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چکيده

بعد از رحلدت یادار (ص) ،ج يددا هدا فرد

ک میردت ردعد د ک

رعارض با ير يگ مه باشد  ،از اهل سنت بودن  ،ی يد ار شد ن مده

در ه يک از آ ها ،ب ا ت اان ان يشهها ،عیکهب ق آ  ،بده رکايدا

ن و (ص) اسدناد رتش  .دراثنا اين ترایوها ،ب خت آيدا  ،دچدار

تح يف رعنو ش ن ک رکايا ناد دسدتخدو تح يدف ظی دت ک

ت اان ناصواب (تح يف رعنو ) کيا گ فدار کضع ش ن  .اهلبات (ع)
در رواجهه با چنان رکاياتت مه دستراية عقاي ج يا ها فرد

ک

میرت بودن  ،گاه رواضع تح يف رکايا را آشرار رتم دن  ،گاه

 .1دانشجو دمد

علوم ق آ ک ح يث ،دانشگاه ف دکست رشه ؛ rasulmohamadjafari@yahoo.com

 .2دانشاار دانشگاه ف دکست رشه ؛ a.jalaly@um.ac.ir
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با ت اان صحاح رکايا  ،سوءب داشتها را رتزدکدن کگاه بدا اسددناد

به ادظّة عقلت ک نقلت ،جعلتبود ح يث را نشا رتدادن .

واژه هاي کليدي :رکايدا میردت ،اهدلبادت (ع) ،اهدل سدنت،
تح يف ،تصحاح ،جعل.

 .1مقدمه

ان مت یساز رحلت یاار (ص) ،ارت يکیارچة اسیرت بدا ج يدا هدا فرد

ک میردت

ردع د رواجه ش  .گ ايشها ح بت ک تعصبها ق الدها  ،مد فهمدت حقداي ديندت ،رندع
مدابت ک نقل ح يث ،زرانهساز ب ا قصهگويت عاظما يهود ک رساحت ،تضارب فر
رسلمانا با غا رسلمانا اي انت ک رکردت ک هند
شرلگا

 ،ک اجدهداد دررقابدل ند

 ،عمد ه عواردل

ف قهها ک ج يدا هدا گونداگو بودند (سد حانت ،بدتتدا .)50 /1 :عاظمدا ايدن

ج يا ها رکاياتت را مه اصاظت داشدن  ،بدهشداوها رطداب بدا گد ايشهدا اعدقداد خدود،
بهظحاظ ظی ت يا رعندو تح يدف ک درصدور رواجهده بدا خد رکايدت ،گداه آ را کضدع
رتم دن  .ارام باق (ع) در نوبدت ،باشاز ص رکايت را ب شم ده است مه کضع يا تح يدف
ش هان (سلام بدن قداس هیظدت1405 ،ق .)635-634 /2 :دریدت رطاظعده ک ب رسدت اخ دار ک
رکايا دررتيدابام اهدلبادت (ع) در رواجهده بدا ايدن رکايدا شد ههانگاد  ،دک مدار انجدام
رتدادن  :اگ اين رکايا تح يف ش ه بودن  ،رواضدع تح يدف ک افددادگت آ هدا را نشدا
رتدادن ک اگ م فهمت ک سوءب داشددت در آ هدا رک داده بدود ،فهمدت صدحاح از آ هدا
ع ضه رتم دن ک رکاياتت را مه اصاظت ن اشدن ک ب ساخدة ف قهها بودن  ،با اسدیاده از ادظّدة
عقلت ک نقلت انرار رتم دن  .در اين یدوکهش ،در سده رحدور ،نخسدت ،رکايدا رسدللهدار
عاره را رط ح م ده ک اسناد آ ها را ب اساس رعاارها رجاظت ارزيابت ک سپس ر ل رفدار
اهلبات (ع) در رواجهه با آ ها را ت اان م دهايم.
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 .2پيشينة تحقيق
رقايسة تط اقت راا آرا میرت شاعه ک اهل سنت از دي باز ،روردن د علمدا تشداع بدوده

است ک شاخ ریا  ،سدا ر تضدت ،شداخ توسدت ،خواجده نصدا اظ ين توسدت ک عیرده حلّدت

ازجمله ب رگا ردق مان مه فارغ از احاديث فد يقان ،روضدوعا اعدقداد ردورداخددی

شاعاا ک اهل سنت را با هم رقايسه م دهان .
در س ۀ اخا  ،بهدن ال گسد دهش

دارنة یدوکهشهدا ،گذشدده از تدیظاف آثدار ازسدنخ

مدب ردق را  ،یوکهشهايت انجام ش هان مه در آ هدا ،ضدمن رقايسدة دک ررددب ،ب خدت

احاديث میرت عاره با اسدیاده از داليل عقلت ک نقلت نق شد هاند  .در هد مد ام از آثدار

همچو ه ايه األره إظى رعار
اظمصدطیت بدااِشد ا

األئمه ،تیظاف ابوجعی خ اسانت ،اظعقاي االسدیراه از ر مد

شداخ علدت مدورانت ک رجموعدهآثددار عیرده سدا ر تضدت عسددر

،

اززاکيها  ،به اين ر حث ی داخدده شد ه اسدت؛ همچندان تدکنگدار هدايت ازسدو ب خدت
رحققا تیظاف ک در آ هدا ،يدک يدا چند رکايدت عارده نقد ک ب رسدت شد ه اسدت؛ اردا در
یددوکهش حاض د  ،بددا رک م د د نددو ،رهددمت د ين رکايددا میرددت عاردده ک شدداوۀ رواجه دة

اهلبات(ع) با آ ها را ب رست ک ارزيابت م دهايم.

 .3وجوهِ مواجهة اهلبيت (ع) در نقد و تبيين روایات کالمی عامه
در اين بخش ،به ر احث ذيل رتی دازيم:
 .3-1ذکر تحریف و افتادگی روایت

يرت از عوارل رؤث در شرلگا
روضعگا

اعدقداد ناصدواب ،تح يدف رکايدا اسدت .ائمده (ع) بدا

دررقابل ايدنگونده رکايدا  ،رددن تح يدفنشد ۀ آ هدا را بادا ردتم دند تدا

اعدقادا سست ک بتاساس ر دنتب رکايا ازراا ب کن  .در اينجا ،نمونههايت از اين ردوارد

را ذم رتمنام:

 .3-1-1حدیث «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»

در جوارع رکايت اهل سنت ،از یاار (ص) نقدل شد ه اسدت« :هد گداه يردت از شدما بدا بد ادر

[رسلمانش] جنگ م د ،از صور بپ ها د؛ زي ا خ اکن آدم (ع) را ب صدور خدود خلد مد د»
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(رسلم ،بتتا .)32 /8 :در رکايدت ديگ  ،بهجا «جنگم د »« ،زد » آر ه است (ابنحن دل،
بتتا .)244 /2 :ط انت هم نقل م ده است« :صور را زشت ن انا ؛ زي ا خ اکن  ،ف زن آدم را

ب صور خ اکن رحما خل م ده است» (ط انت1404 ،ق .)329 /12 :ب اساس ظدواه ايدن
احاديث ،خ اکن ردعال دارا چه ها ش اه انسا است.
راکيا ح يث اکل را علما رجال اهل سنت توثا م دهان  .در سن رکايت دکم ،قداده
کاقع ش ه مه رشهور به ت ظاس است (ابنحج  ،بتتا اظف .)42 :در سن رکايت سدوم ،عطداء
(عطاء بن ابترسلم خ اسدانت) قد ار دارد مده دربدارها

گیددهاند  :ک رکايدا خدود را از

صحابة ر سل نقل رت م ده ک بده آفدت نسداا ک عد م ضد ر دچدار بدوده اسدت (ابدنحجد ،
1404ق)191-190 /7 :؛ بناب اين ،ط رعاارها رجداظت اهدل سدنت ،رکايدت اکل ،صدحاح
است ک رکايا دکم ک سوم ،ضعافان .
اين رکايا در عص ائمه (ع) ،درراا عاره رد اکل بود .در رکايدت صحاحاظسن  ،حسدان

بن خاظ  1از ارام رضا (ع) دربارۀ اين ح يث سؤال م ده ک ارام (ع) توضاح داده است:
خ ا آنا را ظعنت من ! ابد ا ح يث را حذ

م دهان ! اصل ح يث ،چنان بوده مده

رسول خ ا (ص) ب دک نی مه به ير يگ دشنام رتدادن  ،گذشت؛ شنا يرت از آنا
به ديگ

گیت« :خ اکن چه ۀ تو ک چه ۀ مست مه ش اه تو هست ،زشت گ داند !».

یاار (ص) ف رود« :اين سخن را به ب ادر رگو؛ زي ا خ اکن آدم (ع) را ب صور اک

(ب ادر ) خل م ده است» (ص کق1398 ،ق.)153-152 :
ارام (ع) ر جع ضما «ه» در «صُورَتِهِ» را کاژۀ «أخیک» (ب ادر ) دانسده است؛ اردا چدو
در رنقوال عاره ،ابد ا ح يث حذ

ش ه ،ر جع ضدما  ،خ اکند ردعدال فد ض شد ه ک

شائ ة جسمانات بار  -تعاظت -بهکجود آر ه است .شاخ ص کق نوشده است« :رش هه اکلِ اين

 .1به گیدة ب خت رحققا  ،رکايا ردع د حسان بن خاظ از ارام رضدا (ع) مده رشددملبد حدل رعضدی اسدت ،اعد دار

رکايا ک رن ظت کاال ک را نشا رتده (خ اسانت م باست1425 ،ق .)208 :رکايدت يدادشد ه ،ازجملده ايدن ردوارد
است.
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ح يث را حذ

م ده ک گیدن " :خ اکن آدم را ب صور خود خل م ده است"؛ از ايدن رک ،در

ریهوم ح يث ،گمراه گشده ک ديگ ا را نا گمراه م دن » (هما .)152 :
در رکايدت ديگ با سن صحاح ،رحم بن رسلم از ارام باق (ع) ،دربارۀ ح يث يدادشد ه
سؤال م ده ک ارام (ع) ف روده است« :صور آدم ،رح َث ک رخلوق رتباشد ک خ اکند آ را
ازراا صور ها رخدلف ب گ ي ک به خود

نسد ت داد؛ چندا مده مع ده ک رکح را بده خدود

نس ت داده ک ف روده است" :خانة رن" ک "از رکحم در اک درا م"» (حج  ،29 :ص( )72 :ملانت،
1407ق.)134 /1 :
ارام باق (ع) ب ک اينره از افدادگت حد يث ،سدخنت بگويد  ،تیسدا

ردیداک ع ضده

م ده ک نس تداد صدور بده خ اکند ردعدال را اضدافة تشد يیت دانسدده اسدت؛ چندا مده
خ اکن ردعال مع ه را بهدظال ش افت ک ع مدش ،خانة خود دانسدده ک ف ردوده اسدت« :وَطَهِّر 

بَیْتِيَلِلطَّائِفینَوَالقائِمینَوَال ُّكَّر السُّرُُو ِ» (حد )26 :؛ همچندان رکح دراد هشد ه در انسدا را
ازجانب خود

دانسده ک ف روده است« :فَإذاسَوَّيْتُهُوَنَفَختُفیهِمِنرُوحيفَقَعُوالَرهُسراِيينَ»

(حج 29 :؛ ص.)72 :
اهلبات (ع) دربارۀ رکايت «إنَّاللَّهَخَلَقَآ َمَعَلَىصُورَتِهِ» ،دک روضعگا

ردیداک  ،اردا

قابل جمع داشدهان  :در رکايت اکل ،ارام رضا (ع) از حقاقت ح يث ،ی ده ب داشدده ک اذعدا
داشده مه اين رکايت به افدادگت در ردن (تح يف ظی ت) ک بهت ع آ  ،تح يف رعندو دچدار
ش ه است؛ ارا در رکايت دکم ،ارام باق (ع) بناب اقدضا روقعات (شاي بهرن دور تقاده) کيدا
ازباب رماشا با خصم دربارۀ ردن ح يث ،خ شها کارد نر ده ک بداکجدود ايدن ،حد يث
رنقول عاره را بهکجهت صحاح ک رنط با عقل ک نقدل تیکيدل مد ده اسدت .عیرده رجلسدت
احدمال داده است یاسخ ارام باق (ع) ،ناشت از تقاه باش (رجلست1404 ،ق.)84 /2 :
 .3-1-2حدیث نزول

در ین صحاح از صحاح ششدگانة اهدل سدنت ،ابدوه ي ه از یادار (ص) نقدل مد ده اسدت:

«خ اکن بلن ر ت ه ه شب ،به آسما دناا ف کرتآي ک در يکسوم یايانت شب رتگوي " :ماسدت
رن را بخوان تا اک را اجابت منم؟ ماست از رن درخواست من تا به اک عطا منم؟ ماست اسددفیار

من تا اک را ب خشايم؟"» (بخار 1401 ،ق47 /2 :؛ رسلم ،بتتا175 /2 :؛ ابدنراجده ،بدتتدا/1 :
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435؛ ابددتداککد1410 ،ق296 /1 :؛ ت رددذ 1410 ،ق .)188 /5 :ايددن رکايددت ب د یايددة مدددب
رجاظت اهل سنت ،ح يثت صحاح است ک نقل آ در ین رجموعة ح يثت رعد اهل سدنت،
اعد ار آ را رضاعف م ده است .سدا بدن طداککس (1400ق )353 /2 :ازقدول سدلاما بدن
رقاتل نقل م ده است مه جمعت مثا  ،ح يث را نقل م دهان .
اهددلباددت (ع) صدد کر حدد يث از رسددول خدد ا (ص) را تیيادد مدد ده؛ ارددا حدد يث را
تح يفش ه دانسدهان  .شاخ ص کق در چند اثد خدود ،بدا سدن صدحاح نقدل مد ده اسدت:
اب اهام بن ابترحمود ن

ارام رضدا (ع) دربدارۀ ايدن رکايدت عارده را از رسدول خد ا (ص)

سؤال م د ک ارام (ع) یاسخ داد:
خ اکن تح يفمنن گا سخنا را ظعنت من ! به خ ا سوگن  ،رسول خ ا (ص) چنان
نی روده؛ بلره ايشا ف روده است« :خ اکن در يدکسدوم یايدانت هد شدب ک در شدب
جمعه از ابد ا شب ،ف شدها به آسما دناا ف کرتف سد ک به اک ار رتمن تا ن ا س

ده " :آيا درخواستمنن ها هست تا به اک عطا منم؟ آيا توبهمنن ها هست تا توبدة
اک را بپذي م؟ آيا اسدفیارمنن ها هست تا اک را ب خشايم؟ ا جوين ۀ نارت! رک باداکر!

ا جوين ۀ ش ! بازايست!" .ف شده یاوسده تا طلوع فج  ،ن ا س رتدهد  .یدساز طلدوع
فج  ،به ررا خود در رلرو آسما بازرتگ دد» .ی رم از ج م از رسول خ ا (ص)

آ را ب رن رکايت م ده است (ص کق1398 ،ق.)176 :
در ح يثت ديگ از ارام ماظم (ع) دربارۀ ین ار گ کهت دربارۀ ن کل خ اکند ردعدال بده
آسما دناا سؤال ش ک ايشا در یاسخ ف رودن :
خ اکن ف کدنمتآي ک از آ  ،بتنااز است .آگاهت از ن ديک ک دکر ،ب ا اک يرسدا
است .ن ديک از اک دکر نمتشود ک دکر به اک ن ديک نمتشود .بده چاد

ناداز ند ارد؛

بلره رحل رجوع ناازها است ک اک بخشن ه ،يگانه ،شرستنایدذي ک حردام اسدت؛ اردا
مسانت مه اک را به ن کل توصاف رتمنن  ،سخن مسانت را رتگوين مده بده خ اکند ،
ماسدت ک ف کندت را نسد ت ردتدهند ک در ايدن صدور  ،ردحد

خواهد بدود ک هد

ردح مت به رح

يا کسالة ح مت ،ناازرن است .ه مس مه به خ اکن  ،چنان ظنت

داشده باش  ،هی

خواهد شد  .بپ ها يد از اينرده خ اکند را بده ماسددت ک ف کندت،
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ح مددت ک ح مددتیددذي

 ،زکال ک ند کل ،ب خاسدددن ک نشسددن توصدداف مناد ؛ زيد ا

خ اکن  ،بلن ر ت ه ک ب ت از تع يف رع فا ک توصاف کاصدیا ک تدوهم کهدمان يشدا
است .ب خ اکن شرستنایذي ک ره با تومل من! خ اکن

مه تو را رتبان ؛ چو

به نماز رتايسدت ک دررادا سدج همنند گا ح مدت ردتمندت (ملاندت1407 ،ق/1 :
125؛ ص کق1398 ،ق.)183 :
اين رکايت بهدظال تضعاف علت بن اظع اس اظج اذينت (نجاشت1407 ،ق ،)255 :ازن

سدن ،

ضعاف است.
در رکايدت ديگ  ،شاخ ملانت با سن صحاح نقل م ده است :رحمد بدن عاسدت بده اردام
هاد (ع) ناره نوشت ک از ايشا ی سا :
ف ايت شوم رواليم! ب ا را رکايت ش ه خ اکن در ررانت غا از ع

اسدق ار دارد ک

اک نامة دکم ه شب ،به آسدما دنادا فد کدردتآيد ک رکايدت شد ه از اکل شدب ع فده
ف کدرتآي ؛ سپس به ررا خود بازرتگ دد .ب خت از دکستدارا شما در اين رابطده
گوين « :اگ خ اکن در ررانت غا ثابت اسدق ار داشده باش  ،هوا بدا اک ب خدورد ک اک را
احاطه رتمن  .هوا جسم رقاقت است مه هد چاد

را بدهاند ازها

احاطده ردتمند ؛

بناب اين ،در صورتت مه خ اکن بلن ر ت ه در ررا ثابدت ن اش  ،در احاطة هدوا خواهد
بود».
ارام (ع) در یاسخ نوشدن « :علم آ ن د خ اکن است ک اک بهد ين تق ي را رق ر ردتمند ک بد ا
هما طور مه اک در آسما دناا است ،در ع

رتباش ک بهطور يرسا  ،به همة اشاا علم ،قد ر ،

ف را رکايت ک احاطه دارد» (ملانت1407 ،ق.)126 /1 :
در رکايت اکل ،ارام رضا (ع) تح يف ظی ت ح يث یادار (ص) ک دریدت آ  ،ب داشدت
ناصواب از اين ح يث را ذم م ده است .در ح يث دکم ،با غمضعدان از ضدعف سدن
آ  ،ارام ماظم (ع) بهصور ص يح ،از تح يف رکايت ،سخن نگیده؛ بلره بدا بادا صدیا
ث وتاه ک سل اة خ اکن ردعال ،تلويحاً ارادۀ ح يث بهرعنا ر ن

عاره را رد م ده است.
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در ح يث سوم ،ارام هاد (ع) ازباب رماشا با خصم يا بهدظال تقاه ،در رددن حد يث
تشراک نر ده است .باف ض صور نگ فدن تح يف ظی ت ،حد يث رنقدول عارده ،ردشدابه
است ک ارام هاد (ع) بهرثابة حد يث ردشدابه ،آ را بدهکجده صدحاح خدود تیکيدل مد ده ک
ریهوم راد ک جسمانت را از ح يث ن کل زدکده است .عیره رجلست در شد ح ايدن جملدة
ارام (ع) مه ف روده« :اک بهد ين تق ي را رقد ر ردتمند » ،نوشدده اسدت« :مدیم اردام (ع) اشدارۀ
ظ يیت است به اينره ر اد از ن کل خ اکن  ،رق رم د ن کل رحمدش ک ف کف سدداد آ بدا تقد ي

است» (رجلست1404 ،ق.)66 /2 :
بناب اين ،ق ر رسلّم ،آ است مه در ه سه ح يث اهلبادت (ع) ،نیدت شدائ ة جسدمانات
بار  -تعاظت -بهصور رط ح درراا اهل سنت ،روردن

اسدت :در حد يث اکل ،بدا ذمد

تح يف در ردن ح يث ک در ح يث دکم ک سوم ،با تیکيل صحاح آ .
 .3-1-3حدیث «انَّ اللَّهَ وَضَعَ قَدَمَهُ عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِس»

از رحمد بددن حنیاده نقددل شد ه اسددت مدده شدداراا رددتگیدند « :خ اکند یددايش را بد سددنگ

باتاظمق س ق ار داد» (ابنجوز 1421 ،ق 127 :یاکرقت) .ب خت عاظما عاره همچو احمد
بن حن ل رعدق ن م ست ،رحل ق مها خ اکن ردعال است (ابنقام جوز  ،بتتا .)40 :اين
اعدقاد از احاديث رد اکل راا آنا نشی گ فده است؛ چنا مه از ابنع اس نقل ش ه اسدت:
«م ست ،روضع ق مها خ اکن است» (حدامم ناشدابور  ،بدتتدا .)282 /2 :جملدة اکل بد ک
اسدناد به یاار (ص) نقل ش ه است ک بناب اين ،اصوالً ارز
نا چو به رعصوم رسدن نش ه ،روقو

ح يثت ند ارد .رکايدت حدامم

است.

ارام رحم باق (ع) به جاب بن ي ي ف رود:
ا جاب ! چق ر ب رگ است درکغ شاراا ب خ اکند ع يد ک بلند ر ت ده! ردتین ارند
خ اکن بلن ر ت ه ک کاال زرانتمه به آسما رفت ،یايش را ب سنگ باتاظمق س قد ار
داد؛ درحاظت مه بن ها از بن گانش [اب اهام (ع)] ق م ب سنگ نهاد ک از اين رک  ،به
را ار م د تا آ را ع ادتگاه اخداار منام .ا جاب ! خ اکن بلن ر ت ه ک کاال هاچ ن ا ک
رانن

ن ارد ک از توصاف کاصیا ک تدوهم خادالید دازا  ،ب تد اسدت ک از ديد گا
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بانن گا  ،ینها است .با زايل شون گا  ،زايل نشود ک با افولمنن گا افول نرن  .هداچ

چا ش اه اک ناست ک اک شنوا ک دانا است (ص کق1398 ،ق.)179 :
در سن اين رکايت ،عم ک بدن شدم قد ار دارد مده نجاشدت اک را تضدعاف مد ده اسدت
(نجاشت1407 ،ق)287 :؛ کظت ب خت رحققا با اسددناد بده سدخن شداخ صد کق مده رکايددت
دالّب تضعاف ک ناافده است ک نا با توجه به مث

رکايت شاخ ص کق از عم ک بن شم ،

اک را توثا م دهان (کحا به هانت ،بتتا .)265 :دربارۀ دک راک بع از عم ک بن شم  ،يعنت
هارک بن عق ه ک حسان بن شراب ،ر ح ک ذرت در مدب رجال کارد نش ه اسدت ک اگ چده
اين رکايت ازن

سن  ،صحاح رصطلح ناست ،انط اق رضمو اينگونه احاديث توحا

بدا

ادظّة ردقن عقلت ک نقلت مه ب نیت جسمانات خ اکن ردعال دالظت ردتمنند  ،سدن را تد رام
رتمن .
در رکايت ارام باق (ع) ،بعا ناست رن ور از شاراا  ،بنتاراده باشد ؛ زيد ا ايدن تع اد را
اهلبات (ع) بهمار رتب دن ک اين عقا ۀ شاراا از افرار معباالح دار نشدی گ فدده اسدت
(ر م رصطیت1419 ،ق)11 /2 :؛ چنا مه درحضور خلایة دکم ،معباالح ار بدا اسددیاده از

تورا گیت :خ اکن ردعال ق لاز خلقت ع

 ،رک سنگ باتاظمق س ق ار داشت .اردام

علت (ع) در جلسه ،حاض بود ک به معب ف رود« :یا کانت اشد اه م دند ک مددابهدا خد ا را

تح يف م ده ک ب اک درکغ بسدن » (کرام بن ابتف اس1410 ،ق.)5 /2 :
 .3-2تصحيح برداشتهاي عاميانه

احاديث رعصورا (ع) رانن آيا قد آ  ،بد دک ندوع رحردم ک ردشدابه تقسدام ردتشدون ک

چنا مه فهم ناصواب آيا ردشابه ،م فهمت را بهدن ال داشدده اسدت ،احاديدث ناد بده ايدن
آفدت ،ر دددی ردتشد ن  .ائمدده (ع) در رواجهده بددا سدوءب داشددتهددا ،فهدم صددحاح را ع ضده
رتم دن ؛ رانن :
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 .3-2-1حدیث «انَّ الْمُؤْمِنِينَ يَزُورُونَ رَبَّهُمْ»

اهل ح يث از یاار (ص) نقل م دهان « :اهل بهشت ،ی کردگارشا را ه رکز جمعه ،در تخت

آغشده به مافور زيار رتمنن » (را

 .)239 /8 : 1371 ،رقاتل بن سلاما اين حد يث را

ب ک اسناد به یاار (ص) در تیسدا خدود ،ذيدل آيدة  35سدورۀ قمد آکرده اسدت (رقاتدل،
1423ق.)115 /4 :
از عر ره ،ذيل آية «لِلَّذينَأَحْسَنُواالحُسْنىوَزيا َةٌ» (يونس )26 :نقل ش ه اسدت"« :لِلَّرذينَ
أَحْسَنُوا" ،يعنت مسانت مه "لَاإلَهإلَّااللَّه" رتگوين  ،یادا
دي

آنا "الحُسْرنى" ،بهشدت ک "زيرا َةٌ"،

چه ۀ خ اکن م يم است» (ابنحج  ،بتتا ب.)262 /8 :
رکايت اکل از یاار (ص) ،ازنوع ر سل ک رکايدت رقاتدل ،ازندوع رقطدوع اسدت .تیسدا

عر ره نا اگ اجدهاد ک ن اش  ،رانن خ رقاتل ،رقطوع است ک بناب اين ،هد سده رکايدت،
ضعف سن

دارن .

اهلبات (ع) ب داشت ناصواب عاره از ايدن رکايدت را نقد ک ریهدوم صدحاح آ را بادا

م دهان  .شاخ ص کق در دک مداب توحا ک ارداظت ،بدا سدن صدحاح نقدل مد ده اسدت مده

ع اظسیم بن صاظح ه ک به ارام رضا (ع) عد ض مد د« :ن د شدما دربدارۀ حد يثت مده اهدل

ح يث رکايت رتمنن "رؤرنا در بهشت ،ی کردگارشا را زيار رتمنن " ،چاست؟» .ارام (ع)
ف رود:
ا اباصلت! خ اکن بلن ر ت ه ک کاال یاار
یاار ا ک ف شدگا ب ت

 ،رحم (ص) را ب همة رخلوقاتش اعماز

داد ک طاعدش را طاعت خود ک یا ک ا

را یا ک از خدود

ک ریقاتش را ریقا خود ق ار داد ک ف رود« :ه مس از یاار ف را بَ َد ،درحقاقدت،
خ ا را ف را ب ده» (نساء )80 :ک ف رود« :درحقاقت ،مسانى مه با تو باعدت ردىمنند ،
ج اين ناست مه با خ ا باعت رىمنن  .دست خ ا باالى دستهاى آنا اسدت» (فددح:
 )10ک رسول خ ا (ص) ف رود« :ه مس رن را در حااتم يا بع از کفداتم زيدار مند ،
خ اکن را زيار م ده است» .جايگاه یاار (ص) در بهشت ،ب تد ين جايگداه اسدت؛
یس ه مس اک را در جايگاهش زيار من  ،خ اکن بلن ر ت ه ک کاال را زيار مد ده
است.
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ع اظسیم گیده است:
گیدم« :ا یس رسول خ ا (ص)! رعنا اين رکايت مده اهدل حد يث نقدل مد دهاند :
"ثواب لَاإلَهَإلَّااللَّهُ ،ديد

چهد ۀ خ اکند اسدت" ،چاسدت؟» .اردام (ع) ف ردود« :ا

اباصلت! ه مس خ اکن را به چه ها چو چه هها توصاف من  ،ماف شد ه اسدت.
چه ۀ خ اکن  ،ان اا ک رسوال ک حجتها اک رتباشن ؛ مسانت مه بهکسدالة آندا  ،بده
خ اکن ک دين ک رع فدش توجه رتشود ک خ اکن ف روده" :ه چده بد [زردان] اسدت،

فانىشون ه است ک ذا

باشروه ک ارجمن ی کردگار باقى خواه راند " (اظ حمدا :

 26ک  )27ک ف روده" :ج ذا اک ،همه چا نابودشون ه است" (قص

)88 :؛ بنداب اين،

نگاه به ان اا ک رسوال ک حجتها اک در جايگاههايشا  ،ثوابت سد گ ب ا رؤرنا در

رکز قاارت رتباش » (ص کق1398 ،ق118-117 :؛ همو1400 ،ق.)460 :
 .3-2-2حدیث «الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»

در رصادر رکايت رعد ف يقان نقل ش ه است« :الشَّقِيُّمَنشَقِيَفِريبَطرنأُمِّرهِ»؛ يعندت« :شدقت

مست است مه در شرم رادر (ق لاز توظ ) ،شقاک ب ا اک رق ر گ دي ه است» (رسلم ،بتتدا:
445 /8؛ ص کق1398 ،ق .)356 :اهل سدنت ،حد يث را از ابدنرسدعود از یادار (ص) نقدل
م دهان ک باقت راکيا سن نا رورداعدماد آنا هسدن ؛ اظ ده ب خت ج يا ها ریوضه رانند
ن ّاراه مه رنر ج انسا ک به تیويض قائلان  ،حد يث را ب سداخدة ابدنرسدعود دانسددهاند
(شه سدانت .)72 /1 : 1364 ،درراا اهدل سدنت ،ج يدا هدا ج د

رسدلک ،حد يث را

صحاح انگاشدهان ک به قضا الزم ،ق ر حدمت خ ا در سعاد ک شقاک انسدا هدا ،ک ن دودِ
اررا تفاا رعدق ن (فخ اظ ين راز 1420 ،ق.)348 /18 :
در نقلت ديگ  ،بخار با سن صحاح از ابوه ي ه از یادار (ص) نقدل مد ده اسدت« :تدو

آنچه مه ب ايت رق ر ش ه را ریقا رتمنت» (بخار 1401 ،ق.)119 /6 :
اهلبات (ع) ص کر ح يث از یاار (ص) را تیيا م دهان ؛ کظت با ت ادان آ  ،ب داشدت
سطحت ک ج گ ايانه را رنر ش هان  .شاخ ص کق با سن صحاح رکايت م ده است رحم
بن ابتعما از ارام روست بن جعی (ع) دربارۀ رعنا اين حد يث رسدول خد ا (ص) سدؤال
م د« :شقت ،مست است مه در شرم رادر

(ق لاز توظ ) ،شقاک ب ا اک رق ر گ دي ه اسدت ک
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سعا  ،مست است مه در شرم رادر (ق لاز توظ ) ،سعاد ب ا اک رقد ر گ ديد ه اسدت» .اردام
(ع) در یاسخ ف رود« :شقت ،مست است مه در شرم رادر ،خ ا رتدان عمل انسا هدا شدقت را
انجام رتده ک سعا  ،مست است مه در شرم رادر ،خ ا رتدان عمل انسدا هدا سدعا را انجدام

رتده » (ص کق1398 ،ق.)356 :
اردام مداظم (ع) ضددمن صدحهگذاشددن بد اصداظت حد يث ن ددو (ص) ،فهدم ر دندتبد
قضاکق ر حدمت خ ا ک رؤث ن ود انسا در س نوشت خويش را رد م ده ک با تیکيل صحاح
رکايت ،سعاد ک شقاک انسا ها در شرم رادرانشا را ص فاً ر بوط به علدم اظهدت دانسدده
است.
 .3-2-3حدیث «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»

در صحاحان ،از رسول خ ا (ص) نقل ش ه است« :ه چه خواها  ،برنا ؛ زي ا ه يدک از شدما
ب ا آنچه خل ش ه ،آراده رتباش  .اگ از ناکبخدا است ،ب ا انجام عمل آنا آراده رتباشد

ک اگ از نگو بخدا است ،ب ا انجام عمل آنا آراده رتباش »؛ سپس آ حض

 ،اين آيدا

را ق ائت ف رود« :ارا آنره [ح خ ا را] داد ک ی کا داشت ک [یادا ] ناروت را تص ي م د» (ظال:
( )6-5بخار 1401 ،ق86 /6 :؛ رسلم ،بتتا .)47 /8 :اين حد يث بد یايدة رعاارهدا رجداظت
اهل سنت ،سن

صحاح دارد.

اين ح يث چو رکايت ساب  ،شائ ة ج انسا را بدهکجدود ردتآکرد؛ از ايدن رک  ،در
ادارة ح يث یاشد شاخ ص کق ،رحم بن ابدتعماد از اردام روسدت بدن جعید (ع) دربدارۀ
رعنا اين ح يث رسول خ ا (ص) مه ف رود« :اعْمَلُوافَكُلٌّمُیَسَّ ٌلِمَا خُلِقَلَهُ»؛ يعنت« :هد چده

خواها  ،برنا ؛ زي ا ه يک از شما ب ا آنچه خل ش ه ،آراده رتباشد » .سؤال م د ک اردام (ع)
در یاسخ ف رود« :خ اکن جن ک انس را ب ا ع وديت ،ک نه ناف رانت آف ي ه است ک ايدن ،ف ردودۀ

اک است" :ک جن ک انس را نااف ي م؛ ج ب اى آنره رد ا بپ سددن " (ذاريدا  .)56 :خ اکند آندا را
ب ا ه فت مه آف ي ه است ،آراده م ده است .کا ب مسانت مه گمراهت را بد هد ايت تد جاح

دهن !» (ص کق1398 ،ق.)356 :
ارام (ع) ب داشت ناصدواب ج يدو از رکايدت یادار (ص) را مده انسدا را رج دور بده

انجامداد ناک يا ب اعمال رتدانسدن  ،تصحاح مد ده ک بدا اسددیاده از آيدا قد آ  ،رد اد

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) ،سال  ،11شمارة 185 / 3

ح يث یاار (ص) را آرادگت انسا ها ب ا یذي

ترلاف ک دستيافدن به هد

خلقدت

ذم م ده است.
 .3-2-4حدیث «حَدِّثْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ»

در جوارع رکايت اهل سنت ،از یاار (ص) نقل ش ه است« :از بنتاس ائال نقل مناد مده هداچ

اشراظت ن ارد» (ابنحن ل ،بت تا 474 /2 :؛ ابوداککد1410 ،ق .)180-179 /2 :سن اين ح يث
ب یاية روازين رجاظت اهل سنت ،صحاح است.
اطیق اين ح يث در نقل از بنتاس ائال ،ار را ب ا رخاطب ،رُشدد ه ک ايدن تلقدت را بده
اذها رد ادر رتمن مه ه گونه گ ارشت از آنا رکاست .اهلبادت (ع) ايدن حد يث را بد
کجه صحاح خود حمل ک ر اد کاقعت سخن رسول خد ا (ص) را بادا مد دهاند  .در مدداب

گ ا سنگ رعانتاالخ ار ،شاخ ص کق با سن

صحاح نقل م ده است ع االعلت بن اعدان

از ارام صادق (ع) دربارۀ ح يث «از بنتاس ائال نقل من مه هاچ اشراظت ن ارد» -مه عارده آ
را از رسول خ ا رکايت م دهان  -ی سا ک ارام (ع) در یاسدخ ف ردود« :ايدن حد يث ،درسدت
است» .ع االعلت ی سا « :بناب اين ،ه آنچه از بنتاس ائال رتشنويم ،نقل منام ک هاچ اشراظت بد
را ناست؟» .ارام (ع) ف رود« :خا ! آيا نشنا ها مه یادار (ص) ف ردود" :در درکغگدويت انسدا ،

همان بس مه ه آنچه رتشنود ،نقل من "؟» .ع االعلت رعنا صحاح حد يث را جويدا شد ک
ارام (ع) ف رود« :آنچه در ق آ  ،دربارۀ بنتاس ائال آر ه است ،نقل من؛ زي ا در اين اردت اتیداق

خواه افداد ک در نقل آ  ،هاچ اشراظت ب شما ناست» (ص کق1403 ،ق.)159-158 :
 .3-2-5حدیث «اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ»

در مدب رکايت ک تیسا

اهل سنت ،بهصور

ر سل ،از یاار (ص) نقدل شد ه« :اخددی

راددا اردددم رحمددت اسددت» (نددوک 1407 ،ق91 /11 :؛ سدداوطت1401 ،ق48 /1 :؛ ق ط ددت،
 .)159 /4 : 1364در هاچيک از رنابع اهل سنت ،اين رکايت با سن ردصل به رسدول خد ا
(ص) ذم نش ه است.
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در رکايدت روث  ،ع اظمؤرن انصار گیده است:

به ارام صادق (ع) ع ض م دم« :گ کهت از رسول خ ا (ص) نقل م دهان " :اخددی

راا اردم رحمت است"» .ارام (ع) ف رود« :درست گیدهان » .گیدم« :اگ اخدی

آنا

رحمت باش  ،یس اجدماع آنا عذاب خواه بود؟» .ارام (ع) ف رود« :رعندا حد يث،
آ طور مه فهما

ک فهما هان  ،ناست .ر اد یاار (ص) سخن خ اکن  -ع ک جدل-

است" :یس چ ا از ه ف قهاى از آنا  ،دسدهاى موچ نمىمنن تا [دسدهاى بمانن ک] در

دين ،آگاهى یا ا منن ک قوم خود را کقدى بهسوى آنا بازگشدن  ،بام دهن ؛ باش مده
آنا [از مای اظهى] بد سن ؟" (توبه .)122 :خ اکن آنا را ار مد ده بدهسدو رسدول

خ ا (ص) موچ م ده ک آر کش داشدده باشدن ک از اک بااروزند ؛ سدپس ند د قورشدا
بازگ دن ک به آنا تعلام دهن  .ر اد یاار (ص) از «اختالف» ،رفتکآر به س زرانها

است ک نه اخدی در دين؛ چ امه دين ،کاح است» (ص کق1403 ،ق.)157 :
اين رکايت بهدظال کجود احم بن هیل مه فاس اظمذهب ،کظت ثقه اسدت (خدويت1410 ،ق:
 ،)358 /2ازنوع روث بهشمار رترکد.
راغب اصیهانت در توضاح کاژۀ «اختالف» در آيا « :فَاختَلَفَالأَحْزابُ» (ر يم« ،)37 :وَال
يَزالُونَمُختَلِفِینَ» (هدود )118 :ک «وَاختِالفُأَلسِرنَتِكُْْوَأَلروانِكُْْ» (رکم )22 :نوشدده اسدت« :يعندت
مست در رفدار ک گیدار  ،رکشت غا از (ردیاک با) رک
اختِالفِاللَّیْلوَالنَّهار" (يونس ،)6 :بهرعندا آرد

ديگد

یاشده مند ک در آيدة "إنَّفِري

هد يدک از شدب ک رکز دریدت ديگد

اسدت»

(راغب اصیهانت1412 ،ق.)255-254 :
زرخش د

(1407ق )210 /1 :ک ط سددت ( )448 /1 : 1372ذيددل آي دة «إنَّفِرريخَلررق

السَّماواتِوَالأَرْضوَاختِالفِاللَّیْلوَالنَّهار» (بق ه« ،)164 :اختالف» را بهرعنا آر
شب ک رکز دریت ديگ

هد يدک از

آکردهان .

ط يحت (« )54 /5 : 1375اختلفمنموض إلرىموضر » را بدهرعندا «تر د » آکرده ک
ح يث «مَناختَلَفَإلَىالمَسُْيِ أَصَابَإحْيَىالثَّمَان» را بهعندوا شداه ايدن رعندا ذمد مد ده
است.
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بناب اين ،ارام (ع) کاژۀ «اختالف» در ح يث یاار (ص) را بهرعندا رفدتکآرد دانسدده
است؛ نه اخدی

در دين ک ب ين صور  ،از تحا رخاطب جلوگا

ش ه است.

 .3-2-6حدیثهاي «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» و «دَعُوا لِي أَصْحَابِي»

اهل سنت نقل م دهان « :اصحاب رن رانن سددارگا هسددن  .بده هد مد ام اقدد ا مناد  ،هد ايت

رتشوي » (غ ّاظت1417 ،ق169-168 :؛ زيلعت1414 ،ق .)229 /2 :سخاک نا در اظمقاصد ،
اين ح يث را با ان مت اخدی

ديگ  ،نسائت نقل م ده است:

در ظیظ رکايت م ده است (سخاک  ،بتتا .)69 :در رکايدت
1

اصحاب یاار (ص) راظک بدن دخشدم را ند د ايشدا يداد ک اک را ردذرت ک سد زنش

م دن  .رسول خ ا (ص) ف رودن « :اصحابم را به رن کاگذاري » .به ايشدا گیدند « :اک
آسودهگاه ک یناهگاه رنافقا است» .رسول خ ا (ص) ف رودن « :آيا به يگانگت خ اکن

ک رساظت رن شهاد نمتده ؟» .گیدن « :بله!» .ف رودن « :ه مدس بدا قلدب صدادق بده

آ ها شهاد ب ه ک ب اين عقا ه بما د ،خ اکن آتش را ب اک ح ام گ دان » (نسايت،

1411ق.)272-271 /6 :

رکايت اکل ،ازنوع ر سل است ک رکايت دکم را جوي از ضحا

از ابدنع داس نقدل مد ده

است؛ اظ ده جوي تضعاف ش ه ک سن نا رنقطع است (سخاک  ،بتتا .)69 :در سن رکايدت

سوم ،قداده کاقع ش ه مه رشهور به ت ظاس است (ابنحج  ،بتتا اظف)42 :؛ بنداب اين ،هد سده

رکايت ،ضعافان .

عاره به ع اظت همة صحابة یاار (ص) رعدق ن ک يردت از ر دانت ايدن عقاد ه ،رکايداتت
همچو روارد زي در تمجاد ک ت عادت از صدحابه اسدت مده بدهسد ب مد فهمدت نداقی ک
شارحا  ،به همة صحابه اطیق ش ه است:
 .1راظک بن دخشم را س م دۀ رنافقا بع از ابنابتسلول دانسدهان (عارلت1422 ،ق .)120-119 /3 :از ابدنع داس نقدل

م ده است :زرانتمه رسول خ ا (ص) صح ت رتمد د ،رفاعده بدن زيد بدن اظسدائب ک راظدک بدن دخشدم زبانشدا را

رتچ خان ن ک از ايشا ب گويت رتم دن ؛ ظذا آيدة «أ َ َلْْ َت َإلَىالَّرذِينَأُوتُروا َنيِری اِمِرنَالكِترابيَشر َت ُونَال َّرال َل َ

وَيُ ييُونَأَنتَ ِلُّواالسَّ یلَ» (نساء )44 :درشی آنا نازل ش (ط ست .)83 /3 : 1372 ،ب خت ناد اک را از اتهدام نیداق،
ر ا ک حُسن اسیم ک را نافت نیاقش دانسدهان (ابنع اظ 1412 ،ق.)1351 /3 :
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از ارام رضا (ع) دربارۀ اين ح يث یاار (ص) مه «اصحاب رن رانن سدارگا هسددن  .بده

ه م ام اقد ا منا  ،ه ايت رتشوي » ک نا «اصحابم را به رن کاگذاريد » ،سدؤال شد  .اردام (ع)
ف رود« :صحاح است؛ کظت ر اد یاار (ص) مسانت هسدن مه بع از ايشا  ،تفاا ک ت يل بهکجدود
نااکردن » .گیده ش « :چگونه باي از تفاا ک ت يل آنا آگاه ش ؟» .ارام (ع) ف رود« :آنا (عاره)

از یاار (ص) رکايت م دهاند مده ف ردود" :ب خدت از اصدحاب ردن از حوضدم راند ه ردتشدون ؛

چنا مه شد تشنه از آب راند ه ردتشدود .ردتگدويم :خد ايا! اصدحابم! اصدحابم! .گیدده ردتشدود:
نمتدانت بع از تو ،چه ب عدت ايجاد م دن  .آنا را از سمت چپ بازداشدت ردتمنند  .ردتگدويم:
ظعنت ک نی ين ب آنا باد!"» .ارام (ع) ف رود« :بناب اين ،آ سخنا یاار (ص) ب ا مسانت اسدت

مه تفاا ک ت يل بهکجود نااکردن » (ص کق1378 ،ق .)87 /2 :از راکيا اين حد يث يدا ندارت
در مدب رجال ناست کيا آنا ج ح ک تع يل نش هاند ؛ بد ين ت تادب ،رکايدت ازن د سدن ،
رهمل است؛ باکجود آ  ،شاخ ص کق رکايت را از شاخ خدود ،حسدان بدن احمد باهقدت از
رحم بن يحات صوظت (دک نی در ابد ا سن ) نقل م ده اسدت .ايدن دک نید در بسداار از

اسناد عاو اخ ار اظ ضا (ع) ک نا دک رکايت شاخ ریاد کاقدع شد هاند (نمداز شداه کد ،
1414ق)85 /3 :؛ از اين رک  ،اعد ار سن قو رتگا د؛ درضمن ،حسان بن احم باهقت از
ب رگا فقها عاره بهشمار رترکد (سمعانت1408 ،ق )439 /1 :ک بعا است ح يثت ندارعد
را رکايت من مه چن ا خوشاين رذاق عاره ناست.
 .3-2-7حدیث «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»

از رسول خ ا (ص) ،بهشاوهها ک با اسدیاده از اظیاظ رخدلف نقل ش ه اسدت« :خ اکند ه گد

ارت رن را ب گمراهت ،به اجماع نمتآکرد» (حامم ناشابور  ،بتتا)116 /1 :؛ بد ين صدور ،
عاره رعدق ن ارت ب باعت با ابوبر اجماع م دن ک ب اساس اين سخن یاار (ص) ،اجمداع
ارت ،حجت است (سا ش

اظ ين1426 ،ق .)494 :اين رکايت ب یايدة رعادار رجداظت اهدل

سنت ،صحاح است.
از ارام هاد (ع) در توضاح رعنا اين حد يث یادار (ص) نقدل شد ه اسدت« :حد يث

رسول خ ا (ص)" :ارت رن ب گمراهت اجماع نمتمنن " ،ايشا خ داده آنچه همدة اردت بد آ
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اجماع منن  ،ح رتباش ک آ  ،زرانت است مه ب خت با ب خت ديگ رخداظف ن اشدن » (ابدنشدع ة
ح انت1404 ،ق.)458 :
در رحاجه راا ارام علت (ع) ک ابوبر  ،خلایة اکل ب ا اث ا حقانات خیفت خدويش،
اجماع تمام ارت را ذم م ده ک اجماع ارت را ب اساس اين سخن یاار (ص) مه «ارت ردن

ب گمراهت اجماع نمتمنن » ،حجت دانسده است .ارام علت (ع) در یاسخ ،خدود ک صدحاباانت
رانن سلما  ،عمار ،ابوذر ،رق اد ک ابنع ادۀ انصار را مه با ايشا بودن  ،از ردخلیا باعدت
ب شم ده ک در احدجاج ک اسدناد ابوبر به سخن یاار (ص) تشراک م ده اسدت (صد کق،
.)549 /2 : 1362

در ارشاداظقلوب ،اين گیدگو بهصدورتت مداریً ردوج ک ردیداک گد ار

شد ه اسدت:

«ابوبر به ارام علت (ع) رتگوي " :یاار (ص) ف رود :ارت رن ب گمراهت اجماع نمتمنن " .ارام

(ع) به ابوبر رتف راي " :ارت یاار (ص) مسانت هسدن مه در دکرا یاار (ص) ک یساز ايشا ،

اک را ت عات م دن ک ب عهد اظهدت ،اسددوار ران ند ک تفااد ک تحدوظت ايجداد نر دند "» (ديلمدت،

1412ق .)264 /2 :رکايت اکل از تحفاظعقول ،ب ک سن ردصل است؛ کظت علما به رکايا

اين مداب اعدماد م دهان ک بهگیدة عیره رجلست ،باشدد رکايدا ايدن مدداب در ردواعظ ک
اصول رعلورت است مه به سن احدااج ن ارن (رجلست1403 ،ق .)29 /1 :در االحدجداج ناد

اين رکايدت گد ار

شد ه اسدت (ط سدت1403 ،ق .)450 /2 :باشدد راکيدا رکايدت دکم،

رجهولان ؛ ارا رجاظت خ ا  ،آيتاهلل خويت در رجال خود ،به اين رکايت اعدماد ک بخشدت از

آ را نقدل مد ده مدده در آ  ،رن ظددت اصددحابت همچددو رقد اد ذمد شد ه اسددت (خددويت،
1410ق.)318 /18 :
 .3-3اشاره به مجعولبودن روایت

ط ن

آيا ق آ  ،یاار (ص) کظایة ت اان اين مداب را ب عه ه داشده (نحل )44 :ک اين

ت اان درقاظدب اقدوال ،افعدال ک تق يد آ حضد

بدوده اسدت .در ايدن رادا  ،سدودجويا ،

رنافقا  ،يهوديا ک رساحاا نورسلما  ،ک ...سخنانت ازیاشساخده را بده یادار (ص) نسد ت
دادن ک دارنة اين رجعوال تدا آنجدا ادارده يافدت مده آ حضد
ر ار

حددت در دکرا حادا

خويش ،زبا به اعد اض گشود ک کاضعا را به آتش دکزخ کع ه داد (سا رضدت،
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 .)665 : 1380باکجود اعد اض ک هش ار یاار (ص) ،ج يا کضدع یدساز رحلدت ايشدا
نا اداره يافت ک گ کهها رخدلف با انگا هها ردیاک  ،حد يث جعدل ردتم دند  .کضدع
ح يث ب ا اث ا عقاي ک ان يشهها ف قها  ،يرت از رحورها جعل ح يث بود.
 .3-3-1احادیث بيانگر رؤیت خدا

در اين بخش ،به احاديث ذيل رتی دازيم:
اظف) احاديث باانگ رؤيت خ ا در خواب ک نا آخ

:

در مدب اهل سنت ،احاديثت ف اکا دربارۀ رؤيت خ اکن ردعال در باد ار ک خدواب ک
نا آخ

نقل ش ه است؛ ازجمله:

 -ابوه ي ه نقل م ده است« :ر دم گیدن " :ا رسول خ ا! آيا را ی کردگاررا را رکز قاارت

رتبانام؟" .یاار (ص) ف رود" :آيا در راه شب چهارده مه دررقابلش اب

گیدن " :خا ا رسول خ ا!" .ف رود" :آيا در خورشا مه دررقابلش اب

ناست ،ت دي داري ؟".

ناست ،ت دي داري ؟".

گیدن " :خا !" .ف رود" :اک را چنان رتبانا "» (بخار 1401 ،ق.)195 /1 :
 -ابن ع اس از رسول خ ا (ص) نقل م ده است« :ی کردگارم شب در بهد ين صور  ،ن د

رن آر [ .ابنع اس] گوي " :گمدا ردتمدنم یادار (ص) ف ردود :در خدواب آرد ( »"...ت ردذ ،
1403ق.)44 /5 :
 نا از ايشا نقل ش ه است ...« :شب ب ا نماز ب خاسده ک کضو ساخدم ک نماز مه ب ردنرق ر بود ،بهجا آکردم .درهنگام نماز ،خواب ب رن چا ه ش  .ناگهدا خ اکند بلند ر ت ده را در

بهد ين صور دي م( »...هما .)46 /5 :
ه سه ح يث ط رعاارها رجاظت اهل سنت ،صحاحان ک بد یايدة ايدنگونده رکايدا ،
ب خت ب رگا اهل سنت گیدهان  « :علما بد جدواز رؤيدت خ اکند ک صدحت آ اجمداع دارند »
(نوک 1407 ،ق25 /15 :؛ ابنحج  ،بدتتدا ب .)342 /12 :ب خدت ب رگدا عارده ناد رد عت
ش هان خ اکن ردعال را در خواب ریقا م دهان ؛ رانن احم بن حن ل (ندوک 1414 ،ق:
 )277ک ابوحار غ ّاظت (ارانت1397 ،ق.)159 /11 :
شاخ ص کق در رکايدت صحاحاظسن نقل م ده است :اب اهام م خت به اردام صدادق (ع)
ع ض م د« :مست ی کردگار

را در خدواب ب اند  ،حرمدش چاسدت؟» .اردام (ع) ف ردود« :اک
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مست است مه دين ن ارد .خ اکن بلن ر ت ه ک کاال نه در خواب کنه در با ار  ،نه در دنادا کنده در
آخ

دي ه نمتشود» (ص کق1400 ،ق .)610 :ابنشه آشوب (1369ق )69 /1 :اين ح يث

را از ارام رضا (ع) نقل م ده است.
یاسخ ارام (ع) ،ناظ به رد اخ ار است مه دربارۀ رؤيدت خ اکند ردعدال دررادا اهدل
ح يث ،راي ان  .عیره رجلست در ش ح ح يث گیده است :شاي ر اد ارام (ع) از بتدينت،
اين است مه آ شخ

در آ رؤيا درکغ رتگوي يا چو رجسمهگ اسدت ،بد اک کانمدود

ش ه يا اين رؤيا ازجانب شاطا است ،ک باا اين سخن ،ب ايدن رسدلله دالظدت ردتمند مده
چنان شخصت به جسمانات خ اکن ردعال ،رعدق است (رجلست1403 ،ق.)32 /4 :
ب) ح يث «إنَّاللَّهَقَسََْال ُّؤيَ َوَالكَلَامَبَیْنَنَ یَّیْن»:
اهل سنت از ابنع اس نقل مد دهاند « :خ اکند مدیم را بد ا روسدت (ع) ،خلّدت را بد ا

اب اهام (ع) ک رؤيدت را بد ا رحمد (ص) قد ار داد» (ط اندت1404 ،ق .)286 /11 :رکايدت از
ابنع اس ب ک اسدناد به یاار (ص) نقل ش ه ک بناب اين ،روقو
ابوق ّه ،از علما عاره ،از ارام رضا (ع) دربارۀ احرام ک رعار
ی سا ه مه گد ار

است.
دينت ،سؤالهايت ردعد د

ماردل آ هدا در احدجداج ط سدت (1403ق 405 /2 :تدا  )408آرد ه ک

بخشهايت از آ با سن صحاح ،در مافت شاخ ملانت ک توحا شاخ صد کق ردنعرس شد ه

است؛ ازجمله:

[ابوق ّه به ارام (ع)] گیت« :ب ا را رکايت ش ه است خ اکن  ،رؤيت ک مدیم را رادا
دک یاار تقسام م د :میم را ب ا روست (ع) ک رؤيت را ب ا رحم (ص) ق ار داد».

ارام (ع) ف رود« :یس چه مست ازجانب خ اکن  ،به جن ک انس رسان ه" :چشمها اک را
درنمىيابن " (انعام" ،)103 :دانش آنا اک را احاطه نرن " (طه" ،)110 :چا ى رانن اک

ناست" (شورى .)11 :آيا رحم (ص) اين را نگیده است؟» .ابوق ه گیدت« :بلده!» .اردام
(ع) ف رود« :چگونه ر د بهسو همة خل رتآي ک به آنا خ رتده مه ازجانب

خ ا آر ه است ک آنا را بهسو خ ا ،بهار خ ا دعو رتمن ک رتگوي " :چشمها
اک را درنمىيابن " (انعام" ،)103 :دانش آنا اک را احاطه نرند " (طده" ،)110 :چاد ى

رانن اک ناست" (شورى)11 :؛ سپس رتگوي " :رن اک را با چشمم دي م ک دانش رن اک
را احاطه م د ک اک بهصور بش است" .آيا حاا نمتمناد ؟ زند يقا ندوانسددن چندان
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سخنت را ب اک نس ت دهن ک بگوين  :ازجانب خ ا چا

رتآکرد؛ سدپس خدی

آ

را عمددل رددتمند » .دراداردده ابددوق ّه بدده ارددام (ع) رددتگويد « :آيددا رکايددا را ترددذيب
رتمنت؟» .ارام (ع) رتف راي « :اگ رکايا  ،رخاظف باش  ،با ق آ ک اجماع رسدلمانا
مه ب ع م احاطة علمت ک دي

چشمهدا ک رثلادت خ اکند ر دندت ردتباشد  ،تردذيب

رتمنم» (ملانت1407 ،ق96 /1 :؛ ص کق1398 ،ق.)112-111 :
ارام (ع) با اسدناد به آيا ق آ ک ع ضة رکايدا بده آ هدا ک ناد بهد هگاد

از اجمداع

رسلمانا  ،اينگونه احاديث را ب ساخدة جاعی دانسده است.
 .3-3-2حدیث «انَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبَ»...

در ادارة رکايت شاخ ملانت ک شاخ ص کق آر ه است:

ابوق ّه از ارام رضا (ع) رتی س « :آيا ترذيب رتمنت رکايدت مه نقل شد ه" :خ اکند
کقدت غضب رتمن  ،ف شدگانت مه ع
دک

را حمل رتمنن  ،آ را از سنگانتا مه بد

خود احساس رتمنن  ،رتفهمن ک به سج ه رترکن ک زرانتمه خشم فد کمش

م د ،س ک رتشون ک به جايگاه خود بازرتگ دن ؟"» .ارام (ع) در یاسخ ف ردود« :بده
رن از حاظت خ اکن بگو از زرانت مه ابلاس را ظعن م د تا ار کز مده بد اک غضد نا
است ،چه کقت راضت رتشود؟ درحاظت مه بهگیدة تو باي همچنا بد اک ک دکسددا ک
یا کانش غض نا

باش  .چگونه به خود اجدازه ردتدهدت ی کردگدار را بده تفااد از

حاظت به حال ديگ توصاف منت ک آنچه ب رخلوقا  ،شايسده است ،به اک نس ت دهت؟
رن ه ک بلن ر ت ه است .با زايلشون گا زکال نمتياب ک با تفاا منن گا تفاا نمتمن
ک با ت يلشدون گا ت د يل نمدتشدود .رخلوقدا تحدت قد ر ک تد با اک هسددن ک

جملگت ناازرن اک ،ک اک بتنااز از آ ها رتباش » (ملانت1407 ،ق.)131 /1 :
در اين رکايت ،جملة «چه کقت راضت رتشود؟» ب ا رعناست مه اگد حدال غضدب خد ا بدا
حال رضايش ردیاک باش ک بهزعدم تدو ،خ اکند درطدول ايدن رد

طدوالنت ،بد ابلداس
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غض نا

است؛ بناب اين ،خ اکن ردعال درطول اين ر

 ،به مست حاظت رضا ن ارد (فاض

ماشانت1406 ،ق.)500 /1 :
اين رکايت در مدب رکايت اهل سنت نقل نش ه ک فقر در مددب رجداظت آندا  ،بدا ذمد
مذاببود راک آ (حماد بن سلمه) آر ه اسدت« :خ اکند هد گداه غضدب مند  ،بد عد

رتدر تااينره ب حارینش سنگان رتآيد » (ذه دت1382 ،ق290 /1 :؛ ابدنحجد 1390 ،ق/1 :
 .)485گذشده از ضعف حماد ،رکايت بهصور روقو

گ ار

ش ه است.

 .3-3-3حدیث «إِنَّهُ فِي صُورَةِ أَمْرَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ»

ب خت رسلما ب ا خ اکن ردعال ،شرلت خاص را رکايت م دهان ؛ رثیً قداده از عر رده از
ابنع اس ر فوعاً نقل م ده مه یاار (ص) ف رود« :ی کردگارم را با رو فِ ک ب ک ريدش ،در

ظ است س ديد م» (ابنع

1409 ،ق .)261-260 /2 :در سن ايدن رکايدت ،همچدو رکايدت

یاشان عاره ،حماد بن سلمة مذاب کجود دارد.
شاخ ص کق با سن صحاح رکايت م ده است يعقوب س ّاج به اردام صدادق (ع) عد ض
م د« :ب خت از اصحاب را رتین ارن خ اکن  ،صورتت رانن صدور انسدا دارد ک ب خدت ديگد

رتگوين خ اکن بهشرل ف د ب ک ريش است ک رو رُجَعَّ ک موتاه دارد» .ارام (ع) به سج ه
افداد؛ سپس س

را باال گ فت ک ف رود« :یا

ک رن ه اسدت خ اکند

مده چاد ى همانند اک

ناست ک دي گا  ،اک را درناابن ک دانش ،اک را ف انگا د! ن ايا ه است؛ چ امه ف زند  ،شد اه ید ر
است ک زاده نش ه است؛ چ امه ش اه مست مه ق لاز خود است ،رتشود ،ک هداچ مسدت همددا اک

ناست .بلن ر ت ه است از اينره صیت رخلوقا را داشده باش » (ص کق1398 ،ق .)104-103 :از
سؤال يعقوب س ّاج ،یا اسدت مده ب خدت شداعاا  ،شداي تحدت تدیثا عارده ،بده جسدمانات
خ اکن ردعال رعدق بودن  .میم ارام (ع) ناظ به همة ج يا ها دارا اينگونده باکرهدا ک
نا رد احاديثت است مه در آ ها ،خ ا همچو رخلوقاتش توصاف ش ه است.
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 .3-3-4حدیث «انَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ»

رسلم در صحاح خود ،از رس کق نقل م ده است:

از ابنرسعود ،تیسا اين آيه را سؤال م ديم« :ک مسانى را مه درراه خ ا مشده شد ن ،

ر ده رپن ار! بلره زن گا ان ک ند د ی کردگارشدا رکزى داده ردىشدون » (آلعمد ا :

 .)169ابنرسعود گوي « :را از یاار (ص) ،تیسا آ را سؤال مد ديم .ف ردود" :ارکاح
آنا در درک ی ن گا س رنگت است مه آشاانههايت آکي ا به ع

دارن ک ه گاه

مه بخواهن  ،از بهشت رها رتشون ؛ سپس به آ هدا بدازردتگ دند  .خ اکند شده ا را
آگاه م ده ک گوي  :آيا چا

رتخواها ؟ گوين  :چه بخدواهام درحداظت مده هد گداه

بخواهام ،از بهشت رها رتشويم؟ خ اکن سه بار تر ار رتمن  .شه ا چدو ردتبانند
مه دائماً از آنا درخواست رتشود ،گوين  :خ ايا! ارکاح را را به اجساد ردا بدازگ دا
تا بدار ديگد  ،درراه تدو مشدده شدويم! زردانتمده ردتباند آندا حداجدت ن ارند  ،رهدا

رتشون "» (رسلم ،بتتا.)39-38 /6 :
همچانن از ابنع اس نقل ش ه است:
رسول خ ا (ص) ف رود« :ه گاه ب ادرا شما در جندگ اححد  ،بده شدهاد ردترسدن ،
خ اکن ارکاحشا را در درک ی ن گا س رنگت ق ار ده مه به رکدخانهها بهشت
کارد رتشون ک از راوههايش رتخورن ک به آشاانههايت مده ازجدنس طدی ک از سداية
عد

 ،آکي د ا هسدددن  ،بددازرددتگ دن د  .آ گدداه مدده یددامت خددورا

ک نوشددا نت ک

اسد احدگاه را رتيابن  ،گوين " :چه مست ازجانب را به ب ادرانمدا ردترسدان مده در
بهشت ،زن ه هسدام ک به را رکز داده رتشود تا آنا جهاد فد کنگذارند ک بدههنگدام

جنگ ،رک نگ دانن ؟" .خ اکن س حا رتگوي " :رن ازجانب شما بده آندا اطدیع

رتدهم"؛ ظذا خ اکن ف کف سداد" :ه گ مسانى را مه درراه خ ا مشده ش هان  ،رد ده

رپن ار( »"!...آلعم ا ( )169 :ابتداککد1349 ،ق.)566 /1 :
سن ه دک ح يث ب اساس قواع رجاظت اهل سنت ،صحاح است.

اهلبات (ع) اين رکايا را صحاح ن انسدهان  .در رکايدت روث از مافت آر ه اسدت مده

ابوبصا به ارام صادق (ع) ع ض م د« :را دربارۀ ارکاح رؤرنا رتگويام در چاندهدا ی ند گا
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س رنگت هسدن مه در بهشت رتگ دد ک به آشاانههايت مه زيد عد

هسددن  ،بدازردت.گ دند ».

ارام(ع) ف رود« :چنان ناست؛ چ امه در اين صور  ،در چانهدا ی ن گا نخواهن بدود» .ی سا :
«یس مجا هسدن ؟» .ف رود« :در گلسدانت از بهشت با همان صدور جسدمانت مده دارند  ،هسددن »
(ملانت1407 ،ق .)245 /3 :علت روث بود اين رکايت ،کجود زرعه بن رحم حضد رت در
سن ح يث است؛ اظ ده ک بهرغم کثاقدش ،کاقیترذهب است (خويت1410 ،ق.)262 /7 :
عیکهب آنچه گیدام ،شاخ ملانت با سن صحاح از ابوکظّاد حنّاط رکايت م ده اسدت مده
ک به ارام صادق (ع) ع ض م د« :ف ايت شوم! رکايت رتمنن مه ارکاح رؤرندا در چاندهدا
ی ن گا س رنگت اط ا

ع

هسدن » .ارام (ع) ف رود« :رؤرن ند د خ اکند  ،ب رگدوارت از آ

است مه رکحش را در چانهدا ی ن گا ق ار دهد  .رکح ردؤرن در بد هدايت چدو بد هايشدا

هسدن » (ملانت1413 ،ق.)244 /3 :
 .4نتيجهگيري

ب اساس آنچه گیدام ،ب خت ج يا ها میرت ب ا توجاده ک ت ادان ديد گاههدا اعدقداد
خود دربارۀ رعار
رکايا را حذ

خ اشناست ،راهنمداشناسدت ،انسدا شناسدت ک رعدادشناسدت ،رددن ب خدت
(تح يف ظی ت) ک ب خت ديگد را بده فهمدت ناسدازکار (تح يدف رعندو )

ر دی م ده ک بعضت رکايا را نا جعل م دهان  .در اين راا  ،رکايا حدوزۀ خ اشناسدت ک
ارارت ،باشد ين سهم را دارن  .بساار از رکايدا دک دسددة اکل بد یايدة رعاارهدا رجداظت،
سن

صحاح دارن ک اين رسلله از اصاظت آ ها حرايت رتمند مده بده تح يدف ظی دت ک

رعنو  ،دچار ش هان ؛ دررقابل ،رکايا دسدة سوم (رکايا رجعدول) ،باشدد دچدار ضدعف
سن

هسدن  .از اهلبات (ع) مه کارثدا علدم ن دو (ص) ک رحدار بد تمدام رکايدا اند ،

رکاياتت با اسناد رعموالً صحاح نقل ش ه است مه ریداد آ هدا نشدا ردتدهند اگد رکايددت
دچار حذ

ک افدادگت بود ،ايشا آ را ت رام رتم دن  ،اگ رکايدت دچدار سدوءب داشدت

ش ه بود ،فهمت صحاح از آ ع ضه رتم دن ک اگ رکايدت جعل شد ه بدود ،بدا اسددیاده از
ادظّة عقلت ک نقلت ،روارد جعل را نشا رتدادن .
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 -ديلمى ،حسن بن رحم (1412ق) .ارشاد القلوب الى الصواب .قم :اظش يف اظ ضت.

 ذه ت ،شمساظ ين (1382ق) .ميزاناالعتدال .تحقا علترحم اظ جاک  .با ک  :داراظمع فه.1406( _______ -ق) .سير اعالم النبالء .تحقا حسان االس  .با ک  :رؤسسه اظ ساظه.

 -راز  ،رحم بن ادريس بن رنذر تمامت (1371ق) .الجرح و التعدیل .با ک  :دار احااء اظد اث

اظع بت.

 -راغب اصیهانى ،حسان بن رحم (1412ق) .المفردات فی غریب القرآن .با ک  :داراظعلم.

 -زرخش ى ،رحمود (1407ق) .الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل .با ک  :دار اظرداب اظع بت.

 -زيلعت ،جمالاظ ين (1414ق) .تلریف االحادیث و اآلثار .اظ ياض :دار ابن خ يمه.

 -س حانت ،جعی (بتتا) .بحوث فی الملل و النحل .قم :رؤسسه اظنش االسیرت ک رؤسسده االردام

اظصادق.

 -سخاک  ،ع اظ حما (بتتدا) .المقاصد الحسنه فی بيان کثير من االحادیث المشأتهره علأى

االلسنه .بتجا :دار اظرداب اظع بت.

 -سلام بن قاس هیظت (1405ق) .کتاب سليم بن قيس .اي ا  :قم.

 -سمعانت ،ع اظر يم بن رحم بن رنصور (1408ق) .االنساب .با ک  :داراظجنا .

 -سا رضى ،رحم بن حسان ( .) 1380نهفالبالغه .ت جمه ک ش ح سا علىنقى فداضاالسدیم.

ته ا  :رؤسسة چاپ ک نش تیظایا فاضاالسیم.
 -سا ش

اظ ين ،ع اظحسان (1426ق) .المراجعات .تحقا حسان اظ اضت .بتجا :بتنا.

 -ساوطت ،جیلاظ ين (1401ق) .الجامعالصغير .با ک  :داراظیر .

 -شه سدانى ،رحم بن ع اظر يم ( .) 1364الملل و النحل .قم :اظش يف اظ ضت.

 ص کق ،رحم بن علت بن بابويه ( .) 1362اللصال .قم :جارعة ر رسان. _______ (1378ق) .عيون اخبار الرضا (ع) .ته ا  :نش جها . _______ (1398ق) .التوحيد .قم :جارعة ر رسان.1400( _______ -ق) .االمالی .با ک  :اعلمى.

1403( _______ -ق) .معانیاالخبار .قم :دفد اندشارا اسیرى.

1413( _______ -ق) .من ال یحضره الفقيه .قم :دفد اندشارا اسیرى.
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 -ط انت ،سلاما بن احم (1404ق) .المعجمالکبير .اظموصل :ررد ه اظعلوم ک اظحرم.

 -ط سى ،احم بن على (1403ق) .االحتجاج على اهل اللجاج .رشه  :نش ر تضى.

 ط ست ،فضل بن حسن ( .) 1372مجمعالبيان فی تفسير القرآن .ته ا  :ناص خس ک. ط يحت ،فخ اظ ين بن رحم ( .) 1375مجمعالبحرین .ته ا  :ر تضوى. -عارلت ،سا جعی ر تضت (1422ق) .االنتصار .با ک  :داراظسا ه.

 -غ ّاظت ،ابوحار رحم (1417ق) .المستصفى .با ک  :دار اظردب اظعلماه.

 -فخ اظ ين راز  ،ابوع اهلل رحم بن عمد (1420ق) .مفاتيحالغيأب .باد ک  :دار احاداء اظدد اث

اظع بت.

 -فاض ماشدانى ،رحمد رحسدن بدن شداه ر تضدى (1406ق) .الأوافی .اصدیها  :مددابخاندة اردام

ارا اظمؤرنان على (ع).

 ق ط ت ،رحم بن احم ( .) 1364الجامع الحکام القرآن .ته ا  :ناص خس ک. -ملانت ،رحم بن يعقوب (1407ق) .الکافی .ته ا  :دار اظردب االسیراه.

 -رجلست ،رحم باق (1403ق) .بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار .با ک  :رؤسسه

اظوفاء.

 _______ (1404ق) .مرآتالعقول فی شرح اخبار آل الرسول .ته ا  :داراظردباالسیراه. -ر م رصطیى (1419ق) .العقاید االسالميه .قم :ر م اظمصطیى ظل راسا االسیراه.

 -رسلم ،رسلم بن اظحجاج اظقشا

اظناسابور (بتتا) .صحيح مسلم .با ک  :داراظیر .

 رقاتل ،رقاتل بن سلاما بلخى (1423ق) .تفسير مقاتل بن سليمان .با ک  :دار احااء اظد اث. را ى ،رشدا اظ ين احمد بدن ابدىسدع (1371علىاصف حرمت .ته ا  :ارا م ا .

) .كشف

اسسفرار و عفدة اسبفرار .تحقاد

 -نجاشت ،احم بن على (1407ق) .الرجال .قم :جارعة ر رسان.

 -نسايت ،ابوع اظ حما احم بن شعاب (1411ق) .السنن الکبرى .با ک  :دار اظردب اظعلماه.

 نماز شاه کد  ،علت (1414ق) .مستدرکات علم رجال الحدیث .ته ا  :حا ر . -نوک  ،رحاتاظ ين (1407ق) .شرح مسلم .با ک  :دار اظرداب اظع بت.

1414( _______ -ق) .التبيان فی آداب حمله القرآن .با ک  :دار ابنح م.

 -کحا به هانت ،رحم باق (بتتا) .تعليقه على منهف المقال .بتجا :بتنا.

 -کرام بن ابتف اس ،رسعود بن عاسى (1410ق) .مجموعة ورّام .قم :ررد ة فقاه.

