
 

 

 

 

 

 « فَةًیخَلِ اثْنَاعَشَرَ یونُ بَعْدِکی» بررسی تخریج و صدور حدیث

 در منابع اهل سنت
 

 *محمود کریمی
 **رحیم امرایی

 
 چکیده:

است که بر جانشینی و  از احادیث شاخص در بحث خالفت پیامبر «فَةًیاثْنَاعَشَرَ خَلِ یونُ بَعْدِکی» حدیث
ی هاا  نقا  شاود    مای  اثباات  امامیهاعتقادات  حقانیتشیعه داللت دارد و در پرتو این روایات،  ائمۀ امامت

وجو دارد  بیشاتر علماای ایان ماده  در ت بیا        سنتدر منابع اه  « اثناعشر خلیفة»فراوانی از روایت 
  از شارای  راروریک کشا     اند دهتکیه کر الحاقی آخر حدیث یها عبارت بر ،بر خلفای خود حدیث مدکور

 مساللۀ مفااد آن، روشان نماودن     جیهات برخی علمای اه  سنت دربارۀداللت دقی  این حدیث و نقد تو
از ساوی    خواهاد پرداخات  ها  آن حارر به ست که مقالۀالحاقی آن ا یها عبارت فضای صدور و ،تخریج
در کاه   «مِانْ قُارَی     کلّهم»و  «تجتمع علیه االمة کلّهم» دانشمندان اه  سنت با تکیه بر دو عبارت ،دیگر
و ت بی  آن بر اماماان اها     «ةخلیف اثناعشر»بر تفسیر شیعه از  ،شود می یافتاین حدیث ی ها نق برخی 
ای  هبایست پژوه  شایست می این دو عبارت نیزسند و داللت  در مورد رو، ازاین  اند دهاشکال کر بیت

هاا و تفااوت آن باا     آن در فضای صدور دقتحارر با بررسی سندی این دو عبارت و    مقالۀصورت پدیرد
از جان  نااقالن باه آخار     ها عبارت تِ سندی و فضای صدور اص  حدیث، نشان خواهد داد که اینورعی

صورت گرفته  سنتان اه  مفسراز جان   ،تکیه بر این دو عبارت و تفاسیر ناصوابی با حدیث افزوده شده
 است 
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 مقدمه
ی هلا  و سلند  هلا  نقلل  با سنتدر منابع مختلف اهل  «فَةًیاثْنَاعَشَرَ خَلِ یونُ بَعْدِکی» حدیث

و  هلا  عبلارت ی ایلن حلدیث ملامل    هلا  نقلل برخی از افزون بر این،  متفاوتی آمده است.
اسناد این حلدیث   بارۀگذار است. بحث درتأثیرحدیث  قیدهایی است که بر معنا و داللت

ی ارائله گلردد و اارلار ن لر     آن در منابع سلن  های نقلکند که گزارش کاملی از  می اقتضا
سند آن صورت پذیرد. پژوهش حاضر در صدد اسلت  کیفیت راجع به  سنتعلمای اهل 
 های زیر پاسخ دهد: به پرسش

ملود و وضلعیت سلندی و     ملی  یافت سنتدر چه منابعی از اهل  اثناعشرحدیث  .1
 فضای صدور آن چگونه است؟

کله مستمسل     «مِلنْ قُلرَیش    کلّرلم »و « ةتجتمع علیه االم ل  کلّرم» . اعتبار دو عبارت2
، چقلدر  انلد  تله قلرار گرف  اثناعشراز حدیث  ی در امکال بر تفسیر میعهتفاسیر علمای سن

   گذارند؟تأثیر «ةخلیف اثناعشر»مصادیق تعیین چگونه بر این دو عبارت است و 
 زنیای  هامار ،گرفته مورد پژوهش قرار موضوع تخریج حدیث در منابع اهل سنتابتدا 

ی هلا  عبلارت فضای صدور اصل حدیث و  آنگاه ؛به مصادر آن در کتب میعه خواهد مد
 گیرد. می گانه مورد بررسی قرار نی آن و نیز مصادیق خلفای دوازدهپایا

 تخریج حدیث .1
 ،«ةخلیفل  اثناعشلر » یها ها عبارت آن ی مختلفی از این حدیث صورت گرفته که درها نقل
ی هلا  نقلل بله تخلریج    ادامله، خلورد. در   ملی  به چشم ...، و«امیرا اثناعشر»، «قیما اثناعشر»

 :پردازیم می مختلف این حدیث در منابع روایی اهل سنت
 «فَةًیاثْنَاعَشَرَ خَلِ یونُ بَعْدِکی»عبارت  .1ـ1
ابن حجر نزدیل   دارد.  تأکید ز حدیث بر وجود دوازده جانشین برای پیامبرن نقل ایا

 )ابلن حجلر  .ملوند  ملی  خلتم  ةبه جلابر بلن سلمر    که غالباًآن ذکر کرده  یسند را برا 2۲
  (55ل51ص ،۲ق، ج1111، یعسقالن

دهلد دوازده   ملی  کله نشلان   «نُ قَائِمًلا یزَالُ اللد  یال »با عبارت  «خلیفة اثناعشر»حدیث 
 (1222) 11 ۀحدیث ملمار  ،مسلم صحیحدر  ،جانشین عامل استحکام و قوام دین هستند

   آمده: ریبه سند و لفظ ز
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تَبْتُ إِلَل  جَلابِرِ بْلنِ سَلمُرَةَ مَلعَ      کقَالَ: .. .بَةَ،یمَ یرِ بْنُ أَبِکدٍ، وَأَبُو بَیبَةُ بْنُ سَعِیحَدَّثَنَا قُتَ»
، یتَبَ إِلَکفَ هِ وَسَلَّمَ، قَالَ:یءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اهللِ صَلَّ  اهللُ عَلَیبِشَ ینَافِع ، أَنْ أَخْبِرْنِ یغُلَامِ

زَالُ یل لَلا  "قُلولُ:  ی یةَ رُجِمَ الْأَسْللَمِ یوْمَ جُمُعَة  عَشِیهِ وَسَلَّمَ یسَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّ  اهللُ عَلَ
، ۲تلا، ج  بلی  ،مسللم .«)"فَلةً یمُ اثْنَاعَشَلرَ خَلِ کیونَ عَلَل کل ینُ قَائِمًا حَتَّ  تَقُومَ السَّلاعَةُ، أَوْ  یالد 
 (1112ص

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلمُرَةَ،  نَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ،... حَدَّثَ» ابی داود چنین ذکر مده است: سنندر 
ونَ کل ینُ قَائِمًا حَتَّ  یزَالُ هَذَا الد یلَا "قُولُ: یو سَلَّمَ  وآله علیه اهلل صلّ  اهللِقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 

زال هلذا  یل لن »با لفظ  العم الکنزدر  ۲۲231 ۀحدیث با ممار این« ."فَةًیمُ اثْنَاعَشَرَ خَلِکیعَلَ
 ینقلل ملده)متق   «وا ماجت األرض بأهلرلا کش، فإذا هلیعشر من قر ین قائما إل  اثنیالد

آمللده  حیاة المصللابکمشللن لفللظ در یو بللا هملل  (۲1للل۲2ص ،12ج ،ق1111، یهنللد
 825۲ ۀملمار در حدیث  سمط النجومدر  (1325ص ،۲م، ج1821، یزیتبر یعمر)است.

ملن   کلّرلم فَلة  یخَل اثناعشلر  یمْضِل یقَائِملا حَتَّل     یزَال أَملر أمتِل  یل لَلا  »چنین آملده کله:   
 ( 118ص ،2ق، ج1118، یکم یعصام).«شیقُرَ

 ر آملده: یل حدیث فلوق بله سلند ز    ،1112 ث ممارۀیدر حد یاآلحاد والمثان تابک در
صَلَّ  اهللُ  اهللِعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  اهللُ یسَمُرَةَ رَضِ عَنْ جَابِرِ بْنِنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ... حَدَّثَ»
، ۲ق، ج1111، یبانیمل ).«"فَلة یعَشَلرَ خَلِ  یزًا إِلَ  اثْنَل یزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِیلَا "قُولُ: یهِ وَسَلَّمَ یعَلَ
هلم آملده    سلمط النجلوم  و  حیاة المصابکمشدر متن این حدیث با الفاظ مشابه  (123ص
 (112ص ،2ق، ج1118 ی،کل م یعصلام  /1325ص ،۲، جم1821، یزیل تبر ی)عمر.است

، یح دانسته)البانین صحیخیث را با مرط میسند حد حهیث الصحیاالحاد سلسلةصاحب 
 ی)هلرو .اسلت  ه ملمرده یعل ن را متفقآ حیالمفات مرقاة( و صاحب 518ص ،1ق، ج1111
 (۲231ص ،8ق، ج1122، یقار
 «مًایون لهذه األمة اثْنَاعَشَرَ قَکی». عبارت 2ـ1

کله دوازده نفلر را قلی م       « ً مًا ی  ُ  ِ َ ِ ِ   ْ ُ َّ ِ   ْ َ  َ َ َ  َ ونُ لِرَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَاعَشَرَ قَ ک ی» حدیث اثناعشر به صورت عبارت
 َ َّ َ َ  حَدَّثَنَا  »  :ابویعلی آمده معجمنقل مده است. در  سنتدر برخی از منابع اهل   ،داند می تام

، "هِ وَسَللَّمَ یل عَلَ َ َّ    ُ صَلَّ  اهللُ    ی َّ   ُ ُ  ً   ِ ْ َ    َّ ِ نَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِ ک "   َ ْ  َ  ِ ِ  ْ ِ  َ ُ َ َ   َ  َ  ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:   .. . ُ َ َّ ُ  ْ ُ  َ ْ َ َ َ مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ
 (3۲ حدیث ،51ص، 1ق، ج1115 ،یموصل ) « . " ً مًا ی  ْ َ  َ َ َ  َ اثْنَاعَشَرَ قَ  ونُ لِرَذِهِ الْأُمَّةِکی"فَقَالَ: 
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 «شٍیمِنْ قُرَ کلّهمرًا یونَ اثْنَاعَشَرَ أَمِکی». عبارت 3ـ1
دانلد در   ملی  امتبا عبارت فوق که دوازده جانشین را امیر و صاحب امر  اثناعشرحدیث 
... سَلمِعْتُ  مُحَمَّلدُ بْلنُ المُثَنَّل     یحَدَّثَنِ»بخاری به سند و لفظ زیر ذکر مده است:  صحیح

، فَقَلالَ  "رًایونُ اثْنَاعَشَرَ أَمِکی"قُولُ: یهِ وَسَلَّمَ، یصَلَّ  اهللُ عَلَ یجَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِ
 21ص، 8ق، ج1111)بخلار،،  .«"ش یمِلنْ قُلرَ   کلّرلم ": إِنَّهُ قَالَ: یلِمَةً لَمْ أَسْمَعْرَا، فَقَالَ أَبِک
و با سند و لفلظ زیلر    2182۲ ممارۀ نیز حدیث با احمد مسنددر  .(5222 دیث ممارۀح
ر ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، یبْنِ عُمَ  نَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِییانُ بْنُ عُیحَدَّثَنَا سُفْ»ه است: آمد
قُلومَ  یا حَتَّل   یزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِل یلَا "قُولُ: یهِ وَسَلَّمَ یقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّ  اهللُ عَلَی

در  یو طبرانل  آن را ذکلر کلرده  جلد مشم  1221در حدیث ممارۀ مسلم  «."رًایاثْنَاعَشَرَ أَمِ
)ابلن  .اسلت  آوردهآن را  ،ن إسلناد ینة، با همل ییان بن عیق سفیاز طر ،1251ۀ ث مماریحد

 3821 ۀدر حدیث ممار (۲11ص، 2ج ق،1111 طبرانی، ؛138ص، ۲1ق، ج1121حنبل، 
، 1ق، ج1118، ابوعوانله ).گری ذکر ملده اسلت  یهمین متن با اسناد د ،عوانه ابی مستخرج

عَنْ جَابِرِ بْلنِ سَلمُرَةَ    ...ب  مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِیرَکحَدَّثَنَا أَبُو »با سند  سنندر  یترمذ (۲51ص
، ق1۲81، ی)ترملذ .این حدیث را نقل کلرده اسلت   «و سَلَّمَ وآله علیه اهلل صلّ  اهللِرَسُولُ از 
  (5ص ،1ج
 «اسرائیل بنیاثْنَاعَشَرَ عِدَّةَ نُقَبَاءِ »عبارت  .4ـ1

 بله ملکلی کله پیلامبر     اثناعشلر اسرائیل دوازده نفر بوده است. حدیث  تعداد نقبای بنی
بله   ،الفلتن تاب کدر  ،کند می اسرائیل معرفی نان خود را همان تعداد نقبای بنیتعداد جانشی
حَلدَّثَنَا  »: زیر و بدون هیچ گونه عبارت الحاقی در آخر حدیث ذکر مده استسند و لفظ 

صَللَّ  اهللُ   اهللِعَنْهُ قَلالَ: قَلالَ رَسُلولُ     اهللُ یبْنِ مَسْعُودٍ، رَضِ اهللِ.. عَنْ عَبْدِ.ونُسَ،یسَ  بْنُ یعِ
، 1ق، ج1112، یملروز  ی)خزاعل .«"مِنَ الْخُلَفَاءِ عِدَّةُ نُقَبَاءَ مُوسَ  یونُ بَعْدِکی"هِ وَسَلَّمَ: یعَلَ
 نیز حدیث مورد ن ر به سند و لفظ زیر نقل مده است: احمد مسنددر  (81ص
قْرِئُنَا الْقُلرْآنَ،  یاهللِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ عَبْدِنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ک. قَالَ: ..حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَ ،»

  مْ تَمْلِل کل هِ وَسَللَّمَ،  ی  اهللُ عَلَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ سَأَلْتُمْ رَسُولَ اهللِ صَلَّیفَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: 
، ثُلمَّ قَلالَ:    عَنْرَا أَحَدٌ مُنْذُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ قَبْلَل  یاهللِ: مَا سَأَلَنِفَة ؟ فَقَالَ عَبْدُیهَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ خَلِ

. "اسلرائیل  بنلی عِدَّةِ نُقَبَلاءِ  ک، اثناعشر"هِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ینَعَمْ، وَلَقَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اهللِ صَلَّ  اهللُ عَلَ
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نشسلته بلودیم کله     ،خواند می قرآندر حالی که اهللِ بْنِ مَسْعُود عَبْدِنزد » گوید: می مسروق
را چنلد   املت اینکه ایلن   دربارۀ رَسُولَ اهللِآیا از أَبَا عَبد الرحْمن مردی از او پرسید ای 
، کسلی پلیش از   زمانی که در عراق اقامت گزیدماز  اید؟ عبداهلل گفت: خلیفه است پرسیده
، پرسیدیم رَسُولَ اهللِبله، در این مورد از  آن نپرسیده بود، سپس گفت: تو از من دربارۀ

، زوائددر  1123ۀ ث مماریدر حد بزّاز «اسرائیل. بنی به تعداد نقبای دوازده نفر و فرمودند:
 م درکو حللا 1۲2۲ و 1۲22، 11۲1ۀ در احادیللث مللمارعل  یرده وأبللوکللج یآن را تخللر
ن إسلناد  یل د، بلا ا یل حملاد بلن ز   گوناگون ازطرق  ز، ا(111، ص1ق، ج1111) مستدرک

بله نقلل    (181، ص1جق، 1111)الزوائلد   مجمع درنیز  یثمی. هکرده استحدیث را نقل 
   . پرداخته استث یحد

روایلت از  در » کلرده کله  متن قبل را نقل کرده و اضافه  ،مستدرکدر حاکم نیشابوری 
ذهبی در ملورد  »افزاید:  می در تعلیق آنو  .«کنم نمی مجالد و امثال او در این کتاب تسامح

جالب توجله اسلت     (113ص، 1ق، ج1111م نیشابوری، ک)حا.«ت مانده استکمجالد سا
بله  هلا   آن مورد بحث که سند ی مختلف حدیثِها نقلو قیدهای دیگری در  ها عبارت که

بلن  کله بله عبلداهلل     در ایلن نقلل از حلدیث   لکن گردد، وجود دارد،  ة برمیجابر بن سمر
 و قیود اضافی نیست.  ها عبارت گردد، غیر از بیان تعداد این خلفا، خبری از مسعود برمی

 در مصادر روایی امامیه «ةخلیف اثناعشر». حدیث 2
در  چنلد علملای ملیعه   ؛ هردر منابع میعه وجود ندارد این حدیث با سند جابر بن سمرة

بله ایلن حلدیث     املامی  دوازده اعتقاد ملیع   تأییدی خود در مقام منابع حدیثی و احتجاج
بلا   روایات فراوانی ،در عین حال (33، ص1ج ،ش1۲21 ،ابن بابویه ک:ر.).اند دهاستناد کر

در هلا   آن از مود که به تعلدادی  می منابع میعه یافت در همین مضمون و با تفاصیل بیشتر
ملورد بررسلی    «گانله  مصادیق خلفلای دوازده »کنیم و بقیه را در زیر عنوان  می اینجا اماره

 قرار خواهیم داد.  
کردنلد   سؤال ائمه دربارۀ روایت مده که حضرت از پیامبر منیناز امیرالمؤ

فَسَلأَلْتُ عَلنِ الْأَئِمَّلةِ فَقَلالَ:     » هستند: اسرائیل بنیبه تعداد نقبای  و ایشان فرمودند: ائمه
 نیلز از رسلول خلدا    امام حسلن ( 111، صق1111 ،خزّاز)«.اسرائیل بنیعَدَدَ نُقَبَاءِ 
در روایتلی از  (. 138، صهمان)«.اثناعشر اسرائیل بنیعَدَدَ نُقَبَاءِ  یالْأَئِمَّةُ بَعْدِ» :اند دهنقل کر
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، و یائیو أوصل  یإن خلفلائ : »وآلله  علیله  اهلل صلّ قال رسول اهلل »ابن عباس نیز آمده است: 
 (221، ص1، جش1۲21ابن بابویه، ).«اثناعشر ی عل  الخلق بعدحجج اهلل

وان دوازده جانشلین از  را به عنل  به هر حال، روایاتی که در منابع میعی، اهل بیت
علملای  ی برخلی  اند و حت کنند، فراوان می با نام و مشخصات دقیق معرفی سوی پیامبر

 ک: مجلسلی، ر.).دانند می میعه همچون عالمه مجلسی، میزان این روایات را در حد  تواتر
 /12۲ص ق،1111، خللزّاز /25۲ص، 1ش، ج1۲21ابللن بابویلله،   /22ص، 1، جق1111

 (۲21ص تا، بی طبرسی،
ـ یشر خلون بعدی اثناعکی»صدور عبارت  . صحت3 در نـدد علمـای ا ـل     «ةف

 سنت
ی مختللف ایلن حلدیث و    هلا  نقلل که وجه امتراک  «ةفیاثناعشر خلون بعدی کی»عبارت 

ی است از جرت سندی، توسلط علملای سلن    بیانگر تعداد دوازده جانشین برای پیامبر
ملده اسلت. روایلات     تأکیلد ی مختلف روایت مورد بحث بلر آن  ها نقلمده و در  تأیید

، «رًایل ونُ اثْنَاعَشَلرَ أَمِ کل ی»، «مًلا یاثْنَاعَشَلرَ قَ ونُ لِرَذِهِ الْأُمَّةِ کی»یی از قبیل ها عبارت ذکرمده با
ملروع ملده    «مِنَ الْخُلَفَاءِ عِدَّةُ نُقَبَاءَ مُوسَل   یونُ بَعْدِکی»و  «فَةًیمُ اثْنَاعَشَرَ خَلِکیونَ عَلَکی»

 کله ثابلت   مذکور هر کدام در چندین منبع معتبر اهل سنت نقلل ملده   یها عبارت .است
دوازده برای خلفای مورد ن ر، دارای مررت روایی و بلکه تواتر معنلوی  کند ذکر عدد  می

، وجله مشلترک   وجود دوازده خلیفله پلس از پیلامبر    در منابع روایی اهل تسنن است.
ضمن پذیرش این مطلب، حلدیث   سنتی مختلف این حدیث است. علمای اهل ها نقل

 .دانلد  ملی  حیالصلح کحسلن   ذی سند ایلن حلدیث را  ترم. اند دهکر تأییدر از ن ر سندی 
ن یل و بغلوی سلند ا   یکل م یو عصلام  یتمیابن حجر ه (111ص ،1ق، ج1۲81)ترمذی، 

، یکل م یعصلام  /1۲ص ،1ق، ج1115هیتملی،  ابلن حجلر   ).داننلد  ملی  حیصَحِث را یحد
ب األرنؤوط و علادل  یو مع یلبان( ا۲1ص، 11ق، ج111۲، یبغو /112ص، 2ق، ج1118

 /518ص ،1ق، ج1111، البانی)دانند. می حین صحیخیبنا بر مرط م ث رایمرمد سند حد
در  یزیل تبر یو عملر  حیالمفات مرقاةدر  یقار یهرو (138ص، ۲1ق، ج1121ابن حنبل، 

 /۲231ص ،8ق، ج1122، یقلار  ی)هلرو .اند تهه دانسیعل ، سند آن را متفقحیاة المصابکمش
اصل حدیث در ن ر علملای اهلل    ،بدین ترتیب (1325ص، ۲م، ج1821، یزیتبر یعمر
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سنت از جرت سندی پذیرفته مده است. وجود این حدیث در صحاح اهل سلنت ماننلد   
                    ّل    کتاب االمارة، باب الن اس   )مسلم صحیحکتاب االحکام، باب االستخالف(، )بخاری صحیح

کتلاب  )ابلوداوود  سلنن کتاب الفتن، باب ما جاء فی الخلفاء( و )ترمذی سننتبع لقریش(، 
الجملع بلین   ماننلد   ،صحاح نومته ملده  دربارۀ( و نیز کتبی که 1221و 1258ح ،المردی

المسلتدرک عللی   (، و ۲۲5ص ،1جق، 112۲)از محملد ابلن فتلوح حمیلدی              الص حیحین
( نشان از صلحت آن در نلزد   3123 ، ممارۀ511ص،  ۲ج)از حاکم نیشابوری          الص حیحین

ط مبنی بلر علدم تبیلین جانشلینان توسل      سنتبرخالف ن ر مشرور اهل اهل سنت دارد. 
کنلد کله ایشلان بله      ملی  صدر این منابع مشلخ « ةاثناعشر خلیف»، وجود روایات پیامبر

 .  اند تهپس از خود اهتمام دامموضوع تعیین جانشینان 
 «ةفیخل اثناعشرون بعدی کی»فضای صدور حدیث  .4

را در مسجد ها  آن صدور از روایات ی، باید گفت برخاثناعشران ذکر احادیث کم در باب
 ،ق1121ابلن حنبلل،   ).انلد  دهعرفات نقل کر دانسته، و بعضی صدور آن را روز عرفه و در

.)همان، راد ملده اسلت  یل ا ین منل یند: خطبله در سلرزم  یگو یگر مید یبرخ (8۲، ص1ج
روز سنگسلار ملدن   » ،در نقل دیگری از جابر آمده است که پیامبر در روز جمعه (88ص

 (55لل 51 ،۲ق، ج1111، یابن حجرعسقالن)دوازده جانشین را بیان فرمود مسئل  ،«اسلمی
 ت است.  کان ساکر مکز از ذیات نیاز روا یتعداد

ها، مختلف   به گونه ،ذکر مد تر پیش که چنان، ةث جابر بن سَمُریاز سوی دیگر، متن حد
بخلار،   حیصلح در  ،فله( یدوازده خل)«فةیخل اثناعشر» ها نقلشتر یدر ب .گزارش مده است

 اثناعشلر » ،دوازده املام( )«إماماً اثناعشر» ،گریها، د ر( در گزارشیدوازده ام)«راًیأم اثناعشر»
ن یللفضللای ا .دوازده سرپرسللت( آمللده اسللت)«مللاًیق اثناعشللر»پادمللاه( و  دوازده)«اًکللمَلِ

نان خلود و رهبلران   یف  جانشدر پ  معر امبر خدایه پکآن است  دهندۀ ها نشان گزارش
را نقلل بله معنلا     امبریل سلخن پ  ،ثیان حلد یل ا راویجران اسالم بوده و راو، و  ندۀیآ
 اند. ردهک

 یه بلرا ک یا در خطبه ه رسول خداکند ک یبن حنبل از جابر بن سمره نقل م احمد
 یگلاه سلخن  د. آنیل ایفله ب یر است تا دوازده خلیناپذن دائماً نفوذین دیرد، فرمود: اکراد یما ا

بلند ضج ه زدند. بله پلدرم گفلتم: حضلرت چله       یو مردم با صدادم یه من نفرمکفرمود 
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در حلدیث  ( 8۲، ص1ج ،ق1121 ابلن حنبلل،  )«.مِنْ قُلرَیش   کلّرم»فرمود؟ گفت: فرمود: 
 جا( .)همانر گفتندیبکمردم ت امبرید: بعد از سخن پیگو یدیگری جابر م

اهو نمودنلد. للذا   یرده و هکصدا ن هنگام سرویدر اها  آن در نقل دیگری آمده که هم 
چله فرملود؟ گفلت:     امبریل ه پکدم یچه فرمود. از پدرم پرس «کلّرم» ه بعد ازکدم ینفرم
ات مشلاهده  یل ه در رواکل گونه  همان (88، ص1ج ،ق1121)ابن حنبل، .«شیمن قر کلّرم»

 یگروهل  ،ردنلد ک یا بعد از خلود املاره   یبه امامان و خلفا امبریه پکم، بعد از آنینمود
 را نامفروم گذامتند.   امبریجلسه را بر هم زده و سخنان پ

ه از قبلل  کش یاز قر یگروه توان استنباط کرد گه می ،مل در این بخش از روایاتبا تأ
ه کل دامتند، در صلدد بودنلد    شاندن خالفت به نفع خود نقشه و برنامهکبه انحراف  یبرا

بله   امبریل ه پکل دانسلتند   یمود. آنان من باره ثبت یدر ا امبریاز پ یاجازه ندهند مطلب
خود خواهد گفت. للذا   ینیسخن از جانش ،در مأل عام و یقیناً پایان عمر خود نزدی  مده

این دیدگاه با آنچه در حلدیث   .به هدف خود برسد امبریکردند تا نگذارند پ می تالش
و داستان آوردن قلم و  یوم الخمیس آمده که برخی از اصحاب در زمان احتضار پیامبر

فَتَنلازَعُوا وَ الیَنْبَغلی عَلنْ بَنّلیً     » :گوید و گفتند پیغمبر هذیان می نزاع و جدال کردندکاغذ 
بله هلر   مود.  می تأیید( نیز ۲1، ص1ج ،ق1111بخاری، )«تَنازُعٌ فَقالوا: هَجَرَ رَسُولُ اهللِ

مختلف، عدد دوازده بلرای  ی ها نقلدهد که به رغم  می فضای صدور روایات نشان ،حال
خوش ندامتند این مطلب به صورت ملفاف و  ای  هقطعی است و عد جانشینان پیامبر

 رومن به گوش اصحاب و مخاطبان برسد.  
 «فَةًیخَلِ اثناعشر»حدیث آخر  ی ا عبارت فضای صدور .5

 8 ۀحدیث ملمار  ،مسلم صحیحدر  زیربه صورت عبارت  اثناعشرابرامی در آخر حدیث 
عَنْ جَابِرِ بْلنِ سَلمُرَةَ، قَلالَ:    ... ، حَدَّثَنَایالْجَرْضَمِ یحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِ»وجود دارد: ( 1221)

نُ یزَالُ هَلذَا اللد   یلَا "قُولُ: ی، فَسَمِعْتُهُ یأَبِ یهِ وَسَلَّمَ وَمَعِیانْطَلَقْتُ إِلَ  رَسُولِ اهللِ صَلَّ  اهللُ عَلَ
: مَلا قَلالَ؟ قَلالَ:    یرَا النَّاسُ، فَقُلْلتُ لِلأَبِ  یلِمَةً صَمَّنِک، فَقَالَ "فَةًیعَشَرَ خَلِ یلَ  اثْنَعًا إِیزًا مَنِیعَزِ

بله   «رَایصَمَّنِ» ه:کند ک می ث اضافهیدر مرح حد یمحمد فؤاد عبدالباق «."ش یمِنْ قُرَ کلّرم"
 ةیل نرار در یل أث است و ابن «کثرت کالم مردم مرا از منیدن مابقی حدیث وادامت» یمعنا
ملن را از ملنیدن حلدیث     یعنلی  ؛مردم مانع منیدن من ملدند »چنین معنا کرده:  ثیالحد
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تا،  بی ،مسلم /1۲ص، ۲ق، ج1۲88)ابن اثیر، « مشغول ساختند گویی من را نامنوا ساختند
 هلا  عبلارت  (. منع منیدن عبلارت آخلر حلدیث از جانلب ملردم در ایلن      1112ص، ۲ج

 ص است.مشخ
حَدَّثَنَا بَرْلزٌ، حَلدَّثَنَا...   »نیز ابرام وجود دارد:  احمد مسند 212۲2 ۀممارث یدر آخر حد

زَالُ یل لَلا  "قُلولُ:  یهِ وَسَللَّمَ  یل قُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّ  اهللُ عَلَیسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، 
: مَلا قَلالَ؟   یلَمْ أَفْرَمْرَا، قَالَ: قُلْلتُ لِلأَبِ   ةًیلِمَةً خَفِکفَقَالَ  "فَةًیعَشَرَ خَلِ یزًا إِلَ  اثْنَیالْإِسْلَامُ عَزِ
 ۀ( در حلدیث ملمار  125ص، ۲1ق، ج1121)ابلن حنبلل،   .«"ش یمِنْ قُلرَ  کلّرم"قَالَ: قَالَ: 
)ابلن حنبلل،   .«ایلن حلدیث را در عرفلات ذکلر فرمودنلد      پیامبر»ه کد یافزا می 21221
 «ش یمِنْ قُرَ کلّرم»در این حدیث نیز عدم فرم و منیدن عبارت  (118ص، ۲1ق، ج1121

 از جانب جابر بیان مده است.
تِ خفیف و ضعیف بودن عبلارت آخلر   ، ابرام در آخر حدیث به علابی داود سنندر 

عَنْ جَابِرِ بْلنِ سَلمُرَةَ، قَلالَ: سَلمِعْتُ      ...لَ، حَدَّثَنَایحَدَّثَنَا مُوسَ  بْنُ إِسْمَاعِ» :بیان مده است
فَلةً،  یلِمَلةً خَفِ کبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا، ثُمَّ قَلالَ  کقَالَ: فَ ،.قُولُ: ..یهِ وَسَلَّمَ یصَلَّ  اهللُ عَلَ اهللِرَسُولَ 
 (115ص، 1جتلا،   بلی  ،ی)سجِسلتان .«"ش یمِلنْ قُلرَ   کلّرلم "ا أَبَتِ، مَا قَالَ؟ قَالَ: ی: یقُلْتُ لِأَبِ

، یدارمل )ابلن حبلان   حیب صلح یل تقر یحسان فل االدر  3332ث ممارۀ یهمچنین در حد
، یعسلقالن  )ابلن حجلر  اتحاف المرره ۲211ۀ ث مماری( و در حد11ص، 11ق، ج1112
( و 5۲ص ،1تلا، ج  بی ،یب بغدادی)خطهیعلم الروا یف ةیفاکالو در  (55ص ،۲ق، ج1111
 ث رایی مشلابری ذکلر ملده و حلد    ها عبارت ،حیاة المصابکمش 1151 ۀث مماریدر حد
 بلدین ترتیلب در آخلر    (1325ص، ۲م، ج1821، یزیل تبر یعملر ).انلد  تههِ دانسل یعَلَ مُتَّفَقٌ

وصلدا و نشلنیدن یلا نفرمیلدن یلا      ی مختلفی از جابر مبنی بر سرها عبارتاحادیث فوق، 
دن آخر خفیف و ضعیف بودن صدا ذکر مده که هر کدام منجر به نشنیدن یا درست نشنی

 کند.  می آخر حدیث حکایت یها عبارت حدیث مده و از فضای ابرام در
فلردی کله از سلوی     ابرام در عبارت آخر حدیث، دربارۀعالوه بر  ،الصحابه معرفةدر 

زیرا در آخر این حدیث، راوی از قول  ؛جابر مورد خطاب قرار گرفته نیز ابرام وجود دارد
، وَقَلالَ بَعْضُلرُمْ:   یوَقَالَ بَعْضُلرُمْ: سَلأَلْتُ أَبِل   »افزاید:  می دیگران در باب فرد مخاطب جابر

ایلن   (1112ص ،۲ق، ج1118، یاصلبران «).یرِیل سَأَلْتُ الْقَلوْمَ، وَقَلالَ بَعْضُلرُمْ: فَسَلأَلْتُ غَ    
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تلوان بله    نملی  دهلد کله   ملی  اختالف در عبارت و نیز اختالف در مخاطب جلابر نشلان  
 کرد.ی آخر حدیث اطمینان ها عبارت

 گانه دوازدهمصادیق خلفای . ۶
املا   ؛املاره ملده بلود    به تعداد جانشینان پیلامبر  صرفاً ،در روایاتی که تاکنون ذکر مد

 توان مصادیق ها می آن مود که با توجه به می روایات دیگری نیز در منابع اهل سنت یافت
 د.  این دوازده نفر را نیز تعیین کر

ذکلر ملده و بلر     سلنت جمله روایاتی است که در کتب روایی اهل حدیث منزلت از
رُونَ مِنْ مُوسَی إِلَّا أَنَّلهُ  ها انت مِنِّی بِمَنْزِلَةِ» :داللت رومن دارد جانشینی بالفصل علی

 هلارون  ای علی منزلت و جایگاه تو نسبت به من همانند منزللت و جایگلاه  : لَا نَبِیَّ بَعْدِی
، ق1111بخلاری،  )«.از من کسی نبی نیست نسبت به موسی است الّا این موضوع که پس

، 1ق، ج1۲81ترمللذی،  /118ص، 5تللا، ج بللی ،مسلللم /112ص، 11و ج 211ص، 8ج
نسلبت بله    هلارون  تمام مناصبی که مود که علی می از این حدیث استفاده (311ص

لفلظ حلدیث   را دامته است، زیرا  ل به جز نبوتل  دامت اسرائیل بنیو در میان  موسی
و  کنلد  ملی  تأکیلد ت را نیلز ایلن عمومیل   « اِلّا اَنَّهُ ال نَبِیَّ بَعدِی»عام  است و استثنای جمل  

 ،برایننلدارد کله آن را تخصلیص بزنلد. بنلا      گونه قید و ملرطی در حلدیث وجلود    هیچ
رهبلری او بلود،    اص و پشتیبان او و مری  در برنامل  ، معاون خوزیر پیامبر علی
 رون ثابت کرده است آنجا کله از زبلان موسلی   ها  این مناصب را برای  هم قرآنزیرا 
ـ »گوید:  می  :طله ).«هُ فِی أَمْرِیکأَخِی ـ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی ـ وَأَشْرِ   هارون وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِنْ أَهْلِی 
ْ ِسـِْ َسـسِیلَ         هارون قَالَ مُوسَى لِأَخِیهِ» :( و همچنین۲2ل28 َِ ِْـلَِْ وََلـا  اخْلُفِْنـی ِفـی َقـوْمِی وََأ

  (112: اعراف).«الْمُفْسِدِینَ
ی از روایات متواتر نزد ملیعه و سلن   که «من کنت مواله فرذا علی مواله»حدیث غدیر 

حلاکم  ).دارد نیز در منابع اهل سنت نقل ملده اسلت   است و داللت بر جانشینی علی
 راغللب اصللفرانی (3۲۲ص، 1ق، ج1۲81ترمللذی،  /118ص، ۲ق، ج1111نیشللابوری، 

یعنی زعاملت و جانشلینی بله    « تولّی امر»در معنای « مولی»و « ولی» گوید هر دو کلم  می
 ملؤمن مود و  می ین خواندهمؤمنکند: خداوند ولی و موالی  می راغب اضافه روند. می کار

ق، 1112راغلب،  ).ملود  ملی ن خوانلده « موالی خدا» مؤمنگیرد، لکن  می هم ولی خدا نام
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دهلد معنلای    ملی  مولی برای بنده نسبت به خدا، نشلان  ( عدم استعمال کلم 221ص، 1ج
 اسلت و بله ایلن سلبب، کلمل      « صاحب امر بودن»، همان «مولی» معمول و مرسوم کلم 

تلوان   نمی چون بنده را ؛مود نمی به عنوان صفت برای بنده نسبت به خدا استعمال« مولی»
است و بلرای در  « صاحب امر»همان « مولی»ا دانست. پس معنای معمول صاحب امر خد

برای تغییلر معنلا   ای  هدلیل دیگری الزم است و هیچ دلیل و قرین« ناصر»ن ر گرفتن معنای 
، بلرخالف اعلالم   وجلود نلدارد. از طرفلی    «ناصر»به  «صاحب امر و زعیم و جانشین»از 

بلرای مسللمانان، توجیله عقالنلی نلدارد.       ، اعالم ناصر بودن علیجانشینی علی
طراحلی ملده و دسلتور     فضای صدوری که در بیان حدیث غدیر نیلز توسلط پیلامبر   

ت فراوانلی  طوالنی دامته و صبر کنند تا جمعیل همراهان در گرمای سوزان، توقف  اند دهدا
مکلان   برگردنلد و  ،انلد  دهبرسند و جمعیتی که جللوتر بلو  ها  آن به ،هستندها  آن که در پی

بر باالی آن روند، تناسبی بلا اعلالم    مرتفعی از کوهان متر ایجاد کنند تا ایشان با علی
متناسلب  « صاحب املر و جانشلین  »بلکه با معنای  ،ین برای پیامبر نداردمؤمننصرت امیرال

   است.
کند. این حلدیث نیلز    می حدیث ثقلین نیز در تعیین مصادیق دوازده خلیفه به ما کم 

رلا  یا ایل »فرمایلد:   می دارد. در حدیث ثقلین پیامبر سنتی فراوانی در منابع اهل ها نقل
ترملذی،  )«.یتل یاهل ب یکم ما ان اخذتم به لن تضلّوا: کتاب اهلل و عترتیترکت ف یالنّاس انّ
طبق این روایلت، اهلل    (131ص، ۲ق، ج1111حاکم نیشابوری،  /332ص، 1ق، ج1۲81

زیرا برتلرین   ،ت اجتماعی هستندمرجعیت دینی و حاکمی برترین افراد برای بیت پیامبر
باملد و   قلرآن ویژگی برای مرجع دینی و همچنین برای حاکم اجتماعی آن است کله بلا   

د. مطللب  عمل کن قرآننی سازد و بر مبنای مبت قرآنتشخیص خود را در امور مختلف بر 
آن  مقصلود پیلامبر  ملوند.   نملی  فرمود این دو از هم جدا مرم این است که پیغمبر

  زیرا در دنبالل  ،را مالک هدایت قرار دهیدها  آن و عترت مراجعه کنید و قرآناست که به 
رجوع به  مسئل  موید، پس نمی فرماید: تا وقتی که به این دو چنگ زنید گمراه می حدیث

قلرار داده اسلت و    قلرآن  وزن دو منبع مطرح است و پیغمبر عترت را در مرجع بودن، هم
اختصلاص ایلن    .ملود  ملی  هم مامل اهل بیت قرآنکم وکاست از  بی توب تبعیوج

ت و افضلیت ایشلان و مایسلتگی انحصلاری آنلان بلرای      ، از اعلمیمقام به اهل بیت
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کند. با توجه به مطاللب و توضلیحات ملذکور،     می حکایت احراز مقام خالفتِ پیامبر
منلابع اهلل سلنت نیلز      براسلاس ، گانه دوازدهترین افراد به عنوان مصادیق خلفای  مناسب
 هستند. اهل بیت پیامبر عترت و

را به عنوان دوازده جانشین از  از سوی دیگر، روایاتی که در منابع میعی، اهل بیت
ی برخلی علملای   اند و حت کنند، فراوان می با نام و مشخصات دقیق معرفی سوی پیامبر

ک: مجلسلی،  .ر).دانند می روایات را در حد  تواترمیعه همچون عالمه مجلسی، میزان این 
 /12۲صق، 1111، خللزّاز /25۲ص، 1ش، ج1۲21ابللن بابویلله،   /22، ص1ق، ج1111

 را خلفلای برحلق پیلامبر    امامیله  گان  دوازده روات میعه ائم  (۲21صتا،  بی طبرسی،
ابللن بابویلله،  /1۲۲، ص1ق، ج1115/ کلینلی،  ۲21للل۲18، 1ق، ج1111دانند)صللفار،  ملی 
بله  « خلیفلة  اثناعشلر »(. علی بن عیسی اربلی در دفلاع از تفسلیر حلدیث    2صق، 1111

مجبورند مصلداق دوازده   سنتاهل »گوید:  می جانشینی اهل بیت عصمت و طرارت
زیلرا   ،توانند نمی در غیر امامان میعه تعیین کنند که «اثناعشر خلیفة»جانشین را در حدیث 

بایست مراد از  می ند. پسعباس بیش از پنجاه نفر امیه و بنی صحابه و بنیاز ها  آن حاکمان
میعه بدانند یا اینکه به ضعیف بلودن اخبلار کتلب خلود      گانه دوازدهن حدیث را امامان یا

 بطالن عقیلده و تفسلیر   ،اقرار کنند که ما به آن هم راضی هستیم. چون در هر دو صورت
بسلیاری از   )15ص، 1، ج1۲21اربللی،  )«.ملد  از حدیث اثناعشلر روملن خواهلد   ها  آن

در منابع ملیعی نیلز بیلانگر جانشلینی اهلل بیلت        «اثناعشر خلیفة»روایات مشابه حدیث 
هایی برای دوازده خلیفه ذکر ملده   صفات و ویژگی ،هستند. در این احادیث عصمت
 سازد. می را بر دوازده امام قطعیها  آن که تطبیق

 پیامبر تصلریح میکنلد کله   ، افزون بر ذکر عدد خلفا یا امامان ایات،رو  این ازدر برخی 
ملن   یاألئملة بعلد  »و « یتیمن أهل ب اثناعشر»تعابیر  مانند از ذریه و عترت او هستندها  آن
در  (221، صش1۲21 ،ابلن بابویله   /۲1، صق1111 ،خلزّاز ).«او ملن اهلل بیتلی    یعترت

در  (1۲۲ص، 1، جق1115کلینلی،  ).به کار رفته اسلت  «من آل محمد»تعبیر  ،برخی دیگر
 /52ل32، صق1111، صفار).«یوَلَحْمِ یمِنْ دَمِ یوَهُمْ عِتْرَتِ»برخی دیگر گفته مده است: 

 روایلات دیگلری نله املام را از صللب املام حسلین        (212، ص1ج ،ق1115 ی،نیلک
 «السلالم.  هیل نِ علیالْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَنٌ ثُمَّ یإِمَاماً مِنْرُمْ حَسَنٌ وَحُسَ اثناعشرنَحْنُ : »داند می
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: اولین و آخرین امام تصریح مده است در روایاتی نیز بر (1۲۲، ص1جق، 1115 ی،نیلک)
( 222ص ،ش1۲21ابلن بابویله،   )«وَآخِرُهُمُ الْقَائِمُ یا عَلِیأَوَّلُرُمْ أَنْتَ  اثناعشر یالْأَئِمَّةُ بَعْدِ»

 هِیل لجَعْفَلر  عَ  یعَلنْ أَبِل  » :ماننلد  ؛کند می تصریح روایاتی نیز وجود دارد که به نام ائمه
رَا یدَیل نَ یالم وَبَل رلا الس ل  یلقَالَ: دَخَلْتُ عَلَ  فَاطِمَةَ عَ یالْأَنْصَارِ اهللِالم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالسَّ

عَشَرَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ ثَلَاثَةٌ مِنْرُمْ مُحَمَّدٌ وَأَرْبَعَلةٌ   یفَعَدَدْتُ اثْنَاءِ یهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِیتُوبٌ فِکلَوْحٌ مَ
در  پیلامبر در روایاتی نیلز آملده اسلت کله      (۲12، ص1 ج، همان)« الم.ه الس یلعَ یمِنْرُمْ عَلِ
نان بعد از خود را دیلد و مشلاهداتش را بله صلحابه     ینور و اسام  امامان و جانش  ،معراج

ملود   می از مجموع این روایات به راحتی استنباط (212ق، ص1111، خزّاز)گزارش کرد.
 براسلاس نام و مشخصلات آنلان    دوازده نفر بوده و ثانیاً تعداد جانشینان پیامبر که اوالً

 رومن است. کامالً ،روایات مزبور
  امامیه ۀبر مصادیق ذکرشده توسط شیع سنتنقد ا ل . ۷

آبلادی و ابلن    صمی حنبلی و قفاری و صد یقی ع لیم همچون عا سنتاهل  یبرخی علما
چنلین   و تبیین جانشلینی اهلل بیلت    «ةفیاثناعشر خل» ه بر تفسیر میعه از حدیثیمیت
بایسلت   می ،میعه بامد  ائم ،گانه دوازدهاز خلفای  ه اگر من ور پیامبرکنند ک می الکام

از لفلظ  « مِلنْ قُلرَیش    کلّرلم »در عبلارت  « قلریش »در این حدیث به جای لفظ  پیامبر
کرد. قرمی بودن مانند علرب بلودن ویژگلی علام ی اسلت و اگلر        می استفاده «ممها بنی»

 ملمی بلودن را  ها  تری از قرمی بودن از قبیلل  خاص مشخص  خلفای مورد ن ر پیامبر
کردند. با این توضیح، علملای نلامبرده    می اماره به آن ویژگی خاص دامتند، پیامبر می

، بلکله ملراد   انلد نیسلت   ملمی ها  میعه که همگلی  ند که مراد از دوازده خلیفه، ائم معتقد
: 1ق، ج1111، یجری)تواند که از قبایل مختلف قلریش هسلتند   هامی خلفای رامدین و بنی

آبلادی،   / صلدیقی ع لیم  351، 2ق، ج1111؛ قفاری،  51، 1تا، ج بی عاصمی حنبلی، 213
 (213ص، 11ق، ج1111

 کنند کله ذکلر عبلارت    می گونه بر تفسیر میعه امکال اهل سنت هم این برخی علمای
بلر   املت ی این حدیث، اماره به اجماع ها نقلدر آخر برخی از  «تجتمع علیه االمة کلّرم»

خلفلای راملدین.    یا امیه بنیمانند  ؛اند تهخلفایی دارد که خالفت ااهری را در اختیار گرف
ر خالفت ااهری این دسته از خلفا اجماع صورت گرفته کنند که ب می عاعلمای نامبرده اد
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 /211ص، 2ق، ج1113ه، .)ابن تیمیل داننلد  ملی  ها است و مراد از دوازده جانشین را همین
  (21۲ص، 1۲ق، ج1۲58عسقالنی، 

هلا   آن در جوابِ امکال فوق، توجه به این نکته الزم است که دو عبارت مورد اسلتناد 
 تلر،  . به من لور بحلث دقیلق و پاسلخ ملتقن     قبولی ندارندت قابل ، وضعیاز جرت سندی

بایست به تبیین امکال سندی و امکال در فضای صدور ملحقلات ملورد اسلتناد ایلن      می
زیلرا   پرداخلت،  «هِ الْأُمَّلةُ یتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»و عبارت « شیمن قر کلّرم» علما یعنی عبارت

تفسیر میعه از دوازده جانشلین  برخالف فضای صدور و صح تِ سندیِ اصل حدیث که 
ه کل کند، سند و فضلای صلدور دو عبلارت ملذکور      می تأییدرا  به اهل بیت عصمت

 ، بسلیار مشلکوک و در  انلد  تله در امکال بر تفسلیر ملیعه قلرار گرف    سنتاهل   مستمس
 از ابرام است.ای  هلها 

 از حیث سند و صدور «مِنْ قُرَیشٍ کلّهم»نقد عبارت . ۸
از ن لر   «مِنْ قُلرَیش   کلّرم» دهد عبارت می پردازیم که نشان می به بررسی دالیلی ادامهدر 

 سندی مخدوش بوده و از معصوم صادر نشده است.
   سنتی ا ل  ا نقلدر دیگر « مِنْ قُرَیشٍ کلّهم» فقدان قید .1ـ8

ی هلا  نقلآن است که این عبارت در برخی از  «مِنْ قُرَیش  کلّرم»عبارت لین نقد سندی او
وجلود نلدارد. ایلن عبلارت در روایلات منقلول از        «فلة یعشر خلدی اثناون بعکی»روایت 
و صلرفاً در  ( ۲21ص، 3ق، ج1121ابلن حنبلل،   )چون ابن مسعود ذکلر نشلده  ای  هصحاب

 ق،1121، ابلن حنبلل   ک:.ر).مذکور است ةروایت برخی از صحابه همچون جابر بن سمر
 .ندارد یمررت« مِنْ قُرَیش  کلّرم»درنتیجه عبارت  (118ل112ص، ۲1ج

 ؛هم این عبارت ذکر نشده اسلت  ی جابر بن سمرةها نقلدیگر آنکه در برخی از  نکت  
نْصَلرُونَ  یعًا، یزًا مَنِینُ عَزِیزَالُ هَذَا الد یال »آمده:  احمد مسند 218۲8 دیث ممارۀحدر  مثالً

سلند   .«قْعُلدُونَ یقُومُلونَ وَ یقَالَ: فَجَعَلَ النَّلاسُ   فَةً،یعَشَرَ خَلِ یهِ إِلَ  اثْنَیعَلَ  مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَ
، ۲1ق، ج1121ابن حنبلل،   ک:.ر).ح خوانده مده استیصح احمد مسندحدیث فوق در 

 ،نیسلت « قرمی بودن خلفا»اساساً بحثی از  ،در این حدیث و احادیث مشابه آن (155ص
بایست در نقل صحابه و در تمام  می گفته بامند،چنین عبارتی را  که اگر پیامبر حالیدر
 مد. می ذکر اثناعشراز حدیث  ی جابر بن سمرة،ها نقل
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 «شٍیمِنْ قُرَ کلّهم»عبارت در  ةتشکیک جابر بن سمر .2ـ8
گردد ذکر ملده   یشتر در روایاتی که به جابر برمیب ناهل تسن یثیتب حدکاین عبارت در 

بلا مل  و   در آخر حدیث،  «ش یمِنْ قُرَ کلّرم» عبارتاست. لکن برخالف اصل حدیث، 
 احملد  مسلند  218۲5 دیث ممارۀدر ح مثالً ؛ی از جانب جابر بیان مده استگمان خاص

، فَقُلْلتُ  "کلّرلم "لَّمُوا، فَلَمْ أَفْرَلمْ قَوْلَلهُ بَعْلدَ:    کثُمَّ لَغَطَ الْقَوْمُ، وَتَ "..."»به این نحو ذکر مده: 
 (155ص، ۲1ق، ج1121)ابن حنبل، .«"ش یمِنْ قُرَ کلّرم"؟ قَالَ: "کلّرم"ا أَبَتَاهُ: مَا بَعْدَ ی: یلِأَبِ

لَّمُلوا،  کلَغَطَ الْقَلوْمُ، وَتَ » عبارت ،الکبیر معجمکتاب  1581 آخر حدیث ممارۀ همچنین در
 (183ص، 2ق، ج1111، ی)طبرانل .است ذکر مدهاز جانب جابر  «کلّرمفَلَمْ أَفْرَمْ قَوْلَهُ بَعْدَ: 

 ه عبلارت ت هیاهوی مردم، متوجل به عل ةجابر بن سمر دهند که می آخر نشان یها عبارت
لِمَةً لَلمْ أَفْرَمْرَلا،   کثُمَّ قَالَ » عبارتهمچنین آخر حدیث نشده است. در  «ش یمِنْ قُرَ کلّرم»

 صلحیح در  1221-5در آخلر حلدیث ملمارۀ     «ش یمِنْ قُرَ کلّرم مَاقَالَ؟ فَقَالَ: :یفَقُلْتُ لِأَبِ
مِلنْ   کلّرلم » متوجله عبلارت   بلن سلمرة   دهد جابر می نشان (111۲ص، ۲تا، ج )بیمسلم
... ثُلمَّ هَمَلسَ رَسُلولُ اهللِ    »آملده:   معجم الکبیلر در حدیث دیگری از . ده استنش «ش یقُرَ

صَللَّ    یهَمَسَ بِرَلا النَّبِل   یلِمَةُ الَّتِک: مَا الْیفَقُلْتُ لِأَبِلِمَة  لَمْ أَسْمَعْرَا، کهِ وَسَلَّمَ بِیصَلَّ  اهللُ عَلَ
ت آخلر  یوضلع  (181ص، 2ق، ج1111، یطبران).«"ش یمِنْ قُرَ کلّرم"هِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: یاهللُ عَلَ

ث یدر آخلر حلد   ،معجلم الصلحابه  در چنین هم این حدیث هم مانند حدیث قبلی است.
در  (۲13ص ،1ق، ج1112، یعبلدالباق ).آمده است «لِمَة کبِهَمَسَ وَ»عبارت  11213ۀممار

لِمَلة  لَلمْ أَسْلمَعْرَا، قَلالَ: فَلَمَّلا      کوَ قَصَّرَ بِ»عبارت ، معجم الکبیر 1211 آخر حدیث ممارۀ
 کلّرلم "قَصَّرَ بِرَلا؟ قَلالَ:    یلِمَةُ الَّتِکسَمُرَةَ: مَا الْ یهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ لِأَبِیصَلَّ  اهللُ عَلَ یتَ النَّبِکسَ

 جلابر رسلاند   ملی  ذکر مده که این تعبیر هم (185ص، 2ق، ج1111، ی)طبران«"ش یمِنْ قُرَ
 یعنلی  «ةهملس بکلمل  ». عبلارت  ده اسلت نشل  «ش یمِنْ قُرَ کلّرم» متوجه عبارت بن سمرة
ه کل ن اسلت  یل ا یبه معنا «لِمَة کقَصَّرَ بِ»و عبارت  «کلماتی را آهسته زمزمه کرد» پیامبر

تْ یل لِمَةً خَفِک»یی همچون ها عبارت و تعابیر این .«فتگرا آهسته  یلماتک» رسول خدا
مطلب مورد ن ر را نشنیده و یا متوجله   فرمانند که جابر بن سمرة می از جانب جابر «یعَلَ

در حقیقلت از جانلب جلابر بلن      «ش یمِنْ قُرَ کلّرم» این عبارت یعنی آخر حدیث نبوده و
یلا راوی   ةه به این روایات، معلوم نیست که جابر بن سلمر . با توجبیان نشده است سمرة
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و ایلن   چه کسی به آخلر حلدیث افلزوده   را از جانب « ش یمِنْ قُرَ کلّرم» حدیث، عبارت
گویند جابر عبارت آخر حدیث را  می مخص مجرول است. زیرا برخی از راویان حدیث

قلول  »گویند این عبلارت را از   می پرسیده و به آخر حدیث افزوده و برخی دیگر «قوم»از 
قلول  »ایلن عبلارت را از    انلد  تله به حدیث اضافه کرده است. برخی دیگر نیلز گف  «پدرش

 (1112ص ،۲ق، ج1118، یک: اصلبران .ر).به اصل حدیث افزوده اسلت  «مخص دیگری
دیث ملذکور اخلتالف   آخر( ح)در الفاظ کند می ابن جوزی اعتراف که چنان افزون بر این،

ک: .)ر.روات اسلت  ، از ناحیل  گرفتله در آن  وجود دارد و مکی نیست که تخلیط صورت
   (111ص، 1تا، ج بی ابن جوزی،

 «شٍیمِنْ قُرَ کلّهم»عبارت عدم رضایت ناقالن از مفاد اصلی حدیث و الحاق  .3ـ8
در نکات و اختالفاتی که در آخر احادیث جابر ذکر مده، فضای صلدور عبلارت    دقتبا 

راجع به  «رَا النَّاسُیصَمَّتَنِ» عبارت ،سنتمغشوش است. در برخی از منابع اهل  آخر کامالً
دهد برخی جابر را  می منیدن عبارت آخر حدیث ذکر مده است. این عبارت نشان ۀنحو
 /211ص، 12، جق1۲82، ی)نوو.اند تهآخر حدیث به سکوت وادام کردن دربارۀ سؤالاز 

 (1112ص، ۲تا، ج بی ،مسلم
دم از منیدن مابقی حدیث توسط جابر و همچنین نقل این حلدیث بلدون   ممانعت مر

همچون عبداهلل بن مسلعود، بیلانگر علدم رضلایت     ای  هذکر عبارت آخر آن توسط صحاب
مِلنْ   کلّرلم » است و احتمال افزوده مدن عبارتمنوندگان از مفاد اصلی حدیث اثناعشر 

بلرد.   ملی  ی این حلدیث را از سلوی نلاقالن حلدیث بلاال     ها نقلبه آخر برخی از  «ش یقُرَ
از حدیث اثناعشر و همچنلین در برخلی از    ،خصوص که در روایت عبد اهلل بن مسعود به
 «فلة یعشلر خل دی اثناون بعل کی»، حدیث سنتو دیگر روات اهل  ی جابر بن سمرةها نقل

ی هلا  عبلارت بلا   «اثناعشلر اماملا  »ذکر مده است. حدیث  «شیمِنْ قُرَ کلّرم» بدون عبارت
و اسناد مختلف نقلل ملده و اصلل     ها نقلدر بسیاری از کتب روایی میعه نیز با  مختلفی

 ،حدیث و تعداد دوازده جانشین دارای تواتر معنوی اسلت. لکلن در اکثلر ایلن روایلات     
 کله اگلر   ث اثناعشلر نقلل نشلده اسلت؛ درحلالی     حدی در ادام  «شیمِنْ قُرَ کلّرم»عبارت 
بایست در اکثلر ایلن    می این عبارت را به همراه حدیث اثناعشر نقل کرده بودند، پیامبر

 مد. روایات ذکر می



    در« یکونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً» بررسی تخریج و صدور حدیث 23

   در برخی منابع ا ل سنت «شم ا نیمن ب کلّهم»ذکر عبارت  .4ـ8
نه تنرلا فاقلد   « ةخلیف اثناعشر»هم حدیث  سنتعالوه بر منابع میعه، در برخی منابع اهل 

نقلل ملده اسلت. حنفلی      «ملم ها یمن بن کلّرم» با قیدبلکه  ،است «شیمِنْ قُرَ کلّرم»قید 
بلن    المل را از طریق عب« ةخلیف اثناعشر»، حدیث سنتقندوزی از علمای مشرور اهل 

 «مِلنْ قُلرَیش    کلّرلم »بله جلای عبلارت     ،نقل کرده که در این نقلر از جابر بن سمرة یعم
فة، ثلم  یخل اثناعشر یبعد ..».در آخر حدیث بیان مده است: « ممها یمن بن کلّرم»عبارت 

مللن  کلّرللم"أخفلل  صللوته ؟ قللال: قللال:    ی: مللا الللذ یأخفلل  صللوته، فقلللت البلل  
و  صوت حضرت رسلول  یاخفا ئل مس (281ص، ۲، جق1113قندوزی، «)."ممها یبن

بله آن املاره ملد،    « خلیفة اثناعشر»ی حدیث ها نقلصدای صحابه که در آخر اغلب سرو
ذکلر  « ملم ها یمن بن کلّرم»در آخر روایت عبدالمل  بن عمیر هم آمده ولی در این نقل، 

مم بامد و بعیلد نیسلت کله    ها خواستند خالفت در بنی نمی مده است. برخی از صحابه
ی صلحابه، جللوگیری از ذکلر    سروصلدا و همرمله و   صوت رسول اهللعامل اخفای 

بلوده  ها  آن العمل در آخر حدیث و عکس از جانب پیامبر« ممها یمن بن کلّرم»عبارت 
یلد تفسلیر   ، نله تنرلا مؤ  المل  بن عمیردر روایت عبد« ممها یمن بن کلّرم»بامد. عبارت 

است بلکه این عبارت با اخفای صلوت رسلول    ممی بودن جانشینان پیامبرها  میعه و
ی صلحابه تناسلب بیشلتری دارد. قنلدوزی همچنلین      سروصلدا ودلیل همرمله و   اهلل

 ممی بودن حتلی بله اسلم ائمل     ها عالوه برها  آن نقل کرده که در احادیثی را از پیامبر
ابلن   /۲83و  ۲81، ۲21 ،222ص، ۲، جق1113قنلدوزی،  ).میعه نیز تصریح مده اسلت 

 (151ل152ص ،1ق، ج1111وس، طاو
 «هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّهم»نقد داللی و سندی عبارت  .9

 ، دوازده جانشین پیلامبر «اثناعشر خلیفة»حدیث  در اکثر مروح خود دربارۀ سنتاهل 
، ینلوو  /1۲ص، 1ق، ج1115، یتمل یهابلن حجلر   ).دانند می را خلفای امویها  آن یا اکثر
مستمسل  اصللی    (211ص، 1۲، ج1۲58، یعسقالن ابن حجر /211ص، 12ق، ج1۲82

. اسلت  «هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»عبارت ها  آن این تفسیر و نپذیرفتن تفسیر میعه از جانب
میعه حکوملت الاهری    ر میعه از دوازده جانشین به بران  اینکه ائم بر تفسیها  آن امکال
هملین عبلارت    مود، نیز بلر پایل   اجماع نها  آن ااهریتوان بر حکومت  نمی و اند تهندام
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ملود. علملای اهلل     ملی  های فوق مرتفع با اثبات ضعف سندی این عبارت، امکال است.
: انلد  دهحلدیث فرملو    در دنبالل  کنند که پیامبر می در مروح خود چنین استدالل سنت
عی هستند که اجملاع  مدها  آن مود. می مورد ن ر ایشان واقع بر دوازده خلیف  امتاجماع 
ق، 1115، یتمل یهابن حجلر  ).واقع مده است نه بر اهل بیت امیه بنیبر حاکمان  امت
 ،1۲، جق1۲58، یعسللقالن ابللن حجللر  /211ص، 12ق، ج1۲82، ینللوو /1۲ص، 1ج
ده جانشین جدای از ضعف سند و فضای صدور این عبارت، بطالن تفسیر دواز (211ص

 امکاالت این دسته از حاکمان رومن است.  و ها ضعف ه بهبه سالطین اموی با توج
 براسلاس و  کنند می را به عنوان یکی از خلفای رامدین محسوب علی سنتاهل 

، 1تا، ج بی )نسایی،.اند دهرا منافق خوان دممنان علی ، پیامبرسنتمنابع روایی اهل 
را در دل دامته  بغض علی هرکس اند دهایشان همچنین فرمو (2121حدیث  1۲5ص
  (5281حدیث 11ص، 2تا، ج بی )طبرانی،.میراند می خداوند او را به مرگ جاهلی ،بامد

آن است کله بله رغلم منزللت و      ،نقد نخست تفسیر دوازده جانشین به خلفای اموی
 دربلارۀ  ی پیلامبر هلا  و توصیه و فریقین، در ن ر پیامبر جایگاه بسیار باالی علی

، دستور به سب  و لعن ایشان بلر بلاالی   خلفای اموی به جرت دممنی با علی ایشان،
بودنلد کله خالفلت را بله      امیله  بنلی همچنلین   (11ل11، ص1۲52بر را دادند.)نجمی، منا

مسلم، خالفلت پلس از سلی سلال      صحیحمارح  یسلطنت و پادماهی تنزّل دادند. نوو
 ،12ق، ج1۲82، ی)نلوو .خوانلده اسلت   «مل  و پادملاهی »را  (امیه بنینخست)حکومت 

را از هلا   آن بلکله  ،کنلد  نملی  را خلیفله محسلوب   امیه بنیحد ادی  تاج العارفین (211ص
( نقلد دیگلر تفسلیر دوازده    118ص ،۲، جق1۲13، ی)حلد اد .دانلد  ملی  بدترین پادماهان

بسیار با قساوت و عنف ها  آن آن است که ،به سالطین اموی جانشین ممتاز رسول اهلل
ابلل ملماری از   ، تعلداد غیرق سلنت مطابق منابع مرم اهل  که چنان ؛کردند می با مردم رفتار

 /221ق، ص1۲51)سلیوطی،  .انلد  دهط سالطین اموی بله قتلل رسلی   صحابه و تابعین توس
  (13ل1۲صق، 1113بحرالعلوم، 

عای ذکرمده در تفسیر برخی علمای اهلل سلنت، اجملاع    نقد سوم اینکه برخالف اد
واقلع نشلد. یزیلد     ازجمله یزیلد( سلنت) ی از خلفای اموی مورد ن لر اهلل   بر برخ امت

و ابن زبیر بیعت بگیرد و عبارت ابن حجر راجلع بله    هیچگاه نتوانست از امام حسین
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بر یزید بن معاویه اجماع کردند و امر »گوید:  می که محقق نشدن خالفت امام حسین
علدم   کننلدۀ  ، اثبلات «مد صورت نپذیرفت بلکه قبل از آن کشته خالفت برای حسین

علدم   بیلانگر علدم موافقلت و    . کشته مدن امام حسلین زید استیعت با یاجماع بر ب
بعد از مرگ یزید زنلده مانلد و    عبداهلل بن زبیر هم تا ،بیعت ایشان با یزید است. از طرفی

. با وجود نقدهایی که بلر خلفلای   ی تشکیل حکومت داد، اما هیچگاه با او بیعت نکردحت
را بله خلفلای املوی     پیامبر گانه دوازدهتوان خلفای  نمی اموی وارد است، به هیچ وجه

 تفسیر کرد.  
وارد  «اثناعشر خلیفلة »از حدیث  سنتکه بر این تفسیر اهل ای  هدر کنار نقدهای عمد

اصلی این دسته از  مستمس  «الْأُمَّةُهِ یتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»باید توجه دامت که عبارت  ،است
مان است. عبلارت ملذکور از جرلت سلندی نیلز مخلدوش اسلت و در        علما در تفسیر

 ی در تفسیرمان متزللزل این عبارت، مبنای اصلی علمای سن صورت اثبات ضعف سندی
 پردازیم.   می نقد سندی این عبارت به ،مود. در ادامه می

 سنتی ا ل  ا نقلبیشتر در  «هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّهم»عدم ذکر عبارت  .1ـ9
در منلابع اهلل    «فلة یعشر خلدی اثناون بعکی»ی مختلف روایت ها نقلبا اندک توجری به 
تَجْتَمِلعُ   کلّرلم »ی حدیث اثناعشر، عبلارت  ها نقلرسیم که در اکثر  می سنت، به این نتیجه

یی کله بله   ها نقلبه استثنای  روایت  از اینی اهل سنت ها نقلذکر نشده است.  «هِ الْأُمَّةُیعَلَ
عبارت فوق در اکثلر   ،هستند و افزون بر این رسد، خالی از این عبارت می ةجابر بن سمر

حدیث ملورد ن لر    ،نتیجهوجود ندارد و در از حدیث اثناعشر هم ی جابر بن سمرةها نقل
 .مفرد است« هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»از جرت عبارت 

 «هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّهم»شک راوی نسبت به عبارت  .2ـ9
ابلی   سلنن در در دو منبع ذکر مده است. این عبارت هم  «هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»عبارت 

، فَسَلمِعْتُ  "هِ الْأُمَّلةُ یتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم"فَةً، یاثْنَاعَشَرَ خَلِ ...حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ،» داود آمده:
 "ش یمِنْ قُلرَ  کلّرم"قُولُ؟ قَالَ: ی: مَا یهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَفْرَمْهُ، قُلْتُ لِأَبِیصَلَّ  اهللُ عَلَ یلَامًا مِنَ النَّبِک

بْلنُ  اهللِ حَدَّثَنَا عَبْدُ»در آخرحدیث این عبارت را آورده است:  ،معجم کبیرو هم طبرانی در 
هِ یل تَجْتَمِلعُ عَلَ  کلّرلم " :قَلالَ  یلُ: أَاُلن  اَنالا أَنَّ أَبِل   یقَلالَ إِسْلمَاعِ   "فَلةً یاثْنَاعَشَرَ خَلِ"..َ .مُحَمَّدِ
  (215ص ،2ق، ج1111)طبرانی، .«"الْأُمَّةُ
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قلرار   ةخالد و جابر بن سلمر  اسماعیل و پدرش ابی ،در سند ابی داود و طبرانی هر دو
 در آخلر روایلت خلفلای اثناعشلر یکسلان نیسلتند و       ةجابر بن سلمر  یها عبارت دارند.
 در آخلر حلدیث   «هِ الْأُمَّلةُ یل تَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»جمله عبارت جابر از یها عبارت توان بر نمی

در ایلن حلدیث    «قَلالَ  یأَاُن  اَناا أَنَّ أَبِ» . افزون بر این، از لفظ اسماعیل یعنیاطمینان کرد
را با م  و گمان بیان کرده، نه با قطع و « هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»که عبارت معلوم است 

 یقین. 
 سنتندد علمای ا ل  «الْأُمَّةُ هِیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّهم» سند عبارت تأییدعدم  .3ـ9

ن لر  ، ت اصلل روایلت  هم به رغم اقرار به صلح  سنتکه علمای اهل جالب توجه است 
کلل حلدیث را    البانی .ندارند «هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»ت عبارت به صحمساعدی نسبت 

 در آخلر حلدیث را صلحیح    «ه األملة یل تجتملع عل  کلّرلم »ا عبلارت  ، امل دانلد  می صحیح
آبادی هلم در سلند ایلن نقلل از     صد یقی ع یم  (113ص، 1تا، ج بی ،یستانج)س.داند نمی

کل حدیث به غیلر از   البانی» گوید: می استناد کرده و البانی به ن ر «اثناعشر خلیفة»روایت 
 (211ص ،11ق، ج1111، یآباد میع  یقیصد).«داند می را صحیح قسمت آخر آن

سند هر دو نقل که عبلارت   که وی در سلسله ، درحالیداند نمی را ثقه« ابو خالد» یالبان
از ابلو خاللد   »گوید:  می . ذهبی نیزوجود دارد ،آمدهها  آن در آخر «هِ الْأُمَّةُیتَجْتَمِعُ عَلَ کلّرم»
و  چند ترمذی حدیث را صحیح دانستههر پرداخته،ث نیبه جز فرزندش به نقل حد یسک
 ز جرلت عبلارت  ث این حلد کل ل ؛انسلته دث ین الحلد ی و ل را فردی مقبول او، بیالتقردر 

  (518ص ،1ق، ج1111، ی)البان«.د استمفر "ةه األمیتجتمع عل کلّرم"
 گیری نتیجه
ی متعددی که البته همه در ها نقلبا تعابیر مختلف و  «ةخلیف اثناعشریکون بعدی »حدیث 

، در منلابع معتبلر   ندتیا امیران بعد از او مشترک هسل  عدد دوازده برای جانشینان پیامبر
بلن حنبلل    احملد  مسندترمذی و  سننمسلم،  صحیحبخاری،  صحیحجمله اهل سنت از

 .عدد دوازده برای خلفای پیامبر، دارای مررت روایی در این منابع است مود. می یافت
و نیلز تصلریح علملایی    ها  آن وجود اصل این حدیث در صحاح اهل سنت و مروح

اعتبلار حلدیث ملذکور، بلر      بغوی و البانی دربارۀ ،مانند ترمذی، ابن حجر، عصامی مکی
ان ملیعه ماننلد ابلن بابویله،     کند. دانشلمند  می صحت صدور آن در نزد اهل سنت داللت
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نیز روایت مذکور را با تعابیری نزدی  به نقلل اهلل سلنت در آثلار خلود       خزّازکلینی و 
 .اند دهآور

مکلان   ،در باب فضای صدور اصل این حدیث باید گفلت بیشلتر منلابع اهلل سلنت     
 اللوداع، و یلا روز سنگسلار    ةروایت را عرفات یا منا و زمان صدور آن را روز عرفه، حج

 ی پایلانی ایلن حلدیث نشلان    هلا  عبلارت . اختالف اند تهمدن مخصی به نام اسلمی دانس
فضای صدور را مغشوش کنند تا پیام اصلی روایت بله گلوش    اند تهدهد راویان خواس می

 در آخلر  بامد کله بتلوان در آن ملبره و اخلتالف کلرد.     ای  همخاطبان نرسد یا پیام به گون
و نشلنیدن   ر وجود هیاهو، تکبیر گفتن حاضرانمبنی بی مختلفی ها عبارتاحادیث فوق، 

یا نفرمیدن صدا یا خفیف و ضعیف بودن صدا ذکر مده که به هر حال، منجر به نشلنیدن  
 ی پایانی آن حکایتها عبارت کامل و دقیق بخش پایانی حدیث مده و از فضای ابرام در

 ، مصلادیق انشینان پیلامبر با توجه به اثبات عدد دوازده در این احادیث برای ج کند. می
توان به کم  روایاتی مانند غدیر، منزلت و ثقلین که در منلابع معتبلر اهلل     می را نیزها  آن

تعیین کرد. منابع میعه نیز با تفاصیل و مفافیت بیشتری ایلن مصلادیق را    ،سنت نقل مده
تجتملع علیله    کلّرلم »و  «مِلنْ قُلرَیش    کلّرم». از سوی دیگر، دو عبارت اند دهمشخص کر

که مستمس  برخی از دانشمندان اهل سنت برای مخالفت با ایلن مصلادیق ملده،     «ةاالم
 خدمه است. قابل ،هم از حیث سندی و هم از ن ر داللت
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