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 چکیده:

 مسئله جعل حدیث یکی از حوادث مهم تاریخ اسالم است که منابع به تفصیل درمورد آن سخن گفته اند.

صادر  نیمنؤرالمیامفضائل  ات  یکه در مکتب خالفت در مقابل روا یاتیروا بررسی حاضر با هدف قیتحق

از اهداف و فوائد ،  اتیروا گریاز د یو جعل موضوع اتیرواانجام گرفته است. شناخت ، شده است

 رو است. شیپ قیتحق

لیه السالم عی امیرالمؤمنین فضائل اختصاص اتیاز روا یتعدادکه شود  ی، ثابت مو انتقادی یلیروش تحل با

 نیبه نفع خلفا و صحابه مصادره شده است و اتوسط دستان جاعل و تحریف گر  السالملیهمع تیباهل و

 هستند. یجعل ایو  فیو ضع ستندیاعتبار ن یدارا اتیروا

 تحریف حقائق و جعل فضائل در مکتب علت رسد که یم جهینت نی، پژوهش به اها افتهی نیاثبات ا با

و هم سنگ قرار دادن خلفا و صحابه با ایشان  ، کاستن از شأن و مقام اهل بیت علیهم السالم خالفت

 است.

 کلید واژه:

 السالم، امیرالمومنین علیهفضائل ، جعل ، خالفت  
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 مقدمه:

مختلف از مناقب و فضائل  یهادر مکان ها و زمان سلم وآله  وعلیه  اهللصلیرسول خدا  دیترد یب

د و با مشهورن اتیروا نیاز ا یبرخ. سخن گفته است لیهم السالمع تیو اهل ب علیه السالم نیمنؤرالمیام

که به کتب  یزمانما او...  حدیث مدینه العلممنزلت و  ثیمثل حد شوندیمشخص شناخته م نیعناو

را  یثیاحاد میکنیو صحابه در منابع اهل سنت مراجعه م علیهم السالم تیو ابواب فضائل اهل ب یثیحد

 ، است شدهصادر  لیهم السالمع تیو اهل ب علیه السالم نیمنؤرالمیام درمورد نکهیا عالوه برکه  میابی یم

 .وارد شده است زیخلفا و صحابه ناز  یبه آن در شأن برخ کینزد ایبا همان متن و  قیبه طور دق

که د شو یم جادیسؤال در ذهن او ا نیشود ا یمواجه م احادیث نیپژوهشگر با اشخص که  یلذا هنگام

 اتیوار ترازهم یاز خلفا و صحابه نقل شده است و در الفاظ و محتوا گاه یبرخ یکه برا یثیاحاد نیا ایآ

 نیادر  و جاعالنگران  فیتحر ایهستند و  حیصح یاتی، روا رندیگ ی)ص( قرار م امبریپ تیمناقب اهل ب

الزم است که اینگونه  از این رو؟ و آن را به نفع خلفا و صحابه مصادره کرده اند ت دست برده انداعبار

 بررسی شوند تا روایات جعلی از روایات دیگر تشخیص داده شوند. متون دوگانه

 بخش پی می گیریم: 3ما این نوشتار را در قالب 

 در مکتب خالفت ثیجعل حد بخش اول:

 السالم( در مکتب خالفت هی)عل نیرالمؤمنیمسروقه ام فضائلبخش دوم: 

 السالم( در مکتب خالفت همی)عل تیسرقت فضائل اهل بخاتمه: نگاهی به  بخش سوم:
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 در مکتب خالفت ثیجعل حدبخش اول: 

ه بمختلف  اتی، جعل رواسلم وآله  و هیعل اهللیصلاکرم  یبعد از رحلت نب هیامیاز اقدامات بن یکی

یه که نزدیک به در دوران خالفت و حکومت معاو. بود و خلفا در فضائل صحابه اتیجعل رواخصوص 

 ، انگیزه های جعل حدیث بیش از دوران های گذشته و خلفای سابق بود.چهل سال طول کشید

 ی نویسد:م یبن محمّد مدائن یه نقل از علب «یمعتزل دیالحد یابن اب»

أن  همیشهادة وکتب إل تهیوأهل ب یعل عةین شأحد م ل   زوایجیُ اَلّا اآلفاق عیجم یعماله ف یإل ةیمعاو وکتب»

هم فأدنوا مجالسفضائله ومناقبه  روونی نیوالذ تهیوأهل وال هیعثمان ومحب عةیانظروا من قبلکم من ش

 «رتهیوعش هیکل رجل منهم واسمه واسم أب یرویبکل ما  یواکتبوا ل وقربوهم واکرموهم

 به کارگزاران خود نوشت: یفرمان یط د،یمستقر گرد هیبر معاو یممالک اسالم یحکومت کل یوقت »

 د،یرینپذ یامر چیرا راجع به هالسالم  همیعل تشیو اهل ب السالم هیعل یعل انیعیاز ش کی چیشهادت ه

هر که مطلب و  زیو دوستان و ارادتمندان عثمان و ن روانیو از پ دیدر مقابل به اطراف خود نظر کن یول

و آن چه را که  دیداشته و از مقربان خود قرار ده زیاو را عز کندیدر فضائل و مناقب او نقل م یسخن

 « دیسیمن بنو یاش برا رهیو پدر و عش اوهمراه نام  کند،یم تیروا شانیاز ا کیهر

 :دیگویم سپس

الکساء لصالت ومن ا ةیمعاو همیإل بعثهیلما کان  فضائل عثمان ومناقبه یأکثروا ف یذلک حت ففعلوا»

 «والحباء والقطائع
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 ه فضائل عثمان مطالبدربارشد که  نیا جهینتو  ، طبق این دستور عمل کردندعمال معاویه فرمانداران و »

 «داد یم ییها نیزم و لباس، پول ، سالح  به ناقالن  اینگونه حدیث ها هیمعاو به دلیل اینکه دزیادی نقل ش

 :ادامه در بخشنامه ای دیگر به عمّالش چنین نوشتمعاویه در 

اءکم فإذا ج ةیکل وجه وناح یکل مصر وف یعثمان قد کثر و فشا ف یف ثیعماله أن الحد یکتب إل ثم»

أحد من  هیرویوال تترکوا خبرا  نیفضائل الصحابة والخلفاء األول یف ةیالروا یهذا فادعوا الناس إل یکتاب

أدحض  لعینی و و أقرّ إلىَّ هذا أحبّ فإنّ الصحابة یبمناقض له ف یتراب اال وتأتون یأب یف نیالمسلم

 «لحجة أبی تراب و شیعته و أشد علیهم من مناقب عثمان و فضله

در بالد  عثمان یاست، و آوازه دهیو به حدّ نصاب خودش رس یعثمان به مقدار کاف یضائل دربارهف»

 کر و عمر()ابوب قبل از عثمان یصحابه و خلفا یدربارهاالن مردم را به نقل فضائل  ده،یمنتشر گرد یاسالم

 یحضرت عل ابوتراب ی( دربارهوآلههیعلاهللیرسول خدا )صلاز که  یلتیو در مقابل هر فض دیبخوان

مورد  کار نیچرا که ا د،یصحابه بساز یرا درباره آن مردم منتشر شده است، مشابه نی( در بالسالمهی)عل

ان از و نسبت به آن و شیعیان اوست ابوتراب و حجت  لیدلعالقه من و باعث روشنی چشم من و کوبیدن  

 1«نقل فضائل عثمان ناراحت کننده تر است

را که در  فضیلتی: هر دیگویبه صراحت م ، معاویه در این نامهآن چه شاهد بحث ماست این است که 

نامه  نیا هوقتی ک !دیو جعل کن دیصحابه نقل کن یآن را برا هی، شبوجود دارد طالب  یبن اب یرابطه با عل

                                           

 44، ص 11، ج  شرح نهج البالغة ابن أبی الحدید.  1
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ایی که تا ج صحابه منتشر شدخلفا و در مناقب  جعلی و ساختگی بسیاریمردم خوانده شد، اخبار  یبرا

 .به مسلمانان دستور داده شد که این فضائل ساختگی را به کودکان و زنان و خدمت کاران نیز یاد بدهند

 برمی گردد. ها به دوران ابوهریره  ، مسئله جعل و سرقت فضائل

و ) دمعترض شه او ب. عایشه د که سوار بر مرکبی ارزشمند بوددی ابوهریره را شهیعاروزی نقل است که 

  :شه گفتیاع در پاسخابوهریره  گذر کند(عظمت  با ایندر خانه من ه گفت او که باشد که ب

مائة حدیث من أحادیث رسول اللّه قالها فى علىّ بن أبى طالب إلى فإنّى غیرت سبعمّ المؤمنین! کفى ایا »

 «أبیک و صاحبه تمشیة ألمرهما فأطرقت عائشة خجالة

نمودم ش عمر جعل رفیق را برای پدرت و مناقب علیاحادیث رسول خدا درمورد حدیث از  هفتصد من»

ه ش را بسرعائشه  )آیا حق من نیست که حداقل این مرکب به من برسد؟( ! تا تمشیت امرخالفتشان شود

 2.«ساکت شد زیر انداخت و

 میبه سرقت فضائل امیرالمومنین )ع( در مکتب خالفت اشاره می کند و  عالم اهل سنت ابن جوزی

 نویسد:

َضة فَضَائِل وَفِیهِمْ من قصد مُعَارفوضعوا البی بکر قد تعصب قوم الخالق لَهُم یدعونَ التَّمَسُّک ب السنة  »

 «ال اْلفَر یقَیْن  على الْخَطَأوک ا وضعت لعَلی عَلَیْهِ السَّلَامالرافضة بِمَ

                                           

العوام فی معرفة مقاالت األنام، سید  تبصرة - 444، ص یاالمامه ، طبرس اسرار - 629ص  یراز ینیقزو لیالنقض ، عبد الجل.  2

 252، ص  یمرتضى حسنى راز
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ادعای تمسک به سنت را دارند ، فضائلی را برای ابوبکر جعل کردند و در  متعصب و بی اهمیتی که افراد»

جعل  ع() در مقابل فضائلی که روافض برای علی بین آن ها افرادی بود که به قصد معارضه با روافض و

 3«.در خطا هستند گروه هر دو ، دست به این کار زدند وکرده بودند

 رفص، علیه السالمدرمورد جعلی بودن فضائل امیرالمؤمنین  یکالم ابن جوز نیاباید توجه داشت که 

 نیقیرد و اجماع فنقل کرده انه هم یو سن عهیش راعلیه السالم  نینرالمؤمیفضائل ام به دلیل اینکه ستادعا

ائل بسیاری از فض ندیگویم خودشان آن هم نقل کرده اند که اهل سنتفقط  را ابوبکرفضائل  یول است

 جعلی است. او

 می نویسد:به این مطلب اشاره می کند و نیز ابن حجر عسقالنی 

ضائل فعارضهم جهلة أهل السنة ب الفضائل فال یحصى کم وضع الرافضة فی فضل أهل البیت و وأما»

 «معاویة بل وبفضائل الشیخین

رافضی ها در فضیلت اهل بیت احادیثی ساخته اند و جاهالن اهل سنت نیز برای مقابله با آنان برای »

 4«.معاویه و ابوبکر و عمر احادیث جعلی ساختند

 ،ت)علیهم السالم( نقل شده اس تیب اهلامیرالمؤمنین و  فضیلت در ی کهتیاروا بسیاری ازنتیجه اینکه 

ر . اینگونه رفتار با احادیث و سنّت پیامبمشابه آن توسط مخالفین درمورد خلفا و صحابه جعل شده است

                                           

  323، ص 1الموضوعات ، ج .  3

 227، ص 1لسان المیزان ت أبی غدة ، ج .  4
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از سوی داعیه داران حفظ سنّت نبوی ، عالوه بر نشان دادن خیانت در سنّت ، سلم  وآله  و هیعل اهللیصل

کّه است چرا که همیشه س السالم( همی)عل تیاهل ب رالمؤمنین وامی فضائل اتیروانشانگر قطعیت صدور 

، به جای پول حقیقی و اصیل ساخته می شود و تا اصالتی نباشد ، جعل صورت  یو قالب یعلو پول ج

 نمی پذیرد و این خود تأییدی دیگر بر اعتبار این روایات است.

قرار گرفته است ، بیش از آن است که الزم به ذکر است که فضائلی که در مکتب خالفت مورد سرقت 

بتوان در این نوشتار به طور کامل به آن ها پرداخت و ما در حد توان خویش به برخی از این فضائل 

 .موضوعه و مسروقه اشاره خواهیم کرد
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 السالم( در مکتب خالفتیه )عل نیرالمؤمنیام مسروقهفضائل  بخش دوم:

 حدیث مدینة العلم -1

احادیثی که داللت بر افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین )علیه السالم( می کند و با سند معتبر و یکی از 

 است که پیامبر اکرم فرمود:« حدیث مدینة العلم»نقل شده است  بارت های مختلف در منابع اهل سنتع

  «الباب أتیبابها فمن اراد العلم فل یالعلم و عل نةیأنا مد»

 5«از آن دروازه وارد شود دیبا د،یجوی)مرا( م علمدروازه آن است؛ هر کس  یم و علعلممن شهر »

عبارت نقل شده  چندبا جاعالن مثل همیشه در مقابل این فضیلت ، حدیث دیگری را جعل کردند که 

 6است:

بکر و أب أنا مدینة العلم وعن أنس بن مالک قال قال رسول اهلل )صلى اهلل علیه وسلم( » عبارت اول:الف( 

 «بابها فمن أراد العلم فلیأت البابعلی  وها عثمان سورُ عمر و و

                                           

 65، ص 11، جالمعجم الکبیر للطبرانی   - 137، ص 3، ج« ةالمستدرك على الصحیحین ط العلمی».  5

لصدق و ا نةیأنا مد»و « بابها و أبو بکر محرابها یّالعلم و عل نةیأنا مد». غیر از عباراتی که اینجا ذکر کردیم ، عبارات دیگری مثل  6

که برای  نیز نقل شده است« بهابا یّالعلم و عل نةیو أنا مد و عثمان بابها اءیالح نةیالعدل و عمر بابها و أنا مد نةیو أنا مد أبو بکر بابها

 اطالعات بیشتر ر.ك: عبقات االنوار ، حدیث مدینة العلم
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شهر علمم و أبوبکر و عمر و عثمان دیوارى است که بر دور شهر کشیده شده من رسول خدا فرمود: »

 7 .«است و على دَر  آن شهر است. پس کسى که علم را طالب است باید از دَر  شهر بیاید

لیه یعظ بدمشق فقام إ( بن علی بن المثنى األسترابادی الواعظ إسماعیل) إسماعیلکان »: عبارت دومب( 

 أنا مدینة العلم وأبو بکرفقال: هذا مختصر وإنما هو:  أنا مدینة العلم وعلی بابهارجل فسأله عن حدیث: 

 «قال: فسألوه أن یخرج لهم إسناده فوعدهم به علی بابها عثمان سقفها و حیطانها وعمر  وأساسها 

 ثیهنگامى که در دمشق مردم را موعظه مى کرد. شخصى به نزد او آمد و از او درباره حداسماعیل واعظ »

د: گونه مى باش نیاست و اصل آن ا ثیحد مختصر  نیاو گفت: ا د؟یپرس "العلم و على بابها نةیانا مد"

« دروازه آن است! یآن، عثمان سقف آن و عل واریآن، عمر د و پایه اسمن شهر علم هستم و ابوبکر اس»

 8.«میذکر کند، او گفت: بعداً مى گو ثیحد نیتا سند خود را در ا ستندمردم از او خوا

ها، أنا مدینة العلم، وعلی بابالنبی صلى اهلل علیه وسلم قال:  عن أنس رضی اهلل عنه عن»: ج( عبارت سوم

 9«ومعاویة حلقتها

 «است شهره ی این عاویه حلقو م آن استدر   یمن شهر علمم و عل»

                                           

 328، ص 1، جالآللئ المصنوعة فی األحادیث الموضوعة - 321، ص  45تاریخ دمشق البن عساکر، ج.  7

،  2لسان المیزان ت أبی غدة ، ج - 22، ص 9البن عساکر ، جتاریخ دمشق  - 43، ص 1، ج یلمیالفردوس بمأثور الخطاب ، د.  8

 152ص

 172المقاصد الحسنة ، ص.  9
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 أبوبکر علمیّتااین خبر صریح است در » با استناد به عبارت دوم می گوید: یهیتم ابن حجرتعجب آن که 

 12«باالترند.در  ازشهر و سقف  هاو دیوار هزیرا که بالضّروره معلوم است که هر یک از پای

 حدیث: نقد

 خود علمای اهل سنت به ضعف این حدیث اعتراف کرده اند: نکته اول:

تاب در کبه این حدیث استناد کرده است اما « صواعق المحرقةال»که در این ا وجود ب هیتمیالف( ابن حجر 

 11به ضعف این حدیث اعتراف کرده است.« الفتاوى الحدیثیة»

 این حدیث چه از جهت سند،  متناً و إسناداًا منکر جدّ ( ابن عساکر پس از نقل عبارت اول می نویسد:ب

 12«مفاد و معنى؛ جدّاً معیوب و مُنکَر است و چه از جهت

 و وبالجملة فکلها ضعیفة: »به ضعف آن اعتراف می کندسخاوی پس از نقل عبارات این حدیث  (ج

 13«ألفاظ أکثرها رکیکة

                                           

 87، ص 1الصواعق المحرقة ، ج. 12

 192ص، الفتاوى الحدیثیة . 11

 321، ص  45تاریخ دمشق البن عساکر، ج. 12

 172المقاصد الحسنة ، ص. 13
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 14«بل هی موضوعة بال شكقلت: » نیز به ضعف این حدیث تصریح می کند:مفتی وهابی ح( بن باز 

 و...ا س یمَا مثل ابْن حجر الهیثمیلَ لَا یَنْبَغِی ذکره فِی کتب الْعلموَذَل کَ »: دیمى گو شیمحمد درو دیسخ( 

خصوصاً از ابن حجر م ، در کتب علم نوشته شوداین حدیث که  ستیسزاوار ن، هُوَ غیر جید من مثله 

 15«تمىیه

روایت را  سند این بن على بن مثنى خواستند که لیاسماع وقتی که مردم از گفتیمهمانطور که  نکته دوم:

که ناقل این حدیث  لیاسماع سمعانى در شرح حالاز این رو . سندش را بیان نکرد ةسلسل ، اوذکر کند

به  زین ینخشب .«کذّاب فرزند کذّاب است او، گفته می شود  کذاب ابن کذابیقال له : »دیمى گواست 

 یامتن ه یو ، شود ینوشته نم یثیحد یکذاب بن کذاب است و از و لی: اسماعدیگو یم ینقل از سجز

 16مورد وثوق نبود. ت،ینمود و در روا یآنها جعل م یبرا حیصح یکرد و سندها یم میرا تنظ یساختگ

 :است، مخدوش بودن متن آن است ثیحد نیکه شاهد بر کذب بودن ا یگرینکته د نکته سوم:

ه حلقه ب ازیشهر مطلقاً نهمچنین  داشته باشد ولى هرگز سقف ندارد. واریبه فرض که شهر اساس و د اوّال:

شهر  یبرا یبیشهر دانش، ع یبرا هیحلقه قرار دادن معاو بلکه حلقه آن است هیتا گفته شود معاو ندارد

  رد؟یپذیرا م (و آله و سلم هیاهلل عل یصل) امبریسخن از پ نیخرد صادر شدن اعقل و  اآی. است

                                           

 229ص،  26مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز ، ج.  14

 92ص،  أسنى المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب.  15

 83، ص 3، جألنساب للسمعانی ، ا 152، ص 2، جلسان المیزان ت أبی غدة .  16
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د؛ چون شو یملتزم آن نم یمسلمان چیاست که ه یباطل یابوبکر مستلزم معن« اساس شهر بودن: »اثانی

م( خواهد و آله و سل هیاهلل عل ی)صل امبریابوبکر مقدم بر پ نیاساس شهر، مقدم بر خود  شهر است بنابرا

 که اهل سنّت توان اظهارش را ندارند.  است حیصر یُکفر نیبود و ا

کام ابوبکر به اح جهلبه جهت  کندیم بیرا تکذ «اساس شهر بودن  ابوبکر» قت،یو حق تیواقع ثالثا:

« شهر یوارهاید» عمر چگونه. همچنین است ادیز اریاو بس جهلها و شواهد  و مثال ینیو معارف د یشرع

 عثماندرمورد 17 زنان خانه دار از او داناترند؟! یمردم حتّ یهمه به اعتراف عمر ، که  یدر حال باشد یم

ش و شهر دان او انیم یگونه مناسبت چیه ینیاو به معارف د یاندازه  یب جهلبه علّت هم باید گفت که 

 یو اعتراف علما هیجهل و مطاعن معاو نیهمچن. شود که سقف آن است ریکه تعب نیچه رسد به ا ست؛ین

شهر  یبر باطل بودن حلقه  لیدل نی، بهتر18هیمعاو لتیدر فض حیصح یتیاهل سنت به وجود نداشتن روا

 علم بودنش است.

 

                                           

 153، ص 12، ج مبسوط للسرخسی. ال 17

 24، ص 2الموضوعات ابن الجوزی ، ج . 18
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 حدیث منزلت -2

ه صورت بکند و یکی دیگر از احادیثی که داللت بر خالفت و افضلیت امیرالمؤمنین )علیه السالم( می 

دیث ح»صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است در منابع اهل سنت مثل  با سند معتبرو متواتر 

 «عْدِ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَ هَارُونَ مِنْ مُوَسىنْزِلَةِ بِمَأَنْتَ مِنِّی »  فرمود: به علی )ع( است که پیامبر اکرم« منزلت

 «آن که بعد از من پیامبرى نخواهد بود الّاتو براى من همانند هارون براى موسى هستى، »

)مثل وزارت ، خالفت ، اصالح گری ، اخوّت و  هاى هارون ها و منزلت تمامى مقام طبق این حدیث

 (المعلیه الس)على  المؤمنینبراى امیرمنصب نبوّت و پیامبرى به جز برادری ، مشارکت در امر رسالت( 

 می شود.اثبات 

 ه است:کردرا جعل زیر  حدیث،  حدیث نیدر مقابل ا دستگاه کارخانه سازی حدیث

 د:ی نویسخطیب بغدادى در تاریخ معروف خود چنین م

عْفَر  ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَأَبُو الْقَاس م  عَل یُّ بْنُ الَْحسَن  بْن  عَل یِّ بْن  زََکر یَّا الشَّاع رُأَخْبَرَنَا الطَّاه ر یُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا  »

عَن  ابْن   ،ابْن  أَب ی مُلَیْکَةَ، َعن  قَزَعَةُ بْنُ سُوَیْد ، قَالَ: حَدَّثَنَا ب شْرُ بْنُ د حْیَةَمُحَمَّدُ بْنُ جَر یر  الطَّبَر یُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا 

 «ُموسَىِمنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّی َوعَُمرُ بَکْرٍ أَبُو الَ: عَبَّاس ، أَنَّ النَّب یَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ قَ

 19«ندبراى من همانند هارون براى موسى هست ابوبکر و عمر»

                                           

  226و  62، ص 32تاریخ دمشق البن عساکر ، ج - 317، ص 13تاریخ بغداد ، ت بشار ، ج.  19
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 22 !ندعََلم کرده ا در برابر حدیث منزلت، آن را این حدیث با استناد به  یقرطب ابوبکر باقالنی و

 :نقد حدیث

کر ذکتب مهم و معتبر اهل سنت  ریو سنن و سا دیاز صحاح و مسان کی چیدر ه حدیث نیا نکته اول:

 نشده است.

 اعتراف کرده اند: ثیحد نیا کذبو اهل سنت به ضعف  یعلما نکته دوم:

 ال یُحْتَجُّالرَّاز یُّ  وَقَدْ قَالَ أَبُو حَات م  تَّهَمُ ب ه  الشَّاع رُوَاْلمُ هَذَا حَدِیثٌ ال یَصِحُّ»الف( ابن جوزی می نویسد: 

 «دُ: هُوَ مُضْطَر بُ الْحَد یث ب قَزَعَةَ بْن  سُوَیْد  وَقَالَ أَحْمَ

ه بابو حات م رازى گوید:  .متهم به جعل آن على بن حسن شاعر مى باشد وست نی حیصح ثیحد نیا»

مضطرب الحدیث : قزعه گویدمى. احمد بن حنبل نیز نمی توان احتجاج کردروایات قزعة بن سوید 

 21« است

 «وقزعة لیس بشئ...هذا کذب : »دیگویم ثیحد نیپس از نقل ا یذهبب( 

 22 «دیقزعه هم کسى به حساب نمى آو  دروغ محض استحدیث  نیا»

                                           

 268، ص 1الجامع ألحکام القرآن ، ج -  463تمهید األوائل، ص.  22

 194، ص 1العلل المتناهیة فی األحادیث الواهیة ، ج.  21

 172، ص 3میزان االعتدال ، ج.  22
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خبر بر الطبری عن محمد بن جری على بن الحسن بن علی الشاعر» ذهبی در جای دیگر نیز می نویسد:

 «موسىمن هارون بمنزلة منى بکر أبو متنه ،  ، هو المتهم بهکذب

طبرى خبر دروغى را نقل کرده که خودش متهم به جعل آن  ریشاعر از محمد بن جرحسن على بن »

 23«است من همانند هارون براى موسىنسبت به ابوبکر »است که:  نیاست و متن آن ا

 24ذهبی همچنین در جای دیگر به منکر بودن این حدیث اعتراف کرده است.

 25غ بودن این حدیث تصریح کرده است.نیز به دروج( البانی 

بن  بشر»،  «قزعة بن سوید» ، «ابن ابى مُلَیکه»، افرادی از جمله  در سلسه سند این حدیث نکته سوم:

شمرده  فیآن ها نزد عالمان اهل سنت ضع ثیکه احاد واقع شده اند «على بن حسن شاعر»و  «دحیه

 26.شودیم

ده ش انجامحدیث منزلت با از دیگر اقداماتى است که در مقابله ، حدیث  تحریفالزم به ذکر است که 

 روغبه د را حدیث منزلت،  دشمن امیرالمؤمنین علیه السالم حریز بن عثمان  ناصبی وتا آن جا که  است

                                           

 122، ص 3. همان ، ج 23

 392ص ، 3ج. همان ،  24

 219، ص 4، ج سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة.  25

نی تألیف آیت اهلل میال المقلوبة فی مناقب الصحابة ثیاألحادبرای اطالعات بیشتر درمورد شرح حال این راویان به کتاب .  26

 مراجعه شود
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؛ جایگاه على نسبت به من جایگاه قارون ی بمنزلة قارون من موسىمنّ علیٌ»است:  کردهاین گونه نقل 

 27«به موسى است!نسبت 

 

 حدیث سدّ األبواب -3

است  حدیث سدّ األبواب ، در فضیلت امیرالمؤمنین علیه السالمو متواتر  از احادیث صحیح و مشهوریکی 

در  خانه چند تن از . وارد شده است آن حضرت شأن در سلم وآله  و هیعل اهللیصلکه از رسول خدا 

 واسدّ»: فرمودپیامبر خدا شد ، مى بازایشان  مسجد بهسلم  وآله  و هیعل اهللیصلاصحاب رسول خدا 

هاى متفاوتى در  این حدیث با متن «را ببندید -على  خانة در جز - درها تمام ؛علی إلّا باب األبواب

  مستدرك حاکم ترمذی ، مسند احمد ونسائی ، سنن مثل سنن  اهل سنّت کتبترین و مشهورترین مهم

 .نقل شده است

ادند و تغییر د« ابوبکر»به « على»آن را از  ؛ نسبت به خاطر عجز از انکار اصل این حدیث، مخالفینرخى ب

 طبق این حدیث پیامبر )ص( فرمود: .را جعل کردند« خوخةحدیث » زمینهدر این 

 «بَکْرٍأَبِی خَوْخَةِ سُدُّوا عَنِّی کُلَّ خَوْخَةٍ فِی هَذَا المَسْجِدِ، غَیْرَ »

                                           

 339، ص 12مرآة الزمان ، ج - 577، ص 5تهذیب الکمال ، ج . 27
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 28«ابوبکر ببندید ةشود جز دریچه خانباز مى پیامبر مسجداى را که به خانه( بزرگ )پنجرههر دریچه »

و  امامتبر و  فضیلت و برترى ابوبکر است بیانگر« خوخه»، حدیث سنتبنابر پندار علماى اهل 

 29.کندجانشینى او داللت مى

 نقد حدیث:

السالم(  هی)عل نیالمؤمنریام یسدّ االبواب از فضائل اختصاص انی، جر نیمخالف یخالف ادعا برنکته اول: 

و پسرش عبداهلل بن  32عمر بن خطابداشتن این فضیلت آرزویی برای که  یشود به طور یمحسوب م

تران سرخ از ش میالسالم( را داشت هی)عل نیالمؤمن ریفضائل ام این از یکی گفتند اگر یو مبوده است  31عمر

ای جریان شورمثل  یدرموارد مختلف زیالسالم( ن هی)عل نیرالمؤمنیارزشمندتر بود. خود ام مانیبرا یمو

ابن شاهین نیز تصریح می کند که هیچ  32کرده اند. استناد شیمنحصر به فرد خو تیفضل نیبه ا شش نفره

 33کس در این فضیلت با امیر المؤمنین)علیه السالم( شریک نیست.

                                           

،  4سنن الترمذی ت بشار ، ج - 1854، ص 4صحیح مسلم ت عبد الباقی ، ج - 121، ص 1السلطانیة ، جصحیح البخاری ط .  28

 252، ص 4مسند أحمد ط الرسالة ، ج - 69ص

 245، ص 4، ج عمدة القاری،  14، ص 7، جفتح الباری البن حجر .  29

 122، ص 42، ج تاریخ دمشق البن عساکر - 369، ص 6، جمصنف ابن أبی شیبة .  32

 416، ص 8، جمسند أحمد ط الرسالة .  31

  (432، ص 42تاریخ دمشق البن عساکر ، ج - 172مناقب علی البن المغازلی ، ص) بابیفتح  وفأنشدکم باهلل أتعلمون أنه أمر بسد أبوابکم .  32

 (172ص، شرح مذاهب أهل السنة ) «رَکْهُ ف یهَا أَحَدٌالْفَض یلَة  عَل یُّ بْنُ أَب ی طَال ب ، لَمْ یَشْب هَذ ه  تَفَرَّدَ ».  33
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بن  حیفُل»، « مالک بن انس»،  «عکرمه»از جمله  یافراد ،احادیث خوخه ابوبکردر سلسله سند  :دومنکته 

ها نزد عالمان  آن ثیوجود دارند که احاد «بن اویس اسماعیل بن عبد اهلل» و «بن حازم ریجر» ،«مانیسل

 34.شودیشمرده م فیاهل سنت ضع

 )ع( یلع ةدربار انیعیکه ش یثیدر مقابل احاد هیبکر»معتزلی می نویسد:  دالحدی ین اباب م:سونکته 

 کربواب ةرا دربار ثیحد نیهم ،بواب اال سدّ ثیساختند؛ مثال در برابر حد یثیاحاد کردند، یم تیروا

 35«کردند. انیب

ولى داستان  از جنگ اُحد رخ داده است قبل« الّا باب علیّ سدّ االبواب»حدیث  جریان نکته چهارم:

داده  رخسلم  وآله  و هیعل اهللیصلدر دوران بیمارى پیامبر بنابر نظر علمای اهل سنت ابوبکر خوخه 

طبق این بیان ، درصورت صحت جریان خوخه  .انجامیدهمان بیمارى که به رحلت آن حضرت ،  است

 جدی متوجه این قضیه می شود: دو اشکال، ابوبکر 

 ور خدا و رسول خدا )ص(تخلف و سرپیچیِ همه صحابه از دست اشکال اول:

ر بستن همه مبنی بصحابه و به خصوص ابوبکر از دستور خدا  اگر روایت خوخه درست باشد باید بگوییم

مجبور شدند در آخرین ساعات سلم  وآله  و هیعل اهللیصل امبریپ و کردند یچیاول سرپ مرتبهدر درها 

                                           

 مراجعه شود. یالنیاهلل م تیآ فیتأل «حدیث سدّ األبواب»به کتاب  انیراو نیدرمورد شرح حال ا شتریاطالعات ب یبرا.  34

فلما رأت البکریة ما صنعت الشیعة وضعت لصاحبها أحادیث فی مقابلة هذه األحادیث...نحو سد األبواب فإنه کان لعلی ع .  35

 (49، ص 11ج  د،یابن ابى الحدنهج البالغه شرح )فقلبته البکریة إلى أبی بکر 
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هل بدیهی است که ا. دننخوخه ابوبکر را استثنا کاین دستور را تکرار کنند و  و برای بار دوم عمرشان

 به چنین نتیجه ای ملتزم نخواهند شد. سنت 

بستن  پس از دستور بهسلم  وآله  و هیعل اهللیصلنداریم که پیامبر  یتیروا چیما ه کهاست  در حالیاین 

حادیثى نقل شده که بر بلکه ا دساختن خوخه را داده باشبه اجازه ه صحابرای مرتبه دوم ب، همه درها 

عاقالنه است که پیامبر خدا  آیا 36.امر به بستن درها تصریح مى کنند ممنوعیّت ساختن دریچه ها بعد از

به ایجاد دریچه هایى که از طریق آن ها راه ورود  کند و سپسبه بستن درها امر سلم  وآله  و هیعل اهللیصل

پیدا ه شده، مى توان به مسجد راه اگر از طریق دریچه هاى ساخت به مسجد نزدیک مى شود، اجازه دهد؟!

 پس دیگر بستن درها چه معنایى دارد؟! کرد

 «سُنح»خان به سکونت ابوبکر در رّگواهی مو اشکال دوم:

 وآله  و هیلع اهللیصلرسول خدا ال در کنار مسجد النبی خانه ای نداشته تا طبق گواهی تاریخ ، ابوبکر اص

« حْ سُنْ»به نام  نهیدر اطراف مد ییبه روستا ،از هجرت . وی بعد در  آن را باز بگذارد ایبخواهد خوخه سلم 

 37جا ساکن بود. در آن، سلم وآله  و هیعل اهللیصلماه بعد از رحلت رسول خدا  شش حدودرفته و تا 

جا ساکن بوده و هر  بعد از خالفتش در همانتا شش ماه  ابوبکراهل سنت،  مورخان طبق نقل نیهمچن

نح و بعد از نماز عشاء به منزلش در س آمدهیم ش یعنی مدینهمرکب به مرکز خالفت با ایو  ادهیپ یروز با پا

                                           

به  ی کوچکی پنجره دبه من اجازه دهیعرض کرد: اى رسول خدا! )ص( از اصحاب پیامبر  یکیپس از جریان سدّ االبواب ، .  36

قسم به خدا، اجازه ، حضرت فرمود: ال واللّه، وال مثل ثقب اإلبرة  نگاه کنم،به شما داشته باشم که از آن صبح و شام مسجد 

 (67و  66، ص 2، ج وفاء الوفاء « )به اندازه سوراخ سوزنولو  دهمینم

 13، ص  6و  ج  6، ص  5ج  و  71، ص 2، جصحیح البخاری ط السلطانیة .  37
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 یر منزلبه اعتقاد ما ابوبک» :سدینویم یبه نقل از فضل اهلل تُور ب شْت یحنف یقار یمال عل 38است. گشتهیبرم

مانند طیبی نیز  39«بوده است. نهینداشته است؛ بلکه منزل او در سنح در اطراف مدپیامبر در کنار مسجد 

 42.در کنار مسجد نداشته است یابوبکر منزل معتقد است کهتوربشتی 

 ین فضیلتاحتما ابوبکر و عمر در سقیفه به ، داشت )حدیث خوخه(  اگر ابوبکر چنین فضیلتی نکته پنجم:

ر دچرا که آن ها در سقیفه به کمترین دلیلی برای اثبات برتری خودشان محتاج بودند استناد می کردند 

وجود رای ابوبکر باستناد نشده است پس اصال چنین فضیلتی  می بینیم در سقیفه به این فضیلت حالیکه

 نداشته است.

 

 حدیث صدّیق اکبر و فاروق اعظم -4

ه خود حضرت بارها ب که ( استالسّالم هی)عل نیرالمؤمنیام یو فاروق، از القاب اختصاص قیدو لقب صد

ابن ماجه و دیگران  در کتب اهل سنت نیز ذکر شده است. عالوه بر کتب شیعه آن اشاره کرده است و

 آورده اند که:

                                           

 432، ص 3، جاریخ الطبری ت - 71، ص 12، ج أنساب األشراف للبالذری - 138، ص 3، جالطبقات الکبرى ط العلمیة .  38

عندنا ان ابا بکر کان له منزل بجنب المسجد وانما کان منزله بالسنح  صحیلم » 3884 ، 9 ، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح.  39

 «نةیالمد یالمن عو

 215، ص 6، جإرشاد الساری لشرح صحیح البخاری .  42
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نَا وَأَأَنَا عَبْدُ اللَّه  وَأَخُو رَسُول ه  صَلَّى اهللُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ، »عَن  الْم نْهَال ، عَنْ عَبَّاد  بْن  عَبْد  اللَّه ، قَالَ: قَالَ عَل یٌّ: »

 «ع  س ن ینَ، صَلَّیْتُ قَبْلَ النَّاس  ل سَبْالْأَکْبَرُ، َلا یَقُولُهَا َبعْدِ  إِلَّا کَذَّابٌالصِّدِّیقُ 

عباد بن عبد اهلل گوید : علی علیه السالم فرمود : من بنده خدا ، برادر رسول خدا و صدیق اکبر هستم ، »

ل قبل از دیگران نماز نخواهد خواند ، من هفت سا« صدیق»پس از من جز دروغگو کسی دیگر خود را 

 41«می خواندم

ده آمو بیش از پنج صحابه آن را نقل کرده اند که طبرانی و دیگران ذکر کرده اند ثی همچنین در حدی

 است:

إ نَّ هَذَا »نْهُ، فَقَالَ: عَنْ أَب ی ذَر ّ، وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَا: أَخَذَ رَسُولُ اهلل  صَلَّى اهللُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ ب یَد  عَل ی ّ رَض یَ اهللُ عَ»

، یَُفرَّقُ الْأُمَّةِهَذِهِ فارُوقُ وَهَذَا ، َوهَذَا الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُی، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ یُصاف حُن ی یَوْمَ الْق یَامَة ، أَوَّلُ مَنْ آمَنَ ب 

 «وَالْمَالُ یَعُْسوبُ الظَّال م  بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاط ل ، وَهَذَا یَعْسُوبُ الْمُؤْم ن ینَ

 همانا او نخستینابوذر و سلمان می گویند: پیامبر )ص( دست علی )علیه السالم( را گرفت و فرمود: »

کسى است که به من ایمان آورد و نخستین کسى است که در روز قیامت با من مصافحه خواهد کرد و 

 یسئو مال ]دنیا[ ر مؤمنین رئیس  اوکند[. او بزرگ مرد راستگویان و فاروق این امت است. ]مرا مالقات مى

 42«است. ظالم

                                           

مصنف ابن ابی شیبه ،  – 122، ص 3، ج المستدرك على الصحیحین ط العلمیة - 44، ص 1، جسنن ابن ماجه ت عبد الباقی .  41

 (إ سْنَاد صَح یح ر جَاله ث قَاتهَذَا ) 22، ص 1، ج مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجه - 25خصائص نسائی ، ص – 368، ص 6ج

 65مناقب ابن مردویه ، ص - 342، ص 9مسند البزار ، ج - 41، ص 42تاریخ دمشق ، ج - 269، ص 6، ج المعجم الکبیر.  42
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یر توجه ز احادیث. به نقل کنند گرید یخلفا یرا برا و القاب تیفضل نیا سعی کرده اند تا مخالفیناما 

 کنید:

، عَنْ جَر یر ، ل جَم یعَل یُّ بْنُ قثنا ال احْت یَاط یُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَْکر  مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاض ی اْلبُورَان یُّ قثنا  » حدیث اول:

مَا ف ی الْجَنَّة  شَجَرٌَة إ لَّا  "عَن  ابْن  عَبَّاس  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلَّى اهلُل عَلَیْه  وَسَلَّمَ:  عَنْ لَیْث ، عَْن مُجَاه د 

 «"، عُثَْمانُ ذُو النُّورَیْن  الْفَاُروقُعَُمرُ ، أَبُو بَکْرٍ الصِّدِّیقُمَکْتُوبٌ عَلَى کُلِّ وَرَقَة : مَُحمَّدٌ رَسُولُ اللَّه ، 

ی بهشت درختی نیست مگر اینکه بر رواز پیامبر اسالم نقل می کند که آن حضرت فرمود : در  ابن عباس»

و عثمان ت ، ابوبکر صدیق و عمر فاروق اسخدرسول  )ص(محمد » هر برگ آن نوشته شده است:

 43«ذوالنورین است

عَنْ َأیُّوَب بْن   عَبْدُ الرَّحَْمن  بُْن حَسَن  أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد  األَزَْرق یُّ الْمَکِّیُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا » حدیث دوم:

 ارُوقُوَهُوَ الْفَوَقَلْب ه   إ نَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى ل سَان  عُمَرَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ  -مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  

 «فَرَّقَ اللَّهُ ب ه  بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاط ل 

 44«پیامبر اکرم فرمود: خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است و او فاروق بین حق و باطل است»

یَعْقُوبُ بْنُ ُمجَاه د  عَنْ مُحَمَّد  بْن  إ بْرَاه یمَ عَنْ  قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَزْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَأَخْبَرَنَا » حدیث سوم:

 «قالت: النبی ؟الفاروقعُمَرَ سَمَّى مَنْ أَب ی عَمْر و ذَکْوَانَ قَالَ: قُلْتُ ل عَائ شَةَ 

                                           

 76، ص 11، جالمعجم الکبیر  - 423، ص 1فضائل الصحابة ، ج.  43

 297، ص 12أنساب األشراف، ج - 225، ص 3الطبقات الکبرى ط العلمیة، ج.  44
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 45«ذکوان می گوید از عایشه پرسیدم چه کسی عمر را فاروق نامید؟ گفت: پیامبر )ص(»

 نقد حدیث:

 :، اعتراف کرده اند این احادیثبه ضعف یا جعلی بودن علمای اهل سنت  نکته اول:

اهل سنت از جمله ابن جوزی ، ابن حبان ، ذهبی ، هیثمی ، ابن بسیاری از علمای حدیث اول: الف( 

هذا » می گوید: حبانبه عنوان نمونه ابن  46شهادت داده اند. این حدیثکثیر ، متقی هندی به بطالن 

هذا »یا ذهبی می گوید:  «نه بحالایة عَتحل الرِّو ال ثیالحد ضعیکان  لیوعلى بن جم باطل موضوع

 «)االحتیاطی( نیوالمتهم به حس باطل

 کهالرحمن بن حسن در آن وجود دارد  است؛ چون عبد فیضع نیز سند این حدیث :حدیث دومب( 

نیز به  یالبان 47عالوه بر اینکه اطالعات زیادی از این راوی در دست نیست. .احادیث او قابل استناد نیست

 و وهذا إسناد ضعیفأخرجه ابن سعد فی الطبقات...قلت: »: ضعف سند این حدیث اعتراف می کند

                                           

 195، ص 4تاریخ الطبری ، ج ، 225، ص 3ت الکبرى ط العلمیة ، جالطبقا.  45

میزان  - 116، ص 2المجروحین البن حبان ، ج - 292، ص 1الآللئ المصنوعة ، ج - 337و  327، ص  1الموضوعات ، ج . 46

 623، ص 13کنز العمال ، ج - 231، ص 7جالبدایة والنهایة ت شیری ،  - 58، ص 9مجمع الزوائد ، ج - 542، ص 1االعتدال ، ج

ألنّ به موضع إرسال...عبد الرحمن  فیإسناد ضع: »کرده است ثیحد نیا و ارسال حکم به ضعف زینرم افزار جوامع الکلم ن.  47

 «بن الحسن األزرقی و هو مجهول الحال
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قال ابن أبی حاتم عن أبیه:  -وهو الزجاج أبو مسعود الموصلی  -ثم إن عبد الرحمن بن حسن  ..معضل

  48«.."به وال یُحتجّ یُکتب حدیثه،"

آن وجود دارد که در  الواقدی است؛ چون محمد بن عمر فیضع این حدیث هم سند حدیث سوم:ج( 

 إسناده ضعیف»محقق کتاب اخبار المدینه در مورد سند این حدیث می نویسد:  49.متهم به وضع است

هو وفی إسناده الواقدی »صحیح و ضعیف تاریخ طبری نیز می نویسد:  محقق کتاب  52«الجل الواقدی

  51«متروك

 تصریح می کند: 52فاروق بودن عمرروایات  نیز به ضعف و اضطراب عالمه میرحامد حسین 

 53«باینواضحة الت، عظیمة التهافت، بیّنة اإلختالف، شدیدة اإلضطرابروایات تسمیة عمر بالفاروق  إنّ »

 فرمود : پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله وسلم طبق حدیث دیگری نکته دوم:

                                           

 63، ص 7سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعه، ج .  48

 «یمّتهم بالوضع و هو محمد عمر الواقد هیإسناد ف»کند:  یحکم م نیچن ثیحد نینرم افزار جوامع الکلم درمورد سند ا . 49

 227، ص 2ج قح،یبن احمد المش زی، محقق: عبدالعز یری، ابن شبّه النم هیالنبو نةیأخبار المد.  52

 415، ص 8ج، محمد بن طاهر البرزنجی محقق:  صحیح و ضعیف تاریخ الطبری ،.  51

 395، ص ، حامد دژآباد خالفت خلفا یادله قرآن یابیارز . برای اطالع از ضعف  احادیث  صدّیق بودن ابوبکر ر.ك: 52

 67، ص 2شوارق النصوص ، ج.  53
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ن أبی طالب : حبیب النجار مؤمن آل یاسین ، وحزبیل مؤمن آل فرعون ، وعلی ب الصدیقون ثالثة»

 «الثالث، وهو أفضلهم

صدیقان سه نفر هستند : حبیب نجار ، مؤمن آل یاسین ، حزقیل مؤمن آل فرعون ، و علی بن أبی طالب »

 54«او برتر از آن ها است علیه اسالم که

 وآله  و هیلع اهللیصلسه نفر از سوی نبی مکرم اسالم  نییق در ایق با حصر صدّنامگذاری ابوبکر به صدّ

 . پس ابوبکر نمی تواند صدّیق باشد.، منافات داردسلم 

 شده است. عطاطبق نقل مورّخان اهل سنت ، لقب فاروق توسط اهل کتاب به عمر ا نکته سوم:

 اند: به سند معتبر آوردهو دیگران محمد بن سعد در الطبقات الکبری 

قال بن شهاب بلغنا أن أهل الکتاب کانوا أول من قال لعمر الفاروق وکان المسلمون یأثرون ذلک من »

 «اهلل علیه وسلم ذکر من ذلک شیئاقولهم ولم یبلغنا أن رسول اهلل صلی 

                                           

 دمشقاریخ ت - 87، ص 1معرفة الصحابة ألبی نعیم ، ج – 315ص، مناقب علی البن المغازلی  - 627، ص 2، جفضائل الصحابة .  54

 331ص  ،مناقب ابن مردویه  - 43، ص 42، ج
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ده است که اهل کتاب نخستین کسانی بودند که به عمر لقب ابن شهاب گوید : این گونه به ما رسی»

فاروق دادند و مسلمانان از سخن آن ها متأثر شدند و این لقب را در باره عمر استعمال کردند و از پیامبر 

 55.«هیچ مطلبی در این باره به ما نرسیده است)ص( اسالم 

 :می نویسد خطابعمر بن  ذیل ترجمه نیزابن کثیر دمشقی 

 «به بذلک أهل الکتاب، الملقب بالفاروق قیل لقّاب بن نفیل بن عبد العزی ...عمر بن الخط»

 56.«نده اعمر بن الخطاب ... ملقب به فاروق ، گویند که اهل کتاب این لقب را به عمر داد»

وال می س زیرسلم  وآله  و هیعل اهللیصلطبق این نقل ها ادعای اعطای لقب فاروق به عمر توسط پیامبر 

 رود.

به مبدا  متصف دیکند که فعل دائما با یداللت م نیبر ا و مبالغه است غهیص «قیصد»کلمه  نکته چهارم:

استفاده  یزن قرآن اتیآ یاز برخ .همراه است یبا صدق و راست ههمیشاست که  یکس قیصدّ نیبرابنا ، باشد

کند  ینم دایتحقق پاز این رو معنای صدّیق  57.بوده است یاله یایو اول ایلقب انب ، قیشود که صد یم

 نیچن و سازگار استتنها با مقام عصمت مرتبه  نیباشد و ا مطابقبا کردارش  شکه گفتار یمگر در کس

 کلمه .ودمعصومش نخواهند ب تیو اهل ب (لیه السالم)ع امیرالمؤمنینجز  یامت اسالم انیدر م یکس

                                           

أسد  - 295، ص  3تاریخ الطبری ، ج  حیصح - 51، ص  44تاریخ مدینة دمشق ، ج  - 272، ص  3الطبقات الکبری ، ج .  55

 648، ص  3الغابة ، ج 

 152، ص  7، ج  یریالبدایة والنهایة ت ش.  56

 46، یوسف/ 41. مریم/ 57
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 ، حق را از باطلخود عیشود که بتواند با دانش وس یاطالق م یبه کس اتیدر اصطالح روا زین «فاروق»

امت  انیدر م یکس نیچن ای. آشوند هدایت قتیاو به حق و حق راهنمایی هایدهد و مردم با  صیتشخ

 ؟وجود داشته است نشیمعصوم تیو اهل ب لیه السالم(ع) یجز امام عل یاسالم

سی پس از من جز دروغگو کنین )علیه السالم( فرمود: کردیم امیرالمؤم اشارهطبق حدیثی که  :پنجمنکته 

رت حض، . در تایید این مطلب به روایتی اشاره می کنیم که طی آن نخواهد خواند« صدیق»دیگر خود را 

 یم به نقل از عمر مسلم در صحیحش. را دروغگو و خائن می دانست ابوبکر و عمرعلی علیه السالم 

 :گوید

رسول  ... فقال أبو بکر: قال ال أبو بکر: أنا ولی رسول اللّهصلى اللّه علیه وسلم ، قفلمّا توفّی رسول اللّه »

ادرًا فرأیتماه کاذباً آثماً غاللّه صلى اهلل علیه وسلم : نحن معاشر األنبیاء ال نورث، ما ترکناه فهو صدقة، 

کاذبًا رأیتمانی فوسلم و ولی أبی بکر،  اللّه صلى اللّه علیه رسول،... ثمّ توفّی أبو بکر فقلت: أنا ولیّ  خائناً

 «آثماً غادراً خائناً

 نیابوبکر گفت : من جانشرفت  از دنیا خدا سولعمر بن خطاب به عباس و علی )ع( گفت: وقتی ر»

ات را درخواست  برادر زاده راثیعباس م یو تو ا دی( آمدیشما دو نفر )عباس و علخدا هستم،  رسول

به ارث  یزیخدا فرموده است: ما چ را. ابوبکر گفت: رسول امبریفاطمه دختر پ راثیم یعل یو تو ا یکرد

... دیکرد یمعرف ائنخ و گرلهیار، حکرا دروغگو، گناه وصدقه است و شما ا ماندیچه مآن م،یگذارینم
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و  گرلهیدروغگو، گناهکار، حو ابوبکر شدم و باز شما دو نفر مرا  امبریپ نیپس از مرگ ابوبکر، من جانش

 58«د.یخواند خائن

بر و می توان صدّیق اکرا که طبق دیدگاه امیرالمؤمنین )علیه السالم( این ویژگی ها را داشتند  کسانیآیا 

 فاروق اعظم نامید؟

 

 حدیث علیّ مع الحقّ -5

کند و با  یالسالم( م هی)عل نیرالمؤمنیام حقانیت، عصمت و  تیکه داللت بر افضل یثیاز احاد ی دیگرکی

 رماک امبریاست که پ ثیحداین نقل شده است  مختلف در منابع اهل سنت یسند معتبر و عبارت ها

 فرمود: )ص(

 «الْحَوْضَ یَوْمَ الْق یَامَة ، َولَنْ َیفْتَر قَا حَتَّى یَر دَا عَلَیَّعَلِیٍّمَعَ وَالْحَقُّ الْحَقِّ مَعَ عَلِیٌّ »

در کنار حوض  تا شوندیجدا نم گریدو هرگز از همد نیاست و ا علیبا حق است و حق با  یلع»

 59«)کوثر( بر من وارد شوند

 «الْحَوْضَ یَّعَلَ ر دَایَ یحَتَّ َتفَرَّقَایَلَنْ  یٍّمَعَ الْقُرْآنِ، وَالُْقرْآُن مَعَ عَلِ یٌّعَلِ» فرمود:)ص( همچنین پیامبر 

                                           

 1377، ص  3، جلباقی صحیح مسلم ت عبد ا.  58

 449، ص 42و ج 361، ص 22تاریخ دمشق ، ج - 329، ص 23المعجم الکبیر ، ج - 472، ص 16تاریخ بغداد ت بشار ، ج.  59
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 ( از قرآنالسّالم هی)عل یعل گاه چی( است. هالسّالم هی)عل یهمراه با عل زیهمراه قرآن است و قرآن ن یلع»

 62«کنار حوض کوثر بر من وارد شوند کهنیتا ا شوندیجدا نم (السّالم هی)عل یو قرآن از عل

 :اندعمر بن خطاب نقل کرده یرا برا تیروا نیهم نیعسارقان فضائل ، 

الْقَاس م  بْن  قال الحُمَیدی: حدَّثنا مَعن، قَالَ: حدَّثنی اْلحَار ثُ بْنُ عَبد الْمَل ک  بْن  إ یاس، عَن  »حدیث اول: 

، عَنْ أَبیه، َعنْ عَطاء، عَنْ عَبد اهلل  بْن  عَبّاس، عَن  الفَضل بْن  عَبّاس، عَن  النَّبیِّ صَلى اللَّهُ عَلَیه یَز ید بْن  ُقسَیط

 «عُمَرَ حَیثُ کانَمَعَ بَعدِ  الحَقُّ وسَلم، قَالَ: 

 61«.فضل بن عباس از رسول خدا )ص( نقل کرده است که بعد از من حق با عمر است، هرجا که باشد»

أَبُو الْقَاس م ، أَیْضًا، أنا أَبُو الْقَاس م  بْنُ مَسْعَدَةَ، أنا حَمْزَةُ بْنُ یُوسُفَ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ  أَخْبَرَنَا»حدیث دوم: 

، عَن  صَال ح  بْنُ ثْمَانُعُعَد یٍّ، نا عَبْدُ الْکَر یم  بُْن إ بْرَاه یمَ بْن  ح بَّانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاد یُّ أَبُو الْحَار ث ، نا 

وَ الْحَقُّ بَعْدِ  مَعَ ، عَنْ عَطَاء ، عَن  اْبن  عَبَّاس ، عَنْ رَسُول  اللَّه  أَنَّهُ قَالَ: عُمَرُ م نِّی، َو أَنَا م نْ ُعمَرَ، ابْن  لَه یعَةَ

 62«عُمَرَ

بعد از ابن عباس از رسول خدا نقل کرده است که فرمود: عمر از من است و من از عمر هستم، و حق »

 «.من با عمر است

                                           

 134، ص 3ط العلمیة ، ج -المستدرك على الصحیحین للحاکم .  62

 126، ص 44تاریخ دمشق  ، ج - 114، ص 7التاریخ الکبیر للبخاری ، ج.  61

 127، ص 44، جتاریخ دمشق .  62
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 نقد حدیث:

 اعتراف کرده اند: ثیحد نیاهل سنت به ضعف ا یخود علمانکته اول: 

 63«این حدیث ریشه ندارد ، لیس لهذا الحدیث أصلمی گوید: علی بن مدینی »می نویسد:  عقیلیالف( 

می ترسم که این روایت  من،  کِذباً مُختَلقَاًافُ أن یَکونَ أخ»درمورد این حدیث می گوید:  یذهبب( 

 64«دروغ و ساختگی باشد.

صغانی گفته که این ،  موضوعقال الصغانی  ، الحق بعدی مع عمر حیث کان» :می نویسد عجلونیج( 

 65«روایت جعلی است.

روایت حق بعد  ، موضوع،  الحق بعدی مع عمر حیث کان»نیز درمورد این حدیث می نویسد:  یالبان ح(

 66«جعلی است، از من با عمر است، هر کجا که باشد 

 67«هو کذب بال خوفقلت: »خ( احمد بن صدیق غُماری هم این حدیث را دروغ می داند: 

                                           

 482، ص3الضعفاء الکبیر، ج.  63

 382، ص3میزان االعتدال ، ج.  64

 364، ص 1کشف الخفاء ط القدسی ، ج.  65

 21، ص 8سلسلة األحادیث الضعیفة ، ج.  66

  452، ص 3، ج المداوی لعلل الجامع الصغیر وشرحی المناوی».  67
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 :هستند فیواقع شده اند ضع ثیحد نیکه در سلسه سند ا یانیاز راو بعضی نکته دوم:

. شده استاهل سنت تضعیف  توسط علمایوجود دارد که « قاسم بن یزید»، حدیث اولدر سند 

قل و سپس ن ذکر کردهنام او را  ضعیف است انیکه مخصوص راو «ریالضعفاء الکب»در کتاب « عقیلی»

  68همین روایت را دلیل بر ضعف او می داند.

 :می گویند «دیزیقاسم بن »در شرح حال  ذهبی و ابن حجر عسقالنی نیز

 لعقیلی بطرق معللة الحمیدیذکره ا حدیثه منکربن یزید بن عبد اهلل بن قسیط عن أبیه  قاسم»

 «سمعت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم یقول الحق بعدی مع عمر حیث کان....حدثنا

بن یزید بن عبد اهلل بن قسیط از پدرش روایت منکری را نقل کرده است، عقیلی این روایت را با  قاسم»

 69«که اشکال دارد از حمیدی و... نقل کرده است. یسندهای

ذکر  است فیضع انیکه مخصوص راو همچنین ذهبی نام قاسم بن یزید را در کتاب المغنی فی الضعفاء

 72«مُنکر هُحَدِیثُ» و می گوید کرده

                                           

 481، ص 3، ج الضعفاء الکبیر.  68

 467، ص 4، ج لسان المیزان - 381، ص 3، ج االعتدال میزان.  69

 522، ص 2، ج المغنی فی الضعفاء.  72



36 

 

ن اب وجود دارد که بزرگان اهل سنت او را تضعیف کرده اند.« عبد اهلل بن لهیعة» هم حدیث دومدر سند 

 آورده و می گوید:« الضعفاء والمتروکین»نام او را در کتاب  جوزی

قال یحیی بن سعید قال لی بشر بن السری لو رأیت ابن لهیعة لم تحمل عنه حرفا و کان یحیی بن » 

ال النسائی ...و قاحتراقهاهو ضعیف قبل ان تحترق کتبه و بعد :...وَقَالَ یحیى بن مع ین سعید ال یراه شیئا

 «ف و قال السعدی ال ینبغی أن یحتج بروایته و ال یعتد بها بروایته و ال یعتد بهاضعی

لهیعه را دیدی، از او یک حرف هم یاد  ابنیحیی بن سعید گفت که بشر بن السری به من گفت: اگر »

 او ضعیف است؛ چه قبل از آتشابن معین می گوید: ..ن سعید برای او ارزشی قائل نبود.نگیر، یحیی ب

نسائی گفته: ضعیف است. سعدی گفته است که شایسته نیست که ...گرفتن کتاب هایش و چه بعد از آن

 71«.به روایات او احتجاج شود، به روایات و خود او اعتنا نمی شود

سازگاری ندارد؛ چرا که روایات بسیاری  بن خطاب عمربا واقعیت های زندگی  این حدیث نکته سوم:

جهل به احکام  به خاطردر منابع اهل سنت وجود دارد که ثابت می کند عمر بن خطاب در مواردی 

 72ر خالف حکم خداوند عمل کرده است.رد بابر خالف قرآن فتوا داده و در بسیاری از مو،  اسالم یضرور

                                           

 136، ص 2الضعفاء والمتروکون ، ج.  71

 ، بخش نوادر األثر فی علم عُمَر 6. ر.ك: کتاب الغدیر عالمه امینی ، ج  72
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 خطاء عمر وفإنّ الدلیل القاطع من »می کند و می نویسد: المه میرحامد حسین نیز به این مطلب اشاره ع

 73«، برهان شاف ودلیل کاف على کذب هذا الحدیث.مفارقته للحقّ فی مواقع کثیرة

 پس ادعای مالزمت همیشگی عمر با حقّ ، ادعای باطلی است.

 نیابر او همه در بر شدیبه آن اسناد م فهیسق انی، حتما در جرداشت یلتیفض نیچنعمر اگر نکته چهارم: 

خود انتخاب  ینیرا به جانش عمر ،وفاتشکه ابوبکر موقع  یزمانمطلب دیگر اینکه . شدندمی  میتسل تیروا

اگر واقعاً  74کردند. خیتوب انتخاب نیاانتخاب معترض بودند و ابوبکر را به خاطر  نیبه ا نهیمردم مد کرد

 نیو ا کردیاشاره م این فضیلتابوبکر به همان جا صادر شده بود، عمر بن خطاب در حق  تیروا نیا

 یو برا کردیاشاره م این روایتخود عمر بن خطاب، به  یحت ایو د کریها را خاموش م همه مخالفت

، در طول خالفت ابوبکر و عمر در حالیکه اینگونه نبود. نتیجه اینکه !نمودیخودش، استدالل م تیحقان

 بعدها جعل شده است.این فضیلت نشده است و استناد  تیروا نیبه احتی یکبار هم 

 

                                           

 587، ص  2شوارق النصوص ، ج.  73

 434، ص  7 ، جمصنف ابن أبی شیبة .  74
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 الّا منافق حدیث الیحبّك الّا مؤمن و الیبغضك -6

را عالمت شناخته شدن  یکى از ادله افضلیت امیرالمؤمنین علیه السالم این است که خداوند بغض او

 اهللیلصاکرم پیامبر  ، سنتمنابع شیعه و اهل از  معتبر براساس احادیث منقول  است. منافقان قرار داده

 «اِالَّ مُنافِق ْبغِضُكَیاِالَّ مُؤمِنٌ وَ ال  حِبُّكَیال » فرمود: لیه السالمعبه امیرالمؤمنین سلم  وآله  و هیعل

 75«تو را دوست ندارد جز مؤمن، و تو را دشمن ندارد جز منافق ،یعل یا»

 است. به احادیث زیر توجه کنید:عین این فضیلت برای صحابه و خلفا نیز ساخته شده 

جابر قال قال رسول اهلل  عن األعمش عن أبی سفیان عن عبد الرحمن بن مالک بن مغولنا » :اولحدیث 

 بکر وأبا یحب ال )صلى اهلل علیه وسلم( وقال أبو طالب سمعت رسول اهلل )صلى اهلل علیه وسلم( یقول 

 «ال یبغضهما مؤمن عمر منافق و

 76«ابوبکر و عمر را دوست ندارد و شخص مؤمن بغض ابوبکر و عمر را در دل ندارد شخص منافق»

 «حب األنصار، وآیة النفاق بغض األنصاراإلیمان آیة : عَن  النَّب یِّ صَلَّى اهللُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ قَالَ » حدیث دوم:

 77«داشتن انصار و نشانه نفاق، بغض انصار است عالمت ایمان دوست»

                                           

 445، ص 7السنن الکبرى النسائی ، ج - 643، ص 5سنن الترمذی ، ج - 136، ص 2مسند أحمد ط الرسالة ، ج.  75

  225، ص 44، جاریخ دمشق . ت 76

 12، ص 1صحیح البخاری ط السلطانیة ، ج.  77
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 حدیث:نقد 

 و کذابی ضعیففرد وجود دارد که  «مالک بن مغولعبد الرحمن بن »در سند حدیث اول  نکته اول:

 78.است

 کیالم( شرالس هی)عل نیالمؤمن ریبا ام لتیفض نیکس در ا چیکند که ه یم حیتصر نیابن شاه نکته دوم:

 79پس این فضیلت از فضائل اختصاصی حضرت است. .ستین

 میرحامد حسین درمورد حدیث اول می نویسد:عالمه  نکته سوم:

ض دشمن ابوبکر و عمر بودند و بغ ، کسی که در اخبار و احادیث تتبع کند می بیند که جمعی از صحابه»

 بکر و عمرأبا یحب ال ) این دو نفر را در دل داشتند مثل سعد بن عباده و دیگران. لذا اگر این حدیث

صحیح باشد الزم می آید صحابه ای که اهل سنت قائل به عدالت همه آن ها  (منافق و ال یبغضهما مؤمن

 82«.هستند ، منافق باشند و این نتیجه ای است که احدی از اهل سنت به آن ملتزم نمی شود

 باور حدیث که چگونه مى توان به این باید پرسیدابن تیمیه مثل  دوممدافعان حدیث از  نکته چهارم: 

 ى هستند که به سبب بغضشاننها منافقا در حالى که خود انصار معترفند که در میان خود آن داشت

                                           

 - 345، ص 2ی ، جالضعفاء الکبیر للعقیل - 547، ص 1العلل ومعرفة الرجال ألحمد ، ج - 437سؤاالت ابن الجنید ، ص.  78

 469، ص 5الکامل فی ضعفاء الرجال ، ج

 176ص، شرح مذاهب أهل السنة .  79

 861، ص  2. شوارق النصوص ، ج  82
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در وجود منافقانى در میان انصار هیچ پس  81نسبت به امیرالمؤمنین علیه السالم، تشخیص داده مى شوند.

انه آنان نشنمى توان گفت حب تمامى  ى در میان انصار، هرگزنمسلماً با وجود منافقا،  تردیدى نیست

صورت مطلق نشانه ایمان معرفى شده  مذکور، حب همه آنها به حدیثایمان است، در حالى که در 

 است و این بدیهى البطالن است.

 

 السالم( در مکتب خالفت همی)عل تیسرقت فضائل اهل ب نگاهی به بخش سوم:

نیز رحم نکرده اند و  السالم( همی)علبه روایات فضائل اختصاصی اهل بیت ، جاعالن و تحریف گران 

شبیه این فضائل را برای دیگران ساخته و پرداخته اند که ما به جهت طوالنی نشدن این نوشتار فقط به 

 آن ها اشاره می کنیم:

 حدیث مباهله -1

 انیحیا مسبسلم  وآله  و هیعل اهللیصل امبریپ( تیاثبات حقان یبرا یاله نیدرخواست لعن و نفر)مُباهَله 

سلم  و آله و هیعل اهللیصل امبریدعوت پ تیکه نشانگر حقان است صدر اسالم یدادهایز رویکی انجران، 

. ندکیماجرا داللت م نی( در اعلیهم السالم نی، فاطمه و حسنیهمراهان او )حضرت عل لتیاست و بر فض

 اوردنین مانینجران و ا ان یحیاز مناظره با مسپس سلم  وآله  و هیعل اهللیصل امبریپ ، مباهله یماجرا در

 کار نینجران، در روز موعود از ا انیحیحال مس نیبا ا ولی رفتندیمباهله داد و آنان پذ شنهادیآنان، پ

                                           

 (579، ص 2، جفضائل الصحابة )قال: إنّما کنّا نعرف منافقی األنصار ببغضهم علیّاً  عن أبی سعید الخدری،.  81
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 و اهل سنت عهیواقعه در منابع ش نیا و اشاره دارد این قضیهسوره آل عمران به  61 هیکردند. آ یخوددار

 آمده است.

ل عبا ، آن اختصاصی  پنج تن آ قابل توجه این است که سارقان فضائل با دستبرد در این فضیلت اما نکته 

 مصادره کرده اند. ما اینجا به سه نمونه از این دستبرد اشاره می کنیم:نیز را به نفع دیگران 

 : الف( افزودن اسم ابوبکر و عمر و عثمان در جریان مباهله

 نساءناو وأبناءکم أبناءنا ندع تعالوا)جعفر بن محمد عن أبیه فی هذه اآلیة  أنا الهیثم بن عدی قال سمعت»

 «ولده و یبعل و ولده و بعثمان و ولده و و بعمر و ولده بکر بأبی فجاء قال (وأنفسکم وأنفسنا ونساءکم

دانش، و فرزنپیامبر به همراه ابوبکر و فرزندانش، عمر و فرزندانش، و عثمان و نازل شد مباهله  هیآ یوقت»

 «على و فرزندانش آمد!

 :مباهله انیدر جرب( افزودن اسم عایشه و حفصه 

 قال. «؟تأخذ کنت من بید اللّه، رسول یا العنتهم لو»:  وسلّم وآله علیه هوعن عمر، أنّه قال للنّبی صلّى اللّ»

 «حفصة و عائشة و والحسین والحسن وفاطمة علیّ  بید آخذ»:  وسلّم وآله علیه اللّه صلّى

 کردىمى مالعنه آنان با اگر خدا، رسول اى»: گفت( وسلّم وآله علیه هصلّى اللّ)از عمر نقل شده که به پیامبر 

 فاطمه، لى،ع دست»: فرمود (وسلّم وآله علیه اللّه صلّى) پیامبر. «؟گرفتىمى را کسانى چه دست امت میان از

 «.رفتمگمى را حفصه و عایشه حسین، حسن،

 :صحابه در جریان مباهلهاسم ج( افزودن 
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 «...ىعیس عن أخبرنا»:  سلّم و وآله علیه اللّه صلّى هعن الشعبی، قال: قدم وفد نجران، فقالوا لرسول اللّ»

  «أصحابه من ناس و فاطمة و وحسین حسن غدا و وسلّم وآله علیه هلّى اللّص اللّه رسول فأصبح: قال

: دداشتن عرضه( وسلّم وآله علیه هصلّى اللّ): هیأت نجران آمد، آن گاه به رسول خدا می کندشعبى نقل 

 سن،ح سحرگاهان (وسلّم وآله علیه هصلّى اللّ)رسول خدا ، فرداى آن روز «. عیسى به ما خبر بده... دربارة»

 82«آمدند رونبی پیامبر اصحاب از اىعده و فاطمه حسین،

 حدیث ثقلین  -2

فرمود:  که پیامبر اکرم )ص( اهل بیت )علیهم السالم( ، حدیث ثقلین استمشهور و متواتر یکی از فضائل 

 إ نَّهُمَا لَنْ وَ کِتَابَ اَللَّهِ َو عِْترَِتی أَهْلَ بَیْتِینِّی تَار كٌ ف یکُمُ اَلثَّقَلَیْن  مَا إ نْ تَمَسَّکْتُمْ ب ه مَا لَنْ تَض لُّوا بَعْد ی إ»

 « ر قَا حَتَّى یَر دَا عَلَیَّ اَلْحَْوضَیَفْتَ

گذارم که اگر شما بر آن دو چنگ بزنید هرگز بعد از من گمراه بها در میان شما مى همانا من دو چیز گران»

تا اینکه بر من در  نمی شونداین دو از هم جدا  اهل بیت من ،یکى کتاب خدا و دیگرى ، نخواهید شد 

 «کنار حوض وارد شوند

 دو حدیث زیر را جعل کرده اند: ثقلین ثیابل حددر مق

                                           

 ، آیت اهلل میالنی مباهله هیآ ریبه تفس ینگاه. برای اطالع بیشتر از این روایات جعلی ر.ك:  82
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ولن  نتىکتاب اهلل و سلن تضلّوا بعدهما:  نیئیش کمیانى قد ترکت ف»حدیث کتاب اهلل و سنّتی: الف( 

 «علىَّ الحوض ردایحتى  فترقای

 83«أَب ی َبکْر  وَعُمَرَ اقْتَدُوا بِاللَّذَْینِ مِْن بَعْدِ »حدیث اقتدا به ابوبکر و عمر: ب( 

 حدیث سیادت -3

فضائل مشهور امام حسن و امام حسین )علیهما السالم( حدیث سیادت است که در منابع شیعه و یکی از 

 اهل سنت نقل شده است. در این حدیث آمده است که پیامبر اکرم )ص( فرمود:

 «؛ حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند. سیّدا شباب أهل الجّنةالحسن والحسین »

 حدیث زیر را جعل کرده اند:، در مقابل این فضیلت 

 «الْجَنَّة  إ لَّا النَّب یِّینَ وَالْمُرَْسل ینَأَهْل  کُهُول  سَیِّدَا أَبُو بَکْر  وَعُمَُر »

 84«.و رسوالن هستند ایاز انب ریاهل بهشت غ ران یپ دیّ ابوبکر و عمر سرور و س»

 

                                           

 تی، آ نیخیاقتداء به ش ثیحدی و النیاهلل م تی، آ نیثقل ثیدر حد یر.ك: دستبرد دو روایت جعلی نیاز ا شتریاطالع ب یبرا . 83

 یالنیاهلل م

 ، آیت اهلل میالنی واژگونه ثیحادا رك:ی جعل تیروا نیاز ا شتریاطالع ب یبرا.  84
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 حدیث امان -4

بیت )علیهم السالم( حدیث امان است که در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده  یکی دیگر از فضائل اهل

  است. در این حدیث آمده است که پیامبر )ص( فرمود:

، فَإ ذَا ذَهََب أَمَاٌن لِأَهْلِ اْلأَرْضِ بَیْتِی وَأَهْلُ النُّجُومُ أَمَانٌ ل أَهْل  السَّمَاء ، إ ذَا ذَهَبَت  النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاء ، »

 «أَهْلُ بَیْت ی ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْض 

. افتیخواهد  انی[ بروند، روزگار اهل آسمان پاانیاند، و هرگاه ]از م اهل آسمان یمنیا هیستارگان، ما»

 واهدخ انیپا زین نیروزگار اهل زم ابد،ی انیو هرگاه دوران آنان پا اند،نیاهل زم یمنیا هیما زیمن ن تیاهل ب

 «.افتی

 این فضیلت را سرقت کرده و آن را به نفع صحابه جعل کرده اند: ، سارقان

 «مُ اقْتَدَیْتُمُ اهْتَدَیْتُمْفَب أَیِّه  کَالنُّجُومِأَصْحَابِی »

 85«دیشویم تیهدا د،یکن یرویمن مانند ستارگانند، از هر کدام پ اصحاب و یاران»

 

                                           

 یالنیاهلل م تی، آ حقیقت صحابهرك:  یجعل تیروا نیاز ا شتریاطالع ب یبرا.  85
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 سفینهحدیث  -5

 تیاهل ب ، )ص( در آنکرم ا امبریپ است که نهیسف ثیحدیکی از فضائل مشهور اهل بیت )علیهم السالم( 

در این حدیث که در منابع شیعه و اهل سنّت نقل شده است  کرده است. هینوح تشب ی)ع( خود را به کشت

 «نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق نةیکمثل سف کمیف یتیاهل بمثل »حضرت فرمود: 

س از و هر ک افتینوح است که هر کس به آن پناه برد، نجات  یکشت مَثَل ، شما انیمن م تیل اهل بثَمَ»

 «آن جا ماند، هالك شد.

نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها سفینة  السنة»در مقابل این حدیث ، حدیث زیر را جعل کرده اند: 

 «غرق

 «دو، هالك شآن را ترك کند و هر کس سنت مثل کشتی نوح است که هر کس سوارش شود نجات یابد »
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 نتیجه:

 تیبالسالم و اهل هیعل نیرالمؤمنیام یاز فضائل اختصاص یتعدادکه اثبات کردیم  ما در این نوشتار

نتیجه  به اینطبق بررسی های صورت گرفته،  به نفع خلفا و صحابه مصادره شده است و السالمهمیعل

و از نظر سندی و داللی ضعیف هستند. همچنین دانسته شد  ستندیاعتبار ن یدارا اتیروا نیا رسیدیم که

لسالم ا همیعل تیحقائق و جعل فضائل در مکتب خالفت ، کاستن از شأن و مقام اهل ب فیعلت تحرکه 

 است. شانیو هم سنگ قرار دادن خلفا و صحابه با ا

لذا ، ستبسیار اها ها و نوشتهدر ال به الى کتاب جعلی فضائلامثال این شویم که متذکر می در پایان نیز

قیقت را حق و حخوانیم تا اندیشمندان و فضال را به تحقیق و پژوهش پیرامون سنّت شریف نبوى فرا مى

 .چرا که دوران تعصّب و پیروى از هواى نفس و تقلید کورکورانه سپرى شده است بشناسند
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