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 نیثقل ثیاز شبهات حد یبرخ ینقد و بررس
 a.bagherzadeh@umz.ac.ir  مازندران دانشگاهاستادیار عبدالرحمن باقرزاده / 

 25/11/96پذیرش:   20/7/96افت: دری

 چکیده
هـاي گونـاگون کالمـی،     به عنوان سندي پرافتخار بر صفحۀ زرین حقیقت شیعی درخشـیده و در حـوزه  » ثقلین«در طول تاریخ اسالم، حدیث 

صـل بـوده و رفـع    توانـد عامـل و   فقهی، حدیثی و تاریخی محل استناد شیعیان بوده است. این سند از چنان ظرفیتی برخـوردار اسـت کـه مـی    
ها، از این ظرفیـت   مهري اختالفات بین امت اسالم را موجب گردد و زمینۀ انسجام مسلمانان را فراهم سازد، ولی متأسفانه به سبب جهالت و بی

ر عظیم درست استفاده نشده است. سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب دور ماندن امت اسالم از این ظرفیـت گردیـده اسـت؟ بـه نظـ     
را ه ها یکی از عوامل مزبور است. ضرورت فراهم آمدن بستر مناسب براي استفاده هرچـه بیشـتر از ایـن ظرفیـت، نگارنـد      افکنی رسد شبهه می

  واداشت تا در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به برخی از آن شبهات برآید.
دهنـدة   هاي تحقیق نشان پذیرش بهتر مطالب را فراهم سازد. یافته روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مستند به منابع معتبر عامه است تا زمینۀ 

 ضعف بنیادین شبهات واردشده بوده و با اندکی تأمل و مالحظۀ منصفانه، شبهات مزبور قابل برطرف شدن است.

 ، حدیث اصحابی کالنجوم، حدیث اقتدا به شیخین.بخاريحدیث ثقلین، صحیح  ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
 »ثقلـین «ترین اسناد حقانیت مکتب تشیع، حدیث متواتر  کی از مهمی

اسـتناد شـیعیان   محـل  دینی هاي گوناگون  است که همواره در حوزه
تواتر، راهی بـه  خاطر  که به ،مخالفان شیعهه است. بیشتر واقع گردید

کـه بـا طـرح    انـد   انکار اصل حدیث ندارند، سـخت در تـالش بـوده   
اعتمـادي   بیزبور کاسته و موجب مشبهاتی، از اهمیت و اعتبار حدیث 

مانع درخشـش مکتـب شـیعه گردنـد.     ، به این سند مهم دینی گشته
را بـه  همۀ مسلمانان  این حدیث: علت این تالش هم مشخص است

عترت طاهرین و تن دادن بـه مرجعیـت انحصـاري    از پیروي مطلق 
و دوري از  ،علمی آنان ملزم ساخته و همین مسیر را تنها راه هـدایت 

 کرده است.ا را موجب ضاللت معرفی آنه
بـه  یـم  با توجه به اهمیت حدیث، دانشمندان و محققان شـیعه دا 

بررسی و زدودن هرگونه شبهه از ساحت این سند مهم پرداخته و بـه  
 اند. هدفاع از سنت قطعی نبوي اهتمام ورزید

فراخور ظرفیت ایـن مقالـه، برخـی از    کوشیده است تا به نگارنده 
و با استناد بـه منـابع   بدهد ختصر سی و به آنها پاسخ مرا بررشبهات 
 کند.از حقانیت و اعتبار حدیث دفاع  ،معتبر

 شبهات
 کرد:توان در چند بخش تقسیم شبهات مزبور را می

 شبهات سنديالف. 
نـد تـا در اصـل ورود حـدیث     ا هبرخی از دانشمندان عامه تالش کـرد 

 ،بخاري مثالًرار دهند؛ سند آن را مورد تردید ق وکنند ثقلین تشکیک 
 التـاریخ الصـغیردر خود اجتناب کـرده،   صحیحکه از نقل حدیث در 

 نویسد: می
قـال  ،سعید عن أبی عطیۀحدیث عبدالملک عن   قال أحمد فی

. »ترکـت فـیکم الثقلـین: «ـ  صلى اهللا علیـه و سـلمی ـ النبی

 ).9، ص 2، ج 1387(میالنی،  أحادیث الکوفیین هذه مناکیر

 گذرد. از حدیث می ،مختصر ۀن جملبا همی
کنـد   نقل مـی  احمد حنبلدر حالی چنین مطلبی را از  بخاري

» ثقلـین «با چندین سند، به نقل حـدیث   مسندکه وي در کتاب 
پرداخته و کوشیده است زمینۀ هرگونـه اظهـارنظر خـالف ماننـد     

 را از بین ببرد. بخاريسخن 

دیث دارد، حـ ایـن  از جمله افرادي کـه سـعی در تشـکیک سـند     
که در سـندش   است که با نقل تنها یک روایت از پیامبر جوزي ابن

حضور دارنـد،   ابوسعید خدري و عطیه، أعمش، بن عبدالقدوس عبداهللا
 حـدیث  هـذا  :المصـنف  قـال «نویسـد:   مـی به تضعیف آن پرداخته و 

سـپس  . وي )432، ح 269، ص 1ق، ج 1403جـوزي،   ابن» (الیصح
 ةویان پرداخته و سعی در مخدوش کـردن چهـر  را ةبه اظهارنظر دربار

 اشته است.آنان د
نسبت به ایـن اقـدم    ،از علماي شهیر عامه حجر هیثمی مکی ابن

تـوهم و غفلـت   بـه خـاطر   سـخنش را  ، واکنش نشان داده جوزي ابن
، مسـلم  صحیحعد از نقل متعدد حدیث ثقلین از است و بقلمداد کرده 

ر ابن الجوزي ذلک فی العلـل  ذک و«نویسد:  می احمد حنبلو ترمذي 
طرقه بل فـی مسـلم عـن     ۀبقیعن استحضار  ۀٌاو غفل وهم ۀالمتناهی

، 1997هیثمـی،   حجر بن(ا» ...ذلک یوم غدیر خم :انه قال زیدبن ارقم
العلـل کـه حـدیث ثقلـین را در کتـاب      ،جـوزي  ابن. )439، ص 2ج 

شـتباه  بـه تـوهم افتـاده و ا    ،آورده در ردیف احادیث ضعیف المتناهیه
بقیۀ طـرق ایـن حـدیث غفلـت کـرده      از شاید بتوان گفت: کرده و یا 

را نیز به خـاطر نیـاورده    مسلم صحیحکه [حتی] نقل  يا گونه به، است
در غدیر خم هم ایـن   پیامبر: گوید می زیدبن ارقمکه بر اساس آن، 

 ... .را فرمود
تـی  بر این باورند که ح شناسان غالباً که حدیثاین در حالی است 
صحت حدیث باشـد مـورد توجـه و عمـل     وط خبر واحد اگر واجد شر

حال آنکه حدیث ثقلین عالوه بـر منـابع شـیعی، در    گردد، و  واقع می
صـحت  دارد و سنت نیز اگر متواتر نباشد، در مرز تواتر قرار  منابع اهل

بررسـی  شـده اسـت.    عامه تأییـد  ۀها دانشمند برجست آن از سوي ده
بیشـتر  دهد کـه وثاقـت همـه یـا      ات نیز نشان میاز روایبرخی اسناد 

بـا ایـن   شده اسـت.  راویان آنها از سوي دانشمندان رجال عامه تأیید 
حال و با فرض واحد بودن حدیث ثقلین، براي پذیرش روایت، کـافی  
است تا صحت سند و وثاقت یکی از طرق روایـت اثبـات گـردد کـه     

 ردیده است.اثبات هم گ
 ، حدیث ثقلین را بـا سـند کـامالً   بخاريستاد ا شیبه ابن ابی ،مثالً

 ه است:صحیح نقل کرد
 الرکین عن شریک عن الحفري بوداودا سعد عمربن حدثنا

 اهللا رسول قال :قال ثابت زیدبن عن حسان بن القاسم عن
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 يبعد من الخلیفتین فیکم تارك إنی« :وسلم علیه اهللا صلى

 یـردا حتـى یتفرقا لن إنهما و یبیت هلا یعترت و اهللا کتاب

 ،309، ص 6ق، ج 1409شـیبه،  (ابـن ابی الحـوض علىّ

 ).31679ح 

رواه «نویسـد:   اسـت، سـپس مـی   همین روایت را نقل کـرده   هیثمی
) 170، ص 1ق، ج 1407هیثمی، » (الکبیر و رجاله ثقات الطبرانی فی

 کند. صحت طریق این روایت را تأیید میسان،  و بدین
نیز پـس از  » عنهم اهللا ضیر البیت أهل فضل فی«ب باوي در 

، 9، ج (همان  »رواه احمد و إسناده جید«نویسد:  نقل همین روایت می
 پذیرد. بار دیگر صحت سند را میوسیله،  ) و بدین163ص 

یز ضمن بحثـی مفصـل و تأییـدهاي مکـرر     ق) ن1420(م البانی
نسبت به اصل حدیث ثقلین، با اشاره به همین طریق روایت (شریک 

ضـمن تأییـد نقـل    ، ابت) سلسله سند آن را خـوب دانسـته  تا زیدبن ث
نویسـد:   مـی  طبرانی وعاصم  ابن ابی ،احمد حنبلهمین روایت توسط 

، ص 4، ج تا بانی، بی(ال» و هذا إسناد حسن فی الشواهد و المتابعات«
 .)1761، ح 260

 نویسد: با تأیید صریح سند حدیث می نیز کثیر ابن
 قـالـ  عنـه اهللا یرضـ  اهللا لرسو أنّ حیالصح یف ثبت قدو 

 و اهللا کتـابن: یالثقلـ کمیفـ تارك یإن«: خم ریبغد خطبته یف

 کثیـر، (ابـن الحوض یعل ردای یحت فترقای لن إنهما وی، عترت

 .)185، ص 7ق، ج 1419

 ابوعبـداهللا  خنایشـ  قـال «نویسـد:   یمـ  جـاي دیگـر   در وي همچنین
 .)228، ص 5 تا، ج ، بیکثیر ابن» (حیصح ثیحد هذا و: یالذهب

عالوه بر تمام منابع شـیعی، منـابع فراوانـی از عامـه     روي،  بدین
را تأییـد  صـحت آن  را ذکـر و  ، حـدیث ثقلـین   مسـلم  صـحیحمانند 
و است جاي هرگونه تردید در اعتبار حدیث را از بین برده اند که  کرده
 خشکاند. عدم صحت حدیث را از ریشه می ۀشبه

ـ یماهللا  یـت آگفتنی است   نـام  را سـنت  اهـل  دانشـمند  187 یالن
ـ  ثیحـد  نقـل  بـه  زدهمیسـ  قـرن  تا دوم قرن از که برد یم  در نیثقل

انـد   هنمود اعتراف تیروا نیا صحت به ،قتیحق در و پرداخته آثارشان
 .)199، ص 1، ج 1387میالنی، (

 بخاري »صحیح« عدم ورود حدیث در ۀشبه
در نقـد  ، اسـت تشـیع  شـدة   که از مخالفـان شـناخته   ،تیمیه حرانی ابن

، اشـاره کـرده   بخـاري  صـحیحبـه عـدم ورود آن در    ،حدیث ثقلـین 
تیمیـه،   ابـن » (بخـاري یروه ال لم ذا مما انفرد به مسلم وه«نویسد:  می

نقـص در اعتبـار    ۀآن را مایـ  ،وسیله ) و بدین318، ص 7ق، ج 1406
 کند. یحدیث وانمود م
اطمینـان از صـحت یـک    بـراي  باید گفت: دانشمندان  ،در پاسخ

 صـحیحورود روایـت در  «اند که  ه حدیث، طرق فراوانی را تعیین کرد
که طریق صحیحی براي  صورتی آن طرق نیست. درجملۀ از» بخاري

دلیـل بـر ضـعف آن     بخاريعدم نقل  حدیث وجود داشته باشد، قطعاً
 نخواهد بود.

عالوه بر این، به اعتراف علماي عامه، چه بسیار روایات صـحیح  
نیامده و در منـابع معتبـر    مسلم و بخارياز جمله  هکه در صحاح ستّ

نیـز مـدعی نشـد     بخاريعمل گردیده است. شده و به آن دیگر وارد 
روي،  بدینم ضعیف و باطل است. ا هنقل نکرد صحیحهرچه در کتاب 

ـ مثالً دهد روایت صحیحی را که   هرگز دانشمندي به خود اجازه نمی
آن را باطـل   بخـاري ل عـدم نقـ  سـبب  ، بـه  هنقل کرد مسلمفقط ـ 

انـد   هکه نتوانسـت اند  کردهتصریح  مسلم و بخاري، رد کند؛ زیرا دانسته
و فقط تعدادي از روایات صحیح را در کنند اخبار صحیح را ثبت همۀ 

ند. این مطلبی است که بسیاري از دانشمندان عامه بر ا هکتابشان آورد
بـاره   ندر ایـ  مسـلم  صـحیحشـارح   ،نووى، مثالً؛ اند آن تصریح کرده

 نویسد: می
ل صحّ عنهمـا تصـریحهما ب ،یلتزما استیعاب الصحیح انّهما لم

کمـا  ،انّما قصدا جمع جمل من الصـحیحو  ،یستوعبا بأنّهما لم

ه ال انـه یحصـر لمن مسائ جملۀالمصنف فی الفقه جمع  یقصد

 .)24، ص 1، ج 1392(نووي،  جمیع مسائله

السـند را نقـل    م احادیث صحیحد که تماان هملتزم نشدمسلم  و بخارى
بلکه قصـد آنـان ایـن    اند،  هکرد خود نیز به این مطلب تصریح کنند و

؛ آورى کننــد الســند را جمــع بــوده کــه مقــدارى از احادیــث صــحیح 
نه آنکه کند،  تعدادي از مسائل را جمع میفقه  ةگونه که نویسند همان

 کند.تمام مسائل فقه را ذکر 
 وبخارى نویسد:  ق) می643-557( یشهرزوري شافعالصالح  ابن
و اصـالً  اند  خود نیاورده صحیحالسند را در  تمام احادیث صحیح مسلم

نهـا  روایـت شـده اسـت: مـن ت     بخـارى ند. از ا هچنین التزامى هم نداد
چـه بسـیار احادیـث    ام، و  السند را در کتاب خود آورده احادیث صحیح

 ام. واگذاشته طوالنى شدن کتابخاطر  که به ،السند را حصحی
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روایت شده است: اینچنـین نیسـت کـه تمـام      مسلمهمچنین از 
السند نـزد خـود را در ایـن کتـاب آورده باشـم، تنهـا        احادیث صحیح
... . اجمـاع اسـت  ام کـه محـل    دهخود ذکـر کـر   صحیحروایاتى را در 

دویسـت هـزار    وید: صدهزار حدیث صحیح حفظ دارم وگ  مى بخارى
بیش از خود،  الجامع الصحیحه در کتاب ک حدیث غیرصحیح، درحالى

نـا بـر نقلـی، بـا حـذف      ب و نقل نکرده حدیث با احادیث مکرر 7275
؛ 10، ص 1ج  ،1984(شـهرزوري،   مکررها چهار هزار حـدیث اسـت  

 ).98، ص 1تا، ج  یسیوطی، ب
ـ  ی ازحدیثبارة درق) 751-691( قیم جوزي ابن ، کـه  الصـهباء  یاب

و اعـراض   در نقلمسلم انفراد یسد: نو است، می نقل کرده مسلمفقط 
پذیرید  یآیا م رساند. به صحت حدیث ضررى نمى از نقل آن، بخاري

صـحیح نیسـت؟ آیـا    مسـلم  تواند ادعا کند که منفـردات   کسى مىیا 
ادعا کرده است هر حدیثى را کـه در کتـاب خـود ذکـر      بخارىهرگز 
ـ  بخـاري بسـا   حجت نیسـت؟ چـه   ضعیف بوده و ام، باطل و نکرده ه ب

 اریبسـ  چـه و  ،حدیثی احتجاج کرده که در کتاب صـحیحش نیسـت  
 اوردهیـ ن حیصـح در ولـى  ،کـرده  حیتصح را آنها بخارى که ثىیاحاد
 ).264، ص 5ق، ج 1407قیم،  (ابن تاس

  ه اسـت، آن را نقل نکرد بخاريکه  ،در ذیل حدیث دیگر قیم ابن
 لـه  البخـاري  روایۀ ترك و األحادیث أصح من فالحدیث«نویسد:  می

ایـــن حـــدیث از  .)294، ص1ج ، ق1395قـــیم،  (ابـــن» الیوهنــه 
نۀ نشـا بخـاري   صـحیحترین احادیث است و نقل نشـدن در   صحیح
بـراي   بخـاري مانند احادیـث مشـابه دیگـري کـه      ؛ن نیستضعف آ

(نبایـد فرامـوش   ، ذکر نکرده اسـت  جلوگیري از طوالنی شدن کتاب
 ید.نام جامع مختصر صحیح) کتابش را بخاريکرد که 

ق) 1421(م عثیمـین  ابنلف وهابی، ؤن، مفتی و مااز میان معاصر
 یـذکرها  لـم  صـحیحۀ  أحادیـث  هنـاك  أن الننکـر  نحـن «گوید:  می

عثیمـین،   ابـن » (کلـه  الصـحیح  یسـتوعبا  لم ألنهما مسلم؛ و البخاري
کنیم که احادیث صحیحی وجود  ی). انکار نم538، ص 9ق، ج 1413

زیرا آنان تمام احادیث صـحیح  اند؛  هنقل نکرد مسلم وبخاري دارد که 
 را نقل ننمودند.

(م  حاکم نیشـابوري شناس زبردست عامه،  از اینها گذشته، حدیث
بعد از نقل نسبتاً کامل حدیث ثقلین در قالب داسـتان غـدیر،   ق) 405
 خرجـاه ی لـم  و نیخیالشـ  شـرط  یعل حیصح ثیحد هذا«نویسد:  می

). از گــزارش و 118 ، ص3ق، ج 1411(حــاکم نیشــابوري، » بطولــه

ط الزم صحت را در وحدیث مزبور، شرشود که  گواهی او فهمیده می
نقل نشدن حـدیث ثقلـین در   ست. در نتیجه، علت دارا بخاريدیدگاه 
االنـذار، حـدیث سـفینه،     مانند نقل نشدن حدیث یوم، بخاري صحیح

حدیث مؤاخاه، حدیث سد ابواب صحابه به مسـجد نبـوي جـز بـاب     
 بلکه ظاهراً ،خاطر ضعف اسنادمانند آن، نه به  غدیر و، حدیث علی
 است.وي به محتواي احادیث مزبور منفی نگاه سبب به 

ـ     نتیجه آنکه هیچ شبهه و دارد اي در صـحت حـدیث ثقلـین راه ن
علیـه   متفـق حتی با فرض عدم تواتر، باز باید این حدیث را از روایـات  

 فریقین دانست.

 ب. شبهه لفظی
 ر عدم افتراق ثقلین تصریح شده است؟آیا در روایت ب

براي تضعیف حدیث مطـرح   تیمیه ابندیگري که از سوي  ۀشبه
» یفترقـا حتـی یـردا علـی الحـوض      انهما لن« ةدر ارتباط با فقر ،شده

 گوید: است. وي می
 یّعلـ ردایـ حتى فترقای نل انهما و هیف زاد و يالترمذ رواه قد و

 قال و ادةیالز هذه یف الحفاظ من واحد ریغ طعن وقد الحوض

 .)318، ص 7ق، ج 1406تیمیه،  (ابن ثیالحد من ستیل إنها

ـ  ترمذي را  »...فترقـا ی لـن  انهمـا  و« ۀروایت را نقل کرده و بر آن جمل
انـد:   گفتهتعدادي از حافظان بر او طعنه زده و که  ه است، درحالیافزود
 جمله از حدیث نیست.این 

 سد:نوی وي در جاي دیگر از کتابش می
 علـىّ یـردا حتى یفترقا لن نهماا و بیتی لأه عترتی و قوله وأما

 حنبـل حمـدبنا عنـه سـئل قد و الترمذى رواه فهذاض، الحو

ح... الیصـ :قـالوا و العلـم أهـل من واحد غیر فهضعّ و فهفضعّ

 .)394، ص 7، ج همان(

آن را  حنبل احمدو وقتی از  هروایت کرد ترمذي... را »عترتی«فراز و 
نـد و  و برخـی دیگـر هـم آن را تضـعیف کرد     ،تضعیف کرد ،دندپرسی

 یست.صحیح نگفتند: 
کـه از   ،را ترمـذي وي  عجیب است؛ زیـرا اوالً،  ین سخنان واقعاًا

! ه اسـت اي بر حدیث کرد بزرگان حدیث است، متهم به افزودن جمله
ادعـایی  کنندگان  و تضعیف ترمذيزنندگان بر  وي نامی از طعنه، ثانیاً
دیگري از حافظان  ةبلکه عدق)، 297(م  ترمذيتنها  نه، ثالثاً. برد نمی

(م  حنبـل  احمـد در حـالی وي از  انـد. رابعـاً،    را نقـل کـرده  حدیث آن 



 ۱۷  ينثقل ثياز شبهات حد یبرخ ینقد و بررس
 

از دنیا رفـت) تضـعیف    ترمذي(که بیش از نیم قرن زودتر از ق) 241
کند که در آثار موجود از ایشان، حـدیث ثقلـین بـا     یاین فراز را نقل م
 د است.همین فراز موجو

چهـار بـار حـدیث، بـا     کـم ـ    ـ دست مسند احمددر کتاب مثالً، 
ـ   (ابـن  همین قید آمده است ). 11227، ح 26، ص 3تـا، ج   یحنبـل، ب

) هـم  1382، ح 779، ص 2ق، ج 1403( فضائل الصـحابهایشان در 
حدیث را با همین قید آورده است. پس نسبت تضعیف ایـن فـراز بـه    

 اتهامی بیش نیست. احمد حنبل
، ص 2ج  تا، (بی الکبري الطبقاتدر ق) 168(م  سعد ابنهمچنین 

ــی)؛ 194 ــن اب ــنفدر ق) 235(م  شــیبه اب ، ص 6ج ، ق1409( المص
، 643، ص 2ق، ج 1400( السـنهدر ق) 287(م  عاصم ابن ابی)؛ 309

، ص 5ق، ج 1411( السنن الکبـريدر ق) 303(م  نسایی)؛ 1549ح 
، 2ق، ج 1404( مسـندکتاب در ق) 307(م  ابویعلیو  )8148، ح 45

 اند. ه) حدیث را با همین قید آورد1021، ح 297ص 
 طبرانـی د: محدث و مفسر و مورخ عامه ماننـ ها  عالوه بر این، ده

ـــر) در 360(م  ـــم الکبی ؛ )2679ح ، 65، ص3ق، ج 1404( المعج
) و 350، ص 7، ج تـا  (بـی  البدایـۀ و النهایـۀ درق) 774(م  کثیـر  ابن

ق) 807(م  هیثمـی )، 114، ص 4ق، ج 1419( ظیمتفسیر القرآن الع
در ق) 876(م  ثعــالبی)؛ 163، ص 9ق، ج 1407( مجمـع الزوائــددر 

(م  حجـر هیثمـی   ابـن )، 163، ص 3تـا، ج   ی(ب جواهرالحسانتفسیر 
 مالعلی قاري ؛)438، ص 2، ج 1997(الصواعق المحرقه در ق) 974
ق، ج 1412( شـوکانی )؛ 308، ص 11ق، ج 1422( المفاتیح مرقاةدر 
ــی)؛ 15، ص 3 ــانی روحدر ق) 1270(م  آلوس ، 11ق، ج 1415( المع

دهد که دانشمندان عامه اعتناي چنـدانی   همین نشان می). 368ص 
 اند. نداشته تیمیه ابنبه ادعاهاي 

البته دلیل این انکار هم روشن است: اعتقاد به عـدم جـدایی   
 ابدي بین ثقلـین، نقـش بسـزایی در ضـرورت تبعیـت محـض و      

همزمان از آن دو دارد و راه هرگونه توجیـه در تمسـک تنهـا بـه     
 کند. یکی از آن دو را مسدود می

 داللی. شبهۀ ج
 کند؟ امر میبه پیروي از عترت  آیا حدیث ثقلین

، صـحیح مسـلمبا استناد بـه روایـت    يدیگر ۀدر شبه تیمیه ابن
 ،هدر پی امر به پیروي از عترت نبود شود که رسول اکرم یمدعی م

نسـبت بـه آنـان توصـیه     نکـردن  بلکه صرفاً به رعایت حقوق و ظلم 
 گوید: میفرمودند. وي 

هذا أمر قـد تقـدمت  و ،باتباع کتاب اهللا الوصیۀفلیس فیه إال 

 العتـرةیأمر باتباع  هو لم و، قبل ذلک حجۀ الوداعبه فی  الوصیۀ

 .)318، ص 7ق، ج 1406 تیمیه، (ابن

خالفت و امامـت  برداشت  ا توجه بههدف از این شبهه روشن است. ب
توسط مکتب شیعه، وي با این سـخن، قصـد    عترت طاهره از روایت

برداشت مزبور را دارد تا حدیث را غیرقابل استناد در موضـوع   ۀتخطئ
 خالفت معرفی نماید.

مقصـود و   ةدر پاسخ به این شبهه نیز باید گفت: قضـاوت دربـار  
رخاسته از مـتن حـدیث باشـد.    داوري و ب مراد حدیث، باید بدون پیش

بارها  شواهد نشان از آن دارد که با توجه به اهمیت موضوع، پیامبر
بـه ایـن امـر اشـاره      ،هاي گونـاگون  در شرایط مختلف و به مناسبت

متفاوتی اسـت.  است که حدیث داراي الفاظ سبب فرمودند. به همین 
 دور از انصاف است. صحیح مسلماکتفا به متن بنابراین، 
» تضــلّوا لـن  بهمـا  أخــذتم إن«فرمودنـد:  در جـایی  حضـرت   آن

» تمسـک « ةدر جـاي دیگـر از واژ  )؛ 163، ص 3تـا، ج   ثعالبی، بـی (
کتـاب اهللا  وا؛ تضـل  ن تمسکتم بهمـا لـن  اما «دند: فرمو ،استفاده کرده

، 2ق، ج 1416؛ نیشابوري، 69، ص 16تا، ج  (سرخسی، بی» وعترتی
 إن تضـلوا  لـن «رده، فرمودنـد:  )؛ در جایی بر تبعیت تأکید کـ 221ص 

(نیشــابوري، » عترتــی بیتــی أهــل و اهللا کتــاب همــا و ؛اتبعتموهمــا
را به کـار   »اعتصام«در برخی جاها هم واژة )؛ 18، ص 3ق، ج 1411

ــه، ف ــد: گرفت ــن«رمودن ــاب اعتصــمتم إن تضــلوا ل ــی و اهللا کت  عترت
 ).948، ح 107، 1ق، ج 1419متقی هندي، » (بیتی أهل

و » بعیتت«، »تمسک«، »اخذ« هایی چون که واژهپرواضح است 
بـا  دارنـد و  پیـروي و طاعـت داللـت     همگی بر ضرورت» اعتصام«

عنایت به مطلق بودن این الفاظ و مقارنت آن با قرآن کـریم، طاعـت   
چـون و چـرا از مصـادیق واقعـی      بر پیروي بی، مزبور نیز مطلق بوده

 است.خالفت  مالزم با عصمت و امامت ودارد که حدیث داللت 
کنـد کـه    نقـل مـی   الملک ابندر تحلیل حدیث، از  مالعلی قاري

 یعنی پذیرش دستورات و ،عمل کردن به آن ،تمسک به کتابگفت: 
محبـت  هـم،  » تمسک به عتـرت «و معناي  ،ترك نواهی الهی است

، (قـاري  روش آنـان اسـت   سـیره و ۀ آنان و هدایت یـافتن بـه وسـیل   
 ).307، ص 11ق، ج 1422
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کند که گفت:  نقل می الدین سیدجمالام از عالمی به ن وي سپس
آنهـا مخـالف دیـن نباشـد.      ةپیروي از آنان در صورتی است که سیر

اطالق موجود در سخن گوید:  ، میگاه به پاسخ این سخن پرداخته آن
از عتـرت باشـد،   بـه واقـع   کسـی کـه   بـر اینکـه   اشعار دارد  پیامبر
 .اش بر خالف شریعت نخواهد بود سیره

بعـد از ذکـر روایـت     شـرح المقاصـدق) در 793(م  تفتازانی
بیت بر  لشود که اه از این حدیث به خوبى استفاده مىنویسد:  مى

بینى  آیا نمى برترى دارند...ـ   چه عالم و چه غیرعالمـ   تمام مردم
آنان را به کتاب خداوند متعال مقرون ساخته که  که چگونه پیامبر
و تمسـک بـه کتـاب    ، گمراهی اسـت  نجات از ،تمسک به آن دو

مگر عمـل نمـودن بـه آنچـه از دانـش و ارشـاد و        ،معنایی ندارد
هدایت در آن است و در اخذ به عتـرت هـم همـین مفهـوم اراده     

 ).303، ص 2ق، ج 1401( شده است
بهـاي   و گـران  به هر چیز نفـیس » ثقل«هم گفته است:  هیثمی

از ایـن قبیـل    »تعتر«و  »کتاب«شود و  گفته مى مصون و محفوظ
هـاى   ى و اسرار و حکمتمعدن علوم لدنّ دو  زیرا هر کدام از آن؛ است
دو   آنو آمـوزش از  مردم را به پیروى  رو، پیامبر ازهمیناست.  الهى

 ).442، ص 2، ج 1997کردند (تأکید و سفارش 
ضـمن تصـریح بـه     ،در توضیح حدیث ثقلینق) 1031(م  مناوي

 نویسد: هستند، می صحاب کسا، ا»عترت«اینکه مراد از 
یعنی إن ائتمرتم بـأوامر کتابـه و انتهیـتم بنواهیـه و اهتـدیتم 

 اهتـدیتم فلـم تضـلوا... ،بهدي عترتی و اقتـدیتم بسـیرتهم

 ).19، ص 3ق، ج 1356(مناوي، 

 ةبـه جـاي واژ   بر اسـاس برخـی از اسـناد، پیـامبر    از سوي دیگر و 
ند که بـر مقصـود شـیعه در    استفاده کرد» لیفتینخ«ة ، از واژ»ثقلین«

 دارد.ضرورت پیروي از عترت، داللت بیشتري 
 آمده است: حنبل احمد مسندمثالً، در 

إنٌّی تارك فیکم خلیفتین: کتاب اهللا حبل ممـدودٌ مـا بـین 

عترتـی  ، و)األرض  و ما بین السماء إلـى(ا األرض السماء و

تا،  ی(ب یردا علی الحوض  أنّهما لن یفترقا حتى و ،بیتی أهل

 ).181، ص 5ج 

ـ   ۀنکت صـورت مفـرد   ه گفتنی اینکه در برخی منابع، متعلق تمسـک ب
 ؛بعدي تضلوا لن به تمسکتم إن ما فیکم تارك إنی«مانند: ه است؛ آمد

ــا ترمــذي، بــی» (...اآلخــر مــن أعظــم أحــدهما . )663، ص 5، ج ت

شیعیان را به تغییر ضمیر از مفرد بـه تثنیـه    رخی از عامهروي، ب بدین
 اند: کردهاستفاده در اثبات ضرورت تمسک به عترت متهم  راي سوءب

 تمسـکتم نا مـا« :یقولـون و الحدیث فونیحرّ الرافضۀ لکن

 حتـى ال و صـحیح واحد حدیث یأتِ لم و ،»تضلوا فلن "بهما"

 فقط هو التمسک و)!! »بهما« لفظ فیه حتى موضوع ال و ضعیف

 .)143، ص 2تا، ج  ... (شحود، بیاهللا بکتاب

» تمسکتم بهما...«رافضه حدیث را تحریف نموده، به صورت 
کنند، با آنکه هـیچ حـدیث صـحیح، بلکـه ضـعیف و       نقل می

نیامـده، بلکـه امـر تمسـک در     » بهمـا «جعلی هم به صورت 
 روایات، فقط به قرآن است.

در برخـی از احـادیثی کـه    ، پاسخ با کمی دقت روشن است: اوالً
، 16تا، ج  (سرخسی، بیآمده است  »بهما«با صراحت ضمیر  ،گذشت

). ثانیـاً، هرچنـد ضـمیر    221، ص 2ق، ج 1416؛ نیشابوري، 69ص 
کـه  » ااحـدهم « ۀتثنیه آمدن ضـمیر در کلمـ   ابتدایی مفرد باشد، ولی

متعلق تمسـک  کند که  است، بیان میموصوله » ما«ۀ مرجع آن، کلم
دیث هر دو امر است نه فقط قرآن کریم. نتیجـه آنکـه حـ    ،در حقیقت

 ثقلین، پیروي از هر دو ثقل اکبر و اصغر را الزم شمرده است.

 شبهات تعارضید. 
از دیگر شبهات مطرح، ادعـاي تعـارض حـدیث ثقلـین بـا برخـی از       

 شود: در ذیل به آنها اشاره میروایات است که 

 حدیث اصحابی کالنجومدعاي تعارض با . ا1
، هطـرح شـد  یکی از ادعاهایی که در جهت تضعیف حـدیث ثقلـین م  
أصـحابی  «ه: تعارض با حدیث معروف بین عامه است که نقـل شـد  

؛ 379، ص 6ق، ج 1415ی، (آلوسـ » بأیهم اقتدیتم اهتدیتم ،کالنجوم
بـه   ند.اصحاب من مانند ستارگان)؛ 469، ص5ق، ج 1416نیشابوري، 

مفاد حدیث ، با این بیان هدایت خواهید شد. ،هریک از آنها اقتدا کنید
اسـت.   بیـت  هدایت و رشد در پیروي از اهـل کردن  ثقلین منحصر

مظهـر ارشـاد و    پیامبراصحاب ، ییحال آنکه بر اساس حدیث ادعا
ه اسـت  برده نشدو فرد خاصی از بین اصحاب نام ند بودهدایت مردم 

 درست شود.ي براي او امتیازتا 
رکـت فـیکم   ت: «قوله علیه السالم«نویسد:  می عالءالدین بخاري

حـدیث   »...عنـدهم  بحجـۀ خبر الواحـد لـیس    و ،اآلحاد من» الثقلین
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 ةافـاد آن ثقلین خبر واحد است که نزد شیعه حجت نیست. عالوه بـر  
نه فقط عترت، ضـمن آنکـه    ،به کتاب و عترت داردهمزمان تمسک 
که داللت بر صحت تمسک به دیدگاه  ،»اصحابی کالنجوم«با امثال 

ـ      هرچنـد  رد، ه آن داهریک از صـحابه و راه یافتـه بـودن متمسـک ب
باشـد، معـارض خواهـد بـود. پـس دیـدگاه        بیـت  مخالف نظر اهل

 ).358، ص 3ق، ج 1418بخاري، ( االتباع نخواهد بود بیت واجب اهل
فاد حـدیث  نپذیرفتن م ةضمن توجیهاتی دربار ،اإلحکامدر  آمدي

 ثـم «ثقلین، بر تعارض آن با حدیث مزبور اشاره نموده و گفته اسـت:  
 اقتــدیتم بــأیهم ؛کــالنجوم أصــحابی :)ع(بقولــه عــارضم ذکــروه مــا

 .)308، ص 1ق، ج 1404(آمدي، » ...اهتدیتم
تعـارض مشـروط بـه     بایـد گفـت: قطعـاً    ،در پاسخ به این شبهه

باید صـحت هـر دو طـرف    یعنی ابتدا ؛ دو روایت استوط تساوي شر
و در صورت صحت، قوت آنها در میزان منطقـی  تعارض اثبات گردد 

نوبت به تعارض برسـد. ولـی حـدیث مزبـور     ، تا سپس دسنجیده شو
گـردد؛   سنت واقـع مـی   نویسندگان اهل ةمورد استفادکه هرچند بسیار 

ما از نظر دانشمندان عامه اعتبار نداشته و بارها بـر جعلـی بـودن آن    ا
حـدیث  کند کـه گفـت:    نقل می بزاراز  قیم ابن ،تأکید شده است. مثالً

صـادر نشـده    است که از رسول خداکالمی »اصحابی کالنجوم...«
 .)242، ص 2، ج 1973یم، ق (ابن و صحت ندارداست 

تمام سندهاي آن ضعیف است  و ،این حدیث مشهورگوید:  زیعلی
 ).230، ص 2ق، ج 1414کند (زیعلی،  و هیچ چیزي را ثابت نمی

هم در پاسـخ بـه اسـتدالل برخـی بـه حـدیث        حزم اندلسی ابن
اصـحابی  «یث مـروي از پیـامبر یعنـی    احتجـاج بـه حـد   نویسـد:   می

ن و از احادیـث سـاختگی   شد... این حدیث باطل و دروغی» کالنجوم...
 ).61، ص 5ق، ج 1404، حزم ابنفاسقان است (
، هم هرگونه استدالل به این حـدیث را مـردود دانسـته    شوکانی

حـدیث  یعنی  ،الن به حجیت قول صحابهیاما آنچه برخی از قاگوید: 
از چیزهایی است کـه  اند،  هاستدالل کرد» کالنجوم... اصحابی«نبوي 
عمل به و ثابت نیست و اشکاالت آن نزد محدثان شناخته شده  قطعاً

ق، 1412، (شـوکانی نیسـت   صحیحهم ترین احکام شرع  آن در ساده
 ).406، ص 1ج 

، ص 2ق، ج 1406( عسـقالنی ماننـد   ،ها دانشمند دیگر عامه ده
ق، 1406( تیمیـه  ابـن )، 29، ص 1تا، ج  (بی الفوائددر  منده ابن)، 137

ــی، )364، ص 8ج  ــانیو  )214، ص 1، ج 1995( ذهب ــفۀ در  ألب ص

) نیز بر ضـعیف و جعلـی بـودن    49، ص 1ج  تا، ) (بیص(النبی صالة
تنهـا تصـریح ایـن     . گفتنـی اسـت نـه   انـد  هتصریح نمودمزبور  روایت

شان از شـدت  بلکه بررسی جایگاه راویان این حدیث نیز نن، دانشمندا
مجال پرداختن به آن سنت دارد که  ضعف آنان نزد علماي رجال اهل

 طلبد. دیگري می
اما بـا فـرض صـحت، ایـن     قابل اعتنا نیست. پس حدیث مزبور 

کـه حـدیث    درحالیدارند، سنت آن را قبول  حدیثی است که فقط اهل
صورت تعـارض، تـرجیح بـا روایتـی     مقبول فریقین است و در ثقلین 

مقبول طرفین باشد. حتی اگر حدیث فوق بر فرض محـال،   است که
ـ   صحیح باشد، حـدیثی داراي عمومیـت    ا حـدیث ثقلـین   اسـت کـه ب

بر اسـاس قواعـد   اند و  عترت از خواص صحابه؛ زیرا تخصیص خورده
شده در علم اصول، دلیل مخصـص بـر عـام تـرجیح دارد. در      پذیرفته

اعـم از  خـاص،   یکه عترت نظر روشنی در موضوع نتیجه، درصورتی
داشـته باشـند، پیـروي از سـایر     ماننـد آن  فقهی، کالمی، تفسیري و 

نظرات معارض، که از سوي هریک از صحابه ابراز گردد، بـر اسـاس   
 نص حدیث ثقلین، گمراهی خواهد بود.

عدم امکـان صـدور چنـین    بدان توجه شود دیگري که باید  ۀنکت
معصـوم   خنیمفـاد چنـین سـ   ؛ زیرا دستوري از سوي رسول خداست

حال آنکه کسی چنین ادعایی نکرده ، و صحابه خواهد بود ۀبودن هم
برخی از اصـحاب بـه جهـل و نـادانی خـود در       سو، زیرا از یک؛ است

برخـی از  انـد، و از سـوي دیگـر،     کـرده احکام و تفسیر آیات اعتـراف  
صحابه، اصحاب دیگر را به فسق و فجـور مـتهم و حتـی تـوهین و     

ند و در زنـدگی بعضـی از   ا هروي هم شمشیر کشید یا بهنموده تکفیر 
چـون شـرب خمـر و خریـد و فـروش آن و      همآنها اقدامات خالفی 

شهادت دروغ، خـروج و شـورش بـر    ، جاري شدن حد شرعی بر آنان
ثبت شده است. همچنین بسـیاري از صـحابه   مانند آن  وقت و ۀخلیف
رائــه داشــته و دیــدگاه واحــدي انظــر  مســائل گونــاگون اخــتالف در

هـدایت امـت را در    اکرم . حال چگونه ممکن است پیامبراند نکرده
 اند؟! اي قرار دهد که داراي این مشکالت بوده گرو عده

 طلحهکسانی که به تحریک  :گفته شودـ مثالً ـ  آیا ممکن است  
ند یا کسانی که با کرد سوم اقدام ۀو صحابه دیگر به قتل خلیف زبیر و

ـ  معاویهیا به تبعیت  پیامبرپیروي از آنها و همسر  عنـوان یکـی از    ه(ب
جنگیدند، در مسیر هـدایت قـرار    صحابه در نظر عامه) با امام علی

مالك باشد، چرا باید کسانی که به پیروي داشتند؟ اگر حدیث ادعایی 
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مانند ایشان بـا   و مقدادو ابوذر  و سلمانچون همبزرگواري  ۀاز صحاب
حمایـت   مؤمنـان علـی  ز امامت امیرو ا سقیفه به مخالفت برخاستند

 قرار گیرند؟!مهري شما  مورد بی ،کردند
اول  ۀبا خلیفـ  سعدبن عبادهدانند که صحابی معروف  همگان می

، بـا  و دوم بیعت نکرد تا کشته شد. حال اگر کسی به وي اقتدا کـرده 
 اعتراض شما باشد؟!آماج چرا باید کند، سقیفه مخالفت منتخبان 

در صـحیحین نیامـده، بـا     که اتفاقـاً  ،دیث مزبورعالوه بر این، ح
سنت آمده و بیانگر ارتداد برخـی   احادیث صحیحی که در صحاح اهل

از صحابه و محرومیت از حوض کوثر و دور شدن از پیامبر در قیامت 
 مانند:قرار دارد؛ در تعارض روشن است 

 :فـأقول ،الشـمال ذات بهم یؤخذ أصحابی من أناسا إن و

 علـى مرتـدین یزالـوا لم إنهم :فیقول !حابیأص ،أصحابی

 ،3ق، ج 1418... (بخـــاري، فـــارقتهم منـــذ أعقـــابهم

 ).3171، ح 1222ص 

نویسـد:   ، مـی رد این حدیثزمینۀ علت  درحزم اندلسی  ابنروي،  بدین
تفسیري از قرآن خبر داده و  ۀدر ارائ ابوبکرکه پیامبر از خطاي  درحالی

ایشان جایز نیست کـه بـه    بر، ب کردهرا تکذی عمرتأویلی از تأویالت 
د. محال و ممتنع و البته غیرجایز است که پیامبر ناقتداي آنان امر نمای

در نـد؛ زیـرا   خود از خطایشان خبر دادکند که به تبعیت از کسانی امر 
بـه  کـار  ز ایـن  ا آن حضـرت بود کـه  امر به خطا خواهد  ،این صورت

 .)61، ص 5ق، ج 1404اندلسی،  حزم ابنند (دور

 اقتدا به شیخین حدیثادعاي تعارض با . 2
یکی دیگر از شبهات در قبال حدیث ثقلـین، ادعـاي تعـارض آن بـا     

 اقتـدوا «فرموند:  پیامبر هحدیثی معروف بین عامه است که ادعا شد
، ص 1ق، ج 1403حنبـل،   احمـد (  »عمر و بکر أبی بعدي من باللذین

در پیـروي   ایت را انحصـاراً هد با این بیان که اگر حدیث ثقلین؛ )359
در  دهلويناسازگار است. با دستور اقتدا به شیخین این از عترت بداند 

از جمله کسانی است که  )457تا، ص  (دهلوي، بی عشریه اثنی تحفۀ
 ه است.ادعاي تعارض را مطرح نمود

 در پاسخ باید گفت:
حاکی از وجود مشکالت جدي ادعایی بررسی اسناد حدیث ، اوالً

از  بـن عمیـر   عبـدالملک اره آن است. یکی از طرق حدیث، طریق درب
در نظر جمعـی از  ق) 136(م  بدالملکعاست.  بن یمان حذیفهاز  ربعی

به دسـتور  است. وي همان کسی است که ، راوي مردود بزرگان عامه
بـن مسـهر    قـیس یـا   بـن یقطـر   عبداهللا( سفیر امام حسین ،زیاد ابن

که هنوز جان  و درحالی اره به زیر انداختا از باالي داراالم) رصیداوي
 کرد.جدا  شسر از تن شت،اددر کالبد 
ـیار مضـطرب و  کنـد کـه وي    نقـل مـی  احمد حنبـل  از حجر  ابن  بس

کنـد   نقل مـی  حبان ابنبوده و جداً ضعیف است. وي همچنین از دگرگون 
 ).365، ص 6ق، ج 1404حجر،  که وي اهل تدلیس بوده است (ابن

معتقـد اسـت کـه     حزم ابنمانند ق) 292(م  بزار گوید: می مناوي
نشـنیده و  ربعـى  چیـزى از  عبدالملک زیرا ؛ این حدیث صحیح نیست

 ).56، ص 2ق، ج 1356، (مناوي نشنیده است حذیفهنیز از  ربعى
احمـدبن محمـدبن غالـب    همچنین از جمله راویان این حـدیث،  

هللا ابوعبـدا از  عـدي  ابـن مـذمت شـده اسـت.    است که بسـیار   باهلى
چیست کـه نقـل   ها  کند که به وي گفت: این حرف مینقل  نهاوندي

کنـیم   عامۀ مردم آنها را جعل میکنی؟ گفت: براي نرم شدن دل  می
 ).195، ص 1ق، ج1409(ابن عدي، 
گفت:  یشنیدم که م شیخ ابوبکربن اسحاقگوید: از  میهم  حاکم

 حاکم ابواحمدوي از کسانی است که در دروغگو بودنش شک ندارم. 
در ضـعیف بـودن    یهمچنین گفت: وي روایات زیادي دارد که شـک 

چهارصد حدیث از وي به من است:  هم گفته ابوداودروایاتش ندارم... 
حاکم است. اسنادش را بررسی کردم و دیدم همگی آنها دروغ ؛ رسید

کـرده اسـت    نام افراد ثقه نقـل مـی  ا به گفته که وي احادیث جعلی ر
 .)272، ص 1ج ق، 1406حجر،  ابن(

اسـت   بن سـلمه کهیـل   یحیییکی دیگر از راویان حدیث مزبور، 
بعـد از نقـل    ترمـذي داننـد.   که جمع زیادي از عامه وي را مردود می

حـدیث غریبـی   ، این حدیثنویسد:  می یحییاز طریق  ،همین روایت
و او در نقل حـدیث  ، نقل شده بن سلمه یحییاست که فقط از طریق 

 ).672، ص 5تا، ج  یب (ترمذي، ضعیف است
منکرالحــدیث او را و دیگــران  ابوحــاتمگویــد:  هــم مــی ذهبــی

از هـم  عبـاس  گفته است: حدیثش متروك است.  یینسااند و  دانسته
 نیست و حدیثش ارزش نوشتن نـدارد  قابل اعتناکه نقل کرده  یحیی

 ).184، ص 7، ج 1995(ذهبی، 
، ج 1406ر، جـ ح (ابن هم او را تضعیف کرده است بن معین یحیی

 ).431، ص 7
البته در طرق مختلف روایت، نام راویان دیگـري هـم بـه چشـم     
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اند که  جرح شدهعلماي رجال از سوي خورد که هر کدام به نوعی  می
 گردد. سخن، از ذکر آنها خودداري می ۀپرهیز از اطالبه منظور 

شرط تعارض، تساوي دو خبـر   ،گذشت گونه که قبالً همان، ثانیاً 
ادعـایی  صـحت حـدیث   حیث است. این در حـالی اسـت کـه    ر از ه
نویسندگان عامه از آن، از سوي بسـیاري از   ةگسترد ةرغم استفاد علی

تحقیقـی دیگـر   بزرگانشان رد شده است. تفصیل موضوع را بایـد در  
 کنندگان این روایت نام برخی از ابطال، ولی به اجمال، و کردوج جست

 عبارت است از:
بـا اشـاره بـه یکـی از اسـناد ایـن روایـت،         ضعفاءالدر  عقیلی. 1

» مالـک  حـدیث  مـن  لـه  أصـل  ال منکـر  حـدیث «گوید:  می
)؛ حدیث منکـري اسـت کـه    94، ص 4ق، ج 1404(عقیلی، 

 پایه و اساسی از طریق مالک ندارد.
(م  احمدبن محمـدبن غالـب بـاهلى   حال  پس از شرح حافظ ذهبی. 2

چـون  همه بزرگانی و متروك دانستن وي در نگا دجال) و ق275
ـ  ، حدیث مزبور را از مصیبتدارقطنیو ابوداود  مـده  آوجود ههاي ب

کـه  کنـد   ینقل مـ ق) 354(م اش قابوبکر ناز ، توسط وي دانسته
، 1، ج 1995ارزش اسـت (ذهبـی،    گفت: آن حدیث واهى و بـى 

 ).272، 1ق، ج 1406حجر،  ابن؛ نیز ر.ك: 286ص 
 عمـربن  بـن  عبـداهللا  محمـدبن حال  در جاي دیگر در شرح ذهبی

، از نوادگان خلیفۀ دوم، کـه از راویـان حـدیث اسـت،     القاسم
از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: حـدیث او       عقَیلـى نویسد:  می

 ذهبـی صحیح نیست و به نقل حدیث شناخته نشـده اسـت.   
را نقـل کـرده،    نـافع  ازمالـک  سپس روایت وي بـه طریـق   

یث نیست، بلکه در روایات مالک، خبرى از این حد«گوید:  می
، و بـدین  »معروف اسـت  بن یمان حذیفۀاین حدیث از طریق 
 دارد. پردازي وي برمی وسیله، پرده از دروغ

سـخنان   عمـرى گویـد: ایـن    مـى  دارقُطْنىافزاید:  در ادامه می ذهبی
 عمـرى بـارة  در منـده  ابـن کنـد.   اباطیلى را از قول مالک نقل مى

 ).218، ص 6، ج (همان هاى منکر دارد گوید: او حدیث مى
 احمـدبن صـلیح  با اشاره به روایت ایـن حـدیث توسـط     عسقالنی. 3

 شود و به احمد مزبور اعتماد نمی ،گوید: این روایت غلط است می
 ).188، ص 1، ج 1406، حجر (ابن

 مـن  باللـذین  اقتدوا الروایۀ وأما«گوید:  ق) می475(م  اندلسی. 4
)؛ 242، ص 6ج ق، 1404حزم،  (ابن...» الیصح فحدیث بعدي

روایت اقتدوا ... صحیح نیست؛ زیرا از فردى مجهول به نـام  
نیـز نقـل شـده کـه      مفضّل ضبىو همچنین از  موالى ربعى

 روایت او حجت نیست.
دهد:  وي پس از بررسی دو سند دیگر و اشاره به ضعف آنها، ادامه می

ر روایت صحیح باشد بـه ضـرر   ؛ اگ»...لهم ال علیهم لکان صح لو و«
هـا)   هـا و شـافعى   ها، حنفـى  نه به نفع آنان؛ زیرا آنها (مالکىآنهاست، 

را ترك کرده و کنـار گذاشـته بودنـد.    عمر و  ابوبکربیش از هر کس 
، و در سـى  ابـوبکر با جا توضیح دادیم که اصحاب مالک در پنج  قبالً
اسـت کـه فقـط در    هایی  نمونهه اینها تاند. الب با عمر مخالفت کردهجا 
بـا هـم    عمـر  و ابـوبکر ه شد کـه  اند. همچنین گفت وایت کردهر موطّأ

 ق).1404حزم،  (ر.ك: ابن اختالف داشتند
مسیر صحیح در  »اقتدوا...«بعد از رد حدیث  حزم ابنجالب اینکه 

کند. هرچند در این زمینه  این باب را عمل به روایت ثقلین معرفی می
یعنی  ،یث ثقلینبه حدیثی تحریف شده از حدشیوة عامه، و بر اساس 

کنـد   اشـاره مـی  » عتـرت «ر آن به جـاي  د» سنت« ۀاستفاده از کلم
 ).243، ص 6(همان، ج 

گوید: اگر مـا تـدلیس و بیـان     می الفصلوي همچنین در کتاب 
اگر دشمنان به آن دست یابند از فرط خوشـحالى پـرواز   چیزي را که 

بـه طـور   دانستیم،  کرده یا از ناراحتى ساکت و مبهوت شوند جایز مى
کردیم... ولى ایـن حـدیث صـحیح     به روایت مزبور احتجاج مى ،قطع

نیست و خداوند ما را از احتجاج و استدالل به آنچه صـحیح نیسـت،   
 .)88، ص 4، ج تا یحزم، ب (ابن حفظ کند

ثالثاً، عالوه بر مشکل سند و تضعیف روایت از سوي بزرگان عامه، 
براي مقابلـه بـا    ز اعتبار آناشکاالت دیگري هم وجود دارد که مانع ا

 کنیم: ها اشاره می شود که به صورت گذرا بدان حدیث ثقلین می
با وجود تردید جدي در صحت حدیث، برخی تالش دارند تـا بـا   

بر ضرورت پیـروي از  ، تصحیح آن، به تضعیف حدیث ثقلین برخاسته
 مواجه هستند؛ زیرابا چالش مهمی جا، ولی در اینکنند. شیخین تأکید 

کسـی را بـه عنـوان     برخالف شیعه، آنان مدعی هستند که پیـامبر 
 خود انتخاب نکرده است. ۀخلیف

گویی ایـن اشـکال    دانشمندان عامه به پاسخروي، برخی از  بدین
، از این دسته است که بـه طـرح اشـکال پرداختـه     مناوياند.  هپرداخت
هـاي   اگر بپرسید که حدیث با آنچه صاحبان اصول و کتـاب گوید:  می

تعـارض  پیامبر بر خالفت کسی تصـریح نکـرد،    معتبر اتفاق دارند که
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مراد آنان ایـن اسـت کـه حضـرت تصـریح       ویم:گ ، در جواب میدارد
کـه خالفـت   گونه  ن علنی بر خالفت کسی نکرد و از این حدیث، هما

ا و اقتدا در نماز هم ه ود، اقتدا در سایر نظرات و مشورتش فهمیده می
بـا  . نتیجـه آنکـه   )56، ص 2ق، ج 1356، منـاوي ( شـود  فهمیده می

و اقتـدا در جماعـت    فرض صحت حدیث، شاید منظور پیـامبر صـرفاً  
که ضامن هدایت باشـد،  و امامت، باشد که هرگز بر خالفت مانند آن 

 داللت نخواهد داشت.
اسـتناد  محـل  این حدیث، تضاد آن با حدیث  ةمطلب دیگر دربار

است که بررسی مختصرش  »جوم...اصحابی کالن«یعنی حدیث  ،آنان
نظر صحابه با دیـدگاه شـیخین   جاها، گذشت. ازآنجاکه در بسیاري از 

تـوان   ، مـی »اصحابی کالنجوم...«اختالف داشت، به مقتضاي حدیث 
که به مقتضـاي حـدیث    درحالی ،به نظر هر کدام از صحابه عمل کرد

 ةه بـه قاعـد  و با توجنمود به نظر شیخین عمل  باید صرفاً »اقتدوا...«
امکان سـقوط هـر دو حـدیث    » تعارضا تساقطا إذا الروایتان«معروف 
 وجود دارد.ادعایی 
اول و دوم اخـتالف   ۀبین خلیفـ  ،دیگر اینکه در موارد متعدد ۀنکت

ل بـه حرمـت   یقا عمرل به جواز متعه و یقا ابوبکر ،مثالًوجود داشت؛ 
اگـر  وه بـر آن،  عـال یک اقتـدا کننـد؟!    باید به کداممانان آن بود. مسل

واجـب   ابـوبکر ، اقتـدا بـه   عمربن خطابروایت صحیح باشد، باید بر 
 چرا وي به مخالفت با نظرات ابوبکر برخاست؟پس باشد. 
اول را به رسـمیت   ۀهرگز دو خلیف حضرت زهراسوي دیگر،  از

بلکه به مخالفت علنی بـا آنهـا    ،تنها از آنها پیروي نکرد و نه نشناخت
با هر جاهایی سوم و برخی دیگر از صحابه در  ۀخلیف عثمانپرداخت. 
با آنـان بیعـت   عمار و سعدبن عباده پیشین مخالفت کردند.  ۀدو خلیف
 این رفتارها چگونه با حدیث مزبور قابل توجیه است؟. نکردند

هاي تاریخی، تردیدي وجود ندارد که  همچنین بر اساس گزارش
نـد. آیـا ممکـن اسـت     اطـالع بود  شیخین از احکام فقهی متعدد بـی 

که بیانگر عصمت آنان خواهد بـود،   ،به پیروي مطلق از آنها پیامبر
سـنت   ، باید برادران اهـل فرمان دهند؟! در صورت صحت این حدیث

امـر بـه اقتـداي    ؛ زیـرا  مدعی عصمت شیخین از لغزش و خطا باشند
انبیـا   ةکـه خداونـد دربـار    چنـان ؛ مطلق، مسـاوي بـا عصـمت اسـت    

). آیـا  90: (انعـام » ولئک الَّذینَ هدى اهللاُ فَبِهداهم اقْتَـده اُ«فرماید:  می
 پذیرند؟! یآنان این را م

دام از کـ  ، هـیچ چرا در روز سقیفه ،اگر حدیث مزبور صحت داشت

خالفت را به دیگـران   اول ۀصحابه به آن استدالل نکردند؟ چرا خلیف
د؟ چـرا در هـیچ   نمو موکول می عمربن خطاب وابوعبیده جراح مانند 

 اول به آن استدالل نکرده است؟ ۀزمانی، خلیف
ین حدیث و ناتوانی از معارضـه  صحت نداشتن ا  نۀاینها نشا ۀهم

بر فرض کـه چنـین سـخنی هـم از     است. آن با حدیث متواتر ثقلین 
، هگونه که در برخی منابع شـیعه آمـد   صادر شده باشد، یا آن پیامبر
ورت منصوب بوده و آنان مخاطـب  ه صدر حدیث ب عمر وابوبکر لفظ 
و مأمور به پیروي از کتاب و عترت بودند و یا روایت مربوط به  پیامبر

صدر و ذیل روایت را حذف و عللی داستانی خاص باشد که راویان به 
کـه تفصـیل مـاجرا بایـد در     انـد   آن را در مقصود خاص استفاده کرده

 خاص بررسی گردد.اي  مقاله

 ی دیگرتعارض با حدیث. 3
برخی دیگر) حدیث ثقلین را معارض با حدیثی دیگر  (و احتماالًآمدي 

 گوید: وي میاند.  دانستههم 
 عـن دیـنکم شـطر خـذوا«  :بقولـه... معـارض ذکـروه ما ثم

، آمـدي( ذکرناه مما أولى ذکرتموه بما العمل لیس و، »الحمیراء

 ).308، ص 1ق، ج 1404

: بخشـی از  نـد کـه فرمود  حدیثی که ذکر کردند بـا دسـتور پیـامبر   
دینتان را از حمیراء (عایشه) بگیرید، تعارض دارد و عمل بـه حـدیثی   

 برتر از عمل به این حدیث نیست. ،که گفتید
این حدیث هم ساختگی بوده و از اعتبار ، در پاسخ باید گفت: اوالً

 گوید: می قیم جوزي ابنواقعی برخوردار نیست. 
 ؛مختلق کذب فهو، الحمیراء کرذ أو حمیراء یا فیه حدیث کل و

قـیم،  (ابـن الحمیـراء عـن دیـنکم شـطر خذوا حدیث ...مثل

 ).60، ص 1ق، ج 1403

دروغ و  ،نـامی از حمیـراء باشـد   یـا   »یا حمیرا«هر حدیثی که در آن 
 ».خذوا شطر دینکم عن الحمیراء«؛ مانند حدیث ساختگی است

ن خود نصف دیگوید:  هم آورده است: حدیثی که می کثیر ابن
اصل و اساسی ندارد و در کتب معتبـر دیـده    ،بگیرید ءرا از حمیرا
(  گفـت: اصـلی نـدارد    ،پرسیدمهم  مزياز استادمان . نشده است

 ).92، ص 8تا، ج  بی
 ...«گفـت:   گوید: استاد ما می حدیث مزبور می ةنیز دربار سخاوي

 نهایۀال فی إال الحدیث کتب من شیء فی الرأیته و إسناداً له الأعرف
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سندي براي این )؛ 321، ص 1ق، ج 1405 سخاوي،» (...األثیر البن
جـز در   ،ما هآن را ندیـد هـم   هاي معتبر حدیث سراغ ندارم و در کتاب

 ولـی  ،کـر کـرده  آن را ذ» ح م ر«مـاده  . وي در اثیر ابن النهایهکتاب 
 اند. هه کسانی آن را ضبط کردنگفته است چ
عامه پس از بیـان مـردود   اساس، یکی از نویسندگان  برهمین

 ومـزي   ،ذهبـی  ،کثیـر  ابـن  ،حجر ابندانستن این حدیث از سوي 
هـاي حـدیثی    گوید: وقتی اینان، که بـر همـۀ کتـاب    می سخاوي

شناســند، پــس چــه کســی آن را  احاطــه دارنــد، حــدیث را نمــی
شناسد و قبول دارد؟ سـپس بـه نقـل یـک توجیـه پرداختـه،        می
صـحت حـدیث، آن را چنـین     گوید: بعضی از علما بـر فـرض   می

ارجـاع بـه عایشـه در برخـی از      اند که مراد پیـامبر  تفسیر کرده
 ). 821ق، ص 1329احکام مخصوص بانوان است (رشیدرضا، 

در بسیاري از مسائل  عایشهثانیاً، تاریخ گواه روشنی است بر اینکه 
ت داد؛ مثالً، در دو روای ارجاع می سادة شرعی عاجز بود و به امام علی

 عائشـۀ أتیـت  «گوید:  نقل شده است که می بن هانی شریحمشابه، از 
....» طالب فاسألهأسألها عن المسح على الخفین، فقالت: علیک بابن أبی

چنـین   ). آیا سزاوار است که پیامبر160، ص 1تا، ج  (نیشابوري، بی
 کسی را به عنوان مرجع علمی امت خود قرار دهد؟!

بـه مخالفـت برخاسـت و هـم بـا       ثمـان عهـم بـا   ، عایشه، ثالثاً
بود بـه جنـگ    شرعی و قانونی پیامبر ۀخلیفکه  مؤمنان علیامیر

شته شدن هزاران مسلمان شد. آیا منطقـی اسـت   موجب کپرداخت و 
 ؟!کنندتقلید  عایشهاز ۀ مسلمانان برخورد با خلیف ةمسلمانان در نحو

ــاً ــدامت  ، رابع ــاریخ سرشــار از اعــالن ن ــدام عایشــهت ات و از اق
ـ  رویکردهایش در قبال امام علی  سـیوطی راي نمونـه،  است. فقط ب

ـ  »و قَرْنَ فی بیوتکُنَّ«إذا قرأت  عائشۀکانت «: کند روایت مى کت ـب
؛ عایشه وقتـی  )196، ص 5ق، ج 1404، سیوطی» (خمارها ى تبلّحتّ
گریسـت کـه    خوانـد بـه حـدي مـی     را می» و قَرْنَ فی بیوتکُنَّ« ۀآی

 شد. اش خیس می مقنعه
ـاال، از   قرطبی و دیگـران، بـه نقـل از     ثعلبـی هم ضمن نقل مطلب ب

ـبب سـفرها أیـام الجمـل     عائشۀبکاء « گوید: مى عطیه ابن » إنما کان بس
). با این حال، آیا دانشمندان محترم عامه 181، ص 14، ج 1364(قرطبی، 
 ر دهند؟!االطالق دینی قرا دهند مسلمانان ایشان را مرجع علی اجازه می

تنها قـدرت تعـارض بـا حـدیث ثقلـین را       پس این حدیث هم نه
 محل تردید است.بلکه صدور آن از اساس  ،ندارد

 گیري نتیجه
از هرگونه تعصب و با استناد به منابع معتبر کوشید تا به دور مقاله این 

که شبهات مختلفی کـه بـر حـدیث متـواتر     کند  عامه اثباتو مقبول 
از کـار  بـراي   ناآگاهانـه یـا مغرضـانه   هاي  ، تالششود ثقلین وارد می

شـمار   تواند منشأ برکات بی انداختن یکی از اسناد مهمی است که می
تقویـت جایگـاه اسـالم و    در نهایـت،  وحـدت و انسـجام و   حاصل از 

گردد. ثابت شد که فقرات متعدد این حدیث از تواتر نسـبی  انان مسلم
، بـه  بخـاري  صـحیحمانند  آن در منبعیاست و ذکر نشدن برخوردار 

روایـات  دیگـر  بسـیاري از  سازد؛ زیـرا   اعتبار بلند آن آسیبی وارد نمی
سـازي   در آن نیامده است. همچنین اثبات شد که معارضهم صحیح 

 یـا  »اصحابی کالنجوم...«مانند تعارض با حدیث هبراي حدیث ثقلین 
ن بوده و اعتبارسازي حدیث ثقلی ، تالش نافرجامی براي بی...»اقتدوا«

 اي در پی نداشته است. نتیجه
 بعامن .......................................................................................... 
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 خلیـل  تحقیـق  ،الواهیـۀ األحادیـث فی المتناهیۀ العللق، 1403، عبدالرحمنابن جوزي، 

 ه.العلمی دارالکتب ، بیروت،المیس

یحیـى مختـار   تحقیـق   ،الکامل فی ضعفاء الرجالق، 1409ابواحمد جرجانی،  ابن عدي،

 .، بیروت، دارالفکرغزاوي

لم، سـا  رشـاد  محمد تحقیق ،النبویۀ السنۀ منهاجق، 1406، عبدالحلیم حمدبناتیمیه،  ابن

 .قرطبۀ مؤسسۀجا،  بی

 .، بیروت، دارالفکرالتهذیب تهذیبق، 1404، علی حمدبناحجر عسقالنی،  ابن

 .للمطبوعات علمیااله مؤسس ،بیروت، المیزان لسانق، 1406ـــــ ، 

 بـن  عبـدالرحمن  قیـ تحق ،المحرقـه الصواعقم، 1997 ،محمد احمدبنحجر هیثمی،  ابن

 .الرساله مؤسسه ، بیروت،طالخرا محمد کامل و الترکی عبداهللا

 .دارالحدیث، قاهره، األحکام أصول فی اإلحکامق، 1404، حمدا بن علیحزم اندلسی،  ابن

 .الخانجی مکتبۀ، قاهره، والنحل واألهواء الملل فی الفصلتا،  بیـــــ ، 

عبـاس، بیـروت،    محمـد  اهللا وصـی  تحقیـق  ،الصحابۀ فضائلق، 1403حنبل، احمد،  ابن

 .ۀالرسال مؤسسۀ

 .قرطبه مؤسسۀمصر، ، مسند احمدبن حنبلتا،  ـــــ ، بی

 .دار صادربیروت، ، الطبقات الکبرىتا،  ، بیسعد، محمد ابن



 ۱۳۹۷، فروردين ۲۴۴معرفت، سال بيست و هفتم، شماره اول، پياپي   ۲۴

 
 

 ، تحقیـق عثیمـین رسـائل ابـن مجمـوع فتـاوى وق، 1413، محمدبن صالحعثیمین،  ابن

 .دارالوطنجا،  ، بیبراهیم السلیمانافهدبن ناصربن 

 تحقیـق  ،الشـیطان مصـائد من اللهفان إغاثۀق، 1395 بکر، قیم جوزي، محمدبن ابی ابن

 المعرفه.دار دوم، بیروت، ، چالفقی حامد محمد

ـ ،  ــ  .دارالجیل ، بیروت،سعد عبدالرؤوف طه تحقیق ،العالمین رب عن الموقعین إعالمم، 1973ــ

حلـب،  ه، وغـد اب عبـدالفتاح  تحقیـق  ،والضعیف الصحیح فی المنیف المنارق، 1403ـــــ ، 

 ه.سالمیاال المطبوعات بمکت

عبـدالقادر   وشـعیب األرنـاؤوط   تحقیـق   ،زادالمعاد فی هدي خیرالعبـادق، 1407ـــــ ، 

 ه.الرسال مؤسسۀ، ، بیروتاألرناؤوط

حسـین  ، تحقیـق محمد تفسـیر القـرآن العظـیمق، 1419بن عمـرو،   کثیر، اسماعیل ابن

 .الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه شمس

 المعارف. مکتبۀبیروت، ، و النهایه ۀدایالبتا،  ـــــ ، بی

، قـاهره،  براهیمامجدي سـید تحقیق  الفوائد،، تا ، بیسحاقاعبداهللا محمدبن بوامنده،  ابن

 .القرآن مکتبۀ

 ،سـد ا سـلیم  حسـین  تحقیـق ، یعلى بیا مسندق، 1404، علی حمدبنا ،موصلی یعلى بیا

 .للتراث دارالمأموندمشق، 

ـ  قیـ تحق، العظـیم القـرآن تفسـیر فـی المعـانی روحق، 1415، آلوسی، سیدمحمود  یعل

 .یهالعلم دارالکتب ،روتیب، هیعط يعبدالبار

 سـید  تحقیـق  ،األحکـام أصـول فی اإلحکامق، 1404، بن محمـد  آمدي، ابوالحسن علی

 .العربی دارالکتاب، بیروت، الجمیلی

 مکتبۀ المعارف.، ریاض، سلسله الصحیحهتا،  بیلبانی، ناصرالدین، ا

 ،البـزدوي فخراإلسـالم أصـول عن األسرار کشفق، 1418، عبدالعزیز الدین عالء بخاري،

 ه.العلمی دارالکتب، بیروت، عمر محمد محمود عبداهللا تحقیق

 أحمد: تحقیق الترمذي، سنن الصحیح الجامعتا، بی ،أبوعیسى عیسى بن محمدترمذي، 

 العربی التراث إحیاء دار دیگران، بیروت، و شاکر محمد

 ه.النعمانی دارالمعارف پاکستان، ،الکالم علم فی المقاصد شرحق، 1401، مسعود سعدالدینزانی، تفتا

 مؤسسـۀ بیـروت،   ،القرآن تفسیر فی الحسان الجواهرتا،  ی، بمحمد بن عبدالرحمنثعالبی، 

 .للمطبوعات األعلمی

 نا. جا، بی ، بیتحفه اثناعشريتا،  بی اهللا، دهلوي، شاه ولی

محمـد   شـیخ علـی  ، تحقیق میزان االعتدال فی نقد الرجالم، 1995، نالدی شمسذهبی، 

 ه.دارالکتب العلمی، بیروت، حمدامعوض و شیخ عادل 

 نا. جا، بی ، بیمجله المنارق، 1329رشیدرضا، محمد، 

 الکشـاف تفسیر فی الواقعۀ واآلثار األحادیث تخریجق، 1414الدین عبداهللا،  جمالزیعلی، 

 ه.خزیم ابن دار، ریاض، السعد عبدالرحمن بن هللاعبدا تحقیق ،للزمخشري

 مـن کثیـر بیـان فـی الحسنۀ المقاصدق، 1405، عبدالرحمن محمدبن بوالخیراسخاوي، 

 دارالکتـاب  ، بیروت،الخشت عثمان محمد تحقیق ،األلسنۀ على المشتهرة األحادیث

 .العربی

خلیـل  حقیـق  ، تالمبسـوطق، 1421، سـهل  بیا بن  بوبکر محمدا نیالد شمسسرخسی، 

 .، بیروت، دارالفکرالدین المیس محی

دّرالمنثور فـی تفسـیر المـأثورق، 1404، عبدالرحمنسیوطی،  کتــابخانه  ، ، قـم تفسیر اـل

 اهللا مرعشی نجفی. آیت

 ،عبـدالوهاب عبـداللطیف   تحقیـق ، تدریب الراوي فی شرح تقریب النـواويتا،  ـــــ ، بی

 ه.الریاض الحدیثمکتبۀ ریاض، 

 نا. جا، بی بیا، رده رضی اهللا عنهم و الرافضۀ حول الصحابۀشبهات تا،  ، بیبن نایف علیشحود، 

 محمـد  تحقیق ،األصول علم تحقیق إلى الفحول إرشادق، 1412، علی محمدبنشوکانی، 

 .دارالفکر، بیروت، بومصعبا البدري سعید

 فارابی. مکتبۀجا،  ، بیعلوم الحدیثم، 1984، بن عبدالرحمن عمرو عثمانشافعی، ابو شهرزوري

 السلفی، عبدالمجید بن حمدي تحقیق ،الکبیر المعجمق، 1404بن احمد،  سلیمان ،یطبران

 .الزهراء مکتبۀ موصل،

 ،یقلعجـ  مـین ا عبـدالمعطی  تحقیـق  ،الکبیـر الضـعفاءق، 1404محمدبن عمر،  ،یلیعق

 ه.العلمی دارالمکتبۀ روت،یب

، عیتـانی  جمـال  تحقیـق  ،المصابیح کاةمش شرح المفاتیح مرقاةق، 1422، قاري، مالعلی

 یه.العلم دارالکتب بیروت،

 ناصرخسرو.تهران،  ،فسیر الجامع ألحکام القرآنت، 1364دبن احمد، قرطبی محم

، بیـروت،  الـدمیاطی  عمـر  محمود تحقیق ،العمالزکنق، 1419، الدین متقی هندي، عالء

 ه.العلمی دارالکتب

 .الکبرى التجاریۀ المکتبۀمصر،  ،الصغیر الجامع شرح القدیر فیضق، 1356، عبدالرؤوفمناوي، 

 .، قم، الحقائقنفحات االزهار، 1387 میالنی، سیدعلی،

عبدالغفار سلیمان البنداري  تحقیق، نسائى کبري سننق، 1411، نسائى، احمدبن شعیب

 .بیروت، دارالکتب العلمیه و سیدحسن کسروي،

ـلم شرح صحیح، ق1392زکریا،  الدین ابی   نووي دمشقی، محیی  حیـاء ا ، بیـروت، دار مس

 .العربی التراث

المسـتدرك علـى الصـحیحین و بذیلـه ، ق1411محمـدبن ابوعبـداهللا،   حاکم نیشابورى، 

 ه.، تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیالتلخیص للحافظ الذهبی

، بیـروت  الباقی،عبـد  فؤاد محمد تحقیق، صحیح مسلمتا،  بن حجاج، بی نیشابورى، مسلم

 .العربی التراث إحیاء دار

، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقـانق، 1416، بن محمد الدین حسن نظام ،نیشابورى

 .دارالکتب العلمیه، بیروت، زکریا عمیرات تحقیق

، قـاهره ، مجمع الزوائد و منبـع الفوائـدق، 1407بکر،  بن ابی هیثمى، حافظ نورالدین على

 .اثدارالریان للتر


