفاءاو  عقيلى

هم از  و كه پسرش نيز هم ضعيف است آن حال واست ابراهيم بن يوسف روايت كرده 
 و ابن ذهبى، مانديوسف بن اسحاق به يك راوى مجهول مى. پدرش حديث نشنيده است

: قال ابن عيينه: گفته استو ذهبى  اندذكر نكردهاو  حجر هيچ توثيقى از كسى در مورد

                                                 
  . ٣٥٢، رقم ١٨٥، ص ١١. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٣٨٨، رقم ٢٠٨، ص ١١. تهذيب التهذيب، ج ٢
  . ٦٢٤،رقم٢٤٨. الضعفاء والمتروكين، ص ٣
  . ٣٠٧، ص ٢. تقريب التهذيب، ج ٤
  . ٢٠٨٠، رقم ٤٥١، ص ٤. الضعفاء عقيلی، ج ٥
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او  تر ازد ابواسحاق كسی حافظاوال يعنی در ١؛ حاق احفظ منهاسلد ابیو لم يكن فی
  . شودحديثش نوشته می ٢؛ يكتب حديثه: است ابوحاتم گفته و. نبود

   عبد الرحمن بن صخر، ابوهريره
بدون مكررات  و حديث با مكررات از ابوهريره روايت كرده است ١١٢٢بخارى 

  ابوهريره است.احاديث صحيح بخارى از  پنجم پس يکحديث.  ٤٤٦
به وهابی  رود به بحث در مورد ابوهريره قابل ذكر است كه يكی از علمایو قبل از

به گويا  و در دفاع از ابوهريره نوشته »هريرهترجمة ابی«نام عثمان خميس كتابی به نام 
به اشكاالت او  ولی واقع اين است كه، اشكاالت در مورد ابوهريره پاسخ داده است

و اش را فريب دهد تا بتواند به راحتی خواننده نكرده د ابوهريره اشارهاساسی در مور
  . خود اشاره خواهيم كرد در جای كه ماديگر حاميان ابوهريره  همچنين

  ابوهريره متهم نزد صحابه
مثل آن از ديگر بزرگان  و ره پخش شدچون روايات ابوهري: گويدابن قتيبه مى

: گفتند و انكار نمودنداو  بر و را متهم كردنداو  بهصحاشد ىصحابه سابقين روايت نم
ها در ترين آنعائشه شديد و؟ شنيد وى آن را همراه تچه كس !ى شنيدىبه تنهاي وت چگونه

  ٣. انكار بر ابوهريره بود
قال و سمعتو خليلی: أباهريرة يقول يفلما سمع عل: اندظام گفتهن و ابن قتيبه

شنيدند  Αچون اميرالمؤمنين  ٤؛متى كان خليلك: كان سيء الرأی فيه قالو خليلی

                                                 
  . ١١، رقم ٢٨، ص ٧. سير اعالم النبالء، ج ١
  . ٩٠٩، رقم ٢١٧، ص ٩. الجرح والتعديل، ج ٢
  . ٣٨، ص ١. تأويل مختلف الحديث، ج ٣
  . ٤١و ٢٢، ص ١. تأويل مختلف الحديث، ج ٤
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وقت  چه: ندفرمودبه ابوهريره ، از خليلم شنيدم، خليلم گفت: گويدىكه ابوهريره م
او را ( .على نسبت ابوهريره بدبين بود: كندىابن قتيبه تأكيد م. بود وخليل ت 6رسول خدا 
  ).دانستمتهم مى

جا اينو از نظام آن را نقل كرده، ۲۲در ص قبلش  و اين عين عبارت ابن قتيبه است 
 Αديگران نيز اين انكار اميرالمؤمنين. را توجيه كرده استو آن  خود اين سخن را گفته

  ١. اندرا نقل كردهبر ابوهريره 
 و ديد كردتهدو را و آن  كعب االحبار پيام فرستاد و به ابوهريره بن عفان عثمان

به سرزمين ، ى نكنيدر از روايت حديث خودداراگ !بسيار حديث روايت كرديد: گفت
  ٢. كنمتبعيدتان مى ميمون و دوس

  ٣. ديد كرده استچنين تهعمر بن خطاب نيز ابوهريره را 
اهللا ن اوعائشة رضو علیو عثمانو كذبه عمر: گويدنظام در مورد ابوهريره مى

  . اندعايشه ابوهريره را تكذيب كرده و ىعل، عثمانر، عم ٤؛عليهم
به  اهل حديث: نويسدمیاهل حديث طعن بر بيان گر در مقام دي در جاین قتيبه اب
د با نکناحتجاج می ،موافقت نکردهاو  با ای در آن موردچ صحابهيره که هيث ابوهرحدي
عايشه ابوهريره را  وى عل، عثمان، عمر ٥؛عائشةوعلی وعثمان وكذبه عمر که: ناي

  اند. تكذيب كرده
هريرة وأب 6 أال اكذب الناس على رسول اهللا«: ابوهريره فرمودند ددر مور Αاميرالمؤمنين  

                                                 
؛ ٢، ص ١؛ اوصانى خليلى، ج ٢٤٧، ص ٣؛ الروض االنف، ج ٣٢٨، ٤. المحصول فى علم االصول، ج ١

  . ٧، ص ١هريره، (الجواهر الهريرية من كالم خير البرية)، ج ل شخصية ابىدراسة حو
  . ٥٥٤. المحدث الفاصل، ص ٢
  . ١٠٦، ٤؛ البداية والنهايه، ج ٦٠٠، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ٣
  ؛ ٢٢. تأويل مختلف الحديث، ص ٤
  ؛ ١٠. تأويل مختلف الحديث، ص ٥
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(از سخنان فوق  ».ابوهريره است 6 گوترين مردم به رسول خدادروغ آگاه باشيد كه ١؛الدوسي
   )است. را تكذيب كردهو آن  عثمان خميس تنها به اين سخن اشاره كرده

  در عام جماعت (پس از صلح امام : ابوجعفر اسكافی از اعمش چنين نقل كرده است
به  ،چون زيادی مردم را ديد .مسجد كوفه شدوارد  و ) ابوهريره همراه معاويه به عراق آمدΑحسن 
 و كنيد من به خداآيا گمان میای اهل عراق، و گفت:  اش زدچندين بار به پيشانی و ستاديپا ا
شنيدم كه  6به خدا سوگند از پيامبر  !سوزانمرا در آتش می مخود و دهمنسبت دروغ می 6پيامبر
 ،پس هر كه در مدينه حدثی ايجاد كند، حرم من مدينه است و هر پيامبری حرمی دارد: فرمودیم

جاد گونی ايگررم كه علی در مدينه دگيمن خدا را شاهد می .باداو  برو مردم  مالئكه و لعنت خدا
و اين  ٢.قرار داداو  را در اختيار مدينه تموحك و نمودرا اكرام او  چون اين خبر به معاويه رسيد. كرد

  . به حكومت مدينه شده استاو  های بزرگ ابوهريره است كه سبب رسيدناز دروغ نمونهنيز يك 
عائشة هميشه احاديث ابوهريره را  و على، عثمان، عمر: گفته استمصطفى صادق رافعى 

شه عائ و ى در اسالم است كه متهم شدهلين راواو ريرهابوه و نمودندمتهم مىو او را  كردندانكار مى
  ٣. ى بودو ها در انكار برترين آنشديد

حدث فی النهی : چنين نقل كرده استح از عائشه يبا سند صح ىد: ترمذگويحجر میابن 
 ٤؛الخالفن أبا هريرة: قالتو احدو عن المشی بالخف الواحد فبلغ عائشة ذلك فمشت بخف

با يك كفش راه  پس عائشه، تن با يك كفش رسيدرف يث ابوهريره در نهى از راهشه نقل حدبه عائ
  .اين به خاطر مخالفت با ابوهريره استو گفت:  رفت

إن أبا هريرة يحدث : عن أبی حسان األعرج أن رجلين دخال على عائشة فقاال
ثم  الدار فطارت شفقاو الدابةو إنما الطيرة فی المرأة: أنه قال 6عن رسول اهللا

                                                 
  . ٦٨، ص ٤. شرح نهج البالغه، ج ١
  . ٦٧، ص ٤نهج البالغه، ج  . شرح٢
  . ٢٨٢، ص ١. تاريخ آداب العرب، ج ٣
  . ٢٢؛ تأويل مختلف الحديث، ص٢٦٢، ص ١٠؛ فتح الباری، ج٤٢، ص ٦به، ج يش. مصنف ابن ابی٤
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الذی أنزل القرآن على أبی القاسم من حدث بهذا عن رسول اهللا و كذب: قالت
 المرأةو إن الطيرة فی الدابة: كان أهل الجاهلية يقولون: 6إنما قال رسول اهللا 6
ال فی أنفسكم إال فی كتاب و ما أصاب من مصيبة فی األرض: الدار ثم قرأتو

همانا : گفتندومنين عائشه داخل شدند المؤمرد به نزد ام ود ١؛من قبل أن نبرأها
 وفال بد در زن : اندكند كه حضرت فرمودهروايت می 6ابوهريره از پيامبر اكرم 

قسم به : گفتو سپس غضب از جای بلند شد  واز روی تعجب  . عائشهمركب است
دروغ گفته هر كه چنين سخنی را ، نازل فرموده است 6خدايی كه قرآن را به پيامبر 

: گفتنداهل جاهليت می: تنها فرمودند 6بلكه پيامبر ، روايت كرده است 6امبر از پي
هيچ «: سپس عائشه اين آيه را تالوت نمود، منزل است و مركب وفال بد در زن 

ها را قبل از اينكه كه آنآيد مگر ايندر وجود شما پيش نمی و نهمصيبتی در زمين 
  ».يمزمين را بآفرينيم در لوح محفوظ ثبت كرد

كه چنان اين حديثو در اند ارنؤوط صحيح دانسته و شعيبسند اين حديث را هيثمی 
كند كه ابوهريره دروغ المؤمنين قسم جالله ياد میام، بنابر نقل ابن قتيبه كنيدمالحظه می

 . گويدمى

خواستيد  ،تر حتمى نيستو: گويدابوهريره مى: به ابن عمر گفتند: گويدس مىوطاو
دى به مرهمانا ، استگفته ابوهريره دروغ : ابن عمر گفت. خواستيد ترك كنيد و دبخواني

 وركعت د ود: حضرت فرمودند، نماز شب سؤال كردو از  آمد 6 حضور رسول خدا
سند اين خبر صحيح  ٢.شود يك ركعت بخوانترسيدى كه صبح مىو اگر  ركعت است

  . است
نيز و ديگران  مسعود و ابن عباس و ابن Αاز اميرالمؤمنين باشيم كه  بايد دقت داشته

                                                 
؛ مجمع ٢٥١٣٠و ٢٥٢٠٩، ح ١٥٠، ص ٦؛ مسند احمد، ج ٩٨. تأويل مختلف الحديث ابن قتيبه، ص ١

  . ١٠٤، ص ٥الزوائد، ج 
  . ١١١٧٣، ح ٤١٣، ص ٣، ج و فضله ابن عبدالبر بيان العلم. جامع ٢
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هم از ميزان و اين  ١سنت است، و ى نيستتر حتمو با سند صحيح روايت شده است كه
مهم اين است كه ابن عمر ابوهريره را اهل كذب  درك ابن عمر حكايت دارد، ولى وفقه 
صحابه  ،نداى را كه امروزه اهل سنت به آن معتقداعدالت صحابه و همچنين دانستهمى

   )نيز عثمان خميس اشاره نكرده است. (به هيچ يك از اين اخبار. اندقبول نداشته
ادننى من هذا اليمانى يعنى : قال لى أبی الزبير: لعروة بن الزبير بن العوام قا

هريرة وفأدنيته منه فجعل أب: قال، 6هريرة فانه يكثر الحديث عن رسول اهللا أبا
يا أبة ما : قلت: صدق كذب صدق كذب قال: جعل الزبير يقولو يحدث

  يا بنى أما أن يكون سمع هذه األحاديث من : قولك صدق كذب قال
ضعه على و منها ماو لكن منها ما يضعه على مواضعهو فال أشك 6رسول اهللا 
 ،در اين حديث چون احاديث ابوهريره را به زبير عرضه كردند ٢؛غير مواضعه

 شنيده 6ها را از پيامبر بدون ترديد اينو گفت:  راست گفته و دروغ گفته: گفت
زبير به اين نوع ابوهريره . دهدها را به غير جای خود قرار میبعضی از آنولی ، است

  . را تكذيب كرده است
نقل  »عقد الفريد«داستان را صاحب  اين: گويداين خبر می دعثمان خميس در مور

جا عثمان خميس در اين. كندنيز نقل نمی را اصال سند و رفض است به متهمو او  كرده
بر رد او  زيرا. رافضی (يعنی شيعه) است »عقد الفريد«صاحب . ۱: دروغ گفته است ود

 اين خبر را تنها. ۲ .هرگز شيعه نيست و مطالب گفته است و كتاب ^ مكتب اهل بيت
  .اندنقل كردهزيرا مالحظه كرديد كه اين خبر را ديگران نيز با سند . نقل كرده استاو 

                                                 
؛ صحيح ابن خزيمه، ٤٥٤و ٤٥٣، ح ٣١٦، ص ٢؛ سنن ترمذى، ج ٦٥٢، ح ٨٦، ص ١. مسند احمد، ج ١

  . ١٠٦٧، ح ١٣٦، ص ٢ج 
 ٣٦٠، ص ٧؛ االصابه ابن حجر، ج١٠٩، ص ٨؛ البداية والنهايه، ج ٣٥٦، ص ٦٧. تاريخ ابن عساكر، ج ٢

  خيثمه. ابن ابی به نقل از
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  اعتراف ابوهريره بر متهم بودنش
أَالَ إِنَّكُم : هريرةَ فَضَرب بِيده علَى جبهته فَقَالَوخَرج إِلَينَا أَب: عن أَبِى رزِينٍ قَالَ

 ولِ اللَّهسلَى رع بأَنِّى أَكْذ ثُوندوا 6تَحتَدتَهلَّ أَالَو لتُ إِنِّى أَشْو أَضعملَس ده
 ولَ اللَّهسقُولُ 6رتَّى «: يى حى اُألخْرشِ فمفَالَ ي كُمدأَح عسش إِذَا انْقَطَع

  دستش به و با  ابوهريره به ما خارج شد: گويدرزين مىواب ١؛»يصْلحها
نسبت  6گوييد كه من به رسول خدا ىشما م، آگاه باشيدو گفت:  اش زدىپيشان

   دهم كه ازشهادت می .گمراه شوم و من دهم تا شما هدايت شويدمىدروغ 
با دومی  ،شود پارههای شما اگر بند يكی از كفش: شنيدم كه فرمودند 6رسول خدا 

  . كه آن را اصالحش كنيدراه نرويد تا اين
ها چندين حديث ديگر نيز از خود ابوهريره با الفاظ مختلف روايت شده كه در آن

از . شده است كه به متن آن در آينده اشاره خواهد شدوارد  تابعين و ر صحابهنيز انكا
متهم  و تابعين ابوهريره را تكذيب و شود كه صحابهىآن استفاده مو امثال  حديث فوق

 تكذيببا  عايشه با شنيدن آنالمؤمنين اماما ادامه حديثش همانى است كه . اندكردهمى
   .ودمخالفت نماو با او  ىعمل

اكنون با اخبارى  و اند آشنا شديمى كه ابوهريره را تكذيب كردهجا با افرادتا اين
  . شويم كه ابوهريره خود تكذيب اين افراد را عمال تأييد كرده استآشنا مى

  6پيامبر اکرمنسبت سخن خود به  ابوهريره و
 واليدان أفضل الصدقة ما ترك غنى : 6قال رسول اهللا : عن أبی هريرة قال

 إال طلقنیو أطعمنی: تقول امرأتك. ابدأ بمن تعولوالعليا خير من اليد السفلى 
يا أبا : قالوا. إلى من تكلنی: لدكو يقولو إال فبعنیو اطعمنی: يقول خادمكو

                                                 
  . ٢٠٩٨، ح ١٦٦٠، ص ٣. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنی، ج ١
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بل هذا من : قال؟ أم هذا من كيسك 6 هذا شيء قاله رسول اهللا، هريرة
باال بهتر از دست زير دست  و ثروتمند بدهدبهترين صدقه آن است كه  ١؛كيسي
  همسرت . صدقه را از كسی شروع كن كه تحت تكفل توست، است
، اال بفروش و: مرا بخوران گويدخادمت می، اال طالقم بده ومرا بخوران : گويدمی

ای ابوهريره، اين : مردم گفتند .گزاریامی مرا به چه كسی و: گويدفرزندت می
 کهبل: ابوهريره گفت؟ خودت است از جيب و ياشنيدی  6چيزی است كه از پيامبر 

  . خودم است باين از جي
او  هم و شك داشتنداو  در اين حديث نيز روشن است كه هم مردم در احاديث 

 ،م قرار گرفتهكه متوجه شد مورد اتها. هنگامی نسبت داد 6 سخن خود را به رسول خدا
 اكرم دروغ آن را به پيامبربه  ابتدا ولی، ن از جيب خودش استخساعتراف كرد كه اين 

  . نسبت داد 6

  6نسبت اخبار يهود به پيامبر اكرم  وابوهريره 

قع فی و: يحكی عن موسى على المنبر قال 6سمعت رسول اهللا : گويدابوهريره مى. ١
أعطاه قارورتين فی و فأرسل اهللا تعالى إليه ملكا فأرقه ثالثا؟ نفس موسى هل ينام اهللا

تكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس و أن يحتفظ بهما فجعل ينام أمرهو كل يد قارورة
از  ٢؛فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتانإحدى القارورتين عن األخرى حتى نام نومه 

  ! ...دخوابه آيا خداوند میموسی با خود گفت ك: فرمودشنيدم كه در منبر می 6پيامبر 
ذهبى اين . اين خبر را ثقات دانسته است حسين سليم اسد در حاشيه مسند ابويعلى رجال

را او  :اوال كهحال آن ،دانسته استاو  منكراتو از  حديث را در شرح حال اميه بن شبل نقل كرده

                                                 
؛ صحيح بخارى، كتاب النفقات، باب: وجوب النفقة علی ٧٤٢٣، ح ٢٥٢، ص ٢. مسند احمد، ج ١

  . ٩٢٠٩، ح ٣٨٤، ٥؛ سنن الكبرى نسائى، ج ٣٥٥٠، ح ٢٠٤٨، ص ٥االهل والعيال، ج 
  . ٨٣، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ١٣، ص ٣؛ تفسير طبرى، ج ٦٦٩، ح ٢١، ١٢. مسند ابويعلى، ج ٢
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را او  حبان و ابن ابن مدينى، ابن معين . ثانيا:منكر الحديث نيز نخوانده است و كسى تضعيف نكرده
شأن حضرت  وذهبی بر اين كه اين حديث منكر است  پس اين اعترافی است از ١.اندتوثيق كرده

شخص ديگر را در مورد آن متهم بدون دليل ولی ذهبی ، اكاذيب است گونهموسی باالتر از اين
  .كرده است

بلكه از ، نيست 6 اين حديث از رسول خدا... «: گويدحديث فوق مى ابن كثير در باره 
و  شنيدم 6از پيامبر : گويدمیولی ، هتاز كعب االحبار گرفرا پس ابوهريره آن ٢». ...اسرائليات است

  . دهدمی نسبت 6به رسول خدا  اخبار يهود را اين راحتی به
فلما جاءه  Ηموت إلى موسىأرسل ملك ال: قال 6عن أبی هريرة عن النبی . ۲

أرسلتنی إلى عبد ال يريد الموت فرد اهللا : صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال
يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده : ارجع فقل له: قالونه عليه عي

فاآلن فسأل اهللا أن : قال. ثم الموت: قال؟ أی رب ثم ماذا: قال. بكل شعرة سنة
كنت ثم  وفل: 6قال رسول اهللا : قال. يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر

اين حديث ابوهريره در  ٣؛ألريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب األحمر
به سوى موسى ى قبض روح نسبت داده است كه ملك الموت برا 6به پيامبر اكرم 

، پس چشمانش کور گشتفرستاده شد، وقتى به نزد موسى رسيد موسى اورا زد، 
-ی فرستادی که نمیمرا به نزد بندهو گفت: پس فرشته به نزد پروردگار برگشت 

                                                 
؛ الثقات ابن حبان؛ ١١٢١، رقم ٣٠٢، ص ٢؛ الجرح والتعديل، ج ١٠٣٢، رقم ١. ميزان االعتدال، ج ١
  . ٤٩، رقم ٣٤؛ من له رواية فی مسند احمد، ص ١٢٣، ص ٨ج
  . ٣٤١، ص ١؛ البداية والنهايه، ج ٥٦٨، ص ٣. تفسير ابن كثير، ج ٢
؛ صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب: من احب الدفن ٢٠٥٣٠، ح ٢٧٤، ص ١١. مصنف عبدالرزاق، ج ٣

؛ صحيح مسلم، كتاب ٣٤٠٧، ح ١٢٥٠، ص ٣وج  ١٣٣٩، ح ٤٤٩، ص ١في االرض المقدسة ، ج 
 ٧٦٣٤، ح٢٦٩، ص ٢ج . مسند احمد، ٢٣٧٢، ح ١٨٤٢، ص ٤الفضائل، باب من فضائل موسی، ج 

  . ٦٢٢٤، ح ١١٦، ص ١٤؛ صحيح ابن حبان، ج ١٠٩١٧و
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ى از اين اتفاق پنهانو پس  آمداح مىوربراى قبض املك الموت عيانا  ...خواهد بميرد
  . آيدبرای قبض ارواح مى

ى در صحيحش البته بايد دقت داشته باشيم كه كور شدن چشم ملك الموت را بخار
عيانا آمدن ملك الموت تا زمان كور كردن  واند آن را ذكر كردهو ديگران حذف كرده 
نيز با سند صحيح در روايت دوم او  از آن مخفيانه شدن آمدنو پس  حضرت موسى

  . وارد شده است» ٤١٠٧حديث شماره  ،مستدرك«حاكم در واحمد 
ى ول، نسبت داده است 6دقت داشته باشيم كه اين حديث را ابوهريره به پيامبر اكرم 

 ،اندطريق عبدالرزاق موقوف نقل كرده آن را از شاول احمد در حديث وو مسلم بخارى 
احمد در سند دوم با . زاق در مصنف آن را مرفوع روايت كرده استكه عبدالرحال آن

كثير در تاريخش نيز حديث  و ابنحبان  و ابنسند صحيح ديگر از طريق غير عبدالرزاق 
كند اند نيز ثابت مىآخر حديث كه همه يكسان نقل كرده واند را مرفوع روايت كرده

  . نسبت داده است 6ا به پيامبر اكرم رو آن كه ابوهريره حديث را مرفوع روايت كرده 
 ىافسانه ودر اساطير : است و گفتهلين خوانده او اين حديث را از اساطير ١ثعالبى

   ٢.سپس اين داستان را نقل كرده است است.چنين وارد شده لين او
كه يك شخصيت اما اين، ى نيستكه اين حديث از اساطير است هيچ شكايندر 
احتمال  و بهداراى ارزش است ، فسانه بودن آن تصريح كرده استاهل سنت بر ابرجسته 

  . نسبت داده است 6پيامبر اكرم  و بهزياد اين سخن را نيز ابوهريره از كعب االحبار گرفته 
مأجوج ليحفرون السد وان يأجوج : قال 6عن أبی هريرة عن رسول اهللا. ۳

ارجعوا : لذی عليهميرون شعاع الشمس قال ا نهويخرقكل يوم حتى إذا كادوا 
                                                 

و از  ه. ق. است، ذهبی وديگران او را عالمه ٤٣٠. ثعالبی، ابومنصور عبدالملك بن محمد متوفاى ١
؛ ٢٩٢، رقم ٤٣٧، ص ١٧اند؛ سير اعالم النبالء، ج امامان لغت وادب واخبارى ناظم وناثر معرفى كرده

  . ١٨٩، ص ٦؛ المعجم المؤلفين، ج ١٦٣، ص ٤االعالم، ج
  . ١٥، ص ١. ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب، ج ٢
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أراد اهللا وغدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم  نهوفستحفر
يتحصن ويخرجون على الناس فينشفون المياه وجل ان يبعثهم إلى الناس وعز

عليها كهيئة الدم والناس منهم فی حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع 
هل السماء فيبعث اهللا عليهم نغفا فی أقفائهم علونا أوفيقولون قهرنا أهل األرض 
الذی نفس محمد بيده ان دواب األرض لتسمن و: 6فيقتلهم بها فقال رسول اهللا 

چنين خبری را نسبت  6ابوهريره به پيامبر اكرم  ١؛دمائهموتشكر شكرا من لحومهم و
نند كمأجوج هر روز سد را حفر میويأجوج : اندحضرت فرمودهگويا داده است كه 
  ها مأجوج به آنومسؤول يأجوج ، رسندمیوشوند نزديك می ديخورشوقتی به شعاع 

بعد با قدرت  د. روزگرديحت) فردا برای ادامه آن برمیرابرگرديد (برای است: گويدمی
ها به سوی مردم گزيدن آنكه زمان برگردند تا اينسد برمیبرای كندن اين بيشتر از اين، 

ها را پس آب، شوندها به سوی مردم خارج میآنورسد عال فرا میاز جانب خداوند مت
مأجوج به طرف ويأجوج . شوندهای خود مخفی میدر قصرو مردم كنند خشك می

پس ، خونين شده باشدگويا ای كه د به گونهگردها برمیتيرو آن اندازند آسمان تير می
پس خداوند . برتری پيدا كردم اهل آسمانو بر  بر اهل زمين پيروز شديم: گويندمی

ها را به وسيله آن به قتل آنوفرستد رمی را از پشت گردنشان میها كمتعال به سوی آن
همانا ، ستاو در اختيار قدرت 6قسم به ذاتی كه جان محمد : فرمودند 6پيامبر . رساندمی

جهت  اين و بهشوند مأجوج چاق میوخون يأجوج وجنبندگان زمين با خوردن گوشت 
  .گويندخداوند متعال را سپاس می

ارنؤوط سند اين خبر را صحيح  و شعيبالبانى ، بوصيری، ذهبى، حاكم، ترمذی
  . انددانسته

                                                 
؛ سنن ترمذى، ٤٠٨٠، ح ١٣٦٤، ص ٢. سنن ابن ماجه، ج ١٠٦٤٠، ح ٥١٠، ص ٢. مسند احمد، ج ١
  .٨٥٠١، ح ٥٣٤، ص ٤؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣١٥٣، ح ٣١٣، ص ٥ج



 ٤١١  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

لعل أباهريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما «: گويدابن كثير بعد از نقل خبر فوق مى
شايد  ١؛...رفوع فرفعههريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مويحدثه فحدث به أبويجالسه 

اخبار نقل او  كعب بهونشست بسيار با كعب مىاو  زيرا؛ گرفته استابوهريره آن را از كعب االحبار 
اند كه مرفوع گمان كردهولی برخى راويان ، را نقل كردهاو  جا سخنابوهريره نيز اينوكرد مى

  ».اندنسبت داده 6را به رسول خدا و آن است 
كه اين ابوهريره بوده است كه كعب االحبار حال آن ،كند هه ابوهريره را تبرئابن كثير خواست 
و اين داده قرار مى 6را در رديف احاديث رسول خدا او  سخنان وپيشواى خود اتخاذ كرده ورا امام 
از خود ابوهريره بلكه ، ى نيستلذا توهم از راو، عيب ابوهريره خواهد بود وترين جرح گبزر
تابعين مورد اتهام قرار  وجانب صحابه  و او ازرسيده است فراوان چنين اخبار از ابوهريره زيرا ؛ است

اين كه كند مهم اين است كه در مورد اين خبر نيز ابن كثير اعتراف مى. او  نه راويان از ،گرفته است
يت محدثين رواو از  .ابوهريره آن را از كعب االحبار گرفته است و خبر از اخبار اسرائليات است

  . نه راويان ديگر ،نسبت داده است 6شود كه ابوهريره آن را به رسول اكرم استفاده می
ولی ، ممكن بود چنين احتمال داده شود ،بودمورد و دو  اگر چنين اخبار يك مورد، آری
رك آن زبان مباو از نسبت داده  6اخبار يهود را به پيامبر اكرم فراوان كنيد كه ابوهريره مالحظه می

  .حضرت روايت كرده است
خلق وخلق اهللا التربة يوم السبت : بيدی فقال 6أخذ رسول اهللا : گويداز ابوهريره مىب. ٤

خلق النور وخلق المكروه يوم الثالثاء وخلق الشجر يوم األثنين وفيها الجبال يوم األحد 
لجمعة فی آخر خلق آدم بعد العصر يوم اوبث فيها الدواب يوم الخميس ويوم األربعاء 

در اين حديث  ٢؛الخلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل
خداوند تربت (زمين) را روز شنبه : فرمودندو م گرفتاز دست 6پيامبر : گويدابوهريره مى

                                                 
  . ١١١، ص ٣. تفسير ابن كثير، ج ١
، ٢١٤٩، ص٤. صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم، ج ٢
  . ٨٣٢٣، ح ٣٢٧، ص ٢؛ مسند احمد، ج ٣٠، ص ١٤؛ صحيح ابن حبان، ج ٢٧٨٩ح



    ٤١٢  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

 ها را پنججنبندهونور را چهارشنبه وشنبه مكروه را سه، درخت را دوشنبه، كوه را يكشنبه، آفريد
  . ى مخلوقات بعد از عصر جمعه آفريدآدم را پس از همهوشنبه 

تصريح متعال خداوند زيرا ؛ ١تاين حديث ابوهريره با صريح آيات قرآن نيز مخالف اس 
 و همچنين ٢، هاست را در شش روز آفريده استچه بين آنو هر آسمان  وفرموده است كه زمين 

عالم  وزمين در روز شنبه : گويدابوهريره مى و ٣، وز آفريدر وزمين را خداوند در د: فرمايدقرآن می
  . در هفت روز آفريده شده است

و اند بيهقى بر اين حديث طعن زده وابن مدينى ، بخارى: گويدابن كثير مى، بر اينمضافاً 
 پس ابن كثيرس. از كعب االحبار صحيح است اين خبرنقل كرده است كه  ٤در تاريخش بخارى 
اين حديث از اخباری  ٥؛ فکان هذا الحديث مما تلقاه ابوهريره عن کعب عن صحفه :گويدمى

  .گرفته است واست كه ابوهريره آن را از مصحف كعب االحبار دريافت كرده 
اين  و بهگرفته االحبار اعتراف اين افراد ابوهريره اين سخن را از كعب  وپس با تصريح 

  . است نسبت داده 6به رسول خدا ى آن را راحت
اند که اين خبر دقت داشته باشيم که دو عالم بزرگ وهابی ابن باز و عثيمين نيز اعتراف کرده

  از اسرائيليات است و ابوهريره آن را از کعب االحبار گرفته است.
نزل نبی من األنبياء تحت شجرة : قال 6أن رسول اهللا : عن أبی هريرة. ٥

ها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحت

                                                 
. اين كثير نيز بر مخالف قرآن بودن اين حديث ابوهريره اعتراف وتصريح كرده است. البدايه ١

  . ١٨ص ، ١والنهايه، ج 
  . ٤ديد، ، ح٣٨ق؛ ؛ ٤؛ سجده، ٥٩؛ فرقان، ٧؛ هود، ٢، يونس، ٥٤. اعراف؛ ٢
  .٩. فصلت، ٣
  . ١٣١٧، رقم ٤١٣، ص ١. تاريخ الكبير بخاری، ج ٤
  . ١٨، ص ١. البدايه والنهايه ابن كثير، ج ٥



 ٤١٣  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

: اندفرمودهگويا نسبت داده كه  6ابوهريره به پيامبر  ١؛ احدةو اهللا إليه فهال نملة
آن ، فترا گاز گراو  ایرچهوپس م، پيامبری از پيامبران به زير درخت فرود آمد

پس  ،ندآتش زدها رچهوهمراه مآن را  خانهووردند پيامبر امر كرد آن را درآ
  ! رچه را نكشتیوخداوند به وی وحی فرمود كه چرا يك م

  :گويددر خبر ديگر ابوهريره می
قرصت نملة نبيا من األنبياء فأمر بقرية النمل : يقول 6سمعت رسول اهللا  

از  ٢؛ فأحرقت فأوحى اهللا إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من األمم تسبح
پيامبری را گاز گرفت پس آن پيامبر امر  رچهوم: فرمودشنيدم كه می 6رسول خدا 
يك تو را پس خداوند متعال به وی وحی نمود كه ، رچه را آتش زدندونمود تا قريه م

گفتند كه (خداوند متعال را) تسبيح می ها راامتی از امت وولی ت، رچه گاز گرفتوم
  . سوزاندی

تصور كرد  و بايد اندكرده روايتاين خبر را از ابوهريره شش يا هفت نفر از تابعين 
د افراد شوگاهی شنيده می، آری !؟دهدكه آيا يك انسان عادی چنين عملی را انجام می

اگر با آن مواجه شوند  نبزرگساال و زنندنابالغ به چنين كارهايی دست می و سالردخ
 بلاوت قسناپسند را كه حاكی از ق المه چنين اعنمتأسفاولی ، گيرندجلوی آن را می

مگر اين خبر چه پيامی برای مسلمين دارد ، همچنين. اندبه پيامبران خدا نسبت داده ،است
  ! آن را در صحيحش روايت كرده استكراراً كه بخاری 

در احاديث متعدد آتش زدن به قريه  6بايد توجه داشته باشيم كه پيامبر اكرم 

                                                 
، ١٢٠٦، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ج ١

؛ مسند ٢٢٤١، ح ١٧٥٩، ص ٤؛ صحيح مسلم، كتاب السالم، باب النهي عن قتل النمل، ج ٣٣١٩ح 
  .٩٨٠٠و ٨١١٥، ح ٣١٣، ص ٢احمد، ج 

؛ صحيح مسلم، كتاب ٣٠١٩، ح ١٠٩٩، ص ٣باب: ج  - ١٥٣. صحيح بخاری، كتاب الجهاد والسير، ٢
  .٩٢١٨، ح٤٠٢، ص ٤ند احمد، ج ؛ مس٢٢٤١، ح ١٧٥٩، ص ٤السالم، باب النهي عن قتل النمل، ج 



    ٤١٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

 .مگر جهت قصاص ،سوزاندن هر موجودی را نيز و همچنيناند رچه را نهی فرمودهوم
  ١. روايت شده استو صحيح با اسانيد مختلف اخبار از افراد مختلف  گونهاين

أن عبد اللّه الداناج قال: سمعت (شهدت) أبا سلمة بن عبـد الـرحمن بـن    . ٦
خالد بن عبد اللّه القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه 

إن الشـمس والقمـر ثـوران    «قـال:   6ول اللّه هريرة أن رسوفحدث فقال: حدثنا أب
ذنبهما؟ فقال: أُحدثك عن رسـول  و ما فقال الحسن: » مکوران فی النار يوم القيامة

به حسن بصـری از ابـوهريره حـديث     ٢؛اللّه فسکت. قالوا: قد صدق الحسن ما ذنبهما
بـه   را قيامـت مـاه   و ديخورشـ انـد:  نسبت داده کـه فرمـوده   6نقل کردند که به پيامبر اکرم 

افکنند. حسن گفت: بـه چـه گنـاه. راوی گفـت: مـن حـديث       بر جهنم می ثور وصورت د
کنم. پس حسن سکوت کرد. مردمی که حاضر بودنـد گفتنـد:   می بازگو ورا به ت 6پيامبر 

  ابن قتيبه سپس اين حديث را توجيه کرده است. گويد، به چه گناه؟حسن راست می
(فی النار) را  وبن کثير نيز گفته با اختصار روايت کرده که ابخاری اين خبر را چنان
  از حديث حذف کرده است.

 و بـه که در زير خواهد آمد، اين خبر را نيز ابـوهريره از کعـب االحبـار گرفتـه     چنان
  نسبت داده است. 6پيامبر اکرم 

يـا ابـن    :بينا ابن عباس ذات يوم جالس إذ جاءه رجل فقال :عن عكرمة قال
وكـان   :القمر قـال والعجب من كعب الحبر يذكر في الشمس  عباس سمعت

القمر يوم القيامة وذاك؟ قال زعم أنه يجاء بالشمس و ما  :متكئا فاحتفز ثم قال
فطارت من ابـن عبـاس    :كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في جهنم قال عكرمة

                                                 
  .  و... ٢٥٥، ص ٦؛ فتح الباری، ج ٤١، ص ٤؛ مجمع الزوائد، ج ١٢١. مسند ابن مبارك، ص ١
به نقل از مسند بـزار؛ صـحيح    ٣٨، ص ١؛ البدايه والنهايه ابن کثير، ج ٩٥. تأويل مختلف الحديث، ص ٢

  .٣٢٠٠، ح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفَة الشَّمسِ والْقَمرِ



 ٤١٥  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

كذب كعب كذب كعب كذب كعب ثالث  :شفة ووقعت أخرى غضبا ثم قال
ذه يهودية يريد ادخالها في االسالم، اهللا أجل وأكرم من أن يعذب مرات بل ه

على طاعته، ألم تسمع قول اهللا تبارك وتعالى (وسخر لكـم الشـمس والقمـر    
دائبين) إنما يعنى دؤوبهما في الطاعة فكيف يعذب عبد ين يثنى عليهما إنهما 

لـى اهللا وأعظـم   دائبان في طاعته قاتل اهللا هذا الحبر وقبح حبريته، ما أجرأه ع
فريته على هذين العبدين المطيعين هللا، قال ثم استرجع مرارا وأخذ عويدا من 
االرض فجعل ينكته في االرض فظل كذلك ما شاء اهللا ثـم إنـه رفـع رأسـه     

يقول في الشمس  6ورمى بالعويد فقال أال أحدثكم بما سمعت من رسول اهللا 
و کـه مـردی بـه نـزد ابـن عبـاس آمـد         گويد: ما نشسته بـوديم عکرمه می ١؛...والقمر
 ديورشـ خای پسر عباس، از کعب االحبار سـخن عجيبـی شـنيدم کـه در بـاره      گفت: 

چـه  و گفـت:  گفت. ابن عباس کـه تکيـه داده بـود، قـامتش را راسـت کـرد       ماه میو
-جهـنم مـی   و بـه  آورندمیثور  وبه صورت دروز قيامت دو را گويد: آن میاست؟ 

سـه مرتبـه   وچندان بـه غضـب آمـد    و دو  س با شنيدن آن ايستادموی ابن عبا اندازند.
هـای خـود را) وارد   خواهـد (دروغ ايـن يهـودی مـی   ، است گفت: کعب دروغ گفته

و به آيه ماه  و ديخورش لسپس در فض ... .شدخداوند اين يهودی را بک.. .اسالم کند
   .اشاره نمودحديث 

تصــرف آن را در  وبــا تحريــف  اســاس چــه پيــام دارد کــه بخــاری حــاال چنــين خبــر بــی
  .عجيب است امر خوداين صحيحش وارد کرده، 

                                                 
  . ٤٤، ص ١. تاريخ طبرى، ج ١



    ٤١٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  نسبت مخالفت حضرت ابراهيم با امر خداوند متعال وابوهريره 
يلْقَى إِبراهيم أَباه آزَر يوم الْقيامة، وعلَى وجه آزَر قال:  6عن أبي هريرة عن النبي 

لَه إِبراهيم أَلَم أَقُلْ لَك الَ تَعصـنِى فَيقُـولُ أَبـوه فَـالْيوم الَ      قَتَرةٌ وغَبرةٌ، فَيقُولُ
  فَـأَى ،ثُونعبي مونِى يالَ تُخْزِي تَنِى أَندعو إِنَّك ،با ري يماهرقُولُ إِبفَي .يكصأَع

قُولُ اللَّهفَي .دعأَبِى اَألب نزْىٍ أَخْزَى مخ  ،رِينلَى الْكَافنَّةَ عتُ الْجمرالَى إِنِّى حتَع
فَإِذَا ه نْظُرفَي كلَيتَ رِجا تَحم يماهرا إِبقَالُ يي وثُم  همائخَذُ بِقَوؤخٍ، فَيلْتَطيخٍ مبِذ

   ر حـالی کـه  کنـد د ابـراهيم قيامـت بـا پـدرش آزر مالقـات مـی       ١؟؛فَيلْقَى فى النَّـارِ 
نگفـتم کـه مـرا     وگويد: مگـر مـن بـه تـ    میاو  آلود است، پس به بارغو ای سياهچهره

گويد: خـدايا  کنم، ابراهيم مینافرمانی نمیتو را گويد: امروز کن. آزر مینافرمانی م
تـر از دور بـودن   به من وعده دادی که قيامت مرا خار نگردانی، چه خاری سـخت  وت

فرمايـد: مـن بهشـت را بـر کفـار حـرام گردانيـدم.        پدرم است. پس خداوند متعال می
  افکند.سپس آزر را به جهنم می

آن طعـن  و بـر   گويد: اسماعيلی اين حـديث را از اصـل مشـکل دانسـته    ابن حجر می
تواند صحيح باشد؛ زيرا ابراهيم عالم بر اين بـود  است: اين حديث نمی و گفتهوارد کرده 

برای  باليی را که شامل پدرش شده خاری هچگونکند، پس که خداوند خلف وعده نمی
گويد: غيـر اسـماعيلی گفتـه    ن علم دارد. ابن حجر در ادامه میکه به آداند با اينخود می

كـان  و مـا  «فرمايد: است: اين خبر با ظاهر آيه قرآن مخالف است که خداوند متعال می
.» هللا تبـرأ منـه  وله أنه عد استغفار ابراهيم ألبيه إالّ عن موعدة وعدها إياه فلما تبين

  ٢بيزاری جستند.او  يعنی وقتی حضرت ابراهيم متوجه شدند که آزر دشمن خداست، از

                                                 
 ٣٣٥٠ح  ،اللَّـه إِبـراهيم خَلـيالً    واتَّخَـذَ ب قَـولِ اللَّـه تَعـالَى (   . صحيح بخاری، کتاب احاديث االنبيـاء، بـا  ١
  .٤٧٦٩و ٤٧٦٨و
  .٣٨٤،ص ٨. فتح الباری، ج ٢
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انـد در بـاره آن   همين که محدثين اهل سنت بر باطل بـودن ايـن خبـر تصـريح کـرده     
  ه قرآن مخالف است.د به خصوص که اين خبر با صريح آيکنکفايت می

  6پيامبر اكرم  رب اساس ابوهريرهبی ىهانسبت
من أصبح جنبا : 6 قال رسول اهللا: هريرة يقولوكان أب: عن عبد الرحمن بن عتاب قال

أم سلمة نسألهما و رجل آخر إلى عائشةو بن الحكم أنامروان  فارسلنی: فال صوم له قال
 6قد كان رسول اهللا : فقالت احداهما: عن الجنب يصبح فی رمضان قبل ان يغتسل قال

كان يصبح جنبا من غير ان : قالت االخرىو يتم صيام يومه قالو ا ثم يغتسليصبح جنب
أخبر أبا هريرة بما : بذلك فقال لعبد الرحمنمروان  فرجعا فاخبرا: يحتلم ثم يتم صومه قال

فقال  ١.هكذا حدثنى الفضل بن العباس: قالو جه ابى هريرهو فحدثه ابى فتلون، قالتا
باحسب تفتى و باظن: فقال له مروان: كنت أظن قالكذا و هريرة كذا كنت أحسبوأب

- ىنم ،ى كه جنب استهركه صبح كند در حال: فرمود 6رسول خدا : گفتابوهريره مى ٢؛الناس
ابوهريره ، كردند و انكار عايشه چنين نسبت را رد و سلمهق شد اميچون تحق. گيردتواند روزه ب

ن زمان از دنيا رفته بود) (که در آضل بن عباس ف: گفتدر روايتى . كردمىمن چنين گمان م: گفت
  گفت: با گمان مروان  .ى به من چنين خبر دادمخبر: در خبر سوم گفت، به من چنين خبر داد

   ٣دهی!کنم به مردم فتوا میکند، فکر میمی
و  دهدنسبت مى 6 اكرم ابتدا به پيامبر ابوهريره اين حديث را، كنيدكه مالحظه میچنان

گاه هم حديث را  و كردمىچنين گمان م :گويدىگاه هم م وبه مخبرى  و همچنين فضل بهسپس 

                                                 
  . ٣٤٩٩، ح ٢٧٠، ص ٨؛ صحيح ابن حبان، ج ٢٦٦٧٢، ح ٣٠٨، ص ٦. مسند احمد، ج ١
؛ صحيح ١٩٢٦و ١٩٢٥، ح ٦٧٩، ص ٢. صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب: الصائم يصبح جنبا، ج ٢

؛ مسند ١١٠٩، ح٧٧٩، ص ٢مسلم، كتاب الصيام، باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهوجنب، ج 
  . ٢٥٥٤٨، ح ١٨٤، ص ٦احمد، ج 

  . ١٠٩، ص ٨. تاريخ ابن كثير، ج ٣
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  شود كه ابوهريره راحت بهاز اين حديث به روشنی استفاده می. كرده استبازگو موقوف 
اصل در اين بحث اين است كه ابوهريره . داده استخنان ديگران را نسبت میس 6پيامبر اكرم 

كه در اين اين و اما، داده استنشنيده است به آن حضرت نسبت می 6بر اكرم مطلبی را كه از پيام
  حاشا  واين از نظر ما منكر است ، شدجنب از خواب بلند می 6پيامبر اكرم : انداخبار گفته
  . هااز چنين نسبت 6رسول اهللا 
أباهريرة  تحفظوا من الحديث فواهللا لقد رأيتنا نجالسو اتقوا اهللا«: قال بشر بن سعيدو

يحدثنا عن كعب األحبار ثم يقوم فأسمع بعض من كان و 6 فيحدث عن رسول اهللا
يعنی  ١؛6كعب عن رسول اهللا و حديث  عن كعب 6معنا يجعل حديث رسول اهللا 

نيز  و روايتمردم نقل  و براى كرداخبار دريافت میاو و از نشست ابوهريره با كعب االحبار می
  . دادندنسبت می 6ه اشتباه به پيامبر آن را بو مردم نمود می

  . سند اين خبر را صحيح دانسته است »سير ذهبى«ى شعيب ارنؤوط در حاشيه
های از اين نسبتو برخی توجيه احاديث ابوهريره خواهد بود  براىالبته اين نوع اخبار 

اين بعيد  ؟اندا اشتباه كردههآيا تمام آن .اندنقل كردهاو  نادرست ابوهريره را چندين نفر از تابعين از
اگر ابوهريره با همچنين . او تابعين است نه روات از وابوهريره متهم از جانب صحابه زيرا ؛ است

جمع  و را با پهن كردن ردافراوان و احاديث  ى را فراموش نكردهچ حديثهي 6دعاى رسول خدا 
ه سخن كعب االحبار داشت كه چه نيازى بپس ، که خواهد آمد)چنان( كردن آن فرا گرفته بود

كعب االحبار آيا نيازمند به اخبار  !كردبه مردم منتقل مى 6را در كنار احاديث رسول خدا او  سخنان
از اخبار الهی مسلمين را آگاه  و كه يك يهود تازه مسلمان بيايداسالم نيازمند به اينو يا الهی بود 

 كه ابوهريره از كعب اخبار دريافتاين و !د كرده استنيازمناو  د كه ابوهريره خود را به اخبارساز
به او  اال و هناآگاه بود ودور  6 اكرم پيامبرو احاديث از اخبار او  بيانگر اين است كه، كرده استمی

  .او نه كعب به ،دادم میيتعل كعب اسالم

                                                 
  . ٦٠٦، ص ٢؛ سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١٠٩، ص ٤ثير، ج . البداية والنهايه ابن ك١
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حمله  و من من غسل ميتا فليغتسل: 6قال رسول اهللا : عن أبی هريرة قال
كه مرده را حمل و هر هر كه مرده را غسل دهد پس خود نيز غسل كند  ١؛فليتوضأ
  .بگيرد وپس وض، نمود

 و ابن مدينى، احمد و موقوف است خبراين : اندگفتهو ديگران  ىبيهق، ترمذى
   ٢. نداردوجود  در اين باب حديث ثابتى: اندذهلى گفته
چهار نفر از و انديح دانستهسند اين خبر را از ابوهريره صحارنؤوط  و شعيب ىالبان

را مرفوع روايت  اين خبرابوهريره  هاتمام آنو در  اندروايت كردهاو  تابعين آن را از
محدثان مذكور با حكمشان بر موقوف بودن . نسبت داده است 6پيامبر اكرم  و بهكرده 
  . اندعدم اعتماد خود را بر ابوهريره بيان كرده ،آن

  اند:فرموده 6پيامبر اكرم در حالی است كه و اين 
ليس عليكم فی غسل ميتكم غسل إذا : 6قال رسول اهللا : عن ابن عباس قال

 لبه خاطر غس ٣؛غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
  پس كفايت ، همانا ميت شما نجس نيست، آيددادن مرده بر شما غسل الزم نمی

  .كند كه دستان خود را بشوييدمی
و  سته استنحجر در حاشيه موطأ حسن دا و ابن حاكم سند اين حديث را صحيح دانسته

  . ابوهريره با اين حديث نيز مخالف است گرچه در سند آن عكرمه كذاب استحديث 
مگر و گفت:  اين حديث ابوهريره به عايشه رسيد آن را انكار كردهوقتی  همچنين

                                                 
؛ صحيح ابن حبان، ٩٩٣، ح ٣١٨، ص ٣؛ سنن ترمذى، ج ١٤٦٣ح  ٤٧٠، ص ١. سنن ابن ماجه، ج ١
؛ مصنف ابن ١٠١١٢و ٩٨٦٢و ٩٥٩٩و ٧٧٥٧، ح ٢٨٠، ص ٢؛ مسند احمد، ج ١١٦١، ح ٤٣٥، ص ٣ج

  . ١١١٥٢، ح ٤٧٠، ص ٢ابى شيبه، ج 
  . ١٨٥، ص ٥؛ المجموع نووی، ج ٣١٨، ص ٣ى، ج . سنن ترمذ٢
  . ٣٠٣، ح ٨٤، ص ٢؛ حاشيه موطأ، ج ١٤٢٤، ح ٥٤٣، ص ١. المستدرك علی الصحيحين، ج ٣
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  ١!مسلمين نجس هستند مردگان
  . يم كه هيچ يك از اين اخبار را عثمان خميس ذكر نكرده استشوور میيادآ

  عدم اعتماد تابعين به ابوهريره
 شعبه تدليس را برادر دروغخود كه حال آن ٢.كردابوهريره هميشه تدليس مى: فتگشعبه مى

  ٣. است بدتر از زنا دانسته و دروغ
مـا   أبوهريرة كان يـدلس أى يـروى  : قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول

كان شعبة يشير . ال يميز هذا من هذاو 6 سمعه من رسول اهللاو ما  سمعه من كعب
 بهذا إلى حديثه من أصبح جنبا فال صيام له فانه لما حوقق عليه قال أخبرنيه مخبر

الجمهور و قد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيينو .6 لم أسمعه من رسول اهللاو
ابوهريره مـدلس  : گفتاز شعبه شنيدم كه مى: گويدمى يزيد بن هارون ٤؛ على خالفهم

 كـرد بـدون تميـز روايـت مـى    ، بودشنيده  6 اكرم پيامبر و يعنى آنچه را كه از كعب ؛بود
. )6سخن کعب را به پيامبر اکرم  وداد را به کعب نسبت می 6پيامبر اکرم (يعنى حديث 
هركه صبح كند در حـالى  «هريره ث ابوشعبه در اين مورد به اين حدي: گويدابن كثير می

شـد   بازخواسـت و قيـ كرد كه چـون تحق اشاره مى »تواند روزه بگيردكه جنب است نمى
سـپس ابـن كثيـر    . نشـنيدم  6 را از رسـول خـدا  و آن  مخبرى اين را به من خبر داد: گفت
ــى ــدوگمــ ــر    هم: يــ ــه هــ ــراهيم را (كــ ــخن ابــ ــن ســ ــا ايــ ــوهريره را   انــ ــديث ابــ   حــ
  . جمهور بر خالف آن استو اندهل كوفه نيز گفتهگرفتند) گروهى از انمى

                                                 
عين االصابه فی استدراكات عائشه »، به نقل از ٣٠٣، ذيل حديث ٨٤، ص ٢. حاشيه موطأ مالك، ج ١

  على الصحابه سيوطى. 
  . ٦٧، ص ١؛ االصابه ابن حجر، ج ٦٠٨، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ٢
  . ٣٣، ص ١؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج ٣٩٣. الكفايه فی علم الروايه خطيب، ص ٣
  . ١٠٩، ص ٨. البدايه والنهايه ابن كثير، ، ج ٤
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 ودهد شهادت می ،اميرالمؤمنين در حديث است، پس شعبه كه در مكتب اهل سنت
  احاديث  وكند كه اين ابوهريره بوده كه سخنان كعب االحبار تصريح می

 نسبت 6 اکرم سخنان كعب را به پيامبر وكرده را بدون تميز روايت می 6 اکرم پيامبر
  .نه راويان ديگر ،داده استمی

كردم. شنيدم به ابراهيم نخعى عرضه مىگويد: هر حديثى را كه مىىاعمش م
گفت: از او  عرضه كردم.او  برده، بهاو  روزى احاديثى از ابوصالح از ابوهريره را نزد

  ١ند.ى از احاديث ابوهريره را ترك كرده بودها بسيارار، همانا آنزحديث ابوهريره مرا بگ
 .كردمىعرضه ماو  احاديث را به و من ابراهيم نخعى حديث شناس بود: گويدىاعمش مباز 

ى از احاديث مشايخش) چيزهاي(: گفتاو  .بردماو  به نزد ،حديثى را كه از ابوصالح از ابوهريره بود
  ٢. گذاشتندكنار مى ،ابوهريره را قبول نكرده

ى از احاديث ابوهريره را اصحاب ما شمار: ه استگفتمغيره از ابراهيم نخعى نقل كرده كه 
  ٣. قبول نداشتند

ى از سفيان ثور. گذاشتندى از احاديث ابوهريره را كنار مىچيزهاي: گويداعمش نيز مى
 و كه در مورد بهشترا از احاديث ابوهريره جز حديثى : از ابراهيم نقل كرده كه گفته است ،منصور

  ٤. كردندقبول نمى، جهنم است
 و علقمه، مسروقمانند  او اصحاب بزرگ ،دهدىشهادت منخعی كه ابراهيم چنان

- از آنفراوان و مسلم و بخارى  انددرك كردهنيز را  6اكرم اسود بن يزيد كه زمان پيامبر 

هيچ حديثى روايت  »مسند احمد« و از ابوهريره در كتب سته ،اندها حديث روايت كرده
را درك كرده است على  6 اكرم كه زمان پيامبرنيز ى ضشريح قا و همچنين اندنكرده

                                                 
  . ٦٨، ص ٤الحديد، ج . شرح نهج البالغه ابن ابی١
  . ٤٢٨، ص ١. علل احمد بن حنبل، ج ٢
  . ١٢٢، ص ١٩؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٦٠٨، ص ٢هبی، ج . سير اعالم النبالء ذ٣
  . ١١٨و ١٠٩، ص ٨؛ البداية والنهايه ابن كثير، ج ٦٠٨، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ٤
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را نيز به ام و آن  الظاهر در اين كتب تنها يك حديث اخالقى از ابوهريره روايت كرده
همام بن حارث نيز از ديگر شيوخ نخعى است كه  و المؤمنين عايشه عرضه كرده است

در  اين افراد حال شرحابن حجر نيز در  است. ى از ابوهريره روايت نكردهچ حديثهي
  . شريح جز ،ها ذكر نكرده استابوهريره را از مشايخ اين »تهذيب التهذيب«

 و جز انس ،كنمى صحابه تقليد مىمن از همه: گويدمىها ىابوحنيفه امام حنف
  . پس علتش را نيز بيان كرده استس ١. سمره و ابوهريره

 جملهو از  جز چند نفر ،اندصحابه عادلکل : گفتابوحنيفه در جواب ابويوسف 
  ٢. انس است و ها ابوهريرهآن

ى همانا صحابه بر ابوهريره كثرت روايتش را انكار كردند حت: گويدى مىآمد 
   ٣.رد طرد شده در حديث مهراس بودخداوند ابوهريره را ببخشد همانا م: گفتعايشه 

مسلمين به  ٤؛ قوم لكثرتهای هريرة فشك فيها رواية أب و اما: گويدمى ابوالفتح موصلی
  . احاديث ابوهريره به خاطر كثرتش شك كردند

  فات و شد تا اينكه ابوهريرهطوالنى مى شاگر عمر عمر: گويدرشيد رضا مصرى مى
  . ٨٥١ص ، ١٠ ج، مجلة المنار. رسيدبه ما نمىفراوان اين همه احاديث  ،كردمى

اگر ثابت ... مغرور نكندتو را  ،جت استمراسيل صحابه ح: اين سخن محدثان: گويدمى وهم
پس بسيارى از احاديثش مراسيل ، كردىشد اينكه مثال ابوهريره از كعب االحبار حديث روايت م

، استنكرده  6كه تصريح به سماع از رسول خدا او  اجب است در تمام حديث غريبو و است

                                                 
  . ٣٢و ٣١؛ مرآة االصول شرح مرقاة الوصول مخطوط؛ مختصر المؤمل، ص ٤٠٩، ص ٨. المحيط، ج ١
   .٦٨، ص ٤الحديد، ج . شرح نهج البالغه ابن ابی٢
  . ٧٥، ص ٢. االحكام آمدى، ح ٣
(از نويسنده اين كتاب به امام،  ١٤١. المثل السائر فی أدب الكاتب والشاعر، ابوالفتح موصلی، ص ٤

شافعی مذهب است كه شرح حالش در كتاب  ه. ق. و ٥٤٢متوفای  او مفتی وفقيه تعبير شده است و
  است.  وارد شده»  ٧٢، رقم ١١٨، ص ٢٠سير اعالم النبالء، ج «
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و اين  آن را از كعب روايت كرده معناى آن بود محتمل است كه و به از اسرائلياتو اگر  شك كرد
  ١ .است 6 از نسبت دادن آن سخن به رسول خدا احتمال علت مانعه

اكثر احاديث مرفوع كه از ابوهريره روايت : نقل كرده است گونهابوريه از رشيد رضا اين 
  ٢. نشنيده است 6 آن را از رسول خدااو  ،است شده

  المؤمنين عائشه بر ابوهريرهانكار ام
يا اباهريرة ما هذه االحاديث التى تبلغنا انك : له ائشة انها دعت ابا هريرة فقالتعن ع

يا اماه انه : قال! هل رأيت اال ما رأيناو هل سمعت اال ما سمعنا! تحدث بها عن النبی
اهللا ماكان و انىو التصنع لرسول اهللاو المكحلةو كان يشغلك عن رسول اهللا المرآة

اين احاديث ، ى ابوهريرهاو گفت:  منين عايشه ابوهريره را خواستام المؤ ٣؛يشغلنی عنه شئ
يزى جز همانى كه ما چ مگر !كنىروايت مى 6را از پيامبر توان رسد كه ىست كه به ما ميچ

زينت  6) از پيامبر از شنيدن احاديث(تو را  ،ى مادرا: گفتابوهريره  !ديدىو شنيديم را شنيدى
  لى مرا چيزى از آن حضرت مشغولو، داشتىى آن حضرت باز مدادن خود برا

  . كردنمى
المؤمنين را در اين خبر پاسخ املى و. اندحجر سند اين خبر را صحيح دانسته و ابن ذهبى، حاكم
المؤمنين از امفراوان اسود كه ، علقمه، اشاره كرديم كه بزرگان تابعين مانند مسروق. اندذكر نكرده

ى روايت از ابوهريره هيچ حديث ،شوندىمحسوب ماو  شاگردانز و ا حديث روايت كردهعائشه 
 دو حديثاند تنها روايت كردهاو  ه بيش از هزار حديث ازعروه كه صحاح ست و همچنيناند نكرده

، است در كتب سته روايت كردهاو  قاسم بن محمد نيز يك حديث از و از ابوهريره روايت كرده
  . شه باشديت از ابوهريره با ارشاد عائذ رواعدم اخ و ممكن است اين عمل

                                                 
  . ١٥٠، ص ١. مقاالت وفوائد حديثية من مجلة المنار، ج ١
  . ٩٧، ص ١٩؛ مجله المنار، ج ١٥٠. شيخ المضيره، ص ٢
  . ٦١، ص٧؛ فتح البارى، ج٦٠٤، ص٢؛ سير اعالم النبالء، ج٥٠٩، ص٣. المستدرك علی الصحيحين، ج٣
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فالن جاء فجلس إلى جانب (هريره) وأال يعجبك أب: عن عائشة أنها قالت
كنت أسبح فقام قبل أن ويسمعني ذلك  6حجرتي يحدث عن رسول اهللا 

لم يكن يسرد  6أدركته لرددت عليه إن رسول اهللا  ولوأقضي سبحتي 
كنی از ابوهريره آيا تعجب نمی: گويدالمؤمنين عائشه مىام ١؛الحديث كسردكم

 و 6كرد به نقل حديث از پيامبر و شروع كنار حجره (منزل) من نشست  وكه آمد 
نمازم  كهقبل از اين وغول نماز بودم مش و منكرد كه من بشنوم صدايش را بلند می

 دادمپاسخش را میقطعاً كردم می كرا دراو  اگر من رفت.ورا تمام كنم بلند شد 
  . كردنمیبازگو مانند شما زياد حديث  6كه همانا پيامبر 

 وكنيد بخاری اسم ابوهريره را مبهم گذاشته است كه مالحظه میچنانخبر در اين 
صحيح «ها در البته از اين نمونه. اندذكر كردهرا آن و ديگران احمد  وكه مسلم حال آن
هانكاری بخاری در پن وها ين نمونهدر فصل آخر به برخی از چناست كه فراوان » بخاری

  .دش ا خواهيمنشصحيحش آ
خواند شروع كرد نماز مىاو  ى كهگويد: ابوهريره كنار حجره عايشه نشست در حالعروه مى

كنى از ىعايشه نماز را تمام كرد گفت: آيا تعجب نمى صاحب حجره. وقتی ا وگفتن: بشنبه 
خواست آن را بشمارد ىگر مگفت شمارنده احديث مى 6حديثش. اگر رسول خدا وابوهريره 
  ٢شماريد. مى

  البانى سند اين حديث را صحيح دانسته است. 
  . عثمان خميس به هيچ يك از سخنان فوق نيز اشاره نكرده است

                                                 
؛ صحيح مسلم، كتاب ٣٥٦٨، ح ١٣٠٧، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: صفة النبي، ج ١

، ١١٨، ص ٦؛ مسند احمد، ج ٢٤٩٣، ح ١٩٤٠، ص ٤فضائل الصحابة، باب من فضائل ابوهريره، ج 
  ، وديگران.٢٥٢٧٩ و ٢٤٩٠٩ح
  . ٣٦٥٤، ح ٣٤٤، ص ٢داود، ج . سنن ابى٢
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ما من أصحاب النبی أحد أكثر حديثا منى إال ما : وهب عن اخيه سمع اباهريرة يقول
هيچ يك از : گفتابوهريره مى ١؛ ال أكتبو يكتبانه كان عمرو كان من عبد اهللا بن 

- حديث را مىاو  زيرا؛ عمرو مگر عبداهللا بن  ،دانستىبيشتر از من حديث نم 6اصحاب پيامبر 

  . نوشتمنمى و من نوشت
مسند عبد اهللا : گويدباز مى ٢حديث است  ۵۳۷۴مسند ابوهريره  :گويدى مىكه ذهبحال آن

   ٣. رسدىصد حديث مبه هفتعمرو بن 
شنيده  6احاديثى را كه از رسول خدا ، ابوهريره در ابتدااحتماال  شود كهروشن مىجا از اين

ى جلب بعدها در زمان معاويه برا و است آن كمتر از حديث عبد اهللا بوده و كردهروايت مى، است
آن حضرت به  و سخنان كعب االحبار را اضافه كرده و بر اين احاديث از كيس خود، او رضايت

  . نسبت داده تا حديثش به اين تعداد رسيده است
  کند:د میمطلب را تأيياين ز همچنين خبر زير ني

حديثا؟ فقال: إني كنت اذا سألته انبأني واذا  6قيل لعلي ما لك أكثر أصحاب رسول اهللا 
ی؟ دانث میاز همه صحابه بيشتر حدي وت چگونه: ؤمنين گفته شدرالمبه امي ٤؛سكت ابتدأني
 واختند سکردم مرا آگاه میال میؤس 6رسول خدا شه هر وقت من از چون همي: حضرت فرمودند
  گاه ساختن من.آ وبه آموختن  ندكردىكردم خود آن حضرت شروع مىهر وقت سكوت م

های های مختلف در کتاببا سند ثبخش دوم حدي وث کامال صحيح است حدياين سند 
ؤمنين تنها رالمتوجه داشته باشيم که با اين وجود، اهل سنت از اميايد ب ٥ ز وارد شده است.ديگر ني

                                                 
، ٣٦، ص ٢؛ سنن دارمى، ج ١١٣، ح ٥٤، ص ١. صحيح بخارى، كتاب العلم، باب: كتابة العلم، ج ١
   ... .؛ صحيح ابن حبان؛ مسند احمد٤٩٢ح
  . ٦٣٢، ص ٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢
  . ١٧، رقم ٨٠، ص ٣. همان، ج ٣
  . ٣٥١، ص ٢؛ انساب االشراف، ج ٣٣٨، ص ٢. طبقات الكبرى، ج ٤
، ٥؛ سنن الكبرى نسائى، ج٣٧٢٩، ح٦٤٠، ص٥؛ سنن ترمذى، ج٤٩٥، ص٧شيبه، جمصنف ابن ابى. ٥



    ٤٢٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

است كه  اين در حالى .ها ضعيف استاند كه بخشى از آنحديث روايت كرده ٥٠٠ حدود
 6پيامبر اکرم هک نانچبنابر حديث متواتر مكتب اهل سنت اعلم اين امت هستند  × اميرالمؤمنين

  .امت است على داناترين اين«: اندفرموده
در حالی است اين : گويدى سير ذهبى در مورد سخن ابوهريره مىشعيب ارنؤوط در حاشيه

ى موجود از ابوهريره چندين برابر كمتر از احاديث مروعمرو ى از عبد اهللا بن كه احاديث مرو
ی أن عبداهللا كان قد ظفر ف: رابعها: جمله گفته استو از  سپس توجيه علما را ذكر كرده. است

فتجنب االخذ عنه ، يحدث منهاو فكان ينظر فيها، الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب
و با  اگر اين توجيه درست باشد حال ابوهريره نيز چنين است ١؛لذلك كثير من أئمة التابعين

را بدون تميز به او  سخنان و نشستهى اهل سنت ابوهريره نيز بسيار با كعب االحبار مىاعتراف علما
. اندخلق بسيارى از عبد اهللا نيز حديث روايت كرده و همچنين داده استنسبت مى 6ول خدا رس

كه مالحظه كرديد همچنين در مورد اخبار زيادی چنان. عثمان خميس نيز توجيه فوق را كرده است
و از افسانه و آن اند كه ابوهريره آن را از كعب گرفته محدثين اهل سنت اعتراف كرده وعلما 
پس ، گفته نشده استعمرو عبداهللا بن و احاديث ولی چنين چيزی در مورد اخبار ، سرائليات استا

  .بارزتر خواهد بوداو  اخبار واين صفت در ابوهريره 
 ٦٣سال عمرو عبد اهللا بن  لیو، است فات كردهو ق ه. ٥٧توجه داشته باشيم كه ابوهريره سال 

  . از هشت برابر احاديث عبد اهللا است اين حال احاديث ابوهريره بيشو با  ٦٥يا 

  ابوهريره مؤذن بحرين
ابوهريره  6در حالى است كه رسول خداكثرت روايت ابوهريره  واين اخبار تمام 

 مؤذن عالء بودو او  به بحرين فرستادند مقعده سال هشتذى در را همراه عالء بن حضرمى

                                                                                                                            
و ... . ترمذى، حاكم، ذهبى و  ٤٦٣٠، ح١٣٥، ص٣مستدرك على الصحيحين، ج؛ ال٨٥٠٥، ح١٤٢ص

  . اندسند اين حديث را صحيح دانسته »۳۸۸، ص۲وج ۴۵۱، ص۱سير ذهبی، ج«شعيب ارنؤوط در حاشيه 
  . ٥٩٩، ص ٢ى سير اعالم النبالء، ج . حاشيه١
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بن  عالء از دنيا رفت عمرچون  و ١.الى بحرين شدو عمر نيز و عالء در زمان ابوبكر و
شود كه از اين اخبار استفاده مى ٢.الى قرار دادو ابوهريره را به بحريناو  ىبه جا خطاب

به و هميشه  از عالء سه چيز ديدم: گويدمىو او  ابوهريره همراه عالء بن حضرمى بود
ضرمى را به عالء بن حوقتى  نيز در زمان خود خليفه دوم و را دوست دارماو  خاطر آن

   ٣. به بحرين روانه كرداو  باز ابوهريره را همراه بحرين فرستاد
 اين را كه ابوهريره همراه عالء به بحرين رفته هم سائب بن يزيد بن عالء نقل كرده

چون يك خبر صالحى شامى آن را هم و، ابن حجر، ذهبى و هم خود ابوهريره واست 
 همراهدو سال شود كه ابوهريره كمتر از روشن مىجا از اين. اندى نقل كردهمسلم تاريخ
  . ى سال هشتبوده يعنى از محرم سال هفت تا ذى قعده 6رسول خدا 
و از  كه ابوهريره در بحرين مؤذن عالء بن حضرمى بوده نيز از مسلمات استاين
 ٤. با سندهاى صحيح روايت شده است نيز ليد بن رباحو و ابودالن، ابوسلمه، ابن سيرين

  در بحرين او  عالء بودنبود، مؤذن او  مؤذن وگر ابوهريره مدت کمی همراه عالء ا
  شهرت يافته است.عنوان مدت طوالنی در بحرين بوده تا به اين او  شد، لذازد نمیانزب

و  ى علم اهل مدينه خواندهآگاه به همه و گبا اين حال ابوهريره خود را خيلى بزر
آن و همراه  آمدم 6 ى سال هفتم در خيبر به نزد رسول خداآر.. . :گويدضمن آن مىدر 

در منزل همسرانش  ايشانفات كرد همراه زمانی كه آن حضرت وتا  وماندم  حضرت
  جهاد  و همراهش حج و خواندمپشتش نماز مى، كردمخدمت مىاو  و به زدمدور مى

                                                 
حال ابوهريره؛ سير اعالم  ، شرح٧ج ٤٤٥، ص٤، ج؛ االصابه٣٦٠، ص٤، ج٢٦٤، ص١طبقات الكبرى، ج .١

  . ٢٦٤، ص ١النبالء، ج 
  . ٥١، رقم ٢٦٣، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ٢
  . ٢٦٥، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ٣
؛ االوسط ابن المنذر، ٩٦، ص ٢؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٢١٦و ٣١٥، ص ٢شيبه، ج . مصنف ابن ابى٤
  . ٢٢١٩٥، ح١٢٢، ص ٨ج  ؛ كنز العمال،٢١٧، ص ٢؛ فتح البارى، ج ١٧٣، ص ٦ج
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انصار مالزمت من  و مهاجر، به حديث آن حضرت بودم داناترين مردماهللا و و كردممى
كردند كه من حديث آن حضرت را سؤال مىو از  دانستندآن حضرت را مى به نسبت
اهللا هر حديثى كه در مدينه بود و و زبير بودند و طلحه و على و عثمان و ها عمربين آن

  ١.  ...براى من مخفى نبود
 سند اين خبرکند؛ زيرا ی ابوهريره را ثابت میيگونيز به روشنی دروغ اناين سخن

ها با استناد به معنای اين وهابی و، زيرا اهل سنت است گرچه در آن واقدی است صحيح
  کنند. های خود تکرار میسخن ابوهريره آن را در کتاب

گويـد: ابـوهريره در سـال هفـتم هجـری در      بن علی الناصـر مـی   بن عبدالعزيزعبداهللا 
از خيبـر بـه    6سـپس همـراه پيـامبر    او  د،حديبيه در سی سـالگی مسـلمان شـ    بر وفاصله خي

رفـت  می 6کجا پيامبر و هر بود  6همواره با پيامبر او  .صفّه اقامت گزيدو در رفت مدينه 
   ٢کرد.صرف می 6اغلب غذا را با پيامبر  ورفت، به آنجا میاو  ابوهريره هم همراه

  ره استدالل های بزرگ ابوهريکنيد به اين راحتی به دروغمالحظه می كهچنان 
  اند، به اين راحتی ذکر آن را در کتابی که در مقام دفاع از ابوهريره نوشته و کنندمی
را او  اساسروشنى سخنان بى و به اين سخنان از ابوهريره است شكپس بدون  کنند.می

در مدينه مؤذن او  آيا. بودم 6پيامبر هميشه همراه : گويدحتى مىاو  زيرا؛ كندثابت مى
ساس بودن اين سخنان ابى !گفت؟برای مردم بحرين اذان می وحضرمی بود  ءعال

از من ... و علىو عمر«لذا اين سخنان ابوهريره را كه  و ابوهريره براى ذهبى نيز ثابت بوده
  . پی نبردرا حذف كرده است تا خواننده به دروغ بودن آن  »كردندحديث سؤال مى

  همكاری ابوهريره با معاويه

را با سه هزار  ةدر سال چهل بسر بن ارطا اند: معاويهچنين نقل کردهو ديگران طبرى 
                                                 

  . ٣٥٩، ص ٧؛ االصابه، ج ١١٦، ص ٨؛ البداية والنهاية، ج ٦٠٥، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ١
السنة ومكانتها فى التشريع «؛ به نقل از كتاب ٣٦ى ابوهريره از بهتان، ص برهان در تبرئه . دليل و٢

  .١١٢، ص ٨البداية والنهاية، ج االسالمى، مصطفى سباعى. 
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وارد مدينه شد ابوايوب انصاری که حاکم مدينه از جانب او  وقتی لشکر به حجاز فرستاد.
با ترساندن مردم مدينه با زور او  بود به کوفه به نزد حضرت فرار نمود.×  اميرالمؤمنين

بيعـت   و نـه بنی سلمه گفت: شما نه در امان هستيد  و به بيعت گرفتها برای معاويه از آن
سلمه شما را قبول خواهم کرد تا زمانی که جابر بن عبداهللا را به نزد من نياوريد. جابر به ام

حـاال مـن چـه     وبيعت ضـاللت اسـت    ،اين بيعتو گفت: ) وارد شد 6(همسر پيامبر اکرم 
و از  نيـز بيعـت بکـن    وتـ  ومر کـردم تـا بيعـت کننـد     سلمه گفت: من فرزندانم را اکنم؟ ام

همـين کـار را    وبه مکـه رفـت   بسر سپس  .ات جلوگيری نماقبيلهوريخته شدن خون خود 
و دو  حاکم يمن بود به کوفه فرار نمودکه عبيداهللا بن عباس  وبه يمن رفت و سپس کرد 

ايـن  و در  يـز کشـت  افـراد ديگـری را ن  وذبـح نمـود   را بسر بـه طـور فجيـع    کودک عبيداهللا 
 وقتـی خبـر بـه اميرالمـؤمنين     ١به قتل رسانيد.را ×  مسيرش خيلی از شيعيان اميرالمؤمنين

او  هزار لشکر به طرف ود وهب بن مسعود را با وکدام از جاريه بن قدامه  هررسيد × 
را بـه قتـل    (معاويـه)  تعدادی از شيعيان عثمـان  وران رسيد رستادند. جاريه بن قدامه به نجف

از  و بـه مدينـه آمـد   و سـپس  جاريه به مکـه رفـت    بسر همراه لشکرش فرار کرد. ورسانيد 
(از امام مسجد و  حاکم . ابوهريره که در مدينهگرفتبيعت ×  اميرالمؤمنين رایها بآن

اگـر اباسـنور    ،بود از جاريه فرار کرد. جاريه گفت: به خـدا سـوگند  بسر) معاويه و طرف 
در نقل بالذری وارد شده که معاويـه بـه بسـر    زدم. گردنش را میگرفتم (ابوهريره) را می

ها بيعـت  آنو از ها را خواهی کشت آن وگفت: مردم مدينه را بترسان تا گمان کنند که ت
ايـن کارهـا    انجام را بکش. بسر بعد ازاو  بگير هر که در فرمان علی است اگر بيعت نکرد

 منازل افرادی از مردم مدينـه را کـه از   وار داد قر مدينه امام مسجد (حاکم و) ابوهريره را
  ٢فرار کردند، آتش زد.او 

                                                 
  گويد: اين خبر نزد اهل مغازی وسيره مشهور است. . ابن كثير مى١
؛ ١٠٠، ص٢؛ الکامـل فـی التـاريخ، ج   ١٠٧، ص ٤؛ تاريخ الطبـری، ج  ٣٦٦، ص ١. انساب االشراف، ج ٢

 ١٤١، ص ١؛ تاريخ الصغير بخاری، ج ١٥٣، ص ١٠؛ تاريخ ابن عساکر، ج ٣٥٧، ص٧البدايه والنهايه، ج 
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ه قتـل  خواست ابـوهريره را بـ  : جاريه بن قدامه که میاوال بايد دقت داشته باشيم که،
به قتل ×  بعيد هم نيست که اميرالمؤمنين و ١استبوده  6پيامبر اکرم از صحابه  برساند،
 تنـد نداشـت و   دچنين جاريه با کسی از اهل مدينـه برخـور  هم امر فرموده باشند. ابوهريره

   گفت. ویاو نيز آن سخن را در حق  تنها ابوهريره از او فرار نمود و
ــه     ــه جاري ــده ک ــار وارد ش ــن اخب ــا: در اي ــر کســی را  ثاني ــران ه ــه  در نج ــت ک گرف

از رسانيد، پس ابوهريره نيـز  به قتل  وی را را از خالفت خلع کرده بود،× اميرالمؤمنين
  .باشد بودهبايد  اين دسته

هـا بيعـت   ... از آنوجـابر   وبـر مـؤمنين    وحشـت  ثالثا: در حالی که بسر با وارد کردن
دهـد. پـس خيلـی روشـن بـوده کـه       گيرد، ابوهريره را امام مسجد قرار میبرای معاويه می

  بوده است. 6اطاعت اميرالمؤمنين  ودور از بيعت  وابوهريره وفادار به معاويه 
ردنـد،  کآشـام فـرار   ظلم معاويه خـون و از ... از بيعت ضاللت وجابر  ومؤمنين بعا: را

افتخـار تـا دم مـرگ بيعـت     و بـا   کـرد فرار مـی ×  ولی ابوهريره از عدالت اميرالمؤمنين
  .ه استر گردن داشتضاللت را ب

دو مـورد نيـز   و در در کنار معاويه بـود  × در زمان اميرالمؤمنين  ابوهريرههمچنين 
تـا  آورده × ی اورا بـه اميرالمـؤمنين   رسان معاويه بوده کـه نامـه  د از جنگ جمل نامهبع

  ٢.و ...  قاتلين عثمان را تسليم معاويه کنند
  اى از قبهو در  گذاشتندها با هم قرار از شبگويد: مردم براى شبى مکحول می

 6راى مردم از پيامبر تا صبح ب وها ابوهريره نيز بود بين آن وهاى معاويه جمع شدند قبه

                                                                                                                            
؛ االصابه، سير ذهبی. از ابن کثير به بعد، اين خبـر را مختصـر   ٣٠٠، ص ٢حبان، ج  با اختصار؛ الثقات ابن

  اند.نقل کرده
  ديگران. و ١٠٥١، رقم ٥٠٠، ص ١. االصابه، ج ١
  .٣٦٤و  ٣١٩، ص١. انساب االشراف بالذری، ج ٢
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  ١كرد.حديث روايت 
لعن او  را با امر Αروشن است كه در زمان معاويه در منابر اسالمى اميرالمؤمنين

 اين حال ابوهريره در كنارو با روايت مناقب آن حضرت ممنوع بود  و همچنينكردند مى
  كرده است. ىبرای مردم حديث روايت ماو 

باده بن صامت مشاهده كرد كه عمال معاويه عدر خبری چنين وارد شده است: 
عباده متوجه شد كه آن خمر است و چون فروشند در بازار شراب میاو  با امر

  گفت: او  معاويه به واجازه نداد فروخته شود. ابوهريره آن زمان در شام بود 
ا هشب وكند ؟ روزها بازار ما را فساد می!شود برادرت عباده را از ما بازدارینمی

كند. پس میبازگو عيب ما را  وكند روی ما را شتم میآب ونشيند در مسجد می
 واو  با معاويه چه كار؟ باتو را ای عباده، و گفت: ابوهريره به نزد عباده رفت 

 وهمراه ما نبودی زمانی كه ما به سمع  وكارش كار نداشته باش. عباده گفت: ت
  كه در راه خدا از مالمت اين و نهی از منكر  وامر به معروف  وطاعت 
معاويه به عثمان  وس ابوهريره سكوت كرد ! پكننده نهراسيم، بيعت كرديممالمت

سته هستند جز  حاصحرجال سند اين خبر رجال  ٢از دست عباده شكايت نمود.
سند  ارنؤوط و شعيب سنن هستند و» ادب المفرد«پدرش که از رجال  اسماعيل بن عبيد و

  ن دانسته است.حساين خبر را 
دينی معاويه بنابر حديث پنهان کردن بیذهبى جهت  ولى ،البته اين خبر ادامه دارد

اخبار  ،ابن عساکر در ادامه و همچنينرا حذف کرده است  ادامه خبر ،6پيامبر اکرم 
  های عباده با معاويه را در تاريخش نقل کرده است.فراوانی از مخالفت

هريرة إذا أعطاه معاوية سكت، فإذا أمسك وأب كانگويد: مسيب مىسعيد بن 

                                                 
  . ٥٩٩، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٤. كتاب العلم ابوخيثمه، ص ١
  .١٩٨، ص٢٦شرح حال عباده بن صامت؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١، رقم ١٠، ص٢، ج. سير اعالم النبالء٢
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هدايا بدهد (در برابر او  ابوهريره هميشه روشش اين بود كه اگر معاويه به ١عنه، تكلم؛
  كرد.داد شكايت میچيزی نمیو اگر كرد های وی) سكوت میخالف

از رجال صحاح سته هستند جز عالء بن عبدالجبار كه از  و رجال اين خبر همه ثقه
او  سيره معاويه اين نيز خيلی روشن است كهو از ، ديگر استسه سنن  وال بخارى رج

 وعطا نخواهد كرد.  واى معاويه، به وی بخشش ابوهريره به خواستهخدمتى خوشبدون 
  ابوهريره مقايسه كنيد. وحاال شما بين عباده بن صامت 

  که خواستند امام که ابوهريره زمانی شود، ايناز اين خبر همچنين استفاده می
ابوهريره اعتراض نمود،  ونگذاشت ن اومر ودفن کنند  6را نزد پيامبر اکرم  × حسن

 وچيزی خواسته مروان  قطعا در چنين شرايط بوده که شايد در آن زمان ابوهريره از
لذا در اين داستان اعتراض کرده است. لذا استدالل به اين داستان در  ونداده او  بهن اومر

کرده، درست نيست؛ زيرا ابوهريره به که ابوهريره از اهل بيت ^ دفاع میاينمقام 
واقعيت را و اين بيت ^  و اهلخاطر خودش چنين اعتراضی را کرده نه برای اسالم 

 دفاع از آن بود، نه وکند. همچنين اگر ابوهريره اهل حق سخن ابن مسيب ثابت می
ابوهريره  واين د ؛ زيراکه خواهد آمدمعاويه، چنان و نهداد را امين خود قرار میاو مروان 

همچنين نه جاريه بن  و، اندجانشين خود در حکومت بر مدينه قرار داده ورا حاکم مدينه 
  . را به قتل برسانداو  خواستقدامه می

محمد بن زياد  ٢ابوهريره در زمان معاويه بارها امير مدينه شد. گويد:ابن حجر مى
 وفرستاد مدينه ابوهريره را می ه همواره روشش اين بود که به حکومتاويگويد: معمى

نمود. عزل میو او را فرستاد میاو  را به جایمروان  کردهر وقت بر وی غضب می
 ٣فرستاد.ابوهريره را می وکرد را عزل میمروان  گذشت که بازمی از زمان مقداری

                                                 
  . ٦١٥، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٦١٦، رقم ٤٠٥، ص ١. معرفة الثقات عجلی، ج ١
  . ٨٧٧٣، شرح حال ابوهريره رقم ١٢. تهذيب التهذيب، ج ٢
  .٣٧٢، ص٦٧عساكر، ج  ، شرح حال ابوهريره؛ تاريخ ابن٦١٣، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ٣
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  از اين خبر استفاده كرده است.  ىشعيب ارنؤوط رجال سند اين خبر را ثقات معرف
برده تا قات در شام به سر میاو شود که ابوهريره در زمان حکومت معاويه بيشترمی

  ازو پس  را به حکومت مدينه انتخاب کردهاو  ورده کند، وقتیرا برآاو  هایخواسته
  او  کرده، باز از مدينه به حضورعزل میو او را غضب کرده او  که معاويه برآن
  گشته است.برمی

 ١داد.گاهی ابوهريره را جانشين خود در مدينه قرار میمروان  گويد:ابورافع مى
گاه گويد: ابوهريره ذهبی نيز می ٢وقتى به مكه رفت ابوهريره را به جاى خود قرار داد.

حاال شما توجه كنيد حال كسی كه با رضايت به  ٣در مدينه نيز بوده است.مروان  نائب
سعی نيز داشته تا ديگران را  وكرده، ها همكاری میناصبى با آن ون افراد فاسد سيره چني

 وها در تخلفاتشان از احكام اسالمی، منصرف كند، چه خواهد بود از مخالفت با آن
ها نيز بر آن وهمراهی داشته باشند  وتوانند با چنين افراد همكاری هايی میانسان چگونه

  .! اندامين خود قرار دادها و او روى اعتماد داشته 

  ویمتهم بودن ابوهريره نزد  واز نقل حديث  بن خطاب نهی عمر
ى آيا در منزل فالنو گفت:  مرا احضار كرد. حديث من به عمر رسيد: گويدابوهريره مى

: گفتعمر . كنىمىمتوجه شدم كه چرا سؤال : گفتم؟ ىحضور داشت 6همراه ما با پيامبر 
گاهش يهر كه عمدا به من دروغ بست جا: آن روز فرمود 6رسول خداهمانا : گفت؟ چرا

  ٤.نقل كنو حديث  واگر چنين نيست بر: عمر گفت. را در جهنم آماده سازد
ى اين داستان از طرق لو، اين سند ضعيف است: محقق مسند ابن راهويه گفته است

                                                 
  . ٣٧٢، ص ٦٧. تاريخ ابن عساكر، ج ١
  ، شرح حال ابوهريره. ٦١٤، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٨٧٧، ح ٥٩٧، ص ٢. صحيح مسلم، ج ٢
  ، شرح حال ابوهريره. ٦١٤، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ٣
  ؛ ٣٤٣، ص٦٧بن عساكر، ج ؛ تاريخ ا٦٠٢، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج٥٣، ص١. مسند ابن راهويه، ج٤
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  . گر ثابت استدي
ابوهريره را متهم به بن خطاب  مرشود كه عى استفاده مىبه روشن اوال از اين حديث
 واگر چنين نيست بر: گفته باشد اين كه خليفه دوم: ثانياً ه است.دانستجعل حديث مى

 توجيه احاديث ابوهريره به حديث اضافه شده و براى بدون شك كذب است. روايت كن
بن  زيرا آن با مسلمات تاريخ كه حتى از خود ابوهريره روايت شده كه عمر؛ است
   کنيم:اشاره می نمونهچند كه به  مخالف است، داداجازه نقل حديث نمىاو  به ابخط

  : گويدابوهريره مى. ١
اهللا إذا أللفيت المخفقة و عمر حی أماو أفإن كنت محدثكم بهذه األحاديث

توانستم اين احاديث را كنيد اگر عمر زنده بود من میگمان می ١؛ستباشر ظهري
  كردم (تازيانه عمر) به پشتم به خدا سوگند اگر چنين می، كنمبازگو شما  رایب

  . رجال صحاح سته هستندو رجالش  صحيح خبرسند اين . درخومی
  : گويدىمابوهريره باز . ۲

 :فی روايةو، حدثت بها زمن عمر لضربنی بالدرة وإنی أحدثكم أحاديث ل
ا زمان عمر نقل كنم كه اگر آن رهمانا من احاديثی به شما نقل می ٢؛لشج رأسي

  عمر : گويدمى خبرذهبى در تأييد اين . زدعمر مرا با تازيانه میقطعاً كردم می
  . بود گونهاين
 او 6لتتركن الحديث عن رسول اهللا«: عمر بن خطاب به ابوهريره گفت. ٣

به تو را و يا كنی را ترك می 6يا روايت حديث از پيامبر  ٣؛رض دوسلحقنك بأال
                                                 

؛ البداية والنهايه، ١١٠٩، ح٣٠٣، ص٣؛ جامع معمر، ج٢٠٤٩٦، ح٢٦٢، ص١١. مصنف عبدالرزاق، ج١
  و... . 
  .٦٠١، ص ٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢
، ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ١٧٢، ص ٥٠؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٨٠٠، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ٣
  .٢٩٤٧٢، ح ٢٩١، ص ١٠. كنز العمال، ج ١٠٦، ٤اية والنهايه، ج ؛ البد٦٠٠ص
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سند اين خبر را صحيح در حاشيه سير ذهبی  شعيب ارنؤوط» .كنمعيد میسرزمين دوس تب
  .دانسته است

حتى قبض ، 6 قال رسول اهللا: عن أبي هريرة، قال: ما كنا نستطيع أن نقول. ٤
 ١؛هبيده الی ظهرما وا و كنا نخاف السياط: قال؟ بم فسألته: . قال ابوسلمةعمر

فرمود (جرئت روايت  6يم كه پيامبر توانستيم بگويما نمی: گويدابوهريره می
تيم) تا اين كه عمر از دنيا رفت. ابوسلمه سؤال كرد كه را نداش 6حديث از پيامبر 

  ی (عمر بن خطاب) از تازيانهو گفت: به پشتش اشاره كرد ابوهريره ؟ چرا
  ».ترسيديممی

ثرت اقوال فوق نيز اشاره نكرده به جز خبر ك و عثمان خميس به هيچ يك اخبار
  . روايات ابوهريره

و  ابوهريره را با دره زد بن خطاب كه عمراست همچنين عثمان خميس نقل كرده 
اين سخن را بدون دليل تكذيب او  .)١٩(ص . دهینسبت دروغ می 6به پيامبر  وتگفت: 
را او  زيرا؛ است عمر ابوهريره را از نقل حديث منع نكرده: جمله گفته استو از  كرده
اخبار فوق ادعاى عثمان خميس را : اوال كهحال آن. كم (بحرين) قرار داده بودحا و امير
زيرا ؛ منع از روايت باشدعدم تواند دليل نمیاو  امير قرار دادن: ثانيا و كندب مىذيتك

   :گويدكه میچنان ؛دادبه منافقين نيز مقام میعمر بن خطاب 
ای منافق از قوه ٢؛»إثمه عليهو نستعين بقوة المنافق«: قال عمر بن الخطاب. ١

  . گناهش بر خودش است و گيرمكمك می
إنی الستعمله : فقال عمر !إنك تستعين بالرجل الفاجر: أن حذيفة قال لعمر. ٢

                                                 
  . ٦٠٢ص ٢؛ سير أعالم النبالء، ج ١١٥، ص ٨؛ تاريخ ابن كثير، ج ٣٤٤، ص ٦٧. تاريخ ابن عساكر، ج ١
، ٩؛ سنن الكبری بيهقی، ج ٦١٤، ص ٤؛ كنزالعمال، ج ١٢٠، ح ٢٦٩، ٧شيبة، ج . مصنف ابن أبی٢
  . ٣٦ص
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از مرد فاجر كمك  وت: حذيفه به عمر گفت ١؛الستعين بقوته ثم أكون على قفائه
از و سپس  گيرمكمك میاو و از  دهمفاجر مأموريت می به: عمر گفت. گيریمی

  .پشتش خواهم بود
  . باشدپاك بودن آن طرف  وييد أتواند دليل بر تنمیدوم خليفه پس امير قرار دادن 

  : گفته استبه اهل شورى چنين عمر بن خطاب هم
ال تختلفوا فإنكم إن اختلفتم جاءكم معاوية من الشام وعبد اهللا بن أبي . ٣

ء ضال لسابقتكم ان هذا االمر ال يصلح للطلقاربيعة من اليمن فال يريان لكم ف
 و ابناختالف كرديد معاويه از شام و اگر  دنيبا هم اختالف نك ٢؛وال البناء الطلقاء

اين امر (به  و به، ای شما فضلی قائل نيستندآيند كه به سابقهابی ربيعه از يمن می
  . فرزندان طلقا صالحيت ندارند وخالفت) طلقا 
  : گويدیدر خبر ديگر م

هذا األمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في أهل أحد ما : عن عمر قال. ٤
بقي منهم أحد وفي كذا وكذا وليس فيها لطليق وال لولد طليق وال لمسلمة 

آن برای و در .. .در اهل احد وو سپس امر خالفت در اهل بدر  ٣؛الفتح شيء
در فتح مكه مسلمان  كه یكس و فرزند آزادشده در آن و نهآزادشده در فتح مكه 

  .يبی نخواهد بودنص، شده است
به يزيد اول  خليفهاين در حالی است كه عمر بن خطاب حكومت شام را همراه با 

ت محكو خليفه دوماز يزيد و پس  مسلمه فتح استو از  طلقا و او ازبن ابی سفيان دادند 

                                                 
؛ كنز العمال، ٩٢، ص ٤؛ النهايه في غريب الحديث ابن اثير، ج ٢٣٩، ص ٣ث حربی، ج . غريب الحدي١
  . ١٤٣٣٨، ح ٧٧١، ص ٥ج
  .١٤٢٥٧، ح٧٣٥، ص ٥؛ كنز العمال، ج ٤٦٨٩، رقم ٧٠، ص ٤، ج ٣٠٥، ص ٢. االصابه ابن حجر، ج ٢
  .٣٦٠٤٧، ح ٦٨١، ص ١٢؛ كنز العمال، ج ٣٤٢، ص ٣. طبقات الكبری ابن سعد، ج ٣
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  .ستنيز از طلقااو  ه معاويه داد كهشام را ب
اكنون ، در مورد ابوهريره آشنا شديممحدثين  و تابعين و صحابه ا با ديدگاهجتا اين

جويان كنيم تا براى حقها خيلى روشن است اشاره مىآن اساسىبىكه او  به برخى اخبار
  . شود اعتماد كردبيشتر روشن گردد كه بدون شك به هر حديث ابوهريره نمى

  ابوهريره مبلغ آيات برائت
بعثنی أبوبكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ال يحج بعد : گويدىابوهريره م. ١

ابوبكر مرا  ١؛يوم الحج األكبر يوم النحرو ال يطوف بالبيت عريانو العام مشرك
پس از اين سال مشرك حج نخواهد كرد : يميتا بگو همراه افرادی برای تبليغ فرستاد

  .روز قربان استروز حج اكبر وكند تواند عريان كعبه را طواف كسی نمیو
بعثنی أبوبكر فی تلك الحجة فی المؤذنين بعثهم يوم : گويدمىابوهريره باز 

ال يطوف بالبيت عريان قال و النحر يؤذنون بمنى أن ال يحج بعد العام مشرك
قال . بعلی بن أبی طالب فأمره أن يؤذن ببراءة 6ثم أردف النبی: حميد

ال يحج بعد العام ن او  النحر ببراءةهريرة فأذن معنا علی فی أهل منى يوم وأب
ابوهريره خود را از مبلغين  دو حديثدر اين  ٢؛ال يطوف بالبيت عريانو مشرك

بنابر اين حديث . معرفی كرده استآيات برائت براى مشركين از جانب ابوبكر 
عمل و اين  ى در تبليغ آيات برائت نداشتندهيچ نقش Αحضرت على ، ابوهريره

بلكه ديگران آن را انجام ، ت لذا حتى خود ابوبكر نيز امتثال نكرداهميتى هم نداش
شخصى از و يا  كه بايد اين مأمريت را خودتحى خداوند بر اينوو از  دادند

                                                 
، ٣١٧٧، ح ٥٨٦، ص ٢صحيح بخارى، كتاب الجزية والموادعة، باب: كيف ينبذ الی اهل العهد، ج . ١
  . ٤١٠٥ح  ١٥٨٦، ص ٤، ج ٣٠٠٦، ح ١١٦٠، ص ٣ج
، ٤ج  ، و١٦٢٢و ٣٦٩، ح٣٤٤، ص ١. صحيح بخارى، كتال الصالة، باب: ما يستر من العورة، ج٢
  . ٤٣٨٠ ٤٦٥٦و ٤٦٥٥، ح ١٧١٩ص
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 اين ى درگرفتن مأمريت ابالغ برائت از ابوبكر نيز هيچ خبرو خودت انجام دهد
ما برائت را ابالغ  على در منى همراه :گويدىهمچنين م. احاديث ابوهريره نيست

  . كرد
با دالئل مختلف ، استآورده  آن را تكراربارها ى بخار اين حديث ابوهريره كه

با حديث ديگر ابوهريره مخالف است كه : اوال زيرا؛ ساخته ذهن خود ابوهريره است
  : گويدمى

ابوهريره  ١؛...مع علی ببراءة إلى مكة 6كنت فی البعث الذين بعثهم رسول اهللا
سند  ... .بودم آن گروههمراه من را با برائت فرستاد  ىعل 6زمانى كه پيامبر : ويدگمى

و اين  اندالبانى نيز آن را صحيح دانسته و ذهبى، حاكم، اين خبر نيز صحيح است
 و همچنين كند كه ابوبكر در آن سفر حضور نداشته استحديث ابوهريره داللت مى

  . اندبوده×  نده آن گروه اميرالمؤمنينكه فرماشود از اين خبر استفاده می
هم با حديثی كه در زير ذكر خواهد شد مخالف  و گر صحابهبا احاديث دياو  حديثثانياً 

  : اما برخی تناقضات حديث ابوهريره. است
  . ابوبكر مرا همراه ديگران فرستاد: گويدمیابوهريره در تمام روايات بخاری . ١
را با برائت به مكه او  6كه پيامبر من مؤذن علی بودم زمانی :گويددر برخی روايات می. ٢
   ٢. ...ندا دادمو چنين  فرستاد
، ١(مسند ابن راهويه ج. ها را با برائت همراه ابوبكر فرستادآن 6جزء كسانی بودم كه پيامبر . ٣
  . ديگران) و ٤٧٧ص

  . برائت فرستاد ىاررا باو  6كه پيامبر همراه علی بودم زمانی. ٤
. عهدی دارد مدتش چهار ماه است 6هر كه با پيامبر : گويدابوهريره در تمام رواياتش می. ٥

                                                 
؛ المستدرك ٤٠١، ح ٤٣١، ص ١؛ االموال ابوعبيد، ج ٣٩٤٩، ح ٤٠٧، ص ٢ . سنن الكبری نسائی، ج١

  . ٢٩٥٨، ح ٣٠، ص٧؛ صحيح وضعيف سنن نسائی البانی، ج ٣٢٧٥، ١٧٠، ص ٣علی الصحيحين، ج 
  . ١٦٩، ص ١؛ انساب االشراف بالذری، ج ٤٠١، ح ٤٣٠، ص ١. االموال ابوعبيد، ج ٢
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بلكه مدت چهار ماه ، هم با احاديث ديگران و كه اين سخنش هم با قرآن مخالف استحال آن
  . اندنداشته 6 اكرم كه عهدی با پيامبراست برای كسانی بوده 

 .دادمندا می و من كردگرفت مرا امر مییصدايش موقت  همراه علی بودم هر. ٦
و  بود× ظيفه حضرت علىو همچنين ابالغ آيات .)٦٦٨ح ، ٢ج ، (تعظيم قدر صالة مروزی

هيچ و در  از جانب ابوبكر مأمور به ابالغ شده: گويدنيز تنها ابوهريره است كه مىاين 
آيات  Αاميرالمؤمنين  اند كهبلكه روايات بيان كرده، است نشدهوارد  روايتى چنين چيز
  . كسى را براى آن نفرستاده است و را ابالغ فرموده

 ى جز همين روايتدليل و هيچ كه اشاره شد ابوهريره در بحرين بودچنين چنانهم
  . گشته باشداز بحرين براو  ندارد كهوجود او 

ابوبكر را  6از چندين صحابه با سندهاى صحيح روايت شده كه رسول خدا : ايثان
  : رگرداندندب

بعثه ببراءة ألهل مكة ال يحج بعد العام مشرك وال  6ن أبي بكر: أن النبي ع. ١
يطوف بالبيت عريان وال يدخل الجنة إال نفس مسلمة من كان بينه وبين 

بريء من المشركين ورسوله} { مدة فأجله إلى مدته واهللا(عهد)  6رسول اهللا
ه فرد علي أبابكر وبلغها أنت قال قال فسار بها ثالثا ثم قال لعلي عنه ألحق

أبوبكر بكى قال يا رسول اهللا حدث في شيء  6ففعل قال فلما قدم على النبي
از  ؛قال ما حدث فيك إال خير ولكن أمرت أن ال يبلغه إال أنا أو رجل مني

را با آيات برائت به مكه فرستادند تا به او  6پيامبر : گويدمی ابوبكر نقل شده كه
   و غ كند كه پس از اين سال مشركين حق حج ندارندها ابالآن
 واو  كه بينو هر  شود جز مسلمانبهشت نمیوارد  و توانند عريان طواف كنندنمی

رسولش از  و خداوند. عهدی باشد زمانش تا مدت معين شده است 6پيامبر 
به و را و ا خود را به ابوبكر برسان: به علی فرمودند 6سپس پيامبر . ندمشركين بيزار

و چون  پس علی اين كار را انجام داد. ابالغ نما وآيات را ت و نزد من برگردان
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؟ آيا در مورد من چيزی شده، ای رسول خدا: برگشت گفت 6ابوبكر به نزد پيامبر 
و يا  امر شدم كه آن را ابالغ نكند مگر خودمولی ، جز خير، نه: فرمودند 6حضرت 

ارنؤوط رجال سند  و شعيب سند را ثقات دانسته هيثمى رجال اين ١.مردی از خودم
چنان كه ابن حجر نيز تابعى ثقه است و او  را رجال شيخين دانسته جز زيد بن يثيع

  . به آن تصريح كرده است »تقريب«در 
بعث ببراءة إلى أهل مكة مع أبي بكر ثم اتبعه  6. عن علي أن رسول اهللا ۲

هل مكة قال فلحقته فأخذت الكتاب بعلي فقال له خذ الكتاب فامض به إلى أ
منه فانصرف أبو بكر وهو كئيب فقال يا رسول اهللا أنزل في شئ قال ال إني 

 همانا پيامبر: فرمودند Αاميرالمؤمنين  ٢أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي؛
: فرموداو  و به ابوبكر را با برائت به مكه فرستاد سپس علی را به دنبالش فرستاد 6
نامه و دميرساناو  پس من خود را به. طرف اهل مكه برو و به ه را از ابوبكر بگيرنام

ای و گفت:  شكسته شدهو برگشت در حالی كه ناراحتاو  گرفتم پساو  را از
كه من امر شدم نه مگر اين: فرمودند؟ در مورد من چيزی نازل شد، رسول خدا

  .دظيفه را انجام دهو خودم يا مردی از اهل بيتم اين
که حسن  با همين لفظ ديگران نيز با سند ديگر Αاميرالمؤمنين و از  اين سند صحيح است

  ٣.اندروايت كرده× از اميرالمؤمنين اين خبر را  است،

عن عبد اهللا بن األرقم، قال: أتينا المدينة أنا وأناس من أهل الكوفة، فلقينـا  . ٣

                                                 
، ٦٧، ح٢٧٤، ص ١؛ علل دارقطنى، ج ٩٨، ح ١٠٠، ص ١ج ؛ مسند ابويعلى، ٣، ص ١. مسند احمد، ج ١
  . ٢٣٩، ص ٣سند؛ مجمع الزوائد هيمی، ج  ٣با 
، ٨؛ مشـكل اآلثـار، ج   ٧٦، ح ٩٢؛ خصـائص نسـائى، ص   ٨٤٦١، ح١٢٩، ص٥. سنن الكبـرى نسـائى، ج  ٢
  .٢٨٩، ص ١؛ انساب االشراف، ج٤٠٢، ح ٣١، ص ١؛ االموال قاسم، ج ٣٠٥٢، ح١٢١ص
؛ ٣٩٤، ص ٧؛ تاريخ ابن كثيـر، ج  ٢٩، ص ٧؛ مجمع الزوائد، ج ١٢٩٦، ح ١٥١، ص ١ج . مسند احمد، ٣

  ، از ابوشيخ و ابن مردويه.٤٤٠٠، ح ٢كنز العمال ج 
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اقيين، قـال: وكنـت مـن    سعد بن أبي وقاص، فقال: كونوا عراقيين، كونوا عر
أقرب القوم إليه، فسأل عن علي، قال: كيف رأيتموه، هل سمعتموه يـذكرني؟  
قلنا: ال. أما باسمك فال، ولكنا سـمعناه يقـول: اتقـوا فتنـة األخـنس، فقـال:       
أسماني؟ قلنا: ال. فقال: إن الخـنس كثيـر، ولكـن ال أزال أحبـه بعـد ثـالث       

بعث أبا بكر بالبراءة، ثم بعث عليا،  6 : إن رسول اهللا6سمعتهن من رسول اهللا 
ال يؤدي عنـي إال  «فأخذها منه، فرجع أبو بكر كابتا فقال: يا رسول اهللا، فقال: 

قال: وسدت أبواب الناس التي كانت تلي المسجد غير باب علي، » رجل مني
فقال العباس: يا رسول اهللا، سددت أبوابنا وتركت باب علـي وهـو أحـدثنا؟    

عبداهللا بـن   ١؛»م أسكنكم، وال سددت أبوابكم، ولكني أمرت بذلكإني ل«فقال: 
-سعد بـن ابـی  و با  با مردانی از اهل كوفه به مدينه آمديم: گويداالرقم (يا رقيم) می

علی را و گفت:  علی پرسيدو او از بودماو  ترين فرد بهمن نزديك. وقاص برخورديم
او  ازولـی  ، امـا بـا اسـمت نـه    : مآيا شنيديد كـه مـرا يـاد كنـد؟ گفتـي     و دديدي چگونه
. نـه : آيا مرا نـام بـرد؟ گفتـيم   : گفت. ای اخنس بپرهيزيداز فتنه: فرمودمیكه  شنيديم
را دوسـت دارم از زمـانی كـه سـه چيـز در      او  پيوسته و من خنس بسيار استا: گفت
علی سپس  .ابوبكر را با آيات برائت فرستاد 6همانا پيامبر . شنيدم 6از پيامبر او  مورد

شكسته حـال  و ابوبكر ناراحتو گرفتاو  علی مأموريت را ازو فرستاداو  به دنبالرا 
دهـد مگـر   ريـت) را انجـام نمـی   از طرف مـن كسـی (مأم  : فرمودند 6پيامبر . برگشت

 مقـام پاسـخ  و در  درب منزل علی ها را بر مسجد بست جزهمه دربو مردی از اهلم
و  آن عمـل كـردم   و به چيزی امر شدم به بلكه ،من كاری نكردم: ت فرموداشكايبه 

آيا راضی نيستی كه برای من به منزله هارون نسبت بـه موسـی   : غزوه تبوك فرموددر 

                                                 
؛ سنن الكبرى ٤١٢، ص ٢؛ ظالل الجنه البانی، ج ١٣٨٥و ١٣٨٤، ح ٥٩٥عاصم، ص . السنة بن أبی١

  . ١١٩و  ١١٧ص ، ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٨٤٦٢، ح ١٢٩، ص ٥نسائى، ج 
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  نيستی؟ 6پيامبر  وكه تباشی مگر اين
دو سند و هر  عاصم استلفظ مذكور از ابن ابى و اين حديث با چندين سند روايت شده 

 برگشتن ابوبكر را نقـل كـرده  و داستان برائت نسائى مختصر و عاصم صحيح استابن ابى
تر از حارث بن مالك با سـند حسـن روايـت    و ابن عساكر شبيه اين داستان را مفصل. است

  كرده است.
بكر إلى أهل مكة قال بعث ببراءة مع أبي 6ن أنس بن مالك: أن رسول اهللاع. ٤

همانا : گويدس میان ١؛ثم دعاه فبعث بها عليا قال ال يبلغها إال رجل من أهلي
علی و را فرا خوانداو  ابوبكر را همراه آيات برائت به مكه روانه نمود سپس 6پيامبر 

   .فردی از اهل بيتم نبايد ابالغ كندو يا خودم را جز آيات اين : فرمودو را فرستاد
و  حجر و ابن، است صحيح دانستهدو را و هر  روايت كردهدو سند مقدسى اين حديث را با  

  . اندسند آن را حسن دانستهبانی ال
 ابوبكر 6همانا پيامبر: عبد اهللا بن عمر به من گفت :گويدجميع بن عمير می. ۵
و  ای را ديدندبه فالن جا رسيدند سوارهوقتی . عمر را با آيات برائت فرستادو

: گفت. ای را كه با خود داری به من بدهنامه، ای ابوبكرو گفت:  علی بوداو 
پس ابوبكر . دانماهللا من جز خير چيزی نمیو: فرمود؟ چه شده ای علیبه من 

؟ است به من چه شده، ای رسول خدا: گفت و برگشت 6به نزد پيامبر 
ی از اهل بيتم دخودم يا مر زامر شدم كه جولی ، خير: فرمودند 6حضرت

                                                 
؛ سنن ١٤٠٥١و ١٣٢٣٧، ح٢٨٣و ٢١٢، ص٣؛ مسند احمد، ج٥٠٦، ص٧شيبه، ج. مصنف ابن ابى١

، ٢؛ احاديث المختاره، ج٣٠١٥، ح١٢٨، ص٧يعلى، ج؛ مسند ابى٨٤٦٠،ح١٢٨، ص٥الكبری نسائى، ج
، ٩٠، ص٧؛ صحيح وضعيف سنن ترمذی البانی، ج٣٢٠، ص٨؛ فتح الباری، ج٢١٧٦و ٢١٧٥، ح٤٦٨ص
  . ٣٠٩٠ح
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و  روايت كردهدو سند اين حديث را طحاوی با  ١.كسی از طرف من ابالغ نكند
جميع بن عمير كه در اين سند مورد خالف ؛ زيرا اين حديث نيز صحيح استد سن

 گرچه ،استرا نيز درك كرده  6 اكرم زمان پيامبرو توثيق شدهو از تابعين بوده، است
و ذهبی  حاكم. حديثش صحيح استقطعاً در شواهد ى لو، اندمتهم نيز كرده رااو 

بقيه با اخبار و در  اندشاذ دانسته در آن بن خطاب اين سند را به خاطر ذكر عمر
  . ديگران سازگار است

سعيد بن  و از ابن عباس مقسم ٢.از ابن عباس نيز به همين معنا حديث روايت شده است. ٦
. روايت سعيد بن جبير نزد بالذری تصريح دارد كه ابوبكر برگشته استو در  اندجبير روايت كرده

معنای و اعمش هستندو يعنی راوی از حكم سفياندو سند  مروزی با و در روايت مقسم نزد طبری
ترمذی از سفيان از حكم روايت كرده ولی ، است آن چنين است كه ابوبكر در حج شركت نكرده

بر يك نفر دو نفر در حج شركت كرده كه حديث  ×اميرالمؤمنين كه ابوبكر نيز همراه است 
حديثی را كه با اين سند از توان دالئل نيز نمی علل ديگر نيز دارد كه با آنمضافاً ترجيح دارد 

  . منفردات حكم است قبول نمود
از علی سؤال كرديم كه برای انجام چه : گويددر حديث ديگر زيد بن يثيع می

كه به بهشت جز مؤمن  اين: به انجام چهار چيز: فرمود؟ اموری به حج فرستاده شدی
مؤمن در بيت اهللا پس و كافر، د طواف كندتوانكسی عريان نمی، نخواهد شدوارد  كسی

عهدی داشته باشد مدتش تا زمان  6كه با پيامبر و هر  شونداز اين سال با هم جمع نمی
، حاكم، ترمذی ٣.كه عهدی نداشته باشد پس مدتش چهار ماه استو هر . مقرر است

                                                 
  . ٤٣٧٤، ح ٥٣، ص ٣، ج ستدرك علی الصحيحين؛ الم٣٠٥٥، ح ١٢٤، ص ٨. مشكل اآلثار، ج ١
، ١؛ انساب االشراف، ج٨٤، ص١٠؛ تفسير طبرى، ج٦٧٢، ح٦٢٢، ص٢صالة، جال. تعظيم قدر ٢
  . ١٦٩ص
؛ المستدرك علی ٣٠٩٢و ٨٧١، ح ٢٢٢، ص ٣؛ سنن ترمذی، ج ٥٣ح  ٥٧. مسند حميدی، ص ٣

  . ٤٣٧٦، ح ١١٤، ص ٤الصحيحين، ج 
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اين  )۱۳خليفه در تاريخش (صو اندسند اين حديث را صحيح دانستهو البانی  ذهبی
خبر نيز به باطل بودن و اين . نقل كرده است Αحديث را از حارث از اميرالمؤمنين

  . كندحديث ابوهريره داللت می
اساس آن را نقل كرده بیكراراً اين همه اخبار داللت دارد كه حديث ابوهريره كه بخاری 

ولی ، كندديگری می داللت به باطل بودن و ی متناقض بودهيبه تنهااو  احاديث خود حتی و است
اساس ابوهريره را سخن بی و بخاری احاديث اين همه صحابه را در اين موضوع نديده گرفتهباز 

  . در صحيحش تكرار كرده استكراراً 

  ای انذار آيه وابوهريره 
يا : قال. »أنذر عشيرتك األقربينو«: جلو حين أنزل اهللا عز 6قام رسول اهللا

ال أغنی عنكم من اهللا شيئا يا بنی مناف ال أغنی معشر قريش اشتروا أنفسكم 
و يا  عنكم من اهللا شيئا يا عباس بن عبد المطلب ال أغنی عنك من اهللا شيئا

فاطمة بنت محمد سلينی و يا  ال أغنی عنك من اهللا شيئا 6صفية عمة رسول اهللا
را  نزديكان خود« يعنی وقتی آيه ١؛ن مالی ال أغنی عنك من اهللا شيئاما شئت م
ای گروه قريش جان خود را بخريد كه چيزی : فرمودند 6پيامبر نازل شد » انذار كن

 .. يا صفيه، عمه... ای بنی عباس.ای بنی عبدمناف، كندشما را از خدا بی نياز نمی
، خواهی سؤال بكنهر چه از مالم می ،دختر رسول خدا ،.. ای فاطمه.6رسول خدا 

  .كندنياز نمیبیاز خدا تو را ولی بدان كه آن 
در متن حديثشان نيز  ،اندگر كه به اين معنا روايت كردهافراد دي و اين حديث ابوهريره

انذر عشيرتك «ى را به مناسبت نزول چنين حديثى كه تمام كسان و تناقض زياد استو اختالف
ى نكته از آثار جعل چندما تنها به . اندا درك نكردهنزول آيه رو زمان قصه ،اندروايت كرده »االقربين

                                                 
 ٢٧٥٣، ح١٠١٢، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب الوصايا، باب: هل يدخل النساء وولد في االقارب، ج ١
  . ١٦٧٧٧، ح ٣٦، ص ١١حاتم، ج ؛ تفسير ابن أبى٤٤٩٣، ح ١٧٨٧، ص ٤، وج  ٣٥٢٧و



 ٤٤٥  در صحيح بخاری سوم: رجال ضعيففصل 

 

  : كنيمبودن اين خبر اشاره مى
ى هاقبيله و كه حضرت قريشاست گفته شده ، گر ابوهريرهديو احاديث  در اين حديث. ١

ى نه همهاست قرآن انذار اقربين را خواسته  و مخالف قرآن استو اين  گر را نيز انذار كردنددي
  . قريش را
اند حال آن خطاب فرموده÷  به حضرت فاطمه زهرا 6 اكرم پيامبرگويا در اين حديث . ٢

پس از نزول اين آيه متولد دو سال حضرت فاطمه  مکتب اهل بيت̂ كه بنابر اخبار مورد اتفاق 
قبل دو سال ى بنابر خبر عبيداهللا بن محمد هاشم و پنج سال قبل از بعثتى اقدو بنابر سخن و اندشده

. سال عمر كرد ٢٥يا  ٢٤÷  فاطمه: ذهبى گفته است ١. انداز نزول اين آيه حضرت زهرا متولد شده
الدت و ى كه بهحضرت به كس چگونهزيرا ؛ كندتمام اين اقوال نيز حديث ابوهريره را تكذيب مى ٢

همچنين ابوهريره گاه اسم ! اندى كردهچنين خطاباست حد اكثر هشت سال داشته و يا  نرسيده
جان خودت «گاه  و، ذكر كرده »كندنياز نمىبىتو را ل من ما«گاه  و حضرت فاطمه را ذكر نكرده

  . است ÷ تنها در مورد حضرت زهرا، اين اختالفات در متن روايت. استآورده  »را نجات بده
زمان نزول آيه در  و سال پس از نزول اين آيه به جهان اسالم قدم گذاشت هفدهابوهريره . ۳
  . مكه نبود
ى كه از تنها همه از افراد غايب روايت شده با حديث صحيحآن كه  و امثال اين حديث. ۴

  : كه در زير با آن آشنا خواهيم شد مخالف است، شاهد نزول اين آيه روايت شده
 »وأنذر عشيرتك األقربين«لما نزل قول اهللا تعالى : طالب قالعن على بن ابى

و  ه أبی طالبمن السنة الثّالث من البعثة دعا رسول اهللا عشيرته إلى دار عم
أيكم يوازرنی على هذا األمر على : 6 شربوا قال لهم رسول اهللاو أن أكلوابعد 

أنا يا : فأحجم القوم؟ فقال علي. خليفتی فيكمو وصيیو وارثیو أن يكون أخی

                                                 
  . ١١٥٨٧، رقم ٢٦٢، ص ٨. االصابه ابن حجر، ج ١
  . ١٨، رقم ١٢١، ص ٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ٢
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 6 أخذ رسول اهللا. أنا يا نبی اهللا: علی يقولو حين قالها لثالث مرّةو نبی اهللا
. أطيعواو خليفتی فيكم فاسمعوا لهو وصيیو ا أخیإن هذ: قالو برقبة علی

 ١ تطيعو قد أمرك أن تسمع إلبنك: يقولون ألبی طالبو فقام القوم يضحكون
در سال سوم بعثت » خويشاوندان خود را بيم دهو(اى محمد) نزديكان «: وقتى آيه
طالب دعوت عمويش ابو منزلخويشاوندان خود را به  6پيامبر اكرم ، نازل شد

كدام يك از شما حاضر است در اين «: ها فرمودنداز ميل طعام به آنو بعد  .مودندن
خليفه ووصى ، وارث، پشتبانم شود تا برادروراه (در تبليغ دين) با من همكارى كند 

همه از آن حضرت روى گرداندند به جز على كه از جا بلند » ؟من در بين شما باشد
 6سپس پيامبر » .كنمن كار شما را پشتبانى مىدر اي، من اى رسول خدا«: گفت وشد 

گوش بدهيد او  پس به. خليفه من در بين شماستووصى ، اين على برادر«: فرمودند
  خنديدندحاضرين با شنيدن اين سخن در حالى كه مى» اطاعت كنيد.او  از و

او و از امر كرد كه به فرزندت گوش دهى تو را «: طالب گفتندبا مسخره به ابو
  .رفتندوگاه بلند شدند آن» .اعت كنىاط

ثعلبى آن ، اندروايت كرده Αاز اميرالمؤمنين چندين سند اين حديث را چهار نفر با 
روايت  Αاز اميرالمؤمنين و بقيه  ابوبكر و عساكر از ابورافع و ابن را از براء بن عازب

                                                 
، ٨؛ تفسير ثعلبى، ج ١٦٧٧٨، ح ٣٧، ص ١١حاتم، ج ؛ تفسير ابن ابى١٣١، ص ٦. تفسير بغوى، ج ١
، ٥؛ سنن الكبرى نسائى، ج٣٠٧٢و ١٣٨١و ٨٨٣، ح ٣٣٠و ١٥٩و ١١١، ص ١؛ مسند احمد، ج ٤٨ص
، ٢٨٤ ، ص٣؛ شرح معانى اآلثار، ج ٧٦٦و ٤٥٥، ح ٤٤٨و ٣٠٠، ص ١؛ مسند بزار، ج ٨٤٥١، ح ١٢٥ص
؛ سيره ابن ٦٢، ص٢؛ تاريخ طبرى، ج ١٣٦٧يا  ١٥٠٠، ح ٥٦، ص ٤؛ تهذيب اآلثار طبری، ج ٤٩٨٠ح

، ٧٥، ص ٣؛ علل داقطنى، ج ١٥٩٤، رقم ٣٢، ص ٦؛ تاريخ الكبير بخاری، ج ٤٧، ص ١اسحاق، ج 
، ٥٣٣، ص٨؛ مجمع الزوائد، ج ٥٠٠و ٤٤٨، ح ٣١٩و ٢١٦، ص ٢؛ احاديث المختاره مقدسی، ج ٢٩٣ح
، ١با پنج سند؛ احاديث ضعيفه البانی، ج ٥٠، تا ٤٧، ص٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج١٤٦، ص٩ج و
  . ٤٩٣٢ح
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اسكافى  و دسىمق و طبرى و اين حديث را صحيح دانسته استدو سند هيثمى . اندكرده
البانى از سيوطى نقل كرده كه طبرى سند اين  و اندنيز سند اين حديث را صحيح دانسته

البانى نيز كه يك شخص متناقض است در تضعيف اسانيد . حديث را صحيح دانسته است
 معناى آن خدشه و به نهايتا در مقابل كثرت سند تسليم شده و حديث سعى كردهاين 

مورد سند نسائى و در  ابوبكر اشاره نكرده و ابورافع و سندهاى براء هو ب كرده استوارد 
اگر جهالت ربيعه بن ى خوب است اسنادش خيل: است و گفته كرده نقلآن را از احمد 

 ىعجل و ربيعه را ابن حبانزيرا ؛ خدعه است و اين سخن البانی خيانت. ) نبودناجدناجذ (
ال يكاد «را او  ا ذهبى به خاطر همين حديثتنه و ١اندتوثيق كرده »تقريب«حجر در  و ابن
  ٢.خوانده استاو  حديث را از منكراتو اين  گفته »يعرف

تصريح  و به اين داستان نيز اشاره Αابن عباس نيز ضمن بيان ده منقبت اميرالمؤمنين
اش سند البانى ضمن حديث قبلى در ضعيفه و هيثمى، ذهبى، حاكمكه  ٣است كرده

يكى از نيز بايد دقت داشته باشيم كه ابن عباس . اندس را صحيح دانستهحديث ابن عبا
  . اندروايت كرده Αاست كه اين حديث را از اميرالمؤمنين  ىچهار نفرآن 

در زمان نزول اين ، استبا اين بيان روشن شد هر كه در اين موضوع حديثى روايت كرده 
 و تنها كسى كه حضور داشته و شته استى شريفه كه سال سوم بعثت نازل شده حضور نداآيه

ى گران معرفاساس ديكه شأن نزول آيه را بر خالف روايات بى هستند Αشاهد بوده اميرالمؤمنين 
 كه حديث حق را كنار گذاشتهبخاری نه اين باز ولی، اندنيز بر آن تصريح كردهو ديگران  اندكرده
 و در تاريخش اشاره كرده Αث اميرالمؤمنين بلكه به يك سند حدي، است باطل را روايت كرده و

                                                 
  . ٢٩٨، ص ١؛ تقريب التهذيب ابن حجر، ج ٤٩٨، رقم ٢٢٧، ص ٣. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٢٧٥٨، رقم ٤٥، ص ٢. ميزان االعتدال ذهبی، ج ٢
، ٤؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٦ص  ؛ خصائص نسائى،٣٠٦٢، ح ٣٣٠، ص ١. مسند احمد، ج ٣
  . ١١٣، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ٤٦٢٢، ح ٢٢٨ص
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  ١. را تضعيف نيز كرده استآن

  منقبت ابوهريره
ل مختلف نقل كرده كه راويانش تنها خودش تب اسالمى ابوهريره براى خود فضائدر ك

اساس بودن آن لى با اين حال تناقضات رواياتش بىو، ها خبر نداده استاز آناو  كسى جز و است
به طور اعجاز كارى  6 اكرم ادعا كرده پيامبراو  ها حديثى است كهترين آنمهم. ندكرا روشن مى
 اين حديث را در توجيه احاديث كثيرش راه انداختهاو  .دنى را فراموش نكچ حديثهياو  كردند تا
  . شويمىتش آشنا ماپنهان سازد كه اكنون با اين روايلى نتوانسته آثار جعل را در اين كارش و، است
 6هريرة يكثر الحديث عن رسول اهللا إن أبا :إنكم تقولون: أن أبا هريرة قال. ١
بمثل  6األنصار ال يحدثون عن رسول اهللا و ما بال المهاجرين: تقولونو

 إخوتی من المهاجرين كان يشغلهم صفق باألسواقن او  حديث أبی هريرة
 ظ إذا نسواأحفو على ملء بطنی فأشهد إذا غابوا 6كنت ألزم رسول اهللا و
كنت امرأ مسكينا من مساكين و كان يشغل إخوتی من األنصار عمل أموالهمو

إنه لن يبسط : فی حديث يحدثه 6قد قال رسول اهللا و الصفة أعی حين ينسون
. ما أقولعى و إال و بهحتى أقضی مقالتی هذه ثم يجمع إليه ث و بهأحد ث

جمعتها إلى صدری فما مقالته  6فبسطت نمرة علی حتى إذا قضى رسول اهللا 
ثوب  يفبسطت نمرة ليس عل: تلك من شيء 6نسيت من مقالة رسول اهللا 

مقالته ثم جمعتها إلى صدری فوالذی بعثه بالحق ما  6غيرها حتى قضى النبی 
  همانا شما : ابوهريره گفت ٢؛نسيت من مقالته تلك إلى يومی هذا

                                                 
  . ١٥٩٤، رقم ٣٢، ص ٦. تاريخ الكبير بخاری، ج ١
، ١؛ ج٢٣٥٠و ٢٠٤٧، ح ٧٢١، ص ٢. صحيح بخارى، كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول اهللا تعالی، ج ٢
  كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ؛ صحيح مسلم،٦٩٢١، ح٢٦٧٧، ص٦، ج ١١٨، ح ٥٥ص
  . ٢٤٩٢، ح ١٩٣٩، ص ٤هريره، ج ابی
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چه شده : گوييدمی وكند می حديث نقل 6گوييد كه ابوهريره بسيار از پيامبر می
همانا . كنندحديث روايت نمی 6انصار به مانند ابوهريره از پيامبر  وكه مهاجرين 

ولی من به ، كردفروش در بازار به خود مشغول می وبرادرانم از مهاجرين را خريد 
وقتی ، ها من حاضر بودمزمان غيبت آن، خاطر پر كردن شكمم مالزم پيامبر بودم

اما برادرانم از انصار را عمل در . داشتمفراموش كردند من در حفظ نگه میها آن
گرفتم فرا می، مرد مسكينی از مساكين صفه بودم و منبود  اموالشان مشغول كرده

هيچ يك از شما : در سخنرانی فرمود 6پيامبر ، ها فراموش كردندزمانی كه آن
لباسش را بر خودش  ورسد  كند تا اين كه سخن من به آخرپهن نمیلباسش را 
  فراموش وگويم می چه را كهكه فرا خواهد گرفت هر آنمگر اين، جمع كند

سخنی را كه آن  و هيچپس من چنين كردم . چه را كه از من شنيدكند هر آننمی
  .حضرت در آن سخنرانی فرمودند را فراموش نكردم

ابوهريره  مان استمتن فوق از ه وكه در پاورقی آدرس داده شده اول  خبر در
لباس ديگری  ،پهن كردم در حالی كه جز همان يك لباس لباسم را: اضافه كرده است

سخنان حضرت تا به  آن.. قسم به خدا از .سخنش را تمام كرد 6نداشتم تا اين كه پيامبر 
  .حال هيچ چيزی را فراموش نكردم

 .اندبوهريره روايت كردهلفظ از ا وابوسلمه با اين د و مسيب و ابن اعرج اين خبر را 
، است را پهن كردهو آن  ابوهريره كه تنها همان يك پيراهن را داشته، بنابر اين حديث

تنها سخنانى : گويدىجا ماين و همچنين !در طول مجلس بين مردم برهنه نشسته است پس
  . را كه حضرت در اين مجلس ايراد فرمودند فراموش نكردم

  : گويدىدر حديث ديگر م
 من يأخذ مما فرض اهللا: قال 6أن رسول اهللا : عن الحسن عن أبی هريرة. ۲
 و بهخمسا فصرهن فی طرف ثاو  أربعااو  ثالثااو  ثنتيناو  رسوله كلمةو

ال ن او يحدث ثم ضممته فأرج 6اهللا و رسول  فنشرت ثوبی: قال؟ فيتعلمهن
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چه كسی يك كلمه : فرمودند 6پيامبر  ١؛ 6أكون نسيت حديثا مما قال رسول اهللا 
- پيامبرش واجب كرده وكه خدا  را چهكلمه از آن جپنو يا چهار و يا سه و يا  ودو يا 

-می فرا وكند ا جمع میرلباسش آنو در  گيرد)ياد می وكند گيرد (حفظ میاند می

  حديث  6پيامبر  وپس من لباسم را پهن كردم : گويدابوهريره می؟ گيرد
آن از اميدوارم كه حديثی را ، سباندمخود چ و بهكرده آن را جمع  سپس، گفتمی

  .حضرت فراموش نكرده باشم
  . حسين سليم اسد رجال سند اين حديث را ثقات دانسته است

، يعوده فی شكواه 6فسلم على النبی  هريرةوجاء أب: عن أبی سلمة قالو. ۳
قد قال و متساندا إلى علی 6قائم فوجد النبی  وهو فأذن له فدخل عليه فسلم

ادن يا : 6فقال النبی ، باسط رجليه 6النبی و علی بيده على صدره ضامه إليه
حتى مس أطراف أصابع ، فدنا ادن: ثم قال، فدنا ادن: فدنا ثم قال. أبا هريرة

فقيل ، فجلس. اجلس يا أبا هريرة :ثم قال له 6هريرة أطراف أصابع النبی أبی
جه و أدناه منو فأمسك بيده و بهة ثهريروفمد أب .أدن منی طرف ثوبك: له

. صيك يا أباهريرة بخصال ال تدعهن ما بقيتاو :6فقال له رسول اللّه  6النبی
ال و، البكور إليهاو، صيك بالغسل يوم الجمعةاو :قال. ص بما شئتاو ،نعم: قال
أوصيك  و، صيك بثالثة أيام من كل شهر فإنه صوم الدهراو  ،ال تلهو تلغ

. قالها ثالثًا. صليت الليل كله فإن فيهما الرغائبن او   تدعهمابركعتی الفجر ال
، أميو بأبی أنت، يا رسول اللّه: فقال، إلى صدره و بهفضم ث. ضم إليك ثوبك

در اين حديث  ٢؛قالها ثالثًا. بل أعلنه يا أبا هريرة: قال؟ أسر هذا أم أعلنه

                                                 
  . ٦٢٢٩، ١٠٣، ص ١١. مسند ابويعلى، ج ١
، ٧؛ االصابه ابن حجر، ج٣٣٧، ص ٦٧؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٤٨٣، ح ٨١، ص ٢صيرى، ج و. زوائد ب٢

  . ٣٥٧ص 
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اميرالمؤمنين ، 6 ضرتمحضر آن ح آمد كه در 6زمان بيمارى رسول خدا  ابوهريره
Α يك طرف : اندفرموده و را به خود نزديك كردهاو  حضرت و، حضور داشت

هره آن حضرت نزديك به چرا يك طرف لباسش و او  لباست را به من نزديك كن
پيراهنت را جمع : انداند سپس فرمودهكردهوصيت  رااو  حضرت به سه چيزو كرد
كردن آن را بازگو ى حضرت اجازهو است اندهباش چسپيراهنش را به سينهو او  كن
  ).سليمان بن داود يمامی ضعيف استوجود  (اين سند به. انددادهاو  نيز به
إنی أسمع  ،6يا رسول اهللا  :قلت: عن سعيد المقبری عن أبی هريرة قال. ۴

 :فغرف بيديه ثم قال: فبسطته قال، أبسط رداءك: قال؟ منك حديث كثيرا أنساه
من از شما : گفت 6ابوهريره به پيامبر  ١؛ ته فما نسيت شيئا بعدهفضمم، ضمه

پهن ردائت را : حضرت فرمودند، كنمرا فراموش مىو آن  شنومىحديث بسيار م
ردائت را : دستانش آن را برداشت سپس فرمود وحضرت با د، پهن كردم و من كن
  . پس از آن فراموش نكردمى را چيز و هيچ آن را گرفتم و من بگير
  : گويدىگر مى جاى ديول
أسمع منك أشياء  ،يا رسول اهللا :قلت: عن سعيد المقبری عن أبی هريرة قال. ۵

أبسط رداءك فبسطت فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا : فال أحفظها قال
، توانم حفظ كنمنمىشنوم كه ى مىمن از شما چيزهاي، اى رسول خدا ٢؛ حدثنی به

ى حضرت احاديث بسيارو پهن كردم و من پهن كن ردائت را: حضرت فرمودند
  . فرمود فراموش نكردمبازگو ى را كه به من گفت پس هيچ چيز

  . اندالبانى سند اين حديث را صحيح دانسته و ترمذى
سوء الحفظ  6 شكوت إلى رسول اهللا: عن أبی الطفيل عن أبی هريرة قال. ۶

                                                 
  . ٣٤٤٨، ح١٣٣٣، ص ٣، وج ١١٩، ح ٥٦، ص ١. صحيح بخارى، كتاب العلم، باب: حفظ العلم، ج ١
  . ٣٨٣٥، ح ٦٨٤، ص ٥. سنن ترمذى، ج ٢
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يت بعد شيئا زاد ابن المقرئ ضمه فما نس: ففتحته قال: افتح كساءك قال: فقال
: حضرت فرمودند شكايت كردم 6ء حفظ به پيامبر از سو: گويدهريره مىواب ١؛سمعته

ى را پس از آن چيز، جمع كن :فرمودند، لباست را باز كن پس من لباسم را باز كردم
حسين سليم اسد نيز اين سند را قوى  و سند اين حديث صحيح است. فراموش نكردم

  .دعا بود نه نقل حديث وپس در اين خبر مجرد پهن كردن ابوهريره . استدانسته 
  : گويدىدر حديث ديگر م

فَحدثَنِی ، فَبسطْتُه، ابسطْ ثَوبك: 6قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ، عن أَبِی هريرةَ. ۷
 ولُ اللَّهسارِ 6رةَ النَّهامبِي، عی ثَوتَفَلَ ف طْنِي، ثُمبِی إِلَى بتُ ثَومضَم ا ، ثُمفَم

دعئًا بيتُ شَيو پهن كردم و من پيراهنت را پهن كن: فرمود 6رسول خدا  ٢؛نَس 
سپس ، آب دهان انداخت مگفت سپس بر پيراهنى من حديث حضرت تمام روز برا

. مى را فراموش نكرداز آن چيزو پس  گرفتم و من پيراهنم را به شكمم جمع كردم
  . سند اين حديث حسن است
  : گويدىدر حديث ديگر ابوهريره م

أال تسألنی من هذه : قال 6هند عن أبی هريرة أن رسول اهللا سعيد بن أبی. ۸
: أسألك أن تعلمنی مما علمك اهللا قال: فقلت؟ الغنائم التی يسألنی أصحابك

قمل يدب بينه حتى كأنی أنظر إلى الو فنزعت نمرة على ظهری فبسطتها بينی
اجمعها فصرها إليك فأصبحت : عليها فحدثنی حتى إذا استوعبت حديثه قال

نيز مانند اصحابت از من اين  وآيا ت: فرمودند 6پيامبر  ٣؛ال أسقط حرفا مما حدثني

                                                 
  . ٣٣٢، ص ٦٧؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٦٢١٩، ح ٨٨، ص ١١. مسند أبويعلى، ج ١
؛ تاريخ ابن ٣٢٧، ح ١٣٨، ص ١٩؛ معجم الكبير طبرانی، ج ٣٦٢، ص ٢. طبقات الكبرى ابن سعد، ج ٢

  . ٣٦٢، ص ٩ئد هيثمی، ج با سه سند؛ مجمع الزوا ٣٣٢، ص ٦٧عساكر، ج 
  . ٣٨١، ص ١. حلية االوليا ابونعيم، ج ٣
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م يتعل رای شمارا كه خداوند ب از شما علمى: گفتم؟ كنىىغنائم را درخواست نم
و آن  پشتم بود بين خودى را كه بر اپس پارچه .كنمدرخواست مى است داده

پس  .خزيدندى آن مىها بر روشپشديدم ىمگويا حضرت پهن كردم تا جايی كه 
فراگرفتم  و تمام حديثش را شنيدمو چون  فرمودبازگو حضرت بر من حديث 

ى كه يك پس من صبح كردم در حال .را گره بزنو آن  پارچه را جمع كن: فرمود
سند اين حديث . دمنمود جا نگذاشته بوبازگو حضرت به من حرف از حديثى را كه 

  . نيز صحيح است
  : گر نيز نقل شده استاين حديث به يك نوع دي

 :فقال له زيد، عن قيس المدنی أن رجالً جاء زيد بن ثابت فسأل عن شيء
 نذكر ربنا عزووفالن فی المسجد ندعو هريرةوأبو فبينا أنا، عليك بأبی هريرة

عودوا للذی : حتى جلس إلينا فسكتنا فقال 6إلينا رسول اهللا جل إذ خرج و
يؤمن  6جعل النبی و، صاحبی قبل أبی هريرةو فدعوت أنا: فقال زيد. كنتم فيه

، اللهم إنی سائلك بمثل ما سألك صاحباي: هريرة فقالوثم دعا أب، على دعائنا
مردی به نزد  ١؛یسبقكما بها الغالم الدوس«: 6فقال النبی. أسألك علماً ال ينسىو

، من. آن مرد را به ابوهريره حواله نمودو او مطلبی پرسيد او و از زيد بن ثابت آمد 
به سوی ما خارج شد  6كرديم كه پيامبر ياد خدا میوفالنی در مسجد دعا وابوهريره 

به ذكر خود برگرديد. زيد : فرمود 6پيامبر . پس ما سكوت كرديم نزد ما نشست.و
ن يشروع كرد به آم نيز 6پيامبر وش از ابوهريره دعا كرديم يم پصاحبومن : گفت

هايی همان چيز وخدايا من از تو گفت: سپس ابوهريره دعا كرد ، گفتن بر دعای ما
خواهم كه فراموش علمی می وتو از صاحبم آن را خواستند  وكه د مخواهرا می

                                                 
؛ ٦١٥٨، ح٥٨٢، ص٣، ج ؛ المستدرك علی الصحيحين٥٨٧٠، ح ٤٤٠، ص ٣. سنن الكبرى نسائى، ج ١

  شرح حال ابوهريره. ٦٠٠، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٣٦١، ص ٩مجمع الزوائد هيثمی، ج 



    ٤٥٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  .گرفتپيشی دو نفر دوسی بر شما جوان  :فرمودند 6پيامبر . نشود
سير سند اين خبر را به  و: ذهبی در تلخيص اوال سند اين خبر ضعيف است؛ زيرا

 است قيس مدنى اين خبر راوى اصلى حماد بن شعيب ضعيف دانسته است. ثانيا:خاطر 
قصه قيس مدنی : گويدمىپس از نقل اين حديث هيثمى . قيس بن مخرمه)محمد بن (نه 
. حديث روايت نكرده استاو  پسرش ازغير از  ىكس و عمر بن عبدالعزيز بوده سرای
نيز فضل بن العالء  و. ذكر نكرده استاو  شرح حال براى ىكس و مجهول استاو  پس

 بدون بن مخرمه عساكر از محمد بن قيس و ابن اين حديث را حاكم ١.كثير الوهم است
. كرده است روايتاو  اسطه ازو را بدوندو سند نيز هر و ذهبى  اندسطه روايت كردهاو

در اين سند كه همان حماد بن شعيب است كه با اتفاق ضعيف است، ولى قطعا راوى 
ها كرده، زيرا در تمام سندو خطا  كه محمد بن قيس را فرزند مخرمه خوانده، توهماين

بن قيس  از محمدكه اسماعيل حال آنومحمد بن قيس اسماعيل بن اميه است، راوى از 
 ومحمد بن قيس بن مخرمه كه خود صحابى بوده ه نه از مدنى حديث روايت كرد

به  ٢ فاصله زياد است. وبين اين د وچ صحابی حديث روايت نکرده اسماعيل از هي
محمد بن قيس مدنی اين خبر را گاه مرسل نقل کرده که راوی با توهم آن احتمال زياد 

مدنی روايتش از را به محمد بن قيس بن مخرمه نسبت داده است. اما محمد بن قيس 
اين خبر راوی اصلی  ،پس بنابر اين گفته شده چه رسد به زيد بن ثابت.ابوهريره مرسل 

حجر محمد  و ابن هر صورت سند آن ضعيف استو در  همان قيس مدنی مجهول است
با اين وجود ابن حجر  .بن قيس مدنى را قصه سراى عمر بن عبدالعزيز معرفى كرده است

بدون توجه به واقعيت در اين سند، سند آن را خيلى خوب و يا زده  يا خود را به تجاهل
  معرفى كرده است.

                                                 
، ١ج  شرح حال محمد بن قيس مدنى؛ و ٥٢٠، رقم ٢٥٤، ص ٨. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١
  شرح حال اسماعيل بن اميه.  ٦٧٩، رقم ٢٤٧ص
  . ٦٧٩، رقم ٣٦٧، ص ٩. تقريب التهذيب؛ تهذيب التهذيب، ج ٢
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اين و با كرده بازگو اين ادعا را ابوهريره به هشت نوع  ،شدچنان كه مالحظه پس 
پرداخته ذهن خودش است براى امت  وها ساخته روش خود اين را كه اين قصه وعمل 

ها رخ داده بود گر چنين اتفاق: ااوال ن دليل كهى روشن نموده است به اياسالمى خيل
گر اند. ثالثا: ارا متهم كردهاو  تابعين وصحابه  کردند. ثانيا:ديگران نيز آن را روايت می

تازه مسلمان به دامن کعب االحبار او  چنين دعا کرده بودند،او  در حق 6پيامبر اکرم 
رابعا: اين اخبار با  کرد.اخبار وی پيدا نمی و بهاو  نياز به راهنمای وبرد پناه نمیيهودی 

  اساسى خبر است.تناقض خود به تنهايى دليل بر بى وهم تناقضات آشكار دارند 

  چيستاو  گناهپس برای ابوهريره دعا کردند  6پيامبر 
بـه گمـان شـيعه در     6نويسند: پيامبر های خود میامروزه مدافعان ابوهريره در کتاب

 و همچنـين فرامـوش نکـرد   و او را فراموش نکنـد  و احاديث که علم  حق علی دعا کردند
، گنـاه  اندشده 6ابوهريره نيز دعا کردند، پس اگر شامل دعای پيامبر  ودر حق ابن عباس 

  هـا از کتـب مکتـب اهـل بيـت نقـل      را وهـابی  6: دعـای پيـامبر اکـرم    اوال .هـا چيسـت  اين
نقل » بحار االنوار«ا در حق ابوهريره را نيز از ثانيا: دع گويند: به گمان شيعه.می وکنند می
بحـار  «که حال آن وکنند تا مردم را فريب دهند که شيعه نيز آن را روايت کرده است می

خود ابوهريره را به مناسبت ذکر کـرده اسـت. ثالثـا:     وهمان خبر کتب اهل سنت » االنوار
نيز در رديف ابوهريره قرار داده بـه   عباس را و ابناميرالمؤمنين  ،با اين سخن به ظاهر زيبا

  يست. ها چنگناه اي ومردم را فريب دهند که، پس عيب  خواهندمیراحتی 
  د:داخواهيم دو خبر پاسخ اين سخن مردم فريبانه را با ذکر 

  :فرمودند 6اكرم  پيامبرتوجه داشته باشيم كه 
دم نزديك وبه خرا  توهمانا خداوند متعال بر من دستور داده است كه ، اى على«. ۱
آن را تنها «: آنگاه اين آيه نازل شد. »ر بشوىعلم ياد بدهم تا از علم پ وت رایبوكرده 
هستى (اى على) اين گوش شنوا از براى  وت«: فرمودند 6پيامبر و. »هاى شنوا دريابدگوش
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  ١ ».علم من
، برجا، ابن عباس، Α از اميرالمؤمنين در کتب اهل سنت (نه شيعه) اين حديث

  ٢. مكحول روايت شده است و اصبغ بن نباته، ابن مره اسلمى، بريده، انس، ابورافع
اند دعا کرده×  در حق اميرالمؤمنين 6البته در چندين مورد ديگر نيز پيامبر اکرم 

  ها نيست.که ديگر نياز به ذکر آن
او و بر  ار دهرا در دين فقيه قراو  در حق ابن عباس فرمودند: خدايا 6پيامبر اکرم . ۲

  ٣علم تأويل عطا فرما.
اسانيد  وعمر بن خطاب روايت شده  و اين حديث با الفاظ مختلف از ابن عباس

تاريخ «عباس در  شرح حال ابنو در  دارد که ما تنها برخی را ذکر کرديمفراوان 
  .زبير نيز به اين معنا سخنانی ذکر شده است وذهبی از طلحه » االسالم

علم آن حضرت به مناسبت در اين کتاب اخباری را  و× مؤمنين در مورد اميرال
: با ويدگمی ٤طاووس بايد توجه داشته باشيم که ابن عباس ذکر کرديم، اما در مورد

ی که هرگاه با ابن عباس در مسأله ديدم وهشتاد نفر از صحابه همنشين شدم و يا هفتاد 
گفتند: ابن عباس راست که میاين شدند، مگرجای خود بلند نمی ازکردند اختالف می

                                                 
  . ١٢. الحاقه، ايه ١
(با سه سند)؛ حلية االولياء،  ٦٨، ص ٢٩؛ تفسير طبرى، ج ٣٦٣، ص ٢. انساب االشراف بالذری، ج ٢
؛ شواهد ٢٩٤؛ تفسير كشاف؛ اسباب النزول واحدی، ص٢٨، ص ١٠؛ تفسير ثعلبى، ج ٦٧، ص ١ج

؛ تفسير رازى؛ تفسير ١٣١، ص١سند)؛ مجمع الزوائد، ج  ٢٢(به  ٣٧٩تا  ٣٦١، ص ٢التنزيل حسكانی، ج 
، ٦سند)؛ تفسير آلوسى؛ در المنثور، ج  ٤(با  ٤٤١، ص ٤؛ تفسير ابن كثير، ج ٢٦٣، ص ١٨قرطبى، ج

، ٤٨، ج ٣٦١، ص ٤٢، ج ٤٥٥، ص ٤١، ج ٣٤٩، ص ٣٨سند)؛ تاريخ ابن عساكر، ج  ٣(با  ٢٦٠ص 
  . ٣٦٥٣٦و ٣٦٥٢٥و ٣٦٤٢٦؛ كنز العمال، ح ٢١٧ص
؛ فــتح البــاری، ٧٢٧٠،  ٣٧٥٦،  ٧٥و ١٤٣وصــحيح بخــارى، ح  ٢٣٩٧، ح ٢٦٦، ص ١. مســند احمــد، ج ٣
  .١٥٥، ص ١ج
  رجال صحيح دانسته است. وهيثمى رجال سند را ٢٧٧، ص ٩. مجمع الزوائد، ج ٤
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  ابن عباس است.سخن  و حق همان نظر وگفت 
  ١دانيم.دانی که ما آن را نمیعلمی را می وعمر بن خطاب به ابن عباس گفت: ت
و کاری حاميان ابوهريره روشن خواهد شد پس از آشنايی با اين اخبار پاسخ فريب

 راديگر صحابه  و^ در مورد اهل بيت ديگرفراوان و احاديث  ديثاحااين که اينآن 
 باره حديث مورد بحث درولی ، اندبسياری از صحابه با اسانيد متعدد روايت كرده

  . است دهشروايت  ،با آن همه تناقضات نيزو آن او  خوداز تنها  ابوهريره
نه تنها خود آن صحابه بلکه ديگران نيز روايت  اخبار فضائل ديگر صحابه راچرا 

زندگی  مشاغلوبازار  متهم به سرگرمیوقتی نوبت به ابوهريره رسيده همه  د، ولیانکرده
بنابر اين، اين ؟ ! روايت کرده استاو  مادرش را تنها واخبار مناقب ابوهريره  چرا !اندشده

نقل روايات  وها توسط آناو  متهم کردن وتابعين  ومخالفت صحابه  یواقعيت به اضافه
پناه بردنش به  و 6پيامبر اکرم  وی اسرائيل با نسبت دادن آن به اسالم اخبار بن واساس بی

 ون اومر وبا فاسدانی مانند معاويه او  همراهی وهمکاری  واخبار کعب االحبار  وعلم 
  دارند.او  اساسی اين اخباررا، همگی داللت به بی×  ياری نکردنش اميرالمؤمنين
كنند كه همگی میصحابه را متهم واقع که  توجيه دور از واما در مورد اين بهانه 

بايد ، اندبودهکشاورزی  و مكحله و مشغول بازار را 6مت ابوهريره پيامبر اکرم زمال زمان
كرده كه  نقلای متأسفانه ابوهريره اين احاديث متناقض را به گونه دقت داشته باشيم که

  . انددر حضور صحابه ايراد فرمودهرا حضرت  هاآنگويا 
ها برخی از روايات كتب مكتب اهل هابیو مچنين دقت داشته باشيم كه امروزهه

  تناقض را نشانه كذب آن خبر  و متناقض دانسته ،را بدون نظر به اسانيد آن ^بيت 
  صحيح تفكيك و غير ها كه بين روايات صحيحای آنحكم ظالمانهو اين  دانندمی
كه مالحظه كرديد اكثر زيرا چنان؛ خواهد شد شامل اين روايات ابوهريرهقطعاً  ،كنندنمی
  . ابوهريره است تنها هاراوی تمام آن و همچنين از حيث سند صحيح است هاآن

                                                 
  ذهبى سند آن را صحيح دانسته است. ، شرح حال ابن عباس و٩٣، ص ٢. تاريخ االسالم ذهبى، ج ١
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  . شويم كه هيچ يك از اين اخبار را نيز عثمان خميس ذكر نكرده استيادآور می

  6پس از پيامبر اکرم  گشتن عربكافر تهمت  ه ورابوهري
وكفـر مـن   واستخلف أبوبكر بعده  6ا توفى رسول اهللاهريرة قال: لمعن أبي 

كفر قال قال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قـال رسـول   
أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال اهللا فمن قـال ال إلـه إال اهللا    6اهللا

ن فقد عصم منى ماله ونفسه وحسابه على اهللا عز و جل قال أبو بكـر: ألقـاتل  
من فرق بين الصالة والزكاة ان الزكاة حق المال واهللا لو منعوني عناقـا كـانوا   

لقاتلتهم على منعها فقال عمـر: واهللا مـا هـو اال ان     6يؤدونها إلى رسول اهللا 
  ابـوهريره   ١بكـر بالقتـال فعرفـت انـه الحـق؛     رأيت ان اهللا قد شرح صدر أبي

کـافر  گروهـی از عـرب    ،خليفـه شـد  وابـوبکر   از دنيـا رفـت   6چون پيامبر گويد: می
 جنگـی و با مردم (بـا مسـلمين) مـی    چگونهعمر بن خطاب گفت: ای ابوبکر،  ند،شد

مردم بجنگم تا زمانی که ال اله اال اهللا بگوينـد،   امر شدم با فرمود: 6که پيامبرحال آن
 !حسـابش بـا خداسـت    جـانش در امـان اسـت و    پس هرکه ال اله اال اهللا گفت مـال و 

ــوبکر ــا    اب ــد ب ــواهم جنگي ــا خ ــت: قطع ــاز و   گف ــين نم ــه ب ــدای   کســی ک ــات ج   زک
  ، همانا زکات حق مال است ... .اندازدمی

زکـات   هرکـه بـين نمـاز و   «اوال دقت داشته باشيم که بخاری باز از اين خبر عبـارت  
ابـوبکر بـر    سخن عمر بـن خطـاب و   و را حذف کرده است. ثانيا: واقعيت» فرق گذارد...

ها کافر نشدند آن کند کهبيان می و دهدن سخن ابوهريره شهادت میتهمت بود کذب و

                                                 
، كتاب االيمان، باب اَألمرِ بِقتَالِ النَّاسِ حتَّى يقُولُوا الَ إِلَه إِالَّ اللَّه محمد رسولُ ١٣٣. صحيح مسلم، ح١

؛ صحيح بخارى، كتاب الزكاة، باب وجوبِ الزَّكَاة، ٣٣٥و ١١٧، ح١١٩، ص١اللَّه. مسند احمد، ج
  . ٧٢٨٤و ٦٩٢٤و ١٤٥٧و ١٣٩٩ح
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به دروغ چنـين تهمـت را زده، ولـی جالـب اسـت کـه بـاز         ابوهريره بلکه مسلمان بودند و
  نقل کرده است.تهمت خود  همراه بادوم را  بدون توجه سخن خليفه اول و

کسی زکات را انکار  6مهمچنين بايد توجه داشته باشيم که بعد از رحلت پيامبر اکر
ا وقتـی  لذ هستند 6پيامبر اکرم  جانشين× دانستند که اميرالمؤمنيننکرد، بلکه چون می

داختن زکات به او خودداری کردند. اين واقعيت را اخبار رخالفت را ابوبکر گرفت از پ
  کنيم:ها اشاره میکند که به برخی آنتأييد میفراوان 

ـنعم: عـن      6ت النبيكان عمر يقول: لئن أكون سأل عن ثالث أحب إلي مـن حمـر ال
الخليفة بعده وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة من أموالنا وال نؤديها إليك أيحـل قتـالهم؟ وعـن    

 6اگـر سـه چيـز را از پيـامبر      گفـت: گويد: عمر بن خطاب هميشه میمحمد بن طلحه مى ١الكاللة؛
و از تـر بـود: از خليفـه بعـد از آن حضـرت      سرخ مو هم محبـوب  سؤال کرده بودم برايم از شترهای

دهيم، آيا جنگ با او مجاز است؟ و را به تو نمیولی آن داريم، گويند: زکات را قبولقومی که می
 را کثير نيـز تصـحيح او   و ابنصحيح دانسته و مسلم از کالله. حاکم سند اين خبر را به شرط بخاری 

ته است: محمـد بـن طلحـه عمـر بـن خطـاب را درک       گفو ذهبی نکرده است  را ردو آن نقل کرده 
  کند.نکرده. به هر حال واقعيت نيز خبر فوق را تأييد می

  هـا گفتنـد: ای ابـوبکر مـا زکـات را ادا      انـد: آن سـيرين نيـز گفتـه    و ابـن حسن بصری 
مـن بگيـرم    کـه زکـات را  دهيم. ابوبکر گفت: نه واهللا تا اينکنيم، ولی آن را به تو نمیمی
  ٢ گرفت.می 6ه پيامبر کچنان

همچنين مالک بن نويره زکات قومش را که جمـع کـرده بـود پـس از رحلـت پيـامبر       
ضمن شعری گفت: بدون خوف اموال خود را بگيريد، پـس   ها برگرداند وبه آن 6اکرم 

 اطاعت خـواهيم کـرد و   اگر کسی که مستحق خالفت است بر مسند خالفت نشست اورا
                                                 

؛ ۳۱۸۶، ح۳۳۲، ص۲؛ المستدرك على الصحيحين، ج ۱۹۱۸۵، ح ۳۰۲، ص۱۰. مصنف عبدرزاق، ج ١
  .۶۰۸، ص ۱تفسير ابن كثير، ج 

  ۱۰۷ص  ،۳ج  جصاص، أحكام القرآن ٢
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   ١است. 6گوييم: دين دين محمدمی
همسـر مالـک   و بـا  را کشـت  و اصحابش همچنين وقتی خالد با فريب مالک بن نويره 

 و نـه ازدواج نمود قبلش مالک گفت: مـن در ديـن اسـالم هسـتم نـه چيـزی را تغييـر دادم        
هـا امـان داد،   عمر به آن شهادت دادند خالـد بـه آن   و ابندگرگونی ايجاد کردم، ابوقتاده 

ســرش را زيــر آتــش غــذا  ند بعــد از آن گــردن او را زد وولــی چــون مشــغول نمــاز شــد 
ابـوبکر   !گذاشت. عمر بن خطاب به ابوبکر گفت: خالد زنـا کـرده، پـس اورا رجـم بکـن     

نمـوده. عمـر گفـت: او مسـلمانی را     و خطـا   گفت: اورا رجم نخواهم کرد او تأويل کرده
ه. عمـر گفـت: پـس    نمـود و خطا  کشته پس اورا به قتل برسان. ابوبکر گفت: تأويل کرده

انـد کـه خالـد    همچنـين نقـل کـرده    ٢برکنار بکن، ولی ابوبکر باز قبـول نکـرد.   اورا عزل و
کشـتی   مالک به همسرش گفت: تو مرا ديد که خيلی زيبا است ورا همسر مالک بن نويره 

 زبير بن بکار نقل کرده که ابوبکر خالد را امر ٣تو خالد مرا خواهد کشت.) (يعنی به طمع
  ٤ عمر در امر مالک با خالد به تندی برخورد نمود. که از همسر مالک جدا شود و نمود

گردنشـان را زد. وقتـی    هـا را گرفـت و  در نقل ابوقتاده بعد از امان دادن با فريـب آن 
خبر به عمر رسيد نزد ابوبکر در باره خالد زياد سخن گفت، سپس گفت: دشمن خـدا بـه   

ته است، سپس بر همسرش وارد شده است. خالد آمد اورا کش مرد مسلمان تجاوز کرده و
عمر بـه سـوی    تيرگذاشته بود، پس داخل مسجد شد در حالی که بر سر عمامه داشت و و

را کشـتی سـپس بـه     نیاملتيرها را از سرش گرفـت، سـپس گفـت: مـرد مسـ      شد و او بلند

                                                 
  .۷۷۱۲، شرح حال رقم ۵۶۰، ص ۵ابن حجر، ج .االصابه ١
 .۹۵، ص۲؛ اسدالغابه، ج۱۴۰۹۱، ح۶۱۹، ص۵. کنز العمال، ج ٢

، شرح حال مالک بن نويره ۵۶۱، ص ۵؛ االصابه ابن حجر، ج۱۶۹، ص ۲. الثقات ابن حبان، ج  ٣
 .۷۷۱۲رقم

 ، شرح حال مالک بن نويره۵۶۰، ص ۵؛ االصابه ابن حجر، ج۱۶۹، ص ۲. الثقات ابن حبان، ج  ٤
 .۷۷۱۲رقم
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   ١نزد. همسرش تجاوز کردی. به خدا سوگند قطعا تو را رجم خواهم نمود. خالد حرفی
که پس از آن در هيچ جنگی که خالد است شرکت نکنـد؛   ابوقتاده سوگند ياد کرد

سند اين خبر  ٢خاطر دنيا به قتل رسانيد. و بهبه خاطر همسرش  راو اصحابش زيرا او مالک 
  صحيح است.

با  6نيز مرتکب شد که پيامبر اکرم 6البته خالد شبيه اين عمل را در زمان پيامبر اکرم
  بـــرم و از آن برائـــت فرمودنـــد: خـــدايا مـــن از عمـــل خالـــد بـــه تـــو پنـــاه مـــی  تأکيـــد 

   ٣ها را پرداخت نمودند.جويم، سپس ديه آنمی
 تهمـت صـورت گرفتـه و    کند که خيلی از ايـن کشـتار بـا بهانـه و    اين اخبار ثابت می

ی خـوددار  دانستند از دادن زکات به اوافرادی از صحابه چون ابوبکر را خليفه برحق نمی
  ها تهمت کافر و مرتد شدن زده شد. کردند که به آن

  بن عفان جعل مناقب برای عثمان وابوهريره 
بيدها مشط و امرأة عثمان 6بنت رسول اهللا  رقيةدخلت على : گويدمی ههريروبا

كيف تجدين : من عندی آنفا رجلت رأسه فقال لي 6خرج رسول اهللا : فقالت
به رقيه  ٤؛كرميه فإنه من أشبه أصحابی بی خلقاأ: بخير قال: أبا عبد اهللا قلت

هم اكنون از نزد من  6پيامبر : گفتو او همسر عثمان داخل شدم و 6دختر پيامبر 
 6حضرت . تفرد خوبی اس: گفتم؟ يافتی چگونهعثمان را : من گفت و بهخارج شد 

                                                 
، ۶؛ تاريخ بن کثير، ج ۳۴۳، ص۳وج  ۵۰۴، ص ۲؛ تاريخ الطبرى، ج۱۶۹، ص ۲. الثقات ابن حبان، ج  ١
 .۶۸؛ تاريخ خليفة بن خياط ص۳۵۵ص

 .۱۸۷۲۲، ح ۱۷۵، ص ۱۰. مصنف عبدالرزاق، ج  ٢

بن الْوليد إِلَى بنِى  خَالد 6؛ صحيح بخاری، کتاب المغازی، باب بعث النَّبِى ۴۶، ص ۸. فتح الباری، ج  ٣
 وديگران. ۱۸۷۲۱، ح ۱۷۵، ص ۱۰؛ مصنف عبدالرزاق، ج ۷۱۸۲و ۴۳۳۹جذيمةَ، ح

؛ ذرية الطاهرة دوالبی، ٤١٥؛ المعرفة والتاريخ فسوی، ص ٣٨٨، رقم ١٢٩، ١. تاريخ الكبير بخاری، ج ٤
  وديگران.  ٨١، ص٩ج، ؛ مجمع الزوائد٦٨٥٥و ٦٨٥٤ح، ٥٢، ص٤؛ المستدرك علی الصحيحين، ج٥٥ص
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  .تترين اصحابم در خلق بر من اسشبيهاو  عثمان را اكرام بكن همانا: فرمودند
مطلب بن عبداهللا از ابوهريره  و هب بن منبهو، اين خبر را محمد بن عبداهللا بن مطلب

 و منكر المتن است و اين حديث صحيح السند: اندفتهگو ذهبى  حاكم، اندكرده روايت
(چهار ابوهريره پس از فتح خيبر  و رقيه سال سوم هجرت از دنيا رفت: حاكم گفته است
عيب را  لیو، است بخارى نيز همين سخن حاكم را گفته. شد مسلمانسال بعد از آن) 

كنيد كه كه مالحظه میحال آن و، استمتوجه محمد بن عبداهللا راوی از ابوهريره كرده 
، ١ج  ،تاريخ صغيرش«در بخاری . اندسه نفر از تابعين اين خبر را از ابوهريره نقل كرده

بن عبداهللا از ابوهريره حديث شنيده شناخته نشده كه محمد : است ضافه كردها» ٤٣ص 
  . باشد

: ثانياً .كندمیوضع  كنيد كه ابوهريره به اين راحتی حديثمالحظه می: اوالً
تابعين را  و معاويه افرادی از صحابه: اندگفته ٣الحديدابی و ابن ٢اسكافی، ١مدائنی

ديثی كه حو هر  كنندوضع  خلفا حديثو سپس  بن عفان گماشت تا در فضائل عثمان
كنند كه از وضع  مانند آن را در باره خلفااست شده وارد  × در مورد حضرت علی

  سخن اين بزرگان اهل سنت را تاييد ، آن و امثال اين خبر .اندجمله ابوهريره را ذكر كرده
ى كه از ابوهريره ی در مقابل اين خبركنيد بخاركه مالحظه میچنان: ثالثاً. كندمی

سعی كرده از ابوهريره دفاع كند بدون در نظر گرفتن اسانيد ، تاسو ثابت  صحيح
مهم . نكرده استوارد  ابوحاتم چنين اشكالی را به محمد بن عبداهللاولی ، صحيح ديگر
عمل متناقض  ودوگانه يك روش در كه ذكر شد چنان بخاریحضرت امام اين است كه 

با كرد يث متواتر غدير نقل سخن كذبی را در رد حدعثمانى ناصبى از ابوحصين وقتی 
  را به گردن ديگران او  ولی در دفاع از ابوهريره دروغ، كندسكوت آن را تأييد می

                                                 
  . ٤٤، ص ١١. شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ج ١
  . ٦٤و ٧٢، ص ٤. همان، ج ٢
  . ٤٩، ص ١١. همان، ج ٣
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  . اندازدمی

  در فضل عثماناو  حديث ديگر
عثمـان محصـور فـي الـدار     وشـهدت أبـا هريـرة    : حسنة قالوأمنا أبوثنا أب
إنهـا سـتكون   : وليق 6سمعت رسول اهللا : هريرةواستأذنته في الكالم فقال أبو

أصـحابه  وعليكم باألمير  :فما تأمرنا قال ،يا رسول اهللا: قلنا: فتنة قالواختالف 
 6بـود گفـت: از پيـامبر     هصـر اابـوهريره زمـانی کـه عثمـان مح     ١؛أشار إلى عثمانو

: ای (گفته شد) اختالف خواهد شد. گفتيموفرمود: همانا به زودی فتنه شنيدم که می
کنی. حضرت فرمـود: بـر شـما    ا چه بکنيم، ما را به چه امر میرسول خدا، آن زمان م

  عثمان اشاره نمود.  و بهو اصحابش باد بر امير (بر امين، در نقل احمد) 
 و شعيب اندسند اين حديث را صحيح دانستهو البانی دو مورد در هر و ذهبی حاکم 

   .ؤوط سند آن را حسن دانسته استارن
: خيلـی از  اوال رازيـ ؛ از جعليـات اسـت  فـراوان  الئـل  نيز بـدون شـک بـا د   اين حديث 

ن چنـي ک ي و هيچاند از وقوع فتنه حديث روايت کرده 6صحابه در باره خبر پيامبر اکرم 
خبـر را حتـی روايـات ديگـر خـود      و ايـن   اسـت  کذب را در حديث اضافه نکرده مطلب

  کند. ابوهريره نيز تکذيب می
گـاه   وث ابوهريره گاه گفتـه اسـت: همـراه اميـر     که اشاره شد در اين حديچنان: ثانيا

  خبر ديگر: گفته شد.و در گويد: گفتيم می و همچنين گفته: همراه امين.
و اند: همراه عثمان فرموده 6حضرت گويا اضافه کرده است که  ثثالثا: در اين حدي

ق افراد فاس در آن زمان يک دستهاين در حالی است که اصحاب عثمان  باشيد.اصحابش 

                                                 
عاصم، ؛ السنة ابن ابى٤٩١، ص ٧شيبه، ج ؛ مصنف ابن ابى٨٥٢٢، ح٣٤٤، ص ٢. مسند احمد، ج ١
؛ احاديث صحيحه ٨٣٣٥و ٤٥٤١، ح ١٠٥، ص ٣؛ المستدرك على الصحيحين، ج ١٢٧٨، ح ٥٧٣ص

  . ٣١٨٨، ح ١٩٥، ص٨البانى، ج 
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بنـی اميـه    وکعـب االحبـار    وسـرح  ای مانند مروان، وليد، ابـن ابـی  مرتد گشته ودين بی و
ــد  ــلم آن بودنـ ــث مسـ ــه احاديـ ــا کـ ــت.    را هـ ــرده اسـ ــی کـ ــالم معرفـ ــمن اسـ ــا دشـ   آيـ

  ؟ ! اندها امر فرمودهانسان گونهرا به همراهی اينو مردم اصحاب  6پيامبر اکرم 
در تشييع جنازه عثمان کـه تنهـا    حتی ونکرد  ابوهريره به اين خبرش عمل چرا رابعا:
شـرکت   ١،وحشت آن هم در قبرستان يهود دفن کردند وبا ترس از مسلمه فتح چهار نفر 

  ؟! نموداين امر سرپچی و از نکرد 
 فـراوان را کشتند اخبار او  کسانیو چه  عثمان چرا کشته شدکه همچنين در باره اين

گـر بزرگـان از   دي وزبيـر   وطلحـه  ، ؤمنين عائشـه الممااو  است که در رأس قاتالنو ثابت 
 نبـود او  طرفـدار  ومقابل نيز هيچ يک صحابی معروف همـراه  و در تابعين بودند  وصحابه 

 وزيد بن ثابـت  در بين مسلمين نداشتند که عبارتند از ابن عمر،  جايگاهینفر که  سهجز 
  عبداهللا بن سالم. 

  کنيم:خبر اشاره می به چند عثمان بن عفان تنها داستانرد مو در
 ستكون فتنة أسلم الناس فيهـا : أنه قال 6عن رسول اهللا : بن الحمقعمرو عن 
-مـى بن حمق عمرو  ٢؛قال لخير الناس فيها الجند الغربي فلذلك قدمت مصراو 

يـا   وترين شنيدم که فرمودند: به زودی فتنه خواهد شد سالم 6از رسول خدا  گويد:
  به اين خاطر به مصر آمدم.  و منفتنه لشکر غربی هستند  بهترين مردم در آن

ابـن شـبه غيـر از سـند حـاکم      و سـند  انـد  سند اين حديث را صحيح دانستهو ذهبی حاکم 
بـر حـق    ،اهـل مصـر کـه از مخالفـان عثمـان بودنـد       ،اين حـديث بنابر تصريح  (پس است.

  بودند.)

                                                 
؛ ٤٣٨، ص ٣؛ تاريخ طبرى، ج ٧٨، ص ٣؛ طبقات الكبرى، ج ١١٣، ص ١. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ١

  . ٩٥، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٨٨٦٠، رقم ٣٨٢، ص ٦االصابه، ج 
؛ االصابه ابن ٨٣٨٧ ، ح٤٩٥، ص ٤؛ المستدرك على الصحيحين، ج ١١١٦، ص ٣. تاريخ المدينه، ج ٢

  . ٥٨٣٤شرح حال عمرو بن حمق، رقم  ٥١٥، ص ٤حجر، ج 
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 ١جمله قاتلين عثمان است.و از ×  ؤمنيناميرالماز شيعيان  ،صحابی بن حمقعمرو 
سـرح را كـه در زمـان    عبـداهللا بـن ابـى   اما مردم مصر: عثمان بن عفان برادر رضاعى خود 

به من نيز وحی و گفت:  مرتد گشتو سپس جرت نمود نه هاز مکه به مدي 6پيامبر اکرم 
ز مردم مصر ا حاکم مصر قرار داد. ٢،قرآن در باره ارتدادش نازل شد و ...شود ونازل می

 ؤمنيننااهلی وی به بزرگان صحابه شکايت کردند. عثمان بعد از وسـاطت اميرالمـ   وظلم 
ــن ابــی  ووعــده رســيدگی .. .و×  ــاری اب ــی، ســرح را دادبرکن ــروان  ول عثمــان را از م

.. .سران اهل مصر حکم صـادر کـرد و  فجيع ای به قتل نامهو در تصميمش منصرف نمود 
عثمـان از آن نامـه    وردنـد  وآ ها نامه را به مدينـه آننامه به دست لشکر مصر رسيد و اين 

  مـردم   واسـت  مـروان   فرمودنـد: پـس ايـن کـار    ×  ؤمنيناطالعی کرد. اميرالماظهار بی
 ؤمنينحتی به اميرالمـ  و دهى، ولى عثمان قبول نكردل ها تحويرا به آنمروان  خواهندمی

عليـه عثمـان قيـام    .. .دينـه و همـراه مـردم م  ها تا باالخره آناست.  وگفت: اين کار ت× 
   ٣.کشتندپس از محاصره طوالنی و او را  کردند

جايگاه صحابه در برابر او مفصل است ما به همـين مقـدار    چون داستان قتل عثمان و
با واقعيـت آن آشـنا خـواهيم    » خلفا جايگاه مرجعيت اهل بيت و«کتاب و در اکتفا کرده 

؛ زيـرا  ائل عثمان وضع شـده بيشـتر روشـن گـردد    اخبار که در فض گونهشد تا جايگاه اين
  .نقل شده استبه نوعی اين حديث مورد بحث از غير ابوهريره نيز 

                                                 
؛ االصابه ابـن حجـر، شـرح حـال عمـرو بـن       ٤٥٣، ص ٢؛ االستيعاب، ج ٢٥، ص ٦. طبقات الكبرى، ج ١

  حمق. 
  سوره انعام مراجعه شود.  ٩٣. به تفسير طبری وديگران ذيل آيه ٢
. ؛ تـاريخ  ٨٤؛ معارف ابـن قتيبـه، ص   ٢١٧، ص٦وج  ٩٥و ٦٩و ٢٦، ص ٥. انساب االشراف بالذرى، ج ٣

  . ٤٨٥و ٤٠٤و ٤٠٣، ص ٣؛ تاريخ الطبرى، ج ١٨٩الى ١٧٣، ص ٧ابن كثير، ج 
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  6كذب به پيامبر اكرم  ونسبت نسيان  وابوهريره 
قال ابن . إحدى صالتی العشی 6صلى بنا رسول اهللا : عن أبی هريرة قال 

ا ركعتين ثم سلم فقام قال فصلى بن. لكن نسيت أناو هريرةوسيرين سماها أب
وضع يده اليمنى و إلى خشبة معروضة فی المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان

 وضع خده األيمن على ظهر كفه اليسرىو شبك بين أصابعهو على اليسرى
فی القوم و قصرت الصالة؟: خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالواو
اليدين ويه طول يقال له ذفی القوم رجل فی يدو عمر فهابا أن يكلماهو بكروأب

فقال . لم تقصر)و قال يا رسول اهللا أنسيت أم قصرت الصالة؟ قال (لم أنس
سجد و نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر: فقالوا. اليدين)و(أكما يقول ذ
أطول او  سجد مثل سجودهو كبر ثم كبرو أطول ثم رفع رأسهاو  مثل سجوده
ثم سلم؟ فيقول نبئت أن عمران بن حصين  فربما سألوه. كبرو ثم رفع رأسه
براى ما نماز ظهر يا عصر  6پيامبر : گويدىدر اين حديث ابوهريره م ١؛قال ثم سلم

. ى كه در مسجد بود تكيه زدكه غضبناك باشد به چوبگويا  و ركعت خواند ورا د
عمر نيز  و ابوبكر. ه شدنماز قصر خواند: گفتندو اصحاب  من با سرعت خارج شدم

بين مردم مردى به نام  . درسخن گفتن با آن حضرت كندى كردندو از  حاضر بودند
 ؟قصر خواندىنماز را آيا فراموش كردى يا ، ى رسول خداا :گفتو او يدين بود وذ

 ؤال كردندسپس از مردم س. قصر خواندم و نه نه فراموش كردم: فرمودند 6حضرت 
سالم  ،ركعت ديگر خوانده وت دحضر و ها سخن ذويدين را تصديق كردندآن و

  . دادند
اين داستان را احمد در مسندش از شعيب بن مطير از پدرش از ذويدين روايت 

                                                 
 ٤٨٢، ح ١٨٢، ص ١. صحيح بخارى، كتاب الصالة، باب: تشبيك االصابع في المسجد وغيره، ج ١
  . ٧٢٥٠، ح ٢٤٤٨، ص ٦، وج ٦٠٥١، ح ٢٩٤٩، ص٥وج  ١٢٢٩و ١٢٢٧و ٧١٥و ٧١٤و
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سند آن را به خاطر معدى بن سليمان تضعيف  و هيثمى ارنؤوط و شعيباست  كرده
چنين اين حديث را چند نفر هم ١.مجهول هستند و پدرش نيز ضعيف و و شعيب اندكرده
 خبرو اين . اندمرسل نيز روايت كرده ،اندين كه از ابوهريره حديث روايت كردهاز تابع

  . ى از غير ابوهريره نداردهيچ سند صحيح
همان  ،است را در اين داستان كردهاو  درك زمان ىذواليدين كه ابوهريره ادعا

شود پس با اين بيان روشن مى ٢.گ بدر شهيد شده استدر جنو او  ذوشمالين است
و در  ديده، است از دنيا رفتهاو  چهار سال قبل از اسالمى را كه وهريره ادعا كرده كساب

ى داده گوينسبت دروغ 6ى به رسول خدا به راحت گونهاين و آن زمان مسلمان بوده است
در اين  !قصر خواندم و نه نه فراموش كردم: فرمودند 6حضرت : گويدرا مىاست زي

که چنين نسبت بر مضافا بر اين؛ زيرا گويی ابوهريره روشن استداستان نيز آثار دروغ
حتی خود ابوهريره  کهنيز در حديث صحيح و مسلم توهين بزرگ است،  6پيامبر اکرم 

  اند:فرموده 6پيامبر اکرم نيز آن را روايت کرده 
تداعبنا قال: إني ال أقول إال إنك  ،. انى ال اقول اال حقا. قالوا: يا رسول اهللا۱

گويم. اصحاب گفتند: ای رسول خدا، همانا شما با سخنی نمی ،من جز حق ٣حقا؛
  گويم. فرمودند: من چيزی جز حق نمی ی،كنما شوخی می
 ذهبی ترمذی،روايت شده و  ، ابن عمر و انس بن مالکابن عباس يره،اين حديث از ابوهر

 و حسن ابوهريره را صحيح ارنؤوط سندو شعيب البانی  هيثمی،، بنابر نقل صالحی شامی
حديث ابن عمر و » ۲۴۹۴، ح ۱۲۳، ص ۱صحيح جامع الصغير، ج «و البانی در  انددانسته

  .انس را صحيح دانسته است

                                                 
  . ١٥١، ص ٢؛ مجمع الزوائد هيثمی، ج ١٦٧٥٣، ح ٧٧، ص ٤. مسند احمد، ج ١
  . ٥٢٦٣، رقم ٣١٥، ص ٤. االصابه ابن حجر، ج ٢
؛ مسند احمد، ١٩٩٠، ح ٣٥٧، ص ٤؛ سنن ترمذى، ج ٢٦٥، ح ١٠٢، ص ١. ادب المفرد بخاری، ج ٣
  . ١٧٢٦صحيحه البانی، ح از ابن عباس؛  ٣٥، ص ٤تاريخ ابن عساكر، ج ؛ ٨٤٦٢، ح ٣٤٠، ص ٢ج
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. أن عبد اهللا بن عمرو حدثهم: أنه قال: يا رسول اهللا، أكتب ما أسمع منك؟ ۲
قال: نعم إنه ال ينبغي لي أن أقول  عند الرضا؟ قال: نعم قلت: عند الغضب و
ای رسول گفت:  6عبداهللا بن عمرو به پيامبر اكرم  ١عند الرضا والغضب إال حقا؛

شنوم آن را بنويسم؟ حضرت فرمودند: آری، عبداهللا گفت: خدا، هر چه از شما می
فرمودند: آری، همانا برای من سزاوار نيست كه  6رضا؟ حضرت  در حال غضب و
(در خبر ديگر فرمودند: در تمام آن  رضا چيزی جز حق بگويم ضب ودر حالت غ

  . گويم)ها جز حق چيزی نمیحالت
اين حديث را از عبداهللا بن عمرو مجاهد، شعيب بن محمد و يوسف بن ماهک 

سند اين حديث  ، البانی و شعيب ارنؤوط در چند موردذهبی ،حاكماند، و روايت کرده
 6دوم حاكم، پيامبر اكرم  دو نقل اول احمد و ابوداود و نقلو در اند را صحيح دانسته

زبان جز  سوگند به آن ذاتی كه جانم در اختيار اوست، از اين دهان و«فرمودند: 
  ».شودحق خارج نمی

نيز سازگار است حديث مورد  6پيامبر اکرم اين احاديث مسلم كه با معصوم بودم 
  .6دن حضرت کند و همچنين معصوم بوبحث را تکذيب می

  در نقل ابوهريره ^ برترين انبيا
شود يهودى اختالفى مى و كه بين يك مسلماناست ابوهريره در حديثى نقل كرده 

ال أقول إن أحدا أفضل : رسيد از جمله فرمودند 6 اكرم نتيجه چون خبر به پيامبرو در 
  . ى برتر از يونس بن متى استگويم كه كسمن نمى ٢؛من يونس بن متى

                                                 
، ٣١٣، ص٥شيبه، جمصنف ابن ابى ؛٧٠٢٠و  ٦٩٣٠و  ٦٨٠٢و  ٦٥١٠ ، ح١٦٢ ، ص٢. مسند احمد، ج١
علی ؛ المستدرك ٢٦، ص ٤صحيح ابن خزيمه، ج ؛ ٣٦٤٦، ح ١٧٦، ص ٢داود، ج سنن ابى ؛٢٦٤٢٨ح

  . ٦٢٤٦، ح ٦٠٦، ص ٣ج  ،٣٥٩و  ٣٥٨، ح ١٤٧ص ، ١الصحيحين، ج
، ٣، كتاب احاديث االنبياء، باب: قول اهللا تعالی: وان يونس لمن المرسلين، ج . صحيح بخارى٢
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ى گويى امت اسالمى را به دروغاهمهو گر ابوهريره پا را فراتر گذاشتهحديث دي در
  :روايت كرده استو چنين  متهم كرده

هركه بگويد  ١أنا خير من يونس بن متى فقد كذب؛ من قال: قال 6عن النبی  
  . دروغ گفته استقطعاً من برتر از يونس بن متى هستم 

و  البانى، ذهبى، حاكم، ترمذى و نداوايت كردهاز ابوهريره ردو نفر اين حديث را 
  . اندهسند آن را صحيح دانست نيز مضافا بر بخارى شعيب

من  Γ المراد أن األنبياءو أخبر بخالف الحقيقة: انددر شرح اين حديث گفته
در اين حديث  6يعنی حضرت ؛ احدة من الخيريةو حيث كونهم أنبياء فهم فی منزلة

كه انبيا از جهت پيامبر بودن در بهتر بودن است مقصد اين  وفت بر خالف واقع سخن گ
جا ، ولی در اينبرترين بشر است 6حق اين است كه پيامبر : گويداين شارح می. برابرند

  .بر خالف حقيقت سخن گفته است
 ورا دروغگ 6 اكرمحتى خود پيامبر  و ىابوهريره تمام امت اسالم اين حديث

ى خود گويكه بر اين دروغ است كردهوارد  سالمى اين اتهام راامت ا و به معرفى كرده
شما در مورد اين حديث . تا قيامت نيز استمرار خواهد داشتو آن  دارند و اصرار داشته
را متهم كرده است كه آن حضرت بر خالف  6پيامبر اكرم ، كنيد كه شارح آنتوجه می

گويی تناقضنسبت  6پيامبر اكرم به  يعنی اين بزرگواران به راحتی، اندواقع سخن گفته
  .اندداده

و  اتفاق امت اسالمى و ابوهريره با مسلمات اسالم دو حديثاين كه حال آن و
  . مخالف استفراوان احاديث 

                                                                                                                            
؛ ٢٣٧٣، ح ١٨٤٣، ص ٤؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسی، ج ٣٤١٥، ح ١٢٥٢ص

  ؛ ١١٤٥٨، ح ٤٤٨، ص ٦سنن الكبرى نسائى، ج 
 ١٦٨١، ص ٤حينا الی نوح، ج . صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب قوله: انا او حينا اليك كما او ١
   ... .؛ سنن ترمذى؛ سنن ابن ماجه و٩٨٢٠؛ مسند احمد، ح ٤٨٠٥و ٤٦٠٤، ح ١٨٠٨و
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  ١. من سيد فرزندان آدم هستم: فرمودند 6 اكرم پيامبر 
ابن ، اثلهو، يدابوسع، ابن عباس، جابر، ابن مسعود، ابوبكرو از  اين حديث متواتر است

متعدد روايت  با اسانيدو ديگران  انس، عايشه، حذيفه، Ηحسين و امام  امام حسن، سالم
  . دوغ بودن حديث ابوهريره تصريح داربر در ،حديث متواترو اين  ه،شد

 و شديهودی اختالف و بين فردی از مسلمين: گويدابوهريره در حديث ديگر می
   ،از شنيدن اين داستان غضبناك شده 6پيامبر  ،زنديهودی را سيلی می، مسلمان
  كسی هستم كه سر از قبر بلند اول  همانا من ،تفضيل نكنيدو بين انبيا برتری: فرمايندمی
اين حديث ابوهريره متنش مضطرب  ٢.  ...و بينم كه موسی عرش را گرفتهمی و كنممی
من سرور «: فرمودند 6 اكرم با حديث متواتر ديگر كه در آن پيامبرمضافاً و  است

و  شومنگيخته میاكسی هستم كه براول  و من كنمآن فخر نمی و به فرزندان آدم هستم
اين حديث از خود . مخالف است ٣ »مشفع هستم و لين شافعاو و من كنماين فخر نمی به

ابن  ،اثلهو، عبداهللا بن سالم، بكروبا، جابر، انس، ابن مسعود، ابن عباس، ابوسعيدو ابوهريره
  . شده استروايت ... و حسن، عمر

ى هستی كه اول كس وت: فرمود 6 اكرم حضرت جبرئيل در حديثی به پيامبر و
                                                 

؛ ٢٢٧٨، ح ١٩٨٢، ص ٤علی جميع الخالئق، ج  6. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ١
سنن ابن ؛ ٣١٤٨؛ سنن ترمذى، ح ٣١٩٤٩و ٣١٧٢٨و ٣١٦٧٦، ح ٣٠٨، ص ٦شيبه، ج مصنف ابن ابى

؛ ٢٣٣٤٣و ١١٠٠٠و ١٠٩٨٥و ٢٥٤٦و ١٥؛ مسند احمد، ح ٣٥٣، ص ١؛ مسند طيالسى، ج ٤٣٠٨ماجه، ح 
  ؛ ٦٥٨٦و ٦٤٧٨و ٦٤٧٥؛ صحيح ابن حبان، ح ٧٤٩٣و ٤٣٠٥؛ مسند ابويعلى، ح ١٤٩، ص ١مسند بزار، ج 

 ، وكتاب٢٤١١. صحيح بخارى، كتاب الخصومات، باب: ما يذكر في االشخاص والمالزمة، ح ٢
 ٦٥١٧و ٤٨١٣و ٣٤٠٨و ٣٤١٤، ح و١٢٥٢، ص ٣احاديث االنبياء، باب قوله: ان يونس لمن المرسلين، ج 

؛ سنن ٢٣٧٣، ح١٨٤٣ص  ٤؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسی، ج ٧٤٢٨و ٦٥١٨و
  ؛ ١١٤٥٨، ح ٤٤٨، ص ٦الكبرى نسائى، ج 

؛ ٢٢٧٨، ح ١٩٨٢، ص ٤ميع الخالئق، ج علی ج 6. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ٣
  وديگران.  ٦٤٧٨و ٦٤٧٦و ٦٢٤٢وصحيح ابن حبان، ح ٣٥٩٨٤و ٣٥٨٤٩و ٣١٧٢٨شيبه، ح مصنف ابن ابى
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   ١.خته خواهی شدگنابر
حديث را  اينالبته . استرا احتماال ابوهريره از كعب االحبار گرفته اول  حديث

ز ابوسعيد تنها يحيی راوی اولی ، انداز ابوسعيد خدری نيز روايت كردهو ديگران  بخاری
ابن حجر در  و همچنين بن عماره است كه اين حديث را از ابوسعيد معنعن روايت كرده

او  مزی نيز لذا روشن نيستو را مختصر نقل كردهاو  تهذيب در پنج خط شرح حال
ابوسعيد را درك كرده يا نه واقع و در  از دنيا رفتهوقت و چه  متولد شدهوقت  كيست چه
 و ابوسلمه، اعرج، ابن مسيب از ابوهريره چهار نفر يعنیولی ، يان نشده استهيچ چيز ب

  . اندعامر شعبی اين حديث را روايت كرده
  چنين حديث روايت کرده است: 6باز ابوهريره از پيامبر اکرم 

ال يتمثل و من رآنی فی المنام فسيرانی فی اليقظة: يقول 6 سمعت النبی
 و به زودی مرا در بيداری خواهد ديد ،ديدخواب  هر كه مرا در ٢؛الشيطان بي

چهار نفر از تابعين اين حديث را از ابوهريره با . دآمدر نخواهد شيطان به صورت من 
  اند.اين لفظ روايت کرده

  : اندروايت كرده گونهحديث را اين ديگران و همچنين خود ابوهريره اينكه حال آن
 ٣؛ام فقد رآنی فان الشيطان ال يتمثل بصورتيمن رآنى فی المن :6 قال رسول اهللا
شيطان به صورت من نخواهد  وخود مرا ديده است حتماً ديد خواب هر كه مرا در 

ابن  ابومالک، ،ابوسعيد خدرى، ابوقتاده، جابر، ابن مسعود، اين حديث از انس .درآمد

                                                 
  ؛ ٥٢٤٦، ح ١٨٣، ص ٣؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٣١٨٢٨، ح ٣شيبه، ج . مصنف ابن ابى١
؛ مسند ٦٩٩٢، ح ٢٥٦٧ص  ،٦في المنام، ج  6. صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب: من رأی النبي ٢

  . ٣٠٦، ص ٥؛ مسند احمد، ج ٣١٧طيالسى، ص 
؛ سنن ٦٥٩٣، ح ٢٥٦٨، ص ٦في المنام، ج  6. صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب: من رأی النبي ٣

، ٧شيبه، ج مصنف ابن أبى؛ ٣٩٠٥الى  ٣٩٠١، ح ١٢٨٥، ص ٢سنن ابن ماجه، ج ؛ ١٢٤، ص ٢دارمى، ج 
  . ٧٦٢٩، ح٣٨٤، ص ٤، ج ؛ سنن الكبرى نسائى٢٣٢ص 
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ه كرديد كه مالحظچنانابوهريره ولی ، روايت شده استو ديگران  ابوهريره عباس،
که اشاره شد چهار نفر از او که آن را چنانتغيير داده شكل  آنبه  یگاهمعنای حديث را 

  . اندبا آن لفظ روايت کرده

   طواف حضرت سليمان بر زنان
قال : قال 6عن رسول اهللا : سمعت أبا هريرة: عن عبد الرحمن بن هرمز قال. ۱

تسعين و تسعاو  على مائة امرأةألطوفن الليلة : سليمان بن داود عليهما السالم
فلم  .قل إن شاء اهللا: كلهن يأتی بفارس يجاهد فی سبيل اهللا فقال له صاحبه

الذی و .احدة جاءت بشق رجلو فلم يحمل منهن إال امرأة ،يقل إن شاء اهللا
 ١؛قال إن شاء اهللا لجاهدوا فی سبيل اهللا فرسانا أجمعون ونفس محمد بيده ل

و يا  اين شب به صدقطعاً : سليمان بن داود گفت :فرمود 6ر بامپي: گويدابوهريره می
آورند كه در ها فرزندی برايم میكدام از آنو هر  شومهمسرم همبستر می و نه نود

! بگو »شاء اهللان«: شخصی كه همراهش بود به سليمان گفت. كنندراه خدا جهاد می
فرزند وی نيز ناقص و ا حامله شدهتنها يكی از زنو نگفت »ان شاء اهللا«سليمان ولی 

همگی در راه و شدچنين میقطعاً گفت می »ان شاء اهللا«قسم به خدا اگر . مدبه بار آ
  . كردندخدا جهاد می

ألطوفن : قال سليمان بن داود: قال 6عن األعرج عن أبی هريرة عن النبی . ۲
 فقال له الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد فی سبيل اهللا

. احدا ساقطا أحد شقيهو لم تحمل شيئا إالو إن شاء اهللا فلم يقلقل : صاحبه
از زبان حديث ابوهريره اين در  ٢ .قالها لجاهدوا فی سبيل اهللا ول: 6فقال النبی 

                                                 
  . ٢٨١٩، ح ١٠٣٨، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب السير والجهاد، باب: من طلب الولد للجهاد، ج ١
. صحيح بخاری، كتاب احاديث االنبياء، باب قول اهللا تعالی: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه او اب، ٢

  . ٣٤٢٤، ح ١٢٦٠، ص ٣ج 
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همسرم همبستر  اين شب با هفتاد: اين حديث را چنين نقل كرده است 6پيامبر اكرم 
  .  ...شوممی
ألطوفن الليلة بمائة : Ηقال سليمان بن داود : ن أبی هريرة قالعن طاوس ع. ۳

 .إن شاء اهللا :قل :الملك . فقال لهفی سبيل اهللامرأة تلد كل امرأة غالما يقاتل 
: 6قال النبی . لم تلد منهن إال امرأة نصف إنسانو نسی فأطاف بهنو فلم يقل

به صد : گويداين خبر میدر  ١ .كان أرجى لحاجتهو قال إن شاء اهللا لم يحنث ول
 .  ...را فراموش كرد »شاء اهللان«گفتن  و... زن

: قال سليمان: 6عن عبد الرحمن األعرج عن أبی هريرة قال رسول اهللا . ۴
ألطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتی بفارس يجاهد فی سبيل اهللا فقال 

عليهن جميعا فلم تحمل إن شاء اهللا فلم يقل إن شاء اهللا فطاف قل : له صاحبه
: قال وايم الذی نفس محمد بيده لو احدة جاءت بشق رجلو منهن إال امرأة
  ابوهريره  خبراين در  ٢؛لجاهدوا فی سبيل اهللا فرسانا أجمعون، إن شاء اهللا

 .  ...شومستر میبا نود زن همباين شب : ديگومی

: ستون امرأة فقال كان له Αأن نبی اهللا سليمان : عن محمد عن أبی هريرة. ۵
لتلدن فارسا يقاتل فی سبيل اهللا و ألطوفن الليلة على نسائی فلتحملن كل امرأة

 ول: 6قال نبی اهللا . لدت شق غالمو لدت منهن إال امرأةو فطاف على نسائه فما
 ٣.كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل فی سبيل اهللا

اين شب به همسرانم و گفت:  ت زن داشتليمان شصس: گويددر نقل ديگر می
   ... .شومهمبستر می

                                                 
  . ٥٢٤٢، ح٢٠٠٧، ص٥: قول الرجل: الطوفن الليلة علی نسائي، ج. صحيح بخاری، كتاب النكاح، باب١
  . ٦٦٣٩، ح٢٤٧٠، ص ٦، ج 6. صحيح بخاری، كتاب االيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ٢
  . ٧٤٦٩، ح ٢٧١٧، ص ٦. صحيح بخاری، كتاب التوحيد، باب: في مشيئة واالرادة، ج ٣
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كنيد كه امام بخاری اين حديث را با اين پنج لفظ از ابوهريره روايت مالحظه می 
. در اين يك حديث كه راوی آن نيز يك نفر است اين همه تناقض است: اوال .كرده است

را آن و باز تذكر دهنداو  و به نگويد »اء اهللان ش«ممكن است كه پيامبر خدا  چگونه: ثانياً
را فراموش  »اهللا شاءان«اند كه سليمان گفتن در يك عبارت اضافه كرده: ثالثاً. ترك كند

ن همچني. انداين عبارت را نيز در يك سند جهت توجيه بر حديث اضافه كرده. كرد
 و بهاند؟ د زن داشتهمان چنحضرت سلي والفاظ صحيح است؟ اين از يك باالخره کدام 

همچنين چه کسی به حضرت سليمان تذکر داد؟ صاحبش  اند؟چند زن طواف کنم گفته
داده خداوند متعال حجت قرار  ون خود همه را بياين امام بخاری  چگونه و !ملکو يا 
 وهمچنين اين تنها ابوهريره است که روايت کرده است حضرت سليمان شصت  !است؟

در مکتب  امامان معصوم واحاديث ديگر صحابه  نيز بااو  سخنو اين  نداتا صد زن داشته
: حضرت سليمان هزار زن اندفرمودهوارد شده كه زيرا ؛ ^ نيز مخالف است اهل بيت
شاء ان« وباردار شدن  وها ولى اين تنها ابوهريره است كه نسبت طواف به آن ١اند. داشته
  به ، Αتعداد همسران حضرت سليماندر  اتبا آن همه تناقضنيز نگفتن را » اهللا

  نسبت داده است. 6پيامبر اکرم 

   اطاعت از اميرانحديث  وابوهريره 
من أطاعنی .. .:يقول 6أن األعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول اهللا 

 و من يطع األمير فقد أطاعنی و من عصانی فقد عصى اهللا و من فقد أطاع اهللا
يتقى به فإن أمر و رائهو إنما اإلمام جنة يقاتل منو عصانیيعص األمير فقد 

ابوهريره از  ٢؛قال بغيره فإن عليه منهن او  عدل فإن له بذلك أجراو بتقوى اهللا

                                                 
؛ تاريخ ابن ٤١٤١، ح ٦٤٤، ص ٢على الصحيحين، ج ؛ المستدرك ٢٠٢، ص ٨. طبقات الكبرى، ج ١

  . ١٩٢، ص ٢؛ دعائم االسالم، ج٥٦٧، ص٥؛ كافى، ج٣٣١، ص٦؛ فتح البارى، ج٢٧١، ص٢٢عساكر، ج
، ٢٩٥٧، ح١٠٨٠، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب: يقاتل من وراء االمام ويتقی به، ج ٢
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از قطعاً هر كه از من اطاعت كند : اندفرمودهشنيده است كه مدام می 6رسول خدا 
خداوند را نافرمانی قطعاً د كه مرا نافرمانی كنو هر اطاعت كرده است  متعال خداوند

كه امير را و هر مرا اطاعت كرده قطعاً كه از امير اطاعت كرد و هر كرده است 
  .  ...مرا نافرمانی كرده استقطعاً نافرمانی كند 
و در  اگر اين حديث عام: ثانياً .تنها ابوهريره روايت كرده است: اوال اين حديث را
هم با آيات ، است برداشت شده گونهز آن همينكه اشود چنانى معنا خصوص هر امير

  . مسلمين متعارض استو سيره  گرهم با احاديث مسلم دي و قرآن
اند شناختهى را نمىتابعين چنين حديث و چه توجه داشته باشيم كه صحابهقبل از هر 

آن و اصحاب  Αى مسلمين نيز امام حسيناهمه و كه بر يزيد بن معاويه خروج كردند
نفس و اكثر محدثين حامی قيام زيد شهيدو دانندىگان حره را شهيد مكشته شدو حضرت
خالف معارف و بر  اساس بودنبه بى ،عمل خود و بودند كه با اين روش.. .و زكيه

  . انداسالمى بودن حديث ابوهريره تصريح كرده
حديث ابوهريره از افراد زيادى حتى از خود اين احاديث فراوانى بر خالف 

لى اين حديث ابوهريره كه مورد بحث است مورد سوء و، هريره روايت شده استابو
اين با چنگ زدن به  ابن تيميه .است استفاده افراد مغرضى مانند ابن تيميه قرار گرفته

كه  های عجيب كرده استاهانت Ι اطهر ىحضرت زهرا و×  به اميرالمؤمنين حديث
^جای خود را دارد  اين دشمن اهل بيت ایبحث در مورد سخنان ظالمانه وجای ذكر 

  براى روشن شدن ، بنابر اينولی ، شويمكه ما در اين نوشتار متعرض آن نمی
اين بحث به يك  ن بهپرداختولى قبل از ، كنيمىچند حديث اشاره ماساسى آن به بى

  : كنيم كه آن نيز قريب به معنای حديث مورد بحث استحديث ديگر بخاری اشاره می

                                                                                                                            
االمارة، باب وجوب طاعة االمراء في غير معصية ؛ صحيح مسلم، كتاب ٧١٣٧، ح ٢٦١١، ص ٦وج 

  ؛ وديگران. ١٨٣٦، ح ١٣٦٦، ص ٣وتحريمها في معصية، ج 
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من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج : قال 6عن النبي : ابن عباسعن 
رفتار) اميرش كراهت وهر كه از (برخورد  ١؛من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

و همانا هر كه از اطاعت سلطان يك وجب خارج شود (و، پس صبر كند، داشته باشد
  .مرده استمرگ مردم زمان جاهليت (كافر)  هآن حال بميرد) بدر 

بايد اشاره ، كندآن را نقض میو امثال  دو حديثقبل از آشنايی با احاديثی كه اين 
ر صاد 6جانشينان بر حق پيامبر اكرم  واحاديث در واقع در مورد امامان  گونهكنيم كه اين

كه پس از ذكر  انددهتطبيق كرسالطين جور آن را  و بهها است كه به غير آن شده
كه اين اما اين .به دالئل اين سخن نيز اشاره خواهيم كرد ،حديث واين داحاديث ناقض 

با سيره ابن  ،حديث با اين لفظ به ابن عباس نسبت داده شده است بايد بدانيم كه آن
و از نكردند  زيرا ابن عباس همراه با محمد حنفيه به ابن زبير بيعت؛ عباس مخالف است

 م کهحقيقت باشياين ان يدر جربايد ن يچنهم .خود را كنار كشيدنداو  اعتجم
 وحق باشند گرچه تعدادشان کم  ورپي وگروهی هستند که همراه  وآن دسته  »جماعت«

   ٢نفر باشد. يك حتی 
  ث:اما احادي

ى بر شما افراد: فرمود و ياد كرد از امرا 6 اكرم پيامبر: گويدعباده بن صامت مى. ١
                                                 

؛ ٧٠٥٣، ح٢٥٨٨، ص٦: سترون بعدی امورا تنكرونها، ج 6. صحيح بخارى، كتاب الفتن، باب: قوله ١
، ١٤٧٧ص، ٣صحيح مسلم، كتاب االمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، ج

  . ١٨٤٩ح
وحضرت در  Αاز اميرالمؤمنين  ٤٢٢١٦، ح ١٩٣، ص ١٦وج  ١٦٤٤، ح ٥٧٤، ص ١. كنز العمال، ج ٢

فرقه و اهل اند گرچه کم باشند پيروان من هستند كه بر حق اهل جماعت من و«خبر دوم فرمودند: 
 و Αز امام صادق به نقل ا ١٥٤، ص ٢معانى االخبار، ج » مخالفان پيروانم هستند. مخالفان من و

از ابن مسعود، او جماعت را اهل  ٧٢٠، ح ٣٤٩. امالى شيخ طوسى، ص 6رسول خدا  و Αاميرالمؤمنين 
به نقل از سفيان ثورى كه او نيز جماعت را  ٢١٩حق دانسته گرچه يک نفر باشد. نصائخ الكافية، ص 

  اهل حق دانسته گرچه يک نفر باشد. 
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ى نافرمانو اگر  كنندجهنم مىوارد  شما را ت كنيدها اطاعگر از آنامير خواهند شد كه ا
شايد ما به  ،ى ما نام ببر اى رسول خداها را براآن: گفتشخصى . كشندشما را مى ،كنيد

 خاك ريزند وها به صورت تشايد آن: فرمودند 6حضرت . صورتشان خاك بپاشيم
  ١. چشمت را كور كنندو

سلطان به زودى از هم جدا  و همانا قرآن آگاه باشيد... :فرمودند 6 اكرم پيامبر. ۲
و  كنندى اميرانى خواهيد داشت كه بر نفع خود قضاوت مىآگاه باشيد به زود. شوندمى

اطاعت كنيد گمراه خواهند و اگر  شما را خواهند كشت ،ى كنيدها را نافرمانآناگر 
عيسى  كارى را كنيد كه اصحاب: فرمودند، ى رسول خداچه بكنيم ا: گفتند. كرد
  ٢.در معصيت خداوند است زندگیبرتر از متعال موت در طاعت خداوند ... كردند

را  خود صالحى شامى سندو مسعود روايت شده و ابن حذيفه، اين حديث از معاذ
  . را ثقه دانسته است خود نيز رجال و هيثمى است صحيح دانسته

ى خواهند از من اميران پسى به زود: فرمودند 6اكرم پيامبر: ويدگابن مسعود مى. ٣
گران آن را دهند كه خود بر ديعملى را انجام مىو كنندآمد كه به سخن خود عمل نمى

و در مؤمن است  ،قلبش جهاد كندو زبانو ها با دستپس هر كه با آن، كنندىانكار م
   ٣.غير اين صورت به اندازه خردل هم ايمان نخواهد داشت

ارنؤوط هر  و شعيب انداز ابن مسعود روايت كردهاز تابعين دو نفر اين حديث را 

                                                 
وگفته است: در سند آن سنيد است كه احمد او را تضعيف  ٢٣٨، ص ٥. مجمع الزوائد هيثمی، ج ١

  ند. اثقه اند وبقيهوابن حبان وابوحاتم رازى توثيق كرده
 ١٠٨٠، ح١؛ كنز العمال، ج ٢٣٨و ٢٢٧، ص ٥؛ مجمع الزوائد، ج ٩٠، ص ٢٠. معجم الكبير، ج ٢
؛ در المنثور ٨١٤، ص ٣ی، ج با دوسند؛ فيض القدير مناو ١٣٦، ص ١؛ سبل الهدى والرشاد، ج ١٠٨١و

  . ٣٠١، ص ٢سيوطی، ج 
؛ ٥٠، ح٦٩، ص ١. صحيح مسلم، كتاب االمارة، باب بيان كون النهي عن المنكر من االيمان، ج ٣

  ، وديگران. ٦١٩٣، ح ٧٢، ص١٤، وج ١٧٧، ح ٤٠٣، ص ١صحيح ابن حبان، ج 
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  . خوب دانسته استو خيلى  ابن حبان را قوىدو سند 
به زودى اميرانى خواهند : فرمودندمى 6رسول خدا : گويدىمسلمه المؤمنين امام. ٤
سالم  ،ها (عملشان) را انكار كندپس هر كه بر آن .كنيدمى و انكار شناسيدكه مى آمد
پيروى و ى هر كه راضى باشدلو، است از عهده خود دور كرده ،كه بد بداردهر  و ماند
مادامى كه نماز ، نه: فرمودند 6حضرت ؟ ى رسول خداها نجنگيم ابا آن: گفته شد. ! كند
  ١.خوانندمى

  . اندارنؤوط صحيح دانسته و شعيب البانى، سند اين حديث را ترمذى
پيشوايان گمراه ترسم جز از ى امتم از چيزى نمىمن برا: فرمودند 6 اكرم پيامبر. ٥
  ٢. شمشير در امتم كشيده شود تا قيامت از بينشان برداشته نخواهد شدوقتى همانا ، كننده

 اندروايت كرده 6عمر بن خطاب از رسول خدا و ثوبانو اين حديث را شداد
(توجه . اندتهاين حديث را صحيح دانسدو سند  و هيثمى البانى، ذهبى، حاكم، ترمذىو

با مسلط  و همچنين دهاى عجيب خوكنيد كه متأسفانه خليفه سوم عثمان بن عفان با روش
  ) ... .کردن بنی اميه بر سر مسلمين، سبب شد تا شمشير کشيده شود و

براى امتم از : حضرت فرمودندورفتم ىراه م 6همراه رسول خدا : گويدابوذر مى. ٦
اين ، ى رسول خداا: گفتممن ، ين سخن را تكرار فرمودندسه بار او ترسمغير دجال مى

: فرمودند 6حضرت ؟ ترسيدغير دجال چه است كه شما از آن بيشتر بر امت خويش مى
  ٣. پيشوايان گمراه كننده

سندهاى  و صحيح دانسته »مسند احمد«حديث ابوذر را شعيب ارنؤوط در حاشيه 
- ى امتم مىنها از پيشوايان گمراه كننده برامن ت: اندفرموده 6 ديگر را كه در آن حضرت

                                                 
  وديگران.  ٢٦٥٧١، ح ٢٩٥، ص ٦. مسند احمد، ج ٢٢٦٥، ح ٥٢٩، ص ٤. سنن ترمذى، ج ١
؛ المستدرك علی ٤٥٧٠، ح ٤٣١، ص ١٠؛ صجيج ابن حبان، ج ٢٢٢٩، ح ٥٠٤، ص ٤. سنن ترمذى، ج ٢

  . ٢٢١، ص ٧، وج ٢٣٩، ص ٥؛ مجمع الزوائد، ج ٤٤٩، ص ٤الصحيحين، ج 
  . ٢٢٥٠٥و ٢٢٤٤٨و ٢٢٤٤٧و ٢١٣٣٥، ح ١٤٥، ص ٥. مسند احمد، ج ٣
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 و كعب بن عجرت و Αاين معنا از اميرالمؤمنين  و به ترسم همه را صحيح دانسته است
  . ابواعور نيز حديث روايت شده است و ابوامامه و ابودردا و جابر

اين قشر  ستدفساد امتم بر  و هالك: فرمودند 6پيامبر : گويدابوهريره مى. ٧
گر ا: فرمودند، فرماييدىما را به چه امر م: مردم گفتند. است از قريشاحمق)  (غالمان

اگر : گويدمیمروان  ر برخی از اين روايات ابوهريره بهد ١.شدندىها جدا ممردم از آن
   .بنی عباس) هستند وبنی فالن (بنی اميه  وها بنی فال اسم ببرم كه اين توانمبخواهم می
ى خواهد بود كه با اين ابوهريره از جمله كسانقطعاً شاره شد كه در گذشته اچنان

 .در غيابشمروان  هم نائب و هم امير مدينه از جانب معاويه بود ،او و قشر همكارى نمود
روايت كرده عمل  كه خودش یكنيد كه ابوهريره هم به اين حديثپس مالحظه می

جنگ با اهل : «به مانند Γبيتديگر در مورد اهل فراوان هم به احاديث  ونكرده است 
  .  ...و» است 6 اكرم جنگ با پيامبر ^ بيت

احاديثی در اين موضوع  در شرح حال ابن شهاب زهری نيز ،بر اين احاديثمضافاً 
، انسان هر مقدار به سلطان نزديك شود: اندفرموده 6ذكر كرديم كه از جمله پيامبر اكرم 

جالب است كه اين حديث نيز از  و ٢.واهد شدبه همان مقدار از خداوند متعال دور خ
  .روايت شده استبا سند صحيح ابوهريره 

روشن شد كه حضرت به شدت امت خود را از اين اميران برحذر  فوقاز احاديث 
ممكن است كه اطاعت از آنان را در رديف اطاعت از خود  چگونهپس ، نداهداشتىم

خوانده ، مساوی با مرگ جاهلی كه كفر استها را خارج شدن از اطاعت آن وقرار داده 
ى بر حق آن از خلفاجدا نشدن  ودر مورد اطاعت قطعاً احاديث  گونهاين ؟!باشند

                                                 
 ٣٦٠٥و ٣٦٠٥، ح ١٣١٩، ص ٣النبوة في االسالم، ج  . صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: عالمات١
  . ١٠٩٤٠و ٨٣٢٩و ٨٢٨٧و ٨٠٢٠و ٧٨٥٨، ح ٢٨٨، ص ٢؛ مسند احمد، ج ٧٠٥٨و
؛ مجمع ٩٦٨١و ٨٨٢٣، ح ٣٧١، ص ٢؛ مسند احمد، ج ٢٨٦٠، ح ٦٥٣، ص ١. سنن ابی داود، ج ٢

  . ١٢٧٢، ح ٣٤٦، ص ٣؛ احاديث صحيحه، ج ٢٤٦، ص ٥الزوائد، ج 
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و  فرمانبردارى از معاويه و كه بعدها آن را براى جذب مردم است حضرت صادر شده
  :زيرا؛ انددهنموبه اميران ظالم تطبيق او  امثال

من أطاعني فقد أطاع : قال 6أن رسول اهللا : گويدمىگر در روايت ديابوهريره 
عصى  و منأطاع أميري فقد أطاعني  و منعصاني فقد عصى اهللا  و مناهللا 

خداوند  قطعاًهر كه از من اطاعت كند : فرمودند 6 پيامبر اكرم ١؛أميري فقد عصاني
مانی كه مرا نافرمانی كند خداوند متعال را نافرو هر متعال را اطاعت كرده است 

كه امير و هر مرا اطاعت كرده است قطعاً كه از امير من اطاعت كند و هر كرده است 
  . مرا نافرمانی كرده استقطعاً مرا نافرمانی كند 

سعد آن را در  و ابناند از ابوهريره روايت كردهدو نفر اين حديث را با اين لفظ 

پس پيامبر ، بنابر اين. استروايت كرده  6از غالب بن عبداهللا از رسول خدا  ٢طبقاتش
  نافرمانی از واطاعت از جانشينان بر حق من اطاعت از من است : اندفرموده 6اكرم
ابوهريره كنيد كه همين يك حديث را ولی شما توجه می، ها نافرمانی از من استآن

  .ده استنسبت دا 6به دو نوع به پيامبر اکرم  چگونه
  : شده استوارد  گونهاينديگر در حديث صحيح 

أطاع  و من عصانی فقد عصى اهللا و من من أطاعنی فقد أطاع اهللا: 6 قال رسول اهللا
هر كه از من : فرمودند 6پيامبر اكرم  ٣؛عصى علياً فقد عصاني و من علياً فقد أطاعنی

                                                 
ری، كتاب االحكام، باب: قول اهللا تعالى: اطيعوا اهللا واطيعوا الرسول واولى االمر منكم، . صحيح بخا١
، ١٤٦٦، ص ٣؛ صحيح مسلم، كتاب االمارة، باب وجوب طاعة االمراء، ج ٧١٣٧، ح ٢٦١١، ص ٦ج
  وديگران.  ١٨٣٥ح
  . ١٢٦، ص ٢. طبقات الكبری، ج ٢
؛ ٧٢، ص١؛ من حديث خيثمه، ج ٤٦٤١و ٤٦١٧، ح ١٢٨و ١٢١، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ٣

؛ فرائد ١٥٥و ٦٩، ح ٤٦با سه سند؛ مناقب ابن مغازلى، ص  ٣٠٦و ٢٧٠، ص ٤٢تاريخ ابن عساكر، ج 
  . ٢٨١، ص ٢؛ الفتوح ابن اعثم، ج ١٤٢، ح ١٧٨، ص ١السمطين، ج 
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كه مرا نافرمانی كه خداوند متعال و هر خداوند متعال را اطاعت كرده است قطعاً اطاعت كند 
كه علی را و هر از من اطاعت كرده قطعاً كه از علی اطاعت كند و هر ، رمانی كرده استرا ناف

  .مرا نافرمانی كرده استقطعاً نافرمانی كند 
عايشه در كتب  و ام سلمه، ابوبرزه، يعلى بن مره، حذيفه، ابوذر، Αاين حديث از اميرالمؤمنين 

سند صحيح حديث و اين  انددانستهسند آن را صحيح و ذهبى  حاكم، است مذكور روايت شده
 عصيان خلفاى راستين پيامبر و گردد كه اطاعتىامر روشن مواقعيت  از اين حديث. گر نيز دارددي

 نه ديگر ظالمان كه پيامبر ،است 6 ى رسول خدانافرمان و اطاعت ،هستند Γكه اهل بيت  6 اكرم
ديگر به معناى حديث فراوان شيم كه احاديث دقت داشته با. اندبه برائت از آنان امر فرموده 6 اكرم

را واقعيت  روايت شده است كه اين Γبيت  و اهل Αفوق با سندهاى صحيح در مورد اميرالمؤمنين
  . كندتأييد مى

  : فرمودند 6حديث ديگر پيامبر اكرم و در 
هر ، اى على ١؛فارقك يا علي فقد فارقني و منيا علي من فارقني فقد فارق اهللا 

از من قطعاً ، جدا شود وكه از تو هر است از خدا جدا شده قطعاً ، من جدا شود كه از
بريده  وابن عمر ، هريرهواب، بن خطاب عمر، از ابوذر ثاين حدي. جدا شده است
  . اندصحيح دانسته سند آن را و هيثمىحاكم  و روايت شده است

ــامبر اكــرم  و همچنــين ــه اميرالمــؤمنين  6پي ــ وحضــرت زهــرا  وب ــام  وام حســن ام   ام
در صـلح   وبـا هـر كسـى كـه بـا شـما بجنگـد        ، من در جنگ هستم«: ^ فرمودند حسين
  ، زيـد بـن ارقـم   ، ايـن حـديث را ابـوهريره    ٢».با هر كسى كه با شما در صلح اسـت ، هستم

                                                 
؛ معجم ١٤٣١، رقم ٣٣٣، ص ٧؛ تاريخ الكبير بخارى، ج ١٣٥٥٩، ح ٤٩٦، ص ١٢. معجم الكبير، ج ١

، ٢؛ فضائل الصحابه احمد، ج ٤٠٦٦، ح ٤٥٥، ص ٩؛ مسند بزّار، ج ٦٠٨٥، ح ١٦٢، ص ٦االوسط، ج 
؛ مجمع الزوائد، ٤٧٠٣و ٤٦٢٤، ح ١٤٢و ١٢٤، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٩٦٢، ح ٥٧٠ص
  . ٣٢٩٧٦الى  ٣٢٩٧٤؛ كنز العمال، ح ٢٧٧٩، رقم ٢. ميزان االعتدال، ج ١٣٥و ١٢٨، ص ٩ج 
؛ ٣٩٦٢و ٣٨٧١و ٣٨٧٠، ح ٣٦٠و ٢٤٨، ص ٥؛ سنن ترمذى، ج ٩٦٩٧، ح ٤٤٢ص  ٢. مسند احمد، ج ٢
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 حسـن سند آن را و البانی حاكم، ذهبى ، اندصبيح روايت كردهوابوسعيد خدری ، سلمهام
در سـندش كسـى اسـت كـه     : يكى گفته استو در ذكر كرده دو سند  و هيثمىاند دانسته
مورد خالف است بقيـه را رجـال   او  ى تليد است كهسند ديگرو در . شناسمرا نمىاو  من

  . صحيح دانسته است
 واطاعـت   6آيـد كـه پيـامبر اكـرم     آن به روشنی به دست میو امثال  از اين احاديث

^ هسـتند از امـت اسـالمی     اهـل بيـت   انكه امامجدا نشدن از جانشينان بر حق خود را 
از  نهـا را جـدا شـد   جـدا شـدن از آن   وهـا را نافرمـانی از اسـالم    نافرمانی از آن وخواسته 

وارد ، از ظالمان را كه قرآن كريم نيز عاقبت تكيه بر ظالمـان را  نه ،انداسالم معرفی كرده
  .شدن به جهنم معرفی كرده است

حتی ابن  و تصريح خود محدثين اهل سنت و متناقض اين همه احاديثوجود  با
 اخذ كرده االحبار كه ابوهريره اخبار اسرائليات را از كعب بر اينثعالبی  وقرطبی  وكثير 

: گويدباز ذهبی در شرح حال ابوهريره می، نسبت داده است 6 اكرم را به پيامبرو آن 
خطا كرده  حتی در يك حديث او دانيم كهمینو ما  ثيق بودو ابوهريره دارای حفظ

  ١.باشد

  اهل بيت و اسالم، ابوهريره
  در فتنه (يعنى او  كند كهافتخار ابوهريره اشاره مىعنوان عثمان خميس به 

  . صفين نيز حضور پيدا نكرد و در جمل و د نشدراو )Α ؤمنينماميرالهای گجن
                                                                                                                            

؛ ٤٧١٤و ٤٧١٣، ح ١٤٩، ص٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٥١٥، ح ٣٦، ص ٢امالى محاملى، ج 
  ؛ مصنف ابن ٨٣، ص ١؛ معجم الشيوخ ابن جميع، ج ١٦و ١٥، ح ١٨فضائل فاطمه ابن شاهين، ص 

، ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٢٢٤٤، ح ٤٣٤، ص ١٥؛ صحيح ابن حبان، ج٥٢١٨١، ح ٥١٢، ص٦شيبه، ج ابی
؛ جامع الصغير وزياداته ١٤٦٢؛ احاديث صحيحه البانى، ح ١٥٧، ص ١٤؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٦٩ص

  .٢٣٤٢، ح ٢٣٥، ص ١البانی، ج، 
  . ٦٢١، ص ٢. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١
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امام ، فاطمه زهرا ،به اميرالمؤمنين 6 اكرم پيامبركه اشاره شد چناندر حالی كه 
من در جنگ هستم با هر كسى كه با شما در جنگ «: فرمودند ^ حسينامام  وحسن 
   »با هر كسى كه با شما در صلح است. صلح هستمو در  است
سند و ذهبى حاكم  و ابوهريره اين حديث را روايت كرده، در گذشته اشاره شدكه چنان
  . به آن عمل نكرده است ين وجودبا ااو  ولی، ندارا حسن دانستهاو  روايت

شود که ابوهريره اشاره شد، استفاده می بن ارطات از اخباری که در داستان بسر
  بيعت نيز نکرده است.× با اميرالمؤمنين  حتی

 و صفين، صحابه را به جنگ با لشكر جمل و Αاميرالمؤمنين 6 اكرم همچنين پيامبر
سند  بيستده نفر از اميرالمؤمنين با بيش از  حديث شريف راو اين  ١امر فرمودندن اونهر

، ابوايوب انصارى (با شش سند)، اين حديث از ابن عباس و همچنين اندروايت كرده
ابن ، سعد بن عباده، رافعابو، عمار (با چهار سند)، سند) وام سلمه (با د، ابوسعيد خدرى

با هفت سند اين  مىو هيثجابر بن عبد اهللا روايت شده است و مسعود (با چهار سند)
راويان سند حديثى را كه او  خود و حديث را روايت كرده كه سه سند آن صحيح است

  . يكى را ثقه دانسته است و روايت شده است رجال صحيح Αاز اميرالمؤمنين 

                                                 
، ٢١٣؛ مسند بزار، ج٩٤٣٤، ح١٦٥، ص ٤؛ معجم الكبير، ج ٣٢٣و ٢٨٦، ص ١، ج . انساب االشراف١
، ١٠، ج ٤٠٤٩، ح١٧٢، ص ٨؛ معجم االوسطی، ج ١٠٠٥٤و ١٠٠٥٣، ح ٩٢و ٩١، ص ٩، ج ٨٤٣٣ح
، ١؛ مسند شاشى، ج ١٦٢٣، ح١٩٤، ص ٣، ج ٥١٩، ح ٣٩٨، ص ١؛ مسند ابويعلى، ج ٧٧٤، ح ٢٦ص

، ٤٢٥عاصم، ص ؛ السنة ابن ابی٣٤٤، ص١ ،؛ االستيعاب، ج٢، ص ٣؛، ج  ٦٠٤، ح ٢١٥و ٣٤٢ص 
؛ ٤٦٧٥و ٤٦٧٤، ح ١٥٠، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج١٤٨، ص ٥؛ علل دار قطنى، ج ٩٠٧ح

؛ ٢٣٩و ٢٣٨و ٢٣٤، ص ٧، ج ٢٣٥، ص ٦، ج ١٨٦، ص ٥؛ مجمع الزوائد، ج ٣٠١، ص ٢اسد الغابه، ج 
 ٣١٥٤٢، ح ٢٩٢، ص ١١كنز العمال، ج سند)؛  ١٥(با بيش از  ٤٨٢تا  ٤٦٨، و٤٢تاريخ ابن عساكر، ص 

، ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٢١٥، ح ٥٨٤، ص ١؛ ميزان االعتدال، ج٣٦٣٦٨، ح ١١٣، ص ١٢، ج ٣١٥٤٣و
 . ٩٨، ص ٩سند)؛ در المنثور، ج  ١٠(با بيش از  ٣٣٨، ص ٧؛ البداية والنهايه، ج ٨٣، ح ٤١٠ص 
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، ترمذى ١.گان آتش جهنم هستندخوارج س: فرمودند 6 اكرم پيامبر. ١همچنين 
  . اندسند اين حديث را صحيح دانسته عيبش و البانى، هيثمى، ذهبى، حاكم
 خوارجو يا  ى كه خوارج را بكشدخوشا به حال کس: اندفرموده 6باز حضرت . ۲ 

، عبداهللا بن خباب، عمر، ابن عمر، ابوبكره، اين حديث از اميرالمؤمنين ٢.را بكشنداو 
  . ابوامامه روايت شده استو اوفىابن ابى، طلق بن على، انسو ابوسعيد
 ٣.ها اجر داده خواهد شدكشنده آن و به ها را بكشيدجا ديديد آن خوارج را هر .٣

، ابوبرزه، ابوسعيد خدرى، ابن مسعود، عمر، ابوبكره، ابن عمر، اين حديث از اميرالمؤمنين
  . ه استدقتاده روايت ش و ابوزيد انصارى، عمرو عبداهللا بن ، انس

ها نيز از شود اينىر از کمان خارج ميکه تچنان و ترين خلق هستندخوارج بد. ٤
، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، اين حديث از اميرالمؤمنين ٤.شونداسالم خارج مى

                                                 
؛ ٢٥٠، ص٥، وج ٣٨٥و ٢٥٥، ص ٤احمد، ج ؛ مسند ٤٠٨٦؛ سنن ترمذى، ح ١٧٤. سنن ابن ماجه، ح ١

 . ٦٤٣١، ح ٦٦٠، ص٣، ص ٣؛ وج ٢٦٥٥و ٢٦٥٤، ح ١٦٣، ص ٢المستدرك علی الصحيحين حاكم، ج 

داود، ؛ سنن ابى٣٥٧، ص ٤؛ وج ٢٢٤، ص ٣؛ وج ٨٤، ص ٢؛ وج١٥١، ص ١. مسند احمد، ج ٢
، ١١؛ كنز العمال، ج٢٣٢و ٢٣٠، ص ٦؛ مجمع الزوائد، ج ٢٦٧و ١٢١، ص ٨؛ معجم الكبير، ج ٤٧٦٦ح

  وديگران.  ٣١٢٤٢ح 
؛ ٣٦، ص٥وج  ٤٢٢و ٤٢١، ص ٤، وج ١٥، ص ٣؛ وج ٨٤، ص ٢؛ وج ٨١، ص ١. مسند احمد، ج ٣

، ٦وج ٣٦١١، ح ١٧٩، ص ٤صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: عالمات النبوة في االسالم، ج 
التحريض على قتل ؛ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ٦٩٣٠و ٥٠٥٧، ح ٥٢، ص ٨وج  ١١٥ص

؛ مجمع ١٨٦٦٩؛ مصنف عبدالرزاق، ح١٧٥؛ سنن بن ماجه، ح ١٠٦٦، ح ٧٣٦، ص٢الخوارج، ج 
 . ٢٣٠و ٢٢٨، ص ٦الزوائد، ج 

، ٤٢٢و ١٤٥، ص٤، وج ٤٨٦و ٣٥٣و ١٨٣و ٥، ص ٣؛ وج ٤٠٤و ١٥٦و ٨٨، ص ١. مسند احمد، ج ٤
اهللا تعالى: والى عاد اخاهم هودا، يث االنبياء، باب: قول د؛ صحيح بخارى، كتاب احا١٧٦و ٤٢ص ، ٥ج

؛ صحيح ٧٤٣٢و ٦٩٣٣و ٦٩٣١و ٦١٦٣و ٥٠٥٧و ٤٦٦٧و ٤٣٥١و ٣٦١٠و ٣٣٤٤، ح ١٧٩و ١٠٨، ص ٤ج 
 ١٨١٢و ١٠٦٨و ١٠٦٦و ١٠٦٤، ح ٧٤١، ص ٢مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، ج 

 وديگران. 
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و ديگران  ابوذر، ابوبكره، ابوبرزه، عقبه بن عامر، سهل بن حنيف، جابر، انس، ابوسعيد
  . روايت شده است

مصادر را ذكر  از تنها برخىما  و ى متواتر استيبه تنها سه حديث آخرهر کدام از  
ابوهريره حتی در جنگ با خوارج نيز  ،همه اخبار مسلم اينوجود  باولی ، كرديم

  . دكررا ياری ن Αاميرالمؤمنين 
اطرافش جمع شديم و ما  مسجد شدوارد  ابوهريره: گويديزيد بن عبدالرحمن می

 6دهم آيا از پيامبریبه خدا سوگند متو را و گفت:  بلند شداو  پس جوانی به سوی
خدايا ، ستاو هستم علی نيز موالیاو  هر كه من موالی: فرمودشنيدی كه می

را دشمن او  دشمن بدار كسی را كه و دوست بدار كسی را كه علی را دوست دارد
 و جويمبرائت می ومن از ت: گفتجوان  .شنيدم، آری: ابوهريره گفت؟ دارد

دشمن خدا (معاويه) را  و ی كردینخدا دشمبا دوست  ودهم همانا تشهادت می
با سه سند روايت شده و هيثمی از يزيد بن عبدالرحمن اين خبر  ١. ...دوست گرفتی

رجال يک سند را ثقات دانسته و يکی از سه سند ابن کثير که از طبری نقل کرده 
 ولی غير الحديد آن را از عمر بن عبدالغفار روايت کرده،و ابن ابی صحيح است،

تو با دوست خدا «سخن آخر جوان را که گفت: الحديد بقيه و ابن ابیشيبه ابن ابی
  اند.حذف کرده ،»دشمن خدا (معاويه) را دوست گرفتی دشمنی كردی و
اين  .ابوهريره از جمله روات آن نيز است و اش متواتر استفقره وحديث فوق هر د
  مسلم و همه احاديث متواتر اين رایايمانی ابوهريره كه ب و است جايگاه دينی

ها با افتخار از كسانی كه هابیوولی  ،هيچ ارزشی قائل نشده است 6 اکرم پيامبر
و يا  ناديده گرفتنو با  كنندند ياد میاهجمل ياری نكرد و را در صفين Αاميرالمؤمنين 
فل از اند غاطعن نيز زده × ؤمنينجنگ به اميرالم واخبار در مورد اين د و انكار آيات

                                                 
، ٥؛ البداية والنهاية، ج ٣٠٧، ص ١١لى، ج يع؛ مسند ابى٢٩، ح ٤٩٩، ص ٧شيبه، ج بن ابى . مصنف١
  .٦٨، ص ٤به نقل از بزار و طبرانى و ... ؛ شرح نهج البالغه، ج  ١٠٦، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٢٣٢ص
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تمام اين و در  را در جنگ با خوارج نيز ياری نكردند Αكه اين افراد اميرالمؤمنين اين
چون بألخره به دامان ؛ هاستهای ايندند كه ابوهريره از بدتريننموموارد حق را خار 
  . شريك گشتوی  هایظلمو در  معاويه پناهنده شد

اين در توجيه عدم ياری ابوهريره  ها مضافا براما بايد دقت داشته باشيم که وهابی
فرمودند: به  6 ابوهريره حديث روايت کرده که پيامبرگويند: را مى×  ؤمنيناميرالم

نشسته بهتر از  وخوابيده بهتر از نشسته است  آن شخصو در ش خواهد آمد زودی فتنه پي
  .  ...ايستاده است و

سر به ابوموسی اشعری گفت: : عمار يااوال در مورد اين حديث بايد اشاره کنيم که
نه به عموم مردم فرمودند: به زودی فتنه پيش  وبه شخص ت 6ياد داری که پيامبر اکرم 

خوابيده باشی بهتر از اين است که نشسته باشی ای ابوموسی در آن  وآيد پس تمی
ز و اخارج شد (او  ابوموسی از حضور.  ...نشسته باشی بهتر از اين است که ايستاده باشیو

سويد بن  واين مطلب را عمار  ١. ...رفت)وسخنی نگرفت  ،ثناراحتی با شنيدن اين حدي
   اند.تذکر داده ونموده بازگو غفله به ابوموسی 

و به ابوموسی اشعری که حق را خار نمود  6پيامبر اکرم  ،بنابر اين حديث شريف
در اين امر دخالت و ا اند كهباز داشت، تذكر داده×  ؤمنينرا از ياری اميرالممردم 

  .ديد كافى ندارد؛ زيرا نكند بر نفعش است
نسـبت   6بـه پيـامبر اکـرم     ،در گذشته اشاره شد که ابوهريره بر خالف اين حـديثش 

باشيد. ولـی در  و اصحابش فرموده باشند: وقتی فتنه پيش آمد با عثمان گويا داده بود که 
  ندارد.دو را يگرش هيچ يک از اين های دبرخی نقلو در نقل کرده  گونهاين حديث اين

ابـوهريره حـديث   باشـد؛ زيـرا   او  تواند دليـل بـر عمـل   روايت ابوهريره نمیهمچنين 
.. را روايت کرده، ولـی بـه   .و» است 6جنگ با اهل بيت جنگ با پيامبر «و حديث غدير 

                                                 
؛ مجمع الزوائد، ١٦٣٦، ح ٢٠٤، ص ٣؛ مسند ابويعلى، ج ٢٩، ح ٤٩٩، ص ٧شيبه، ج . مصنف بن ابى١
  .١٥٠، ص ١٠؛ سبل الهدى والرشاد، ج ٢٤٦، ص ٧ج
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و فـع  در احاديث اسالمی از ابوذر، ابن عباس، ابورامضافا بر اين  ها عمل نکرده است.آن
انـد: بـه زودی فتنـه    فرمـوده  6ابوليلی در باره فتنه روايت شده است کـه پيـامبر اکـرم     ابن

ايـن   ١.  ...علـی پنـاه ببريـد    وخواهد شد وقتی آن فتنه پيش آمد بر شما بـاد کـه بـه قـرآن     
اخبـار روی   گونـه ولی ابوهريره از نقل اين، کندتأييد میفراوان  وحديث را اخبار مسلم 

  راه انداخته است.اساس خبار بیا که گذشت طبق دلخاهشچنان وگردانده 
هـای  ولـی آن هرگـز شـامل جنـگ    ، را عام بدانيم 6بر فرض که اين امر پيامبر اکرم 

 وبـه همراهـی   فـراوان  در احاديث خاص  6پيامبر اکرم زيرا ؛ شودنمى×  ؤمنيناميرالم
ــ ــاری اميرالم ــه آن حضــرت تح در تمــام ســه جن×  ؤمنيني ــر  گــی کــه ب ــل شــد، ام   مي

نکـرد از امـر    یهايشان همراهـ گر جندرا  × ؤمنينپس قطعا هر که اميرالم اند.فرموده
هـايی را در توجيـه   نافرمانی کرده است، هرچنـد دروغ  6پيامبر اکرم سنت مسلم  وقرآن 

  ها راه بيندازند.عمل آن
برهان در  ول دلي«در آخر بايد توجه داشته باشيم که عبداهللا بن عبدالعزيز در کتاب 

مورد  وا ثقه هدگاه همه فرقهيره از دگويد: ابوهريمی ۱۴۳ص » ی ابوهريره از بهتانتبرئه
اشان اعتباری هنظري وبدعت که رأی  و اهلاپرستان هو وتوزان نهفقط کي واعتماد است 

ه يرو غ حديدالابی و ابناسکافی  وچون نظام  گذارانیبدعت ودانند، را ثقه نمیاو  ندارد
   !کنندانتقاد میاو  هستند که از

.. که .علمای اهل سنت مانند ابوحنيفه و وتابعين  وپس بنابر اين سخن، تمام صحابه 
 همچنيناند. رواياتش ذکر کرديم، اهل بدعت بوده وها را در باره ابوهريره نظرات آن

و اصحابش نخعی  همين افراد مانند شعبه، اعمش، ابراهيم ،با اين سخن خودها که وهابی
 و ترا جز در باره بهشاو و احاديث خوانده که ابوهريره را مدلس را .. .مانند مسروق و

کنند؛ دين خود را از همين افراد اخذ می ،انداهل بدعت خوانده اند،قبول نداشته جهنم
و  بخاری تنها و است به خصوص در صحيحين پر در کتب سته داين افرا احاديث رازي

                                                 
  . ٤٢؛ ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٥٦١، ص ١؛ االستيعاب، ج ٢٨٢، ص ١.نساب االشراف، ج ١
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 ۸۰۰، حدود است که ابوهريره را مدلس خوانده بن حجاج از شعبه کدام هرمسلم 
همچنين .  ...و×  اميرالمؤمنين والمؤمنين عائشه م، چه رسد بر انداحديث روايت کرده

 وتوجه داشته باشيم همين شعبه که ابوهريره را مدلس خوانده خود تدليس را بدتر از زنا 
در  تابعين وصحابه  ومحدثين  ر باره سخنان اينگرچه د .برادر کذب معرفی کرده است

فريب دهند، ولی اين را و مردم خود  وذکر کرده ها وهابیهاتی را يباره ابوهريره توج
ها نديديم که اين گرچه ما در نوشتار آن هات تغيير نخواهد کرد.يواقعيت با آن توج

که اين ان بر اين استباره آن نظر داده باشند؛ زيرا سعيشو در نظرات را ذکر کرده 
الحديد ابی و ابناتهام را تنها متوجه نظام، اسکافی  وها را از مردم پنهان داشته واقعيت

کنند تا خواننده گمان کند که مطالب ديگری در باره ابوهريره در کتب اسالمی وارد 
 اندههای خود نقل کردکه اين سه، تنها نظرات ديگران را در کتابحال آن و !نشده است

د ناگر حاميان ابوهريره واقعا معتقد که نظرات شخصی خود را مطرح کرده باشند.نه اين
محدثان  وتابعين  وچرا نظرات صحابه  سکه ابوهريره چنين جايگاه بزرگی دارد، پ

 ومسلمين  رایمعنای آن را ب ونموده بازگو  وبرزگشان را در باره ابوهريره، ذکر 
  ؟!کنندنمیخوانندگان کتبشان تشريح 

  گويد:سپس اين نوسنده وهابی می
خ النجاشی اثر شي و رجالالطوسی  و رجالعه همچون الفهرست های رجال شيبکتا

» الرجال ةاختيار معرف«را و آن  هوسی آن را مرتب کردالکشی که ط و رجالنجاشی 
د چون های مذکور هستنبی که در طراز کتايهاگر کتابدي والغضائری  و رجاله دنامي

و اند، ره را ثقه قرار دادهيابوهر ه ۶۴۷ابن داود حلی م سنه  و رجالحلی الرجال العالمه 
از اصحاب او  گويد: عبداهللا ابوهريره معروف استيره میداود حلی در مورد ابوهر ابن
لی که او در زمره گروهو او را د ستايصراحت ابن داود ابوهريره را می و به، ١امبر بودپي

                                                 
 . ٨٣٣، ترجمه ش ١١٦. رجال ابن داود حلی القسم االول، ص ١
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ام اما در هيچ جايی ها را ورق زدهکتاب نمن همه ايرا ستوده است قرار داده است.  آنها
  شمرده باشند.  وره را دروغگام که ابوهرينديده

ها ها نيستيم، ولی چون اين دروغاساس وهابیگرچه ما در مقام پاسخ بر سخنان بی
هايی که اين اب: در هيچ يک از کتاوال کنيم:اثر خواهد گذاشت مختصر اشاره می

را جزء او  تنها شيخ طوسی وحالی برای ابوهريره ذکر نشده  نويسنده ذکر کرد شرح
او  . ثانيا: در کتاب ابن داود حلی کهوارد کرده بدون شرح حال 6اصحاب پيامبر اکرم 

چاپ اين  وما د ورا ذکر کرده تنها گفته شده: عبداهللا ابوهريره.  ۸۳۳شرح حال شماره 
ذکر نشده است. همچنين اين ابوهريره، او  هيچ شرحی در باره واه کرديم کتاب را نگ

های ديگر که در کتابچنان امام کاظم است وعبداهللا بن سالم از اصحاب امام صادق 
عنوان  آقای خوئی ابوهريره به وعلی برجردی رجال سيد کتاب در  .ذکر شده است

جمله را از او  اند کهد کردهحديث وار×  از امام صادق وعامی مذهب ذکر شده 
اند. پس بنابر اين، اين نويسنده بستهدروغ می 6اند که به پيامبر اکرم کسانی نام برده

های خود در کتابباس از هم اين سخنان را ديگر دوستانش که امروزه با اقت و محترم
  .اندهگرفت ربه کا فريب مردمرا جهت  گفتن دروغبا آگاهی با اين سبک نويسند، می
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  » صحيح بخاری« ی رواياتخبربررسی : فصل چهارم
قبل از هر چه بايد دقت داشته باشيم کـه در زمـان بنـی اميـه بـا امـر معاويـه احاديـث         

واقعيت تلـخ چيـزی اسـت    و اين ساخته شده است  وجعل صحابه  ودر فضل خلفا فراوان 
شـروع بـه بررسـی برخـی     اکنـون قبـل از    انـد. که بزرگان اهل سنت بر آن اعتـراف کـرده  

  با نظر اين بزرگان آشنا خواهيم شد.» صحيح بخاری«روايات 

  بنی اميه وجعل احاديث در زمان معاويه 
سألت الزهري: من كاتب الكتاب يومئذ؟ فضحك وقال: هـو علـي، ولـو    . ۱

معمر از زهری سؤال کـرد کـه    ١لقالوا: هو عثمان؛ -يعني بني أمية-سألت هؤالء
علـی نوشـت، ولـی اگـر از     و گفـت:  ه کسـی نوشـت؟ او خنديـد    صلح حديبيه را چ

  گويند: عثمان آن را نوشت. (حاکمان) بنی اميه سؤال کنی می
شود که بنی اين خبر استفاده میو از رجال اين سند ثقه و از رجال صحاح سته هستند 

ا ايـن  ، ولـی بـ  انـد دادهمـی  6اساس به پيـامبر اکـرم   های بینسبت اميه راحت دروغ گفته و
کامال خود را  کند،که خود به اين واقعيت اعتراف می وجود دقت داشته باشيم که زهری

  . بافان قرار داده بوددر خدمت اين دروغ
گويد: معاويه پس می» االحداث«زيسته است در كتاب مدائنی كه در قرن دوم می. ۲

 ومـال  وشد (جـان  ای به عمالش نوشت كه حرمت برداشته نامه×  از صلح با امام حسن

                                                 
، ٥؛ اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج ٩٧٢١، ح ٣٤٣، ص ٥. مصنف عبدالرزاق، ج ١
  هويه.به نقل از ابنرا ٤٥٩١، ح ٨٦ص
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بيتش  و اهل) × اميرالمؤمنينحالل است) از هر كسی كه در فضائل ابوتراب ( شعرض
 وتمام منـابر شـروع كردنـد بـه لعـن علـی        وچيزی روايت كند. خطبا در تمام روی زمين 

بيتش. در آن زمان اهل كوفه به جهت كثرت شيعه علی در  و اهلسب علی  واو  برائت از
 وها زياد بن سميه را حاكم قرار داد ن فشار قرار گرفت. معاويه بر آنتريآن، تحت شديد
 دسـت و  وترسـانيد   وكشـت   وها را هر جا بودند گرفـت  داد. زياد شيعهاو  بصره را نيز به

ای ها را به دار زد تا اينكه در كوفه شـيعه آن وها را درآورد چشم وپاهايشان را قطع كرد 
ای به عمالش در تمام آفاق نوشت: شهادت هـيچ يـك از شـيعه    معروفی باقی نماند. معاويه

و محبـان   ای عثمـان و ها نوشت: بـه شـيعه  آن و بهبيتش مورد قبول قرار نگيرد  و اهلعلی 
ها را بـه  آنوكنند توجه كنيد مناقب عثمان را نقل می وكسانی كه فضائل  وواليتش  اهل

  هـا در مـورد عثمـان حـديث روايـت     آنكـه از  و هـر  اكرامشان نماييد وخود نزديك كنيد 
در فـراوان  واش را بـه مـن بنويسـيد. ايـن كـار را كردنـد       عشـيره ونام پدر وكند، نامش می

و هـر  فرسـتاد  ها هدايا مـی معاويه نيز در مقابل برای آنوفضائل عثمان حديث نقل كردند 
خـود   بـه  وكـرد، عمـال معاويـه وی را اكـرام     كه يك فضيلتی هم در مورد عثمان نقل مـی 

 هـا بـه  روش در همـه شـهر  و اين كردند ها را رد نمیكسی از آن و هيچكردند نزديك می
و در ج رسيد. سپس معاويه به عمالش نوشت: همانا حديث در فضائل عثمان بسيار شـد  او

ای مـن بـه شـما رسـيد مـردم را بـه روايـت        همه شهرها پخش گشت. پس وقتـی ايـن نامـه   
تـرك نكنيـد كـه    را خبـری   و هـيچ لـين فـرا خوانيـد    او ایخلفـ وحديث در فضائل صـحابه  

ی كه همـان خبـر را در مـورد صـحابه    نمسلمين در فضل علی روايت كرده باشند، مگر اي
تـر  كننـده روشـن وتـر  همانا اين عمل برای من محبوبوبرای من بياوريد وديگر نقل كنيد 

هـا  ر اسـت بـرای آن  تسخت واش شيعه ور مقابل حجت ابوتراب دبرای چشمان من است 
  .)۴۴، ص ۱۱الحديد، ج (شرح نهج البالغه ابن ابی ... .فضائلش واز مناقب عثمان 

  هجــری اســت. ذهبــی در مــورد او ۱۲۲مــدائنی ابوالحســن علــی بــن محمــد، متولــد  
اش) در مـورد سـيره   هاست. (علم وآگاهیصادق، دارای كتاب گويد: عالمه، حافظ ومی
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اسنادش عالی است. يحيـی بـن معـين بـا      ر عرب عجيب بود وروزگا انساب و مغازی و و
ذهبـی داسـتان جـالبی    . كردثقه است. او بنی اميه را لعن می ،ثقه ،تأكيد گفته است: او ثقه

 و گفتـه هـاى او را نـام بـرده    بسـيارى از كتـاب   در مورد اهل شام از او نقل كـرده اسـت و  
هـای کسـانی را کـه حقـايق را     کتـاب  هگون(آری اين ٢اند.های او مفقود شدهاست: كتاب
  حق پی نبرند.) و بهبرند تا مردم در گمراهی باقی بمانند کند، از بين میذکر می

  اند: تصريح کرده ديگران نيز گفتهبه آن ها را که مدائنی برخی از اين واقعيت
بصـره) شـيعيان    شنيدند که زياد بـن ابـی (حـاکم معاويـه بـر کوفـه و      × امام حسن 

، پس حضـرت او  ديرسانها را به قتل میآن کند ودر بصره دنبال میرا × لمؤمنين اميرا
ــه آن       ــه ب ــود ک ــع نم ــه را جم ــل کوف ــده: او اه ــه ش ــد. گفت ــرين نمودن ــت از را نف ــا برائ   ه

سـند ايـن خبـر     ٣شـد و مـرد.   طـاعون همان روز دچار را عرضه کند که × اميرالمؤمنين 
  صحيح است.

تـابعين ماننـد ابـوهريره،     ومعاويـه گروهـی از صـحابه    گويـد:  ابوجعفر اسكافی می. ۳
و عروه را گماشت تا در طعن بر علی احاديث قبيح وضـع كننـد    وبن عاص، مغيره عمرو 

كرد. معاويه بر سمره صـد هـزار درهـم داد    ترغيب میوفرستاد مقابل برايشان هدايا میدر 
لی سـعی فـی االرض   الد الخصـام واذا تـو   ووه«... ای تا حديثی وضع كند كه آيـه 

الناس من يشری نفسه ابتغـاء   و من«ای آيـه و × در مورد اميرالمؤمنين» ليفسد فيها
  ٤در مورد ابن ملجم نازل شده است. » مرضات اهللا

گويـد:  مـی او  اسكافی، محمد بن عبداهللا، اهل سـمرقند بـوده اسـت. ذهبـی در مـورد     
هـا همـه   انگيز بـود. ايـن  گفتوسعت معرفت ش وهشياری  وزكاوت و در ای متكلم عالمه

ای معتزلـه  يكی از ائمـه  واز متكلمين او  پاكيزگی بود. وخود داری  وهمراه با دين داری 
                                                 

  . ١١٣، رقم ٤٠٠، ص ١٠. سير اعالم النبالء، ج ٢
  . ١١٢، رقم ٤٩٦، ص ٣سير اعالم النبالء، ج  ؛١٧٤، ص ٢انساب االشراف، ج  .٣
  . ٦٤و ٧٢، ص ٤. شرح نهج البالغه، ج ٤
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  اند.گفته ۲۴۰و برخی  ۲۲۰و برخی  ۲۰۴را متوفی او  برخی ٥است.
من اكابر المحدثين واعالمهم فـي   . (روى) ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو۴

االحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت فـي ايـام   تاريخه: وقال ان اكثر 
ابـن عرفـه در    ٦هاشـم؛  بني امية تقريبا إليهم بما يظنون انهم يرغمون به انوف بنـي 

گويد: همانا اکثر روايات ساخته شده در فضائل صحابه در زمـان بنـی اميـه    می» تاريخش
- می 6ن عمل به اهل بيت پيامبر اندازی شد، به اين گمان که با ايها راهبرای تقرب به آن

  وانند بتازند.ت
از دنيـا رفتـه اسـت. ذهبـی در      ۳۲۳ابن عرفه، ابراهيم بن محمد نفطويه است که سال 

  ازجملـه   و اهـ نحـوی عالمـه اخبـاری، صـاحب کتـاب      وحـافظ   وگويـد: امـام   میاو  باره
  ٧جلد است.  ودر د» خلفاءالتاريخ «هايش کتاب کتاب
گويد: بكريـه در مـورد صاحبشـان، (ابـوبكر) در مقابـل فضـائل       می الحديدابن ابی. ۵

را، در مقابل حديث عهـد بـرادری   » اگر كسی را خليل بگيرم ابوبكر است«علی احاديث 
هـم در  دو نفـر  قلم بياوريد تا در مورد ابوبكر چيزی بنويسم تـا  وكاغذ «و حديث ساختند 
قلم بياوريد چيزی بنويسم كه هرگز وكاغذ «را در مقابل حديث » اختالف نكننداو  مورد

نيـز از مـن    وراضی هستم، آيـا تـ   ومن از ت«حديث  و همچنينوضع كردند » گمراه نشويد
  ٨را در مورد ابوبكر وضع كردند. » راضی هستی ؟

اربـاب کـالم   وگويـد: از بزرگـان فضـال    برادرش مـی  والحديد ذهبی در باره ابن ابی
رادرش) در عقيده بهتر از عزالدين (صاحب شرح نهج موفق (بوبالغت بودند ونثر ونظم و

ادب  وگويد: عز الـدين در فضـيلت   عزالدين معتزلی بود. ولی ابن کثير می والبالغه) بود 

                                                 
  . ٢٢١، ص ٦؛ االعالم زركلی، ج ١٨٢، رقم٥٥٠، ص ١٠. سير اعالم النبالء، ج ٥
  .٢١٣مصری، ص  ن؛ فجر االسالم احمد امي٩٩عقيل شافعی، ص . النصائح الكافية محمد بن ٦
  .٤٢، رقم شرح حال رقم ٧٥، ص ١٥. سير اعالم النبالء، ج ٧
  . ٤٩، ص ١١. شرح نهج البالغه، ج ٨
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ولی ابن کثير به  ٩بارع بود. وبرتر از برادرش موفق الدين بود گرچه موفق الدين نيز فاضل 
را مـتهم بـه   او  کرده است، بـه دروغ زگو باها را حديد برخی واقعيتکه ابن ابیخاطر اين

نـداده  او  هم شيعه غالی بودن کرده است، ولی ذهبی چنين نسبت کذب را بـه و آن شيعه 
  است.

 وبـه ايـن اعترافـات بزرگـان      اکنـون بـا توجـه    ودر گذشـته بـا احـاديثی آشـنا شـديم      
  آشنا خواهيم شد.» صحيح بخاری«با برخی ديگر از احاديث  ،محدثين اهل سنت

  ردآو اول كسی كه اسالم
  : روايت كرده است ىبخاری چنين حديث

: سمعت عمارا يقول: برة قالو إسماعيل بن مجالد حدثنا بيان بن بشر عن
به عمار نسبت  ١٠؛بكروأبو امرأتانو معه إال خمسة أعبدو ما  6رأيت رسول اهللا 

كسی جز پنج و ا را ديدم كه همراه 6اكرم پيامبر : گفته استاند كه هميشه میداده
  . ندبودورده يان ابوبكر ايمان و زنو دو  عبد

، عامر بن فهيره، زيد بن حارثه، بالل: ند ازاعبد عبارت جپن: گويدابن حجر می
   ١١. سميه هستندو زن خديجهو دو  ياسر و ابوفكيهه

را نيز تنها آن و بايد دقت داشته باشيم كه اين خبر تنها با همين يك سند روايت شده
گار) (با واقعيت ناسازاين حديث غريب : گويدذهبی نيز می. خاری نقل كرده استب

                                                 
  .٢٣٣، ص ١٣؛ البداية والنهاية، ج ٢٦٥، شرح رقم ٣٧٢، ص ٢٣. سير اعالم النبالء، ج ٩
، ١٣٣٨، ص٣كنت متخذا خليال، ج  : لو6ب قول النبي . صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحابة، با١٠
  . ٣٨٥٧و ٣٦٦٠ح
  . ٢٩٧. مقدمه فتح الباری، ص ١١
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را كسی جز آن و را روايت نكردهكسی جز اسماعيل آن(اسم راوى) بيان و از  است
  ١.بخاری روايت نكرده است

پس از علنی شدن دعوت پيامبر  ٢ چه بايد دقت داشته باشيم که عمارقبل از هر 
دود چهل نفر مسلمان شده ل سوم بعثت مسلمان شده که قبل از آن حبعد از سا 6اکرم 
شود ، لذا کذب محض بودن اين خبر از اين جهت نيز ثابت میو همچنين ابوبکر اندبوده

   و سخن ذهبی نيز به اين واقعيت تصريح دارد.
ها كند كه به برخى از آنتكذيب مىفراوان را احاديث  اين حديثمضافا بر اين، 

  كنيم:ه مىاشار
ما أسلم : قاص يقولوسمعت سعد بن أبي: سمعت سعيد بن المسيب يقول
 ٣؛إني لثلث اإلسالمو لقد مكثت سبعة أيامو أحد إال في اليوم الذي أسلمت فيه

آن روزی  در سالم نياورد مگراكسی : گفته استوقاص میسعد بن ابی ٣؛اإلسالم
كه من سوم فردی بودم هفت روز ماندم در حالی من همانا  وردم آو كه من اسالم
  .ردآو كه اسالم

 و قبل از خود خديجهدو نفر منظورش از : گويدابن حجر در مورد اين خبر می
 وقاصسعد بن ابی: گفته است ابن حجر و همچنين. ابوبكر و 6پيامبر و يا  ابوبكر است

نيز  و ديگراناند چه دلشان خواسته است گفتهيعنی هر ٤.است بنابر علم خود سخن گفته
قبل دو نفر گفت: منظور از كه ابن حجر اما اين .اندای خود قرار دادهعقيده وآن را دين 

اند. اين سخن را به اين خاطر گفته است که احاديث خديجه بوده واز خودش ابوبکر 

                                                 
  . ٨٤، رقم ٤٢٨، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ١
  . شرح حال عمار، ٤٠٩، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ٢
 و ٣٧٢٧ ، ح١٣٦٤، ص ٣وقاص، ج . صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب سعد بن ابی٣
  . ٣٨٥٨ و ٤٧٢٦ و
  . ٦٧، ص ٧. فتح الباری ابن حجر، ج ٤
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، طلحه، زبير، عبدالرحمن بن عوف ،وقاص، عثمانسعد بن ابیگويا اند که وضع کرده
: اخبار اوال کهحال آن اند وبا دست ابوبکر مسلمان شده د بن سعيدخال و ابوذر، عمار

خيلی  و اندمسلمان شده 6ثابت وجود دارد که هر کدام از اين افراد با دعوت پيامبر اکرم 
 و. ثانيا: ابوبکر نتوانسته تنها فرزند خود عبدالرحمن اندها قبل از ابوبکر مسلمان شدهاز اين

در روز فتح مکه مسلمان  ودو اين مان کند چه رسد به ديگران ا مسلپدرش ابوقحافه ر
  عبدالرحمن در جنگ بدر همراه مشرکين با مسلمين جنگيد. شدند و
او  چگونه، اندبخاری متناقضدو خبر بايد توجه داشته باشيم كه اين : اوال چنينهم

ده در خداوند متعال حجت قرار دا و ادعا كرده است اخبار صحيحی را كه بين خود
 دهدها شهادت میاقعيتو: ثانياً .چنين تناقض شده استوارد  و، است كتابش ذكر كرده

كه ما پس از اشاره به خبر  اساس هستندبی و اين خبر كذب وكند كه هر دمیو ثابت 
فوق نيز است به دالئل دو خبر اندازی شده كه حتی ناقض ديگری كه در اين موضوع راه

  . نمودخبر اشاره خواهيم اساسی كل اين سه بی
چهارمين نفری هستی  وكنی كه تبه چه چيز ادعا می: بن عبسه گفت عمروابوامامه به 
جواب واز سؤال و پس  آمدم 6به نزد پيامبر  به مكه: گفت؟ ردندآو كه اسالم
 وعبد يعنی ابوبكر  وحر : فرمودند؟ استآورده  چه كسی به شما اسالم: پرسيدم
   ١ . ...بالل

حاال . كنيد هر كه برای خود چنين اخباری را نقل كرده استكه مالحظه میانچن 
البته برخی افراد ديگر نيز خود  و !تواند صحيح باشدكدام يك از اين سه خبر متناقض می

  . اندمعرفی كرده، ردهآو را سومين كسی كه اسالم
  بررسی اين روايات:

                                                 
؛ ٨٣٢، ح٥٦٩، ص ١. صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب اسالم عمرو بن عبسة، ج ١

  وديگران.  ١٩٤٥٣و ١٩٤٥٣و ١٩٤٥٢و ١٧٠٦٩و ١٧٠٦٧و ١٧٠٥٩و ١٧٠٦٠، ح١١٤، ص٤مسند احمد، ج



    ٤٩٧  ت صحيح بخاریچهارم: برخی روايافصل 

 

او  كسى غير از و است يل بن مجالدراوى آن اسماع: اما خبر عمار از حيث سند. ١
را تضعيف او  عقيلى و جوزجانى، عجلی، نسائى. اين حديث را روايت نكرده است

او  :ازدی گفته است و ضعيف استاو  شكی نيست كه: گفته استى طندارق و اندكرده
شيبه ثقه عثمان بن ابی و معين و ابن انددانسته صدوقرا او  و بخاری احمد. حجت نيست

رفی كرده خطا مع و اهل را صدوقاو  »۹۸ص ، ۱ج ، تقريب« حجر در و ابن ١اندانستهد
بر مضافاً  هكحال آن، شود احتجاج نمودز به منفرداتش نمیچنين فردی را هرگ. است
از او  هم و كندهای متواتر اسالمی تكذيب میاقعيتو هم، رااو  اين حديث، او ضعف

او و از  را درك كردهاو  ثابت نيست كه، است يت كردهبيان بن بشر كه اين خبر را روا
خطيب نيز پس از نقل اين حديث در شرح حال ابن مجالد : اوال :زيرا؛ حديث شنيده باشد
كه از  را هر حديثىاو  :ثالثاً ٢.نداردوجود  در اين حديث عالمت سماع: نقل كرده است

لش حديث مورد بحث او وايتتنها بخارى در ر و بيان بن بشر روايت كرده معنعن است
  كه ابن حال آن، الطيب به صورت سماع روايت كرده استرا از طريق احمد بن ابى

 همين سبب و به ها داردطغلاو  :فته استحجر گ و ابن ا ابوحاتم تضعيف كردهطيب رابى
 در همو آن  تنها يك حديثاو  صحيح بخارى ازو در است  را ابوحاتم تضعيف كردهاو 
آن ابن مجالد حديث را و در  حديث ابن معين است، س اصلپ ٣.ت نقل كرده استامتابع

 و سند اين حديث ضعيف خواهد بودقطعاً پس با اين بيان . معنعن روايت كرده است
  . ذهبی نيز به ضعف اين خبر گواه خواهد بود سخن گذشته
ز علنی شدن ا عمار بعد از مسلمات تاريخ اين است کهشد که اشاره چنان همچنين
اين کذب بزرگ را به  چگونهبا اين وجود  ٤.هنفر مسلمان شد حدود چهلاز  دعوت پس

                                                 
  . ٥٨٨م ، رق٢٨٥، ص ١. تهذيب التهذيب، ج ١
  . ٣٢٨١رقم  ٢٤٤، ص ٦. تاريخ بغداد، ج ٢
  . ٣٧، ص ١. تقريب التهذيب ابن حجر، ج ٣
  . ٢٢٩، ص ١. البدء والتاريخ، ج ٤
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اند برای مثال گفتهفراوان های در مورد سابقين بر اسالم دروغاند. البته داده نسبت عمار
المؤمنين عائشه از کسانی است که گويد: اممی» ۲۲۹، ص ۱البدء والتاريخ، ج «صاحب 

المؤمنين عائشه نفر گويد: امنووی می و رد.وآ اسالم ،مخفی بودن دعوت در سه سال
المؤمنين عائشه سال پنجم بعثت به دنيا که امحال آن و ١رده.وآ هفدهم بوده که اسالم

اند. البته از تنها در سه سال مخفی بودن دعوت حدود چهل نفر مسمان شده و آمده است
   .استفراوان ها دروغ نمونهاين 

كثير نيز  و ابن حجر و ابن وقاص خيلی روشن استاما كذب بودن خبر سعد بن ابی
همچنين مالحظه . اندتوجيه آن سرگردان شدهو در  را مشكل دانستهدر تاريخش آن

 و 6 اكرم پيامبرو يا  ابوبكر و قبل از سعد را خديجهدو نفر كرديد كه ابن حجر منظور از 
هر حال احاديث  بهاند.) کجا بوده ابوذر، زيد، مؤمنينپس اميرال(. ابوبكر معرفی كرد

معرفی زيد بن حارثه  و Αاميرالمؤمنين  و Ιخديجه ردگان را آو ين اسالملاو متواتر كه
پس ابوبكر : وقاص گفته استبن ابیسعد  همچنين ٢.كنداند اين خبر را تكذيب میكرده

ردگان پس از زيد بن آو از اسالمابوبكر را  اسحاق و ابن ٣. نفر مسلمان شد از پنجاه
 و عبدالرحمن بن عوف، زيبر، وقاص را پس از عثمانسعد بن ابی و حارثه ذكر كرده

ها قبل از ابوبكر مسلمان از مسلمات تاريخ اين است كه خيلی ٤.طلحه ذكر كرده است
را  Αوقاص ضمن پاسخ به كسی كه اميرالمؤمنين همچنين خود سعد بن ابی ٥، اندشده

                                                 
  . ١١٨٠، شرح حال رقم ٢٤٧، ص ٣. تهذيب االسماء واللغات، ج ١
  . ٢١٧٢، رقم ٢٠٢، ص ٢. االصابه ابن حجر، ج ٢
  . ٢٩، ص ٣يه، ج ؛ البدايه والنها٦٠، ص ٢. تاريخ طبری، ج ٣
، ١. تاريخ االسالم ذهبی، ج ٢٢٩، ص ١؛ البدء والتاريخ مقدسی، ج ٣٧. المعارف ابن قتيبه، ص ٤
  به همين معنا.  ٣٤ص
؛ ٣١١، ص٢؛ سبل الهدی والرشاد شامی، ج ٥٠٨٦، ح ٢٤٩، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ٥

  . ٩٦، ص ٥، ويا ج ٢٨٨، ص ١البدء والتاريخ، ج 
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نبود كه قبل از او  مگر، ردآو مگر علی نبود كه قبل از همه اسالم: نمود گفتب میس
حاكم سند اين خبر  ١. ...ترين مردم بودزاهد و داناترين و نماز خواند 6همه همراه پيامبر 

(شايد حاكم نيز  است را به شرط شيخين صحيح دانستهآنو ذهبی  را صحيح دانسته است
   ).سخ خطا كرده باشندان انسته ود صحيح به شرط شيخين
و از  ٢.چند نفر مسلمان شد و عمار پس از سی: ابن اسحاق گفته استهمچنين 

 و ٣اند مادرش همزمان مسلمان شده و پدر و شود كه عماراخبار مسلم تاريخ استفاده می
 سميه و اشاره به ياسر و هيچ سابقين به اسالم را ذكر كرده» التاريخو البدء«صاحب كتاب 

دهد يكی از ابن حجر احتمال میكه حال آن و سه عبد مزعوم ديگر نكرده استو آن 
همچنين ابن حجر در شرح اين حديث . خود عمار باشد، عبدی كه عمار گفته است جپن
اال  و كه اسالم خود را ظاهر كرده بودند هستندجا كسانی منظور عمار در اين: گويدمی

خود اسالمشان را مخفی  نزديكاناز ولی ، سلمان شده بودنددر آن زمان افراد زيادی م
اساس بودن حديث مورد بحث اين توجيه ابن حجر خود بيانگر بی: اوال ٤.كردندمی
جا نيز ابن حجر همين توجيه آن و كه در مورد حديث سعد اشاره كرديمچنان: ثانياً .است
كه  كندمسعود تكذيب می ابن و عفيفو حديث  هااقعيتو رااو  اين سخن لیو، را كرد

  . خواهد آمدبه زودی 
اخبار زير آن را نيز تكذيب  وتمام دالئل مذكور در باال : بن عبسهعمرو اما حديث 

شك كرده است كه در او  كنيد كه ابوامامه نيز به سخنمالحظه می و همچنينكند می

                                                 
  . ٦١٢١، ح ٥٧١، ص ٣رك علی الصحيحين، ج . المستد١
  . ٨٤، رقم ٤٠٨، ص ١؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٢٩، ص ١. البدء والتاريخ مقدسی، ج ٢
؛ االصابه ابن ٦٦٥، رقم ٣٥٧، ص ٧؛ تهذيب التهذيب، ج ٨٤، رقم ٤٠٧، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ٣

  . ٩٢٣٠، رقم ٥٠٠، ص ٦حجر، ج 
  . ١٧، ص ٧ج . فتح الباری ابن حجر، ٤
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وشنی تصريح ا به رربن عبسه عمرو متهم نمودن ابوامامه  وهای ديگر شك داشتن كتاب
  .شده است
  : حديث از حيث معنا اساس بودن اين سهاما بی

 أقـدم  زوجتـك  أنـي  ترضين ماأ: فرمودنـد  Ι زهرا به دخترشان فاطمه 6 اکرم پيامبر. ١
را به همسرى كسى  وتآيا راضی نيستی که  ؛حلما وأعظمهم علما وأكثرهم سلما أمتي

و در  هـا بيشـتر  آن علمـش از همـه  . ردوآ ماست كـه اسـال   امتمكسى از  لاودرآوردم كه 
  ١».ها بردبارتر استبردبارى از تمام آن

 فاطمه زهرا، انس، اسماء، عايشه، ابن عباس، سلمان، Αاين حديث را اميرالمؤمنين 
Ι ،و معقل بن يسار، ابوهريره، براء، ابوايوب انصارى، خدری ابوسعيد، بريده، جابر، عمر 

  . اندردهابواسحاق سبيعى روايت ك
 و همه را صحيح دانسته است و روايت كردهو سند  هيثمى اين حديث را با سه لفظ

، ٧تخريج احاديث احياء ج«عراقى در  و »٢٧٣ ص، ٣ج ، احياء علوم الدين«غزالى در 
نيز سند اين حديث را صحيح  »١٧٨ص ، تذكرة الموضوعات«فتنى در  و، »٤١٦ص 
طبرى سند اين : نيز گفته است ×ث از اميرالمؤمنين بعد از نقل حدي متقى. انددانسته

عبدالرزاق از ابواسحاق مرسل صحيح  و شيبهسند ابن ابى. است حديث را صحيح دانسته
 Αاميرالمؤمنين و او از عساكر اين حديث را از ابواسحاق از حارث و ابن دوالبى و است

                                                 
، ٣٧٤، ص ٦، ج ٦٨، ح ٥٠٥، ص ٧شيبه، ج مصنف ابن ابی ؛٢٠٣٢٢، ح ٢٦، ص٥. مسند احمد، ج١
، ٢٠، ج ١٥٦، ح ٩٤، ص ١؛ معجم الكبير، ج ٩٧٨٣، ح٤٩٠، ص٤؛ مصنف عبد الرزاق، ج ٣٢١٣١ح

؛ موسوعة ٨٦، ح ٩٩؛ ذرية الطاهرة، ص ١٦٩، ح ١٤٢، ص١؛ اآلحاد والمثانى، ج ٥٣٨، ح ٢٣٠ص 
؛ اسانيد زياد از هشت صحابهبا  ١٣٣ و ١٣٢، ص ٤٢؛ تاريج ابن عساكر، ج ٧٨، ص ٢اقوال دارقطنى، ج 

، ح ١١٢. مناقب خوارزمى، ص ٢٩١، ص ١١سبل الهدى والرشاد، ج ؛ ١٧، ص ٢المتفق والمفترق، ج 
ج  ٣٢٩٢٧الى  ٣٢٩٢٤، ح٦٠٥، ص ١١؛ كنز العمال، ج ١١٤و ١٠٢و ١٠١، ص ٩مجمع الزوائد، ج . ١٢٢
  .٣٨٩، ص ٣ينابع المودة، ج . ٢٦٤٢٣و ٣٦٣٧٠، ح ١١٤، ص ١٣
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  كه مالحظه انچن و. اندموصول روايت كردهاز ابواسحاق از انس  و همچنين
 و اساس بودن آن سه خبربیو در  ى بدون شك متواتر استيكنيد اين حديث به تنهاىم

  . كندحتی همين يك حديث متواتر به تنهايی كفايت می ،امثالش
اول  را Αامير المؤمنين  6 اكرم پيامبراز اين نوع احاديث بسيار است كه در آن 

  ١. اندمعرفی فرموده، تاسنماز خوانده  وآورده  كسی كه اسالم
قبل از هر  وت: فرمودند Αضمن حديث طوالنی به اميرالمؤمنين  6 اكرم پيامبر. ٢

اين حديث از  ٢.ردیوآ اسالم انقبل از هر مسلم و ردیآو مؤمن همراه من ايمان
عين اين حديث را متقی  و سند روايت شده است وطريق ابن عباس از عمر بن خطاب با د

  ٣. ری نيز روايت كرده استاز ابوسعيد خد
و مرا  ردوآ كسی است كه به من ايماناول  علی: فرمودند 6 اكرم پيامبر. ٣

  ٤.تصديق نمود
ذلك أنّه لم و على علي سبع سنينو إن المالئكة صلّتْ علي: 6 قال رسول اهللا. ٤

سال درود  علی هفت و همانا مالئكه بر من: فرمودند 6 اكرم پيامبر ٥؛يصلّ معي أحد غيره
  .خواندبه اين خاطر بود كه كسی جز علی با من نماز نمیو آن  فرستادند

 . انس روايت شده است و أبوذر، ابوايوب انصاری، ابن عباس، Αاين حديث از امير المؤمنين  

                                                 
  .١٠٢، ص ٩. مجمع الزوائد، ج ١
، به نقل از الكنی ٣٦٣٩٢، ح ١٢٣، ص ١٣؛ كنز عمال، ج ١٦٧و ٥٨، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٢

  . ٢٩٢، ص ١١حاكم، االلقاب شيرازی وابن نجار؛ سبل الهدی والرشاد شامی، ج 
  . ٣٢٩٩٥، ح ٦١٧، ص ١١قی هندی، ج . كنز العمال مت٣
  . ٣٦، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٤
، ١؛ با پنج سند؛ اسد الغابه ابن اثير، ج٥٣٣١الفردس ديلمی، ح  ٣٩و ٣٦، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٥

؛ كنز ١٩و ١٧، ح١٤؛ مناقب ابن مغازلی، ص ٨١٩و ٨١٨، ح ٢؛ شواهد التنزيل حسكانی، ج ٨٤ص 
  . ٣٢٩٨٩ ، ح١١العمال، ج 
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ما أعرف أحداً من هذه األمة عبد اَهللا بعد نبيها غيري عبدتُ : اندفرموده Αاميرالمؤمنين . ٥
شناسم كه غير كسی را از اين امت نمی ١؛ قبلَ أن يعبده أحد من هذه األمة بسبع سنيناَهللا

كه كسی از اين امت خدا را قبل از اين و خدا را عبادت كرده باشد 6 اكرم از من پس از پيامبر
  . ت سال خدا را عبادت كردمفعبادت كند من ه

  . هيثمی سند اين حديث را حسن دانسته است
أنا صديق األكْبر و رسول اهللا وأخو أنا عبد اهللا: فرمودند Αحديث ديگر اميرالمؤمنين  در. ۶

برادر رسول و من بنده خدا ٢؛ال يقولها بعدي إالَّ كاذب مفتر صلَّيتُ قبل النّاس بسبع سنين
 سخن را پس از من جز كذاب مفتر نخواهد گفتو اين  صديق اكبر هستم و منهستم  6 خدا
  . فت سال قبل از مردم نماز خواندمه و من

اين : گفته است) بوصيری(در زوائد : گويدمحمد فؤاد عبدالباقی در حاشيه سنن ابن ماجه می
فتنی در رد سخن . را به شرط شيخين صحيح دانسته استحاكم آن و اندثقهو رجالش  سند صحيح
حديث را اين ه شرط شيخين حاكم ب: گويدمی، است كه اين حديث را موضوع دانستهابن جوزی 

شود كه گواهی فوق استفاده می واز اين د. ) ٩٦ص ، تذكرة الموضوعات(. صحيح دانسته است
اين حديث را با سند  »ميزان«همچنين ذهبی در . اندتصحيح حاكم را از مستدرك حذف كرده

  .نقل كرده استديگر مختصر صحيح 
عباد بن ، هذيلعبداهللا بن ابی، عرنی حبت؛ اذانزاين حديث را به اين معنا با اسانيد مختلف 

  . اندروايت كرده Αعبداهللا بن نجی از اميرالمؤمنين و اذانز يم مولیكح، عبداهللا

                                                 
؛ مسند احمد، ٤٤٧، ح ٣٤٧، ص ١؛ مسند ابويعلی، ج ٨٣٩٦، ح ١٠٧، ص ٥. سنن الكبری نسائی، ج ١

؛ ٤٥٨٥و ٤٥٨٤، ح١٢٠، ص٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٧٥١؛ مسند بزار، ح ٧٧٦، ح ٩٩، ص ١ج 
  . ١٠٢، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ١٨٢، ١٩٠مسند طيالسی، ص 

؛ مصنف ابن ٨٣٩٥، ح ١٠٧، ص ٥؛ سنن الكبری نسائی، ج ١٢٠ح  ،٤٤، ص ١. سنن ابن ماجه، ج ٢
؛ ميزان االعتدال ذهبی؛ ١٣٢٤، ح ٥٨٤عاصم، ص ؛ السنه ابن ابی٣٢٠٨٤، ح ٣٦٨، ص ٦شيبه، ج ابی
  . ١٦١٣، رقم ٤٣٣، ص ١ج
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شدم. سپس به وارد  عباس و به در جاهليت به مكه آمدم: گويدیعفيف م. ٧
سمت و به نماز كرد سپس غالمی آمدو شروع  جوانی آمد كردم.كعبه نظر می

عباس ... ها قرار گرفتپشت آنو خانمی آمدو سپس  قرار گرفتاو  تراس
به من گفت كه پروردگار و او  خديجه هستندو علی، 6ها محمد اين: گفت
اهللا جز اين سه نفر كسی و .است را به اين دين امر فرمودهاو  هاآسمانو زمين

ند اگر آن روز خداو: گويدعفيف می. اين دين نيست ودر روی زمين پير
فرمود من سوم مسلمان همراه با علی (از مردان) اسالم را به من كرامت می

   ١.بودم
عين اين داستان و هيثمی  اندسند حديث عفيف را صحيح دانستهو هيثمی  ذهبی، حاكم

  . كه در سندش اختالف است است را از ابن مسعود نيز روايت كرده
ضحكًا ما رأيته ضـحكه   يخطب فضحك سمعت عليا: عن حبة العرني قال. ۸
فاطلع أبي علينا وأنـا   6على المنبر قال: لقد رأيتني أصلي مع رسول اهللا  ووه

فقال لي: أي بني ما كنتما تصنعان؟ قلت: كنا نصـلي.   6أصلي مع رسول اهللا 
طالب: (واهللا) ال تعلوني استي أبدا. قال: وابنه يضحك من قول أبيه ثم وفقال أب

اميرالمـؤمنين   ٢؛ قبل الناس حججا 6ي صليت مع رسول اهللا قال: واهللا لقد رأيتن
و م کـه پـدرم مـا را ديـد     خوانـد نمـاز مـی   6پيامبر همراه  فرمود:ضمن خطبه در منبر 

ابوطالب (بنابر نقل زيد)  .خوانديمکرديد؟ گفتم: نماز میفرزندم، چه کار میگفت: 

                                                 
؛ طبقات ٨٣٩٤، ح ١٠٦، ص ٥؛ سنن الكبری نسائی، ج ١٧٨٧، ح ٢٠٩، ص ١. مسند احمد، ج ١

، ٢؛ تاريخ طبری، ج ٤٨٤٢، ح ٢٠١، ص ٣؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ١٨ ، ص٨الكبری، ج 
  . ٢٢٢و ١٠٢، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٥٧ص
؛ مسند زيد بن على، ٦٦٧٨، ح ٧٩، ص ٧صيرى، ج و. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشره ب٢

  .٣٠٢، ص٢، ج؛ سبل الهدى والرشاد١٩٤؛ امالى محاملى، ص ٢٦؛ مسند طيالسى، ص ٤٠٥ص 
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 ندرمود: به خدا سوگسپس حضرت ف يد بأسی نيست.دهمیانجام که  عملیبه  گفت:
  خواندم.نماز می 6ها قبل از مردم همراه پيامبر سال
صالحى وسندش را حسن خوانده،  وقل كرده صيرى اين خبر را از مسند طيالسى نوب

امـام  پـدرش از  زيد شهيد اين خبر را با سـند صـحيح از    ول كرده شامى آن را از احمد نق
آن بيـان شـده كـه ايـن داسـتان قبـل از       و در روايت كرده است  Ηحسين از اميرالمؤمنين 
  .اظهار اسالم بوده است

 وابن حجر آن سخنانی را كه و مسلم صحيح دو خبر دقت داشته باشيم كه اين 
 و انداستفاده كرده، ی كه در ابتدای اين بحث اشاره كرديمدر مقام توجيه اكاذبامثالش 

مخفی نگه پدرش از ترس خود را اند كه ايمان را از كسانی خوانده Αاميرالمؤمنين 
  .سازدتر میاساسی آن توجيهات را روشنبی وكند تكذيب می، داشته است

فاطمه حدثتنی معاذة یابعن : در منبر فرمودند خود خطبهضمن در  Αاميرالمؤمنين . ٩
انا الصديق االكبر آمنت قبل : يقول وهو سمعت عليا يخطب على المنبر: العدوية قالت

كه ردم قبل از اينآو ايمان، من صديق اكبرم ١؛ أسلمت قبل أن يسلمو بكروأبأن يؤمن 
  . ردوآ كه ابوبكر اسالمردم قبل از اينوآ اسالمو، ردآو ابوبكر ايمان

بخاری بنابر عادتش پس از نقل اين حديث در مورد ابوفاطمه سليمان ولی ، اندرجال اين سند ثقه
در حالی است و اين . از معاذه حديث شنيده باشداو  نسته نشده كهدا و فيه نظر: بن عبداهللا گفته است

   ».معاذه به من حديث نقل نمود«: است و گفته تصريح كردهاو  ،»اآلحاد والمثانی«نقل كه در متن 
 اندكردهاين ادعاها را برخی مطرح ، در همان زمانكه شود از اين حديث استفاده می

  . اندتصريح فرموده گونهآن اين یساسابی بيان براى Αاميرالمؤمنين و

                                                 
؛ المعارف ٣٧٩، ص ٢وج ٢٨٧، ص ١؛ انساب االشراف، ج ١٨٦، ح ١٥١، ص ١. اآلحاد والمثانی، ج ١

؛ ٣٣، ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج١٨٣٥، رقم ٢١، ص ٤؛ تاريخ الكبير بخاری، ج ٧٣ابن قتيبه، ص 
  . ٣٦٤٩٨، ح١٦٤، ص ١٣؛ كنز العمال، ج ١٨، ص ١٢تهذيب الكمال، ج 
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كسی هستم كه اول  من: جداگانه فرمودند دو حديثدر  Αاميرالمؤمنين . ١٠
دو سند هر  ٢. نماز خواندم 6 اكرم اول كسی هستم كه همراه پيامبر و ١ ردآو اسالم
مسند «های نيز در كتابو ديگران ، زيد بن ارقم، ابن عباسو از . صحيح است حديث
 شده استوارد  ی فوقمعنا ونسائی احاديث صحيح به اين د »سنن الكبری«و »احمد
  ٣. انداز اين اخبار را صحيح دانستهفراوان محدثين اسانيد و

وارد  6 اكرم پيامبر رب قيامت كسی كه از اين امت اول :گويدسلمان می. ١١
يثمی ه ٤. طالب استعلی بن ابیو آن آورده  كسی است كه اسالماول  شودمی

مرفوع نيز و حديث دارای اسانيد بسيار استو اين  رجال اين خبر را ثقات دانسته است
كه  است نقل كردهو را تضعيف كندمرفوع آناست روايت شده كه البانی سعی كرده 

ابن عبدالبر پس از  و همچنين ٥. سيوطی مرفوع بودن اين حديث را تقويت كرده است
 مرفوع آنو اين خبر از سلمان مرفوع نيز روايت شده: گويدسلمان می نقل اين خبر از

  ٦.  ...لی استاو
، ٩ج ، مجمع الزوائد«. علی است، ردآو مردی كه اسالم اول :گويدابورافع می. ١٢

  . را رجال صحيح دانسته استو رجالش  »٢٢٠و ١٠٣ص 

                                                 
  وديگران.  ٢١، ص٣؛ طبقات الكبری، ج ٨٧، ص ١؛ مسند ابن جعد، ج ١٢٢، ص ١لی، ج . امالی محام١
گويد: می و ١٠٣، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٣٧؛ المعارف، ص ٤٣، ص ٨شيبه، ج . مصنف ابن ابی٢

  توثيق شده است.  او رجال اين سند رجال صحيح هستند جز حبه و
؛ سنن ١٩٣٢٥و ١٩٣٢٢و ١٩٣٠٣و ١٩٣٠٠، ح ٣٦٨، ص ٤وج  ٣٥٤٢، ح ٣٧٣، ص ١. مسند احمد، ج ٣

؛ ٣٨١٨و ٣٨١٧، ح ٣٠٦، ص ٥؛ سنن ترمذی، ج ٨٣٩٥الی  ٨٣٩١، ح ١٠٥، ص ٥الكبری نسائی، ج 
  . ١٢٢و ١٠٣و ١٠٢، ص ٩مجمع الزوائد، ج 

  ، وديگران. ١٠٢، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٣٥٠، ص ٨وج  ٥٠٣، ص ٧شيبه، ج . مصنف ابن ابی٤
  . ٦٣٣٦، ح ٧٤٩، ص ١٣بانی، ج . احاديث ضعيفه ال٥
  . Α، شرح حال اميرالمؤمنين ٣٣٥، ص ١. االستيعاب ابن عبدالبر، ج ٦
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، ردآو كسی كه از مردان اسالم اول :اندمالك بن حويرث گفتهو بريده. ١٤و ١٣
ضعفش وجود  بادو را هيثمی رجال هر  ».٢٢٠ص ، ٩ج ، مجمع الزوائد«. علی است

  . توثيق شده معرفى كرده است
اول  علی: از محمد بن كعب قرظی سؤال شد: ابن عبدالبر چنين نقل كرده است. ١٥
 ست كه اسالما وكسی از آن داول  علی، سبحان اهللا: گفتاو  ؟يا ابوبكر ،ردآو اسالم
علی مخفی ولی ، كه ابوبكر اسالمش را اظهار نمودنيادليل اين موضوع به ولی ، ردآو

ست كه ا وشخصی از آن داول  ه علی نزد ماشكی نيست كمشتبه شده است. ، داشت
   ١. ردآو اسالم

هاي كنند، ولى واقعيتمىوبايد دقت داشته باشيم كه اين توجيه را خيلى نيز كرده 
از اين خبر استفاده  برخى از دالئل آن را ذكر كرديم.كند كه آن را تكذيب مىفراوان 
ب چنين توجيهات از همان زمان تابعين شروع شده يبه خاطر وجود اکاذشود كه مى

قابل قبول و غير  لذا اين سخنش بدون دليل محمد بن کعب از تابعين است واست؛ زيرا 
  .است

 جابرو خبابو دادالمقو أبي ذرو روى عن سلمانو: گويدابن عبدالبر می. ١٦
 من أسلماول  زيد بن األرقم أن علي بن أبي طالبو سعيد الخدريأبيو
 ابوسعيد خدری، خباب، جابر، مقداد، ابوذر، از سلمان ٢؛ فضله هؤالء على غيرهو
ها اينو ردآو كسی است كه اسالماول  كه علیاست زيد بن ارقم روايت شده و

  . انددانستهل میافضو علی را بر ديگر صحابه برتری داده
 (محدثين ٣» . ...من صلی قبلتيناول  قد اجمعوا انه (علي)و«: گويدمی وهم. ٧١

  . قبله نماز خوانده است وشخصی است كه بر داول  كه علیاند بر اين) اجماع كرده...ياو
                                                 

  . ١٨، ص ٤؛ اسد الغابه، ج ٤٤، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٣٣٦، ص ١. االستيعاب، ج ١
  . Α، شرح حال اميرالمؤمنين ٣٣٥، ص ١. االستيعاب، ج ٢
  . ٥٦٦، رقم ٢٩٦، ص ٧هذيب، ج ، تهذيب الت٣٣٧، ص ١. االستيعاب، ج ٣
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 قتادةو عبد اهللا بن محمد بن عقيلو قال ابن شهابو: گويدمی وباز هم. ١٨
من آمن اول  اتفقوا على أن خديجةو. من اسلم من الرجال علياول  :إسحاقوأبو

 و قتاده، ابن عقيل، ابن شهاب ١؛صدقه فيما جاء به ثم علي بعدهاو رسولهو باهللا
(امت يا محدثين) و رد علی استآو كسی كه از مردان اسالماول  :اندابواسحاق گفته
او  پس ازو سپس  ردوآ مانرسولش اي و اند كه خديجه قبل از همه به خدااتفاق كرده

  . علی
 و سخنو در  است Αها از اخبار متواتر اسالم اميرالمؤمنين اين تنها برخی نمونه

تصريح شده است كه ما واقعيت  بر اينفراوان احتجاجات صحابه بر مخالفان آن حضرت 
از چنين احاديث فراوان ديگر در اين موضوع و هم به هيچ يك از آن اخبار اشاره نكرديم

حاال خواننده عزيز از خود . ها نيستوارد شده که ديگر نياز به ذکر آن 6پيامبر اکرم 
كه از ×  اسالم اميرالمؤمنين به هيچ يك از اين احاديثسؤال كنند كه چرا بخاری 
  ! ؟ها را در صحيحش ذكر نكرده استآن واشاره نكرده  مسلمات تاريخ اسالم است،

  دختر ابوجهل گاریاستوخ و×  اميرالمؤمنين
إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة : ن المسور بن مخرمة قالا

يزعم قومك أنك ال تغضب لبناتك وهذا علي ناكح : فقالت 6فأتت رسول اهللا 
أما بعد أنكحت : فسمعته حين تشهد يقول 6فقام رسول اهللا . بنت أبي جهل

بضعة مني وإني اكره أن فاطمة ن او أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني 
فترك . اهللا عند رجل واحد ووبنت عد 6يسوءها واهللا ال تجتمع بنت رسول اهللا 

استگاری نمود وعلی دختر ابوجهل را خ: گويدمسور بن مخرمه می ٢؛ علي الخطبة
                                                 

  . ٣٣٦، ص ١. االستيعاب، ج ١
 و ٣٧٢٩، ح ١٣٦٤، ص ٣، ج 6. صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب: ذكر اصحار النبي ٢
 .٥٢٧٨، ٥٢٣٠، ٣٧٦٧، ٣٧١٤، ٣١١٠، ٩٢٦ح
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به  وكنند كه تقومت گمان میو گفت: رفت  6نزد پيامبر  و بهرا فاطمه شنيد و آن 
. خواهد با دختر ابوجهل ازدواج كندعلی میو اين كنی نمیخاطر دخترانت غضب 

همانا فاطمه پاره تن من است : فرمودشنيدم كه می و منبلند شد  6 اكرم پس پيامبر
دختر دشمن خدا در وواهللا دختر رسول خدا  بدی برسد.او  كراهت دارد كه به و من

  . پس علی خاسگاری را ترك نمود، نزد يك مرد جمع نخواهند شد
  ١.هاى زير با اختالفاتى كه اشاره خواهيم كرد روايت شده استاين حديث در كتاب

بـه سـاخته    نيـز  متن حـديث وت است برخی از رواذهن  پرداختهواين حديث ساخته 
  .كندبودن اين خبر به روشنى داللت مى

  اين خبر: اساس بودندالئل بى
تنها هشت سـال   6 اكرم پيامبركه در زمان رحلت  بن مخرمه اين حديث از مسور. ۱
شـش سـال   او  انـد زمانی كه اين خاسگاری را در نظـر گرفتـه  و در  ٢. مشهور است، داشته

و البته از برخی ديگر نيز اين خبر نقل شده است كه يا سندش ضعيف است و. داشته است
  . منقطع كه شايد برگرفته از مسور باشديا 

 :است نسبت داده 6 اكرم يامبرسخن را به پ گونهمسور در اين خبر چند 

 .دچار مشكل شوداو  دوست ندارم كه و منفاطمه از من است . ۱

 .ها (خاندان ابوجهل) دخترم را دچار مشكل كنندترسم كه آنمن تنها از اين مى. ۲

  .ترسم كه دخترم در دينش دچار مشكل شودمن می. ۳
چنـين   و مـن ازدواج على درآورند بنى مغيره از من اجازه خواستند كه دخترشان را به . ۴

و بـا  دهم مگر اينكه پسـر ابوطالـب دختـرم را طـالق دهـد      نمى، دهمنمى، دهماجازه نمى

                                                 
 ؛٢٤٤٩، ح٥٦٩، ص ١، ج 6. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة بنت النبي ١

، ص ١٣؛ مسند ابويعلى، ج٢٠و ١٩، ص٢٠؛ معجم الكبير، ج ٤٠٨و ٤٠٧، ص ١٥صحيح ابن حبان، ج 
١٣٦.  
 .٢٦٩، ص ٩. فتح البارى ابن حجر، ج ٢
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 .ها ازدواج كنددختر آن

 .طالب دوست داشته باشد دخترم را طالق دهدودهم مگر اينكه پسر اباجازه نمى. ۵

 وه دخترمـان را بـه تـ   ما به باالی فاطمـ : اهلش گفتندواستگاری نمود وخ×  علی. ۶
  .هيمدنمی
 .بدش بيايداو  آيد از هر چهفاطمه پاره تن من است من بدم مى. ۷

 .هرچه فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده است. ۸

 .استآورده  رد مرا به غضبآو هركه فاطمه را به غضب. ۹

 .شونددختر دشمن خدا نزد يك مرد هرگز جمع نمىو 6دختر رسول خدا . ۱۰

 .گيردنمى 6يچ مسلمانى دختر دشمن خدا را به باالى دختر رسول خدا ه. ۱۱

بـه خـاطر دخترانـت     وگوينـد تـ  قومـت مـى  : الـف : گفت 6پيامبر  و بهفاطمه آمد . ۱۲
 . ...كنند توقومت گمان مى: ب. كنىغضب نمى

خواستگارى كردند كه على بـا دخترشـان   واجازه  6اكرم  خاندان دختر از پيامبر. ۱۳
 .ها ازدواج كنداجازه خواست كه با دختر آن 6اكرم  على از پيامبر: ب. كند ازدواج

 .رسيد 6خبر به پيامبر : ب. ديرسان 6اكرم خبر را به پيامبر  Ιفاطمه . ۱۴

هـاى مـذكور وارد   تمام اين اختالفات تنها از يك خبرى است كه از مسور در كتـاب 
  .شده است
  زيـرا  ؛ داده شـده اسـت   6پيـامبر اكـرم   گـويی بـه   در اين حـديث نسـبت تنـاقض   . ۱۵

بـا  . كـنم حرامی را حالل نمـی  وكنم من حاللی را حرام نمی: فرمودند 6پيامبر : گويندمی
مگـر   توانـد بـا وی ازدواج كنـد   پسر ابوطالب نمی: فرمودند 6حضرت گويند :اين كه می

جـائز   وزن را حـالل  كه خداوند متعال ازدواج با چهار با اين. كه دخترم را طالق دهداين
ها بـدون  آنو در اند که در فضائلی که برای خلفا درست کردهپس چنان .قرار داده است

  جـا نيـز چنـين کـاری را     انـد در ايـن  تـوهين کـرده   6روح اسـالم بـه پيـامبر اکـرم     بـه توجه 
  اند.کرده
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. بـودم  فرمود من محتلماين سخنان را مى 6 وقتى پيامبر: گويدبر اين مسور مىمضافاً 
بـه   در شـش سـالگی   مدعى اسـت او  عجب است كه. به بالغت رسيده بوده استاو  يعنى

؛ دروغ بـودن ايـن خبـر اسـت    وكـذب   رين دليل برتبه خود نيزو اين . بالغت رسيده است
بـا توجـه بـه آن چنـين سـخنی را      ، كرده استبازگو اين خبر را پس از بلوغ او  چونزيرا 

  .يك كودك بوده استاو  كه خطور کندنش كه به ذهبدون اين، گفته است
عكرمه نيز اين خبر را به ابن عباس نسبت داده است كـه هيثمـى سـند آن را ضـعيف     

، در حـالى  م سند آن را تضعيف كرده اسـت هيثمى به خاطر عبيد اهللا بن تما ١.دانسته است
 وين همچنـين دشـمن اميرالمـؤمن    وبافتـه  به ابن عباس دروغ مـى  وكه عكرمه كذاب است 

با حـديث مسـور مخـالف    او  خبرعالوه بر اينكه متن . خوارج بوده استو از  Γاهل بيت 
  . است

شـد كـه تخلفـات شـرعى افـراد را      حتى بسيار مى 6 اكرم دقت داشته باشيم كه پيامبر
-را آزار می 6ها پيامبر اكرم آنو امثال  حتى وقتى منافقين و، كردندنمىبازگو بين مردم 

حضرت در منبر اسـم   گفتندشان میبيت و اهلن قبيح در مورد آن حضرت سخنا ودادند 
-چنـان مـی  وبه برخی چه شده اسـت كـه چنـين    : فرمودندكردند بلكه میها را ياد نمیآن

جـايز نيـز    ورا كـه حـالل   ممكن است چنين مسأله شخصـى   چگونهبنابر اين  ... .گويند و
 و 6در واقع طعنى است بر رسول خدا  اين حديث! ؟فرموده باشندبازگو ست در مسجد ا

  .Η ناميرالمؤمني وفاطمه زهرا 
هـاى نمـاز جمعـه    بـود كـه هميشـه در خطبـه    مـروان   همچنين مسـور از يـاران نزديـك   

-برايش صلوات مى، شدمسور هرگاه از معاويه ياد مى و ٢.كردرا لعن مى Α اميرالمؤمنين

                                                 
 .٢٠٣، ص ٩. مجمع الزوائد هيثمی، ج ١

، ٨؛ تاريخ ابن كثير، ج٥٣٢، ص ١؛ تاريخ اسالم ذهبى، ج ٤٧٨١، ح ١٧٦، ص ٣. علل احمد، ج ٢
؛ صحيح مسلم. ٣٧٠٣طالب، ح ، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب علی بن ابی. صحيح بخارى٩١ص

 اند.البته بخاری ومسلم اين خبر را با تحريف وتصرف نقل كرده
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  .شنا شديدخواننده عزيز با شخصيت معاويه آو شما  ١.فرستاد
باطن باطل دارد اين است كه در اين حـديث   وى كه ظاهر زيبا يكى از مطالب ديگر

دختر دشمن خدا هرگـز   و 6دختر رسول خدا : اندنسبت داده كه فرموده 6 اكرم پيامبربه 
زيرا ؛ اى خود جا داده استاين سخن را نيز در حديث بافته! عجب. دنشوىبا هم جمع نم

  حـــــال آن كـــــه بـــــاالتر از دختـــــر رســـــول خـــــدا خـــــود   ، دظـــــاهر فريبنـــــده دار
 حبيبـه كـه پـدرش   امو بـا  بـا دختـر دشـمن خـدا در يـك خانـه جمـع شـدند          6 اكرم پيامبر

اگر خود دختر مسـلمان اسـت   . ترين دشمنان اسالم بود ازدواج كردندسرسخت ابوسفيان
شر مشركين ز و ارا به نكاح خود درآورند او  كند كه مسلمينىاسالم تشويق م، بر عكس

  .اى خود را واقعى جلوه دهددورش كنند، ولى مسور خواسته از اين طريق نيز سخن بافته
ترسم كه دخترم در دينش دچار مشكل می: اندحضرت فرمودهگويا كه همچنين اين

چه كسی مگر به خاطر ازدواج همسرش با خانم ديگر در دينش دچار مشكل شـده  . شود
معرفت سـرور   وآيا مقدار ايمان  واند حضرت زهرا نسبت داده است كه كذابين آن را به

  ! ضعيف بوده است حد تا اين، Ιامت و اين بهشت  وزنان عالم 
گويـا  در ايـن حـديث نسـبت داده اسـت كـه       6كـه بـه پيـامبر اكـرم     گر اينمطلب دي
  ».كه پسر ابوطالب دخترم را طالق دهدمگر اين«: اندحضرت فرموده

يــك ازدواج  Ηحضــرت زهــرا  وباشــيم كــه ازدواج اميرالمــؤمنين بايــد دقــت داشــته 
ممكـن   چگونـه بـا ايـن وجـود    ، امر خداوند متعال صورت گرفتـه اسـت  و با آسمانی بوده 

چنـين   مر پروردگار متعال صـورت گرفتـه  در مورد وصلتی كه با ا 6است كه پيامبر اكرم 
  ! سخنی فرموده باشند

اری گاستوبه ترتيب پشت سر هم از فاطمه خ ١رعم وابوبكر : گويدعلباء بن احمر می
من در باره فاطمه منتظر امر پروردگار متعال : ها فرمودندبه آن 6پيامبر اكرم ، كردند

                                                 
 .٢٥ح  ،١٥١، ص ٣؛ سير اعالم النبالء، ج ١٦٨، ص ٥٨. تاريخ ابن عساكر، ج ١
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فاطمه را  و استگاری نمودوسپس علی خ، جواب رد دادند وبه آن د گونهاين و بههستم 
روايت ابن سعد از سند و علباء روايت شده  وانس ، بريده اين خبر از ٢.به علی دادند

اند جز رواتش ثقاتبريده نزد ابن شاهين  و روايت مرسل استظاهراً  وصحيح علباء 
و اند را ثقه دانستهاو  ...ابوداود و، ، احمديحيی وبن حميد كه مورد خالف است محمد 

  .كندتقويت میدو را آن  نيز نزد هيثمی انسو حديث تضعيف نيز شده است او 
  : فرمودند 6ر پيامبر اكرم در حديث ديگ
همانا خداوند متعال مرا امر فرمود كه فاطمه را به  ٣؛ني أن أُزَوج فاطمة من عليإن اهللا أمر

  .ازدواج علی درآورم
ابوهريره  وجابر ، انس، ابن مسعود، × از اميرالمؤمنين های مذكوردر كتاب اين حديث 

ابن و از اند رجال سند ابن مسعود را ثقه دانستهاوی من وصالحی شامی ، هيثمی وروايت شده است 
  . اين حديث با چندين سند روايت شده است انس ومسعود 

، انداحاديث را كه اين همه صحابه روايت كرده گونهحاال سؤال اين است كه چرا بخاری اين 
بر اهل هرجا افرادی كه در قلوبشان مرضی است خبری را در طعن  ودر صحيحش روايت نكرده 

  ! ؟د آن را در صحيحش وارد كرده استن̂ نقل كرده باش بيت
بخاری توجه نكرده است بر اين كه مسور بن مخرمه كه در زمان رحلت جان  چگونه و همچنين

چرا : ثانياً ودر كودكی به بالغت رسيده است : اوال چگونه، تنها هشت سال داشته 6سوز پيامبر اكرم 

                                                                                                                            
زهرا از مسلمات است كه محدثان عمر از حضرت  گاری ابوبكر وتاسو. بايد دقت داشته باشيم كه خ١

  اند.امثال البانی سندش را صحيح دانسته اند وديگر مانند نسائی وابن حبان و... نيز آن را روايت كرده
؛ مجمع ١٩، ص ٨؛ طبقات الكبری، ج ٣٦، ح ٤٤و ٣٩. فضائل سيدة النساء عمر بن شاهين، ص ٢

  .٢٠٧و ٢٠٦ ص ،٩، ج الزوائد
، ٥ ج ؛ حلية االوليا،١٠٢٢الی  ١٠٢٠، ح ٤٠٨، ص ٢٢وج  ١٠٣٠٥، ح ١٥٦ص ، ١٠معجم الكبير، ج .  ٣

 ١٢٥، ص ٤٢وج  ١٤، ص ٣٧؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٢٠٩الی  ٢٠٤، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٩٥ص 
  . ٣٦٣، ح ٣٤٢؛ مناقب خوارزمی، ص ٣٨، ص ١١، سبل الهدی والرشاد، ج ١٢٩و
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 6پيامبر : گويددر برخی اخبار مسور میزيرا ؛ اندصحابه اين خبر را نفهميدهساالن از بزرگاو  غير از
  ! ؟اين سخنان را گفت وباالی منبر رفت 

  در حديث معروف ديگر چنين وارد شده است:
را هر كدام را با لشكر جداگانه روانه يمن ×  اميرالمؤمنين وخالد بن وليد  6پيامبر اكرم 

لشكر با هم جمع  ود. علی فرمانده كل خواهد بود، شكر با هم جمع شدل واگر د: فرمودند وكردند 
×  اميرالمؤمنين. اسيرانی صاحب شدندوغنائم  و بهمسلمين پيروز شدند  وجنگی پيش آمد  وشد 

خالد از اين داستان ناراحت . وی همبستر شدو با خمس تصرف فرمود عنوان كنيزی را از اسرا به 
نسبت  6پيامبر اكرم وفرستاد  6به نزد پيامبر اكرم ×  علم اميرالمؤمنين بريده را با شكايت ازوشد 

از علی شكايت مكن همانا علی موالی شما پس از من : فرمودندوبه شكايت بريده غضبناك شدند 
دو ارنؤوط هر  و شعيبالبانی ، ذهبی، حاكم ١.هاستهمانا حق علی از خمس بيشتر از اينواست 
بريده روايت  و×  حديث از اميرالمؤمنينو اين اند خين صحيح دانستهاحمد را به شرط شيسند 
و . استفراوان دارای اسانيد  اين حديث، هاشاره شد» تصرفات امام بخاری«كه در فصل چنان وشده 

بخاری اين حديث را ، اشاره شد »بخاریتصرفات امام «فصل  وكه در شرح حال چنان همچنين
   ٢. ناقص روايت كرده است

  .دهدجهت به كذب بودن خبر مسور گواهی می وين حديث از دا
خبر مسور و اگر اتفاق افتاده است  6داستان فوق از جهت زمانی در آخر عمر پيامبر اكرم . ١

خصوص رابطه  و بهدادند كه شايد از گرفتن كنيز احتمال می×  اميرالمؤمنينقطعاً صحت داشت 
  پرهيز قطعاً چنين عملی و از ناراحت شوند  Ι احضرت زهر و 6جنسی با وی پيامبر اكرم 

اند خود بر بی اساسی خبر مسور كه بدون هيچ درنگی چنين عملی را انجام دادهاين وكردند می

                                                 
، ٢؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٢٣٠٧٨و ٢٣٠٦٢و ٢٣٠١١، ح ٣٥٨، ص ٥. مسند احمد، ج ١
؛ فتح الباری ابن ١٢٨و ١٢٧، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٤٥٧٨، ح ١١٩، ص ٣وج  ٢٥٨٩، ح ١٤١ص

  .١٧٥٠، ح ٢٤٩، ص ٤؛ صحيحه البانی، ج ٥٢، ص ٨حجر، ج 
  . ٤٣٥٠، ح ١٥٨١، ص ٤طالب، ج . صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: بعث علی بن ابی٢
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  .دهدگواهی می
از جانب پيامبر ×  بلكه تأييد عمل اميرالمؤمنين و Ιحضرت فاطمه  و 6سكوت پيامبر اكرم . ٢
  استگاریوای خپرداخته وب بودن داستان ساخته نيز بهترين دليل به كذ×  اكرم

  .از دختر ابوجهل است×  اميرالمؤمنين
  در آخر بايد به نقش زهرى نيز در مورد اين خبر اشاره كنيم كه زهرى اين خبر را به امام 

×  زهری شنيدن آن را از امام سجاد گويی كه وگفت از متن . نسبت داده است × سجاد
هيچ مناسبتی بين موضوعی كه مسور در زيرا ؛ كنداساسی آن داللت میكرده خود به بیبازگو 

ولی گذشته از اين  ١.ندارد وجود با مطرح كردن اين خبرآورده  مورد آن با امام سجاد سخن به ميان
: گويدگاه می ومرا حديث كرد : گويدگاه می وعلی بن حسين به من خبر داد : گويدزهری گاه می

 ٣. گاه از امام سجاد اين خبر را معنعن نقل كرده است و ٢سين به من خبر دادی از علی بن حفرد
، آن را به فردی كه با تمام وجود×  همچنين مگر اين خبر چه پيامی داشته است كه امام سجاد

  . !كنندبازگو ، داده استرا دشنام می×  اميرالمؤمنين وصرف نوكری بنی اميه كرده  خود راعمر 

  ت نمازامام وابوبکر 
قَالَتْ لَما مرِضَ ، كُنَّا عنْد عائشَةَ فَذَكَرنَا الْمواظَبةَ علَى الصَّالَة والتَّعظيم لَها

 ولُ اللَّهس6ر يهاتَ فى مالَّذ ضَهرم ،الصَّالَةُ فَأُذِّن تضَركْرٍ «فَقَالَ ، فَحا بوا أَبرم
قيلَ لَه إِن أَبا بكْرٍ رجلٌ أَسيف، إِذَا قَام فى مقَامك لَم يستَطع فَ» .فَلْيصَلِّ بِالنَّاسِ

إِنَّكُن صَواحب «فَأَعاد الثَّالثَةَ فَقَالَ ، وأَعاد فَأَعادوا لَه، أَن يصَلِّى بِالنَّاسِ
فوسصَلِّ بِالنَّاسِ ، يكْرٍ فَلْيا بوا أَبرم« .فَخَرأَب كْرٍ فَصَلَّىوجب ، النَّبِى دج6فَو 

، فَخَرج يهادى بين رجلَينِ كَأَنِّى أَنْظُر رِجلَيه تَخُطَّان من الْوجعِ، من نَفْسه خفَّةً
                                                 

  . ٣١١٠، ح 6كتاب فرض الخمس، باب: ما ذكر من درع النبي . صحيح بخاری، ١
  . ٣٠٠٦، ح ١٦٣، ص ٤. مسند الشاميين طبرانی، ج ٢
  . ٤٣٦٠، ح ١٤٨، ص ١١؛ مشكل اآلثار طحاوی، ج ٥٢١، ص ١٥. صحيح ابن حبان، ج ٣
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أَب ادوفَأَرتَأَخَّري كْرٍ أَنو ما فَأَ، ب النَّبِى ه6إِلَي  ثُم ،كَانَكم أَن لَستَّى جح بِه ىأُت
 النَّبِى كَانشِ ومَألعيلَ لق .نْبِه6إِلَى ج أَبصَلِّى وويهصَلِّى بِصَالَتكْرٍ يب ، النَّاسو

منَع هأْسكْرٍ فَقَالَ بِرأَبِى ب بِصَالَة صَلُّونباره مواظبت و در در نزد عائشه بوديم  ١؛ي
ضی که در اثر يض شد مرمري 6م عائشه گفت: وقتی پيامبر تعظيم نماز سخن گفتي و

د يابوبکر را گزران: فرمود 6اذان گفته شد. پيامبر  ووقت نماز شد ، ا رفتيآن از دن
تا برای مردم نماز بخواند. به آن حضرت گفته شد (عائشه گفت) (حفصه گفت) 

بر نماز  وجای تبی است اگر به ق القلي(خود ابوبکر به عمر گفت): ابوبکر مرد رق
و مردم سخن خود را تکرار کرد  6تواند برای مردم نماز بخواند. پيامبر ستد نمیباي
همانا  فرمود: وز حرف خود را تکرار کردند. پس حضرت بار سوم تکرار کرد ني

(تا او را به گناه  دنديوسف (پيامبر) نقشه کشيد که برای ها همان زنانی هستيشما زن
نماز  ود تا به مردم نماز بخواند. پس ابوبکر خارج شد يبکر را گزران، ابووادار کنند)

ص يخود را خوب تشخ ) حال٢ 6را خواند. (وقتى ابوبكر نماز را شروع كرد پيامبر 
 ورفت ها راه میه بر آنيا تکمرد ب ون دبرای نماز) خارج شد در حالی که بي( وداد 

ده ين کشيضی به زمياثر شدت مرکردم که پاهای آن حضرت بر من نگاه میگويا 
اشاره کرد که در او  ولی حضرت به، ردد را به عقب گيشد. ابوبکر خواست خومی

کنار ابوبکر نشست. ابوبکر با نماز و در ردند، آو جای خود بمان سپس حضرت را
ابوبکر  وبه مردم نماز خواند  6با نماز ابوبکر (پيامبر و مردم خواند نماز می 6پيامبر 
  .) ٣شوند 6سجده رفتن پيامبر  وگفت تا مردم متوجه به رکوع ر میيتکب ور شد مکب

                                                 
، ١٩٨، كتاب األذان، باب: حد المريض ان يشهد جماعة، وح٦٦٤، ح ٢٣٦، ص ١. صحيح بخارى، ج ١

٧٣٠٣، ٥٧١٤، ٤٤٤٥، ٤٤٤٢، ٣٣٨٤، ٣٠٩٩، ٢٥٨٨، ٧١٦، ٧١٣، ٧١٢، ٦٨٧، ٦٨٣، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٦٥.  
، کتاب الصالة، باب استخالف االمام اذا عرض له عذر. صحيح ٤١٨، ح ٣١١، ص ١. صحيح مسلم، ج ٢

  .٧١٣بخاری، کتاب االذان، باب الرجل یأتم باالمام ویأتم الناس باالمأموم، ح 
، کتاب الصالة، باب استخالف االمام اذا عرض له عذر. صحيح ٤١٨، ح ٣١١، ص ١. صحيح مسلم، ج ٣
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رد شده که ای واگونهث در اسانيد ديگر همانيبايد دقت داشته باشيم كه آخر حد
  ربطی به اعمش ندارد. و هيچه ذکر کرديم مدر ترج

و اند امر نکردهاز ابوبکر را به امامت نم 6کند که پيامبر اکرم ثابت میفراوان دالئل 
 وتناقضات  وا به اضطراب شود. ما ابتدت استفاده میمتن خود اين حديث نيز اين واقعياز 

ين خبر اساسی امثال اگر بیبه دالئل ديو سپس کنيم موارد ديگر متن حديث اشاره می
  م کرد.اشاره خواهي
که کسی نون اي(بد 6پيامبر د: گويؤمنين عائشه میالمت امرواي ناز اي در برخی. ١

   ١خطبه خواندند. ومردم نماز  و بهرا به خواندن نماز امر کنند) شخصا خارج شدند 
  د:گويؤمنين مىالمن امهمچني

  از زنانشان اجازه خواستند تا در مدت مريضی در منزل عائشه باشند. 6 پيامبر. ۱
ص بر منزل فرمودند: من فردا کجا هستم، من فردا کجا هستم با حرمی 6پيامبر . ۲

  سخن را نگفتند.و آن من شد ديگر سکوت کردند  وقتی روز عائشه.
پس همسران آن ، خواستندروز عائشه را میو.. .فرمودند: من فردا کجا هستممی. ۳

  حضرت به منزل عائشه آمدند. وحضرت اجازه دادند که هرجا خواستند همان جا باشند 
 وقتی من فهميدم خانه را جارد. ومنتقل کنيفرمودند: مرا به منزل عائشه  6پيامبر . ۴

سند اين حديث صحيح  ٢.آماده کردم در حالی که خادم نداشتم ومتکه گذاشتم  وکردم 
  است.

  گويد:میؤمنين عائشه المامباز 
   ... .ق القلب استگفتم: ابوبکر رقي 6پيامبر به . ١ 

                                                                                                                            
  بخاری.

 ٢٢وکتاب الطب، باب  ١٩٨. صحيح بخاری، کتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء فی المخضب، ح ١
  .٥٧١٤بدون عنوان، ح 

  . ٢٤٠، ص ١. انساب االشراف بالذری، ج ٢
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م فرمود: شما بار سو وکردم ز تکرار میتکرار کرد من ني 6هر باری که پيامبر . ۲
  د.زنان صاحب يوسف هستي

   ... .ق القلب استيگفته شد: ابوبکر رق 6به پيامبر . ۳
 بار سوم 6اره اصرار کردند حضرت ب افراد مجهول بعد از امر مکرر حضرت دو. ۴
  د. ها فرمود: شما زنان صاحب يوسف هستيبه آن
رمود: ابوبکر را امر کن به بار دوم حضرت ف وتکرار کردم دو بار من (عائشه) . ۵

  د.)اند: ابوبکر را امر کنييگر فرمودهنماز بگزرد. (در حالی که در اخبار د
شوند. نمیاو  ه مردم متوجه صدایيرد از گريقرار گ وگفتم: اگر ابوبکر به جای ت. ۶

عمر را امر کن به نماز  رقيق القلب است ابوبکر وپس به حفصه گفتم که به حضرت بگ
شما همان زنان قطعا ، حضرت فرمود: ساکت باش و نمودبازگو نيز حفصه بگزرد. 

  د. صاحب يوسف هستي
 واند متوجه شدند که مردم نماز نخوانده 6ها وقتی پيامبر اکرم حرفاين بدون . ۷

  فردی را فرستادند به سوی ابوبکر تا به مردم نماز بخواند. هستند، منتظر آن حضرت
   :دگويؤمنين میالمام باز
ه رد به سبب گرير جای شما قرار گيق القلب است اگيگفتم که ابوبکر مرد رق. ۱
  .تواند صدای خود را به مردم برساندنمی

   تواند قرائت کند.ه نمیيسبب گر و بهکند ه میيرد گراگر مکان شما قرار گي.. . .۲
  تواند به مردم نماز گزارد. رد نمیي.. اگر در جای شما قرار گ. .۳
  کند. غلبه میاو  ه بر.. اگر قرائت کند گري. .۴
  شود. ق میيرد رقي.. هر وقت مکان شما قرار گ. .۵
چون ابوبکر مرد : فردی که حضرت وی را به سوی ابوبکر فرستاده بودند گفت. ۶
  به مردم نماز بخوان. وق القلب بود به عمر گفت: ترقي

  ويد:گؤمنين عائشه مىالمام
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 رمود: ابوبکر را امر بکن به مردم نماز بخواند. به من ف 6پيامبر . ۱

  د نماز بخواند. فرمود: ابوبکر را امر کني. ۲
  ابوبکر را امر بکن نماز بخواند.: به بالل فرمودند. ۳
  .دبه مردم نماز بخوان فرستادند تاابوبکر  سراغ شخصا به 6حضرت . ۴
ق رقياو و چون سجد آمد (به ماو ن اووقتی به ابوبکر گفتند که به مردم نماز بخ. ۵

  سزاوارتر هستی. وت: به مردم نماز بخوان، ولی عمر گفت والقلب بود) به عمر گفت: ت
  نماز را شروع کرد.  وشنهادی را به عمر بکند خود آمد ين پيکه چننيبدون ا. ۶

بيش  ثحدييك که همه نير اين است كه در اين احاديث با امطلب قابل توجه ديگ
 ، برای نمازوقتی ابوبکر همان نماز را شروع کرد 6امبر : پياسته شده گاه گفت نيست

گفته شده: ابوبکر اخبار اين خود آن را بر عهده گرفتند. ولی در برخی از  وخارج شدند 
که حضرت خود را ننماز را بر عهده داشت تا اي 6 اکرم امبريی پضيدر طول مدت مر

  خارج شدند.  وسبک حس کردند 
ب مردم در آن است: ينوع فريك اساس وجود دارد که در واقع سخن بی وجا دنيا
سخن اين نماز خارج شد.  و بهص داد) خود را سبک (حالش را خوب تشخي 6امبر پي. ۱

 کند. وقتیب میاند تکذيت حضرت به نماز خارج شدهرا آن حالتی که با آن حال
يك و اين  !وب شده است؟حالشان خ چگونهتند سحضرت قادر نيستند بر پای خود باي

بر عهده ابوبکر بودن امامت نماز.  6امبر اکرم ی پيضدر طول مري. ۲اساس است. ه بیوجيت
  .کندب میيث تکذيدز متن حرا نياين 

جز آن ح بخاری است يث صحياختالفاتی که ذکر شد، تنها از متن حداين تمام 
  مواردی که ما مصدر آن را ذکر کرديم. 

  اند:دهرای نماز امر نکرابوبکر را ب 6امبر اکرم که پيندالئل اي
را شروع  در حالى كه ابوبكر نماز 6ث وارد شده، پيامبر اکرم احادياين در خود . ۱

راه  وستند خود باي یه حتی قادر نبودند روی پادى کكرده بود با وجود آن مريضی شدي
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حال و در رج شدند فضل بن عباس شخصا به نماز خا وؤمنين رالمبروند، با کمک امي
ابوبکر را برای خواندن نماز امر  6 گر حضرتنشسته امامت آن نماز را بر عهده گرفتند. ا

که متوجه امام شدن ابوبکر شدند، به نماز بودند قطعا هرگز با آن حال پس از آن فرموده
ن خارج شده بودند امامت برای تسلی دادن مسلمي 6شدند. اگر پيامبر اکرم خارج نمی

که کردند چناناقتدا می ونشستند گر صحابه مینار ديکو در گرفتند بر عهده نمیرا ماز ن
ات جهت هيتوج گونهنلذا اي ١اند.از صحابه اقتدا کرده ات مبارکشان به برخیدر طول حي

  ب مردم است.فري
حفصه را به زنانى تشبيه كردند كه عليه  وؤمنين عائشه المام 6چرا پيامبر اکرم . ۲
. آيا اش كنندآلوده تا منحرف و دنددست به دست هم داده بو× ضرت يوسف ح

 فوص گرن امر بزيبه چن ها را، آنساده همسران شنهاديپن حضرت به خاطر چني
 .اندف نکردهين توصها را چنيآن ،شنهادبه خاطر آن پي 6گز پيامبر اکرم هر !نمودند؟

  .گر خواهد آمديح دسبب واقعی آن در حديث صحي
را امر کردند به نماز او  حفصه گفت: عمر را امر کنيد به مردم نماز بخواند، پس. ۱
  ٢ ... .ايستاد
نفر را امام قرار يك را به نماز فرا خواند، حضرت فرمودند:  6پيامبر اکرم بالل . ۲ 
او  و بهشد  وبه ر وناگهان با عمر ر ود. عبداهللا بن زمعه خارج شد ينماز بخوان ود دهي

 ٣نماز را شروع کرد. بلند شد واو  پسن اومردم نماز بخ و به وای عمر، بلند شگفت: 
   .اندح دانستهحديث را صحياين سند و البانی حاکم 
ولی ابوبکر چون مرد ، به سراغ ابوبکر فرستادند تا به مردم نماز بخواند 6پيامبر . ۳

                                                 
  . گران؛ مسند احمد ودي٢٧٤لى الناصية والعمامة، ح. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح ع١
  . ٢٢١، ص ٢. طبقات الکبری، ج ٢
؛ المستدرک علی ٤٦٦٠، ح ٤٠٥، ص ٢داود، ج ؛ سنن ابی١٨٩٢٦، ح ٣٣٢، ص ٤. مسند احمد، ج ٣

  . ٦٧٠٣، ح ٧٤٣، ص ٣ن، ج يحيالصح
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سزاوارتر  وگفت: تاو  به رقيق القلب بود به عمر گفت: ای عمر به مردم نماز بخوان. عمر
  ١.  هستی...
فرمودند: ابوبکر را امر کنيد با مردم نماز را بخواند. عائشه گفت:  6پيامبر اکرم. ۴

فرمودند: عمر را امر کنيد نماز  6ابوبکر رقيق القلب است لذا عمر را امر کنيد. حضرت 
ين خبر حسن سند ا ٢.. عمر گفت: با وجود ابوبکر من پيش نخواهم گذشترا بخواند

  است.
فرمودند: به سراغ ابوبکر بفرست تا امامت نماز را بر عهده  )عائشةبه من ( 6امبر پي. ۵

ــر ــسبگي ــرای د. پ ــاندم  او  ب ــام را رس ــيخ      و او پي ــن ش ــه: م ــتاد ک ــام فرس ــن پي ــه م   ب
 6 ولی بـه پيـامبر  ، ضعيف هستم 6در مکان پيامبر نقرار گرفتو از سال هستم بزرگ

بـرای راضـی کـردن آن حضـرت از حفصـه       وبه نماز امـر کنـد    اشاره کن تا عمر را
فرمودند: شما زنهـا صـاحبان يوسـف     6حضرت وکار را کرد عائشه اين. کمک بگير

  ).(سند اين حديث صحيح است ٣به سراغ ابوبکر بفرست.، هستيد
  ن وارد شده است:يچن گريد حدر حديث صحي. ۵

لذي مات فيه كان في بيـت  مرضه ا 6عن ابن عباس قال: لما مرض رسول اهللا
بكر؟ قـال:  لك أبا وادعوا لي عليا. قالت عائشة: يا رسول اهللا ندع: عائشة فقال

لـك عمـر؟ قـال: ادعـوه. قالـت أم       وادعوه. قالت حفصة: يا رسول اهللا ندع
لك العباس؟ قال: نعم. فلما اجتمعوا رفـع رسـول    والفضل: يا رسول اهللا ندع

فقال عمر: قوموا عن رسول اهللا. ثم جاء بـالل   رأسه فلم ير عليا فسكت. 6اهللا
بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: يا رسول اهللا إن صالة فقال: مروا أبايؤذنه بال

أمرت عمـر   وأبا بكر رجل رقيق حصر ومتى ال يراك يبكي والناس يبكون فل
                                                 

  . ٦٨٧م بِه، ح . صحيح بخاری، کتاب االذان، باب إِنَّما جعلَ اِإلمام ليؤت١َ
  .٤٣٣، ص ٢. تاریخ طبرى، ج ٢ 
  . ٢٤٠، ص ١. انساب االشراف بالذری، ج ٣
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من نفسه خفة  6بكر فصلى بالناس فوجد رسول اهللاويصلي بالناس؟ فخرج أب
دي بين رجلين ورجاله تخطان في األرض فلما رآه الناس سـبحوا  فخرج يها

 6إليـه النبـي أي مكانـك. فجـاء رسـول اهللا     و ما بأبي بكر فذهب ليستأخر فأ
بكر يأتم بالنبي والناس يـأتمون بـأبي   وبكر وكان أبوفجلس عن يمينه وقام أب

 ١؛كربومن القراءة من حيث كان بلغ أب 6بكر. قال ابن عباس: وأخذ رسول اهللا
ضـی کـه بـر اثـر آن از     ريض شـدند آن م يمر 6د: زمانی که پيامبر گويابن عباس می

د. عائشـه  ودنـد: علـی را بـه نـزد مـن فـرا خوانيـ       فرموا رفتند در منزل عائشه بودنـد  يدن
حفصـه گفـت: ای رسـول    ، مخـواني فرا می وگفت: ای رسول خدا، ابوبکر را به نزد ت

  الفضــل گفــت: عبــاس را فــرا    اموم نيخــوا ، عمــر را بــه نــزد شــما فــرا مــی     خــدا
سـه نفـر حاضـر شـدند     ايـن  د. وقتـی  اند: فرا خوانيـ فرمودهگويا حضرت وم خوانيمی

پـس سـکوت   ، دند که علی حضور نداردديور مبارک را بلند کردند س 6پيامبر اکرم 
خـارج شـويد).   ويـد ( زبرخي 6دنـد. عمـر گفـت: از نـزد پيـامبر     نفرموو چيزی   کردند

وط سـند ايـن   ب ارنـؤ همان حديث مورد بحث وارد شده اسـت. شـعي   سپس در ادامه
  حسن دانسته است. البانى وحديث را صحيح 

  د: يگول میارقم بن شرحبي. ٦
قال ال قلت فكيف ؟ 6 صى رسول اهللاو عن االرقم بن شرحبيل قال سألت ابن عباس

بعثت إلى أبى  وابعثوا إلى علي فادعوه فقالت عائشة ل 6 كان ذلك قال قال رسول اهللا
انصرفوا  :بعثت إلى عمر فاجتمعوا عنده جميعا فقال رسول اهللا وبكر وقالت حفصة ل

آن الصالة قيل نعم قال  6فان تك لى حاجة أبعث إليكم فانصرفوا وقال رسول اهللا

                                                 
؛ شرح معانى االثار ١٢٣٥، ح ٣٩١، ص ١؛ سنن ابن ماجه، ج ٣٣٥٥، ح ٣٥٦، ص ١. مسند احمد، ج ١

  .١٨، ص ٨خ بن عساكر، ج ي؛ تار٤٠٥، ص ١طحاوى، ج 
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فأمروا أبا بكر ليصلى بالناس فقالت عائشة انه رجل رقيق فمر عمر فقال مروا عمر فقال 
بكر ووجد رسول اهللا خفة فخرج فلما وبكر شاهد فتقدم أبوقدم وأبعمر ما كنت الت

فأقامه مكانه وقعد رسول اهللا فقرأ من  و بهبكر حركته تأخر فجذب رسول اهللا ثوسمع أب
 چگونهگفت: او  .ت فرمود. ابن عباس گفت: نهوصي 6آيا رسول خدا  ١؛بكروحيث انتهى أب

فرا و او را د د: کسی را به سوی علی بفرستيرمودنف 6ممکن است. ابن عباس گفت: رسول خدا
به  كاشحفصه گفت:  وفرستادی به سراغ ابوبکر کسی را می كاششه گفت: يد. عايخوان

: ها فرمودندبه آن 6امبر اکرمعمر حاضر شدند پي وفرستادی. پس ابوبکر سراغ عمر کسی را می
ها برگشتند. سپس آن وستاد د اگر حاجتی به شما داشته باشم به سراغتان خواهم فربرگردي

د به مردم فرمودند: ابوبکر را امر کني، : آریگفتند ال کردند که وقت نماز شد؟حضرت سو
  کند.د میرا تأيياين قبلی  وسند حسن است اين  ... .نماز بخواند

  د:گويالمؤمنين عائشه مىام. ٧
في  وهو 6عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن عائشة قالت: قال رسول اهللا

ادعوا لي حبيبي فدعوت له أبا بكر فنظر إليه ثم وضع : بيتها لما حضره الموت
: ادعوا لي حبيبي فدعوا له عمر فلما نظر إليه وضع رأسه ثم قال :رأسه ثم قال

علي بن أبي طالب فواهللا ما يريد غيره  ويلكم ادعوا له: ادعوا لي حبيبي فقلت
م أدخله فيه فلم يزل يحتضنه حتى قبض فلما راه أفرد الثوب الذي كان عليه ث

حبيبم را به حضور من فرا : زمان رحلت خود فرمودند 6امبر پي ٢ ؛ويده عليه
سرش را  وحضرت به ابوبکر نگاه کرد  وپس من ابوبکر را صدا کردم ، دخواني

حضرت وقتی ، عمر را صدا کردند سصدا کنيد پبم را حبي: فرمود و بازگذاشت 
، وای بر شما: من گفتم، دحبيبم را صدا کنيو گفت: ا گذاشت د سرش رعمر را دي

                                                 
  .٣٣ ص ،١٣الغه ابن ابى الحديد، ج ؛ شرح نهج الب٤٣٩، ص ٢. تاريخ الطبری، ج ١
  . ٤١ح  ٦٨ص  ى،؛ مناقب خارزم٤٤؛ مناقب ابن مردويه، ح ٣٩٣، ص ٤٢خ ابن عساكر، ج ي. تار٢
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پس خواهد د به خدا سوگند آن حضرت جز علی کسی را نمیعلی را فرا خواني
   ا رفت.پيوسته به آن حالت بود تا از دني ونمود يك را به خود نزداو  دوقتی علی را دي

كـه    مطلبى اصلى ول او : بخشاوال شود كهحديث به روشنى استفاده مى سهاز اين 
يوسـف تشـبيه    صـاحب  زنـان حفصـه را بـه    والمؤمنين عائشـه  به سبب آن ام 6امبر اکرم پي

 6امبر اکــرم پيــ: اثانيــ حــذف شــده اســت.  و ديگــران خــارى انــد در روايــت ب كــرده
  اند نه ابوبكر را.فرا خوانده ورا خواسته  ×رالمؤمنينامي

بن زيد قرار  گران در لشکر اسامههمراه ديدر آن زمان ابوبکر را  6امبر اکرم پي. ۸
اين ز نيو اين  ١کردند.ها برای جهاد به سوی روم حرکت میست آنبايمی وداده بودند 

اند. در نماز ننموده ابوبکر را امر به امامت 6 امبر اکرمکند که پيواقعيت را کامال تأييد می
عروه هر کدام با  وعمر ه از ابن وجود ابوبکر در لشکر اساممذكور در پاورقی های کتاب

كسى  ود کرده است ييز آن را تأيحجر ن و ابنابن عباس نقل شده و از ح صحيدو سند 
  با سند معتبر خالف آن را نقل نكرده است.

  اند:فرموده Αكه اميرالمؤمنين است الحديد از استادش نقل كردهابن ابی. ٩
   6.٢ اكرم گزارد نه پيامبرالمؤمنين عائشه به ابوبكر گفت تا نماز بام

بن عاص عمرو مالحظه کرديد عمرو در شرح حال که چنان 6همچنين پيامبر اکرم 
ها آن وعمر امير قرار دادند  وبه ابوبکر  ،در سال هشتم هجری مسلمان شده بودرا که 

                                                 
، ٢؛ طبقات ابن سعد، ج٣٦٩٨٠، ح ٤١٥، ص ٧، وج٣٢٣٠٥، ح ٣٩٢، ص ٦شيبه، ج . مصنف ابن ابی١

 ١٦٩، ص ١ب االشراف، ج ؛ انسا١١٣، ص ٢تاريخ يعقوبی، ج  ٦٨و ٦٦، ص ٤، وج ٢٤٩و ١٩٠ص 
، ٧٧٦ابن جوزی، ص ؛ الوفی باحوال المصطفی٥٢١، ص ١؛ صفوة الصفوة ابن جوزی، ج ٢٠٨و
از واقدی، ابن اسحاق و...؛  ١١٥، ص ٨؛ فتح الباری، ج١٨٤، ص٢؛ المنتظم ابن جوزی، ج ١٣٣٢ح
، ١سالم، ج؛ تاريخ اال٦٤و ٦٢و ٦٠، ص٨؛ تاريخ ابن عساكر، ج٣٥٥، ص١كامل فی التاريخ، جال
، ٦والرشاد، ج ؛ سبل الهدی٣٠٢٦٤؛ كنز العمال، ح١٤؛ اصعاف مبتأ برجال الموطأ سيوطی، ص٣٦١ص
  .٢٥١و ٢٥٠ص
  . ١٩٧، ص ٩. شرح نهج البالغه، ج ٢
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اسامه را که  و همچنين ١خواندند.نماز میاو  پشت سر ،جنب بوداو  حتی زمانی که
گر. ولی در مقابل موارد دي وقرار دادند  وهفده سال داشت امير آن د ول بود ساخورد

  اند.امير قرار ندادهبه آن حضرت × رالمؤمنين يكسى را با وجود ام 6پيامبر اکرم 
  وارد شده است: گونهايندر حديثى 

 مؤفَةَ يذَيلَى أَبِى حوم مالس قَالَ كَان هرأَخْب رمع ناب   ـينلاَألو ـاجِرِينهو الْم
سلَمةَ وزَيد وعـامر  وبكْرٍ وعمر وأَبوفيهِم أَب، فى مسجِد قُباٍء 6النَّبِى اصحاب 
انصار را بر عهده داشـت   وت نماز بر مهاجرين مسالم در مسجد قبا اما ٢؛ بن ربِيعةَ

  ودند... نيز ب.عمر و وها ابوبكر كه در بين آن
و ايـن  اصاحب آن حضـرت بـه ابـوبكر بيعـت نكردنـد       و×  ؤمنينهمچنين اميرالم
ابوبکر را به خواندن نماز  6پيامبر اکرم . ١كند: لب را ثابت مىطم وواقعيت مسلم تاريخ د

 كـه بـه اميرالمـؤمنين   ايـن . ٢كردنـد.  بيعت مـى او  اب×  ؤمنيناال اميرالم واند امر نفرموده
از ..» .ابـوبکر را بـه نمـاز امـر فرمودنـد و      6پيـامبر  «كه فرمـوده باشـند:    اندنسبت داده× 

  اند.به آن حضرت نسبت دادهفراوان اکاذيبی است که مانند آن را 

   کداستان اف
تكرار  ٣بار در صحيحش ۲۹داستان افك از جمله اخباری است كه بخاری آن را 

شده وارد  هاكتابدر اوان فرغريب  و عجيب مطالبمورد اين داستان و در  كرده است

                                                 
  بن عاص.  ، شرح حال عمرو٥٤، ص ٣. سير اعالم النبالء، ج ١
٢ىَ اسالوقْضَاِء الْمتح . صحيح بخارى، کتاب األحكام، باب اس ،هِمالمع١؛ سير اعـالم النـبالء، ج   ٧١٧٥ت ،
  ، شرح حال سالم.١٢، ص ٣شرح حال سالم؛ االصابه، ج  ١٦٨ص
، ٢٤٩٤، ٢٤٥٣و ح  ٤١٤١، ح ١٥١٧، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: حديث االفك، ج ٣

٤٤٧٣، ٤٤٧٢، ٤٤١٤، ٤٤١٣، ٣٩١٥، ٣٩١٢، ٣٩١٤، ٣٩١٠، ٣٨٠١، ٣٣٣٨، ٣٢٠٨، ٢٧٢٣، ٢٥٤٢، ٢٥١٨ ،
٧١٠٦، ٧٠٦١، ٦٩٣٦، ٦٩٣٥، ٦٣٠١، ٦٢٨٥، ٥٧٩٨، ٤٥٥٠، ٤٤٧٩، ٤٤٧٨، ٤٤٧٧، ٤٤٧٤ .  
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طوالنی  و خيلی مفصلكتب ديگر  و» صحيح بخاری« اين داستان دراصل چون . است
ضمن بررسی به مطالب مهم آن و در  از ذكر متن كامل آن خودداری كردهاست ما 

 های عجيب شدهتوهين اكثر صحابه و 6 اكرم در اين داستان به پيامبر. اشاره خواهيم كرد
  . اندمعرفی شده دور از فکر و انديشهها افراد تمام آنواقع و در 
  ١.المؤمنين عائشه دوازده سال داشته استام ،داستاناين در زمان . ۱
بن ابى منافق همه در غزوه بنى عبداهللا داستان  و نزول آيه تيمم و داستان افك. ٢

   ٢. ه استمصطلق اتفاق افتاد
از عمر بن  »۴۹۷و ۴۰۶ص ، ۱ج ، مغازی« اقدی درو راغزوه بنى مصطلق داستان . ۳
عاصم بن عمر بن  و عائشه و زيد از» ۲۶۴و ۲۶۲ص ، ۲ج ، تاريخ«طبری در ، خطاب
 و، بكریعبداهللا بن اب و عاصم و عائشه از »۷۵۷ص ، ۳ج ، سيره«هشام در  و ابن، قتاده
 ى عفرهعمر مول و زهرىاز » ۳۷۴و ۳۷۳و ۳۴۹ص ، ۱ج ، تاريخ المدينه«بن شبه در عمر 
ی نزول آيه و ی به داستان افكنقل هيچ يك از اين افراد اشارهو در  اندليث نقل كردهو از 

المؤمنين عائشه نقل ام از تنها داستان افك در خبر ديگر و نشده استدر اين غزوه تيمم 
 . است شده

د وجو چونلى و، حضور داشته استسلمه نيز امالمؤمنين در غزوه بنی مصطلق ام. ٤
اكثر لذا در ، نمودخواهد را روشن اساس بودن داستان افك بی ،سلمه در اين سفرام

 و» ۳۷۱، ص ۷االم، ج «شافعى در كتاب . اشاره نشده استواقعيت  ها به اينكتاب
بن خطاب كه داستان غزوه بنی مصطلق را از عمر  »٤٠٧ص ، ١ج ، مغازی«اقدی در و

 و سلمهام در اين غزوه از همسران آن حضرت 6بر همراه پيام: گويدمی، نقل كرده است
كند كه در تصريح می »١٦٠ص ، ٢ ج، اعالم النبالء سير«در و ذهبی . بودندهمراه عائشه 

                                                 
  . ١١٥، رقم ٥٤٦، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ١
  . ٦٥، ص ٢. طبقات الكبری ابن سعد، ج ٢
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 و »٦٤ص ، ٢ ج، طبقات الكبری«در  ابن سعد. عائشه خارج شد و سلمهكشی اسم امهعقر
 اندخبر مسلم ذكر كرده صورت يك به »۳۴۵، ص۴سبل الهدی والرشاد، ج«صالحى شامى در 
ج ، المدينه تاريخ«شبه در  و ابن بودند 6پيامبر اکرمهمراه سلمه ام و عائشهكه در اين غزوه 

عائشه نقل المؤمنين ام علقمه بن وقاص از طريق عروه و ازدو سند با  »٣٢٣ و ٣١٩ص، ١
غزوة  6عن عائشة قالت: غزا رسول اهللا: خارج شدعائشه  و سلمهام سهم، كهكرده 

ساهم بين نسائه في غزوة بني المصطلق أيتهن  6..بلغنا: أن النبي .بني المصطلق 
: اوال جاست كه(سؤال اين أم سلمة فخرج بهما معه. تخرج معه فخرج سهم عائشة و

وجود  با: ثانياً. انددهنمونبازگو  و سلمه در اين غزوه را مخفی كردهاموجود  چرا محدثين
نصف روز متوجه و كسی يك شب و بمانداز لشكر جا  عائشهاست  ممكن چگونهسلمه ام

  ).آن نشود
اسحاق نيز  و ابن شعبان سال ششم اتفاق افتاد، داستان افك: ابن اثير گفته است. ۵

ذيل حديث ، ۱۲۹۶ص ، ۳در حاشيه صحيحش ج بخاری  ١.همين سخن را گفته است
و آن  غزوه بنی مصطلق«ر باب دبخاری  و باز. است دهکر ذكررا همين مطلب نيز  ۳۳۳۰

، غزوه بنی مصطلق سال ششم بود: اق گفته استابن اسح: گويدمی» غزوه مريسيع است
داستان افك در غزوه : زهری گفته است. سال چهارم بود: موسی بن عقبه گفته است

   ٢. مريسيع بود
ائشه ع و داستان افك در غزوه مريسيع (بنی مصطلق) سال پنج هجری بود: گويندمی

داستان افك در : انداحد گفتهو و غير اقدیو و اسحاق و ابن آن زمان دوازده سال داشت
لكن صحيح اين است كه : گويدذهبی پس از نقل اين اقوال می. شدواقع  غزوه مريسيع

                                                 
  . ٢٨٩، ص ٢؛ سيره ابن هشام، ج ٣٩٢، ص ٨. االصابه ابن حجر، ج ١
، ٤اب غَزْوةُ بنِى الْمصْطَلقِ من خُزَاعةَ وهى غَزْوةُ الْمريسيعِ، ج . صحيح بخارى، كتاب المغازی، ب٢
  . ١٥١٥ص
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  ١.اين داستان سال ششم اتفاق افتاد
كه اين داستان در متن حديث به اين... و احمد، مسلم، ولی اكثر محدثان مانند بخاری

اند كه اگر درك كردهظاهرا زيرا ؛ اندی نكردههيچ اشاره، نيز در كدام غزوه بوده است
  . شدبرای خواننده خيلی روشن خواهد آن  درتناقض بيان شود آثار 

...فاستيقظت باسـترجاعه حـين عرفنـي فخمـرت      :گويـد المؤمنين عائشه مـی ام: ۱. ۶
كلمة وال سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتـى   واهللا ما يكلمني وجهي بجلبابي و

و  من خواب بودم... ٢؛فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة أناخ راحلته فوطئ على يدها
 و هـيچ  گفـت ا مـن ن هـيچ حرفـی بـ   ن اواهللا صفو و بيدار شدماز خواب ن اواسترجاع صفبا 

  .  ...نشنيدم غير از استرجاعاو  حرفی از
فقال: ما خلفك  6هللا وإنا إليه راجعون، ظعينة رسول اهللا فلما رآني قال: إنا :٢. ٦

را » انا هللا«مرا ديد و چون  به نزد من آمدن اوصف؛ يرحمك اهللا؟ قالت: فما كلمته...
... من حرفی نزدمولی ، رحمت كند چه سبب شد كه جا ماندیتو را خدا و گفت:  خواند
  ٣.اهل افك سخنشان را گفتندرسيديم وقتی 
فرفعت رأسي فاسترجع، ثم  -وهو يحسبني رجالً-نادى بها: أَيها النائمف...: ٣. ٦

أَناخ بعيره فعقلَ يديه جميعا، ثم قال يا أُمه إِذا استويت عليه فآذنيني، فلما استويت 
بعدما  6عليه آذنته فأَخذ برأس الجمل، ولم يكلمني حتى جاء بي إِلى رسول اهللا

ن أُبي بن سلول: ما تخلَّفَت إِال لكذا وكذا، وأَعانَه ارتفع النهار، فقال عبد اللّه ب
گمان  و داد اندن اوصف على قوله مسطح بن أَثاثَة وحسان بن ثابت وامرأَة أُخرى.؛

                                                 
  . ١٥٣، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ١
؛ صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث االفك وقبول توبة ١٥٣، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ٢

اذ سمعتموه ظن المؤمنون  تاب التفسير، باب: لوالخارى، ك؛ صحيح ب٢٧٧٠، ح ٢١٢٩، ص ٤القاذف، ج 
  . ٤٧٥٠والمؤمنات بانفسهم، ح 

  . ٣٣٣، ص ١؛ تاريخ المدينه ابن شبه، ج ٢٩٨، ص ٢. سيره ابن هشام، ج ٣
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چون ، ای مادرو گفت:  ديشترش را خوابان و استرجاع خواند و كرد كه من مرد هستممی
آن به بعد و از  دادم اذناو  شدم به نيز چون سوار و من سوار شدی به من اذن حركت بده

عبداهللا . شده بود روزرسانيد پس از آن كه  6كه مرا به پيامبر با من هيچ حرفی نزد تا اين
را ياری او  خانمی و حسان، مسطح، آن و عقب نماند مگر برای اين: بن ابی گفت

اين وقتی  دومی ابوايوب انصاری و از اصحاب يكی زيد بن حارثهنفر و دو  ...كردند
توجه داشته باشيم كه ( ١.سبحان اهللا اين بهتان بزرگ است: گفتندشنيدند میمت را میته

  ).المؤمنين از همان ابتدا تهمت ابن ابی را شنيده استام، بنابر اين خبر
تخلف تلك الليلة عن  6بن المعطل السلمي صاحب رسول اهللان اووكان صف: ٤. ٦

بي فرآني فاسترجع وأعظـم مكـاني حـين رآنـي     العسكر حتى أصبح. قالت: فمر 
وحدي وقد كنت أعرفه ويعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت: فسألني عن 
أمري فسترت وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري فقرب بعيره فوطئ علـى ذراعـه   
فوالني قفاه حتى ركبت وسويت ثيابي ثم بعثه فأقبل يسير بي حتى دخلنا المدينـة  

إن مسطحا وفالنا وفالنـة فـيمن اسـتزلهم الشـيطان مـن       ...ار أو نحوهنصف النه
ن اوالمنافقين يجتمعون في بيت عبد اهللا بن أبي بن سلول يتحدثون عنك وعن صف

شـب از لشـكر جـا مانـد تـا      و آن  بـود  6 صاحب پيـامبر ن اوصف؛ بن المعطل يرمونك به
و ... جايگاه مرا بزرگ خوانـد  و استرجاع خواند، مرا ديدو چون  من عبور كرد و به صبح

... خبـر دادم او  امر خود بـه و از  ام را پوشاندممن چهره، من در مورد تخلفم سؤال كرداز 
كـه   هفالنـ  و فـالن  و مسطح به من خبر داد كه مسطح ام و شديموارد  روزبه مدينه نصف 

 و وتـ و از  شـوند همراه منافقين در منزل عبداهللا بن ابـی جمـع مـی    شيطان گمراهشان كرده
رجال ايـن سـند   : گويدهيثمی می ٢. ...كنندبه زنا رمی میتو را  و گويندسخن مین اوصف

                                                 
  . ٢٨٧، ص ١٣با دو سند صحيح؛ فتح البارى، ج  ٣٣٩و ٣١٩، ص ١. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ١
  . ٣٥٥، ص ٨؛ فتح البارى، ج ٢٣٣، ص ٩. مجمع الزوائد هيثمى، ج ٢
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اساس اين است كه عبـداهللا بـن ابـی در    بی و جا مطلب منكر(در اين. هستندرجال صحيح 
ن رجعنا الی المدينة لئ«: یآيـه  و خواری رسيد و ج ذلتاو داستان غزوه بنی مصطلق به

 حتـی پسـرش از پيـامبر    و نـازل شـد  وی  در اين غزوه از زبان» عز منها االذلليخرجن األ
 و ندادنـد او  بـه  را اجـازه  ايـن حضرت ولی ، اذن خواست تا پدرش را خود بكشد 6 اكرم

رودی مدينـه جلـوی پـدرش را    و عبـداهللا فرزنـد ابـن ابـی در    ، زمانی كه به مدينه برگشتند
 و ذليـل هسـتی   وت: یيكه بگوتا اين، نه شویمديوارد  دهم كهاجازه نمیو گفت:  گرفت
 فرزنـد ابـن ابـی   حضـرت بـه    ،رسـيد  6 اكـرم  خبـر بـه پيـامبر   و چـون   عزيز اسـت  6پيامبر 
را شـايع  او  ممكـن اسـت مسـلمين سـخن     چگونـه با اين حال  ١.شودوارد  بگذار: فرمودند
و م صبح بـود  ها به لشکر اسالرسيدن آنهمچنين .  ...ندباش شدهجمع او  منزلو در  كرده

تناقضات آشكار در مورد سخن  قبل از رسيدن به مدينه وو يا نصف روز، در مدينه بود يا 
  . ه كرديدالحظالمؤمنين در اين اخبار را مام ون اونگفتن صف و نگفت
 و طالبكه از اهلش نيز بودند علی بن ابی مرد از اصحابش ود 6 اكرم پيامبر. ٧

زن بسيار : علی گفت؟ در مورد عائشه نظرتان چيست: فرمود و اسامه بن زيد را فرا خواند
زدواج ااو  غيرو با  هبدطالق  پس، است حالل قرار داده وها را برای تخداوند آنو است
در : اسامه گفت .تصديق خواهد كردتو را سؤال كنی مسطح از اماو  در موردو اگر  بكن

و اگر  گوينددروغ می و گويندر میمردم سخن بسيا، دانممورد اهلت جز خير چيزی نمی
گويند به ای است كه مردم میگونههمانو اگر  دهدخبر می ومسطح سؤال كنی به تاز ام
 و سپس حضرت به منبر نشست. مسطح از پاكی عائشه خبر دادامپس ، خبر خواهد داد وت

نياز بى وی ياردهد، مرا در برابر كسی كه مرا در مورد اهلم آزار می چه كسی: فرمود
نشد مگر همراه وارد  گويند كه به منزل مناهللا مردم در مورد مردی سخن میو؟ كندمی
 و مسطح را سب نمود، مسطحام. همراه من بوداو  كهمسافرت نكردم مگر اين و من من

                                                 
اصل  ، و١٤٨، ص ٢٨؛ تفسير طبری، ج ٢٦٢، ص ٢؛ تاريخ طبری، ج ٢٨٩، ص ٢. سيره ابن هشام، ج ١

  عمر بن خطاب نقل شده است.  اين داستان حتی تنها در صحيح بخاری از جابر، زيد بن ارقم و
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 فرزندو او  مردی از مهاجرين را كه اهل بدر است سب كردی، سبحان اهللا :عائشه گفت
: ؟ عائشه گفتچه گفته است ودر مورد تاو  نی كهدامگر نمی: ح گفتمسطام. است وت

عائشه ، دانینمی وتولی  ،چنان گفتو چنين ودر مورد ت: گفت؟ در مورد من چه گفت
، ای عائشه: فرمود و شدوارد  هابه آن 6پيامبر ... با شنيدن اين خبر شروع كرد به گريه

به من خبر بده تا از خداوند برايت استغفار  گويند انجام دادیاگر كاری را كه مردم می
  سؤال شد بريره بوده است نهاو  كه در اخبار ديگر خانمی كه ازحال آن. ١( ١. ...كنم
 المؤمنين اين تهمت را از ابتدا از زبان عبداهللا بن ابی شنيده بودهمچنين ام. ٢، مسطحام

كه او  چرا ازو اندمرد گفتهبود  بچه دوازده سالهاسامه كه به  چگونه. ٣ .كه گذشتچنان
اندكی قبل از اين او  :اندگفتهن اودر مورد صف. ٤ !اندرت خواستهوحتی غير بالغ است مش

هميشه همراه آن  چگونهپس با اين حال  ٢،اولين مسافرت او بودهو اين  غزوه مسلمان شد
   )؟!ستهمه سفرها همراه آن حضرت بوده او در  شدهمنزل ايشان میوارد  حضرت
أَما بعد أَشيروا علَى فى أُنَاسٍ أَبنُوا أَهلى، وايم : در منبر فرمودند 6اكرم پيامبر. ٨

اللَّه ما علمتُ علَى أَهلى من سوٍء، وأَبنُوهم بِمن واللَّه ما علمتُ علَيه من سوٍء قَطُّ، 
به من بگوييد  ٣إِالَّ وأَنَا حاضر، والَ غبتُ فى سفَرٍ إِالَّ غَاب معى؛ والَ يدخُلُ بيتى قَطُّ

 و اهللا من در مورد اهلم هرگز بدی نديدمو، در مورد مردانی كه به اهلم تهمت زدند
مگر ، سفر نرفتم و به كه من حاضر بودممگر اين، نشدوارد  گاهبه منزل من هيچ )(صفوان

همراه ن اوصف، كه در نقل قبلى نيز بود (پس بنابر اين تصريح .راه من بودنيز هماو  كهاين
در  6 اكرم همچنين به اين توهين به پيامبر. لشكر عقب نمانده استو از  آن حضرت بوده

اهللا اهلم و: فرمودند 6 اکرم پيامبر: ها آمده استاين اخبار توجه كنيد كه در تمام كتاب
: اندپس از آن به عائشه فرمودهولی  .نديدمچيزی ها آن جز نيكی من از واست  پاكيزه

                                                 
  در صحيح بخاری نيز است.  . برخی از اين اخبار٣٢١و ٣٢٠، ص ١. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ١
  .١١٥، رقم٥٤٦، ص٢؛ سير اعالم النبالء، ج٤٠٩٣، شرح حال صفوان رقم ٤٤٠، ص ٣االصابه، ج .٢
  . ٤٧٥٧، ح ١٧٨٠، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، ج ٣
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 و) كدام يك از اين د.برايت استغفار كنم ومن بگ و به كن بهواگر چنين كاری را كردی ت
داده شده  6 اكرم های ناروا به پيامبرچنين نسبت چگونه !سخن متناقض صحت دارد

  ! است
فَقَالَتْ .. اجتى ومعى أُم مسطَحٍ.لبعضِ ح كَان مساُء ذَلك الْيومِ خَرجتُ .١ .٩

فَانْتَهرتُها، فَقَالَتْ واللَّه ما أَسبه إِالَّ فيك. ... سبين ابنَكتَعس مسطَح، فَقُلْتُ لَها تَ
ن هذَا قَالَتْ نَعم واللَّه، فَقُلْتُ فى أَى شَأْنِى قَالَتْ فَبقَرتْ لى الْحديثَ فَقُلْتُ وقَد كَا

فَرجعتُ إِلَى بيتى كَأَن الَّذى خَرجتُ لَه الَ أَجِد منْه قَليالً والَ كَثيرا، ووعكْتُ فَقُلْتُ 
ولِ اللَّهسر6ل فَو ارخَلْتُ الدفَد ،ى الْغُالَمعلَ مسأَبِى. فَأَر تيلْنِى إِلَى بسأَر تُ أُمدج

تُهرةُ فَأَخْبنَيا بي اَء بِكا جى مأُ. فَقَالَتْ أُمقْري تيالْب قكْرٍ فَوا بأَبفْلِ وى السف انوما ر
خَفِّضى يا بنَيةُ  :وذَكَرتُ لَها الْحديثَ، وإِذَا هو لَم يبلُغْ منْها مثْلَ ما بلَغَ منِّى، فَقَالَتْ

الَّ علَيك الشَّأْن، فَإِنَّه واللَّه، لَقَلَّما كَانَت امرأَةٌ حسنَاُء عنْد رجلٍ يحبها، لَها ضَرائر، إِ
لَتْ حسدنَها وقيلَ فيها. وإِذَا هو لَم يبلُغْ منْها ما بلَغَ منِّى، قُلْتُ وقَد علم بِه أَبِى قَا

واستَعبرتُ وبكَيتُ، فَسمع أَبو  6اللَّهو رسول قَالَتْ نَعم  6اللَّهو رسول نَعم. قُلْتُ 
 رى ذُكا الَّذلَغَها قَالَتْ با شَأْنُهى مأُ، فَنَزَلَ فَقَالَ ُألمقْري تيالْب قفَو وهى وتكْرٍ صَوب

عينَاه، قَالَ أَقْسمتُ علَيك أَى بنَيةُ إِالَّ رجعت إِلَى بيتك، فَرجعتُ  من شَأْنِها. فَفَاضَتْ
ولُ اللَّهساَء رج لَقَدا  6وهلَيتُ عملا عم اللَّهى فَقَالَتْ الَ وتمنِّى خَادأَلَ عى، فَستيب

 ابِهضُ أَصْحعا بهرانْتَها... وبيفَقَالَع: ولَ اللَّهسى رق6اصْد  ا بِهقَطُوا لَهتَّى أَسح
سبحان اللَّه، واللَّه ما علمتُ علَيها إِالَّ ما يعلَم الصَّائغُ علَى تبرِ الذَّهبِ  :فَقَالَتْ

قَالَ سبحان اللَّه واللَّه ما كَشَفْتُ اَألحمرِ. وبلَغَ اَألمر إِلَى ذَلك الرجلِ الَّذى قيلَ لَه، فَ
 6قَالَتْ وأَصْبح أَبواى عنْدى، فَلَم يزَاالَ حتَّى دخَلَ علَى رسولُ اللَّه كَنَف أُنْثَى قَطُّ

المش نعينِى ومي نع اىواكْتَنَفَنِى أَب قَدخَلَ ود ثُم ،صْرصَلَّى الْع قَدو اللَّه دمى، فَح
أَما بعد يا عائشَةُ، إِن كُنْت قَارفْت سوًءا أَو ظَلَمت، فَتُوبِى إِلَى «وأَثْنَى علَيه ثُم قَالَ 
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هادبع نةَ مبلُ التَّوقْبي اللَّه فَإِن ،اَألنْصَارِ ». اللَّه نأَةٌ مرام اَءتج قَدهفَقَالَتْ و ى
ولُ اللَّهسظَ رعئًا. فَوشَي تَذْكُر أَن أَةرالْم هذه نى متَحابِ فَقُلْتُ أَالَ تَسةٌ بِالْبسال6ج 

فَالْتَفَتُّ إِلَى أَبِى فَقُلْتُ أَجِبه. قَالَ فَماذَا أَقُولُ فَالْتَفَتُّ إِلَى أُمى فَقُلْتُ أَجِيبِيه. فَقَالَتْ 
قُلْتُ: أَقُولُ م ثُم ،لُهأَه وا هبِم هلَيتُ عأَثْنَيو تُ اللَّهدمتُ فَحدتَشَه اهجِيبي ا لَماذَا فَلَم

 أَما بعد فَواللَّه لَئن قُلْتُ لَكُم إِنِّى لَم أَفْعلْ. واللَّه عزَّ وجلَّ يشْهد إِنِّى لَصَادقَةٌ، ما
قُلْتُ إِنِّى فَعلْتُ. واللَّه ن او فعى عنْدكُم، لَقَد تَكَلَّمتُم بِه وأُشْرِبتْه قُلُوبكُم، ذَاك بِنَا

 لَكُمى ول ا أَجِدم اللَّهإِنِّى وا ، وهلَى نَفْسع اَءتْ بِهب قَد لْ، لَتَقُولُنأَفْع أَنِّى لَم لَمعي
إِالَّ أَبايوسف حين قَالَ (فَصَبر جميلٌ  -اسم يعقُوب فَلَم أَقْدر علَيه والْتَمستُ-مثَالً 

ولِ اللَّهسلَى رأُنْزِلَ عو (فُونا تَصلَى مع انتَعسالْم اللَّه6و  عفكَتْنَا، فَرفَس هتاعس نم
ى وف وررالس نيإِنِّى َألتَبو نْهقُولُ عيو بِينَهج حسمي وهو هِهج» شَةُ، فَقَدائا عرِى يشأَب

اَءتَكرب أَنْزَلَ اللَّه .« .هى إِلَيقُوم اىوى أَبا فَقَالَ لا كُنْتُ غَضَبم كُنْتُ أَشَدقَالَتْ و
حمدكُما، ولَكن أَحمد اللَّه الَّذى أَنْزَلَ فَقُلْتُ واللَّه الَ أَقُوم إِلَيه، والَ أَحمده والَ أَ

 نَبا زَيشَةُ تَقُولُ أَمائكَانَتْ عو ،وهتُمرالَ غَيو وهتُما أَنْكَرفَم ،وهتُمعمس ى، لَقَداَءترب
اين داستان  مسطحكه امپس از آن ١؛ابنَةُ جحشٍ فَعصَمها اللَّه بِدينِها، فَلَم تَقُلْ إِالَّ خَيرا

را او  حضرت و برود منزل پدرشاجازه خواست تا به  6از پيامبر او  ،به عائشه خبر دادرا 
به مادرش گفت متوجه شد كه  داستان را وقتی. پدرش راهی كرد لهمراه غالمی به منز

ت از گفت که اين تهممادرش  آگاه شده آگاه نشده استاو  آن مقداری كه همادرش ب
. برگشتواو  را به خدا سوگند داد كه به منزلش برگردداو  ابوبكر... روی حسد است

اهللا من و: گفتاو  و سؤال نموداو  خادم عائشه در موردو از  به منزلش آمد 6 اكرم پيامبر

                                                 
، ١٧٨٠، ص ٤يع الفاحشة، ج . صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب قوله: إن الذين يحبون أن تش١
، ٢١٢٩، ص ٤، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث االفك وقبول توبة القاذف، ج ٤٧٥٧ح
  ؛ ٦٠٥، ص ٢؛ مسند ابن راهويه، ج ٢٤٣٦٢، ح ٥٩، ص ٦؛ مسند احمد، ج ٢٧٧٠ح
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تهديد او را  و(بر سر خادم فرياد زد  6ی از اصحاب پيامبر کپس ي، امنديدهاو  عيبی در
چيزی او  ازسبحان اهللا من جز خوبی : گفتو او  را تصديق بكن 6پيامبر و گفت: )نمود
 ا هيچاهللا تا به حال بو ،سبحان اهللا: گفتو او  اين خبر به آن مرد (صفوان) رسيد. امنديده
لت آزيرا ؛ است نكردم (يعنی با زنی حتی با همسرش عالقه جنسی نكرده عجمازنی 

پيوسته نزد من  و مادرم نزد من صبح كردند و پدر. كرده است)كار نمیاو  مردانگی
ای : فرمود و شدوارد  بر من 6كه پيامبر به آغوش خود گرفته بودند تا اينو مرا  بودند
. پذيردعبادش را می وبههمانا خداوند ت، كن وبهظلم نمودی تو يا  اگر گناه كردی، عائشه

آيا از اين خانم شرم : ) گفتم6ر (به پيامب و من خانمی از انصار دم درب منزل نشسته بود
 پاسخ: من به پدرم گفتم و س حضرت موعظه كردپ، یيگومی ی كه چنين سخنیكننمی
وقتی . چه بگويم: گفت. پاسخش را بده: به مادرم گفتم .من چه بگويم: گفت. را بدهاو 
 اگر اهللاو: سپس گفتم، ثنا نمودمو خدا را حمدو دادمشهادت  من را ندادنداو  ها پاسخآن
م خدا شاهد است كه نكردم من صادق اهكه من چنين كاری را نكرد بگويمشما به 

همانا شما . كنيد)باور نمی سخن مرا(شما  .آن نزد شما برای من نفعی نداردولی ، هستم
  اين تهمت را 

، )وتصديقش كرديد: مسلم صحيح نقل در( استدر قلبتان جای گرفته و آن  گوييدمی
قطعاً و شما  داند كه من نكردمهمانا من چنين كاری را كردم خدا می: بگويممن اگر 

و  به خدا سوگند برای خود، من و با اين اعترافش خودش را هالك كرد: خواهيد گفت
فصبر «: فرمود جا كهآنكنم كه بگويم چيزی جز اين قول يعقوب را پيدا نمیشما 
 و من نازل شدوحی  6 حظه به پيامبردر همان ل. »اهللا المستعان على ما تصفونو جميل
را در چهره آن حضرت مشاهده كردم در حالی كه آن حضرت پيشانی  شادی و سرور

همانا خداوند برائتت را ، ای عائشه وبشارت باد به ت: گفت، ماليدخود را با دستانش می
او و از ( وبر 6به سوی پيامبر : مادرم گفتند و پدر، من خيلی غضبناك بودم. نازل فرمود
خدا را ولی ، گويمحمد نمیدو را شما  و وا و رومنمیاو  به سوی: من گفتم، تشكر كن)
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آن ولی ، شنيديد را (تهمت افك) گويم كه برائتم را نازل فرمود شما اين سخنحمد می
زينب بنت جحش را نيز خداوند : گفتعائشه می و تغيير نيز نداديد و را انكار نكرديد

 خانمش و ابوبكر و 6 اكرم پيامبر، الفاظ(بنابر اين  . ...جز خير نگفت  و چيزی حفظ كرد
حضرت : گويندحال آن كه می، استشده  یكب چنين گناهتاند كه عائشه مرتهيقين داش

 مورد حالت نزولدر همچنين ... و دانندسوگند ياد كردند كه از عائشه جز نيكی نمی
  .  ...استفراوان تناقضات نيز وحی 
و أبي بكر، وأم رومان فقلت: أما اتقيتما اهللا فـي   رجعت على أبويو... . ۲. ۹

الذي قال، وتحدث الناس بالذي تحدثوا بـه ولـم    6وصلتما رحمي؟ قال النبيما 
، قالت: أي بنية، واهللا لقلما أحب رجل قطّ امرأتـه إال  6تعلماني، فأخبر رسول اهللا 

ارجعي إلى بيتك حتى نأتيك فيـه، فرجعـت    قالوا لها نحو الذي قالوا لك، أي بنية
حتى جلس علـى   6وارتكبني صالب من حمى، فجاء أبواي دخال وجاء رسول اهللا

ن او سريري وجاهي، فقاال أي بينة، إن كنت صنعت ما قال الناس فاسـتغفري اهللا،  
لم تكوني صنعتيه فأخبري رسول اهللا بعذرك، قلت: ما أجد لـي ولكـم إال كـأبي    

قالـت: فالتمسـت اسـم      يوسف( فَصَب ( ـفُونـا تَصلَى مع انتَعسالْم اللَّهيلٌ ومج ر
يعقوب فما قدرت، أو فلم أقدر عليه، فشخص بصر رسول اهللا إلى السقف، وكـان  
إذا نزل عليه وجد قال اهللا:( إِنَّا سنُلْقي علَيك قَوال ثَقيال ) فوالذي هو أكرمه، وأنزل 

ال يضحك حتى إني ألنظر إلى نواجذه سـرورا، ثـم مسـح عـن     عليه الكتاب ما ز
يا عائشَةُ أبشرِي، قد أنزل اُهللا عذْرك" قلت: بحمد اهللا ال بحمدك، وال  :وجهه، فقال

مسطح خبر را گفت ولی در نقل طبری چنين وارد شده است: وقتی ام ٢بحمد أصحابك؛
هـا را  آن زد والـدينش آمـد و  ) بـه نـ  6اذن گـرفتن از حضـرت   المؤمنين (بدون درنگ وام

نيـز، ولـی   و مردم اين سخن را گفته  6ترسيد، پيامبر آيا از خدا نمیو گفت: مذمت نمود 

                                                 
  . ١٢٦، ص ١٨؛ تفسير طبرى، ج ٥٥٦، ص ٢. مسند ابن راهويه، ج ٢
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رومان گفت: ... دخترم بـه منزلـت برگـرد تـا مـا نيـز بيـاييم. مـن         شما به من خبر نداديد. ام
ای دخترم،  ند:رومان گفتام نيز آمدند، پس ابوبکر و6برگشتم پس والدينم آمدند وپيامبر 

نکـرده باشـی بـه    و اگـر   مرتکب شده باشی اسـتغفار نمـا   گوينداگر کاری را که مردم می
  خــودم چيـــزی را پيـــدا   عـــذر خـــود را بيــان کـــن. مـــن گفــتم: بـــرای شـــما و   6پيــامبر 
 کـه فرمـود:   نـام يعقـوب را بـه يـاد نيـاورد)      کنم جز سخن پدر يوسف، (سعی نمود ونمی
و هـر   متوجـه سـقف شـد    6نگـاه پيـامبر   ».ن على ما تصفونفصبر جميل واهللا المستعا«

سـرور را  اش چهـره و از کرد کرد، پس پيوسته تبسم میچنين می دشوقت وحى نازل مى
فرمود: ای عائشه، بشارت باد تورا که  اش دست کشيد وهرهچکردم، سپس به مشاهده می

  خداوند عذرت را نازل فرمود... .
يحيـی بـن    رجـال صـحاح سـته هسـتند جـز     و از ثقـه  ن راهويـه همگـی   بـ رجال سند ا

کنيـد کـه ايـن دو خبـر     شما مالحظه می عبدالرحمن که از رجال سته به جز بخاری است.
منزل پـدرش رفـت.    و بهاذن گرفت  6عائشه از پيامبر. ۱چقدر با هم تناقض آشکار دارد. 

 .۴ بکـن.  وبـه د: تبـه عائشـه فرمودنـ    6. پيـامبر ۳. بدون اذن مستقيم به منزل پدرش رفـت.  ۲
(در نقل  کند وبهتا ت ابوبکر گفت .۵ (در نقل طبری). کند وبهتا ت رومان گفتندام ابوبکر و

. در نقـل ديگـر کـامال متفـاوت     ۷رومان را مذمت نمود. ام . عائشه ابوبکر و۶ ابن راهويه.)
گفـت کـه   رومان به عائشـه  . ام۹. ابوبکر عائشه را قسم داد که به منزلش برگردد. ۸است. 

  تناقضات ديگر. به منزلش برگردد. و
فقالت: إنه طار عليك كذا وكذا فخررت مغشية علي فبلغ أم رومان أمـي  . ۱۰

فلما بلغها أن عائشة بلغها األمر أتتني فحملتني فذهبت بـي إلـى بيتهـا فبلـغ     
أن عائشة قد بلغها الخبر فجاء إليها فدخل عليها وجلـس عنـدها    6رسول اهللا
ئشة إن اهللا قد وسع التوبة. فازددت شرا إلى ما بي فبينا نحن كذلك وقال: يا عا

إذ جاء أبو بكر فدخل علي فقال: يا رسول اهللا ما تنظرن بهذه التي قد خانتـك  
ـ   ال: ...يـا  وفضحتني؟ قالت: فازددت شرا إلى شر قالت: فأرسل إلى علـي فق
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حـدث اهللا  ؟... قال: إني أرى أن تسكت عنهـا حتـى ي  أسامة ما ترى في عائشة
إليك فيها قالت: فما كان إال يسيرا حتى نزل الوحي فلما نزل جعلنا نرى فـي  

: 6السرور وجاء عذرها من اهللا جل ذكـره فقـال رسـول اهللا    6وجه رسول اهللا
أبشري يا عائشة ثم أبشري يا عائشة قد أتاك اهللا بعذرك. فقلت: بغير حمـدك  

زمـين   و بـه  من از هوش رفتم ،مسطح خبر را به من گفتاموقتی  ٣وحمد صاحبك؛
بـه  و مـرا   ام به نزد من آمدكه من از خبر آگاه شده مادرم متوجه شدو چون  خوردم

 و بـه نـزد عائشـه رفـت    ، اسـت بـه عائشـه خبـر رسـيده     فهميد كه  6پيامبر . منزلش برد
بـا  : گويـد عائشـه مـی  . سيع قرار داده اسـت و را وبهخداوند ميدان ت، ای عائشه: فرمود

و  در همان حال بوديم كه ابوبكر آمدو ما  ام افزوده شداين سخن به ناراحتیشنيدن 
 خيانت كرده وتدر مورد اين (عائشه) كه به ، ای رسول خداو گفت:  شد واردمن بر 

حضرت به نزد . ناراحتی من باز بيشتر شد. منتظر چه هستی، است شرمنده كردهو مرا 
خداونـد  : گفـت ؟ در مورد عائشه چيست تربه من خبر بده نظ: فرمود و علی فرستاد

 سؤال كن شايد از امـر او و از ن اوخادمش بريره را فرا خ، استزنان بسيار قرار داده 
سـكوت كـن تـا    او  در مـورد : گفـت  وا و از اسامه سـؤال كـرد  ... با خبر شده باشداو 

نـازل  وحی  شت كهاز آن نگذاندكی : عائشه گفت. سخن گويداو  خداوند در مورد
بشـارت بـاد   ، ای عائشـه : رمـود ف و ديده شد 6پيامبر  یچهره درشادی  وسرور  و شد

  .صاحبت . عائشه گفت: به غير حمد تو وكه خداوند عذرت را نازل فرمودتو را 
خبر گذشته . در۱: گويدكه می(تناقض ديگر در اين خبر اين. اين سند صحيح است 
  جـا  ايـن ولـی   ،بـه منـزل پـدرم بـروم     از حضرت اذن گـرفتم تـا  ، پس از شنيدن خبرت: گف
قبلـی گفتـه بـود:     خبـر و در  .بردو مرا  مادرم آمد، آن كه من آگاه شدمپس از : گويدمی

                                                 
؛ معجم االوسط ٢٣٠، ص ٩؛ مجمع الزوائد هيثمى، ج ٣٢٤و ٢٢٥، ص ١، ج . تاريخ المدينه ابن شبه٣

  . ١١٧، ص ٢٣؛ معجم الكبير، ج ٢٧١، ص ٦طبرانی، ج 
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نـزول آيـه در    همچنـين در خبـر قبلـی داسـتان و    . ۲ رفتم. متقيم به منزل پدرمس ،بدون اذن
وبکر بوده اسـت.  در منزل ابو نزول وحی داستان  بود، ولی در اين خبر 6منزل پيامبر اکرم

ابـوبکر کـه زمـان     گيـرد و جا يك صـورت ديگـر بـه خـود مـی     همچنين نزول وحی اين. ۳
از و بعـد   گويد که او حضـور نداشـته  نزد عائشه بود، در اين خبر می 6تشرف پيامبر اکرم

  آن حضرت آمده است. 
 كند كه چرا دخترش را كه به آن حضرتتعجب می 6 اكرم همچنين ابوبكر از پيامبر

  .... و كندحد جاری نمیو يا  دهدطالق نمی، استخيانت كرده 
عن عائشة أنه لما نزل عذرها قبل أبوبكر رأسها فقالت: أال عذرتني؟ فقال: . ١١

نـازل شـد    عائشـه  چـون عـذر   ٤أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت ما ال أعلم؛
كـدام آسـمان   : بكر گفتابو؟ عذر مرا پذيرفتی: عائشه گفت، پس را بوسيد شابوبكر سر

مـن چيـزی گفـتم كـه در      دهـد كدام زمين مرا بـه خـود جـای مـی     و افكندبر من سايه می
را رجـال صـحيح   و رجـالش   هيثمی اين خبـر را از بـزار نقـل كـرده    . موردش علم نداشتم

  . دانسته است
١٢ .شَةُ إِذْ وائعةٌ أَنَا ودنَا أَنَا قَاعيقَالَتْ: ب انومر اَألنْصَـارِ     أُم ـنأَةٌ مـرام ـتلَج

 انومر لَ. فَقَالَتْ أُمفَعو بِفُالَن لَ اللَّهثَ   و ما فَقَالَتْ: فَعـدح نـيمنِى فقَالَتْ اب ذَاك
قَالَـتْ   6ذَاك قَالَتْ كَذَا وكَذَا. قَالَتْ عائشَةُ سمع رسـولُ اللَّـه  و ما الْحديثَ. قَالَتْ 

منَعقَالَتْ و .مكْرٍ قَالَتْ نَعو بـى   أَبمـا حهلَيعا أَفَاقَتْ إِالَّ وا، فَمهلَيا عيغْشتْ مفَخَر .
اَء النَّبِىا . فَجتُها فَغَطَّيهابيا ثهلَيتُ عحضٍ، فَطَرفَقَالَ  6بِنَاف»هذه ا شَأْنـا   ». مقُلْـتُ ي

قَالَـتْ نَعـم.   ». فَلَعلَّ فى حديث تُحدثَ بِه«ذَتْها الْحمى بِنَافضٍ. قَالَ رسولَ اللَّه أَخَ
فَقَعدتْ عائشَةُ فَقَالَتْ واللَّه لَئن حلَفْتُ الَ تُصَدقُونِى، ولَئن قُلْتُ الَ تَعذرونِى، مثَلى 

لْمستَعان علَى ما تَصفُون ، قَالَتْ وانْصَرف ولَم يقُـلْ  ومثَلُكُم كَيعقُوب وبنِيه، واللَّه ا

                                                 
  ، از طبرى وابوعوانه. ٣٦٦، ص ٨؛ فتح البارى، ج ٢٤٠، ص ٩. مجمع الزوائد، ج ٤
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رومـان  ام ٥بِحمد اللَّه الَ بِحمد أَحد والَ بِحمـدك؛  -الَتْقَ-فَأَنْزَلَ اللَّه عذْرها شَيئًا ، 
فالنـی   خداونـد بـه  و گفت:  عائشه ايستاده بوديم كه خانمی از انصار آمد و من: گويدمی

 ،فرزندم با كسانی كه سخن گفتنـد : گفت؟ مگر چه خبر است: رومان گفتام. ندچنين ك
، آری: گفـت ؟ ايـن را شـنيد   6پيـامبر  : عائشـه گفـت  . عائشـه تهمـت زد   و بـه  سخن گفت
 و آمـد  6پيـامبر  ... خـورد  نزمي و به رفت پس عائشه از هوش .آری، گفت؟ ابوبكر شنيد

به خدا و گفت:  عائشه نشست .ه آن حضرت خبر را گفتندب؟ به اين چه شده است: فرمود
 و ماننـد يعقـوب  و شـما   مثـل مـن   .كنيـد بـاز مـرا تصـديق نمـی     ،اگر قسم بخـورم  ،سوگند

 و برگشت 6پيامبر : گفت .»واهللا المستعان على ما تصفون«: فرزندانش است كه فرمود
 بـه  6زل شد پيـامبر  عذرش ناوقتی . پس خداوند عذر عائشه را نازل فرمود .سخنی نگفت

  .خبر داداو 
بـرای  عائشـه  مسـطح خبـر را در حـالی كـه همـراه      ام: جا نيز روشن اسـت تناقض اين 

و  خبـر تغييـر كـرده اسـت     جا كامالاينولی ، ه بودالمؤمنين دادمده بودند به امگردش برآ
كـامال   قـوع ايـن داسـتان   و ابوبكر بـه  و 6كند كه پيامبر در اين خبر تأكيد میباز  همچنين
بـاز شـما    ماگر من سوگند هم ياد كـن : است جالب است كه چرا گفته شده. اندباور داشته

المؤمنين عائشه از اين تهمـت چـه وقـت    باالخره ام حاال !...كنيدگناهی من باور نمیبه بی
او  مسطح خبر را بهام ،مدندوقتی به گردش برآ. ۲ .وقتی كه به لشكر رسيدند. ۱: آگاه شد

 و او ازگفت او  مسطح خبر را بهبار ديگر ام. ۳ .رفتبه منزل والدينش  مستقيم وا وت گف
  ا مـادرش نشسـته بـود كـه    بـ . ۴ رد.وآ بـه منـزلش  و او را آگـاه شـد    مـادرش  وهوش رفت 

. ام مسطح خبر ۵و او از هوش رفت.  رسانيد وخبر را به آن د ومد ا آهمسطح به نزد آنام
مادرش برود و و ی پدر اذن گرفت تا به خانه 6از پيامبر اکرم را به او داد و او برگشت و 
  ؟!اجازه دادند سپس رفت

                                                 
، ٦حمد، ج؛ مسند ا٤١٤٣، ح ١٥٢٢، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: حديث االفك، ج ٥

  ٢٧١١٥، ح ٣٦٧
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۱۲. ... ولُ اللّهسا رعا 6 فَدأَلَهسيةَ لرِيربٍ : قَالَتْ؛ بأَبِي طَال نب يلا عهإلَي فَقَام
اَللّه ما أَعلَم إلّا و: فَتَقُولُ: الَتْقَ 6يقُولُ اُصْدقي رسولَ اللّهو فَضَربها ضَربا شَديدا

و با  اسامه را فرا خواند و علی 6پيامبر  ٦؛...ُكُنْت أَعيب علَى عائشَةَ شَيئًاو ما  خَيرا
و  اهلت هستند، ای رسول خدا: گفتو سپس  اسامه مرا مدح نمود. ها مشورت نمودآن
 و زن بسيار است: علی گفتلی و. باطل است و كذبو اين  دانيمها جز خير نمیاز آنما 
 پيامبر. تصديق خواهد كردتو را  وا و پس از جاريه سؤال كن، توانی زن ديگر بگيریمی
بلند  بريرهطرف پس علی به : گويدعائشه می. سؤال كنداو  بريره را خواست تا از 6اكرم
من عيبی : يره گفتبر. را تصديق بكن 6پيامبر: گفتمی و را كتك زداو  شدت و به شد

  ترين (اين خبر خود يكی از بزرگ.  ...در عائشه نديدم
كجا  او از و ،مگر بريره كه بود. رساندافسانه بودن اين داستان را می و های كذبنشانه
  يزی را تصديقچه چ بايد وا ودند را كتك زاو  چرا، سؤال كننداو  دانست كه ازمی
در اين  فهد، نه !المؤمنين بود كه خبر داشته باشدام در اين سفر همراهاو  مگر !كردمی

ها همچنين بريره سال. است Αاز اميرالمؤمنيندينی  و غير چهره خشن خبر نشان دادن
سال  و اند خادم عائشه شده استقوع اين داستان را در آن در نظر گرفتهو كهپس از آن

 و نهبوده نه در مدينه ، استبوده  6 اكرمخادم عباس عموی پيامبر  ودر مكه او  ششم
   ).که خواهد آمد، چنانخادم عائشه

از اسامه در  6همچنين دقت داشته باشيم كه در يكی از اخبار فوق وقتی پيامبر اكرم 
منتظر  ودر اين مورد كاری انجام مده : به آن حضرت گفتاو  مورد عائشه سؤال كردند

  خط نشان  6ه پيامبر اكرم توجه كنيد كه بچه دوازده ساله ب. باش اوحی خد
اند كه چرا در اين خبر حد اقل نگفته !دانند چه بكنندولی آن حضرت نمی، دهدمی

                                                 
با  ٣٣٣، ص١؛ تاريخ المدينه، ج ٣٥٨، ص ٨؛ فتح البارى ابن حجر، ج ٣٠١، ص ٢. سيره ابن هشام، ج ٦

ز شيخش ابن حميد؛ همان سند ابن شبه ا ، با دو سند و٢٦٧، ص ٢صحيح؛ تاريخ طبری، ج  دو سند و
  . ٢٠٨، ص ٣ج  ،؛ سيره ابن كثير١٨٥، ص ٤ج  ،تاريخ ابن كثير



    ٥٤٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

ی به حقيقت نزديك مكگفتارشان تا ، رت نمودوه پدر اسامه مشبا زيد بن حارث 6پيامبر 
  ؟!شود

معه أبوبكر  6قال وانزل اهللا عذرها فرجع رسول اهللا 6وخرج رسول اهللا: ۱. ۱۳
 6 پيامبر... :گويدرومان میام وجل قد انزل عذرك؛ يا عائشة ان اهللا عز :دخل فقالف

عائشه  و به همراه ابوبكر برگشت 6پيامبر . رفت) پس عذر عائشه نازل شد وخارج شد (
   ٧.که خداوند متعال عذرت را نازل فرمود خبر داد

  .استشعيب ارنؤوط سند اين خبر را صحيح دانسته 
عدتْ عائشَةُ فَقَالَتْ: واللَّه لَئن حلَفْتُ الَ تُصَدقُونِى، ولَئن قُلْتُ الَ فَقَ :۲. ۱۳

تَعذرونِى، مثَلى ومثَلُكُم كَيعقُوب وبنِيه، واللَّه الْمستَعان علَى ما تَصفُون، قَالَتْ: 
اگر سوگند ياد : كه عائشه گفتپس از آن ه عذْرها؛وانْصَرف ولَم يقُلْ شَيئًا، فَأَنْزَلَ اللَّ

پس خداوند عذرش را ، نگفتو چيزی   برگشت 6پيامبر ... و كنم باز باور نخواهيد كرد
  ٨.نازل فرمود
ال خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه و فواهللا ما رام مجلسه :۳. ۱۳
 و مجلسش را ترك نكرد 6گند پيامبربه خدا سو: گويدالمؤمنين عائشه میام ٩ ؛...الوحي

  . ...نازل شدوحی  كه به آن حضرتجا خارج نشد تا اينكسی هم از آن
 ١٠؛ال خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحيو 6فواهللا ما قام رسول اهللا

 مگركسی از اهل منزل از خانه خارج نشد  و از جايش بلند نشد 6به خدا سوگند پيامبر 

                                                 
  .٢٨٢، ص ٣؛ تفسير ابن كثير، ج ٢٧١١٦، ح ٣٦٧، ٦مسند احمد، ج  .٧
  . ٤١٤٣، ح ١٥٢٢، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: حديث االفك، ج ٨
؛ صحيح ٢٦٦١، ح ٩٤٢، ص ٢. صحيح بخارى، كتاب الشهادات، باب: تعديل النساء بعضهن بعضا، ج ٩

؛ مسند ٢٧٧٠، ح ٢١٢٩، ص ٤وبة القاذف، ج مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث االفك وقبول ت
  . ٣١٦، ص ١؛ تاريخ المدينه، ج ٣٣١، ص ٨ابويعلى، ج 

  . ١٥٨، ص ٢؛ سير أعالم النبالء، ج ١٠٥، ٢٣؛ معجم الكبير، ج ٣٤٦، ص ٨. مسندابويعلى، ج ١٠
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  . نازل شدوحی  حضرت كه به آناين
مع أصحابه ووجهه كأنما ذيب عليه الـزرنيخ حتـى    6قالت: فبينا رسول اهللا. ٤. ١٣

نزل عليه الوحي وكان إذا أوحي إليه لم يطرف فعرف أصـحابه أنـه يـوحي إليـه     
وجعلوا ينظرون إلى وجهه وهو يتهلل ويسفر فلما قضي الوحي قال: (أبشر يا أبـا  

نتك وبراءتها) فانطلق إليها فبشرها قالت: وقرأ عليه ما نـزل  أنزل اهللا عذر اببكر قد 
في قالت: وأقبل أبو بكر مسرعا يكاد أن ينكب قالت: فقلـت بحمـد اهللا ال بحمـد    

فجلس عند رأسـي فأخـذ بكفـي     6صاحبك الذي جئت من عنده فجاء رسول اهللا
برسـول   فانتزعت يدي منه فضربني أبو بكر وقال: أتنزعين كفك من رسول اهللا؟ أو

نزد اصحاب بودند که آيه نـازل شـد،    6پيامبر ١١؛6اهللا تفعلين هذا؟ فضحك رسول اهللا
برائـت   پس حضرت فرمودنـد: ای ابـوبکر، تـورا بشـارت بـاد کـه خداونـد متعـال عـذر و         

ابوبکر با عجله آمد، پس من  او را بشارت بده. دخترت را نازل فرمود، پس به نزد او برو و
باالی سـر مـن    مد وآ 6. پيامبرمدیآه عنايت صاحبت که از نزدش گفتم: با عنايت خدا ن

و دم، پس ابـوبکر مـرا زد   رکجدا دستم را از دست او  و مندست من گرفت و از نشست 
 6پـس پيـامبر   کنـی؟ چنين مـی  6کنی؟ آيا با پيامبرجدا می 6آيا دستت را از پيامبرگفت: 
گويـد: او ضـعيف   بقـال کـه هيثمـی مـی    اند جز ابوسعد . رجال اين سند نيز همه ثقهخنديد

  است وتوثيق نيز شده است.
كه پس از آنو يا  المؤمنين در منزل ابوبكر نازل شددر حضور اموحی  باألخره
وحی  همچنين. اين نيز خيلی تناقض روشن است !ابوبكر رفته بودند و همچنين حضرت

با  وگو پس از گفتو يا  سخن بريره نازل شد و اسامه و پس از مشورت با اميرالمؤمنين
   ورومان ام، ابوبكر، 6در حضور چهار نفر يعنی پيامبر اكرم  ابوبكردر منزل ، عائشه

                                                 
  .٢٣١، ص٩؛ مجمع الزوائد، ج١٢٠، ص٢٣. معجم الکبير طبرانی، ج ١١
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تناقضات ديگر كه در گذشته ... و 6در منزل خود پيامبر و يا  نازل شدالمؤمنين عائشه ام
  . اشاره شد
ی كه اين در زمانومان رما . ...و خبر را از مادرم سؤال كردم: گفته شدهكه ايناما . ١٤

 ٦ يا ٥ يا ٤سال در . از دنيا رفته بوده استظاهرا اند داستان را برای آن زمان در نظر گرفته
 » ٢٧٦ص ، ٨ج ، طبقات ابن سعد« به نقل از »۳۹۲ص ، ۸ج ، ابن حجر االصابه«. مرده بود

، ذيب الكمالته«مزی در  و ؛»٥٨٣ص، ٥ ج، اسد الغابه«در اثير  و ابن؛ خطيب و ابوعمر و
  . اندچنين گفتهزبير بن بكار نيز  و اقدىو ».٣٥٨ص ، ٣٥ ج

به  6 اكرم مسروق پس از رحلت پيامبرزيرا ؛ رومان صحيح نيستحديث مسروق از ام
  . رومان در آن زمان مرده بودام و مدينه آمده است

يب به بخاری ع: گويدمی» ٥١٦ص ، ٢ج ، الجمع بين رجال الصحيحين«شيبانی در  
را در صحيحش نقل كرده (در باره داستان افك) رومان اند كه حديث مسروق از امگرفته
  . وداز دنيا رفته ب 6 اكرم رومان در زمان حيات پيامبربدون خالف امزيرا ؛ است

 رومان مرسل استروايت مسروق از ام: رومان گفته استابن عبدالبر در شرح حال ام
  بخاری حديث افك را از: زركشی نيز گفته است. ده استشايد آن را از عائشه شني و
و . را مالقات نكرده استاو  مسروقولی ، نقل كرده است روايت مسروقرومان از ام

خطيب گفته . استو خطا  هموو اين ، رومانعن مسروق حدثنی ام: شده است گفته
 چگونهعيت واق جای تعجب است كه اين، رومان چيزی نشنيده استمسروق از ام: است

  ١٢. را خوب درك كرده استواقعيت  همانا مسلم اين و بخاری پنهان مانده است رایب
، كسی كه تهمت را زد؛ مسطح بن اثاثهو الذي تولى كبره حسان بن ثابت. ١٥
   ١٣.مسطح هستند و حسان

                                                 
  . ٣٧١. مقدمه فتح الباری، ص ١٢
  . ١٣٨، ص ٢٣. معجم الكبير، ج ١٣
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كسی كه تهمت را ؛ اصحابه الذين قالوا ما قالواو ذلك حسانو الذي تولى كبره
   ١٤ .بودندبش و اصحا زد حسان

حمنة بنت جحش و مسطح بن أثاثةو وكان ممن تولى كبره حسان بن ثابت
  در اين خبر ١٥؛يذيعهو كان يتحدث به عند عبد اهللا بن أبيو في آخرين ال يسمون

سند اين خبر صحيح .كردندشايع می و.. اين خبر را بين مردم پخش . حسان و: گويدمی
  . است

نيز و اين . زننده عبداهللا بن ابی بوده استتهمت: گويندكه در اخبار ديگر میحال آن
  . از تناقضات اين خبر است

لقد سئل عن ابن المعطل فوجدوه رجال حصورا ما : كانت عائشة تقولو. ١٦
سؤال ن اواز صف: گفتالمؤمنين پيوسته میام ١٦؛يأتي النساء ثم قتل بعد ذلك شهيدا

.  ...شودزنان همبستر نمیو با  كندكار نمیاش گیلت مردانآاو  متوجه شدند كه و شد
به چرا نين نسبت كه چسبب اين و نيز نقل شد» صحيح بخاری« قبال معنای اين سخن از

المؤمنين ماريه قبطيه بعدا در اصل داستان افك كه در مورد ام، استداده شده ن اوصف
 . روشن خواهد شد و بيان، است وارد شده

ابوداود از ابوسعيد خدری با سند صحيح : گويدحجر میابن اين در حالی است كه 
ن اوصف، ای رسول خداو گفت:  آمد 6به نزد پيامبر ن اوهمسر صف: روايت كرده است

ن اوكه صفحال آن و داشتی میروزه مستحباو  بدون اذنن اوانم صفزند (چون خمرا می
زد كه روزه كتك می و او را توانستاين علت نمی و به همبستر شوداو  خواست بامی

                                                 
  . ٢٦٩، ص ٢؛ تاريخ طبرى، ج ٧٧٠، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ١٤
؛ فتح البارى ٤٩٣١، ح ٣٣٧، ص ٨؛ مسند ابويعلى، ج ٣٢٤و ٢٢٥، ص ١. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ١٥

  . ٣٤٣، ص ٨ابن حجر، ج 
  . ٧٧٣، ص ٣؛ سبره ابن هشام، ج ٢٧٠، ص ٢؛ تاريخ طبرى، ج ٣٤٥، ص ١. تاريخ المدينة، ج ١٦
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حضرت به اين  و توانم صبر كنمنمی و هستمجوان  من مرد: نيز گفت 6پيامبر  و به ندارد
   )١٧.زن حق ندارد بدون اذن شوهرش روزه مستحبی بگيرد: مناسبت فرمودند

  چون از داستان اصلی اقتباس را داستان و اين  هيچ مشكلی نداشتهن اوپس صف
  . اندى را نيز به آن اضافه كردهمطلبلذا چنين ، اندكرده
  : اما در مورد بريره. ١٧

ی اما جاريه: گويدسپس می ١٨.بريره پس از فتح مكه به مدينه آمد: گويدذهبی می
كه در اكثر كتب تصريح شده آن (حال. غير بريره است، كه در داستان افك آمده است

  ).١٩ده استوهمين بريره ب آن جاريه كه
  ٢٠.بريره را عائشه پس از فتح مكه خريد :گويدابن قيم می

  . اساس بودن اين داستان استوجود بريره در اين داستان دليل بزرگ ديگری بر بی
  : وجود سعد بن معاذ در اين داستان

در بريره  شنيدن سخن و اسامه و Α اميرالمؤمنين مشورت باپس از  6 اكرم پيامبر ... .١٨
ها بنابر كه مالحظه كرديد پس از مشورت با اينچنان كهن(حال آ فرمودندمنبر به مردم 

- چه كسی مرا ياری می، ای مسلمين: برائت از افك نازل شد) هبرخی اخبار بالفاصله آي

س باشد او اگر از، كنم ای رسول خدامن ياری میو گفت:  سعد بن معاذ بلند شد. ..كند 
                                                 

؛ ٣٥٤، ص ٤؛ صحيح ابن حبان، ج ٢٤٥٩داود، ح ؛ سنن ابی١١٧٧٦، ح ٨٠، ص ٣. مسند احمد، ج ١٧
، ١٧١، ص ٥؛ سلسله احاديث صحيحه البانی، ج ١٥٩٤، ح ٦٠٢، ص ١المستدرك علی الصحيحين، ج 

اند. اين حديث ن صحيح دانسته، سند اين خبر را حاكم، البانی وشعيب ارنؤوط به شرط شيخي٢١٧٢ح
  بدون ذكر داستان صفوان از ابن عباس وابوهريره نيز روايت شده است. 

  . ٥٤، رقم ٣٠٣، ص ٢. سير اعالم النبالء، ج ١٨
 و ٢٦٣٧، ح ٩٣٢، ص ٢. صحيح بخارى، كتاب الشهادات، باب: ما جاء في البينة علی المدعی، ج ١٩

يح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث االفك وقبول ؛ صح٤٧٥٠و ٤١٤١، ح ١٥١٨، ص ٤ج  و ٢٦٦١
  ديگران.  و ٢٧٧٠، ح ٢١٢٩، ص ٤توبة القاذف، ج 

  . ٣٥٨، ص ٨. فتح الباری، ج ٢٠
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ر امری در موردش فرمودی از برادرانمان خزرج باشد هو اگر  گردنش را خواهيم زد
اين و در  صالح بود یپيش از آن مردو سعد بن عباده كه سيد خزرج بود. كنيماجرا می

به خدا سوگند : گفتسعد بن معاذ  و به بلند شد، پيروز گشتاو  زمان تعصب جاهلی بر
پس اسيد بن حضير . قدرت كشتنش را هم نداریو نخواهی كشتو او را ت، دروغ گفتی
، دروغ گفتی وبه خدا سوگند ت: سعد بن عباده گفت و به عد بن معاذ بلند شدپسر عم س

نزديك ، كنیمنافق هستی كه از منافقين دفاع می وهمانا ت، را خواهيم كشتاو  ماحتماً 
   ٢١. ...ها را آرام نمودندباألخره آن 6پيامبر و قبيله جنگ برپا شود وبود بين اين د

ه قبل از غزوه بنی مصطلق از عاذ مطرح شده است كدر اين خبر صحبت از سعد بن م
از منافقين دفاع او  به سعد بن عباده تهمت زده شده است كه و همچنين رفته است دنيا
   . ... و سعد بن معاذ را تكذيب كرده است و خودش نيز منافق است و كرده
جنگ  و از داستان بنى قريظه پسيك ماه ، هجری نجمپسال بن معاذ سعد : اوالً
قبيله به اين  وممكن است كه بزرگان د چگونه: ثانياً ٢٢.ه استاز دنيا رفتاق فتبه اخندق 

چرا ابن عباده از منافقين دفاع خواهد  و نفاق متهم كنند و به كذب راحتی يكديگر را
در اين خبر  وارد شده است. ور قوم خود بودند خيلی مدحركه س ومورد اين ددر  !؟كرد

اين داستان پس به احتمال زياد زيرا ؛ است دار جلوه داده شدهده خدشهچهره سعد بن عبا
  . دوم راه انداخته شده است واول  با خليفهاو  از بيعت نكردن

المؤمنين عائشه نازل شد ابوبکر گويد: وقتی برائت ام. در قسمت آخر حديث می۱۹
اين خبر نيز  ... .ازل شدآيه ن در مورد مسطح گفت: واهللا ديگر بر او انفاق نخواهم کرد و

  فقير بود، لذا ابوبکر به او انفاق ل ابوبکر ويمسطح فام. ۱اشکال دارد:  چند تناقض و

                                                 
 ٤١٤١و ٢٦٦١، ح ٩٤٢، ص ٢. صحيح بخاری، كتاب الشهادات، باب: تعديل النساء بعضهن بعضا، ج ٢١
، ٢١٢٩، ص٤ل توبة القاذف، ج ؛ صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث االفك وقبو٤٧٥٠و
  . ٢٧٧٠ح
  . ٥٦، رقم ٢٨١، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ٣٢١٢، رقم ٧٠، ص ٣. االصابه ابن حجر، ج ٢٢
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  اين خبر نيز دارای اسانيد متعدد از ٢٤. مسطح يتيمی بود در دامن ابوبکر.۲ ٢٣کرد.می
ه ابن شبه رجالش ثقات از رجال صحاح ستو سند تابعين است و از المؤمنين عائشه ام

اوال: اين تناقض است. ثانيا: مسطح آن زمانی که اين قصه را برای آن در نظر  هستند.
مسطح را گويا ابوبکر . ۳شود. سال داشته، پس به چنين فردی يتيم گفته نمی ۲۸اند گرفته

 تبکه خود ابوبکر بنابر اخبار صحيح مکحال آن با اين تصميم خواسته مجازات کند و
چنين تصميم را  چگونهجرمش کمتم از مسطح نبود، پس  مياهل سنت که آشنا شد

اگر مسطح چنين جرمی را مرتکب شده چندان سخت نيست، ولی ارتکاب  !گرفته است
را  6آن از جانب ابوبکر که پدر عائشه است خيلی شديد خواهد بود؛ زيرا او پيامبر اکرم

رده، حد جاری حتی تحريک کرده است که چرا بر دخترش که به آن حضرت خيانت ک
  ! دهد ومطالب ديگری که ذکر شدطالق نمیو يا کند نمی

اكثر صحابه به جز  و 6اكرم پيامبر، داستان نابر اينب: چه گذشت روشن شداز آن
اند زينب همه باور داشته و بريره، ابوايوب، زيد بن حارثه، سال داشت دوازدهاسامه كه 

  . كرده استرا كاری  سال داشت چنين دوازدهالمؤمنين كه كه ام
 دوازدهای كه بچهاند حال آنساله مشورت كرده دوازدهای با اسامه 6 اكرم پيامبر

  . كند كه زنا چيستساله درك نمی
اسامه كوچك و با  با پدر اسامه مشورت نكردهو يا  چرا حضرت با بزرگان صحابه

  ! اندمشورت كرده
اند كه دختر باور كرده 6پيامبر اکرم هارأس آنو در  ی اسالمیاكثر جامعه چگونه
  ! كرده استرا ساله چنين كاری  دوازده

  ممكن است  چگونه، استسلمه در اين سفر حضور داشته المؤمنين اموقتی ام

                                                 
  . صحيح بخاری، صحيح مسلم، و... . ٢٣
، ١٨؛ تفسير طبرى، ج١٥٠و ١٤٩و ١٠٨، ص٢٣؛ معجم الكبير، ج٣٢٧، ص١. تاريخ المدينه، ج٢٤
  . ٣١، ص٥؛ در المنثور، ج١٣٨ص
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  ! كسی متوجه نشود و جا بمانداز قافله  المؤمنين عائشهام
ر خود را ساله دخت دوازده و كوچكمادر عائشه به حد اسامه  و پدر حتی چگونه
  . انديقين كردهاو  اند كه به خيانتنشناخته
. چرا و به چه هدف چنين چه دليل بريره سزاوار كتك خوردن بوده است و به چگونه

  ! ؟اندنسبت داده Αبه اميرالمؤمنينرفتار ناروا را 
توهين را در آن  و اين داستان را چه كسی درست كرده است كه اين همه تناقض

كنند از عائشه كه سوگند ياد می 6 اكرم پيامبر چگونه! وجه آن نشده استمت و جای داده
چرا اگر ! اند كه عائشه چنين كاری را كرده استباز يقين داشته، اندجز خوبی نديده

-باور نمیاو  رومان باز به سخنام و ابوبكر و 6 اكرم عائشه سوگند هم ياد كند پيامبر

  را شايع او  حرف و بن ابی منافق باور كردهمسلمين به سخن ا چگونه! اندكرده
ج او از آن درو پس  در اين غزوهاو  در حالی كه، اندشدهجمع میاو  منزلو در  اندكرده

ای كه اين داستان به حسب ظاهر غزوه و  سلمهاموجود  چرا محدثين به. ذلت قرار گرفت
  ! اندتصريح نكرده، است در آن رخ داده

 دارد كه ما تنها برخی را ذكر كرديموجود  ديگر در متن اخباروان فراالبته تناقضات 
   .کنيمهمين مقدار اکتفا می و به

  آيات قرآن و اما اصل داستان افك
فوقع  :معها ابن عم لها قالتو 6أهديت مارية إلى رسول اهللا: عن عائشة قالت

 أهل اإلفكفقال : فعزلها عند ابن عمها قالت: قعة فاستمرت حامال قالتو عليها
كانت أمه قليلة اللبن فابتاعت له و لد غيرهو من حاجته إلى الولد ادعى: الزورو

فدخل به على النبي : ضائنة لبون فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه قالت عائشة
ال و: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه قال: كيف ترين فقلت: ذات يوم فقال
بلغ و: ما أرى شبها قالت: من الغيرة أن قلت فحملني ما يحمل النساء: الشبه قالت
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خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن : ما يقول الناس فقال لعلي 6رسول اهللا
في حائط على نخلة يخترف رطبا  وفانطلق فإذا ه: جدته قالتو عم مارية حيث

 وفسقطت الخرفة فإذا ه: معه السيف استقبلته رعدة قالو فلما نظر إلى علي: قال
: گويدالمؤمنين عائشه میام ٢٥؛جل له ما للرجال شيء ممسوحو يخلق اهللا عزلم 
حامله  6ماريه از پيامبر. حاضر بودپسر عمش نيز او  دادند همراه 6ماريه را به پيامبر وقتی
را مال خودش  فرد ديگرفرزند ، نياز به فرزند دارد 6پيامبر چون: افك گفتند و اهل شد
 وبر و اين شمشير را بگير: حضرت به علی فرمود. رسيد 6پيامبرخبر افك به ... خواندمی

در حالی پيدا كرد كه و او را  علی رفت. گردن پسر عم ماريه را هرجا پيدا كردی بزن
 شمشير است لرزهاو  ديد كه همراه و چون به علی نگاه كرد. چيندخرما میباالی درخت 

گی لت مردانهآاو  گهان مشخص شد كهستش افتاد ناخرما از د و را فرا گرفتاو  ترس و
  . ندارد

اند جز اين سند ثقه و رجال انددر مورد سند اين خبر سكوت كردهو ذهبی  حاكم
 . معنای اين خبر ثابت استولی ، ضعيف استو او  سليمان بن ارقم

أكثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها : علي بن أبي طالب قال
جدته و فخذ هذا السيف فانطلق فإن: 6ا فقال رسول اهللايختلف إليهو يزورها

أكون في أمرك إن أرسلتني كالسكة  ،يا رسول اهللا: قلت: عندها فاقتله قال
المحماة ال يثنيني شئ حتى أمضي لما أمرتني به أم الشاهد يرى ما ال يرى 

الشاهد يرى ماال يرى الغائب فأقبلت متوشحا السيف : 6الغائب قال رسول اهللا
فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما رآني عرف أني أريده فأتى نخال فرقي 

ما له مما  فيها ثم رمى بنفسه على قفاه ثم سال برجليه فإذا به أجب أمسح
الحمد هللا الذي صرف : فأخبرته فقال 6ال كثير فأتيت رسول اهللاو للرجال قليل

                                                 
  . ٦٨٢١، ح ٤١، ص ٤. المستدرك علی الصحيحين، ج ٢٥
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پسر عم  و ه مادر ابراهيمدر مورد ماري: گويدمی 6اميرالمؤمنين ٢٦؛عنا أهل البيت
ماريه بازديد  وبه زيارت  كه پسر عمشزيرا ؛ كردندوارد  مردم بسيار تهمتاو  قبطی
نزد ماريه يافتی را او و اگر  شمشير را بگير اين: فرمود منبه  6اكرم پيامبر. رفتمی

ند يبشاهد چيزی را میو يا  چرا اجرا كنم و امر شما را بدون چون: من گفتم. بكش
پس . نديبند كه غائب نمیيبشاهد چيزی را می: حضرت فرمودند. نديبه غائب نمیك

مرا ديد وقتی ، در نزد ماريه يافتمو او را  دمنموحركت و من شمشير را برهنه كرده 
خود را از آن و سپس  پس به درختی پناه برد، خواهمرا میاو  متوجه شد كه من

حضرت  و رساندم 6خبر را به پيامبر ، داردلت مردانه نآاو  ديدم كه و من انداخت
  . ديخيانت را از ما اهل بيت برگردان و حمد خدا را كه تهمت: فرمود

  . ابن حجر سند اين خبر را حسن دانسته است: متقی هندی گفته است
اذهب : لعلى 6 لد رسول اهللا فقال رسول اهللاو عن انس ان رجال كان يتهم بام

اخرج فناوله : في ركى يتبرد فيها فقال له على وذا هفاضرب عنقه فاتاه على فإ
: فقال 6مجبوب ليس له ذكر فكف على عنه ثم اتى النبي ويده فاخرجه فإذا ه

مردی به مادر فرزند پيامبر : گويدانس می ٢٧؛له ذكر انه لمجبوب ما، يا رسول اهللا
 رفتوی  راغعلی به س. را بزناو  گردن و وبر: حضرت به علی فرمودند. متهم بود 6

لت مردانگی آاو  ديد كه و را بيرون كشيداو  دستشو با  در چاهی پيدا كردو او را 
   .خبر داد 6پيامبر  و به برگشت، ندارد

كه مالحظه كرديد اين چنان و اندزهری نقل كرده و اين خبر را از انس ثابت بنانی
» االصابه«بنابر نقل عمرو بن عبداهللا  و انسو عائشه المؤمنينام و Αخبر از اميرالمؤمنين

                                                 
، با دوسند؛ تاريخ الكبير ٢١٥، ص ٨؛ طبقات الكبری ابن سعد، ج ٢٣٦، ص ٣. تاريخ ابن عساكر، ج ٢٦

  به نقل از بزار وابن جرير و... .  ١٣٥٩٣، ح ٥سند؛ كنز العمال، ج  با دو ٥٣٨رقم  ١٧٧، ص ١بخاری، ج 
؛ مسند ٢٧٧١، ح ٢١٣٩، ص ٤من الريبة، ج  6، باب براءة حرم النبي . صحيح مسلم، كتاب التوبة٢٧

  . ٦٨٢٤؛ المستدرك علی الصحيحين، ح ١٤٠٢١، ح ٢٨١، ص ٣احمد ج 
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لت مردانه نداشتن كنيد كه آهمچنين مالحظه می. است اتمسلمو از  روايت شده است
گرچه در كتب اهل سنت به نزول آيات افك در . نيز از اين خبر اقتباس شده استن اوصف

كتب و در  دهدبه آن شهادت میولی واقعيت ، مورد ماريه قبطيه تصريح نشده است
تصريح شده است كه آيات سوره نور  Γبيت و اهل Αاز اميرالمؤمنين Γاهل بيتمكتب 

  ١.شده است نازل المؤمنين ماريهبرائت ام و در مورد اين داستان

 ای تيممنزول آيه

في بعض أسفاره حتى إذا كنا  6خرجنا مع رسول اهللا: عن عائشة أنها قالت. ١
أقام و على التماسه 6رسول اهللابذات الجيش انقطع عقد لي فأقام او  بالبيداء

أال ترى : ليس معهم ماء فأتى الناس أبابكر فقالواو ليسوا على ماءو الناس معه
ليس معهم و ليسوا على ماءو بالناس معهو 6ما صنعت عائشة أقامت برسول اهللا

حبست : اضع رأسه على فخذي قد نام فقالو 6اهللاو رسول  بكروفجاء أب؟ ماء
قال ما و فعاتبني: ليس معهم ماء قالتو ليسوا على ماءو الناسو 6رسول اهللا 

جعل يطعنني بيده في خاصرتي فال يمنعني من التحرك إال و شاء اهللا أن يقول
حتى أصبح على غير ماء  6على فخذي فنام رسول اهللا  6مكان رسول اهللا 

آل  ما هي بأول بركتكم يا: أسيد بن الحضير فقالفأنزل اهللا آية التيمم فتيمموا 
همراه  ٢؛فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته: أبي بكر فقالت عائشة

به بيدا يا ذات و چون در برخی از سفرهای آن حضرت خارج شديم  6همراه پيامبر 
 فجوی آن توق وجست  جهت 6پس پيامبر ، ند من گم شدبالجيش رسيديم گردن

حالی كه همراه خود آب در نيز همراه آن حضرت توقف نمودند و مردم كردند 
                                                 

  وديگران.  ٢٢٠، ص ٩؛ تفسير طبرسى، ج ٩٩، ص ٢. تفسير قمى؛ ج ١
، ٤٦٠٧ ،٤٥٨٣، ٣٧٧٣، ٣٦٧٢، ٣٣٦و ٣٣٤، ح ١٢٧، ص ١باب: ج  - ١. صحيح بخاری، كتاب التيمم، ٢

٦٨٤٥، ٦٨٤٤، ٥٨٨٢، ٥٢٥٠، ٥١٦٤، ٤٦٠٨، ٤٦٠٧ .  
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  را مگر عائشه : گفتند ومردم به نزد ابوبكر آمدند . نداشتند
ابوبكر به نزد من ؟ هرا در حالی كه آب ندارند نگه داشتو مردم  6نی كه پيامبر يبنمی

 6: پيامبر گفت، خوابيده بودوسرش را به پای من گذاشته  6آمد در حالی كه پيامبر 
و هر پس مرا مذمت نمود ، ها آب نيستحالی كه همراه آن را نگه داشتی درو مردم 

به اين  مولی من حركت نكرد، زدچه خواست گفت در حالی كه با دستش مرا می
كه صبح نمود خوابيد تا اين 6پس پيامبر . در فخذ من خوابيده بود 6جهت كه پيامبر 

تيمم مردم و ای تيمم را نازل فرمود پس خداوند آيه، در حالی كه آب نداشت
 ولين بركت شما نيست ای خاندان ابوبكر او اين: اسيد بن حضير گفتونمودند 

گردنبند را در زير  وپس مركبی را كه من در آن بودم حركت داديم : عائشه گفت
  .آن پيدا كرديم

گردندند را از زير  و همچنيننماز خواندند  وتيمم نمودند  وبنابر اين خبر آيه نازل شد 
كه در داستان افك نيز پيدا كردند چنانمركب حركت دادن  ونزول آيه ز پس ا بمرك

  .گردنبند را به همين شكل پيدا كردند
أنها استعارت من أسماء قالدة فهلكت : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ٢

ليس معهم ماء فصلوا و رجال فوجدها فأدركتهم الصالة 6فبعث رسول اهللا 
: فأنزل اهللا آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة 6فشكوا ذلك إلى رسول اهللا

للمسلمين و جزاك اهللا خيرا فواهللا ما نزل بك أمر تكرهينه إال جعل اهللا ذلك لك
گم شد پس و آن گردنبند اسماء را به امانت گرفت عائشه  المؤمنينام ١؛فيه خيرا

موقع نماز . يدا كردمرد آن را پو آن مردی را برای پيدا كردن آن فرستاد  6پيامبر 
از اين داستان بر پيامبر . نماز خواندند وشد در حالی كه آب نداشتند پس بدون وض

اسيد بن حضير به  وای تيمم را نازل فرمود شكايت كردند پس خداوند متعال آيه 6

                                                 
  .٣٣٦ح  ١٢٨، ص ١وال ترابا، ج  . صحيح بخارى، كتاب التيمم، باب: اذا لم يجد ماًء١
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-مگر اين، مد كه از آن كراهت داشته باشیپيش نيا وهيچ امری برای ت: عائشه گفت

   .مسلمين خير قرار دادو وبرای ت ن راكه خداوند آ
يك آن  وآيه پس از نماز خواندن بدون وض، كنيدكه مالحظه میدر اين خبر چنان

  .پس از پيدا كردن گردنبند نازل شده است و همچنينمرد 
في طلبها  6هلكت قالدة ألسماء فبعث النبي: هشام عن أبيه عن عائشة قالت. ٣

هم على و لم يجدوا ماء فصلواو ضوءو ليسوا علىو رجاال فحضرت الصالة
المؤمنين چنين روايت كرده عروه از ام ١؛ضوء فأنزل اهللا يعني آية التيممو غير
مردانی را برای پيدا كردن  6گردنبندی كه مال اسماء بود گم شد پس پيامبر : است

آب پيدا  و نهداشتند  وها نه وضآن فرستاد پس زمان نماز فرا رسيد در حالی كه آن
  . ای تيمم را نازل فرمودپس خداوند آيهسنماز خواندند  وپس بدون وض، كردند

  پيدا کردن گردنبند فرستادند.در اين خبر بر خالف حديث قبلى جمعى را حضرت براى 
أنها استعارت من أسماء قالدة فهلكت فأرسل : هشام عن أبيه عن عائشة. ٤

ضوء و الصالة فصلوا بغيرناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم  6رسول اهللا
جزاك : شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير 6فلما أتوا النبي

جعل و اهللا خيرا فواهللا ما نزل بك أمر قط إال جعل اهللا لك منه مخرجا
در اين حديث از عروه اين عبارت به عبارت فوق اضافه شده  ٢؛للمسلمين فيه بركة

 وخدا به ت: اسيد بن حضير گفتو.. .ا كردن آن فرستادندمردانی را برای پيد: است
كه خداوند برای پيش نيامد مگر اين وواهللا هيچ اتفاقی در مورد ت، جزای خير بدهد

  .به سبب آن بركت قرار داد برای مسلمينوخروجی قرار داد  از آن راه وت

                                                 
  . ٤٥٨٣، ح١٦٧٤، ص ٤وان كنتم مرضی او علی سفر، ج «. صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب: قوله ١
 ٥١٦٤، ح ١٩٨١، ص ٥للعروس وغيرها، ج  . صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب: استعارة الثياب٢
  .٣٦٧، ح ٢٧٩، ص ١؛ صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، ج ٣٧٧٣و
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 ،أسيد بن حضير، 6 اهللابعث رسول : عن عائشة قالتهشام عن عروة . ٥
فحضرت ، يطلبون قالدة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته، أناسا معهو

فذكروا ذلك ، ضوءو فصلوا بغير، لم يجدوا ماءو، ضوءو ليسوا علىو، الصالة
فواهللا ما نزل . جزاك اهللا خيرا: فقال لها أسيد. فنزلت آية التيمم، 6لرسول اهللا

باز عروه چنين  ١؛خيراللمسلمين فيه و بك أمر قط تكرهينه إال جعل اهللا لك
برای پيدا كردن گردنبند عائشه او  مردانی را همراه واسيد  6پيامبر : كندروايت می
جای گذاشته بود وآن را در منزلی كه فرود آمده بودند فراموش كرده  كه فرستاد

، ١١ج ، سير ذهبى«در حاشيه ارنؤوط  و شعيب البانى.  ...پس وقت نماز رسيد و
  . اندصحيح دانستهحديث را سند اين » ٤٦٨ص

  که گم شده باشد.گردنبند فراموش شده بود نه اينبنابر اين خبر 
 حتى إذا كنا بتربان بلد بينه 6أقبلنا مع رسول اهللا: قالت عائشةعن ابن الزبير . ٦
انسلت قالدة من ، ذلك من السحرو بلد الماء به وهو، أميالو بين المدينة بريدو

ليس مع و، اللتماسها حتى طلع الفجر 6لي رسول اهللافحبس ع، فوقعت، عنقي
في كل : قالو. التأفيفو فلقيت من أبي ما اهللا به عليم من التعنيف. القوم ماء

، فتيمم القوم، فأنزل اهللا الرخصة في التيمم .بالءو سفر للمسلمين منك عنا
 اهللا ماو: يقول أبي حين جاء من اهللا من الرخصة للمسلمين: قالت. صلواو

ماذا جعل اهللا للمسلمين في حبسك إياهم من  !علمت يا بنية إنك لمباركة
آمديم  6ه پيامبر اهمر :المؤمنين چنين نقل كرده استابن زبير از ام ٢؛اليسرو البركة

(صبح) زمان سحری و آن  چند ميل مانده بودو مدينه چون به شهر تربان كه بين آن 
به خاطر من جهت پيدا  6ی گم شد پس پيامبر گردنبند از گردنم به طور ناگهان، بود

                                                 
  . ٣٢٣، ح ١٧٢، ص ١. سنن نسائى، ج ١
  . ٢٦٣٨٤، ح ٢٧٢، ص ٦. مسند احمد، ج ٢
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از پدرم  و منآب نداشتند و مردم كه فجر طلوع نمود كردن آن توقف نمود تا اين
برای  ودر هر سفری به سبب ت: پدرم گفت و داند كه چه قدر سرزنش ديدمخدا می

مم تيو مردم ای تيمم را نازل فرمود پس خداوند آيه. رسدسختی می ومسلمين بالء 
به خدا : گفت(كرارا) می مای تيمم نازل شد پدروقتی آيه، نماز خواندندونمودند 

راحتی  وخداوند چه بركت ، مبارك هستی ودانستم ای دختر كه تسوگند من نمی
 و شعيباسناد اين خبر صحيح است  .قرار داد وداری تبرای مسلمين به سبب اين نگه

  ارنؤوط سند آن را حسن دانسته است.
اساسی اين متعدد موجود است كه به بیروشن  آثار و ر اين حديث تناقضتاتد

  : دهندهی میاداستان گو
در غزوه بنی گويا كه در مورد حديث افك اشاره شد اين داستان نيز چنان. ١

 دو مرتبهبند در يك سفر ممكن است كه يك گردن چگونه ١.مصطلق اتفاق افتاده است
  ! را نقل نكندمؤمنين آنالكسی جز ام و ات پيش آيداتفاقو چنين  مفقود گردد

كه آثار كذب در اين داستان برای خواننده روشن نگردد در اين به خاطر اين. ٢
  ! انداند تصريح نكردهكه در آن اين اتفاق را در نظر گرفته ایبه غزوه، داستان نيز محدثين

وی ج و سته شبانه به جشود كه گروهی از صحاباز اين روايات استفاده می. ٣
 خابيده بود 6پيامبر: گويدمیزيرا ؛ اندشبانه مشغول اين كار شده و بند فرستاده شدهگردن

   ... .و بلند شد در حالی كه آب نداشتخواب صبح از  و
  . در منزلی جای گذاشته بوداز روی فراموشی بند را ردنگ. ٥. بند گم شدگردن. ٤
خواستند حركت وقتی  بند پس از نزول آيهگردن. ٧. بند را پيدا كردندگردن. ٦

  ).اندهنقل كردكه در داستان افك نيز چنين زير مركب پيدا شد (چناننند از ك

                                                 
  ؛ طبقات ابن سعد. ٤٢٦، ص ٢. مغازی واقدی، ج ١
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پس از پيدا . ٩. نماز خواندندو سپس ود آيه تيمم نازل شد تيمم كردند آب نب. ٨
از  6 اكرم امبرپي و به نماز خواندند وضو نداشتند بدون وضو و بند چون آبكردن گردن

  . سپس آيه تيمم نازل شد، شكايت كردندوضع  آن
ابوبكر . ١١. نمودبازگو المؤمنين برای مسلمين را اموجود  اسيد مبارك بودن. ١٠

  ١.را گفتند اين سخن مردم، بنابر روايت طبری. ١٢. نمودبازگو را آن
بدون تحرك خابيده  و در حالت نشستهو يا  المؤمنين بايد كل شب را نخابيدهام. ١٣
  ! چه حالو در  سلمه آن شب كجا بودالمؤمنين امام. ١٤. باشد

برای پيدا كردن آن  و استعاره شود داشت كهقدر ارزش بند آنگردنآيا . ١٥
  ! تلف كنندوقت  مردانی
ها فاقد نزد آنو يا  چنين داستانی از ديگر حاضرين مخفی مانده است چگونه. ١٦

  . اندنكردهبازگو آن را  بوده است كه تاهمي
تيمم وارد ای آيهدر مورد نزول  نيز اخبار ديگر، ناقضاتت و اشكاالت بر اينمضافاً 

 :داردتفاوت شده است كه با خبر فوق 

ياأسلع : فقال لي ذات ليلة: أرحل له قالو 6كنت أخدم النبي: األسلع قال. ١
 Αأتاه جبريلو ساعةيا نبي اهللا أصابتني جنابة فسكت : قم فارحل لي فقلت
 رحلت لهو فأراني كيف أمسح فمسحت 6فدعاني النبي: بآية الصعيد قال

به : گويداسلع می ٢؛أسلع فاغتسل قم يا: صليت فلما انتهى إلى الماء قال ليو
خواستند سفر كنند مركب آن حضرت را آماده میو چون  كردمخدمت می 6پيامبر 
. آماده ساز را مركبم و وای اسلع بلند ش :آن شب حضرت به من فرمودند. كردممی

پس حضرت مقداری سكوت اختيار ، ای رسول خدا به من جنابت رسيده: من گفتم
                                                 

  . ١٤٩، ص ٥. تفسير طبری، ج ١
تفسير ؛ ١٥٠، ص ٥تفسير طبرى، ج ؛ ١١٣، ص ١معانى االثار، ج ؛ ٦٥، ص ٧ج  . طبقات ابن سعد،٢

  .٢٦٢و  ٢٦١، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ١٢٢، رقم ٢١٢، ص ١االصابه، ج؛ ٤٣٢، ص ٣ثعلبى، ج 
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پس حضرت به من ، ای تيمم را نازل فرمودجبرئيل به آن حضرت آيه وكردند 
نماز خواندم پس وقتی حضرت به  وتيمم نمودم  و منكيفيت تيمم را نشان دادند 

  . غسل نما و وای اسلع بلند ش: من فرمودند آب رسيدند به
  اين حديث با سه سند روايت شده و سند ثعلبى صحيح است.

 ابتلـوا  ثم فيهم، ففشت جراحة 6 اهللا رسول أصحاب أصاب: قال... إبراهيم عن. ۲
 جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن« :فنزلت ،6 النبي إلى ذلك فشكوا بالجنابة،
گرفتـار   6گويد: اصحاب پيـامبر  ابراهيم نخعی می ١؛كلها اآلية ،»الغائط من منكم أحد

شـکايت   6جراحت شدند و در همان حال جنب شدند، پس از حال خود به رسول خـدا  
کردند، پس آيه تيمم نازل شد. اين سند مرسل و راويانش ثقه هستند جز محمد بن جـابر  

  و او صدوق است.
  در حديث معروفی چنين وارد شده است:

موسى األشعري فقال له أبيوكنت جالسا مع عبد اهللا : عن شقيق قال .٣
. يصليوأن رجال أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم  وموسى لوأب

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا { فكيف تصنعون بهذه اآلية في سورة المائدة
ماء أن هذا ألوشكوا إذا برد عليهم الفبرخص لهم  وفقال عبد اهللا ل. طيبا}

موسى ألم تسمع وفقال أب. قال نعم؟ إنما كرههم هذا لذاوقلت . يتيمموا الصعيد
في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت  6قول عمار لعمر بعثني رسول اهللا

إنما يكفيك أن تصنع : فقال 6في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي 
 م مسح بها ظهر كفه بشمالهفضرب بكفه ضربة على األرض ثم نفضها ث. هكذا

أفلم تر عمر لم يقنع : فقال عبد اهللا. ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجههاو 

                                                 
  . ١٤٩، ص ٥تفسير طبرى، ج . ١
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ابوموسی نشسته بودم ابن مسعود  وهمراه ابن مسعود : گويدشقيق می ١؛بقول عمار
اگر مردی يك ماه هم آب پيدا : گفتاو  دانست ابوموسی بهكه تيمم را جائز نمی

كنيد كه خداوند در سوره مائده با اين آيه چه می !نماز خواند وكند نكرد نبايد تيمم 
او  ابن مسعود به. »پس اگر آب پيدا نكرديد با خاك پاك تيمم كنيد«: فرمايدمی

ها به اجازه داده شود پس هر وقت آب سرد شد آن عمل اگر به مردم اين: گفت
نشنيدی كه به عمر (كه در مگر سخن عمار را  :ابوموسی گفت. كننديمم اكتفا میت

مرا (همراه تو) به  6پيامبر : صورت عدم وجود آب نماز نخوانيد گفته بود) گفت
 تمن خود را به خاك پر (ما) جنب شدم (شديم) و منای) فرستاد حاجتی (به غزوه

را به و آن اين كار را نكردی)  ومانند جنبنده خود را به خاك ماليدم (ولی ت وكرده 
-كافی بود كه كف دستت را به زمين می: حضرت فرمودند ونمودم ازگو ب 6پيامبر 

مالدی دست چپ كف دستانت را می وپشت دست راست  وصورت  و بهزدی 
مگر : ابن مسعود به ابوموسی گفت. عمال اين دستور را نشان دادند) 6(حضرت 

  .نديدی كه عمر به اين سخن عمار قانع نشد
اگر اين : زيرا؛ شودمی استفادهحديث مورد بحث  اساس بودناز اين خبر نيز بی

ای تيمم در نازل شدن آيهبودن ای مريسيع باشد كه باطل غزوه وداستان قبل از سال ششم 
، بيشتر نخواهد بودبيان  وجای بحث  وبوده خيلی روشن ، در آن غزوهداستان مورد بحث 

تفاق افتاده باشد باز به بی مريسيع ا اگر فرض شود كه داستان عمار پس از غزوه و اما
افتاده  اتفاق بزرگداستان اگر چنين زيرا ؛ كنداساس بودن حديث مورد بحث داللت می

 وبا حكم تيمم آشنا شده بودند قطعاً ، شده بودند ودر ر ومسلمين با چنين مضيقه ر وبود 

                                                 
 ؛ صحيح مسلم، كتاب٣٤٧، ح ١٣٣، ص ١. صحيح بخاری، كتاب التيمم، باب: التيمم ضربة، ج ١

، ٤؛ مسند احمد، ج ١٨٣، ص ١شيبه، ج ؛ مصنف ابن ابی٣٦٨، ح ٢٨٠، ص ١الحيض، باب التيمم، ج 
  . ١٨٣٥٤، ح٢٦٤ص 
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خود ، ستانن دااز آ بن خطاب عمر وابن مسعود ، سابقين از صحابه مانند عمار عدم اطالع
  . مده استبر اين است كه چنين اتفاقی پيش نيانيز گواه 

  بخاریتناقض ديگر  و» بسم اهللا«حكم 
(كانوا عمر وأبي بكر و 6النبي(ان) صليت مع (خلف) : عن انس قال

بسم اهللا «لحمد هللا رب العالمين ال يذكرون عثمان فكانوا يستفتحون باويفتتحون) 
با رسول : گفته است انسگويا  ١؛ال في آخرهاوائة القراول  في »الرحمن الرحيم

 »الحمد هللا رب العالمين«ها نماز را با عثمان نماز خواندم وآنوعمر وابوبکر و 6خدا
  .گفتندرا نمی »الرحمن الرحيم بسم اهللا« وکردند شروع می

اساس بی وموضوع قطعاً اين حديث دهند كه حتی متواتر گواهی می وفراوان اخبار 
هم با احاديث  ومخالف است وارد شده خود انس از هم احاديث فراوانی كه و با ت اس

راوی آن تنها زيرا ؛ از حيث سند نيز اين حديث ضعيف است و همچنينديگر صحابه 
كه حكم  روايت كرده» معنعن«يث را از انس حدو اين مدلس است او  وقتاده است 

جا نيز روشن است كه در اين خبر اين همچنين آثار وضع از. ضعيف را دارد ومنقطع 
شود كه اين خبر را دشمنان اين استفاده میو از ذكر نشده است ×  اسم اميرالمؤمنين

  .اندآن حضرت وضع كرده
بخاری در اين موضوع نيز باز در كه  بدانيمالبته قبل از بررسی اين حديث بايد 

  : كرده استحديثی نيز روايت و چنين  صحيحش دچار تناقض ديگر شده
 كانت مدا ثم قرأ: فقال؟ 6سأل أنس كيف كانت قراءة النبي : عن قتادة قال

قتاده  ٢؛يمد بالرحمن ويمد بالرحيموبسم اهللا الرحمن الرحيم} يمد ببسم اهللا {

                                                 
؛ صحيح مسلم، كتاب ٧٤٣، ح ١٥٩، ص١. صحيح بخاری، كتاب االذان، باب: ما يقول بعد التكبير، ج ١

 و... . ٣٩٩، ح ٢٩٩، ص ١الصالة، باب حجة من قال ال يجهر بالبسملة، ج

؛ المجموع نووی، ٥٠٤٦، ح ١٩٢٥، ص٤. صحيح بخاری، كتاب فضائل القرآن، باب: مد القراءة، ج ٢
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 6حضرت: انس گفت؟ بود چگونه 6از انس سؤال شد كه قرائت پيامبر : گويدمی
را » بسم اهللا«را خواند » الرحمن الرحيم بسم اهللا«و سپس كردند كشيده قرائت می

  .كشيدرا می» الرحيم« وكشيد را می» الرحمن« وكشيد می
، شويميادآور می. شكار شده استجا نيز دچار تناقض آبخاری در اينپس امام 

ذكر كرديم اين در پاورقی برای اين حديث » صحيح بخاری«تمام مصادری كه غير از 
يا به آن  و همچنيناند ذكر كرده، در نماز» بسم اهللا«جهر به  حديث را در ضمن احاديث
  .اندبه مورد استدالل قرار گرفتن آن تصريح كردهو يا اند در اين موضوع استدالل كرده

كه قتاده خبر كه بر بی اساسی  بن مالك از انس قبل از اشاره به احاديثیهم اكنون 
اضطراب  واهل سنت را در بی اساسی  نظر علمای، دهندشهادت می، ستمورد بحث ما

  كنيم:خبر قتاده ذكر می آن
که احاديث است ابومحمد مقدسی گفته : گويدمیديث انس حمورد اين نووی در 

که ابن عبدالبر اختيار کرده که چه آن: کالم در باره آن است وتأويل  گونهانس پنج 
ختالف الفاظ روايات از انس ا استدالل به اين احاديث جائز نيست به خاطر اضطراب و«

ا الحمد هللا رب العالمين نماز را ب: گويدیک مرتبه ميزيرا ؛ همراه با اختالف معانی آن
من «گويد باز می »گفتندبسم اهللا را بلند نمی«: گويديک مرتبه می، کردندشروع می

به وقتی يک مرت »خواندندآن را نمی«گويد يک مرتبه می و »نشنيدم که آن را بخوانند
رسيم پس به اين نتيجه می »مفراموش کرد وپير شدم «در اين باره پرسيدند گفت او  از

همه  وداد  ترجيحگری يشود يکی را بر دنمی وکه اين احاديث با هم اختالف دارند 
نقل  »معالم السنن«که خطابی در  گونهبن حنبل نيز همان احمد . کنندها سقوط میآن

بن خديج در باره مزارعه به خاطر اضطرابش همين حديث رافع ، در مورد استکرده 

                                                                                                                            
؛ نيل االوطار، ١٧، ص١؛ فتح القدير شوكانی، ج ٤٦٣، ص ٤؛ البدايه والنهايه ابن كثير، ج ٣٤٧، ص ٣ج 
  . ٢٣٨، ص ٤؛ عون المعبود، ج ٢٣٤، ص ٢ج 
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   ١.حکم را کرده است
همچنين در اين : ويدگمی، جواب بر آن وفخر رازی پس از نقل حديث انس 

بسم «هميشه در بلند گفتن ×  اين که علیو آن حديث انس يک تهمت ديگری است 
مت به دست بنی اميه رسيد خيلی کرد پس وقتی حکوزياده روی می »اهللا الرحمن الرحيم

 و »بسم اهللا الرحمن الرحيم«زياده روی کردند در منع از با صدای بلند گفتن  وسعی 
شايد انس از بنی اميه ترسيد . بود×  باطل کردن آثار علی وها از بين بردن مقصود آن

شک  اينما در چيزی هم شک کنيم در و اگر . اين خاطر سخنانش مضطرب است و به
  بين سخن علی بن وابن مغفل  وهرگاه بين سخن امثال انس  رد كهيم کخواهن

به درستی که ، تا آخر عمر بر آن سخن باقی مانداو  واقع شد که یاختالف×  طالبابی
پيشوا قرار  وکه علی را در دينش امام و هر .. .اوالتر است وپيروی از سخن علی برتر 

  ٢. نگ زده استدر دينش به عروت الوثقا چحتماً دهد 
به خاطر دشمنی با بنی اميه بايد گفت كه ، پس بنابر اين تصريح فخر رازی

برای روشن شدن اين مدعا يک . انداندازی كردهراهچنين حديثی را ×  اميرالمؤمنين
نی با امير به خاطر دشم 6مخالفت معاويه با سنت مسلم پيامبر اكرم  واز دشمنی  نمونه

  را ذكر خواهيم كرد: 6طالبالمؤمنين علی ابن ابی

  × به خاطر دشمنی با اميرالمؤمنين 6پيامبرترک سنت  معاويه و
مالي ال أسمع ! يا سعيد: كان ابن عباس بعرفة فقال: عن سعيد بن جبير قال

فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: . يخافون معاوية: فقلت؟ الناس يلبون
هم العنهم فقد تركوا السنة من الل، رغم أنف معاويةن او ، لبيك أللهم لبيك

×  من بغض علي: قال السندي في تعليق سنن النسائيو(. ×بغض علي 

                                                 
 . ١٥٢، ص ٣. المجموع نووی، ج ١

  . ١٠٧و ١٠٥، ص ١خر رازی، ج . تفسير ف٢
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سعيد  ١؛)كان يتقيد بالسنن فهؤالء تركوها بغضا له وأي وه، أي ألجل بغضه
چه شده که مردم تلبيه  !ای سعيدو گفت: گويد: ابن عباس در عرفه بود ابن جبير می

و پس ابن عباس از چادرش خارج شد . ترسنديه میاز معاو: گفتم؟ گويندنمی
ها را خدايا آن. بنی معاويه به زمين ماليده شودگرچه ..» .ليبک اللهم لبيک«گفت: 

  .را ترک کردند 6سنت رسول خدا ×  لعنت کن همانا به خاطر دشمنی با علی
نيز به شرط شيخين سند اين حديث را و ذهبی حاكم ، سند اين حديث صحيح است

  .اندها تصحيح ذهبی را حذف كردهولی در برخی چاپ، اندحيح دانستهص
هميشه پايبند ومقيد به  )علی (صلوات اهللا عليه: گويدمیدر شرح اين حديث سندی 

  ٢. اين سنت را ترک کردنداو  ها به خاطر دشمنی بااين وبود  6سنت رسول خدا 
التلبية في هذا اليوم يعني  لعن اهللا فالنا إنه كان ينهى عن: عن ابن عباس قال

را (معاويه) خداوند فالنی : ابن عباس گفت ٣؛ يوم عرفة، ألن عليا كان يلبي فيه
کرد به خاطر اين که در اين روز يعنی روز عرفه از تلبيه نهی میاو  لعنت کند که

  .گفتدر اين روز تلبيه می×  علی
أفطر رسول : رمانا فقال يأكل وهوأتيت ابن عباس بعرفة : عن سعيد بن جبير قال

لعن اهللا فالنا عمدوا إلى : قالو. الفضل بلبن فشربهبعثت إليه أموبعرفة  6اهللا 
: گويدسعيد ابن جبير می ٤؛إنما زينة الحج التلبيةو، أعظم أيام الحج فمحوا زينته

 6رسول خدا و گفت: خورد انار میاو  عباس رفتم در حالی کهدر عرفه به نزد ابن 

                                                 
، ٢؛ سنن الکبری نسائی، ج ٢٥٣، ص ٥؛ سنن نسائی المجتبی، ج ٢٦٠، ص ٤. صحيح ابن خزيمه، ج ١

، ٦٣٦ص  ١. ؛ المستدرک علی الصحيحين، ج ٤٦٦، ص ٤شيبة، ج ؛ مصنف ابن ابی٣٩٩٣، ح ٤١٩ص 
 . ١٧٠٦ح 

 .٢٥٣، ص ٥. حاشية السندی علی النسائی، ج ٢

 از ابن جرير.  ١٢٤٢٨، ح ١٥١، ص ٥ل، ج . كنز العما٣

  . ٢٧٣، ص ٤شيبه، ج ؛ مصنف ابن ابی٣٣٧٦و ١٨٧٠، ح ٢١٧، ص ١. مسند احمد، ج ٤
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سپس ابن عباس . شير فرستاد پس آن را نوشيداو  الفضل بهام و. ه افطار کرددر عرف
 وزينت بزرگترين روز حج را از بين بردند زيرا ؛ خدا فالنی را لعنت کند: گفت
سند اين خبر را به دو مورد شعيب ارنؤوط در هر . تنها زينت حج تلبيه استهمانا 

  .شرط شيخين صحيح دانسته است
او  گفت پس وقتی بهمعاويه تلبيه می: کهاست ند صحيح نقل کرده ابن کثير با س

  ١. درا ترک نموآناو  دادمیانجام را  عملاين  6خبر دادند که علی 
در نماز توسط  »بسم اهللا«ترك  وتصريح فخر رازی  وسيره بنی اميه  گونهاز اين

  ها يثی را آنشود كه چنين حدثابت می، معاويه در مدينه كه به زودی خواهد آمد
  .كنداخبار نيز چنين چيزی را تأييد میو اين  انداندازی كردهراه

  »هللا الرحمن الرحيمبسم ا«اخبار انس در جهر به 
در نماز اخبار » بسم اهللا«بايد دقت داشته باشيم كه در مورد با صدای بلند خواندن 

حتی در مذمت ورد شده است تابعين وا واز صحابه فراوان حد تواتر از افراد و در فراوان 
  ر جالب وارد شده است كه مجال ذكربا صدای بلند نيز اخبا» بسم اهللا«ترك خواندن 

 نياز به رساله، ذكر خود آن اخبار در اين موضوعزيرا ؛ ها در اين نوشتار نيستآن
جا تنها به اخباری كه در مورد لزوم با صدای بلند بنابر اين ما در اين. مستقلی دارد

ای عملی انس بن همراه با سيره تنها از انس بن مالك وارد شده است» بسم اهللا«خواندن 
، استكنيم تا جايگاه واقعی حديثی كه بخاری در صحيحش وارد كرده مالك ذكر می
  .روشن گردد

ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفائة ثم رفع  6ينا رسول اهللا ب: گويدانس می. ١
، أنزلت علي آنفا سورة: قال؟ ما أضحكك يا رسول اهللا: رأسه متبسما فقلنا

                                                 
 . ١٣٨، ص ٥٩؛ تاريخ ابن عساکر، ج ١٣٩، ص ٨. تاريخ ابن کثير، ج ١
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ما در محضر رسول  یروز ١؛...بسم اهللا الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر: فقرأ
هم اكنون : سبب آن فرمودندبيان و در بوديم كه حضرت تبسمى كردند  6خدا 
ا اعطيناك بسم اهللا الرحمن الرحيم ان«: اى به من نازل شد سپس قرائت نمودندآيه

و شعيب آن را به شرط مسلم صحيح  رجال اين سند رجال صحيح است ». ...الكوثر
  دانسته است.
  : گويدباز انس مى

علي فكلهم كانوا وعثمان وعمر وأبي بكر و 6رسول اهللا خلفصليت . ٢
 وعمر  وابوبکر  6پشت رسول خدا از  ٢؛قراءة بسم اهللا الرحمن الرحيميجهرون ب

الرحمن الرحيم را با ها بسم اهللا کدام ازآنو هر نماز خواندم  × علی وعثمان 
  . خواندندصدای بلند می

 شاهد قبلی ديثاحابرای  را اين حديث: گويدحاكم پس از نقل اين حديث می
اين باب (در و در اخباری كه ذكر كرديم با حديث قتاده معارض است و اين ردم آو
عبد ، جابر، طلحة، × علی، ن الرحيم) از عثمانصدای بلند خواندن بسم الرحم ب بابا

عائشة بنت  وسلمی ابريدة ، سمرة بن جندب، نعمان بن بشير، حكم بن عمير، اهللا بن عمر
ولی برای پرهيز از طوالنی ، صديق احاديث باقی ماند كه همه آن نزد من حاضر است

  .داری كردمها خودشدن بحث از ذكر آن
: گويدبدون دليل مى وكرده  حملهخاطر اين حديث  بهحاكم  رب در تلخيص ذهبي

دهم به خدا من شهادت می، استآيا مؤلف حيا نکرده که اين خبر موضوع را نقل کرده 
ذهبی دليلش را بر : گويدحافظ عراقی می. برای خدا که اين حديث کذب است و

حديث  با به خاطر مخالفتشو اگر است کذب بودن اين حديث بيان نکرده  وموضوع 
                                                 

، ١٨٢، ص١داود، ج ؛ سنن أبی١١٧٠٢ح  ٥٢٣، ص ٦، ج ٩٧٧، ح٣١٥، ص١. سنن الكبرى النسائی، ج١
 . ٤١٢، ص ٧شيبه، ج ؛ مصنف ابن ابی١٠٢، ص ٣؛ مسند أحمد، ج ٧٨٤ ح

 . ٢٢١٧٥، ح ١١٨، ص ٨؛ كنز العمال، ج ٨٥٥، ح ٣٥٩، ص ١. المستدرك علی الصحيحين، ج ٢
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بر فرضی که اين خبر را ، که از انس خالف اين را نقل کردهبخاری) باشد  وموطأ (
شود حکم به نمی ومردود بدانيم نهايت چيزی که ممکن است اين خبر شاذ است 

امام شافعی در باره حديثی که مالک : گويدمیو سپس . کذب بودن آن کرد وموضوع 
 :است گفتهکه بخاری نيز روايت کرده) (حديث مورد بحث  روايت کرده در موطأ

مخالفت او  ها مالقات داشته در اين حديث بامالک با آن هشت نفر از حفاظی که خود
سپس . لی هستند بر حفظ از يک نفراو هشت نفر و.. .بن عيينه واند مانند سفيان کرده

  ١. كرده استحديث حاکم را ثابت اين صحيح بودن ، حافظ عراقی با بحث
  :كرده استروايت چنين انس  باز

شنيدم كه رسول خدا  ٢؛يجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم 6سمعت رسول اهللا . ٣
  . خواندبسم اهللا الرحمن الرحيم را با صداى بلند مى 6
  .اين سند همه ثقه هستند نايوار: اندگفتهو ذهبی حاكم 
هميشه  ٣؛حمن الرحيمبقراءة ببسم اهللا الر يجهر 6کان النبی : گويدباز انس مى. ٤

  .خواندبسم اهللا الرحمن الرحيم را با صداى بلند مى 6رسول خدا 
  .دار قطنی سند اين حديث را صحيح دانسته است: گويدنووی می 

 ٤؛کان يجهر بسم اهللا الرحمن الرحيم في الفريضة 6ان النبي : عن انس قال. ٥
 الرحمن الرحيم را در نمازهایاهللا بسم هميشه  6رسول خدا  همانا: گويدباز انس مى

  .خواندواجب با صداى بلند مى
شود كه سند آن كرده استفاده مىوارد از اشكاالتى كه ابن حجر به اين حديث آخر 

                                                 
  . ٤٩. المستخرج على المستدرك العراقي، ص ١
جموع ؛ الم٨٥٣، ح ٣٥٨، ص ١؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣٠٧، ص ١. سنن الدارقطني، ج ٢
 ؛ ٣٥٠، ص ٣وی، ج ون

 . ٣٥٠، ص ٣؛ المجموع نووی، ج ٣٠٧، ص ١. سنن الدارقطني، ج ٣

 .٩١، ح ٤٨، ص ١. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٤
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  .صحيح است چه رسد برای شاهد قرار دادن آن
صليت خلف المعتمر بن سليمان ما ال : عن محمد بن السري العسقالني قال. ٦

لمغرب فكان يجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم قبل أحصي صالة الصبح وا
أن أقتدي  وفاتحة الكتاب وبعدها (للسورة) وسمعت المعتمر يقول: ما آل

أن أقتدي بصالة أنس بن مالك. وقال أنس: ما  وبصالة أبي، وقال أبي: ما آل
از پشت سر معتمر : گويدمحمد ابن سری می ١؛6أن أقتدي بصالة رسول اهللا  وآل

 هميشهو او حساب کرد توان مغرب خواندم که نمیوان آن قدر نماز صبح بن سليم
-آن (برای سوره) با صدای بلند می ازو بعد  را قبل از فاتحه الرحمن الرحيم بسم اهللا

کنم از اين که اقتدا به نماز پدرم کنم کوتاهی نمی: گفتشنيدن که میوخواند 
بن مالک کنم وانس دا به نماز انس نم از اين که اقتکپدرم گفت که کوتاهی نمیو

و حاكم . بکنم 6گفت که کوتاهی نمی کنم از اين که اقتدا به نماز رسول خدا 
  .اندثقات دانسته نيز راويان اين سند راذهبی 

بسم اهللا الرحمن « بن مالک خود عمالًکند که انس اين حديث به روشنی ثابت می
 حديثاساس بودن بیر نيز خبو اين خوانده را در نمازهايش با صدای بلند می »الرحيم

  کند. ثابت میرا اول 
جهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم وعن انس انه صلی و: کندابن قدامه نقل می. ۷
بسم «انس ابن مالک : گويدابن قدامه حنبلی می ٢؛6اقتدي بصالة رسول اهللا : قالو

  .کنماقتدا می 6ماز رسول خدا به ن: گفتمیوخواند را بلند می »اهللا الرحمن الرحيم
صلى معاوية بالمدينة صالة فجهر فيها بالقرائة فقرأ : عن أنس بن مالك قال. ۸

                                                 
، ٣؛ المجموع، ج٨٥٤، ح ٣٥٨، ص ١؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣٠٧، ص ١. سنن الدارقطنی، ج ١

  ؛ ٣٥٠ص 
  . ٥٢١، ص ١. المغنی ابن قدامه، ج ٢
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لم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى وبسم اهللا الرحمن الرحيم ألم القرآن 
فلما سلم ناداه من ، لم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصالةو، تلك القرائة

أسرقت الصالة ؟ يا معاوية: االنصار من كل مكانومهاجرين سمع ذلك من ال
فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم للسورة التي بعد ؟ أم نسيت

آن و در معاويه در مدينه نماز جهری خواند  ١؛كبر حين يهوي ساجداوأم القرآن 
برای سوره بعدی ولی بعد از آن ، را قبل از فاتحه خواند »بسم اهللا الرحمن الرحيم«
ن يهم تکبيرها را نيز ترک کرد وقتی نماز را تمام کرد مهاجرورا نخواند  »بسم اهللا«
آيا نماز را ، انصاری که متوجه آن شدند از هر طرف فرياد زدند که ای معاويهو
بسم اهللا الرحمن «پس وقتی بعد از آن نماز خواند ؟ دی يا فراموش کردیيزدد

(امام . تکبيرات را نيز انجام دادوعد از فاتحه نيز خواند را برای سوره ب »الرحيم
  .همان نماز را اعاده نمود): گويدشافعی می

سند اين حديث را به و ذهبی حاكم ، انداز انس روايت كردهدو نفر اين حديث را 
  .دارقطنی نيز راويان آن را ثقه دانسته است واند شرط مسلم صحيح دانسته

او  مالحظه كرديد كهزيرا ؛ ايمانی ذهبی روشن گشت از آنچه گذشت جايگاه
كه اين همه حال آن وقسم ياد كرد  چگونهبدون دليل در رد يكی از احاديث انس 

در ذهبی  و همچنين صحيح دانست، كندرا كه معنای آن را ثابت میاو  احاديث ديگر
  .تاين موضوع احاديث ديگری را نيز از ابن عباس بر صحتش تصريح كرده اس

بسم اهللا الرحمن «لزوم خواندن در و صحيح فراوان حاكم به خاطر اين كه احاديث 
بدون تعصب به اين واقعيت  ها آشنا است لذاآنو با وجود دارد بلند با صدای  »الرحيم

را  »بسم اهللا«ها آن: دگويكه می انساول  يجه رسيده كه حديثاين نت و بهتصريح كرده 
                                                 

، ٩٢، ص ٢؛ مصنف عبد الرزاق، ج ٣٦؛ كتاب المسند الشافعي، ص ١٣٠ص  ١م شافعی، ج . األ١
؛ المستدرك علی ٣٠٩، ص ١؛ سنن الدار القطنی، ج ٥٠، ص ٥؛ الثقات ابن حبان، ج ٢٦١٨ح

  .٤٩، ص ٢؛ سنن الكبری بيهقی، ج ٨٥١، ح ٣٥٧، ص١الصحيحين، ج 
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آن  صحتلذا به عدم ، عملى خود انس استو سيره ن اخبار مخالف اي، خواندندنمی
 پس، استقل كرده حديثش كه آن را از انس نو آن لذا در باره قتاده  ويقين كرده است 

هم از هر كه واش مدلس بوده قتاده با عظمت علمى: ويدگاز نقل حديث قبلی مى
يح (بخاری گرچه حديث قتاده را در صحواست گرفته حديث می، آمدهپيش می

اند به درستی که بر ضد آن احاديث ديگر وجود دارد که يکی ومسلم) وارد کرده
انس اول  پس از نظر حاکم نيز حديث. ها همين حديثی است که ما ذکر کرديماز آن
نيز و ذهبی خواندند مردود است را نمی »بسم اهللا« ...ابوبکر وو 6گويد رسول خدا که می

پس ، نتوانسته چيزی بگويداست حاکم به حديث انس وارد کرده  االتی کهشكدر مقابل ا
  . است لذا سکوت اختيار کردهوحق دانسته واشکاالت حاکم را منطقی 

معروف وفانه مدلس : گويدخود ذهبی نيز در باره قتاده در شرح حالش می
..کان يری القدر لعل اهللا يعذر امثاله ممن تدلس ببدعة يريد بها تعظيم .بذلک

قتاده همانا  ١؛له التوبة من ذلکونعم وال نقتد به في بدعته وخطئه ونرج ...باريال
عذر شايد خداوند ، معتقد به قدر بوداو  ...به اين صفت معروف استو او مدلس بوده 

.. .پذيردب، خواستندتنزيع خدا را میورا که به وسيله تدلس به بدعتش تعظيم او  امثال
برگشت از آن بدعتش و بهوتاو  برای وکنيم يش اقتدا نمیخطاودر بدعت او  آری ما به
  .کنيممی ورا آرز

بسم «های نماز خواندن از سنت: گويدمى، كه خود نوكر بنی اميه بود ابن شهاب زهری
  ٢.بن عاص بودبن سعيد عمرو هان خواند پن واول کسی که بسم اهللا را مخفی  واست  »اهللا

از بدعتهای  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«شود که ترک از اين اخبار به روشنی ثابت می
×  ؤمنينديدند اميرالمجا میها بود که هرروش آنو اين ، است بنی اميه بوده ومعاويه 

                                                 
  . ٢٦٩، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ١
 به نقل از بيهقی.  ٨، ص ١منثور، ج . الدر ال٢
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دادند تا با سيره آن حضرت را به خرج می ای سعی خوددهد همهعملی را انجام می
  را ترك  »بسم اهللا«در شام  استفاده كرد كه معاويهتوان اين خبر میو از . مخالفت کنند

را دزد معرفى او  همان روشش عمل كرد صحابه و بهزمانى كه به مدينه آمد  وكرده مى
  كردند.

با صدای بلند در  »بسم اهللا«شود كه خواندن استفاده مىنيز اين روش صحابه و از 
به وانست تنمی یکساال و، استبوده  و متواترها معمول سوره بين آن ونمازها در هر د

با رای  و منها نتوانست بگويد که اين سنت است نيز به آناو  همواعتراض کند  معاويه
باره نماز خواند آن بدعتش را کنار گذاشت  بلکه وقتی دو، خودم اين کار را نکردم

و...  6انس (که رسول خدا اول  گر حديثا و همچنينخواند  »بسم اهللا«همراه با را نماز و
معاويه  گذاشت که صحابه به اين روشنمیاو  خواندند) درست بودنمیبسم اهللا را 
اقل اگر  الو يا است  6فهماند که اين سنت رسول خدا ها میبلکه به آن، اعتراض کنند
ساخت که عمل معاويه بدعت يا بود بعد از نقل اين خبر روشن می صحيحاو  آن سخن از

  .بلکه پيروی از سنت بود، هخالف سنت نبود
تنها به ، اساسی روايت بخاری از قتادهدقت داشته باشيم كه ما برای روشن شدن بی

در اين كه اشاره شد چناناال وبسنده كرديم در اين موضوع ذكر احاديث انس بن مالك 
كر كرديم در تأييد اين احاديثی كه ذفراوان با اسانيد حابه صموضوع از تعداد زيادی 

صحابه ديگری از هيچ يك  نيز هيچ حديث صحيحابل قمو در اخبار وارد شده است 
مخفی و يا اند را نخوانده »بسم الرحمن الرحيم« 6پيامبر اكرم : وجود ندارد كه گفته باشد

  .اندخواندهپنهان میو
سؤال اين است كه چرا بخاری اين همه احاديث صحيح را كنار ، با اين وجود

پناه ، ر شرط خودش ضعيف بوده استاساس كه حتی بنابيك حديث بی و بهگذاشته 
از مدلسين حديث : گفته استاو  كه در شروط بخاری گذشتچنانزيرا ؛ برده است
» معنعن«نيز و آن كه اين حديث از تنها يك شخص مدلس حال آن وكند روايت نمی
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  . روايت شده است كه در رديف اخبار ضعيف قرار خواهد گرفت

  »ی االمراول«نزول آيه 
أولی األمر و أطيعوا الرسولو أطيعوا اهللا: عن ابن عباس... جريج عنن ابن ع

فی  6 قال نزلت فی عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدی إذ بعثه النبي. منكم
 اهللا بن حذافه نازل شددلی االمر در مورد عباو آيه: ابن عباس گفته است ١؛سرية

  .دندرا با لشكر به جهاد فرستاده بواو  6زمانی كه پيامبر 
اين حديث را معنعن و او وی اين خبر تنها عبدالملك بن جريج است ار :اوال 

؛ خواهد بود ضعيف و با معنعن ابن جريج منقطعاين حديث ، اينروايت كرده است بنابر 
داستانی كه در اين سريه اتفاق افتاده که خواهد آمد، چنان: ثانياً. زيرا او مدلس است

اند نقل كردهاز بخاری و ذهبی  ابن حجر: ثالثاً. كندمی ردرا  نزول اين آيه در اين سريه
را  6 اكرم زمان پيامبراو  مرسل است (يعنی 6اكرم كه حديث عبداهللا بن حذافه از پيامبر 

  ٢.)درك نكرده است
  شده كه وارد  در صحيح: گويدابن حجر در شرح حال عبداهللا بن حذافه می

 و به لشكريان امر كرد تا آتش روشن كردهو او  ر قرار دادای اميرا برای سريهاو  6پيامبر 
 نهايت از آن خود داری كردندو در  نزديك بود اين كار را بكنند و خود را به آن بيفكنند

  ٣. همانا طاعت تنها در معروف است: رسيد فرمودند 6خبر به پيامبرو چون 
 Αز از اميرالمؤمنين علقمه بن محز و بخاری در باب سريه عبداهللا بن حذافه خود

                                                 
، ٤اطيعئا اهللا واطيعوا الرسول والي االمر منكم، ج «. صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب: قوله: ١
  . ٧٨١٧، ح ٤٤٢، ص ٤؛ سنن الكبری نسائی، ج ٤٥٨٤، ح ١٦٧٤ص
  . ١٣و ١٢، ص ٢؛ سير اعالم النبالء، ج ٤٦٤١، رقم ٥٠، ص ٤. االصابه، ج ٢
؛ سير اعالم ٣١٩، رقم ١٦٢، ص ٥؛ تهذيب التهذيب، ج ٤٦٤١، رقم ٥٠، ص ٤ابن حجر، ج  . االصابه٣

  . ١٣و ١٢، ص ٢النبالء، ج 
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  : چنين نقل كرده است
أمرهم أن يطيعوه و سرية فاستعمل عليها رجال من األنصار 6بعث النبی 
فاجمعوا لی : قال، بلى: قالوا؟ أن تطيعوني 6أليس أمركم النبی : فغضب فقال

جعل بعضهم و ادخلوها فهموا: قدوا نارا فأوقدوها فقالاو :حطبا فجمعوا فقال
من النار فما زالوا حتى خمدت النار  6فررنا إلى النبی : قولونيو يمسك بعضا

. دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ول: فقال 6فسكن غضبه فبلغ النبی 
مردی از انصار را امير آن  و ی را تجهيز فرمودسريه 6 پيامبر ٤؛الطاعة فی المعروف

مگر پيامبر و گفت:  كرد غضبآن امير . شوداطاعت وی  امر فرمود كه از و قرار داد
پس ، هيزم جمع كنيد: گفت، آری: گفتند؟ امر نفرمود كه از من اطاعت كنيد 6

 تندسخوا، آتش شويدوارد : گفت، كردند، آتش روشن كنيد: گفت، جمع كردند
: گفتندمیو كردندمی منعآن  رديگری را از دخول بها از آنبرخی ولی ، شوندوارد 

كه فرار كرديم پيوسته بر اين حال بودند تا اين 6سوی پيامبر از آتش (جهنم) به 
اگر : حضرت فرمودند و رسيد 6خبر به پيامبر . امير خاموش شد بغض و آتش

همانا طاعت در معروف ، شدندشدند تا قيامت از آن خارج نمیداخل آتش می
  . است

أمور با هم داخل م وشدند آمر اگر داخل می: فرمودند 6اكرم در نقل احمد پيامبر 
  .شعيب ارنؤوط سند اين حديث را صحيح دانسته است ٥.شدندجهنم می

 ای شريفه را در مورداين آيه متعال ممكن است كه خداوند چگونه: اوال با اين حال
اولی «شود نزول آيه از اين اخبار ثابت می: ثانياً. نازل فرموده باشد(در اين سريه) او 
ن آيه مطالب نقيض اين نيز ابن عباس در مورد ايو از  اساس استیب، در اين سريه» االمر

                                                 
، ٦ج ، و٤٣٤٠، ح ١٥٧٧، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: سرية عبداهللا بن حذافة، ج ٤
  . ٧٢٥٧و ٧١٤٥، ح ٢٦١٢ص
  ؛ ٢٠٦٧٨، ح ٦٦، ص ٥. مسند احمد، ج ٥
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طاعت خداوند هستند كه  و اهلدين  ولی االمر اهل فقه او منظور از: نقل شده است مانند
خداوند  و كنندنهی از منكر می وامر به معروف  ودهند زش میوبه مردم دينشان را آم

جريج  و ابن ٧.ر نيز چنين سخنی را گفته استجاب ٦.ها را واجب قرار داده استطاعت آن
روايت  و باز ٨.يه در مورد طلحه بن عثمان نازل شده استاين آ: تفته اسهمچنين گ

عمار كه با هم نزاع داشتند  ودر مورد خالد بن وليد ای اين آيه در سريهگويا اند كه كرده
دارند كه نياز به ذكر » االمر اولی«در مورد فراوان البته نظرات متناقض  و ٩.نازل شده است

بخاری عبداهللا بن حذافه  اندنيز تصريح كردهو ذهبی  ركه ابن حجچنان: ثالثاً. ها نيستآن
مرسل ، حديثش صحيح نيست: گفته استاو  شرح حالو در  داندرا از صحابه نمی

خيلی امر ، است كردهوارد  اين اخبار را در صحيحش چگونهوجود  با اين ١٠.است
در بدر نيز او  حتی گفته شده كه و از نظر ما ابن حذافه از صحابه است. ب استعجي

است  كند كه آيه در اين سريه نازل نشدهاخبار مذكور ثابت میولی ، است حضور داشته
اين اخبار را  چگونهداند امام بخاری ابن حذافه را از صحابه نمیوقتی  كهاين و همچنين
  . استصحيحش  و بخارىاضح و نيز يك نوع تناقضو اين  !نقل كرده استاو  در مورد

لی االمر بايد او كند كهای شريفه داللت بر اين میمطلب مهم اين است كه اين آيه
مطلق  6که از پيامبر اکرمچنان لی االمر مطلق استاو از زيرا امر بر اطاعت؛ دنمعصوم باش
اولی و از در اين آيه را مطلق  6يک امر بيش نيست، لذا اطاعت از پيامبر اکرم است و

ولی بايد دقت داشته باشيم ، خواهد بودو واقعيت  االمر را مقيد قرار دادن بر خالف آيه
ولی ، در اين آيه مطلق است 6پيامبر واطاعت از خدا : گويندها میكه امروزه وهابی

                                                 
  ؛ ٤٢٣، ح ٢١١، ص ١لی الصحيحين، ج . المستدرك ع٦
  . ٤٢٣، ح ٢١١، ص ١؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٥٦٧، ص ٧شيبه، ج . مصنف ابن ابی٧
  ، ذيل آيه. ٢٠٢، ص ٥. تفسير طبری، ج ٨
  .٥٣٠، ص ١؛ تفسير ابن كثير، ج ٢٠٥، ص ٥. تفسير طبری، ج ٩
  . ١٤، رقم ٨، ص ٥. تاريخ الكبير بخاری، ج ١٠
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االمر حديث لی او ها به مقيد بودن اطاعت ازدليل آن. لی االمر مقيد استاو اطاعت از
  : اندفرموده 6زير است كه پيامبر اكرم 

نافرمانی خداوند از  ويعنی در گناه  ١١؛جلعز و ال طاعة لمخلوق في معصية اهللا
  ١٢ .مخلوق اطاعت نبايد كرد

ولی ، بدون شك صحيح است واند اين حديث را چندين نفر از صحابه روايت كرده
  . فهم اين حديث است ومشكل در درك 

از پيامبر  وندارد » راولی االم«طی با بت داشته باشيم كه اين حديث هيچ ربايد دق
ای شريفه مطلق در آيه» راولی االم«اطاعت از  ونيز چنين چيزی نرسيده است  6اكرم 
اين واقعيت فخر  و به بايد معصوم باشند» اولی االمر«شود كه آيه استفاده میو از است 

كند بر ای شريفه اعتراف كرده است كه آيه داللت میهرازی نيز در تفسيرش ذيل اين آي
كه با استدالل به اين حديث اما در مورد اين. بايد معصوم باشند» اولی االمر«اين كه 

باطلی  وسخن دور از واقع  واين امر عجيب ، اندرا مقيد خوانده» اولی االمر«اطاعت از 
با استدالل به اين حديث اطاعت از اگر زيرا ؛ فريب مردم است بيشتر جهت ونيست  بيش
آن را توان پس می، حديث به اين مطلب داللت كندو اين مقيد بدانيم را » اولی االمر«

در : فرمايدحديث میزيرا ؛ نيز 6 اكرم دليل قرار داد بر مقيد بودن اطاعت از پيامبر
د پس اطاعت نيز مخلوق هستن 6پيامبر اكرم  و معصيت خالق نبايد از مخلوق اطاعت كرد

واقع اين است كه اطاعت از ، آری. شد از آن حضرت نيز بنابر اين حديث مقيد خواهد
برای . ندارد» اولی االمر« وحديث ربطی به اين آيه و اين نيز مطلق است » اولی االمر«

 : كنيمرا جلب می هخبر توجه خوانند چندبه  نمونه

من : أثنوا عليه فقالوفيه جل فقالوا ر 6وعن جابر قال: مر على رسول اهللا
يصلي فيها  وهوفذهب فوجده قد خط على نفسه خطة . أنا: بكروفقال أب؟ يقتله

                                                 
  وديگران.  ٢٠٦٧٣و ٢٠٦٧٢و ٣٨٨٩و ١٠٩٥و ١٠٦٥، ح ١٢٩، ص ١، ج . مسند احمد١١
  ؛ رد شبهات حول عصمة النبي، وديگران. ٣١. هذه عقيدتنا، ص ١٢
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: فقال عمر؟ من يقتله: 6لم يقتله فقال النبي وفلما رآه على ذلك الحال رجع 
من : 6 فقال رسول اهللا .أنا. فذهب فرآه في خطه قائما يصلي فرجع ولم يقتله

. ال أراك تدركهوأنت : 6فقال رسول اهللا . أنا: ل عليفقا؟ -من يقتلهاو -له 
عبور كرد پس  6 اكرم مردی از نزد پيامبر: گويدجابر می ١٣؛فانطلق فرآه قد ذهب

-را به قتل میاو  چه كسی: فرمودند 6 اكرم پيامبر، ستايش كردند ورا مدح او  مردم

خاب ی را انتيجااو  ديد كه وبرای كشتن وی رفت  و، من: ابوبكر گفت؟ رساند
. نكشتو او را در آن حال ديد برگشت را وی و چون خواند آن نماز میو در كرده 
 وپس رفت ، من: عمر گفت؟ رساندبه قتل می رااو  چه كسی: فرمودند 6 اكرم پيامبر
. نكشتو او را داخل آن خطی كه كشيده مشغول نماز است پس برگشت او  ديد كه
  ؟ را به قتل خواهد رسانداو  چه كسی: باز فرمودند 6 اكرم پيامبر
 ورا درك او  كنم كهولی گمان نمی، تو: فرمودند 6حضرت ، من: گفت×  علی

هيثمی رجال اين سند را رجال . رفته استاو  ديد كه ورفت ×  . علیپيدا كنی
  .صحيح دانسته است

 !يا رسـول اهللا : فقال 6إن أبا بكر جاء إلى رسول اهللا : عن أبي سعيد الخدري
فقـال لـه   . إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي

قال: فذهب إليه أبوبكر فلما رآه علـى تلـك   . إذهب إليه فاقتله: 6رسول اهللا 
إذهـب إليـه   : لعمـر  6فقال النبي  6الحالة كره أن يقتله فجاء إلى رسول اهللا 

بوبكر فكـره أن يقتلـه   قال فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أ. فاقتله
يـا  : 6النبي  إني رأيته متخشعا فكرهت أن أقتله قال! يا رسول اهللا: فرجع فقال

. إني لم أره! يا رسول اهللا: علي إذهب فاقتله. فذهب علي فلم يره فرجع فقال
أصحابه يقرؤن القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقـون مـن   وإن هذا : 6 فقال النبي

                                                 
  . ٢٢٧، ص ٦؛ مجمع الزوائد هيثمى، ج ٢٢١٥، ح ١٥٠، ص ٤. مسند ابويعلی، ج ١٣
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الرمية ثم ال يعودون فيه حتى يعـود السـهم فـي     الدين كما يمرق السهم من
همانـا ابـوبكر بـه نـزد     : گويـد ابوسعيد خـدری مـی   ١٤؛فوقه فاقتلوهم هم شر البرية

مردی را  وهمانا من از فالن وادی عبور كردم ، ای رسول خداو گفت: آمد  6 پيامبر
: فرمودنـد  به ابـوبكر  6 اكرم پيامبر. مشغول نماز بود وهيئت نيك وديدم كه با خشوع 
و چـون  آن مـرد رفـت    سـراغ پس ابوبكر به ، به قتل برسانو او را  وبه نزد آن مرد بر

او  ديد كه آن مرد در همان حالـت قبلـی (بـا خشـوع مشـغول نمـاز اسـت) از كشـتن        
و آن  وبـر : بـه عمـر فرمودنـد    6پيامبر اكـرم  . برگشت 6نزد پيامبر  و بهكراهت نمود 
 برگشـت  ودر همان حالتی ديد كه ابوبكر ديده بـود  و او را عمر رفت . مرد را بكش

 و ديـدم كـه بـا خشـوع مشـغول نمـاز اسـت       را او  همانا مـن ، ای رسول خداو گفت: 
و آن  وبـر : فرمودنـد ×  به علی 6 اكرم پيامبر. را بكشماو  كهكراهت داشتم از اين
شـت  برگ وپيدا نكـرد   ومرد را نديد و آن رفت ×  پس علی، مرد را به قتل برسان

و رد همانـا ايـن مـ   : فرمودنـد  6 اكـرم  پيامبر. را نديدماو  من، ای رسول خداو گفت: 
دين خارج و از ، رودن نمیياشان پاين از حنجرهولى قرآ، خوانندقرآن میاصحابش 

 رگردند مگر اين كه تيـ دين برنمی و بهشود از كمان خارج می ركه تيشوند چنانمی
  . ها بدترين خلق هستندبدانيد كه آن وا بكشيد ها رپس آن، به كمان برگردد

سند اين حديث را صحيح » عاصمالسنه ابن ابی»در حاشيه و البانی ابن حجر ، هيثمی
  .انددانسته
و سند نيز روايت شده است  ١٦انس بن مالك  و ١٥حديث به اين معنا از ابوبكره ، بر اينمضافاً 

حديث انس را هيثمی با و سند اند نؤوط صحيح دانستهار و شعيبالبانی ، حديث ابوبكره را هيثمی
  . وجود لين در اسناد صحيح دانسته است

                                                 
عاصم، بن ابی؛ السنه ا٢٦٢، رقم ٣٠، ص ٩؛ تاريخ الكبير بخاری، ج ١٥، ص ٣. مسند احمد، ج ١٤
  . ٢٢٧، ص ٦؛ مجمع الزوائد هيثمى، ج ٢٩٨، ص ١٢؛ فتح الباری، ج ٩٤٨، ح ٤٤٣ص
  . ٩٤٨، ح٤٤٣عاصم، ص؛ السنه ابن ابى٢٢٥، ص٦؛ مجمع الزوائد، ج٢٠٤٤٨، ح٤٢، ص٥. مسند احمد، ج١٥
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ال «تواند با استدالل به حديث آيا كسی می، اين احاديث شاهد مثال بر اين است كه
و يا خود داری كند  6 اكرم از امتثال اين امر پيامبر» طاعة لمخلوق في معصة الخالق

هرگز چنين چيزی نخواهد بود بنابر . مايدوجود اين حديث موجه ن نافرمانی خود را به
و اطاعتشان مطلق است  ومعصومين هستند ، های شريفدر آيه» اولی االمر« منظور از اين
به دليل حديث متواتر » اولی االمر«بدانيم كه منظور از  و بايد. قيدی وجود ندارد هيچ
 جز هستند كسی 6نان بر حق پيامبر اكرم كه جانشي» دوازده خليفه«و حديث » ثقلين«

، حسنو امام ×  كه عبارتند از اميرالمؤمنين علی تواند باشدنمی^  امامان اهل بيت
امام ، امام جواد، امام رضا، امام كاظم، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسين

  .جمعينزمان حضرت مهدی صلوات اهللا عليهم او امام حسن عسكری  امام، هادی
، امام باقر، جابر، ابن عباس، × أمير المؤمنيناز در احاديث كتب اهل سنت البته 

 و×  اميرالمؤمنين اولى االمرمنظور از صادق روايات وارد شده است كه و امام مجاهد 
  ١٧.هستندائمه معصومين 

امر در حال نزاع » اولی االمر«بر رجوع به متعال كنند خداوند برخی گمان می
اولی «مطلق نبودن اطاعت از  ورا نيز گاه دليل بر معصوم نبودن و اين وده است نفرم
  : فرمايدحال آن كه خداوند متعال در قرآن می اند وقرار داده» االمر

 ردوه إِلَى الرسـولِ وإِلَـى   والْخَوف أَذَاعواْ بِه ولَاو  وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ
 الَ فَضْلُ اللّه علَيكُم ورحمتُه منْهم ولَو ونهيستَنبِطُ مرِ منْهم لَعلمه الَّذينلي اَألاو

، هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست بـه آنهـا برسـد   ؛ الَتَّبعتُم الشَّيطَان إِالَّ قَليالً

                                                                                                                            
، ٦؛ مجمع الزوائد؛ ج٤١، ص ٢؛ سنن دارقطنی، ج ٤١٤٣و ٩٠٧، ح ٩٠، ص ١. مسند ابويعلی، ج ١٦
  . ٢٤٥٢، رقم ٣٤١، ص ٢، ج ربا دوسند؛ االصابه ابن حج ٢٢٧ص
؛ فرائد ٢٠٤الی  ٢٠٢ح  ،١٨٩، ص١ ل، جي؛ شواهد التنز٣٣٨و ٣٣٧. تفسير الراز؛ مناقب ابن مردية، ح ١٧

  به نقل از تفسير مجاهد. ٣٤١، ص ١؛ ينابيع الموده قندوزى حنفى، ج ٢٥٠، ح ٣١٢، ص ٢السمطين، ج 
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اولـی االمـر    وبه پيـامبر  در حالى كه اگر آن را  ؛سازندمى (بدون تحقيق) آن را شايع
رحمت خدا بر شما  وفضل و اگر . هاى مسائل آگاه خواهند شداز ريشه، بازگردانند

، ) (نساءشديدگمراه مى وكرديد (همگى از شيطان پيروى مى، كمى ارمشجز ، نبود
٨٣ (  .  

.. امر فرموده است .در زمان اختالف و» اولی االمر« ررجوع ب هپس خداوند متعال ب
  .امر فرموده است 6كه بر رجوع به پيامبر اكرم  گونه همان

  هستندمشرکين قريش تمام و يا خود آن حضرت  6ی پيامبر اقرب
 :جبيـرٍ  بن سعيد فَقَالَ) الْقُربى فى الْمودةَ إِالَّ( قَوله عن سئلَ أَنَّه. عباسٍ ابنِ عنِ
 قُـريشٍ  مـن  بطْن يكُن لَم 6 النَّبِى إِن عجِلْتَ عباسٍ بنا فَقَالَ 6 محمد آلِ قُربى
از ابـن   ١٨؛الْقَرابـة  مـن  وبينَكُم بينِى ما تَصلُوا أَن إِالَّ :فَقَالَ قَرابةٌ فيهِم لَه كَان إِالَّ

آل و گفت:  سؤال شد. سعيد بن جبير» قربیحق المگر مودت «عباس در باره اين آيه 
ابن عباس گفت: عجله کردی، هيچ قريشی نيسـت مگـر    منظور است. 6پيامبر  خاندان
ای قريش قرابتی کـه بـين   «با وی قرابت داشت و معناى آيه اين است:  6که پيامبر اين

  »من و شما هست آن را حفظ کنيد و وصل نگه داريد.
ند و آيا معقـول اسـت کـه    بود 6پيامبر اکرم در فکر قتل و نابودی  مشرکين و قريش

ها حکم صادر کنند کـه شـما   ها بخواهند و برای آناز آن 6خداوند متعال و پيامبر اکرم 
را قبول ندارند  6آيا از کسانی که اسالم، قرآن و پيامبر اکرم  .حفظ کنيد مودت پيامبر را

حضرت ها چيزی جز به استهزا گرفتن آن شود چنين درخواستی نمود!؟ آيا پاسخ آنمی
در قــرآن خداونــد متعــال از مشــرکين هــيچ جــا  در برابــر ايــن درخواســت خواهــد بــود!؟

هـا ايمـان   تا زمانی که آننخواسته که نماز بخوانند و يا روزه بگيرند، زکات بدهند؛ زيرا 

                                                 
  .۳۴۹۷و  ۴۸۱۸، ح )الْقُربى فى الْمودةَ إِالَّ( قوله بابالتفسير؛ کتاب صحيح بخارى، . ١٨
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هـا معنـا نخواهـد داشـت. در مـورد بحـث مـا نيـز         چنين درخواست و امر بر آناند نياورده
  .همين واقعيت حاکم است

فرمايـد مـودت   قرآن می است. صحيح بخاریب يعجاخبار اين نيز يکی ديگر از پس 
شود و يک دروغ را به ابن پيدا می ىرا حفظ کنيد و حاال يک فرد مريض 6نزديکان پيامبر 
  .!دهيماعتقاد خود قرار مى رادهد و ما نيز آن عباس نسبت می

ن عباس است و هم اين نسبت به اب عنا باطل، هم اين مکه کنددالئل فراوان ثابت می
  کنيم.که به ترتيب دالئل آن را ذکر می

بـا   و بايد بدانيم که اين خبر موقوف اسـت و در داخـل خـود تناقضـات زيـادی دارد     
کـه  قريش نبود مگر اين یها. هيچ گروه از گروه۱: وارد شده است زير ناقضات فراوانت

. قرابـت مـرا   ۳عوتم تنهـا قرابـت مـرا حفـظ کنيـد.      . در مقابل د۲را به دنيا آورد.  6 پيامبر
. مـودت  ۵چه برای شما آوردم تصـديق کنيـد.   .  مرا با آن۴بشناسيد و مرا تکذيب نکنيد. 

هـای قـريش   با همه گـروه  6. پيامبر ۶خدا را داشته باشيد و با اطاعت به او نزديک شويد. 
. ۸دوسـت داشـته باشـيد.     . به خاطر قرابتی که بين مـن و شـما هسـت مـرا    ۷قرابت داشت. 

. وقتی قريش تکـذيب کـرده و از بيعـت سـر بـاز زدنـد       ۹مردم را از من منع کنيد. (آزار) 
خواهيد با من بيعت کنيد پس قرابت مرا حفـظ کنيـد، همانـا غيـر     فرمود: ای قوم اگر نمی

کـه اشـاره شـد ايـن خبـر بـا       شما از عرب به حفظ و نصرت من اولی از شما نيست. چنـان 
و به صورت تفسير آيـه بـه ابـن عبـاس نسـبت داده       اين همه تناقضات تنها موقوفوجود 
 دقت داشته باشيم كه ١٩ نقل نشده است. 6از پيامبر اکرم  و هيچ سند مرفوع ندارد و شده

ابن عباس در زمان هجرت تنها سه سال داشته است و از غير او از صحابه اين مطلب نقل 
  .و نسبت آن به ابن عباس است رب بودن اين خبشاهد بر كذخود نشده و اين نيز 

گونه اخبار با قرآن و اخبار فراوان ديگر که ايـن آيـه   اين همه در حالی است که اين
  را هم مدنی و هم در وجوب مودت اهل بيت معرفی کرده مخالف است:

                                                 
  .٢٤، ص ١طبقات الكبرى، ج  .٣٢و  ٣١، ص ٢٥تفسير طبرى، ج . ١٩



    ٥٧٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  استاد جامعه دمشق در حاشيه صحيح بخـاری در شـرح ايـن خبـر      البغا ديب مصطفىاوال: 
 صلى بقرابته والمراد. تؤذونهم وال قرابتي أهل تودون »القربى في المودة« گويد:می
 أن قبـل  معـه  وكـانوا  نصروه الذين المطلب وبنو هاشم بنو وسلم(وآله)  عليه اهللا

منظور از اين آيه اين است: نزديکان مرا دوست داشته باشيد  ٢٠؛أسلموا أن وبعد يسلموا
بنی هاشم و بنی مطلـب هسـتند کـه آن     6از نزديکان پيامبر ها را آزار ندهيد. منظور و آن

  حضرت را ياری کردند و قبل و بعد از مسلمان شدن همراه آن حضرت بودند.
 المقصـود  أن عبـاس  ابن مرادگويـد:  اين شارح سپس در ذيل نقل دوم بخاری می

 نالـذه  إلـى  يتبـادر  كما المطلب وبنو هاشم بنو ال قريش جميع اآلية في بالقربى
(وآلـه)   عليـه  اهللا صـلى  محمـد  آل قربـى  بقوله جبير بن سعيد عناهم الذين وهم
در آيه تمام قريش هستند  »نزديکان-قربی«نظر ابن عباس اين است که منظور از  ٢١.وسلم

رسـد و  هـن مـی  گونـه بـه ذ  نه بنی هاشم و بنی مطلب چنان که (از ظاهر و صريح آيه) اين
هسـتند،   6در آيه را با اين سخنش که گفت: آل محمـد   ور از قربیسعيد بن جبير نيز منظ

  اهل بيت معرفی نمود.
اهـل بيـت    تاين هم اعتراف بر اين واقعيت است که ظاهر صريح آيه داللت بـر مـود  

اند بايد گفت کـه پـس گويـا    اساسی که به ابن عباس دادهبی نسبتبنابر اين کند. ولی می
يـا   و ندرا دوست داشته باشـ  قريش (مشرکين)وده است که کل قرآن به امت اسالمی فرم

گونـه اخبـار   البتـه طحـاوی بعـد از نقـل ايـن      .اين آيه هيچ ربطی بر مسلمين نـدارد!  کهاين
  ٢٢هستند. 6پيامبر  یاکند که کل قريش ذی قربتصريح می

                                                 
  .۱۴۰۷ الثالثة، الطبعة، بيروت-اليمامة كثير، ابن دار، چاپ ۳۳۰۶، ح ۱۲۸۹، ص ۳ج صحيح بخارى، . ٢٠
  .اپ قبلی، چ۴۵۴۱، ح۱۸۱۹، ص ۴ج صحيح بخارى، . ٢١
 .٢٨٦، ص ٣شرح معانى اآلثار طحاوى، ج . ٢٢



    ٥٧٩  ت صحيح بخاریچهارم: برخی روايافصل 

 

را  6امت اسالمی از ظاهر صريح اين آيه شريفه وجوب مودت اهل بيت پيامبر اکـرم  
و اين آيه را در باب فضـائل اهـل بيـت     فراوان بر اين واقعيت تأکيد کرده استفاده کرده و

اند و اخبار فراوان نيز در اين خصوص وارد شده است، ولی جای تعجب است وارد كرده
اخبـار  ذاشـته و  گاست آن را كنـار   اخباری در باره اهل بيت  ^ هر جاکه چرا بخاری 

  ش وارد كرده است!در صحيحدر آن موضوع صريح قرآن را خالف 
و آلوسـى   ،شوكانى از ابن عبـاس و قتـاده   ، قرطبى وپاورقی تفسيرش)(در  بغوى .۱

را ى شـريفه  آيـه چهار آيـه و ايـن   سوره شورى مكى است جز  اند كهاز مقاتل نقل كرده
چگونه اين سـخن کـذب   با اين وجود پس  ١. انددانسته مدنىو چهار آيه نيز يكى از آن 

  اند!بت دادهرا به ابن عباس نس
 رسول يا: قالوا ؛)القربى في المودة إال أجراً عليه أسألكم ال قل: (نزلت لما .۲
  ٢؛وابناهما وفاطمة، علي،: قال مودتهم؟ علينا وجبت الذين هؤالء قرابتك ومن! اهللا

سؤال کردند که ای رسـول خـدا، ايـن نزديکـان     نازل شد  مودتای وقتى آيه  ٢؛وابناهما
فرمودنـد:   6حضـرت  ، چـه کسـانی هسـتند؟    ب گذشتهجها برای ما واشما که مودت آن

                                                 
ــى، ج ؛ ١٨٠، ص ٧تفســير بغــوى، ج . ١ ــى، ج ١، ص ١٦تفســير قرطب ــانى آلوس ؛ ١٠، ص ٢٥؛ روح المع

 .٥٢٨، ص ٤؛ فتح القدير شوكانى، ج ٤٩، ص٤تفسير خازن، ج 

حاك از ابـن  ضـ  ٢٢٠نواسخ القرآن ابن جـوزى، ص  ؛ ١١٤١، ح ٦٦٩، ص ٢. فضائل الصحابه احمد، ج ٢
؛ ١٩٨و  ١٩٥، ص ١٢ج  حـاتم، ىابـ تفسير ابن تفسير طبرى، ؛ ٧٩، ص ٧عباس. زاد المسير ابن جوزى، ج 

زمخشرى، ج  كشافال  ر رازى، بيضاوى،فخ بغوى، واحدى، نسفى،تفاسير  ؛٥٢، ص ١٢ج  ثعلبى، تفسير
 و سعيد از ابن عباس؛ مجاهد ٧، ص ٤، ج ، در المنثور؛ ٥٣٦، ص ٤، ج شوكانىفتح القدير  ؛١٩١، ص ٦

ــد هيثمــى، ج  ــر، ج ١٦٨ و ١٠٣، ص ٧مجمــع الزوائ ، ٤٤٤، ص ١١، ج ٢٦٤١، ح ٤٧، ص٣؛ معجــم الكبي
؛ ذرية الطاهره دوالبـى، ج  ٨٤٦٩، ح ٢٢٤، ص ٨و ج  ٢١٥٥، ح٣٣٦، ص ٢؛ معجم االوسط، ج ١٢٢٥٩ح
تفســير ؛ ٣٠٧، ص ٦معــانى القــرآن نحــاس، ج بــا دو ســند؛  ١٣٨ذخــائر العقبــى، ص ؛ ١٢١، ح ٧٤، ص ٢

؛ ٤٣٣، ص ٨؛ فـتح البـارى، ج   سـند  ٨بـا   ٨٢٩الـى   ٨٢٢، ح شواهد التنزيـل ؛ ٢٢و  ٢١، ص ١٦قرطبى، ج 
  .١٢١، ص ٤تفسير ابن كثير، ج 
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گويـد:  مـی بعـد از نقـل ايـن حـديث     آلوسـی   »فاطمـه و فرزندانشـان هسـتند   ها على، اين«
  ١اند.معنا حديث روايت کرده يناز اهل بيت نيز به ا یجماعت

چهـار نفـر    ر. اين حديث را از حسين اشقاست اين حديث از ابن عباس روايت شده
اين حديث را از قيس بن ربيع روايت کرده صدوق است و  رد. حسين اشقانروايت کرده

اين حـديث بـا در    نقل ابن حجر هيتمی نيز بعد از و او نيز صدوق است و بقيه ثقه هستند.
 ی غالی است، ولی او صدوق است.نظر داشتند حسين اشقر گفته است: در سند آن شيعه

و  با دو سند حديث را از ابن عباس ضحاکديم اين ذکر کر که در پاورقیهمچنين چنان
پس اين سند حسن است و اخبـار ديگـر نيـز     اند.کرده روايتنيز و سعيد بن جبير مجاهد 

  کند.می آن را تقويت
اآلجري بمكة حدثنا علي بن عبـد العزيـز البغـوي     (حسين) أبو بكر محمد بن الحسن .۳

حدثنا حماد بن سلمة عـن ثابـت   حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم حدثنا حجاج بن منهال 
ان رسول  عن أنس بن مالك. قال حماد: وحدثني قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

ولـيس   وحقوق وقدوم الغرباء عليـه لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب  6اهللا 
: إن هذا الرجل قد هـداكم اهللا علـى يديـه    في يده سعة لذلك فقالت االنصار

فـاجمعوا لـه    به نوائب وحقوق وليس في يده لذلك سعةهو ابن اختكم تنوو
 تعين به على ما ينوبـه مـن الحقـوق   من أموالكم ما ال يضركم فتأتونه به فيس

: يا رسول اهللا إنك ابن اختنا وقـد  ثم أتوه فقالوا لهمائة دينار  فجمعوا له ثمان
ن فرأينـا أ  هدانا اهللا على يديك تنوبك نوائب وحقوق وليست بيدك لها سـعة 

ذا. فنزل (قل  وهو فتستعين به على ما ينوبك نجمع من أموالنا طائفة فنأتيك به
ن جعـال وال  آلى االيمـان والقـر  ال أسألكم عليه أجرا) يعني ال أطلب منكم ع
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 ١؛) يعني إال أن تحبوني وتحبوا أهل بيتي وقرابتـي إال المودة في القربىرزقا (
مشکالت و حقوق و افراد غريـب   آمدند به مدينه 6گويد: وقتی پيامبر ابن عباس می

آمدند در حالی که آن حضرت برای حل مشکالت مـردم  به حضور آن حضرت می
 ما را هـدايت فرمـود   6توان مالی نداشتند، پس انصار گفتند: خداوند به وسيله پيامبر 

-و آن حضرت پسر خواهر شماست و هـر روز مشـکالت بـر آن حضـرت روی مـی     

طرف کردن آن را ندارند، بنابر اين مقداری از امـوال خـود را   آورد و ايشان توان بر
را برطـرف   حضـرت مشـکالت   ،جمع کنيد و به آن حضرت بدهيد تـا بـه وسـيله آن   

ای  و بـه حضـور آن حضـرت آوردنـد و گفتنـد:      دينار جمـع کردنـد   ۸۰۰. پس دکن
 ، مشکالت و حقوق به شما روی آورده و شمارسول خدا، شما پسر خواهر ما هستيد

آن را نداريد، ما تصميم گرفتيم مقداری از اموال خـود را   برطرف کردنهم شرايط 
در اختيار شما بگزاريم تا به وسيله آن اين مشکالت را برطرف کنيد. پـس ايـن آيـه    

ــد   ــازل شــ ــر     «نــ ــالتم اجــ ــرای رســ ــما بــ ــن از شــ ــوا، مــ   بگــ
قـرآن  من در برابـر ايمـان شـما بـه اسـالم و      يعنی  »خواهم جز مودت اهل بيتمنمی

  .که محبت من و اهل بيتم را داشته باشيداين جزخواهم پاداشی نمی
، ابوصالح و مقسماين حديث به اين معنا را از ابن عباس سعيد بن جبير از دو طريق،  

. مالک نيـز حـديث فـوق روايـت شـده      اند و همچنين از طريق انس بنکلبی روايت کرده
ثقه و  انس و ابن عباس راويان هر دو سند روايت حسکانی است و تمام ،سند و متن فوق

متقدمين رجال هر دو سند از رجال صـحاح سـته هسـتند و تنهـا مـا در سـند آن علـی بـن         
طبری از طريق مقسم تمام رجالش رجال صحاح سته سند  حسين فسوی را نشناختيم. اما 
شود. ب مینيز از رجال سته محسوو او است زياد اختالف هستند و در مورد يزيد بن ابی

                                                 
، ٢٥؛ تفسـير طبـرى، ج   ٢٧، ص ١٢؛ معجـم الكبيـر، ج   ٤٩، ص ٦و ج  ١٥٩، ص ٤معجم االوسـط، ج  . ١

. تفسـير فخـر رازى،   ٨٣٦و  ٨٣٥، ح ٢٠٠، ص ٢؛ شواهد التنزيل، ج ٥٠، ص ١٢علبى، ج ؛ تفسير ث٣٣ص 
  .٤٣٠، ص ١٣ج 
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طبرانی علی بن سعيد بن بشـير را   شيخهيثمی  نزد طبرانیبن جبير اما در طريق دوم سعيد 
را  در سند ابوصالح نزد حسکانی نوفل بن داود ت.اس رجال آن را ثقات داستهلين و بقيه 
ايـن خبـر را از طريـق کلبـی از ابـن       »فتح البـاری «و ابن حجر در  فخر رازی .ما نشناختيم
بـه تنهـايی بـا ايـن همـه طـرقش بـا        با اين اسـانيد  پس اين حديث  .اندايت کردهعباس رو

  تقويت هم کامال صحيح خواهد بود.
 کنيد اين خبر نيز تصريح دارد که اين آيه شريفه در مدينه نـازل که مالحظه میچنان

  .شتانخواهد دو مشرکين شده و هيچ ربطی با قريش 
  نقل کرده است:اين گونه  از ابونعيم و ديلمی سيوطی
قال رسول  :وأخرج ابو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال. ۴

تحفظوني في أهل بيتـى   ان »ال أسالكم عليه أجرا اال المودة في القربى«: 6اهللا 
آيـه مـودت را    6مجاهد از ابن عباس روايت کرده که پيامبر اکـرم   ١ ؛وتودوهم بى

هـا را  مرا در باره اهل بيتم حفظ کنيد و مـودت آن  کهاين فرمودند:تالوت کردند و 
  به خاطر من داشته باشيد.

} حسـنًا  فيهـا  لَه نَّزِد حسنَةً يقْتَرِف ومن: {قوله في عباس ابن عن مالك أبي. ۵
ادامه آيـه مـودت   ابومالک از ابن عباس نقل کرده که در باره ؛ 6 محمد آلل المودة: قال

ــال   ــد متع ــیکــه خداون ــد: م ــه خــوبی    «فرماي ــا ب ــد م ــری انجــام ده   اش هــر کــه عمــل خي
سـه نفـر ايـن     ٢منظور از عمل خوب در اين آيه مودت اهل بيت اسـت.  گفت:» افزاييممی

م ضعيف اسـت و اخبـار گذشـته و    کَاند، ولی ححديث را از حکم بن ظهير روايت کرده
  کند.اين خبر را تقويت می ،آينده

                                                 
  .٧، ص ٦در المنثور سيوطى، ج . ١
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 قـل « قرأ ثم مؤمن كل إال مودتنا يحفظ ال ،آية حم آلفی  فيناقال:  علي عن. ۶
در حـق  «فرمودند: × اميرالمؤمنين  ١؛»القربى في المودة إال أجرا عليه أسألكم ال
 کنـد و سـپس  فظ نمیمودت ما را کسی جز مؤمن حی است در سوره آل حم، آيه ام

   ».را خواندند و فرمودند: اين آيه در حق ما نازل شده است مودت آيه
ابوصباح عبدالغفور انصـاری ضـعيف اسـت و احمـد حنبـل گفتـه: او       سند ابونعيم در 

چنـين حـديث    6انـد کـه از پيـامبر اکـرم     هدساخته است. در شـرح حـالش آور  حديث می
عـت کـه اهـل قـرآن و ذکـر      اخوشا به حال اهل سنت و جم«روايت کرده است: 

نمـاز جعـل کـرده و بـه      حـال در روی دسـت  حديثی نيز در گذاشتن دست او و  ٢»هستند
شود که او در تقويت مذهب جا استفاده میپس از ايننسبت داده است.  Α   اميرالمؤمنين

ساخته و حديث مورد بحث ربطی به او ندارد؛ زيـرا از ديگـران نيـز    می اهل سنت حديث
  دسترسی نداشتيم.سند ابوشيخ به ما  شواهد فراوان دارد. البته

 البيـت  أهـل  مـن  أنا و ... قال: اس حين قتل عليخطب الحسن بن علي الن. ۷
 اهللا صـلى  لنبيـه  تعـالى  و تبارك فقال مسلم كل على مودتهم اهللا افترض الذي
 مـن  و القربـى  فـي  المـودة  إال أجرا عليه أسألكم ال قل: {سلم(وآله)  و عليه

امام حسن   ٣؛البيت أهل مودتنا الحسنة فاقتراف} حسنا فيها له نزد حسنة يقترف

                                                 
بـه نقـل از ابوشـيخ و... .     ٤٨٧، ص ٢. صواعق المحرفـه، ج  ١٦٥، ص ٢ذكر اخبار اصبهان ابونعيم، ج  .١

از ابـن   ٤٠٣٠، ح ٢٩٠، ص ٢از كتـال الثـواب ابوشـيخ؛ كنـز العمـال، ج       ٢٣٨، ص ٢جواهر العقـدين، ج  
  .٨٣٨، ح ٢٠٥، ص ٢. شواهد التنزيل، ج ٢٦٣، ص ١٨مردويه و ابن عساكر. تفسير آلوسى، ج 

؛ لسـان الميـزان،   ٥١٥٠، ر ٦٤١، ص ٢؛ ميـزان االعتـدال، ج   ٣٢٩، ص ٥الكامل في ضعفاء الرجـال، ج   .٢
  .١٢٨، ر ٤٣، ص ٤ج
ــد، ج   .٣ ــند احم ــة  ؛١٧٢٠و  ١٧١٩ح  ،١٩٩، ص ١مس ــاهرهذري و  ١٢١ ، ح٧٩و  ٧٨و  ٧٤، ص ١، ج الط

؛ سـنن  ٤٧، ح ٥٠٢و  ٤٩٩ص  ،٧، ج ٢١٠٥و  ٣٢٠٩٤، ح٣٧٢، ص٦شيبه، ج مصنف ابن ابی ؛١٣٢و  ١٣١
؛ ١٣٤١تـا   ١٣٣٩، ح١٧٩، ص٤مسند بـزار، ج   ؛٢٣؛ خصائص نسائى، ح ٨٤٠٨، ح ١١٢، ص٥الكبرى، ج 
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از  نم« خطبه خواندند و ضمن آن فرمودند: ...× بعد از شهادت اميرالمؤمنين × 
محبت ما را بـراى هـر مسـلمانى واجـب     مودت و خاندانى هستم كه خداوند در قرآن 

به امت خويش كـه)   6بگو (اى محمد «گردانيده است؛ آن جا كه به پيامبرش فرمود: 
مـودت  » القربـى «ى جز اينكه نسبت به من از شما در برابر اين كار (يعنى رسالت) چيز

ــى   و ــب نم ــد طل ــتى نمايي ــايمدوس ــرش     نم ــد در خي ــر انجــام ده ــه عمــل خي ــر ک   و ه
   مودت و محبت ما اهل بيت است. نهمانا انجام عمل خير داشت »افزاييممی

متـواتر اسـت و بـيش از ده نفـر     × دقت داشته باشيم که اصل اين خطبه امام حسن 
چـون در آخـر خطبـه آن حضـرت      ،ولی اين عبارت مورد بحـث اند، آن را روايت کرده

 مـورد بحـث   اند نيامده است. اما اعبـارت آمده در نقل بعضی که آن را مختصر نقل کرده
کامل نقل  زيد شهيد و جعفر بن حبانامام سجاد، ، صحابی ابوطفيل × را از امام حسن

سـند حـاکم نيـز حسـن و يـا      و  انـد آن را حسن دانسته و ابن حجر هيتمی هيثمی، اندکرده
حسن بن محمـد علـوی   . ١کرده است: وارد البانی به سند حاکم دو اشکال  .صحيح است

 برادر امام کاظم(. علی بن جعفر ٢متهم کرده. » علی خير البشر«را ذهبی به وضع حديث 
جـا کـه   کسی توثيق نکرده بلکه ترمـذی بـه ضـعيف بـودن وی اشـاره کـرده آن       را )×

   ١ يب خوانده و ابن حجر او را مقبول دانسته است.حديث او را غر
ذهبـی شـيخ حـاکم را از تناقضـات ذهبـی و ثبـوت دشـمنی او بـا          ن: متهم کردپاسخ

                                                                                                                            
، ٣؛ تاريخ طبرى، ج ١٤٦، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٤٨٠٢، ح١٧٢، ص ٣المستدرك علی الصحيحين، ج 

الصـحابه احمـد، ج   ؛ فضـائل  ٨٤٦٩، ح ٢٢٤، ص٨، ج ٢١٥٥، ح٣٣٦، ص ٢؛ معجم االوسط، ج ١٦٤ص 
ــر، ج ١٠٢٦و  ١٠١٣، ح ٦٠٠و  ٥٩٥، ص ٢، ح ٩٢٢، ح٥٤٨، ص١ ــا  ٢٧١٧، ح ٨٠، ص ٣؛ معجــم الكبي ت

، ص ١٥و صحيح ابن حبـان، ج   ٣٠٤، ص ٢؛ الثقات، ج ٦٧٥٨، ح١٢٥، ص١٢؛ مسند ابو يعلى، ج ٢٧٢٥
؛ تاريخ ابـن  ٣٩ و ٣٨، ص ٣؛ طبقات ابن سعد، ج ٣، ص ٢، ح ٦٥، ص١؛ حلية االولياء، ج ٦٩٣٦، ح٣٨٣

  .٤٨٧، ص ٢صواعق المحرقه، ج  .٣٦٨، ص ٧كثير، ج 
، بعد از اعتراف بر معتبر بودن اصل خطبه امام حسن ٢٤٩٦، ح ٤٩٦، ص ٥احاديث صحيحه البانى، ج  .١

  اش.در صحيحه× 
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فضائل اهل بيت ^ است؛ زيرا اوال: هيچ دليلی بر متهم بودن او ذکر نکرده جز روايت 
زيـادی  اسـانيد  » علی خيـر البشـر  «حديث در فضائل اهل بيت ^ و حال آن که حديث 

تنـاقض  بـا ايـن عمـل دچـار     از جابر بن عبـداهللا ثابـت اسـت. ثانيـا: ذهبـی       همچنين دارد و
حسن بـن محمـد    شيخ حاکمدر دو مورد در تلخيص مستدرک حديث آشکار شده؛ زيرا 

پس اين حکم ذهبی در باره شيخ حـاکم از روی تعصـب    ١را صحيح دانسته است. علوی
   طقی نخواهد داشت.بوده و دور از انصاف است و ارزش من

گويـد:  که او را مقبول دانسته قبلش میابن حجر مضافا بر ايناوال:  :اما علی بن جعفر
ثانيا: در سه چاپ سنن ترمذی و حتی در آن چاپی که همـراه  از بزرگان طبقه دهم است. 

تنها،  غريب را حسن غريب گفته نه علی بن جعفرحاشيه البانی است ترمذی سند حديث 
بانی از ذهبی نقل کرده که گفته است: ترمذی حديث او را نه صحيح دانسـته و نـه   ولی ال

از  در تضعيف اين حديث تا بتواندد کرده يحسن. البانی با سکوت اين حرف دروغ را تأي
در جـای ديگـر بـه تحسـين     خـود البـانی   ، زيـرا  اين طريق خواننده کتابش را فريـب دهـد  

کـه ابـن حجـر نيـز در     چنـان لثـا: علـی بـن جعفـر     ثا. کـرده اسـت   و اشـاره  ترمذی اعتراف
ی اسـت کـه نيـاز بـه معرفـی کسـی       شخصـيت برجسـته  اعتراف و تصريح کرده » بيتقر«

  .نخواهد داشت

به خاطر حسن هيتمی البته بايد دقت داشته باشيم که البانی متناقض به ابن حجر 
ؤمنين بـه حـديث اميرالمـ   حمله کرده و با اين وجود × دانستن حديث امام حسن 

   ابن حجر از ابوشيخ نقل کرده هيچ اشاره نکرده است!که × 
عمرو بن عاص نيز در نامه خود به معاويـه ايـن آيـه را ضـمن آيـات فضـائل       . ۸

                                                 
و در دو مــورد نيــز ســکوت کــرده و  ٤٩٣٦و  ٤٨٢٢، ح ١٩٨، ص ٣المســتدرک علــی الصــحيحين، ج  .١

  تضعيف نکرده است و تنها حديث مورد بحث را بدون دليل غير صحيح دانسته است. حديث او را
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   ١. نوشته استبراى او × اميرالمؤمنين  
آمد و گفـت: بـرای مـن     6اعرابی به حضور پيامبر اکرم گويد: جابر بن عبداهللا می. ٩

ه کردند. او گفت: اجری هم از مـن  ضدار. حضرت بر او شهادتين را عراسالم را عرضه ب
خواهی؟ فرمودند: نه، جز مودت فی القربی. گفت: قربای من و يا قربای تو؟ فرمودند: می

قربای من. گفت: دستت را بده با تو بيعت کنم، لعنت خدا بر کسی کـه تـو و اقربايـت را    
ثقه هسـتند جـز يحيـی    سند ابونعيم راويان  ٢.دوست نداشته باشد. حضرت نيز آمين گفتند

ثقه دانسته، ولی را  اونجاشی  است و× بن العالء قاضی ری که از اصحاب امام صادق 
که از اند و احمد رمی بر کذب و وضع حديث کرده با اينتضعيف کردهاو را اهل سنت 
وان از او حديث روايت کرده و عبدالرزاق نيـز در مصـنف و ديگـران فـرا     شاو در مسند

  اند.حديث روايت کرده
 بصـوت  أعرابـي  به فهتف مسير، في 6 اهللا رسول مع كنا: قال اهللا عبد عن .۱۰
 رجـل  فـي  تقول ما محمد يا: فقال »هناه يا«: 6 اهللا رسول فقال محمد يا: جهوري
 مـن  إلى محمد، يا: قال »أحب من مع المرء«: قال بعملهم؟ يعمل ولم القوم يحب
 الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهللا رسول وأني اهللا إال إله ال أن شهادة لىإ«: قال تدعو؟
 المـودة  إال ال،«: قال أجرا؟ هذا على تطلب فهل: قال »البيت وحج رمضان وصوم
 يـدك  هـات : قال »قربائيا بل«: قال قرباؤك؟ا أم محمد يا أقربائي: قال »القربى في
گويـد:  ابـن مسـعود نيـز مـی     ٣ ؛ربـاءك قا يـود  وال يودك فيمن خير فال أبايعك، حتى

کنـی؟ حضـرت   بـه چـه چيـز دعـوت مـی      6اعرابـی بـا صـدای بلنـد گفـت: ... ای محمـد       
فرمودند: به شهادت بر وحدانيت خداوند متعال و پيامبری من و برپـا داشـتن نمـاز و دادن    

                                                 
  .٢٤٠، ح ٢٠٠مناقب خوارزمى، ص  .١
  . ٢٠١، ص ٣حلية االولياء ابونعيم، ج  .٢
 .۶۰۷، ح ۱۸۸، ص ۲. مسند شاشی، ج  ٣



    ٥٨٧  ت صحيح بخاریچهارم: برخی روايافصل 

 

-زکات و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا. اعرابی گفت: آيا برای اين عمل اجر هم می

مگـر مـودت فـی القربـی. گفـت: اقربـای خـودم و يـا اقربـای تـو؟           « واهی؟ فرمودند: نهخ
نيست در  یخير تا با تو بيعت کنم، دهبستت را د: بلکه اقربای من. اعرابی گفت: دفرمودن

  ت را دوست نداشته باشد. و را دوست داشته باشد، ولی اقربايکسی که ت
 ه هستند جز يحيی بن ثعلبه انصـاری کـه  دقت داشته باشيم که تمام رجال اين سند ثق

، ولـی ذهبـی   انداو را ياد کرده و جرحی نکرده ، ابواحمد حاکم و ديگرانيحيی بن معين
 راوی از ابـن ثعلبـه   .اسـت  تضـعيف کـرده  را گفته اسـت: دارقطنـی او   االعتدال در ميزان 

را تقويـت  تواند معتبر بودن ايـن سـند   خص ثقه محمد بن خالد بن عثمه است و اين میش
تـوان جـرح بـدون اسـناد و     و دارقطنی فاصله زياد است، لذا نمی اين راویبين  کند، زيرا

  .چون کسی غير از او وی را تضعيف نکرده است دليل دارقطنی را در باره او قبول کرد
پـس از تأکيـد بـر محبـت اهـل بيـت        6ابوامامه نيز روايت کرده که پيامبر اکـرم  . ۱۱

  در سند اين خبر فضال بن جبير ضعيف است. ١تالوت فرمودند. ^ اين آيه شريفه را
را بـه اسـيرى   × بعـد از واقعـه كـربال) وقتـى امـام سـجاد       «(گويـد:  ابوديلم مـى . ١٢

گرفتند، آوردند نزديك دروازه دمشق (شام) نگه داشتند. مـردى از اهـل شـام برخاسـت و     
را كنـد و فتنـه را از ريشـه    تـان  سپاس خدا را كـه شـما را بـه قتـل رسـانيد و ريشـه      «گفت: 
فرمودنـد:  » آرى.«گفـت:  » اى ؟آيا قرآن خوانـده «به او فرمودند: × امام سجاد » بركند.

ــى آل حــم را نخوانــدم. «گفــت: » ى؟اآيــا آل حــم را خوانــده« امــام » قــرآن خوانــدم، ول
» اى ؟را نخوانـده » قـل ال اسـألكم عليـه اجـراً االّ المـودة فـى القربـى       «ای فرمودند: آيا آيـه 

   ٢» آرى.«امام فرمودند: » شما هستيد؟» القربى«گفت: 
ــر، امـــام ســـجاد،   .١٣ ــماعيلســـعيد بـــن جبيـ ــعيب نيـــز  اسـ   ســـدى، عمـــرو بـــن شـ

                                                 
  .٣٣٥و  ٦٥، ص ٤٢تاريخ ابن عساكر، ج  .١
؛ تفسير ابن كثير، ٧، ص ٦در المنثور، ج ؛ ٥٤، ص ١٢ ج؛ تفسير ثعلبى، ٣٣، ص ٢٥. تفسير طبرى، ج ٢

 .١٢١، ص٤ج 
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در فتح البـارى  ابن حجر  ١ اند که منظور از اين آيه دوستی و مودت اهل بيت است.گفته
 ،اسـت  رد نکـرده هـا اشـکال وا  اين نظريه را به صورت خبر قطعی نقل کرده و به سند آن

در ايـن   گـر را نيـز  پس سند اخبار ايـن افـراد از نظـر او صـحيح بـوده، زيـرا او دو خبـر دي       
  .ش حکم کرده استسند ضعفبر موضوع ذکر کرده و 

سـتند و همچنـين مفسـرين    کنيد تمام اين اخبار مؤيد هـم ه میکه مالحظه پس چنان
و ديگـران پـس از روايـت     ، فخـر رازی ، بغوی، آلوسیاهل سنت مانند ثعلبی، زمخشری

و  مـودت  بحديث در ذيل آيه شريفه مودت، احاديث ديگری را نيز که داللت بر وجو
بـرای  مودت اهل بيت در اين آيه،  بودن جباکند برای تأييد واهل بيت ^ می محبت

و بـر واجـب بـودن مـودت و محبـت اهـل بيـت ^         شاهد آوردهحديث اول ابن عباس 
  اند. تأکيد کرده

  احدبوسفيان در خطاب ا
به صورت و او  اسرائل از ابواسحاق و كتب ديگر زهيرو برخی » صحيح بخاری« در

به مسلمين احد ابوسفيان در جنگ گويا كه است معنعن از براء حديث روايت كرده 
و چون  ستعمر ه، ستابوبكر ه، ستدر بين شما ه 6آيا محمد : پرسيد و خطاب كرد
 بن خطاب عمر ولی ...و ها كشته شدنداين: گفتاو  سخ ندادكسی پا 6 اكرم با امر پيامبر

   ٢. ...و دروغ گفتی ما زنده هستيمو گفت:  نتوانست خودداری كند
دقت داشته باشيم كه ابواسحاق سبيعی  و بايدراوی اين حديث تنها ابواسحاق است 

در او  حديث از ۱۷۷بخاری كه . اختالط پيدا كرده است و همچنين همدلس بود

                                                 
زاد المسـير ابـن جـوزى،     ؛٥١، ص ١٢ج  ثعلبـى،  تفسيرها؛ تفسير طبرى، ذيل آيه با سند از سه نفر آن .١
  .١٢١، ص ٤تفسير ابن كثير، ج  .٤٣٣، ص ٨فتح البارى، ج ؛ ٢١، ص ١٦تفسير قرطبى، ج  ؛ ٧٩، ص ٧ج
، ٣ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب، ج :كتاب الجهاد والسير، باببخاری،  . صحيح٢
  . ٤٠٤٣، ح ١٤٨٦، ص ٤؛ كتاب المغازی، باب غزوة احد، ج ٣٠٣٩، ح ١١٠٥ص
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به صورت » صحيح بخاری« حديث ابواسحاق در ۵۸تنها ، حيحش روايت كرده استص
خيلی از  و همچنينضعيف را دارد  ومعنعن است كه حكم مرسل و بقيه سماع است 

حديث او  اسرائل است كه پس از اختالط از واز زهير » صحيح بخاری« دراو  احاديث
  . اندشنيده

و اين  اندزهير از ابواسحاق روايت كرده و لا تنها اسرائورت ربه اين ص فوق خبر
 از وروايت اين د: اندلذا گفته و انداز ابواسحاق پس از اختالط حديث روايت كرده ود
يك و در  هاهمچنين ابواسحاق كه مدلس است در تمام كتاب ١.ضعيف است و لين، او

به صورت  د راتنها بخاری سند دوم خو و است روايت بخاری معنعن خبر را نقل كرده
اين جهت اجازه  و به براء در آن زمان كوچك بوده و همچنين. نقل كرده استسماع 

اهللا و سال و حاال در احد بوده يا نه با آن سن و نداده بودند كه در بدر حضور پيدا كند
  . اعلم

آن هيچ ذكری و در است  اين داستان را نقل كردهنيز ابن مسعود ، هاگذشته از اين
  ٢. عمر نيست و بكراز ابو

. فرار كردندجنگ در احد از ميدان دوم  واول  خليفه: اوال هاای اينتر از همهمهم
با كسی از  وثابت نشده كه اين د 6 اكرم يژه در زمان پيامبرو در تاريخ اسالم به :ثانيا
ان يگو يا  حتی يك نفر را به قتل رسانده باشندو يا  مشركين مبارزه كرده باشند و كفار

ها گذاشته باشند كه آن سبب شده باشد تا ابوسفيان از اين یجار قهرمانی از خود ب
از حيات پر بركت و پس  در زمان اسالم ظاهری ابوسفيانولی ، برده باشدحساب می

عليه  كه ابوسفياناز ترس اين ودو اين  است ثابت شده عكس اين مدعا 6 اكرم پيامبر
وی  ازو پس  فرزندش يزيد ویجهت جلب رضايت  ،ندها افرادی را بشوراخالفت آن

                                                 
؛ ميزان ٤٩٦، رقم ٢٢٩، ص ١؛ تهذيب التهذيب، ج ١٢٥٨، رقم ٣٣١، ص ٢. الجرح والتعديل، ج ١

  . ٢٩٢١، رقم ٨٦، ص ٢االعتدال ذهبی، ج 
  . ٤٩٢، ص ٨شيبه، ج ، مصنف ابن ابی٤٦٣، ص ١مسند احمد، ج . ٢
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 وكه ذكر شد حكومت را برای طلقا كه چنانبا اين نداهمعاويه را حاكم شام قرار داد
  . دانستندجائز میو غير  مسلمه الفتح حرام

هستند كه فراوان اند متأسفانه خيلی شدهوضع  اخبار كه در زمان معاويه گونهو اين 
ها آن عكس آن صفات در سيره عملیو سلوك عملی خلفا ندارد و سيرههيچ همخوانی با 

  . شده استو ثابت  بودهفراوان 

 در موضوع بول تناقضات آشكار و 6 اكرم پيامبر ناروا به نسبت

در كتب اهل سنت موجود است كه از نظر محدثين اهل سنت از فراوان احاديث 
داده شده  6 اكرم تناقض به پيامبرها به روشنی نسبت آنو در ، حيث سند صحيح است

موضوع مورد ذكر  و اشاره كرديم و های بسياری را ما در اين نوشتار ذكراست كه نمونه
  . باشدمی 6های ناروا به پيامبر اكرم های ديگر از اين نسبتنيز از نمونه

 6أتى النبي : ائل عن حذيفة قالو عن أبي: بخاری چنين روايت كرده است
 6 اكرم يعنی به پيامبر ١؛فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ سباطة قوم
  .اندايستاده بول كردهگويا اند كه آن حضرت نسبت داده

حديد الابن ابی ٢.از مغيره نيز روايت كرده استشقيق بن سلمه اين حديث را ابووائل 
علی را دشنام  و انی بودعثماو  :است و گفته خوانده Αابووائل را از دشمنان اميرالمؤمنين 

از رای  وبهبا ت Αاميرالمؤمنين پی در پی از دعوت و پس  خوارج نيز بودو از  دادمی
جنگ مورد آن و در ، بود Αجنگ صفين همراه اميرالمؤمنين و در  برگشتخوارج 
زر بن  و ابووائل عثمانی بود: عاصم گفته است. هافصهايی بود آن چه بد صف: گفت

نقل  همچنينو او  برخی از عبارات فوق را ذهبی نيز نقل كرده است ٣.ودحبيش علوی ب

                                                 
  ؛ ٢٤٧١و ٢٢٦الی  ٢٢٤، ح ٩٠، ص ١. صحيح بخاری، كتاب الوضوء، باب: البول قائما وقاعدا، ج ١
  . ٣٠٦، ح ١١١، ص ١. سنن ابن ماجه، ج ٢
  . ٩٩، ص ٤. شرح نهج البالغه، ج ٣
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علی : گفت؟ علیو يا  تر استمحبوب وعثمان برای ت: به ابووائل گفتند: كرده است
را او  اين خبر نيز به نوعی ناصبی گشتن ١.تر استاآلن عثمان محبوبولی ، تر بودمحبوب
  .كندتأييد می

كند كه با برخی از آن بخاری را تكذيب میحديث  و اخبار مختلف اين ادعا
  . احاديث در ذيل آشنا خواهيم شد

بالَ قَائما فَالَ تُصَدقْه أَنَا رأَيتُه  6 من حدثَك أَن رسولَ اللَّه: عن عائشَةَ قَالَتْ
ايستاده بول  6بر بگويد كه پيام وهر كه به ت: المؤمنين عائشه گفتام ٢؛يبولُ قَاعدا

(در برخی . كردكرد تصديقش مكن من آن حضرت را ديدم كه نشسته بول می
و د اين حديث را صحيح دانسته است البانى سن. كرد مگر نشسته)بول نمی: روايات

، قرآن نازل شد آن حضرت از زمانی كه به 6پيامبر : نقل احمد عائشه گفتدر 
صحيح دانسته مسلم  را به شرط د اين حديثط سنوشعيب ارنؤ ٣.كردايستاده بول ن

  . است
چنين حديث نقل  وكسی به ت: ه استالمؤمنين گفتامحبان  و ابن در نقل طحاوی

 6كسی پيامبر : كند كهنقل ابن سعد عائشه سوگند ياد میو در  ٤.نما را تكذيباو  ،كند
 ٥.بول كرده باشندتاده سنديده كه اي، كه به آن حضرت قرآن نازل شده است را از زمانی

و ذهبی را به شرط شيخين صحيح دانسته  حاكم آن و سند اين خبر نيز صحيح است
  . سكوت كرده است

                                                 
  تهذيب التهذيب شرح حال ابووائل.  ؛٥٩، شرح ١٦٣، ص ٤. سير اعالم النبالء ذهبی، ج ١
  ؛ ٢٥، ح ٦٨، ص ١؛ سنن الكبری نسائی، ج ٣٢٧ح  ١١٢، ص ١. سنن ابن ماجه، ج ٢
  . ٢٥٨٢٨و ٢٥٦٣٧و ٢٥٠٨٩، ح ١٣٦، ص ٦. مسند احمد، ج ٣
  ، ح ٢٧٨، ص ٤؛ صحيح ابن حبان، ج ٦٣١٤، ح ٢٦٧، ص ٤. شرح معانی اآلثار، ج ٤
  . ٦٦٠، ح ٢٩٥، ص ١لمستدرك علی الصحيحين، ج ؛ ا٣٨٣، ص ١. طبقات ابن سعد، ج ٥
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 و ابن بريده و در اين موضوع از عمر: گويدترمذی پس از نقل اين حديث می
ترين حديث در اين صحيح و شه برترينعائو حديث  حسنه نيز حديث روايت شده است

  ١.  ...موضوع است
فَما  ،يا عمر الَ تَبلْ قَائما: أَنَا أَبولُ قَائما فَقَالَو 6رآنِى رسولُ اللَّه : عمر قَالَ

دعا بملْتُ قَائكنممرا ديد كه ايستاده بول می 6پيامبر : گفت بن خطاب عمر ٢؛ب 
حاكم . مودمپس از آن ايستاده بول نن و من، ايستاده بول مكن !ای عمر: فرمودو

در نهی از ايستاده بول  6از ابوهريره نيز از پيامبر : گويدپس از نقل اين حديث می
  . حديث روايت شده است ،نمودن

: گويدجابر می ٣؛أَن يبولَ قَائما 6نَهى رسولُ اللَّه: عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ
  . از ايستاده بول كردن نهی فرمود 6پيامبر 

اصل اين  ٤.ايستاده بول كردن جفا است: اندشعبی گفتهو ابن بريده، ابن مسعود
  . شده استوارد نيز  6 اكرم سخن از پيامبر

 6عمل متناقض را به پيامبر اكرم  وممكن است كه انسان مسلمان اين د چگونهحاال 
كه چناناساس است خيلی روشن است حديثی را كه بخاری اختيار كرده بی !بدهدنسبت 

  .را تأييد كرده استاو  اخبار ديگران نيز سخن والمؤمنين بر آن تأكيد كرده ام

  در موضوع تخلى تناقض آشكار بخارى و 6 اكرم به پيامبرديگر  ىنسبت ناروا
ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت : عن عبد اهللا بن عمر قال

به : ابن عمر گفته است ١؛مالشابل يقضي حاجته مستدبر القبلة مستق 6 رسول اهللا

                                                 
  . ١٢، ح ١٨، ص ١. سنن ترمذی، ج ١
  . ٦٦١، ح ٢٩٥، ص ١؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣٢٨ح  ١١٢، ص ١. سنن ابن ماجه، ج ٢
  . ٣٢٩ح  ١١٢، ص ١. سنن ابن ماجه، ج ٣
  ؛ ١٢، ح ١٨ ، ص١؛ سنن ترمذی، ج ١٣٢٨الی  ١٣٢٦، ح ١١٦، ص ١شيبه، ج . مصنف ابن ابی٤
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پشت بر و بر شام ور 6ديدم كه پيامبر  و منزل حفصه برای انجام حاجتم رفتمپشت 
  . كندقضای حاجت می، قبله
لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا : گويدابن عمر می ،بخاریر نقل ديگر د

وز به پشت آن ر ٢؛قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس 6فرأيت رسول اهللا 
 و) نشسته است (پشت به قبله وبه بيت المقدس ( ور 6ديدم كه پيامبر  و منزلمان رفتم

  . )كندقضای حاجت می
بيت به  ور 6ديدم كه پيامبر  وبه پشت منزلی رفتم : در نقل مسلم ابن عمر گفته است

  ٣.كندقضای حاجت می ونشسته  پشت به قبله)( المقدس
زمانی كه پشت منزل ، ن حالت را در كجا ديده استحاال ابن عمر باألخره اي

اين  !رفت پشت منزلیو يا  زمانی كه پشت منزل خودشان رفتو يا  حفصه رفت
پيش  و پشت در اسالمبر اين كه مضافاً اساسی خبر است نيز از دالئل بی اضطراب خود
كه به يك  انداز آن نهی فرموده 6 اكرم پيامبر و در حالت تخلی حرام استنمودن برقبله 

  : كنيماز اين احاديث اشاره می نمونه
إذا أتى أحدكم الغائط فال : 6قال رسول اهللا : عن أبي أيوب األنصاري قال

اگر كسی از شما خواست قضای  ٤؛غربوااو  ال يولها ظهره شرقواو ستقبل القبلةت
  . پشت به قبله نبايد باشد و وحاجت كند ر

                                                                                                                            
؛ صحيح مسلم، كتاب ٢٩٣٥و ١٤٥و ١٤٨، ح ٦٨، ص ١. صحيح بخارى، كتاب الوضوء، باب: ج ١

  . ٤٦٠٦، ح ١٢، ص ٢؛ مسند احمد، ج ٢٦٦، ح ٢٢٤، ص ١الطهارة، باب: استطابة، ج 
، ٢؛ مسند احمد، ج١٤٥، ح٦٨، ص١من تبرز علی لبنتين، ج . صحيح بخاری، كتاب الوضوء، باب٢
  .٤٩٩١، ح٤١ص
  . ٢٦٦، ح ٢٢٤، ص ١. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب: استطابة، ج ٣
، ١. صحيح بخاری، كتاب الوضوء، باب: ال تستقبل القبلة بغائط او بول اال عند البناء، جدار او نحوه، ج٤

  . ٨، ح ٨، ص ١؛ سنن ترمذی، ج ١٦٠٢٧و ٧٣٦٢، ح ٢٤٧، ص ٢؛ مسند احمد، ج ٣٩٤و ١٤٤، ح ٦٦ص 
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و ابوهريره  و ، اسامهسهل بن حنيف افراد زياد مانند ها ازاين حديث در تمام كتاب
در اين باب از عبداهللا بن : فته استترمذی پس از نقل اين حديث گ و روايت شده... 

  . شده استوارد  سهل نيز حديث و ابوهريره، ابوامامه، معقل، حارث
نيز  و شودبه روشنى ثابت مىدر صحيحش نيز تناقضات بخارى  دو حديثاز اين 

او  ؛ زيراداده است 6 اكرم گويی را به پيامبرتناقض و های ناروانسبت چگونهاو  كهاين
   !حجت دانسته است وتمام اين اخبار را صحيح 

  قاعده جهت توجيه تناقضات
ای را مطـرح  قاعـده در علـم اصـول   جا الزم است اشاره شود کـه اهـل سـنت    ندر اي

، قول موضوع بر خالف هم باشد در يك) 6دا رسول خ(فعل  واگر قول اند: و گفتهکرده 
 6اكـرم   امبريـ پ ن عمـل متنـاقض از  يعنی در واقـع چنـي   .بر فعلشان مقدم استآن حضرت 

 وصـحابه  قاعده را در مورد اين البته  واند حل مشكل كردهاين نوع  و بهصادر شده است 
م رد ه را قـرآن کـري  که چنين نظريحال آن واند، ز جاری کردهفقها ني ومحدثين  وتابعين 
ــی ــد م ــا  وکن ــی  ب ــذمت کســانی کــه ســخنی را م ــه آن عمــل نمــی  گويم ــد کــه ب ــدن    کنن
   د:فرمايمی

»تَقُولُون منُوا لَآم ينا الَّذها أَيي لُونا لَا تَفْعما لَاأَن تَقُولُوا م اللَّه ندقْتًا عم ركَب 
 نزد كنيد؟گوييد كه عمل نمىچرا سخنى مى !دايردهآو كسانى كه ايمان اىتَفْعلُون؛

   ١ »كنيدخدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بگوييد كه به آن عمل نمى
  د:يفرماگر میاى ديدر آيه

لُونفْعا لَا يم قُولُوني مأَنَّهكنند؟گويند كه [به آن] عمل نمىسخنانى مىو ٢؛و   
هرگز بر  6امبر اكرم يپ واست اساس بی ودود ن قاعده از نظر قرآن مرچني ،بنابر اين

                                                 
  . ٣و ٢. صف ١
  . ٢٢٦. شعراء، ٢
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را غلط  6امبر اكرم يپعمل و يا سخنان  ،بلکه برخی، اندخالف قول خود عمل نکرده
  اند.ی را به آن حضرت نسبت دادهيهاز دروغنيو برخی اند برداشت کرده

  تناقض ديگر  و 6پيامبر اكرم نسبت سب به 
اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له : يقول 6أنه سمع النبي : عن أبي هريرة

: نداهفرمودمی كه ه استشنيد 6اكرم ابوهريره از پيامبر ١؛قربة إليك يوم القيامة
قيامت برای وی تقرب به  دشنام دادم آن را روز وكه من سب خدايا هر مؤمنی را 

ا ابوهريره اضافه کرده است: خدايا همان» صحيح مسلم«در  .سوی خودت قرار بده
ؤمنى را كه .. هر م.کندکه بشر غضب میکند چنانبشر است، غضب می 6محمد 

  .. قرار بده..آزار دادم يا سب نمودم يا شالق زدم، آن را برايش كفاره و
هم با آيات  ومخالف است » صحيح بخاری« گر خوددي هم با احاديث ،خبراين 

اساسی اين تهمت در مورد بی ديگر كه به ترتيب به برخی اخبارفراوان و احاديث قرآن 
  .كنيماشاره می 6 بزرگ به پيامبر اكرم

ابن مسعود  ٢؛قتاله كفروسباب المسلم فسوق : 6قال رسول اهللا: عبد اهللا قال. ١
دشنام مسلمان (چه رسد به مؤمن) فسق  وسب : فرمودند 6 پيامبر اكرم: گويدمی
  .  ...است

                                                 
، ٥: مــن آذيتــه فاجعلــه لــه زكــاة وزحمــة، ج 6. صــحيح بخــاری، كتــاب الــدعوات، بــاب: قــول النبــي ١
او سبه او دعـا عليـه    6؛ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب من لعنه النبي ٦٣٦١، ح ٢٣٣٩ص

  . ٢٦٠١، ح ٢٠٠٧، ص ٤وليس هوأهال لذلك، ج 
، ٢٧، ص١ن، باب: خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهوال يشعر، ج . صحيح بخاری، كتاب االيما٢
  . ٧٠٧٦و ٦٠٤٤، ح ٤٨ح
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پيامبر اكرم  از ثابت بن ضحاك ١؛...كقتله ولعن مؤمنا فه و من.. . 6 قال النبي. ٢
را به قتل او  كهگويا هر كه مؤمنی را لعن كرد : فرمودندروايت كرده است كه  6
  .ده استنيرسا
 فاحشا وال لعانا وال سبابا كان يقول 6لم يكن رسول اهللا : عن أنس قال. ٣

 و فحش لاه 6پيامبر اكرم: گويدانس می ٢؛ما له ترب جبينه: عند المعتبة الحدنا
به اين چه : فرمودش يكی از ما میسرزن وهنگام عتاب ، نبود دشنام و سب ولعن 
  .!اش خاك رسيده استبه پيشانی شده
عليكم : عليكم فقالت عائشة، السام: فقالوا 6أن يهود أتوا النبي : عن عائشة. ٤
 مهال يا عائشة عليك بالرفق وإياك: قال. غضب اهللا عليكمولعنكم اهللا و

؟ لم تسمعي ما قلتاو :قال؟ لم تسمع ما قالوااو :قالت. والعنف والفحش
يهود : گويدعائشه می ٣؛رددت عليهم فيستجاب لي فيهم وال يستجاب لهم في

پيامبر . سام (مرگ) بر تو: گفتندجای سالم) (به  وآمدند  6 اكرم به نزد پيامبر
و بر  شما را لعنت كند خدا ومرگ بر شما : عائشه گفت. بر شما باد: فرمودند 6اكرم
بايد اهل مدارا ، ساكت باش ای عائشه: فرمودند 6پيامبر اكرم . كند غضبشما 
  ... .فحاشی بر حذر باش وشونت خو از  باشی

كه پيامبر  با آن خبر ابوهريره است كه» صحيح بخاری« اين تنها برخی احاديث
 ورمی كرده  دشنام مؤمنين و نفرين بلكه به سب ورا به بدون علت نه به لعن  6اكرم

توهين  و پس اين نيز از تناقضات بخاری در صحيحش. مخالف است، تهمت زده است
 های ناروا در حقحضرت را به نسبت چگونه زيرا؛ است 6به پيامبر اکرم او  گبزر

                                                 
  . ٦٦٥٢و ٦١٠٥و ٦٠٤٧، ح٢٢٤٧، ص٥جصحيح بخاری، كتاب االدب، باب: ما ينهی من السباب واللعن، .١
  . ٦٠٤٦و ٦٠٣١، ح٢٢٤٣، ص ٥ج. صحيح بخاری، كتاب االدب، باب: ما كان النبي فاحشا وال متفحشا، ٢
 ٦٠٣٠، ح٢٢٤٣، ص ٥صحيح بخاری، كتاب االدب، باب: ما كان النبي فاحشا وال متفحشا، ج  .٣
  . ٦٩٢٧و ٦٠٣٨و ٦٣٩٥و ٦٢٥٦و ٦٠٢٤و ٢٩٣٥و
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فكر او  چگونههمچنين  !چهار حديث فوق وارد کرده، رمی نموده استؤمنين كه در م
 حتی از ودشنام مسلمين را فسق معرفی كنند  وسب  6پيامبر اكرمنكرده است كه 

كه دشنام در حال آن و، ولی خود مؤمنين را دشنام دهند، يهود بر حذر دارند گويیبد
  .استاسالم فسق 

  آن:و امثال     6به پيامبر اكرم  ابوهريره نسبتديگر در باطل بودن چند خبر مهم اما 
انك لعلی و«: فرمويدمی 6يم در وصف پيامبر اكرم خداوند متعال در قرآن كر. ١
  . خلق عظيم هستی دارای وتو ؛٤ ،قلم »عظيمخلق 

صحيح « احاديث 6اخالق متعالی پيامبر اكرم  والبته اگر با در نظر گرفتن سيره 
كه » صحيح بخاری«هستند احاديث در فراوان مورد بررسی قرار داده شود » بخاری

جای تعجب است  وكند اخبار را تكذيب می ون احاديث اخالق متعالی آن حضرت آ
رفی كرده است با مع» الگوی حسنه«را كه خداوند متعال در قرآن  6كه ما پيامبر اكرم 

غريب كه حتی خودمان از داشتن آن صفات خجالت خواهيم  وچه صفات عجيب 
  ! كنيمنيز میدفاع  از آن نسبت ناروا و بازدهيم می نسبت 6ن را به آن حضرت آ، كشيد
 وال قط سبة سبني ما واهللا ال سنين عشر 6 اهللا رسول خدمت:  قال أنس عن .٢
 ١؛هفعلت أال أفعله لم لشيء وال فعلته لم فعلته لشيء لي قال وال قط أف لي قال

بودم به خدا سوگند حتی يک بار مرا سب نکرد و  6ده سال خادم پيامبر گويد: انس مى
به کاری که انجام دادم نگفت که چرا انجام دادی و به و  هرگز به من اف نگفت

  کاری که انجام ندادم نگفت که چرا انجام ندادی.
, پس چرا شعيب ارنؤوط سند اين حديث را به شرط بخاری و مسلم صحيح دانسته است

  در صحيحش وارد نکرده است!؟که از شيوخش است, بخاری اين حديث را 

                                                 
  ؛١٧٩٤٦، ح ٤٤٣، ص ٩مصنف عبدالرزاق، ج  ؛١٣٠٥٧ ، ح١٩٧، ص ٣. مسند احمد، ج ١



    ٥٩٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

بريد و حاال شما  ذتکنيد و ل دقت 6پيامبر اکرم  یمتعالسيره و  بزرگ اين روحبه 
های ها نسبترا با احاديث فراوانی که در آن 6اين سيره و اين روح بزرگ پيامبر اکرم 

  اند مقايسه کنيد! ناروا به آن حضرت داده
  : آن فرمودندو در به زيد بن ثابت دعايی تعليم دادند  6 پيامبر اكرم. ٣

لعنت من لعن فعلى من و ما ة فعلى من صليت اللهم ما صليت من صال 
يز لعن ن وود فرستادی درود نفرستادم ربه وی د ودايا به جز به كسی كه تخ ١؛لعنت

منذری سند اين حديث  وو هيثمی حاكم . لعن فرمودی ونكردم مگر كسی را كه ت
  .اندرا صحيح دانسته

قالوا: يا رسول اهللا . اانى ال اقول اال حق: 6قال رسول اهللا  ،عن أبى هريرة. ۴
، من جز حق :فرمودند 6پيامبر اكرم  ٢؛إني ال أقول إال حقا: إنك تداعبنا قال

، كنيدهمانا شما با ما شوخی می، ای رسول خدا: اصحاب گفتند. گويمسخنی نمی
  . گويممن چيزی جز حق نمی: فرمودند

و البته اين حديث از  اندارنؤوط سند اين حديث را صحيح دانسته و شعيب، البانی ترمذی
  .ابن عباس، انس و ابن عمر نيز روايت شده است

؟ أكتب ما أسمع منك، يا رسول اهللا: أنه قال: حدثهمعمرو أن عبد اهللا بن . ۵
 نعم إنه ال ينبغي لي أن أقول: قال؟ عند الرضاوعند الغضب : نعم قلت: قال

سول ای ر: گفت 6مبر اكرم به پياعمرو عبداهللا بن  ٣؛عند الرضا والغضب إال حقا

                                                 
؛ ١٩٠٠، ح ٦٩٧، ص ١؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٢١٧١٠، ح ١٩١، ص ٥. مسند احمد، ج ١

  . ١١٣، ص ١٠مجمع الزوائد، ج 
؛ مسند احمد، ١٩٩٠، ح ٣٥٧، ص ٤؛ سنن ترمذى، ج ٢٦٥، ح ١٠٢، ص ١. ادب المفرد بخاری، ج ٢
  . ١٧٢٦؛ صحيحه البانی، ح ٨٤٦٢، ح ٣٤٠، ص ٢ج
؛ المستدرك علی الصحيحين، ٢٦، ص ٤؛ صحيح ابن خزيمه، ج ٦٩٣٠، ح ٢٠٧، ص ٢. مسند احمد، ج٣

  . ٦٢٤٦، ح ٦٠٦، ص ٣، ج ٣٥٩و ٣٥٨، ح ١٤٧ج ا، ص 
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: عبداهللا گفت، آری: حضرت فرمودند؟ ن را بنويسمشنوم آهر چه از شما می، خدا
همانا برای من سزاوار نيست كه ، آری: فرمودند 6حضرت ؟ رضا در حال غضب و
  . چيزی جز حق بگويمرضا  در حالت غضب و

، ث دوم حاكمحديو در اند اين حديث را صحيح دانستهدو سند و ذهبی حاكم 
زبان  واز اين دهان ، ستاو سوگند به آن ذاتی كه جانم در اختيار: فرمودند 6پيامبر اكرم 

  .البانی نيز سند اين حديث را صحيح دانسته است ١.دشومیجز حق خارج ن
تأکيد دارند که حتی در حالت  6کنيد حضرت که در اين حديث مالحظه میچنان

با مشاهده نافرمانی  6پيامبر اکرم ، . آریکنندجاری نمیغضب نيز جز حق سخنی به زبان 
ولی هرگز سخن ناحق از آن حضرت ، آن غضب خواهند نمود و امثال خداوند متعال

  صادر نخواهد شد.
ال تلعن الريح فإنها : فَقَالَ 6أَن رجالً لَعن الريح عنْد النَّبِى : عنِ ابنِ عباسٍ. ٦

مردی در حضور  ٢؛لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليهإنه من ومأمورة 
باد را لعن مكن همانا آن مأمور  :فرمودند 6حضرت ، باد را لعن نمود 6پيامبر اكرم 

لعنت بر خود ، همانا هر كه چيزی را لعن كند كه آن چيز مستحق لعن نباشد و، است
 و ابنام اين سه كتاب سند اين حديث را البانی در تم. بر خواهد گشت هلعن كنند

  .اندحجر صحيح دانسته
أن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة  :فرمودند 6 پيامبر اكرم: گويدابودردا می. ٧

إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى األرض فتأخذ يمنة 
يسرة فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهالً وإلّا رجعت و

                                                 
  ؛ صححه البانى. ٢٦٤٢٨، ح٣١٣، ص٥شيبه، ج؛ مصنف ابن ابى٣٦٤٦، ح٣٤٢، ص٢. سنن ابوداود، ج١
، ١٣؛ تفسير طبری، ج٤٩٠٨، ح ٤٥٨، ص ٢؛ سنن ابودارد، ج ٢٠٤٤، ح ٢٣٦، ص ٣. سنن ترمذی، ج ٢

  . ٥٢٨، ح ٢٧ ، ص٢؛ صحيحه البانی، ج ٣٨٩، ص ١٠؛ فتح الباری، ج ٢٧٨ص 
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رود پس همانا بنده وقتی چيزی را لعن كند آن لعن به آسمان می ١؛اى قائلهإل
چپ  وراست  و بهگردد سپس آن به زمين برمی، شونددرهای آسمان بر آن بسته می

اال به لعن كننده ورسد كه لعن شده مستحق بود به وی می كسیو اگر گردد می
  .برخواهد گشت

و حسن دانسته  ولصغير سند اين حديث را صحيح جامع ا والبانی در صحيح ابوداود  
احمد (در مسند) از ابن مسعود نيز : است و گفتهحجر سند آن را خيلی خوب دانسته  ابن

  .به اين معنا با سند حسن حديث روايت كرده است
از ابوذر روايت كرده است  یبايد دقت داشته باشيم كه بخاری در صحيحش حديث

  ٢.فوق است دو حديثكه دارای معنای 
 6 پيامبر اكرم ٣؛فاحش المتفحشالن اهللا يبغض الفحش فإواياكم : 6قال رسول اهللا. ۸

دهنده را  دشنام وحش اهمانا خداوند متعال انسان ف، دشنام برحذر باشيد و از فحش: فرمودند
  .دشمن دارد

 .انددانسته محدثين اسانيد آن را صحيح و ابوهريره روايت شده واسامه ، اين حديث از ابودردا
، جابر، از عائشه» نسان فحش دهنده را دوست نداردخداوند ا«با لفظ  اين حديث، اينبر مضافاً 

  . ها روايت شده استنيز در اكثر كتابعمرو  و ابنابوهريره 
حتی لعن  ودشنام  وای از اخبار اسالمی در مذمت سب چه ذكر شد تنها پارهآن

به پيامبر آشكار گويی ين صفات قبيح را با تناقضولی متأسفانه چن، بدون مورد است
  .اند كه جای بسا تأسف استدادهنسبت  6اكرم 

                                                 
، ١٠؛ فتح الباری، ج٣٨٧٦، ح ٤٠٨، ص ١؛ مسند احمد، ج ٤٩٠٥، ح ٤٥٧، ص ٢. سنن ابودارد، ج ١
  . ١٦٧٢، ح ٨٠، ص ١؛ صحيح جامع الصغير البانی، ج ٣٨٩ص
  . ٦٠٤٥، ح ٢٢٤٧، ص ٥. صحيح بخاری، كتاب االدب، باب: ما ينهی من السباب واللعن، ج ٢
  . ٥٠٧، ص ١٢حيح ابن حبان، ج ؛ ص٤٩٠، ص ٢. مسند حميدی، ج ٣
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هايی كه به آن زمانو در ترين حالت در شديد 6دقت داشته باشيم كه پيامبر اكرم 
 وسعه صدر برخورد نموده وبا اخالق متعالی ، های ناروا داده شده استحضرت نسبت

های ناگوار هم از جانب اند كه از اين نمونهاز خود اظهار نكرده سخن ناروايی چگونههي
آن در  نمونهتنها به يك ما بت شده است كه در تاريخ ثفراوان هم از منافقين  ومسلمين 

های ناروايی كه به در برابر نسبت 6كنيم تا با عكس العمل پيامبر اكرم جا اشاره میاين
  .آشنا شويم، آن حضرت داده شده است

  مصيبت روز خميس
يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه و ما يوم الخميس  :گفتمىابن عباس 

ائتوني بكتاب : وجعه يوم الخميس فقال 6اشتد برسول اهللا : الحصباء فقال
: ال ينبغي عند نبي تنازع فقالواوفتنازعوا . أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا

دعوني فالذي أنا : قالسبنا كتاب اهللا) عندكم القرآن حو(؟ 6هجر رسول اهللا
أخرجوا ( وأوصى عند موته بثالث. (قوموا) فيه خير مما تدعونني إليه

ونسيت . ما كنت أجيزهم) والمشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنح
إن الرزية كل الرزية ما حال بين : فكان ابن عباس يقول: (قال عبيداهللا الثالثة

روز  ١؛ن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم)بين أو 6رسول اهللا
های اشكش روانه كه دانهسپس گريه نمود تا اين، شنبی استشنبه چه روز پنجپنج
حضرت شدت گرفت و 6شنبه درد پيامبر اكرم در روز پنج: پس گفت، شد

شما بنويسم كه با وجود آن هرگز چيزی برای تا بياوريد  قلم كاغذ و: فرمودند
حال  و اختالف راه انداختند تنازع و 6پس در حضور پيامبر اكرم . اه نشويدرمگ

                                                 
، ٤١٦٩، ٤١٦٨، ٢٩٩٧، ٢٨٨٨و ١١٤، ح ٥٤، ص ١. صحيح بخاری، كتاب العلم، باب: كتابة العلم، ج ١

، ٣؛ صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، ج٦٩٣٢، ٥٣٤٥
  . ١٦٣٧، ح ١٢٦٧ص
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: بن خطاب گفت)پس گفتند (عمر ، تنازع سزاوار نيست 6كه در حضور پيامبر آن
پس كتاب خدا مارا كفايت ، (در نزد شما قرآن است گويدهذيان می 6آيا پيامبر

حالی كه من دارم و آن دم بگزاريد مرا به حال خو: فرمودند 6پيامبر اكرم . كند)می
 وبگ والف تدهيد (در نزد من اخبهتر از آن چيزی است كه شما بر من نسبت می

پيامبر : گويد. ابن عباس مینزد من خارج شويد)و از د يبلند شو جائز نيست ومگ
همانا : گفتمی ابن عباس هميشه.  ...به سه چيز وصيت كردندهنگام وفات  6اكرم 

خواست بنويسد میكه چه آن و 6كل مصيبت همانی بود كه بين پيامبر  مصيبت و
مطلب نگزاشتند آن  و جدايی انداختند، تنازع در حضور آن حضرتوبا اختالف 
  .نوشته شود

سختی جان  وترين فشار با تمام وجود تحت شديد 6پيامبر اكرم ، شما توجه كنيد
ولی همين ، از عذاب ابدی نجات دهندمردم را و اين دند تا اين امت ركخود را نثار 

 ت كردهمر شريف آن حضرت چنين برخورد را با آن حضرمردم در آخرين لحظات ع
حال : باز با نرمی فرمودند 6ولی پيامبر اكرم ، ن حضرت دادندنسبت ناروا را به آو چنين 

  .شويدنزد من خارج و از بلند شويد ، دهيدمن بهتر از آنی است كه شما به من نسبت می
های ناروا را نسبت گونهايناو  برخوردش با كسانی كه به وآيا شخصيتی كه اخالق 

البته از اين  !سب خواهد كرد وديگران را بدون سبب لعن ، اين چنين است، دهندمی
هيچ كدام ثابت و در حتی از طرف منافقين نيز ثبت شده است فراوان در تاريخ  نمونه

حتی برخورد تندی از خود نشان داده باشند چه رسد بر  6نشده است كه پيامبر اكرم 
  .شخصيت استبی وپست  ىهادشنام كه روش انسان وسب 

  يا گرگ  وتعجب از سخن گفتن گوسفند 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا وشعيب عن الزهري قال أخبرني أب

الذئب بينما راع في غنمه عدا عليه : يقول 6سمعت رسول اهللا : هريرة قال
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من لها يوم السبع يوم : فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال
بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته و؟ ليس لها راع غيري

سبحان اهللا قال : قال الناس .لكني خلقت للحرثو إني لم أخلق لهذا: فقالت
از : گويدابوهريره می ١؛الخطاب عمر بنو بكروأبو فإني أؤمن بذلك: 6النبي 
د گرگی يچرانچوپان گوسفندانش را می: فرمودمی(هميشه) شنيدم كه  6پيامبر 

 وگرگ ر و چوپان گرگ را دنبال كرد. يكی از گوسفندها را گرفت و حمله نمود
 شكار كندتو را ديگری بخواهد گوسفند ن اوی كه حيروزو گفت:  ردآو به چوپان
راند در در آن حال مردی گاوی را می؟ كندسفند دفاع میوگچه كسی از جز من 

و  صحبت نمودهاو و با  به آن مرد روی كرد وگا. سوار شده بود وحالی كه به گا
. املكن من برای زراعت خلق شده، امآفريده نشده ومن برای سوار شدن تگفت: 

همانا : فرمودند 6مبر سبحان اهللا (يعنی باور نكردند) پيا: مردم (از روی تعجب) گفتند
  . باور داريم و آوريمايمان می وسخن گفتن گاعمر به اين  و ابوبكر و من

  : گويددر حديث ديگر ابوهريره می
: أبي سلمة بن عبد الرحمن قاالو عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب

ذ بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخ: 6قال رسول اهللا : سمعنا أبا هريرة يقول
من لها يوم السبع : منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له

 فإني أؤمن به: 6سبحان اهللا فقال النبي : فقال الناس. ليس لها راع غيري
چوپان گوسفندانش را : فرمود 6پيامبر  ٢؛عمرو بكروثم أبو ما . عمرو بكروأبو
چوپان گرگ را دنبال . را گرفت يكی از گوسفندها و د گرگی حمله نموديچرانمی

                                                 
، ح ١٣٣٩، ص ٣: لوكنت متخذا خليال، ج 6نبي . صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب قول ال١

  . ٢٣٢٤و ٣٦٦٣
  . ٣٦٩٠و ٣٤٧١، ح ٨١٨، ص ٢باب: ج  - ٥٤. صحيح بخاری، كتاب احاديث االنبياء، ٢
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و گفت:  ردآو به چوپان وگرگ ر. گوسفندش را از چنگ گرگ نجات داد و كرد
كند سفند دفاع میوچه كسی از گ ديگر گوسفند را شكار كندن اوی كه حيروز

: فرمودند 6پيامبر ، سبحان اهللا: مردم گفتند؟ ی جز من نداردنگهبانوی  زمانی كه
. )باور داريمو آوريمعمر به اين (سخن گفتن گرگ ايمان می و ابوبكر و همانا من
  . عمر در آن زمان حضور نداشتند و كه ابوبكرحال آن

حضرت اين سخنان را ، وهر دو در تعجب كردند  وبه هر د: گويددر خبر سوم می
  ٣. فرمودند

زهری و شخص مجروح ابوهريره واين حديث از د: اوال شودكه مالحظه میچنان
 !گوسفندو يا  به تعجب آمدند وباألخره مردم از سخن گفتن گا: ثانياً و. شده است نقل
 چگونه: رابعاً !يك مرتبهو يا  فرمودندمیبازگو اين داستان را هميشه  6 اكرم پيامبر: ثالثاً

 !ديگران مخفی مانده استو از  اندناصبی شنيده و چنين اخبار را تنها اين افراد متهم
گوسفند را كه آن را با اذن پروردگار متعال مخاطب بشنود  و وگفتن گاسخن : خامساً

د نايمان بياور و توانند باور كنندافراد جاهل نيز چنين داستانی را اگر از كسی بشنوند می
صحابه از آن تعجب  چگونهپس ، باشند 6كه گوينده آن پيامبر اكرم چه رسد بر اين

گرگ . كدام يك صحيح است !نجات داد يا نههمچنين چوپان گوسفند را . اندكرده
گ جهت نجات يك رگ و به چوپان جرأت كرده چگونه پس !خوردانسان را می

نگهداری  کجا گرگ جهت محافظت و و همچنين! گوسفند حمله كرده است
گوسفندان انتخاب شده است که گرگ گفته باشد: روزی که ديگر حيوانات وحشی به 

   نگهبانی خواهد کرد! گوسفندان دفاع و سی جز من ازگوسفندان حمله کنند چه ک
گونه اخبار، که بارها اشاره شد گذشته از تناقضات و ضعف سند در اينالبته چنان

ها چه صفات اين اخبار و اخبار مانند آن هيچ همخوانی با سيره شيخين ندارد. مگر آن

                                                 
  . ٢٣٢٤، ح ٨١٨، ص ٢. صحيح بخاری، كتاب المزارعة، باب: استعمال البقر للحراثة، ج ٣
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اند به جا گذاشته 6اکرم ی از خود در حضور پيامبر واالی داشته و چه کارهای شايسته
  ها فرموده باشند!؟ که حضرت چنين سخنان را در حق آن

  های بهشتابوبكر از كل دردعوت 
: عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال

من أنفق زوجين من شيء من األشياء في سبيل اهللا : يقول 6 سمعت رسول اهللا
يا عبد اهللا هذا خير فمن كان من أهل الصالة دعي . لجنةيعني ا دعي من أبواب
كان من  و من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد و من من باب الصالة

كان من أهل الصيام دعي من باب  و من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة
بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك األبواب من وفقال أب. باب الريانو الصيام
تكون ن او أرجو نعم: قال؟ قال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول اهللاو رةضرو

هر كه از اهل نماز باشد از ... :نداهفرمودمی 6 اكرم يعنی پيامبر ٤؛منهم يا أبا بكر
اهل صدقه از باب ، جهاد از باب جهاد و اهلشود باب نماز به بهشت دعوت می

آيا كسی از تمام اين ابواب : بوبكر گفتپس ا. ريان واهل صيام از باب صيام ، صدقه
از جمله  واميدوارم كه ت، آری: نداهفرمود 6 اكرم پيامبر؟ شودبرای ورود دعوت می

  .ها باشیآن
 و ابوهريره متهم از جانب صحابه تنها راوی اين حديث نيز مانند حديث قبلی 

  . نوكر بنی اميه است و ناصبی و زهری مدلس
شده است كه وارد  حديثر روايت كتب مكتب اهل سنت اخبار اسالمی بنابدر 
گونيها انجام گرددانم كه شما پس از من چه من نمی: به ابوبكر فرمودند 6 اكرم پيامبر

زنده  ومگر ما پس از ت، با شنيدن اين سخن شروع كرد به گريه كهو او  !خواهيد داد
                                                 

، ١٣٤٠، ص ٣: لوكنت متخذا خليال، ج 6. صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ٤
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يگانه يادگار آن حضرت  و 6 اكرم اره تن پيامبرپابوبكر  و همچنين ٥.خواهيم ماند
تا آخر عمر با ابوبكر حضرت و آن  ٦ردآو حيحين به غضبصديقه طاهره را با تصريح ص

 و اخبار و ٧كردند كه ابوبكر در جنازه حضرتش حضور نيابدوصيت  و سخن نگفتند
  . دهنداخبار شهادت می گونهاساسی اينبه بی، كه از اين قبيلديگر فراوان های اقعيتو

  يا ابوسفيان وسيد صحابه  ابوبكر
نحن : فقال في كالمه(يوم السقيفة) بكر وثم تكلم أب... :6عن عائشة زوج النبي 

منكم و اهللا ال نفعل منا أميرو ال: أنتم الوزراء فقال حباب بن المنذرو األمراء
 و سط العرب دارااو أنتم الوزارء همو لكنا األمراءو ال: بكروأمير فقال أب
بل نبايعك أنت : فقال عمر. أبا عبيدة بن الجراحاو  فبايعوا عمر أعربهم أحسابا
بايعه و فأخذ عمر بيده فبايعه 6أحبنا إلى رسول اهللا و خيرناو فأنت سيدنا

در  در اين حديث خليفه دوم ٨؛قتله اهللا: قتلتم سعدا فقال عمر: الناس فقال قائل
 6اكرم پيامبر رصحابه بترين محبوب و بهترين و وررابوبكر را س ،داستان سقيفه

اساسی آن ما دالئل بی و اساس استبیفراوان با دالئل اين سخن . كرده است معرفی
با اعتراف ديگر خود  و همچنين بن عاص مفصل ذكر نموديمعمرو در شرح حال را 

 وواهللا ت: گفت Ι زهرا به حضرت فاطمهاو  كهتناقض دارد عمر بن خطاب نيز 
                                                 

از طلحه، ابن عباس  ٣١٠و ٣٠٨و ١١٧، ص ١زى واقدى، ج ا؛ مغ٣٢، ح ٤٦٢، ص ٢. موطا مالك، ج ٥
  گفتند. وجابر به صورت: هميشه مى

؛ ٣٠٩٣و ٣٠٩٢، ح ١١٢٦، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ج ٦
، ح ١٣٨٠، ص٣صدقة، ج  : ال نورث ما تركنا فهو6الجهاد والسير، باب قول النبي صحيح مسلم، كتاب 

١٧٥٩ .  
؛ صحيح مسلم، ٤٢٤١و ٤٢٤٠، ح ١٥٤٩، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: غزوة خيبر، ج ٧
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  . ٣٤٦٧، ح ١٣٤١، ص ٣بخاری، ج . صحيح ٨
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بر مضافاً . كه در اين كتاب به آن اشاره شد، بودی 6مبر ترين شخص به پيامحبوب
آن اشاره و امثال  باطل بودن اين ادعا در بيانبه برخی اخبار ديگر ، آن چه ذكر شد

  : كنيممی
پس ، ابوسفيان بود شود،ابوبکر نيز می ، که شامل مهاجرين وقريش دسي ،بنابر عقيده ابوبكر. ۱

  : ابوبكر سيد صحابه شد چگونه
ما أخذت سيوف اهللا من : صهيب في نفر فقالواو باللو ن أبا سفيان مر على سلمانأ

 6ثم أتى النبي !سيدهاو تقولون هذا لشيخ قريش: بكروفقال أب. اهللا مأخذها وعنق عد
فأتاهم . لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك !يا أبابكر: فأخبره فقال

ابوسفيان پدر معاويه  ٩؛ال يا أبا بكر يغفر اهللا لك: قالوا ؟يا إخوتاه أغضبتكم: بكر فقالوأب
شمشير خدا تا به حال گردن اين : ها گفتندآن و صهيب عبور كرد و بالل، از نزد سلمان

سرور  و در مورد شيخ: گفت، )جا بودابوبكر (كه در آن. دشمن خدا (ابوسفيان) را نگرفت
 و را به آن حضرت خبر داد داستان و رفت 6سپس به نزد پيامبر  !گوييدقريش چنين می

ها را به اگر آن، ها را غضبناك كرده باشیآن وشايد ت !ای ابوبكر: حضرت به ابوبكر فرمودند
  . ...ردیآو خداوند متعال را به غضبقطعاً باشی آورده  غضب

شد وقتی  که در اين نوشتار نيز اشارهچنانفراوان در اخبار  6اوال: توجه کنيدکه پيامبر اکرم
فرمودند: می ها غضب نموده وکردند بر آنبدگويی میو يا شکايت × صحابه از اميرالمؤمنين 

بينيد که رهبر شما پس از من است، ولی در اين خبر می در باره علی چنين نگوييد همانا او ولی و
اشد که در اين دارند که مبادا اين دسته از صحابه را به غضب آورده بحضرت ابوبکر را برحذر می

است. ثانيا:  چقدر بين اين دو برخورد فاصله صورت قطعا خداوند متعال را به غضب آورده است.
را سرور او  بلكه، كه نشناخته استمعرفت ابوبكر همين مقدار است كه ابوسفيان را نه اينوقتی 
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ين مردم نزد ترممكن است چنين فردی محبوب چگونه، داندمی 6 اكرم حتی پيامبر و مهاجرين
گويد: ابوسفيان سرور اوست، پس همچنين خود ابوبکر می !باشدسرور صحابه  و 6اكرم پيامبر
  ! او را سرور ابوسفيان خوانده است دومخليفه  چگونه
و ما  ت بر شما پيشی گرفتيمرما در هج: عمر بن خطاب به اسماء بنت عميس گفت. ۲

من اين  ... !عمر یگوئی ادروغ میو گفت:  غضبناك شد اسماء. هستيم 6پيامبر  رسزاوارتر از شما ب
به او  :فرمودند 6 اكرم پيامبر، خبر را به حضرت گفتوقتی . خواهم رسانيد 6به پيامبر تو را  سخن

هجرت  وشما اهل سفينه دولی ، يك هجرت نمودندو اصحابش او  ،من سزاوارتر از شما نيست
در اخبار ديگر نيز عمر بن : ثانياًو شودیشامل ابوبكر نيز م: اوال 6 اكرم سخن پيامبرو اين  ١.نموديد

 رمبپيا افراد به ينترمحبوب Ιفاطمه زهراحضرت  و اسامه و خطاب تصريح دارد كه زيد بن حارثه
  ! را گفته استواقع  چنين سخن دور از چگونهوجود  اينو با  بودند 6 اكرم

  کسی اطالع نداشتجز ابوبکر  6ی رحلت پيامبر اکرماز نزول آيه
أَن أَبا بكْرٍ خَرج وعمر يكَلِّم النَّاس. فَقَالَ اجلس. فَأَبى. فَقَـالَ اجلـس. فَـأَبى،    
    ـنْكُمم كَـان ـنفَم ،دعا بفَقَالَ أَم رمكُوا عتَرو ،النَّاس هالَ إِلَيكْرٍ فَموبأَب دفَتَشَه

كَان يعبد اللَّه فَـإِن اللَّـه حـى الَ     و منقَد ماتَ،  6فَإِن محمدا  6 يعبد محمدا
واللَّـه لَكَـأَن   » الشَّاكرِين«إِلَى » محمد إِالَّ رسولٌو ما «يموتُ، قَالَ اللَّه تَعالَى: 

نْـه  ماآليةَ حتَّى تَالَها أَبو بكْـرٍ فَتَلَقَّاهـا   النَّاس لَم يكُونُوا يعلَمون أَن اللَّه أَنْزَلَ 
زهری چنين روايت کرده که ابن عبـاس گفتـه    ٢النَّاس، فَما يسمع بشَر إِالَّ يتْلُوها؛

                                                 
و اهل عميس  طالب واسماء بنت. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر بن ابی١

، ١٥٤٦، ص٤؛ صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: غزوة خيبر، ج ٢٥٠٣، ح١٩٤٧، ص ٤سفينتهم، ج 
  . ٤٢٣٠ح
، کتاب الجنائز، باب الدخُولِ علَى الْميـت بعـد الْمـوت إِذَا أُدرِج فـى كَفَنِـه،      ١٢٤٢. صحيح بخاری، ح  ٢
  .٤٤٥٤و  ٣٦٧٠وح
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کـرد  ابوبکر آمد در حالی که عمـر صـحبت مـی    6پس از رحلت پيامبر  گفته است:
نمود که حضرت نمرده و هديد میرا تو مردم کرده  را انکار 6(ورحلت پيامبر اکرم 

زنـم). ابـوبکر بـه عمـر گفـت:      انـد گـردنش را مـی   هرکه بگويد حضرت از دنيا رفتـه 
بنشين، ولی عمر قبول نکرد (سه مرتبه ابوبکر تکـرار کـرد وعمـر گـوش نـداد، طبـق       
روايات ديگر)، پس ابوبکر شروع به صحبت نمود که مردم عمر را ترک کردند و به 

ــه محمـــد  ســـوی او متمايـــل  ــما کـ ــوبکر گفـــت: هـــر کســـی از شـ   را  6شـــدند. ابـ
کرد پس خدا زنـده  عبادت می که خدا راو هر ، مرده است 6پرستيد، پس محمدمی

فقـط فرسـتاده    6محمـد  «فرمايـد:  نخواهد مـرد. خداونـد (در قـرآن) مـی     است و
بميـرد و يـا    خداست؛ و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند؛ آيا اگر او

شويد؟) و هر كس به عقب گرديد؟ (ومرتد مىود، شما به عقب برمىكشته ش
خداونـد بـزودى شـاكران     زنـد؛ و باز گردد، هرگز بـه خـدا ضـررى نمـى    

ــاداش خواهــد داد(واســتقامت ــدگان) را پ   مــردم گويــا گند بــه خــدا ســو »كنن
دانستند که خداوند چنين آيه نازل کرده است تا ايـن کـه ابـوبکر آن را تـالوت     نمی
و مردم آن را از ابوبکر دريافت کردند، و همگی پس از آن، آن آيه را تالوت  ودنم
  کردند.می

فَأَخْبرنِى سـعيد بـن الْمسـيبِ أَن     گويد:در نقل ديگر بخاری زهری در ادامه می
حتَّـى مـا تُقلُّنِـى     عمر قَالَ: واللَّه ما هو إِالَّ أَن سمعتُ أَبا بكْرٍ تَالَهـا فَعقـرتُ  

سعيد رِجالَى، وحتَّى أَهويتُ إِلَى اَألرضِ حين سمعتُه تَالَها أَن النَّبِى قَد ماتَ؛ 
ز بن مسيب به من خبر داد که عمر بن خطاب گفت: به خدا سوگند اين آيه را پس ا

  اين در قرآن است؟) ... . اتالوت ابوبکر فهميدم (گفتم: آي
  اند.ها برای خلفا به خيال خود فضائل درست کردهشما توجه کنيد که با چنين افسانه

دانسـته، تنهـا زهـری    میکسی اين آيه را قبل از تالوت ابوبکر نگويا اوال: اين را که 
  کند.آن را تکذيب میفراوان اخبار  واست نقل کرده 
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، ولی چون ندرا تالوت کرد که ابوبکر برسد، ديگر صحابه اين آيهقبل از اين: ثانيا
   .ه استشان بود، لذا به آن توجه نکردامحقق شدن نقشه منتظر رسيدن ابوبکر و خليفه دوم

کرد که هر کـه بگويـد   تهديد میرا گويد: زمانی که عمر بن خطاب مردم عروه می
يـه  ايـن آ ايستاده و در آخر مسجد مکتوم  ابن امکشته خواهد شد و... مرده است  6پيامبر 
  ١ ».... قد خلت من قبله الرسول محمد إِالَّ رسولٌو ما «خواند: را می

  تواند چنين خبری صحت داشته باشد. با اين وجود چگونه می
ها حديث روايت شـده کـه او در   ديگر کتاب و» تفسير طبری«از ابن عباس در ثالثا: 

ه خبر داده است. پس اين نسـبت  شأن نزول اين آيه در جنگ احد با اشاره به نزول اين آي
  ٢به ابن عباس کذب است.

بن عمر مردم و بعد از صحبت با  ٤مغيره و 6 اکرم عموی پيامبر ٣: عباسرابعا
کردند که پيامبر اکرم  تأکيد هر دو جداگانه سوگند ياد نموده وها خطاب و سؤال از آن

  د.شتوجه ناز طرف خليفه دوم  اند، ولی بازاز دنيا رفته 6
ها : فراوان، از صحابه احاديث وارد شده که در جنگ احد اين آيه بين آنامساخ

   ٥شد.تالوت می
  بن خطاب نيز اين آيه را در جنگ احد شنيده بود: عمر: دساسا

                                                 
، النهايـة  البدايـة و ؛ ٤٨١، ص ٤ ، جبـن كثيـر  ا النبويـة  سيرة؛ ال٣١٥٧، ح ٣٢٥، ص ٨ج  دالئل النبوة بيهقى،. ١
  . ١٨٧٧٥، ح ٢٤٥، ص ٧ ، جكنز العمال؛ ٢٦٣، ص ٥ج
  .٨٠، ص ٢؛ در المنثور، ج ١٥١، ص ٤. تفسير طبرى، ج ٢
 ،٥؛ البدايــه والنهايــه، ج  ١٨٧٧٥، ح ٢٤٥، ص ٧؛ کنــز العمــال، ج  ٢٧٢، ص ٢طبقــات الکبــری، ج  . ٣
  دو سند روايت شده است. ، اين خبر با١١١، ص ٨؛ فتح الباری، ج ٢٦٣ص
، ٢١٩، ص٦؛ مسـند احمـد، ج   ١٨٧٥٥، ح ٢٣٢، ص ٧؛ کنز العمال، ج ٢٦٧، ص ٢ج  ،طبقات الکبری .٤
  ، شعيب ارنؤوط سند اين خبر را حسن دانسته است.٢٥٨٨٣ح
  طبقات الکبری؛ در المنثور؛ تفسير طبری و ديگر مصادر. .٥
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عن كليب قال: خطبنا عمر، وكان يقرأ على المنبر آل عمـران، ويقـول: إنهـا    
دت الجبل، فسمعت يهوديـا  يوم أحد فصع 6تفرقنا عن رسول اهللا  :أحدية ثم قال

يقول: قتل محمد، فقلت ال أسمع أحدا يقول قتل محمد اال ضربت عنقه، فنظـرت  
» محمـد اال رسـول  و ما «فإذا رسول اهللا، والناس يتراجعون إليه، فنزلت هذه اآلية: 

ی فـرار از  در منبـر آل عمـران (آيـه   و هميشـه   گويد: عمـر خطبـه خوانـد   کليب می ٦اآلية؛
گفت: اين آيه در احد نازل شد. سپس گفت: از اطـراف پيـامبر   می خواند وجنگ) را می

نيز فـرار   و منمتفرق شديم (در روايت دوم: از مشرکين فرار کرديم) (در روايت دوم:  6
بـه سـوی آن حضـرت    و مـردم  را ديـدم   6مدم... ناگهان پيامبر آباالی کوه بر و بهکردم) 
ايـن لفـظ    ». فقط فرستاده خداست... 6حمد م«گشتند، پس اين آيه نازل گشت: برمی

طبـری  و سـند  دوم از طبری است که در معنا يک هسـتند   و روايتذر است روايت ابن من
در يکـی از   و بخـاری رجـال سـنن   و از رجالش رجال صحيح هستند جـز کليـب کـه ثقـه     

  هايش است و او از صحابه نيز خوانده شده است.کتاب
نيز است که گويا تمام صحابه نيز در رحلت پيامبر اکرم  سابعا: اين حديث به اين معنا

» پس از تالوت ابوبکر همه شروع کردند به تـالوت آن «گويد: ؛ زيرا میاندشک داشته 6
که لزوم رحلت حضرت در اخبار فراوان و مسلم وارد شده و آن حتی از خـود  و حال آن

  عمر بن خطاب نيز ثابت است. 
صحابه با تالوت ابـوبکر از ايـن آيـه آگـاه شـده باشـند،       لذا کذب بودن اين خبر که 

الحديـد  ابـی  و ابناند ای که داشتهعمر بن خطاب به خاطر نقشه و همچنينشود روشن می
را، هـم  و ايـن  را انکـار نمـود    6نيز بر آن اعتراف کرده، به اين سبک رحلت پيامبر اکـرم  

سلم در صـحاح و غيـره کـه در مـورد     ها اخبار مهم ده وکند دالئل فوق ثابت می اخبار و
                                                 

، ١؛ فـتح القـدير شـوکانی، ج    ٨٠، ص ٢؛ در المنثور، ج ٤٢٩١و  ٤٢٩٠، ح ٣٧٥، ص  ٢كنز العمال، ج. ٦
  .١٩٣، ص ٤به نقل از ابن منذر؛ تفسير طبری، ج  ٣٨٨ص
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نقشـه   و همچنـين در بين مسلمين، وارد شده اسـت.   6مسلم بودن از دنيا رفتن پيامبر اکرم 
-را مـی  6شود که گفت: هر که محمد داشتن شيخين از اين سخن ابوبکر نيز استفاده می

دم خواهـد بـرخالف خواسـته مـر    وقتی کسی می که او مرد و... . روشن است پس پرستيد
  پـــاچگی ســـخنیآگـــاه از روی شـــتاب و دســـتی خـــود را پيـــاده کنـــد نـــاخودنخشـــه
ايـن سـخن   و از هـم معنـايی نخواهـد داشـت      شـود و گويد که خودش هم متوجه نمیمی
  .شودين روحيه استفاده میچن

   بر داشتن عمل عمر بن خطاب×  آرزوى اميرالمؤمنين
إني لواقف ) :ن عباس يقول(انه سمع اب: قالعن ابن أبي ملكية عن ابن عباس 
قد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وفي قوم فدعوا لعمر بن الخطاب 
ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى اهللا : (قال: وضع مرفقه على منكبي يقول

أن يجعلك  وألرجالظن) (إني كنت (وايم اهللا) رحمك اهللا بمثل عمله منك) 
بكر وأبوكنت : يقول 6أسمع رسول اهللا اهللا مع صاحبيك ألني كثيرا مما كنت 

ابوبكر و(ذهبت انا بكر وعمر وانطلقت وأبوبكر وعمر وأبوفعلت وعمر و
. فإن كنت عمر)وابوبكر وخرجت انا وعمر وابوبكر ودخلت انا وعمر و

به ابن عباس  ٧؛علي بن أبي طالب ويجعلك اهللا معهما فالتفت فإذا هن او ألرج
پس مردم برای ، من در بين مردم ايستاده بودم: است گفتهگويا اند كه نسبت داده

را با آن به سوی قبرش او  تختی (كهو در عمر دعا كردند (نماز جنازه خواندند) 
دستانش را بر كتف من وناگهان مردی در پشتم پيدا شد  كنند) گذاشتندحمل می

 تركسی را پس از خود نگذاشتی كه محبوب: گفتخطاب به عمر) میوگذاشت (
به ، ببخشدتو را خدا . از تو، خداوند را مالقات كنماو  مثل عمل باشد برای من كه با

                                                 
، ١٣٤٥، ص٣كنت متخذا خليال، ج  : لو6. صحيح بخاری، متاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ٧
  . ٣٦٨٥و ٣٦٧٧ح
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صاحبت قرار  وهمراه دتو را كردم كه خداوند خدا سوگند من گمان (آرزو) می
عمر  وهمراه ابوبكر : فرمودندشنيدم كه میمی 6 از پيامبرفراوان من زيرا ؛ دهد
 وعمر رفتيم (من  و، همراه ابوبكر ن كاری كرديمچنا وعمر چنين  وكر با ابوب، بودم

عمر خارج  وابوبكر  وعمر داخل شديم، من  وابوبكر  ومن ، عمر رفتيم وابوبكر 
ابن عباس . صاحبت قرار دهد وهمراه دتو را من اميدوار بودم كه خداوند . شديم)
  .استطالب نگاه كردم ديدم كه آن شخص علی بن ابی و: گويدمی

كسی  ومليكه روايت شده اين خبر تنها از ابن ابی: اوال ،داشته باشيم كه بايد توجه
در آن  كه متن خبر را مالحظه كرديدچنان: ثانياً و، اين خبر را نقل نكرده استاو  غير از

اين : ثالثاً و، خبر است یاساسای بینشانهنيز يكى از خود  اين، كه استاضطراب واضح 
ها پس از اشاره به آن از كند كه با برخیتكذيب میفراوان  وخبر را اخبار گوناگون 

  اين خبر با اضطراب و تناقضات زير وارد شده: .آشنا خواهيم شد، اضطراب متن خبر
 وم نگاه كردپس ، ذاشتكتف من گ دست به ومردی به من مزاحمت ايجاد كرد . ١

  . گفتسخنان را آن و سپس طلب بخشش نمود  عمربرای او  پس، علی استاو  ديدم كه
من مزاحمت و بر  پس مردی آمد، وقتی عمر از دنيا رفت من نزد تختش بودم. ١

و او به عقب كشيدم او  را به خاطرپس خودم ، علی استاو  ايجاد كرد ناگهان ديدم كه
  ٨.  ...گفتاين سخنان را و سپس  نزديك شدبه جسد 
صاحبت قرار  وهمراه د تو راكردم كه خداوند من گمان میو گفت: علی آمد . ١
  .اند)به شرط شيخين اين عبارت را صحيح دانستهو ذهبی (حاكم  ٩. دهد
علی او  ديدم كه ونگاه كردم  و.. تمام سخنان فوق را گفت .مردی پيدا شد و. ١
  .درست است) وسخن متناقض صحيح  چهار(حاال كدام يك از اين . است
  .قات كندمالاو  دوست دارم خداوند را با مثل عمل. ٢

                                                 
  .٤٥٥، ص ٤٤؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٨٤ ، ص٩. تاريخ بغداد، ج ٨
  . ٤٤٢٧، ح ٧١، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ٩
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همراه تو را داشتم خداوند  وآرز: كه چنين سخنی را مطرح كند فرمودبدون اين. ٢
عبارت سخن را  وبا كدام يك از اين د×  (حاال اميرالمؤمنين. دهدصاحبت قرار می ود

در يك نقل بخاری وجود  و همچنينها در اكثر كتاباول  شروع كردند كه عبارت
  .ندارد)
  .صاحبت قرار دهد وهمراه دتو را وند داشتم خدا وآرز. ٣
  .صاحبت قرار دهد وهمراه دتو را كردم خداوند گمان می. ٣
  .همراه رفتيم، همراه انجام داديم، همراه بوديمعمر  وابوبكر  ومن . ٤
  .خارج شديمو همراه همراه داخل شديم ، همراه رفتيم. ٤
را  سهكدام يك از اين  6ر اكرم (حاال باالخره پيامب ١٠. همراه آمديم، همراه رفتيم. ٤
  .اند)فرموده
  .فرمودشنيدم كه میمیفراوان  6از پيامبر . ٥
  ١١. فرمودشنيدم كه می 6از پيامبر . ٥
(حاال كدام يك از اين  ١٢. فرمودم كه میوشنمی 6از پيامبر ردم كه كگمان می. ٥

  .صحيح است) رآو تعجب وعبارات متناقض 
از ابن : گاه گفته است واست ين حديث را معنعن روايت كرده مليكه گاه اابن ابی. ٦

  ١٣. ابن عباس گفت: گاه گفته است و. عباس شنيدم
  .گفتابن عباس هميشه می. ٧. ابن عباس گفت. ٧

در زمان عبداهللا بن زبير كه از سرسخترين ، مليكه كه تنها راوی اين خبر استابن ابی
  با او  دهنده از برخوردهای تكانتانتاريخ داسو در ^ بود  دشمنان اهل بيت

                                                 
  .٤٥٦، ص ٤٤؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٢١٠، ح ٥٥٩عاصم، ص . السنه ابن ابی١٠
  .٢٧حنيفه ابونعيم، ص ؛ مسند ابی٨١١٥، ح ٣٩، ص ٥. سنن الكبری نسائی، ج ١١
  .٢٧حنيفه ابونعيم، ص . مسند ابی١٢
  .٤٥٥، ص ٤٤؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١٨٤، ص ٩تاريخ بغداد، ج . ١٣
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مليكه ابی و ابن، قاضی بود، ها نيست^ ثبت شده است كه مجال ذكر آن اهل بيت
صد صفحه در وذهبی كه گاه تا پنجاه همچنين . يك چنين شخصی بوده است قاضی

صفحه شرح حال  ومليكه تنها دنويسد در مورد ابن ابیمورد يك راوی شرح حال می
ابن  و همچنين ننوشته استاو  چيزی در مورداو  وفات نزما وجز ذكر توثيق  ونوشته 
  .اند چه بوده است برای ما معلوم نيسترا بيشتر معرفی نكردهاو  كهحاال علت اين ١٤.حجر

دهد شهادت می×  بر كذب بودن اين نسبت بر اميرالمؤمنين گر نيزديفراوان دالئل 
  : كنيمره میها اشاكه ما تنها به برخی از آن

  : گفتبن خطاب  كه عمر تابن عباس روايت كرده اس. ١
جار لي من األنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنت أنا 

فإذا نزلت جئته و ما وأنزل يو ما ينزل ي 6وكنا نتناوب النزول على رسول اهللا 
ل صاحبي ه وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزو غير بخبر ذلك اليوم من الوحي

ففزعت فخرجت ؟ األنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو
إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت 

فقلت وأنا قائم  6قالت ال أدري ثم دخلت على النبي ؟ 6طلقكن رسول اهللا 
ام از انصار همسايه و هميشه روش من ١٥؛فقلت اهللا أكبر. ال)( قال؟ أطلقت نساءك

او  اخبار آن روز را به وشدم شرفياد می 6اين بود كه روزی من به حضور پيامبر 
  .  ...رسانيداخبار آن روز را به من می ورفت میاو  روزی ورساندم می
أن أبا موسى األشعري استأذن على عمر بن الخطاب : عن عبيد اهللا بن عمير. ٢

ألم أسمع : موسى ففرغ عمر فقالوشغوال فرجع أبفلم يؤذن له وكأنه كان م

                                                 
  .٥٢٤، رقم ٥؛ تهذيب التهذيب، ج ٣٠، رقم ٨٨، ص ٥. سير اعالم النبالء، ج ١٤
، ٤٩١٤، ٤٩١٣، ٢٤٦٨وح  ٨٩، ح ٤٦، ص ١. صحيح بخاری، كتاب العلم، باب: التناوب في العلم، ج ١٥

٧٢٦٣، ٧٢٥٦، ٥٨٤٣، ٥٢١٨، ٥١٩١، ٤٩١٥ .  
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. كنا نؤمر بذلك: قيل قد رجع فدعاه فقال. صوت عبد اهللا بن قيس ائذنوا له
ال : فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس األنصار فسألهم فقالوا

سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال ويشهد على هذا إال أصغرنا أب
يعني . ألهاني الصفق باألسواق؟ 6ي هذا علي من أمر رسول اهللا أخف: عمر

اذن داده او  و بهابوموسی به حضور عمر اذن ورود خواست  ١٦؛الخروج إلى تجارة
مگر : وقتی عمر فارغ شد گفت. كه عمر مشغول بودگويا  وبرگشت و او نشد 
را خواست او  .تبرگشته اساو  :گفتند. اذن دهيداو  به، موشنمىابوموسی را ن داىص

  شاهد بياور (كه  وبرای من دليل : عمر گفت. شديمامر می به اين عمل: گفتو او 
ها كمك آنو از ابوموسی به مجلس انصار رفت . چنين امر كرده است) 6پيامبر 

ابوسعيد خدری كه كوچكترين فرد ما است به اين مطلب : ها گفتندخواست پس آن
آيا اين : پس عمر گفت، شهادت داد)و او را برد ( ابوسعيداو  پس، دهدشهادت می

فروش در بازار به  ومرا (از دانستن اين امر) خريد ؟ برای من مخفی ماند 6امر پيامبر 
  .خود مشغول كرده است

يقرأ في المصحف  ومر عمر بن الخطاب بغالم وه: بجالة بن عبدة قال. ٣
أب لهم} فقال:  وم وهلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهاو {النبي

إنه كان يلهيني : فقال؟ أبي فذهب إليه فسأله هذا مصحف: ياغالم حكها قال
شنيد كه جوانی به صورت بن خطاب عمر  ١٧؛القرآن ويلهيك الصفق باألسواق

خواست كه آن را از مصحف پاك او  ازو چون ای از قرآن را تالوت كرد فوق آيه
آن سؤال و از رفت او  پس عمر به نزد، اين مصحف ابی بن كعب است: كند گفت

                                                 
  . ٧٣٥٣و ٢٠٦٢، كتاب البيوع، باب: الخروج في التجارة، ح ٧٢٧، ص ٢بخاری، ج  . صحيح١٦
به  ١٨٣، ص٥؛ در المنثور ٤٧٤٦، ح ٥٦٩، ص ٢؛ كنز العمال، ج ٣٩٧، ص ١. سير اعالم النبالء، ج ١٧

  بيهقی. نقل از عبدالرزاق، ابن راهويه، سعيد بن منصور، ابن منذر و
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 وخريد تو را وهمانا مرا آموزش قرآن به خود مشغول كرده بود : ابی گفت وكرد 
  . فروش بازار

  .اندحسين سليم رجال اين سند را در حاشيه سير ذهبی ثقه دانسته وشعيب ارنؤوط 
: أبي عن الحسن أن عمر بن الخطاب رد على أبي بن كعب قراءة آية فقال. ٤

: وأنت يلهيك يا عمر الصفق بالبقيع فقال عمر 6لقد سمعتها من رسول اهللا 
صدقت إنما أردت أن أجربكم هل منكم من يقول الحق فال خير في أمير ال 

ای همانا عمر بن خطاب قرائت آيه: گويدحسن می ١٨؛يقال عنده الحق وال يقوله
شنيدم زمانی كه ای  6از پيامبر همانا اين آيه را : گفتاو  پس ابي به، را رد كرد

راست : عمر گفت. فروش در بقيع به خودش مشغول كرده بود وخريد تو را عمر 
 گويد،آيا كسی از شما حق را می که من تنها خواستم شما را امتحان كنم، گفتی

  .نيز حق را نگويدو او حق گفته نشود او  پس خيری نيست در اميری كه نزد
 وعن ابن عامر األنصاري: أن عمر بن الخطاب قرأ: حبيب بن الشهيد،. ٥

(والسابِقُون األولُون من المهاجِرِين واألنْصَار الَّذين اتَّبعوهم بِإِحسان)، فرفع 
ذين اتبعوهم ال« ، فقال له زيد بن ثابت»الذين« في وولم يلحق الوا »األنصار«

 !، فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم»بإحسانالذين اتبعوهم «: فقال عمر »بإحسان
(والذين  فقال عمر: ائتوني بأبي بن كعب. فأتاه، فسأله عن ذلك، فقال أبي:

(وعند الثعلبي) قال له أُبي بن  اتبعوهم بإحسان)، فقال عمر: إذًا نتابع أبيا.
ثة، واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان وإنه قد كررها مراراً ثال وإنما ه: كعب
والذين اتبعوهم بإحسان، وإنك  6إني واهللا لقد قرأتها على رسول اهللا: فقال له

حفظتم ونسينا وتفرغتم وشغلنا وشهدتم  :يومئذ شيخ تسكن ببقيع الغرقد، قال

                                                 
  به نقل از ابن راهويه.  ٣٦٧٦٦، ح ٢٦٢، ص ١٣. كنز العمال، ج ١٨
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بر و چون  تالوت نمود آن را »واو« فحذ در آيه فوق عمر بن خطاب با ١٩؛وغبنا
ترس) او را تصديق نمود سپس عمر ابی آن تأکيد نمود زيد بن ثابت نيز (ظاهرا از 

 تالوت کردم» ينوالذ«با واو  6بن کعب را طلبيد و او گفت: من آن را برای پيامبر
و زمانی که تو در بازار بقيع مشغول بودی. عمر بن خطاب گفت: شما حفظ کرديد 

خود را از و ما کرديد  خود را برای فراگيری قرآن فارغو شما  فراموش نموديمما 
و ما حاضر بوديد  6پيامبر در حضورو شما  اگيری قرآن به کار دنيا مشغول کرديمفر

  غايب بوديم.
بن خطاب اين حكايت دارند كه عمر كنيد اين اخبار متعدد از كه مالحظه میچنان

  .آن حضرت بوده باشدكه همراه فاصله داشته است نه اين 6قات از پيامبر اكرم او اكثر
  : دسته دوم از اخبار

از دنيا رفتند در حالی كه من  6پيامبر اكرم : اندفرمودهفراوان ×  اميرالمؤمنين. ١
كه در گذشته ذكر شد اين اخبار را چنان ٢٠.عمر بر خالفت بودموسزاوارتر از ابوبكر 
  .استو صحيح دارای اسانيد متعدد واند افراد زيادی نقل كرده

 سبب شد كه مردم (طرفداران خليفهاين و  ابوبكر بيعت نكردند اب 6اميرالمؤمنين . ٢
آن و با روی برتافتند ×  از اميرالمؤمنين Ιدوم) پس از شهادت حضرت زهرا  واول 

  ٢١. حضرت قهر شدند

                                                 
  .٢٦٩، ص٣؛ الدر المنثور، ج ١٨٣، ص ٥؛ الكشف والبيان ثعلبي، ج ٧، ص ١١. تفسير طبری، ج ١٩
، ٢؛ انساب اشراف، ج٤٧٥و ٢٩٢، ص ٣؛ تاريخ طبری، ج ٩٢٧، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ٢٠
؛ تاريخ ابن ١٣١٦و ١٣١٥و ١٣١٤، ح ٥٦٣ص  ٢؛ السنه عبداهللا بن احمد، ج ٥٧، ص ٤وج  ٤٠٢ص

  . ٤٣٩، ص ٤٢عساكر، ج 
؛ صحيح مسلم، ٤٢٤١و ٤٢٤٠، ح ١١٢٦، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب المغازی ،باب: غزوة خيبر، ج ٢١

  . ١٧٥٩، ح ١٣٨٠، ص ٣صدقة، ج : ال نورث ما تركنا فهو6كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي 
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بهشت بر ابوبكر  وسرور زنان عالم  و 6تنها يادگار پيامبر اكرم  Ιحضرت فاطمه . ٣
 ودفن و بر  از دنيا رفتند قهر وستند يها قهر زآنو با (وبالتبع بر عمر) غضب كردند 

  ١. اجازه داده نشدند و) خبر  Ιای آن حضرت (با وصيت خود حضرت زهرا جنازه
خانه آن حضرت را كه برخی صحابه نيز  و اهل×  اميرالمؤمنين، عمر وابوبكر . ٤

ابوبكر بيعت نكنند خانه آن حضرت را  ادر آن حضور داشتند تهديد كردند كه اگر ب
روايت شده است تا جايی كه ابن و صحيح اين اخبار با اسانيد متعدد  ٢ . ...دنآتش بزن

يك عنوان  و بهبه واقعيت اين داستان اعتراف كرده  »منهاج السنه«تيميه ناصبی در كتاب 
، حديث بخاری را ديگر از اين قبيلفراوان اخبار  و ٣.خبر مسلم به آن اشاره كرده است

  .كندتكذيب می، تاس مليكه نقل كردهكه از ابن ابی
وقتی خواستند پس از شهادت حضرت زهرا × اميرالمؤمنين. ١: دسته سوم از اخبار

Ι زيرا ؛ ولی تنها بيا، كنيمپيغام فرستادند كه بيا با هم صلح میاو  د بهنبا ابوبكر صلح كن
   ٤. آمدبدشان می وت داشتند از حضور عمر كراه

او  طلحه بر و×  پس اميرالمؤمنين، ار دادعمر را خليفه قر، ابوبكر قبل از مرگ. ٢
به : گفتند عمر را.: گفت؟ قرار دادی هچه كسی را خليف: گفتند ووارد شدند 

                                                 
؛ صحيح ٣٠٩٣و ٣٠٩٢، ح ١١٢٦، ص٣. صحيح بخاری، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ج١

، ح ١٣٨٠، ص٣صدقة، ج : ال نورث ما تركنا فهو6صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي 
١٧٥٩ .  
؛ ١٢٩١، ح٥٥٣، ص ٥؛ السنه عبداهللا بن احمد، ج ٣٧٠٤٥، ح ٣٣٢، ص ٧شيبه، ج . مصنف ابن ابی٢

، ٣مستدرك علی الصحيحين، ج ؛ ال٢٨٨و ٢٦٩، ص ٢، ج ٥٨٦، ص ١انساب االشراف بالذری، ج 
  ؛. ٤٤٣، ص ٢؛ تاريخ طبری، ج ٤٤٢٢، ح ٧٠ص
  . ٢٩١، ص ٨، ج ٢٢٠، ص ٤. منهاج السنه ابن تيميه، ج ٣
؛ صحيح مسلم، ٤٢٤١و ٤٢٤٠، ح ١٥٤٩، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: غزوة خيبر، ج ٤

  . ١٧٥٩، ح١٣٨٠، ص ٣صدقة، ج  : ال نورث ما تركنا فهو6كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي 
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؟ )١ن را خليفه قرار دادیسخ خواهی داد (كه يك چنين فرد خشپروردگارت چه پا
خبر اين  ٢.عمر از شما داناتر هستم وبه خدا  ترسانيد همانا منا مرا از خدا میشم: گفت

  .اندالمؤمنين عائشه نقل كردهام را سه نفر از
ديگر نيز است كه ما به فراوان خليفه دوم اخبار  خويىتند وه با خشونت البته در رابط

  .كنيمهمين مقدار بسنده می
  دسته چهارم از اخبار:

، كردخليفه دوم عمر بن خطاب بر خالف احكام اسالم حكم میفراوان در موارد 
بيان او  حكم اسالم را برایواين كه حكمش اجرا شود صحابه آگاه شده  ولی قبل از

حكم اسالم را تعليم  بن خطاب كردند كه در اين رابطه افراد زير از صحابه به عمرمی
  : از عبارتندنها برخی از آاند كه از اجرای احكام خالف اسالم باز داشتهو او را داده 
 ٦ابوعبيده بن جراح.. ٤ ٥.زيد بن ثابت. ٣ ٤.بلمعاذ بن ج. ٢ ٣.×اميرالمؤمنين . ١
شيبه .٩ ١.ضحاك بن سفيان. ٨ ٩ابی بن كعب.. ٧ ٨.عبداهللا بن مسعود. ۶ ٧.ذيفه بن يمانح.٥

                                                 
  ؛٦٧١و ٦٦٨، ص ٢؛ تاريخ المدينه، ج ٥٧٤، ص ٨وج  ٤٨٥، ص ٧شيبه، ج . مصنف ابن ابی١
، ٦؛ ارواء الغليل البانی، ج ٢٥١، ص ٤٤؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٢٧٤و ١٩٩، ص ٣. طبقات الكبری، ج ٢

  . ١٦٤٢، ح ٨٠ص 
؛ المستدرك على ٤٣٩٩و ٤٤٠٢سرق او يصيب، ح ، باب في المجنون ي١٤٠، ص ٤. سنن أبي داود، ج ٣

 .٧٣٤٧، ح٣٢٤، ص ٤، سنن الكبرى نسائی، ج ٢٣٥١، ح ٦٨، ص ٢الصحيحين، ج 

، ٥شيبة، ج ؛ مصنف ابن ابی١٨٥١١، ح ١٠وج  ١٣٤٥٤، ح ٣٥٤، ص ٧. مصنف عبد الرزاق، ج ٤
 .٤٥٢، ص ١؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٨٨١٢، ح ٥٤٣ص

  .٦٦، رقم ٣١، ص  ١؛ تذكرة الحفاظ، ج ١٨٥٠٩، ح ١٠٠، ص ١٠. مصنف عبد الرزاق، ج ٥
  .٤٠٢٣٤، ح ١٤، ص ١٥؛ كنز العمال، ج ٣٢، ص ٨. سنن الكبرى بيهقی، ج ٦
  .٢١٩و ٢١٨؛ كفاية الطالب گنجى الشافعى، ص ٣٥. فصول المهمة ابن صباغ مالكى، ص ٧
  .٣٠٥١٣، ح ٣٣، ص ١١؛ كنز العمال، ج ٣٢٩، ص ٧. االُم شافعى، ج ٨
  ؛ ٩٠٨٤، ح ٨٨، ص ٥. مصنف عبد الرزاق، ج ٩
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در  نمونهتنها برخی و اين  ٤.عبدالرحمن بن عوف. ١١ ٣.عبداهللا بن عباس. ١٠ ٢.بن عثمان
  .اين افراد نيز ثبت شده است از غيرفراوان های اين رابطه است كه در تاريخ نمونه

فاصله  6از پيامبر اكرم بن خطاب گر اين واقعيت هستند كه عمر تمام اين اخبار بيان
  همچنين ديدگاه ومالزم هميشگی آن حضرت نبوده است  وداشته 

كه بخاری از بر اينمضافاً  وگردد از اخبار فوق روشن میاو  نسبت × اميرالمؤمنين
  : روايت كرده است مسور بن مخرمه چنين

  پشيمانی خليفه دوم در دم مرگ از برخوردش با اهل بيت ^

. كردتابی میبی و كشيدضربت خورد در بستر مرگ درد میبن خطاب وقتی عمر 
: نمود عمر بن خطاب در جواب گفتتمجيد وتعريف و او را وارد شد او  ابن عباس به

به خدا سوگند اگر ، اصحابت است و وتنی اين به خاطر يبكه در من می تابیبی وجزع 
اختيار من باشد قبل از اين كه خدا را مالقات كند جهت نجات و در همه زمين طال بشود 

  ٥. كردماز عذاب خداوند آن را فدا می
رفتار  وكند كه عمر بن خطاب در دم مرگ اعمال اين حديث به روشنی بيان می

داشت  وآرز ونمود تابی میخاطر آن بی و بهكرد مشاهده میرا ^  خود با اهل بيت
فدا كردن آن در راه خدا از عاقبت رفتار و با باشد او  اختيارو در همه زمين طال بشود 

                                                                                                                            
؛ سنن الترمذی، ٢٩٢٧، ح ١٢٩، ص ٣، باب ميراث الدية؛ سنن أبي داود، ج ٨٨، ص ٦. االم شافعی، ج ١

  .٢١١٠و ١٤١٥، ح ٢٧، ص ٤ج 
  .٣١١٦، ح ١٠٤٠، ص ٢؛ سنن ابن ماجة، ج ٢٠٣١، ح ٢١٥، ص ٢. سنن أبي داود، ج ٢
  .٤٤٢، ص ٧؛ در المنثور، ج ١٣٤٤٩، ح ٣٥٢ص  ،٧. مصنف عبد الرزاق، ج ٣
  .٨٩٩، ح ٩٧، ص ٣؛ احاديث المختاره، ج ١٦٥٥، ح ١٩٠؛ ص ١. مسند أحمد، ج ٤
؛ ٣٦٩٢، ج١٣٥٠، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ج ٥

  .٢٢٧، ح ٢١٢، ص ٢علل دارقطنی، ج 
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   .^ نجات پيدا كند خود با اهل بيت
 !دنچنين سخنی گفته باش× امكان دارد كه اميرالمؤمنين، آيا با وجود اين همه

خوردند گر صحابه هميشه حسرت اين را میدي واميرالمؤمنينى كه خود عمر بن خطاب 
شما توجه کنيد که چگونه اخبار و با ! را داشته بودنداو  مناقب وکه کاش يکی از فضائل 

اند!!! و چه فراوانند از اين قبيل اخبار که ها ساخته و به جامعه اسالمی تحويل دادهچه سند
  هيچ همخوانی با روح اسالم ندارند.

  طاب غيرت عمر بن الخ
بينا أنا نائم رأيتني في : إذ قال 6بينا نحن عند رسول اهللا : أن أبا هريرة قال

لعمر : لمن هذا القصر قالوا: الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت
 ١؛أعليك أغار يا رسول اهللا: قالو فبكى عمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا

 ومن خوابيده بودم : حضرت فرمودندآن و بوديم  6ما نزد پيامبر : گويدابوهريره می
گرفت می وناگهان زنی را در جانب قصری ديدم كه وض ودر بهشت ديدم  خود را

پس غيرت عمر را به ، از آن عمر است: گفتند؟ اين قصر از آن كيست: پس گفتم
آيا من بر شما و گفت: پس عمر گريه نمود . برگشتم وپشت نمودم  وردم آو ياد

  .ای رسول خداورزم غيرت می
در لفظ فراوان اضطراب  و بريده نيز روايت شده است و جابر، اين حديث از انس

گذشته از اضطراب كه خود . دارد با روايت ديگری وجودنقل اين صحابه هر كدام از 
 و گرفتن خانمی خبر داده شده است ضوو در لفظ فوق از، اساسی خبر استبیبر دليل 

زيبائی آن : در برخی روايات آمده است همچنين !نيست فيكه در بهشت تكلحال آن
  جايگاهی در بهشت بهتر از جايگاه و مگر ممكن است قصری. قصر مرا متعجب نمود

                                                 
، ٥٢٢٧، ٣٦٨٠و ٣٢٤٢ب: ما جاء في صفة الجنة وانها مخلوقة، ح . صحيح بخاری، كتاب بدء الخلق، با١

٧٠٢٥، ٧٠٢٣ .  
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در تمام اين اخبار سخن از  .اساسی خبر استهای بینيز از نشانهو اين  باشد 6 اكرم پيامبر
 و خيبرخندق،  ، ی احدهامگر اين غيرت در جنگ. يان آمده استخليفه به مغيرت 

مبارزه  و به گرفت استهزابه باد را بن عبدود مسلمين عمرو آن زمانی كه  !حنين كجا بود
كسی به خاطر مگر ممكن است  !غيرت عمر بن خطاب كجا بوده است، كردمی طلب
آيا به چنين چيزی غيرت  و گيردب ديدن كنند غيرتشاو  قصراز  6 اكرم كه پيامبراين

  ! ودشگفته می
  از زبان مبارك همچنين اين حديث صريح است در اين كه عمر بن خطاب 

را احاديثی كه از خليفه دوم و اين . اهل بهشت استاو  شنيده است كه 6پيامبر اكرم 
كه در شرح حال ابوموسی اشعری ذكر كرديم زيرا چنان؛ كندرسيده است تكذيب می

را جزء او  اسم 6 كه آيا پيامبر اكرم كرداز حذيفه با زاری سؤال می بن خطاب عمر
نگرانی  ونيز با عجله  6سلمه همسر پيامبر اكرم از ام و همچنينيا نه  اندمنافقين ذكر كرده

را جزء كسانی كه پس از مرگ آن حضرت را ديگر او  اسم 6سؤال كرد كه آيا پيامبر 
اين حديث را از پيامبر  اگر عمر بن خطاب امثال. يا نه اندذكر كرده، هرگز نخواهند ديد

  .نمودسلمه نمیام وچنين سؤاالتی را هرگز از حذيفه ، شنيده بود 6اكرم 
 انداخبار از همان دسته اخباری هستند كه بزرگان اهل سنت تصريح كرده گونهاين

  . سازی راه انداخته بودندبازار حديث چگونهاشاره كرديم كه با امر معاويه  و

  بن خطابفرار شيطان از عمر 
  استأذن عمر على : سعد بن أبي وقاص قال...... عن ابن شهاب قال عن 

عنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما و 6رسول اهللا 
يضحك  6اهللا و رسول استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول اهللا 

ء الالتي كن عجبت من هؤال: قال 6رسول اهللا . فقال عمر أضحك اهللا سنك
فأنت يا رسول اهللا كنت : قال عمر. عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب
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قلن ؟ 6أي عدوات أنفسهن أتهبنني وال تهبن رسول اهللا : أحق أن يهبن ثم قال
والذي نفسي بيده ما : 6قال رسول اهللا  6نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول اهللا 

زهری از طريق سعد بن  ١؛ غير فجكلقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا 
را خواست در  6عمر اذن ورود به حضور پيامبر : روايت كرده است وقاص چنينابی

صدای بلند با آن حضرت سخن و با حالی كه نزد آن حضرت زنانی از قريش بودند 
و او  دحضرت به عمر اذن دادنو چون ها صدای عمر را شنيدند نچون آ. گفتندمی

عمر وارد شد در حالی . حجاب را به خود پيچاندند وبلند شدند  ها از جاوارد شد زن
 6پيامبر . با خنده نگه داردتو را خداوند : عمر گفت وخنديدند می 6كه پيامبر 

 هايستاد )ها نزد من (بدون حجاباين، ها تعجب كردمفرمودند: من به حال اين زن
 وت: عمر گفت. اب پوشاندندشنيدند خود را با حجتو را صدای و چون بودند 

ای : ها گفتسپس به زن، بترسند واز تكه رسول خدا به اين سزاوارتر هستی اى
؛ آری: ها گفتندزن !نه 6ولی از رسول خدا ، كنيداز من پروا می، دشمنان جان خود

ای قسم به ذاتی كه جانم در قبضه: فرمودند 6پس رسول خدا . هستی وختند وزيرا ت
مگر ، قرار نگرفت ودر ر ور وبرنخورد او  هرگز در گذشته شيطان با، ستاو قدرت

  .راه ديگر (با ديدن تو) فرار نمود اين كه از
 6روزگار اين است كه هر جا در حديثی به ساحت قدسی پيامبر اكرم  از عجائب

اين خبر يكی ديگر از . نوكران حاكمان بنی اميه بوده است وتوهين شده از افراد متهم 
  .به راحتی توهين شده است 6هايی است كه در آن به پيامبر اكرم رخب

يك فرد ناصبی ابن  ودقت داشته باشيم كه اين خبر نيز تنها از نوكر بنی اميه : اوالً
از : ثانياً. آن را روايت نكرده استاو  كسی جز و هيچشهاب زهری روايت شده است 

                                                 
؛ ٦٠٨٥و ٣٦٨٣و ٣٢٩٤، ح١١٩٩، ص٣. صحيح بخاری، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، ج١

؛ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، ١٦٢٤و ١٥٨١و ١٤٧٢، ح ١٧١، ص ١مسند احمد، ج 
  .٢٣٩٦، ح ١٨٦٣، ص ٤صحيح مسلم، ج 
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ولی ، ترسيده استمی بن خطاب از عمرشود كه شيطان اين حديث به روشنی استفاده می
بدون حجاب  6ها در نزد پيامبر اكرم بنابر اين خبر زن: ثالثاً. ترسيدهنمی 6از پيامبر اكرم 

از چنين  را هاآن 6آيا پيامبر اكرم  !اندكردهآن حضرت صحبت میو با پوشش ايستاده  و
  . ...اند وها به راحتی صحبت كردهبا آن چگونه؟ عملی نهی نفرمودند

 وحاال خواننده عزيز توجه كنيم كه چرا چنين اخبار تنها از زهری روايت شده است 
 !كسی نقل نكرده است، امثالش كه متهم هستندواو  آن را جزو امثال  چنين اخبار چگونه

ها معنعن روايت كرده البته دقت داشته باشيم كه زهری اين خبر را نيز در تمام كتاب
در حالی و اين مسند ابويعلی اين خبر را به صورت سماع نقل كرده است  تنها در واست 

  .صالح بن كيسان استاو  است كه در تمام اين روايت راوی حديث از
: در حق عمار فرمودند 6حديث صحيح در اين مورد اين است كه پيامبر اكرم 

- فرموده 6اكرم  يعنی پيامبر ١؛الذی اعاذه اهللا علی لسان نبيه من الشيطان و(عمار) ه

  . ای شيطان پناه داده استاند كه خداوند متعال عمار را از وسوسه
اسانيد آن  واند ابوهريره روايت كرده وسبره خيثمه بن ابی، اين حديث را ابودردا

آن و امثال  البته بيش از هر چه بايد دقت داشته باشيم كه اين حديث. صحيح است
ترين راه شناخت اين يكی از مهم كهب نيز است عمر بن خطاعملى مخالف با سيره 

کرد وقتی هميشه شيطان از خليفه سوم فرار می .حديث صحيح از غير صحيح خواهد بود
های ديگر که نياز به واقعيت رد وکمیفرار کرارا ها چه سبب شد که او از ميدان جنگ

   ها نيست.ذکر آن

                                                 
، ٣٧٤٢ ٣٢٨٧، ح ١١٩٧، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب بدء الخلق، باب: صفة ابليس وجنوده، ج ١

، ٤؛ مسند احمد، ج ٣٨٩٩، ح ٣٣٩، ص ٥؛ سنن ترمذی، ج ٦٢٧٨، ٤٩٤٤، ٤٩٤٣، ٣٧٦١، ٣٧٤٣
  . ٤١٨، ص ١؛ سير اعالم النبالء، ج ٢٧٥٨٩، ح ٤٥٠ص
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عمر بن خطاب محث اين امتد  
. كه عمر بن خطاب محدث اين امت استيث روايت كرده است امام بخاری حد

محدث كسی ؛ ولی واقع اين است، انددر مورد محدث اهل سنت سخنان مختلف گفته
ها را ولی آن، شنودسخن مالئكه را میو او ، در ارتباط خواهند بوداو  است كه مالئكه با

  .بيندنمی
  اند:روايت كرده گونهاينو ديگران بخاری 

: 6قال رسول اهللا: راهيم بن سعد عن ابيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالاب
لقد كان فيما كان قبلكم من األمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه 

های قبل از شما محدثون همانا در امت: فرمودند 6پيامبر : گويدابوهريره می ١؛عمر
  .خواهد بودآن عمر ، كسی در اين امت محدث باشدو اگر بودند 

بايد دقت داشته باشيم كه اين حديث را سيره عمر بن خطاب تكذيب قبل از هر چه 
بايد به چند ، معنای حديث فوق وكند. قبل از اشاره به چند مورد از سيره خليفه دوم می

  مطلب در مورد سند اين حديث اشاره كنيم:
گاه  وه گاه از ابوهريره سلمواين حديث با يك سند يعنی از سعد بن ابراهيم از اب. ١
از اين يك سند هيچ سند  و غير روايت شده است لگاه مرس والمؤمنين عائشه از ام

  ديگری ندارد.
از ابوهريره بودن  كه آن از ابوهريره و عائشه روايت شده،عقيلی بعد از اشاره به اين 

   ٢. لی استاو گويد: اينمی وآن را ترجيح داده 
محتمل اين است كه راوی اين حديث تنها ابوهريره است  ،گذشته از اضطراب سند
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وارد  Γ. در روايات مسلم مكتب اهل بيت كه عقيلی نيز به آن تأكيد كرده استچنان
يك واقعيت است كه نياز به ذكر و اين محدثان اين امت هستند  Γشده كه اهل بيت 
ب بايد دقت داشته عمر بن خطا وجا نيست. اما در مورد اين حديث دالئل آن در اين

بايد معرفتی  وباشيم كه قطعا شخصی كه محدث است دارای شخصيت بزرگ علمی 
ولی متأسفانه عمر بن خطاب از اين ميدان خيلی فاصله ، خواهد بودنيز و چنين  باشد

كند داشته است. به موارد زياد از اخباری كه جايگاه واقعی عمر بن خطاب را معرفی می
به ، خليفه دومهم اكنون برای شناخت بيشتر  ونوشتار اشاره كرديم به مناسبت در اين 

  كنيم:خبر ديگر اشاره می چند
او  قال:؟ كيف تورث الكاللة 6ان عمر سأل رسول اهللاعن سعيد بن مسيب . ١

إلى  »١٢النساء «كان رجل يورث كاللة ن او ليس قد بين اهللا تعالى ذلك ثم قال: 
أنزل اهللا تعالى يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة ف آخرها، فكأن عمر لم يفهم.

فقال لحفصة: إذا رأيت رسول  لى آخر اآلية، فكأن عمر لم يفهم.ا »١٧٦ ئدهامال«
طيب نفس فسأليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال: أبوك ذكر  6اهللا

أبداً، وقد قال رسول  لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبداً فكان يقول: ما أراني أعلمها
؟ برندمیارث  چگونهكالله  سؤال كرد كه 6عمر بن خطاب از پيامبر  ١؛ما قال 6اهللا

سپس آيه را تالوت ؟ ده استفرمومگر خداوند متعال آن را بيان ن: فرمودند 6حضرت 
تا  ...بردارث مىاو  ازخواهر)  و(برادر اگر مردى بوده باشد كه كالله «: فرمودند
 واز ت«: خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود. نفهميد و عمر متوجه نشدگويا  »آخر آيه

 خداوند، حكم كالله«كنند، بگو: برادران) سؤال مى و(در باره ارث خواهران 
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كند: اگر مردى از دنيا برود، كه فرزند برادر) را براى شما بيان مى وخواهر (
حفصه گفت: هر وقت  و به آن را نفهميد باز عمر معنای ».تا آخر آيه باشد، نداشته
از آن سؤال  6حفصه از پيامبر حال ديدی معنای كالله را سؤال بكن.  و را سر 6پيامبر
پدرت هرگز آن را ياد نخواهد ، گفت وپدرت اين را به ت: حضرت فرمودندوكرد 

 كنم كه هرگز بتوانم آن راگمان نمی: گفتگرفت. عمر بن خطاب خود نيز هميشه می
   ».ه را كه گفتچدر برای آن گفت آن 6پيامبر  وياد بگيرم 

  .اندشيخ بنابر نقل صالحی شامی سند اين حديث را صحيح دانسته ومتقی ، صيریوب
عن الكاللة فأمهلته حتى إذا  6عن طاووس ان عمر أمر حفصة أن تسأل النبي. ٢

 او ما أظنه أن يفهمها ،عمر أمرك بهذا: لبس ثيابه فسألته فأملها عليها في كتف فقال
فلما قرأ) يبين اهللا لكم أن تضلوا قال: ( لم تكفه آية الصيف فأتت بها عمر فقرأها

 6عمر حفصه را امر كرد از پيامبر: گويدطاووس می ١؛اللهم من بينت له فلم تبين لي
خواست تا  وعمر از ت: فرمودند 6حضرت  ونيز سؤال كرد او  معنای كالله را سوال كند

ای مگر آيه، اين مسأله را بفهمداو  كنم كهگمان نمی، مسأله را از من سؤال كنی اين
 عمر آن را قرائت كرد ورد آو حفصه آيه را به نزد عمر !كندرا كفايت نمیاو  صيف

كند تا گمراه خداوند برای شما (كالله) را بيان می« جا قرائت نمودوقتی تا اين
  ».برای من آن را بيان نكرداو  كالله را بيان كردی خدايا به كسی كه: گفت »...نشويد

و هر های مذكور روايت كرده است اين خبر را ابن سيرين نيز با اختصار در كتاب 
  .استو صحيح مرسل دو سند 
كيف قسم الجد؟ قال: ما  6 سأل النبي انه عمر عنعن سعيد بن المسيب «. ٣

تعلم ذلك، فمات قبل أن يعلم  سؤالك عن ذلك يا عمر، إني أظنّك تموت قبل أن
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  ارث  چگونهگ رسؤال كرد كه پدر بز 6عمر بن خطاب از پيامبر  ١؛ذلك
از دنيا خواهی  وبه نظرم ت، كنی ای عمرچرا از آن سؤال می: فرمودند 6حضرت ؟ بردمی

را ياد  ارث پدر بزرگ ولی حكم، رفت، ولی آن را ياد نخواهی گرفت. عمر از دنيا رفت
  » نگرفت.

رجال اين سند رجال صحيح : گفته استو هيثمی جال اين خبر نيز همه ثقه هستند ر
  .هستند

لقد  :سألته عن فريضة فيها جد فقال :عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال. ٤
قال  (كلها ينقض بعضها بعض) حفظت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة

از بزرگانی كه عبيده سلمانی ( از: گويدیابن سيرين م ٢؛عن عمر: قال؟ عن عمر: قلت
) از واجبی كه در آن شاگردان ابن مسعود بودهو از آورده  ايمان است كه سال فتح مكه

مانا از عمر در حكم پدر بزرگ صد ه: گفتو او حكم پدر بزرگ نيز بود سؤال كردم 
فتوا (در نقل ابن حجر: هر كدام از آن  حفظ نمودم وفتوای مختلف ديدم  وحكم 

: گفتعبيده از عمر؟ : ابن سيرين (با تعجب) گفت .کرد)باطل می گری را نقض ودي
  » از عمر.، آری

  گويد: سندی حزم مى و ابن سند اين خبر را صحيح دانستهيكى از دو ابن حجر  
شيبه که از ابواسحاق است نيز همگی سند ابن ابی و رجال شودتر از اين پيدا نمیصحيح

 اين خبر را از عبيده سلمانی ابواسحاق سبيعی وچنين هم .سته هستند از رجال صحاح
  دو نفر اين خبر را از ابن سيرين روايت كرده است.اند و نقل كردهمحمد بن سيرين 
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عن بن عمر قال: تعلم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر . ٥
س وقتی آن را تمام پسال تعليم گرفت  ١٢عمر سوره بقره را در : گويدابن عمر می ١؛جزورا
  » اش) ذبح نمود.ری را (به شكرانهتكرد ش

را لين او  دارقطنی: گويدتمام راويان اين سند ثقه هستند جز ابوبالل مرداس كه ذهبی می
او  در وصفو ذهبی را در ثقاتش وارد كرده او  حبان و ابنجرح نكرده را او  ولی ابوحاتم، دانسته

از بزرگان شيوخ كوفه او  :گويدتاريخش نيز میو در . امام محدث يكی از علمای كوفه :گفته است
  .بنابر اين سند فوق نيز صحيح است ٢ است.

فهم  وشود كه عمر بن خطاب به اندازه يك فرد عادی درك از اين اخبار به روشنی استفاده می
ه خداوند متعال در قرآن كريم به را ك» كالله«حتی حكم او  كنيد كهتوجه میو شما  داشته است

با  و همچنينالبته در باره كالله عمر بن خطاب سخنان زياد دارد  وروشنی بيان كرده نتوانسته بفهمد 
ولی عمر بن خطاب در زمان خالفتش نيز با اصرار از ، وجود اين كه قرآن خود كالله را بيان كرده

حذيفه به و وگفته است آن را به من بگ وا به تمعنای آن ر 6كرد كه اگر پيامبر حذيفه سؤال می
كند خليفه بودنت مرا وادار میاحمق هستی اگر گمان كنی كه  وت«: گويدمی ودهد تندی پاسخ می
ولی باز  ٣»نگفته بودم. وچيزی بگويم كه در آن زمان (زمان نزول آيه كالله) به ت وكه من برای ت
خداوند متعال از  و بهداند را در اين داستان مقصر می 6رم كنيد كه خليفه دوم پيامبر اكمالحظه می

  ! كندآن حضرت شكايت می
ترين مسائل را عادی وفرمايند كه تبه عمر بن خطاب می 6وقتی پيامبر اكرم  دقت كنيد كه

سال آن قدر عمل بزرگی  ١٢حفظ يك سوره از قرآن در  و همچنينتوانی درك كنی نمیگز هر
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ميراث پدر بزرگ صد  وتنها در مسأله حكم  وكند ر ذبح میشتای آن ه شكرانهاست كه باو  یابر
مردم  معرفت عمر بن خطاب در حد وفهم  وها بيانگر اين است كه ميزان درك اين، دهدنوع فتوا می
تمام اخباری كه در ، كه دهدمی روشن برای حق خواهان پيام خيلی هااين و همچنينعادی بوده 

ها حتی خود عمر بن خطاب نيز از آن وخطاب وارد شده بعدها وضع شده است  فضائل عمر بن
 و همچنينهايی از آن با ذكر دالئل در اين نوشتار اشاره كرديم خبری نداشته است كه به نمونه

 .كندتأييد میفراوان ی خليفه دوم نيز با تأكيد لبار فوق را سيره عماخ

  بيعت به عثمان بن عفان
جلوه داده مسأله بيعت به عثمان بن عفان پس  نهوارو كه امام بخاریاز موضوعاتی 

  : بخاری چنين حديث روايت كرده است. فات خليفه دوم استو از
اجعلوا أمركم إلى ثالثة منكم فقال . ..:به اهل شوری گفت بن عوف عبدالرحمن

قال و قد جعلت أمري إلى عثمان: قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة: الزبير
أيكما : فقال عبد الرحمن. قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف: سعد

؟ اإلسالم لينظرن أفضلهم في نفسهو اهللا عليهو تبرأ من هذا األمر فنجعله إليه
عن  وإلى اهللا علي أن ال آل ونهأفتجعل: فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن

القدم و 6رسول اهللا لك قرابة من : نعم فأخذ بيد أحدهما فقال: قاال؟ أفضلكم
لئن أمرت عثمان و في اإلسالم ما قد علمت فاهللا عليك لئن أمرتك لتعدلن

ارفع : فلما أخذ الميثاق قال، لتطيعن ثم خال باآلخر فقال له مثل ذلكو لتسمعن
يعنی عبدالرحمن  ١؛ولج أهل الدار فبايعوهو يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي

ارند بهترين زی وی گدهعهد گرفت كه اگر كار را به عه عثمان و Αاز اميرالمؤمنين 
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بعد از سخنانی با هر كدام دست عثمان را و سپس زيند خالفت برگ راىبدو را آن 
  .اندنيز بدون درنگ بيعت كرده Αاميرالمؤمنين  وبيعت كرده است او  و بهگرفته 

زياده در اين خبر را الفاظ  و بخاری اندسعد نقل كرده و ابن اين خبر را تنها بخاری
و آن  شنهاد كرده باشدپيعثمان چنين  و Αشوری عبدالرحمن به اميرالمؤمنين كه روز 

، نيز بيعت كرده باشند Αاميرالمؤمنين ، با عثماناو  از بيعتو پس  حضرت راضی شده
ها اقعيتو زياده راو اين  استآورده  تنها در يك مورد از اين چند موردی كه ذكر شد

حال  و بن ميمون نقل كرده استعمرو اين خبر را بخاری از همچنين . كندمیتكذيب 
شبه نقل  و ابن ديگران كه با چندين سند طبریخبر  و بن ميمونعمرو كه در خبر آن

در كه كرده است وانمود  ست كه بخاری در اين خبربر خالف آنى اواقعيت  اندكرده
  : كنيماشاره می نمونهبه چند ذيل 

 : اندشبه با اسانيد ذيل چنين روايت كرده و ابن ریطب. ١

حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع أن عبد اهللا بن ة قال ابن شب. ١
كيع عن و حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن: طبري. ٢: عمر أخبره

ابن أبي عروبة عن  محمد بن عبداهللا االنصاري عنو. ٣ )االعمش عن إبراهيم (النخعي
أبي مخنف عن يوسف بن يزيد عن ابن عباس بن و. ٤قتادة عن شهر بن حوشب 

عمرو يونس بن أبي إسحاق عن و. ٦ مبارك بن فضالة عن عبيداهللا ابن عمرو. ٥ سهل
. در امر شوری داخل مشو: گفت Αعباس به اميرالمؤمنين... :بن ميمون االودي

خواهی ديد كه از پس چيزی را : عباس گفت. آيدبدم میاز اختالف : فرمود Αاميرالمؤمنين
يك نفر مخالفت نمود  و اگر پنج نفر به يك نفر راضی شدند: مر گفتع... آن كراهت داری
 دومخالفت نمودند گردن آن نفر و دو  چهار نفر به كسی اتفاق كردندو اگر  گردنش را بزنيد

كدام از و هر  م قرار دهيدكَداهللا بن عمر را حگروه سه نفره جدا شدند عب وبه دو اگر  را بزنيد
به حكم عبداهللا و اگر  د از بين خود يك نفر را اختيار خواهند كردگروه را اختيار كر وآن د

گردن بقيه را  و راضی نشدند پس همراه گروهی باشيد كه عبدالرحمن بن عوف در آن است
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بن خطاب عمر  از نزد. ندد روی گردانچه مردم بر آن اجتماع كردناز آن كه در صورتی بزنيد
امر خالفت به شما نخواهد : به همراهان خود از بنی هاشم گفت Αاميرالمؤمنين، خارج شدند

عباس سبب اين نظر . خالفت از دست ما رفت: شد گفت وبه ر وبا عباس رو چون  رسيد
همراه اكثر گفت:  و زيرا عثمان را به من قرين نمود: شد حضرت فرمودويا اميرالمؤمنين را ج

سعد با پسر عمش عبدالرحمن بن عوف . گروه شديد همراه عبدالرحمن باشيد ودو اگر  باشيد
يا عبدالرحمن ، كنندهم اختالف نمیو با  عبدالرحمن داماد عثمان است و كندمخالفت نمی

باشند نيز باز زبير همراه من  و طلحهو اگر  عثمان عبدالرحمن راو يا  دهدعثمان را خليفه قرار می
كه در آن نينداختم مگر اين وبه كاری جلتو را من : عباس گفت. نفعی برای من نخواهد داشت

 وبه ت، خودداری كردی، بيعت كنم وخواستم به ت 6فات پيامبر و پس از، با من مخالفت كردی
ه چو هر  اكنون تنها اين يك سخن مرا قبول بكن، داخل شدی، شوگفتم كه در شوری داخل م
قوم (از اهل شوری) بر و از  خليفه قرار دهندتو را كه كن مگر ايناهل شوری بگويند قبول م

 Αاميرالمؤمنين . ها سعی خواهند كرد تا ما را از خالفت دور كنندبدان كه آن و حذر باش
... عثمان بيعت كنند مرا در راهی خواهند ديد كه از آن كراهت دارند ااگر ب: فرمود

و  گيردكدام يك از شما خودش را كنار می: گفت×  اميرالمؤمنين وعثمان  هبعبدالرحمن 
عبدالرحمن ، كسی جواب نداد !كند تا من برترين شما را خليفه قرار دهماگزار میو من به

من از  و كسی هستم كه راضی شدماول  من: عثمان گفت. كشممن خودم را كنار می: گفت
ما نيز راضی : بقيه نيز گفتند. ن در زمين امين در آسمان استامي: فرمودشنيدم كه می 6پيامبر 
  چه وای ابوالحسن ت: عبدالرحمن گفت. علی ساكت بودولی ، شديم
هوس  و هواو از  دهیكه حق را برتری می وشبمتعهد  وت: فرمود × اميرالمؤمنين .گويیمی

شما متعهد شويد كه : عبدالرحمن گفت !دهیخليفه قرار نمیفامل خود را  و كنیپيروی نمی
كه راضی شويد بر آن كسی اين و يجاد كندگرگونی اكسی كه دعليه همراه من خواهيد بود 

... بر من است عهد خداوند كه فامل را به خاطر فامل بودنش اختيار نكنم، كنمكه من اختيار می
كالله  وت و نم: عبدالرحمن به سعد گفت، اگزار نمودو Αزبير نصيب خود را به اميرالمؤمنين
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اگر خودت : سعد گفت. اختيار خواهم كرد و من ر كنااگزو يب خود را به مننص وت و هستيم
بخواهی عثمان را اختيار كنی بدان كه علی برای من و اگر  را اختيار كنی چه خوب است

 عبدالرحمن... را سربلند نماو ما  را راحت كن ما و ای مرد به خودت بيعت نما، تر استمحبوب
مناجات طوالنی انجام داد در حالی كه علی شكی نداشت او و با  مسور را به سوی علی فرستاد

پس ... صحبت نموداو  تا اذان صبح با و سپس به سوی عثمان فرستاد. خليفه خواهد شداو  كه
سعيد بن ، ها مشورت خواستآنو از  از نماز صبح عبدالرحمن مردم را در مسجد جمع نمود

را اشاره اين از به من غير: عبدالرحمن گفت. دانيمبه خالفت سزاوار میتو را  ما: زيد گفت
مقداد  و به علی بيعت كن، اگر بخواهی كه مسلمين اختالف نكنند: پس عمار گفت. كنيد
 ابن. اطاعت كرديمو شنيديم: گوييماگر به علی بيعت كنی می، گويدعمار راست می: گفت

عبداهللا بن  و ه قريش اختالف نكند پس به عثمان بيعت كناگر بخواهی ك: گفت ١سرحبیا
، اطاعت كرديم و شنيديم: گوييماگر به عثمان بيعت كنی می، راست گفتاو  :گفت ٢ربيعهابی

پس بنی ، خير خواه مسلمين بودی وتوقت  چهو گفت:  سرح را دشنام دادپس عمار ابن ابی
وسيله  همانا خداوند متعال ما را به، ای مردم :سپس عمار گفت، سخن گفتند ٣بنی اميه  و هاشم

                                                 
قرآن را به مسخره گرفت  سرح برادر رضاعی عثمان است كه به مدينه هجرت نمود و. عبداهللا بن ابی١
ارتدادش  قرآن در مورد او و به مكه فرار نمود. مرتد شد و توانم مثل آن را بياورم وگفت: من نيز می و

در فتح مكه امر فرمودند كه او را هر جا پيدا كرديد به قتل رسانيد، ولی عثمان  6پيامبر اكرم  نازل شد و
آن حضرت خواست تا او را و از آورد  6چون مكه آرام شد به نزد پيامبر اكرم  او را مخفی نمود و

   ... .ببخشند و
اصحابش كه به حبشه هجرت  بن عاص براى برگرداندن جعفر و. او كسى است كه همراه عمرو ٢

، ص ١كرده بودند به نجاشی هدايا برد تا او را از پذيرفتن مسلمين منصرف كند (سير اعالم النبالء، ج 
همچنين تنها يك نفر از او حديث روايت كرده است كه بنابر اين نيز او از  طلقا نيز است و ) و او از ٢١٥

  ).  ٣٦٢، رقم ٥شخص مجهول خواهد بود. (تهذيب التهذيب، ج نظر علم رجال 
و ها را دشمنان اسالم لعن فرموده وآن بنی اميه را مذمت و 6. در روايات فراوان اسالمی پيامبر اكرم ٣

 ٨٤٧٥، ح٤ج  ، و٤٨١١، ٤٧٩٦، ح ٣برای نمونه به مستدرك حاكم، ج  .اندمعرفی فرموده Γبيت اهل 
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با اين حال خالفت را از اهل بيت پيامبرتان به ، دينش عزيزمان كردو با  پيامبرش گرامی داشت
 ...،وكه فتنه شود از اين امر فارغ شپيش از اين: سعد به عبدالرحمن گفت... گردانيدكجا برمی

كه به كتاب ميثاق خداوند بر توست اين و عهد: و گفت را خواند Αعبدالرحمن اميرالمؤمنين
، اميدوارم كه عمل كنم: علی گفت. دوم عمل بكنی واول  خليفهو سيره  6سنت پيامبر  و خدا

عثمان قبول  و ددارحمن اين پيشنهاد را به عثمان عبدال. طاقتم عمل خواهم نمود و به حد علم
گرچه آن را شرط او را قبول نكردند؛ ×  شود كه اميرالمؤمنين(از اين عبارت ثابت مىكرد 

خالفت را برای عثمان : علی گفت. پس عبدالرحمن به عثمان بيعت نموداند) ناقص نقل کرده
ما تظاهر كرده عليه نيست كه شما در آن  روزیلين اوو اين بخشيدی او  و بهدر نظر گرفتی 

خالفت را به عثمان  ووگند تبه خدا س. مودخداوند كمك خواهد ن و كنيمپس صبر می، باشيد
خداوند هر روز در  و ١برگرداند وآن را پس از خودش به تاو  ندادی مگر به اين شرط كه

ت رومن با مردم مش ٢هيچ راهی (جز بيعت) نداری، ای علی: عبدالرحمن گفت. كمين است
: گفتپس علی خارج شد در حالی كه می. ٣كنندها از عثمان عدول نمیديدم كه آن و كردم

و  كه علی را ترك نمود مذمت كردعبدالرحمن را به خاطر اينمقداد . سيبلغ الكتاب أجله
روا  6چه را كه (ظلمی را كه) به اهل اين خانه پس از پيامبر من نديدم مثل آن: گفتسپس 

                                                                                                                            
بودند؛ المستدرك علی  6ها نزد پيامبر اكرم ترين زنده. همچنين بنی اميه مبغضمراجعه شود ٨٤٨٦الی 

  اند. حاكم وذهبی سندش را به شرط شيخين صحيح دانسته ٨٤٨٢، ح ٥٢٨، ص ٤الصحيحين، ج 
عثمان به واقعيت پيوست كه به زودی با آن آشنا خالفت در زمان  Α. اين تصريح اميرالمؤمنين ١

  خواهيم شد. 
  ن عبارت را ابن حجر در فتح الباری در شرح حديث مورد بحث با سند ديگر نيز ذكر كرده است. . اي٢
 در برخی روايات ذكر شده كه او با معاويه، عمرو عاص و اساس است و. اين سخن عبدالرحمن بی٣

كه در همين نقل مسلم مالحظه ها بودند مشورت كرده است. حال آنمغيره كه حاكمان برخی شهر
وقاص عبدالرحمن را حتی سعد بن ابی مقداد چه گفتند و كنيد كه صحابه بزرگی مانند عمار ویم

تر است، پس اين سخن توصيه نمود كه اگر به عثمان بخواهی بيعت كنی، علی برای من محبوب
  عبدالرحمن از خياالت است نه واقعيات. 
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همانا قريش ، كنمهمانا من از قريش تعجب می. ديده شد (به كسی چنين ظلمی شده باشد)
، در قضاوت عادالنه و نه داناتر استاو  گويم كه كسی ازكردند كه من نمی مردی را ترك

: عبدالرحمن گفت. كردمياورانی پيدا میاو  اهللا اگر برای ياریو اما، شودبرابر میاو  كسی به
رحمت تو را خدا : مردی به مقداد گفت. ترسماز فتنه می وبر ت و من ای مقداد از خدا بترس

مقداد ؟ مرد كيستو آن  خيلی ظلم شده) چه كسانی هستند ل (كه برايشاناهل اين منز، كند
  مرد علی بنو آن  اهل بيت بنی عبدالمطلب هستند: گفت

اش (به اهل قريش به خانهو كنندهمانا مردم به قريش نگاه می: علی گفت. طالب استابی 
ها وند هرگز خالفت از آنرهبر ش و اگر بنی هاشم به شما خليفه: گويدمی و كندبيت) نگاه می
مغيره به ... بيعت نمود و مدبه مدينه آ، طلحه پس از بيعت به عثمان... دشوخارج نمی

اگر : عثمان گفت و به به عثمان بيعت كردیوقتی  كار صواب كردی: عبدالرحمن گفت
دروغ گفتی ای : عبدالرحمن گفت. شديمكرد ما راضی نمیبيعت می وعبدالرحمن به غير ت

 نيز (چاپلوسی كردهاو  و به كردیبيعت میوی  كردم بهاگر به غير عثمان بيعت می، چشم يك
  ١. گفتی) همين سخن را میو

نيز جز در يك مورد از متن عبارات ابن شبه  و طبری با اسانيد متعدد است عبارت، متن اين
) از ٢٨٧ص، ١ج ، رافبالذرى در (انساب االش و در بقيه همين است 6سخن عباس به اميرالمؤمنين 

: از اين جای خبر نقل كرده استسحيم (عامر) بن حفص برخى از اين عبارات را  و او از مدائنى
دينش عزيزمان  و به پيامبرش گرامی داشتوسيله  همانا خداوند متعال ما را به، ای مردم: عمار گفت

  .  ...نيدگردابا اين حال خالفت را از اهل بيت پيامبرتان به كجا برمی، كرد
بن  اقدی از طريق اسلم از عمرو با سند ديگر از »٦١ص ، ٣ج ، طبقات الكبری«در ابن سعد 
گروه سه نفره شدند همراه با گروهی باشيد كه  واگر د: اين عبارت را كه عمر گفت خطاب

  . نقل كرده است، عبدالرحمن بن عوف در آن است
را كه عبدالرحمن و اين  ی از قبل طراحی شده بودارا كه اين برنامه يك نقشه اينفراوان اخبار 

                                                 
  . ٢٩٢، ص ٣؛ تاريخ طبری، ج ٩٢٥، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ١



    ٦٣٧  ت صحيح بخاریچهارم: برخی روايافصل 

 

  . كندتأييد می، اگزار نمودو عمدا خالفت را به عثمان
خطط أعمامه مع و أن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في داره التي بالبالط. ٢

ففعلت حتى : غبش ثم اذكرني حاجتك قالو صل معي الغداة: فقال عمر 6رسول اهللا 
يا أمير المؤمنين حاجتي التي أمرتني أن أذكرها لك قال فوثب : انصرف قلت وإذا ه

يا أمير : خط لي برجله فقلتو دارك حتى انتهيت إليها فزادني وامض نح: معي ثم قال
اختبئ عندك أن سيلي و حسبك: فقال و اهل لدو المؤمنين زدني فانه نبتت لي نابتة من

ت خالفة عمر حتى استخلف فمكث: يقضي حاجتك قالو االمر بعدي من يصل رحمك
أشركني في و قضى حاجتيو أحسنو رضي فوصلنيو أخذها عن شورىو عثمان
كمكی او  عمر به و كمك مالی خواستبن خطاب (از بنی اميه) از عمر سعيد بن عاص  ١؛أمانته
- كفايت می: عمر گفت. ندان زياد دارمفرزمن  زيرا؛ كمك كن بيشتر: به عمر گفتو او  كرد

  رسد كهی صبر كن به زودی پس از من كسی به خالفت میمقدار، كند
  زمان خالفت عمر ماندم تا: گويدسعيد می. وردآمیبرحاجتت را  و كندصله رحم می وبا ت
امانتش و در  وردحاجتم را برآ و له رحم نمودص و كه عثمان خالفت را از شوری گرفتاين

  .مرا شريك نمود
  . سند اين خبر كامال صحيح است 

: قال؟ من الخليفة بعدك، يا أمير المؤمنين: بالمدينة وهو قيل لعمر: عن حذيفة قال. ٣
و . عثمان: گفت؟ خليفه است وچه كسی پس از ت: به عمر گفته شد: گويدحذيفه می ٢؛عثمان

  . ...من از عمر سؤال كردم: گويدنقل ابن حبان حذيفه میدر 
سند ظاهراً  و بن عمير كه از رجال صحيحين استاند جز عبدالملك ن حبان رجالش ثقهسند اب 

                                                 
  . ٣٥٨٠٦، ح ١٢؛ كنز العمال، ج١١٩، ص ٢١؛ تاريخ ابن عساكر، ج٣١، ص٥. طبقات الكبری، ج١
خيثمة؛ الثقات ابن حبان، » فضائل صحابه«، به نقل از كتاب ١٤٢٥٩، ح ٧٣٦، ص ٥. كنز العمال، ج ٢
  . ١٨٨، ص ٣٩؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٦٧، ص ٨ج
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  . خيثمه غير از سند ابن حبان است
إن االمير بعده ابن : حججت مع عمر فسمعت حادي عمر يحدو: عن حارثة قال. ٤

في الزبير و إن االمير بعده علي: في إمارة عثمان وسمعت الحادي يحدو قال. عفان
ای عمر از شنيدم كه ندا دهنده و نمودم همراه عمر حج: گويدحارثه می ١؛ خلف رضي
ابن حجر سند اين خبر را صحيح .  ...همانا امير پس از عمر ابن عفان است: دهدندا میاو  جانب

  . دانسته است
 خالفت رسيدن عثمان را طرح كرده رب شود كه عمر بن خطاب نقشهاز اين اخبار استفاده می

  . را بر عهده عبدالرحمن گذاشته بودو آن 
عن المسور أن عثمان مرض فكتب ... روينا بسند صحيحو: گويدمیابن حجر . ٥

لم يطلع على ذلك إال حمران ثم أفاق عثمان و العهد لعبد الرحمن بن عوف
با سند  ٢؛فاطلع حمران عبد الرحمن على ذلك فبلغ عثمان فغضب عليه فنفاه

فت را برای مريض شد خالوقتی  م كه عثمانيايصحيح از مسور روايت شده
سپس عثمان خوب ، كسی جز حمران مطلع نشداين داستان و از  عبدالرحمن نوشت

غضب وی  عثمان به اين جهت برو نمودبازگو حمران خبر را به عبدالرحمن و شد
  .تبعيد نمودو او را  كرد

از عبدالرحمن بن عوف ديگر اين خبر را با سند صحيح  »تاريخ المدنه«در  بن شبهعمر  
  . وايت كرده استرنيز 

در روز شوری به  Αاميرالمؤمنين را كهمطلبی واقعيت  خداوند متعالاين نوع  و به
  در تاريخ ثبت گردانيد تا ، از آن خبر داده بودندعبدالرحمن بن عوف با صراحت 

اال مخالفان خالفت بال فصل  و جويان به راحتی بتوانند حق را از باطل جدا سازندحق
                                                 

؛ فتح ١٥، ص٣وج  ٢٥٥، ص ١؛ انساب االشراف بالذری، ج ٩٣٣، ص ٣. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ١
  به نقل از خيثمه وبغوی.  ١٧٠، ص ١٣الباری ابن حجر، ج 

  . ١٠٢٩، ص ٣؛ تاريخ المدينه ابن شبه، ج ٣١، ص ٣. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٢
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آن حضرت را به خاطر  ،به راحتی بين خودبه خصوص امروزه وهابيت ×  اميرالمؤمنين
  . كردندمی متهمدور از واقع  واين سخن به گفتن سخن ناحق 

 و Αابوذر در ربذه از دنيا رفت اميرالمؤمنين  وقتی، كه در مورد ربذه ابوذر ذكر شدچنان. ٦
اين عمل : فرمودند Αمنين اميرالمؤ و عبدالرحمن بن عوف در مورد فعل عثمان صحبت كردند

خواستی وقت  هر: عبدالرحمن گفت. )یعثمان را به كرسی خالفت نشاند وتتوست (زيرا 
همانا عثمان با عهدی كه به ، گيرممی(عليه عثمان) به دست نيز شمشيرم را  و من شمشيرت را بگير

توان می و خالف استاقدی كه مورد و اند جزرجال اين سند همه ثقه ١.من داده بود مخالفت نمود
  . به صحت اين سند حكم نمودچنين مقام در 

از  است شود اين خبری را كه بخاری روايت كردهثابت میاخباری كه ذكر شد از 
كنيد كه هر جا نواصب سخنی نيز متأسفانه مالحظه می و بخاری جعليات نواصب است

  . ده خود قرار داده استآن را عقي، كندنقص می Αدارند كه از جايگاه اميرالمؤمنين

  تناقض ديگر بخاری وها به خاطر گريه زنده شدن گذشتگانعذاب 
  امام بخاری چنين حديثی روايت كرده است:
 6أما علمت أن النبي: وا أخاه فقال عمر: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول

خورد صهيب  وقتی عمر بن خطاب ضربت ٢؛ إن الميت ليعذب ببكاء الحي: قال
: فرمود 6دانی كه همانا پيامبر مگر نمی: عمر گفت. وا اخاه، د به گفتنشروع كر

  .شودای زنده (بر وی) عذاب میبه خاطر گريهحتماً همانا مرده 
دو اوالً بايد دقت داشته باشيم كه امام بخاری در همين باب قبل از اين حديث 

ها از مرگ آن دختر خود پسونوه  راىب 6روايت كرده است كه پيامبر اكرم  حديث
                                                 

  . ١٧١، ص ٦. انساب االشراف بالذری، ج ١
، ٤٣٣، ص١: يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، ج 6بي . صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب قول الن٢

  . ١٢٩٢و ١٢٩١و ١٢٩٠ح 
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بانی است كه مهروی برای ميت) رحمت گريهو اين (اشك«: فرمودندوگريه كردند 
خداوند متعال بندگان رحيم خود را و، خداوند در قلوب بندگانش قرار داده است

  ١ ».بخشدمی وكند رحمت می
  چنين روايت كرده است:، سپس بخاری باز در همين باب

جئنا لنشهدها وحضرها ابن وابنة لعثمان بمكة توفيت : بن أبي مليكة قال. ١
جلست إلى أحدهما ثم جاء : قالاو  إني لجالس بينهماوعباس  و ابنعمر 

أال تنهى عن : بن عثمانعمرو اآلخر فجلس إلى جنبي فقال عبد اهللا بن عمر ل
فقال ابن . إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه: قال 6فإن رسول اهللا ؟ البكاء
صدرت مع عمر من مكة : ن عمر يقول بعض ذلك ثم حدث قالقد كا: عباس

أذهب فانظر من : بركب تحت ظل سمرة فقال وحتى إذا كنا بالبيداء إذا ه
ادعه لي فرجعت إلى : فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال: قال؟ هؤالء الركب
أرتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب : صهيب فقلت
أتبكي علي وقد قال ، يا صهيب: خاه وا صاحباه فقال عمروا أ: يبكي يقول
فلما مات : قال ابن عباس. إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه: 6رسول اهللا 

إن  6رحم اهللا عمر واهللا ما حدث رسول اهللا : عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت
 لكن رسولو(ان الميت يعذب ببكاء احد) اهللا ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه 

حسبكم القرآن : قالتو. إن اهللا ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه: قال 6اهللا 
أضحك  واهللا هو: قال ابن عباس عند ذلك. وال تزر وازرة وزر أخرى}{

                                                 
، ٤٣٣، ص١: يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، ج 6. صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب قول النبي ١

  . ١٢٨٥و ١٢٨٤ح 
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يكی از دختران عثمان در ١؛ قال ابن أبي ملكية واهللا ما قال ابن عمر شيئا. وأبكى
. ردندآو عباس نيز تشريف و ابنعمر پس ابن ، حضور يافتيمو ما مكه از دنيا رفت 

 6همانا من از پيامبر ؟ كنیآيا از گريه نهی نمی: بن عثمان گفتعمرو ابن عمر به 
  عذاب او  ای زنده برهمانا مرده قطعاً به خاطر گريه: شنيدم كه فرمود

.. وقتی عمر .گفتهمانا بعضی از اين سخن را عمر نيز می: ابن عباس گفت. شودمی
اخاه  وا: گفتمیوكرد رد صهيب داخل شد در حالی كه گريه میضربت خو
: فرمود 6همانا پيامبر  !كنیبرای من گريه می، صهيب ای: عمر گفت. واصاحباه

وقتی : . ابن عباس گفتشودای اهلش بر وی عذاب میهمانا مرده به برخی گريه
خدا عمر را گفت: و او كردم بازگو را به عائشه اوعمر از دنيا رفت اين سخن 

(در او  ی اهلش برنفرمود كه مؤمن به خاطر گريه 6به خدا سوگند پيامبر ، ببخشد
 6ولی پيامبر ، شود) عذاب میاو ی كسی برمرده به خاطر گريه: روايت احمد

. افزايدمی، او ای اهلش برهمانا خداوند متعال بر عذاب كافر به خاطر گريه: فرمودند
اساس بودن آن سخن عمر بن خطاب) قرآن بیوباطل (برای درك : عائشه گفتو

گنهكارى گناه ديگرى را متحمل  و هيچ«: فرمايدكند كه میشما را بسنده می
 .»گرياندمیوخنداند خداوند است كه می«سپس ابن عباس گفت:  ٢» شودنمى

  .ابن عمر هيچ چيزی نتوانست بگويد، واهللا: گويدمليكه میابن ابی
عمر در نقل سخن  و ابنكه عمر بن خطاب المؤمنين بر اينح امتصري واين خبر 

  .نيز روايت شده است ١هوعر و ٣از قاسم بن محمد، انداشتباه كرده 6پيامبر اكرم 

                                                 
، ٤٣٢ص ،١: يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، ج 6. صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب قول النبي ١

   ... .؛ صحيح مسلم؛ مسند احمد و١٢٨٨و ١٢٨٧و ١٢٨٦ح 
  . ١٦٤. انعام، ٢
؛ مسند ٩٢٩، ح ٦٢١، ص ٢. صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه، ج ٣
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٢ . النَّبِى جشَةَ زَوائتْ ععمنِ سمحالر دبع ةَ بِنْترمولُ : قَالَتْ 6عسر را مإِنَّم
 لَى 6اللَّها فَقَالَ علُها أَههلَيى عكبي ةيودها«: يهلَيع كُونبلَي مإِنَّه ، ذَّبا لَتُعإِنَّهو

خانم  راز سر قب 6پيامبر : عمره از عائشه شنيده است كه گفته است ٢؛ »فى قَبرِها
پس حضرت ، كردندگريه میاو  يهودی عبور كردند در حالی كه اهلش بر

  .شوددر قبرش عذاب میاو  كهحال آنوكنند ها بر وی گريه میهمانا اين: فرمودند
زيد بن  ودر منبر برای جعفر  6همچنين بخاری روايت كرده است كه پيامبر اكرم 

  : اشك ريختند ورواحه گريه كردند  و ابنحارثه 
ثُم أَخَذَها ، يد فَأُصيبأَخَذَ الرايةَ زَ«: 6 قَالَ النَّبِى: عن أَنَسِ بنِ مالك قَالَ

يبفَأُص فَرعج ، يبةَ فَأُصاحور نب اللَّه دبا عأَخَذَه ن او ثُمولِ اللَّهسر نَىي6ع 
لَتَذْرِفَان ،لَه حفَفُت ةررِ إِمغَي نم يدلالْو نب دا خَالأَخَذَه انس  ٣؛»ثُم  

سپس جعفر ، شهادت رسيد و بهزيد پرچم را گرفت : فرمودند 6پيامبر : گويدمی
. شهادت رسيد و بهعبداهللا بن رواحه گرفت و سپس شهادت رسيد  و بهگرفت 

شمان مباركشان اشك جاری چسخنان را فرمودند در حالی كه از اين  6پيامبر اكرم 
  . بود

 ،ل كرده استروايات بخاری در صحيحش كه همه را در يك باب نق واز اين اخبار 
بايد بدانيم كه اخبار : ثانيا. شودتناقضات آشكار ديگر بخاری در صحيحش ثابت می: اوال

                                                                                                                            
  . ١٢٨، ص ٣؛ فتح الباری، ج ٢٨٨، ح ٤١، ص ١احمد، ج 

  . ١٠١٠و ١٠٠٩، ح ٢٣٦ص  ،٢؛ سنن ترمذی، ج ٣١٢٩، ح ٦٥، ص ٢داود، ج . سنن ابی١
، ٤٣٢، ص١: يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، ج 6. صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب قول النبي ٢

  . ١٢٨٩ح 
 ١٢٤٦، ح ٤٢٠، ص١. صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعی الی اهل الميت بنفسه، ج ٣
  . ٤٢٦٢و ٣٧٥٧و ٣٦٣٠و ٣٠٦٣و ٢٧٩٨و
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آن را رحمت معرفی كرده  6پيامبر اكرم  ودر مورد گريه بر ميت وارد شده است فراوان 
رسد برای به نظر می ١. تا برای حمزه گريه كنند ندتشويق فرمودحتی زنان را  وو مردم 
صحيح «در  عمر همين اخبار مذكور و ابناطل بودن حديث عمر بن خطاب درك ب
اال و. شواهد بيشتر در اين موضوع نيست واخبار  ذكر نياز به وكند می كفايت» بخاری

  افتاد كه در حضور عمر بن خطاب گاهی اتفاق می 6حتی در زمان پيامبر اكرم 
گريه و از زد كردند كتك میگريه میگاه زنانی را كه برای ميت  ومردان  6پيامبر اكرم
اشاره  نمونه چندند كه به كردمیرا از اين كار نهی او  6ولی پيامبر اكرم ، كردنهی می

   :كنيممی
: 6قال رسول اهللا  6لما ماتت زينب بنت رسول اهللا : عن ابن عباس قال

فبكت النساء فجعل عمر يضربهن ، ألحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مظعون
إياكن و، دعهن يبكين، مهال يا عمر: قالويده  6سوطه فأخذ رسول اهللا ب
فاطمة إلى وعلى شفير القبر  6قعد رسول اهللا و: إلى أن قال. نعيق الشيطانو

ابن عباس می  ٢رحمة لها؛ و بهيمسح عين فاطمة بث 6جنبه تبكي فجعل النبي 
را به او  :فرمودند 6رم پيامبر اك، از دنيا رفت 6گويد: وقتی زينب دختر رسول خدا 

عمر ابن وپس زنها گريه کردند . سلف صالح ما عثمان بن مظعون ملحق بکنيد
از دست عمر  6پيامبر اكرم . اشالخطاب شروع کرد به كتك زدن زنها با تازيانه

و بر  .ها را به حال خود بگزار تا گريه کنندنآ، بس كن ای عمر: فرمودندوگرفتند 
 6رسول خدا : که فرمودتا آن. ز فرياد زدن شيطانی حذر بکنندزنان الزم است که ا

                                                 
؛ ١٥٩١، ح٥٠٧، ص ١؛ سنن ابن ماجه، ج ٥٦٦٦و ٥٥٦٣و ٤٩٨٤، ح ٤٠ ، ص٢. مسند احمد، ج ١

  . ٤٨٧، ص ٨وج ٢٦٧، ص ٣؛ مصنف ابن ابی شيبه، ج ٦٦٩٤، ح ٥٦١، ص ٣مصنف عبد الرزاق، ج 
؛ تاريخ المدينه ابن ٣٩٨، ص ٣؛ طبقات الکبری، ج ٣١٠٣و ٢١٢٧، ح ٢٣٧، ص ١. مسند أحمد، ج ٢

، ٣، ج ٢٢٥، ص١؛ مستدرك علی الصحيحين، ج ٣٥١السي، ص داود الطي. مسند أبی١٠٣، ص١شبه، ج 
  . ٢٥١، ص ٢، ج ١٦٠، ص ١؛ سير اعالم النبالء، ج ١٧، ص ٣؛ مجمع الزوائد، ج ١٩٠ص 
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شروع  6حضرت وکرد فاطمه در کنار آن حضرت گريه میوکنار قبر نشستند 
   .کردند به پاک کردن اشک چشمان فاطمه از روی مهربانی به فاطمه

بيهقی برای رقيه نيز وسعد  و ابناست  خ دادهاين داستان در سال هشتم هجری ر
ند: اشک از طرف افرموده 6 اند که در آن نيز رسول خداداستانی را نقل کرده چنين
  ١. است وند متعالخدا

فاجتمع النساء يبكين عليه  6مات ميت من آل رسول اهللا : عن أبي هريرة قال
، فإن العين دامعة، دعهن يا عمر: 6فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال رسول اهللا 

شخصی از خاندان رسول خدا : گويدابوهريره می ٢؛بوالعهد قري، القلب مصابو
  گريه  برای ویوزنها جمع شده پس ، از دنيا رفت 6
 جا طردشانآنو از کرد ها را از گريه منع میآنواست وعمر برخکردند. پس می
، ها را به حال خودشان واگذار ای عمرآن: ندفرمود 6پيامبر اكرم پس . نمودمی

  . عهد نزديک استودل مصيبت زده وزد ريهمانا چشم اشک می
عن سلمة بن األزرق إنه كان جالسا عند ابن عمر بالسوق فمر بجنازة يبكى 

ال تقل ذلك يا أبا : فقال سلمة: انتهرهن قالوفعاب ذلك ابن عمر : عليها قال
بجنازة  6مر على النبي : فأشهد على أبي هريرة لسمعته يقول، عبد الرحمن

انتهرهن ونساء يبكين عليها فزبرهن عمر وبن الخطاب  معه عمروأنا معه و
والعهد ، والنفس مصابة، دعهن يا عمر فإن العين دامعة: 6فقال له النبي 

رسوله وفاهللا : قال ابن عمر، نعم: قال؟ أنت سمعته يقول هذا: قالوا. حديث
پس  ،ابن عمر نشسته بودم نزدمن در بازار : گويدسلمه ابن ازرق می ٣.أعلم مرتين

                                                 
  . ٧٠، ص ٤؛ سنن الکبری بيهقی، ج ٣٧، ص ٨. الطبقات الکبری، ج ١
 . ١٩٨٦، ح ٦١٠، ص ١. سنن الکبری نسائی، ج ٢

، ٣؛ مصنف عبد الرزاق ج٥٨٨٩، ح ١١٠ص ٢؛ مسند أحمد، ج ٤٢٩، ص ٧. صحيح ابن حبان، ج ٣
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و عمر اين را عيب دانست  ابن .کردندردند که زنها بر آن گريه میآو ای راجنازه
 گونهای اباعبدالرحمن اين : سلمه گفت. آنها داد زد سرو بر  نمودزنها را زجر آن 
 6از پيش رسول خدا : گفتمیاو  دهم بر ابوهريره شنيدم کهیشهادت م و من وگم

خطاب همراه آن حضرت بوديم بن عمر ومن  ی كهعبور دادند در حالرا ای جنازه
از ها فرياد زد تا سر آنو بر  زدها را كتك پس عمر آن. کردندزنها بر آن گريه میو

، ارزها را به حال خودشان واگآن، ای عمر: فرمودند 6رسول خدا . باز ايستندگريه 
خودت  وت: گفتند. است قريبعهد وقلب مصيبت زده وريزد چشم اشک میهمانا 

خدا : گفتدو مرتبه ابن عمر . آری: گفت؟ گفتاين سخن را میاو  شنيدی که
  .رسولش داناترندو

را بر او  ارنؤوط استدالل و شعيباحمد شاكر سند اين خبر را صحيح دانسته است 
  .را رد نكرده استو آن صحت اين خبر نقل كرده 

فسمع . ن الخطابمعه عمر بوعلى جنازة  6خرج النبي  عن أبي هريرة قال:
، دعهن فإن العين دامعة !يا عمر: 6نساء يبكين فزبرهن عمر فقال رسول اهللا 

يع يبرای تش 6 رسول خدا: گويدهريره میواب ١؛العهد قريبو، النفس مصابةو
عمر شنيد که زنها گريه و. همراه آن حضرت بودنيز عمر و خارج شدند ایجنازه
ها آن !ای عمر: فرمودند 6رسول خدا ، منع کردرا با تندی ها پس عمر آن، کنندمی

عهد وقلب مصيبت زده وريزد چشم اشک میهمانا . ارزرا به حال خودشان واگ
  . اندسند اين خبر را صحيح دانستهو ذهبی حاكم  .نزديک است

كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال  6إن النبي : وعن أبي هريرة 

                                                                                                                            
  . ٦٦٧٤، ح ٥٥٣ص
؛ المستدرک علی ٢٠٩٧، ح ٢٠، ص ١١؛ علل دارقطنی، ج ٢٦٨، ص ٣. المصنف ابن ابی شيبه، ج ١

  . ٣٨١، ص ١الصحيحين، ج 
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 ١فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب. : دعها يا عمر،6النبي 
 پس عمر زنی را ديد، ای بوديع جنازهيدر تش 6رسول خدا  همانا: گويدابوهريره می

همانا . ارزرا به حال خودش واگاو  !فرمودند: ای عمر 6پيامبر . زد فريادسرش و بر 
  .عهد قريب استوقلب مصيبت زده وريزد چشم اشک می

  .اين خبر را صحيح دانسته است ابن حجر سند
: دعها 6أبصر عمر امرأة تبكي على قبر فزبرها فقال رسول اهللا : هريرةوقال أب 

هريره می واب ٢؛ والعهد قريب، والنفس مصابة، يا أبا حفص فإن العين باكية
از  رااو  عمر با تندی. کردگريه می یقبر (صاحب) ایعمر زنی را ديد که بر: گويد

، به حال خودش بگزار ای عمررا او  :ندفرمود 6ولی رسول خدا ، ردگريه منع ک
  .عهد نزديک استو نفس مصيبت زدهوريزد چشم اشک می همانا

باز عمر بن ، حتی ممدوح بودن آنوگريه واز بر ج 6با اين همه تأكيد پيامبر اكرم 
حتی وم زمان خالفت خود نيز مردو در ای خود اصرار داشت نظريهوخطاب به اين سخن 

  .سته ازدزنان را به خاطر گريه بر ميت كتك می
 6إن رسول اهللا: بكر بكي عليه فقال عمرلما مات أبو: قال سعيد بن المسيب

: فقال عمر لهشام بن الوليد، فأبوا إال أن يبكون. إن الميت يعذب ببكاء الحي: قال
فدخل . ت لكفقد أذن، ادخل: فقال عمر. أخرجك: فقالت عائشة. قم فأخرج النساء

فجعل يضربهن . أما لك فقد أذنت لك: فقال؟ أمخرجي أنت يا بني: فقالت عائشة
: گويدسعيد می ٣؛ فرق بينهنويضربن بالدرة حتى خرجت أم فروة  وهو، امرأة امرأة

                                                 
؛ ٩٧٢٩، ح٤٤٤، ص ٢با دو سند صحيح؛ مسند احمد، ج  ١٥٨٧، ح ٥٠٦، ص ١.سنن ابن ماجه، ج ١

 .١١٥ص٣؛ فتح الباری ج١٧٠، ص ٣ابن ابی شيبه، ج  مصنف

  ابن جرير طبری. » تهذيب«، به نقل از ٤٢٨٩٩، ح ٧٢٨، ص ١٥. کنز العمال، ج ٢
، ٨، ج٨٩٩٤، ح ٤٢٧، ص ٦؛ االصابه ابن حجر، ج ٦٦٨٠، ح ٥٥٦ف ص  ٣. المصنف عبد الرزاق، ج ٣

، به نقل از ابن ٤٢٩١١، ح ٧٣٢، ص ١٥. کنز العمال، ج ٥٤، ص ٥؛ فتح الباری، ج ١٢٢٠١، ح ٤٤٨ص 
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: فرمود 6همانا پيامبر : پس عمر گفت، گريه کردنداو  ایبرزنها وقتی ابوبکر از دنيا رفت 
 و بهولی زنها به سخن عمر گوش ندادند . شودعذاب میاو  زنده بر خاطر گريهه مرده ب

: ولی عائشه گفت. کنخارج بزنها را وبرخيز : پس عمر به هشام گفت. گريه ادامه دادند
عائشه وداخل شد او  پس. اجازه دادم ومن به ت وداخل ش: عمر گفت. کنمبيرون میتو را 
شروع و بعد  .اجازه دادم وولی به ت: گفتاو  .مفرزندکنی ای مرا بيرون می وآيا ت :گفت
فروه (همسر ابوبکر) بيرون آمد ام كهاينبا شالق تا  به كتك زدن زنها يک به کرد يک

  .ها جدايی انداختبين آنو
لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء : بن دينار قالعمرو عن 

يا : قط خمار امرأة منهن فقالوا.. فكان يضربهن بالدرة فس.يبكين فجاء عمر
كان يعجب من قوله: ال حرمة و. دعوها فال حرمة لها: فقال. خمارها، المؤمنينأمير
گريه او  برایوند جمع شد ونهزنها در خانه ميم از دنيا رفتبن وليد وقتی خالد  ١؛ لها
مردم ، ا افتادروسری يکی از آن زنه .زدها را با تازيانه میآنو.. .پس عمر آمد. کردندمی

. احترامی ندارداو  ،را ول كنيداو  :عمر گفت. افتاداو  روسری، اميرالمؤمنينای : گفتند
و  اين سند مرسل صحيح. کرداحترامی ندارد تعجب میاو  :راوی از سخن عمر که گفت

  .ثقات هستندرجالش 
بر  6اكرم ای پيامبر گريه و همچنينگريه بر ميت واز در ج، كه اشاره شدالبته چنان

، چه ذكر كرديمآنواست فراوان اخبار ، خصوص بر مادرشان در سر قبر و بهشتگان ذگ
عذاب شدن مرده «اساس بودن نسبت بیوبرای شناخت تناقضات بخاری در صحيحش 

 کند، کفايت میعمر و ابنتوسط عمر بن خطاب  6به پيامبر اكرم » ای زندهبه خاطر گريه
  . خبر صحيح روايت كرده است عنوانرا به كه بخاری آن

                                                                                                                            
  راهويه وسندش را صحيح دانسته است.

 . ٤٢٩٠٥، ح ٧٣٠، ص ١٥؛ کنز العمال، ج ٦٦٨١، ح ٥٥٧، ص ٣. المصنف عبد الرزاق، ج ١
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  متعه نساء وامام بخاری 
 واحاديث مختلف ، موضوعات ديگر ودر مورد متعه نساء به مانند خيلی موارد 

در كتب روايی اهل سنت وارد شده است كه امام مسلم در صحيحش به فراوان متناقض 
ولی ، است را در صحيحش وارد كردهو آن دسته روايات اشاره كرده  ونوعی به اين د
و حدث ابن مسعود را كه داللت بر  جانبه در اين موضوع عمل كردهبخاری تنها يك

زهری و از  که در تصرفات بخاری خواهد آمد, دستکاری کردهچنانحليت متعه دارد 
  چنين حديثی در صحيحش روايت كرده است:

 الحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عنوعن ابن شهاب عن عبد اهللا . ١
عن أكل ونهى عن متعة النساء يوم خيبر  6أن رسول اهللا : علي بن أبي طالب
: اندروايت كرده است كه فرموده Αيعنی از اميرالمؤمنين  ١؛لحوم الحمر اإلنسية

  .اهلی در خيبر نهی فرمودند االغاكل گوشت  وای نساء از متعه 6 اكرم پيامبر
: أخوه عبد اهللا عن أبيهماولي أخبرني الحسن بن محمد بن ع: الزهري يقول. ٢

عن لحوم الحمر األهلية ونهى عن المتعة  6إن النبي : أن عليا قال البن عباس
ای از متعه 6پيامبر : به ابن عباس گفت Αعلی : گويددر نقل ديگر می ٢؛زمن خيبر

  .اهلی در خيبر نهی فرمودنداالغ اكل گوشت  ونساء 
: أن عليا قيل له: محمد بن علي عن أبيهماعبد اهللا ابني والزهري عن الحسن . ٣

نهى عنها يوم خيبر  6إن رسول اهللا : إن ابن عباس ال يرى بمتعة النساء بأسا فقال
گفته شد كه ابن عباس  Αبه علی : گويددر نقل سوم می ٣؛ وعن لحوم الحمر اإلنسية

اكل گوشت  واء ای نساز متعه 6پيامبر  همانا: گفت Αعلی . داندمتعه نساء را جائز می

                                                 
  .٥٥٢٣و ٤٢١٦، ح ١٥٤٤، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: غزوة خيبر، ج ١
  .٥١١٥، ح ١٩٦٦، ص ٥عن المتعة آخرا، ج  6اهللا  . صحيح بخاری، كتاب النكاح، باب: نهی رسول٢
  .٦٩٦١، ح ٢٥٥٣، ص ٦. صحيح بخاری، كتاب الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ج ٣
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  .اهلی در خيبر نهی فرمودنداالغ 
علی شنيد كه ابن عباس با نرمی : در صحيح مسلم باز زهری چنين نقل كرده است. ٤

خاموش باش ای پسر عباس : داند) پس گفترا جائز میو آن كند (با متعه برخورد می
   ١. از آن نهی فرمود 6همانا پيامبر 
  شود:ثابت ميفراوان از اخبار × رالمؤمنين اساس بودن اين نسبت به اميبى
از  6 اكرم كه در خيبر پيامبراز طرق متعدد ثابت شده است كه ابن عباس از اين: اوالً

، صحابگانی مانند ابن مسعودثانياً  ٢.خبر داده است، انداهلی نهی فرموده االغاكل گوشت 
خالد بن ، سلمه بن اكوع، ابوسليط، جابر، انس، ابوسعيد خدری، ابن عمر، عمرو ابن 
ابوهريره ، عرباض بن ساريه، اوفیابن ابی، براء بن عازب، ابوثعلبه، مقدام بن معدی، وليد

در روز خيبر از خوردن  6 اكرم اند كه پيامبرروايت كردهدر كتب معتبر نيز و ديگران 
  . دنباشاند كه از متعه نيز منع كرده نگفته لىو ،انداهلی نهی فرمودهاالغ گوشت 
تنها ابن ، با تصريح محدثين اهل سنت بی اساس است آنكه  راوی اين حديث: ثالثاً

آن ×  به اميرالمؤمنيننوكر حاكمان بنی اميه است كه  ومدلس  وشهاب زهری ناصبی 
» عن«با  زهری ها اين خبر رادر اكثر كتاب: اوال در اين خبرهمچنين . را نسبت داده است

. گفته است» حدثنی«طيالسی نقل تنها در  وگفته » اخبرنی«گاه  و معنعن نقل كرده است
  :همچنين اضطراب زياد در متن خبر نيز است مانند

. ٢، داندخبر داد كه ابن عباس متعه را جائز می×  ابن حنفيه به اميرالمؤمنين. ١ 
عباس  به ابن. ٣، دهدمتعه فتوا میواز خود از ابن عباس شنيد كه به ج Αاميرالمؤمنين 
. ٥، متكبر هستی وت: به ابن عباس فرمود. ٤، از آن نهى فرمودند 6 اكرم يامبرپخبر داد كه 

ابن عباس با اميرالمؤمنين در  .٦، از طريق حق گمراه شونده هستی وت: به ابن عباس فرمود
                                                 

. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه ١
  .١٤٠٧، ح ١٠٢٧، ص ٢إلى يوم القيامة، ج 

  ؛ المستدرك علی الصحيحين، مجمع الزوائد و... .٨٧٢٧، ح ٥٢٥، ص ٤عبدالرزاق، ج . مصنف ٢
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شاگردانش  وكه اشاره خواهيم كرد ابن عباس چنان: رابعاً.  ... مورد متعه بحث نمودند و
  نيز جائز  Αمتعه را پس از شهادت اميرالمؤمنين ، او پيروی از با
كه ثابت چنانزيرا ؛ كندكذب بودن اين خبر زهری می رنيز داللت بو اين ، دانستندمی

فتوايی از علی به  واگر از طريق ثبت خبر : ويدگمیدو خبر در شده است ابن عباس 
اگر ديگران حديث : گويدباس حتى میيعنى ابن ع ١.كنيمرسد ما از آن عدول نمیبما 
ه رسد به اخباری كه نظر علی را به ما نقل كنند ما از آن عدول نخواهيم كه چ و

 وسخن ابن عباس نيز تهمت و اين . به ابن عباس گفته باشندمستقيما ×  اميرالمؤمنين
: خامساً. كندرا ثابت می×  ی به اميرالمؤمنينكذب بزرگ بودن اين نسبت زهر

و در اند كه اين حديث غلط است اعتراف كرده وعلمای اهل سنت تأكيد  ودثين مح
خيبر زنان مسلمان حضور و در تحليل متعه صورت نگرفت  وتحريم  چگونهخيبر هي

 و ابنسهيلی ، ، ابوعوانهسفيان بن عيينه. وجود نداشتخيبر  شرائط متعه در ونداشتند 
تنها از  ودر خيبر از متعه نهی نشد : اندگفتهحديث بيان غلط بودن اين و با با انكار  جوزی

   ٢.نظر اكثر اهل علم نيز همين است: ابن عبدالبر گفته است. اهلی نهی شداالغ گوشت 
گاه گفته  واين نهی در حنين بود : همچنين زهری در اين حديث گاه گفته است

 Αاميرالمؤمنين دهنده آن به نسبت وار اين حديث كپس دستندر ٣.در تبوك بود: است
با سند صحيح نقل نكرده است  Α آن را از اميرالمؤمنيناو  كسی جز و هيچزهری است 

  .عباس ثابت است و ابن Αخالف آن از اميرالمؤمنين  و
دهد که اين واقعيت نيز گواهی می زهری، چنين به کذب محض بودن اين حديثهم

اند به اين معنا که وايت کردهاهل سنت احاديثی با سندهای صحيح بنابر موازن خود ر

                                                 
، ٤٦٧، ص ٤؛ االصابه ابن حجر، ج٤٠٧، ص٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٣٣٨، ص ٢، ج . طبقات الكبرى١

  .٢٩٧، ص ٧؛ تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٥٧٠٤ح 
  .١٣٩الی  ١٣٧، ص ٩. فتح الباری، ج ٢
  . ١٣٧، ص ٩حجر، ج . فتح الباری ابن ٣
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.. به انجام متعه امر فرموده . بعد از خيبر در فتح مکه، حجة الوداع، حنين و 1پيامبر اکرم 
حضور ×  اميرالمؤمنين ،سفرها واند. در تمام اين موارد همعرفی نمودرا جائز و آن 

ممکن  چگونهد اند. با اين وجوداشتند جز غزوه تبوک که در آن نيز صحابه متعه کرده
 وابن عباس به تحريم متعه در خيبر استدالل کرده باشند  رب× است که اميرالمؤمنين 

 !حد اقل بعد از خيبر متعه بارها تجويز شده استکه خواهد آمد، چنانکه حال آن
  به را که در آناحاديثی کند: تمام همچنين اين خبر زهری داللت بر اين می

ها حضرت بعد از حالل نمودن متعه باز آن را حرام اند که در آننسبت داده 1پيامبر اکرم
ها اشاره اساس هستند، چون اگر چنين اتفاقی رخ داده بود زهری به آنبیاند، اعالم کرده

   .که يک چنين داستانی را راه بيندازدکرد نه اينمی
: وع قاالسلمة بن األكوعن جابر بن عبد اهللا : بخاری باز چنين روايت كرده است

إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا : فقال 6كنا في جيش فأتانا رسول رسول اهللا 
و گفت: آمد  6در لشكری بوديم كه فرستاده پيامبر : اندسلمه گفته وجابر  ١؛ فاستمتعوا

- بخاری در ذيل اين حديث می. پس متعه بكنيد، به شما اجازه داد كه متعه بكنيد 6پيامبر 

  . كرده است كه اين (يعنی متعه) نسخ شده استبيان  Αعلی : گويد
پس قبول ندارد كه و او  متعه در خيبر نسخ شده است، بنابر فتوای بخاری: اوال پس

كه آثار وضع در اخبار تحريم براى ايناو و امثال  ثانيا: بخارى .از آن حالل گشته باشد
بر  6پيامبر اکرمن امر مكان اي وخبر زهرى براى خواننده روشن نشود، به زمان  ومتعه 

اند، ولی مسلم است که آن بعد از خيبر آن را مخفی داشته واند اشاره نکرده ،متعهانجام 
  بوده است.

سمعت ابن عباس يسأل عن : أبي جمرة قال: باز بخاری چنين روايت كرده است

                                                 
 ٥١١٧، ح١٩٦٧، ص ٥عن المتعة آخرا، ج  6. صحيح بخاری، كتاب النكاح، باب: نهی رسول اهللا ١
  .٥١١٨و
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 ؟في النساء قلةوإنما ذلك في الحال الشديد : متعة النساء فرخص فقال له مولى له
رخصت داد و او از ابن عباس در مورد متعه سؤال شد  ١؛ نحوه فقال ابن عباس نعماو 
 و ابنها جائز است قلت زن ومتعه در حال شديد : گفتاو  غالمش به، جائز دانست و

  .آری: عباس گفت
را به او  هاامروزه وهابی ودانست از مسلمات است كه ابن عباس متعه را جائز میاين 

اما ادامه اين حديث نيز از  ٢.كننددر حكم متعه متهم می 6دن با پيامبر اكرم مخالفت كر
  اساسی آن گواهی به بیفراوان اساس به ابن عباس است كه اخبار های بینسبت
ای غالم اندازه و بهبافان ابن عباس به راهنمايی غالمش نياز دارد حاال نزد دروغ و دهدمی

  !ه استمجهولش نيز اسالم را نشناخت
در حالی است كه ابن زبير با استفاده از قدرتش خواسته است به ابن عباس ظلم و اين 

  : گويدلذا می وكند 
إن ناسا أعمى اهللا : أن عبداهللا ابن الزبير قام بمكة فقال: عروة بن الزبيرعن 

إنك لجلف : قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال
) 6يريد رسول اهللا ( ري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقينجاف فلعم

قال ابن . فجرب بنفسك فواهللا لئن فعلتها ألرجمنك بأحجارك :فقال له ابن الزبير
جالس عند رجل جاءه  وشهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اهللا أنه بينا ه

ي عمرة األنصاري مهال قال ما رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أب
 واهللا لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في؟ هي

                                                 
  .٥١١٦، ح ١٩٦٧، ص ٥عن المتعة آخرا، ج  6. صحيح بخاری، كتاب النكاح، باب: نهی رسول اهللا ١
ای با كند: مگر صحابهنفى سؤال مىها در كشور تاجيكستان داشتند، حها با حنفى. در بحثى كه وهابى٢

گويد: آرى، ابن عباس متعه را ودی میعای سمخالفت کرده است؟ وهابی تحصيل کرده 1سنت پيامبر 
ها به در اين موضوع مخالفت کرده است. (اين بحث را خود وهابی 1با پيامبر  دانست وحالل مى

  اند.)صورت سيدی پخش کرده
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نهى واإلسالم لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم اهللا الدين اول 
ا همانو گفت: عبداهللا بن زبير (زمان خالفتش) در مكه برخاست : گويدعروه می ١؛عنها

، كه چشمانشان را كور كرده استهايشان را كور گردانيده چنانافرادی كه خداوند قلب
 ابن عباس در پاسخ به. كرددهند به مردی (به ابن عباس) خطاب میمتعه فتوا میواز بر ج

به جانم سوگند همانا متعه ، بی ادب هستی و لشخص جاه وتو گفت: بر وی ندا كرد او 
تجربه بكن : ابن زبير به ابن عباس گفت. شد) انجام می6 اكرم (پيامبردر زمان امام متقين 

-زهری می. سار خواهم كردسنگتو را حتماً به خدا سوگند اگر متعه كردی ، ببين و

او و از نزد مردی (نزد ابن عباس) نشسته بود مردی آمد او  خالد به من خبر داد كه: گويد
عمره انصاری به (ابن پس ابن ابی، نمودآن امر  بهرا وی و او در مورد متعه سؤال كرد 

در  متعه به خدا سوگند همانا؟ چه شده است: ابن عباس گفت، ساكت باش: عباس) گفت
اسالم برای كسی كه به اول  متعه در: عمره گفتابن ابی. شدانجام می 6زمان امام متقين 

رخصت داده شد ، دگوشت خوك ضرورت پيدا كر و خون وآن به مانند به گوشت مرده 
  . متعه نهی شدو از خداوند دين را محكم نمود و سپس 

 هعجيب گفت وآن نيز چه قدر سخن دور از واقعيت و در اين خبر نيز عجيب است 
را از كجا درآورده پس اين سخنانش ، ابن ابوعمره از صحابه نيست: اوال .شده است

، اندچرا آن را ذكر نكرده وچه بوده او  پاسخ ابن عباس به: ثانياً، گويدكجا میو از  است
وجود مواد غذائی كه جهت جلوگيری از مرگ در حالت عدم  ومقائسه بين متعه : ثالثاً
  نيز ثابتدو خبر و اين . استيك فريب واضح مردم عوام ، جائز گذشته است یياذمواد غ
نسبت داده ابن عباس  و بهاساس بوده بی» صحيح بخاری« كند آن زياده در روايتمی

او  با گونهدانست ايناگر ابن عباس متعه را در حالت اضطرار جائز می؛ زيرا شده است
  کردند.مخالفت نمی

                                                 
، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه صحيح مسلم، كتاب النكاح. ١

  .١٤٠٦، ح ١٠٢٣، ص ٢إلى يوم القيامة، ج 
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  تحريم متعه وبن الخطاب عمر 
- می وكنند در امر متعه متهم می 6ها امروزه ابن عباس را به مخالفت با پيامبر اكرم وهابی

  . در اين موضوع مخالف هستنداو  ر صحابه نيز باديگ ودانست متعه را حالل میاو  :گويند
ولی ، در مورد متعه ثابت است كه عمر بن خطاب از آن نهی كرده استكه حال آن و

 ووضع كرده در اين موضوع نيز مانند خيلی موضوعات ديگر احاديث متناقض گوناگون 
بن  اعترافات عمر وكيد كه ما پس از اشاره به تأ، انداحكام الهی را به بازی گرفته واسالم 
، نه شارع مقدس است متعه را تحريم كرده خليفه دومديگر صحابه بر اين كه  و خطاب

  : به برخی اخبار ديگر نيز اشاره خواهيم داشت
وأنا محرمهما (انهی  6 متْعتان كانَتا على عهد رسولِ اِهللا: گويدعمر بن خطاب مى. ١

بود كه من از  6متعه در زمان پيامبر  ود ١؛يهِما: متْعةُ النِّساِء ومتْعةُ الْحجمعاقب علَوعنهما) 
  .ای حجمتعه ونساء  ایكنم متعهانجام دهد عقابش میكه آن را و هر  مكننهی می وآن د

سعيد بن مسيب نقل  وقالبه واب ابوسعيد خدرى، ،بن خطاب فرزندش عبداهللا اين خبر را از عمر
اين راوی اين  چهاراز هر شويم كه يادآور می. است سرخسی سند آن را صحيح دانسته واند كرده

رجال سند طحاوى عبارتند از: يزيد بن سنان از مكى  ،براى نمونه .خبر با سند صحيح نقل شده است
جز  وهستند  ، كه تمام اين راويان با اتفاق ثقهها) از نافع از ابن عمربن ابراهيم از مالك (امام مالكى

وارد شده  خليفه دومالبته برخی اخبار ديگر نيز از يزيد بن سنان همه از رجال صحاح سته نيز هستند. 
  .است كه در آن نيز به اين واقعيت تصريح كرده است

: الَكَان ابن عباسٍ يأْمر بِالْمتْعة وكَان ابن الزُّبيرِ ينْهى عنْها قَ: گويدعروه می. ۲
  تَمتَّعنَا مع ، علَى يدى دار الْحديثُ: فَذَكَرتُ ذَلك لجابِرِ بنِ عبد اللَّه فَقَالَ

                                                 
؛ المحلى ابن ١٨٢، ح ١٥٦، ص٢؛ العلل دار قطنى، ج ٣٤١٥، ح ١٤٦، ص ٢. شرح معاني اآلثار، ج ١

به  ٣٥٨، رقم ٣٦٦، ص ١؛ تذكرة حفاظ، ج ١٩١، ص ٢؛ معانی القرآن جصاص، ج ١٠٧، ص ٧حزم، ج 
  .٢٧، ص ٤نقل از نسائى؛ المبسوط السرخسی، ص 



    ٦٥٥  ت صحيح بخاریچهارم: برخی روايافصل 

 

ولِ اللَّهسقَالَ 6 ر رمع ا قَاما شَاَء : فَلَما شَاَء بِمم هولسرلُّ لحي كَان اللَّه ن او إِن
فَأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه  (فافصلوا حجكم من عمرتكم)زِلَه الْقُرآن قَد نَزَلَ منَا

 اللَّه كُمرا أَموكَماِء فَلَنالنِّس هذه لٍ او  أَبِتُّوا نِكَاحأَةً إِلَى أَجرام لٍ نَكَحجتَى بِر
ةارجبِالْح تُهمجداستان ، زبير از آن نهی بنو اكرد ابن عباس به متعه امر می ١؛إِالَّ ر

 6ما همراه پيامبر ، علم اين مسأله نزد من است: گفتو او را به جابر بن عبداهللا گفتم 
چه را كه همانا خداوند هر آن: متعه كرديم وقتی عمر به خالفت رسيد گفت

؛ همانا قرآن بر جايگاه خود نازل شده، گردانيدخواست برايش حالل میپيامبرش می
و كه واقعيت نيز همين است) ، ود را از عمره جدا كنيد (در متن طيالسیپس حج خ

اگر مردی را به نزد من بياورند كه با زنی برای ، ها خودداری كنيدنكاح اين زناز 
  .سار خواهم نمودسنگ ورا رجم او  ،متعه) كرده باشد حمدتی (نكا

بن  زبير از جابر ابن وابونضره نيز اين خبر را بدون اشاره به داستان ابن عباس 
شعيب ارنؤوط سند آن را به شرط شيخين صحيح دانسته  و ٢عبداهللا نقل كرده است.

  است.
قدم جابر بن عبد اهللا معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم : دگومیعطاء . ٢

كان  عمر حتى اذاوابى بكر و 6 استمتعنا على عهد رسول اهللا، نعم: ذكروا المتعة فقال
 .. سپس در مورد متعه از.به منزلش رفتيمو ما جابر از عمره برگشته بود  ٣؛ في آخر خالفة عمر

كرديم تا آخر خالفت عمر عمر ما متعه می وابوبكر  و 6در زمان پيامبر : گفتو او پرسيدند او 
 از آن نهی كرد ). او  (كه

                                                 
؛ صحيح ابن ١٢١٧، ح ٨٨٥، ص ٢. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، ج ١

  ديگران. ؛ مسند احمد، و٢٤٨داود طيالسی، ص ؛ مسند ابی٣٩٤٠، ح ٢٤٧، ص ٩حبان، ج 
  وديگران. ٣٤٠٠، ح ١٤٤، ص ٢معانى اآلثار، ج  ؛ شرح٣٦٩، ح ٥٢، ص ١. مسند احمد، ج ٢
. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه ٣

  . ١٥١١٥، ح ٣٨٠، ص ٣؛ مسند احمد، ج ١٤٠٥، ح ١٠٢٧، ص ٢إلى يوم القيامة، ج 
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نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق كنا : سمعت جابر بن عبد اهللا يقول: گويدزبير میواب. ٢
 ١؛بن حريثعمرو ابى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن  و 6االيام على عهد رسول اهللا 
ما هميشه با يك قبضه خرما به مدت چند روز در زمان پيامبر : گفتاز جابر شنيدم كه پيوسته می

با خانمی متعه كرده بود)  بن حريث (كهعمرو كرديم تا اين كه عمر در امر ابوبكر متعه می و 6
  .از آن نهی كرد

  ٢.نضره نيز همين سخن را از جابر روايت كرده استواب. ٢
استمتعنا أصحاب النبي حتى نهي عمر : الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اهللا يقولوأب. ٢

إذا انقضى االجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا : قال جابروبن حريث قال: عمرو 
جابر ؛ قال: حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن؟ سأله بعضناكم تعتدو: الآخر ق
بن حريث از آن نهی عمرو كه عمر در مورد كرديم تا اينمتعه می 6ما اصحاب پيامبر : گفت
باره با مهر ديگر نكاح  واگر زمان مشخص شده در هنگام نكاح تمام شود د: جابر گفتو. كرد
 ٣٠مدت يك حيض (: گفت؟ عده نيز داردمتعه سؤال كرد كه آيا او  ازبرخی از ما . كنندمی
  .سند اين خبر صحيح است) .١٤٠٢٥ح ، ٤٩٦ص ، ٧ج ، (مصنف عبد الرزاق. ) عده داردروز
سل أمك : عير عبد اهللا بن الزبير عبد اهللا بن عباس بتحليله المتعة فقال له. ٣

ما ولدتك إال في : لتفسألها فقا؟ بين أبيكوكيف سطعت المجامر بينها 
؟ المتعةواز بمن اقتديت في ج: قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرةو . ...المتعة
ألن الخبر : قال؟ عمر كان أشد الناسوكيف : بعمر بن الخطاب قال: قال

إني ورسوله قد أحل لكما متعتين وإن اهللا : الصحيح أنه صعد إلى المنبر فقال

                                                 
أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه . صحيح مسلم كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان ١

  .١٤٠٢٨، ح ٥٠٠، ص ٧؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٥٧، ح ١٠٢٧، ص ٢إلى يوم القيامة، ج 
. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه ٢

  ؛١٤٠٥، ح ١٠٢٢، ص ٢إلى يوم القيامة، ج 
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ابن زبير  ١ ؛فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه، أعاقبكم عليهمااو  محرمهما عليكم
: ابن عباس در پاسخ وی گفت، داندمتعه را حالل میاو  گرفت كهبه ابن عباس عيب 

ابن زبير از  !با هم متعه كرده بودند چگونهپدرت  واو  از مادرت سؤال بكن كه
يی بن اكثم يح.  ...ردمآو از متعه به دنياتو را من : مادرش گفت و كرد مادرش سؤال

دانست سؤال را كه متعه را جائز میاز اهل بصره از قضات مكتب اهل سنت شيخی 
به عمر بن : وی در پاسخ گفت؟ در جائز دانستن متعه به چه كسی اقتدا كردی: كرد

: گفت؟ كه عمر به شدت مخالف متعه بودحال آن ،چگونه: يحيی گفت. خطاب
متعه  وپيامبرش دوخدا و گفت: بر رفت چون خبر صحيح اين است كه عمر باالی من

را بر او  شهادتو ما ، گردانمبر شما حرام میدو را آن  و مناند را حالل قرار داده
  .كنيمولی حرام كردنش را قبول نمی، جائز بودن متعه قبول كرديم

ر اگر عم ٢ ؛ال أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إال شقى لو: فرمودند Αاميرالمؤمنين علی . ٤
، رجال اين سند همه رجال صحيحين هستند. كردكرد كسی جز شقی زنا نمیاز متعه نهی نمی

  .را درك نكرده است×  اميرالمؤمنين ،بن عتيبه راوی اصلی ولی حكم
ال ما سبق  لو: أخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: گويدابن جريج می. ۴

اب ألمرت بالمتعة ثم ما بن الخطاقال من رأي او  من رأي عمر بن الخطاب
در ×  كنم به من خبر داد كه علیرا تصديق میاو  كسی كه من ٣؛ زنا إال شقي

كسی جز شقی و سپس كردم اگر تحريم عمر نبود به متعه امر می: كوفه گفته است
. (اين جريج از رجال صحاح سته است که شرح حالش بعدا خواهد كردزنا نمی

  آمد.)
سمعت عليا : ی از حنش بن المعتمر نقل كرده كه گفته استعمر بن سعد همدان. ۴

                                                 
  .٤١٦، ص ١ضرات االدباء راغب اصفهانى ج . محا١
  .١٩، ص ٥. تفسير طبری، ج ٢
  . ٤٥٧٢٨، ح ١٦؛ كنز العمال، ج ١٤٠٣٠، ح ٥٠٠، ص ٧. مصنف عبدالرزاق، ج ٣
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از علی شنيدم ؛ ال ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زنى اال الشقى ويقول: ل
(شرح . كرداگر عمر متعه را حرام نكرده بود كسی جز شقی زنا نمی: گفتكه می

  ).۲۵۳ص ، ۱۲ج ، نهج البالغه ابن ابى الحديد
ما كانت المتعة إال رحمة رحم اهللا بها هذه : س نقل كرده كه گفته استعطا از ابن عبا. ٥

رحمتی بود از جانب  متعه ١؛ ال نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إال شقي لوواالمة 
   .كردكسی جز شقی زنا نمی، عمر از متعه نهی نكرده بودو اگر ، خداوند متعال برای اين امت

 وكه از رجال درجال صحاح سته هستند جز ربيع بن سليمان جيزى  و ازرجال اين سند نيز همه ثقه 
  سعيد بن كثير بن عفير كه از رجال صحيحين است. وسنن است 
ال أَنه نهى عن المتعة لفشا الزنى،  لو، رحم اللّه عمر: گويدسعيد بن مسيب می. ٦
خدا  ٢؛ى أَحدال نهى عن المتعة ما زن رحم اللّه عمر لو: قال ابن عباسو: قال

: ابن عباس گفته است، شدفاش مىكرد زنا از متعه نهی نمیاو  اگر، عمر را ببخشد
و  اين سند صحيح. كردكرد كسی زنا نمیاز زنا نهی نمیاو  اگر، خدا عمر را ببخشد

  .رجال صحيحين استرجالش 
ی ر از متعهعم؛ متعة الحجونهى عمر عن متعتين متعة النساء : گويدسعيد بن مسيب می. ٦

  .شيبه نقل كرده استسيوطی اين خبر را از كتاب ابن ابی ٣. نساء نهی نمود وحج 
ذكروا أنك حرمت متعة و: .. قلت.صليت الصبح مع عمر: گويدعمران بن سواد می. ٧

نماز صبح را  ٤؛ ...النساء وقد كانت رخصة من اهللا نستمتع بقبضة ونفارق عن ثالث
حال آن كه ؟ حرام كردی ی نساء رامتعه وت: گويندمردم می: گفتماو  بهو .. .همراه عمر خواندم

                                                 
  .١٤١، ص ٢؛ در المنثور، ج ١٣٠، ص ٥؛ تفسير قرطبی، ج ٢٦، ص ٣. شرح معانی اآلثار طحاوی، ج ١
  .٧٢٠، ص ٢. تاريخ المدينه ابن شبه، ج ٢
  .١٤١، ص ٢. در المنثور سيوطی، ج ٣
  . ٢٩٠، ص ٣. تفسير طبری، ج ٤
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از از سه روز و پس  كرديمبا يك قبضه متعه میو ما متعه رخصتی بود از جانب خداوند متعال 
 .  ...شديمهم جدا می

نه مردی از شام به مدي: خيثمه چنين روايت كرده استسليمان بن يسار از ام عبداهللا بنت ابی. ٨
، عمر بن خطاب از آن آگاه شد. برگشتوواسطه قرار دادن خانمی با خانم ديگر متعه كرد و با آمد 

و آن متعه كرده بودم  6همراه پيامبر : گفتو او پرسيد كه چرا چنين كردی او  سفر بعد وقتی آمد از
نيز مرا از آن و و اسپس همراه ابوبكر انجام دادم ، حضرت از آن نهی نكرد تا اين كه از دنيا رفت

مورد آن به ما نهيی نقل تو در ودادم انجام می وهمراه تو سپس كه از دنيا رفت نهی نكرد تا اين
تو را قطعاً دادی اما به خدا سوگند اگر پس از نهی من اين عمل را انجام می: عمر گفت !نكردی
  ١. كردمسار میسنگ
شود كه متعه را عمر بن ثابت می، ه دومها خود خليفگواهی اين همه افراد در رأس آن از

  توجه داريد كه برخی از اين صحابه با صراحت  و 6پيامبر اكرم  وخطاب حرام كرده نه اسالم 
، پس. داديم تا اين كه در آخر خالفتش از آن نهی كردما همراه عمر نيز آن را انجام می: گويندمی

يا در همان زمان ابوبكر از آن نهی  وخالفتش  اال در ابتدای و بودهاز روی رأی خودش  اين نهى
  .نمود كه اسالم از آن نهی كرده استمیبازگو  وكرد می

رسد كه از سند مى ١٧ها صحيح هستند به دقت داشته باشيم كه اخبار فوق كه اكثر آنچنين هم 
آن نهی و از  اند که عمر بن خطاب متعه را حرامگی گواهی دادههم و تابعين نقل شده ٢ صحابه و ٩

متعه توسط عمر بن خطاب  از نهى كند كه بدون شك تحريم وثابت مى اخبار اين، پس کرده است
  .استقطعا متواتر 

تنها به  واند كه ما ديگر به ذكر آن نخواهيم پرداخت دانستهزيادی متعه را جائز می ىهالبته صحاب
  كنيم:برخی اخبار ديگر اشاره می
كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له : گويدن خثيم میعبد اهللا بن عثمان ب

                                                 
  ، به نقل از طبری.٤٥٧٢٦، ح ٥٢١، ص ١٦. كنز العمال، ج ١
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د بن جبير يكثر الدخول عليها قلت: يا أبا عبد اهللا ما أكثر ما تدخل يأمية وكان سعوأب
: أخبرني أن سعيد قال لهوإنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة قال: : على هذه المرأة قال

دارای  ويبا زخانم ، در مكه خانمی از اهل عراق بود ١؛هي أحل من شرب الماء للمتعة
چرا بسيار به نزد اين : من گفتم، شدداخل میاو  بن جبير بسيار به نزدسعيد . زرندی به نام ابواميهف

همانا متعه از : گفتاو  سعيد بهو، امنكاح متعه كردهاو  من با: گفت؟ شویمی لخانم داخ
  . تر استنوشيدن آب نيز حالل

و از گرد عبداهللا بن عباس رجال صحيحين هستند. سعيد بن جبير شاو رجالش  خبر صحيحد اين سن
  رجال صحاح سته است.و از بزرگان تابعين 

سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن : گويدمحمد بن عبداهللا بن عبد الحكم می
. ابن ه كردابن جريج با نود زن متع: تگفاز شافعی شنيدم كه می ٢؛جريج بتسعين امرأة

حديث در صحيح خود  ٣٥٠و مسلم حديث  ٢٤٠او  جريج كسی است كه بخاری از
  . اندروايت كرده

قيل: إنه و. كان ابن جريج يرى المتعة تزوج بستين امرأة: گفته استجرير نيز می
ده في أسمائهن لئال يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه اوال عهد إلى
او  شده كه و گفته. شصت زن متعه نمودو با دانست متعه را جائز می ابن جريج ٣؛بالمتعة

ها با اشتباه با زنی كه پدرشان ها را نزد فرزندانش قرار داد تا مبادا آناسامی آن زن
 . كنندازدواج ، استازدواج كرده 

بودند ت و ثاب جماعتی از سلف قائل 6همانا بر حالل بودن متعه پس از پيامبر : گويدابن حزم می
                                                 

  .١٤٠٢٠، ح ٤٩٦، ص ٧. مصنف عبدالرزاق، ج ١
؛ تهذيب ١٣٨، رقم ٣٣٣، ص ٦؛ سير اعالم النبالء، ج ١٦٤، رقم ١٧٠، ص ١. تذكرة الحفاظ، ج ٢

  .٧٥٨، رقم ٣٦٠، ص ٦التهذيب، ج 
 .١٦٤، رقم ١٧٠، ص ١؛ تذكرة الحفاظ، ج ١٣٨، رقم ٣٣١، ص ٦. سير اعالم النبالء، ج ٣

  



    ٦٦١  ت صحيح بخاریچهارم: برخی روايافصل 

 

، معاوية بن أبي سفيان، ٥، ابن عباس. ٤، ابن مسعود، ٣، جابر. ٢، بكرأسماء بنت أبي. ١: كه از صحابه
جابر نقل  و. ١٠، معبد فرزندان امية بن خلف وسلمة . ٩و ٨، یسعيد الخدروأب. ٧، بن حريثعمرو . ٦

عمر معتقد بر حالل بودن تا آخر خالفت  وابوبكر و 6كرده است كه تمام صحابه در زمان پيامبر 
ها ديگر فقهای مكة كه خداوند آن و سعيد بن جبير. ٣، عطاء. ٢، طاووس. ١: اما از تابعين. متعه بودند

البته اين  ).١٤٢ص، ٩ج ، فتح الباری ابن حجر؛ ٥١٩ص، ٩ج ، المحلى ابن حزم( .را عزيز گرداند
  .تابعين هستند وتنها برخی از صحابه 
ها به راحتی كه اشاره شد وهابیچنان، خبار كه ما تنها برخی را ذكر كرديمبا وجود اين همه ا

- میبازگو را به مردم نيز و آن در موضوع متعه متهم كرده  6مخالفت با پيامبر اكرم  رابن عباس را ب

  .كنند
  است كهاندازی شده نهی از متعه راه ودر موضوع تحريم فراوان كه اشاره شد احاديث چنان
  : ها به راحتی آشنا خواهيد شدبی اساس بودن آن وگاه ايى با مطالب زير به جايبا آشن

 : گويداز مفسرين بزرگ اهل سنت میی قرطب
شود كه از احاديث وارده استفاده می؛ ...انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات

 ).١٣١، ص٥ج، (تفسير قرطبی. حرام شده استت مرتبه هف و(گويا) متعه هفت مرتبه حالل 
حرام وهايی را كه در مورد آن حالل مكان وحجر نيز همين سخن را گفته  و ابننووی 

، عمره قضاء. ٢، خيبر. ١: اند كه به ترتيب عبارتند ازشدن متعه وارد شده است ذكر كرده
جالب  و ١.حجة الوداع. ٧، جنگ تبوك. ٦، طاساو عام. ٥، جنگ حنين. ٤، فتح مكه. ٣

اهل سنت احاديث تفاسير مكتب  وروايی مام اين هفت مورد در كتب است كه برای ت
يعنی . اندخود افراد مذكور نيز به ثابت بودن آن تصريح كرده وصحيح وارد شده است 

بنابر و ديگران ابن حجر . جعل حديث صورت گرفته استواين مقدار با اسالم بازی شده 
حال ور فتح مكه برای دائم حرام گردانيد متعه را د 6 اكرم پيامبر: اندحديث سبره گفته

                                                 
، ٣؛ سبل السالم صنعانی، ج ١٤١الی  ١٣٩، ٩؛ فتح الباری، ج ٢٥٤، ص ١٦. المجموع نووی، ج ١
  .٢٧٢، ص ٦؛ نيل االوطار شوكانی، ج ١٢٥ص
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حجة الوداع وحنين  وطاس او كه باز احاديث صحيح دارند كه پس از فتح مكه درآن
كه چنانو. صحابه در غزوه تبوك نيز متعه نمودندو اندحضرت به انجام متعه امر فرموده

 گونها اينخالصه ب. حكم كرده بود وتحريم را روز خيبر دانسته  وگذشت بخاری نسخ 
  .اند كه اين اخبار همه جعلی هستندجويان خيلی روشن كردهتناقضات برای حق

  متعه حكم قرآنى است
قرآن وارد و در امر قرآنی بوده  يك مهم ديگر اين است كه نكاح متعهواما نكته آخر 

  گويد:قرطبی می. شده است
اند جمهور گفته؛ مالمراد نكاح المتعة الذي كان في صدر االسال: وقال الجمهور

تفسير ( .صدر اسالم بود كاح متعه است كه درسوره نساء همان ن ٢٤ای مراد از آيهكه 
  ).١٣٠ص ، ٥ج ، قرطبی

ولی با اختصار ، تصريح قرطبی ديگر نياز نيست كه نظرات ذكر شود وبا اين اعتراف 
ه منهن فآتوهن فما استمتعتم بواهللا اين آيه (: كنيم كه ابن عباس گفته استاشاره می

سند اين و ذهبی حاكم  ١.) در مورد نكاح متعه نازل شده است٢٤نساء ، اجورهن فريضة
  .اندخبر را به شرط مسلم صحيح دانسته

و البته تأكيد ابن عباس بر اين قول با اسانيد بسيار در كتب ديگر نيز وارد شده است 
اند كه اين نيز گفتهديگران  ومجاهد ، سعيد بن جبير، ابی بن كعب، ابن مسعود همچنين

  ٢.آيه در مورد متعه نازل شده است
 وصحابه با تصريح برخی از  :اوال ای قرآناين آيه، بر اخباری كه اشاره شدمضافاً 
ای متعه از آيه: ابن عباس گفته است: گويدزمخشرى مى. نسخ نشده است ،محدثين

                                                 
  .٣١٩٢، ح ٣٣٤، ص ٢درك علی الصحيحين، ج با سه سند؛ المست، ١٨، ص ٥. تفسيرطبری، ج ١
  ؛ تفسير ابن كثير ذيل آيه وديگران.١٢٩، ص ٥؛ تفسير قرطبی، ج ١٩، ص ٥. تفسير طبری، ج ٢
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  ١. نسخ نشده است ومحكمات است 
. نه: گفتاو  ؟ردند كه آيا اين آيه نسخ شده استتيبه سؤال كاز حكم بن عهمچنين 
ای تواند آيه) همچنين خبر واحد با اتفاق امت اسالمی نمی.ذيل آيه ٥ج ، (تفسير طبری

 ومدعيان نسخ نكاح متعه نظريه  بودن اساسپس اين مطلب نيز بر بی، قرآن را نسخ كند
حاديثی كه در مورد نهی از متعه بين يعنی فرضا ا. خواهد داشتتحريم شدن آن تأكيد 

عمر سخنان و آن باشند و صحيح يكديگر را تكذيب نكنند  وخود تناقض نداشته باشند 
ديگر صحابه وجود نداشته باشد كه نهی كننده را با اتفاق عمر بن خطاب  و بن خطاب
اند نسبت داده 6ای را كه به پيامبر اكرم احاديث نهی از متعهتوان باز نمی، اندمعرفی كرده
ای متواتر قرآن را نسخ خبر واحد محال است كه آيه وخبر واحد هستند زيرا ؛ قبول كرد

  .كند
چشم و با كنند آيد از آن به زنا تعبير میها چون از متعه خيلی بدشان میحاال وهابی

يم متهم كه اشاره كردابن عباس را چنان .. تنها.تابعين و وپوشی از اين همه اخبار صحابه 
 وها را به حالل دانستن زنا انديشند كه از همين افرادی كه آنولی كمی نمی، كنندمی

 و ابناو  ديگر شاگردان وابن جبير ، مجاهد، كنند از قبيل اين عباسانجام آن متهم می
ها دين خود را كه آنو مسلم » صحيح بخاری« زيرا؛ كنند.. دين خود را اخذ می.جريج و

ديگر صحابگانی است كه و كنند پر از روايات اين افرادچرا از آن اخذ می وبدون چون 
 .! ها خود را به نادانی بزنندنگرچه آ انددانستهمتعه را جائز می

  ه بخاریاشروع اذان از ديدگ
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون : أن ابن عمر كان يقول

اتخذوا ناقوسا مثل : في ذلك فقال بعضهمو ما ي الصالة ليس ينادى لها فتكلموا
تبعثون  اوال :بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر: قال بعضهموناقوس النصارى 

                                                 
  .٣٩٨، ص ١. تفسير الكشاف زمخشری، ج ١
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ابن عمر  ١؛ يا بالل قم فناد بالصالة: 6رجال ينادي بالصالة فقال رسول اهللا 
يين عوقت تنماز  رایبوشدند مسلمين وقتی به مدينه آمدند جمع می: گفتهميشه می

روزی در اين مورد سخن . گفتاذان نمیوداد ندا نمینماز  برای كسیوكردند می
: گفتندو برخی س نصارا بگيريد وناقوسی مثل ناق: ها گفتندگفتند پس برخی از آن

فرستيد تا برای نماز ندا آيا كسی را نمی: پس عمر گفت، بوقی مثل بوق يهود بگيريد
  . برای نماز ندا بدهو وی بالل بلند شا: فرمود 6 اكرم پيامبر !بدهد

عبداهللا : انددر مورد اذان احاديث مختلف ديگر نيز جعل شده است كه در آن گفته
، ابوبكر خواب ديد، بالل خواب ديدند وعمر ، بن خطاب خواب ديدندعمر  وبن زيد 

يگری را كه اين دسته اخبار هر كدام د ٢.  ...و نفر خواب ديد ١٧ .چهارده نفر خواب ديد
ولی بايد دقت داشته باشيم كه اذان . كنيمخودداری می هااز ذكر آنو ما كند می تكذيب

تعليم داده است كه ما با اشاره به  6 به پيامبر اكرم×  را خداوند متعال به وسيله جبرئيل
ثابت شود كه تا چه  و همچنينكنيم تا بی اساسی اين نوع اخبار روشن گردد آن اكتفا می

  .شده استدر موضوعات مختلف جعل فراوان اخبار حد 
 أمر الحسن بن علي ومعاوية ما كانعن سفيان بن الليل قال: لما كان من 

فتذاكرنا : جالس في أصحابه فذكر الحديث بطوله قالوقدمت عليه المدينة وه
إنما كان بدء األذان رؤيا عبد اهللا بن زيد فقال له : ذان فقال بعضناعنده اال
إن شأن األذان أعظم من ذاك أذن جبريل في السماء مثنى  :بن عليالحسن 

الحسن حين  فأذن 6أقام مرة مرة فعلمه رسول اهللا و 6علمه رسول اهللا ومثنى 
چه معاويه آن و×  یكه بين حسن بن علپس از آن: گويدسفيان بن ليل می ٣؛ ولي

                                                 
؛ صحيح مسلم، كتاب الصالة، ٦٠٤، ح ٢١٩، ص ١. صحيح بخاری، كتاب االذان، باب :بدء االذان، ج ١

  .٣٧٧، ح ٢٧٥، ص ٢ذان، ج باب بدء اال
  ؛. ٣٢٩، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ٦٣، ص ٢. فتح الباری، ج ٢
  .٤٧٩٨، ح ١٧٨، ص ٣. المستدرك علی الصحيحين، ج ٣
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بين اصحابش نشسته  او پيش آمد من به مدينه به نزد امام حسن رفتم در حالی كه
همانا شروع اذان به : از ما گفتندو برخی در مورد اذان صحبت شد او  پس نزد، بود

 وفرمود: شأن او  به× . امام حسنخوابی بود كه عبداهللا بن زيد ديدای وسيله
 وجبرئيل در آسمان د، تر از اين است كه به وسيله خواب باشدجايگاه اذان بزرگ

اقامه را يك مرتبه يك مرتبه گفت  وتعليم نمود  6پيامبر اكرم  و به تا اذان گفت وتا د
زمانی كه خالفت را به دست گرفت اذان ×  حسنو امام تعليم نمود  6پيامبر  و به
  . گفت

 ورا توثيق كرده او  ولی ابن نمير، انددر سند اين حديث نوح بن دراج را تضعيف كرده
 ١.در زمان خود قاضی كوفه بودهو او اند تبر دانستهرا معاو  ابوزرعه نيز حديث وابوحاتم 

  .شواهد زياد از ديگر صحابه نيز داردزيرا ؛ را حسن دانست اين خبرتوان بنابر اين می
  وقتی خداوند متعال خواست به: چنين روايت كرده است×  بزار از اميرالمؤمنين. ۲

آن حضرت  و بها به آسمان برد حضرت رو آن بدهد جبرئيل آمد  داذان را يا 6پيامبر اكرم 
  ٢ . ...اذان تعليم داده شد

، لما أسري بي إلى السماء أذن جبريل«: 6قال رسول اهللا : عن عائشة قالت. ٣
المؤمنين عائشه ام ٣؛بالمالئكةفقدمني فصليت ، فظنت المالئكة أنه يصلي بهم

 ويل اذان گفت وقتی به معراج برده شدم جبرئ: فرمودند 6پيامبر اكرم : گفته است
ها نماز بگزارد پس جبرئيل مرا پيش خواهد بر آنمیاو  مالئكه گمان كردند كه

  . به مالئكه نماز خواندم و مند يگزران

                                                 
  .٨٧٣، رقم ١٠. تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ١
؛ در ٣٢٩، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ٦٣، ص ٢؛ فتح الباری، ج ٤٧٨، ح ١٧٦، ص ٢. مسند مزار، ج ٢

  .١٥٤، ص ٤ج  منثور،
  ؛ ١٥٤، ص ٤؛ در المنثور سيوطی، ج ٦٣، ص ٢. فتح الباری، ج ٣
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نازل  6اكرم اذان همراه با واجب شدن نماز به پبامبر : ابن عباس گفته است. ٤
كه سند شود استفاده میپس از نقل اين خبر شامی صالحی از سخن  ١.شده است

  .اين خبر صحيح است
به ×  واجب گشت جبرئيل وقتی نماز (در شب معراج): انس گفته است. ٥

  ٢. دنمواذان را تعليم  6 اكرم پيامبر
ه شد خداوند متعال اذان را بر آن بردبه معراج  6 اكرم وقتی پيامبر: گويدمی ابن عمر. ٦

  ٣. نمودتعليم  6جبرئيل آن را به پيامبر وحضرت وحی نمود 
ابوحفص محمد بن علی اين : گويدسرخسی پس از نقل اخبار شروع اذان به وسيله خواب می

به وسيله خواب : گويندمی و معالم دين را به بازی گرفته: گفتمی وكرد (خرافات) را انكار می
د در مسجپيامبران را وبردند  را وقتی به معراج 6لكن پيامبر ، هرگز چنين نيست !ثابت شده است

و  ها نماز خواندبه آن 6پيامبر واقامه گفت  وای اذان رشتهف، االقصی نزد آن حضرت جمع كردند
   ٤. آن را نازل كرد×  شده كه جبرئيل گفته

اخبار زير نيز اين وكنند اين امر میو واقعيت  اين اخبار كه همه مؤيد هم هستند داللت بر صحت
  كند:اخبار را تقويت می

أحسن قوال  و من«ما أرى هذه اآلية نزلت إال في المؤذنين : عن عائشة قالت
المؤمنين عائشه ام ٥؛ »قال إنني من المسلمينو عمل صالحاوممن دعا إلى اهللا 

نيكوكار ودر جهان از آن كس كه خلق را به سوی خدا خواند « اين آيه: گفته است

                                                 
  ، به نقل از ابوشيخ. ٣٦٠، ٣. سبل الهدی والرشاد، ج ١
  ؛ ١٥٤، ص ٤؛ در المنثور سيوطی، ج ٦٣، ص ٢. فتح الباری، ج ٢
  .٣٢٩، ص ١؛ مجمع الزوائد، ج ٦٣، ص ٢؛ فتح الباری، ج ١٠٠، ص ٩. معجم االوسط، ج ٣
  . ١٢٨، ص ١. المبسوط سرخسی حنفی، ج ٤
  ... .، و٢٦٧، ص ٦؛ معانی القرآن نحاس، ج ٢٣٤٨و ٢٣٤٧، ٢٥٥، ص ١شيبه، ج . مصنف ابن ابی٥
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تر گفتارونيكو كدام كس بهتر، شوندگان خدا هستم ميگفت كه من از تسلوگرديد 
  . در مورد مؤذنان نازل شده است» است

  .اندولی ديگران نيز اين قول را گفته، گرچه اين سند ضعيف است
  ١.اين آيه در مورد مؤذنين نازل شده است: حازم نيز گفته استبن ابیقيس 

اين آيه در مورد مؤذنين : اندمجاهد گفتهوعكرمه ، قيس، عائشه: گويدقرطبی می
   ٢. ده استنازل ش

اين آيه مكی ثعالبی نيز تصريح كرده كه وبن عربی نقل كرده است اقرطبی از 
تمام اخبار متناقضی كه شروع زيرا ؛ پس اين اخبار نيز مؤيد اخبار قبلی هستند ٣.است

اند كه در مدينه اذان شروع شده است تصريح كرده، اذان را از خواب معرفی كرده
شود كه اذان در مكه معمول بوده يز به روشنی استفاده میحال آن كه از اين اخبار نو

  .است
از ، تعليم شده است 6طريق جبرئيل به پيامبر اكرم و از كه اذان وحی الهی است اينو

^ است  مسلمات مكتب اهل بيتو از رسيده فراوان اخبار  6 اكرم اهل بيت پيامبر
  .اشدبمی كه موافق با اخبار مذكور در كتب مكتب اهل سنت

                                                 
  .٤٧٣، ص ٨؛ تاريخ بغداد، ج ١٤٧، ص ٢٤. تفسير طبری، ج ١
  . ٣٦٠، ص ١٥. تفسير قرطبی، ج ٢
   .١٣٩، ص ٥؛ تفسير ثعالبی، ج ٣٦٠، ص ١٥. تفسير قرطبی، ج ٣
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  تصرف در اخبار اسالمی  وبخاری امام : نجمپفصل 
شود كه از جانب مشاهده میفراوان و احاديث اخبار » صحيح بخاری«در كتاب 

و يا حقيقت مطلب  وشده حذف و احاديث از اخبار ، عباراتی وشده كاری دستمؤلف 
در اين بخش به  اكنون. ه شده استقرار دادپنهان ، در خبرای عمل قبيح انجام دهنده

  .اشاره خواهد شد، برخی از اين دسته تصرفات بخاری در صحيحش

  6مؤمنين پس از پيامبر اكرمسرپرست  وولی ×  اميرالمؤمنين. ۱
، عليا إِلَى خَالد ليقْبِضَ الْخُمس وكُنْتُ أُبغضُ عليا 6بعثَ النَّبِى : عن بريدةَ قَالَ
اغْتَس قَدلَو ، لَى النَّبِىنَا عما قَدذَا فَلَمى إِلَى هأَالَ تَر دخَالتُ  6فَقُلْتُ لذَكَر

الَ تُبغضْه فَإِن لَه فى «: 6نَعم. قَالَ : فَقُلْتُ» يا بريدةُ أَتُبغضُ عليا«: ذَلك لَه فَقَالَ
كذَل نم سِ أَكْثَررا به نزد خالد فرستاد ×  علی 6پيامبر : گويدبريده مى ١ ؛الْخُم

پس من به ، علی غسل نمود وعلی را دشمن داشتم.  و منتا خمس را دريافت كند 
برگشتيم داستان را به  6به نزد پيامبر  نو چو، كنیمگر به اين نگاه نمی: خالد گفتم

: گفتم؟ علی را دشمن داری، ای بريده: فرمودند 6گفتم. حضرت  6آن حضرت 
  از خمس بيشتر از اين است.او  همانا نصيب، را دشمن نداشته باشاو  آری. فرمودند:

و بايد دقت داشته باشيم كه راوی اصلی اين داستان عبداهللا بن بريده از بريده است 
نقل نكرده است. ولی از ابن بريده افراد زيادی اين  كسى را اين داستاناو  بريده غيراز 

                                                 
  . ٤٣٥٠، ح ١٥٨١، ص ٤طالب، ج . صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: بعث علی بن ابی١



 ٦٦٩   منابعفهرست 

 

هر كه من : با غضب به بريده فرمودند 6اند كه پيامبر اكرم ت كردهداستان را كامل رواي
علی ولی شما پس از من : در نقل ديگر فرمودندست. او هستم علی نيز ولیاو  ولی

: علي كارى فرمودند 6حضرت كه با سند حسن وارد شده در روايت ابن عساكر  است.
كه اينو آن به يك معنا است  عبارت واين د دهد كه به آن امر شده است.را انجام مى
رهبر شما پس از  وامام او  همانا، از علی شكايت مكن: به بريده فرمودند 6پيامبر اكرم 

   من خواهد بود.
 انداز عبداهللا بن بريده روايت كرده لفظ واما كسانی كه اين حديث را با اين د

 ٤. عبداهللا بن عطاء٤ ٣كندی. اجلح ٣ ٢ابواسحاق سبيعی. ٢ ١. سعد بن عباده١ :اند ازعبارت

  ٥بوحرب بن سويد بن غفله. ا. ٥
روايت × از اميرالمؤمنين، همچنين اين حديث را عبداهللا بن بريده با حذف داستان

  ٦.» علی ولی شما پس از من است«: به بريده فرمودند 6كرده است كه پيامبر اكرم 
ان بن حصين صحابی عمر، بريده وداستان فوق را بدون ذكر اسم خالد  و همچنين

شكايت را چهار نفر به  وآن نيز چنين آمده است كه داستان و در نيز روايت كرده است 

                                                 
، شعيب ارنؤوط هر دو سند آن را به شرط شيخين ٢٣٠٧٨و ٢٣٠١١، ح ٣٥٠، ص ٥. مسند احمد، ج ١

  صحيح دانسته است. 
آن را با  ، هيثمی رجال١٢٩و ١٢٨، ص ٩؛ مجمع الزواند، ج ١٦٣، ص ٦. معجم االوسط طبرانی، ج ٢

  وجود ضعفشان توثيق شده معرفی كرده است. 
، سندش صحيح است، ولی شعيب اجلح را ضعيف دانسته ٢٣٠٦٢، ح ٣٥٦، ص ٥. مسند احمد، ج ٣

  اند. ديگران حديث او را صحيح دانسته اال او ثقه است و وآن به خاطر شيعه بودنش است و
  . ٥٢، ص ٨. فتح الباری ابن حجر، ج با سه سند ١٩١و ١٨٩، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٤
  . ١٩١، ص ٤٢. تاريخ ابن عساكر، ج ٥
  به نقل از ديلمی.  ٣٢٩٦٣، ح ٦١٢، ص ١١. كنز العمال، ج ٦
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ها از اميرالمؤمنين شكايت كردند غضبناك كه آنحضرت از اين وردند آو 6پيامبر اكرم 
  : فرمودند وشدند 

علی از  ١؛ولي كل مؤمن بعدی وهوأنا منه وما تريدون من علي إن عليا مني «
 (امام وپس از من ولی و او من از علی  وهمانا علی از من است ! خواهيدچه می
  هر مؤمن است. رهبر) 
در و البانی اند البانی سند اين حديث را صحيح دانسته وذهبی ، حاكم، ترمذی
  های گوناگون خود بر صحت آن تأكيد كرده است.كتاب

 امامت بال فصل اميرالمؤمنين وهبری كنيد اين داستان با ذكر ركه مالحظه میچنان
ولی بخاری يك خبر ناقصی را كه در آن امامت ، از اين همه افراد روايت شده است×
از سخن  6چنين غضب و ناراحتی پيامبر اکرم و همرهبری بال فصل اميرالمؤمنين ^  و

  در كتاب صحيحش وارد كرده است. پنهان ساخته شده، حذف وو شکايت بريده 

يامبر اکرم برای اميرالمؤمين هر چه را که بـرای خـود کراهـت    کراهت پ .۲
  دارند
 يلبسها أن فكره حرير من حلة آله و عليه اهللا صلى للنبي أهدي :قال علي عن
 فخرقها لك أكرهه أنا إال شيئا لنفسي أكره ما :فقال علي فرآها فلبستها إلي بها وبعث
از  بن هبيره هبيره و جعدهث همدانی, حارليلی, ابن ابی ٢ ؛ذلك ففعلت قال النساء بين

                                                 
؛ سنن الكبری نسائی، ٣٧١٢، ح ٦٣٢، ص ٥؛ سنن ترمذی، ج ١٩٩٤٢، ح ٤٣٧، ص ٤. مسند احمد، ج ١

؛ صحيحه البانی، ٤٥٧٩، ح ١١٩، ص ٣ ؛ المستدرك علی الصحيحين، ج٨٤٧٤و ٨٤٦٤، ح ١٣٠، ص ٥ج 
  .٢٢٢٣، ح ٢٢٢، ص ٥ج 

, ۵شيبه, ج ؛ مصنف ابن ابی۱۹۹۳۹, ح ۷۰, ص ۱۱؛ مصنف عبدالرزاق, ج۲۵و ١٩. مسند طيابسى، ص ٢ 
, ص ۱؛ مسند بزار, ج ۱۱۵۴و  ۹۵۸, ح ۱۳۷و  ۱۱۸, ص ۱؛ مسند احمد, ج ۲۴۶۴۷و  ۲۴۶۴۴, ح ۱۵۱ص 
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و دادند لباسی از حرير هديه  6پيامبر اکرم برای اند که روايت کرده Αاميرالمؤمنين 
من فرستاد پس من آن را بر تن کردم حضرت کراهت داشت آن را بر تن کند لذا آن را به 

که ارم مگر اينهيچ چيزی را برای خود کراهت ند فرمود:و حضرت آن را بر تن من ديد و 
گفت: پس من  Αها قسمت بکن. علی برای تو نيز آن را کراهت دارم, پس آن را بين زن

   ی حضرت آن را تقسيم کردم.خواسته قنيز طب
جعده روايت كرده و سندش صحيح و يا حسن  ازطحاوى اين حديث را با دو سند 

همگی ثقه و از رجال  اند و رجال سند آنديگران آن را از هبيره روايت کردهاست و 
  صحاح سته هستند جز هبيره که او ثقه و از رجال سنن است.

اين حديث را از ابواسحاق سبيعی شعبه بن حجاج, معمر, ابواحوص و اسرائيل روايت 
اند و ابواسحاق آن را در نقل طيالسی به صورت سماع از هبيره روايت کرده است. کرده

ان ديگر اين حديث را ناقص روايت کرده و به سخن ولی بخاری باز مانند احاديث فراو
هر چه را که برای خود کراهت دارم برای تو نيز آن را کراهت «که فرمودند:  6پيامبر اکرم 

 اشاره نکرده و آن را حذف کرده است: » دارم

 َيد سمعتُ قَالَ ميسرةَ بن كالْمل عبد أَخْبرنِى قَالَ شُعبةُ حدثَنَا منْهالٍ بن حجاج حدثَنَا
نبٍ بهو نع ىلى قَالَ - عنه اهللا رضى - عدأَه إِلَى وسـلم  عليه اهللا صلى - النَّبِى - 
  ١. نِسائى بين فَشَقَقْتُها ، وجهِه فى الْغَضَب فَرأَيتُ ، فَلَبِستُها سيراَء حلَّةً

هـاى خـويش روايـت    ر نيز لفظ و مـتن بخـارى را در كتـاب   گدين محدثي قابل ذكر است كه
اند گر کتابشان روايت کردهها متن كامل را نيز در كنار آن و يا در جاى دياند، ولى آنكرده

                                                                                                                            
؛ شرح معانی اآلثار طحاوی, ۲۰۱؛ احالی محاملی, ص ۳۱۹, ح ۲۷۰ص  ,۱يعلی, ج ؛ مسند ابی۷۲۶, ح ۴۲۸

  .۱۳۴, ص ۳؛ علل دارقطنی, ج ۶۲۳۳و  ۶۲۳۲, ح ۲۵۳, ص ۴ج 

  .٥٨٤٠و  ٥٣٦٦و  ٢٦١٤ح  ،. صحيح بخارى، كتاب الهبه، باب هدية ما يكره لبسها ١. 
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طحاوی و ديگران ولـی بـاز بخـاری تنهـا بـه نقـل روايـت         ,شيبه, طيالسیمانند احمد, ابن ابی
  ناقص اکتفا کرده است.

  در صورت وفات عمر بن خطاب×  اميرالمؤمنين ابيعت ب  .٣
  : عمر بن خطاب ضمن خبر مفصلی چنين گفته است

مات عمر بايعت فالنا  وواهللا ل: انه بلغني ان قائال منكم يقول: قال عمر... 
) فال يغترن ...(فواهللا ما كانت بيعة أبي بكر إال فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال

انها قد كانت كذلك واال . تمتوأبي بكر فلتة  انما كانت بيعة: امرؤ ان يقول
لكن اهللا وقى شرها وليس منكم من تقطع االعناق إليه مثل أبي بكر من بايع و

ال الذي بايعه تغرة ان يقتال و ورجال عن غير مشورة من المسلمين فال يبايع ه
انه قد كان من خبرنا حين توفي اهللا نبيه ان االنصار خالفونا واجتمعوا و
.. در .١؛ ...معهما و منرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير باس

 ابميرد قطعا من باگر عمر : زمان خالفت عمر بن خطاب در موسم حج مردی گفت
تمام وابوبكر يك عمل ناسنجيده بود  ابه خدا سوگند بيعت ب، كنمفالنی بيعت می

بيعت : گويدكه میاين د..) كسی را مغرور نكن.گفت وپس عمر غضب نمود ، شد
 گونهآگاه باشيد كه در واقع بيعت به ابوبكر همين. تمام شدوبه ابوبكر ناسنجيده بود 

همانا از اخبار ما اين بود كه .  ...شرش را برگردانيد خداوندوبود (ناسنجيده بود) 
تماع سقيفه اجو در انصار با ما مخالفت كردند ، را از دنيا برد 6وقتی خداوند پيامبر 

  .  ...نيز با ما مخالفت كردندو ن دهمراهان آوزبير  وعلی  و همچنينكردند 
ای اين سخنان را كه اگر عمر بميرد به فردی بيعت خواهد كرد بخاری اسم گوينده ،در اين خبر
  ولی بالذری اين خبر را . اسم آن فردی را كه خواسته به آن بيعت كند و همچنينمبهم گذاشته 

                                                 
  .٦٤٤٢ح ، ٢٥٠٣، ص ٦. صحيح بخاری، كتاب الحدود، باب رجم الحبلی في الزنی، ج ١
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  : گويدابن حجر در شرح حديث فوق می. ی نقل كرده استبا ذكر اسام
ثم وجدته في األنساب للبالذري بإسناد قوي من رواية هشام بن يوسف عن معمر 

 ول: بلغني أن الزبير قال: لفظه قال عمروعن الزهرى باإلسناد المذكور في األصل 
ا سند قوی پيدا سپس در انساب بالذری ب؛ قد مات عمر بايعنا عليا الحديث فهذا أصح

به من خبر : گويدكردم كه در اصل حديث چنين آمده است كه عمر بن خطاب می
سپس ابن حجر . كنيمعلی بيعت می ااگر عمر بميرد قطعاً ما ب: رسيد كه زبير گفته است

   ١.تر استاين صحيح و: گويدمی

   سازی آنپنهان و ونهرجم مجن وعمر بن خطاب . ٤
أُتى عمر بِمجنُونَة قَد زَنَتْ فَاستَشَار فيها أُنَاسا فَأَمر بِها عمر أَن : ابنِ عباسٍ قَالَ

مجنُونَةُ بنِى : قَالُوا؟ ما شَأْن هذه: تُرجم فَمر بِها علَى على بنِ أَبِى طَالبٍ فَقَالَ
تُر أَن رما عبِه رزَنَتْ فَأَم قَالَفُالَن .مفَقَالَ: فَقَالَ: ج أَتَاه ا ثُموا بِهجِعار : يرا أَمي

ثَالَثَة نع عفر قَد الْقَلَم تَ أَنملا عأَم نِينمؤنِ : الْمعأَ وربتَّى يح نُونجنِ الْمع
فَما بالُ هذه تُرجم : لَ بلَى. قَالَالنَّائمِ حتَّى يستَيقظَ وعنِ الصَّبِى حتَّى يعقلَ قَا

  ابن عباس ٢؛فَجعلَ يكَبر: فَأَرسلَها. قَالَ: فَأَرسلْها. قَالَ: الَ شَىَء. قَالَ: قَالَ
ردند كه زنا كرده بود. خليفه پس آو به نزد عمر بن خطاب اى راديوانه زن: گويدمی

طالب ابی سنگسار كنند. پس علی بن وا رجم امر كرد تا وی ر، از مشورت با صحابه

                                                 
 . ٣٣٧؛ مقدمه فتح الباری، ص ٢٦٢و ٢٦١، ص ٢وج  ٢٥٠، ص ١. انساب االشراف بالذری، ج ١

؛ مسند ٨٠، ص ٧؛ مصنف عبدالرزاق، ج ٤٤٠٢و ٤٤٠٠و ٤٣٩٩، ح ٥٤٥، ص ٢داود، ج . سنن ابی٢
؛ صحيح بن ٣٤٨، ص٤؛ صحيح بن خزيمه، ج ١٣٦٢و ١٣٦٠و ١١٢٧و ١١٨٣، ح ١٤٠، ص ١احمد، ج 
، ٣٨٩، ص ١؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٥، ص ٢؛ ارواء الغليل، ج ٣٥٦و ٢٨٢، ص ١حبان، ج 

  و... .  ٨١٦٩و ٨١٦٨، ح ٤٢٩، ص ٤وج  ٢٣٥١و ٩٤٩ح
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اين زن چه كرده : فرمود وها (كه برای رجم آماده كرده بودند) عبور كرد از نزد آن
عمر امر كرد تا رجم شود.  وای از بنی فالن زنا كرده خانم ديوانه: گفتند؟ است

  مگر  و گفت:سپس به نزد عمر آمد ، را برگردانيداو  :فرمود×  اميرالمؤمنين
از ديوانه تا زمانی كه به خود : دانی كه تكليف از سه دسته برداشته شده استنمی
عمر  !؟كه به بالغت برسدصبی تا اينو از كه بيدار شود خواب تا اين از انسان، آيد

عمر ؟ پس چرا اين خانم بايد رجم شوددانم. حضرت فرمود: گفت: آری، می
آزاد ×  اب آن زن را با امر اميرالمؤمنيننتوانست چيزی بگويد. پس عمر بن خط

  تعجب) به تكبير گفتن.وكرد (از روی شادی و شروع نمود 
صحيح  ،بدون شرط، به شرط مسلم، سه سند اين حديث را به شرط شيخينو ذهبی حاكم 

وط ارنؤ و شعيب» ارواء الغليل«يك سند را در  و» ابوداود«ای را در حاشيهدو سند و البانی اند دانسته
  اند.سند آن را صحيح دانسته »مسند احمد«در حاشيه در چهار مورد 

 ندر تعليقاتش با حذف داستان امر خليفه به رجم شددو مورد اين حديث را در  ولی بخاری
  چنين نقل كرده است :، زن ديوانه

رمعل ىلقَالَ عو :نُونجنِ الْمع عفر الْقَلَم تَ أَنملا عأَم يقفتَّى يح ، نِ الصَّبِىعو
رِكدتَّى يظَ، حقتَيستَّى يمِ حنِ النَّائعدانی كه مگر نمی: علی به عمر گفت ١؛و

  انسان خواب برداشته شده است. وصبی  و تكليف از ديوانه
فتوای  وعمل اصل مطلب را حذف نموده تا  چگونهكنيد كه بخارى مالحظه مى
  د.آشکار نگرد پنهان بماند وه دوم خالف نص خليف

                                                 
١ مجرصحيح بخاری، كتاب الطالق، باب: الطالق في االغالق والكره؛ وكتاب الحدود، باب: الَ ي .

  . ٢٤٩٨، ص ٦الْمجنُون والْمجنُونَةُ، ج 
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  تحريف کيفيت صلوات. ۵
هـذَا التَّسـليم فَكَيـف نُصَـلِّى      ،قُلْنَا يا رسولَ اللَّه: عن أَبِى سعيد الْخُدرِى قَالَ

علَى كَما صَلَّيتَ ، رسولكوقُولُوا اللَّهم صَلِّ علَى محمد عبدك « :6علَيك قَالَ 
يماهرو ،آلِ إِبكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكب يماهـرلَى إِبكْتَ عاراز ؛ »ا ب

اللهم صـل  : بگوييد: بر شما صلوات فرستيم؟ فرمود چگونهؤال كرديم كه س 6پيامبر
 از متن خبر نيـز خيلـی   ١.  ...رسولک کما صليت علی آل ابراهيم وعلی محمد عبدک 

ولـی آن را حـذف   ، وجود داشـته » محمد علی آلو« روشن است که در اين حديث
در : متـواتر اسـت. ثانيـا   » آل«کيفيـت صـلوات بـا ذکـر     : اوال زيرا؛ اندتحريف کردهو

اين ثابت و از » ابراهيم کما صليت علی آل«گويد: ادامه خود همين حديث نيز می
ولـی  ، را کامـل روايـت کـرده    شود که ابوسعيد نيـز ماننـد ديگـر صـحابه حـديث     می

تعلـيم صـحيح پيـامبر    عنـوان  نيز آن را به  و بخاریاند ديگران آن را دستکاری کرده
  ذيل آيه صلوات، روايت کرده است. هم آن و 6اکرم 

  : نقل ديگر چنين روايت کرده است وهمچنين بخاری در د
ولَ الوأَبسا رقَالُوا ي مأَنَّه ىداعالس ديمحـولُ   ، لَّهسفَقَـالَ ر كلَينُصَلِّى ع فكَي

 6اللَّه :» دمحلَى مصَلِّ ع موقُولُوا اللَّه اجِهلَـى آلِ   وأَزْوتَ عا صَـلَّيكَم ،هتيذُر
يماهرإِب ،   ـرلَـى آلِ إِبكْـتَ عارا بكَم ،هتيذُرو اجِهأَزْوو دمحلَى مع ارِكبويماه ،

جِيدم يدمح زيـرا  ، تحريف خيلی روشن استودر اين حديث نيز دستکاری  »إِنَّك
هم  واند را حذف کرده »محمد آل«هم لفظ متواتر  و × هم اسم حضرت ابراهيم

 ،در هيچ يک از احاديث کيفيت صلوات اند.ضافه كردهاذريه را در حديث  وازواج 

                                                 
١. آم ينا الَّذها أَيي لَى النَّبِىع صَلُّوني كَتَهالَئمو اللَّه إِن ) هلنُوا صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب قَو

  . ٦٣٥٨و ٤٧٩٨صَلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما، ح 
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ت علی کبارو يا کما صليت «... فرموده باشـند:   6که پيامبر اکرم است وارد نشده 
 وبـا هـم همخـوانی نـدارد      در حديث فوق سبک صلوات لذا» ة ابراهيمذريوازواج 
را فيت صـلوات  يكؤال در پاسخ يک س ويک مرتبه  6پيامبر اکرم است؛ زيرا  محرف

ختلـف  امكان ندارد كه به اين نوع با چنـين عبـارات م   و اندتعليم نمودهبراى صحابه 
   فرموده باشند.بازگو آن را 

بخاری حتی ايـن حـديث متـواتر را نيـز در مـواردی از      کنيم که پس باز مالحظه می
  کرده است.روايت شده صحيحش به صورت تحريف

  Ιالمؤمنين خديجه فضائل ام پنهان کردن و حذف. ۶
أُخْتُ خَديجةَ علَى رسولِ  استَأْذَنَتْ هالَةُ بِنْتُ خُويلد: عن عائشَةَ قَالَتعروة 

 6اللَّه ،كذَلل تَاعةَ فَاريجخَد ئْذَانتاس فرالَةَ«: فَقَالَ، فَعه متُ : قَالَتْ». اللَّهرفَغ
هلَكَتْ فى ، حمراِء الشِّدقَينِ، ما تَذْكُر من عجوزٍ من عجائزِ قُريشٍ: فَقُلْتُ

اذن ورود  6هاله خواهر خديجه به حضور پيامبر  ١؛أَبدلَك اللَّه خَيرا منْها دقَالدهرِ 
خدايا : فرمود وياد كرد و او را حضرت به ياد اذن گرفتن خديجه افتاد  وخواست 

از پيرزنی از پيرزنان قريش  راچ: گفتموپس غيرتم گرفت : هاله آمد. عائشه گفت
همانا خداوند به جای وی ، ها است كه مردهسال ،كشاده بحمراء ل، كنیياد می
  داد. ورا به تاو  بهتر از

المؤمنين عائشه را تصديق سخن ام 6پيامبر اکرم گويا ظاهر اين خبر چنين است که 
المؤمنين در اين حديث پاسخ سخن ام 6كه پيامبر اكرم حال آن وچيزی نگفتند  وکردند 

اند كه در حديث بخاری آن حذف شده ا بيان كردهراو  بودن سخن خطا وعائشه را داده 

                                                 
، ح ١٣٨٩، ص٣ج  ،Ιخديجة وفضلها  6. صحيح بخاری، كتاب مناقب االنصار، باب: تزويج النبي ١

٣٨٢١ .  



 ٦٧٧   منابعفهرست 

 

  است:
إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن  6كان النبي: مسروق عن عائشة قالت

ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك : فقلتو ما فغرت ي: الثناء قالت
جل خيرا منها قد آمنت بي وما أبدلني اهللا عز : جل بها خيرا منها قالواهللا عز 

ذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس إ
كنيد كه مالحظه میچنان ١د النساء؛اوال جل ولدها إذ حرمنيوورزقني اهللا عز 

كه در آن سخنان را گفت حضرت (غضبناك شدند چنان عائشه المؤمنينوقتی ام
به او  همانا، به من نداداو  ه جایرا باو  خداوند بهتر از: فرمودند وبرخی كتب آمده) 

مرا تصديق نمود زمانی كه  ورد زمانی كه مردم به من كفر ورزيدند آو من ايمان
مرا با مالش كمك نمود زمانی كه مردم مرا محروم  ومردم مرا تكذيب كردند 

كه از فرزندان ديگر حال آن وبرای من فرزند روزی نمود او  خداوند ازونمودند 
  محروم نمود.مرا  ،زنان

حال  وناقص نقل كرده تنها از عروه نقل شده است  گونهخبری را كه بخاری آن
دوالبی از طريق عبداهللا البهی از  و، كه اصل داستان را احمد در مسند از طريق مسروقآن
مسند «در حاشيه ارنؤوط را شعيب دو سند اند كه هر روايت كرده عائشه المؤمنينام

 اصل خبر را صحيح دانسته است.  وحسن » م النبالءسير اعال«و» احمد

سرقسطی با سند صحيح » غريب الحديث«همچنين البانی اين حديث را از كتاب 
در كتاب ، نجيح اين خبر را از عائشه روايت كرده استديگر كه در آن ابن ابی

                                                 
؛ ذرية الطاهره دوالبی، ٢٥٢٥١و ٢٥٢١٢و ٢٤٩٠٨، ح ١٥٤و ١٥٠و ١١٧، ص ٦. مسند احمد، ج ١
؛ ٤٦٨، ص ١٥؛ صحيح ابن حبان، ج٢٦٨، ص ٩؛ فتح الباری، ج ٢٢٤، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٣٢ص

  .١٥٨، ص ٣البداية والنهايه، ج 



    ٦٧٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

المؤمنين عبدالبر نيز اين خبر را در شرح حال ام و ابن ١كامل وارد كرده است. » صحيحه«
  ٢با سه سند نقل كرده است. Ιخديجه 
چه نوع و از اخبار بوده  گونهبخاری طالب چه با اين بيان نيز روشن شد كه پس
در كتمان  وبه احاديث تحريف شده پناه برده  چگونه وكرده ها دينش را اخذ میانسان

  كرده است.حقايق سعی می

  سومی های خليفهگناه وبستن درها بر مسجد . ٧
فما : عن نافع أن رجال أتى ابن عمر فقال :... قال (رجل لعبداهللا بن عمر)

أنتم فكرهتم  و اماأما عثمان فكأن اهللا عفا عنه : قال؟ عثمانوقولك فی علی 
هذا : أشار بيده فقالوختنه و 6أن تعفوا عنه. أما علی فابن عم رسول اهللا 

عثمان  ودر مورد علی فت: و گمردی به نزد ابن عمر آمد  ٣؛بيته حيث ترون
، درگذشتاو  خداوند از (گناه)گويا ، اما عثمان: ابن عمر گفت ؟نظرت چيست

 و 6پسر عم رسول خدا ، درگزريد. اما علیاو  ولی شما نخواستيد از (گناه)
  بينيد.اين منزلش است جايی كه میو گفت: اشاره كرد با دستش  ودامادش 

در آن  و بخاریمورد بحث قرار گرفت  اين حديث در شرح حال بخاری مفصل
 اميرالمؤمنين كه جز در منزلپنهانكاری متعدد انجام داده كه از جمله عدم تصريح به اين

  مام درها بر مسجد بسته شده بود.ت× 

                                                 
  .١١٦، ح ٢١٥، ص ١. احاديث صحيحه البانی، ج ١
  .Ι، شرح حال خديجه بنت خويلد ٨٩، ص ٢. االستيعاب، ج ٢
 ٤٥١٤، ح ١٦٤١، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب قوله: وقاتلوهم حتی ال تكون فتنة، ج ٣
  . ٣٧٠٤و ٤٦٥٠و ٤٥١٥و



 ٦٧٩   منابعفهرست 

 

  تحريف روشن حديث ديگر توسط بخاری. ٨
ها را جز مصحف مـورد  زمانی كه خليفه سوم عثمان بن عفان خواست تمام مصحف

ابـن مسـعود    ١ويـل دهـد  حن مسعود نيز خواست تا مصحفش را تابو از ش از بين ببرد نظر
  گفت:

على قراءة من تأمروني أن : } ثم قاليغلل يأت بما غل يوم القيامة و من{
بضعا وسبعين سورة ولقد علم أصحاب  6فلقد قرأت على رسول اهللا؟ أقرأ

ا أعلم مني لرحلت إليه أعلم أن أحد وأني أعلمهم بكتاب اهللا ول 6رسول اهللا 
فما سمعت أحدا يرد ذلك  6قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد 

، آنچه را در آن خيانت كرده، با قيامتكس خيانت كند، و هر « ٢؛عليه وال يعيبه
كنيد كه طبق امر می رام: ابن مسعود سپس گفت» آوردمى خود (به صحنه محشر)

بيش از هفتاد سوره قرآن را  6انا به پيامبر هم؟ قرائت چه كسی قرآن را قرائت كنم
ها به كتاب دانند كه من داناترين آنمی 6همانا اصحاب پيامبر  وتالوت كردم 

به نزد وی او  بدانم كه كسی داناتر از من است قطعا برای تعليم ازو اگر خدا هستم 
ز و انشستم  6در حلقات اصحاب پيامبر : گويدمسافرت خواهم كرد. شقيق می

(در برخی روايت  عيب گرفته باشد.و يا سخنش را رد كرده او  كسی نشنيدم كه بر
خواهيد من طبق قرائت زيد بن ثابت قرائت كنم حال می« است): چنين وارد شده

                                                 
، حاكم وذهبی ٢٨٩٦، ح ٢٤٧، ص ٢؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٣٤٤، ص ٢. طبقات الكبری، ج ١

  . ٧٣، ص ٩اند؛ معجم الكبير، ج دانسته سند آن را صحيح
؛ اعالم ٩٣٢٩، ح  ٤١٢، ص ٥وسنن الكبری نسائی، ج  ٢٤٦٢، ح ١٩١٢، ص ٤. صحيح مسلم، ج ٢

 ؛ معجم الكبير؛ تاريخ ابن عساكر. ٢٣٧، ص ٢الموقعين، ج 



    ٦٨٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

هفتاد سوره را قرائت كردم زيد اسالم نياورده  6كه زمانی كه من برای پيامبر آن

   ١»كرد.دكان بازی میكوو با بود 
نيز مربوط بودن اين داستان با خواست عثمان در سوزاندن و ديگران مسلم گرچه 
پنهان ، را ها جز مصحفی كه خود با رهبری زيد بن ثابت جمع كرده بودتمام مصحف

چند دستكاری ديگر نيز در سخنان ابن مسعود كرده ، ولی بخاری مضافا بر اين، اندكرده
  : است
  از حديث حذف كرده است.، كردای را كه ابن مسعود قرائت . آيه١
كنيد كه به قرائت چه كسی قرآن را مرا امر می«: ن مسعود گفتب. اين را كه ا٢

  اين را نيز كال حذف كرده است. ٢»تالوت كنم
ای من از جمله« و گفتهرا اضافه كرده » عن» «ها هستممن داناترين آن« عبارت . به٣

  »ها هستم.داناترين آن
را نيز از خود به اين حديث اضافه  ٣» ها نيستم.من بهرين آن«ت عبار و همچنين. ٤

عبارت آخر را به ابن مسعود  وكرده است. دقت داشته باشيم كه جز بخاری كسی د
  را كه اشاره كرديم. ىتحريف ديگر ود و همچنيننسبت نداده است 

نش اطرافيا وخيلی روشن است كه منظور ابن مسعود در اين حديث دستگاه خالفت 
  وارد شده است: گونهحديث ديگر اينو در هستند 

متُ القرآن على سبعين سورة وخت 6بن مسعود قال: قرأتُ على رسول اهللا عن عبد اهللا 

                                                 
؛ ٣٤٤، ص ٢؛ طبقات الكبری ابن سعد، ج ٩٣٣٠و ٩٣٢٣، ح ٤١٢، ص ٥. سنن الكبری نسائی، ج ١

  . ٧٣، ص ٩؛ معجم الكبير، ج ٥٣٩، ص ١٥ابن حباب، ج  صحيح
 .اين عبارت نيز تحريف شده است که به متن اصلی سخن ابن مسعود اشاره شد،چنان . البته٢

 .٥٠٠٠، ح 6. صحيح بخاری، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من اصحاب النبي ٣



 ٦٨١   منابعفهرست 

 

كل قرآن را بر  وهفتاد سوره را قرائت كردم  6بر پيامبر  ١؛ بن أبيطالبخير النّاس علي 
اين حديث : صالحی شامی گفته استختم نمودم.  وطالب گزراندم بهترين مردم علی بن ابی
  سندش خيلی خوب است.  ورا طبرانی روايت كرده 

 وگاه خالفت دستاو  ، كه منظوردهداين تأكيد ابن مسعود نيز بر حقيقت مطلب شهادت می
  .ند که با او همکاری داشتندااطرافيانش بوده

  كندياد  به خوبى را اميرالمؤمنينالمؤمنين عائشه دوست ندارد ام. ٩
ما اشتكى رسول اهللا اول  :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت

في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه ان يمرض في بيتها فأذن له قالت فخرج  6
يخط برجليه في  وويدله على الفضل بن عباس ويدله على رجل آخر وه

ن الرجل اآلخر أتدرون م: األرض قال عبيد اهللا فحدثت به بن عباس فقال
(در همان  ٢؛بخير على ولكن عائشة ال تطيب له نفسا والذي لم تسم عائشة ه

 گفته است که عائشه بهداهللا ي) عب6امبر اکرم يضی پتان نماز ابوبکر در زمان مريداس
 وبودند  ونهمشروع شد حضرت در منزل مي 6امبر يضی پيمروقتی خبر داد: او 

و ری کنند ضی خود را سپند تا در منزل عائشه مرياذن خواستحضرت از همسرانشان 
ی نماز) خارج شدند ت دادند. حضرت (به مسجد براآن حضرت رضاي خواست به

بودند در حالی که پاهای تکيه داده گری دي مرد و بن عباس در حالی که بر فضل
را به ابن عباس گفتم خبر اين د: يگوداهللا میيشد. عبده میرت به زمين کشيآن حض

                                                 
، ٩؛ مجمع الزوائد، ج٤٧٩٢، ح ١٠١ص  ،٥. ؛ معجم االوسط، ج ٨٤٤٦، ح ٧٥، ص ٩. معجم الكبير، ج ١

  .٤٠٣، ص ١١؛ سبل الهدي الرشاد، ج ٤٠١، ص ٤٢؛ تاريخ ابن عساكر، ج ١١٦ص 
، ص ٦حمد، ج ؛ مسند ا٢٣٢، ص ٢طبقات الکبری، ج  ؛٩٧٥٤، ح ٤٣٠، ص ٥مصنف عبدالرزاق، ج . ٢

  .١٤٧، ح ١٧٨، ص ١ارواء الغليل، ج؛ ٢٣١٠٧ و ٢٥٩٥٦، ح ٢٢٨



    ٦٨٢  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

را ذکر نکرده چه کسی بود؟ او  دومی که عائشه نام آن مرد ىدانگفت: آيا میو او 
  اد کند.را به خوبی ياو  آيد کهخوشش نمیوولی عائشه دوست ندارد ، وی علی بود

ن را البانى نيز سند آ ون صحيح دانسته به شرط شيخيب ارنؤوط شعي حمد راادو سند هر  
  .زاق نيز رجال شيخين هستندو رجال سند عبدالرصحيح دانسته 

كه در موارد زيادى از صحيحش روايت كرده، در  را اين حديث بخارى بازولى 
عائشه دوست ندارد علی را به «فت: گسخن ابن عباس را كه  وه نمودتصرف آن 

  ١ث حذف کرده است.از حدي» اد کنديخوبی 

  × امر به سب اميرالمؤمنين ومروان  .١٠
فدعا : قالمروان  ستعمل على المدينة رجل من آلا: عن سهل بن سعد قال

: أما إذا أبيت فقل: فأبى سهل فقال له: سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا قال
و ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب : فقال سهل. لعن اهللا أبا التراب

: الق؟ أخبرنا عن قصته لم سمي أبا التراب: كان ليفرح إذا دعي بها فقال لهن ا
أين ابن : بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال 6جاء رسول اهللا 

(خود مروان) حاكم مدينه مروان  مردی از آل: گويدمی سعدسهل بن  ٢؛...عمك؟
ولی سهل از آن امتناع ، دشنام علی امر كرد وبه سب و او را  را طلبيدسهل  وشد 
. كند تخدا ابوتراب را لعن: وپس بگ، اكنون كه امتناع كردی: (مروان) گفت. نمود

وقت با اين اسم صدا و هر تر از ابوتراب نداشت علی اسمی محبوب: سهل گفت

                                                 
اب الوضوء، باب الغسل والوضوء فی المخضب، وکتاب االذان، باب حد المريض . صحيح بخاری، کت١

  . ٥٧١٤و ٤٤٤٢و ٢٥٨٨و ٦٨٧و ٦٦٥و ١٩٨أن يشهد الجماعة، ح و
؛ ٢٤٠٩، ح١٨٧٤، ص ٤طالب، ج . صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن ابی٢

  .٣٦٨، ص ١٥صحيح بن حبان، ج 



 ٦٨٣   منابعفهرست 

 

به اين اسم را او  داستان ناميده شدن: (مروان) گفت. شدحال میخوش، شدزده می
  .  ...علی را پيدا نكرد و مدبه منزل فاطمه آ 6پيامبر : سهل گفت. به ما خبر بده
ولی بخاری كل اين داستان ، مسلم در صحيحش كامل نقل كرده است اين خبر را

» ....به منزل فاطمه آمد 6پيامبر «: نقل اين خبر را تنها از ورا در صحيحش حذف كرده 
  ١. شروع كرده است

سب به دعا  وتحريف لعن  ومروان  ديگری نيز با حذف اسم باز بخاری در خبر
  چنين روايت كرده است:

عليا  ويدع -َألميرِ الْمدينَة- هذَا فُالَن: جاَء إِلَى سهلِ بنِ سعد فَقَالَ أَن رجالً
فَضَحك قَالَ: واللَّه ما . تُرابٍوأَب: يقُولُ لَه: قَالَ؟ فَيقُولُ ماذَا: قَالَ. عنْد الْمنْبرِ

 إِالَّ النَّبِى اهمو ما ، 6ساس لَه كَاننْهم هإِلَي بأَح الً. مهيثَ سدتُ الْحمتَطْعفَاس ،
دخَلَ على علَى فَاطمةَ ثُم خَرج فَاضْطَجع فى : وقُلْتُ يا أَبا عباسٍ كَيف قَالَ

جِدسالْم ، 6فَقَالَ النَّبِى »كمع ناب نأَي« جِدسى الْمقَالَتْ ف .جفَخَر  دجفَو هإِلَي
رِهظَه نقَطَ عس قَد اَءهرِد ،رِهإِلَى ظَه ابخَلَصَ التُّرو ، نع ابالتُّر حسملَ يعفَج

 »فالن«مروان  در اين خبر بخاری به جای ٢»اجلس يا أَبا تُرابٍ«ظَهرِه فَيقُولُ 
كه كه چنانحال آن و. استه آورد »كنددعا می«لعن  وجای سب  و بهاست آورده 

هميشه در منبر او  از مسلمات تاريخ اين است كه، اشاره شدمروان  در شرح حال
كنيد كه بخاری حاضر ولی باز شما مالحظه می، كردرا لعن می×  اميرالمؤمنين

  .^ مسلمين آگاه بشوند با اهل بيتمروان  نيست كه از دشمنی

                                                 
، ٥، وج ٤٤١، ح ١٦٩، ص ١الة، باب: نوم الرجال في المسجد، ج . صحيح بخاری، كتاب الص١
  .٥٩٢٤، ح ٢٣١٦ص
، ١٦٩، ص١وج  ٣٧٠٣طالب، ح . صحيح بخاری، كتاب فضائل الصحاب، باب: فضائل علي بن ابی٢
  .٥٩٢٤، ح ٢٣١٦، ص ٥، وج ٤٣٠ح
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   سازی آنپنهان و د متعالای از لعنت خداونپاره، مروان. ١١
على الحجاز استعمله معاوية فخطب مروان  كان: عن يوسف بن ماهك قال

فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن 
إن هذا : خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا فقال مروان: أبي بكر شيئا فقال

والديه أف لكما أتعدانني}. فقالت عائشة من الذي أنزل اهللا فيه {والذي قال ل
 مروان ١ ؛ما أنزل اهللا فينا شيئا من القرآن إال أن اهللا أنزل عذري: وراء الحجاب

يزيد بن معاويه را ذكر كرد وحاكم مدينه از جانب معاويه بود. روزی خطبه خواند 
 بكر بهیوی برای پس از معاويه بيعت بگيرد. عبدالرحمن بن اب خواست براىمی و

 ووارد منزل عائشه شد او  ولی، ديرا بگيراو  :گفتمروان  مطلبی گفت. پسمروان 
چنين او  كسی است كه خدا در مورداو  :گفتمروان  را بگيرند. پساو  نتوانستند

پس عائشه از پشت حجاب ». كسی كه به والدينش اف گفتو«: نازل فرموده است
   مگر عذر من.، ورد ما نازل نكرده استای در قرآن در مخداوند هيچ آيه: گفت

كاری كرده كه به حقيقت آن در خبر زير توجه بخاری در اين خبر خيلی پنهان
  خواهيد كرد.

عمر فقال وسنة أبي بكر : لما بايع معاوية البنه قال مروان: محمد بن زياد قال
هللا هذا الذي أنزل ا: قيصر. فقال مروانوسنة هرقل : بكرعبد الرحمن بن أبي

 وكذب واهللا ما ه: فبلغ ذلك عائشة فقالت» والذي قال لوالديه أف لكما«فيه 
 لعن (ابا) 6لكن رسول اهللا وشئت ان أسمي الذي أنزلت فيه لسميته  ولوبه 

وقتی معاويه به فرزندش  ٢ ؛فضض من لعنة اهللان اوفي صلبه فمرن اومرومروان 

                                                 
  .٤٨٢٧، ح١٨٢٧ص ، ٤والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني، ج «. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب ١
؛ ٨٤٨٣، ح٤٧٩، ص ٤؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ١١٤٩١، ح ٥٩، ص ٦. سنن الكبری نسائی، ج ٢
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(بلكه : است. عبدالرحمن گفتعمر  و(اين) سنت ابوبكر : گفتمروان  بيعت گرفت
  اين همان كسی است كه خدا در: گفتمروان  قيصر است. وسنت هرقل  اين)
اين سخن به عائشه  »وكسی كه به والدينش اف گفت«: اش چنين نازل فرمودباره
آيه ربطی با عبدالرحمن و اين دروغ گفت مروان  به خدا سوگندو گفت: ، رسيد

در مروان  در حالی كه ندرا لعن فرمودمروان  (پدر) 6ولی پيامبر اكرم  ،ندارد..
  ای از لعنت خداست. پارهن اومر وصلبش بود 

حقايق را پنهان  ودر اين خبر نيز تصرف کرده  چگونهکنيد که بخاری پس باز هم مالحظه می
  نموده است.

  حذف فرار شيخين از يهوديان خيبر. ١٢
بـرای   6اسبت اشـاره شـد پيـامبر اکـرم     حازم به منقيس بن ابیشرح حال  که درچنان

 وفـرار کـرد    ورفـت  همراه جمـاعتی   او وبه دست ابوبکر دادند  رافتح خيبر پرچم اسالم 
او  با فرار برگشت در حـالی کـه   نيزو او برگشت، سپس پرچم را به عمر بن خطاب دادند 

اهـانش  همر وها سبب شدند کـه فـرار کـرديم    کرد که آنمتهم می وهمراهانش را مقصر 
کردند. وقتی کار به اين فرارهای مکـرر کشـيد مسـلمين    عمر را مقصر در فرار معرفی می

رسـولش   ودهم که خـدا  فرمودند: فردا پرچم را به کسی می 6پيامبر اکرم ونگران شدند 
برنخواهـد   یبـدون پيـروز  و او را دوسـت دارنـد   او  رسـولش نيـز   وخـدا  ورا دوست دارد 

  دادند.×  سپس پرچم را به اميرالمؤمنين . ...واهل فرار نيست و او گشت 

و مختصر روايـت كـرده   سلمه بن االكوع  وداستان خيبر را از سهل بن سعد  ١بخارى

                                                                                                                            
؛ در ١٧٢، ص ٤؛ تفسير ابن كثير، ج ٤٤٣، ص ٨؛ فتح الباری، ج ١٧٨٦، رقم ٩٢، ص ٢االصابه، ج 
  از ابوعثمان نهدی. ٢٥١، ص ٦المنثور، ج 

الناس وباب فَضْلِ من أَسلَم علَى يديه رجلٌ  6باب: دعاء النبی  . صحيح بخارى ، كتاب الجهاد والسير،١
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  را از داستان حذف کرده است. و آن اشاره به فرار شيخين نکرده  هيچ
  گويد: مى بخارى ابن حجر در شرح اين حديث

خْتا ةايوالر هذي هف قَعوصَار، ووه  دمأَح نْدوع يائو ابنالنَّس  انبوح   ـنم مـاكالْح
بكْر اللِّواَء فَرجـع ولَـم   ولَما كَان يوم خَيبر أَخَذَ أَب: حديث بريدةَ بن الْخَصيبِ قَالَ

لَمو عجفَر رمع أَخَذَه الْغَد ا كَانفَلَم ،لَه فْتَحـ  ي محلَ مقُتو ،لَه فْتَحةَ،   ويـلَمسـن مب د
 لٍ :6فَقَالَ النَّبِيجا إِلَى ري غَدائول نفَعلَأَد.    ـنـوه ماق نَححن إِسبا نْدعيث، ودالْح

     ـاكالْح مهدـرس ةابالصَّـح ـنم ةشَـرع نم أَكْثَر نابِ عي الْبفو ،آخَر هجـي وف م 
 وت گرفتـه  در اين روايـت اختصـار صـور    ١؛»الدلَائلِ« نُعيمٍ والْبيهقي فيووأَب »الْإِكْليلِ«

.. از بريده وارد شده که گفت: وقتی روز خيبر فرا رسيد ابوبکر . اصل داستان نزد احمد و
 و ح برگشـت نيز بدون فـت و او بدون فتح برگشت. روز بعد عمر گرفت  وپرچم را گرفت 

کشته (همراه ابوبکر و عمار بن سنان همراه عمر بودند که کشته شدند) محمود بن مسلمه 
ابـن اسـحاق از طريـق    .  ... دهـم فرمودند: فردا پرچم را به کسـی مـی   6شد، پس حضرت 

انـد کـه   داستان را بيشتر از ده صـحابه روايـت کـرده   و اين ديگر اين خبر را روايت کرده 
اسـانيد روايـات ايـن صـحابه را وارد     » دالئل النبوه«بيهقی در  وابونيم و» اکليل«حاکم در 

   اند.کرده
اى را فـرار شـيخين را نقـل    اسـامى صـحابه   وحازم مصادر قيس بن ابی در شرح حال

چه را ما قبل از نقـل سـخن ابـن    آن و امااند ذكر كرديم لذا نياز به تكرار آن نيست. كرده
 و روايتپس با اعتراف ابن حجر  ر فتح الباری موجود است.حجر ذکر کرديم اکثر آن د

  داستان فتح خيبر حذف نموده است.و از اکثر صحابه، بخاری فرار شيخين را پنهان کرده 

                                                                                                                            
  . ٤٢١٠ و ٤٢٠٩ و ٣٧٠٢ و ٣٧٠١ و ٣٠٠٩ و ٢٩٧٥ و ٢٩٤٢ح 
  . ٣٦٥، ص ٧. فتح البارى، ج ١



 ٦٨٧   منابعفهرست 

 

بـر ايـن اسـت کـه فرمودنـد:       6ل توجه در اين اخبار تصـريح پيـامبر اکـرم    مطلب قاب

  ١ .)ليس بفرار( »دهم که اهل فرار نيستپرچم را به کسی می«
وقـاص  با دو سـند و از سـعد بـن ابـی    × از اميرالمؤمنين  6اين تصريح پيامبر اکرم 

مقدسـى و متقـى و البـانى يكـى از دو سـند      وسلمه بن اکوع و ابن عمر روايت شده است. 
 ^ انـد و سـند دومـی کـه ايـن لفـظ از اميرالمـؤمنين       حسـن دانسـته  را × اميرالمؤمنين 

صـحيح  آن را حـاکم و ذهبـی   بنابر نقل متقـی و  طبری شده همان سندی است که روايت 
د نسـ و صحيح است  نيز که نسائی آن را روايت کردهوقاص اند و سند سعد بن ابیدانسته
توان گفت که در شواهد حسن است ولی در روايات ديگـر سـلمه   با اين لفظ را میسلمه 

ه کـه دو سـندش   سند روايت شد چهاربن اکوع بر فرار ابوبکر و عمر تصريح کرده که با 
و يـک سـندش را حـاکم و ذهبـی     و سندش صحيح اسـت  را ثعلبی در تفسيرش نقل کرده 

  ٢.و يک سند نزد ابن عساکر نيز در شواهد حسن است اندصحيح دانسته
اين تصريح  در کهشود: اول اينچند مطلب استفاده می 6از اين تصريح پيامبر اکرم 

-اند که صحابه تصريح کـرده کسانی فرار کرده نينميرالمؤمکه قبل از ااشاره است بر اين

ی صـيغه از  6انـد. ثانيـا: از ايـن کـه پيـامبر اکـرم       ها ابوبکر و عمر بـوده امد: اين فرارکننده
که اين نيز اشـاره و تصـريحی اسـت بـر فـرار      استفاده کرد توان اند میمبالغه استفاده کرده
  .افتاده بوداتفاق  قبل از اين جنگ احد که رابوبکر و عمر د

                                                 
, ۷و ج  ۳۲۰۸۰, ح ۳۶۷, ص ۶شيبه, ج ؛ مصنف ابن ابی١١١٧و  ٧٧٨، ح ٩٩، ص ١مسند احمد، ج . ١

، ص ٥سنن الكبرى نسائى، ج ؛ ۱۲۲, ح ۱۳۸, ص ۱, ج سنن ابن ماجه؛ ۳۶۸۹۴و  ۳۶۸۸۳, ح ۳۹۴ص 
تاريخ . ۶۵۵, ح ۳۵۰, ص ۱؛ احاديث المختاره, ج ۶۳۰۳, ح ۳۵, ص ۷؛ معجم الکبير, ج ٨٥١١، ح ١٤٥

  از ابن عمر. ۱۲۳, ص ۴۲, ج ابن عساكر
, ح ۳۹ص  ,۳؛ المستدرک علی الصحيحين, ج ٢١٨، ص ١٢و يا ج  ٥٠, ص ٩تفسير ثعلبی, ج . ٢

  .۸۹, ص ۴۲؛ تاريخ ابن عساکر, ج ۴۳۳۸
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  در مورد شيخين×  ديدگاه اميرالمؤمنينحذف . ١٣
 ... ولُ اللَّهسر فِّىا تُو6قَالَ: فَلَم كْرٍوقَالَ أَبب : ولِ اللَّهسر ىلا  6أَنَا وفَجِئْتُم

أَبِيه نم هأَتراثَ اميرذَا مه طْلُبيو يكنِ أَخاب نم اثَكيرم تَطْلُبكْرٍوا فَقَالَ أَبب :
 ولُ اللَّهسقَةٌ«: 6قَالَ ركْنَا صَدا تَرثُ ما نُورنًا ». ما خَائرا غَادما آثبكَاذ اهتُمأَيفَر

أَب فِّىتُو ثُم قلْحل تَابِع داشر ارب قلَصَاد إِنَّه لَمعي اللَّهولِووسر ىلأَنَا وكْرٍ وب 
6اللَّه  قإِنِّى لَصَاد لَمعي اللَّهنًا وا خَائرا غَادما آثبانِى كَاذتُمأَيكْرٍ فَرأَبِى ب ىلوو

قلْحل تَابِع داشر اراز دنيا رفت  6پس وقتی پيامبر : گويدعمر بن خطاب می.. . ١؛ب
  و(عباس نفر دو و شما  هستم 6ی پيامبر من خليفه: ابوبكر گفت

پس ، طلب كرديداو  ازرا  6از پيامبر ميراث خودوآمديد او  به نزد ×) علی
هر چه گذاشتيم صدقه ، گذاريمما پيامبران ارث نمی: فرمود 6پيامبر : ابوبكر گفت

عهد  و كارفريب، آثم ،معتقد بوديد كه ابوبكر دروغگو نفر وپس شما د. است
سپس . تابع حق بود، راشد، نيكوكار، صادق او داند كهخدا می، خائن استو شكن

پس شما ، ابوبكر هستم و 6ای پيامبر (گفتم كه) من خليفه و منابوبكر از دنيا رفت 
خدا  وخائن هستم  وعهد شكن  وگر فريب، آثم، اعتقادتان اين بود كه من دروغگو

  .  ...تابع حق هستم وراشد  وبار  وداند كه من صادق می
ها ولی در تمام آن، اری در پنج جا از صحيحش نقل كرده استحديث فوق را بخ

گاه به . را حذف كرده است» فرأيتمانی كَاذبا آثما غَادرا خَائنًا، فَرأَيتُماه«عبارات 
تزعمان أن أبا «: گاه، ردهوآ »تذكران أن أبا بكر فيه كما تقوالن«: جای اين عبارات

                                                 
؛ تاريخ المدينه ابن ٤٦٧٦، ح ١٥١، ص ٥. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفئ، ج ١

، ٦به نقل از مسلم وبخاری؛ فتح الباری، ج  ٢٩٨، ص ٦؛ سنن الكبری بيهقی، ج ٢٠٨، ص ١شبه، ج 
  محدثين. زيادى ازاز جمع نقل به  ١٨٧٦٨، ح ٢٤١، ص٧؛ كنز العمال، ج ١٤٤ص
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 »ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع«: گاه و، ردهآو »بكر كذا وكذا
بخاری از ذكر  گونهاين و به ١. است آورده »تزعمان ان ابابكر فيها كذا«: گاه و، ردهوآ

  ، در مورد شيخين 6 اكرم عباس عموی پيامبر و×  صريح اعتقاد اميرالمؤمنين
  .را پنهان نموده استآنوری كرده داخود

  خليفه دوم  عاىرد اد وبنت عميس اسماء . ١٤
 6فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي : قال

زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه فدخل عمر على 
أسماء بنت : قالت؟ من هذه: حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء

: نعم فقال عمر: ءفقالت أسما؟ البحرية هذه؟ الحبشية هذه: عميس قال عمر
كذبت : قالت كلمةومنكم فغضبت  6سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول اهللا 

يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في  6يا عمر كال واهللا كنتم مع رسول اهللا 
في أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في اهللا وفي رسوله وايم او  دار

ونحن كنا  6ى أذكر ما قلت لرسول اهللا اهللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حت
واهللا ال أكذب وال أزيغ وال ووأسأله  6نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول اهللا 

يا نبي اهللا إن عمر قال كذا وكذا : قالت 6فلما جاء النبي : يد على ذلك قالزأ
وألصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم  ليس بأحق بي منكم وله: 6فقال رسول اهللا 

                                                 
، وكتاب ٣٠٩٤، ح ١١٢٦، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب فرض الخمس، باب: فرض الخمس، ج ١

، وكتاب نفقات، باب: نفقة الرجل قوت  ٤٠٣٣، ح ١٤٧٩، ص ٤المغازی، باب: حديث بنی النضير، ج 
، ٦كناه صدقة، ج، وكتاب الفرائض، باب: ما نورث ما تر٥٣٥٨، ح ٢٠٤٨، ص ٥سنة على اهله، ج 

، ٦، وكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، ج ٦٧٢٨، ح٢٤٧٤ص
  .٧٣٠٥، ح ٢٦٦٣ص 



    ٦٩٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

ما در : عمر بن خطاب به اسماء بنت عميس گفت يعنی ١؛ ينة هجرتانأهل السف
اسماء غضبناك . هستيم 6سزاوارتر از شما به پيامبر و ما هجرت بر شما پيشی گرفتيم 

خواهم  6به پيامبر تو را اين سخن  و من.. .! ی عمر گوئی ادروغ میو گفت: شد 
به من سزاوارتر از او  :فرمودند 6پيامبر اكرم ، وقتی خبر را به حضرت گفت. رسانيد

هجرت  وولی شما اهل سفينه د، يك هجرت نمودندو اصحابش او  ،شما نيست
  . نموديد

: ولی سخن اسماء را كه گفت، ه استكرد واردبخاری اين خبر را در صحيحش 
   ٢. حذف كرده است» دروغ گفتی ای عمر«

  شك عمر بن خطاب پنهان کردن  .١٥
در مقام با مشرکين صلح کردند عمر بن خطاب  6از آن که پيامبر اکرم بيه بعد يصلح حددر 

  گفت: 6اعتراض بر عمل پيامبر اکرم 
 النبـي  فأتيت قال يومئذ إال أسلمت منذ شككت ما واهللا الخطاب بن عمر فقال ...

 الحق على ألسنا قلت قال بلى قال حقا اهللا نبي ألست فقلت سلم و عليه اهللا صلى
 اهللا رسـول  إنـي  فقال ديننا في الدنية نعطى فلم قلت بلى قال باطلال على وعدونا
 بـه  فنطوف البيت سنأتي أنا تحدثنا كنت أولست قلت ناصري وهو أعصيه ولست
 أبا فأتيت قال به ومطوف آتيه فإنك قال ال قلت العام تأتيه أنك فأخبرتك بلى قال
 وعدونا الحق على ألسنا تقل بلى قال حقا اهللا نبي هذا أليس بكر أبا يا فقلت بكر

                                                 
و اهل طالب واسماء بنت عميس . صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر بن ابی١

  .٢٠٢، ص ١١؛ تفسير قرطبی، ج ١٥٩٧، ح ؛ دالئل النبوه بيهقی٢٥٠٣، ح١٩٤٧، ص ٤سفينتهم، ج 
  . ٤٢٣٠، ح ١٥٤٦، ص٤. صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب: غزوة خيبر، ج ٢
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ن روز. بـه  گند از زمانی که مسلمان شدم شک نکردم مگـر آ به خدا سو ١...؛ الباطل على
آمدم و گفتم: مگر تو پيامبر بر حق خدا نيستی؟ فرمود: آری, گفتم: مگر مـا   6نزد پيامبر 

ر تکـرار  بر حق و دشمنانمان بر باطل نيستند؟ فرمود: آری و ... سپس اعتراض را بر ابوبک
  نمود.
ين خبر را با همان سند عبدالرزاق روايت کرده, ولی اين سـخن خليفـه دوم را   ا ىبخار

گند از زمانی که مسلمان شدم شک نکردم مگر به خدا سوحذف کرده است که گفت: 
  ٢ آن روز.

  كارى بخارىدست و پسر خواندگی زياد بن ابی ومعاويه . ١٦
؟ ما هذا الذي صنعتم :بكرة فقلت لهلقيت أبالما أدعي زياد : عن أبي عثمان قال

من : يقول ووه 6إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول اهللا 
أنا و: بكرةوقال أب !ادعى أبا في اإلسالم غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

دعای  وواست وقتی زياد بن ابی با (خ: گويدابوعثمان می ٣؛ 6سمعته من رسول اهللا
او  و بهمن با ابوبكره (برادر زياد) مالقات كردم ، معاويه) خود را فرزند ابوسفيان خواند

- وقاص شنيدم كه میهمانا من از سعد بن ابی؟ اين چه كاری است كه كرديد: گفتم

هر كه در اسالم غير پدر خود را پدر : فرمودشنيد كه می 6گوشم از پيامبر  ود: گفت

                                                 
؛ تفاسير ۴۸۷۲, ح ۲۱۶, ص ۱۱؛ صحيح ابن حبان, ج ٩٧٢٠، ح ٣٣٢ص  ٥، ج مصنف عبدالرزاق. ١

  طبری, ثعلبی, بغوی و ... .
، الشُّروط وكتَابة الْحربِ أَهلِ مع والْمصَالَحة الْجِهاد فى الشُّروط بابكتاب الشروط، . صحيح بخاری، ٢

  .٢٧٣٢و  ٢٧٣١ح 
؛ ١١٤، ح٨٠، ص ١يعلم، ج  . صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب بيان حال ايمان من رغب عن ابيه وهو٣

  .٣١إنقاذ التاريخ اإلسالمي ابن فرحان، ص  نحو
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من نيز اين : ابوبكره گفت. حرام استاو  بهشت بر، نيستاو  اند كه وی پدربد وبخواند 
  .شنيدم 6سخن را از رسول خدا 

  :.. را حذف كرده است.زياد و وادعا معاويه  وبخاری اين حديث را با اختصار نقل كرده 
أول من رمى بسهم في سبيل اهللا  وهوسمعت سعدا : سمعت أبا عثمان قال

سمعنا النبي : فقاال 6ر حصن الطائف في أناس فجاء النبي كان تسووأبابكرة و
از : ابوعثمان گفت ١يعلم فالجنة عليه حرام؛ وهومن ادعى إلى غير أبيه : يقول 6

هر كه به غير : فرمودشنيديم كه می 6از پيامبر : ابوبكره شنيدم كه گفتندوسعد 
  .رام استحاو  نيست، بهشت براو  بداند كه وی پدر وخوانده شود  شپدر

كه بخاری طبق عادتش اين داستان را حذف ابن فرحان مالكی وهابی نيز به اين 
  .تصريح كرده است واشاره ، است را مختصر كردهو آن كرده 

  از خواندن شعر در مسجد عمر بن خطاب منع. ١٧
  چنين وارد کرده است:بخارى در صحيحش 

كنت أنشد : د فقالحسان ينشومر عمر في المسجد : سعيد بن المسيب قال
أنشدك باهللا أسمعت : خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال وفيه من هوفيه 

سعيد بن  ٢؛قال نعم. أجب عني اللهم أيده بروح القدس: يقول 6رسول اهللا 
پس ، گفتعمر از مسجد عبور كرد در حالی كه حسان شعر می: گويدمسيب می
. آن بودتو در در حالی كه فرد بهتر از  گفتمدر اين مسجد من شعر می: حسان گفت
آيا شنيدی كه ، دهمبه خدا سوگند میتو را و گفت: به ابوهريره كرد  وسپس ر

                                                 
وكتاب الفرائض، باب  ٤٠٧١، ح ١٥٧٣، ص ٤زوة الطائف، ج . صحيح بخاری، كتاب المغازی، باب غ١

  ؛ ٦٣٨٥، ح ٢٤٧٥، ص ٦من ادعی الی غير ابيه، ج 
  .٣٠٤٠، ح ١١٧٦، ص ٣. صحيح بخاری، كتاب بدء الخلق، باب: ذكر المالئكة، ج ٢
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را به وسيله روح القدس تأييد او  خدايا، از طرف من پاسخ بده: فرمودمی 6پيامبر 
  . فرما
  که در اصل، خبر چنين بوده است: حال آن و

. مه: ينشد في المسجد فقال وهور على حسان مر عم: سعيد بن المسيب قال
 وهوفانصرف عمر : خير منك قال وفيه من هوقد كنت أنشد : قال له حسان

ساكت : يعنی عمر بن خطاب به حسان گفت... ١؛ 6يعرف أنه يريد رسول اهللا 
، بخاری در اين خبر نيز، كنيدكه مالحظه میچنان. ) ...مسجد شعر مگوو در باش (

تا مخالفت  مر بن خطاب از گفتن شعر در مسجد را حذف كرده استمنع كردن ع
  .برای مردم روشن نگردد 6پيامبر اکرمعمر بن خطاب با نص 

 نه سعد بن معاذ، ستخداوند متعال سرور ما. ١٨

إلى  6بعث رسول اهللا وانزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا : 6فقال رسول اهللا ... 
  فلما طلع على : سعيدوقال أب.. . ار عليهسعد بن معاذ فاتى به على حم

، أنزلوه: قال. جلوسيدنا اهللا عز : فقال عمر. قوموا إلى سيدكم فانزلوه: قال 6رسول اهللا
فانى أحكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم : احكم فيهم قال سعد 6فانزلوه قال رسول اهللا 

لقد حكمت : ل اهللايقسم فقال رسوووتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم وقال يزيد ببغداد 
اللهم ان كنت أبقيت : حكم رسوله قالت: ثم دعا سعد قالوجل وفيهم بحكم اهللا عز 

بينهم وكنت قطعت الحرب بينه ن او على نبيك من حرب قريش شيأ فابقني لها 
هر چه سعد بن معاذ در مورد شما : به بنی قريظه فرمودند 6پيامبر اكرم  ٢.  ...فاقبضني اليك

                                                 
؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل ٢١٩٨٩و ٢١٩٨٦و ٢١٩٨٧و ٢١٩٨٨، ح ٢٢٢، ص ٥. مسند احمد، ج ١

  .٢٤٨٥، ح ١٩٣٢، ص ٤فضائل حسان بن ثابت، ج  الصحابة، باب
، ٣؛ طبقات الكبری، ج٤٩٦، ص ٨؛ مصنف ابن ابي شيبه؛ ج ٢٥١٤٠، ح ١٤١، ص ٦. مسند احمد، ج ٢
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و به سراغ سعد فرستادند  6پس حضرت . ها نيز پذيرفتندآن و، ن را قبول كنيدحكم كرد هما
: را ديدند به اصحاب فرمودنداو  6وقتی پيامبر اكرم . در حالی كه سواره بر االغ بود آمداو 

سرور ما خداوند عز  وسيد : عمر بن خطاب گفت. ور خود را پياده كنيدرس و دبلند شويد سي
هيثمی، ابن .  ...را پياده كردند واو  پس، پياده كنيداو را  مودند:فر 6حضرت . جل استو

  .اندسند اين خبر را حسن دانستهو البانی حجر 
  است: چنين روايت كردهخدری از ابوسعيد  با حذف سخن خليفه دوم امام بخاری اين خبر را

با وكان قري 6ابن معاذ بعث رسول اهللا  وقريظة على حكم سعد ه ولما نزلت بن
فجاء فجلس . قوموا إلى سيدكم: 6منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول اهللا 

قال فإني أحكم أن تقتل . له إن هؤالء نزلوا على حكمتك: فقال 6إلى رسول اهللا 
كه چنان ١. لقد حكمت فيهم بحكم الملك: 6تسبى الذرية قال ن او المقاتلة 
  .بن خطاب را حذف كرده است سخن عمر، كنيد بخاری در اين خبرمالحظه می

 6پيامبر اکرم البته بايد توجه داشته باشيم، عمر بن خطاب در حالى در اين مورد با 
بارها ابوبکر را  ...در داستان سقيفه واو  مخالفت کرده است که در اخبار ديگر ثابت شده

عمر  كَانگويد: که میاست چنانهمراه ابوبکر بالل را سيد خود خوانده  و همچنين
قُولُ: أَبنَا؛ويديس تَقأَعنَا وديكْرٍ سگفت: ابوبکر سيد ما بالل سيدمان عمر هميشه می ٢ب

بلْ نُبايِعك أَنْتَ فَأَنْتَ  :أَبا عبيدةَ. فَقَالَ عمراو  بايِعوا عمر قال ابوبکر: را آزاد نمود.

                                                                                                                            
؛ ١٣٨، ص ٦؛ مجمع الزوائد، ج٥٠٠، ص ١٥؛ صحيح بن حبان، ج ٣١٧، ص ٧؛ فتح الباری، ج ٤٢٣ص 

  . ٦٧، ح ٦٦، ص ١صحيحه البانی، ج 
 ٣٠٤٣، ح١١٠٧، ص ٣كتاب الجهاد والسير، باب: اذا نزل العدوعلی حكم رجل، ج . صحيح بخاری، ١
  ٦٢٦٢و ٤١٢١و ٣٨٠٤و
  .٣٧٥٤. صحيح بخاری، كتاب الفضائل، باب منَاقب بِالَلِ بنِ رباحٍ، ح٢
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ابوبکر در سقيفه گفت: با عمر يا ابوعبيده  ١؛6ا إِلَى رسولِ اللَّه سيدنَا وخَيرنَا وأَحبنَ
  .. هستی..سيد ما و وکنيم، تبيعت می وبيعت کنيد. عمر گفت: بلکه با ت

  نهی از نماز در صورت عدم وجود آب وعمر بن خطاب . ١٩
إني أجنبت فلم أجد ماء : عن عبدالرحمن بن أبزي أن رجال أتى عمر فقال

أنت في سرية وأما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا :  تصل فقال عمارال: فقال
أنا فتمعكت في التراب وصليت  و امافأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل 

إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك األرض ثم تنفخ ثم تمسح : 6فقال النبي 
 ٢؛حدث بهاتق اهللا يا عمار قال إن شئت لم أ: بهما وجهك وكفيك فقال عمر

عمر . آب پيدا نكردمومن جنب شدم و گفت: مردی به نزد عمر بن خطاب آمد 
آوری كه با هم در مگر به ياد نمی: گفتبه عمر پس عمار . نماز نخوان: گفت
من  و اماپس نماز نخواندی ، اما تو. آب پيدا نكرديموجنب شديم وای بوديم سريه

 وبرای ت: (در مورد عمل من) فرمودند 6مبر پيا. نماز خواندموخود را به خاك ماليدم 
: عمر گفت. دستت مسح بكنیوصورت  و بهكافی بود كه دستانت را به زمين بزنی 

بخواهی (نخواهی كه من اين واقعيت را  وعمار گفت: اگر ت. از خدا بترس ای عمار
  .كنمبگويم) ديگر آن را نقل نمی

  : چنين وارد شده استدر روايت ديگر 
ماه و دو  هبرای ما يك ما، ای اميرالمؤمنينو گفت: نزد عمر بن خطاب آمد دی به مر
اما اگر من (جای شما) : خليفه دوم گفت. كنيمآب (برای تيمم) پيدا نمیورد گذمی

                                                 
  .٣٦٦٨بکر، ح . صحيح بخاری، كتاب الفضائل، باب فضل ابی١
، ٤، با چهار سند؛ مسند احمد، ج٣٦٨، ح ٢٧٧ص  ،١. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، ج ٢

  ؛ سنن ابن ماجه، صحيح ابن خزيمه.١٧٠، ص ١؛ سنن نسائی المجتبی، ج ١٨٣٥٨، ح ٢٦٥ص 
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ارنؤوط سند اين  و شعيبالبانی  ١.  ...كه آب پيدا كنمخوانم تا اينباشم نماز نمی
  .اندحديث را صحيح دانسته

و ، نماز نخوان: در اين حديث سخن عمر بن خطاب را كه گفتولی بخاری 
  ٢.از حديث حذف كرده است ،..از خدا بترس و: اين را كه به عمار گفت همچنين

  عمر بن خطاب و نفی نفع و ضرر داشتن حجر االسود. ۲۰
که هم بر خالف نقل کرده خبری را از خليفه دوم عمر بن خطاب بخاری در صحيحش 

آن ه خـاطر  سالمی است و هم بر خالف هدفی که بخاری ادعا کـرده کـه بـ   ا وصواقع و نص
  :صحيحش را نگاشته استهدف 
نع رمعنه اهللا رضى ع اَء أَنَّهرِ إِلَى ججالْح دواَألس ،لَهإِنِّـى  :فَقَالَ فَقَب  لَـمأَع  أَنَّـك 
رجالَ ح الَ تَضُرو ،الَ تَنْفَعلَوأَنِّى و أَيتُر 6 النَّبِى لُكقَبا يم لْتُكبـن خطـاب    عمر ٣؛قَب

ــت:       ــيد و گف ــد و آن را بوس ــود آم ــر االس ــزد حج ــه ن ــوگند)   ب ــدا س ــه خ ــن  (ب ــا م   همان
رسانی و نه نفع داری، و اگر من نديـده بـودم کـه    دانم که تو سنگ هستی نه ضرر میمی

  بوسيدم.نمی بوسيد تو رامی تو را 6پيامبر 
روزه اين خبر و سخن خليفه دوم را نيز مانند خيلی از موضوعات ديگر برخی متأسفانه ام

که اين سخن که حجر االسود نـه نفـع دارد و نـه    اند و حال آناز مسلمين دين خود قرار داده
به خليفـه دوم در همـان   × اميرالمؤمنين  وضرر با واقعيت و با اخبار اسالمی مخالف است 

  که در زير با حقايق آن آشنا خواهيم شد.کند اشتباه می اند که اوهنگام تذکر داده

                                                 
؛ مصنف ٣١٦، ح ١٦٨، ص ١؛ سنن نسائی المجتبی، ج ١٨٩٠٢، ح ٣١٩، ص ٤. مسند احمد، ج ١

  .٩١٥، ح ٢٣٨، ص ١عبدالرزاق، ج 
  . ٣٤٣الی  ٣٣٨، ح ٤٥، ص ١باب: المتيمم هل ينفخ فيهما، ج . صحيح بخاری، كتاب التيمم، ٢
 .١٦١٠و  ١٦٠٥و ح  اَألسود الْحجرِ فى ذُكر ما باب، کتاب الحج، ١٥٩٧. صحيح بخاری، ح ٣
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 الطـواف  دخـل  فلمـا  الخطـاب  بن عمر مع حججنا: الق الخدري سعيد أبي عن
 رأيـت  أنـي  لـوال  و تنفـع  ال و تضر ال حجر أنك أعلم إني: فقال الحجر استقبل
 أميـر  يـا  بلـى : طالـب  أبـي  بن علي له فقال قبله ثم قبلتك ما قبلك 6 اهللا رسول

 ذلـك  أين و: قال تعالى و تبارك اهللا بكتاب: قال ثم: قال ينفع و يضر إنه المؤمنين
 ظهـورهم  من آدم بني من ربك أخذ إذ و: {جل و عز اهللا قال: قال اهللا؟ كتاب من

 مسـح  و آدم اهللا خلـق } بلـى : قالوا بربكم ألست أنفسهم على أشهدهم و ذريتهم
 كتـب  و مـواثيقهم  و عهـودهم  أخذ و دالعبي أنهم و الرب بأنه فقررهم ظهره على
 فـاه  ففتح:  قال فاك افتح:  له فقال لسان و عينان الحجر لهذا كان و رق في ذلك
 أشـهد  إنـي  و القيامـة  يـوم  بالموافـاة  وافاك لمن اشهد قال و الرق ذلك فألقمه
 لمـن  يشهد ذلق لسان له و األسود بالحجر القيامة يوم يؤتى 6 اهللا رسول لسمعت
 أعـيش  أن باهللا أعوذ: عمر فقال ينفع و يضر المؤمنين أمير يا فهو التوحيدب يستلمه

گويد: همراه عمر بن خطاب حج ابوسعيد خدری می ١؛حسن أبا يا فيهم لست قوم في
دانم که نموديم پس وقتی وارد طواف شد رو کرد به حجر االسود و گفت: همانا من می

تـو   6نفع، و اگر من نديده بودم که پيـامبر   توانی برسانی و نهتو سنگ هستی نه ضرر می
آری  طالـب بـه او گفـت:   علی بن ابی سپس آن را بوسيد. ،بوسيدمبوسيد تو را نمیرا می

رساند و هم نفع، سپس فرمود: اين واقعيت را حجر االسود هم ضرر می، ای اميرالمؤمنين
فرمـود:  × ين ؟ اميرالمـؤمن مر بن خطاب گفت: در کجـای قـرآن  قرآن فرموده است. ع
به خاطر بياور) زمانى را كـه پروردگـارت از پشـت و    (« فرمايد:خداوند متعال می

برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن سـاخت (و   صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را

                                                 
به نقـل   ١٢٥٢١، ح ١٧٨، ص ٥؛ کنز العمال، ج ١٦٨٢، ح  ٦٢٧، ص١. المستدرک علی الصحيحين، ج  ١

  .١٤٤، ص ٣منثور، ج های مختلف؛ در الاز کتاب
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خداوند آدم و ذريـه او را آفريـد    »آرى گفتند: آيا من پروردگار شما نيستم؟ فرمود:)
ها عهـد و پيمـان   های او هستند و از آنها بندهار است و آنو اقرار گرفت که او پروردگ

گرفت و آن را در برگی نوشت و اين حجر دو چشم و زبان داشـت، پـس بـه او فرمـود:     
دهانت را باز بکن و او نيز باز نمود و آن نوشته را بلعيد و فرو بـرد. خداونـد متعـال بـه او     

در × د شـهادت بـده. اميرالمـؤمنين    فرمود: قيامت برای کسی که بر عهد خود وفا نمـو 
آورنـد  شنيدم که قيامت حجر االسود را مـی  6دهم که از پيامبر ادامه فرمود: شهادت می

انـد  دارد و بـه نفـع کسـانی کـه او را از روی توحيـد لمـس کـرده       گويا در حالی که زبان 
اب رسـاند و هـم ضـرر. عمـر بـن خطـ      هم نفع می ،دهد و آن ای اميرالمؤمنينمی شهادت

ها نباشـی،  در بين قومی زندگی کنم که تو در بين آنکه از اينبرم گفت: به خدا پناه می
  ای ابا الحسن.

د: ازرقـی ايـن   نگويبعد از نقل خبر بخاری و سخن عمر بن خطاب میو زيلعی صنعانی  
انـد  ... سپس خبر فوق را نقل کـرده  ده که علی به عمر گفت:کرحديث عمر را با زياده نقل 

   ١.برداشت خليفه دوم را بيان فرمودنده اميرالمؤمنين خالف واقع و نص بودن ک
با اشاره به سـخن عمـر   گان به ابن تيميه و ابن عبدالوهاب بوده، بستكه از دلشوكانى نيز 

بـودن سـخن عمـر بـن      خطابن خطاب كه بخارى آن را روايت كرده حديث فوق را در بيان 
حـاکم) ابوهـارون جـدا ضـعيف     خبـر  در سند اين خبر (گويد: پس میخطاب نقل كرده و س

   ٢ کند.است، ولی حديث ابن عباس (که در زير خواهد آمد) آن را تقويت می
نيـز  × بر عمر بن خطاب را امام صادق × دقت داشته باشيم که تذکر اميرالمؤمنين 

فهم خليفه دوم بودن  خطاکه  ٣اندخبر دادهاز آن  نقل کرده وعينا مانند نقل ابوسعيد خدری 

                                                 
 .١١٧، ص ٣؛ نصب الراية زيلعى، ج ٢٠٥، ص ٢صنعانى، ج  . سبل السالم ١

  .١١٣، ص ٥. نيل االوطار شوکانی، ج  ٢
  . ٨، ح ٤٢٦، ص٢، ج شيخ صدوق . علل الشرائع ٣
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قبـل از ايـن حـديث و تـذکر اميرالمـؤمنين       ١اند. همچنين صـالحی شـامی  را برايش بيان کرده
و بـه نقـل از ابوشـيخ و مصـنف     × دو خبر ديگر به نقـل از ابوشـيخ و او از امـام بـاقر     × 

 متعال اين قسمت از حديث را که خداوند× ها از فاطمه دختر امام حسن عبدالرزاق و آن
حجر االسود بلعيد و قيامت به نفع هر کسی که او را لمس نمود گواهی  را ت و آنعهد گرف

هـا آشـنا   ديگـر کـه در زيـر بـا برخـی آن     فراوان خواهد داد، نقل کرده است. همچنين اخبار 
کند و هم اين را که را روشن می× منين ؤهم واقعيت داشتن تذکر اميرالمکه خواهيم شد 

 و بخاری با تصرف چنين برداشت خالف نـص خليفـه دوم   خطا بودهعمر بن خطاب فهمش 
  دين صحيح، در اختيار مسلمين قرار داده است.عنوان را به 
 لمن يشهد شفتين و لسانا الحجر لهذا إن: 6 اهللا رسول قال: قال عباس ابن عن. ۱

فرمودند: همانا اين حجر زبـان و دو لـب دارد    6پيامبر اکرم  ٢؛بحق القيامة يوم استلمه
   شهادت خواهد داد. ،ه قيامت به نفع کسی که او را بر حق لمس کردهک

  .اندحاکم، البانی و شعيب ارنؤوط سند اين حديث را صحيح دانسته
 عينـان  لـه  القيامـة  يوم الحجر هذا يأتي: 6 اهللا رسول قال :قال عباس بن عن. ۲

مودنـد: ايـن   فر 6پيـامبر اکـرم    ٣؛بحق استلمه لمن يشهد به ينطق ولسان بهما يبصر
بينـد و  شود) در حالی که دو چشـم دارد کـه بـا آن مـی    آيد (مبعوث میحجر قيامت می

گويد و به نفـع هـر کسـی کـه او را بـر حـق لمـس کـرده،         زبان دارد که با آن سخن می
  دهد.شهادت می

                                                 
 .١٧٦، ص ١. سبل الهدی و الرشاد، ج  ١

؛ المســـتدرک علـــی ٢٢١ ، ص٤؛ صـــحيح ابـــن خزيمـــه، ج ٢٣٩٨، ح ٢٦٦، ص ١. مســـند احمـــد، ج  ٢
 .٣٩٤٧، ح ٣٩٥، ص ١؛ جامع الصغير و زياداته، ج ١٦٨٠، ح ٦٢٧، ص ١الصحيحين، ج 

؛ ٢٩٤٤، ح ٩٨٢، ص ٢؛ ســنن ابــن ماجــه، ج ٢٧٩٧و  ٢٦٤٣و  ٢٢١٥، ح ٢٤٧، ص ١. مســند احمــد، ج  ٣
  .٢٦، ص ٩؛ صحيح ابن حبان، ج ٩٦٨، ح ٢١٨، ص ٢سنن ترمذی، ج 
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  اند. ترمذی، البانی و شعيب در هر سه مورد سند اين حديث را صحيح دانسته
  نيز حديث روايت شده است. ١لمان فارسیبه اين معنا از س

أشهدوا هذا الحجر خيرا فانه يـوم القيامـة   : 6. عن عائشة قالت: قال رسول اهللا ٣
فرمودنـد: در   6پيـامبر اکـرم    ٢؛شافع مشفع، له لسان وشفتان يشـهد لمـن اسـتلمه   

ی اسـت کـه   کننـده حضور اين حجر عمل خير انجام دهيد پس همانا او قيامت شـفاعت 
شود، او زبان و دو لب خواهد داشت که به نفع هر کسـی کـه وی   ش پذيرفته میشفاعت

  .دهدرا لمس کرده شهادت می
گويد: وليد بن عباد مجهـول اسـت و بقيـه رجـال آن ثقـه      هيثمى در باره حديث فوق مى

  هستند.
پيـامبر   ٣؛حطا(الذنوب) إن مسح الحجر االسود والركن اليماني يحطان الخطايا . ٤

مسح نمودن حجر االسـود و ركـن يمـانى سـبب فـرو ريـزى (بخشـيده        فرمودند:  6اکرم 
  شوند. مىگناهان، بنابر روايت طبرانی) (شدن) خطاها 

ابوهريره و مجاهد روايت شـده اسـت. البـانى سـند حـديث ابـن        اين حديث از ابن عمر،
  اند.عمر را صحيح و شعيب ارنؤوط تمام اسانيد مسند احمد را حسن دانسته

 مسـحهما  إن: يقـول  6 اهللا رسـول  سمعت فإنيگويد: گر ابن عمر میدر خبر دي. ٥
د فرمود: همانا مسح رکن و حجر االسوشنيدم که می 6 همانا من از پيامبر ٤ ؛للخطايا كفارة

                                                 
 .٨٨٨٣، ح ٣٠ص ، ٥. مصنف عبدالرزاق، ج  ١

  .٣٤٧٣٩؛ كنز العمال، ح ٢٤٢، ص ٣. مجمع الزوائد، ج  ٢
ــد، ج  . ٣ ــند احم ــدالرزاق، ج ؛ ٥٧٠١و  ٥٦٢١و  ٤٤٦٢، ح ٣، ص ٢مس ــی  ٨٨٧٦، ح٣٠، ص٥مصــنف عب ؛ ٨٨٧٩ال

؛ مسـند عبـد   ١٢، ص٩؛ صحيح ابن حبـان، ج ٢٩٣ی، صامالی محامل؛ ٢٥٢٣، ح ٤٥، ص ١٠صحيح ابن خزيمه، ج 
  .٢١٩٤، ح ١٠٨، ص ١؛ صحيح جامع الصغير البانى، ج ٨٣٣، ح ٤٥٠، ص ٢بن عبيد، ج

؛ المستدرك علـى الصـحيحين،   ٥٥٥٦، ح ٤٤٣، ص ١١يعلى، ج ؛ مسند ابى٩٧٤، ح ١٤٥، ص ٤سنن ترمذى، ج . ٤
  .١٧٩٩، ح٦٦٤، ص١ج 
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  اند.سند اين حديث را صحيح دانستهو البانی . حاکم شودمی کفاره خطاهاموجب 
گی بر باطل بـودن خبـر بخـاری و    موضوع است كه همالبته اين تنها برخى اخبار در اين 

  شـهادت  و نفـع و ضـرر داشـتن حجـر االسـود      بودن فهم و سـخن خليفـه دوم    بر خالف نص
  دهد.می

. واقـع مطلـب را کـه    ۱بخاری با نقل اين خبر دو کار عجيـب انجـام داده اسـت:    پس 
اند فاصله بيان فرمودهاه بودن برداشت خليفه دوم را بالتذکر داده و اشتب× اميرالمؤمنين 

که در هدف نگـارش  چنان. ۲بيان نکرده است.  ،پذيرفتهرا و خود عمر بن خطاب نيز آن 
و معبرين خواب او  شد او ادعا نموده که خواب ديده صحيح بخاری از زبان بخاری ذکر

 دور خواهـد نمـود. ولـی نقـل ايـن      6اند که او دروغ را از پيامبر اکرم چنين تعبير کردهرا 
کنـد  که گذشت بيان میکند؛ زيرا احاديث صحيح چنانخبر اين ادعای بخاری را رد می

اين خبر را در  چگونه که نظر خليفه دوم خالف نصوص اسالمی است، پس با اين وجود
  . !استو اخبار صحيح اسالمی را کنار گذاشته صحيحش نقل کرده 

در  6مه صحابه از پيـامبر اکـرم   نقل روايت اين ههمچنين بايد دقت داشته باشيم: آيا 
ک نفـر  يـ  شـرع  ، و يا نقل نظر خالفبوداولی الزم و مورد نفع و ضرر داشتن حجر االسد 

را در  6اخبـار صـحيح از پيـامبر اکـرم     بخـاری ايـن همـه     چگونـه !؟ دين صحيحعنوان به 
ــک نظــر خــالف اســالمی را بــه    ديــن صــحيح در عنــوان صــحيحش وارد نکــرده، ولــی ي

  کرده است!؟ صحيحش روايت

  »اب«حذف و پنهان کردن عدم آگاهی خليفه دوم از معنای بخارى و . ٢١
 عنْد كُنَّا :قَالَ أَنَسٍ عن ثَابِت عن زَيد بن حماد حدثَنَا حربٍ بن سلَيمان حدثَنَا
رمنِ نُهِينَا :فَقَالَ عع ب بـوديم کـه گفـت: از    انس گفت: نزد عمر بن خطا ١؛التَّكَلُّف

                                                 
  .يعنِيه الَ ما وتَكَلُّف السؤالِ كَثْرة من يكْره ما باب، کتاب االعتصام بالکتاب،  ۷۲۹۳. صحيح بخاری، ح  ١
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  .مياتکلّف نهی شده
کنـد و  را تـالوت مـی  » ة وأباوفاکه«ی ولی واقعيت اين است که عمر بن خطاب آيه

بخـاری   امـا ف اسـت.  گويـد: ايـن تکلّـ   چيست سپس می» اب«شود که معنای متوجه نمی
ابن سعد با نفس سـند بخـاری    طبق عادتش اين واقعيت را از اين خبر حذف کرده است.

  گونه نقل کرده است:خبر فوق را اين
 بـن  أنس عن البناني ثابت عن زيد بن حماد أخبرنا: قال حرب بن سليمان أخبرنا
 فاكهة فقرأ رقاع أربع ظهره في قميص وعليه الخطاب بن عمر عند كنا: قال مالك
 ١ ؛األب ما تدري ال أن عليك فما التكلف، هو هذا إن: قال ثم األب؟ ما: فقال وأبا
» اب«را خواند و گفـت:  » ة وابافاکه«ی س گفت: نزد عمر بن خطاب بوديم ... پس آيهان

  را » اب«چه است؟ سـپس گفـت: ايـن همـان تکلّـف اسـت، چـه شـده بـر تـو کـه معنـای             
  دانی.نمی
  اين واقعيت را نقـل  ، و ...زهری، طويل ديگران نيز از طريق ثابت بنانی، قتاده، حميدالبته 
  ر به يک خبر و مصادر آن اشاره خواهيم کرد.اند که در زيکرده

 عرفناها قد الفاكهة هذه :قال ثم وأبا وفاكهة :المنبر على قال عمر أن أنس عن
گويـد:  انس مـی  ٢؛عمر يا التكلف لهو هذا إن فقال نفسه إلى رجع ثم األب فما

سـپس گفـت: همانـا فاکهـه را     » ة وابـا وفاکهـ «همانا عمر بن خطـاب در منبـر گفـت:    

                                                 
هـا نيـز   البته ابن حجر از عبد بن حميد و ابونعيم نيز نقل کرده کـه آن  ؛۳۲۷، ص ۳طبقات الکبری، ج . ١ 

  .۲۲۱، ص ۱۳اند؛ فتح الباری، ج اين خبر را با سند بخاری کامل نقل کرده
؛ طبقـات الکبـری،   ۳۴۹، ص ۳ج  ؛ تفسير عبـدالرزاق، ۳۰۱۰۵، ح ۱۳۶، ص ۶شيبه، ج مصنف ابن ابی.  ٢
از طريـق پـنج    ۷۷و  ۷۵، ص ۳۰؛ تفسـير طبـری، ج   ۲۵۴، ص ۲فضائل القرآن ابوعبيد، ج  ؛۳۲۷، ص ۳ج

  .۲۲۱، ص ۱۳؛ فتح الباری، ج ۳۸۹۷، ح ۲نفر از تابعين از انس. المستدرک علی الصحيحين، ج 
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خطـاب نمـود و گفـت:    سپس بـر خـودش    چيست؟» اب«ختيم که چه است پس شنا
  لّف است ای عمر!.همانا اين همان تک

دقـت  انـد.  حاکم و ذهبی سند روايت زهری از انـس را بـه شـرط شـيخين صـحيح دانسـته      
در شرح اين حديث با اشاره به تصرف بخاری » فتح الباری«داشته باشيم که ابن حجر در 

کامـل نقـل    سانيد فراوانی از مصادر مختلف ذکر کرده کـه ايـن خبـر را   ا ،نسبت اين خبر
  گونه با دستکاری نقل نکرده است.اند و جز بخاری کسی اين خبر را اينکرده

  لزوم مسح بر پاپنهان كردن  وتحريف  وبخارى . ۲۲
لنزال بن ا قال سمعت حدثنا ابوداود قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبدالملك بن الميسرة

صلى علي الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت : سبرة يقول
مسح على رأسه والعصر ثم اتى بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه 

هم قيام وان ناسا يكرهون ان يشربوا : قالوقائم  وهورجليه ثم قام فشرب فضل الماء و
در رحبه نماز ظهر  Αعلی : گويدره مینزال بن سب ١؛ فعل الذي فعلت 6رسول اهللا  رأيتو

، كه زمان نماز عصر فرا رسيدبرطرف كردن حوائج مردم نشست تا اين راىسپس ب، را خواند
و بر  دستانش را شست وصورت  وحضرت يك كف آب ريخت  وردند آو پس ظرف آبی

خی مردم همانا بر: فرمود ورا نوشيد  وآب وضو بقيه پاهايش مسح كشيد؟ سپس بلند شد  وسر 
ای عمل كرد همين گونه 6ديدم كه پيامبر  و مناز نوشيدن آب در حال ايستاده كراهت دارند 

بعد از اتمام  Αاند اميرالمؤمنين (در نقل طبری كه ديگران نيز آن را وارد كرده. كه من كردم
  .»بدعت ايجاد كرده است وت كه در وضكسی اس ءاين وضو«: فرمودند ووض

 ودو هر اند كرده وهب بن جرير از شعبه روايت ولفظ مذكور ابوداود طيالسی حديث فوق را با 
  كه ابن كثير سند طبری را خيلی خوب خوانده است.افا بر ايناين سند كامال صحيح است مض

                                                 
 .٢٤، ص ٢كثير، ج ؛ تفسير ابن ١٥٢، ص ٦؛ تفسير طبری، ج ١٣٩، ح ٢٢. مسند طيالسی، ١
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باز متن و يا زده  دست به تحريف آشكار متن اين حديث به احتمال زيادولی امام بخاری 
  : كاری روشن انجام داده استاين شكل يك پنهان و بهكرده  وارد شحريف شده را در صحيحت

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن 
على انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صالة العصر 

قائم  وقام فشرب فضله وه ثم اتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم
كه مالحظه چنان ١. صنع مثل ما صنعت 6النبي ن او ان ناسا يكرهون الشرب قائما : ثم قال
» مسح«در نقل خود به جای  ولی بخاری، متن حديث نيز همان متن وكنيد سند همان سند می
را  6 اکرم سنت پيامبر و Αاز جانب اميرالمؤمنين ومسح بر پا در وض گونهاين  و بهقرار داده » ذكر«

  .صحيحش پنهان نموده است یهاز خوانند
بن مرزق (شايد عمار بن رزيق باشد) عمرو در روايت «: گويدابن حجر در شرح اين حديث می

اين روشن و از آمده است » پاهايش را مسح نمود وسر ، دستانش را شست وصورت «نزد اسماعيلی 
   ٢. بوده است» مسح» «ذكر«به جای شود كه روايت بخاری نيز در اصل می

سعی بر پنهان نمودن  وکاری کرده شود که بخاری در اين حديث نيز دستپس روشن می
  حقايق نموده است.

  جمع بين صالتين در حضراز وتحريف ج وبخارى . ٢٣
  بن دينار از جابر بن يزيد از ابن عباس روايت کرده که گفت: عمرو 

 ٣ة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛صلى بالمدين 6أن رسول اهللا

                                                 
 ، كتاب االشربة، باب: الشرب قائما.٥٦١٦، ح ٢٤٨،ص  ٦. صحيح بخاری، ج ١

 . ٧١، ص ١٠. فتح الباری، ج ٢

، ٤٨٩، ص١قصرها، باب الجمع بين الصالتين في الحضر، ج  . صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين و ٣
، ٤؛ صـحيح ابـن حبـان، ج    ٣٨٢ح ، ١٥٧، ص ١؛ سنن الکبری نسائی، ج ٣٤١؛ مسند طيالسی، ص ٧٠٥ح
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نمـاز) ظهـر    وهشـت رکعـت (بـا جمـع بـين د     ودر مدينه هفت رکعـت   6مانا پيامبر ه
   عشاء را خواند.ومغرب وعصر و

مـورد   ودر صـحيحش وارد کـرده، ولـی در هـر د    دو مورد بخاری اين حديث را در 
  :خواهيم شدزير با آن آشنا کاری کرده است که در پنهان وتصرف  واضافه  وحذف 
۱ نعمرو . ع    النَّبِـى ـاسٍ أَنبـنِ عنِ ابع دنِ زَيابِرِ بج نينَارٍ عنِ دصَـلَّى   6ب

بِالْمدينَة سبعا وثَمانِيا الظُّهر والْعصْر، والْمغْرِب والْعشَاَء. فَقَالَ أَيوب لَعلَّه فـى  
هشـت رکعـت نمـاز را    ودر مدينـه هفـت رکعـت     6پيـامبر   ١رة. قَالَ عسى؛لَيلَة مطي

بـارانی چنـين کـرد. گفـت:      زيـاد  (جمع کرده خواند)... . ايوب گفت: شايد در شب
  شايد.

 انـد، در اين خبر بخاری به اين واقعيـت کـه ايـن نمـاز را حضـرت در مدينـه خوانـده       
بوده اسـت،   زياد در حال بارش باران عملتصريح کرده، ولی مشکوک قرار داده که اين 

 ثانيـا:  چه کسـی چنـين سـؤال را کـرده اسـت.     و از بيان نکرده که ايوب کيست اوال: ولی 
چنـين  او  جـز  و کسـی بخاری از خود برای اين حـديث چنـين تـوجيهی را اضـافه کـرده      

د يوب چنين سخنی را گفته باشـ اثالثا: فرضا که  نکرده است.اضافه  چيزی را در اين خبر
را مشکوک نموده است؛ زيرا  6چه ارزشی دارد که بخاری به اين شکل سنت پيامبر اکرم

بلکه زمان ابن  6که زمان پيامبر اکرمايوب به احتمال زياد ايوب سختيانی است که نه اين
  عباس را نيز درک نکرده است. 

ل نـزد  است: ايـن عمـ   و گفتهکاری بخاری اشاره کرده نيز به اين دست وهابی البانی
کـه از ابـن عبـاس     »صحيح مسـلم «اين احتمال را حديث  و همچنينجايز نيست  ماهل عل

جمـع بـين دو نمـاز در    تصـريح دارد کـه   در آن ابـن عبـاس   کند؛ زيرا نقل کرده باطل می
                                                                                                                            

  .١٣٧، ص ١٢؛ معجم الکبير، ج ٤٧٤ص
 .٥٤٣. صحيح بخاری، کتاب مواقيت الصالة، باب: تأخير الظهر الى العصر، ح  ١
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  ١ علت بوده است. باران و در غير خوف ومدينه 
در «ن عبـارت  جـای آ  و بـه . بخاری در نقل دوم، آن زياده مزعـوم را ذکـر نکـرده    ۲
  را از حديث حذف کرده است:» مدينه
 6ن دينَارٍ قَالَ سمعتُ جابِر بن زَيد عنِ ابنِ عباسٍ قَـالَ صَـلَّى النَّبِـى    ب مروع

هشـت رکعـت نمـاز را جمـع     وهفت رکعـت   6پيامبر  ٢سبعا جميعا وثَمانِيا جميعا؛
  کرده خواند. 

کـاری در  دسـت و چنـين   ر را جز بخـاری کسـی انجـام نـداده    تحريف در خب واين د
کنـد کـه   لش وانمود مـی او کنيد بخاری در نقلکه مالحظه میحديث نکرده است. چنان

کنـد کـه آن   نقل دوم وانمود میو در بوده زياد نماز در مدينه در حال باران  وجمع بين د
های جابر بن زيـد از ابـن   نقلکه در تمام حال آن وحضر نبوده است و در جمع در مدينه 

غير خـوف  و در اين نماز را در مدينه  6ها وارد شده که پيامبر اکرم عباس در تمام کتاب
  اند. علتی خوانده و

ف در صـحيحش  يـ نـوع تحر  واحمد بن حنبل حديث مورد بحث را که بخـاری بـا د  
  وارد کرده چنين روايت کرده است:

 6يد عن بن عباس قال: جمع رسول اهللا شعبة ثنا قتادة قال سمعت جابر بن ز
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف وال مطر قيل البن 

بـين نمـاز ظهـر     6 پيـامبر  ٣أراد إلى ذلك قال أراد ان ال يحرج أمته؛ و ما عباس 
بـاران، جمـع کـرده     و نـه عشاء در مدينه در حالی که نه خوف بـود  ومغرب وعصر و

چنين کردند؟ گفت: خواستند برای  6به ابن عباس گفته شد: چرا حضرت خواندند. 
                                                 

 .٣٢١، صى. تمام المنة البان ١

 .٥٦٢. صحيح بخاری، کتاب مواقيت الصالة، باب: وقت المغرب، ح  ٢

  .٥٧٩، ح ٣٦، ص ٣ء الغليل، ج ؛ اروا١٩٥٣، ح ٢٢٣، ص ١مسند احمد، ج  ٣
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  امتشان سختی پيش نيايد. 
  اند. ارنؤوط سند اين حديث را به شرط شيخين صحيح دانسته و شعيبالبانی 

نيـز از طريـق سـعيد بـن جبيـر از ابـن       و ديگـران  البته اين حديث به اين معنا را مسـلم  
هفت حديث در اين موضوع در صحيحش روايت کـرده   و مسلماند عباس روايت کرده

 ونمـاز در حضـر    ومسـعود نيـز جمـع بـين د     و ابـن از جابر، ابوهريره، ابن عمر  و همچنين
بدون هيچ عذری وارد شده است. البته بايد دقت داشته باشيم کـه تمـام صـحاح جـز ابـن      

اند که روايت کرده به اين معنا حديث» االم«شافعی در  ومالک در موطأ  و همچنينماجه 
  ها نيست.ديگر نياز به ذکر آن

  پنهان نمودن متهم بودن ابوهريره. ٢٤
أال يعجبك أبوهريره جاء فجلس إلى جانب حجرتي : عن عائشة أنها قالت

كنت أسبح فقام قبل أن أقضي ويسمعني ذلك  6يحدث عن رسول اهللا 
رد الحديث لم يكن يس 6أدركته لرددت عليه إن رسول اهللا  ولوسبحتي 
 وكنی از ابوهريره كه آمد آيا تعجب نمی: گويدالمؤمنين عائشه مىام ١؛كسردكم

صدايش را  و 6كرد به نقل حديث از پيامبر و شروع كنار حجره (منزل) من نشست 
كه نمازم را تمام كنم قبل از اين ومشغول نماز بودم  و منكرد كه من بشنوم بلند می

دادم كه همانا پيامبر كردم قطعاً پاسخش را میرا درك میو او اگر ، رفت وبلند شد 
  كرد. نمیبازگو مانند شما زياد حديث  6

ت يره روايح به اسم ابوهربا تصري گونهمحدثين اين حديث را بدون تحريف همين

                                                 
؛ مسند ٢٤٩٣، ح ١٩٤٠، ص ٤. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابوهريره، ج ١

  ، وديگران.٢٥٢٧٩و ٢٤٩٠٩، ح١١٨، ص ٦احمد، ج 
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اسم ابوهريره را مبهم قرار داده تا از اين طريق متهم بودن  ١بخاریاند، ولی کرده
  نمايد. ىالمؤمنين عائشه را مخفمابوهريره نزد ا

  ی در مورد خليفه سومگر امام بخاركارى ديپنهان. ٢٥
فقال أترون أني  ؟قيل له: أال تدخل على عثمان فتكلمه: عن أسامة بن زيد قال
واهللا لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا ال ؟ ال أكلمه إال أسمعكم

أقول ألحد يكون علي أميرا إنه خير النـاس   من فتحه والاول  أحب أن أكون
يقول يؤتى بالرجل يوم القيامـة فيلقـى فـي النـار      6بعدما سمعت رسول اهللا 

فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار 
فيقـول  ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عـن المنكـر  ؟ فيقولون يا فالن مالك

: به اسامه گفتند ٢ت آمر بالمعروف وال آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه؛ بلى قد كن
هاى خالفش دست صحبت کنی (تا از عملاو  شوی تا باا به نزد عثمان داخل نمیآي

صـحبت  او  د که مـن تنهـا در حضـور شـما بـا     يکنگفت: شما گمان میكشد). اسامه 
تـذکر  او  بـه  ودم (ی صـحبت کـر  يدر تنهـا او  خواهم کـرد؟ بـه خـدا سـوگند مـن بـا      

  .  ...دادم)
اسـم عثمـان    وهـر د و در حش وارد کرده از صحيدو مورد حديث را در اين بخاری 

رفتـی  اگر به نزد فالنی می: به اسامه گفتند«: گفته استاول  بار. را حذف کرده است
ـ  «دومـی:  و در » کردیصحبت میاو و با    صـحبت  ايـن  ا بـا  به اسامه گفتند کـه آي

                                                 
  .٣٥٦٨، ح ١٣٠٧، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: صفة النبي، ج ١
ق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله وينهى عن المنكر . صحيح مسلم، كتاب كتاب الزهد والرقائ٢

  .٢١٨٣٢، ح ٢٠٥، ص ٥. مسند احمد، ج ٢٩٨٩، ح ٢٢٩٠، ص ٤ويفعله، ج
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مشـخص   وفه سوم عثمـان بـن عفـان را مخفـی قـرار داده      اسم خلي گونهاينو ١»؟کنینمی
فـه  تـا مـردم متوجـه اعمـال خـالف خلي     ، چه کسی است» هذا«و» فالن«ونکرده که منظور 

  سوم نشوند.

  نساء متعهاز طيبات بودن بخارى و پنهان کردن . ٢٦
 لنـا  لـيس  6 اهللا رسول مع نغزو كنا: يقول عبداهللا سمعت قال قيس عن إسماعيل عن
 إلـى  بـالثوب  المرأة ننكح أن لنا رخص ثم ذلك عن فنهانا ؟ نستخصى أال فقلنا نساء
 تعتدوا وال لكم اهللا أحل ما طيبات تحرموا ال آمنوا الذين أيها يا{  عبداهللا قرأ ثم أجل
گفـت: همـراه   ابـن مسـعود مـى    ٢ ؛] ٨٧ اآلية/  المائدة/  ٥} [  المعتدين يحب ال اهللا إن

ان) حضـور نداشـتند   رسـ در حالى كه همراه ما زنـان (هم  کرديمدر غزوه شرکت می 6پيامبر 
ما را از اين کار نهی کرد و سپس  6بريم؟ پيامبر آيا وسيله شهوت خود را از بين بگفتيم: لذا 

به ما اجازه داد تا زنی را در عوض يک پيراهن برای مدت معين نکـاح کنـيم. سـپس عبـد اهللا     
ايد! چيزهاى پاكيزه را كه خداونـد  اى كسانى كه ايمان آوردهکـرد:  اين آيه را تالوت 

حرام نكنيد! و از حد، تجـاوز ننماييـد! زيـرا خداونـد      براى شما حالل كرده است،
  .داردمتجاوزان را دوست نمى

حـازم از ابـن مسـعود    خالد از قيس بن ابـى اين حديث را در تمام كتب اسماعيل بن ابى
 بـن  عبـداهللا ابـن عيينـه،   عيل اين حديث را با لفظ و متن كامل جريـر،  روايت كرده و از اسما

اند، ولى بخـارى در ايـن حـديث    و وليد بن قاسم بن وليد روايت كرده بشر ابنو  وكيع ،نمير

                                                 
  .٧٠٩٨و ٣٢٦٧، ح ١١٩١، ص ٣. صحيح بخارى، كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وانها مخلوقة، ج ١
؛ شرح معانى ١٤٠٤٨، ح ٥٠٦، ص ٧؛ مصنف عبدالرزاق، ج ١٤٠٤، ح ١٠٢٢، ص ٢صحيح مسلم، ج  .٢

  ؛٤١٤٢، ح ٤٤٤، ص ٩؛ صحيح ابن حبان، ج ٢٤، ص ٣اآلثار طحاوى، ج 
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. نکاح موقت بودن اين ازدواج را يعنی عبـارت  ۱و واقعيت را حذف کرده است:  عبارتدو 
 ثـم » (سپس عبد اهللا قرائـت کـرد  «ابن مسعود را از . اسم ۲) را حذف کرده است. الی اجل(

  .حذف کرده است )عبداهللا قرأ
از اسماعيل از طريـق جريـر    را کاری بخاری در حالی است که او اين حديثاين پنهان

که در روايت دوم مسلم و نسائی و ابن حبان نيز راوی اين حديث از روايت کرده و حال آن
شـود  از اين جا نيز ثابـت مـی   را کامل روايت کرده است.حديث  او جرير است و ,اسماعيل

   که بخاری دست از امانتداری برداشته و اين دو عبارت را از حديث حذف کرده است.
  اما متن بخارى:

 نَـا فَنَها نَستَخْصـى  أَالَ فَقُلْنَا شَىٌء لَنَا ولَيس 6 اللَّه رسولِ مع نَغْزُو كُنَّا اللَّه عبد قَالَ
نع كذَل خَّصَ ثُملَنَا ر أَن حأَةَ نَنْكربِ الْمبِالثَّو ، أَ ثُمنَا قَرلَيا(  عا يهأَي يننُوا الَّذآم 
   ١ .)الْمعتَدين يحب الَ اللَّه إِن تَعتَدوا والَ لَكُم اللَّه أَحلَّ ما طَيبات تُحرموا الَ

چنـين  تصريح است بر جـواز متعـه و هم  را حذف كرده  آن بخارىدو عبارتى كه در اين 
-و از نعمتشود میی مبارکه شامل اين آيهتحريم نشده و اعتقاد ابن مسعود بر اين که متعه 

. دقت داشته باشـيم کـه ايـن حـديث را ابـن مسـعود پـس از        های پاکيزه خداوند متعال است
اگر تحريمی صورت گرفتـه بـود بيـان ايـن داسـتان بـدون        بيان کرده و 6حيات پيامبر اکرم 

ترين دليل ی مذکور دانستن متعه روشناشاره به تحريم خالف است و همچنين مشمول آيه
  خواهد بود.از ديدگاه ابن مسعود  6بر عدم تحريم متعه توسط پيامبر اکرم 

  شرب خمر وقدامه بن مظعون بدری . ٢٧
كان أبوه شهد بدرا أن عمر بن و ابن عامر بن ربيعة أخبرني عبد اهللا: عن الزهري قال

                                                 
   .والْخصَاء التَّبتُّلِ من يكْره ما بابكتاب النكاح، ، ٥٠٧٥صحيح بخارى، ح  .١
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خال عبداهللا بن  وهوالخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وكان شهد بدرا 
در بدر و او عمر بن خطاب قدامه بن مظعون را حاكم بحرين قرار داد ... ١؛ حفصةوعمر 

  عمر است. و ابندائی حفصه و او حضور داشت 
آن را حذف كرده است كه ما تنها ادامه آن را در زير ذكر  و بخاریادامه دارد كه خبر حال آن

  : كنيممی
إن قدامة  !يا أمير المؤمنين: ...فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال

من : لقد رأيت حدا من حدود اهللا حقا علي أن أرفعه إليك فقال عمروشرب فسكر 
لم أره يشرب ولكني : قال؟ بم تشهد: رة فدعا أباهريرة فقالهريوأب :قال؟ يشهد معك

همانا قدامه ، ای اميرالمؤمنينو گفت: مد جارود از بحرين به مدينه آ... ٢؛ رأيته سكران...
؟ دهدشهادت می وچه كسی همراه ت: گفت بن خطاب . عمر گشت... مستوشراب نوشيد 

را ديدم كه مست او  ولی، را نديدمو ا من شراب خوردن :ابوهريره. ابوهريره گفت: گفت
   ... .بود

  خمر  وسمره بن جندب . ٢٨
سمرة ألم يعلم ان  قاتل اهللا: بلغ عمر ان سمرة باع خمرا فقال: عن ابن عباس قال

ابن عباس  ٣؛ لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها: قال 6رسول اهللا 
خدا سمره را : پس گفت، ن جندب خمر فروخته استبه عمر خبر رسيد كه سمره ب: گويدمی

                                                 
  .٤٠١١، ح ١٤٧٣، ص ٤. صحيح بخاری، كتاب المغازي، باب: شهود المالئكة بدرا، ج ١
؛ سنن الكبری ٦٨، ص ١؛ تاريخ الصغير بخاری، ج ١٧٠٧٦، ح ٢٤٠، ص ٩عبدالرزاق، ج  . مصنف٢

  . ٣٢٣، ص ٥؛ االصابه، ج ٣١٥، ص ٨بيهقی، ج 
، ١٢٠٧، ص٣. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واالصنام، ج ٣
  . ١٧٠، ح ٢٥ص ، ١مسند احمد، ج ؛ ١٥، ح ١٧، ص ١مسند حميدى، ج ؛ ١٥٨٢ح
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ها پيه حرام كرده بر آن، خداوند يهود را لعنت كند: فرمود 6داند كه پيامبر مگر نمی، بكشد
  فروختند. ون را آب كردند ها آآن ولی، شد

برده  ربه كا» قاتل اهللا فالنا«و» فالنا«جای آن  و بهامام بخاری در اين خبر اسم سمره را حذف كرده 
   ١است. 

اند و تنها البته اين خبر را نيز محدثين فراوان از شيوخ و اساتيد بخارى كامل روايت كرده
. بخاری در روايت اول خبر را از حميدی روايت کرده و حال چنين عمل زده استبخارى دست به 

  که حميدی خبر را در مسندش با تصريح به اسم سمره روايت کرده است!آن

  خمر  وعمر  وابوبكر ، نشيخي. ٢٩
كالم نب قَالَ أَنَس :مى تُسذَا الَّذه كُميخفَض رغَي رلَنَا خَم ا كَانيخَ.  ونهمالْفَض

هلْ بلَغَكُم و: فَإِنِّى لَقَائم أَسقى أَبا طَلْحةَ وفُالَنًا وفُالَنًا إِذْ جاَء رجلٌ فَقَالَ
رو ما : افَقَالُو؟ الْخَبقَالُوا: قَالَ؟ ذَاك .رالْخَم تمرح : .ا أَنَسالَلَ يالْق هذه رِقأَه
ما شرابی : گويدانس می ٢ ؛الَ راجعوها بعد خَبرِ الرجلِوفَما سأَلُوا عنْها : قَالَ

ودم گزاريد نداشتيم. من ايستاده بغير از همين فضيخی كه شما اسمش را فضيخ می
آيا خبر به شما و گفت: پس مردی آمد ، دادمفالنی را خمر میوفالن وابوطلحه  و

  دور بريز اين را ای انس.: خمر حرام شد. گفتند: گفت؟ چه خبری: گفتند؟ رسيد
  اندبخاری در سه نقل ديگر برخی از افرادی را كه در اين داستان حضور داشته

نفری را كه انس  ودر خبر فوق اسم د ولی، با صراحت اسمشان را ذكر كرده است 
مؤرخين در  واسالمی محدثين فراوان مبهم گذاشته است. در اخبار ، تصريح نموده

                                                 
 و ٢٢٢٣ ، ح٧٧٤، ص ٢. صحيح بخاری، كتاب البيوع، باب: ال يذاب شحم الميتة وال يباع ودكه، ج ١ 

٣٤٦٠.  
  .٤٦١٧انها الخمر والميسير واالنصاب واالزالم، ح «. صحيح بخاری، كتاب التفسير، باب: قوله: ٢ 
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و يا اند قرار گرفته 6مواردی برای پنهان ماندن اسامی افرادی كه مورد لعن پيامبر اكرم 
. در اين اندشتهمبهم گذا، را اندسخنان زشتی گفتهو يا در برابر امر آن حضرت نافرمانی 

دوم هستند، زيرا در اخبار  واول  خليفه، فالنومنظور از فالن دالئل متعدد خبر نيز با 
اند. ما نيز در منزل ابوطلحه در اين نشست حضور داشته وديگر ثابت شده است كه آن د

مختصرا به اخباری كه به ، پس از اشاره به اخباری كه بخاری برخی اسامی را ذكر كرده
  اشاره خواهيم نمود.، اندعمر در اين قضيه تصريح كرده ور ابوبكر حضو

كُنْتُ أَسقى أَبا عبيدةَ وأَبا طَلْحةَ وأُبى بن كَعبٍ من : عن أَنَسِ بنِ مالك قَالَ
يخِ زَهفَقَالَ وفَض آت ماَءهرٍ فَجتَمتْ. فَقَالَ: ومرح قَد رالْخَم إِن ا وأَبي ةَ قُمطَلْح

ابی بن وابوطلحه ، به ابوعبيده (بن جراح): انس گفت ١؛أَنَس فَأَهرِقْها. فَأَهرقْتُها
همانا خمر : ها گفتآن و بهپس شخصی آمد ، دادمكعب از فضيخ خرما (خمر) می
  . ختميردور  س منپ ،بريزر وآن را د: حرام شد. ابوطلحه به انس گفت

إِنِّى َألسقى أَبا طَلْحةَ وأَبا دجانَةَ وسهيلَ ابن الْبيضَاِء خَليطَ بسرٍ : قَالَ عن أَنَسٍ
وإِنَّـا نَعـدها يومئـذ    ، فَقَذَفْتُها وأَنَا ساقيهِم وأَصْـغَرهم ، تَمرٍ إِذْ حرمت الْخَمرو

رسهيل بن بيضاء را از آب مخلـوط  وبودجانه اومن ابوطلحه : گويدانس می ٢ ؛الْخَم
پـس آن را دور ريخـتم.   ، دادم زمانی كه خمر حرام شـد خرما خمر می غوره وخرما 

  دانستيم. آن روز آن را خمر میو ما ترينشان بودم كوچك وها من ساقی آن
ها را اسم آن وكنيد بخاری به اسامی اين افراد تصريح كرده كه مالحظه میچنان

را در روايتى كه ذكر كرديم مبهم قرار داده دو نفر ولی اسم آن ، م قرار نداده استمبه

                                                 
  .٧٢٥٣و ٥٥٨٢البسر والتمر، ح . صحيح بخاری، كتاب االشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من ١ 
  .٥٦٠٠. صحيح بخاری، كتاب االشربة، باب: من رأی ان ال يخلط البسر والتمر، ح ٢ 
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تر از نظر بخاری زيرا كسی با اهميت، تواند باشدعمر نمى وكسى جز ابوبكر  وكه آن د
  .ها را مبهم قرار دهددر اين نشست حضور نداشته كه اسم آن واز آن د

كه امام بخاری اين خبر را بدون تصـريح بـه    قبل از هر چيزی بايد توجه داشته باشيد

تنهـا در   و همچنـين  ١نيـز روايـت كـرده اسـت    » صحيحش«در جايهای ديگر ، اسامی
عبـدالعزيز بـن   ، قتـاده ، سـليمان بـن طرخـان   ، صحيح بخاری اين خبـر را ثابـت بنـانی   

  اند.طلحه از انس روايت كردهاسحاق بن عبداهللا بن ابیوصهيب 
ابن مردويه با سند نظيف (صحيح) روايت : گويدديث میابن حجر در شرح اين ح

اند. سپس ابن حجر با سند ديگر جا حضور داشتهعمر نيز در آن وكرده است كه ابوبكر 
ها مردی بين آنو در ها بودم من ساقی آن«: از بزار نقل كرده است كه انس گفته است

. سپس  تحيي بالسالم ام بكر... :وقتی شراب نوشيد چنين شعری خواند، بود به نام ابوبكر
و در ذكر ابوبكر نيز خطا صورت نگرفته است ، ای ذكر عمربه قرينه: گويدابن حجر می

اند را به شرب خمر حضور داشته واين بيان اسم ده نفر از كسانی را كه در آن نشست با 

  ٢رديم.آو دست
آورده  ،»مردی«، وبكرولی به جای اب، طبری نيز شعر فوق را ضمن داستانی ذكر كرده

  ٣است.
  : گويدمی» االصابه«ابن حجر در 

                                                 
؛ كتاب التفسير، باب: ليس ٢٤٦٤. صحيح بخاری، كتاب المظالم، باب: صب الخمر في الطريق، ح ١ 
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؛ كتاب ٥٥٨٤و ٥٥٨٣؛ كتاب االشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، ح ٥٥٨٠ح

  . ٥٦٢٢االشربة، باب: خدمة الصغار الكبار، ح 
  .٣٠، ص ١٠. فتح الباری، ج ٢ 
  سوره مائده.  ٩١، ذيل آيه ٣٩٢ص  ،٢. تفسير طبری، ج ٣ 
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بكر الخمر وبإسناده عن أبي القموص قال: شرب أب» مكة«وأخرج الفاكهي في كتاب 
؟ * وهل لي بعد قومك من سالم في الجاهلية فأنشأ يقول: تحيي أم بكر بالسالم

مر وكان مع أبي بكر فلما فقام يجر إزاره حتى دخل فتلقاه ع 6األبيات فبلغ رسول اهللا 
واهللا ال يلج لنا رأسا أبدا  6نظر إلى وجهه محمرا قال: نعوذ باهللا من غضب رسول اهللا 

ابوبكر در : فاكهی از ابوالقموص چنين نقل كرده است ١ ؛من حرمها على نفسهاول  فكان
 * وهل لي بعد قومك تحيي أم بكر بالسالم: سپس چنين شعر گفت، جاهليت خمر نوشيد

و با عمر كه همراه ابوبكر بود  وپس حضرت با عجله آمدند ، رسيد 6خبر به پيامبر من سالم. 
پس وقتی به چهره حضرت نگاه كرد ديد كه از شدت (غضب) سرخ ، مواجه شد 6پيامبر 
  .  بريم از غضب رسولش...به خدا پناه می: پس گفت، گشته

. ابن حجر در ١: يف صورت گرفته استكنيد چند نوع تحردر اين خبر چنان كه مالحظه می
و در همين خبر را نقل كرده » فتح الباری«. در ٢را اضافه كرده است. » زمان جاهليت«در » االصابه«

در مورد خبر ابن » فتح الباری«. باز در ٣خمر نوشيد. ، قبل از تحريم خمر، ابوبكر: متن آن گفته است
غلط است. سپس از بزار شاهد ديگری نقل كرده  ور منك، با وجود نظافت سندش: گويدمردويه می
غلطی  وقحافه است شود كه ابوبكر همان ابوبكر بن ابیبه قرينه ذكر عمر روشن می: است و گفته

  صورت نگرفته است.
آن و در اين خبر را تحريف كرده ، توانسته است گونهكنيد كه هر كه هرمالحظه می

  خره اعتراف به واقعيت كرده است.ولی باال، پنهانكاری انجام داده است
و شويم كه قبل از نزول اين آيه كه آخرين آيه در مورد تحريم خمر است همچنين يادآور می

                                                 
 ٦٦؛ نوادر األصول، ص  ٢٠١، ص ٧؛ فتح الباری، ج ٩٦٣٧، رقم ٣٩ ، ص٧. االصابه ابن حجر، ج ١

  فقال: هومما تنكره القلوب. از فاكهى ولى تحريف كرده وقبل از تحريم ذكر كرده است. 
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را دارای گناه و آن نوشيدن آن مذمت شده  وشراب ، آيه ديگر ودر د ١، سوره مائده قرار دارددر 
  بزرگ خوانده است. 

الميسر قل فيهما اثم ويسألونك عن الخمر ه بقره (وقتی سور: المؤمنين عائشه گفته استام
از آن نهی  6پيامبر  و) نازل شد تحريم خمر نازل شد اثمهما اكبر من نفعهماومنافع للناس وكبير 

  ائل هجرت نازل شده است.)او (اين آيه در ٢فرمودند. 
نيز  . عطاب آن را با شواهدش حسن دانسته استعيش ٣گفته است. ابوهريره نيز همين سخن را 

  ٤اين سخن را گفته است. 
چ در تحريم خمر هيو اگر  خمر را حرام كرده است، اين آيه: جصاص حنفی نيز گفته است

در آن  وبگ«: كرد به دليل اين قول خداوند كه فرموداين آيه كفايت می، شدای جز آن نازل نمیآيه
   ٥ »گناه بزرگ است. واثم ، دو

را » اثم«كه مكی است قبل از نزول آيه فوق » ٣٣اعراف «ه همچنين خداوند متعال در سور
: فرمايدآيه سوره بقره مالحظه كرديد كه خداوند متعال در مورد خمر میو در حرام معرفی فرموده 

: اندفرموده 6در احاديث وارد شده است كه پيامبر اكرم  و همچنيناست.  »بزرگ اثم«در وی 

                                                 
 ١رسيالْمو را الْخَمنُواْ إِنَّمآم ينا الَّذها أَيي . اَألنصَابلِ ال ومع نم سرِج اَألزْالَمووهتَنِبفَاج طَانشَّي  لَّكُملَع

والْبغْضَاء في الْخَمرِ والْميسرِ ويصُدكُم عن ذكْرِ اللّه  تُفْلحون ؛إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ
 شراب وقمار وبتها وازالم (نوعى !ايدردهالصَّالَة فَهلْ أَنتُم منتَهون؛ اى كسانى كه ايمان آو وعنِ
خواهد به شيطان مى .عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويدو از آزمايى)، پليد بخت

دارد. آيا  نماز بازو از ايجاد كند، وشما را از ياد خدا  وسيله شراب وقمار، در ميان شما عداوت وكينه
   خوددارى خواهيد كرد؟

  . ٦٣، ص١٢؛ سبل الهدی والرشاد، ج٢٥٢، ص١؛ در المنثور، ج٤٤٥٧، رقم٣٥٣، ص٨بغداد، ج. تاريخ ٢ 
  . ٤٥٣، ص٣؛ در المنثور، ج ١٧٩، ص ٣؛ تفسير ابن كثير، ج ٨٦٠٥، ح ٣٥١، ص ٢. مسند احمد، ج ٣ 
  . ٣٦٠٢٢، ح ٢٧٣، ص ٧شيبه، ج . مصنف ابن ابی٤ 
  . ٣٨٠، ص ١. احكام القرآن جصاص، ج ٥ 
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اين  ١شرب خمر است. ، ها از آن نهی فرموداز عبادت بت چيزی كه مرا پساول  خداوند متعال
  اند.حديث را هفت نفر از صحابه روايت كرده

 بررسی آن وجا وارد ذكر در اينو ما است فراوان اخبار ، در مورد شرب خمر اين افراد
فراوان ولی اخبار ، نخواهيم شد. گرچه در مورد داستان مورد بحث سعی بر پنهانكاری شده است

  : دادندبرخی به شرب آن ادامه می، كند كه با وجود آگاهی از تحريم خمرتأييد می
اللهم بين لنا في الخمر : لما نزل تحريم الخمر قال: عن عمر بن الخطاب قال

يسألونك عن الخمر { بيانا شافيا فنزلت هذه اآلية التي في سورة البقرة
ت عليه فقال اللهم بين لنا والميسر قل فيهما إثم كبير} قال فدعى عمر فقرئ

يا أيها الذين آمنوا ال { في الخمر بيانا شافيا فنزلت اآلية التي في سورة النساء
إذا أقام الصالة نادى  6تقربوا الصالة وأنتم سكارى} فكان منادي رسول اهللا 

ان ال يقربن الصالة سكران فدعى عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في 
 يا فنزلت اآلية التي في المائدة فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغالخمر بيانا شاف

  عمر بن خطاب ٢؟؛ انتهينا انتهينا: فقال عمر: فهل أنتم منتهون} قال{
تحريم را بيان  6وقتی تحريم خمر نازل شد (يعنی وقتی پيامبر اكرم : گويدمی

يى هر آيهفرما.  تری نازلخدايا، برای ما در باره خمر بيان آشكار: فرمودند) گفت
يا ايها الذين آمنوا انما «اى آيه كهكرد تا اينين سخن را تكرار مىااو  شدنازل مى

الخمر والميسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
                                                 

، ٣عمال، ج ال؛ كنز ١٩٤، ص ١٠؛ سنن الكبری بيهقی، ج ٢٥١، ص ٨شيبه، ج بن ابی. مصنف ا١ 
  . ٨٣١٩و ٨٣١٥الی  ٨٣١٣ح
، ص ٥؛ سنن ترمذی، ج ٣٦٧٢، ح ٣٦٤، ص ٣داود، ج ؛ سنن ابی٣٧٨، ح ٥٣، ص ١. مسند احمد، ج ٢

، ص ٢؛ المستدرك علی الصحيحين، ج٥٥٤٠، ح ٢٨٦، ص ٨؛ سنن نسائی المجتبی، ج ٣٠٤٩، ح ٢٥٣
  .٢١٠، ص ٨؛ فتح الباری، ج ٣١٠١، ح ٣٠٥
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تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
دست : عمر گفت »عن الصالة فهل انتم منتهونو والميسر ويصدكم عن ذكر اهللا

   ای آخر نازل شد.كه آيهدست كشيديم. داستان ادامه پيدا كرد تا اين، كشيديم
در حاشـيه   و شـعيب نسـائی  وسند اين خبر را حاكم، ذهبی، البانی در حاشـيه ترمـذی   

حديث را ترمذی اين وگويد: علی بن مدينی حجر می و ابناند مسند احمد صحيح دانسته
خبر ديگر نيز با سند ديگر به همين معنا حديث نقل شده كـه سـند   و در اند. صحيح دانسته

  ١اند.صحيح دانستهو ذهبی آن را نيز حاكم 
كه در احاديث نيز (چنان 6شود كه پيامبر اكرم از اين حديث به روشنی استفاده می
باری كه آيه و هر نع نشد ولی عمر بن خطاب قا، گذشت) تحريم خمر را اعالم فرمودند

كه آيه سوره مائده نازل شد. خواست تا اينبيان روشنتر می وشد شد قانع نمینازل می
در فراوان خليفه به حسب ظاهر تسليم شد، زيرا اخبار ، وقتی آيه سوره مائده نازل شد

دهند كه خليفه سنت در آن اخبار چنين خبر می و اهلكتب اهل سنت وارد شده است 
در لحظه مرگ حتی بعد از ضربت خوردنش  ووم عمر بن خطاب در زمان خالفتش د

شود ای سوره مائده نيز به روشنی استفاده میكرده است. همچنين از آيهنيز نبيذ استعمال 
ی را از شرب خمر نهی فرموده امت اسالم، كه خداوند متعال در آيات قبل از آن نيز

يا نه. داريد دست برمى؛ يعنی باالخره شما »منتهون فهل انتم«: فرمايداست؛ زيرا می
دست  وولی برخى به راه خود ادامه دادند ، يعنی خداوند متعال از قبل نهی فرمود

  ! يا نه داريددست برمىباالخره شما : فرمايدلذا می وبرنداشتند 
  ديگر: نمونهچند 

  اند:ابراهيم نخعی گفته وعلقمه  وسعيد 
شراب عمر فجلده عمر الحد فقال األعرابي: إنما شربت من  إن أعرابيا شرب من

                                                 
  .٧٢٢٤، ح ١٥٩، ص ٤. المستدرك علی الصحيحين، ج ١
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شرابك. فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال: من رابه شرابه شئ فليكسره 
حد جاری نمود. آن اعرابی او  عمر بر واعرابی از شراب عمر بن خطاب نوشيد  ١؛ بالماء
را با آب شكست سپس از آن و آن  نوشيدم. عمر شراب را طلبيد ومن كه از شراب ت: گفت

   »ديد آن را با آب بشكند.اگر كسی در شرابش چيز ناپسندی و گفت: نوشيد 
  .استصحيح  اين خبر سند

وعن اسماعيل: إن رجال عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر 
ق مدينه از مردی در طري ٢؛ جعه عمر بالماء فشرب منهاو فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم

مست شد، عمر بن خطاب وی را  وشرابی كه برای عمر بن خطاب درست كرده بودند نوشيد 
حد (شارب الخمر را) جاری نمود سپس او  به حال خودش گذاشت تا به خود آمد سپس بر

  سند اين خبر صحيح است. »آن نوشيد.و از عمر با آب مخلوط كرد را آن شراب 
يد بن ذوحدان نقل كرده كه مردی از شراب عمر بن خطاب داستان از سع وعامر شعبی د

من : در مقام بيان عذر خود گفتاو  ردندوآ را به نزدشاو  و واستعمر خ .مست گشت ونوشيد 
حد او  زد (به را او پس، زنممی به خاطر مست شدنتو را خوردم. خليفه گفت: من  واز شراب ت

  ٣جاری نمود). 
مسعار البطن وأشرب هذا النبيذ او  معجار البطن مجاهد عن عمر قال: إني رجل 

نبيذ و اين عمر بن خطاب گفته است: من مرد شكم بزرگی هستم  ٤الشديد فيسهل بطن؛ 
  سند اين خبر صحيح است..» هموار شود ونوشم تا شكم صاف (شراب) شديد را می

                                                 
  . ٤١٦، ص ٣؛ عقد الفريد، ج ٥٨١، ص ٢. احكام القرآن جصاص، ج ١ 
، با سند ٩٩١، ح ٢٧، ص ٣؛ كتاب اآلثار ابويوسف، ج ١٧٠١٥، ح ٢٢٤، ص ٩. مصنف عبدرزاق، ج ٢

  . ١٣٧٧٩، ح ٥١٧، ص ٥؛ كنز العمال، ج ١٦٢، ص ٤ صحيح ديگر؛ نصب الراية، ج
  ؛. ٥٩٨٥و ٥٩٨٤، ح ٢١٨، ص ٤. شرح معانی اآلثار طحاوی، ج ٣
  . ١٣٧٧٣، ح ٥؛ كنز العمال، ج ٤٨٧، ص٥شيبه، ج . مصنف ابن ابی٤ 
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ضربت  زمانی كه عمر؛ شهدت عمر حين طعن أتي بنبيذ شديد فشربه: بن ميمونعمرو 
   ١»پس آن را نوشيد.، شدآورده  نبيذ شديداو  و براى خورد من شاهد بودم

 ٢؛يتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماءعن أبي رافع: إن عمر بن الخطاب قال: إذا خش
  »عمر بن خطاب گفت: اگر از شدت نبيذ بترسيد آن را با آب بشكنيد.: گويدابورافع می
از  خواب بن جبيروعمرو يد بن ثابت، انس، جابر، ابن عمر، ابن المؤمنين عائشه، زابن عباس، ام

  :اند كه حضرت فرمودندروايت كرده 6پيامبر اكرم 
   ٣.» هر چه زيادش مست بكند كمش نيز حرام است؛ ما أسكر كثيره فقليله حرام« 

و جاء تحريم الخمر في آية سورة المائدة قليلها وكثيرها ما أسكر منها : قتادة گفته است
زيادش نازل شد چه آن مست  وای سوره مائده كمش تحريم خمر در آيه ٤؛لم يسكرما 
  » مست نكند.و چه  بكند

قال محمود بن لبيد األنصاري: إن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل 
الشام وباء األرض وثقلها وقالوا: ال يصلحنا إال هذا الشراب فقال عمر: اشربوا هذا 

لوا: ال يصلحنا العسل فقال رجل من أهل األرض: هل لك أن نجعل لك من العسل قا
هذا الشراب شيئا ال يسكر؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا 
به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال: هذا الطالء هذا مثل 

ه عبادة بن الصامت: أحللتها واهللا فقال عمر: طالء اإلبل فأمرهم عمر أن يشربوه فقال ل
                                                 

؛ شرح معانى االثار، ٥٨١، ص  ٢؛ احكام القرآن، ج ٣٢٠، شرح رقم ١٥٤، ص ٦. تاريخ بغداد، ج ١ 
  . ٥٩٨٢، ح ٢١٨، ص ٤ج
  . ٥٢١٤، ح ٢٣٨، ص ٣؛ سنن الكبری نسائی، ج ٣٢٦، ص ٨. سنن نسائي (المجتبی)، ج ٢
؛ ٣٤٢، ص١؛ سنن ترمذی، ج ٣٤٣، ص ٣وج  ١٦٧، ص ٢؛ مسند احمد، ج ١٢٩، ص ٢. سنن بوداود، ج ٣

  . ٣٠٠، ص٨، ح؛ سنن نسائی، ج ٣٣٢، ص٢سنن ابن ماجه، ج 
  . ٣١٦، ص ٢ور، ج ؛ در المنث٤٩٤، ص ٢. تفسير طبر، ج ٤
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 ١؛إني ال أحل لهم شيئا حرمته عليهم وال أحرم عليهم شيئا أحللته لهم !كال واهللا: أللهم
او  بر وضعيت ط وسختی شرائ ووقتی عمر بن خطاب به شام رفت مردم شام از سردی هوا 

اين عسل را : د. عمر گفتدهچيزی جز اين شراب مارا نجات نمی: گفتند وشكايت كردند 
خواهی پس مردی از اهل شام گفت: می، تواند به داد ما برسدعسل نمی: ها گفتندبنوشيد. آن
پس آن را ، ریآكننده نباشد؟ گفت: كنيم كه مست از اين شراب مقداری آماده وبرای ت

آن  و ازو اردند وآ را به نزد عمرو آن يك سومش ماند  ورفت  دو سومش پختند تا اين كه
ها را امر كرد كه آن را بنوشند، پس آن ور است اين طالء است اين طالء شتو گفت: چشيد 

، نه به خدا سوگند: عمر گفت، به خدا سوگند آن را حالل قرار دادی: عباده بن صامت گفت
را نيز كه و چيزی   حرام كردی حالل نخواهم كرد وها چيزی را كه ترای آنخدايا من ب
  »دادی حرام نخواهم كرد. حالل قرار

ما يكفأ اإلسالم كما يكفأ اول  ان: يقول 6سمعت رسول اهللا : عن عائشة قالت
قد بين اهللا فيها ما بين؟ قال رسول اهللا و، كيف يا رسول اهللاإلناء الخمر، فقيل: 

-اول چيزی كه اسالم را واژگون می فرمودند: 6پيامبر  ٢؛يسمونها بغير اسمها: 6

ای رسول خدا،  چگونهخمر است. گفتند: ، شودظرف واژگون می كهكند چنان
-به آن نام ديگر می: همانا خداوند حرام بودن آن را بيان كرده است؟ فرمودند

                                                 
 ٣٠٠، ص٨؛ سنن الكبر بيهقی، ج ١٥٤٥. ، ح ٨٤٧، ص ٢؛ الموطأ مالك، ج ١٩٤، ص٦. االم شافعی، ج ١ 
، ٢؛ تيسير الوصول، ج ١١٠و ١٠٩، ص ٣؛ كنز العمال، ج ٣٢٩، ص ٨، ج ى؛ سنن الكبری نسائ٣٠١و
  . ١٩١، ص ٢حنيفه، ج مسانيد أبي ؛ جامع١٧٨ص

؛ مسند ابويعلی، ٨٩، ح ٨٨، ص ١؛ احاديث صحيحه البانی، ج ٦٢، ح ٦٣، ص عاصم. االوائل ابن ابی٢ 
؛ سنن الكبری بيهقی، ٧٢٣٧، ح ١٦٤، ص ٤؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٤٣٩٠، ح ٣٥٢، ص ٧ج
  ؛ ٤٤، ص ١٠؛ فتح الباری، ج ٢٩٥، ص ٨ج
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سندش را  واين حديث را البانی با سه سند نقل كرده .» نوشند)را میو آن گذارند (
  صحيح دانسته است.

فجعلت تسأله عن الشام  6وج النبي الخوالني فدخل على عائشة زو مسلم حج أب
وعن بردها فجعل يخبرها فقالت: كيف تصبرون على بردها؟ فقال: يا أم المؤمنين إنهم 
يشربون شرابا لهم يقال له: الطالء فقالت: صدق اهللا وبلغ حبي سمعت حبي رسول اهللا 

و حج رفت  بهو مسلم اب ١يقول: إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها؛ 6
سردی  وعائشه شروع كرد از سؤال كردن در باره شام  والمؤمنين عائشه داخل شد حضور ام به

گفت: همانا مردم شام شرابی را كه او  آورند؟به آن سردی تاب می چگونهكه مردم اين وآن 
   كنند).اين طريق سردی را حس نمی و بهنوشند (اسمش طالء است می

فرمود: گروهی از امتم شنيدم كه می 6اوند راست گفت از حبيبم پيامبر خد: المؤمنين گفتام
  » را به غير اسمش نام خواهند گذاشت.و آن خمر خواهند نوشيد 

  اند.سند اين خبر را به شرط شيخين صحيح دانستهو ذهبی حاكم 
گروهی از امتم (در بعض روايت: به زودی : فرمودند 6عبارت آخر كه پيامبر اكرم 

از حجر بن  ٣.»را به غير اسمش نام خواهند گذاشتو آن ) خمر خواهند نوشيد ٢امتم

                                                 
؛ سنن ٧٢٣٧ ، ح١٦٤، ص ٤؛ المستدرك علی الصحيحين، ج ٤٣٩٠، ح ٣٥٢، ص ٧. مسند ابويعلی، ج ١ 

  ؛ ٤٤، ص ١٠؛ فتح الباری، ج ٢٩٥، ص ٨الكبری بيهقی، ج
؛ احاديث صحيحه ٤٢٠، ح ٥٧، ص ٢؛ مسند شاميين، ج ٣٩٣، ص ١٨. معرفة الصحابه ابونعيم، ج ٢ 

  ، با دو سند ديگر والبانی سندش را صحيح دانسته است. ٨٩، ح ٨٨، ص ١البانی، ج 
، ١٨٦، ص٢؛ سنن ابوداود، ج ٢٢٩٥١، ح ٣٤٢، ص ٥ج ، و١٨٠٩٨، ح ٢٣٧، ص ٤. مسند احمد، ج ٣ 
؛ صحيح ابن حبان، ٢٢٧، ص ٣سنن الكبری نسائی، ج  ٤١٥٦و ٣٥٠٩؛ سنن ابن ماجه، ح ٣٦٨٩و ٣٦٨٨ح
، ١؛ احاديث صحيحه البانی، ج٤٤، ص ١٠؛ فتح الباری، ج ٥٧، ص ٥؛ مجمع الزوائد، ج ١٦٠، ص ١٥ج

  .٤١٤و ٩٠، ح ٨٩ص 
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ابن غنم ، ابوهريره، ابوامامه، عباده بن صامت، كيسان، نافع بن كيسان، ابومالك، ابن عمر، عدی
  روايت شده است.نيز و ديگران 

ين بعد از نقل چند حديث در ا، البانی كه يكی از رهبران وهابی در اين عصر است
، أنهم يشربون النبيذ المسكر، المطبوخ يريد«گويد: موضوع در شرح اين حديث می

ها نبيذ اين است كه آن 6منظور پيامبر  ١ ؛تحرجا من أن يسموه خمرا، طالء نهويسمو
گزارند به خاطر دوری از اين را طالء نام میو آن نوشند پخته شده را میوكننده مست

  .» كه نام آن را خمر بگزارند
و از كند خيلی روشن است كه وقتی انسان خمر نوشيد سردی هوا را احساس نمی

 وكردند ها چنين چيزی را درست میشود كه آناين اخبار نيز به روشنی استفاده می
اين زياده  بودن اساسبى .آن رفتاند: دو سوم گرچه به دروغ گفته، نمودنداستعمال می

 ،را حس نكنندهوا سردى  شودكه نوشيدن آن سبب مىينا وبن صامت را اعتراض عباده 
   كند.ثابت مى

را  شود که عمر بن خطاب اول کسی بوده است که اسم نبيذهمچنين از اين اخبار استفاده می
از قبل  6پيامبر اکرم ، اسم گزاری اوو چنين  داستان و از اين اتفاق و همچنيناست طالء گذاشته 

شراب را  ،آن نوشيدن و طالء خواندنتجويز مستقيم خليفه دوم با م نيز با شاو مردم اند خبر داده
  اند.کردهاستعمال می

 رسانيم. البته ما خواستيم در اين نوشتار اسباب قتل وبه همين مقدار ما اين نوشتار را به آخر می
ثی که ابوهريره قاتلين و مخالفين خليفه سوم عثمان بن عفان را نيز به مناسبت در روشن نمودن حدي

اصحابش  زمان فتنه همراه عثمان و« :حضرت فرموده باشندگويا نسبت داده بود که  6به پيامبر اکرم 
 اخبار صحابه در آن موضوع را جمع کرديم حجمشهم با اختصار  وقتی، معرفی کنيم، ولی »باشيد

                                                 
  . ٨٩، ح ٨٨، ص ١، ج . احاديث صحيحه البانی١ 
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» وجايگاه خلفا 6بيت مرجعيت اهل «را در کتاب ، لذا ما تصميم گرفتيم اين موضوع زياد شدخيلی 
مفصل مورد بررسی قرار دهيم. اين است که از قرار دادن آن بحث در اين نوشتار خودداری 

  کرديم. 
. خداوند شاکريم ناچيز عطا فرمودی که برای انجام اين عمل قخداوند متعال را به خاطر توفي

 حقيقت و معرفی حق ودر و قرار داده  جويانهنمای حقشتار را راين نو مرحمتش و فطبا لمتعال 
کمکی برای مسلمين قرار دهد. و اهلجايگاه واقعی اميرالمؤمنين  از خداوند متعال مسئلت  بيت̂ 

 کمک فرمايد و کسب معرفت واقعی موفق گرداند و دارم که مسلمين را در راه شناخت حقيقت و
  ند.عاقبت به خير گردا سرافرازی زنده نگه دارد و جميع مسلمين را با عزت و

  . بخاری و نقل خبری که هيچ معنا و مفهومی ندارد۳۰
  بخاری چنين حديث در صحيحش روايت کرده است:

نع أَلْتُ قَالَ زِرس ىأُب نبٍ با قُلْتُ كَعا يرِ أَبنْذالْم إِن أَخَاك ناب  ودـعسقُـولُ  مي 
 كَما نَقُولُ فَنَحن قَالَ فَقُلْتُ،. لى قيلَ لى فَقَالَ 6 لَّهال رسولَ سأَلْتُ أُبى فَقَالَ. وكَذَا كَذَا
گويد: به ابی بن کعب گفتم: همانا برادرت ابـن مسـعود چنـين و    زر مى ١؛ 6 اللَّه رسولُ قَالَ

سؤال کردم, پس برای من فرمود و برای من گفته شد  6گويد: ابی گفت: از پيامبر چنان می
  فرمود.  6گوييم که پيامبر نيز همان چيزی را میو ما و من گفتم. 

تواننـد چيـزی بفهمنـد! ولـی     حاال از اين نقل روايت بخاری انس و جن جمع شوند مـی 
  :اصل خبر اين بوده که

زِر نشٍ بيبقُولُ حأَلْتُ: يس ىأُب نبٍ بنِ كَعنِ عذَتَيوعـا : فَقُلْتُ الْمـا  يرِ  أَبنْـذإِ الْمن 
أَخَاك ناب ودعسا ممكُّهحي نم فصْحأَلْتُ إِنِّى: قَالَ. الْمولَ سسر يلَ« :قَالَ 6 اللَّهى قل :

                                                 
  . ٤٩٧٦و  ٤٩٧٧صحيح صخارى، ح . ١ 
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هـاى  زر از ابى بن كعـب در بـاره سـوره    ١. 6 اللَّه رسولُ قَالَ كَما نَقُولُ فَنَحن. »فَقُلْتُ. قُلْ
آن دو را در مصحفش قرار نـداده (و آن   مسعود ابنگفت: برادرت فلق و ناس سؤال كرد و 
: فـت گ (با عدم انکار اين مطلب, بنابر نقل احمـد)  ابی بن کعب داند.)دو را سوره قرآن نمی

فرمود: به من گفته شد که بگو (به من نازل شد) و  و آن حضرتسؤال کردم  6من از پيامبر 
  .مودفر 6گوييم که پيامبر پس ما همان چيزی را می من گفتم

                                                 
  . ٢١٢٢٧، ح ١٣٠، ص ٥؛ مسند احمد، ج ٣٩٩، ح ٤٤٩، ص ١ج  مسند حميدى، .١ 
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 بيروت. 

 ق. ه.  ٩١١الدين ابوبكر بن عبد الرحمن سيوطی، وفات جالل. تاريخ الخلفاء، ٣٢

، دار الفكر، قه.  ٢٤٠بن خياط العصفرى، وفات  خليفهبن خياط،  . تاريخ خليفه٣٣
  ق.ه.  ١٤١٤بيروت، 

 ق. ه.  ٧٦٢حسين بن محمد بيار بكری، وفات . تاريخ الخميس، ٣٤

ق، دار المعرفه، بيروت، ه ۲۵۶، محمد بن اسماعيل بخاری، وفات صغير. تاريخ ال۳۵
 ق. ه. ۱۴۰۶

ه.  ۲۵۶، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابوعبداهللا بخاري جعفي، وفات . تاريخ الکبير۳۶
  ق، دار الفکر. 
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 ق. ه. ۱۴۱۵ق، دار الفکر، بيروت، ه ۵۷۱، ابن عساکر، وفات. تاريخ مدينة دمشق۳۷

 ق، دار الفکر، بيروت. ه.  ۲۶۲عمر بن شبه، وفات منورة، الينة . تاريخ المد۳۸

، دار المأمون قه.  ۲۸۰بروايت عثمان بن سعيد، وفات . تاريخ يحيي بن معين، ۳۹
 للتراث دمشق. 

 دار صادر، بيروت.  ،قه.  ٢٨٤يعقوب، وفات احمد بن ابی. تاريخ يعقوبی، ٤٠

ق، دار ه.  ۲۷۶بن قتيبه دينوري، وفات ، عبداهللا بن مسلم . تأويل مختلف الحديث۴۱
 م.  ۱۹۷۲ه.  ۱۳۹۳الجيل، بيروت، 

دار الكتب  ،قه.  ۸۴۱المدلسين، سبط بن عجمی شافعی، وفات . التبيين ألسماء ۴۲
 ق. ه.  ۱۴۰۶العلمية، 

حسن بن علی بن شعبه حرانی، وفات قرن چهارم، مؤسسة النشر . تحف العقول، ۴۳
 ق. ه.  ۱۴۰۴ االسالمی لجامعة المدرسين،

 ق. ه.٦٢٣وفات ، ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد رافعى، . تدوين فى اخبار قزوين٤٤

ق، مکتبة الحرم ه  ۷۴۸الدين محمد بن احمد ذهبی، وفات ، شمس. تذکرة الحفاظ۴۵
 ق. ه. ۱۴۱۵المکي، رياض، 

ف ابومظفر يوسف بن قزغلی، معرو. تذكرة الخواص االمة في ذكر مناقب االئمة، ٤٦
 ق. ه.  ٦٥٤به سبط بن جوزی، وفات 

ق، ه.  ٥٧١ابن عساكر، وفات طالب، . ترجمة االمام الحسن بن علی بن ابی٤٧
 ق. ه.  ١٤٠٠بيروت، 

سليمان بن خلف بن سعد أبوالوليد الباجي، دار اللواء للنشر . التعديل والتجريح، ٤٨
 ق. ه.  ١٤٠٦والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، 

مكتبة الدار، المدينة  ،قه.  ٢٩٤محمد بن نصر مروزی، وفات صالة، الدر . تعظيم ق٤٩
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 ق. ه.  ١٤٠٦المنورة، الطبعة األولى، 

  ق. ه.  ٣٢٧حاتم رازی، وفات عبدالرحمن بن ابیحاتم، . تفسير ابن ابى٥٠
، قه  ۴۲۷ابواسحاق احمد بن محمد ثعلبی شافعی، وفات تفسير الكشف والبيان، . ٥١

 ق. ه.  ۱۴۲۲تراث العربي، بيروت، دار احياء ال

شهاب الدين ، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. تفسير، روح المعانى ٥٢
 ق. ه.  ١٢٧٠آلوسى، وفات محمود ابن عبداهللا الحسينی 

ه.  ۱۴۱۵ق، دار الفکر، بيروت، ه  ۳۱۰، محمد بن جرير طبرى، وفات . تفسير طبرى۵۳
 ق. 

مكتبة الرشد، رياض، االولى،  ،قه.  ٢١١لرزاق بن همام، وفات عبدا. تفسير القرآن، ٥٤
 ق. ه.  ١٤١٠

أبوعبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر . تفسير مفاتيح الغيب، ٥٥
  ق. ه.  ٦٠٦الدين الرازي، وفات 

ق، دار احياء التراث العربي، ه.  ۶۷۱، محمد بن احمد قرطبى، وفات تفسير قرطبى. ٥٦
 ق. ه.  ۱۴۰۵ت، بيرو

أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا، وفات . تفسير الكشاف، ٥٧
  ق. ه. ٥٣٨
ق، دار المعرفه بيروت، ه.  ۷۷۴، اسماعيل بن کثير، وفات تفسير القرآن العظيم. ٥٨

 ق. ه.  ۱۴۱۲

لكبت ق، دار اه.  ٨٥٢، احمد بن علی ابن حجر عسقالنى، وفات . تقريب التهذيب٥٩
  ق. ه.  ١٤١٥العلمية، بيروت، 

، احمد بن علي بن حجر ابوالفضل تلخيص الحبير في احاديث الرافعي الکبير. ٦٠
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 م.  ۱۹۶۴ه.  ۱۳۸۴ق، مدينه منوره، ه  ۸۵۲عسقالني شافعي، وفات 

حسن بن علی سقاف، معاصر، دار االمام النووی، . التناقضات البانی الواضحات، ۶۱
 ق. ه.۱۴۱۲

 ق. ه.  ٣١٠ابوجعفر محمد بن جرير طبرى، وفات اآلثار،  . تهذيب٦٢

ه.  ٦٧٦أبوزكريا محيى الدين بن شرف النووى، وفات . تهذيب االسماء واللغات، ٦٣
  ق. 
ه  ۸۵۲، احمد بن علي بن حجر ابوالفضل عسقالني شافعي، وفات . تهذيب التهذيب۶۴

 ق. ه.  ۱۴۰۴ق، دار الفکر، بيروت، 

ق، دار ه  ۷۴۲سف بن زکي عبدالرحمن ابوحجاج مزی، وفات ، يو. تهذيب الکمال۶۵
 م.  ۱۹۸۰ -ق ه.  ۱۴۰۰النشر، دار الفکر، بيروت، 

حسن بن علی سقاف شافعی، معاصر، دار االمام النووی، . تهنئة الصديق المحبوب، ۶۶
 ق. ه.  ۱۴۱۴عمان، 

، دار الفکر، قه.  ۳۵۴، محمد بن حبان بن احمد ابوحاتم تميمي بستي، وفات . الثقات۶۷
 ق. ه.  ۱۳۹۵بيروت، 

ابومنصور عبدالملك بن محمد ثعالبی، . ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب، ٦٨
 ق. ه.  ٤٣٠وفات 

محمد بن إسماعيل ألمير الصنعاني، دار العاصمة للنشر . ثمرات النظر فی علم األثر، ٦٩
 م.  ١٩٩٦. قه.  ١٤١٧والتوزيع، الرياض، 

  ، به روايت عبدالحميد بن عبدالرشيد از حداد وغانم وابونعيم. دبن راش . جامع معمر٧٠
ه. ق، دار ۲۷۹، محمد بن عيسي ابوعيسي ترمذی، وفات . جامع صحيح سنن ترمذي۷۱

 ق. ه.  ۱۴۰۳بيروت، ، االحياء التراث العربي ودار الفکر
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  . معاصر. المكتب االسالمىمحمد ناصر الدين البانى، . جامع الصغير وزياداته، ٧٢
 ق. ه.  ۴۶۳، يوسف بن عبداهللا ابن عبدالبر، وفات . جامع بيان العلم وفضله۷۳

، دار ه۳۲۷عبد الرحمن بن ابي حاتم ابومحمد رازی، وفات . الجرح والتعديل، ۷۴
 ق. ه. ۱۲۷۱اإلحياء التراث العربي، بيروت، 

 ق. ه.  ٣٨٥دارقطنى، وفات  علي بن عمرطاهر، . جزء ابى٧٥

أبوحفص عمر بن ائل سيدة النساء بعد مريم فاطمة بنت رسول اهللا، . جزء فيه فض٧٦
الطبعة األولى، أحمد بن عثمان بن أيوب بن شاهين، مكتبة التربية اإلسالمية، القاهرة، 

  ق. ه.  ١٤١١
 ، دار المطبوعات الحديث، جده. ه ۱۸۱، عبداهللا بن مبارک، وفات . الجهاد۷۷

ه.  ۴۳۰، ابونعيم احمد بن عبداهللا اصبهاني، وفات ء. حلية األولياء وطبقات األصفيا۷۸
 ق. ه.  ۱۴۰۵ق، دار الکتب العربي، بيروت، 

 ق. ه.  ۸۰۸محمد بن موسی دميری، وفات بكری، ن او. حياة الحي۷۹

 شامله. ه. )  ٣٠٣احمد بن شعيب نسائى، (وفات . خصايص اميرالمؤمنين، ٨٠

،) مؤسسة الرسالة، ه  ۲۵۶، (وفات محمد بن سماعيل بخاری. خلق افعال العباد، ۸۱
 ق. ه.  ۱۴۰۴بيروت، 

،) فتح الجده ودار المعرفه، ه  ۹۱۱جالل الدين سيوطى، (وفات . الدر المنثور، ۸۲
 ق. ه.  ۱۳۶۵بيروت، 

 (الجواهر الهريرية من كالم خير البرية). شامله. هريره، . دراسة حول شخصية ابى٨٣

 ق. ه.  ٤٥٨هقی، وفات احمد بن حسين بي. دالئل النبوه، ٨٤

 ه.  ۱۳۵۶، دار الکتب مصرية، ه۶۹۴، احمد بن عبداهللا طبرى، وفات . ذخائر العقبى۸۵

، امام حافظ ابوبشر محمد بن احمد بن حماد دوالبي، وفات . الذرية الطاهرة النبوية۸۶
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 ق. ه.  ۱۴۰۷ق، دار السلفيه، کويت، ه.  ۳۱۰

 ق. ه.  ٥٣٨وفات  محمود بن عمر زمخشرى،. ربيع االبرار، ٨٧

 حافظ عبداهللا بن صديق مغربی، معاصر. . رد اعتبار جامع الصغير، ٨٨

 ق. ه.  ٢٥٥ابوعثمان عمرو بن بحر، وفات . رسائل جاحظ، ٨٩

 ق. ه.  ٥٨١. الروض االنف، عبدالرحمن بن عبداهللا سهيلی، وفات ٩٠

 ۶۹۴رى، وفات ، احمد بن عبداهللا بن محمد طب. الرياض النضرة في مناقب العشرة۹۱
 م.  ۱۹۹۶ق، دار الغرب االسالمي، بيروت، ه. 

ه.  ۱۴۰۷، دار الفکر، بيروت، ه۵۹۷، وفات ابن جوزی، . زاد المسير في علم التفسير۹۲
 ق.

مكتبة دار  ،قه.  ٢٧٥سليمان بن اشعث سجستانی، وفات سؤاالت اآلجورى،  .۹۳
 ق. ه.  ١٤١٨االستقامه، 

شركة مكتبة ومطبعة  ،قه.  ۱۱۸۲عيل الصنعانی، وفات محمد بن اسما. سبل السالم، ۹۴
 مصطفی البانی حلبی بمصر. 

ق، دار المکتبة العلميه، بيروت، ه.  ۹۴۱، صالحی شامی، وفات . سبل الهدى والرشاد۹۵
 ق. ه ۱۴۱۴

 محمد ناصر الدين البانی، معاصر. .سلسله احاديث صحيحه، ٩٦

 أللباني، معاصر، مكتبة المعارف، الرياض. ، ناصر الدين االسلسلة احاديث الضعيفة. ٩٧

ق، دار الکتاب ه ۲۵۵، عبداهللا بن عبدالرحمن ابومحمد دارمي، وفات سنن دارمي. ٩٨
 ق. ه.  ۱۴۰۷العربي بيروت، 

ق، مکتبة دار الباز، مکه ه ۴۵۸، احمد بن حسين بيهقی، وفات . سنن بيهقی الکبرى۹۹
 بيروت. ، م، دار الفکر۱۹۹۴-ه ۱۴۱۴مکرمه، 



    ٧٣٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

ق، دار ه.  ۳۸۵، علي بن عمر ابوالحسن دار قطني بغدادي، وفات . سنن دارقطنی۱۰۰
 ه. ۱۳۸۶م. ۱۹۶۶المعرفه، بيروت، 

، دار ه۲۷۵، سليمان بن اشعث ابوداوود سجستاني ازدي، وفات . سنن ابي داوود۱۰۱
 ق. ه.  ۱۴۱۰الفکر، بيروت، چاپ اول، 

ق، دار الکتب ه.  ۳۰۳نسائی، وفات  ، احمد بن شعيب ابوعبدالرحمنسنن الکبرى. ١٠٢
 م. ۱۹۹۱ه. ۱۴۱۱العلميه، بيروت، 

ق، دار الفکر، ه.  ۲۷۵، محمد بن يزيد ابوعبداهللا قزويني، وفات . سنن ابن ماجه۱۰۳
 بيروت. 

ه.  ۱۴۰۰ق، المکتب االسالمي، بيروت، ه.  ۲۸۷عاصم، وفات عمرو بن ابی. السنة، ۱۰۴
 ق. 

مد بن حنبل الشيباني، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة األولى، عبد اهللا بن أح. السنه، ١٠٥
  تحقيق: محمد سعيد سالم القحطانی.  ،قه.  ١٤٠٦
دار الراية، الرياض الطبعة األولى،  ،قه.  ۳۱۱الخالل، وفات  احمد بن محمد. السنة، ۱۰۶
 ق. ه.  ۱۴۱۰

ؤسسة الرسالة، م ،قه.  ۷۴۸، محمد بن احمد ذهبى، وفات . سير اعالم النبالء۱۰۷
 ق. ه ۱۴۱۳بيروت، 

 ، المکتبه االسالميه، بيروت. ه۱۰۴۴، علی بن برهان الدين، وفات . السيرة الحلبية۱۰۸

 ق. ه.  ۳۵۴بوالحاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمی، وفات ا، . السيرة النبوية۱۰۹

يل، بيروت، ق، دار الجه.۲۱۳ابن هشام، وفات  ابومحمد عبدالملكالسيرة النبوية، . ١١٠
 ق. ه۱۴۱۱

 ق. ه.  ١٥١محمد بن اسحاق بن يسار، وفات سيره ابن اسحاق، . ١١١
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 ابوبركات احمد دردير، دار احياء الكتب العربية، بيروت. . شرح الكبير، ۱۱۲

ق، دار الکتب ه  ۳۲۱، ابوجعفر احمد بن محمد طحاوی، وفات . شرح معاني اآلثار۱۱۳
 ق. ه  ۱۳۹۹العلميه، بيروت، 

ه.  ۶۵۶الحديد، وفات عبدالحميد بن هبة اهللا ابن ابی الدين، عز. شرح نهج البالغه۱۱۴
 ق، دار احياء کتب العربيه. 

 ق. ه.  ۴۵۸، احمد بن حسين بيهقی، وفات . شعب االيمان۱۱۵

ق، ه حسکانی، وفات قرن عبيداهللا بن احمد، معروف به حافظ  ،. شواهد التنزيل۱۱۶
 ق. ه ۱۴۱۱ميه، مجمع احياء ثقافة االسال

 م، دار المعارف مصر.  ۱۹۷۰محمود ابوريه، وفات . شيخ المضيرة ابوهريره، ۱۱۷

 حسن بن فرحان مالكی، معاصر. الصحبة والصحابه، . ۱۱۸

 بيروت. ، ، دار االحياء التراث العربیه ۲۰۶، مسلم بن حجاج، والدت . صحيح مسلم۱۱۹

حسن بن علی سقاف، معاصر، يت، . صحيح شرح عقيده طحاويه من فكر آل الب١٢٠
  ق. ه.  ١٤١٦دار االمام نووی، اردن، 

ق، دار ابن ه  ۲۵۶محمد بن اسماعيل بخاری، وفات ، . الجامع الصحيح المختصر۱۲۱
م، چاپ سوم، دار الفکر، بيروت،  ۱۹۸۷، ه۱۴۰۷، اليمامة، المدينه النشر، بيروت، کثير
 .اض، سعودىري ية،و چاپ: بيت االفکار الدوله. ۱۴۰۱سال 

 . قه.  ۱۴۱۲بيروت، ، ق، مکتب اسالمیه.  ۲۲۳، والدت . صحيح ابن خزيمه۱۲۲

ه  ۱۴۱۴ق، موسسة رسالة بيروت، ه  ۳۵۴ابوحاتم بستي، وفات  ،. صحيح ابن حبان۱۲۳
 ق، چاپ دوم. 

دار المعرفة  ،قه.  ۲۵۶محمد بن اسماعيل بخاری، وفات . الضعفاء الصغير، ۱۲۴
  ق.ه.  ۱۴۰۶بيروت، 
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 الدين البانی، معاصر. ناصر محمدصحيح وضعيف سنن ترمذی، . ١٢٥

 الدين البانی، معاصر. محمد ناصر. صحيح وضعيف سنن نسائی، ١٢٦

ق، دار الکتب ه  ۳۲۲، ابوجعفر محمد بن عمرو عقيلى، وفات . الضعفاء الکبير۱۲۷
 العلميه، بيروت. 

دار المعرفة،  ،قه.  ٣٠٣ت احمد بن شعيب نسائى، وفا. الضعفاء والمتروكين، ١٢٨
 ق. ه.  ١٤٠٦بيروت، 

 ق. ه ۱۳۷۱، مؤسسة سنة محمدية، ه۵۲۶، ابويعلی حنبلی، وفات . طبقات الحنابلة۱۲۹

 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكى. . طبقات الشافعيه الكبرى، ١٣٠

ينه ق، مکتبه العلوم والحکم، مد ه۲۳۰، محمد بن سعد، وفات طبقات الکبرى. ١٣١
 ق. ه ۱۴۰۸منوره، 

ق، مكتبة ه  ۸۵۲احمد بن علي بن حجر عسقالنی، وفات طبقات المدلسين، . ۱۳۲
  المنار، عمان. 

 الدين ذهبی. شمسطرق الحديث من كنت مواله فعلي مواله، . ١٣٣

محمد ناصر الدين األلباني، ظالل الجنة في تخريج السنة البن أبي عاصم، . ١٣٤
 م.  ١٩٩٣ه. ق، ١٤١٣ي، بيروت، الطبعة الثالثة، معاصر، المكتب اإلسالم

 ١٣٥٠محمد بن عقيل علوی، وفات . العتب الجميل علی اهل الجرح والتعديل، ١٣٥
  ق. ه.  ١٤٢٧ق، مجمع العالمی الهل البيت، ه. 
ه ۱۴۰۹، احمد بن حنبل، مکتبه المعارف، رياض، علل الحديث ومعرفة الرجال. ١٣٦
 ق. 

ق، دار ه  ۳۸۵، علي بن عمر دارقطني، وفات االحاديث النبوية العلل الواردة في. ١٣٧
  م. ۱۹۸۵ه. ۱۴۰۵طيبه، رياض، 
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، مكتبة المعارف قه.  ٢٣٤وفات ابوخيثمة زهير بن حرب النسائي، كتاب العلم، . ١٣٨
  للنشر والتوزيع، الرياض. 

 بدر الدين العيني الحنفي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، . ۱۳۹

  ق. ه.۱۴۰۹ق، مؤسسه دار الهجره، ه. ۱۷۵خليل بن احمد فرائدی، وفات ، . العين۱۴۰
 ، مؤسسه عز الدين. ه۷۳۴، ابن سيد الناس، وفات . عيون االثر۱۴۱

، مؤسسة االعلمِ، بيروت، قه.  ٣٩١وفات شيخ صدوق، ضا، رعيون االخبار ال. ١٤٢
 ق. ه.  ١٤٠٤

ق، دار الکتب العلميه، ه ۲۷۶ت ، عبداهللا بن مسلم بن قتيبه، وفا. غريب الحديث۱۴۳
 ق. ه. ۱۴۰۸بيروت، 

، دار المعرفة بيروت، ه۷۲۸احمد بن عبدالحليم، ابن تيميه، وفات . الفتاوى الکبرى، ۱۴۴
 ق. ه.  ۱۳۸۶الطبعة األولى، 

ه ۸۵۲، احمد بن علي بن حجر عسقالني، وفات . فتح الباري شرح صحيح بخاري۱۴۵
  ق.ه ۱۳۷۹ق، دار المعرفه، بيروت، 

، یق، مؤسسه محمده ۷۳۰، ابراهيم بن محمد حمويني، وفات . فرائد السمطين۱۴۶
 ق. ه ۱۳۹۸

ه. ۱۴۰۳، مؤسسة الرسالة، بيروت، ه۲۴۱، احمد بن حنبل، وفات . فضائل الصحابة۱۴۷
 م. ۱۹۸۳

أبوحفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أيوب بن شاهين، . فضائل سيدة النساء، ١٤٨
  ق. ه.  ٣٨٥وفات 
، ی، المکتبة التجارية الکبری، عبد الرؤوف مناويض القدير شرح جامع صغير. ف۱۴۹

  ق. ه ۱۳۵۶مصر، 
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 ، حسن بن فرحان مالكی، معاصر. . قرائة فى كتب العقائد١٥٠

ه.  ١٣٨٨ق، دار الكتب االسالميه، ه.  ٣٢٩، محمد بن يعقوب كلينی، وفات الكافی. ١٥١
 ق. 

 . قه ۶۰۶ارك بن حمد ابن اثير، وفات الدين مبمحیالكامل فى التاريخ، . ١٥٢

ق، دار الفکر، بيروت، ه ۳۶۵، وفات ی، عبداهللا بن عد. الکامل في ضعفاء الرجال۱۵۳
 م. ۱۹۸۸ه. ۱۴۰۹

ق، دار الکتب العلميه، ه ۱۱۶۲، ابراهيم بن محمد عجلونی، وفات . کشف الخفاء۱۵۴
 ق. ه ۱۴۰۸بيروت، 

ه.  ۴۶۳ي بن ثابت، الخطيب البغدادی، وفات احمد بن عل. الکفاية في علم الرواية، ۱۵۵
  ق. ه.  ۱۴۰۹ق، بيروت، دار الکتب العلميية، 

 ق، مؤسسة الرسالة، بيروت. ه ۹۷۵، وفات ی، متقي هند. کنز العمال۱۵۶

 ق. ه.  ٤٧٠اسامه بن منقذ، وفات حدود لباب اآلداب، . ١٥٧

راث العربي، بيروت، دار احياء الت ،قه.  ۷۱۱، ابن منظور، وفات . لسان العرب۱۵۸
 ه. ۱۴۰۵

ق، مؤسسة االعلمي ه  ۸۵۲، احمد بن علي بن حجر عسقالني، وفات . لسان الميزان۱۵۹
 م. ۱۹۸۶ه. ۱۴۰۶للمطبوعات، بيروت، 

ه.  ١٤٠٦، دار معرفة بيروت، قه.  ٤٨٣وفات شمس الدين السرخسى، . المبسوط، ١٦٠
 ق. 

الفتح ضياء الدين نصراهللا بن محمد  أبیالسائر فی أدب الكاتب والشاعر،  . المثل۱۶۱
ق؛ المكتبة العصرية، بيروت، ه.  ۵۴۲بن محمد بن عبدالكريم الموصلي شافعی، وفات 

  م.  ۱۹۹۵
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 ق، دار الوعي، حلب. ه ۳۵۴، ابوحاتم محمد بن حبان بستي، وفات . المجروحين۱۶۲

ة االسالميه؛ ، مكتبة نشر ثقافقه.  ١٠٨٥فخرالدين طريحی، وفات مجمع البحرين، . ١٦٣
 ق. ه.  ١٤٠٨

 ق، دار الفکر، بيروت. ه ۶۷۶، وفات یمحيي دين بن نوو. المجموع، ۱۶۴

 ق. ه.  ٣٢٠ابراهيم بن محمد بيهقى، وفات المحاسن والمساوی، . ۱۶۵

، دار یالحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزلمحدث الفاصل بين الراوی والواعي، . ا۱۶۶
 ق.  ۱۴۰۴الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، 

محمد بن عمر بن الحسين الرازي، جامعة اإلمام لمحصول فی علم األصول، . ا۱۶۷
 ق. ه.  ۱۴۰۰محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعة األولى، 

  دار الفكر، بيروت.  ،قه.  ۵۴۶علی بن احمد بن يعبد بن حزم، وفات . المحلی، ۱۶۸
 ق. ه.  ٣٤٥علی بن حسين مسعودى، وفات مروج الذهب، . ١٦٩

ابوعبداهللا  محمد بن عبداهللاذهبي، تعليقات همراه با ، . المستدرک على الصحيحين۱۷۰
، ل، ودارالمعرفةاو ق، چاپه ۱۴۱۱بيروت، ، ق، دار الکتب العلميهه. ۴۰۵حاکم، وفات 

  ق. ه. ۱۴۰۶بيروت، 
 . قه. ۱۴۰۷ق، مکتبه المعارف، رياض، ه. ۱۸۱، وفات . مسند، عبداهللا بن مبارک۱۷۱

 م. ۱۹۹۵ق، مکتبة االيمان، مدينه منوره، ه ۲۳۸، وفات . مسند اسحاق بن راهويه۱۷۲

ق، مؤسسة علوم القرآن ومکتبة العلوم والحکم، بيروت، ه ۲۹۲، وفات . مسند بزار۱۷۳
 ق. ه ۱۴۰۹مدينه، 

، ق، مؤسسة قرطبة، مصر، نشر داره ۲۴۱، وفات . مسند احمد، احمد بن حنبل۱۷۴
 بيروت. ، صادر

 ق. ه ۱۴۱۶ق، مؤسسة قرطبة، قاهره، ه ۳۰۷، وفات . مسند الروياني۱۷۵
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ق، دارالکتب العليمه مکتبة المتنبي، بيروت، قاهره،  ه۲۱۹. مسند حميدي، وفات ۱۷۶
 ق.  ه۱۴۰۹

ق، مؤسسة الرساله، بيروتل، ه ۳۶۰، سليمان بن احمد طبراني، وفات . مسند الشاميين۱۷۷
 م. ۱۹۸۴ه. ۱۴۰۵

 ق. ه.  ۳۳۵هيثم بن كليب شاشی، وفات ی، . مسند شاش۱۷۸

 ق، دارالمعرفة ودارالحديث، بيروت. ه ۲۰۴داوود طيالسي، وفات . مسند ابي۱۷۹

 م.  ۱۹۸۴ه.  ۱۴۰۴ق، دار المأمون للتراث، دمشق، ه  ۳۰۷، وفات يعلي. مسند ابي۱۸۰

 ق، دار الکتب العلميه، بيروت. ه  ۲۳۰وفات . مسند ابن جعد، ۱۸۱

 ق. ه.  ٣٢١احمد بن محمد طحاوی، وفات  ابوجعفراآلثار،  مشكل. ١٨٢

ه.  ١٤١٢دار الثقافة،  ،قه.  ١٣٥٠محمد بن عقيل علوی، وفات . النصايح الكافية، ١٨٣
 ق. 

ق، ه  ۲۳۵عبداهللا بن محمد بن ابي شيبه، وفات . مصنف في االحاديث واآلثار، ۱۸۴
 ق. ه ۱۴۰۹مکتبة الرشد ودار الفکر، رياض، بيروت، 

ق، المکتب االسالمي والمجلس ه  ۲۱۱، وفات . مصنف، عبدالرزاق بن همام۱۸۵
 ق. ه ۱۴۰۳العلمي، بيروت، 

 ق.ه. ٨٥٢شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقالنی، وفات مطالب العاليه، . ١٨٦

 ق. ه.  ٢٧٦عبداهللا بن مسلم بن قتيبه، وفات معارف، . ١٨٧

ق)، دار طيبة ه  ۵۱۶بن مسعود البغوی، (المتوفى أبومحمد الحسين معالم التنزيل، . ١٨٨
 ق.. ه.  ۱۴۱۷للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

ق، دار الحرمين، قاهره، ه  ۳۶۰سليمان بن احمد طبراني، وفات . المعجم االوسط، ۱۸۹
  ق. ه  ۱۴۱۵
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 ق، دار احياء التراث العربي، بيروت. ه ۶۲۶، ياقوت حموی، وفات . معجم البلدان۱۹۰

 ق. ه.  ٤٠٢محمد بن احمد ابن جميع صيداوی، وفات معجم الشيوخ، . ١٩١

ق، مکتبة العلوم والحکم، ه. ۳۶۰سليمان بن احمد طبراني، وفات . المعجم الکبير، ۱۹۲
 م. ۱۹۸۳ه. ۱۴۰۴موصل، 

 ، عمر رضا کحاله، معاصر، دار احياء التراث العربي، بيروت. . معجم المؤلفين۱۹۳

 ق. ه.  ٢٧٧يعقوب بن سفيان فسوى، وفات ريخ، المعرفة والتا. ١٩٤

ق. مكتبة الدار بالمدينة ه.  ٢٦١احمد بن عبداهللا عجلی، وفات معرفة الثقات، . ١٩٥
 ق. ه.  ١٤٠٥المنورة، 

ق. دار اآلفاق ه.  ٤٠٥محمد بن عبداهللا حاكم، وفات . معرفة العلوم الحديث، ١٩٦
 الجديدة، بيروت. 

 .قه.  ٢٠٧اقدی، وفات حمد بن عمر وممغازی، . ١٩٧

 ق. دار الكتب العربی، بيروت. ه.  ٦٢٠عبداهللا بن قدام، وفات المغنى، . ١٩٨

ق. دفتر نشر كتاب، ه. ٥٠٢، راغب اصفهانی، وفات. المفردات في غريب القرآن١٩٩
 ق.ه. ١٤٠٤

ق. مؤسسة دار ه.  ٣٥٦ابوالفرج علی بن حسين اصفهانی، وفات مقاتل الطالبين، . ٢٠٠
 ، قم. الكتاب

 . مقاالت وفوائد حديثية من مجلة المنار. ٢٠١

، شهاب الدين احمد بن على بن حجر مقدمه فتح البارى شرح صحيح البخاری. ٢٠٢
 دار المعرفة، بيروت.  ،قه.  ٨٥٢عسقالنی، وفات، 

ق، دار معرة، ه.  ٤٥٨، محمد بن عبدالكريم شهرستانی، وفات الملل والنحل. ٢٠٣
  ق. ه.  ١٤٠٤بيروت، 
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 ق. ه.  ۱۴۱۱ق، ه  ۵۶۸، محمد بن احمد مکي خوارزمي، وفات المناقب. ٢٠٤

ابوحسن علی بن محمد بن محمد واسطی جاللی طالب، مناقب علی بن ابی. ٢٠٥
  ق. ه.  ۱۳۹۴مكتبة االسالميه، طهران،  ،قه.  ۴۸۳شافعی مشهور به ابن مغازلی، متوفای 

 ۱۴۰۰دار الکتاب العربي، بيروت،  ق،ه ۳۴۳وفات . من حديث خيثمة بن سليمان، ۲۰۶
  م. ۱۹۸۰ق. ه. 
ه.  ۷۴۸وفات الدين محمد بن احمد ذهبی، شمسمن له رواية فی كتب الستة، . ۲۰۷
 ق. ه.  ۱۴۱۳، مؤسسة علوم القرآن، ق

ق. جامعة ه.  ٧٦٥محمد بن علی بن حمزه، وفات من له رواية فی مسند احمد، . ٢٠٨
 الدراسات االسالمية، كراتشى. 

ق، ه.  ٣١٠محمد بن جرير طبرى، وفات المنتخب من كتاب ذيل المذيل، . ٢٠٩
 مؤسسه االعلمی، بيروت. 

ق، مؤسسة ه  ۷۲۸، احمد بن عبدالحليم ابن تيميه، وفات ة. منهاج السنة النبوي۲۱۰
 ق. ه.  ۱۴۰۶قرطبة، 

، مكتبة السلفية بالمدينة المنورة ،قه.  ٥٩٧علی بن جوزى، وفات الموضوعات، . ۲۱۱
  ق.ه.  ١٣٨٦
دار القلم،  ،قه.  ١٧٩مالك بن انس، وفات موطأ به روايت محمد بن حسن، . ۲۱۲

  ق. ه.  ١٤١٣دمشق، 
ق، دار ه.  ۷۴۸محمد بن احمد ذهبى، وفات . ميزان االعتدال في نقد الرجال، ۲۱۲

 م.  ۱۹۹۵الکتب العلميه، بيروت، 

  .ه. ق ١٤١٥ ،قاهره –لحديث ، دار ا٧٦٢جمال الدين زيلعى، وفات ة، نصب الراي. ۲۱۳
ق، مکتبة ه.  ۷۵۰، محمد بن جمال الدين زرندی حنفي، وفات نظم درر السمطين. ٢١٤
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  ق. ه  ۱۳۷۷اميرالمؤمنين، 
 محمد جعفر حسنی مشهور به كتانی. نظم المتناثر من الحديث المتواتر، . ٢١٥

ق، ه.  ۶۰۶فات الدين مبارك بن حمد ابن اثير، و، محی. النهاية في غريب حديث۲۱۶
 ق. ه  ۱۳۶۴مؤسسة اسماعيليان، قم، 

ق. دار ه.  ٦٨١احمد بن محمد بن ابی بكر بن خلكان، وفات ، . وفيات االعيان۲۱۷
 . صادر، بيروت

ه.  ١٣٨٢، مؤسسة العربية الحديثية، قه.  ٢١٢وفات نصر بن مزاحم، . وقعة الصفين، ٢١٨
 ق. 
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  ۸۹  ................................................................................یدر صحيح بخار یرجال جهم

  ۹۰  ..................................................................  امام بخارى و قرآن و اساتيد او در عقائد

  ٩٥  ..........................................................  یفصل دوم: نواصب و خوارج در صحيح بخار



    ٧٤٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ٩٥  ..........................................................................................  نواصب در صحيح بخارى

  ۹۵  .............................................................................................  . معاويه بن ابىسفيان۱

  ۹۶  .........................................................................................  دالئل ناصبى بودن معاويه

  ۱۰۲  ...............................................................................بر قتل معاويه 6امر پيامبر اكرم 

  ۱۰۳  ..........................................................معاويه یاز جايگاه اخرو 6اخبار پيامبر اكرم 

  ۱۰۴  ...............................................................................  به سوى جهنممعاويه و دعوت 

  ۱۰۷  ......................................................................  6معاويه و لعن او توسط پيامبر اكرم 

  ۱۰۸  ......................................................................................................  معاويه و شراب

  ۱۰۹  ..........................................................................................................  معاويه و بت

  ۱۱۰  .......................................................................................................  پيامبرى معاويه

  ۱۱۱  ...............................................................................................  معاويه و قتل مؤمنين

  ۱۱۱  ................................................................................................  ×قتل امام حسن 

  ۱۱۴  .................................................................  معاويه و قتل حجر بن عدى و اصحابش

  ۱۱۵  ...............................................................................  معاويه و قتل محمد بن ابىبكر

  ۱۱۶  ..........................................................................................  معاويه و قتل مالك اشتر

  ۱۱۷  ...................................................................................  معاويه و قتل عمرو بن حمق

  ۱۱۸  .....................................................  6و پيامبر اكرم  متعالمعاويه و تكذيب خداوند 

  ۱۱۹  ............................................  یپس از عصر و تناقض آشكار بخار یمعاويه و نافلها



 ٧٤٧      فهرست كتاب

 

  ۱۲۰  .............................................................  پس از عصر یواقعيت در مورد نماز نافلها

  ۱۲۴  ..........................................................  پس از عصر یبه نافله 6مبادرت پيامبر اكرم 

  ۱۳۱  ..................................................................................................  . عمرو بن عاص۲

  ۱۳۱  ................................................................  6کرم عمرو عاص ملعون از لسان پيامبر ا

  ۱۳۳  ....................................................  عمرو عاص اهل دروغ و نفاق و دشمن خداست

  ۱۳۴  .................................................................  وعده كمك به شرط رسيدن به حكومت

  ۱۳۶  .........................  مىجنگند× اعتراف عمرو بر اينكه به خاطر دنيا با اميرالمؤمنين 

  ۱۳۶  ...................................................................  عمرو و معاويه از جمله قاتلين عثماناند

  ۱۳۸  ...................................................  و عمرو بن عاص یمحبوبترين مردم از نگاه بخار

  ۱۵۰  ...........................................................................  یديگر در صحيح بخار یافسانها

  ۱۵۳  ....................................................................................................  . مغيره بن شعبه۳

  ۱۵۴  ...............................................................................  ×مغيره و سب اميرالمؤمنين 

  ۱۵۵  .............................................................................................................  مغيره و زنا

  ۱۵۶  .........................................................................................  اخبار ديگر مغيره یبرخ

  ۱۵۸  ...................................................................................................  مغيره یدروغگوي

  ۱۵۹  .........................................................  6مغيره و نسبت مسح بر خفين به پيامبر اكرم 

  ۱۶۳  .......................................................................  ابوموسى اشعرى . عبد اهللا بن قيس۴

  ۱۶۳  ...................................................................  حكمين یاز گمراه 6خبر پيامبر اكرم 



    ٧٤٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ۱۶۵  ......................................................  به امر حكمين× سبب تن دادن اميرالمؤمنين 

  ۱۶۶  ............................................................................  حضور ابوموسى اشعرى در عقبه

  ۱۷۰  .......................................................................  یو نفرين ابوموس× اميرالمؤمنين 

  ۱۷۲  ...........................................................................  هشتو بشارت خلفا بر ب یابوموس

  ۱۷۴  ...........................................................................................  حديث مذكور یبررس

  ۱۷۶  ......................................................  بودن اين نوع اخبار اساسیاما دالئل خارجى ب

  ۱۷۸  ..............................................  احتمال عمر بن خطاب بر اهل جهنم و منافق بودنش

  ۱۸۰  .................................................  ابوموسى و همراهى ابوبكر در سفر شام با ابوطالب

  ۱۸۱  ..................................................................................................  . مروان بن حكم۵

  ۱۸۱  ...............................................................................  مروان با اهل بيت ^ یدشمن

  ۱۸۵  .....................................................................................................  . عروه بن زبير۶

  ۱۸۵  .......................................................  لطان و گمراه كردن مسلمينعروه و خدمت س

  ۱۸۹  .............................................................................  با اهل بيت ^ یعروه و دشمن

  ۱۹۱  ................  در اين موضوع ینزول حجاب با خواست خليفه و تناقضات متعدد بخار

  ۱۹۳  ....................................  با اعتراف به واقعيت در نزول حجاب یچهارم بخارتناقض 

  ۱۹۶  .......................................................................  و نماز بر رهبر منافقين 6پيامبر اکرم 

  ۲۰۰  .....................................................  عمر بن خطاب یعلت ظهور اخبار موافقات برا

  ۲۰۱  ............................................................  یاموات و تناقض ديگر بخار یانكار شنوائ



 ٧٤٩      فهرست كتاب

 

  ۲۰۴  ..................................................................................................  ن. حريز بن عثما۷

  ۲۰۶  ...................................................................  . اسحاق بن سويد بن هبيره، از تابعين۸

  ۲۰۷  .....................................................................  . ثور بن يزيد از تابع تابعين اهل شام۹

  ۲۰۷  ...........................................................  و مغفور له بودن يزيد بن معاويه یامام بخار

  ۲۰۹  ................................................................................................  . حصين بن نمير۱۰

  ۲۱۰  ................................................................................................  . سائب بن فروخ۱۱

  ۲۱۰  ........................................................................................  . زياد بن جبير بن حبه۱۲

  ۲۱۰  ...................................................  از تابعين یكوف ی. زياد بن عالقه بن مالك ثعلب۱۳

  ۲۱۱  ...................................................  . ابوقالبه عبداهللا بن زيد بن عمرو از تابعين شام۱۴

  ۲۱۱  ...............................................  . عبد اهللا بن حبيب بن ربيعه ابوعبدالرحمن كوفى۱۵

  ۲۱۴  ...........................................................  بن عفان به بهشتحفر چاه و بشارت عثمان 

  ۲۱۸  ........................................................................  یشام ی. عبداهللا بن سالم االشعر۱۶

  ۲۱۹  ............................................................................................  حازمی. قيس بن اب۱۷

  ۲۲۰  ....................................................................  عزت مسلمين با اسالم عمر بن خطاب

  ۲۲۲  .............................................................................................  . فرار از جنگ احد۱

  ۲۲۴  .............................................................................  . فرار از ميدان جنگ در حنين۲

  ۲۲۵  ..........................................................................................  . فرار از يهوديان خيبر۳

  ۲۲۷  ...........................................................  عمر بن خطاب نسبت به مسلمين یگيرسخت



    ٧٥٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ۲۲۸  .................................................................................................  مالك بن مغول. ۱۸

  ۲۲۸  ...................................................................  . محمد بن مسلم، ابن شهاب زهرى۱۹

  ۲۲۸  .....................................................................................................  و تدليس یزهر

  ۲۲۹  ..........................................................................................  كتابت حديثو  یزهر

  ۲۳۱  ...........................................................................................  و حاكمان ظالم یزهر

  Γ  ..................................................................................  ۲۳۵با اهل بيت  یزهر یدشمن

  ۲۳۶  .....................................................................  و كتمان فضائل اهل بيت ^ یزهر

  ۲۳۹  .................................................................................................  یزهر یدروغگوي

  ۲۴۱  ..............................................................................  سالطين یاسالم و مذمت نوكر

  ۲۴۴  ........................................................................................  به دنيا یو دلبستگ یزهر

  ۲۴۵  .......................................................................................................  و قرض یزهر

  ۲۴۷  ..........................................................................................  محدثين یو برخ یزهر

  Γ  .......................................  ۲۵۲و برخى روايات او در تنقيص اهل بيت  یاكاذيب زهر

  ۲۵۳  ...........................................................  ×و تهمت آشكار بر اميرالمؤمنين  یزهر

  ۲۵۹  ..................................................................................  ون ايمانابوطالب و مرگ بد

  Η............................................  ۲۶۳بر اميرالمؤمنين و حضرت زهرا  یتهمت ديگر زهر

  ۲۶۶  ...................................................................  در علم خليفه دوم یحديث ديگر زهر

  ۲۷۲  .................................  عمر بن خطاب» دين«در  6و خواب ديگر پيامبر اكرم  یزهر



 ٧٥١      فهرست كتاب

 

  ۲۷۳  ...............................................................................................  یحديث ديگر زهر

  ۲۷۳  .....................................................................................  یراز نگاه زه یشروع وح

  ۲۷۵  ...................................................................۱۳۳. مغيره بن مقسم الضبى متوفاى ۲۰

  ۲۷۵  ..................................................................  در اسالم Αحكم دشمنان اميرالمؤمنين 

  ٢٨١  .........................................................................................  خوارج در صحيح بخارى

  ۲۸۱  ................................................  مولى ابن عباس ىابوعبداهللا المدن ی. عكرمه البربر۱

  ۲۸۳  .....................................................  يى عكرمهگواهى بزرگان اهل سنت بر دروغگو

  ۲۸۵  ............................................  در حال احرام 6پيامبر اکرمبخارى و نسبت ازدواج بر 

  ۲۸۹  ...................................................................  چند حديث عكرمه در صحيح بخارى:

  ۲۸۹  ................................................................  ×نسبت احراق زنادقه بر امبرالمؤمنين 

  ۲۹۱  ..............................................................................  یافسانه غرانيق در صحيح بخار

  ۲۹۲  ........................................................................................................  . ثور بن زيد۲

  ۲۹۲  ................................................................  ه ۱۳۵متوفاى  ی. داود بن حصين االمو۳

  ۲۹۳  ................................................................................................  . عمران بن حطان۴

  ۲۹۴  .......................................................................................  يد بن كثير مخزومى. ول۵

  ۲۹۵  ............................................................................  حكم و جايگاه خوارج در اسالم

  ۲۹۷  ...........................................................  یفصل سوم: رجال ضعيف در صحيح بخار

  ۲۹۷  .............................................................  ى كه امام بخارى تضعيف كرده استروات



    ٧٥٢  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ۲۹۷  .............................................................أبوالجوزاء بصرى ی. اوس بن عبد اهللا ربع۱

  ۲۹۸  .................................................................................  ئى كوفى. ايوب بن عائذ طا۲

  ۲۹۹  .........................................................  . ق)ه ۲۱۳. بشر بن شعيب حمصى (متوفاى ۳

  ۳۰۰  ..........................................................................  . بشير بن نهيك السدوسى بصرى۴

  ۳۰۰  ...........................................................  ۲۱۵. ثابت بن محمد از اهل كوفه متوفاى ۵

  ۳۰۱  ......................................................................................  . حسن بن خلف واسطى۶

  ۳۰۱  ....................................................................  ۱۳۶. حصين بن عبدالرحمن متوفاى ۷

  ۳۰۲  ............................................................  و كتمان غربت ابوذر و تبعيد او یامام بخار

  ۳۱۳  ......................................  . ق.)ه ۷۵. حمران بن ابان غالم عثمان بن عفان (متوفاى ۸

  ۳۱۴  ..........................................................................  ی. زياد بن ربيع ابوخداش حمير۹

  ۳۱۵  .................................................................................  . عباد بن راشد بصرى بزار۱۰

  ۳۱۵  .............................................  ه. ق.) ۱۵۴ابر (متوفاى . عبدالرحمن بن يزيد بن ج۱۱

  ۳۱۶  ...................................................................  شام مردم بخارى و هميشه بر حق بودن

  ۳۱۹  .............................................................................  یمسلم خراسان ی. عطاء بن اب۱۲

  ۳۱۹  ...................................................  . ق.)ه ۱۱۷. عمر بن الحكم بن ثوبان (متوفاى ۱۳

  ۳۲۰  ..................................................................................  ی. كهمس بن منهال بصر۱۴

  ۳۲۱  .............................................................  ثالثه یر فضل خلفاد یگر بخارروايت دي

  ۳۲۳  ..................................................................................  . محمد بن سليم، ابوهالل۱۵



 ٧٥٣      فهرست كتاب

 

  ۳۲۳  .........................................................................  . محمد بن يزيد الحزامى كوفى۱۶

  ۳۲۳  ..............................................................................  ی. معاويه بن عبدالكريم ثقف۱۷

  ۳۲۴  ...............................................................  . ق.)ه ۱۰۱ ی. مقسم بن بجرت (متوفا۱۸

  ۳۲۴  ..............................................................................  روات ضعيف با ترتيب حروف

  ۳۲۵  .............................................  ابراهيم ابن عبدالرحمن بن اسماعيل السكسك كوفى،

  ۳۲۵  ..................................  . ق.)ه ۱۹۸ ی(متوف یابراهيم بن يوسف بن ابىاسحاق الكوف

  ۳۲۶  .................................................................  بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى یاب

  ۳۲۷  ..............................................................................................  یاحمد بن بشير كوف

  ۳۲۷  ............................................  . ق.)ه ۲۴۳فاى احمد بن عيسى بن حسان مصرى (متو

  ۳۲۷  ..............................................................................  احمد بن (زيد) يزيد بن ابراهيم

  ۳۲۸  .......................................................................  اسباط بن عبد الواحد ابويسع بصرى

  ۳۲۸  .....................................  . ق.)ه ۲۲۶(متوفاى  یاسحاق بن محمد بن اسماعيل الفرو

  ۳۲۹  ...........................................................................  اويس یاسماعيل بن عبد اهللا بن اب

  ۳۲۹  .................................................................................................  جمالاسيد بن زيد 

  ۳۳۰  .............................................................  . ق.)ه ۲۰۸اشهل بن حاتم بصرى (متوفاى 

  ۳۳۰  ...............................................................................  جرير بن حازم ابونضر البصرى

  ۳۳۱  .................................................................................  حسن بن بشر بن سلم همدانى

  ۳۳۱  ..........................................................................................  حسن بن ذكوان بصرى



    ٧٥٤  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ۳۳۱  .....................................................................................................  حسن بن مدرك

  ۳۳۲  .............................................................................................  خالد بن معدان شامى

  ۳۳۲  ............................................................................................  سعيد بن كثير بن عفير

  ۳۳۳  .................................................................................  سلم بن زرير عطاردى بصرى

  ۳۳۳  .............................................................................................  سلمه بن رجاء تميمى

  ۳۳۴  ............................................................................  عاصم بن على بن عاصم واسطى

  ۳۳۴  ...........................................................................................  عامر بن شراحيل شعبى

  ۳۳۴  ........................................................................................................  شعبى و نصب

  ۳۳۶  ...............................................................................................  یگويشعبى و دروغ

  ۳۴۳  ...............................................  نوكرى شعبى بر بنى اميه و حجاج بن يوسف سقفى

  ۳۴۵  ............................................................................  عبد اهللا بن صالح ابوصالح جهنى

  ۳۴۶  .....................................  یجز ابوبكر همه مرا تكذيب كردند، و تناقض ديگر بخار

  ۳۵۵  .......................................................................................  عبداهللا بن عبيدة بن نشيط

  ۳۵۵  ...............................................................................  بصرى یعبداهللا بن مثنى انصار

  ۳۵۶  ................................................................  قرآن و تناقض آشكار ديگر یجمع آور

  ۳۵۷  ................................................................................  عبد الحميد بن عبداهللا اصبحى

  ۳۵۸  ............................................................................  6به پيامبر اكرم  یعدالتینسبت ب

  ۳۶۱  ...............................................................................  لرحمن بن عبداهللا بن دينارعبدا



 ٧٥٥      فهرست كتاب

 

  ۳۶۱  .............................................................  عبد الرحمن بن عبدالملك بن شيبه حزامى.

  ۳۶۲  ................................................................................  عبد الرحمن بن أبى نمر بجلى

  ۳۶۲  .................................................................................................  عبدالملك بن عمير

  ۳۶۳  ...........................................................................................  عتاب بن بشير الجزرى

  ۳۶۳  ............................................................................................  عثمان بن فرقد بصرى

  ۳۶۳  ...........................................................................................  عثمان بن الهيثم بصرى

  ۳۶۴  ......................................................................................  على بن أبى هاشم بغدادى

  ۳۶۴  .....................................................................................  سلمه دمشقى یعمرو بن اب

  ۳۶۴  .................................................................................................  عمرو بن ابى عمرو

  ۳۶۵  .................................................................................  عمرو بن عبيد بن باب بصرى

  ۳۶۵  .......................................................................  اهل جهنماندقاتل و مقتول در جمل 

  ۳۶۹  .............................................  ×اميرالمؤمنين  یدر مورد جنگها ینصوص اسالم

  ۳۷۲  ............................  کندیجز کافر شک نم یکس× اميرالمؤمنين  یگهادر باره جن

  ۳۷۲  .........................................................................................  فضيل بن سليمان نميرى

  ۳۷۳  ............................  6پيامبر اکرم  بت بر یگوشت ذبح شده برابخارى و نسبت اكل 

  ۳۷۸  ......................................................................................................  فليح بن سليمان

  ۳۷۹  ..............................................................................  بستن درها و خليل بودن ابوبكر

  ۳۸۲  ...................................................................................................  . موضوع خلت:۱



    ٧٥٦  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ۳۸۵  ...........................................................................................  . اما مسأله سد ابواب:۲

  ۳۸۹  .......................................................................................................  كثير بن شنظير

  ۳۸۹  ..........................................................................................  محمد بن حسن بن زبير

  ۳۹۰  ..............................................................................................  محمد بن أبى حفصه

  ۳۹۰  ..........................................................................................  محمد بن حكم مروزى

  ۳۹۰  ............................................................................  محمد بن زياد بن عبيداهللا بصرى

  ۳۹۰  ............................................................................................  محمد بن طلحة اليامى

  ۳۹۱  .......................................................................................................  محمد بن فليح

  ۳۹۱  .............................................................................................  محمد بن كثير عبدى

  ۳۹۲  ........................................................................  یبرترين مردم از ديدگاه امام بخار

  ۳۹۵  ............................................................................................  معاذ بن رفاعة بن رافع

  ۳۹۶  ..............................................................................................  معاذ بن هشام بصرى

  ۳۹۶  .......................................................................  6نسبت عجيب ديگر بر پيامبر اكرم 

  ۳۹۸  ..........................................................................................  موسى بن مسعود نهدى

  ۳۹۸  .......................................................................................................  ميمون بن سياه

  ۳۹۸  ..........................................................................  وليد بن مسلم شامى مولى بنى اميه

  ۳۹۹  ..............................................................................................  هشام بن حجير مكى

  ۳۹۹  ................................................................................................  زكريا یبن أب يحيى



 ٧٥٧      فهرست كتاب

 

  ۴۰۰  .........................................................................................يحيى بن عبداهللا بن بكير

  ۴۰۰  ...............................................................  اسحاق السبيعى یيوسف بن اسحاق بن اب

  ۴۰۱  .............................................................................  ابوهريره، عبد الرحمن بن صخر

  ۴۰۱  .......................................................................................  ابوهريره متهم نزد صحابه

  ۴۰۵  ............................................................................  اعتراف ابوهريره بر متهم بودنش

  ۴۰۶  ..........................................................  6پيامبر اکرمابوهريره و نسبت سخن خود به 

  ۴۰۷  .........................................................  6ابوهريره و نسبت اخبار يهود به پيامبر اكرم 

  ۴۱۵  ...............................  ابوهريره و نسبت مخالفت حضرت ابراهيم با امر خداوند متعال

  ۴۱۶  ............................................................6ابوهريره بر پيامبر اكرم  اساسینسبتهاى ب

  ۴۱۹  .................................................................................  اد تابعين به ابوهريرهعدم اعتم

  ۴۲۲  .........................................................................  انكار امالمؤمنين عائشه بر ابوهريره

  ۴۲۶  ............................................................................................  ابوهريره مؤذن بحرين

  ۴۲۸  ....................................................................................  ابوهريره با معاويه یهمكار

  ۴۳۳  ...........................  یعمر بن خطاب از نقل حديث و متهم بودن ابوهريره نزد و ینه

  ۴۳۶  ......................................................................................  آيات برائت ابوهريره مبلغ

  ۴۴۳  ...........................................................................................  انذار یابوهريره و آيها

  ۴۴۷  ......................................................................................................  منقبت ابوهريره

  ۴۵۴  ............................................  ابوهريره دعا کردند پس گناه او چيست یبرا 6امبر پي



    ٧٥٨  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ۴۵۷  .......................................  6گشتن عرب پس از پيامبر اکرم ابوهريره و تهمت كافر 

  ۴۶۱  ...........................................................  عثمان بن عفان یاابوهريره و جعل مناقب بر

  ۴۶۲  ..............................................................................  حديث ديگر او در فضل عثمان

  ۴۶۵  ....................................................  6ابوهريره و نسبت نسيان و كذب به پيامبر اكرم 

  ۴۶۸  ...........................................................................  برترين انبيا ^ در نقل ابوهريره

  ۴۷۱  ...............................................................................  طواف حضرت سليمان بر زنان

  ۴۷۴  ........................................................................  رانابوهريره و حديث اطاعت از امي

  ۴۸۲  ....................................................................................  ابوهريره، اسالم و اهل بيت

  ۴۹۰  ..............................................  »یصحيح بخار«روايات  یبرخ یفصل چهارم: بررس

  ۴۹۰  .................................................................  اميه یجعل احاديث در زمان معاويه و بن

  ۴۹۴  ......................................................................................  كه اسالم آورد یاول كس

  ۵۰۷  ......................................................  دختر ابوجهل یو خواستگار× اميرالمؤمنين 

  ۵۱۴  ...............................................................................................  ابوبکر و امامت نماز

  ۵۲۴  ............................................................................................................  کداستان اف

  ۵۴۷  ..........................................................................  ات قرآناما اصل داستان افك و آي

  ۵۵۰  ...................................................................................................  تيمم ینزول آيها

  ۵۵۸  ...................................................................  یو تناقض ديگر بخار» بسم اهللا«حكم 

  ۵۶۰  ............................  ×با اميرالمؤمنين  یبه خاطر دشمن 6معاويه و ترک سنت پيامبر



 ٧٥٩      فهرست كتاب

 

  ۵۶۲  ......................................................  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«اخبار انس در جهر به 

  ۵۶۹  ............................................................................................  »االمر یلاو«نزول آيه 

  ۵۷۶  ............................  خود آن حضرت و يا تمام مشرکين قريش هستند 6پيامبر  یقربا

  ۵۸۸  .........................................................................................خطاب ابوسفيان در احد

  ۵۹۰  ..............................  و تناقضات آشكار در موضوع بول 6نسبت ناروا به پيامبر اكرم 

  ۵۹۲  .......و تناقض آشكار بخارى در موضوع تخلى 6نسبت نارواى ديگر به پيامبر اكرم 

  ۵۹۴  ..................................................................................  قاعده جهت توجيه تناقضات

  ۵۹۵  ............................................................  و تناقض ديگر 6نسبت سب به پيامبر اكرم 

  ۶۰۲  .............................................................  سفند و يا گرگتعجب از سخن گفتن گو

  ۶۰۵  ........................................................................  بهشت یدعوت ابوبكر از كل درها

  ۶۰۶  .............................................................................  ابوبكر سيد صحابه و يا ابوسفيان

  ۶۰۸  .........................  اطالع نداشت یجز ابوبکر کس 6رحلت پيامبر اکرم یاز نزول آيه

  ۶۱۲  ........................................  بر داشتن عمل عمر بن خطاب× آرزوى اميرالمؤمنين 

  ۶۲۱  ..............................  خليفه دوم در دم مرگ از برخوردش با اهل بيت ^ یپشيمان

  ۶۲۲  ..........................................................................................  غيرت عمر بن الخطاب

  ۶۲۳  .................................................................................  فرار شيطان از عمر بن خطاب

  ۶۲۵  .............................................................................عمر بن خطاب محدث اين امت

  ۶۳۱  ..........................................................................................  بيعت به عثمان بن عفان



    ٧٦٠  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ۶۳۹  .......................  یخاطر گريه زندهها و تناقض ديگر بخار عذاب شدن گذشتگان به

  ۶۴۷  ..........................................................................................  و متعه نساء یامام بخار

  ۶۵۴  ...............................................................................  عمر بن الخطاب و تحريم متعه

  ۶۶۲  ...........................................................................................  متعه حكم قرآنى است

  ۶۶۳  .................................................................................  یشروع اذان از ديدگاه بخار

  ۶۶۸  ................................................  یمو تصرف در اخبار اسال یفصل پنجم: امام بخار

  ۶۶۸  ..........................  6و سرپرست مؤمنين پس از پيامبر اكرم یول× . اميرالمؤمنين ۱

کراهت دارندخود  یاميرالمؤمين هر چه را که برا یکراهت پيامبر اکرم برا  ............  .۲
  .............................................................................................................................  ۶۷۰  

در صورت وفات عمر بن خطاب× بيعت با اميرالمؤمنين   ..................................  .۳
  .............................................................................................................................  ۶۷۲  

  ۶۷۳  ..................................................  آن یپنهانساز. عمر بن خطاب و رجم مجنونه و ۴

  ۶۷۵  ...................................................................................... تحريف کيفيت صلوات۵

  Ι  ..............................................  ۶۷۶. حذف و پنهان کردن فضائل امالمؤمنين خديجه ۶

  ۶۷۸  .....................................................  سوم یخليفه ی. بستن درها بر مسجد و گناهها۷

  ۶۷۹  ........................................................  ی. تحريف روشن حديث ديگر توسط بخار۸

  ۶۸۱  .........................  را به خوبى ياد كند . امالمؤمنين عائشه دوست ندارد اميرالمؤمنين۹

  ۶۸۲  ..............................................................  × . مروان و امر به سب اميرالمؤمنين۱۰



 ٧٦١      فهرست كتاب

 

  ۶۸۴  .....................................  آن یپنهانساز از لعنت خداوند متعال و ی. مروان، پارها۱۱

  ۶۸۵  .................................................................  . حذف فرار شيخين از يهوديان خيبر۱۲

  ۶۸۸  ............................................  در مورد شيخين× . حذف ديدگاه اميرالمؤمنين ۱۳

  ۶۸۹  ........................................................  . اسماء بنت عميس و رد ادعاى خليفه دوم۱۴

  ۶۹۰  ......................................................................شك عمر بن خطابپنهان کردن . ۱۵

  ۶۹۱  ...................................  و دستكارى بخارى یاب زياد بن ی. معاويه و پسر خواندگ۱۶

  ۶۹۲  ..................................................  . منع عمر بن خطاب از خواندن شعر در مسجد۱۷

  ۶۹۳  .....................................................  . خداوند متعال سرور ماست، نه سعد بن معاذ۱۸

  ۶۹۵  .................................  از نماز در صورت عدم وجود آب ی. عمر بن خطاب و نه۱۹

  ۶۹۶  ......................................  نفع و ضرر داشتن حجر االسود ی. عمر بن خطاب و نف۲۰

  ۷۰۱  .............  »اب« یخليفه دوم از معنا یحذف و پنهان کردن عدم آگاه. بخارى و ۲۱

  ۷۰۳  ..............................................  . بخارى و تحريف و پنهان كردن لزوم مسح بر پا۲۲

  ۷۰۴  ..........................................  . بخارى و تحريف جواز جمع بين صالتين در حضر۲۳

  ۷۰۷  ......................................................................  . پنهان نمودن متهم بودن ابوهريره۲۴

  ۷۰۸  .............................................  در مورد خليفه سوم یامام بخار . پنهانكارى ديگر۲۵

  ۷۰۹  ................................................  . بخارى و پنهان کردن از طيبات بودن متعه نساء۲۶

  ۷۱۰  ................................................................  و شرب خمر ی. قدامه بن مظعون بدر۲۷

  ۷۱۱  ...................................................................................  . سمره بن جندب و خمر۲۸



    ٧٦٢  امام بخاری وجايگاه صحيح
 

 

  ۷۱۲  ...........................................................................  . شيخين، ابوبكر و عمر و خمر۲۹

  ۷۲۴  ............................................ندارد یکه هيچ معنا و مفهوم یو نقل خبر ی. بخار۳۰

  ۷۲۶  .........................................................................................................  فهرست منابع

  ۷۴۴  .......................................................................................................  فهرست كتاب

 

 

 


