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مواجهه با  تیمیه در ی ابنیاجماعات ادعا

 علیهم السالم روایات فضائل اهل بیت
 *مجید حیدری آذر

 چکیده
یــا ایــن فضــیلت را بــرای دیگــران هــم  بیــت تیمیــه در برخــورد بــا فضــائل اهل ابــن

یا  یدشمار نیا به ای کند تا از ارز  آن کاسته شود و فضیلت خاص و ویژه سازی می شبیه
کند. در برخی از مـوارد  و آنها را جعلی و درو  معرفی می کردهاینکه آن فضیلت را انکار 

کذب باتفـاق »ن همچو عباراتی،کند و با  ادعای اجماع هم می ،برای تأیید ادعای خود
هـو مـن الموضـوعا  عنـد أهـل »، «کذب باتفاق أهل العلم»، «دیثأهل المعرفة بالح

ال یرتاب أحد مـن » ،«ع باتفاق أهل المعرفة بالحدیثفإن هذا موضو» ،«العلم بالحدیث
اتفـاق و اجمـاع  ند که ایـن روایـت بـهک و... ادعا می «أهل المعرفة بالحدیث أنه موضوع

در منـابع اهـل  که این قبیـل روایـا  اتفاقـاا  ست. درحالیاو جعلی کذب  ،دیثعلمای ح
هـم ادعـای اجمـاع اند و گـاهی  کرا  نقل شـده و گـاهی بـه حـد تـواتر رسـیده سنت به

 ،مقالـه قبلـی ۀر ادامـرو و د تیمیه نقل شده است. در تحقیق پـی    برخالف مدعای ابن
 .شود میبررسی  بیت فضائل اهل تیمیه در رد   ی ابنیاز اجماعا  ادعا نمونهچند 

 اجماع ادعایی.، بیت اهل تیمیه، فضائل ابن ها: کلیدواژه
  

                                                 
  .libdarolelam@gmail.comسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیتؤپژوهشگر م  *
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 مقدمه
مدعای خود  اثبا اجماع در موضوعا  مختلف برای  ۀاز واژ کرا  تیمیه در آثار خود به ابن

هنگام مواجهه با فضـائل  ها، نمونهکردن مخاطب  استفاده کرده است. یکی از این  و قانع
 ،وجـود اجمـاع یخاصی سعی در القا های کار بردن واژه تیمیه با به . ابنستا بیت اهل

کـه ایـن قبیـل از اجماعـا   الزم اسـت لـذا .داردبودن ایـن فضـائل  مبنی بر جعلی و درو 
تا حقیقت مطلب روشن شود. برای این منظور بنـا  شوندآزمائی  و راستی ی وی بررسییادعا
 بیـت تیمیـه در بـاب انکـار فضـائل اهل اجماعا  مورد ادعای ابـن ۀتحقیقی دربار شد 

آنها را  ۀبررسی هم گنجای    ،صور  گیرد. ازآنجاکه حجم این مدعاها زیاد بود و یک مقاله
یـک مقالـه  بنـابراین در؛ دقالب دو مقاله بررسی شون در این اجماعا  شد که قرار ،نداشت

در  1.بودن ادعاهای وی به اثبا  رسید و باطلبررسی شد تیمیه  ادعاهای ابناز  نمونهچند 
هرچنـد  ؛وندشـ تیمیـه بررسـی می ابـن ی  یادعا دیگر از اجماعا    ای رو نیز پاره تحقیق پی   

موردبحـث قـرار دیگـر  های هها و مقالـ صور  پراکنده در کتاب برخی از این روایا  شاید به
 .اند بررسی شدهولی از این جهت کمتر  ؛اند گرفته

بسا روایتـی از لحـاظ سـند  این است که چه ،ای که توجه به آن خیلی اهمیت دارد نکته
بلکـه  ؛معنـی جعلـی و درو  بـودن آن نیسـت بودن بـه ولی این ضعیف ؛دارای ضعف باشد

دیگـری کـه الزم  ۀنکتـهایی برای تقویت و تصحیح حـدیث ضـعیف وجـود دارد.  گاهی راه
 ؛اند با اینکه این فضائل در منابع شـیعه نیـز نقـل شـده :این است ،است در اینجا ذکر شود

تیمیـه  ابـن ادعـای  بـودن  تـا کـذب ولی در این تحقیق به منابع اهل سنت اکتفا شده است
 .روشن شود کامالا 

 بودن حضرب علی یبودن روایت دال بر هاد جعلیعای اد
َا َ تا ا  ۀپاسخ به استدالل عالمه حلی به آیـتیمیه در  ابن تْ  َْ تِ َّ  تِر و َلِكلن ْْ ُن  ََ ْنت

َ
َما أ ِإَنَّ

کـه  2
انـد،  عنوان هـادی معرفـی کرده را به عنوان منذر و علی خودشان را به پیامبر اکرم

                                                 
 15. نک: سراج منیر شماره1

 (.3رعد، ). «ای است کننده ای! و برای هر گروهی هدایت دهنده تو فقط بیم». 2
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بـودن  ادعای اتفاق اهل علم به حدیث بـر جعلـی وی چند جواب داده است. دومین جواب
 1ست.ااین روایت 

 نقد
نقل شده است.  بارهدر کتب شیعه و اهل سنت در این  روایا  متعددی از پیامبر اکرم

 :عباس نقل کرده طبری از ابن
َا  ا ا که آیۀ  هنگامی  ْ

َْ ِر و َل ِكلن ِّ  ْْ ُن  ََ ْن
َ
ما أ ِإنَّ

دست خود  پیامبر ،نازل شد 2
 گری اسـت ام و برای هر قومی هدایت دهنده ا  گذارد و فرمود: من بیم را بر سینه

گری ای علی! تنهـا  کرد و فرمود: تو هدایت و با دست خود اشاره به شانۀ علی
 3.یابند شوندگان بعد از من هدایت می واسطۀ تو است که هدایت به

حـاتم بـه چنـد طریـق نقـل کـرده ابـن ابـی  و همچنینکثیر نیز این روایت را از طبری  ابن
سومین نظـر  ،ابن ابی حاتم در تفسیر خود 5.است آوردهفخر رازی نیز این روایت را  4.است
ها نظـری  بدون اینکه بـین دیـدگاه ،کند بیان می را حضر  علی كل  ْ َ  ا  ۀدربار 

معرفـی  منظور از هادی در این آیه را حضـر  علـی ،جنید به نقل از ابن داده باشد. وی
)امـام  عباس و ابی جعفر محمد بـن علـی از ابن همچنین» :نویسد می ویکرده است. 

نقل کـرده کـه  از علی المستدرکحاکم در  6«باقر( نیز مانند این روایت نقل شده است.
السـند  این روایت را صـحیح ،حاکم «منذر و من هادی هستم. رسول خدا» :فرمودند

را  بودن حضر  علی هادی از طرق متعدد، دمشق ۀیخ مدینتار عساکر در  ابن 7داند. می

                                                 
 (.471، ص3، جمنهاج السنه ،تیمیه، احمد ابن). «أن هذا کذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحدیث». 1

 .3. رعد، 2
مسـلم، بیـاع الهـروي، عـن  حدثنا أحمد بن یحیی الصوفي قال: حدثنا الحسن بن الحسین األنصاري قال: حدثنا معاذ بن». 3

عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: لما نزلت )إنما أنت منذر ولکـل قـوم هـاد(، وضـع صـلی اللـه علیـه 
وسلم یده علی صدره فقال: أنا المنذر= )ولکل قوم هاد(، وأومأ بیده إلی منکب علي، فقال: أنت الهادي یـا علـي، بـه یهتـدي 

 (.753، ص47، ججامع البیان جریر، ابن طبری،) .«المهتدون بعدي
 .738، ص1، جتفسیر القران العظیمبن عمر،  لیاسماعکثیر،  . ابن4

 .48، ص41، جمفاتیح الغیب. رازی، محمد، 5

 .8885، ص3، جتفسیر القرآن العظیم. رازی، ابن ابی حاتم، 6

، المستتدرک، محمـدنیشـابوری، ). «انذاردهنده و من هـادی هسـتم رسول خدا ؛المنذر، وأنا الهادي الله رسول. »7
 (.415، ص7ج



 

 

22 

سال 
یازدهم

 ،
بهار 

1400
، شمار

 ۀ
41

 

روایـا  متعـددی  ،التدر المنوت رسـیوطی نیـز در  1.نقل کرده است ،با استناد به این روایت
 2، نقـل کـرده اسـت.باشـد می حضـر  علـی ،مبنی بر اینکه مراد از هادی در ایـن آیـه

کفایته گنجـی شـافعی در  3،فصت   المهمتهمـذهب در  از علمای مـالکی صبا  مالکی ابن
خـود قـولی الدین نیشابوری در تفسـیر  نظام 5،البحر المحیطحیان اندلسی در ابو 4،الطالب

سـسس روایـت  ،نقـل کـرده بودن حضر  علـی و هادی بودن پیامبرمبنی بر منذر 
نظر  6.است بیان کردهرا  مد 

 پیـامبر» :کنـد اسلمی چنین نقل مـی  برزهاز ابو فرائد السمطینی در نحموی جوی
َا  تا ا : فرمـود نهـاده و می ود را روی دست علیخدست  تْ  َْ ت ِّ  وی همچنـین  .َل ِكلن

الدین  غیاث میر 7.را نقل کرده است بودن حضر  علی عباس مبنی بر هادی ابن وایت  ر 
ََ ۀ آی که هنگامی ،به طرق متعددی نقل شده»نویسد:   می حبیب السیردر کتاب  ْنت

َ
متا أ ِإنَّ

َا  ا   ْ
َْ ِر و َل ِكلن ِّ  ْْ ُن

 نازل شد، پیامبر به علی من منـذرم و تـو هـادید: دنفرمو، 
 8«.شوند  گان هدایت می  یافته تو هدایت ۀوسیل به .علی ای

عبـاس  این حدیث را به نقل از ابن ،ینابیع الم دهقندوزی در  9،ن ر األبصارشبلنجی در 
طرق متعدد این  ،ش اهد التنزیلحاکم حسکانی در کتاب  10.نقل کرده است و امام باقر

 یادعــا ،بــودن آن ادعــای اجمــاع بــر جعلــی بنــابراین 11؛آوری کــرده اســت روایــت را جمــع
 ست.ا اساسی بی

                                                 
 .751، ص18، جدمشق ۀتاریخ مدینعساکر، علی،  ابن .1
 .752، ص1، جالدرالمنو رالدین،  . سیوطی، جالل2

ا ، علی بن احمد، الفصول المهمة في معرفة أحوال األئمة، ص . ابن3  .531صب 
 .877، ص4طالب، ج یگنجی شافعی، محمد، کفایة الطالب في مناقب علي بن أب .4

 .751، ص7، جالبحر المحیط في التفسیر، محمد، یحیان اندلس . ابو5

 .414، ص1، جغرائب القرآن ورغائب الفرقانالدین حسن،  ، نظامی. نیشابور 6

 .412، ص4، جفرائد السمطین، ابراهیم، یجوین ی. حموی7

 .48ص ،8، جالسیر فی اخبار افراد بشر تاریخ حبیبالدین،  . خواند میر، غیاث8

 .474، ص4، جالمختار ین ر األبصار في مناقب آ  بیت النبمن بن حسین، ؤ. شبلنجی، م9
 .813، صینابیع الم دة. قندوزی، سلیمان، 10

 .817-757، ص4، جش اهد التنزیل. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، 11
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 بودن حضرب علی البریة خیربودن روایت دال بر  جعلیادعای 
 ۀکه در آیـ ر  علیحض بودن   البریه شده مبنی بر خیر روایت نقل، ندک تیمیه ادعا می ابن

گاهان به حدیث، درو  و جعلی می آمده است به 1بینه ۀسور  3  2باشد. اتفاق علما و آ

 نقد
و شـیعیان او را  حضـر  علـی کند که پیـامبر اکـرم نقل می طبری از امام باقر

از جـابر بـن  دمشتق مدینتۀ تتاریخعسـاکر در  ابـن 3البریه معرفی کرده اسـت. خیر عنوان به
 :ندک عبدالله نقل می

فرمودند: قسم به آن کـه  آمد. پیامبر بودیم که علی نزد پیامبر اکرم
قطعاا این شخص و شیعیان او، روز قیامت رستگارانند و ایـن  .جانم در دست اوست

ْم َخْیرن اْكَب  :آیه نازل شد لكِئَک  ن
ن
اِكَحاِت أ ْن ا َلَعِملن ا اكصَّ َُ ِریَن آ تِ  ِإنَّ اكَّ یَّ از آن بـه  .ِر

 البریه آمد. گفتند: خیر می شد، اصحاب پیامبر وارد می بعد هرگاه علی
روایـاتی را بـه نقـل از  ،آیـه خصـوص  سیوطی در 4:سعید نقل کرده است ووی همچنین از اب

 سـعید از پیـامبر عبـاس و ابـی از طریق جابر و ابنمردویه  عدی و ابن عساکر و ابن ابن
شـوکانی نیـز هماننـد  5ایـن آیـه هسـتند. قو شیعیان او مصدا نقل کرده است که علی

ت حسـکانی نیـز مفصـل بـه ذکـر ایـن روایـحـاکم  6.ت را نقل کرده استاین روای ،سیوطی
 الدین این روایت را به نقل از جمال ،المحرقه الص اعقحجر هیتمی در  ابن 7.پرداخته است
 :استعباس نقل کرده  زرندی از ابن

   أنَ لشتیتك  أتيأ  : )ندفرمود به علی پیامبر ،وقتی این آیه نازل شد
( منظور تـو أنَ لشیتك  ی َ اكقیاُة  اضین ُرضیین لیيأ  عدلك غضابا ُقمحین

                                                 
1 . َه وَلـٰئ 

ُ
َحا   أ ال  ُلوا الَص  یَن آَمُنوا َوَعم  ذ 

َن  اَل  .إ  ة  َی   ُهْم َخْیُر اْلَبر 

، 3، جالستن  جمنهتاتیمیـه، احمـد،  ابـن) «.أن هذا ممـا هـو کـذب موضـوع باتفـاق مالعلمـاء وا أهـل المعرفـة بـالمنقوال » .2
 (.851ص

، 81، ججامع البیان فتي توویتل القترآنجریر،  بناطبری، «. ): أنت یا علي وشیعتهفقال النبي ؛أولئه هم خیر البریة». 3
 (.518ص

 .734، ص18، جدمشق ۀتاریخ مدینعساکر، علی،  . ابن4

 .521، ص2، جالدر المنو ر. سیوطی، عبدالرحمن، 5

 .528، ص5، جفتح القدیر، محمد، ی. شوکان6

 .151 -137، ص8، جش اهد التنزیلعبیدالله بن عبدالله،  ،. حسکانی7
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که شما از خدا راضی هستید و خـدا هـم  درحالی ،و شیعیانت هستید که روز قیامت
زور وارد  حــال غضــب و بــهولــی دشــمنت در  ؛شــوید از شــما راضــی اســت وارد می

 1.شود می
 کنـد بـه ایـن روایـت ایـرادی نگرفتـه اسـت. اشاره می ،با اینکه هیتمی به اشکاال  روایا 

کثیـر و...  قـیم و ابـن تیمیـه و ابـن حنبـل و ابـن بـن ی او را در ردیـف احمـدقنوجی که البان
نقـل کـرده  حضـر  علـی بودن   البریـهخیر روایاتی را مبنی بر  ،آیه خصوص  در  2،داند می

ایـن روایـا  را نقـل  ،المناقتبو خـوارزمی نیـز در  4کفای  الطالبنجی شافعی در گ 3است.
بـودن ایـن روایـت  جعلـی ۀعای اجماع دربار شود که اد معلوم می ،با این توصیف 5.اند کرده

 .استو باطل  بوده بدون دلیل

در شانن  عیاةتعیهاا اهن وا ۀباودن روایات دال بار نازول آیا جعلیادعای 
 حضرب علی

لأتیها أذن لاعیتة ۀتیمیه روایت دال بر نزول آی ابن
منکـر شـده و ادعـای اجمـاع بـر  را 6

؛ همانـا ایـن 7أنه حدیث موضـوع باتفـاق أهـل العلـم»نویسد:  بودن آن دارد. وی می جعلی
 «ست.اجعلی  ،اتفاق اهل علم حدیث به

 نقد
بلکـه حـدیث  ؛بودن این روایت وجود نـدارد جعلیتیمیه که اجماعی بر  برخالف ادعای ابن 

در منابع معتبر حـدیثی و تفسـیری  در شأن حضر  علی ل أتیها اذن لاعیة ۀنزول آی
شود ادعای تواتر آن را داشت. در  که می ییجاتا ؛نقل شده است ،اهل سنت به طرق متعدد

 شود. ادامه به ذکر آنها پرداخته می
                                                 

 .172، ص8، جالص اعق المحرق ، احمد، ی. هیتم1

 .4557ص ،7، جسلسل  األحادیث الصحیح . البانی، محمد، 2
 .773، ص45، جفتح البیان في مقاصد القرآن، محمد صدیق حسن خان، ی. القنوج3

 .815-817، صکفای  الطالب. گنجی شافعی، محمد، 4

 .448-447-873، صالمناقب، بن احمد . خوارزمی، الموفق5

 .48. الحاقه، 6
 .434ص، 3، جمنهاج السن تیمیه، احمد،  . ابن7
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 .ندک می بیان ،سه روایت با طرق مختلف ،آیه بارۀتیمیه در  ابن مفسر مورد تأیید ،طبری
 :کند از بریده نقل می وی

علت  إن اكلت  أُرنت  أن أ نیت  ل   یتاگفـت:  می به حضر  علـی پیامبر
لأتیهتا أذن أْصی ، لأن أعلم  لأن أت ، لحق على اكلت  أن أتت ، ْتافن لْ كتَ 

 1 ؛لاعیة
خداوند به من دستور داده تو را به خودم نزدیـک کـنم و از تـو دور نشـوم و  ،یا علی

پـس  ؛شنوی درک کنـی آموزشت بدهم تا درک کنی و بر خداوند هست آنچه را می
نقل کرده  نازل شد. طبری این روایت را با دو سند از بریده ل أتیها اذن لاعیة ۀآی

 2.ستاست. این روایت در منابع دیگر نیز نقل شده ا
 لأتیها اذن لاعیة ۀشریف ۀآی الله رسول» است: نقل شده 3همچنین از مکحول

: از خداوند خواسـتم کـه آن را گـو  تـو ندو فرمود ندکرد سسس رو به علی ند؛را خواند
چیـزی را بشـنوم و  : پـس از آن نشـد کـه از رسـول خـدافرمودنـد قرار دهد. علی

 5.به نقل از ابوحمزه ثمالی نقل کرده استثعلبی این روایت را  4.«فرامو  کنم
فرمودند: خداوند به مـن دسـتور داده  رسول خدا» :نقل شده از حضر  علی

و ایـن آیـه را بـر  زم و تو را تعلیم دهم تا درک کنیو دور نسا کردهاست تو را به خود نزدیک 

                                                 
 .82، ص45ج ،الكشف والبیانحمد، ا، ی؛ ثعلب531، ص87، ججامع البیان فی تفسیر القرانجریر،  . طبری، ابن1
تفستیر ؛ رازی، ابن ابی حاتم، 811، صاسباب النزو ؛ واحدی، علی، 843، ص12، جدمشق ۀتاریخ مدینعساکر، علی،  . ابن2

مناقتب علتی بتن مردویـه، احمـد،  ؛ ابـن873، ص2، جالتدر المنوت ر؛ سـیوطی، عبـدالرحمن، 7771، ص45، جالقرآن العظتیم
 .773ص ،طالب ابی

عالوه بر این کـه ایـن روایـت از طـرق دیگـر هـم  ،شود جواب داده می مکحول مرسل هستند. شاید اشکال شود که روایا   ». 3
حجیـت روایـت مرسـل چنـد  ۀبـار در  ،بودن نیست. در میان علمای حدیث اهل سـنت معنی جعلی بودن به است مرسل  نقل شده

. «داننـد کننـد و صـحیح می دانند و برخی نیز آن را با ذکر شروطی قبول می روایا  ضعیف می وقول وجود دارد. برخی آن را جز
ت جیته ؛ الجزائـری، طـاهر، 458، صنزهت  النظتر، حجـر ابن؛ عسـقالنی، 888-887، ص4، جتدریب الراوینک: سیوطی، )

 (.735، ص4ج ،النظر إلی أص   األثر
نـک: ). «صـدوق یدر منابع رجال اهل سنت از مکحول با عبارا  تابعی ثقه، ما أعلم بالشام أفقه من مکحول، مکحول شـام»

 (.137، ص82، جتهذیب الكما  في أسماء الرجا ، یوسف، یمز

القترآن العظتیم نبتن أبتي تفستیر ؛ رازی، ابـن ابـی حـاتم، 531، ص87، ججامع البیان فی تفسیر القترانجریر،  . طبری، ابن4
، یعطیــه اندلســ ابــن ؛755، ص1، جالكشتتاع عتتن حقتتائق غتت امل التنزیتتل، محمــود، ی؛ زمخشــر 7771، ص45، جحتتاتم

 .785، ص75، جمفاتیح الغیب؛ رازی، محمد، 752، ص5، جالمحرر ال جیز في تفسیر الكتاب العزیزعبدالحق، 
 .82، ص45، جالكشف والبیانحمد، ا، ی. ثعلب5
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 1.«ن هستی، پس ای علی تو گو  شنوا برای علم مل أتیها اذن لاعیةمن نازل کرد: 
آنهـا را هـم بیـان  ۀردیـ شیعه مبنی بر افضلیت حضر  علـی ۀایجی بعد از ذکر ادل

اکثر مفسرین بر این عقیده هسـتند کـه  ،کند نقل می اذن لاعی  ۀآی ۀولی دربار  ؛کند می
 ایـن امـور ۀهمـ نویسـد بلکـه درنهایـت می ؛کند ردی بر آن وارد نمی 2،ستا علی ،مراد

کـردن ایـن  قبـول ،معنی این حـرف 3.کند نه افضلیت داللت بر فضیلت می)ادله ذکرشده( 
 .استفضیلت 

حدیث دال بـر نـزول شود که  این روایت معلوم می ۀدربار بندی منابع اهل سنت  با جمع
از طـرق متعـددی نقـل شـده و دارای  ن حضـر  علـیأدر شـ ل أتیها اذن لاعیة ۀآی

اسـناد ضـعیف باشـند  ۀهم برخی یا حتی هم اگر برفرضمتابعا  و شواهد مختلف است. 
 لذا ادعای اجماع در این زمینه باطل هست. 4؛توان آن را جعلی دانست نیز نمی

 ال سیف اال هوالفقار بودن حدیر   کذبادعای 
ال سـیف إال ذو الفقـار، وال »منین نقل شده است عبار  ؤالمیکی از فضائلی که برای امیر 

تیمیـه  یست و جوانمردی جز علـی نیسـت. ابـنغیراز ذوالفقار ن بهشمشیری  «فتی إال علي
وی حتی پـا را  5.ستادرو  و جعلی  ،اتفاق علمای حدیث ادعا کرده است که این حدیث به

بودن ایـن روایـت را  مردم مبنی بر کذب ۀنهاده و ادعای اتفاق و اجماع هم از این هم فراتر
 6کرده است.

                                                 
 .73، ص4ج ،حلی  األولیاء وطبقات األصفیاءحمد، اانی، . اصفه1
 .827-815، ص7ج ،الم اقف. ایجی، عبدالرحمن، 2

 .814، ص7. همان، ج3

شده نـزد علمـای حـدیث اهـل سـنت  م و پذیرفتهکثر  طرق و تقویت حدیث توسط متابعا  و شواهد، از قواعد مسل   ۀقاعد». 4
حتی گاهی از  ؛کند نویسد: تعدد طرق و کثر  آنها بعضی دیگر را تقویت می او می. قبول دارتیمیه نیز  است. این مبنا را خود ابن

، معرفت  أنت اع علت ل الحتدیثصـالح، عثمـان،  نک: ابن). «هرچند ناقلین فاجر و فاسق باشند ؛شود این طریق علم حاصل می
، مجمت ع الفتتاویتیمیـه، احمـد،  ؛ ابـن74، صفتح الملك العلی بصح  حدیث باب مدین  العلتم علتی، غماری، احمد، 21ص

 (.87، ص42ج

فـإن هـذا الحـدیث مـن األحادیـث المکذوبـة الموضـوعة باتفـاق أهـل المعرفـة »؛ «ال سیف إال ذو الفقار، وال فتی إال علي. »5
 (.35، ص5، جمنهاج السن تیمیه، احمد،  ابن) «.بالحدیث

 (.458، ص2همان، ج). «ق الناسال سیف إال ذو الفقار وال فتی إال علي کذب باتفا». 6
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 نقد
بـودن ایـن حـدیث، ایـن  نی بر وجود اجمـاع بـر جعلـی و درو مبتیمیه  ادعای ابن برخالف

 بدون اینکه ،نقل شده است نیز در بسیاری از منابع اهل سنت 1بر منابع شیعه افزونروایت 
 .شود در ادامه برخی از این منابع ذکر می .بودن آن داشته باشد اشاره به جعلی یا درو 

 :است  هآورد طور طبری در تاریخ  این جریان را این
 ،پرچمداران سساه قری  را کشت و به زمین افکند که علی هنگامی ،در روز احد
ای از مشرکان قری  را دید، به علی دستور داد به آنان حمله  عده رسول خدا

 ؛حضر  به آنان حمله نمود و آنان را پراکنده کرد و شیبه بـن مالـک را کشـت .کند
ــرادری.  ــری و ب ــای براب ــت معن ــن اس ــدا ای ــول خ ــت: ای رس ــل گف ــسس جبرائی س

از من است و من از او هستم. جبرئیل گفـت: مـن  علی :ددنفرمو پیغمبر
رافـع گویـد: در ایـن هنگـام مـردم صـدایی را شـنیدند کـه  هم از شـما هسـتم. ابـی

 2.  لكى ا  على   سیف ا  ذلاكفقا گفت:  می
را از برخی علما به نقل از ابن ابی نجیح آورده است بدون اینکه در  هشام این روایت ابن

 3صحت آن تردیدی ابراز داشته باشد.
 ترا »: نویسـد این جریان را نقل کـرده و سـسس می ،دمشق ۀتاریخ مدینعساکر در  ابن

ایـن روایـت مرسـل  4؛ذا اكفقا  ی َ بد  ثم ل ب  بتتد ذكت  كتلت  ُرس  لإنما أْف  اكْب 
ذوالفقار را در جنگ بدر خود  به همراه داشـت و بعـد از آن، آن را بـه  است. پیغمبر
 «علی بخشید.

، حضـر  علـی 5ضـمن نقـل مناشـده ،دمشق ۀتاریخ مدینعساکر در  مچنین ابنه
 :نویسد را آورده و می سوی حضر  علینقل این حدیث از 

ثم ْاف عل  أناشدكم اكل     أتلم ن ُتاشتر اكمهتايرین لاصنصتا  أن يبریت  أأتى 

                                                 
تیمیه هست، بدین منظور اثبا  عدم اجماع در بـین علمـای  ابن یادعای اجماع ی  یآزما . ازآنجاکه این تحقیق در صدد راستی1

 لذا نیازی به ذکر منبع شیعی وجود ندارد. ؛ستااهل سنت کافی 
 .541، ص8، جتاریخ الرسل والمل ك، جریر ابن. طبری، 2

 .455، ص8، جالسیرة النب ی  نبن هشال ،هشام، عبدالملک . ابن3

 .34، ص18، جدمشق ۀتاریخ مدینعساکر، علی،  . ابن4
 داند. نکردن آنچه می دادن مخاطب به خدا، برای اظهار حقیقت و پنهان   است از قسم . مناشده عبار5
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اكْب  صلى اكل  علی  لسلم لقاف یا ُحمتد   ستیف إ  ذل اكفقتا  ل  لكتى إ  علت  
 1؛له  أتلم ن  را كان كغیري

دانیـد در میـان مهـاجرین و انصـار  شما را به خدا سـوگند آیـا می :سسس علی گفت
 ماننـد   ،جبرئیل به کسی نـازل نشـد کـه بگویـد ای محمـد شمشـیری ،غیراز من به

جبرئیـل در  ،در میـان مهـاجرین و انصـار .علی نیسـت مانند   ،ذوالفقار و جوانمردی
 حق کسی چنین تعبیری آورده است؟!

 نویسد: می و نقل کرده است البدای  و النهای چند طریق در  هکثیر دمشقی نیز این جریان را ب ابن
بزرگـان  2؛كر أ   اكسْن أن  سمع ْائ  یق ف   سیف إ  ذلاكفقا  ل  لكى إ  علتىلْد ذ»

 ،گوید: هیچ شمشیری ای در احد می گوینده ،و علمای تاریخ همگی ذکر کردند که شنیدند
 «علی نیست. مانند   ،ذوالفقار و هیچ جوانمردی همانند  

 نویسد: هشام می او در جای دیگر به نقل از ابن
اكل   را    ذل اكفقا  ْاف لحدثْى بتض أ   اكتلم عتن ابتن أبتى ن تی   فسیف  س 

ْاف نا ی ُْا  ی َ أحد   سیف ا  ذل اكفقا  ْاف لحدثْى بتض أ   اكتلم ان  ست ف 
 3؛ ا حكى یفك  علیْا اكل  ْاف كتلى   یصیب اكمشرك ن ُْا ُث 

، همان ذوالفقار است. بعضی از بزرگان از ابن ابی نجیح برای شمشیر پیغمبر
 که هیچ شمشیری مثل ذوالفقار نیستاند در روز احد، منادی ندا داد  من نقل کرده

گفــت: مشــرکین بــه مــا  بــه علــی انــد کــه پیغمبــر و همچنــین نقــل کرده
 دسترسی نخواهند داشت تا بر ما پیروز بشوند.

کثیر در جـای دیگـری از  . ابناعتبار سند روایا  نداده است ۀبار نظری در  نمونه،در این دو 
 نویسد: آورده و می این روایت را از طریق امام باقر کتاب 

  ستیف إ  ذلاكفقتا  ل  لكتى إ   ،یقاف كت ن  ضت ان ،نا ی ُْا  ل  اكسماء ی َ بد 
 ؛عل . ْاف ابن عساكرن ل را ُرس 

صـدا کـرد کـه اسـم او رضـوان بـود هـیچ در روز جنگ بدر یـک منـادی از آسـمان 
 4شمشیری همانند ذوالفقار و هیچ جوانمردی همانند علی نیست.

                                                 
 .854، ص71، جدمشق ۀتاریخ مدینعلی،  عساکر، . ابن1

 .771، ص2ج ،البدای  والنهای ، اسماعیل، یقدمش ،کثیر  . ابن2
 .155، ص5، جهمان. 3

 .72، ص44. همان، ج4
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. مشـخص اکتفا کرده اسـت ،بودن این روایت عساکر مبنی بر مرسل او در اینجا به نقل ابن
کثیـر آن را تضـعیف  تنها سـندی کـه ابـن بودن نیست. معنی جعلی بودن به ست که مرسلا

کـه اگـر شـود  معلوم می 1روایتی هست که از طریق نمیر انصاری نقل شده است. ،کند می
 کرد. کثیر مخدو  بودند به آنها اشاره می ندیگر اسناد نیز از نظر اب

سـت ایـن روایـت را آورده و تبیـین اهشام  ابن ۀکه شرح سیر  الروض اننفدر  2سهیلی
ایـن  ،کثیـر ابـن نبـوی   ۀدر سـیر  3ت.بودن آن اشاره نکـرده اسـ به جعلی که درحالی کند؛ می

اما  ؛است آمدههشام  به نقل از ابنجا ذکر شده است. در یکی از آنها این روایت  8روایت در 
را حـذف کـرده محقـق کتـاب در پـاورقی تصـریح  «َ  َلَكى ِإ َّ علتى» سمت دوم آن یعنـیق

امـا در جـای  4؛ماند کثیـر را نمـی توسـط ابـن ،کند که علت حذف این قسمت از روایـت می
صور  کامل نقل شده است بـدون  این روایت به نقل از اهل سنن به ،دیگری از این کتاب

 قسـمتابن ابی الحدید در چند  5این روایت اشاره کرده باشد بودن   اینکه به جعلی یا ضعیف
بـودن آن  ی به جعلـی یـا ضـعیفا البالغه این روایت را ذکر کرده است و اشاره از شرح نهج
 7.نقل آن را به محدثین نسبت داده است ییجا  درحتی  6؛نکرده است

کنتز ، متقـی هنـدی در الكامل فتی التتاریخاثیر در  را ابن این فضیلت حضر  علی
 تتذکرة الخت ا ، سـبط ابـن جـوزی هـم در ذخائر العقبتیالدین طبری در  ، محبالعما 

 8.اند آورده
 9.ت را با ذکر اسناد آنها ذکر کـرده اسـتاین روای قسمت،در چند  المناقبخوارزمی در 

                                                 
 .541، ص45. همان، ج1

ث، لغت2 ر، محد  مه اندلس یاد کرده قرن ششم هجری است که از او به ۀبرجست شناس و نحوی   . مفس   .اند عنوان عال 

 .74، ص7، جنبن هشال الروض األنف في شرح السیرة النب ی . سهیلی، عبدالرحمن، 3

 .11، ص7، جالسیرة النب ی ، اسماعیل، ، دمشقیکثیر . ابن4

 .353، ص1. همان، ج5

الدین،  ی. ابن اب6  .854، ص41؛ ج817، ص47ج ؛843، ص44؛ ج841، ص3ج ؛81، ص4، جالبالغ  شرح نهجالحدید، عز 
 .428، ص45. همان، ج7

، 5، جکنز العما  في سنن األقت ا  واألفعتا بن حسام،  یعل ،یهند  ی؛ متق11، ص8، جالكامل في التاریخ، یاثیر، عل . ابن8
تتذکرة ؛ سـبط ابـن الجـوزی، یوسـف، 31، صذختائر العقبتی فتي مناقتب ذوی القربتیالدین، احمـد،  محب ی،؛ طبر 387ص

 .825، صالخ ا 

 .477 -438-755ص ،المناقب . خوارزمی، الموفق بن احمد،9
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فضـائل حضـر   وبـا ذکـر اسـناد ایـن روایـت آن را جـز فرائد الستمطینحموئی جوینی در 
 1.نقل کرده است علی

ضمن نقل اسناد و طـرق متعـدد ایـن روایـت، ادعـای اجمـاع علمـای  ،گنجی شافعی
 :نویسد این روایت را کرده و می ۀر حدیث دربا

ت  عتن  ايمع ائمة اكحدیث على نق   را اك  ء كابرا عن كابر،  زْْاه عاكیتا بحمتد اكلَّ
 ،پیشوایان علم حدیث بر نقل این قسمت داستان و روایـت 2؛اك م اكغفیر كما سقْاه

حمـد و سـساس پروردگـار را کـه بـه  .انـد اجماع کرده و بزرگان از یکـدیگر نقـل کرده
زیادی به ما رسـاند و مـا هـم از آن سـیراب  ۀترین وجه از طریق عد بهترین و عالی

 شدیم.
 3.عنوان شاهد مثال برای نفی و اثبا  ال آورده است این عبار  را به المستصفیغزالی در 

کـرده  اسـناد و مـدارک ایـن روایـت را احصـاتمـام علی امال البتررة الله خوئی در کتاب  آیت
 4است.

باطل و  ،بودن این روایت ر جعلی و درو ادعای اجماع ب ،با توجه به این اسناد و شواهد
عی در بـین شود. اگر واقعاا اجما بودن آن روشن می مدعی اجماع مبنی بر جعلی ییگو درو 

چـرا ایـن همـه محـدث و  .بودن این روایـت وجـود داشـته باشـد اهل حدیث مبنی بر درو 
انـد. شـاید در  ردهبـودن آن نک جعلیاند و اشاره به  علمای اهل سنت این روایت را نقل کرده

بـودن آن، آن هـم  ولی دلیل بر جعلـی ؛بین این روایا  و برخی از اسناد ضعیف بوده باشند
 باشد. اتفاق علمای حدیث نمی به

 مواخاب بودن حدیر   جعلی
 عقـد اخـو  بـین آن حضـر  و پیـامبر اکـرم یکی از فضائل متواتر امیرالمؤمنین

جریـان  منکـر ،را برنتافتـه و از اسـاس علـیتیمیه ایـن فضـیلت حضـر   اشد. ابنب می

                                                 
وی1  .858-852ص ،4ج ،فرائد السمطین، ابراهیم، یجوین ی. حم 

 .825، صطالب یبن أب یمناقب عل یکفای  الطالب ف، محمد بن یوسف،  یشافع ی. گنج2
 .838، صلمستصفیا. غزالی، محمد، 3

 .141-187، صعلی امال البررةابوالقاسم،  ،. خوئی4
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را فراتـر نهـاده و را باطـل دانسـته و حتـی پـا  بـارهدر ایـن  شدهمواخا  شده و احادیث وارد
گاهان به حدیث در این  ۀادعای اجماع هم  :نویسد نموده است. وی می خصوصآ

یث أن  را اكحدیث ُ ض ع عْد أ   اكحدیث،   یرأاب أحد ُن أ   اكمترلتة باكحتد
 1؛أن  ُ ض ع

کسـی از  هیچ .جعلـی و درو  اسـت ،نـزد اهـل حـدیث مواخـا  حـدیث همانا ایـن
 بودن آن شک و تردیدی ندارند. علیجعلمای حدیث در 

 نقد
کـار بـرده  ولی عبارتی به ،این حدیث مستقیماا ادعای اجماع نکرده ۀدربار تیمیه با اینکه  ابن

 ،بـه حـدیث از عالمـان   کسـی هیچ ،نـدک ادعـا میی کمتر از اجماع نـدارد. وی یکه بار معنا
نظـر و  اتفـاق   ،ایـن اسـت کـه همـه ،بودن آن ندارند. معنی این حرف جعلی ۀتردیدی دربار 

موردقبول علمای  ،تیمیه این حدیث اما برخالف ادعای ابن ؛بودن آن دارند اجماع بر جعلی
. در ادامـه بـه ذکـر اسـناد و کـرد ادعای تـواتر روایت، این ۀدربار  توان باشد و می حدیث می

 شود. مصادر حدیث پرداخته می
در حدیثی بـه  پیامبر» :عباس روایت کرده است  بن حنبل، در مسند  از ابن احمد 

شـعیب  «تو برادر و یار و همراه من هسـتی. 2؛: أنت أخی و صاحبیندفرمود امیرالمؤمنین
احمـد  3.صتحی  كغیتره اسـت: این روایت نوشـته ۀدربار  مسند احمداالرنوط یکی از محققین 

 4.اسْا ه صحی این روایت گفته است:  ۀنیز دربار  مسند احمددیگر محقق  ،محمد شاکر
 کند: ترمذی از عبدالله بن عمر نقل می

اكلت  آخیتَ  بین أصحاب  ل اء عل  أدُع عیْاه، لقافن یا  س ف اكل  آخى  س ف
ن أنَ أخ  ل  اكتدنیا اكل  ، لقاف ك   س فبین أصحاب  لكم أؤاخ بیْ  لبین أحد

 5؛لاآلخرة
                                                 

 .775، ص3، جمنهاج السن تیمیه، احمد،  . ابن1
 .125، ص7، جبن حنبل )الرسال (مسند احمد حنبل، احمد،  . ابن2
آن صـحیح  ۀواسـط هولی طرق دیگری دارد که صحیح هستند و این روایت نیـز بـ ؛. یعنی این روایت با این سند ضعیف هست3

 باشد. می

 .113، ص8، جمسند اإلمال أحمد بن حنبل )دارالحدیث(حنبل، احمد،  . ابن4

 .25، ص7، جسنن الترمذی. ترمذی، محمد، 5
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 ،بـا چشـمانی گریـان برادری ایجـاد کردنـد. علـی ،بین صحابه الله رسول
الله بین اصحابتان بـرادری برقـرار  : یا رسولفرمودند ند ورسید خدمت پیامبر

بـرادر مـن تـو : برادر نکردید، پیامبر فرمودند ،کسی را با من که هیچ درحالی ؛کردید
 در دنیا و آخر  هستی.

و  و سیوطی و بغـوی صحیح مسلمشارح  ،ترمذی این حدیث را حسن دانسته است. نووی
 1.اند کثیر نیز این روایت را از ترمذی نقل کرده و ابنالدین طبری  محب

 :ندا آورده فضائل الصحابه، احمد حنبل در المستدرکحاکم نیشابوری در 
عمـر و علـی بـن  ،رادری ایجـاد کردنـد و تنهـا ابـوبکربین صحابه ب الله رسول

ابوبکر برادری ایجاد کردند و  و بین عمر الله باقی ماندند. رسول طالب ابی
تو برادر من هستی و مـن  ؛، وأنا أخوكیأنت أخفرمودند:  طالب به علی بن ابی

 2برادر تو.
 نویسد: می حضر  علی ۀاثیر دربار  ابن

اكل  علی  لسلم ُرأین، لإن  س ف اكل  صلى اكل  علیت  لستلم لآخاه  س ف اكل  صلى 
آخى بین اكمهايرین، ثم آخى بین اكمهايرین لاصنصا  بتد اكه رة، لْتاف كتلت  لت  

 3؛ك  لاحدة ُْهان أنَ أخ  ل  اكدنیا لاآلخرة
او را بـه  و داماد او اسـت و دو بـار رسـول خـدا برادر رسول خدا علی

بـین بـار دیگـر بعـد از هجـر  ن و ابار میان مهاجر  یشان یکچون ا ؛برادری برگزید
 یــک از ایــن دو بــار بــه علــی مهــاجرین و انصــار ایجــاد بــرادری کــرد و در هــر

 .برادر من هستی ،: تو در دنیا و آخر ندفرمود
ایجاد برادری کرد بـه  ،بین اصحاب پیامبر  وقتی»نویسد:  حجر عسقالنی نیز می ابن 

 4.«تو برادر من هستی ند،فرمود علی
نصار و عقد اخو  بست و سسس بین ا ،بین انصار پیامبر»نویسد:  عبدالبر می ابن

تو برادر من در دنیا و گفت:  می ها به علیناییک از  در هر .مهاجرین برادری ایجاد کرد
                                                 

؛ 478، صتتاریخ الخلفتاءالـدین،  سـیوطی، جـالل ؛131ص، 4ج ،تهذیب األسماء واللغات، تهتذیب انستماء، ییحی ،ی. نوو 1
؛ 481، ص7، ج، الریاض النضرة فتي مناقتب العشترةالدین، احمد محب ی،؛ طبر 437، ص1ج ،مصابیح السن ، حسین، یبغو 
 .73، ص44، جالبدای  والنهای کثیر، اسماعیل،  ابن

 .45، ص7، جالمستدرک علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، محمد، 513، ص8، جفضائل الصحابهحنبل، احمد،  . ابن2

 .23، ص1، جأسد الغاب  في معرف  الصحاب اثیر، علی،  . ابن3

 (.171، ص1، جانصابه فی تمییز الصحابه، حجر ابنعسقالنی، ). «بین أصحابه قال له: أنت أخي ولما آخی النبي  ». 4
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 1.«اخو  برقرار نمود بین خود و علی پیامبر .آخر  هستی
 مواخا  پیامبر ۀاحادیث زیادی دربار »: نویسد می ،هشرح م اهب اللدنیزرقانی در 

وارد شده و ترمذی آن را نقل کرده و حسن دانسـته و حـاکم نیشـابوری  با حضر  علی
  2«نیز آن را نقل کرده و صحیح دانسته است.

 در با حضر  علـی جریان پیمان برادری پیامبر ،بنابراین باوجود این همه نقل
هیچ شـک و تردیـدی در صـحت ایـن جریـان  ،تیمیه منابع اهل سنت برخالف ادعای ابن

 ماند. باقی نمی

 «من بعدیؤانت ولیی فی کل م» بودن حدیر   جعلیادعای 
گاهـان  یآرا اتفاق بـه «انَ لكیى لى ك  ُؤُن بتتدی» تیمیه مدعی هست که حدیث   ابن آ

 3جعلی و درو  هست. ،به حدیث

 نقد
حجـر نیـز سـند  ابن 5.کند توصیف می 4روایت را نقل کرده و آن را حسن غریبترمذی این 

احمد بن حنبـل در مسـند  و نیـز در  6.ترمذی برای نقل این روایت را قوی دانسته است
این  ،المستدرکحاکم نیشابوری در  7.این روایت را نقل کرده است ،کتاب فضائل الصحابه

ایـن  ۀو ذهبـی دربـار  سـلم صـحیح دانسـته اسـتحدیث را ذکر کرده و آن را طبق شرط م
وی در جای دیگری نیز ایـن قسـمت از روایـت را نقـل کـرده و  8.روایت سکو  کرده است

                                                 
 .4511، ص7، جانستیعاب في معرف  األصحابالبر، یوسف،  عبد بن. ا1
 .414، ص8، جعلی الم اهب اللدنی  بالمنح المحمدی  یشرح الزرقان. الزرقانی، محمد، 2

، 5، جمنهتاج الستن تیمیـه، احمـد،  ابـن). «فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحـدیث ؛أنت ولیي في کل مؤمن بعدي. »3
 (.75ص

احادیث حسـن قـرار  ۀولی برای متن حدیث شواهدی وجود دارد که آن را در زمز ؛یعنی این روایت از این طریق غریب هست. 4
 است.  داده

، سنن الترمتذیترمذی، محمد، ). «ان علیا منی و انا منه و هو ولی وهو ولي کل مؤمن من بعدي. هذا حدیث حسن غریب». 5
 (.37، ص7ج

رمذي  بإسن6 ، عن عمران بن حصین في قصة قال فیها: قال رسول. وأخرج الت  ه اد قوي  ! إن  علیـا اللَّ : ما تریدون من علي 
، وهو ولي  کل  مؤمن بعدي ي وأنا من علي   (.172، ص1، جاإلصاب  في تمییز الصحاب ، حجر ابن، یعسقالن) «.من 

 .451، ص77، ج (مسند احمد )الرسال، ان؛ هم755، ص8، جفضائل الصحاب حنبل، احمد،  . ابن7

 .441، ص7، جالمستدرک علی الصحیحیننیشابوری، محمد،  حاکم .8
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حبان نیز در صحیح خود این روایت را نقل کرده  ابن 1ذهبی نیز آن را صحیح دانسته است.
غیراز جعفـر بـن  بهو شعیب األرنؤوط محقق کتاب نیز سند آن را قوی دانسته که رجال آن 

نسـائی ایـن روایـت را در  2.دانـد باشد، از رجـال شـیخین می سلیمان که از رجال مسلم می
 3.آورده است فضائل الصحابه

این روایت را چند بار در مباحث مربوط به فضائل حضر   ،البدای  و النهای کثیر در  ابن
 .رده باشدبودن آن اشاره ک به جعلی بدون اینکه 4،نقل کرده است علی

تصـریح بـه صـحت  ،آورده است. محقق کتاب السن این روایت را در  5،ابن ابی عاصم
البـانی ضـمن  6.علی شرط مسلم از ثقـا  هسـتند ،نویسد: روا  این حدیث آن کرده و می

همچنـین وی  .دانـد بررسی این روایت به صـحت آن تصـریح کـرده و رجـال آن را ثقـه می
شاهدی برای تأییـد ایـن  ،توسط اجلح الکندی نقل شده استکه  را طریق دیگر این روایت
 7.روایت ذکر کرده است

سوی بزرگان و محدثان اهل سنت و تصریح برخی با توجه به نقل این حدیث از  بنابراین
بـودن  چطور ادعای اجماع مبنی بر جعلـی تیمیه صحت آن، معلوم نیست که ابن از آنها به

 آن را دارد.

 ان فاطمة احصنت فرجها روایت  بودن  کذبادعای 
ق اهـل معرفـت بـه حـدیث مبنـی بـر تیمیه، ادعای اتفا ی ابنییکی دیگر از اجماعا  ادعا

یكها على اكْا » بودن حدیث   کذب  9.باشد می 8«إن لاطمة أحصَْ لريها لحرَ اكل  ذ 
                                                 

 .417، ص7. همان، ج1

 .731، ص45، جحبان تقریب صحیح ابن یاإلحسان فحبان، محمد،  . ابن2

 .41، صفضائل الصحاب . نسائی، احمد، 3

 .724، ص3، جالبدای  و النهای یر، اسماعیل، ثک . ابن4

 شناس اهل سنت بود. عاصم از علمای حدیث یبابکر بن  بوااحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشیباني،  .5
 .555، ص4، جکتاب السن . ابن ابی عاصم، عمرو، 6

 .874، ص5، جسلسل  األحادیث الصحیح  وشيء من فقهها وف ائدهاالبانی، محمد،  7

 .او را بر آت  حرام کرد ۀپس خداوند ذری ؛عفت خود را حفظ کرد . همانا فاطمه8
، منهاج السن تیمیه، احمد،  ابن). «عن فاطمة هو کذب باتفاق أهل المعرفة بالحدیث والحدیث الذي ذکره عن النبي». 9
 (.78، ص1ج
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 نقد
ت در کتـب این روایت وجود نـدارد. ایـن روایـ ۀتیمیه چنین اتفاقی دربار  عای ابنبرخالف اد

نقـل شـده و نهایـت  ،اند تیمیه و نیز در آثـاری کـه بعـد از او تـألیف شـده حدیثی قبل از ابن
باشد. ایـن حـدیث را  این است که حدیث ضعیف می ،این گفته شده است ۀچیزی که دربار 

، ایـن طبرانی در مقام بیان مناقـب حضـر  فاطمـه 1است. بزار در مسند  نقل کرده
 .نقـل کـرده و سـند آن را صـحیح دانسـته اسـت ،این روایت را حاکم 2.روایت را آورده است

کـه  عللدار قطنی در کتاب  3.ولی تکذیب نکرده است ،ذهبی این روایت را ضعیف دانسته
ولـی  ،ایـن روایـت را نقـل کـرده ،کنـد بر احادیث را بررسی می شدهایرادا  و اشکاال  وارد

در  قطنـی بایـد ،تیمیـه درسـت بـود دعـای ابن. اگـر ا4اسـت  بودن آن نکرده اشاره به کذب
بـودن آنهـا  در برخـی روایـا  بـه کـذب که چنان ؛کرد بودن روایت می کتاب  اشاره به کذب

فضـائل مخصـوص  ورا جـز ایـن فضـیلت فضتائل الخلفتانعیم در  ابـی 5.اشاره کرده اسـت
شـاهین  ابن و 7تاریخ دمشتقعساکر در  همچنین ابن 6.نقل کرده است حضر  فاطمه

فضائل فاطمهکه از حفاظ حدیث بود در کتاب 
 اند. این روایت را آورده 8

هم کـه در آنهـا نقـل  را صالحی شامی عالوه بر اینکه این روایت را نقل کرده، منابعی 
طبرانی این روایت را با سندی نقـل کـرده کـه رجـال  »نویسد:   شده شمرده است. وی می

ستْده »کنـد:  این حدیث چنـین بیـان می ۀر خود  را دربار نظ وی درنهایت «ثقه هستند.
روایت قریب به حسن هست و حکـم بـه  سند 9؛ْریب ُن اكحسن لاكحلم علی  باك ضع خطي

                                                 
 .887، ص5، جمسند البزار. بزار، احمد، 1

 .157، ص88، جالمعجم الكبیر. طبرانی، سلیمان، 2

حـاکم نیشـابوری، ) «.هذا حدیث صـحیح اإلسـناد ولـم یخرجـاه ؛أحصنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار إن فاطمة. »3
 (.475، ص7، جالمستدرك علی الصحیحینمحمد، 

 .75، ص5، جالعلل ال اردة في األحادیث النب ی . دار قطنی، علی، 4
 .717، ص5. همان، ج5

 .481، صفضائل الخلفاء، احمد، ینعیم اصبهان . ابو6

 .431، ص41، جدمشق مدینۀ تاریخعساکر، علی،  . ابن7
 .87، صالله شاهین، عمر، فضائل فاطمة بنت رسول . ابن8

 .55، ص44، جسبل الهدی والرشاد، في سیرة خیر العباد، محمد، یالشام ی. الصالح9
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 «باشد. جعلی بودن آن خطا می
بـودن ایـن  شناسان بر کذب اتفاق حدیث ،این روایت ۀدربار  شده با توجه به مطالب ارائه

 باشد. مردود می ،روایت

 توسط جابر به امام باقر بودن ابالغ سالم کیامبر دروغادعای 
به ایشان توسط جابر بـن عبداللـه  ابال  سالم رسول خدا یکی از فضائل امام باقر

این جریان جعلـی  ،کند که از نظر اهل علم به حدیث تیمیه ادعا می اما ابن ؛انصاری هست
 1باشد. و درو  می

 نقد
 آورده است: سطومعجم ان طبرانی در 

حدثْا ُحمد بن عبداكل  اكحضرُ  ْافن نا س ید بن ستید ْافن ثْا ُفض  بن صاك ، 
عن أبان بن أغلب، عن أب  يتفر ُحمد بن علت  بتن حستین ْتافن أأتان  يتابر بتن 
عبداكل ، لأنا ل  اكلكاب، لقافن اكشف عن بطْ ، للشفَ عن بطْت ، لقبلت ، ثتم 

 2؛علی  اكسالَ أُرن  أن أْرأ اكل  ْافن إن  س ف
 ؛جعفر محمــد بــن علــی بــن حســین گفــت: جــابر بــن عبداللــه پــی  مــن آمــدوابــ

مـن خواسـت تـا لباسـم را بـاالبرده و  زا و که من در بـین نویسـندگان بـودم درحالی
بـه مـن  سـسس گفـت: همانـا رسـول خـدا ؛شکمم نمایان شد آنجا را بوسـید
 دستور داد که بر تو سالم برسانم.

تتاریخ عسـاکر در کتـاب  ابن 3.نیـز ایـن روایـت را آورده اسـت اعتالل النتبالءسیر ذهبی در 
را بـه  سالم پیـامبر ،روایت نقل کرده است که در آنها تصریح شده که جابر 1 ،دمشق

نیـز بـه ایـن جریـان  ال افی بال فیتاتصفدی هم در کتاب  4.ابال  کرده است امام باقر

                                                 
منهتاج تیمیه، احمد،  ابن) .«السالم هو من الموضوعا  عند أهل العلم بالحدیث ... وکذله حدیث تبلیغ جابر له امام باقر 1

 (.54ص ،1، جالسن 
 .41، ص7، جمعجم انوسط. طبرانی، سلیمان، 2
 .151، ص1، جسیر أعالل النبالء، محمد بن احمد، ی. ذهب3

 .835-837، ص51، جدمشق مدینۀ تاریخعساکر، علی،  . ابن4
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جریـان ابـال  سـالم رسـول  ،عی ن انخبتارکتاب  قتیبه دینوری در ابن 1.اشاره کرده است
 ،تـاریخی ۀنیز بـه ایـن واقعـ تاریخ یعق بیدر  2است. را نقل کرده به امام باقر خدا

ــان ســالم 4،مجمتتع الزوائتتدهیثمــی در  3.اشــاره شــده اســت رســاندن جــابر از طــرف  جری
 اند. را نقل کرده به امام باقر پیامبر

  یری نتیجه
اتفـاق و  ،تیمیـه شد این است که بـرخالف ادعـای ابـن این تحقیق حاصلای که از  نتیجه

زیـادی از  ۀبلکـه عـد ؛وجود ندارد بودن این دسته از روایا  مبنی بر جعلی و درو  اجماعی
ولـی بـه  ؛انـد ایـن روایـا  را نقـل کرده ،علمای اهل سنت در متون حدیثی و تاریخی خود

یتی نزد محدث یا مورخی جعلی و درو  باشد نقل آن اند. اگر روا بودن آن اشاره نکرده جعلی
بـودن  بـودن آن نشـانگر مقبـول م اشاره به جعلی و حتی ضـعیفدر مقام بیان فضائل و عد

همگـی در منـابع تـاریخی و  ،باشد. احادیـث موردبحـث در ایـن تحقیـق روایت نزد وی می
لذا ادعـای  ؛اند شده حدیثی اهل سنت وجود دارند و حتی برخی از آنها به طرق متعدد نقل

تحقیقـا  شایسـته اسـت در  باشـد. بـودن آنهـا ادعـای بـاطلی می مبنی بـر جعلـی ،اجماع
 .شود  بررسی ،تیمیه در موضوعا  و مباحث مختلف ابن ی  یسایر اجماعا  ادعا ،دیگری

  

                                                 
 .33، ص1، جبال فیات یال اف، خلیل، ی. صفد 1
 .748، ص4، جعی ن انخباردینوری، عبدالله،  ،قتیبه . ابن2

 .785، ص8ج ،تاریخ یعق بی. یعقوبی، احمد، 3

 .88، ص45، جمجمع الزوائد ومنبع الف ائد. هیثمی، علی، 4
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دارالکتب العلمیه، چـاپ  بیرو : ،دالئل النبو  ومعرفة أحوال صاحب الشریعةبیهقی، احمد،  .78
 ق.4155 ،اول

دار الغـرب اإلســالمی،  بیــرو : ، تحقیـق: بشــار عـواد معـروف،ساانن الترماذید، ترمـذی، محمـ .77
 م.4112

دار  بیـرو : محمد بن عاشـور، ی، تحقیق: أبالکشف والبیان عن تفسیر القرآنحمد، ا، یثعلب .71
 ق.4188إحیاء التراث العربي، 

مکتبـة  حلـب: بـو غـدة،ا، تحقیـق: عبـدالفتاح توجیه النظر إلی أصاول األثارالجزائری، طاهر،  .75
 ق.4147 المطبوعا  اإلسالمیة،

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فای االیااب النازلاة فای اهال البیات یدالله، حسکانی، عب .77
 ق.4174سسه االعلمی للمطبوعا ، ؤمبیرو : باقر محمودی، : محمدرجمه، تعلیهم السالم

دار  قـاهره: ، تحقیـق: جماعـة مـن العلمـاء،دفع الشبه عن الرسول والرساالةحصنی، ابوبکر،  .73
 ق.4142 ،احیاء الکتاب العربی، چاپ دوم

وی .72 فرائاد السامطین فاي فضاائل المرتضای و البتاول و السابطین و ، ابراهیم، یجوین یحم 
 ق.4155چاپ اول، مؤسسة المحمود، بیرو : ، األئمة من هریتهم

 تا. چاپ دوم، بیالنشر االسالمي،  مؤسسة قم: ،المناقبخوارزمی، الموفق بن احمد،  .71

چـاپ چهـارم  ام،یـخ :جـا ی، بـاخبار افراد بشر یف ریالس بیحب خیتار  ن،یالد اثیغ ر،یخواند م .15
4725 . 

 تا. بیدار الهدی،  جا: بی ،علی امام البرر خوئی، ابوالقاسم،  .14
 ،یالله السلف الرحمن زین ، تحقیق: محفوظالعلل الوارد  في األحادیر النبویةدار قطنی، علی،  .18

 ق.4155دار طیبه،  ریاض:
، تحقیـق: مجموعـة مـن المحققـین بإشـراف الشـیخ شـعیب سیر أعاالم النابالءد، ، محمیذهب .17

 ق.4155مؤسسة الرسالة، بیرو : األرناؤوط، 
 الطیـب، ، تحقیـق: أسـعد محمـدتفسیر القرآن العظیم البان أباي حااتمحاتم،  یبا، ابن یاز ر  .11

 ق.4141وم، ، چاپ سمکتبة نزار مصطفی الباز سعودی:

 ق.4185م، لتراث العربي، چاپ سواء ادار إحی بیرو : ،مفاتیح الغیبد، ، محمیراز  .15

دار الکتـب  جـا: بی ،شرح الزرقاني علی المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیاةزرقانی، محمد،  .17
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 .ق4143 ،العلمیة، چاپ اول
دار الکتــاب العربــي،  بیــرو : ،الکشاااف عاان حقااائق غااوام  التنزیاالزمخشــری، محمــود،  .13

 ق.4153
ف بتذکر  خاواص األماة فاي خصاائ  تذکر  الخواص المعرو، یوسف، یالجوز  سبط ابن .12

 ق.4181مکتبة الثقافة الدینیة،  جا: بی ، تحقیق: عامر النجار،األئمة
، تحقیـق: عمـر الروض األنف في شرح السیر  النبویاة البان هشاامسهیلی، عبدالرحمن،  .11

 ق.4184 ،دار إحیاء التراث العربي، چاپ اول بیرو : ،یعبدالسالم السالم
مکتبـة نـزار مصـطفی  جـا: بی ، تحقیق: حمـدي الـدمردا ،تاریخ الخلفاءسیوطی، عبدالرحمن،  .55

 ق.4185 ،الباز، چاپ اول
قتیبة نظر محمـد ، تحقیق: أبوتدریب الراوي في شرح تقریب النواويسیوطی، عبدالرحمن،  .54

 تا. بیدار طیبة، جا:  بیالفاریابي، 

 تا. یبدار الفکر،  بیرو : ،الدر المنثور في التفسیر بالمنثورالرحمن، سیوطی، عبد .58
 ق.4141ل، ، چاپ او دار الکلم الطیب؛ دار ابن کثیر :بیرو  ؛دمشق ،فتح القدیر، محمد، یشوکان .57
، فاي سایر  خیار العبااد، وهکار فضاائله سبل الهادی والرشاادد، شامی، محمالالصالحی  .51

علـی  ؛، تحقیق: عـادل أحمـد عبـد الموجـودوأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد
 ق.4141دار الکتب العلمیة،  بیرو : محمد معوض،

دار إحیـاء  بیـرو : مصـطفی، ی، تحقیق: أحمـد األرنـاؤوط وترکـالوافي بالوفیابصفدی، خلیل،  .55
 ق.4185التراث، 

 جـا: بی ، تحقیق: أحمـد محمـد شـاکر،جامع البیان في تنویل القرآند، محم ،جریر ابن ،طبری .57
 ق.4185مؤسسة الرسالة، 

دار التـراث،  بیـرو : ،تاریخ الرسل والملاو  وصالة تااریخ الطبارید، محم، جریر طبری، ابن .53
 ق.4723م، دوچاپ 

دار الکتب المصریة،  جا: بی ،هخائر العقبی في مناقب هوی القربیاحمد،  ،الدین محب ،یطبر  .52
 ق.4757

علـی ؛ الموجـود، تحقیـق: عـادل أحمـد عبـد اإلصابة في تمییاز الصاحابة، حجر ابن، یعسقالن .51
 ق.4145ل، او دار الکتب العلمیة، چاپ بیرو :  حمد معوض،م

، تحقیـق: نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهال األثار، حجر ابن، یعسقالن .75
 ق.4188 ل،او مطبعة سفیر بالریاض، چاپ  ریاض: الله الرحیلي، عبدالله بن ضیف

لکتـب العلمیـة، دار ا جـا: یب ،ی، تحقیق: محمد عبدالسالم عبدالشـافالمستصفید، ، محمیغزال .74
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 ق.4147ل، چاپ او 
: رجمــهت، العلاام علاای  فااتح الملااک العلاای بصااحة حاادیر باااب مدینااةغمــاری، احمــد،  .78

 تا. بی، منینؤالممکتبة االمام امیر  اصفهان: هادی امینی،محمد

، تحقیـق: َعبداللـه بـن فاتح البیاان فاي مقاصاد القارآنالقنوجی، محمد صدیق حسـن خـان،  .77
 ق.4148، نا بیرو : بی، یاألنَصار إبراهیم 

دار  جـا: بی ،کفایة الطالب في مناقب علاي بان أباي طالاب، محمد بن یوسف، یشافعی گنج .71
 تا. ، بیإحیاء تراث أهل البیت

وصـفوة  یحیـان ی، تحقیـق: بکـر کنز العمال في سانن األقاوال واألفعاالمتقی هندی، علی،  .75
 ق.4154مؤسسة الرسالة،  جا: بی السقا،

مؤسسـة  بیـرو : بشار عواد معروف، ، تحقیق:تهذیب الکمال في أسماء الرجالوسف، مزی، ی .77
 ق.4155ل، چاپ او الرسالة، 

 ق.4155 ،دار الکتب العلمیة، چاپ اولبیرو : ، فضائل الصحابةنسائی، احمد،  .73

 تا. یبدار الکتب العلمیة،  بیرو : ،تهذیب األسماء واللغاب، ی، یحیینوو  .72
 ، تحقیـق: شـیخ زکریـا عمیـرا ،غرائب القرآن ورغائب الفرقانحسن،  ،الدین ظامن ،ینیشابور  .71

 ق.4147ل، چاپ او دار الکتب العلمیة،  بیرو :

مکتبـة  قـاهره: الـدین القدسـي، : حسـام، تحقیـقمجمع الزوائاد ومنباع الفوائادهیثمی، علی،  .35
 ق.4141القدسی، 

 تا. بیدار صادر،  جا: بی ،تاریخ یعقوبییعقوبی، احمد،  .34

 

 
 

 

 


