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۲۶2

 وفصلن مدحدیثپژوهی،س لنهم،شم رههفدهم،به روت بان 139۶

طرح مسئله
یکی از روایات مشهور که در بسیاری از آثار روایی و تفسیرى اهل سنتت نلنل شنده،
روایتی از ابوهریره بهنللاز رسول خدا است که ایشان فرمود :حضنرت ابنراهیم
بتپرستان از او پرسیدند بتهایشان را که شکسته است ،ابراهیم ففت« :قال بَا فعَلا
كبیرُهمْ هذا فسْئلُوهمْ إِن كلنُوا ینطِقُون»(انبیاء36 :؛ [نه] بلکه آن را ایر بزرگ ترشان کرده اسنت،
افر سخر مىفویتد از آنها بپرسنید) و آن ا که ففت« :فقل إِنِّا سَاقیم»(صنافات98 :؛ منر

بیمارم) و سخر حضرت ابراهیم که ساره همسرش را خواهر خویش معرفنی کنرد
باتوجهبه تعدد نلل ایر روایت در میراث روایی و تفسیرى اهل ستت و نیز تعارض آن
با عصمت حضرت ابراهیم ،بررسی و ارزیابی ایر روایت امنری رنروری بنهنظنر
مى رسد دربارۀ پیشیتۀ ایر پنووهش ففتتنی اسنت کنه تناکتون پووهشنی بنهصنورت
تکنگاری درخصوص ایر رواینت کنه سنتد و ماتنوای آن بنهصنورت تخصصنی و
۱

بهتفصیل بررسی شود ،سامان نیافته است
در ابتدا به جایگاه نلل ایر روایت در آثار روایی و تفسیرى متلدم اهل ستت اشناره
مىکتیم
 .1منابع و جوامع روایی
در میان متلدمان صتعانی(د 1۱۱ق) در کتاب تفسیر اللنرآن ،اینر رواینت را بنه قرین
معمر از ایوب از ابرسیریر از ابوهریره ایرفونه نلل کرده است :ابراهیم و ساره از شهر
یکی از پادشاهان جبار عبور مىکردند که خبر آن دو به آن پادشاه رسید ،پادشاه ابراهیم
را فراخواند و به او ففت :ایر زن همراه تو کیست؟ ابراهیم ففت :خنواهر منر اسنت
ابوهریره فوید« :لم یکذب إبراهیم قط إال ثنثث منرات منرتیر فنی اهلل و واحند فنی
امرأته قوله إِنِّی سَلیمٌ و قوله بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا و قوله لل بار فی امرأته هنی أختنی »
هتگامی که ابراهیم از پیش پادشاه به نزد ساره بازفشت به او ففت :پادشاه دربارۀ تو از
مر پرسید و مر به او ففتم که تو خواهر مر هستی ،چراکه تو خواهر مر در دیر خندا
هستی پس افر از تو پرسید به او بگو کنه خنواهر منر هسنتی پنس پادشناه سناره را
فراخواند هتگامی که ساره بنر وی وارد شند از خداونند خواسنت کنه پادشناه را از او
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بازدارد ،ایوب فوید :پادشاه عزم خویش را جزم نمود که ساره را بگیرد ،پادشاه سه بنار
تثش نمود و در هر سه بار ساره از خداوند مىخواست که پادشاه را از وی بنازدارد و
خداوند او را از شر وی نگه داشت و درنهاینت پادشناه موفن نشند سناره را از کنا

بر حمید ابوسفیان عبدی از معمر از ایوب از ابرسیریر) از ابوهریره نلل کنرده اسنت
(ابرسعد۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص1۱ن )11پس از وی ،احمد برحتبل(د 11۱ق) ایر رواینت
را با ملداری اختثف در الفاظ آن نلل کرده اسنت (احمد ،بنىتنا ،ج ،1ص116ن)111
مادثان دیگری نیز ایر روایت را به قری خویش نلل کردهاند (بخاری۱11۱ ،ق ،ج،1
ص۱۱1؛ نیشابوری ،بىتا ،ج ،7ص89ن88؛ ابنوداود۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص186؛ ابنرقتیبنه،
بىتا [ب] ،ص۱33؛ ترمذی۱116 ،ق ،ج ،3ص1؛ نسائی۱619 ،ق ،ج ،3ص 89و همو،
بیتا ،ص78ن 91و به قری دیگر در نسائی ،بیتا ،ص91ن9۱؛ موصنلى۱117 ،ق ،ج،۱1
ص113ن119؛ قبنننری۱1۱1 ،ق ،ج ،۱7ص 6۱و ج ،16ص13؛ همنننو۱697 ،ق ،ج،۱
ص113ن117؛ ابرحبنان۱1۱1 ،ق ،ج ،۱6ص13ن17؛ قبراننی۱1۱3 ،ق ،ج ،۱ص18۱؛
همو۱1۱7 ،ق ،ج ،1ص91؛ عبداهلل بر حبان۱1۱1 ،ق ،ج ،1ص۱11؛ حافظ اصنفهانی،
۱861م ،ج ،۱ص6۱9؛ بیهلننی ،بننىتننا ،ج ،7ص 633و ج ،۱1ص۱89؛ همننو۱1۱7 ،ق،
ص)1۱8
2ـ ارزیابىحدیث
ارزیابی ایر حدیث متوط به بررسىستدی و ماتنوایی آن اسنت کنه در ینل از ابعناد
فونافون به ایر مهم مىپردازیم:
2ـ .1نقد سندی

بررسی در استاد ایر روایت نشان مىدهد که:
2ـ1ـ .1تفرّد روایت ابوهریره
ایر روایت به قرق متعدد از ابرسیریر از ابوهریره یا از عبدالرحمر اعرج از ابنوهریره

و در یک مورد از مسیب بر رافع از ابوهریره نلل شده است برایراساس ابنوهریره در
نلل ایر روایت متفرد است
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برفرداندند و به سوی ابراهیم بازفشت (صتعانی۱1۱1 ،ق ،ج ،6ص63ن )63ابرسنعد(د
161ق) نیز در الطبلات الکبرى ایر روایت را با اختثف اندکی به قری خویش(مامد
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2ـ1ـ .2اضطراب در سند

بررسی بیشتر در استاد ایر روایت نشان مىدهند کنه در مینان صناحبان آثنار منذکور،
صتعانی(د 1۱۱ق) و ابرسعد(د 161ق) ایر روایت را بنهصنورت حندیث موقنوف از

دومیر متبع خود بهصورت موقوف از ابوهریره نللشنده و هرفنز بنه رسنول خندا
نسبت داده نشده است؛ لذا بهعبارت دقی تنر نمنىتنوان آن را سنخر رسنول خندا
به شمار آورد براساس ایر دو متبع متلدم وی در ملام نللحدیث نبنوده بلکنه دیندفاه
اجتهادی خویش را دربارۀ آن آینات بینان کنرده اسنت اینر رواینت در متنابع بعندی
بهصورت روایت از رسول خدا نلل شده است
اما پس از ایشان احمد بنر حتبنل(د 11۱ق) ،مسنلم نیشنابوری(د 13۱ق) ،ابنوداود
س ستانی(د 173ق) ،ابرقتیبه(د 173ق)(به صورت مرسل) ،ترمذی(د 178ق) ،نسائی(د
616ق) ،ابویعلى موصلی(د 617ق) ،ابرحبان(د 631ق) ،قبرانی(د 631ق) ،عبنداهلل بنر
حبان(د 638ق) و حافظ اصفهانی(د 161ق) ایر روایت را به قری خویش از ابوهریره
از رسول خدا نلل کردهاند(نک :احمد ،بىتا ،ج ،1ص116ن111؛ مسلم ،بنىتنا ،ج،7
ص89ن88؛ ابوداود۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص186؛ ابنرقتیبنه ،بنىتنا [ب] ،ص۱33؛ ترمنذی،
۱116ق ،ج ،3ص1؛ نسائی۱619 ،ق ،ج ،3ص89؛ همو ،بنیتنا ،ص78ن9۱؛ موصنلی،
۱117ق ،ج ،۱1ص113ن119؛ ابرحبان۱1۱1 ،ق ،ج ،۱6ص13ن17؛ قبراننی۱1۱3 ،ق،
ج ،۱ص18۱؛ همو۱1۱7 ،ق ،ج ،1ص91؛ عبنداهلل بنر حبنان۱1۱1 ،ق ،ج ،1ص۱11؛
حافظ اصفهانی۱861 ،م ،ج ،۱ص)6۱9
در ایر میان ،تتها بخاری(د 133ق) ،قبری(د 6۱1ق) و بیهلی(د 139ق) ایر روایت
را به هر دو صورت ،فاه بهصنورت موقنوف از ابنوهریره و فناه بنهصنورت مسنتد از
ابوهریره از رسول خدا نلل کردهانند(نک :بخناری۱11۱ ،ق ،ج ،1ص۱۱1؛ قبنری،
۱1۱1ق ،ج ،۱7ص 6۱و  ،16ص13؛ همو۱697 ،ق ،ج ،۱ص113ن117؛ بیهلی ،بىتنا،
ج ،7ص 633و ج ،۱1ص۱89؛ همو۱1۱7 ،ق ،ص )1۱8البته قبری در یک مورد ،اینر
روایت را به قری خویش بهناو ملطوع از مامد بنر سنیریر نینز نلنل کنرده اسنت
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(قبری۱697 ،ق ،ج ،۱ص )117لذا ارطراب در ستد ایر روایت بهخوبی دیده مىشود
برایراساس از حیث اتصال ستد ،تردید جدی در انتساب ایر روایت به رسول خندا
وجود دارد

قرق اهل ستت نلل شده است و بر فرض اثبات وثاقت همۀ راویان آن که امری دشوار
بهنظر مىرسد ،در شمار روایات موث قرار مىفینرد از سنوی دیگنر ،باتوجنهبنه آثنار
رجالی امامیه ،تعدادی از راویان قرق آن م هول هستتد؛ لذا وثاقت آنها در نظر امامینه
احراز نشده است حتی فخر رازی در تفسیرش در عبارت «الشک أن صون إبراهیم
عر الکذب أولى مر صون قائفة مر الم اهینل عنر الکنذب» بندون تردیند صنیانت
ابراهیم از درو اولنی از صنیانت فروهنی از م اهینل از درو اسنت(فخر رازی،
۱111ق ،ج ،۱9ص )116که در ادامۀ نلد خویش بر ایر حدیث ،بنهصنورت کلنی بنه
م هول بودن دستهای از راویان سلسلهستد آن اشاره کرده اسنت آینتاهلل خنویی نینز
روایات مذکور را دارای رعف ستدی و جهالت راوی کر کرده است (خویی ،بنىتنا،
ج ،۱ص )111از سوی دیگر ،برخی راویان سلسلهسنتد اینر حندیث در آثنار رجنالی
امامیه کر نشدهاند لذا از ایر حیث در زمرۀ م اهیل بهشمار مىرود؛ لنیکر باتوجنهبنه
توثی برخی از ایر راویان در آثار رجالی اهل ستت باتوجهبه عامىبودن همۀ راویان آن
در صورت ثبوت توثی ایشان ،در شمار روایات موث بهشمار منىرود در ایت نا تتهنا
دربارۀ ابوهریره که در نلل ایر روایت متفرد است ،مطالبی بیان مىشود:
2ـ1ـ3ـ .1در نگاه اهل سنت

بررسی در آثار روایی و رجالی اهل ستت ،بیانگر وجود دو نوع دیدفاه دربارۀ ورعیت
ابوهریره است که در ادامه بیان مىشود:
الف هبی(د 719ق) در تذکر الافاظ ،از او با عتوان «حافظ ،فلیه ،صاابی رسنول
خدا و از فت یتههای علم و از کبار ائمنۀ فتنوى و بنا جثلنت ،عبنادت و توارنع»
( هبی ،بىتا ،ج ،۱ص61ن )66و در سیر أعثم التبثء نینز از او بنه «امنام فلینه م تهند

حافظ ،صاابی رسول خدا و سید الافاظ االثبات» تعبیر کرده است (همو۱1۱6 ،ق،
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2ـ1ـ .3ضعف و جهالت راویان
از حیث وثاقت یا عدم وثاقت راویان ،باید به ایر نکته توجه کنرد کنه اینر رواینت از
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ج ،1ص )379ابرح ر(د 931ق) نینز در تلرینب التهنذیب ،از او بنا عتنوان «صناابی
بزرگ حافظ صاابه» یاد کرده است (ابرح ر۱1۱3 ،ق ،ج ،1ص)196
ب ابرقتیبه(د 173ق) در تأویل مختلف الادیث کر کرده که حضنرت علنی،
عایشه را شدیدتریر متکران ابنوهریره کنر کنرده اسنت(همان ،ص )1۱ابنرعسناکر(د
37۱ق) در کتاب تاریخش ،به قری خویش از سائب بر یزیند نلنل کنرده اسنت کنه
فوید :از عمر بر خطاب شتیدم که به ابوهریره مىففت :حدیثففتر از رسول خدا
را ترک مىکتی و فرنه تو را بنه زمنیر دوس منىفرسنتم (ابرعسناکر۱1۱3 ،ق ،ج،31
ص ۱71 ،37و  )616ابر ابىالادید(د 333ق) در شرح نهجالبثغه در فصل «فنی کنر

االحادیث الموروعة فی م علی »از شیخ خویش ابوجعفر اسکافی چتیر نلل کرده
است« :معاویه عدهای از صاابه و عدهای از تابعیر را بهمتظور نلل روایات قبیح دربارۀ
حضرت علی را که مشتمل بر قعر در آن حضرت و نینز برائنت از ایشنان باشند،
تعییر کرد و برای ایر امر جایزههایی قرار داد که بهمانتد آن عثقه و رغبت وجود دارد،
پس ایشان نیز به امر جعلحدیث پرداختتد و از میان افرادی که برای ایر کار پسنتدید،
ابوهریره ،عمرو بر عاص ،مغیر بر شنعبه و از تنابعیر عنرو بنر زبینر بودنند »(ابنر

ابىالادید۱111 ،ق ،ج ،1ص )36و نیز از وی نلل کرده است که «اعمش روایت کرده
است که هتگامی که ابوهریره همراه با معاویه در عامال ماعة به عراق آمند ،بنه مسن د
کوفه آمد ،همیر که دید بسیاری از مردم به استلبال وی آمدند و او را احترام مىکردنند
ففت :ای اهل عراق آیا فمان مىکتید که مر بر خدا و بنر رسنولش درو منىبتندم و
خودم را با آتش مىسوزانم ،به خدا سوفتد از رسول خدا شتیدم کنه فرمنود :هماننا
هر پیامبری حرمی دارد و به درستی که حرم مر مدیته میان عیر و ثور اسنت ،و هرکنه
در آن حدثی از او ر دهد ،لعتت خدا و مثئکه و همنه منردم بنر اوسنت ،و خندا را
شاهد مىفیرم که علی در آن حدثی ان امداد ،هتگامی که سخر او به معاویه رسید،
او را به بارفاه خود راه داد و او را اکرام کرد و امارت مدیته را به وی داد »(همنان ،ج،1
ص )37و نیز از وی نلل کرده است که «ابوهریره نزد شیو ما مدخول بوده و مررنی
الروایة نیست ،عمر او را با تازیانه زد و ففت تو بسیار رواینت نلنل منىکتنی و تنو را
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بازمیدارم از ایتکه بر رسنولاهلل درو ببتندی»(همنان ،ج ،1ص37ن )39و در ادامنه
مىنویسد که از حضرت علی روایت شده است که فرمود« :أال إن أکذب التناس أو
قال أکذب االحیاء على رسولاهلل ابوهریره الدوسی» ،همانا دروغگوتریر منردم و ینا

تکذیب اوست؛ لذا قرایتی همچون تلدم جارحان او(ابرقتیبه ،ابرعساکر ،اسکافی و ابر
ابىالادید) بر هبی و ابرح ر و نیز مستتد بودن ادلۀ جارحان در برابر دستۀ اول و نیز
ارتباط ابوهریره با أهل کتاب همچون کعباالحبار و آفاهی وی از تورات( هبی ،بىتا،
ج ،۱ص )63ارتباط با معاویه و کر وی در شمار جاعثن حدیث در دربار معاوینه بنه
تصریح ابر ابىالادید(۱111ق ،ج ،1ص ،)36وهرآمیز بودن روایات وی و تتاسب آن
با اسرائیلیات و نیز قرایر دیگر مؤید دیدفاه دوم است لذا ایر قرایر داللت بر تنرجیح
دیدفاه جرح بر دیدفاه اول و بیانگر تکذیب وی است
2ـ1ـ3ـ2ـ .در نگاه امامیه

در میان امامیه نیز ابوهریره بهشدت مورد جرح قرار فرفتنه اسنت بنرای نموننه ،شنیخ
مفید(د 1۱6ق) دربارۀ ابوهریره منىنویسند« :عمنر بنرخطناب او را منتهم دانسنته(در
حنندیث) و او را از بسننیار نلننل کننردن حنندیث از پیننامبر نهننی و متننع کننرد و
امیرالمؤمتیر به تکذیب وی تصریح کرد عایشه نیز به تکذیب وی تصنریح کنرد و

بر آن شهادت داد »(مفید۱1۱6 ،ق [ج] ،ص )79وی در «االعثم بما اتفلت علیه االمامیة
مر االحکام» نیز عثوهبر بیان همیر دیدفاه دربارۀ ابوهریره ،به عدماعتماد به رواینت او
و مضطرباالستاد شدن حدیث به او نیز اشاره کرده است(۱1۱6ق ،ص)16
2ـ .2نقد متنی
بررسی ماتوایی ایر روایت نیز بیانگر نکات متعددی است که در یل اشاره مىشود:
2ـ2ـ .1پدیدۀ نقل به معنا

ایر روایت تلریباً در همۀ متابع مذکور ،فاه با اختثف بسیار و فاه با اختثف انندک در
الفاظ آن نلل شده است؛ لذا پدیدۀ نلل به معتا در آن بهخوبی دیده مىشود اما در همۀ
ایر موارد ،بهصراحت سه درو به حضرت ابراهیم نسبت داده شده و اختثف نلل
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ایتکه فرمود :دروغگوتریر زندهها بر رسول خدا ابوهریرۀ دوسی اسنت (همان ،ج،1
ص )39برایر اساس ،دستۀ اول ناظر به جثلنت شنأن و دسنتۀ دوم نناظر بنه جنرح و
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روایت بیشتر در قسمت کیفیت داستان «ورود آن حضرت با ساره در شهر پادشاه جبار»
است
2ـ2ـ .2تأویل و تفسیر صحیح آیات

بررسی بهتر ایر روایت ،فهم بهتر و تأویل صایح ایر دو آیه رروری بهنظر مىرسد:
2ـ2ـ2ـ .1آیۀ «قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا ینْطِقُونَ»

بسیاری از علمای امامیه و اهل ستت بر ایر باورند که حضرت ابراهیم در اینر آینه
درو نگفته است؛ لذا وجوه متعددی در تأویل آن بیان کردهاند که بنه برخنی از آنهنا
اشاره مىکتیم:
الف خبر «بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا» در ایر آیه ،مطل نیست بلکه مشروط به «إِنْ کنانُوا
یتْطِلُونَ» است جملۀ «فَسْئَلُوهُمْ» نیز جملۀ معتررنه اسنت؛ لنذا صنات خبنر منذکور
مشروط به سخرففتر بتهاست ،حال که سخرففتر بتها امری ماال است ،بتابریر
خبر مذکور نیز متتفی و ماال خواهد بود؛ لذا ابراهیم درو نگفته است (نک :سنید
مرتضی ،بیتا ،ص16؛ قوسی ،بیتا ،ج ،7ص138؛ قبرسی۱671 ،ش ،ج ،7ص93؛ ابر
شهرآشوب۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص111؛ فارلملداد۱111 ،ق ،ص13۱؛ سرخسی۱113 ،ق،
ج ،۱3ص۱79؛ قارننىعینناض۱117 ،ق ،ج ،1ص611؛ فخنننر رازی۱111 ،ق ،ج،11
ص۱33؛ همو۱113 ،ق ،ص39؛ آمدی۱116 ،ق ج ،1ص۱37؛ بیضاوی۱1۱9 ،ق ،ج،1
ص33؛ ابوحیان۱111 ،ق ،ج ،7ص )119شایان کر است که ایر دیدفاه در روایتنی از
امامصادق نیز بینان شنده اسنت (قمی۱111 ،ق ،ج ،1ص71؛ ابنربابوینه۱116 ،ق،
ص118ن1۱1؛ قبرسی ،۱671 ،ج ،1ص )633البته روایت مذکور در تفسیر متسوب بنه

علی بر ابراهیم و احت اج قبرسی بهدلیل عدم کر ستد مرسل بوده و در معانی االخبار
راوی آخر سلسلهستد بهصورت «عر رجل مر أصاابتا» کر شنده کنه اینر سنتد نینز

مرسل است شیخ انصاری در کتاب المکاسب بنه اسنتتاد رواینت منذکور در احت ناج

قبرسی ،کذب را جدای از توریه 1دانسته است (۱1۱3ق ،ج ،1ص)۱8

ب افرچه جمله در ظاهر بهصورت خبری بیان شده ،درحلیلت خبری نیست بلکه
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الزامى است که داللت بر آن حالت مىکتد؛ فویی ابراهیم ففته است :بل ما تتکرون
فعله کبیرهمهذا ،و الزام فاه با لفظ سؤال و فاه با لفظ امنر مانتند آینۀ « فاُُْوا بِساوََ

مِثلِ ِ(»...یونس )69 :و فاه با لفظ خبر مىآید و معتایش چتیر مىشود که «مر اعتلد کذا

قادر نیست که الهه را بشکتد(قوسی ،بىتا ،ج ،7ص138؛ قبرسی ،۱671 ،ج ،7ص)93
عثمه قباقبایی نیز بر ایر باور است کنه ابنراهیم بنه داعنى النزام خصنم و ابطنال
الوهیت اصتام ،ففنت« :بَ فعَل كبِیرُهمْ هذا» ،همچتنانکنه در جمنثت بعندى ،صنریااً
متظور خود را بیان کرده ،مىفرماید" :أ فتعْبدون مِن دونِ اللَّ ِ مل ال ینفعكُمْ شیئلً وَ ال یضُرُّكُمْ

" نه ایتکه بخواهد بهقور جدى خبر دهد که بزرگ آنها اینر کنار را کنرده اسنت و
ایر فونه تعبیرات در مخاصمات و متاظرات بسیار است ،پس معتاى آیه ایر اسنت کنه
ابراهیم ففت :از شاهد حال که همه خرد شدهاند و تتها بزرفشان سالم مانده ،برمىآیند
که ایر کار ،کار همیر بت بزرگ باشد ،ایر را به آن جهت ففت تا زمیتنه بنراى جملنۀ
بعدى فراهم شود که ففت« :از خودشان بپرسید » در جملۀ «فسْئلُوهمْ إِن كلنُوا ینطِقُاون»
دستور داده که حلیلت حال را از خود بت ها بپرسید ،که آن کسنى کنه اینر بنث را بنر
سرشان آورده که بود؟ تا افر مىتواند حرف بزند ن پاسخشان را بدهد؟! پس جملنۀ «إِن
كلنُوا ینطِقُون» جملۀ شرقیهاى است که جزاى آن حذف شده و جملۀ «فسئلوهم» بنر آن
داللت دارد پس حاصل کثم ایر شد که :آیۀ شریفه به ظاهرش و بدون ایتکنه چینزى
در آن تلدیر بگیریم یا تلدیم و تأخیرى در آن مرتکب شویم یا دچنار مانذور نلیصنه
فردیم ،مضمون خود را با بیانى ایفا کرده که نظایر آن در مااورات بسیار است ،صندر
آن شکستر بت ها را مستتد به بت بزرگ کرده تا زمیتنه بنراى ینل آن فنراهم شنود و
بتوانتد به ایشان بگوید :از بت ها بپرسید ،تا افر حنرف منىزنتند جوابتنان را بدهتند ،و
درنتی ه مردم اعتراف کتتد به ایتکنه بنت حنرف نمنىزنند (قباقبایی۱1۱7 ،ق ،ج،۱1
ص611ن)61۱
ج ایر سخر بهناو تعریض بیان شده است درواقع ملصود ابراهیم اینر نبنوده
که عملی را که خودش ان ام داده به بت بزرگ نسبت دهد ،بلکه مىخواسنت بنهنانو
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لزمه کذا» درواقع وجه الزام ایرفوننه اسنت :هماننا اینر بنتهنا افنر خندایان بودنند
همانفونه که مىپتدارید ،پس ایر شکستر کار بزرگ ایشان بوده زیرا غیر از إله کسنی
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تعریض با الزام ح ت بر مخاقبان و م ابکردن ایشان ،شکستر بنتهنا را بنه خنود
نسبت دهد؛ مانتد ایتکه انسانی خوش خط خطنی بتویسند و دوسنت وی کنه خطنش
بسیار بد است به وی بگوید ایر خط را تو نوشتی و او در جواب به دوسنتش بنهنانو

۱117ق ،ج ،6ص۱11؛ فخر رازی۱111 ،ق ،ج ،11ص۱33ن)۱33
د از کسائی نلل شده است که وی بر «بَ فعَل » وقف مىکرده و سنپس منىخوانند
«كبِیرُهمْ هذا» یعتی «فعله مر فعله» یکی ایر کار را کرده ،بزرفشان اینر است (قبرسنی،
 ،۱671ج ،7ص93؛ بغوی۱111 ،ق ،ج ،6ص186؛ ابرجنوزى۱111 ،ق ،ج ،6ص۱83؛
فخر رازی۱111 ،ق ،ج ،11ص)۱33
شایان است که شیخ قوسی در کتاب المبسوط فی فلنه االمامینة در بناب «الاینل»
حیله و چارهجویی را فیال ملة بثخثف جایز دانسته و سپس به آیۀ «بَ فعَل كبِیارُهمْ

هذا» بتابر وجه شرقی بودن جملۀ منذکور ،اسنتتاد کنرده است (قوسنی۱697 ،ق ،ج،3
ص )83وی در مسئلۀ «الایل فی االحکام جایز » در کتاب الخثف نیز به همیر مطلب
اشاره و بتابر وجه مذکور به ایر آیه استدالل کرده است (همو۱117 ،ق ،ج ،1ص)181
فضل بر حسر قبرسی نیز در المؤتلف مر المختلف بیر أئمة السنلف همنان دیندفاه
شیخ قوسی در الخثف را نلل کرده است (قبرسی۱1۱1 ،ق ،ج ،1ص )1۱6لذا چهبسا

ایر امر ،کیدی الهی و مشروع از ناحیۀ ابراهیم در ملام احت ناج و اسنتدالل صنادر
شده که آنها را متوجه سازد که بتها ناتوانتد و هیچ کاری از ایشنان سناخته نیسنت؛
همانفونه که یوسف برای نگهداشتر برادرش در مصر کیدی بهکار بنرد و خداونند
مشروعیت آن را تأیید فرمود « :كذالِكَ كِدْنل لِیوسفَ مَل كلن لِیْخُذ أخله فىِ دِینِ المَلِكِ إِال
أن یشلءَ اللَّ نرفع دَََجَلتٍ مَّن نَّشلء وَ فوْق كُ ّ ذِى عِلم عَلِیم(».یوسف )73 :سیاق آیات نینز
بهخوبی بیانگر ایر است که ابراهیم به هدف خویش رسید؛ آن ا که فرمود« :قل بَ
فعَل كبِیرُهمْ هَذا فسَْلُوهمْ إِن كلنُوا ینطِقُون فرجَعوا إِلىَ أنفُسِهِمْ فقللُوا إِنَّكُمْ أناتُم الظَّاللِمون ثام
نُكِسوا عَلىَ َءوسِهِمْ لقدْ عَلِمْتَ مَل هَؤُالءِ ینطِقُون قل أ فتعْبدون مِن دونِ اللَّ ِ مَل ال ینفعكُمْ شایل

وَ ال یضرُُّكُمْ(».انبیاء36 :ن )33از سوی دیگر ،ایر سیاق احتمال درو مصلاتی بهمتظنور
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در آن استهزا نیز هست ،مىخواهد نوشتر خط را به خودش نسنبت دهند (زمخشنری،
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ن ات جان خویش را دفع مىکتد؛ زیرا اول ایتکه ملام آیه ،ملام استدالل و احت ناج در
برابر بتپرستان است و ایر امر با درو مصلاتی و سخر غینر حلیلنت ففنتر اصنثً
سازفار نیست و دوم ایتکه افر بپذیریم دروغی مصلاتی بنرای ن نات جنان از ناحینۀ

بلکه آنها تصمیم فرفتتد او را در آتش بیفکتتد و چتیر کردند؛ اما ن ات ابراهیم از
آتش از ناحیۀ خداوند بود و ایر ن ات الهی ،به استدالل مذکور خدشه وارد نمىسازد؛
زیرا در درو مصلاتی برای ن ات جان ،مراد ن اتینافتر ظناهری از همنان شنرایط
ظاهری از دشمتان است که ایر ن ات از ناحیۀ دشمتان برای ابراهیم ر نداد
2ـ2ـ2ـ2ـ آیۀ «فَقالَ إِنِّی سَقیمٌ»

بهمتظور احتراز از نسبت درو به حضرت ابنراهیم در اینر آینه ،در تأوینل آن نینز
وجوه متعددی کر شده است که به برخی از آنها اشاره مىکتیم:
الف ایتکه ابراهیم یک بیماری داشت که در اوقات بنهخصوصنی بنر وی وارد
مى شد و هتگامی که مردم او را برای بیرونرفتر از شهر خواندند ،در ستارهها نگاه کرد
که به وقت فرارسیدن بیماریاش پى ببرد ،ففت مر بیمارم و ایر معتا را اراده کنرد کنه
زمان بیماری فرا رسیده است و خود را در شرف بیماری خواند و در زبنان عنرب فناه
در شرف یک چیزی را بهعتوان داخل در آن چیز نیز مىخوانتد مانتد آیۀ «إِنَّاكَ مَیات وَ
إِنَّهمْ مَیتُون»(زمر()61 :سید مرتضی ،بیتا ،ص13؛ قوسی ،بیتا ،ج ،9ص318؛ قبرسنی،
 ،۱671ج ،9ص711؛ ابننر شهرآشننوب۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص111؛ فخننر رازی۱111 ،ق،
ج ،13ص)61۱
ب در ایر سخر تعریض وجود دارد به ایر معتی که هنر انسنانی کنه منرگ را در
پیش رو دارد سلیم است؛ افرچه هتگامی که اینر سنخر را بگویند ،بیمنارى ظناهری
نداشته باشد (فراء ،بىتا ،ج ،1ص)699
ج لزوماً ایر سخر درو نیست بلکه ایر سخر بهناو تعریض است که هر انسانی
در اکثر احوالش ،از اصابت امرى ناخوشایتد در بدن یا در قلبش در امان نیست و همنۀ
ایر موارد سلم است (فخر رازی۱111 ،ق ،ج ،13ص)61۱
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بت پرستان بود ،در ادامه سیاق آیات «قللُوا حَرِّقُوه وَ انصرُوا ءَالِهَتكُمْ إِن كُنتُمْ فعِلِین»(انبیناء،
 )39بهخوبی بیانگر ایر است که اصثً ایر درو مصنلاتی جنان وی را ن نات ننداد،
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د «إِنِّ سَقِیم» یعتی مر بهدلیل کفر و اصرار ایر قوم بر عبادت بتهنایی کنه هرفنز
نمىشتوند ،نمىبیتتد از روی غم و اندوه سلیمالللب و یا سنلیمالنرأی هستم (قبرسنی،
 ،۱671ص ،9ص711؛ ابر شهرآشوب۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص)111

نشده ،بلکه ایر داستانی است که در تورات تاریفشده آمده و از قری ابنوهریره بنه
احادیث صدر اسثم راه یافته است؛ لذا بهنظر مىرسند کنه از اسنرائیلیات باشند اینر
داستان در تورات چتیر نلل شده است« :هتگامی که نزدیک بود ابراهیم وارد مصر شود
به همسرش ساره ،ففت :مر مىدانم که تو زنی زیبارو هستی و مصریان هتگامی که تو
را ببیتتد مىفویتد ایر همسر اوست ،پس مرا خواهتد کشت و تو را زنده نگه مىدارند،
پس بگو :تو خواهر مر هستی که از ناحیۀ تو خیری به مر برسد و جان مر بهخاقر تو
زنده بماند پس هتگامی که ابراهیم وارد مصر شد ،مصریان ساره را بسیار زیبا دیدند و
درباریان فرعون نیز او را دیدند و نزد وی از او تعرینف کردنند پنس سناره بنه خاننۀ
فرعون برده شد و فرعون بهخاقر ساره خیری به ابراهیم رساند »(تورات ،سفر تکنویر،
اصااح  ،۱1بتد ۱۱ن )۱3عثمه قباقبایی در تفسنیرش پنس از نلنل داسنتان سناره از
تورات تصریح مى کتد که ابراهیم افر پیغمبر هم نبود و ینک فنرد عنادى منىبنود،
چگونه حارر شد که ناموس خود را وسیلۀ کسنب روزى قنرار داده و از او بنه عتنوان
یکى از مستغثت استفاده کتد و به خاقر تاصیل پنول حارنر شنود کنه فرعنون و ینا
ابومالک او را بهعتوان همسرى خود به خانه ببرند؟! حاشا بر غیرت یک فرد عنادى تنا
چه رسد به یک پیامبر اولواالعزم ،عثوه بر ایتکه تورات به صراحت بیان مى کتد که ساره
در آن ایامن و مخصوصاً هتگامى که ابومالک او را به دربار خود بنردن پیرزننى بنود کنه
هفتاد سال یا بیشتر از عمرش فذشته بود و حال عادت قبیعى اقتضا مىکتد کنه زن در
هتگام پیرى ،شادابى جوانىاش و حسر جمالش از بیر برود ،و فرعون و یا ابومالنک و
یا هر پادشاهى دیگر ک ا به چتیر پیر زنى رغبت مىکتتد تا چه رسد بنه ایتکنه شنیفتۀ
جمال و خوبى او شوند نظیر ایر قبیل نسبت هایى که تورات بنه ابنراهیم خلینل و
ساره داده ،در روایات عامه نیز دیده مىشود » سپس بنه حندیث ابنوهریره در صنایح
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2ـ2ـ .3تناسب روایت با داستان مذكور در تورات
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بخارى و مسلم اشاره کرده است (قباقبایی۱1۱7 ،ق ،ج ،7ص )113مؤید اینر مطلنب
که ایر روایت متتاسب با داستان مذکور در تورات است و بهاحتمال بسیار ،برفرفتنه از
همان داستان باشد ارتباط ابوهریره با اهل کتاب و آفاهی وی از تورات است؛ چتانکه

یلرأ التورا اعلم بما فیها مر أبیهریر »( هبی ،بىتا ،ج ،۱ص)63
2ـ2ـ4ـ تعارض با قرآن

بررسى ماتوایی ایر روایت نشان مىدهد که ظاهر ایر روایت با برخی از آینات قنرآن
در تعارض است که در یل بیان مىشود:
2ـ2ـ4ـ .1آیاتی از سورۀ انعام

در آیات مااجۀ حضرت ابراهیم با قومش در سورۀ انعام مىتوان براساس ظاهر
آیات به سه درو دیگر از وی اشاره کرد که ایر سه درو «هذا ََبِّا » در آینات «فلمَّال
جَنَّ عَلی اللَّی ُ ََأى كوْكبلً قل هذا ََبِّ فلمَّل أف قل ال أُحِبُّ االفِلین فلمَّال ََأى القمَار بلزِغالً
قل هذا ََبِّ فلمَّل أف قل لئِن لمْ یهْدِن ََبِّ الكُوننَّ مِن القاوْ ِ الضَّاللِّین فلمَّال ََأى الشَّامْ َ

بلزِغةً قل هذا ََبِّ هذا أكبَرُ فلمَّل أفلتْ قل یل قوْ ِ إِنِّ بَریء مِمَّال ُُشارِكُون»(انعنام 73 :ن)79
است لذا براساس روایت مذکور ،حضرت ابراهیم تتها سه درو ففتنه و اینر سنه
مورد عبارتاند از« :سلیم ،فعله کبیرهم و انها اختی» لیکر چرا به سنه درو «هذا ََبِّا »
اشارهای نکردهاند مؤید ایر مطلب ایر است که در مستد اسااق بر راهوینه(د 169ق)
در حدیث شفاعت بهجای درو سوم(انها اختی) ،درو «هذا ََبِّ » در سورۀ انعنام کنر
شده است (ابرراهویه۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص )119سمرقتدی(د 696ق) نیز در تفسیرش در
یل آیۀ «وَالَّذِی أطمَع أن یغفِر لِ خطِیئتِ یوْ َ الدِّینِ»(شنعراء« ،)91 :هاذا ََبِّا » را نینز در
جمله خطاهای حضرت ابراهیم کر کرده است (سنمرقتدی ،بنىتنا ،ج ،1ص)337
ثعلبی(د 117ق) و بغوی(د 3۱1ق) نیز هریک در تفسیر خنویش در ینل اینر آینه ،از
م اهد و ملاتل نلل کردهاند که مراد از «خطِیئتِ » در آیۀ مذکور« ،إِنِّ سَقِیم» و «بَ فعَلا

كبِیرُهمْ» و سخر وی دربارۀ ساره(هی أختی) است سپس در ادامه تصریح کردهاند کنه
حسر بصری در یل ایر خطاها« ،هذا ََبِّ » را نینز کنر کنرده اسنت (ثعلبی۱111 ،ق،
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هبی(د 719ق) در تذکر الافاظ از ابوداود قیالسی نلل کرده است که ابوهریره ،کعب
را دید و شروع به سخرففتر و سؤالکردن از او کرد ،کعب ففت« :ما رأیت أحندا لنم

۲7۶

 وفصلن مدحدیثپژوهی،س لنهم،شم رههفدهم،به روت بان 139۶

ج ،7ص۱71؛ بغوی۱111 ،ق ،ج ،6ص )17۱برایراساس ،مىتوان روایت ابنوهریره را
در تعارض با ایر آیات دانست
2ـ2ـ4ـ .2راستگویی حضرت ابراهیم

از ایر آیات ،آیۀ «وَاذكُر فِ الكِتلبِ إِبْراهِیمَ إِنَّ كلن صِدِّیقلً نبِیل»(مریم )1۱ :اسنت صندی
اسم مبالغه از صدق بوده و صدی کسی است که در صدق مبالغه مىکتند و چینزی را
مىفوید که ان ام مىدهد و آنچه را مىفوید ان ام مىدهد و میان قول و فعنل او هنیچ
تتاقضی وجود ندارد (قباقبایی۱1۱7 ،ق ،ج ،۱1ص )33عثمه قباقبایی در ادامنۀ نلند
خویش بر روایت ابوهریره و بیان تأویل آیات مذکور مىنویسد« :چگونه ایر آیه بر مرد
کذّابی که هرفاه در تتگتا قرار فیرد درو مىفوید ،متطب مىشود و یا چگونه خداونند
در قرآن کریم با مدحهاى کریمهای از مردی یاد کتند کنه در حن و صندق نسنبتبنه
خداوند مراقبه نمىکتد! ایر سخر از خلینل خندا بسنیار بنهدور اسنت » (همنان ،ج،7
ص)118
2ـ2ـ4ـ .3قلب سلیم

یکی از اوصافی که در قرآن دربارۀ حضرت ابراهیم بیان شده ،قلب سلیم است کنه
خداوند فرمود« :وَ إِنَّ مِن شِایعَتِ ِ البْاراهِیمَ إِذ جَالءَ ََبَّا بِقلاب سَالِیم»(صنافات 96 :ن)91
زمخشری(د 369ق) قلب سلیم را ،سلیم از همۀ آفات قلوب دانسته و مىنویسد« :ففته
شده که سلیم از شرک ،لکر هیچ معتایی ندارد که سلیم را به شنرک تخصنیب بنزنیم؛
زیرا سلیم مطل است و برخی از آفات نسبتبه برخىدیگر اولی نیست؛ لنذا اینر وا ه
همۀ آفات را شامل مىشود »(۱117ق ،ج ،1ص )19از سوى دیگر ،آیۀ «یوْ َ ال ینفع مَل ٌ

وَ ال بَنُون إِال مَن أُىَ اللَّ َ بِقلب سَلِیم»(شعراء99 :ن )98ایر اقثق را تأییند منىکتند؛ زینرا
قلبی که تتها از شرک سالم باشد ،ولی مبتث به آفاتی همچون بىاعتلادی نسبتبه نبوت،
امامت ،معاد و نیز مبتث به کذب ،غیبت و دیگر آفات باشند ،بنهیلنیر هرفنز سنودمتد
نخواهد بود؛ لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که اقثق آیه را بههم زده و قلب سلیم را تتهنا
سالم از شرک بدانیم برایراساس ،وجه تعارض درو در روایت مذکور با اینر آینه از
ایر قرار است که یکی از بزرگتریر آفات ایمان ،کذب است؛ لنذا اینر آینه عنثوهبنر

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 10:14 +0430 on Sunday August 19th 2018

خداوند در قرآن کریم ،حضرت ابراهیم را با اوصاف متعددی مدح نموده که یکنی
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دیگر آفات ،هرفونه کذبی را از حضرت ابراهیم نفى مىکتد نکتۀ قابلتوجنه ایتکنه
ایر قلب سلیم(صافات )91 :دربارۀ حضرت ابراهیم پیش از داستان شکستر بتهنا
(که از آیۀ  93همان سوره شروع مىشود) و ففتر «قل بَ فعَل كبیرُهمْ هذا فسْائلُوهمْ إِن

استتباط کردهاند ،حضرت ابراهیم را پیشاپیش از هرفونه آفتی مبنرا و سنالم دانسنته
است
2ـ2ـ .5دیدگاه دانشمندان دربارۀ روایت مذكور

درخصوص ارزیابی ایر روایت ،سه دیدفاه در مینان دانشنمتدان امامینه و اهنل سنتت
وجود دارد که در ادامه موردبررسی قرار مىفیرد:
2ـ2ـ5ـ .1تصریح به كذب حضرت ابراهیم

الف قبری(د 6۱1ق) در تفسیرش ،در یل وجه مشروطبودن «بَ فعَلا كبِیارُهمْ» اینر
دیدفاه را برخثف روایت رسول خدا که فرمود« :أن إبراهیم لنم یکنذب إال ثنثث
کذبات کلها فی اهلل ،قوله :بَ فعَل كبِیرُهمْ هذا و قول إِنِّ سَقِیم و قوله لسار هنی أختنى»
دانسته و تصریح مىکتد« :ماال نیست که خداوند متعال به خلیلش در اینر منورد ا ن
داده باشد به ایر متظور که به ایر وسیله بر قوم خویش فائ آید و بنر آنهنا احت ناج
کتد و مورع خطای آنهنا و سنوءنظر آنهنا بنه خودشنان را بنه ایشنان نشنان دهند؛
همانفونه که مؤ ن یوسف به برادران وی ففت:

"

أیتُهَل العِیرُ إِنَّكُمْ لسلَِقُون"»(یوسنف،

 )71درحالیکه هیچ چیزی سرقت نکرده بودند (قبری۱1۱1 ،ق ،ج ،۱7ص)6۱
ب ثعلبی(د 117ق) نیز در یل روایت مذکور نیز با اختثف اندکی همنان دیندفاه
ابوجعفر قبری را نلل کرده است (ثعلبی۱111 ،ق ،ج ،3ص )191وی در یل آینۀ دوم
نیز تصریح مىکتد« :صایح ایر است که ابراهیم بیمار نبوده بهدلینل روایتنی کنه از
پیامبر نلل شده که فرمود :بهدرستی که ابراهیم سه درو ففت ،هیچینک از اینر
سه نیست مگر ایتکه وی بهوسیلۀ آن درو از دیر خویش دفناع منىکنرد ،و اینر سنه
عبارت اند از" :إِنِّ سَقِیم" ،و قوله" :بَ فعَل كبِیرُهمْ" و سخر وی به ساره [هنذه اختنی] »
(همان ،ج ،9ص)۱19
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كلنُوا ینطِقُون»(انبیاء )36 :و «فقل إِنِّ سَقیم»(صافات )98 :کنر شنده اسنت بنهعبنارت
دیگر ،خداوند پیش از بیان کنردن اینر داسنتان کنه برخنی دو درو از اینر داسنتان را
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ج میبدی نیز در یل آیۀ «بَ فعَل كبِیرُهمْ» ابتدا وجنوه متعنددی در تأوینل آن کنر
کرده سپس آن تأویثت را برخثف روایت ابنوهریره از رسنول خندا دانسنته و در
ادامه ،ایر دیدفاه را بهتر مىداند که «نیکوتر که آن را کذب دانتد چتان که رسول تلدیر

کذب رخصت داد قصد صثح را و اقامت ح ت را بر مشرکان همچتان که یوسنف را

رخصت داد در آنچه با برادران ففت" :إِنَّكُامْ لسالَِقُون" و لنمیکوننوا سنرقوا »(میبندی،
 ،۱67۱ج ،3ص )133برایراساس بهخوبی دیده مىشود کنه افنرادی همچنون قبنری،

ثعلبىنیشابوری و میبدی آن سه مورد را بهصراحت کذب دانستهانند ،درحنالیکنه اینر
دیدفاه عدمعصمت حضرت ابراهیم را مىرساند و از سوى دیگر ،برخی از بزرفان
امامیه و نیز اهل ستت بهشدت با ایر دیدفاه مخالفت کردهاند (نک :ادامۀ نوشتار)
2ـ2ـ5ـ .2تأویل حدیث

برخىدیگر از علما به تأویل ایر روایت روى آوردهاند برای نمونه به افراد زینر اشناره
کرد:
الف زمخشری(د 369ق) دربارۀ ایر حدیث تصریح مىکتند :منراد از اینر رواینت
تعریض است لیکر ازآن اکه صورت آن ،صورت کذب اسنت ،از آن بنه کنذب تعبینر
شده است (زمخشری۱117 ،ق ،ج ،۱ص)3۱
ب قارىعیاض(د 311ق) نیز پس از کر وجوهی در تأویل و درو نبودن آن سنه
مورد ،حدیث مذکور را چتیر معتا مىکتد« :ابنراهیم سنختی کنه ظناهرش درو باشند
نگفت مگر آن سه سخر ،هرچتد که در باقر حلیلت داشت و ازآن اکه مفهنوم ظناهر
آن خثف باقر آن بود ،از مؤاخذه شدن خویش بهسنبب آن ترسنید »(قارنىعیناض،
۱117ق ،ج ،1ص611ن)616
ج ابرجوزی(د 387ق) نیز بر ایر باور است که سختی ففته که شبیه درو اسنت؛
اما درواقع درو نیست (ابرجوزی۱111 ،ق ،ج ،1ص)137
د بیضاوی(د 38۱ /393ق) نیز دربارۀ ایر روایت بر اینر بناور اسنت کنه از بناب
نامفذاری معاریض به کذب است؛ زیرا که صورت آن همانتند صنورت کنذب اسنت
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کرد بر وى ،و بیش از آن نیست که ایر زلتى است از صغایر ،و ربالعنالمیر در قنرآن
جایها زالت صغایر با انبیا ارافت کرده ،و روا باشد که خداوند ،ابنراهیم را در آن
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(بیضاوی۱1۱9 ،ق ،ج ،1ص )33وی نیز در جاى دیگری تصریح کرده که مراد از اینر
روایت تعریض است لیکر ازآن اکه تعریض شبیه درو است ،در ایت ا بهعتنوان درو
نام برده شده است(همان ،ج ،۱ص)13
ظاهر آن درو است؛ هرچتد که مراد حضرت ابراهیم از آن ،معتناى دیگنری بنوده
است و «فسْئلُوهمْ إِن كلنُوا ینطِقُون» بر ایر مطلب داللت مىکتد؛ زیرا مراد وی اسکات و
درهنمکوبینندن ایشننان و بیننان فمراهننی آنهننا بننوده اسننت (ابننرجننزى۱1۱3 ،ق ،ج،1
ص11ن)13
و ابرکثیر(د 771ق) نیز در تفسیرش دربارۀ روایت مذکور ایرفونه تصنریح کنرده
است« :ایر حدیث در کتب صااح و ستر از قرق مختلف نلل شده است ،لنیکر اینر
روایت از باب درو حلیلی که فویتدۀ آن مورد مذمت قرار مىفیرد نیست و جز اینر
نیست که کذب در ایر رواینت ،از بناب م نازفویی اقنثق شنده و درواقنع از ننوع
تعریض در کثم بهمتظور یک غرض شرعى دیتى است؛ همانفونه که در حدیث آمنده
که "إن المعاریض لمتدوحة عر الکذب" همانا تعریضها جهت بىنیازشدن و رهایی از
درو است »(ابرکثیر۱1۱8 ،ق ،ج ،7ص)1۱
بهخنوبی پیداسنت کنه دربنارۀ اینر رواینت کنه صنراحت در کنذب دارد ،تعنداد
قابلتوجهی از علمای اهل ستت به تأویل روى آوردهاند و ایر شاید به ایر دلیل باشند
که افر به ظاهر آن حکم کتتد ،بىتردید ایر امر مخالف عصنمت حضنرت ابنراهیم
خواهد بود و افر ایر روایت را موروع و بىاعتبار بدانتد ،اعتبار بسیاری از کتب معتبر
خویش همچون صااح ستّه ،مسانید و جوامع روایی و تفسنیری دیگنر را زینر سنؤال
بردهاند لذا تتها راهحل برای ایشان تأویلفراینی بنوده اسنت از سنوى دیگنر ،تأوینل
روایت مذکور با حدیث شفاعت که صراحت در عندم عصنمت حضنرت ابنراهیم
دارد ،در تعارض است توریح ایتکه در جوامنع رواینىاهنل سنتت ،رواینت مشنهور
دیگری وجود دارد که نسبتاً قنوالنی و بینانگر شنفاعت در روز قیامنت اسنت کنه در
قسمتی از آن ،حضرت ابراهیم بنهصنراحت بنه سنه درو خنویش اقنرار کنرده و
مضمون آن از ایر قرار است که مردم در روز قیامت نزد حضرت آدم منىآیتند کنه
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ه ابرجزى(د 71۱ق) نیز تصریح کرده که معتی آن ایر است که سنختی ففتنه کنه
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آنها را شفاعت کتد وی خطاى خویش را که بهواسطۀ آن از بهشت بیرون شنده ،کنر
کرده و از شفاعت خوددارى مىکتد که در آن روز ،امر خویش را در نظنر دارد سنپس
مردم را به نزد حضنرت ننوح منىفرسنتد ،وی نینز خطناىخنویش را(دعنا بنرای

حضرت موسی و عیسی مىروند و همۀ ایشان از شنفاعت خنوددارى کنرده و
هریک از ایشان خطاى خویش را کر کرده و از شفاعت خنوددارى منىکتتند سنپس
حضرت عیسی مردم را به نزد رسول خدا منىفرسنتد و درنهاینت رسنول خندا
مردم را شفاعت مىکتد ایر روایت غالباً در متابع اهل سنتت نلنل شنده اسنت بنرای
نمونه ،به بخشی از آن که دربارۀ حضرت ابراهیم بوده اشاره منىکتنیم« :منردم ننزد
إبراهیم مىآیتد و مىفویتد :نزد خداوند برای ما شفاعت کر که بر ما (به رحمت و
آمرزش) حکم کتد ،پس ابراهیم مىفوید :مر آن شفیعی که در نظنر داریند نیسنتم،
همانا مر در اسثم سه درو ففتهام و امروز تتها امر خنویش بنرایم مهنماسنت ،راوى
فوید :رسول خدا فرمود :به خدا سوفتد با ایر سه درو از دیرخدا دفاع نمود و آن

سه عبارتاند از "إِنِّ سَقِیم"" ،بَ فعَل كبِیرُهمْ" و سخر وی به ساره که [قولی انه اختنی]
و سپس مىفوید :به نزد موسی بروید همان بتدهای که خداوند او را بنه رسنالت و
6

تکلم خویش برفزید »(قیالسی ،بىتا ،ص)631

لذا برخی از علما به ایر تعارض اشاره کردهاند برای نموننه ابنرمتنده اصنفهانی(د
۱668ق) در یل حدیث شفاعت مىنویسد« :توجیهی که دربارۀ ایر روایت ففتهاند که
مراد از آن ،صورت کذب است با امتتاع نمودن حضرت ابراهیم از شفاعت بهخناقر
آن و با غضب خداوند بنهخناقر آن عمنل ،متافنات دارد »(۱111ق ،ص )۱61مظفنر(د
۱69۱ق) در کتاب دالئل الصدق ،در یل روایت شفاعت مىنویسد« :ایر روایت بر ایر
مطلب صراحت دارد که ایر امور واقعشده از انبیا در ایر رواینت فتناه اسنت و حتنی
برخی از آنها از فتاهان کبیره است؛ همچون کذب و قتل نفس »(مظفنر۱111 ،ق ،ج،1
ص )۱11وی در ادامنه ،درخصنوص ارتبنناط حندیث سنه درو بننا حندیث شننفاعت
مىنویسد« :ایر روایت موجب برفرداندن ظاهر روایات شفاعت ،از خطا نمىشود بلکه
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غرقکردن اهل زمیر یا سؤالکردن از خداوند از روی عدم علم دربارۀ فرزنندش) کنر
مىکتد و از شفاعت خوددارى مىکتد و سپس مردم بهترتیب نزد حضرت ابنراهیم،
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با آن تتافی و تعارض دارد ،در غیر ایر صورت افر کذب وی بنرای ررناىخندا و ینا
دروغىظاهری برای مصلاتى شرعی بنوده باشند ،عنذرخواهی و ممانعنت ابنراهیم از
شفاعت بهسبب کذب و خطا هیچ معتایی ندارد »(همان ،ج ،1ص)۱11

دیتى) سازفار نیست ،براى ایتکه افر مراد از ایر دو حدیث ایر است که ایر سه درو
درحلیلت درو نیست و ابراهیم توریه کرده ن همچتانکنه از بعضنى از الفناظ حندیث
استفاده مىشود ،مثل آنچه در روایات دیگر هم هست که "ابراهیم هیچ درو نگفت
مگر در سه جا و در هر سه جا هم در راه خدا درو ففت " و یا فرمودهاند" :درو هاى

ابراهیم درحلیلت درو نبود بلکه م ادله و مااجه براى دیرخدا بنود " پنس چنرا
ابراهیم در حدیث قیامت و شفاعت خود را فتاهکار خوانده ،و به همنیر جهنت از
شفاعت فتهکاران اعتذار جسته است؟ ایر نوع حرف زدن ،آن هم براى خدا افنر بنراى
انبیا جایز باشد ،درحلیلت از ماتتهایى است که به خاقر خدا کشیده و جزو حستات
شمرده مىشود نه جزو فتاهان البته در مباحث نبوت ففتیم که اینر فوننه احت اجنات
قطعاً براى انبیا جایز نیست؛ زیرا باعث مىشود که مردم به ففتهها و خبرهای آننان
اعتماد نتموده و وثوق نداشته باشتد عثوه بر ایتکنه افنر اینر قسنم حنرف زدن درو
شمرده شود و ارتکاب به آن از شفاعت نزد خداوند جلوفیرى کتد ،باید ففت که "هذا

ربى و هذا ربى" در هتگام دیدن ستاره ،ماه و خورشید ،متاسنب تنر و اولنى اسنت کنه
درو مانع از شفاعت نزد خدا شود(براى ایتکه آن درو ها درو بستر به بنت بنزرگ و
درو ففتر به پادشاه و امثال آن بود ،و ایر درو ها درو بستر به خداست ،و سنتاره و
ماه و خورشید را بنه عتنوان خندایى معرفنىکنردن اسنت) »(قباقبنایی۱1۱7 ،ق ،ج،7
ص117ن)119
2ـ2ـ5ـ .3تکذیب حدیث و عدماعتبار آن

در میان علمای فریلیر مىتوان به افراد متعددی اشاره کرد که ایر روایت را بنىاعتبنار،
بىپایه و اساس دانستهاند:
الف فخر رازی(د 313ق) در یل تفسیر آیۀ «قل بَ فعَل كبِیرُهمْ هذا » در پاسخ به
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عثمه قباقبایی نیز در یل دو روایت ابوهریره و روایت شنفاعت ،چتنیر تصنریح
کرده است« :مضمون ایر دو حدیث به اعتراف اهل باث با اعتبار صایح (و با قواعند
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دیدفاه افرادی که ایر سخر از حضرت ابراهیم را درو دانسته و بنه حندیث «لنم
یکذب إبراهیم إال ثثث کذبات کلها فی ات اهلل تعالى » و «أن اهل الموقف إ ا سألوا
إبراهیم الشفاعة قال :إنی کذبت ثثث کذبات» احت اج کرده ،و بر ایر باورند کنه هنیچ

قابلقبول نیست اما خبر اول ،نسبت کذب دادن به راویان آن اولىاست از نسبت کنذب
دادن به انبیا و دلیلقاقع بر ایر وجود دارد که افر بر انبیا جایز بود که بنرای مصنلاتی
درو بگویتد و خداوند ا ن درو به آنها بدهد ،مىتوان ایر احتمال در همه آنچه کنه
انبیا خبر دادهاند و نیز در همۀ آنچه را که خداوند بناز آن خبنر داده ،ماتمنل بندانیم و
برایراساس اعتماد و اقمیتان به شرایع الهی باقل و از بیر مىرود و احتمال تهمنت در
همۀ آنها راه مىیابد و نیز افر ایر روایت صایح باشد ،بر تعنریض حمنلمنىشنود؛
همانفونه که فرمود" :إن فی المعاریض لمتدوحة عر الکذب" در تعریضهای ففتناری
زمیتۀ وسیعی در رهایی از درو ففتر وجود دارد و در ادامه تصریح مىکتد که هرفناه

حمل کثم بر ظاهر کذب ممکر باشد بدون نسبتدادن کذب به انبیا در اینر صنورت
جز زندی کسی نسبت کذب به انبیا نمىدهد »(فخر رازی۱111 ،ق ،ج ،11ص)۱33
وی در در یل آیۀ  11از سورۀ یوسف نیز ایرفونه تصریح کرده اسنت« :برخنی از

حشویه از پیامبر روایت کردهاند که فرمود" :ما کذب إبراهیم علینهالسنثم إال ثنثث
کذبات" ،اولی ایر است که ایر قبیل اخبار را قبول نکتیم و افر متکری بگوید افر اینر
روایت را قبول نکتیم تکذیب راویان آن الزم مىآید؟ مىفوییم :افر ایر روایت را قبول

کتیم ،حکم به تکذیب ابراهیم الزم مىآید و افر آن را نپذیریم ،حکم به تکذیب راویان
الزم مىآید و بىتردید صیانت ابراهیم از کذب اولی از صیانت فروهنی از م اهینل از
کذب است و دیگر ایتکه چه کسی برای ما رمانت مىکتد کسانی کنه اینر قنول را از
مفسران نلل کردهاند ،راستگو و یا دروغگو بودهاند »(همان ،ج ،۱9ص )116و در ینل
آیۀ  98سورۀ صافات دربارۀ ایر روایت مىنویسد« :شایسنته نیسنت کنه اینر حندیث
موردقبول واقع شود؛ زیرا نسبت کذب به ابنراهیم جنایز نیسنت و افنر کسنی بگویند
چگونه مىتوان به کذب راویان عادل حکمکرد؟! مىفوییم :هتگامی که میان نسبتدادن
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بعید نیست که خداوند برای مصلاتی که تتها خودش مىداند به حضنرت ابنراهیم
ا ن داده باشد که چتیر دروغی بگوید ،اینرفوننه تصنریحکنرده اسنت« :اینر دیندفاه
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کذب به راوی و ابراهیمخلیل تعارض قرار فیرد ،ررورتاً معلوم است که نسبت کنذب
دادن به راوی أولى است دیگر ایتکه چرا ممکر نباشد که مراد از کذب در ایر رواینت
خبری شبیه به کذب باشد؟!»(همان ،ج ،13ص )611وی در کتناب عصنمة االنبیناء در

کتد؛ وانگهی افر صایح باشد حمل بر سختی مىشود که ظاهرش کذب است »(همان،
۱113ق ،ص38ن)31
ب نظام نیشابوری(د پس از 719ق) مراد از روایت مذکور را تعریض دانسته ،لکنر
ازآن اکه صورت آن مانتد صنورت کنذب اسنت ،بنه کنذب تعبینر شنده اسنت (نظام
نیشابوری۱1۱3 ،ق ،ج ،۱ص )۱33وی در جاى دیگری مىنویسد« :قاعتان به عصمت
انبیا ادعا نمودهاند که ایر سخر از ابنراهیم درو اسنت و بنا حندیث "إن إبنراهیم لنم

یکذب إال ثثث کذبات" بر دیدفاه خویش تأکید کردند ،لکر علما دو جنواب بنه اینر
امر دادهاند :اول ایتکه آن درو بوده البته با ایر توریح که کذب بنه اتنه قبنیح نیسنت
بلکه بهدلیل اشتمال آن بر مفسده ،قبیح است و فاه کذب ،امرى حَسَر مىشود هتگامی
که مشتمل بر مصلاتی مانتد ن ات دادن پیامبر و اموری از ایر قبیل باشد ،و بطثن ایر
قول وارح است؛ زیرا افر ما درو ففتر پیامبر را برای مصنلاتی جنایز بندانیم ،قطعناً
اعتماد و اقمیتان به شرایع از بیر منىرود ،جنواب دوم درو نبنودن آن اسنت » وی در
ادامه وجوه متعددی در تأویل آیۀ مذکور بیان کرده اسنت (همان ،ج ،3ص6۱ن )61وی
در یل «انِّ سَقِیم» با اشاره به حدیث «لم یکذب إبراهیم إال ثثث کذبات» بنه دو قنول
درو مصلاتی و راستبودن آن اشاره کرده و قول دوم را اقوی دانسنته و منىنویسند:
«اقوی ایر است که ایر سختی راست است؛ زیرا کذب قبیح است هرچتد کنه مشنتمل
بر مصلاتی باشد و امنا در حندیث منذکور ،نسنبتدادن کنذب بنه راوی آن اولنی از
نسبتدادن کذب به پیامبر خداست (همان ،ج ،3ص)339

ج ابوالفتوح اسفراییتی نیز ازجمله افرادى است که ایر رواینت را صنایح ندانسنته
است ابرجوزی در المتتظم ،در جمله وقایع سنال  31۱قمنری اینر مطلنب را نوشنته
است« :از ابوالفتوح اسفراییتی که به حدیث شنتاختی نداشنت و در حنوزۀ حندیث بنه
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ادامۀ مباحثش در دفاع از عصمت حضرت ابراهیم دربارۀ روایت مذکور مىنویسند:
«ایر روایت از اخبار آحاد است پس با دلیل قطعی که بیان کردیم نمنىتوانند معاررنه
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شیوۀ قصاص بود ،دربارۀ حدیثپینامبر کنه فرمنود« :منا کنذب إبنراهیم إال ثنثث
کذبات» سؤال کردند ،ابوالفتنوح ففنت :اینر حندیث ،صنایح نیسنت »(ابنرجنوزی،
۱1۱1ق ،ج ،۱7ص )113درحالیکه ایر حدیث در کتب صایح نلل شده اسنت اینر

روایت را بیان نکرده است
د ن سید مرتضی(د 163ق) نیز در یل روایت سه درو تصریح منىکتند« :بنا ادلنۀ
عللی که هیچ احتمال دیگر و خنثف ظناهر در آن نیسنت بینان کنردیم کنه درو بنر
انبیا جایز نیست؛ لذا هر خبری برخثف آن وارد شود نباید به آن توجه شنود و بنر
کذببودن آن قطعاً حکم مىشود درصورتیکه نتوان تأویل صایای متتاسنب بنا ادلنۀ
عللی برای آن تصور نمود ،پس افر تأویلى متطب با ادلۀ عللی ممکر باشد ،اینرفوننه
تأویل مىکتیم و میان آن و ادلۀ عللی هماهتگی ای اد مىکتیم »(سنید مرتضنی ،بنیتنا،
ص)11
وی در ادامه مىنویسد« :اما ادعای برخی که بر اینر باورنند کنه پینامبر فرمنود:
ابراهیم جز سه مورد دروغنی نگفنت ،دیندفاه بهتنر اینر اسنت کنه اینر رواینت،
درو بستر بر پیامبر باشد؛ زیرا ایشان بهتر مىداند که چه اموری بر انبیا جایز و چنه
اموری بر آنها جایز نیست و افر ایر روایت صایح باشد ،احتمال دارد که منراد از آن
ایر باشد که آن سه مورد ،ظاهرش کذب است و از حیث ظاهر امر ،کذب بر آن اقثق
شده ولکر درحلیلت کذب نیست (همان ،ص )13وی نیز در جناى دیگنری در ینل
روایت ابوهریره از رسول خدا تصریح مىکتد :افر ایر روایت صایح باشد ،مراد از
آن ایر است که ابراهیم عملنی ان نام داده کنه ظناهر آن کنذب اسنت [ننه ایتکنه
درحلیلت کذب باشد] (همان ،ص)93
ه شیخقوسی(د 131ق) نیز در تفسیر آینۀ «قل بَ فعَل كبِیرُهمْ هاذا » ابتندا وجنوه
متعددی در تأویل آن کر کرده ،سپس مىنویسد« :براساس ایر تأویل ،عبنارت منذکور
خبریه نیست؛ لذا الزم نمىآید که کذب باشد و کذب بهدلیل کذببودن آن ،امری قبیح
است و به هیچ وجه حَسَر نخواهد بود ،چه ایتکه در آن نفع و یا دفع ررری باشد در
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مطلب را هبی(د 719ق) نیز در تناریخش نلنل کنرده اسنت ( هبی۱1۱6 ،ق [النف]،
ج ،63ص )8البته وی دلیل عدم صات(رنعف سنتدی و ینا رنعف ماتنوایی) اینر
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هر حالتی قبایح بر انبیا جایز نیست و اما روایت نللشده از پینامبر کنه فرمنود" :لنم

یکذب ابراهیم إال ثثث کذبات کلها فی اهلل" ایر خبری است که هیچ اصنل و اساسنی
ندارد و افر کذب بتابر وجهی حَسَر بود ،همانفونه که برخی از جهال منىپتدارنند ،از

هذا"" ،إِنِّ سَقِیم" و [إنها اختی] هتگامی که پادشاه جبنار خواسنت او را بگینرد ،اسنت،
حتی برخی بر ایر باورند که خداوند به وی ا ن درو ففتر داد و ایر باقل است؛ زینرا

افر خداوند به وی ا ن درو ففتر مىداد ،کذب ،حَسَر مىشد و بیان کردیم کنه درو
در همۀ حاالت قبیح است »(قوسی ،بىتا ،ج ،7ص138ن )131و در یل آینۀ «إِذ جالءَ
ََبَّ بِقلب سَلِیم»(صافات )91 :پس از کر وجوه متعددی در تأویل آن ،جایز بودن کذب
در کید را باقل دانسته به ایر دلیل که کذب قبیح است و بههیچوجه حَسَر نمىشنود و
پس از اشاره به روایت سه درو (ما کذب أبی إبراهیم اال ثثث کذبات یااجز بها عنر
ربه) از رسول خدا ،آن را خبر واحدی دانسته کنه بنر آن هنیچ اعتمنادی نیسنت و
مىنویسد :پیامبر بهتر مىداند که چه اموری بر انبیا جایز و چه اموری بر ایشان جایز
نیست و ادلۀ عللی بر ایر داللت مىکتد که بر انبیا جایز نیست که در آنچه که از ناحیۀ
خدا ادا مىکتتد درو بگویتد؛ چراکه ایر درو موجب مىشنود کنه بنه هنیچ کندام از
اخبار آنها اعتماد نتوان کرد و نیز درو بر آنهنا در غینر آنچنه کنه از ناحینۀ خندا ادا
مىکتتد ،نیز جایز نیست؛ زیرا موجب عدمپذیرش سختان ایشان مىشنود لنذا بایند بنا
قاقعیت چتیر حکم کرد که ایر روایت هیچ اصل و اساسی ندارد و افر صایح باشند،
معتای آن چتیر است که ظاهر آن از مظاهر کذب است؛ هرچتد کنه درحلیلنت کنذب
نیست (همان ،ج ،9ص)3۱1
و قبرسی(د 319ق) نینز در تفسنیرش اینر رواینت را قابنلاعتمناد ندانسنته و بنا
دیدفاهی شبیه دیدفاه شیخ قوسی ،ادلۀ عللی را بیانگر عدم جواز كذب در اخبار ایشان
دانسته بهدلیل ایتکه ایرها موجب شک در اخبار ایشان مىشود و تعریضبودن سنختان
ابراهیم را ماتمل دانسته؛ چراکه تعریض در هتگام ررورت مبناح بنوده و پنس از
اشاره به حدیث صایح نبوى «إن الکذب الیصلح فی جند و ال هنزل» بنا داللنت ادلنۀ
عللی کذب را بهدلیل کذببودن آن قبیح دانسته که بههیچوجه حَسَر نخواهد شد و در
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قدیماالیام نیز ایر کذب جایز مىبود و چتیر پتداشتتد که آن سنه درو "فعَلا كبِیارُهمْ
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جاى دیگر نیز کذب را بر انبیا جایز ندانسته؛ به ایر دلیل کنه موجنب بنىاعتمنادی بنه
سختان ایشان مى شود و شأن امتنای الهنی و برفزیندفان وی از اینر امنر برتنر اسنت
(قبرسی۱671 ،ش ،ج ،7ص 93و ج ،9ص)716

ملطوع علیه باشد دست بتدارند ،افر تسلیم کتیم فوییم معتى آن اسنت کنه ابنراهیم
هیچ سخر نگفت که ظاهر آن درو بود اال سه بنار »(ابوالفتنوح رازی۱119 ،ق ،ج،۱6
ص)111
ح عثمه حلی(د 713ق) نیز در یل روایت شفاعت و روایت سه درو مىنویسد:
«چگونه برای آنها جایز است که به انبیا نسبت درو مىدهتد و چگوننه منىتنوان بنه
شریعت آنها اعتماد کرد درحالیکه به درو عمدی ایشان اعتنراف منىکتتند »(حلنی،
۱117ق ،ص۱31ن)۱36
ط بروجردی(د ۱177ق) در تفسیر الصراط المستلیم ،ایر روایت را افتراینی بنر آن
حضرت دانسته است (بروجردی۱1۱3 ،ق ،ج ،1ص)183
ی شهید مامدباقر حکیم نیز بر ایر باور است که برای ما هیچ ممکر نیست مگنر
ایتکه ایر حدیث را از اسرائیلیات بدانیم بهدلیل ماتوایی کنه در آن بنهصنورت زشنتی
حضرت ابراهیم متهم به کذب شده است؛ بهخصوص ایتکه داستان درو سنوم ،در
قرآن کریم نیامده و برای هریک از ایر موارد مىتوان تفسیر روشتی بینان کنرد (حکیم،
۱1۱7ق ،ص)183
ک آیتاهلل معرفت نیز ایر روایت را اشنبه بنه اسنرائیلیات دانسنته اسنت (معرفت،
۱116ق ،ص)19
ل آیتاهلل سباانی نیز مىنویسد« :در سلم ایر حدیث همیر کافی اسنت کنه اینر
حدیث از روایات ابوهریره بوده و همیرقور در دروغیربودن ایر روایت همنیر کنافی
است که از اسرائیلیاتی است که در تورات تاریف شده ،وارد فشنته و شنگفت ایتکنه
راویان ایر حدیث بر شیعه بهدلیل اعتلاد به تلیه اشنکال منىفیرنند و تلینه را مسنتلزم
کذب مىدانتد ،درحالیکه تلیه از قبیل معاریض است که قرآن کریم و ستت شریف آن
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ز ابوالفتوح رازی(د حدود 311ق) نیز دربارۀ روایت ابنوهریره از رسنول خندا
مى نویسد« :ایر خبر آحاد اسنت و ای ناب علنم نکتند ،و بنراى او از آنچنه معلنوم و

واه وزروایت«لمیكذبابراهیمقطإالثالثمرات»... ر...

287

را در شرایط خاص برای اشخاص معیتی جایز دانسته است »(سباانی ،بىتا ،ص)۱61
م آیتاهلل سید علی میثنی نیز ایر روایت از ابوهریره در صایح بخاری و مسلم را
در زمرۀ احادیث موروعه و باقل در باب «منر االحادینث المورنوعة و الباقلنة فنی

 .3بررسی احتمال ترک اولی
یکی از پاسخهای قابلتوجه در تبییر برخی از آینات منوهم ،عندم عصنمت انبیناء
احتمننال تننرک اولننی و متنندوب اسننت ،شننیخ مفینند(د 1۱6ق) در تصننایح االعتلنناد،
درخصوص عصمت چتیر تصریح کرده است« :انبیا و ائمه پس از ایشان ،در حنال
نبوت و امامتشان از همه کبائر و صغائر معصوم هستتد و علل ،ترک عمل متدوب را نه
از روی عمد بر تلصیر و عصیان ،بر ایشان جایز مىداند و بر ایشان ترک عمل واجنب،
جایز نیست البته پیامبر ما و ائمۀ ما از ترک عمل متدوب و واجنب پنیش از زمنان
به امامت رسیدن و پس از آن نینز سنالم هسنتتد »(۱1۱6ق [د] ،ص۱19ن )۱18وی در
الفصول المختار نیز تصریح مىکتد« :از انبیا فتاهی بهسبب ترک واجب سرنمىزند
و بر ایشان خطا در آن و نیز سهوی که آنها را در آن بیتدازد جایز نیست؛ هرچتند کنه
ترک عمل مستاب و متدوب آنهم نه از روی قصد و تعمد بر ایشنان جنایز اسنت و
هرفاه ترک مستاب و متدوبی از ایشان سرزند ،سریعاً به آن آفناه منىشنوند پنس در
سریعتریر و نزدیکتریر زمان ممکر از آن عمل اجتتاب مىکتتد(و بنهسنوی خداونند
توبه و انابه مىکتتد) اما پیامبر ما خصوصاً و امامان از ریۀ وی پس از نبنوت و امامنت
هیچ صغیرهای از آنها از قبیل ترک واجب و ترک عمل متدوب از آنهنا سنرنمىزنند
بهدلیل برتری ایشان از ح تهاى پیشیر »(مفید۱1۱6 ،ق [ب] ،ص۱16ن)۱11
برایر اساس ،نکتۀ دیگری که درخصوص آن سه مورد باید توجه کرد ،ایر است که
از ظاهر آیات قرآن کریم مىتوان دریافت که سختان «هذا ََبِّا »« ،فعَلا كبِیارُهمْ هاذا»،
«فقل إِنِّ سَقِیم» از حضرت ابراهیم حتی ترک اولی نیز نبوده است؛ زیرا شیوۀ قنرآن
در بیان ترک اولی دربارۀ انبیا چتیر است که پس از بیان ترک اولی از ناحینۀ پینامبران،
بثفاصله توبه و استغفار ایشان را کر مىکتد برای نمونه دربارۀ حضرتآدم چتنیر
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الصایایر» در کتاب التالی فی نفى التاریف عر اللنرآن بینان کنرده اسنت (میثنی،
۱113ق ،ص633ن)633
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آمده اسنت« :فْزَلَّهمَل الشَّیطلنُ عَنهَْل فْخرجَهمَل مِمَّل كلنل فِی ِ وَ قُلنل اهْبِطُوا بَعْضُكم لِبَعْض عَدوٌّ وَ
لكم فىِ االَْضِ مسْتقرٌّ وَ مَتلع إِلىَ حِین فتلقَّى ءَادَ مِن ََّبِّ ِ كلِمَلتٍ فتلبَ عَلی انَّ هاوَ التَّاوَّاب
الرَّحِیم»(بلره 63 :و )67و نیز مى فرماید« :فدَلَّئهمَل بِغُارُوَ فلمَّال ذاقال الشَّاََر بَادَتْ لهَُمَال
الشَََّر ِ وَ أقُ لَّكُمَل إِنَّ الشَّیطلن لكُمَل عَدوٌّ مُّبِینٌ قلال ََبَّنل ظلمْنل أنفُسَنل وَ إِن لَّمْ ُغفِر لنل وَ ُرحَمْنل
لنكُوننَّ مِن الخلسرِِین »(اعراف11 :ن )16و نیز مىفرماید« :فْكال مِنهَْل فبَدَتْ لهَُمَل سَوْءَاُُهمَل وَ
طفِقل یخصِفلنِ عَلیهِْمَل مِن وَََقِ الََْنَّةِ وَ عَصىَ ءَادَ ََبَّ فغوَى ثُامَّ اجْتبَاله ََبُّا فتالبَ عَلیا ِ وَ

هَدَى »(قه۱1۱ :ن)۱11
و نیز در بیان ترک اولنی در داسنتان کشنتر آن قبطنی توسنط حضنرتموسنی
مىفرماید « :فلسْتغلث الَّذِى مِن شِیعَتِ ِ عَلىَ الَّذِى مِن عَدوِّهِ فوَكزه موسىَ فقضاىَ عَلیا ِ قال
هَلذا مِن عَمَ ِ الشَّیطنِ إِنَّ عَدوٌّ مُّضِ ٌّ مُّبِینٌ قل ََبّ إِنىّ ظلمْت نفسىِ فلغفِر لىِ فغفر ل انَّ هاوَ

الغفُوَ الرَّحِیم »(قصب۱3 :ن)۱3
و نیز در بیان داستان حضرتنوح مىفرماید« :وَ نلدَى نُوح ََّبَّ فقال ََبّ إِنَّ ابْناىِ
مِن أهْلىِ وَ إِنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ وَ أنتَ أحْكم الحَْلكِمِین قل ینُوح إِنَّ لی َ مِن أهْلِكَ إِنَّ عَمَ ٌ غیرُ
صَللِح فال ُسَْلنِ مَل لی َ لكَ بِ ِ عِلم إِنىّ أعِظُكَ أن ُكُون مِن الََلهِلِین قل ََبّ إِنىّ أعوذُ بِاكَ

أن أسَْلكَ مَل لی َ لىِ بِ ِ عِلم وَ إِال ُغفِر لىِ وَ ُرحَمْنىِ أكُن مِّن الخلسِرِین »(هود13 :ن)17
و نیز دربارۀ حضرت داوود مىفرماید« :قل لقدْ ظلمَكَ بِسؤا ِ نعََْتِكَ إِلىَ نِعَلجِ ِ وَ
إِنَّ كثِیرًا مِّن الخُلطلءِ لیبْغِى بَعْضُهمْ عَلىَ بَعْض إِال الَّذِین ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّللِحَلتِ وَ قلِیا ٌ مَّال
همْ وَ ظنَّ دَاود أنَّمَل فتنَّله فلسْتغفر ََبَّ وَ خرَّ ََاكِعًل وَ أنلبَ فغفرنل ل ذالِكَ وَ إِنَّ ل عِندَنل لزُلفاى

وَ حسْن مَلب »(ص)13 :
اما در داستان حضرت ابراهیم بر فنرض تالن تنرک اولنی ،اصنثً سنختی از
استغفار و توبۀ او کر نشده است بلکه پیش از بیان «هذا ََبِّ »(انعام73 :ن )79مىفرماید:
«وَ كذلِكَ نُرِى إِبْراهِیمَ مَلكُوتَ السَّمَلوَاتِ وَ االَْضِ وَ لِیكُون مِن الموقِنِین»(انعام )73 :و پنس
از ایر داستان مىفرماید« :وَ ُِلكَ حََّتُنل آُینلهل إِبْراهیمَ عَلى قوْمِ ِ نرفع دَََجلتٍ مَن نشالء إِنَّ
ََبَّكَ حَكیم عَلیم»(انعام )96 :و نیز پیش از داستان شکستر بتها که مشتمل بر دو مورد
دیگر است ،مىفرماید« :وَ إِنَّ مِن شِیعَتِ ِ البْراهِیمَ إِذ جَلءَ ََبَّ بِقلب سَلِیم(».صنافات96 :ن)91
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لذا ایر قلیعه و آن حسر ختام در ایر آیات ،هرفونه اتهامی را از وی از بنیر منىبنرد
درواقع مىتوان چتیر استتباط کرد که حضرت ابراهیم در آن منوارد منذکور ،حتنی
مرتکب ترک اولی نیز نشده است ،بلکه براساس همۀ ایر سختان و احت ناجهنای وی،

دارای قلب سلیم بوده است
اما دیدفاه م اهد بر جبر(د ۱11ق) که آیۀ «وَالَّذی أطمَع أن یغفِار لا خطیئتا یاوْ َ

الدِّینِ»(شعراء )91 :را همان سه درو حضرت ابراهیم دانسته است(قبری۱1۱1 ،ق،
ج ،۱8ص36ن ،)31هیچفونه مؤیدی ندارد و با وجوهی که در تأوینل آن منوارد ففتنه
شد ،تعارض دارد لذا ایر دیدفاه معتبر نیست زمخشری(د 369ق) در رد اینر دیندفاه
ایرفونه تصریحکرده است« :ففته شده که مراد از "خطیئت " در ایر آیه "إِنِّ سَقِیم"" ،بَا
فعَل كبِیرُهمْ" و سخر وی به ساره [هىاختی] است؛ لکر ایر موارد از قبیل تعنریض در
کثم و تخییثتی برای کافران است و خطایی نیست که برای آن آمنرزش قلنب کتند

حال افر بگویی حال که از ایشان به جز صغائر سر نمىزند و آنهم آمرزیده منىشنود،
پس چرا ابراهیم برای خویش خطیئه و یا خطاهایی را ثابت و مال دانسته و امید دارد
که آمرزیده شود؟ در جواب مىفویم که استغفار انبینا ،توارنع ایشنان ننزد خداونند و
درهمشکستر خویش نزد وی است و «أطمَع» بر ایر سخر داللت مىکتد و ابراهیم
با قاقعیت قائل مغفرت نشد و در ایر امر تعلیمی بر امتهای آنهاست و ایتکه لطفنی
باشد برای ایشان در اجتتاب از معاصی و برحذر بودن از آن و قلب مغفرت از آنچه از
آنها سرزده(قصور) »(زمخشری۱117 ،ق ،ج ،6ص6۱8ن)611
بهففتۀ عثمه قباقبایی نسبتدادن ابراهیم خطا و فتاه به خود ،باایتکه آن جتاب
از فتاه معصوم بود ،دلیل بر آن است که مرادش از خطیئه ،معصیت بنه معتنی مخالفنت
اوامر مولوى الهى نبوده؛ زیرا خطیئه و فتاه مراتبى دارد و هرکس بهحسب مرتبهاى کنه
از عبودیت خدا دارد ،در همان مرتبه خطیئهاى دارد ،همچتان که فرمودهانند« :حسنتات
االبرار سیئات الملربیر»؛ خوبیهاى نیکان براى ملربان درفاه ح  ،بدى و فتاه به شنمار
مىرود ،و به همیر سبب است که خداوند به پیامبرش فرمود« :وَاسْتغفِر لِذنبِكَ» آرى
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خطیئه از مثل ابراهیم عبارت است از ایتکه برای رروریات زندفى از قبیل خنواب
و خوراک و آب و امثال آن نتواند در تمامى دقای زندفى به یاد خدا باشد؛ هرچتد کنه
همیر خواب و خوراک و سایر رروریات زندفى اقاعتى است و چگونه ممکر اسنت

در ایر باره فرموده« :إِنَّا أَخْلَصْتاهُمْ بِخالِصَنة ِکْنرَى النداارِ» (قباقبنایی۱1۱7 ،ق ،ج،۱3
ص)193
نتیجهگیری
 ۱روایت «لمیکذب ابراهیم قط إال ثثث مرات » افرچه مشهور اسنت ،ابنوهریره
که برخی وی را کذّاب دانستهاند ،در نلثن متفرد بوده و در برخی از متابع ایر رواینت
بهناو موقوف از وی و در برخی دیگر بهواسطۀ وی از رسول خدا نللشده اسنت؛
لذا ارطراب در إستاد ایر روایت به رسول خدا در آن بنهورنوح دینده منىشنود
بهلااظ ماتوایی نیز ایر روایت ،صراحت در کذب آن حضرت دارد و روایت مشنهور
شفاعت و دیدفاه برخی از علما همچون قبری ،ثعلبی و میبدی نیز مؤیند اینر مطلنب
است از سوى دیگر ،تتها مستتد داستان درو سوم دربارۀ ساره ،تورات تارینف شنده
است؛ لذا احتمال جعل و اسرائیلیبودن آن همانفونه که برخی از دانشنمتدان تصنریح
کردهاند ،بیشتر مىشود
 1بررسی موارد اتهام به کذب نشان مىدهد نهتتها هیچ کذبی صورت نگرفته است،
بلکه وجوه صایح در تأویل آن سختان وجود دارد و حتی احتمال تنرک اولنی نینز در
ایر موارد وجود ندارد
 6تصریح به درو ففتر حضرت ابراهیم و تأویلفرایی در ایر روایت ،افرچنه
دو دیدفاه متفاوت و مشهور در میان اهل ستت است ،اساس آن دو ،اعتبار و اعتماد بنه
صات آن روایت و اعتماد به صااح سته و دیگر متابع روایی و تفسیری اینر رواینت
است که دیدفاه اول ناشی از بدفهمی در مدلول آیات و جایگاه حضرت ابراهیم در
قرآن است درخصوص دیدفاه دوم نیز حدیث شفاعت مبتیبر کذب و ارتکناب فتناه
توسط حضرت ابراهیم بهخوبی با دیدفاه تأوینلفراینان اینر حندیث در تعنارض
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است افزون بر ایتکه در میان اهل ستت ،برخی چون ابوالفتوحاسنفرایتی ،فخنر رازی و
نظامنیشابوری و در میان امامیه برخی چون سید مرتضی ،شیخ قوسی ،فضل بر حسنر
قبرسی ،ابوالفتوح رازی ،و نیز دیگران بر عدم اعتبار و بىپایه و بنىاسناس بنودن آن و

فخر رازی و نظام نیشابوری نشان مىدهد که احتماالً در قرون ششنم ،هفنتم و هشنتم
صااح ششفانه هتوز جایگاه و اعتبار کتونی را در میان اهل ستت نداشته است
پینوشتها:
 ۱درخصوص جتبۀ نوآوری ایر نوشتار ففتتی است که تشکیل رجوع به مصادر اولینۀ اینر رواینت و
تشکیل خانوادۀ حدیث ،عررۀ حدیث به قرآن ،تأکید بر جایگاه سیاق در تصایح بدفهمی و کجفهمنی
آیات ،اشاره به تأویثت صایح در موارد اتهام به کذب دربارۀ حضنرت ابنراهیم بنا بهنرهفینری از
تفاسیر فریلیر ،دستهبتدی و تالیل دیدفاههای اساسی درخصوص روایت منذکور و بررسنی احتمنال
ترک اولی بیانگر ابعاد نوآوری در ایر پووهش است
 1توریه عبارت است از «أن یرید بلفظٍ معتىً مطابلاً للواقع و قصد منر إللائنه أنیفهنم المخاقنب متنه
خثف لک ،مما هو ظاهر فیه عتد مطل المخاقنب ،أو المخاقنب الخناص »(انصناری۱11۱ ،ق ،ج،1
ص )۱7وی در ادامه با استدالل عللی و روایی ،توریه را کنذب ندانسنته اسنت و منىنویسند« :امامینه
تصریح به وجوب توریه هتگام ررورت کردهاند به ایتکه بنه چینزی تورینه نمایند کنه او را از کنذب
خارج سازد »(همان ،ص )۱8آیتاهلل خویی نیز در تبییر ایر عبارات ،توریه را موروعاً از منورد کنذب
خارج دانسته است و در ادامه ،فرع ایر مطلب را ایر دانسته که جواز توریه اختصاص به مورد ارنطرار
و مانتد آن ندارد بلکه اساساً توریه ،موروعاً خارج از کذب است (خویی ،بیتنا ،ج ،۱ص )689ناففتنه
نماند که توریه از نوع معاریض در کثم است ،منراد از «معناریض در کنثم» بنهففتنۀ جنوهری همنان
«التوریة بالشىء عر الشىء» است و در ادامه به عبارت «إن فى المَعَارِیضِ لمتدوحةً عر الکذب» اشناره
کرده است (جوهری۱1۱1 ،ق ،ج ،6ص)۱197
 6ایر روایت در آثار دیگر نیز با اختثف در متر نلل شنده اسنت (نک :عبنداهلل ابنرمبنارک۱1۱۱ ،ق،
36ن31؛ ابر ابىشیبة۱118 ،ق ،ج ،7ص1۱7؛ ابرراهویه۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص117ن118؛ ابرحتبل ،بنىتنا،
ج ،۱ص19۱ن 191و 183ن 183و ج ،6ص111ن113؛ عبننندبنننرحمیننند۱119 ،ق ،ص637؛ بخننناری،
۱11۱ق ،ج ،3ص113ن117؛ مسلم ،بىتا ،ج ،۱ص۱18ن۱61؛ ابرماجنه ،بنىتنا ،ج ،1ص۱111ن۱116؛
حارث بر ابىاسامة ،بىتا ،ص668ن611؛ عمرو بر أبىعاصم۱1۱6 ،ق ،ص638ن63۱؛ نسائی۱1۱۱ ،ق،
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ورع و بطثن آن تأکید کردهاند
 1عدم اعتبار و عدم صات ایر روایت نزد برخنی همچنون ابوالفتنوح اسنفرایتی،
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ج ،3ص111ن11۱؛ ابننویعلننى ،ج ،1ص 6۱1و ج ،1ص1۱6ن 1۱3و ج ،3ص683ن689؛ ابننرحبننان،
۱1۱1ق ،ج ،۱1ص677ن696؛ ابرمتده۱111 ،ق ،ص )19۱ایر روایت با اختثف قابلتوجهی در برخی
از آثار متلدم امامینه نینز نلنل شنده ،بنرای نموننه در بخشنی از رواینت مرسنلۀ عیاشنی از خیثمنه از
أَدُلُّکُمْ عَلَى مَرْ کَلَّنمَ اللَّنهَ تَکْلِیمناً(موسنى) »(عیاشنی۱691 ،ق ،ج ،1ص6۱1ن )6۱6و نینز بنا اخنتثف
قابلتوجه در قمی۱111 ،ق ،ج ،1ص13

منابع
 ۱قرآن کریم ،ترجمۀ مامدمهدى فوالدوند ،تهران :داراللرآنالکنریم(دفتنر مطالعنات تناریخ ومعنارف
اسثمى)۱1۱3 ،ق
 1آمدى ،سیف الدیر ،أبکار االفکار فی أصول الدیر ،تالی احمد مامند مهندى ،قناهره :دارالکتنب،
۱116ق
 6ابر ابىالادید ،عبدالامید بر هبةاهلل ،شرح نهجالبثغة ،قنم :انتشنارات کتابخاننه آینتاهلل مرعشنى،
۱111ق
 1ابر ابىشیبه کوفی ،المصتف ،تالی سعید اللاام ،بیروت :دارالفکر۱118 ،ق
 3ابربابویه قمی ،ابوجعفر مامد برعلی(شیخ صدوق) ،معنانی االخبنار ،چ ،۱قنم :جامعنۀ مدرسنیر،
۱116ق
 3ابرجزى ،مامد بر احمد ،التسهیل لعلوم التتزیل ،تالی عبداهلل خالدى ،بیروت ،داراالرقم بنر ابنی
االرقم۱1۱3 ،ق،
 7ابرجوزى ،ابوالفرج عبدالرحمر ،زاد المسیر فى علمالتفسنیر ،تالین عبندالرزاق المهندی ،بینروت:
دارالکتاب العربی۱111 ،ق
 9نننننننننن  ،المتتظم فى تاریخاالمم والملوک ،تالی مامند و مصنطفى عبنداللنادر عطنا ،بینروت:
دارالکتب العلمیه۱1۱1 ،ق
 8ابرحبان ،صایح ابرحبان ،بیجا :مؤسسة الرساله۱1۱1 ،ق
 ۱1ابرح ر ،تلریب التهذیب ،تالی مصطفى عبداللادر عطا ،چ ،1بیروت :دارالکتب العلمیه۱1۱3 ،ق
 ۱۱ابرراهویه ،اسااق ،مستد ابرراهویه ،تالی عبدالغفنور عبندالان و حسنیربنرد بلوسنی ،المدیتنة
المتوره :مکتبة االیمان۱1۱1 ،ق
 ۱1ابرسعد ،مامد بر سعد ،الطبلات الکبرى ،تالی مامد عبنداللنادر عطنا ،چ ،۱بینروت :دارالکتنب
العلمیه۱1۱1 ،ق
 ۱6ابر شهرآشوب مازندرانی ،مامد بر علی ،متشابه اللرآنو مختلفه ،قم :انتشارات بیدار۱1۱1 ،ق
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 ۱1ابرعساکر ،على بر حسر دمشلى ،تاریخ مدیتة دمش  ،بیروت :دارالفکر۱1۱3 ،ق
 ۱3ابرقتیبه دیتوری ،عبداهلل بر مسلم ،تأویل مختلف الادیث ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،بىتا [الف]

بیروت :دارالکتب العلمیه ،متشورات مامدعلى بیضون۱1۱8 ،ق
 ۱9ابرماجه قزویتی ،مامد بر یزید ،ستر ابرماجه ،تالی مامدفؤاد عبندالبناقی ،بینروت :دارالفکنر،
بىتا
 ۱8ابرمتده اصفهانى ،االیمان ،چ ،۱بیروت :دارالکتب العلمیه۱111 ،ق
 11ابوحیان اندلسى ،مامد بر یوسف ،البار المانیط فنى التفسنیر ،تالین صندقی مامند جمینل،
بیروت :دارالفکر۱111 ،ق
 1۱ابوداوود س ستانی ،ابرأشعث ،ستر أبىداود ،تالی سعید مامد اللانام ،چ ،۱بینروت :دارالفکنر،
۱1۱1ق
 11ابوالفتوح رازى ،حسیر بر علنى ،روضال تنان و روحال تنان فنى تفسنیر اللنرآن ،تالین دکتنر
مامدجعفر یاحلى و مامدمهدى ناصح ،مشهد :بتیاد پووهشهاى اسثمى آستانقندس ررنوى،
۱119ق،
 16احمد بر حتبل ،مستد احمد ،بیروت :دار صادر ،بىتا
 11اصبهانی ،اللول الصراح فی البخاری و صایاه ال امع ،بهکوشش شنیخ حسنیر هرسناوی و شنیخ
جعفر سباانی ،چ ،۱قم :مؤسسة االمام الصادق۱111 ،ق

 13انصارى ،مرتضى ،کتاب المکاسب المارمة ،چ ،۱قم :کتگره جهانى بزرفداشت شیخاعظم انصارى،
۱1۱3ق
 13بخاری ،صایح البخاری ،بیروت :دارالفکر۱11۱ ،ق
 17بروجردى ،سید حسیر ،تفسیر الصراط المسنتلیم ،تالین غثمررنا موالننا بروجنردى ،چ ،۱قنم:
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احیاء التراثالعربی۱111 ،ق
 18بیضاوى ،عبداهلل بر عمر ،أنوار التتزیل و أسرار التأوینل ،تالین مامند عبندالنرحمر المرعشنلى،
بیروت :دار احیاء التراثالعربى۱1۱9 ،ق
 61بیهلى ،احمد بر حسیر ،االسماء و الصفات ،تالی عبندالنرحمرعمینره ،چ ،۱بینروت :دارال ینل،
۱1۱7ق
 6۱نننننننننننننن  ،الستر الکبرى ،بیروت :دارالفکر ،بىتا
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 ۱3همو ،تأویل مشکل اللرآن ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،بىتا [ب]
 ۱7ابرکثیر دمشلى ،اسماعیل بر عمر ،تفسیر اللرآن العظیم ،تالین مامدحسنیر شنمسالندیر ،چ،۱

۲92

 وفصلن مدحدیثپژوهی،س لنهم،شم رههفدهم،به روت بان 139۶

 61ترمذی ،ستر الترمذی ،تالی عبدالرحمر مامد عثمان ،چ ،1بیروت :دارالفکر۱116 ،ق
 66ثعلبى نیشابورى ،احمد بر ابراهیم ،الکشف والبیان عر تفسنیر اللنرآن ،بینروت :دار احیناء التنراث

۱1۱1ق
 63حارث بر ابىاسامه ،بغیة الباحث عر زوائند مسنتد الانارث ،تالین مسنعد عبندالامیند مامند
السعدنی ،قاهره :دارالطثئع ،بیتا
 63حافظ اصفهانی ،کر أخبار إصبهان ،بریل ،لیدن الماروسة۱861 ،م
 67حکیم ،سید مامدباقر ،علوم اللرآن ،چ ،6قم :مؤسسة الهادی۱1۱7 ،ق
 69حلى ،حسر بر یوسف ،نهج الا و کشف الصدق ،قم :مؤسسه داراله ر ۱117 ،ق
 68خویى ،سید ابواللاسم موسوى ،المکاسبن مصباح الفلاهة ،مامدعلى توحیدى ،بىجا :بىنا ،بىتا
 11هبى ،شمسالدیر مامد بر احمد ،تناریخ االسنثم و وفینات المشناهیر واالعنثم ،تالین عمنر
عبدالسثم تدمرى ،چ ،1بیروت :دارالکتاب العربى۱1۱6 ،ق [الف]
 1۱نننننننننن  ،تذکر الافاظ ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بىتا
 11نننننننننن  ،سیر أعثم التبثء ،بیروت ،مؤسسة الرسالة۱1۱6 ،ق [ب]
 16زمخشرى ،مامودبرعمر ،الکشاف ،بیروت :دارالکتاب العربی۱117 ،ق
 11سباانى ،جعفر ،عصمة االنبیاء ،قم :مؤسسه امام صادق ،بىتا
 13سرخسی ،مامد بر احمد ،المبسوط ،بیروت :دارالمعرفة۱113 ،ق
 13سمرقتدى ،نصر بر مامد ،بارالعلوم(تفسیر السمرقتدی) ،بیروت :دارالفکر ،بىتا
 17سید مرتضی ،علی بر حسیر ،تتزیه االنبیاء و االئمة ،قم :انتشارات شریف رری ،بیتا
 19صتعانی ،عبدالرزاق ،تفسیر اللرآن ،تالی مصطفى مسلممامد ،چ ،۱ریاض :مکتبة الرشد۱1۱1 ،ق
 18قباقبایی ،سید مامدحسنیر ،المینزان فنی تفسنیر اللنرآن ،قنم :دفتنر انتشنارات اسنثمی جامعنۀ
مدرسیرحوزه علمیه قم۱1۱7 ،ق
 31قبرانی ،سلیمان بر احمد ،مستد الشامییر ،تالی حمدی عبدالم ید السلفی ،چ ،1بیروت :مؤسسنة
الرسالة۱1۱7 ،ق
 3۱نننننننننن  ،المع م االوسط ،بیجا :دارالارمیر۱1۱3 ،ق
 31قبرسی ،احمد بر علی ،االحت اج ،مشهد :نشر مرتضی۱116 ،ق
 36قبرسى ،فضل بر حسر ،م مع البیان فی تفسیر اللنرآن ،بنهکوشنش مامندجواد بثغنی ،تهنران:
انتشارات ناصرخسرو۱671 ،ش
 31نننننننننن  ،المؤتلف مر المختلف بیر أئمة السلف ،تالی کاظم مدیرشنانهچنی و دیگنران ،چ،۱
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العربی۱111 ،ق
 61جوهرى ،اسماعیل بر حماد ،الصااح ،تالی احمد عبدالغفور عطار ،بینروت :دارالعلنم للمثینیر،

واه وزروایت«لمیكذبابراهیمقطإالثالثمرات»... ر...
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مشهد :م مع الباوث االسثمیة۱1۱1 ،ق
 33قبرى ،مامد بر جریر ،تاریخ االمم والملوک(تاریخ الطبری) ،تالین مامند ابنوالفضنل ابنراهیم،

 37قوسى ،مامد بر حسر ،الخثف ،تالین علنى خراسنانى و دیگنران ،چ ،۱قنم :دفتنر انتشنارات
اسثمى وابسته به جامعۀ مدرسیر حوزۀ علمیه قم۱117 ،ق
 39نننننننننن  ،التبیان فی تفسیر اللرآن ،بهکوشش احمد قصیر عاملی ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی،
بیتا
 38نننننننننن  ،المبسوط فی فله االمامیة ،تالی سید مامدتلى کشنفى ،تهنران :المکتبنة المرتضنویة
الحیاء اآلثار ال عفریة۱697 ،ق،
 31قیالسی ،سلیمان بر داوود ،مستد أبىداوود الطیالسی ،بیروت :دارالمعرفة ،بىتا
 3۱عبدبر حمید بر نصر ،متتخب مستد عبد بر حمیند ،تالین السنید صنبای البندری السنامرائی و
مامود مامد خلیلصعیدی ،چ ،۱بیجا :مکتبة التهضة العربیة۱119 ،ق
 31عبداهلل بر حبان ،قبلات المادثیر بأصبهان ،تالی عبدالغفور عبدالا و حسیربلوشنی ،بینروت:
مؤسسة الرسالة۱1۱1 ،ق
 36عبداهلل برالمبارک ،مستد ابنرالمبنارک ،تالین مصنطفى عثمنان مامند ،چ ،۱بینروت :دارالکتنب
العلمیه۱1۱۱ ،ق
 31عمرو بر ابىعاصم ،کتاب الستة ،بهقلم مامد ناصرالدیر آلبانی ،چ ،6بینروت :المکتنب االسنثمی،
۱1۱6ق
 33عیاشی ،مامد بر مسعود ،تفسیر العیاشی ،بهکوشش سید هاشم رسولی ماثتی ،تهنران :چاپخاننه
علمیه۱691 ،ق
 33فارلملداد ،ملداد بر عبداهلل ،اللوامنع االلهینة فنی المباحنث الکثمینة ،بنهکوشنش شنهید قارنى
قباقبایى ،قم :دفتر تبلیغات اسثمى۱111 ،ق
 37فخرالدیر رازی ،مامد بر عمر ،عصمة االنبیناء ،قنم :مطبعنة الشنهید متشنورات الکتبنی الت فنی،
۱113ق
 39نننننننننن  ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی۱111 ،ق
 38فراء ،یایى بر زیناد ،معنانى اللنرآن ،تالین احمند یوسنف ن ناتى و مامندعلى ن نار ،مصنر:
دارالمصریه ،بىتا
 71قارى عیاض ،الشفاء بتعریف حلوق المصطفى ،چ ،1عمان :دارالفیااء۱117 ،ق
 7۱قمی ،علی بر ابراهیم ،تفسیر متسوب به علی بر ابراهیم قمی ،قم :مؤسسه دارالکتاب۱111 ،ق
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بیروت :دارالتراث۱697 ،ق
 33نننننننننن  ،جامع البیان فى تفسیر اللرآن ،بیروت :دارالمعرفة۱1۱1 ،ق

۲9۶

 وفصلن مدحدیثپژوهی،س لنهم،شم رههفدهم،به روت بان 139۶

 71مظفر ،مامدحسیر ،دالئل الصدق ،چ ،۱قم :مؤسسة آل البیت۱111 ،ق
 76معرفت ،مامدهادی ،شبهات و ردود حول اللرآن الکریم ،چ ،۱قم :مؤسسة التمهید۱116 ،ق

 73نننننننننن  ،الفصول المختار  ،چ ،۱قم :کتگرۀ شیخ مفید۱1۱6 ،ق [ب]
 73نننننننننن  ،المسائل الصاغانیة ،چ ،۱قم :کتگرۀ شیخ مفید۱1۱6 ،ق [ج]
 77نننننننننن  ،تصایح االعتلاد ،قم :انتشارات کتگرۀ جهانی شیخ مفید۱1۱6 ،ق [د]
 79موصلی ،ابویعلى ،مستد أبىیعلى ،تالی حسیر سلیم أسد ،دارالمأمون للتراث۱117 ،ق
 78میبدى ،احمد بر مامد ،کشف االسرار و عد االبرار ،تالی علىاصغر حکمت ،تهنران :انتشنارات
امیرکبیر۱67۱ ،ش
 91میثنى ،سید على ،التالی فی نفى التاریف عر اللرآن ،چ ،6قم :الالائ ۱113 ،ق
 9۱نسائی ،الستر الکبرى ،تالی عبدالغفار سلیمان بتداری ،سید کسنروی حسنر ،بینروت :دارالکتنب
العلمیه۱1۱۱ ،ق
 91نننننننننن  ،ستر التسائی ،بیروت :دارالفکر۱619 ،ق
 96نننننننننن  ،فضائل الصاابة ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،بىتا
 91نیشابوری ،مسلم ،صایح مسلم ،بیروت :دارالفکر ،بىتا
 93نیشابورى ،نظامالدیر حسر بر مامد ،تفسنیر غرائنب اللنرآن و رغائنب الفرقنان ،تالین زکرینا
عمیرات ،چ ،۱بیروت :دارالکتب العلمیه۱1۱3 ،ق
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 71مفید ،مامد بر مامد بر نعمان ،االعثم بما اتفلت علینه االمامینة منراالحکنام ،چ ،۱قنم :کتگنره
شیخمفید۱1۱6 ،ق [الف]

