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 «یاقضاکم عل » ثی  ربا ه حد هی م ی ت  سخن ابن یاب یا ز

*

 چکیده

تیمیـه،  مثـل ابـن ،ها سـلفیاز  یا نگاه عـدهدر کم  دست، «اقضاکم علی»روایت نبوی 
 نـدمعتقدانـد؛ از جملـه  نیز نکاتی گفته باره متن آنر این عده دل اشکال است. سندا  مح

تر  حدیث، چـون دایـره قنـاوو از علـم بـه حـالل و حـرام تنـگبه فرض استناد به این 
چـه رسـد بـه بـاالتر از او. در مقالـه ثابـت  ،حتی بر معاذ هم تفوق نـدارد یاست، عل

که منمون این روایت با برخی آیاو و بسـیاری از روایـاو، تأییـد شـده و از ایـن  شود یم
ایتـی کـه منـمون آن طریق، ضعف سندی آن جبران و بلکه ایـن روایـت بـه عنـوان رو 

نیـز  مـتن و محتـوا در خصـوصتیمیـه  امثـال ابـن اشکال. شود ی رد مممتواتر است، 
 است.پاسخ داده شده 

 .هیمیت ، قناوو، ابنروایت اقناکم، یحنرو عل: ها کلیدواژه

  

                                                
 خارج فقه و اصول *

asgharinejad@chmail.ir 
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 مقدمه
کنـده از  یهـا روایی و شـرود آنهـا و کتاب یها کتاب تفسـیری و تـاریخی و بیـر آنهـا آ

را یـادآوری  علـی های یاشـاره، فنـایل و برجسـتگ صراحت یا بـه ست که بها ییها نکته
 ،مختلـف یها بودن آن بزرگوار است که بـه گونـه «اقنا» های یژگی. یکی از این وکند یم

 گزار  شده است.نزدیک به هم، ولی 
احـادیثی کـه دربـاره  داسـت، ولـی بایـ« اقضاکم علی»چند این مقاله گرداگرد حدیث هر 

زیـرا بـا توجـه بـه آنهـا یقـین پیـدا  .گوییم میهم سخن  کند ین روایت را بازگو ممنمون ای
اقنـاکم » یثو از طرفـی اگـر سـند حـد ؛در ایشان وجود دارد این خصوصیتکه  کنیم یم

. دالیل و شواهد دیگری هم وجـود دارد، دشو یضعیف باشد، با این روایاو، تقویت م« علی
، که دست پیدا کرد« اقضاکم علی»ت و درستی حدیث به صح توان یکه در سایه آنها هم م

 .کنیم یشماری از آنها را بازگو م
ضـعف ایـن حـدیث اسـت. یکـی از  دربـارهتیمیه  ادعای ابن نقدعلت نگار  این مقاله 

کـه  شـود یاحساس م چنیناست.  یمام علا های یلتتیمیه تنعیف فن بنا های یرهس
ایشـان بکاهـد و دیگـران را بـر آن حنـرو  یها یاالمکان از برجسـتگ حتی کوشد وی می

تیمیه انداخت. کلیه کسانی که به نحوی  همه تقصیر را نباید به گردن ابن برتری دهد. البته
کـه  ،اند. در ایـن زمـان داشـتهتـأثیر  ویاشـتباه در اند،  در تنعیف این حدیث گام برداشـته

را وی های  دیدگاهو اوان است فر تیمیه  روهای ابن م عقیدتی و سیاسی و نظامی دنبالهجتها
 ، بررسی و ارزیابی آنها ضروری است.اند کرده حیاارفدارانش ط

 روایت اقضاکم
 «اقضاکم علی» تعبیر که چرا و به چه مناسبتی رسول خدادرباره این حجر هیتمی ابن

 : ویدگ یرا فرمود، م
اسـت کـه را فرمـود، ایـن « اقناکم علـی»تعبیر  خداگفته شده علت اینکه رسول 

با گروهی از اصحاب خود نشسته بودند. در این بین، دو نفر که بـا هـم اخـتالف  یامبرپ
مـن یـک درازگـو  دارم و ایـن »داشتند، خدمت آن حنرو رسیدند. یکی از آنهـا گفـت: 
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بهـائم »یکی از اصـحاب گفـت: «. شخت یک گاو دارد و گاو او درازگو  مرا کشته است
حنـرو «. علـی! تـو بـین آنهـا قنـاوو کـن»رمودنـد: ف خـدارسول «. ضمانی ندارند

آیا هر دو حیوان رها بودند یا هر دو بستهت یا یکی از آنها بسـته و دیگـری »فرمود:  یعل
درازگـو  بسـته و گـاو رهـا و صـاحبش هـم در کنـار  »یکی از آن دو گفت: «. رها بودت

رسـول «. گـاو اسـتاین ضمان درازگو  به عهده مالک بنابر »فرمود:  یعلامام «. بود
 1را تأیید و امنا فرمودند. یعلصحت دادرسی و قناوو  خدا

 تیمیه به روایت اقضاکم علی نگاه ابن
 :نویسد یم «اقضامم علی»روایت درباره  تیمیه در موضعی از آثار خود ابن

گانـه و نویسـندگان  را احـدی از نویسـندگان کتـب شـش« اقناکم علـی» یی روایت نبو 
؛ نـه احمـد و نـه انـد ضـعیف روایـت نکردهحتـی بـه اسـناد صـحیح یـا مشـهور  یمسـندها

. البتـه از عمـر احمد. و فق  از طریق کسی که معروف به کذب بوده، روایت شده اسـتبیر 
روایتـی کـه  ولی این را عمر بعد از مرگ ابو بکر گفتـه اسـت. ،«علی اقنانا»روایت شده که 

ِتتی ِبتاْلَةاَلِا »فرمـود:  بریـامدر سنن ترمذی و بیر آن است، این اسـت کـه پ مَّ
ُ
ْعَلتُم خ

َ
خ

یُ  ْبُن َثاِبٍ   ْعَلُمَ ا ِباْلَفَراِئِض َز
َ
 یامی از علـنـ. در این حـدیث، «َواْلَةَراِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوخ

در آن یاد شده، عالوه بر ضعفش، آمده است  یبرده نشده است. در متن حدیثی که عل
به حالل و حرام و زید بن ثابت، اعلم امت من بـه مسـائل  که معاذ بن جبل، اعلمی امت من

نسـبت بـه « اقنـا»در آن بـه عنـوان  یکه علـ ،اگر صحت این حدیثحتی ار  است. 
. زیـرا کند یمعاذ نم بربودن او ژگی داللت بر برتر این وی د،شوه، تقدیر شددیگر افراد م رد 

ده که داللـت بـر وسـعت علمـی توصیف ش« الحراماعلم بالحالل و »معاذ در آن به عنوان 
؛ زیـرا در دایـره قنـاوو، فقـ  حـل و کنـد یاسـت، م« اقنا»بیشتری نسبت به کسی که 

آن هم در راهر وجود دارد و ممکن است واقعیت امر، چیز دیگـری باشـد.  ،فصل دعاوی
لـذا کسـی کـه بـه  و هم شـامل بـاطن. شود یاما علم به حالل و حرام، هم شامل راهر م

اعلم باشد، اعلم به دین خواهد بود. از منظری دیگر هم اگـر بررسـی کنـیم،  حالل و حرام
. چـون قنـاوو دو نـو، اسـت« اقنا»برتر از « اعلم به حالل و حرام»که  شویم یمتوجه م

کردن در صـورو انکـار طـرفین دعـوا؛ نظیـر اینکـه یکـی چیـزی را ادعـا  است. یکی حکم

                                                
 .10۲، ص2ج ،ةالصواعق المحرقاحمد ابن محمد، ، هیثمی . ابن حجر1
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که  شود یورو با بینه و مثل آن حکم مکه طرف خصم او منکر  است. در این ص کند یم
شده متعلق به چه کسی است. و در نو، دوم از قنا تجاحدی در کار نیست؛ بلکه مال ادعا

 ؛که بر عهده طـرف مقابـل اسـتم رد است له جهل طرفین به میزان و مقدار حقی ئمس
مسـائل، ین سـری از مثل نزا، در حق ار  و حقوقی که زوجین به گردن یکدیگر دارند. و ا

الل و حرام است و اگر طرفین دعوا به فتوای کسی که او را قبول دارنـد، حدر زمره مسائل 
عمل کنند، کافی است و نیازی به این نیست که کسـی بـین آن دو قنـاوو کنـد. و فقـ  

نـد و ایـن بالبـا  طرفین نزا،، منکر ادعای طرف مقابل هستند، بـه قنـاوو نیـاز دار وقتی 
، و گاهی هم کند یفتد که یکی از طرفین نزا، به دیگری رلم و ستم ما هنگامی اتفاق می

و  انخوبـاعم از  ،. اما مسائل حالل و حرام را همگانآید یبه وجود م ،در صورو فراموشی
از  ...«اعلمکتم بتالةالا »حـدیث،  یبه آن احتیـاج دارنـد. بـه نظـر تمـامی علمـا ان،بد
از  تر و روشـن تر یحو داللـت اولـی صـحاسـت. وقتـی سـند  تر یکبه صحت نزد« اقناکم»

کـه اگـر کسـی بـا  دشـو یکه قابل احتجاج باشد( مشخت مدومی است )تازه به فرض این
چه رسـد بـه  ،د، جاهل استکنبر معاذ استدالل  یبه برتری عل «اقضامم علی» یثحد
 1.دنلم از معاذ هستند، بخواهد احتجاج کنعکه ا ،از ابوبکر و عمر یکه بگوید علاین

 تیمیه نسبت به حدیث اقضاکم علی نقد نگاه ابن

 علماروات و اصحاب و روایت اقضاکم علی در بین مضمون شهرت  .1
بپذیریم که عین الفاظ این حـدیث در « اقضاکم علی»حدیث درباره  تیمیه را نظر ابناگر 

منـمون آن، در همـه یـا  بینیم که نقل نشده، باز هم می ی مشهورمسندهاصحاد سته و 
کالم و بیـر  ،تفسیر ،فقه ،ی قدیم و جدید اهل سنت در موضو، روایتها کتابسیاری از ب

علمـا و حتـی  ،تـابعین ،صـحابه ،رواوبـین  یبودن امـام علـقنـاا آن ذکر شده است.
اقضتانا »قالـب در یـا منـمون آن را  «اقضامم علی»و آنها روایت  ؛است ن مشهورامعاصر 

بـه نقـل از رسـول  و نظیر آن «اقضی اهل م ینه» ،«اقضی امتی»، «اقضاهم علی»، «علی
 یـامبراند و برخی بدون استناد به پ یا برخی از صحابه در کتب خود م رد کرده خدا

                                                
 .21۲و  216، ص2، جالفتاوی الکبریاحمد ابن عبد الحلیم، . ابن تیمیه، 1
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در  ییها اند. در ذیل، نمونه وردهاند، آ یا صحابه به صورو روایتی که ق ع به صدور  داشته
 :کنیم یم زمینه ذکراین 

را در کتاب خود نقـل  «اقضاهم علی» یثحده.ق.(:  233ی )متوفای صنعانعبدالرزاق 
 1کند. یم

 2کند. یمرا از عمر نقل  «علی اقضانا»حدیث  ه.ق.(: 210 توفایم)ابن ابی شیبه 
انـس از  را بـه اسـناد خـود از «اقضتاهم علتی»روایـت ه.ق.(:  260 توفایم)ماجه  ابن
 3نقل کرده است. خدارسول 

 4را صحیح دانسته است.این روایت م.(  3333-3332)البانی 
را در سه موضـع از مسـند « علی اقضانا»حدیث  ه.ق.(: 223 توفایم) حنبلاحمد بن 

ذیـل هـر سـه  ،محقـق مسـند احمـد ،عباس از عمر نقل کرده و شعیب ارنـؤوط از ابنخود 
استناده صتةیح » ،«اسناده صةیح علی شرط الشتیخین» ،«صةیح» صحیح گفته اسـت:
 5.«علی شرط الشیخین

را از عمـر بـه گـزار   «اقضتانا علتی»در صـحیح خـود  ه.ق.(: 207 توفایم) یبخار 
 6عباس آورده است. ابن

عبـاس از  به اسناد خود از ابنخود روایت فوق را در سنن  ه.ق.(: 141 توفایم) یینسا
 7کند. یعمر نقل م

اقضتی »روایـت  ه.ق.(: 147 توفـایم)معروف به وکیع  ،محمد بن خلف ضبی بغدادی
 8مسعود و ابوهریره نقل کرده است. با دو سند از ابنرا  « ینةاهل الم

                                                
 220، ص33، جمصنف عبد الرزاقابوبکر، . صنعانی، 1

 .3۲1، ص3، جمصنف ابن ابی شیبه ،. ابن ابی شیبه، عبد الله بن محمد2

 .00، ص3ج لبانی(،سنن ابن ماجه )المذیلة باککام اال، (، محمد بن یزیدابن ماجهقزوینی ). 3
 . همان.4

 القرطبه(. ةسسؤ)طبع م 331، ص0احمد، ج مسندشیبانی، احمد بن حنبل، . 5

 .372۲، ص2، جصحیح البخاریمحمد، . بخاری، 6
 .2۲3، ص7، جالسنن الکبریاحمد، . نسایی، 7

 .34و  ۲3، ص3، جاخبار القضاه. وکیع، محمد بن خلف؛ ضبی بغدادی، عباس بن بکار، 8
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اقضتاهم علتی بتن ابتی »حـدیث  ه.ق.(: 146 توفایم) یموصلاحمد بن علی تمیمی 
 1کند. یمنقل  یامبرپعمر از  را از ابن «طالب

لیلـی حـدیث فـوق را از عمـر نقـل  ابـی   ه.ق.(: بـه نقـل از ابـن 174 توفایم) یطبران
 2کند. یم

 3ی سند حدیث طبرانی را حسن دانسته است.کتان
اللـه انصـاری از از جـابر بـن عبدرا  «اقضی امتی علی بن ابی طالب» یثحدنیز طبرانی 

 4کند. یمنقل  یامبرپ
ث عمــر چنــد طریــق ذکــر کــرده، در حــدیایــن بــرای  ه.ق.(: 1۲0 توفــایم)ق نـی دار 

 5.«الصةیح فی هذا البابوح یث حبیب بن خبی ثاب  هو »گوید:  میبندی بین آنها  جمع
 بودن علـیدرباره اقنا مسعود را ث ابنحدیه.ق.(:  240 توفایم) یشابوریحاکم ن

منا نتة ث خن خقضی خهل الم ینة »"به قرار ذیل م رد کرده و آن را صحیح دانسته است: 
 6.«علی بن خبی طالب" هذا ح یث صةیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه

بین رواو حـدیث و  یعلبودن که اقنا شود یمخوبی آشکار  مسعود به از سخن ابن
 تردیدی نداشته است.بوده و کسی در این زمینه صحابه، معروف 

را از عمـر نقـل  «علتی اقضتانا» یثحـدبـه طـور قـاطع  ه.ق.(: 20۲ )متوفـایبیهقـی 
 7کند. یم

                                                
 .323، ص34، جمسند ابویعلیاحمد، ی موصلی، . تمیم1

 .106، ص6، جالمعجم االوسطسلیمان، . طبرانی، 2
 .37، ص2، جةتنزیه الشریعابوالحسن، . کتانی، 3

 .110، ص3، جالمعجم الصغیرسلیمان، . طبرانی، 4

 .۲7و  ۲0، ص2، جالعللعلی، دارق نی،  5

 .310، ص1، جالمستدرکمحمد بن عبدالله، نیشابوری، حاکم . 6

 .300، ص6، جةاالئل النبواحمد، . بیهقی، 7
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ت»گتیاد:   مای به طتد جزمی  ه.ق.(: 463 تتفا م) لبراابآ عبد   هقتاا رستوا الل 
تی... ذمره الةلوانی عن یزی  بن هارون. و روإ عمر» من وجوه: "علی علی خقضی خم 

 1...."«خقضانا 

 یـامبررا بـه پ یبودن علبه طور ق عی اقنا ،در موضعی دیگر نیز ،لبراابن عبد 
فی  و قاا»: کند یرا از عمر نقل م بودن علیو نیز به دنبال آن اقنا دهد ینسبت م

 2.«لی بن خبی طالب" و قاا عمر بن الخطاب: "علی خقضانا..."خصةابه: "خقضاهم ع
اقضتامم » یثحت قاطعانـه ه.ق.(:  263 توفـایم) یشافعطاهر بن محمد اسفرایینی 

 3نقل کرده است. یامبرپرا از  «علی
را در  «اقضتامم علتی» ه.ق.(: 021 توفایم) یمغرب ، معروف به ابناللهمحمد بن عبد

 4.تفسیر خود نقل کرده است
نسابت   یامبردا به پ «اقضاهم علی»به طتد جزمی  ه.ق.(: 732 )متتفا نتیر  

"خقضتاهم و قـال فـی أصـحابه: »را بـه عمـر: « علی اقنانا»ث ر ند پی و  حدی نهد یم
 5.«: "علی خقضانا"علی" وقاا عمر

چنـدان  یتیمیه بوده و به ذکر فنایل علـ که شاگرد ابن ،شخصیتی مثل ذهبی هم
 7.دهد یرا قاطعانه به عمر نسبت م «علی اقضانا» روایت 6،خشنود نیست

 8.دهد یرا به عمر نسبت م« علی اقضانا»قاطعانه نیز  ه.ق.( 622 توفایم) یمز
                                                

 .36، ص3، جاالستیعاب ،یوسف بن عبدالله لبر،ا. ابن عبد 1

وقـال »کنـد:  که کتابی در فقه مالکی است، به طور جزمی نقل می ،هم االستذکارلبر در اابن عبد  ؛3342، ص1. همان، ج2
 (.77، ص2)ج «عمر بن الخ اب علی أقنانا...

 .363ص، التبصیر فی الدینطاهر، ایینی، . اسفر 3

 .3723و  3726، ص2، جاککام القر ن. ابن مغربی )ابن عربی(، محمد بن عبد الله، 4

 .7، ص24، جنهایة االرب. نویری، شهاب الدین، 5

است کـه ذهبـی ( ةمنهاج السن)خالصه  المنتقی، کتاب لترین دلی . دالیل و قراین بسیاری در این باره وجود دارد. شاید مهم6
 «بادر الی انکاره بحق و بباطل اذا رأی ]الذهبی[ حدیثا  فی فنل علی»گوید:  صدیق مغربی هم می است. ابن تدوین کرده

 (.04، صفتح الملک العلی ،صدیق )مغربی، ابن

 .71۲، ص1، جتاریخ االسالم ،. ذهبی، شمس الدین7

 .2۲0، ص24، جتهذیب الکماسیوسف بن عبد الرحمن، . مزی، 8



 

 

88 

سال 
پنجم

 ،
پاییز 
 

1394
، شماره 

19
 

را در  «اقضتامم علتی» یـتروا( ه.ق. 620متوفـای )ترکمـانی  ، معروف بـه ابـنینیمارد
 1کند. یمنقل  اللهکتاب فقهی خود به طور ق عی از رسول 

متان »... گویـد:  مـیبه طور ق عـی  الروض الباسمدر  ه.ق.( ۲24متوفای ) لوزیرا ابن
 2.«خقضاهم علی

و  «اقضتامم علتی» یثحـد درباره آنکه م البی رابعد از  ه.ق.( 342 توفایم) سخاوی
و » گویـد: کند، می م رد میهایی که منمون آن را بازگو کرده و اسناد و طرق آنها  یتروا

 3.«ض ا ببعض ...هذه الطرق یقوإ بع
عی حـدیث  هم به طور ق ه.ق.( 314 توفایم) یشافعخنرمی محمد بن عمر بحرق 

 .دهد ینسبت م یامبررا به پ 4«أقضاکم علی ...»
هنگـامی کـه  گوید می یبودن علاقنا درباره ه.ق.( 3432 توفایم) یعلی قار  مال

ن کم خود را برای این س یعلایشان را به یمن به عنوان قاضی اعزام فرمود،  یامبرپ
ان اللته ستی  إ قلبت  و یثبت  »در پاسخ ایشان فرمـود:  یامبرپمهم م رد کرد.  کار

در هی  قنـاوتی  ،یامبرپیعنی بعد از دعا و تعلیم  ،بعد از آن گوید می یعل ؛«لسان 
یعنـی دعـای موضـو، )شـاید همـین  گویـد میعلـی قـاری  مـالدچار شک و تردید نشـدم. 

 در قناوو از دیگران برتر باشد.  یعلدر حق ایشان( باعث شد حنرو پیامبر 
، از سعید بـن جبیـر اسنی المناقبرا به اسناد خود در  ...« علی اقضانا»جزری روایت 

ماجـه نقـل  وود و ابـنداه اسـت. ایـن روایـت را ترمـذی و ابـونقل کرد ،عباس از عمر از ابن
 5.اند کرده

                                                
 .233، ص7، جالجوهر النقیعلی بن عثمان، . ابن ترکمانی، 1
 .326، ص2ج الروض الباسم،الوزیر،  ابن. 2
 .317-312، صالمقاصد الحسنه ،. سخاوی، عبد الرحمن3

 .17۲، صکدائق االنوارمحمد، . بحرق، 4

 .1223، ص7، جمرقاة المفاتیح. قاری، مال علی، 5
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گویـد در  میکه سخن عمر قبول دارد و باالتر این را به یبودن علهم اقناتیمیه  ابن
ثب  فی الصةاح عن عمتر خنته »صحیح این م لب از عمر گزار  شده است:  های یتروا

تیمیـه معتقـد اسـت  کردیم، ابنتر ذکر  که پیش نانچ ،البته 1.«قاا: خبی خقرخنا وعلی خقضانا
تیمیـه ایـن اسـت کـه اگـر  ابـنبکر گفته؛ و راهرا  منظور وعمر این سخن را بعد از وفاو اب

 .کرد ینم یابوبکر زنده بود عمر چنین توصیفی از عل
در اهـل سـنت  یها بسیاری از کتابدر  یعلبودن اقنا صه باید گفتو به طور خال

 ایـن ویژگـی در آن بزرگـوار بـودهبـودن  مسـلمدهنده  گوناگون ذکر شده و نشـان یها رشته
  است.

اطـال، دربـاره  خبر داشـت.خوار هم  یوسف خون بنحتی حجاج  یبودن علاز اقنا
ا َلْم َنْنِقْم َعَلی َعِلی »در بخشی از روایت بیهقی آمده است:  یحجاج از این فنیلت عل ِ نَّ

ْقَضاُهْم 
َ
نَّ َعِلیا ماَن خ

َ
 2.«َقَضاَءُه َقْ  َعِلْمَنا خ

ر ند نگااه عمار    یجایگااه علا  ندبااده   ،ا  پژرههگرا  سنی معاصر ،صالبی

عضوًا بارزًا فی مجلت  شتورإ  فق  مان علی»: نتیسد یم «اقضانا علی»بتن   تثاب
یعرف لعلتی فضتله، وفق ته،  ال ولة العمریة بل مان هو المستشار األوا، فق  مان عمر

 3.«وحکمته، ومان رخیه فیه حسنًا، فق  ثب  فیه قوله فیه خقضانا علی
منمون آن  ،ی استفحدیث ضعی «اقضامم علی» یثحداگر هم بپذیریم که  ،اینبنابر 

بـه اسـناد دیگـر برخـی  ،ز آنهـا ضـعیف باشـداگر هم برخی ااز طرق مختلفی نقل شده که 
به اسناد معتبر نقل شده و اگر این روایاو را کنار هـم بگـذاریم نتیجـه هم صحیح و برخی 

و بـرای ؛ مشـهور اسـت کم دسـتمتواتر نباشـد  «اقضامم علی»گیریم که اگر منمون  یم
 از دیگران برتر بوده است. ،در قناوو یعلکنیم که  یمین یقین پیدا هم

                                                
 .2۲2، ص3۲، جمجموع الفتاوی ،لیم. ابن تیمیه، احمد ابن عبد الح1
 .273، ص34، جالسنن الکبریاحمد، . بیهقی، 2

 .300ص ،الحسن بن علی بن أبی طالبعلی محمد،  . صالبی،3
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 تربودن دایره قضاوت نسبت به علم به حالل و حرام . گسترده2
را کمتـر از حتـی معـاذ نشـان  یتیمیه مرتکب شده تا مقام عل اشتباه دیگری که ابن

م کمتر است. لذا اگر دایره قناوو از دایره علم به حالل و حرا گوید یدهد، این است که م
بـاالتر از معـاذ  یکـه علـ کنـد یقابل احتجاج باشد، ثابـت نم« روایت اقناکم علی»هم 

خواهد در بین مردم به امر خ یر قنـاوو بپـردازد،  یمکسی که  گوییم می ،است. در پاسخ
بر تمامی ابواب و مسائل فقه تسل  کافی داشته باشد. برای همین مالـک و شـافعی و  دبای

هـا هـم یکـی از شـروط قنـاوو را تسـل  بـر احکـام الهـی در حـد اجتهـاد  یحنفی از برخ
راحتـی  ، بـهبـر ایـن اسـاس 2ای دارنـد. یدهعققدامه هم چنین  فقهایی مثل ابن 1.اند دانسته
دارد از کسی که فقـ  عـالم بـه شـر، اسـت،  کسی که صالحیت قناوو شویم یممتوجه 

اب فقه و حدیث و بیر تسل  کافی بر تمامی ابو که الزمه قناوو ؛ چرا یک گام جلوتر است
را م رد کرده، به داللت التزامـی  یعلبودن امام آن است. بنابراین، از روایاتی که اقنا

 شود که آن حنرو از معاذ برتر بوده است. یمفهمیده 

 ای از دالیل و شواهد دیگر بر تأیید مضمون روایت علی اقضاکم . پاره3
بــه حنــرو  کــه رســول خــدا کنــد یمســند خــود روایــت ماحمــد بــن حنبــل در . 3

اما ترضین انی زوجت  اقتوم امتتی »: فرماید یم یعلهمتای  شأن بیدرباره  فاطمه
رواه : »نویسـد یبـودن سـند ایـن روایـت م درباره موثـق هیثمی 3....« سلمًا و امثرهم علماً 

هیثمـی در  4.«ة رجاله ثقاتاحم  والطبرانی وفیه رال  بن ط مان وثقه ابو حاتم وغیره وبقی
 5.«رواه احم  والطبرانی برجاا وثقوا: »گوید میسند این روایت درباره  موضعی دیگر

                                                
 .1۲۲، ص33، جالشرح الکبیرعبد الرحمن، : ابن قدامه، .کن. 1

 . همان.2

 (.ةالرسال ةسسؤ)طبع م 222، ص11، جزء مسند بن حنبل، احمدشیبانی، . 3
 .343، ص3، جمجمع الزوائد ،. هیثمی، نور الدین4

 .332. همان، ص5
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زوجتکته و ان الوا اصتةابی »نظیر روایت فوق را هیثمی به نقـل از طبرانـی بـا تعبیـر 
ح و هو مرسل صتةی»: نویسد یسند آن مدرباره  ویادآوری کرده  ...«سلمًا و امثرهم علمًا 

 1.«االسناد
کـه خلیفـه دوم در امـر قنـاوو و فلسـفه احکـام و پاسـخ بـه  افتـاد یبسیار اتفاق م .2

 یوقتــی علــ .کــرد رجــو، می بــه امیرالمــؤمنین علــیمــردم و بیــر آن  های پرســش
لتوال »: گفـت ی، خلیفه مکرد یآمده را حل موجود یا مشکالو به داد یرا پاسخ م ها پرسش

خعتوذ باللته خن خعتی  »یا  «بقانی الله لمعضلة لی  ل ا ابو حسنال ا»، یا «علی ل ل  عمر
صحابه بزرگ هـم  ،نظیر آن. بدیهی است که در آن زمان و «فی قوم لی  فی م خبو الةسن

 ،قنـایی خـودرای حـل و فصـل مشـکالو قنـایی و بیر در کنار خلیفه بودند ولی عمـر بـ
. اگر کسی از آنها توانـایی الزم دکر  یحکومت از آنها استفاده نمراهبردی مخصوصا  مسائل 

. سـخنان خلیفـه نشـانگر برتـری علمـی و قنـایی کـرد ی، خلیفـه از او اسـتفاده مشـترا دا
این سری از احادیـث، م ـالبی از منـابع و درباره ادامه نسبت به دیگران است. در  یعل

 :کنیم یسخنان علما نقل م
الل تم ال تبقنتی : »گفـت یم نقل شده کـه عمـر .(قه. 32 توفایم)سعید بن مسیب از 

 2.«لمعضلة لی  ل ا ابو الةسن
و یقوا ]عمر[ خعوذ باللته متن متل : »گتید میقاطعانه  ه.ق.( 267 تتفا م)قتیبه  ابآ

 3.«معضلة لی  ل ا خبو حسن
درباره اختالف  ، وداند یاین سخن را از عمر م ،جزم به ه.ق.( 01۲ توفایم)زمخشری 

: اعوذ بالله من مل معضلة لی  ل ا ابو حستن و منه قوله»گوید:  مین حدیث یتعابیر ا
 4.«و روإ معضلة"

                                                
 .342. همان، ص1

 .312، صنظم ارر السمطین. زرندی حنفی، محمد، 2

 .372، صتأویل مختلف الحدیث. ابن قتیبه، عبد الله بن مسلم، 3
 .160، ص2، جالفائق. زمخشری، محمود، 4
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و جملـه معـروف  ینیاز همگان به دانـش علـدرباره ه.ق.(  036 توفایم)جوزی  ابن
: آه متن معضتلة و مان الخلق یةتاجون  لی علم علی حتی قتاا عمتر»گوید:  میعمر 

 1.«لی  ل ا خبو حسن
ر جمله معارر  عمار،    یبه عل ،حتی عمر ،دجتع اصحابندباده  جت   ابآ

مان مبراء الصةابة یرجعون  لیه فی رخیه وعلمه حتی مان عمر یتعوذ من معضلة »: نتیسد یم
 2.«لی  ل ا خبو حسن

یقوا خعتوذ باللته متن  مان عمر»گتید:  میقاطعانه  ه.ق.( 761 تتفا م) ییعال
 3.«معضلة لی  ل ا خبو حسن

ومان خمیر المتْمنین عمتر »گتید:  میبه طتد جزمی  ق.(ه. 1188 تتفا م)سفادینی 
 4.«بن الخطاب یتعوذ بالله من معضلة لی  ل ا خبو حسن

مان عمر یتعوذ من مل معضتلة لتی  »گوید:  میقاطعانه  ه.ق.( 3413 توفایم)مناوی 
 5.«ل ا ابو الةسن

متان ... »و « مان ... یتعوذ»، در برخی تعابیر فوق، عبـارو شود یکه مالحظه م چنان
استمرار و تداوم است. یعنی برای خلیفه ثـانی مشـکالو  دهنده وجود دارد که نشان «یقوا

نیاز داشت و اگر ایشان بـرای  یکه برای حل آنها به مشورو عل آمد یزیادی به وجود م
 .برد یبه خدا پناه م ،حل آن در دسترس یا در قید حیاو نبود

از تصحیح اشـتباهاو عمـر  نمونهاز اشاره به دو  بعده.ق.(  271 توفایم) لبراابن عبد 
 6.«فکان عمر یقوا: لو ال علی ل ل  عمر»: نویسد یم یعلاز سوی 

                                                
 .221ص ،3، جالتبصره ،. ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی1

 .321، ص3، جکشف المشکل، همو. 2

 .07، صاجماس االصابه کیکلدی،عالیی، خلیل بن . 3

 .102، ص2، جلوامع انوار البهیه ،. سفارینی، شمس الدین4
 .264، ص2، جفیض القدیرمحمد، . مناوی، 5

 .3341، ص1، جاالستیعاب ،لبر، یوسف بن عبداللها. ابن عبد 6
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و یقتوا ]عمتر[ لتوال علتی لضتل »گویـد:  مـیقاطعانـه  ه.ق.( 241 توفـایم)باقالنی 
 1.«عمر
یعنـی  ،سـخن معـروف عمـر ،در فقه شافعی ،الحاوی رد ه.ق.( 204 توفایم) یآوردین

 2نقل کرده است.را  ،« علی ل ل  عمرلوال»
و هذا یت ا »: نویسد یکرد سخن عمر مبعد از یاد  ه.ق.( 707 توفایم)ابن ابی الحدید 

 3.«علی انه لم یکن یعرف الظاهر من الشریعة
 یدر تفســیر خــود، محــب طبــر  ه.ق.( 2۲3 توفــایم) یچــون ســمعان هایی یتشخصــ

تیاریخ در  ه.ق.( 631 توفـایم)ن نبـاهی الحسـابو  ،ةریاض النضر در  ه.ق.( 732 توفایم)
، زکریـا بـن غرائیب القیر ندر ه.ق.(  ۲04 توفـایم) یشـابوریالدین ن نظام، قضاة االندلس

در  ه.ق.( 3413 توفـایم)، مناوی اسنی المطالبدر ه.ق.(  327 توفایم) یمحمد انصار 
لـوال »عبیـر ت بیـر او ، وروح البییاندر  ه.ق.( 3326 توفایم) یاسماعیل حق ،فیض القدیر

 اند. دهکر را گزار  « علی لهلک عمر
ای  لهئگـاه عمـر از مسـ کـه هـر کنـد یاز أبوسعید نقل م ه.ق.( 1۲0 توفایم)دارق نی 

خعوذ بالله خن خعی  فی قوم لی  فی م »: گفت ی، مداد یپاسخش را م یو عل پرسید می
 4.«خبو الةسن وفی روایة ال خبقانی الله بع ک یا علی

مان عمر یقوا »: گوید یبه نقل از یحیی بن عقیل م ه.ق.( 732 توفایم) یاحمد طبر 
 5.«لعلی  ذا سأله ففرج عنه ال خبقانی الله بع ک یا علی

وق  سأله عن شیء  -انه سمع عمر یقوا لعلی »: کند یسعید خدد  نقل مأبتهمت ا  
ه خن خعی  فی قوم لس  فیه یا خبا الةسن  6.«فأجابه: خعوذ بالل 

                                                
 .042، صمهید االوائلت ،. باقالنی، محمد بن طیب1

 .330، ص32، جالحاوی ،. نیآوردی، ابو الحسن2

 .240، ص32، جشرح نهج البالغه ،. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله3
 .264، ص2، جفیض القدیرمحمد، . مناوی، 4

 .32، صذخائر العقبیاحمد بن عبدالله، . طبری، 5

 . همان.6
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هم از جمله کسانی است که روایـت یحیـی بـن  ه.ق.( 3333 توفایم) یفععصامی شا
 است. آوردهخود  سمط النجومعقیل را در 

: نتیساد  یمند نظر عمر  یعلاعلمیت ر افضلیت ندباده  اسحاق شیرا  ابت .3

لیستشیرهم و فی م علتی فقتاا: قتل  خصةاب النبی روإ الةسن قاا: جمع عمر»
 1.«فأن  خعلم م و خفضل م

متان خحت  فتی خصتةاب رستوا » پرساید:  2عطاءعبد الملک بآ ابی سلیما  ا   .4
 3.«اح  خعلم من علی؟ قاا: ال والله ما اعلمه الله

که  دهد یبه اسناد خود از سعید بن مسیب گزار  م ه.ق.( 214 توفایم) ابن سعد .0
ه ایشـان خ اب بـ یمشکل فقهی خود و گرفتن پاسخ آن از عل کردن  ردمعمر بعد از 

 4.«ان  ریرهم فتوإ»در جمع صحابه گفت: 
بـودن او تر در فقه و علوم دینی و فتوا و بر  یمقام شامخ علدرباره  ابن ابی الحدید .7

کسی فتوا بدهد:  5،در مسجد یکه او منع کرده بود با وجود عل نویسد یبه نقل از عمر م
 6.«ال یفتین خح  فی المسج  وعلی حاضر»

لق  مان عمر علتی » :نویسـد یم، از پژوهشگران معاصر اهل سنت ،عبدالحلیم جندی
الةق اذا امر اال یفتی اح  بالمسج  وعلتی حاضتر فجعتل القضتاء وقفتًا علیته فتی ستاحة 

 7.«القضاء
 .شود یمحدود به قناوو نمخلیفه دوم البته به نظر ما سخن 

                                                
 .22، صهاءطبقات الفقابو اسحاق، . شیرازی، 1

 . احتماال  منظور، ع اء بن یسار است.2
 . سخن فوق منابع دیگری هم دارد.042، ص6، جمصنف ابن ابی شیبه. ابن ابی شیبه، عبد الله بن محمد، 3

 .113ص، 2، جالطبقات الکبریمحمد، . ابن سعد، 4

 است. . راهرا  منظور، مسجدالنبی5

 .3۲، ص3، جشرح نهج البالغه ،ه. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الل6

 .26ص ،االمام جعفر الصااقعبد الحلیم،  ،. الجندی7
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کـه:  کنـد یمنقـل  اللـه به واس ه سـلمان از رسـول ه.ق.( 043 توفایم) یلمید .6
 1.«اعلم امتی من بع إ علی بن ابی طالب»

 2.« ن خعلم خهل الم ینة بالفرائض ابن خبی طالب»مسعتن نقل شده است:  آا  اب .8
 3.«خعطی علی تسعة خعشار العلم وخنه ألعلم م بالعشر الباقی»گتید:  میعباس  ابآ .9

 4.«اس بالسنةانه اعلم الن»گوید:  می یمیزان علم علدرباره  عایشه .34
ذهتب العلتم والفقته »گـزار  داده شـد، گفـت:  یوقتی به معاویه شهادو عل .33

 5.«بموت علی ابن ابی طالب
َب ذِت سوره احـزاب آمـده اسـت:  11در آیه  .32 ذَ  َدلأ هأ

َ
َه ُ جأ ِهَب َعذنأم م َدلذرم ِأ م ِليذ ذُّ يِريذدم َدّللَّ ِإَّنَّ

ِهذ َد َرمکأ َتطأ ر گونه گناه و زشـتی و پلیـدی و کاسـتی را از ایـن ه خداوندطبق این آیه، . َحيَطهم
 یحیـان اندلسـبواشریفشـان راه پیـدا کنـد. بزرگواران برداشته و نگذاشته اصـال  بـه وجـود 

الرج  یقع علی االثم، وعلی العتذاب، وعلتی النجاستة، »گویـد:  می ه.ق.( 620 توفایم)
ه جمیع ذل  عن خهل البی   6.«وعلی النقائص، فأذهب الل 

ها و نواقت است. با تمسـک بـه ایـن آیـه  آفت ینتر  تردید جهل و نادانی از بزرگبدون 
در میدان علم و دانش از دیگران برترند و احدی  بیت اهلو  یفهمید که عل توان یم

 قابل سنجش با آنان نیست.
اسـت  یا بودن ایشـان جملـهدیگر صحابه و اقنـا بر یدلیل دیگر بر برتری عل .31

کـه مرکـز ثقـل آن  یا نقـل شـده؛ جملـه یعلـمـام قریب به یکـدیگر از اکه با منامین 
ما مان اح  من الناس یقتوا "ستلونی" »گوید:  میاست. سعید بن مسیب « سلونی»عبارو 

                                                
 .16، ص3، جالفراوس ،. دیلمی، شیرویه1

 .21و  22، صطبقات الفقهاءشیرازی، ابو اسحاق، . 2

 .. همان3

 . همان.4

 .21، صریخ قضاة االندلستا ،؛ اندلسی، ابو الحسن334۲، ص1، جاالستیعابلبر، یوسف بن عبدالله، ا. ابن عبد 5
 .26۲، ص۲، جالبحر المحیط. اندلسی، ابو حیان، 6
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از زمـان  ،را بسـیاری از علمـای اهـل سـنت یاین سخن علـ 1.«غیر علی بن ابی طالب
 :کنیم یبه شماری از آنها اشاره م اند. در ذیل در کتب خود نقل کرده ؛قدیم تا عصر حاضر

( در ه.ق. 134 متوفای) یجریر طبر  ابن 2،( در تفسیر خوده.ق. 233 متوفای) یصنعان
 161 متوفـای) ی، سـمرقند مالکیم( در کتاب ه.ق. 117 متوفای) یمناد تفسیر خود، ابن

ان )وی از ایـن حـدیث بـه عنـو  المسیتدرک، حاکم نیشابوری در تفسیر بحرالعلوم( در ه.ق.
خـود،  سینن( در ه.ق. 222 متوفـای) یعمر دانـابـو 3،حدیث صحیح عالی یاد کرده است(

( در تفســیر ه.ق. 763 متوفــایقرطبــی ) 4،( در تفســیر خــوده.ق. 2۲3 متوفــای) یســمعان
( در ه.ق. ۲04 متوفـای) ابوریشـیالـدین ن ، نظامعقد الدررخود، یوسف مقدسی شافعی در 

، حقـی کشیاف، زمخشـری در سراج منییر( در ه.ق. 366 متوفای) ینی، شربغرائب القر ن
ایـن حـدیث دربـاره  )وی ییانروح البآلوسی در  ،اتقانبروسوی در تفسیر خود، سیوطی در 

...(. حتـی  أخرج بیر واحد عن علی کرم الله تعالی وجهه أنه قال علـی المنبـر:»گوید:  می
 یجری، تومناهل العرفانر ( ده.ق. 3176 متوفایعلمای معاصر مانند عبدالعظیم زرقانی )

( ایـن سـخن ه.ق. 3223 متوفـای) یمـینو عث ،ةاتحاف الجماع( در ه.ق. 3231 متوفای)
 اند. دهکر را گزار    یالعاده عل اعجازی و خارق

 تفسیر نادرست ذهبی از حدیث سلونی
 یا اذعان دارد ولی آن را به گونـه« سلونی» یثذهبی هم به طور ضمنی به صحت حد

  نمتا قتاا علتی»: گویـد ینیسـت. ذهبـی م ا  ینـدهکه ق عا  منظور گو ندک یم رد م
 سلونی ألهل الکوفة لیعلم م ال ین فإن غتالب م متانوا ج لتة... امتا التذین متان علتی

یخاطب م ف م من جملة عوام الناس التابعین ومان مثیر من م من شرار التتابعین ول تذا متان 

                                                
 . این سخن در بیر این منبع هم وجود دارد.222، ص3، ججامع بیان العلم و فضله. قرطبی، ابو عمر، 1
 .223، ص1، جتفسیر القر ن. صنعانی، عبد الرزاق، 2

 .1۲1، ص2، جالمستدرک حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،. 3

 .204، ص0، جتفسیر السمعانی . سمعانی، منصور،4
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ن بمکة والم ینتة والشتام والبصتر  ریترا متن م یذم م وی عو علی م ومان التابعو علی
»....1 

کـه اصـال  مـراد و  کنـد یایـن حـدیث را م ـرد م یا ذهبی در جایی دیگر هم بـه گونـه
فنقوا ال ریب خن علیا لم یکتن یقتوا »...  . او می نویسد:رساند یرا نم ا  یندهمقصود گو

ما قاا هذا لما صتار  لتی العتراق هذا بالم ینة بین ساد  الصةابة الذین یعلمون مما یعلم و ن
در  2.«بین قوم ال یعرفون مثیرا من ال ین وهو االمام الذإ یجب علیته خن یعلم تم ویفق  تم

 :پردازیم یاو به تحریف این حدیث دست زده است که در اینجا به نقد سخن او م ،واقع
یا عمـوم این حدیث را در کوفه گفته باشد، ولی اطالق  یکه امام علبه فرض این. 3

 ،گونـه کـه ذهبـی پنداشـته آن ،حدیث فق  مخاطبان حاضر در مجلس و حد اکثر کوفـه را
گونه با هر روایتی برخورد شود، باید بگوییم احکام و مسائل شرعی  . اگر اینشود یشامل نم
، شامل دیگر افراد و سایر مسلمانان و اند در مناطق گوناگون گفته سول خدار که مثال  

کـه باطل و نادرسـت اسـت؛ چرا در بسیاری از موارد،  کم دستو این  شود ینمسایر مناطق 
زمـان و مکـان، هـی   ؛ یعنیزمانی استنی و فرامکا، فراسائل شرعیاز احکام و مبسیاری 

بسیاری از احکام نجاساو، بسل و وضو، حر، امر به معـروف  .کنند ینقشی در آنها ایفا نم
 ی و اصول دین، از این قبیل است.و نهی از منکر و تمامی مسائل عقیدت

الشـأن  و عظـیمبرجسـته  های یتخالف توهم ذهبی، باید گفت در کوفـه، شخصـبر  .2
ها فرا نگرفته بودنـد تـا  هم وجود داشتند و کم نبودند و اطراف آن حنرو را اراذل و جاهل

 مسـائل ابتـدایی دیـن خـود اهـا را بـآن« سلونی»با گفتن  خواهد یم یحنرو عل گوییمب
عبـاس، محمـد بـن  ، عمار یاسر، سلیمان بن صرد، ابـنافرادی مثل مالک اشتر کند.آشنا 

اللـه بـن بـدیل، هاشـم مرقـال، دبـن حنفیـه، عقیـل بـن ابـی طالـب، عب ابی بکـر، محمـد

                                                
 .121و  122، صالمنتقی ،. ذهبی، شمس الدین1

 .043. همان، ص2
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)که عظمت آنها بـر علمـای اهـل سـنت مخفـی نیسـت( در  1الشهادتین، کمیل بن زیادذو 
 ینتر از همـه اینهـا امـام حسـن و امـام حسـبودند. باال  کوفه و در محنر امام علی

مقایسه کرد. در عین  توان یگوار در هی  جهتی نمآن دو بزر بودند که احدی از صحابه را با 
 .بپرسیدحال، امام علی فرمودند: از هر م لبی که تمایل دارید، از من 

افـراد  باید گفت امام علی در این حـدیث در ایـن مقـام نیسـت کـه ،برخالف گمان ذهبی .1
بلکه در صدد معرفی خویش است تا مردم بدانند بـا اقیـانوس بیکـران  ،دکندین آشنا  اجاهل را ب
ستلونی قبتل ان »رو هستند. اگر امام علی در این صدد نبود، لزومی نداشت بفرماید:  هدانش روب

 و نظیر آن. «سلونی عما دون العرش»یا  «تفق ونی فانی اعلم منی بطرق السماء

 نتیجه
کـه روایـت اقنـاکم  شود یتوجه به دالیل و شواهد زیادی که وجود دارد، مشخت م با

محتوا و منمونش مسلما  درسـت و بلکـه متـواتر  علی حتی اگر سند درستی نداشته باشد،
گاه از طرقی که برخی از آنهـا برخـی دیگـر را تصـدیق  هر گوید میقدامه  ابنمعنوی است. 

نمون واحدی نقل شود تا آنجا که یقین به آن منمون پیدا م دربارهکند، اخبار فراوانی  یم
چـه حاتم طایی یقـین داریـم گر شود. برای همین است که ما به جود  یمشود، تواتر حاصل 

وجـود نداشـته باشـد. شـجاعت و علـم و دانـش  در این زمینه خبر واحـدی بـا سـند معتبـر
هـم آن یک خبر معتبـر  رهدرباحتی اگر  ،یعنی متواتر است 2نیز همین گونه است. یعل

هـا و توصـیفاو  جایی که قـرآن مجیـد و روایـاو نبـوی و گزار و از آن وجود نداشته باشد؛
و  گـذارد یصـحه م یبـدیل علـ جایگـاه علمـی بـی ربـصحابه و تـابعین و علمـا همگـی 

کـه آن  کنیم ینشده، یقین پیدا م دادهاحدی  دربارهکه  دده یمبه دست تصویری از ایشان 

                                                
اند )ابن حجـر عسـقالنی،  . عجلی و مدائنی از کمیل به عنوان ثقه، یکی از رؤسای شیعه، و یکی از عباد اهل کوفه یاد کرده1

 (.242، ص۲، جتهذیب التهذیباحمد بن علی، 

 .77و  70، صفتح الملک العلی. مغربی، ابن صدیق، 2
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که سـخن  شود یجا فهمیده م و از همین ؛ی امت اسالمی بوده استعلم و اقناحنرو ا
 پایه است. بی یتیمیه در تنعیف مقام علمی و قنایی عل ابن

« افقـه»ی ابه معن« اقنا»که به این دلیل یا  نیز هست؛« علما» یامام علعالوه،  به
در  .ی و حالل و حرام استکه الزمه اقنابودن اعلمیت در مسائل دینبه این دلیل یا  ،است

در اینجا نیز نکته جـالبی را از منـاوی  این مقاله اشاراتی درباره اعلمیت آن بزرگوار داشتیم.
کنیم تا بیش از پـیش مشـخت  یمعبدالهادی اضافه  ه.ق.( به نقل از ابن 3223)متوفای 
آنجایی  ،«اقناهم علی» یثحداعلم از امثال معاذ بوده است. مناوی ذیل  یعلشود که 

اعلمهم بالحالل و الحرام معاذ بن »یعنی جمله ) کند یمفنیلت معاذ را م رد  یامبرپکه 
شود و  یمیعنی معاذ بعد از وفاو بزرگان صحابه اعلم به حالل و حرام »نویسد:  یم«( جبل

 1«.اند بودهاال ابوبکر و عمر و علی اعلم از معاذ و اعلم از زید بن ثابت در فرایض 
 یدر ترسـیم مقـام علمـی علـ ،وزیر اسبق اوقاف مصر ،دکتر ذهبیپایانی سخن و نکته 
 :است 

دریای علم، دارای حجت قوی و استنباط سلیم بود. در فصـاحت و خ ابـه و  یعل
شعر، بهره فراوانی داشت. از عقل قنایی بالنده و شکوفا و بصیرتی که به باطن امور نفـوذ 

شدن م ـالبی کـه بـر  روشن، در بسیاری از موارد برای کرد، برخوردار بود. اصحاب یمپیدا 
متولی قناوو در یمن فرمود  او را خداکردند. رسول  یمآنها پوشیده بود، به او مراجعه 

د: خداوندا، زبانش را بر حق و حقیقت ثابت بـدار و قلـبش را هـدایت کر گونه دعایش  و این
ی جـا کـرد. یمحـل و فصـل  فرما. برای همین موفق بـود و کارهـای سـخت و مشـکل را

تعجب هم نیست؛ چون در بیت نبوو پرور  پیدا کرده بود و از شیر معارف این بیت تغذیه 
 یـامبرپکند: ما اصـحاب  یممسعود نقل  ابنکرد و مشمول مشکاو انوار نبوی بود.  یم

از ع ا پرسیده شـد: آیـا  کردیم که اقنای اهل مدینه علی بن ابی طالب است. یمگزار  
ع ا گفت: نه به خدا مـن کسـی  از علی وجود داشتت «خعلم» محمدبین اصحاب  در

عباس روایت شده: اگر از علی چیزی برای ما ثابـت شـود، بـه بیـر او  را سراغ ندارم. از ابن
  2کنیم. ینمرجو، 

                                                
 .003، ص3، جفیض القدیرمحمد، . مناوی، 1
 .۲3، ص3، جالتفسیر والمفسرون. ذهبی، محمد حسین، 2
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