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 *یصالح یّاحاحمد س

 چکیده
ه  »مصداق  منهاج الک امةعالمه حلی در کتاب  َق ب 

انند سوره زمر را هم 77در آیه « َصدَّ
 ،تیمیــه در پاســخ بــه عالمــه دانــد. ابنمــی بســیاری از مفســرین بــزرگ، امــام علــی

ل بـه وثاقـت راوی حـدیث،  اشکاالتی را در سه وجه مطـرح کـرده اسـت کـه در وجـه او 
گویـد ابـوبکر، صـدیق اسـت، اشکال گرفته و در وجه دوم آن را بـا کـالم دیگـر کـه مـی

تواند شـامل ا عام دانسته و گفته است که میمعارض دانسته و در وجه سوم، این کالم ر 
 بنـا  -افراد زیادی شود. در این مقاله با روش تحلیلی

 
ال توصیفی، ثابت خواهیم کرد که او 

ت، مجاهد، راوی این حدیث، ثقه است و غیـر از مجاهـد،  بر نظر علمای رجالی اهل سن 
ا قول صدیقراویان دیگری نیز آن را نقل کرده ن ابوبکر، سند معتبری نـدارد بود اند و ثانی 

ت این لقب را مخصـوص علـی و به همین دلیل برخی از بزرگان اهل داننـد. مـی سن 
ا در صور  عام کننده  است که اولین تصدیق بودن آیه، مصداق بارز آن امام علی ثالث 

 باشد.می
ل 77آیه ها:  کلیدواژه   ابوبکر. ،، امام علیتیمیه ابنالمؤمنین،  زمر، صدیق اکبر، او 
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 مقدمه
ت حنبلی در کتاب معروف خود با نـام  ابن د و متعن  کـه  منهیاج السینةتیمیه از علمای متشد 

عالمـه حلـی نوشـته اسـت، بسـیاری از ف ـائل  منهیاج الک امی درواقع آن را در رد کتـاب 
ا امیرالمؤمنین علی بیت اهل تراشـی بـر ایـن  را رد کرده اسـت و بـا اشکال و خصوص 

راویان آنها، این ف ائل را ت عیف نموده یا آنها را با روایا  دیگر معارض دانسـته  ف ائل یا
یا مخالف با اجمـاع خیـالی و پـوو مـورد ادعـای خـودش شـمرده یـا اینکـه ایـن ف ـائل را 

 ندانسته است. علیمخصوص ح ر  
موضـوع تیمیـه در ایـن  ای برای نقد نظر ابنبا توجه به اینکه تا به حال نوشتار جداگانه

رو در این مقاله بـه نقـد  الی کتب، اشاره مختصری شده است، ازاین نوشته نشده و در البه
سـوره زمـر، بـرای امیرالمـؤمنین  77تیمیه و اثبا  ف ـیلت موجـود در آیـه  کالم باطل ابن

 خواهیم پرداخت. علی
ه به اینکه کنیم و با توج سوره زمر را بررسی می 77بر همین اساس ما در این مقاله، آیه 

را نقل نموده و عالمـه حلـی هـم ماننـد بسـیاری از علمـای  این آیه یکی از ف ائل امام
دیگر، این ف یلت را در کتاب خود نقـل کـرده اسـت و از جهتـی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه 

رو  های بسیار ضعیف، رد کنـد. ازایـن تراشی کند این ف یلت را با اشکالتیمیه سعی می ابن
 کنیم. تیمیه تمام اشکال  او را بررسی و نقد می به ابن ما در پاسخ

 در این مقاله ثابت خواهیم کرد:
ه  »مجاهد، راوی حدیثی که مصداق . 9 َق ب 

 دانـد، بـر خـالف مـی را امام علـی« َصدَّ
ه و ثقه بـوده و در نقـل ایـن روایـت تنهـا نبـوده، بلکـه  دعای ابن تیمیه از راویان صحاح ست 

 اند.این حدیث را نقل کرده راویان دیگری هم

ت،  این روایت با هیچ کالم دیگری معارض نیست و به اعتراف علمای بزرگ اهل. 8 سن 
یق اکبر»لقب   برای ابوبکر، سند معتبری ندارد.« صد 

ه  »بودن آیه، مصداق بارز  درصور  عام. 7   است. در این آیه امام علی« َصَدَق ب 
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را نقل نمـوده و پـس از  منهاج الک امةحلی در کتاب  در ادامه بحث، ابتدا کالم عالمه
 تیمیه بر سخن عالمه را بررسی و نقد خواهیم کرد. آن اشکاال  ابن

 منهاج الکرامةمتن 
ِذي َو برهان بیست و دوم: کالم خداوند متعال:  تْدِ   ٰجاَء  َالَّ َ   َو  ِبالصِّ وٰلِئتَك  ِبتِه  َصتدَّ

ُ
 ُهتُم  أ

ُقوَن   0ست و درست آورد و کسی که آن را تصدیق کرد.و آنکه سخن را؛ َاْلُمتَّ
این آیه نقل شده است: مقصود از آنکه سخن راست  نعیم از مجاهد درباره از طریق ابی

و مقصود از کسـی کـه آن را تصـدیق کـرد،  و درست آورد، پیامبر اکرم ح ر  محمد
 باشد.می طالب علی بن ابی

ین آیه نقل شـده اسـت: و آنکـه سـخن راسـت و ا و از طریق فقیه شافعی از مجاهد درباره
آن را تصدیق کرد  آن را آورد و علی درست آورد. گفت: پیامبر اکرم ح ر  محمد

باشد و کسی با او در ایـن ف ـیلت شـریک  می و این ف یلتی است که مخصوص علی
 2نیست.

 بر استدلل عالمه به این آیه منهاج السنةتیمیه در کتاب  اشکال  ابن
 کند:تیمیه اشکاال  خود بر عالمه را در سه وجه بیان می ابن

 وجه اول:
 اشکال را مطرح کرده است: 4تیمیه در وجه اول،  ابن

 نیست که حجت باشد؛ این تفسیر، کالم پیامبر. 9

 تنهایی حجــت نیســت کـه واجــب باشــد همــه اگـر قــول مجاهــد، صــحی  باشـد بــه. 8
 مسلمانان از آن تبعیت کنند؛

 به کثر  کذب، معرفی شده است؛ مجاهد. 7

الـذی جـاء »در « صـدق»چیزی که از مجاهد، ثابت شده است خالف این است )او . 4
                                                

 .77 ،زمر .0
 .977، ص امة في مع فة اإلمامةمنهاج الکعالمه حلی، . 2
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را بـه مؤمنـون تفسـیر کـرده اسـت(؛ و برخـی نیـز « الذی صدق به»و « قرآن»را « بالصدق
خـود، قـرآن را آورده و خـود هـم آن را  اند؛ یعنی پیـامبر الله گرفته را رسول« صدق به»

 0دیق نمود.تص

 پاسخ:

 پاسخ اشکال اول:

گـوییم در نیست. در جـواب مـی تیمیه این است که این کالم پیامبر اولین اشکال ابن
های موجود در کتب تفسیر را کنار گذاشته و صور  باید بسیاری از تفاسیر و شأن نزولاین

مفسرینی همچـون  نظر کنیم؛ چون اکثر این تفسیرها کالم پیامبر نیست و از از آنها صرف 
عباس و مجاهد، آیا  قرآنی را  عباس نقل شده است. در ضمن مفسرینی همچون ابن ابن

یا بر اساس مشاهدا  خود در طول صحبت و یـاری  بر اساس روایا  رسیده از پیامبر
 کردند.آن ح ر ، تفسیر می

لـم، عمـل، ع -هـا تیمیه این است که او سلف را در همـه زمینـه اشکال دیگر کالم ابن
-داند و همگان را به تبعیت از سلف دعو  مـیبرتر از خلف می -ایمان، عقل، عباد  و...

که او نظر سلف را بهترین نظر دانسته و نظـر آنهـا را  تاجایی 2داندکند و خود را پیرو آنها می
 کـه بـر اسـاس مبنـای او بایـد 9داندبرای ما، بهتر از نظری که ما برای خودمان داریم، می

نظر سلف را بر نظر خلف و حتی نظر خودمان مقدم کنیم. ولی متأسـفانه زمـانی کـه سـلف 
کند و فهم و نظر خود را بـر فهـم و نظری بر خالف او داشته باشند، کالم آنها را قبول نمی

عبـاس  کند. همانند همین موضوع مورد بحث که تفسیر این آیه از ابننظر سلف مقدم می
لف و از افـراد معتبـر نـزد اصـحاب اثـر و اصـحاب حـدیث هسـتند، و مجاهد که خود از س

 کند.باشد؛ اما چون نظر آنها در این موضوع بر خالف نظر اوست با آن مخالفت می می
                                                

 .922، ص3، جمنهاج السنة النبو ةتیمیه حرانی، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم،  ابن. 0
َبـادَ ».2 یـٍن َوَبَیـاٍن َوع  یَمـاٍن َوَعْقـٍل َود  ْلـٍم َوَعَمـٍل َوي  ْن ع  یَلٍة: م  ي ُکلِّ َف   ْن اْلَخَلف  ف  ْفَ ُل م 

َ
ُهْم أ نَّ

َ
 َوأ

َ
ُهـْم أ نَّ

َ
ُکـلِّ ٍة َوأ اْلَبَیـان  ل  ْوَلـی ب 

ٍل   (.952، ص4، جمجموع الفتاویتیمیه حرانی، ابوالعباس احمد بن عبد الحلیم،  ابن)«. ُمْشک 
یُ » .9

ْ
ی َوَرأ ه  ُهـد  ْو ُیْدَرُك ب 

َ
ْلٌم أ ه  ع  یٍن َوَفْ ٍل َوُکلِّ َسَبٍب ُیَناُل ب  ْلٍم َوَعْقٍل َود  ي ُکلِّ ع  َنا ف 

َ
ـَناُهـْم َلَنـا َخْیـُهْم َفْوق ْنُفس 

َ
 َ َنـا  ی 

ْ
ـْن َرأ «. ٌر م 

 .(همان)
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 پاسخ اشکال دوم:

تیمیه اشکال دیگری وارد نموده و آن اینکه: اگر این کالم واقعـا کـالم مجاهـد باشـد،  ابن
رو حجت نیست؛ بنـابراین اگـر ثابـت شـود کـه ایـن  ازاینچون تنها راوی آن مجاهد است، 

 0کالم را مجاهد، روایت نکرده باشد به طریق اولی حجت نخواهد بود.
در پاسخ به این اشکال، در ادامه روایاتی را نقل خواهیم کرد که راویانی غیـر از مجاهـد 

 است. طالب علی بن ابی« صدق به»اند که هم تصری  کرده
 وهریره:الف. روایت اب

 نویسد:می أرجح المطالععالمه عبیدالله امر تسری در کتاب 
تْدِ   از ابوهریره نقل شده است که از او درباره آیه ِذي جاَء ِبالصِّ سـؤال شـد،  َو الَّ

ْدِ  »گفت: مقصود از  ِذي جاَء ِبالصِّ م و َو الَّ ه علیه و سل  ی الل  « صّد  ِبته»؛ پیامبر صل 
هـم ایـن را  الیدر المنویورمردویـه و سـیوطی در  ابن و ؛«است طالب علی بن ابی

 2اند.نقل کرده

هریره روایت کرده  دویه از ابیمر  و ابن»گوید: نیز در این باره می الدر المنوورسیوطی در 
ی الله َعنُه است فرمود: َعلی بن ابی« َوصد  ِبه»درباره  است که پیامبر  9«.طالب َرض 
 عباس: ب. روایت ابن

 اند:عباس را نقل کرده که روایت ابنافرادی 
بری کوفی )متوفای . 9 از »گوید: ق( در تفسیر خود می 827حافد حسین ابن حکم ح 

َ  ِبِه  عباس درباره آیه ابن ْدِ  َو َصدَّ ِذي جاَء ِبالصِّ جاء » نقل شده که رسول خدا َو الَّ
بـری را ثقـه حـاکم نیشـابوری و دار قطنـی 4«.اسـت« صـدق بـه» و علـی« بالصدق ، ح 
 1اند.دانسته

او »عباس نقل شـده کـه گفتـه:  از ابن»گوید: می شواهد التنز لحاکم حسکانی در . 8

                                                
 .922، ص3، جمنهاج السنة النبو ةتیمیه حرانی، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم،  ابن .0
 .39ص أرجح المطالع، عالمه عبیدالله امر تسری، .2
 .882ص ،3ج ،الدر المنوور في التفسی  بالمأثور، الدین سیوطی، جالل .9
بری کوفی، حاف .4  .795، ص9، جتنز ل اآل ات المنزلة في مناقع أهل البیت مبیهل السالمد حسین ابن حکم، ح 
َقةٌ » .1 ، ث  َبريُّ م اْلح   (.29، صسؤاالت الحاكل لبدارقطنيحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، ) .«اْلُحَسْین بن اْلَحَکم بن ُمْسل 
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دق را آورد و کسـی کـه او را تصـدیق کـرد، علـی بـن ابی پیامبر  طالـب است که ص 
 0«.است
گویـد: از جـوهری مـی»کنـد: حاکم حسکانی همان روایت را با سند دیگری نقـل مـی 
ـْدق  عباس درباره این آیه نقـل شـده کـه  صال  از ابن ابی الصِّ ي جـاَء ب  ـذ   پیـامبر َو الَّ

 2«.او را تصدیق نمود است و علی
 : ج. روایت علی

انـد: نقل شـده اسـت کـه فرمـوده از علی»گوید: می شواهد التنز لحاکم حسکانی در 
 اّلتتذي جتتاء بالصتتد الله رســول  ق بــه»اســت و و مــردم همــه مــن هســتم « صــد 

 9«.کننده و کافر بودند غیر از من و او تکذیب
 د. حدیث مجاهد:

ت همچـون  حدیث مجاهد در چندین کتاب از منابع معتبـر اهل  معیایى القی  ن یحیا سـن 
 1ق(، 427مغازلی شـافعی )متوفـای  ابن لالع مناقع مبى بن ابى 4ق(، 772)متوفای 

 7ق(، 435حسـکانی حنفـی )متوفـای  ز لشواهد التن 6ق(، 423)متوفای  تفسی  سمعایى
                                                

بـی جـاء روی سعد بن أبي سعید التغلبي، عن أبیه، عن مقاتل ب» .0 ن سـلیمان، عـن ال ـحاك عـن ابـن عبـاس قـال: هـو الن 
ق به علی  بن أبی طالب ذي صد   (.988، ص8، جشواهد التنز ل لقوامد التفضیلحسکانی، عبیدالله بن احمد، )«. بالصدق و ال 

ثني حسن بن حسین،» .2 بري، حد  ثنی الح  د الحافد قال: حد  ثنا علی  بن محم  د بن عمران، حد  ثنا محم  ان، عـن  حد  ثنا حب  حد 
ْدق    الکلبي عن أبی صال : عن ابن عباس الصِّ ي جاَء ب  ذ 

ق به  في قوله: َو الَّ ه و علی  صد   . (همان)«. هو رسول الل 
 همان. .9
حدثنا علي بن سعید قال حدثنا الحسین بن نصر حدثني أبي قال حدثنا عمر بن سعید عن لیث عـن مجاهـد )والـذي جـاء ». 4

 (.571، ص6ج ،معایى الق  ن الک  لالنحاس، ) «.طالب یبابن  ی)وصدق به( عل بالصدق( محمد
أخبرنا علي بن الحسین يذنا  قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد الحـافد، حـدثنا الحسـین بـن » .1

 ؛والذي جاء بالصـدق وصـدق بـهعلي، حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا عمر بن سعید عن لیث عن مجاهد في قوله تعالی: 
بین  مناقیع مبیىمغـازلی،  ابـن) «.قال: جاء به محمد صلی اللـه علیـه وسـلم وصـدق بـه علـي بـن أبـي طالـب علیـه السـالم

 (.793، ح873، صلالع ابى
سـمعانی، منصـور بـن محمـد، ) «.حکاه لیـث عـن مجاهـد -رضي الله عنه  -والذي جاء بالصدق محمد، وصدق به علي » .6

 (.474، ص4، ج[تفسیر السمعانی]   الق  نتفسی
حمن بن عیسی بن ماتي  .9». 7 ثنا أبو الحسین علي  بن عبد الر  ه، حد  د الحسیني رحمه الل  د أبو منصور لفر بن محم  ثنا السی  حد 

ثنا علي  بن القاسم بن عبد الوهاب بن مجاهـد ثنا الحسن ابن الحسین العرني، حد  ثنا الحبري، حد    فـي  ، عـن أبیـهبالکوفة، حد 
ه تعالی:  ه  قول الل  َق ب 

ْدق  َو َصدَّ الصِّ ي جاَء ب  ذ 
. الحبري هـذا  قال: ]الذي َو الَّ ق به علي  ذي صد  ه و ال  [ جاء بالصدق رسول الل 

بـو أخبرنا أبو یحیی الحیکاني، أخبرنا یوسف بن أحمد الصیدالني بمکـة، أخبرنـا أ .8هو الحسین بن الحکم و رواه عنه جماعة. 
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 0ق(، 539شـافعی )متوفـای  مسیاك  تار خ دمفق ابناز  طالب ترجمه امام علی بن ابی
تفسی   9ق(، 739تفسیر قرطبی )متوفای  2ق(، 752)متوفای  كفا ة الطالع گنجى شافعى

 399ی سیوطی )متوفـا الدر المنوور  4ق(، 345ابو حیان آندلسی )متوفای  البح  المحیط
 نقل شده است. 6ق( 9855)متوفای فتح القد   شوكایى  و 1ق(

 پاسخ اشکال سوم:

تیمیه این است که مجاهد به کثر   کذب، معروف شده است، ولـی هـیچ  اشکال دیگر ابن
گویـد کـه تیمیه این حـرف را در حـالی مـی ابن 7آورد.دلیلی برای این ادعای باطل خود نمی

بـوده و بزرگــان  8ماجــه ســلم، ابـوداود، ترمــذی، نسـائی و ابنمجاهـد از راویــان بخـاری، م
ت او را توثیق کـرده اهل ـذ نمـوده،  انـد و او را از مفسـران بـزرگ کـه نـزد ابنسن  عبـاس تلم 

 کنیم:اند. برای نمونه به چند مورد اشاره میها یاد کرده و از او با بهترین تعریف دانسته
                                                

د بن نصر السوسي، أخبرنا نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عـن  د الکوفي، أخبرنا محم  د بن محم  جعفر العقیلي، أخبرنا محم 
ه: ْدق   لیث: عن مجاهد في قول الل  الصِّ ي جاَء ب  ذ 

د  َوالَّ ذي»قال: هو محم  ه    و ال  َق ب 
علـي  بـن أبـي طالـب و رواه أی ـا « َصدَّ

د بن یحیی بن ض ـد  .3 ریس عن نصر مثله.محم  ـد بـن أحمـد القاضـي بالریونـد، أخبرنـا أبـو محم  حمن محم  أخبرنا أبو عبد الـر 
وب الزوری بالري، أخبرنا أبو بکر الجعابي أخبرنا الحسین بن علـي السـلولي بالکوفـة، أخبرنـا  د بن أحمد بن أی  الحسن ابن محم 

د بن الحسن السلولي، عن عمر بن سعید البصري، عن  َق لیث: عن مجاهد في قوله تعالی: محم  ْدق  َو َصـدَّ الصِّ ي جاَء ب  ذ 
َوالَّ

ه   ْدق  » قال: ب  الصِّ ه.« جاَء ب  ه  » رسول الل  َق ب 
علي  بـن أبـی طالـب و رواه أی ـا أبـو بکـر السـبیعي عـن الحسـین بـه فـي « َو َصدَّ

 (.299 - 298و  295، ح985، ص8، جشواهد التنز ل لقوامد التفضیلحسکانی، عبیدالله بن احمد، ) «.العتیق
أخبرنا أبو البرکا  اَنماطي أنا محمد بن المظفر الشامي أنا أحمد بن محمد العتیقي أنـا یوسـف بـن أحمـد الصـیدالني نـا » .0

محمد بن عمرو العقیلي حدثني محمد بن محمد الکوفي نا محمد بن عمرو السوسي نا نصر بن مزاحم عن عمر بن سعید عـن 
يد في قول الله عز وجل لیث عن مجاه ذ 

ْدق   جاءَ  َوالَّ الصِّ َق  وَ  ب  ه   َصدَّ  «.قال الذي جاء بالصدق محمد والذي صدق به علي ب 
 (.753، ص48، جتار خ مد نة دمفقعساکر،  ابن)
 .877، صلالع كفا ة الطالع في مبي بن ابيگنجی شافعی، محمد بن یوسف،  .2
، [تفسیر القرطبي] الجامع ألحکام الق  نالدین،  قرطبی، شمس) «.علي رضي الله عنهوقال مجاهد: النبي علیه السالم و» .9
 (.857، ص95ج
ابوحیان آندلسی، محمـد بـن ) «.علیه السالم طالب وقال أبو اَسود، ومجاهد، وجماعة: الذي صدق به وهو علي  بن أبي» .4

 (.498، ص3، جتفسی  البح  المحیطیوسف، 
هریرة )والذي جاء بالصدق( قال: رسول الله صلی الله علیه وسلم )وصدق به( قـال: علـي بـن  ن أبيمردویه ع وأخرج ابن» .1

 (.782، ص5، جالدر المنوورالدین،  سیوطی، جالل) «.طالب رضي الله عنه أبي
َم، » .6 ُه َعَلْیه  َوَسلَّ ی اللَّ ه  َصلَّ

ْدق  َرُسوُل اللَّ الصِّ ي َجاَء ب  ذ 
ٌد: الَّ اَل ُمَجاه 

َ
يَوق ب 

َ
يُّ ْبُن أ ه  َعل  َق ب 

ي َصدَّ ذ 
ٍب  َوالَّ شوکانی، محمـد ) «.َطال 

 (.579، ص4، جفتح القد  بن علی، 

 (.922، ص3، جمنهاج السنة النبو ةتیمیه حرانی، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم،  ابن)«. فإنه قد عرف بکثرة الکذب». 7

 .847، ص8، جرجال صحیح مسبلَمْنُجوَیه، احمد بن علی،  ناب ؛72، ص95، جتهذ ع التهذ عحجر،  عسقالنی، ابن .8
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علما بر امامت مجاهد »گوید: ره مجاهد میق( دربا 342الدین ذهبی )متوفای  شمس
امـام در تفسـیر و قرائـت و »گوید: او در جایی دیگر می 0«.اند و احتجاج به او اجماع نموده

 2«.باشدحجت می
مجاهد بن َجبـر .... ثقـه »گوید: ق( نیز درباره او می 258حجر عسقالنی )متوفای  ابن

لم است  9«.و امام در تفسیر و ع 
ه که ثقـه و امـام در  ز ابنحال باید ا تیمیه و پیروان او پرسید که چگونه راوی صحاح ست 

لم بوده و علما بر احتجاج به کالم او اجمـاع داشـته ـذب و دروغگـویی تفسیر و ع  انـد، بـه ک 
ه اسـت و  است؟! آیا ابن متهم نموده تیمیه اطالع داشته که مجاهد از راویـان صـحاح سـت 

الع بـوده؟! اگـر اطـالع داشـته و ایـن سـخن را گفتـه، پـس اط این سـخن را گفتـه یـا بـی
ا صحیحین خدشه وارد کرده  ابن ه و خصوص  تیمیه هم دروغ گفته و هم به راوی صحاح ست 

اطالع بوده، پس چرا وقتی در علوم حدیث و رجال تخصصـی نـدارد در ایـن  است و اگر بی
 باره الهارنظر کرده است؟!

 پاسخ اشکال چهارم:

تیمیه در وجه اول ادعای او مبنی بر اینکه از مجاهد، کالمی خـالف ایـن  ابناشکال دیگر 
 به مؤمن تفسیر شده است.« صدق به»روایت نقل شده است و در آن کالم 

 گوییم:در پاسخ به این اشکال می
: در مطالب قبل، روایا  متعـددی کـه  ق بـه»اوال   طالـب را بـه علـی بـن ابی« صـد 

ردیم و دیدیم که راویانی غیر از مجاهد هم به این تفسـیر، تصـری  تفسیر کرده بودند نقل ک
 کرده بودند.

ا: اگر این روایت مجاهد که  ق به»ثانی  را به مؤمن تفسیر کرده است، قبـول کنـیم « صد 
دق کرده و مصداق بارز آن خود علـی بـن ابی باز هم بر امیرالمؤمنین علی  طالـب ص 

                                                
 (.445، ص7، جمیزان االمتدال في یقد ال جالالدین،  ذهبی، شمس) «.أجمعت اَمة علی يمامة مجاهد واالحتجاج به» .0
 (.849، ص8، جالکاش الدین،  ذهبی، شمس) «.يمام في القراءة والتفسیر حجة» .2

یم وسکون الموحدة أبو الحجاج المخزومي موالهم المکي ثقة يمام في التفسیر وفـي العلـم مـن مجاهد بن جبر بفت  الج» .9
 (.585، صتق  ع التهذ عحجر،  عسقالنی، ابن) «.الثالثة ما  سنة يحدی أو اثنتین أو ثال  أو أربع ومائة وله ثال  وثمانون
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ــون به ــراوان اســت. چ ــا  ف ــه اول وســیله روای ــت ک ــا  شــده اس ــن  اثب ــی ب ــؤمنین عل الم
لقـب « صـدیق»گفتنـد و مـی« صـدیق» است و به همـین دلیـل بـه علـی طالب ابی

 بوده است. خاص امام علی
ل طالـب در ادامه برخی از روایاتی که علـی بـن ابی المـؤمنین و صـدیق معرفـی  را او 

 کنیم:اند، نقل میکرده
او را صـدیق  و رسـول خـدا»گویـد: ق( مـی 734الدین طبری )متوفـای  محب  . 9
 0.«نامید
( یعسـوب  گویـد: و لقـب او )علـیخجندی مـی»گوید: طبری در جایی دیگر می. 8

ت و صدیق اکبر بود  2«.ام 
نخسـتین کسـی اسـت کـه بـه مـن  همانا این علی»فرماید: می رسول خدا. 7

کنـد و اوسـت  من مصـافحه مـی ایمان آورد و اولین کسی خواهد بود که در روز رستاخیز با
یق اکبر و این است فاروق این امت که حق را از باطل جدا می کند و این است یعسوب  صد 

 9 «.مؤمنان
فرمود: تویی  می شنیدیم که به علی از پیغمبر»اند:  ذر گفته عباس و ابو ابن. 4

 4«.کند صدیق اکبر و تویی فاروقی که حق را از باطل جدا می
عبـاس نقـل  از ابن األوائلق( در کتاب  823عاصم شیبانی )متوفای  ابن ابیابوبکر . 5

محمـد بـن ناصـر «. اسـت اولـین کسـی کـه اسـالم آورد علـی»گویـد: کند کـه مـیمی
 1«.رجال این حدیث، ثقه هستند همه»گوید: العجمی، محقق این کتاب می

                                                
 .541، ص3ج ،ال  اض النض ة في مناقع العف ةالدین،  ، محب  طبری .0
 .957، ص7، جهمان .2
ه  » .9

ُد ْبُن ُعَبْید  اللَّ اَل: َنا ُمَحمَّ
َ
ٍم، ق يُّ ْبُن َهاش  اَل: َنا َعل 

َ
، ق يُّ اُد ْبُن َیْعُقوَب اْلَعْرَزم  َثَنا َعبَّ ـي َحدَّ ب 

َ
ه  أ

، َعـْن َجـدِّ یه  ب 
َ
ٍع، َعْن أ ي َراف  ب 

َ
 ْبن  أ

ی ا يِّ َصلَّ ب 
، َعن  النَّ ي َذرٍّ ب 

َ
ٍع، َعْن أ ٍب: َراف  ي َطال  ب 

َ
يِّ ْبن  أ َعل  اَل ل 

َ
ُه، ق نَّ

َ
َم أ ي »للُه َعَلْیه  َوَسلَّ ُحن  ُل َمْن ُیَصاف  وَّ

َ
ْنَت أ

َ
ي، َوأ ُل َمْن آَمَن ب  وَّ

َ
ْنَت أ

َ
أ

نْ 
َ
، َوأ ل  ْنَت اْلَفاُروُق َتْفُرُق َبْیَن اْلَحقِّ َواْلَباط 

َ
ْکَبُر، َوأ

َ َْ یُق ا دِّ ْنَت الصِّ
َ
، َوأ َیاَمة  ـار  َیْوَم اْلق  یَن، َواْلَمـاُل َیْعُسـوُب اْلُکفَّ ن   «.َت َیْعُسوُب اْلُمْؤم 

ار، ابوبکر احمد بن عمرو، )  (.7232، ح748، ص3، ج[البحر الزخار] مسند البّزارالبز 
کبر، وأنت الفاروق الذي تفرق بین »وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لعلي: » .4 أنت الصدیق اَ
 (.957، ص7، جال  اض النض ة في مناقع العف ةالدین،  طبری، محب  ) «.لحق والباطلا
ـاَل » .1

َ
ـاٍس ق ، َعـن اْبـن  َعبَّ یـه  ب 

َ
، َعْن َمْعَمٍر، َعن  اْبن  َطـاُوٍس، َعـْن أ اق  زَّ ُبو َمْسُعوٍد، ثنا َعْبُد الرَّ

َ
َثَنا أ ـي  : »َحدَّ ْسـَلَم َعل 

َ
ُل َمـْن أ وَّ

َ
 «.أ
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ین کسـی کـه از مـردان اولـ»گوید:  رافع می ق( به نقل از ابی 253هیثمی )متوفای . 7
هیثمی بعد از نقل «. و اولین کسی که از زنان اسالم آورد، خدیجه بود اسالم آورد، علی

ار آن را روایت کرده و رجال آن، رجال صحی  است»گوید: این روایت می  0«.بز 
اولـین کسـی کـه در روز قیامـت بـر »گویـد: همچنین هیثمی به نقل از سلمان مـی. 3
 طالب شود، اولین فردی است که اسالم آورد که همانا علی بن ابی یوارد م پیامبر
طبرانی آن را روایت کرده است و رجال آن »گوید: هیثمی بعد از نقل این روایت می«. است

 2«.ثقه هستند
ت وجـود دارد،  هـای اهلالسـندی کـه در کتـاب بنابراین بـر اسـاس روایـا  صحی  سـن 

ت و ا« صدیق اکبر» علی باشد. در این باب، می آوردنده به پیامبر ولین ایماناین ام 
ت با سند صحی  وجود دارد که به جهـت اختصـار بـه  های اهلروایا  فراوانی در کتاب سن 

 کنیم.همین مقدار اکتفا می

 وجه دوم:
گویـد که این کالم با یک کالم مشـهورتر از خـود کـه مـی»گوید: تیمیه در این وجه می ابن

ق به» تیمیه برای اثبـا  مـدعای خـود بـه  سپس ابن 9«.وبکر هست، معارض استاب« صد 
 4کند.بکر خالل استناد می کالم طبری و ابی

 پاسخ:
ق »کند که در تفسـیر خـود تیمیه برای اثبا  سخن خود به کالم طبری استناد می ابن صـد 

                                                
 (.33، صاألوائلعاصم،  بن ابیشیبانی، ابوبکر ا)
یَجُة.» .0 َساء  َخد  َن النِّ ْسَلَم م 

َ
ُل َمْن أ وَّ

َ
، َوأ ي  َجال  َعل  َن الرِّ ْسَلَم م 

َ
ُل َمْن أ وَّ

َ
اَل: أ

َ
ٍع ق ي َراف  ب 

َ
ی    َوَعْن أ ح  َجاُل الصَّ َجاُلُه ر  اُر، َور   «.َرَواُه اْلَبزَّ

 (.885، ص3، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدهیثمی، نورالدین، )

ْس » .2 ُلَها ي  وَّ
َ
َم أ ُه َعَلْیه  َوَسلَّ ی اللَّ َها َصلَّ یِّ ا َعَلی َنب  ة  ُوُرود  مَّ

ُ َْ ه  ا ُل َهذ  وَّ
َ
اَل: أ

َ
ُه َعْنُه َرَواُه َوَعْن َسْلَماَن ق َي اللَّ ٍب َرض  ي َطال  ب 

َ
يُّ ْبُن أ ا َعل  اَلم 

َقاٌ   َجاُلُه ث  ، َور  يُّ َبَران   (.958ص، 3همان، ج) .«الطَّ
 .923، ص3، جمنهاج السنة النبو ةتیمیه حرانی، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم،  ابن .9

الوجه الثاني أن هذا معارض بما هو اشهر منه عند أهل التفسیر و هو أن الذي جاء بالصدق محمـد و الـذي صـدق بـه أبـو » .4
 (.همان) «.جاء به محمد و صدق به أبو بکربکر فإن هذا یقوله طائفة و ذکره الطبري بإسناده يلی علي قال 
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: طبری این قـول را بـه 0را به ابوبکر تفسیر نموده است.« به عنوان یکـی از  درحالی که اوال 
ای به مشهوربودن گزیند و هیچ اشاره احتماال  آورده است و درنهایت نظر دیگری را برمی

تیمیه چطور تشخیص داد که این قول مشـهورتر از بقیـه اقـوال  کند، پس ابناین قول نمی
ا: طبری به روایتی استناد کرده است کـه سـند آن ضـعیف مـیاست باشـد؛ چراکـه در . ثانی 
اب وجود دارد.سند آ  ن یک کذ 

ت او را  در سند این روایت، عمر بن ابـراهیم بـن خالـد وجـود دارد کـه علمـای اهل سـن 
اب، جعل  اند.کننده مناکیر معرفی کرده کننده احادیث، خبیث و روایت کذ 

اب اسـت و دارقطنـی مـی»گویـد: ق( درباره او می 342ذهبی )متوفای . 9 گویـد: کـذ 
 2«.خطیب گفت: ثقه نیست

ق( نیز همان سخن ذهبی را تکرار کرده و اضافه  258حجر عسقالنی )متوفای  ابن. 8
اب و خبیـث اسـت و خطیـب گفـت: ثقـه نیسـت. ابن»کند: می عقـده  دارقطنی گفت: کـذ 

قطـان او  کند و ابنگفت: ضعیف است و خطیب گفت: روایا  منکر را از افراد ثقه نقل می
 9«.را نشناخته و گفت: مجهول است

ان گفت: از افـراد ثقـه چیزهـایی را روایـت  ابن»گوید: جوزی نیز درباره او می ابن. 7 حب 
 4«.رو احتجاج به خبر او جایز نیست اند. ازاین کرد که آنها اصال  نگفتهمی

تـوان بـه آن اسـتدالل کـرد. بنابراین، این روایت ضعیف است و در مقام احتجـاج نمـی
کننـده احادیـث  ود به روایتی که راوی آن دروغگـو و جعلتیمیه نیز برای اثبا  سخن خ ابن

است، استدالل نموده و طبری نیز هر چند در تفسیر خود این روایت را نقل کرده بود، ولـی 
راسـتی  عنوان یکی از احتماال  آورده بود. به عنوان نظر قطعی بیان نکرده، بلکه به آن را به

بـه خـود  هـای امـام علـیبرای انکار ف یلتتیمیه چه چیز بوده است که  که انگیزه ابن
                                                

 .823-835، ص89، ججامع البیان في تأو ل الق  نطبری، أبو جعفر محمد بن جریر،  .0
 .925، ص7، جمیزان االمتدالالدین،  ذهبی، شمس .2
ر عـن وقال الدارقطني کذاب خبیث وقال الخطیب غیر ثقـة وقـال ابـن عقـدة: ضـعیف. وقـال الخطیـب: یـروي المنـاکی» .9

 (.825، ص4، جلسان المیزانحجر،  عسقالنی، ابن) «.اَثبا . ولم یعرفه ابن القطان فقال: مجهول
َخَبـر ه  » .4 َجـاج ب  ْحت  ه  قـط  اَل یجـوز اال  َقا  َما لم یحدثوا ب  اَل اْبن حَبان: روی َعن الثِّ

َ
الضیعفا  الـدین،  جـوزی، جمـال ابـن) «.َوق

 (.854، ص8، جوالمت وكون
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اب استناد کند؟!  اجازه داده که به قول یک راوی کذ 

 آیا لقب صدیق اکبر از القاب ابوبکر است؟

ت سعی کرده برخی از اهل ل ثابـت کننـد و ایـن لقـب را سن  اند لقب صدیق را برای خلیفه او 
ت و  عـه بـه کتـب معتبـر اهلمخصوص او بدانند؛ اما واقعیت امر این است که بـا مراج سـن 

باشـد و مـی یـابیم کـه ایـن لقـب، مخصـوص امیرالمـؤمنین بررسی این موضوع، درمی
ت به آن اعتراف نموده و روایا  معتبری را در این زمینه در کتب خـود نقـل  بزرگان اهل سن 

ل، نمونهنموده سـه مـورد  ای از این روایا  ذکر شد و در ادامه بـهاند که در پاسخ به وجه او 
 شود:دیگر اشاره می

ت از جمله ابن بسیاری از علمای اهل. 9 عبـاد »انـد: ماجه با سند صحی  نقل کـرده سن 
فرمود: من بنده خدا و برادر رسول او و من صدیق اکبـر هسـتم،  بن عبدالله گوید علی

بل خواند، مگر اینکه دروغگو باشد، من هفت سال قنمی« صدیق»بعد از من کسی خود را 
ق( درباره سند این حـدیث  245الدین بوصیری )متوفای شهاب 0«.خواندماز مردم نماز می

همچنین حـاکم نیشـابوری  2«.باشند این سند، صحی  است و رجال آن ثقه می»گوید: می
 9خود، آن را بر شرط شیخین دانسته است. المستدرکدر 

یـن مطلـب بـا تفـاو  انـدکی ق( ا 837قتیبه دینوری )متوفای  بن المعارفدر کتاب . 8
از معـاذه دختـر عبداللـه عدویـه نقـل شـده اسـت کـه گفتـه از علـی بـن »نقل شده اسـت: 

فرمود: مـن صـدیق اکبـر هسـتم، قبـل از  شنیدم که بر باالی منبر بصره می طالب ابی
 4«.آنکه ابوبکر ایمان بیاورد، ایمان آوردم و قبل از آنکه ابوبکر اسالم بیاورد، اسالم آوردم

کند کـه نقل می خدا  ق( در تفسیر خود روایتی را از رسول 483ثعلبی )متوفای . 7
ت»فرماید: آن ح ر  می ها سه نفر هستند که یک لحظـه هـم بـه خداونـد پیشگامان ام 

                                                
 .975، ص9 ، جسنن ابن ماج جه، محمد بن یزید، ما ابن .0
 .47، صزوائد ابن ماجة مبى الکتع الخمسةالدین،  بوصیری، شهاب .2
 .983، ص7، جالمستدرک مبى الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .9
ــن .4 ــه،  دینــوری، اب ــدالرحمن،  ؛973ص ،المعییارفقتیب ، 98، جل جییالتهییذ ع الکمییال فییي أسییما  امــزی، یوســف بــن عب

 و ... . 735، ص3، جالبدا ة والنها ةکثیر،  ؛ ابن92 - 93ص
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، صاحب آل یاسـین و مـؤمن آل فرعـون. همانـا طالب متعال کفر نورزیدند؛ علی بن ابی
 0«.رین آنهاستبرت این سه، صدیقان هستند و علی

ت نقل کرده بسیاری از بزرگان اهل. 4 صدیقان سـه »اند: فرموده اند که پیامبرسن 
ــن  ــی ب ــؤمن آل فرعــون و عل ــار، مــؤمن آل یاســین، حزقیــل، م نفــر هســتند: حبیــب نج 

2«.که او برتر از آنها است طالب ابی
 

 کند.رفی میبودن روایتی که ابوبکر را صدیق مع سّنت بر جعلی اعتراف علمای اهل

ت اعتراف کرده بسیاری از علمای اهل اند که این لقب از القاب ابـوبکر نیسـت و حـدیث سن 
 آن جعلی است.

 شود:در ادامه به چند مورد اشاره می
ت )متوفای  جوزی، عالم معروف اهل ابن  نویسد: می الموضومات ق( در کتاب 533سن 

در شب معراج »ح ر  فرمود:  که آن کند نقل می درداء از پیامبر اسالم ابی
دیدم که در عرش خداوند بر لوحی سبز با نور سفید نوشـته شـده بـود: خـدایی جـز 

ابـوبکر صـدیق و عمـر فـاروق  رسـول او اسـت، خدای یکتـا نیسـت، محمـد
 9است!

جـوزی ایـن روایـت را  در سند این روایت، راویانی وجود دارند که سـبب شـده اسـت ابن
این حدیث صحی  نیست و کسی کـه بـه آن مـتهم »گوید: باره میقبول نکند. وی در این 

باشد. یحیی بـن معـین دربـاره او گفتـه اسـت: سـخن او ارزش است عمر بن اسماعیل می
انـد: حـدیث او متـروک  ندارد، دروغگو، آدمی بـد و خبیـث اسـت. نسـائی و دارقطنـی گفته

 4«.است
                                                

اق اَمم ثالثة لم یکفروا بالله طرفة عین: علي بن أبي طالب، وصاحب آل یس، » .0 ی الله علیه وسلم: سب  قال رسول الله صل 
، 2ج ان مین تفسیی  القی  ن،الکفی  والبییثعلبـی، احمـد بـن محمـد، ) «.ومؤمن آل فرعون، فهم الصدیقون وعلـي أف ـلهم

 (.987ص
سـیوطی،  ؛779، صوما ییزل مین القی  ن فیي مبیي مناقع مبى ابن أبى لالعمردویه اصفهانی، احمد بن موسی،  ابن .2

ابوحیان آندلسی، محمد بن یوسـف،  ؛5943و  5942، ح793، ص8ج الجامع الصغی  في احاد ث البفی  النذ  ،الدین،  جالل
 .475، ص2، جروح المعایىالدین،  آلوسی، شهاب ؛448، ص3ج، تفسی  البح  المحیط

 .783، ص9، جالموضوماتجوزی،  ابن .9
 همان. .4
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ختگی اسـت و علـی بـن جمیـل این روایت باطل و سـا»نویسد: وی در جایی دیگر می 
 0«.کرده استحدیث جعل می

صـحی   ایـن حـدیث از رسـول خـدا»گوید:  وی درباره راویان دیگر این روایت می
نیست؛ زیرا ابوبکر صوفی و محمد بن مجیب هر دو دروغگو هستند، این سـخن را یحیـی 

 2«.بن معین گفته است
این روایت را طبرانـی نقـل »ویسد: نق( نیز بعد از نقل روایت می 283هیثمی )متوفای 

 9«.باشداست و او ضعیف می کرده و در سند آن علی بن جمیل رقی
و در سند آن محمد بن عـامر »گوید:  ق( بعد از نقل آن می 335متقی هندی )متوفای 

 4«.باشد که دروغگو استمی
یت باطل شکی نیست که این دو روا»گوید:  ق( در این باره می 754حبان )متوفای  ابن

 1«.و ساختگی است
ق( نیز بعـد  258حجر عسقالنی )متوفای  ق( و ابن 342الدین ذهبی )متوفای  شمس

 6«.این روایت به دلیل وجود حسین باطل است»گویند:  نقل روایت می
ایـن حـدیث »گویـد:  ق( نیـز در ایـن بـاره می 334کثیر دمشقی سـلفی )متوفـای  و ابن

ها گفتـه شـده و سـخن او از  ی است که درباره او سـخنباشد و در سند آن کسضعیفی می
 7«.منکرا  خالی نیست

ت اسالمی نتیجه می گیریم کـه لقـب پس از بررسی کالم علما درباره روایا  صدیق ام 
ت  هر آنچـه اهل است و طالب مخصوص امیرالمؤمنین علی بن ابی« صدیق اکبر» سـن 

انـد، سـاخته و پرداختــه  کر نقـل کردهبودن ابـوب دربـاره صـدیق از زبـان پیـامبر اسـالم
                                                

 .777، ص9همان، ج .0
 .773، ص9همان، ج .2
 .52، ص3ج   ،مجمع الزوائدهیثمی، نورالدین،  .9
 .877، ص97، جكنز العمالمتقی هندی،  .4

 .997ص  ،8ج  ،ا  والمت وكینالمج وحین من المحدثین والضعفحبان،  ابن .1
، 8، جلسان المیزانحجر،  ؛ ابن545ص  ،9، جمیزان االمتدالالدین،  ذهبی، شمس) «.قلت هذا باطل والمتهم به حسین» .6

 (.835ص
 .875ص  ،3، جالبدا ة والنها ةأبو الفداء، يسماعیل بن عمر بن کثیر،  .7
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 دیگران است.

 وجه سوم:
 گوید:تیمیه در این وجه می ابن

لفد آیه، عام است و مخصوص فرد خاصی نیست و شامل علی و ابوبکر و عثمان و . 9
 شود؛عمر و ... هم می

 0راف ه مصداق بارز کذب در این آیه است.. 8

 پاسخ:
بودن آیه و اینکه این آیه همـه افـرادی  آور شدیم، عامگونه که در مطالب قبل هم یاد همان

شود با مطـالبی کـه بیـان کـردیم هـیچ منافـاتی نـدارد؛ که قرآن را تصدیق کنند، شامل می
گونـه کـه ثابـت نمـودیم، اولـین  است و او همان چون مصداق بارز این آیه ح ر  علی

بنـابراین هـر چنـد ممکـن ؛ است آورنده به پیامبر گرامی اسالم کننده و اولین ایمان تصدیق
ـت  است افراد دیگری نیز صدیق باشند، ولـی علـی مصـداق بـارز آن و صـدیق اکبـر ام 

 اسالمی است.

 گیری نتیجه

سـوره زمـر و نقـد ادعـای او در انکـار ف ـیلت  77تیمیه بر آیه  پس از بررسی اشکاال  ابن
ادعاهـا و  ه رسیدیم که همـهدر این آیه، به این نتیج شده برای امیرالمؤمنین علی ثابت

باشد و اوال  مجاهد راوی حدیثی که مصـداق تیمیه در هر سه وجه، باطل می اشکاال  ابن
ق به» ه )معرفی می طالب را علی بن ابی« صد  بخاری،  صحیحکند از راویان صحاح ست 

باشـد و ( مـیماجی  صحیح مسبل، سنن ابى داود، سنن ت مذی، سینن یسیائى و سینن ابن
حجـر و... توثیـق شـده و او را از علمـای بـزرگ  ط علمای بزرگی همچون ذهبـی و ابنتوس

اند. همچنین این روایت از راویان دیگـری غیـر از عباس بوده، دانسته تفسیر که شاگرد ابن
ا ادعای لقب  عباس، ابوهریره و امام علی مجاهد همچون ابن نیز نقل شده است و ثانی 

                                                
 .923، ص3، جمنهاج السنة النبو ةیم، تیمیه حرانی، ابو العباس احمد بن عبد الحل ابن .0
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را « المـؤمنین صدیق اکبر و اول»دلیل وجود روایا  فراوانی که  صدیق اکبر برای ابوبکر به
ت حتـی ایـن لقـب  کند، باطل است و به اعتراف علمای بزرگ اهلمعرفی می علی سـن 

ا درصـور  عـامصدیق برای ابوبکر جعلی بوده و روایا  آن ضعیف می بودن آیـه،  باشد. ثالث 
چون روایا  فراوانی داریم کـه ثابـت  باشد؛می مصداق بارز آن خود امیرالمؤمنین علی

 است. طالب کنند لقب صدیق اکبر، لقب اختصاصی علی بن ابیمی
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 منابع
 .قرآن کریم .9
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