
  
  
  
  

  
 

 

  
  
  

 هبررسی نقش روات مشترك در اخبار منتقل

  ) مطالعۀ موردي؛ جِعابی از مشایخ صدوق(
  

  *سید رضا مؤدب
  **حسین ستار

  
  : چکیده

اي جدید و نو، به چگونگی انتقال اخبار اهل تسنن به تشـیع   کوشند از زاویه نویسندگان در مقالۀ حاضر می
ویسندگان این نوشتار، وجود برخی از راویان مشترك مؤلفـان جوامـع   به گمان ن. و پیامدهاي آن بپردازند

آنان با مطالعۀ موردي جِعـابی از مشـایخ مشـترك    . حدیثی از علل انتقال اخبار اهل تسنن به تشیع است
. شده فـراهم کننـد   اند تا شواهدي براي ایدة یاد شیخ صدوق و روایات منقول از او در کتب وي سعی کرده

نظور، پس از کاوش در احوال جِعابی و توثیقات او در فریقین، به بررسی دو خبر منقول از او در براي این م
این دو خبر به واسطۀ او از جوامـع حـدیثی   . و جهاد در کتب صدوق پرداخته شده است قرآنباب تحریف 

ـ   . اهل سنت به کتب شیعی منتقل شده است که با مبانی امامیه سازگار نیست ط راویـان  همچنـین بـه خل
 .هاي انتقال اخبار توجه شده است مشترك در سند و متن حدیث به عنوان یکی از زمینه

  .راویان مشترك، اخبار منتقله، جِعابی، شیخ صدوق، اختالط راویان :ها کلیدواژه
                                                             

 moadab_r113@yahoo.com/ استاد دانشگاه قم *
 tadrik1390@gmail. com /قرآن و حدیث دانشگاه کاشان دانشجوي دکتري **

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 بهار و تابستان م،دهیاز ةشمار م،شش سال

 238ـ207صفحه 
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  مقدمه. 1
  اخبار منتقله. 1ـ1

تـاب  به کار رفته توسـط عالمـه عسـکري در ک   عنوانی متأخر و  اصطالح اخبار منتقله
عن «او این اصطالح را معموالً همراه با . استالقرآن و روایات المدرستین سنگ  گران

وي در این تحقیق بر این باور است که نوع اخبـار  . به کار برده است» مدرسۀ الخلفاء
. در جوامع حدیثی امامیه، اخباري منتقله از مدرسۀ خلفا به امامیه اسـت  قرآنتحریف 

توان اصطالح منتقله را  تر می در نگرشی کلی) 18، ص13، ص3ق، ج1416عسکري، (
سخنان، مرویات و : نیز تسري داد و تعریفی عام از آن ارائه کرد به سایر فرق اسالمی 

راه یافتـه و در  ) در اینجا به امامیـه (آثاري که از یک دین یا فرقه به دین یا فرقۀ دیگر
یافتـه از   ز لفظ منتقله تنها روایات راهدر این نوشتار، ا. منابعی تلقی به قبول شده است

سه پرسش اساسی در بحث روایات منتقله، ذهن . ایم اهل تسنن به تشیع را بررسی کرده
  : کند پژوهشگر را به خود مشغول می

چه دالیل یا قراین و شواهدي وجود دارد که خبر یا اخباري خاص از اهل سنت  .1
 به تشیع راه یافته است؟

امل و وضعیتی اخباري از اهل سنت به تشیع راه یافته و چگونه و تحت چه عو .2
 هاي بعد، و در بین امامیه تلقی به قبول شده است؟ در دوره

 گیري اخبار منتقله چیست؟ پیامدهاي شکل .3

در این نوشتار، کوشش شده است با بررسی یکـی از ایـن عوامـل یعنـی راویـان      
بر از او در جوامع حدیثی شیخ مشترك به بررسی قراین و شواهد منتقله بودن، چند خ

  . صدوق بپردازیم
  . سپاریم می بررسی و پاسخ پرسش سوم را به نوشتاري دیگر

  شیخ صدوق. 2ـ1
یکـی از  ، معروف به شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین البابویه القمی، ابو جعفر

 شـیخ طوسـی   .استثیرگذار دانشمندان جهان اسالم أگ و تزرمحدثان و اندیشمندان ب
محمد بن علی بن الحسین بن بابویـه القمیـی کنـى    «: نویسد جاللت قدر او می ةدربار

  ) 439صش، 1373، طوسى(»أباجعفر جلیل القدر، حفظۀ بصیر بالفقه واألخبار والرجال
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مشـخص   311تـا   305هـاي   قراین تـاریخی حـدود تـاریخ تولـد او رابـین سـال      
تاریخی که در تعیـین حـدود    ۀرینترین ق مهم) 35صق، 1432لجنۀ التحقیق، .(کند می

نخستین گزارش . است داستان تولد او به دعاي امام زمان، راهگشاست سال تولد او
صـدوق،  .(آورده اسـت  الـدین  کمـال را خود شیخ صـدوق در   تفصیلی از این داستان

در  نظریاتها و اختالف  گمانو هر آنچه در باب حدس ) 503ـ502، ص2 ج،  ق1395
 381سال: بندد رخت برمیاو  درگذشتدر سال و محل آمده، ن تولد او باب تولد و مکا
 ) 392صش، 1365نجاشی، .(ريهجري قمري؛ 
شیخ القمیین، ابوالحسن علی ابن الحسین بن موسـی بـن بابویـه قمـی،     وي فرزند 

، همان(قمري 329متوفی سال تناثر النجوم،  3و ابن بابویه2، فقیه1مشهور به صدوق اول
  . عاصران کلینی استو از م) 261ص

کثرت مشـایخ بـه   : نظیر است شیخ صدوق در داشتن چند خصوصیت در تشیع بی
هاي حـدیثی و   فراوانی رحله) 67ق، ص1432لجنۀ التحقیق، (4.خصوص از اهل سنت

کتاب براي او ادعا کرده هرچند وي بیش از  300شیخ طوسی تا حدود . کثرت تألیفات
به محفوظاتش در حین نگارش بسنده کرده و یادآور  کتاب را نام نبرده است؛ زیرا 41

  ) 89، صق1420، طوسى.(شده که فهرست کتب صدوق معروف است
او با جهان تسنن است که خطیـب بغـدادي     شاید همین مراوده و ارتباطات علمی

نزل بغداد و حدث بها عن أبیه، و کان من شیوخ الشیعۀ «: دربارة او چنین نگاشته است
ق، 1417خطیب بغدادي، (»... .لرافضۀ، حدثنا عنه محمد بن طلحۀ النعالیو مشهوري ا

 ) 303، ص3ج
زندگی آن دانشمند تالشی پیگیر و مداوم در دستیابی به ذخایر حدیثی ائمه، شرح و 

  .بسط آن و حفظ کیان امامیه از انحرافات درونی و خطرات بیرونی است
  راویان مشترك. 3ـ1
هاي روایی یا رجالی اهل سـنت و امامیـه بـه     در کتاب راوي مشترك کسی است که«

 ».واسطه حدیث از معصوم، یاد و جرح و تعدیل شده باشـد  عنوان ناقل باواسطه یا بی
  ) 47، ص1ش، ج1380، ...عزیزي و(
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  جِعابی از راویان مشترك در سلسله مشایخ صدوق. 2
ایخ او را به طـور  مش. نظیر بوده است شیخ صدوق در کثرت شیوخ در جهان تشیع بی

  : هاي زیر تقسیم کرد توان به گروه کلی می
دهند و در  خصوص در قم تشکیل می مشایخ شیعی که بیشتر استادان او را به .الف

  . رأس آنان، پدرش و ابن ولید قرار دارند
خصوص در  او که در این جهت نیز از مشایخ فراوانی بهره برده، به مشایخ عامی .ب

  . به ماوراء النهر  هاي علمی ویژه در رحله خود، به یهاي علم مسافرت
جِعابی از مشایخ . شیخ صدوق داراي مشایخ مشترکی نیز در بین امامیه و سنی است

  . مشترك صدوق است
  و توثیقات او 5شناخت جِعابی. 1ـ2
  جِعابی در منابع رجالی شیعی. 1ـ1ـ2

 350او متوفی . م و چهارم استجِعابی از محدثان و حافظان بزرگ حدیث در قرن سو
ابوبکر، محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن «: نویسد نجاشی در ترجمۀ او می. ق است

البراء بنسبرة بنسیار التمیمی، معروف به جعابی، حافظ و قاضی از حافظـان حـدیث و   
  ».بزرگان اهل علم است

لشیعۀ مـن أصـحاب   کتاب ا«: دهد نجاشی در ادامه، فهرستی از کتب او را ارائه می
إنه لعهـد النبـی   : الحدیث وطبقاتهم، کتاب طرق من روى عن أمیرالمؤمنین علیهالسالم

األمی إلی أنه الیحبنی إالمؤمن والیبغضنی إالمنافق، کتاب ذکر من روى مؤاخاة النبـی  
ألمیرالمؤمنین علیهم السالم، کتاب الموالی األشراف و طبقاتهم، کتاب من روى الحدیث 

هاشم و موالیهم، کتاب من روى حدیث غدیر خم، کتاب اختالف أبی و ابـن  من بنی 
مسعود فی لیلۀ القدر و طرق ذلک، کتاب أخبار آل أبی طالب، کتـاب أخبـار بغـداد و    

طالب علیه السالم، کتـاب   طبقات أصحاب الحدیث بها، کتاب مسند عمر بن علیبن أبی
  ) 395ـ394صش، 1365نجاشی، (».أخبار علی بن الحسین علیه السالم

شیخ طوسی نیز ضمن توثیق او، وي را از عالمان به رجال اهل سنت و امامیه و از 
ق، 1420طوسـى،  .(حافظان حدیث دانسته و به شماري از کتب او آگاهی داده اسـت 

باب من لم یرو عن «نیز از او در ) 445 و 424صش، 1373، طوسى/ 424 و 326ص
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  ) 448صش، 1373، سىطو.(دو بار نام برده است» االئمه
و تلعکبــري ) 395صش، 1365نجاشــی، (از شــاگردان او در امامیــه، شــیخ مفیــد

و شـیخ  ) 448صش، 1373، طوسى( وحسین بن عبیداهللا غضائري و أحمد بن عبدون
البته نه نجاشی و نه طوسی از صدوق به عنوان شاگرد جِعابی یـاد  . بردارند صدوق نام

کند که در اینکه  اهللا خویی چنین برداشت می لیون، آیتاز مجموع گفتار رجا. اند نکرده
تـرین درجـات    او از عالمان بزرگ و جلیل القدر است، تردیدي نیست و وي از عالی

  ) 68ـ67، ص17ق، ج1403خویی، .(حسن برخوردار است
  احادیث جِعابی در منابع حدیثی امامیه. 2ـ1ـ2

عابی احادیث فراوانی در کتب امامیه از با عنایت به چنین توثیق و تمجید و اعتبار از جِ
از میـان احادیـث   . او نقل شده است؛ هرچند در کتب اربعه حدیثی از او یافـت نشـد  

خورد و  بسیار فراوان به چشم می منقول از او احادیث در فضیلت اهل بیت و علی
 )29و 20، 14مانند ص، ]الف[ق 1413(امالیبسیاري از آن را شاگردش شیخ مفید در 

 فضـائل أمیـر المـؤمنین   در  کـوفى و ابن عقـده  ) 426ص، ]ب[ ق1413(الجملو 
ثنـی  األثر فی النص علـى األئمـۀ اال   کفایۀخزاز رازي در  و) صفحات متعددق، 1424(

 و 78، 74ماننـد ص ق، 1414(امـالی شیخ طوسی در ) صفحات متعددق، 1401( عشر
هایی که  عنوان کتاب. استروایت کرده خصال و  عیون اخبار الرضاو صدوق در ) 115

 اند، نشانگر اعتقاد شیعی و ارادت او به اهل بیت نجاشی و دیگران بدو نسبت داده
احادیث فقهی فراوانـی نیـز از او در کتـاب    ) 395ـ394صش، 1365نجاشی، ( .است

نقـل شـده   ) 376و 83، 49ص، 5 جهماننـد  ، ق1409شیخ حر عاملى، (وسائل االمامیه
را  جعـابی  رسد که برخـی  ات رجالی یاد شده، به نظر عجیب میبا وجود توثیق. است

  ) 323، ص2، ج1362مدرس گیالنی، .(اند مجهول یا مهمل شمرده
  جِعابی در منابع رجالی اهل سنت. 3ـ1ـ2

برخالف منابع امامیه که زندگی و فـراز و فـرود و شـرح حـال وي را مختصـر بیـان       
. اند یات بیشتري از زندگی وي سخن گفتهاند، اهل تسنن با طول و تفصیل و جزئ کرده

و  تـاریخ دمشـق  و  تـاریخ بغـداد  هـاي   ترین شرح حال و ترجمۀ وي در کتاب مفصل
به همین منوال، منابع اهل تسنن روایات و منقوالت بیشتري از  .شود یافت می المنتظم
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  . اند او گزارش کرده
 355فاتش را و و) 179، ص14ق، ج1412ابن جوزي، (قمري 284تولدش را سال 

ــري ــدادي،  (قم ــب بغ ــی،  / 241، ص3ق، ج1417خطی ــري الحنبل ، 4ق، ج1406العک
  . اند دانسته) 288ص

 جِعابی در کتب اهل تسنن عموماً تمجید شده است، با القابی همچون فرید زمانـه 
، من )670، ص3ق، ج1382ذهبی، (، من ائمۀ هذا الشأن)92، ص3ق، ج1419ذهبی، (

کان أحد الحفاظ المجودین والمشهورین ، )244ق، ص1417یم، ابن ند(افاضل االمامیه
  ... .و) 285، ص3ق، ج1382سمعانی، (بالحفظ والذکاء والفهم

بیشتر به دلیل حفظ و آگاهی او در باب علم رجال و اسانید حدیث و  تمجید از او
هاي فراوانی که البته گاه رنـگ و بـوي    ها و نقل داستان. آموزي است حرص او بر علم

 6.شود گیرد، در باب قدرت حفظ و حافظه او در اهل سنت دیده می افسانه به خود می

نظیر او بـر حـدیث و سـند     هاي معروف در این خصوص که بر تسلط بی یکی از نقل
  : داللت دارد، گفتۀ ابوعلی نیشابوري درکتب مختلف تراجم در شرح حال اوست

اد در جواب دیگران حدیث وي دویست هزار حدیث از حفظ بود و به همین تعد
برتري او بر دیگر محدثان در قرائت حدیث به همان الفاظش بود، در حالی . گفت می

عالوه بر آن، وي در این امور بر . کنند که دیگران محدثان در این خصوص تسامح می
حفظ احادیث مقطوع، مرسل، حکایات، به حدي که این سخنان : دیگران برتري داشت

وي در آگاهی به معایـب حـدیث و رجـال و    . دیث مسندش داشتارزشی چون احا
 و انسـاب و کنیـه و تولـد و فـوت و مـذهب و نیـز        معایب راویان، ضعفا و اسـامی 

در اواخـر عمـرش،   . ها بر محدثان و نقاط قوت آنان از دیگران برتـر بـود   گیري خرده
و کسی  شد ختم میاین علوم بدو  اي بود که برتري او در این امور بر دیگران به گونه

  7)180، ص14ق، ج1412ابن جوزي، .(شد همانند او در دنیا یافت نمی

 از آن رو که خود ابوعلی نیشابوري یکی از حافظان حدیث در اهل تسـنن اسـت  
، خطیب بغدادي چنین شـهادتی  )3ق، ج1419ذهبی،  /23، ص4ق، ج1382سمعانی، (
حسب ابن الجعابی شهادة أبی علی «: دنویس داند و می او را در شأن جِعابی کافی می از

سـمعانی،  : ك.نیـز ر / 236، ص3ق، ج1417(».له أنه لم یر فی البغـدادیین أحفـظ منـه   
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  ) 286، ص3ق، ج1382
نگاران اهل تسنن با اشعار و اذعان به تشـیع وي، او را   چنین است که بیشتر تراجم

/ 80، ص3ق، ج1419ذهبـی،  .(انـد  دانسـته  نظیر مـی  در بین اصحاب خود در حفظ بی
  ) 419، ص54ق، ج1415ابن عساکر، / 278، ص3ق، ج1413سبکی، 

همـان،  (.نیز در پی تعلیم و تعلم حدیث بـود  دمشق وحلباو عالوه بر بغداد، در 
ق هم به فراخوان محدثان توسط صاحب بـن عبـاد، بـه    349در سال ) 419، ص54ج

ه مجـالس و  در اصـفهان اسـت کـ   ) 94و  84، ص3ق، ج1419ذهبـی،  .(اصفهان آمـد 
گیـرد و   مناظراتی بین او وسایر محدثان همچون سلیمان بن احمد طبرانی شـکل مـی  

/ 19، ص4م، ج1995حمـوي،  .(کنند حاضران او را به فطانت و تیزهوشی توصیف می
  ) 275، ص2ق، ج1403خطیب بغدادي، / 285ق، ص1408ابوبکر البغدادي، 

ـ  د آثار وي، در تراجم اهل سنتشده و اشارات تراجم به تعد با تمام تفاصیل گفته
خصوص در فضایل اهل بیت دیده  اي از آثار فراوان او به ـ نشانه به خالف تراجم شیعی

در  کـرم اهللا وجهـه   من کان یتدین بمحبۀ أمیر المـؤمنین علـی  شود جز نام کتاب  نمی
  ) 244ق، ص1417ندیم،  ابن(.الفهرست

  لی اهل سنتمشایخ و راویان جِعابی در منابع رجا.4ـ1ـ2
در بین استادان و مشایخ او که بیشـترین نقـش را در حفـظ حـدیث او ایفـا کـرده و       

ابن / 236، 3ق، ج1417خطیب بغدادي، .(اند مصاحب او نیز بوده، ابن عقده را نام برده
  ) 180، ص14ق، ج1412جوزي، 

ج منـدر  تاریخ دمشقو  تاریخ بغدادفهرست نسبتاً کاملی از مشایخ او در دو کتاب 
از ) 236، ص3ق، ج1417خطیب بغدادي، /419، ص54ق، ج1415ابن عساکر، .(است

محمـد بـن یحیـى     بن إسـحاق مـدائنی و  ا جعفر بن محمد فریابی وجمله مشایخ او 
براهیم بن علی عمري ا فضل بن حباب و و عبداهللا بن محمد بن علی بلخی مروزي و

  . اند را نام بردهمحمد بن سهل عطار  و
ابـن   و دارقطنـی : تـوان بـدین افـراد توجـه داد     و راویـان او نیـز مـی   از شاگردان 

، حمد بـن رزق ابوالحسن محمد بن ، ا)236، ص3ق، ج1417بغدادي،  خطیب(شاهین
محمد بن  حمد رزاز واعلیبن ، حمامی حمد بنابوالحسن علی بن ا واصفهانی  بونعیما
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ذهبـی،   /419، ص54ق، ج1415عسـاکر،   ابـن (بـن حسـنویۀ   بوسـعید ا نعالی و طلحۀ
  . کند از شاگردان او ابونعیم اصفهانی، بیشترین نقل را از او می) 92، ص3ق، ج1419

  توثیق جِعابی در منابع رجالی اهل سنت. 5ـ1ـ2
او را در باب . توثیق جِعابی به خالف امامیه در منابع اهل سنت، چندان پررنگ نیست

بتدا مـذهب اوسـت و سـپس نقـل     ترین نقد در ا اند و مهم جرح مورد طعن قرار داده
: خطیب بغدادي که به تعصبات مذهبی خود شهرت دارد، او را چنین یاد کرده. غرائب

میمـی،  تأبوبکر محمد بنُ عمرَ بنِ محمد بنِ سالمٍ بن براء بن سبرة بن سیار، أبـوبکر  «
وي یکـی از حافظـان حـدیث    : ... است که به ابن جِعابی معروف است قاضى موصل

وي تألیفات بسیاري . ست که مصاحب ابن عقده بود و حفظ حدیث را از او فراگرفتا
وي کثیر الغرائب است و . دارد تواریخ و خوة واألخواتاال تمعرف و شیوخ بواب ودر ا

  8)236، ص3ق، ج1417خطیب بغدادي، .(مذهب شیعی او معروف است

بیشتر وي را متهم به  اما در صف اول جارحین او، شاگردش دارقطنی قرار دارد که
، 14ق، ج1412ابــن جــوزي،  /236، ص3، جهمــان.(خلــط در حــدیث کــرده اســت

ـ تـا   شمار شاگرد او نقل نشده و دارقطنی در نقـل آن  اما چنین سخنی از بی) 180ص
  . اندـ متفرد است وجو کرده آنجا که نگارندگان جست

خطیـب  (ه اسـت همو وي را به سستی در دین و نماز و شرب خمر هم متهم کرد
ق، 1419ذهبی،  /425ص، 54ق، ج1415ابن عساکر،  /240، ص3ق، ج1417بغدادي، 

ذهبـی،  .(اند الدین هم توصیف کرده که کسانی او را به فاسق و رقیق نچنا) 92، ص3ج
  ) 670، ص3ق، ج1382

به ضعف این سخنان توجه داده ) اهللا أعلمو (یا) حکی(ابن جوزي با عبارت مجهول
نیز در  دارقطنیاز شاگردان أبابکر برقانی ) 180، ص14ق، ج1412وزي، ابن ج.(است

خطیـب  (»ما سمعت فیـه إال خیـرًا  «: گوید جواب سخنانی که در جرح او نقل شده می
این سخن را خطیب بغدادي بعد از ذکر داستان شرب ) 240، ص3ق، ج1417بغدادي، 

  . خمري که دارقطنی بدو نسبت داده، آورده است
اند، دستور  نویسان اهل سنت در باب او گزارش داده قایعی که شرح حالاز جمله و

کان أوصى . ..«: نویسد می أزهريبغدادي به نقل از . باشد هایش می او به سوزاندن کتاب
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: قَالَ األزهـري .. .بأن تحرق کتبه فأحرق جمیعها، وأحرق معها کتب للناس کانت عنده
خمسـون جـزءا    کان لی عند ابن الجعابی مائـۀ و  :فحدثنی أبو الحسین ابن البواب قَالَ

ق، 1382ذهبی،  /241، ص3ق، ج1417خطیب بغدادي، (».فذهبت فی جملۀ ما أحرق
  . اما دلیل و توجیهی در خصوص این وصیت جِعابی ذکر نشده است) 671، ص3ج

در ، از راویـان مشـترك اسـت   که  جِعابیتوان گفت  بندي می بنابراین در یک جمع
اما . مشهور است ویژه از لحاظ تعدد آثار مربوط به اهل بیت به یق شده وشیعه توث

به تعداد  گفته شده وسخن بیشتر دربارة او  هرچند در منابع اهل تسنناز سوي دیگر، 
زیاد استادان و مشایخ و شاگردان او اشاره شده، اما با این وصف متهم به خلط شـده  

  . است
 

 جِعابی در کتب شیخ صدوق .2- 2

از مشایخ معروف کتب شیخ صدوق، جعابی است که از او روایات زیادي آورده یکی 
محمد بن عمـر بـن   «: صدوق با القاب متفاوتی از او در اسنادش نام برده است. است

محمد بن عمر ، محمد بن سلم البراء الجعابی، محمد بن عمر الجعابی الحافظ البغدادي
 ».سالم البراء الجعابی الحافظ البغـدادي  الحافظ البغدادي، محمد بن عمر بن محمد بن

  ) 68ص، 17ق، ج1403خویی، (
است که از کتـاب وي،   عیون اخبار الرضادر کتاب  جِعابیبیشترین نقل صدوق از 

این احادیث طبق  )به بعد 78، ص2، جق1378صدوق، .(شود احادیث فراوانی نقل می
، ش1372همـو،  (.استحدیث  103شمارش مرحوم غفاري در ترجمۀ این اثر شامل 

ق، 1403همو، (معانی االخبارهمچنین سخنانی به اسناد او در کتب ) 123ـ93، ص2ج
، ق1398همـو،  (توحید، )574و 236مثالً ص، ق1400همو، (امالی، )234و 67ـ65ص
،  ق1395همو، (الدین کمالو ...) و 330، 31، ص1 ج، ش1362همو، (خصال، )380ص
 من ال یحضره الفقیهدر اسناد صدوق، حدیثی در . نقل شده است) 238و 211، ص1 ج
تفصیل وسائل آن وجود ندارد با آنکه گفتیم احادیث فقهی فراوانی از او در  مشیخۀو 

  . نقل شده است لمسائل الشریعۀ الشیعۀ إلى تحصی
یـاد   9که همواره شیخ صدوق مشایخ شیعی خود را با لفظ ترضّی خصالدر کتاب 
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بار چنین یاد کرده  از جِعابی فقط یک) ، صفحات متعدد2و1 ج، ش1362همو، (10کرده
یک از کتـب دیگـر    با توجه بدین نکته که صدوق در هیچ) 330، ص1 جهمان، .(است
ـ از او با ترضی و ترحم یاد نکرده است و در ایـن   ـ با توجه به استقصاي فراوان خود

تکرار ترضی صـدوق  کتاب نیز جز این یک بار چنین نکرده است و با در نظر داشتن 
اضافات نساخ  ، بعید نیست که لفظ ترضی در این باره ازخصالبراي مشایخ خود در 

  . باشد
نکتۀ آخر آنکه با توجه بدین نکته که صدوق در بیان مکان تحمل حدیث از وي در 

مشـخص  ) 125صق، 1403همـو،  (کنـد  یاد می) بغداد(به مدینۀ السالم معانی االخبار
مسافرت خود به بغداد، ضمن نقل حدیث براي بسیاري چـون   شود که صدوق در می

تلعکبري و مفید و مرتضی، از محضر استادانی چون او بهره برده است؛ از این رو، از 
طریقۀ تحمل حدیث خود از این شیخ با لفظ حدثنا یاد کرده که نشانگر تحمل حدیث 

او از طریـق مکاتبـه   هرچند بعید نیست تعدادي از منقـوالت   11.از طریق سماع است
اصفهان همچون طبرانی وأَبوإسـحاق از طریـق    که او از استادانی دیگر در باشد؛ چنان

  ) 417، ص2، جش1362همو، .(مکاتبه تحمل حدیث کرده است
  توسط مشایخ مشترك) در سند و متن(بررسی امکان خلط حدیث. 3

بـرده و بـه نقـل در    گفتیم مشایخ مشترك از هر دو حوزة حدیثی امامیه و سنی بهـره  
آنان داراي نقل مشترك در منابع فریقین هستند و زمینۀ چنین . اند فریقین شناخته شده

چنین است کـه آنـان   . نقلی بهره جستن از مشایخ فریقین و جوامع حدیثی آنان است
هـاي ثبـت و    این همه را اضافه کنید به محـدودیت . اند شاگردانی از فریقین هم داشته

  . حدیث در قرون سابق ضبط و انتشار
فرض اختالط در متن و سند حدیث در خصوص این راویـان فرضـی عقالیـی و    

منقـوالت ایـن راویـان بـراي جلـوگیري از       رسد بایـد در  به نظر می. پذیر است امکان
چنین است که فـرض خلـط حـدیث در    . اشتباهات سندي و متنی دقت بیشتري کرد
. رد، فرضی ممکن و با احتمالی فراوان استخصوص جِعابی که دارقطنی آن را طرح ک

اي در بـر   اما باید این فروض با ارائۀ شواهدي واقعیت پیدا کند و صرف ادعـا فایـده  
  . نخواهد داشت
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ترین شاهد ما در خصـوص خلـط در راویـان مشـترك و در نتیجـه       شاید برجسته
فضل «: ستانتساب حدیثی از یکی از فریقین به دیگري سخنی باشد که کشی آورده ا

گوید پدرم از محمد ابن ابی عمیر پرسید چگونه است با آنکه تو مشایخی  بن شاذان می
: اي؟ وي پاسخ داد اي، اما حدیثی از آنان نشنیده فراوان از اهل سنت را مالقات نموده

ام، اما دیدم بسیاري از روایان امامیه که احادیث اهل سنت  روایات آنان را استماع نموده
دچار اختالط شدند تا جایی که حدیث اهل سنت را به را استماع کرده بودند، و خاصه 

چنین اختالطی . کردند نقل از خاصه و حدیث خاصه را به نقل از اهل سنت روایت می
ق، 1409کشـى،  (».رو آن را ترك کرده و چنین رفتـار نمـودم   برایم ناپسند بود، از این 

  12)591ـ590ص

گفتار درخور استنتاج اسـت آن اسـت کـه از عوامـل      آنچه در اینبه دیگر سخن، 
بنـابراین دور نیسـت کـه    . عالمان خاصه اسـت   گیري اخبار منتقله، مشایخ عامی شکل

عالمان شیعی به لحاظ خاستگاه   مشایخ عامی. روات مشترك از عوامل این انتقال باشند
  .بار منتقله استسبب زمینه اختالط از عوامل مهم در اخ شان و مشایخ مشترك به فکري

کند،  زمینۀ دیگري که امکان خلط را البته براي صدوق در روایات جِعابی فراهم می
این احادیث را در سفري پرمشغله از تعلیم و تعلـم در بغـداد     آن است که وي تمامی

در این گفتار، به دنبال قراینی هستیم که نشان دهد جِعابی بـه عنـوان   . اخذ کرده است
ت مشترك در مواردي دچار خلط شده و به همین سبب، موجـب انتقـال   یکی از روا

  13.روایات اهل سنت به امامیه شده است

  بررسی شواهد منتقله بودن در چند خبر جِعابی در آثار صدوق. 4
  شواهد منتقله بودن در خبر تحریف قرآن. 1ـ4

شکون إلى اهللا ثالثۀ ی«فصلی گشوده با عنوان » الثالثه«در باب  خصال شیخ صدوق در
تنها یک روایت ذیل را نقل  خصالو همانند بیشتر ابواب فرعی » عز و جل یوم القیامۀ

حدثَنَا محمد بنُ عمرَ الْحافظُ الْبغْدادي الْمعرُوف بِالْجِعابِی قَالَ حدثَنَا عبد «: کرده است
نُ بسثَنَا الْحدیرٍ قَالَ حشنُ بـنِ   اهللا بـاشٍ عینُ عکْرِ بو بثَنَا أَبدقَالَ ح يرَادرِقَانِ الْمنُ الزِّب

ء یوم الْقیامۀِ ثَلَاثَۀٌ  یجِی:  الْأَجلَحِ عنْ أَبِی الزُّبیرِ عنْ جابِرٍ قَالَ سمعت رسولَ اهللا ص یقُولُ
 فـحصلَّ الْمج زَّ وشْکُونَ إِلَى اهللا عی       بـا ری فـحصقُـولُ الْمتْـرَةُ یالْع و ـجِدسالْم و
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  بـا رتْرَةُ یتَقُولُ الْع ی وونعضَی ی وطَّلُونع با ری جِدسقُولُ الْمی ی وزَّقُونم ی ورَّقُونح
لْخُصنِ لتَیلرُّکْبثُوا لونَا فَأُجشَرَّد ونَا وطَرَد لَـى  قَتَلُونَا وی أَنَا أَول لَالُهلَّ جقُولُ اهللا جۀِ فَیوم

  ) 175ـ174، ص1ج، ش 1362صدوق، ( ».بِذَلک
سه چیـز در روز قیامـت   : شنیدم که فرمودند کند که از پیامبر خدا جابر نقل مى

  .کتاب الهی، مسجد و عترتم :آیند کنان به نزد خداوند می هشکو
: گوید مسجد مى. را مرا سوزانیدند و از بین بردندبار پروردگا: گوید چنین مى قرآن

پروردگارا ما را کشتند و : گوید عترتش مى .پروردگارا مرا تعطیل کردند و تباه ساختند
پس من به جهت دادخواهی بـه زمـین   : گوید  پیامبر. از خود راندند و آواره کردند

  . من به این امر سزاوارترم: فرماید نشینم و خدا مى مى
، صدوق توضیح و شرحی عنـوان  خصالذیل این روایت همانند بیشتر روایات در 

  . همچنین این روایت با این الفاظ در سائر کتب صدوق نقل نشده است. نکرده است
است که بعضی آن ) سوزانیدند (=نکتۀ مهم و کلیدي در این روایت، کلمۀ حرَّقُونی

از دیـدگاه   قـرآن ین مبنا معتقد به تحریف دانسته و بر ا) تحریف کردند(= را حرَّفّونی
به ) و شیعیان(دهندة اعتقاد صدوق احسان الهی ظهیر این روایت را نشان. اند امامیه شده

نویسندگان دیگر اهل تسنن نیز از ) 68تا، ص لهی ظهیر، بیا.(تدانسته اس قرآنتحریف 
اورانه محدثان ناب) 493ـ492ق، ص1420محمدي، .(اند این روایت سخن به میان آورده

عبـارت را   فصل الخطابمیرزاي نوري نیز در . اند و محققانی از امامیه نیز چنین کرده
، 3 ، جق1416،  عسـکرى .(دانسته و در تحریف بدان اسـتناد جسـته اسـت   ) حرَّفّونی(

  ) 122ص
، 89 ج، ق1403مجلسـى،  (نیز در سه جا بدین سـخن اسـتناد شـده    بحار االنواردر 

، عبـارت  خصـال و در همۀ موارد بـه نقـل از   ) 222، ص7وج 186، ص24، ج40ص
ما جاء فی کیفیۀ جمع القرآن و ما یـدل علـى   «باب  آمده است از جمله در) حرَّفّونی(

نیز بدین حـدیث بـا    وسائل الشیعهصاحب ) 40، ص89 ج، ق1403مجلسى، (». تغییره
سجِد الَّـذي لَـا یصـلَّى فیـه و     استحبابِ الصلَاةِ فی الْم«همین عبارت حرفونی در باب 

استناد جسته اسـت؛ بنـابراین،   ) 202، ص5ق، ج1409شیخ حر عاملى، (» کَرَاهۀِ تَعطیله
) حرَّفّـونی (خصال، عبارت در کتب گذشتگان به نقل از خصالبرخالف نسخ موجود 
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  . بوده است
از جملـه روایـات    ماننـد آن،  عالمه عسکري بر این اعتقاد است که این روایـت و 

وي متن و سند این روایت . است یافته از مدرسه خلفا به مکتب اهل بیت راه ۀمنتقل
از راویـان  أبـوبکر بـن عیـاش    «: نویسـد  کند و در خصوص سند روایت می را نقد می

کوفی و : نویسد دربارة او می) 499، ص4ج(میزان االعتدالدر ذهبی . است خلفا همدرس
محمـد بـن   . شـد  اما وي در حدیث دچار اشتباه و وهم می... بودو قرائت  قرآنمعلم 

در شـیوخ مـا   : نیز دربارة او گفتـه  أبو نعیم....او را تضعیف کرده است عبداهللا بن نمیر
  »... .خورد اندازة او اشتباه کرده باشد، به چشم نمی کسی که به 

یقـول  « :گوید ت که میلفظ روای: نویسد وي در ادامه در خصوص متن حدیث می
اشارتی است به رفتار عثمان در سـوزاندن و از  » المصحف یا رب حرّقونی و مزقونی

، 3 ، جق1416،  عسـکرى .(ولیـد  توسـط  قـرآن پاره پـاره کـردن   و بین بردن مصاحف 
  ) 122ص

عبارت عالمه عسکري بیانگر آن است که وي واسطه در انتقال را ابوبکر بن عیاش 
مذهب است، بلکه بدان دلیل کـه بزرگـان جـرح و     عامیداند؛ نه بدان دلیل که وي  می

اي  تواند قرینه این سخن البته می. اند تعدیل اهل سنت او را به سبب خلط نکوهش کرده
  . باشد بر منتقله بودن این روایت

محققانی دیگر نیز مدلول حدیث را به فـرض پـذیرش آن، بـه رفتـار و اقـدامات      
و در ذیل  خصالاي در ترجمه  چنانکه کمره. اند دهخلفاي راشدین و بنی امیه تعبیر کر

را به رأى خود تفسـیر کردنـد و    قرآن«: نویسد حدیث در انتقاد از خلفاي راشدین می
احکام آن را که متضمن نظام عدالت عمومى بود، پاره پاره کردند و استفاده از مزایاى 

یگـران را محـروم   آن را به عرب و به اشراف قریش و بنى امیه اختصـاص دادنـد و د  
ها در  برابرى و برادرى را براى همه بشر آورده و همه نژادها و تیره قرآنکردند با اینکه 

پیشگاه او، برابر و فضیلت وابستۀ تقواست که مقدمۀ آن دانش است، پس تحریـف و  
از زمان ابوبکر به دست حزب عمرى آغاز شد و عمر در طول مدت  قرآنپاره کردن 

ها را طبقۀ اشراف قرار داد و بر  عۀ اسالمى را طبقه طبقه کرد و عربخالفت خود، جام
نـژاد را از حقـوق    هایى وضع کرد که مسـلمانان عجمـى   سر مردم مسلط کرد و قانون
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هاى خود نظامات عمومى اسالم را تکه تکه  حزب اجتماعى کنار کرد و به همدستى هم
د، این نظریات عمرى به اوج ترقى امیه که به خالفت عثمان آغاز ش کرد و در دورة بنى

ها را برنامۀ اساسى حکومت خود قرار داد و  امیه آن رسید و دورة صدسالۀ خالفت بنى
و اسالم جز سلطنت دیکتاتورى نژاد امیـه و   قرآناى در آن پافشارى کرد که  به اندازه

یف و تحر قرآنسرکوبى دیگران مفادى نداشت، ولى در سطح تاریخ، سوزانیدن اوراق 
و دریـدن   قـرآن کردن  که پاره اند؛ چنان آن را از کارهاى زشت و نارواى عثمان شمرده

را نشـانه   قرآناند  اند و گفته اوراق آن را به ولید یکى از پادشاهان بنى امیه نسبت داده
ـ / اذا القیت ربک یوم حشر: کرد و گفت تیر ، ش1362صـدوق،  (.دفقل یا رب مزقنى الولی
  )174، ص1ج
  در منابع اهل سنت خصالتعدد نقل روایت مشابه . 1ـ1ـ4

شاهد دیگر بر منتقله بودن خبر مذکور، نقل همین روایت در منابع اهل سنت با کثرتی 
اگر تا قرن پنجم از میان مصادر شیعی فقط صدوق ایـن  . تر از منابع خاصه است فزون

ارها و بارها روایت را نقل کرده، اما در مصادر و کتب حدیث اهل سنت این حدیث ب
  . نقل شده است

سعید بن  سننطبرانی و  معجم کبیراز مسند احمد بن حنبل و  کتاب کنز العمالدر 
همـین   14به نقل از جـابر عبـداهللا انصـاري     منصور، از ابی امامه باهلی و نیز از دیلمی

یجـیء  «: گونه روایت شده است بدین 15خصالحدیث با تفاوت اندکی نسبت به نقل 
یـا رب حرّقـونی ومزقـونی    : یامۀ المصحف والمسجد والعترة فیقول المصحفیوم الق

قتلونا  یارب طردونا و: یارب خربونی وعطلونی وضیعونی وتقول العترة: ویقول المسجد
متقی الهندي، (»ذلک إلی وأنا أولى بذلک: أجثو برکبتی للخصومۀ فیقول اهللا شردونا و و

ق، 1406ابوشجاع دیلمی، (وس بمأثور الخطابالفرد: ك.نیز ر، 287، ص11م، ج1989
، 24ج، ق1403مجلسـى،  (الْفرْدوسِابن بطْریق در مستدرك کتاب ) 500ـ499، ص5ج

، )333، ص2جق، 1420راغـب األصـفهانى،   ، 993، ص3ج: جمع الجوامـع ، )186ص
 الیقینکتاب هم درعلى بن طاووس ) ، الشامله47، ص24، ج)سیوطی(جامع االحادیث

 ابـن .(همین روایت را درج کـرده اسـت  ) معروف به خلیلی(ن محمد طبريحمد باز ا
    ) 325، صق1413، طاووس
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صدوق در معنا با عبارت مذکور هـیچ تفـاوتی    خصالشود که عبارت  مشاهده می
آن بسـیار زیـاد     ندارد و احتمال انتقال آن با توجه به کثرت نقل و تعدد اسانید عـامی 

متقی (نقل حدیث فوق یک سند به نقل از طبرانی است نکتۀ قابل توجه اینکه در. است
صدوق است و احادیثی از   که او نیز از مشایخ عامی) 287، ص11م، ج1989الهندي، 

  .نقل شده است خصالاو، از جمله در همین کتاب 
  تفرد صدوق در نقل آن در منابع خاصه. 2ـ1ـ4

کتب یا نقل احادیث امامیه،  یک از وجوي تمام و با دقتی که انجام شد، در هیچ با جست
در واقع، اولین بار ایـن حـدیث   . قبل از صدوق به چنین سخنی از پیامبر دست نیافتم

ایـن خـود   . توسط شیخ صدوق و به نقل از جِعابی در کتب خاصه نقـل شـده اسـت   
پس از صدوق نیـز  . اي دیگر بر انتقال حدیث از کتب اهل سنت به خاصه است قرینه

رود با توجه به تأکیدي که بر اهل بیـت در ذیـل آن    ن که انتظار میاین احادیث چندا
  . وجود دارد، همانند اهل تسنن مورد توجه منابع شیعی قرار نگرفته است

آن را از صدوق نقل کرده  عیون الحکم و المواعظاولین بار لیثی در قرن ششم در 
بعـد، آن را   سید بن طاووس هرچند در قرن) 214ش، ص1376لیثى واسطى،  .(است

نقل کرده، اما به هر دو سند اهل سنت و خاصه آن   طرف من األنباء و المناقبدر کتاب 
 غـرر األخبـار  هـم کـه در    دیلمی ) 344، صق1420ابن طاووس، .(استناد کرده است

  ) 374صق، 1427دیلمى، .(حدیث را فقط به سند اهل سنت آن نقل کرده است
» حرفونی«است و در هیچ نقلی عبارت » ونیحرق«در همۀ این متون، عبارت فقط 

شیخ .(آمده است» حرفونی«نیز این حدیث با لفظ  وسائل الشیعهدر . خورد به چشم نمی
بحار که آمد در  از اینجاست که این نقل اشتباه چنان) 202، ص5ق، ج1409حر عاملى، 

ر یک نقطه نزدیکی عبارت حرقونی و حرفونی و تفاوت آن د. شود هم تکرار میاالنوار 
، به نحو حرقونی صدور آن را با این لفظ تقویت و خصالو نیز نقل اولیۀ آن در نسخ 

خصوص با توجه به آنکه لفظ  به. سازد احتمال تصحیف آن را در متون بعدي هموار می
  . تناسب بیشتري دارد تا حرفونی) پاره پاره کردن(حرقونی با مزقونی

قال حدیث را از اهل سنت به صدوق از طریق وي آنچه آمد در واقع، فرایند سیر انت
هاي بعد به واسطۀ غفلت از انتقال آن حدیثی  به کتب شیعی است؛ حدیثی که در دوره



 1393بهار و تابستان م، ، سال ششم، شماره یازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    222

شیعی تلقی شده و سپس به جاي توجه دادن به منتقله بـودن آن، محققـان مشـکالت    
از این  زیادي را براي محققان شیعه به وجود آورده تا دامن ساحت اعتقادات شیعی را

بنابراین در خصوص نقل حدیث در کتب خاصه باید به سه نکته شبهه منزه نگه دارند؛ 
  : توجه کرد

  . نخست آنکه روایت در بیشتر جاها به همان سند اهل سنت است
دوم آنکه روایت در منابع خاصه فقط به سند صدوق اسـتناد شـده کـه او هـم از     

در جاي خود احتمال منتقله بـودن آن را   جِعابی از مشایخ مشترك نقل کرده است که
  . بیان کردیم

سوم یکسانی عبارت اهل سنت و خاصه در این حدیث و تعـدد و سـبقت آن در   
  . کند ، ما را به منتقله بودن این حدیث رهنمون می منابع عامی

  ، نقل نه تأییدخصالسیره روایی صدوق در  .3ـ1ـ4
خود به صحت ایـن حـدیث اذعـان     پرسشی که مطرح است، این است که آیا صدوق

رسد صدوق در این کتاب، فقط در پی نقل سخنانی که از  داشته است؟ چنین به نظر می
که او فقط در پی نقل سخنانی که از آن به حدیث  جانب وي صحیح است، نبوده چنان

 بدین سان، وي نه تنها به اعتبار همه سخنانش در این. شود، نبوده است در امامیه یاد می
کتاب باور ندارد که گاه حدیث یا سخنی گفته که اصـالً در تعریـف شـیعی از آن بـه     

سخن از غیر معصوم را نقـل کـرده    63او در این کتاب، حداقل . شود حدیث یاد نمی
که در منابع دینی شیعی معتبـر تلقـی   ) 378، ص1ش، ج1385مدنی بجستانی، .(است
  . شوند نمی

ی است که صدوق بعد از این حدیث در بهترین مدعا در این خصوص، روایت
حدثَنَا الْحسنُ بنُ محمد السکُونی قَالَ رفع القلم عن ثالثۀ «: کند بالفاصله ذکر می خصال

بِی حدثَنَا الْحضْرَمی قَالَ حدثَنَا إِبرَاهیم بنُ أَبِی معاوِیۀَ قَالَ حدثَنَا أَبِی عنِ الْأَعمشِ عنْ أَ
أُتی عمُر بِامرَأَةٍ مجنُونَۀٍ قَد فَجرَت فَأَمرَ بِرَجمها فَمرُّوا بِها علَى علی بنِ أَبِی   ظَبیانَ قَالَ

تَى طَالبٍ ع فَقَالَ ما هذه قَالُوا مجنُونَۀٌ فَجرَت فَأَمرَ بِها عمرُ أَنْ تُرْجم فَقَالَ لَا تَعجلُوا فَأَ
ونِ عمرَ فَقَالَ لَه َأ ما علمت أَنَّ الْقَلَم رفع عنْ ثَلَاثَۀٍ عنِ الصبِی حتَّى یحتَلم و عنِ الْمجنُ

  »حتَّى یفیقَ و عنِ النَّائمِ حتَّى یستَیقظ
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 .آوردنـد را به جرم زنا نزد عمر  زنی دیوانه : گوید ابوظبیان. سه کس تکلیف ندارند
حضـرت  . زن را از نزدیکی حضرت علی عبـور دادنـد  . عمر دستور به سنگسار او داد

نه است که مرتکب زنا شده است و عمر هم دسـتور  گفتند زنی دیوا. پرسیددربارة او 
: به نزد عمر آمد و فرمودنـد . شتاب نکنید: حضرت فرمودند. به سنگسار او داده است

کودك تا زمانی که بـه سـن   : دانی که خدا از سه کس تکلیف را برداشته است آیا نمی
  16.یـدار گـردد  بلوغ برسد، دیوانه تا زمانی که هشیار گردد و خوابیده تـا زمـانی کـه ب   

  ) 175، ص1ج، ش1362صدوق (
صدوق بعد از نقل این سخن و با تذکر این نکته که حدیث به همـین گونـه نقـل    

داند که مرد مجنون زناکار باید  می پذیرد واصل در آن را قول ائمه شده، آن را نمی
  ) 175، ص1ج، همان(17.حد زده شود

معنی تأیید صدوق بر حدیث بودن  به خصالشود نقل حدیث در  بنابراین تأکید می
 ، بیش از آنکه بر بیان خصالخصالشایان ذکر است شیخ صدوق در کتاب . آن نیست

 ـ  که هدف از تألیف کتاب را این دانسـته  ـ چنان توجه کرده باشد) محموده یا مذمومه(
بیشتر بر اعداد در احادیث و روش استفاده از عـدد اصـرار کـرده    ) 1، ص1جهمان، (

صدوق در پیگیري و تداوم این هدف توفیق نداشـته و از اوایـل کتـاب سـبک      .است
  . ترجیح داده است) کتاب اخالقی(را بر محتواي نگارش) کتابت عددي(نگارش

، موارد بسیار فراوانی وجود دارد که هیچ خصالتوان گفت در کتاب  از این روي می
اعـداد بـدان توجـه کـرده      سنخیتی با خصال پسند و ناپسند ندارد، اما شیخ به سـبب 

، 2ج، همـان ( .همچون فصل مطول و طوالنی کتاب در بیان دوازده نفر بودن ائمـه 
 بیشتر برگرفته از عنـوان کتـاب  خصال در اصل، شهرت اخالقی کتاب ) 480ـ467ص

  . و نیز هدف نگارنده در مقدمۀ آن است) الخصال(
ذکور از دیدگاه شیخ صدوق اي بر نپذیرفتن نتایج حدیث م تواند قرینه این سخن می

شیخ همانند همه . تلقی شود؛ حتی اگر بر نسخۀ حرفونی در روایت تأکید داشته باشیم
ندارد و دامن آن را از هر نقص  قرآنعالمان و محدثان بزرگ اعتقادي به تحریف لفظی 

  18.داند و کاستی مصون می

اي  کتوبات محققانـه به امامیه سخنان و م قرآنمحققان در باب رد انتساب تحریف 
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اند، اما در اینجا مناسب است نظر صدوق را در ایـن بـاب یـادآور     به نگارش درآورده
 19.از تحریف داللت دارد قرآنشویم؛ نظري که همانند دیگر بزرگان امامیه بر مصونیت 

در سخنی صـریح و  » االعتقاد فی مبلغ القرآن«در باب اعتقادات االمامیۀ وي در کتاب 
بر این باوریم که قرآنی که خداي تعالی بر  «: نویسد میقرآن نفی تحریف از شفاف در 

پیامبرش نازل کرد، همان است که بین دفتین موجود است و همان است که امروز در 
بنا بـر مشـهور    قرآنهاي  تعداد سوره. دست مردمان است و بیش از این مقدار نیست

بیش از ایـن مقـدار    قرآننسبت دهد که هر کس به ما این گفته را ... سوره است 114
 ) 84، ص ق1414همو، (».است، دروغ گفته است

توانیم یا حدیث تحریف را منتقلۀ نااستواري بدانیم که به سبب مخالفت  بنابراین می
با مبانی استوار در منابع شیعی از قبول آن باید پرهیز کرد که در این خصوص شواهد 

توان  می) منتقلۀ نااستوار(در صورت نپذیرفتن این گزینه. متعدد سندي و متنی ارائه شد
آن را از احادیث منتقلۀ استواري دانست که اشارتی است به داستان سـوزاندن و پـاره   

بیهقی،  /425و 420، ص12ق، ج1422بخاري، (.سوم به دستور خلیفۀ قرآنپاره کردن 
  ) 41، ص7ق، ج1344

4-2 . رْتشواهد منتقله بودن در خبر أُملَ النَّاسأَنْ أُقَات  
 در سخنی دیگر که شیخ صدوقبه نقل از جعابی آورده، سخنی دیگر به پیامبر اکرم

أُمرْت أَنْ أُقَاتلَ النَّاس حتَّى یقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اهللا فَإِذَا   قَالَ النَّبِی«: نسبت داده شده است
  )64، ص2 ق، ج1378صدوق، (». ؤُهم و أَموالُهمقَالُوها فَقَد حرِّم علَی دما

تـوان بـه منتقلـه بـودن خبـر دسـت یافـت،         ها می شواهد مهمی که با استناد به آن
تعدد طرق و اسانید حدیث فوق در منابع اهل سنت، کثرت نقل و استناد : اند از عبارت

از آن، مخالفـت مفـاد   ) منابع امامیـه (و استنباط در همین منابع، عدم ارائه اسناد خاصه
  . ، و باالخره حضور راویان مشترك و امکان اختالط)امامیه(روایت با قرآن و سنت

  و کثرت نقل و استناد بدان در منابع اهل سنت تعدد طرق و اسانید حدیث. 1ـ2ـ4
وجویی در کتب اهل سنت، نشان از تعدد نقل و کثرت استناد از ایـن حـدیث    جست

الً این کثرت درخور مقایسه با سخنان و کتب شیعی نیست؛ از اي که اص دارد؛ به گونه
ـ در تعلیقاتش بـر سـنن ابـو     شناسان اهل سنت حدیث همچون البانی این رو، حدیث
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، 2تـا، ج  ابـوداود، بـی  (.انـد  ـ حدیث را هم صحیح و هم متواتر دانسته داوود و ترمذي
  ) 439و3، ص3ترمذي، ج/50ص

در منابع معتبر امامیه همچون کتـب اربعـه، در   برخالف عدم استناد به این حدیث 
خود  صحیحبخاري در . خصوص در صحاح اعتباري فراوان دارد اهل سنت حدیث به

هاي متفاوتی یاد کرده است، مانند باب فضل  در بیش از پنج باب از این حدیث با نقل
بـاب دعـوت   ، )87، ص2ج(باب وجوب زکات، )87، ص1ق، ج1422(استقبال القبله

، )15، ص9ج(زند ، قتل کسی که از قبول فرایض سرباز می)48، ص4ج(بر به اسالمپیام
 ، باب قول اهللا تعالی و امرهم شـوري بیـنهم  )93، ص9ج(هاي نبوي باب اقتدا به سنت

  ) 14، ص1همان، ج.(، باب فان تابوا و اقامو الصالة)112، ص9ج(
یش از هفت بار از هاي متفاوت و ب خود از این حدیث با نقل صحیحمسلم نیز در 

مسـلم،  (ـ ـ مربوط به داستان جنگ تبـوك  طالب جمله در باب فضائل علی ابن ابی
باب (خصوص در باب امر به قتال تا زمان پذیرش ال اله اال اهللا و به) 120، ص7تا، ج بی

  ) 39ـ38، ص1، جهمان.(سخن گفته است) الزام بقتال حتی یقولوا ال اله اال اهللا
هاي متفاوتی اما با اتحاد در معنا به  ر کتب معتبر اهل سنت با نقلاین حدیث در دیگ

  : خورد چشم می
 ) 50، ص2تا، ج بی(ابی داوود سنن -
 ) 439و3، ص3تا، ج بی(ترمذي سنن -
 ) 379، ص15تا، ج بی(ابن حبان صحیح -
 ) 80ـ77، ص7وج 6، ص6ق، ج1406(کبري نسائی سنن -
 ) 2، ص4ق، ج1410(بیهقیصغیر  سنن -
ــنن - ــري بی سـ ــیکبـ ، 9و ج196و  176، 19، ص6، ج92، ص3ق، ج1344(هقـ

  )182ص
وجود چنین حدیثی در منابع اهل سنت، نشان از میزان اعتبار حدیث در نزد عالمان 

  . اهل سنت و اهتمام به استفاده از آن در موارد متفاوتی از تاریخ و احکام دارد
منـابع اهـل   هرچند سخن در نشان دادن مواضع نقل و استدالل حدیث مذکور در 

سنت به درازا کشید، غرض آن بود که به میزان اعتبار حدیث در منابع اهـل سـنت و   



 1393بهار و تابستان م، ، سال ششم، شماره یازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    226

اهتمام آنان به استفاده از این حدیث در موارد متفاوتی از احکام و تـاریخ توجـه داده   
  . شود

هاي تاریخی و حدیثی مختلف در بین اهل سـنت   توجه آنکه گزارش درخور نکتۀ
اند، از اختالف آنان در مدلول حدیث، در همان زمان  قبول کرده که این خبر را تلقی به

که در نقل جوامع و مسانید اهل سنت از داسـتان   گوید؛ چنان ابتداي خالفت سخن می
کند که چرا دست به قتال بـا   عمر به ابوبکر به استناد همین حدیث اعتراض می ،20رده

اند و در سایۀ حدیث نبـوي   ذیرفتهزنی در حالی که آنان رسالت و توحید را پ آنان می
ابوبکر ضمن پذیرش آن سخن دلیل قتال را نپرداختن . باید جان و مالش محفوظ باشد

، 7ق، وج1344بیهقـی،  / 259، ص18ق، ج1422بخاري، (داند زکات از جانب آنان می
نشـانگر   22هرچند این سخن و توجیه ابوبکر در جاي خود نقد شـده اسـت،   21)3ص

توجه اهل سنت بدین حدیث است؛ از این روي گروهی بر این راي  دالیل اهمیت و
اند که اصالً این حدیث از احادیث منسوخ و مربوط به قبـل از نـزول    تمایل پیدا کرده

إنما قال ذلک فی «: که از قول ابو عبید نقل است که گفته است چنان. سوره برائت است
حتَّى یعطُوا : فیها بقبول الجزیۀ فی قوله سالم و قبل أن تنزل سورة براءة، و یؤمربدء اال

 »...و فیه أحادیث و إنما نزل هذا فی آخر حیاة رسول اهللا  الْجِزْیۀَ عنْ ید و هم صاغرُونَ
  ) 415، ص2 ج، ق1419احمدى میانجى، (

، 65، جق1403(مجلسـی ) 399ق، ص1982(عالمان شیعی نیز همچون عالمه حلی
بر کثرت طرق این حـدیث در منـابع   ) 68ص، 31 ج، ش1386(و بروجردي) 242ص

  23.اند اهل سنت توجه داده

  عدم اسناد خاصه از حدیث. 2ـ2ـ4
هاي خاصه از این حدیث آنکه هیچ مصدر و سند شیعی بدان  نکتۀ درخور تأمل در نقل

از جِعابی و  خصالهاي این حدیث هم در  نقل) 14، ص1390راد،  مهدوي.(نشان ندارد
. رسـد  به ابوهریره مـی  قمی  تفسیراز موسی بن متوکل و هم در  واب االعمالثهم در 

جعفَرُ بنُ محمد بنِ عمـارةَ عـنْ   «: کند نقل می خصالدربارة ابوهریره شیخ صدوق در 
أَبو هرَیرَةَ  ثَلَاثَۀٌ کَانُوا یکْذبونَ علَى رسولِ اللَّه  یقُولُ أَبِیه قَالَ سمعت جعفَرَ بنَ محمد

  )  191، ص1 ش، ج1362صدوق، (».و أَنَس بنُ مالک و امرَأَة
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هریره، ابو: بستند دروغ می سه نفر به رسول پیامبر خدا: فرمودند امام صادق
  .انس بن مالک و زنی

او با وجود . ابوهریره از دید عالمان اهل سنت هم متهم به تدلیس در حدیث است
 را درك کرد، بیش از سایر صحابه از پیامبر دو سال حضور پیامبر آنکه کمتر از

نقل حدیث کرد؛ از این روي او را اهل سنت به عنوان اولـین راوي مـتهم در اسـالم    
  ) 291ـ278ق، ص1389ابوریه، .(اند معرفی کرده

  مخالفت مفاد روایت با مبانی امامیه، موافقت آن با اکثر اهل سنت. 3ـ2ـ4
ل متفاوتی در توافق این عقیده با اهل سنت و انتقال آن از فرهنـگ اهـل   محققان دالی

و مفاهیم اهل بیت و پیامبر  قرآناند، از تناقض متن حدیث با  سنت به خاصه بیان کرده
  . اسالم تا نقایص سندي و عالئم جعل و تحریف

این روایت با این لفظ موافق عقیـدة بسـیارى از اهـل    «: مرحوم غفاري گفته است
أَفَأَنْت تُکْرِه ُالنَّاس حتَّى یکُونُوا «: همچون قرآنسنّت است که با ظواهر آیات مختلفی از 

فَهلْ علَى الرُّسلِ إِلَّا «و ) 54: نور(»و ما علَى الرَّسولِ إِلَّاالْبالغ ُالْمبِینُ«، )99: یونس(»مؤْمنینَ
را این آیات وظیفۀ پیامبر را تنها رساندن پیام مخالف است، زی) 32: نحل(»الْبالغُ الْمبِینُ

صدوق، ترجمه .(منوط به اقدام کافران به جنگ است الهی دانسته و جواز جنگ با کفار
 ) 114، ص2ش، ج1372، ...غفاري و

قـرآن  هرکس با «: نویسد سورة حج می 40ـ39او دربارة آیات جهاد همچون آیات 
رة رسول گرامى اسالم بـه درسـتى آشـنا    بیت عصمت و حقیقت سی و اخبار اهلکریم 

الإِکْراه یک آیه شریفۀ  داند که آیات جهاد همه بیانگر جهاد دفاعى بوده و هیچ باشد، مى
را نسخ نکرده است و نسخ آن، عقیده اهل سنّت و مقلدین آنان از ) 256: بقره(فی الدین

  ».شیعه است
ي حدیث راقبول کنیم با ظـاهر  از دیگر سو، بر این باور است که اگر معناي ظاهر

قاتلُوا الَّذینَ الیؤْمنُونَ بِاللَّه والبِالْیومِ الْآخرِو َالیحرِّمونَ ماحرَّم اللَّه «آیاتی همچون آیۀ مبارکۀ 
ۀَ       طُـوا الْجِزْیـعى ی ذینَ أُوتُواالْکتـاب حتـَّ دوهم   ورسولُه والیدینُونَ دین َالْحقِّ منَ الـَّ نْ یـ عـ

  )114، ص2ش، ج1372صدوق، .(سازگار نیست قرآناز ) 29: توبه(»ْصاغرُون
این ناسازگاري متن با عقاید پذیرفته شده امامیه و مورد قبول عالمان نقاد از سوي 



 1393بهار و تابستان م، ، سال ششم، شماره یازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    228

این روایت بسیار مشهور «: نویسد راد می مهدوي. شناسان نیز بیان شده است دیگرحدیث
چنـان    قمی تفسیرظاهر نقل ... ک به یقین غیر قابل قبول استو به احتمال بسیار نزدی

شود، اما قطعاً با سندي نیسـت کـه    منتهی می نماید که سند این نقل به امام باقر می
این سند با حسین بن محمد بن عـامر آغـاز   . مرویات علی بن ابراهیم با آن سند است

  ) 15، ص1390راد،  مهدوي(».شود می
اوالً آنچـه از منـابع کهـن    : پـردازد  ند محور به نقد این روایت میاو در ادامه در چ

اي نقل شده است، دربردارندة این جمله نیست؛ ثانیاً با سیاق خطبه که سـخن از   سیره
 ) 17همان، ص(».هاست، سازگار نیست ها و توصیه به زدودن کینه آرامش و حفظ قرابت

  راهیابی خبر به جوامع شیعی. 4ـ2ـ4
به نقدهاي متنی و سندي حدیث و نیز غفلت از منتقله بودن خبـر سـبب   نکردن  توجه

  .شده که در منابع شیعی نیز تلقی به قبول شده و بدان استناد شود
سخن فوق در دیگر کتب امامیه و بیشتر به همین نقـل صـدوق از جِعـابی، مـورد     

  : ؛ از جمله در این منابعتوجه قرار گرفته است
تحـریم  و ) 388، ص1، جق1385ابن حیـون،  (ال أهل البغیقتدر  سالمدعائم اال -

  ) 402، ص2همان، ج.(سفک الدماء بغیر الحق و التغلیظ فی ذلک
، ق1403مجلسى، (23.آن دو طیسالم و شراایمان و افرق بین در باب بحار االنوار  -

  ) 157، ص69ج
  ) 209 ، ص18 ق، ج1408نورى، (.باب تحریم القتل ظلمادر  لمستدرك الوسائ -
باب حرمـۀ قتـل المـؤمن بغیـر حـق و ثبـوت الکفـر        در  جامع أحادیث الشیعۀ -

، 31، جش1386بروجـردى،  .(باستحالل قتله و أن من قتله فکأنما قتل النـاس جمیعـا  
  ) 68ص

قمـی  .(انـد  که مفسران شیعی نیز در تفسیر سورة مائـده بـدان اسـتناد جسـته     چنان
  ) 187، ص4، جش1368مشهدي، 

هاي این حدیث، البته در ضمن خطبه منی در متون شیعی نقلـی   قلیکی از اولین ن
نقلی از جِعابی  صدوق عالوه بر) 172، ص1جق، 1404قمى، مثالً.(قمی تفسیراست در 

بـاز بـه نقـل    ثواب االعمال و عقـاب االعمـال   ، نقلی دیگر از آن را در کتاب عیوندر 
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. یـراد کـرده، آورده اسـت   در منـی ا  اباهریره در ضمن خطبه مفصلی که رسول اهللا
  ) 294ص،  ق1406صدوق، (

 قرآنچه در این مجال در تناقض این حدیث با عقاید صحیح امامیه و  با توجه بدان
سو گفتیم و از دیگر سو با نظر بدان که جِعابی از روات مشترك است که امکان  از یک

ا توجـه  خلط حدیث اهل سنت و خاصه در خصوص او وجود دارد و از دیگر سو، ب
به نقل متعدد و فراوان حدیث در منابع اهل سنت و استناد خاصه به اهل سنت در نقل 
این حدیث و عدم ارائۀ سندي از خاصه در این خصوص، احتمال منتقله بودن حدیث 

  . شود تقویت می
، در ضمن خطبۀ مفصـل  ثواب االعمالنکتۀ آخر آنکه همین حدیث را صدوق در 

دیهی است نقد متنی و سندي ما دربارة حـدیث جِعـابی در   ب. منی روایت کرده است
باب این حدیث نیز جریان دارد و همان دالیل و شواهد در منتقله بودن این حدیث هم 

  . مفید خواهد بود
شاید این سخن عالمه شوشتري دربارة دستور جعابی به سوزاندن کتبش در پایـان  

وي با عامه اختالط داشـت و احادیـث    ظاهراً از آن روي که«: این گفتار مناسب باشد
شوشـتري،  (24».باطل فراوانی از آنان نقل کرده بود، دستور داد تا کتـبش را بسـوزانند  

 ) 491، ص9ق، ج1419

  گیري نتیجه
در این نوشتار، با بررسی دو سخن مشهور در کتب حدیثی امامیه، شواهدي از منتقلـه  

ی جعابی در آثار شیخ صـدوق نشـان   بودن آن را از طریق یکی از راویان مشترك یعن
 ،توجه نکردن  به منتقله بودن این دو سخن سبب شده است که در ادوار بعدي. دادیم

بررسی مـوردي بعضـی از اخبـار راویـان     . این احادیث از احادیث امامیه تلقی شوند
دهندة خلط آنان در سند و متن حدیث و در نتیجه در جاهـایی نسـبت    نشان ،مشترك

گونه از سخنان منتقله کـه داراي سـند    یافتن این. ن اهل سنت به امامیه استدادن سخ
. امامیه هستند، ولی در اصل از اهل سنت است، به دقت و بررسـی فـراوان نیـاز دارد   

شان و مشـایخ   توان گفت مشایخِ اهل تسننِ عالمان شیعی به لحاظ خاستگاه فکري می
 . در اخبار منتقله هستند مشترك به سبب زمینۀ اختالط، از عوامل مهم
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  : ها نوشت پی
هو على ما اصطلحه ابن فهد فی المهذب یطلق على الشیخ أبی الحسن علی بن الحسـین بـن   . 1

) 225ریـاض، ص .(الصدوق رضی اهللا عنهما» الرسالۀ إلى ولده«القمی، صاحب  بابویهموسى بن 
  ) 225همان، ص.(لفظ فقیهان نیز از القاب او و پسرش است

 .101، مدخل بابویه؛ آل، ص1، جنشنامه جهان اسالمدا. 2
نامـه  .(والد صدوق و خـود شـیخ صـدوق و بـرادرش حسـین     : سه تن به ابن بابویه مشهورند. 3

لقب صدوق عالوه بر شیخ صدوق و پدرش به برادر او ) ، جزء اول، ص یک1دانشوران ناصري 
که صدوقان ذکـر   اما هنگامی )دائرة المعارف بزرگ اسالمی 62ص.(حسین نیز اطالق شده است

  ) 116فقیه ري، ص.(شود، مراد شیخ صدوق و پدرش است می
و من خالل تتبعنا لکتب هو مؤلفاته یمکننا القول بأنه قلما نجد من علماء الشیعۀ ناله هذا العدد «. 4

  ) 48الهدایۀ فی األصول و الفروع، المقدمۀ، ص(»..الهائل من المشایخ
  ) 285، ص3ق، ج1382سمعانی، (».لعین المهملۀ وفی آخرها الباء الموحدةبکسر الجیم وفتح ا«. 5
سـمعت  : حدثنی أبو الولید الحسن بن محمد الدربندي قَالَ: خبرنا القزاز، أخبرنا الخطیب قال«. 6

دخلت الرقۀ وکان لی ثم : یقول سمعت أبابکر الجعابی: محمد بن الحسین بن الفضل القطان یقول
: ذت غالمی إلى ذلک الرجل الذي کتبی عنده، فرجع الغـالم مغمومـا فقـال   قمطر من کتب، فأنف

یا بنی ال تغتم، فان فیها مائتا ألف حدیث ال یشکل علی منهـا حـدیث ال   : ضاعت الکتب، فقلت
  ) 180، ص14ق، ج1412ابن جوزي، (».إسنادا وال متنًا

ضل الحفاظ بأنه کان یسوق المتون إنه یحفظ مائتی ألف حدیث، ویجیب فی مثلها إال أنه کان یف«. 7
ونفی ذلک، وکان یزید علیهم بحفظ المقطوع والمرسل والحکایات،  بألفاظها وأکثر الحفاظ یتسامح

 ولعله یحفظ من هذا قریبا مما یحفظ من الحدیث المسند، وکان إماما فی المعرفۀ بعلل الحدیث و
 أوقات وفاتهم و موالیدهم و کناهم و و أنسابهم أسامیهم و ضعفائهم و معتلهم و ثبات الرجال و

کان فی آخر عمره قد انتهی هذا العلم  ما یطعن به على کل أحدوما یوصف به السداد، و مذاهبهم و
  )180، ص14همان، ج(».إلیه حتى لم یبق فی زمانه من یتقدمه فیه فی الدنیا

ابـن عسـاکر،   ته است؛ مثالً در این گفتار بغدادي تقریباً در بیشتر تراجم بعد از او انعکاس یاف. 8
  .419، ص54ق، ج1415

 . جا الفاظ ترحم نیاورده است فقط با لفظ ترضی و در هیچ. 9
بنگرید به یادکرد او از پدر، ابن ولید، موسی بن متوکل، ماجیلویه، احمد بن زیاد جعفر همدانی . 10
همچـون شـافعی    در جاي جاي این کتـاب و بـه کـار نگـرفتن ترضـی در مشـایخ عـامی       ... . و
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 . خصالو دیگران در کتاب ) 174ص(فرغانی
عقیده دارنـد ایـن لفـظ در صـورت     ) 291ص(الرعایۀ فی علم الدرایهبرخی همچون مؤلف . 11

 ) 91، ص1389پور و ستار،  قاسم.(رود برخالف حدثنی استماع جمعی از شیخ به کار می
إِنَّک قَد : أَبِی رضی اهللا عنْه، محمد بنَ أَبِی عمیرٍ، فَقَالَ لَه ، سأَلَ قَالَ أَبو محمد الْفَضْلُ بنُ شَاذَانَ«. 12

منْ أَصحابِنَا قَد لَقیت مشَایِخَ الْعامۀِ فَکَیف لَم تَسمع منْهم فَقَالَ قَد سمعت منْهم، غَیرَ أَنِّی رأَیت کَثیراً
و علْم الْخَاصۀِ فَاخْتَلَطَ علَیهِم حتَّى کَانُوا یرْوونَ حدیثَ الْعامۀِ عنِ الْخَاصـۀِ و  سمعوا علْم الْعامۀِ 

کشـى،  (».حدیثَ الْخَاصۀِ عنِ الْعامۀِ، فَکَرِهت أَنْ یخْتَلطَ علَی، فَتَرَکْت ذَلک و أَقْبلْـت علَـى هـذَا   
  ) 591ـ590ق، ص1409

تراز بحث رویات مشترك  سنگ و هم روشن است که مسئلۀ خلط و اختالط در احادیث هم .13
هاي فرهنگی و سیاسی و جغرافیایی دیگري نیز در این زمینه مؤثر بـوده   نیست و عوامل و زمینه

 . است
  . رسد شیخ صدوق نیز روایتش همانند این نقل اهل سنت به جابر بن عبداهللا انصاري می. 14
  . نابع اهل سنت، عبارت ثالثۀ یشکون الی اهللا وجود ندارددر م. 15
قال مصنف هذا الکتاب رضی اهللا عنه جاء هذا الحدیث هکذا و األصل فی هذا قـول أهـل   «. 16

إن المجنون إذا زنى حد و المجنونۀ إذا زنت لم تحد ألن المجنون یـأتی و المجنونـۀ    البیت
 خصـال ها در جاهـاي محـدودي در کتـاب    صدوق تن) 175ص، 1 ج، ش1362، صدوق(».تؤتى

به توضیح یا بیان نکته در سند یا متن حدیثی پرداخته که این مورد یکی از موارد ) بار 50حدوداً (
  . یاد شده است

شناسان ضمن پذیرش احادیثی چنین سعی در توجیه آن و  پژوهان و حدیث البته بعضی قرآن. 17
به نقل روایات متواتره از  الشبهۀ الثالثۀکه خویی در  ناناند؛ چ تبیین موافق با مشرب خاصه داشته

پرداخته است و پس از نقل تعـدادي از آن از جملـه همـین حـدیث      قرآناهل بیت در تحریف 
بندي روایات  سپس با تقسیم اکثر این روایات ضعیف السند هستند و صدوق بر این باور است که

فهی ظاهرة فی الداللـۀ علـى أن   «: نویسد یصدوق م خصالدر خصوص روایاتی همانند روایت 
المراد بالتحریف حمال آلیات على غیر معانیها، الذیی الزم إنکار فضل أهل البیت علیهمالسالم و 

 علیـه  بۀ التحریـف إلـى مقـاتلی أبـی عبـداهللا     نسـ  - صـریحا  - ویشهد لذلک. نصبا لعداوة له موقتا لهم
 )229ـ228، صق1395خویى، (»...السالم

تصریحات بزرگان امامیه بـر نفـی   : ، فصل سوم1379معرفت، : ك.ي نظر دیگر عالمان ربرا. 18
  .تحریف
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هاي به ظاهر دینی و در حقیقت در مواردي غیر دینی جنگ با  ها و انگیزه دربارة دالیل و لغزش. 19
  ) با عنوان قتل و غارت 46، ص1390نجمی، : ك.مخالفان ابوبکر، ر

واستُخْلف أَبو بکْرٍ بعده، وکَفَرَ منْ کَفَرَ منَ الْعرَبِ  قَالَ لَما تُوفِّى رسولُ اهللاعنْ أَبِى هرَیرَةَ . 20
أُمرْت أَنْ أُقَاتلَ النَّاس حتَّى یقُولُوا الَ « قَالَ عمرُ ألَبِى بکْرٍ کَیف تُقَاتلُ النَّاس، وقَد قَالَ رسولُ اهللا

  » .عصم منِّى مالَه ونَفْسه، إِالَّ بِحقِّه، وحسابه علَى اهللا.فَمنْ قَالَ الَ إِلَه إِالَّ اهللا. اهللاإِلَه إِالَّ
عقَاالً کَـانُوا  عونى فَقَالَ واهللا ألُقَاتلَنَّ منْ فَرَّقَ بینَ الصالَةِ والزَّکَاةِ، فَإِنَّ الزَّکَاةَ حقُّ الْمالِ، واهللا لَو منَ 

فَقَالَ عمرُ فَواهللا ما هو إِالَّ أَنْ رأَیت اهللا قَد شَرَح صدر .لَقَاتَلْتُهم علَى منْعه یؤَدونَه إِلَى رسولِ اهللا
  .أَبِى بکْرٍ للْقتَالِ فَعرَفْت أَنَّه الْحقُّ

دلیل مخالفت با ابـوبکر را در  ) 125ص(االسالمیه ۀو الدول عبقریۀ الصدیقاز جمله عقاد در . 21
ها زکات را بپردازنـد، ایمـان و    نویسد به کسانی که باید به آن داند، بلکه می پرداخت زکات نمی

 ) 367، ص1390به نقل از نجمی، .(اعتقادي نداشتند
ــل. 22 ــراي نق ــه ر  ب ــنت و خاص ــل س ــاوت آن در اه ــاي متف ــى، : ك.ه ، 65 ج ، ق1403مجلس

الناس حتّى یقولوا ال إله   اقاتل  أن  امرت: فی قول رسول اهللا«: نویسد که می چنان.243ـ242ص
، فإذا قالوها فقد حرم علی دماؤهم و أموالهم، و أنّ العامۀ رووا هذا الخبر )محمد رسول اهللا(إلّا اهللا

أُمرْت أَنْ   الَ رسولُ اهللا صعنْ أَبِی هرَیرَةَ قَالَ قَ: ها چنین است اي از این نقل نمونه. بطرق مختلفۀ
مهاءمنِّی دوا ممصإِلَّا اهللا ع إِلَّا اهللا فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَه قُولُوا لَا إِلَهتَّى یح لَ النَّاسا  أُقَاتقِّهإِلَّا بِح مالَهوأَم و

  . ...و حسابهم علَى اهللا
النَّاس حتَّى یشْهدوا أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا اهللا و أَنَّ محمـداً      أُقَاتلَ  أَنْ  أُمرْت: نَّه ص قَالَفَإِنَّهم رووا أَیضاً أَ

الَهوأَم و مهاءمنِّی دوا ممصع کلُوا ذَلؤْتُوا الزَّکَاةَ فَإِذَا فَعی لَاةَ ووا الصیمقی ولُ اهللا وسـقِّ رإِلَّا بِح م 
  . ...الْإِسلَامِ و حسابهم علَى اهللا

یشْهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اهللا و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه و أَنْ یستَقْبِلُوا قبلَتَنَا و أَنْ  حتَّى  و فی رِوایۀٍ أُخْرَى
و أَموالُهم إِلَّا بِحقِّها لَهم ما حرُمت علَینَا دماؤُهم ذَا فَعلُوا ذَلک یأْکُلُوا ذَبِیحتَنَا و أَنْ یصلُّوا صلَاتَنَا فَإِ

  . ...للْمسلمینَ و علَیهِم ما علَى الْمسلمینَ
جِئْت بِه فَإِذَا فَعلُوا ذَلک عصموا حتَّى یشْهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اهللا و یؤْمنُوا بِی و بِما   و فی رِوایۀٍ أُخْرَى

 ... .منِّی دماءهم و أَموالَهم إِلَّا بِحقِّها

  ) 157، ص69، جق1403.(مجلسی آن را دلیلی بر عدم کفر اهل سنت دانسته است. 23
 ».راقهاو الظّاهر أنّه لما کان مختلطاً بالعامه و أکثر من أحادیثهم الباطلۀ أمر بإح«. 24
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