
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 أَجرُ لَه هیف والصابِرُ، الزَّحف منَ کَالْفَار، الطَّاعونِ منَ الْفَار« واکاوي روایت

  جوامع روایی اهل سنت در »دیشَهِ

  

   *علی مالکاظمی

   **طاط  اکرم عرب

  

  چکیده 

طـرح در کتـب روایـی    روایت م »دیشَهِ أَجرُ لَه هیف والصابِرُ، الزَّحف منَ کَالْفَار، الطَّاعونِ منَ الْفَار«روایت 

ظاهر روایت  .گوناگون از عایشه و جابر بن عبداهللا انصاري نقل شده استکه به طرق  اهل سنت است

از سوي خلفا جهت دستیابی به مقاصـد آنـان   ، و با تغییر در محتوا بدون در نظر گرفتن جهت صدور آن

از  روایـت فـرار  کـاوي  وااز وجوه مختلفـی بـه   ، وشتار حاضرقرار گرفته است. نبرداري سوء  مورد بهره

، اضطراب در سند و متن روایت، وجود راویان ضعیف، تفرد عایشه در نقل روایت ه است.پرداختطاعون 

. کننـد  تحریف روایت را بیان مـی  همچنین تضاد و تعارض آشکار آن با آیات قران از عواملی هستند که

دهـد ایـن    ها نشـان مـی   بررسیرسد.  لذا بررسی و اعتبارسنجی این روایت امري ضروري به نظر می

ضـمن اشـاره بـه    ، روایـت  ۀیافت و نقل تحریف درستی ضبط نشده هنبوي در مصادر اهل سنت ب روایت

  .بیانگر موضع و اغراض خاص آنان است، جبرگرایی و فساد حاکمان روحیۀ
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   طرح مسئله. 1

، روایـت  تفسیري اهل سنت نقـل شـده   روایاتی که در بسیاري از آثار روایی ویکی از 

 عایشه از پیامبر بن عبداهللا و جابراین روایت را در غالب موارد  فرار از طاعون است.

هرکس از طاعون فرار کند مانند این است که از میدان «اند که ایشان فرمودند:  کردهنقل 

با توجه » مانند شهید است.آن صبر کند براي او اجري  جهاد فرار کند و هرکسی که در

بیان شده است و با توجه به تعارض  تکرار بهکه روایت در منابع روایی اهل سنت به این

 آنارزیـابی   ،نهمچنین تعارض آن با آیات صریح قرآ، شخصیت پیامبر آن با سیره و

  یابد. ضرورت می

الــدین  لجــ� یان ذکــر اسـت کــه ایـن پــژوهش شــا  ۀپیشــین بــر آن دربــارۀ افـزون 

به اخبار طـاعون پرداختـه   ، الطاعون اخبار فی الواعون رواه مادر کتاب  ق)911سیوطی(

ـ یالـراغب  إلحفـ تدر کتاب ) ق926(زکریا بن محمد انصاري مصري است. همچنین  ین ف

امـا تـاکنون پژوهشـی     ؛طـاعون پرداختـه اسـت    به مسئلۀ در فصولی، نیان امر الطواعیب

صورت تخصصـی و   سند و متن آن بهنگاري در خصوص این روایت که  صورت تک به

  سامان نیافته است.  ،تفصیل بررسی شود به

 اصطالح لغت و طاعون در. 2

پیشین این لفـظ را   اطباي، معروف است و در اصط�ح »داء« طاعون در لغت به بیماري

 کردنـد.  اطـ�ق مـی  ، شـد  غش مـی  و قلب تپش، شدید درد به منجر که توموري به هر

  )33ـ32ص، م2004، القیم الجوزیه ابن(

 جوامع روایی منابع و. 3

حنبـل روایـت را بـه     بـن  حمدا ماما� مسندمیان متقدمان احمد بن حنبل در کتاب  در

کـرده  نقل  عبداللَّه بنَ جابِرَ از، یالْحضْرَم جابِرٍ بنِ عمرِو از، مضَرَ بنُ بکْرُ طریق معمر از

گفت: هرکس از آن فرار کند مانند این  طاعون می ۀاست: از رسول خدا شنیدم که دربار

هرکس که در آن صـبر کنـد بـراي او پاداشـی همچـون       است که از جهاد فرار نموده و

  پاداش شهید است. 

د همـین  یـ حم بـن  عبد مسند منتخبدر  ) نیز249 (دیالکس نصر بن دیحم بن عبد

، ق1408، عبـد بـن حمیـد الکسـی    (.کنـد  اندکی در الفـاظ بیـان مـی    روایت را با تغییر
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ایـن حـدیث را بـا همـان      ،رمـی اد سنن ) در255 د() پس از وي محمد درامی336ص

محدثان دیگـر بـه طـرق خـویش ایـن       و )22ص ،3 ج، ق1421، یدارم(آورد الفاظ می

   1)135، ص9 ج، ق1401، بخاري(اند. کرده نقلرا روایت 

  ارزیابی حدیث. 4

که از ابعاد مختلـف بـه آن    بررسی سندي و محتوایی آن است ارزیابی حدیث منوط به

ه دشـ قـدر مهـم قلمـداد     ، مسئلۀ طاعون آنشود. در میان منابع روایی سنت پرداخته می

ي از ا  نقـل پـاره   اند که به این موضوع اختصاص دادهبابی را به ها  آن است که هرکدام از

  شود.  این روایات و سپس به نقد و بررسی حدیث پرداخته می

    . باب طاعون و شهادتالف

ـ أَبِ عنْ، یأَخْبرَنَا عکْرِمإلُ بنُ خَالد الْمخْزُوم، حدثَنَا حماد بنُ سلَمإلَ، حدثَنَا عفَّانُ« -  ، هی

نْ أَوع همنْ، عع هدخدا رسول :»ج سـرزمینی  طـاعون در  هرگـاه «: فرمـود  تبوك جنگ در 

 مکـان) (آن در اگـر  و، جا خـارج نشـوید  پس از آن خارج نیستید مکان)(شما از آن و، روي داد

  )167ص، 24 ج، ق1420، حنبل ابن(2به آن نزدیک نشوید. پس، نبودید

عـنْ  ، عـنْ ضَمضَـمِ بـنِ زرعـإلَ    ، اشٍیلُ بنُ عیحدثَنَا إِسماع، حدثَنَا الْحکَم بنُ نَافعٍ - 

 و ه وسلَّم قَـالَ: شـهدا  یصلَّى اللَّه علَ یعنِ النَّبِ، یعنْ عتْبإلَ بنِ عبد السلَم، دیحِ بنِ عبیشُرَ

 گفتـه ، هسـتیم  شـهیدان  مـا : گویند می طاعون صاحبان، آیند می طاعون وسیلۀ متوفیان به

بـوي  هـا   آن هاي آنان مانند جراحت شهدا بود و از خـون  جراحتاگر ، بنگرید: شود می

، 29 ج، همـان (3.چنین یـافتیم  ها را این آن پس .پس آنان شهید هستند، مشک جاري بود

  )198ص

 - نُ عکْرُ بثَنَا بدانَإلَیحوو عثَنَا أَبدى قَالَ: حنْ أَبِ، سـنُ     یعکْـرِ بـو بأَب ثَنَاهدلْجٍ قَالَ: حب

 طـاعون  از وي: هیـ صلَّى اللَّه علَ یسٍ: أَنَّ النَّبِیبنِ قَ عبداللَّهه یعنْ أَبِ، يموسى الْأَشْعرِ یأَبِ

 بـراي مسـلمان   ایـن  و اسـت  جـن  و از شـما  دشمنان رسوایی از این: گفت و کرد یاد

  )480ص ،32 ج، همان(4شهادت است.

 - دمحنُ مثَنَا بِشْرُ بدرَنَا ، حأَخْباللَّهدبع ،ماصرَنَا عأَخْب ،س إلَ بِنْتفْصنْ حـنْ  ، نَیرِیعع

نِ مأَنَسِ بکال - ضیر نْهع نْ النَّبِ - اللَّهلَ یعع لَّى اللَّهقَالَ: طاعونیص لَّمس و هـر  بـراي  ه 

  )60، ص5 ج، ق1401، بخاري(5است. شهادت مسلمان
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  فی الطاعون صابر باب اجر .ب

تواند مؤیدي بر صدور اصـل روایـت در فضـاي جنـگ      این دسته از روایات نیز می

  .باشد

 سـمع  أَنَّـه ، یالْحضْـرَم  جـابِرٍ  بنِ عمرِو عنْ، مضَرَ بنُ بکْرُ أَخْبرَنَا، سلَمإلَ أَبو حدثَنَاـ 

طـاعون فرمودنـد: فـرار از آن     ۀدربـار  شنیدم که رسول خدا: قُولُی، عبداللَّه بنَ جابِرَ

براي او اجري مانند اجر شـهید   مانند فرار از روز جهاد است و هرکس در آن صبر کند

  )106ص، 32ج، ق1420حنبل،  (ابن6است.

ـ برَ بـنُ  عبداللَّه حدثَنَا، الْفُرَات یأَبِ بنُ داود حدثَنَا، حبانُ أَخْبرَنَا، إِسحاقُ حدثَنَاـ  ، دةَی

ـ علَ اللَّـه  صلَّى یالنَّبِ زوجِ عائشَإلَ عنْ، عمرَی بنِ ىیحی عنْ از رسـول   :اَخْبرَتْنَـا ، سـلَّم  و هی

کـه آن    درستی هاو را باخبر ساخت ب دربارۀ طاعون سؤال نمود: پس نبی خدا خدا

انگیـزد لـیکن آن را بـراي مؤمنـان      ی بخواهد برمیهرکسعذابی است که خداوند براي 

در آن روي  بنابراین براي کسی که در سرزمینی است و طاعون ؛رحمت قرار داده است

 خداونـد  آنچه داند جز زیرا می کند اجري جز مانند اجر شهید نیست دهد و صبر می می

 7افتاد و این پاداش صـابران در طـاعون اسـت.    نخواهد قاست اتفا نموده مقرر او براي

  )363ـ29ص، 4 ج، ق1348، ینسائ؛ 135، ص9 ج، ق1401، يبخار(

بـا طعـن و    جـز  مـن  امت«: فرمود رسول :آمده است عایشه در نقل دیگري ازـ 

 امـا طـاعون   شناختیم ما را طعن، خدا رسول اي عایشه گفت: ».روند نمی بین از طاعون

باشـند و   مـی  شهید مانند صابران طاعون)(،است شتر ۀغد مانند يا فرمود: غدهچیست؟ 

؛ 314ص، 2ج، ق1408، هیثمی(8.استاز آن فرار کند مانند فرار از میدان جهاد  هرکس

   9)137ص، 10جق، 1404، عسق�نی حجر ابن

قَالَ: سمعت جابِرَ بنَ ، عمرُو بنُ جابِرٍ یحدثَن، دیحدثَنَا سع، حدثَنَا أَبو عبد الرَّحمنِـ 

اللَّهدبارِ علَی، يالْأَنْصع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسیقُولُ: قَالَ ر و س ل م : ه   َّ       هـرکس از طـاعون فـرار

کند مانند کسی است که از میدان جهاد فرار کرده است و صابران در آن ماننـد صـابران   

    )365، ص22 ج، ق1420حنبل،  (ابن10.در جهاد هستند

  . نقد سندي1ـ4

  شود: دو روایت پرداخته می شده به ارزیابی از میان روایات مطرح
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 ثَنَادإلُیقُتَ حثَنَا، بدکْرُ حنُ بضَرَ بنْ، مع م ر و ع ِ     ِب ن    ٍج اب ر ِ     ال ح ض ر م َ ْ  ْ  نْ، یـابِرِ  عـنِ  جب 

اللَّهدبارِ عولَ أَنَّ، يالْأَنْصسر لَّى اللَّهص لَ اللَّهیعه لَّمسقَالَ و: »نَ الْفَارونِ  مالطَّـاع  ،

نَ کَالْفَارم فابِرُ، الزَّحالصو یفه رُ لَهیشَهِ أَج32 ج و 159، ص23 ج، همـان (.»د ،

  )480ص

 ثَنَادى حوسنُ مب اعمثَنَا، لَیإِسدح داونُ دیأَبِ ب ثَنَا، الْفُرَاتدح اللَّهدبنُ عرَ بةَیبد ،

ـ علَ اللَّه صلَّى یالنَّبِ زوجِ - عنْها اللَّه یرض - عائشَإلَ عنْ، عمرَی بنِ ىیحی عنْ  و هی

لَّمس - قَالَت» :أَلْتولَ سسر لَّى اللَّهص لَ اللَّهیعه و لَّمنْ سونِ  عالطَّـاع  ، رَنیفَـأَخْب 

أَنَّه ذَابی عثُهعب لَى اللَّهنْ عی مشَاء ،أَنَّ و اللَّه لَهعإلً جمحر نؤْملْمـ ، نَیل  مـنْ  سیلَ

 کَتَب ما إِلَّا بهیصی لَا أَنَّه علَمی، محتَسبا صابِرًا بلَده یف مکُثُیفَ الطَّاعونُ قَعی أَحد

اللَّه کَانَ إِلَّا، لَه ثْلُ لَهرِ میشَهِ أَج415ـ414ص، 5 ج، ق1407، يبخار(».د(  

  بررسی اسناد این روایات حاکی از این است که:

  . تفرد روایت عایشه1ـ1ـ4

 نقل عایشه از عمیر ابن مورد یک در تنها و عایشه از یعمر بن یحیی طرق به روایت این

  11)342ص، 5ج، ق1404، طبرانی(.است متفرد حدیث نقل در عایشه بنابراین، کرده

  راویان جهالت و . ضعف2ـ1ـ4

د کـه ایـن روایـات از    باید به این نکته توجه کـر ، وثاقت یا عدم وثاقت راویان از جنبۀ 

ده است و در صورت اثبات مسئله وثاقت تمام راویان که بسـیار  ل شطرق اهل سنت نق

نظري بـه آثـار   ، گیرند. از سویی قرار می در شمار احادیث موثق، رسد نظر می  مشکل به

طرق آن احراز نشده است. بر  نشانگر آن است که وثاقت برخی از راویان رجالی امامیه

  گردد. این اساس در بحث سندي احوال راویان مذکور بیان می

است. در منابع رجالی اهـل   امیه بنی عهد در و محدثین تابعین : ازیعمر بن یحییـ 

گونـه   ا ایـن وي ر الحفـاظ  ةتـذکر ذهبـی در   یعمر توثیق شـده اسـت؛   یحیی بن، سنت

، ذهبـی (»نقل حدیث و ثقه بودن وي اتفـاق نظـر وجـود دارد.    دربارۀ«کند:  توصیف می

 ) 60ص، 1ج ،]الف[ق1413

دربـارۀ وي   اند: ذهبـی  دانشمندان اهل سنت وي را توثیق نموده :بریده بن عبداهللاـ 

، 1ج، همـان (علم زیادي را منتشـر کـرد.   :»علماً کثیرا و قد نشر«دهد:  چنین گزارش می
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، 1ج، ق1404، عسـق�نی حجر  ابن(دانند. نیز وي را ثقه می حاتم ابیو  حجر ابن) 78ص

  ) 13ص، 5ج، ق1271، حاتم ابی؛ 297ص

 مـنَ  کـانَ  و« :اند دهنویسان دربارۀ وي گزارش کر تاریخانصاري:  عبداهللا بن جابرـ 

) منابع رجالی 141، ص15ج، ق1421، عاملی(»لَلسنَنِ. اَلْحافظینَ، الْحدیثَ فی الْمکثِّرینَ

فتـوا   اصحاب علـم و  اند. ذهبی وي را در زمرۀ یق نمودهامامیه و اهل سنت جابر را توث

 المسـجد  یفـ  حلقـإل  وله، نإلیبالمد یفتی جابر کان«کند:  نین عنوان میاست و چ  شمرده

 )190، ص3ج ،]الف[ق1413، ذهبی(».يالنبو

را ثقـه و   یالْحضْـرَم  انـد جـابِرٍ   برخی منـابع کوشـیده   :یالْحضْرَم جابِرٍ بنِ عمرِوـ 

دیـدگاه دانشـمندان اهـل سـنت را      عسق�نی حجر ابناحادیش را صحیح معرفی کنند. 

 اعتمـاد  قابـل  و الحـدیث  وي را صـالح  دهـد: ابوحـاتم   گونه گزارش می دربارۀ وي این

 حـدیث  ترمـذي  و کرده ذکر الثقائات عبارت در را وي سفیان بن یعقوبدانسته است. 

امـا بـا ایـن     )10ص، 8ج، ق1404، عسـق�نی  حجـر  ابـن (12.است دانسته صحیح او را

 :نویسـد  مـی  وي دربـارۀ  عجلـی  اند. اوصاف گاهی خود به غالی بودن وي اشاره داشته

وي  حنبل بن احمد )173، ص2ج، ق1405، عجلی(».التشیع فی یغلوا کان و ثقه تابعی«

 در حنـان  ابـن  و برخی از مشاهیر چون 13گو و احادیث او را منکر دانسته است. را دروغ

«...  نمـود  او را در گروه ضعفا قرار دادند و روایـت وي را کـه گمـان مـی     المجروحون

 15داننـد.  دلیلی بر ضـعف وي مـی   14...»نییالْکُوف جالس کَأَنَّه السحاب یف ایعل أَن زْعمی

   )965ص، ق1296، حبان ابن(

 بِثقَإل سیلَ یالْحضْرَم جابر بن عمرو(داند نمی ثقه را او المتروکون و ضعفاء در نسایی

بـه   یالْحضْـرَم  جـابِرٍ  بـنِ  اکثر منابع عمرِو در )915ص، 4ج، ق1348، نسایی(.)يمصر

 هاي بررسی به با توجه درمجموع .بودن مشهور استضعیف العقل و غالی ، گویی دروغ

 مورد او روایات است و بوده ضعیف راویان از یالْحضْرَم جابِرٍ بنِ عمرِو گرفته صورت

  . نیست اعتماد

شـه) در آثـار   یعا(نکتۀ حائز اهمیت این است که برخی راویان سلسه سـند روایـت  

، 1ج، ق1403، ؛ مجلسـی 405ص، 1ج، ق1405، ه�لـی (انـد.  رجالی امامیه ذکـر نشـده  

 و ضـعف ، گیرنـد. از سـویی دیگـر    در زمرۀ روایات مجهول قرار می رو ) ازاین290ص
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 احـراز هـا   آن وثاقـت  شود سبب می، شود می مشاهده سند سلسله در که راویان جهالت

 16».یالحضرم جابر بن عمرو لضعف فیضع إسناد وهذا، رهیلغ حسن«نگردد. 

  . نقد محتوایی2ـ4

سـیره  ، توجه به اینکه حجیت روایات مذکور بسته به عدم تعارض آن با معارف قرآن با

منـوط بـه بحـث    ، و براهین عقلی است؛ ارزیابی نهـایی روایـت   و سنت رسول خدا

  محتوایی آن است.

  شده   مطرح روایات در تعارض .1ـ2ـ4

 همـان  مـاجرا  کـه  شـود  مـی  اسـتفاده  چنـین  طاعون بیماري به اموات و شهید تقابل از

هـاي تـاریخی از روایـت     است. در گزارش بوده جنگ فضاي در سخن صدور ماجراي

طـاعون را   حنبـل  احمـد  و مسـلم ، بخـاري  از روایت نخستین« مورد بحث آمده است:

 اسـرائیل  بنـی  دربارۀ روشنی به هرچند کند؛ معرفی می پیشین امم در عذاب یک عنوان به

 حضـرت  که اند کرده روایت خدا رسول از زید بن  اسامإل از خود سند باها  آن .نیست

و گـاه در   .اسـت  مانـده  برجاي گذشتگان از که خواند "عذاب بقیه" و "رجز" را طاعون

 مـن  یـا  "الجـن  مـن  وخـز " با عبـارتی نظیـر   طاعون رسول خدا به منسوب احادیث
  )145ـ143ص، ق1413، سیوطی(».است بیان شده "الجن من اعدائکم"

 لکـل  شـهادة  الطـاعون « انـد:  کرده نقل حنبل احمد و مسلم، بخاري، دیگريدر نقل 

 همـین  ) بـه 480، ص32 ج ق1420، حنبـل  بـن ؛ ا60ص، 5 ج، ق1401، (بخاري».مسلم

شمار آیند زیرا اعتقاد بر آن بود   به شهید تا بمیرند طاعون با کردند می آرزو برخی، دلیل

     )151ص ،ق1413، سیوطی(ند.ا سطح هم بهشت در طاعون جنگ و کشتگان که شهداي

 بـراي هـاي گونـاگون    هدیـدگا  و ارائـۀ  واکاوي متون روایت بیانگر تعارض آشـکار 

دو نگرش ، شود شده استنباط می ا بوده است. آنچه از احادیث مطرحپیشبرد مقاصد خلف

مـام علـوم   ت زعم محدثان منشأ به .طاعون است: نگرش دینی و نگرش طبیعی به مسئلۀ

کـه طـاعون را عامـل فسـاد هـوا       اطبـا  از احادیث است؛ بر این اسـاس نظریـۀ  طبیعی 

 و احادیـث  شـارحان ، محـدثان  تـر کـه میـان    ملموس شود. اما تعارض اند رد می دانسته

 ثعلبـی  کردوس از الدنیا ابی ابن: «طاعون است از فرار یا شدن تسلیم ۀمسئل ،بوده فقیهان

 دور، اسـت  عـذاب  ایـن : گفت مغیره، آمد طاعون به کوفه وقتی: است کرده چنین نقل
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 »."مرضـاتک  فـی  طاعونـا  و طعنا اللهم" بود: و ابوبکر این عمر عقیدۀ که حالیدر، شوید

  )170، صهمان(

 رسـله ی قد الوباء هذا و. ..« :گوید قرطبی در بیان فضیلت صبر بر طاعون میانصاري 

 و شـهادة  رسـله ی قـد  و، وکفرتهم دهیعب من العصاة شاء منی من على عقوبإل و نقمإل اهللا

عذابی اسـت کـه خداونـد بـراي      ،این بود که وبا یا طاعون تصور بر ؛»نیللصالح رحمإل

فرستد و براي صالحان شهادت و رحمـت اسـت. همچنـان کـه      هرکس که بخواهد می

دت و رحمـت بـراي شـما و دعـوت نبـی      شها گفت همانا آن طاعون عمواس در معاذ

، قرطبـی انصـاري  (.ب فرمـا ینصـ  هل او از رحمت خـود ا و خداوندا به معاذ، استشم

  )235ص، 3ج، ق1405

در مـتن  ، تعارض در طـرز تفکـر و نـوع نگـرش راویـان      ،با توجه به آنچه بیان شد

وضوح نمایان است. ابتدا طاعون یـک بلیـه معرفـی شـد و از      به، روایات مورد پژوهش

معرفتی جایگزین آن شـد  گاه زمان طاعون عمواس یک دیدگاه جدید یعنی رحمت و ن

  نمایند. فتوحات خود ابزاري از این دیدگاه براي ادامۀ برداري امیه بهره تا بنی

  روایات اشعار به جبرگرایی .2ـ2ـ4

 اسـت این موضوع  گر نمایان، کاربست نیروي فکر و اندیشه در انجام یا عدم انجام امور

، ق1390،ییطباطبـا .(کنــد  یادراك مـ آن را طور فطري بهبوده و ار یاختداراي  که انسان

 به اختیار انسان و قیـود ، قطعی و غیرمسلم الهیارادۀ غیر، حقیقت ) در130ـ18ص، 3ج

 کتـب  مـا  إ� بهیصـ ی لن« که با استناد به عقیدۀ، شده دیگر بستگی دارد اما روایت مطرح

 ۀهمـان اشـاع  . ایـن  اسـت بیانگر قضا و قدر حتمی  ،دهد فرار از طاعون نمی جواز» اهللا

هـا حاصـل نیرنـگ خلفـا      گونه نگرش بنابراین دور از ذهن نیست این .است جبرگرایی

  دند.کر یباشد که با هدف تسلط بر افکار و نیل به فتوحات خود استفاده م

  اسرائیل ماجراي طاعون در بنی. تعارض روایات با 3ـ2ـ4

عنـوان   بـه ، اسرائیل در بنیهایی از طاعون ثبت شده است. طاعون  در تاریخ اس�م نمونه

 مـن  خَرَجـواْ  نَیالَّـذ  إِلـى  تَرَ لَم أَ«ک اتفاق تاریخی است که در قرآن به آن اشاره شده: ی

یدمارِه و مه أُلُوف ذَرح توفَقَالَ الْم ملَه وتُواْ اللَّهم ثُم یأَحمإِنَّ اه فَضْلٍ لَذُو اللَّه لىالنَّـاسِ  ع و 

  )243بقره: (».شْکُرُونَی لَا النَّاسِ أَکْثرَ لَاکنَّ
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مـارى  یچـون ب ، جمعى از قوم حضـرت موسـى   ده استدر تفاسیر شیعه نقل ش

و قـاتلُوا  «بعد که با عبـارت   ۀیآ و با قرینۀان آمد از آنجا فرار کردند. شبه شهر» طاعون«

بِ یفیسکه بـر   از جهاد فرار کرده بودند درحالىها  آن شود که معلوم می بیان شده،» لِ اللَّه

  )611ص، 2ج، ش1372، طبرسی(آنان واجب بوده است.

بـا هـدف اشـاعۀ     17،ضمن بیان همـین مطلـب  ، سنی ـ اما در برخی از تفاسیر روایی

اند: در تفسیر بغوي در ذیل آیـه چنـین     دیگري اشاره کرده نگرش خاص خود به حادثۀ

 "سـرغ "کـه بـه    هنگـامی  .سـمت شـام حرکـت کـرد     عمر بن خطاب به «...آمده است: 

را بــاخبر کــرد کــه همانــا  عبــدالرحمن بــن عــوف او ،اي نزدیــک شــام رســید منطقــه

و إذا وقع بـأرض و أنـتم   ، هیإذا سمعتم به بأرض ف� تقدموا عل« فرمودند: اهللا  رسول

ایـن  بنابراین عمر از ورود به منطقـۀ شـام خـودداري کـرد.      ؛»بها ف� تخرجوا فرارا منه

 )331ص، 1ج، ق1420، (بغوي18روایت با اسناد صحیح نقل شده است.

گوید عمر و صحابه  و می 19کند تفسیر به روایتی با سند صحیح استناد می ۀمادر اد و

، 3ج، ق1405، قرطبـی انصـاري  (20با استناد به این حدیث بود کـه از سـرغ بازگشـتند.   

  ) 235ص

که بیانگر جبـر  ( »اهللا کتب ما إ� بهیصی لن«شده که اعتقاد داشتند  طبق روایات مطرح

پس بحث تضاد در احادیـث نمـود    ؛گوید اینجا عمر از اختیار و انتخاب سخن می )بود

 این قوم به بیماري طاعون توسل جسـتند تـا از جهـاد فـرار    ، آنچه مسلم است یابد. می

معناي  ،از این عدم ترك میدان جهاد است. و لذا مفهوم عدم فرار از طاعون صرفاً، کنند

  .استموس لشود و این یک تعارض م صبر بر طاعون استنباط نمی

  . عدم حجیت روایات نزد خلفا4ـ2ـ4

م طـاعون عمـواس   638/ق17سـال   در المقـدس  در زمان خ�فت عمر بعد از فتح بیت

در  تـاریخ طبـري  در کتاب صحابه کشته شدند.  تعداد زیادي از مسلمین و اتفاق افتاد و

تعـداد زیـادي از فرمانـدهان سـپاه شـام      ، در این ماجرا 21اخت�ف است.ن آسال وقوع 

، عمرو بن لیسه، هشام بن حارث، انیسف ابی بن دیزی و جبل بن معاذ، دهیهمچون ابوعب

 .شدند ه�ك طاعون با مردم شماري از تعداد بی و ثقفی �نیغ بن عامر، لیسه بن عتبإل

 درود«براي نجات جان امیر سپاه خود به او نامه نوشت:  عمر ،بعد از اوج یافتن بیماري



184 

 

 1401وهشتم، پاییز و زمستان ، سال چهاردهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه علمی حدیثدو  

ـ نزد از بایـد بـا تـو    آن ۀدربـار  ریناگز که آمده دیپد من براي شهیاند ،بعد اما !تو بر  کی

 نـزد  و زیبرخ نگذاشته نیزم بر هنوز آن را افتد تو به دست من نامه چون. کنم مشورت

؛ دزده دور کنـ  خود را از محیط طاعونعمر قصد دارد امیر  متوجه شد دهیابوعب .»ایب من

  به همین دلیل درخواست او را نپذیرفت.

 از او بخواهد تـا  رد درخواست عمر از سوي ابوعبیده باعث شد عمر در مرحلۀ بعد

ـ ابوعب دهـد.  کوچ ن به مکان دیگريیسرزم آن از را خود سپاه در پـی اجـراي ایـن     دهی

خطـاب بـه    آنجا در .دیرس هیجاب به محل تا مودیپ فرمان برآمد لکن با همان حال راه را

 زگـاران یپره غمبـر یپ رایز است خداوند رحمت درد و مرض نیا ،مردم اي :گفت مردم

ـ ابوعب. شـوند  ملحـق  به او و رندیبم نموده است تا دعوت خود نزد را قوم  را خـود (دهی

سایر جانشینان هـم بـه ایـن مـرض      عبدالرحمن و، جبل بن بعد از وي معاذ) گفت می

شوند تا اینکه عمروعاص مردم را بـه کوهسـتان کـوچ داد تـا طـاعون از آن       ه�ك می

داده این نقـدها   ) با توجه به وقایع رخ405، ص9ج، ق1417، اثیر ابن(»شد. سرزمین دور

  شود: وارد می

حجت بـود چـرا عمـر    ها  آن الف. اگر روایات صبر بر طاعون صحت داشت و نزد

  خ�ف آن عمل کرد.

کـه طبـق روایـات جـواز      درحـالی ، عمروعاص از سرزمین طـاعون زده خروج  ب.

  حجت نداشت.ها  آن نمایانگر این مسئله است که روایات نزد، خروج نداشتند

آفرین به آن واقعه بخشید  ترین عاملی بود که نگرشی ارزش مرگ فرماندهان مهم ج.

جـا  موضـوع تـا آن  گشود. اهمیت  می این دیدگاه باب معرفتی جدیدي در اذهان مردم و

 مسـلم  و بخاري صحیح مانند، سنت اهل حدیثی کهن هاي ر کتابه در اکثپیش رفت ک

  آمد. طاعون احادیث عنوان تحت بابی نسایی سنن مانند آثاري یا

عاملی شد تا احادیثی نقل شوند که محور توجه اذهان شـود. از   عمواس ماجراي د.

 است. لکن به دلیل ضعف راویان و اضطراب در حسنَإلَ بنِ لَیحدیث شُرَحبِها  آن جمله

  .کند این دیدگاه رجس و رحمت را تأیید نمیبنابر یست؛سند قابل استناد ن

، لَ بـنِ شُـفْعإلَ  یعـنْ شُـرَحبِ  ، رٍید بنِ خُمیزِیعنْ ، حدثَنَا شُعبإلُ، حدثَنَا محمد بنُ جعفَرٍ

لَ یفَبلَغَ ذَلـک شُـرَحبِ  ، فَتَفَرَّقُوا عنْه، فَقَالَ عمرُو بنُ الْعاصِ: إِنَّه رِجس،  قَالَ: وقَع الطَّاعونُ
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ـ وعمرٌو أَضَـلُّ مـنْ بع  ، ه وسلَّمیلَقَد صحبت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ« فَقَالَ:، بنَ حسنَإلَ رِ ی

هلةُ نَبِ، أَهوعد یإِنَّهکُم، کُمبإل رمحرو ،حالالص تومیولَکُمنَ قَب ، وا لَـهعتَملَـا تَفَرَّقُـوا   ، فَاجو

نْهق »عداصِ فَقَالَ: صنَ الْعرَو بمع کلَغَ ذَل290، ص29 ج، ق1420حنبل،  (ابن22. َفَب(  

اسـتقبال  پس چرا عمر و سایر فرماندهان از آن ، اگر طاعون مسبب شهادت است و.

به مقام شهادت و رسیدن  برايشمار مردم  شده بیانگر اشتیاق بی ات مطرحنکردند؟ روای

بیـانگر  ، طاعون بود. اما عـدم اسـتقبال از سـوي عمـر و فرمانـدهان      وسیلۀ فدا شدن به

  تعارض و ساختگی بودن روایات است.

  . تعارض روایات با اجماع مسلمانان  5ـ2ـ4

که بـه   جواز فرار از طاعون است عه و سنت بریاجماع علماي شبررسی روایات بیانگر 

  شود. شرح آن پرداخته می

  علماي سنت میان دانشمندان و طاعون در از فرار . جواز1ـ5ـ2ـ4

اند؛  کرده ثابت نقلى و عقلى ۀادل جواز فرار از طاعون را با، گروهی از علماي اهل سنت

 و  حفـظ   وجـوب   بـاب  در  اي مقدمـه  ذکـر  از  پـس   جزایري، الشجون مسکن کتاب در

  اي پاره  تشریع و امر  این  به شریعت اهتمام و  ه�کت در  وقوع از  ابدان و  نفوس  رعایت

  پرداختـه  اکـرم  پیامبر از  منقول  روایاتی  بررسی و  تحلیل  به،  سیاق  همین در  احکام از

  نشـده   شمرده جایز  طاعون از فرارها  آن بر بنا و  شده  نقل سنّت  اهل  منابع در عموماً  که

ــ1737، ص2 جق، 1401،  ؛ مســلم22ـــ20 ص، 7 ج، ق1401،  بخــاري(. اســت ) 1742ـ

  شـرایط  وجود به پیامبر  نهیها  آن در  که امامیه  روایات از  اي پاره  به استناد با  جزایري

 از فـرار   وجـوب پرداختـه و   )1522، ص2 ، جق1401،  مسلم ( است  شده تفسیر  خاصی

  ) 25 ص، 1ج،  ق1284، .(جزایري کند بیان می  طاعون

  طاعون از فرار جواز بر مبنی شیعه . روایات2ـ5ـ2ـ4

 یمعـان  ،الشـرائع  علـل ت در منابع معتبر شیعی از جمله ذکر است مانند این روای شایان

ـ  هـذَا « کلینی نقل شده است اما با این عبارت تأکیـدي  کافی و األخبار شیخ صدوق یف 

 بـنِ  أَحمد عنْ الصفَّارِ عنِ دیالْول ابنُ« مانند:ِ» الْعدو نَحوِ یف الثُّغُورِ یف کُونُونَی کَانُوا قَومٍ

دمحنْ میأَبِ عنْ هنْ فَضَالَإلَ عانٍ عرِ أَبمأَلَ قَالَ الْأَحس ضعابِنَا  بـحـا  أَصـنِ  أَبسـنِ  ع الْحع 

 أَتَحـولُ  هـا یف أَنَـا  و إلِیالْقَرْ یفَف قَالَ نَعم قَالَ عنْها أَتَحولُ هایف أَنَا و بلْدةٍ یف قَعی الطَّاعونِ
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 رسـولَ  أَنَّ نَتَحـدثُ  فَإِنَّا قُلْت نَعم قَالَ عنْها أَتَحولُ هایف أَنَا و الدارِ یفَف قَالَ نَعم قَالَ عنْها

لَّى  اللَّهص لَ اللَّهیعه و هقَالَ آل رَارنَ الْفونِ مرَارِ الطَّاعنَ کَالْفم فـولَ  إِنَّ قَالَ الزَّحسر  اللَّـه 

 خَلُّـونَ یفَ الطَّاعونُ قَعیفَ الْعدو نَحوِ یف الثُّغُورِ یف کُونُونَی کَانُوا قَومٍ یف هذَا قَالَ إِنَّما ص

منَهاکأَم رُّونَی وا فنْهولُ فَقَالَ مسر ص اللَّه کذَل یفهِم. « 

برخی از یاران ما از اباالحسن ابان نقل کرده است که
دربـارۀ طـاعون پرسـیدند:     

توانم به جاي دیگري بروم؟  اگر طاعون در سرزمینی واقع شود و من در آن باشم آیا می

تـوانم جـاي دیگـر     : اگر در روستایی باشد و من در آن باشم آیا میفرمودند: بله. گفت

 .بلـه  :تـوانم؟ فرمودنـد   خانه باشد و من در آن باشم می بروم فرمودند: بله. گفت اگر در

خواندیم که فرمودند: فرار از طاعون مانند گریز از میدان   گفتم حدیثی از رسول خدا

ـ هـا   آن ؛قـومی فرمودنـد   آن را دربـارۀ   جهاد است. فرمودند همانا رسول خدا روي  هروب

 از و کردنـد  مـی  خـالی  را خـود  جايها  آن و، افتاد می طاعون و، گرفتند می قرار دشمن

، 2ج، ش1385، صـدوق (.فرمـود هـا   آن دربـارۀ   خـدا  رسـول  ،کردنـد  مـی  فرار آنجا

    23)121، ص6ج، ق1403، مجلسی ؛108ص، 8ج، ش1362، ؛ کلینی121ص

اسـت؛  عه و سنت بر جواز فـرار از طـاعون   یروایات بیانگر اجماع علماي شبررسی 

جعـل حـدیث را    ـ زمینـۀ  عمدي یا سـهوي ـ لکن تحریف یا حذف بخشی از حدیث  

دهد. همچنین عدم ضبط دقیـق حـدیث در    ق را وارونه جلوه مییآورد و حقا فراهم می

  بر جعل روایت دارد. ضبط دقیق آن در منابع معتبر شیعی د�لت صحاح سته و شرح و

  . تعارض روایات با واقعیت مسلم تاریخی6ـ2ـ4

فرار از طاعون براي گروهی کـه در سـرحدات   ، حال آنکه بر اساس گونۀ اصیل روایت

 ذَلـک  عنْ ص اللَّه رسولُ نَهى إِنَّما«گرفتند مذموم بود.  بودند و در برابر دشمن قرار می

 منْه الْفَار ص اللَّه رسولُ فَقَالَ منْه فَهرَبوا الْوباء هِمیف فَوقَع الْعدو الِیبِح کَانَت ئَإلٍیربِ لمکَانِ

نَ کَالْفَارم فالزَّح ی أَنْ إلَیکَرَاهم خْلُوزُهرَاکاما به نظر108ص، 8ج، ش1362، کلینی(».م ( 

رسوخ نموده بـود کـه افـراد از     باور مردم چنان در، رسد روایت عدم فرار از طاعون می

    .دناینکه برخ�ف آن عمل کنند هراس داشت

 مـوت  آثـار  ظهـور  نویسد: هرچند وقـت  این باب می در الوثقی عروة سید یزدي در

لکـن آرزوي مـرگ   ، بـدارد  دوسـت  را خود پروردگار م�قات که انسان است مستحب
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 نـى یاح اللهم« که بگوید:است و شایسته است  باشد مکروه شدت و هیبل در هرچند فرد

 از نمودن بر این اساس فرار» لى. رایخ الوفات کانت اذا لى وتوفنى رایخ وةیالح کانت ما

 مثـل  طـاعون  از فرار که بیان شده است اخبار بعضی در آنچه و است زیجا وبا وطاعون

، ق1428، انـد.(یزدي  بـوده  سـرحدات  در کـه  مختص کسانى است، است جهاد از فرار

   )170ص

اگـر بـه   «هدف تسلط بر افکار بود. حـال   با، تردید مسکوت ماندن اصل جریان بی 

ار از طاعون در هر مفهومش نکوهش فر ،نگاه کنیم حدیث بدون توجه به معناي صدور

آن معنـاي مطلـق مقیـد     ،گـاه شـویم  آکه اگر به سبب صدور آن  حالیشرایطی است در

که مردم در حال جنـگ بـا    ر صورتیآن عبارت است از فرار از طاعون د خواهد شد و

  )105ص، ش1384، صفاري(».دشمن هستند مذموم است

  ن . تعارض با قرآ7ـ2ـ4

بررسی محتوایی این روایت نشانگر آن است که ظاهر روایت با برخی از آیات قرآن در 

                                          شود: تعارض است که در ذیل بیان می

 بـا  را خـود  و کنیـد  انفـاق  خـدا  راه در و ...؛  »لتهلُکَةا إِلى کُمیدیبِأَ تُلْقُواْ لَا و« آیۀ .1ـ7ـ2ـ4

   )195: بقره( ...میفکنید ه�کت به خود دست

ـ ۀ مفسـران آ عقیـد  به، است اس�می جهاد در انفاق ترك دربارۀ اگرچه مذکور آیۀ ۀ ی

 کـه  شود می تفریطی و افراطی رفتارهاي تمامی از نهی، آن مطلق است و نهی در فۀیشر

، ق1390، طباطبـایی (.دهـد  مـی  قرار ه�کت معرض در ،انداخته خطر به را انسان جان

گذر از مسیرهاي ، دان جهاد بدون نقشه و برنامهیورود به م، ) بر این اساس65، ص2 ج

) یـا حتـی صـدور    37ص، 2 ج، ش1390، مکارم شیرازي(مصرف غذاي آلوده، پرخطر

، 2 ج، ش1386، بیـ ط(انسان بیمار که باعث شدت بیماري یا مرگ او گـردد اعمالی از 

جهت جان خود را بـه خطـر انداختـه و     انسان بى از جمله مواردي است که ،)362ص

  مسئول است.

، که انسان در مهلکه باشـد  جان را در صورتی امر به حفظ آیۀ شریفه، بر این اساس

  کند.  خ�ف موضوع را اثبات می، حال آنکه روایات مورد بحث ؛صادر نموده است

فْعلْ ذلک عدوانًا و ظُلْمـا  یما و منْ یو لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسکُم إِنَّ اللَّه کَانَ بِکُم رح« آیۀ .2ـ8ـ2ـ4
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لنُص فویفَس لَى اللَّهکَانَ ذلک ع ا ونَار یهزیرا خـدا همـواره بـا شـما     ، کشیدنو خودتان را ؛ »رًایس

زودي وي را در آتشی درآوریم و ایـن   به، از روي تجاوز و ستم چنین کند هرکسمهربان است؛ و 

  )30ـ29 :نساء(.کار بر خدا آسان است

إِنَّ اللَّـه کَـانَ بِکُـم    « ۀجمل ۀو با قرین استمردم از قتل نفس  نهی، ۀ شریفهآیمفهوم 

حایرتنهـا خداونـد   نهاین معنا که  هب ؛شود را نیز شامل مینهی از خودکشی ، این نهی »م 

خودکشی صادر نشده  مجوز نیزخود فرد  براي بلکه، ددار دیگري بازمی از قتل انسان را

   )354، ص28ج، ش1371، شیرازي مکارم.(است

 ۀبـا او دربـار  نماید و  می اب را متوجه پیامبرطخ، از سویی خداوند در آیۀ شریفه

 دهـد.  و به نتیجۀ کار و تخطـی افـراد هشـدار مـی     گوید می سخن غیرمؤمنین و مؤمنین

ـ   ) نکتۀ حائز اهمیت این است که505ص، 2ج، ش1390، طباطبایی( د بـا  وقتـی خداون

آیـا  ، شود خود وجوب احترام نفس انسان را متذکر می چنین تأکیدي خطاب به فرستادۀ

در معـرض خطـر    جبر دهند و به افرادي کهرسد که ایشان دستور به  منطقی به نظر می

عـدم تـ�ش بـراي     ،قطع و یقـین  طور گریز از مهلکه را ندهند؟ به گیرند اجازۀ قرار می

با آیات ، رود و این موضوع نجات و باقی ماندن در طاعون نوعی خودکشی به شمار می

  ن که انسان را از آن نهی فرمودند در تعارض است.آصریح قر

عـاً و  یالْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جم یرِ نَفْسٍ أَو فَساد فیمنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَ ...«آیۀ  .3ـ8ـ2ـ4

نْ أَحیممیاها فَکَأَنَّما أَحج روي در فساد یا قتل ارتکاب بدون را انسانی، هرکس ... ؛...»عاًیا النَّاس 

، بخشد رهایی مرگ از را انسانی هرکس و کشته را ها انسان ۀهم گویی که است چنان، بکشد زمین

  ) 32(مائده:  ...است کرده زنده را مردم همۀ گویی که است چنان

به حفظ جان انسان و حرمت قتل نفـس   مشعر، نیقرآ از جمله مستندات آیۀ شریفه

قتل نفـس را   تمام صراحت اب د وکن ان مییب ف مردم را در باب قتلیتکل خداوند. است

، ش1372، طبرسـی (نمایـد.  مـی منع  نفس ه�کتداند و از  بشریت می ۀبرابر با قتل هم

مبنی بـر بـاقی مانـدن در شـرایط     ، شده در روایت) این منع با جواز صادر288ص، 3ج

 حفـظ  وجوب« ۀقاعد دلیل نقض مجموع روایت مذکور بهخطر تعارض آشکار دارد. در

و قابـل اسـتناد    در تضاد و تعارض آشکار است، که مورد تأکید آیات قرآن است »نفس

  .نیست
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  . نقد عقلی3ـ4

  تعارض روایات با اصول و بدیهیات عقلی .1ـ3ـ4

هماهنگی آن با اصول و بدیهیات عقلـی  نا، کاهد می تاعتبار روای ازدیگري که  موضوع

را از خطـرات   طور فطـري خـود   ، انسان به»دفع خطر احتمالی«طبق قاعدۀ عقلی  .است

این قاعـده را  روایت ظاهر  دهد. لکن د و در مسیر نابودي قرار نمیکن احتمالی حفظ می

یعنی اجبار  الهی منافات دارد؛د و بیانگر این مسائلی است که با اصل عدالت کن نفی می

دادن اذن  با فـرض قـرار  ، ها. در این صورت ار از آنمردم به پذیرش امري و سلب اختی

سـیره و  ، بـا ایـن نگـرش   ، جبریـون همگـام شـد. از سـویی دیگـر      باید با عقیدۀ، الهی

که تمامی انبیاي الهی بدون اذن خدا چرا، گیرد در مظان اتهام قرار می شخصیت پیامبر

بـاب  «ون هاي گونـاگ  بابروایت در صحیحین در فرمودند. این  امر به انجام کاري نمی

) 135، ص9 ج، همـان (»طـاعون  صبر بر«) و باب 60، ص5 ج، ق1401، بخاري(»طاعون

سـاحت مقـدس رسـول     گزارش شده است. لکن آنچه مشهود است نوعی جسارت به

عقلی رفتـار   مورات خود طبق شواهد قرآنی و ادلۀچراکه ایشان در انجام ا است خدا

روایات رسیده از حضرت در باب حفاظت انسـان از جـان خـود مؤیـد ایـن       .نمود می

  .کنند هایی از اهتمام ایشان را بازگو می ذیل نمونه احادیث است.موضوع 

 یطْعنُها والّذي، النّارِ فی یخْنُقُها نَفْسه یخْنُقُ الذي: «فرمود خدا حدیث اول: رسول

 کـه  کسـی  و است کرده خفه) دوزخ(آتش در را خویشتن، کند خفه را خودش که کسی :النار فی

  )35ص، 5ج، ق1405، (متقی هندي.»باشد آتش در، زند نیزه خودش به

 السـلطان  طاعإل ترك من و واجبإل السلطان طاعإل: «فرمود خدا رسول حدیث دوم:

 بأیدیکم �تلقوا و: یقول جل و عز اللّه إن نهیه فى دخل و جل و عز اللّه طاعإل ترك فقد

 نکرده اطاعت خدا از، نکند سلطان از پیروى هرکس و است واجب سلطان از اطاعت :تهلکإل إلى

 بـه  خـویش  دسـت  بـا  را خـود : فرمایـد  مـى  عزوجل خداى. است کرده مخالفت خداوند نهى با و

  )180ص، 1ج، ق1415، عروسی(».نیندازید ه�کت

اس�م پیامبر حدیث سوم:
 چهـار  از قیامـت  روز در« :فرماینـد  می زمینه این در نیز 

 چـه  بـراي  را خـود  بـدن ، کردي مصرف راهی چه در را عمر خود: شود می سؤال چیز

  )94ص، 2ج، ق1402، (کوفی اهوازي». ...فرسودي چیزي
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، گیـرد  قـرار  پرسـش  مـورد  خـویش  بـدن  کردن فرسوده چگونه سبب به فردي اگر

و  آیـات  مجمـوع  .شـد  خواهـد  مؤاخـذه  نیز آن به رساندن آسیب براي که است طبیعی

 و انسان است الهی هاي نعمت از یکی انسان فیزیکی وجود که روایات بیانگر این است

   )8 تکاثر:(».مِیومئذ عنِ النَّعی لَتُسئَلُنَّ ثُمّ« باشد: خطرات می از آن حفظ موظف به

  گیري نتیجه. 5

 ،دانـش حـدیث  حـاکم در   ضـوابط  مبنـاي  بـر  شود می روشن، شد بیان آنچه اساس بر

فاقـد هرگونـه    »دیشَهِ أَجرُ لَه هیف والصابِرُ، الزَّحف منَ کَالْفَار، الطَّاعونِ منَ الْفَار« روایت

د ایـن  سند حدیث بیانگر اضطراب در اسنا هاي رجالی در نتایج پژوهش .اعتباري است

عقلی و نقلی اثبات شـد کـه ایـن     محتوایی نیز با ادلۀ لحاظ به .است روایت به پیامبر

ـ  یتوجه بی ن وآشکار روایت با آیات صریح قرآتعارض  ؛روایت قابل اعتماد نیست ه ب

  عدم مقبولیت آن نزد شیعه است. هاي صدور دلیلی قطعی بر زمینه

بیماري طاعون در جوامع اس�می اثبات شد که ابتدا طاعون  در بررسی سیر تاریخیِ

یک دیدگاه جدید یعنی رحمت و نگـاه   ،زمان طاعون عمواس از یک بلیه معرفی شد و

بـرداري ابـزاري از ایـن     امیه بهـره  د که بنیها اثبات کر ایگزین آن شد. بررسیمعرفتی ج

  فتوحات خود نمودند. ۀدیدگاه براي ادام

علماي شیعه و سنی فرار از طاعون را جایز و واجب شـمردند. در نهایـت روایـت    

رد  خـدا رسـول   سیرۀ روایات و عقل و، ندلیل مخالفت با قرآ ر از طاعون باعدم فرا

  شود.  می

  

 ها نوشت پی

 در تفـاوتی  بـا (380-379ص، 7ج ق،1405الموصـلی،   أبـویعلی  ؛4 ق، ج1421، ینسـای  نیز نـک:  .1

الفـاظ)؛   برخی تغییر با( 379، ص4جق، 1415، فیض القدیر ؛293، ص3، جق1415طبرانی، ؛ )الفاظ

 ق،1409؛ المنـذري،  367، پـاورقی ص 4جق، 1418جـوزي،   ابـن ؛ 252، ص8ج ،م2000، عبدالبر ابن

 ؛158، ص10جتـا،   بـی ، عسـق�نی  حجـر  ابـن ؛ 314، ص2ق، ج1408، ؛ هیثمـی ، 339ـ338ص، 7ج

، 4ج ق،1415، المنــاوي ؛141، ص7ج، ق1401؛ ســیوطی، 261، ص21جتــا،  بــی، ینــیعبدرالــدین 

 .84، صق1406؛ عجلونی،57ص

2.  قَعونُإِذَا ولَ  الطَّاعوا عما، فَلَا تَقْدبِه تُملَسو ،قَعإِذَا وا، ونْهوا ما فَلَا تَخْرُجبِه أَنْتُمضٍ، ویبِأَرث یحـد « ه
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، وقد یف لضعف عکرمإل بن خالد: وهو ابن سلمإل بن العاص المخزومیره، وهذا إسناد ضعیح لغیصح

 ی، إذ أورده فـ یخالد بـن العـاص بـن هشـام المخزومـ     نه، فجعله عکرمإل بن ییتع یف یأخطأ الطبران

ج، وهذا وهم منـه، ألن العـاص بـن    یالتخر یف یأتیترجمإل خالد بن العاص، والعاص بن هشام کما س

ـ  صـابإل ا� یکافراً، نبه على ذلک الحافظ فـ  وم بدرِیهشام جد عکرمإل هذا قُتلَ  ترجمـإل خالـد بـن     یف

د بـن العـاص،   ینه هو عکرمإل بن خالد بن سـع ییتع یفالعاص والعاص بن هشام، ورجح أن الصواب 

فجـزم أنـه عکرمـإل     492و  491/ 1 لیالتعج ید بن العاص، لکنه عاد فیث من مسند سعیکون الحدیف

فهـم المسـألإل علـى وجههـا،     یفلم  لیالتعجبن خالد بن سلمإل بن العاص بن هشام، وقد أخطأ محقق 

، 2/315 اآلثـار  یشـرح معـان   یفـ  يوأخرجـه الطحـاو  قد علمت خطأه. ، ویوأعادها إلى قول الطبران

 مجمـع  یفـ  یثمیبه. وأورده اله ن عن حماد بن سلمإلیقی) من طر21(18و  4120 ریالکب یف یوالطبران

. 5/373و  186و  4/177و  15436 بـرقم  یأتی، وقال: رواه أحمد. وإسناده حسن! وسـ 4/ 306 الزوائد

ث عبـد الـرحمن بـن    یآخر من حد و 1491 وقاص، وقد سلف برقم یث سعد بن أبیشهد له حدیو

د یـ ث أسامإل بـن ز ی. وثالث من حد1666 ، وقد سلف برقم2219 مسلم و 5730 يعوف عند البخار

رد یل بـن حسـنإل سـ   یث شـرحب یرابع مـن حـد   و 5/206رد یس ، و2218 مسلم و 5728 يعند البخار

4/195.  

قَالُ: انْظُرُوا، فَإِنْ کَانَت ی: نَحنُ شُهداء، فَ قُولُ أَصحاب الطَّاعونِیالشُّهداء والْمتَوفَّونَ بِالطَّاعونِ، فَ یأْتی .3

تَس اءدکَجِرَاحِ الشُّه مها رِیجِرَاحمفَ   یلُ د اءدشُـه ـمفَه ،ـکسالْم یح   ،ککَـذَل مونَهإسـناده حسـن،   جِـد

مـن   )292(17 ریالکب یف ی، وهذا منها. وأخرجه الطبرانن مقبولإلییته عن الشامیاش روایل بن عیسماعإ

 یق عبدالوهاب بن الضحاك، وفین طر) م292(17ضاً یسناد. وأخرجه أق الحکم بن نافع، بهذا ا�یطر

 یوفـ اش، بـه.  یـ ل بن عیاش، ک�هما عن إسماعیل بن عیق محمد بن إسماعیمن طر 1630 نییالشام

  »: بدل من دماً.يقال السند "ح المسکیر". قوله: 17159 إل، سلف برقمیالباب: عن العرباض بن سار

 يوهـو الفـزار   -أبـو بلـج  » شَهادةُ الْمسـلمِ  یفَقَالَ: وخْزٌ منْ أَعدائکُم منَ الْجِنِّ، وه  ذَکَرَ الطَّاعونَ« .4

دل على أنـه  یه نظر یراوٍ ما: ف یف يه نظر، وقول البخاری: فيه، وقال البخاریر، مختُلف فیالکب یالواسط

ثه، یبهذه العبارة: أنهم ترکوا حد یعنیه نظر ی: ف�ن في: قول البخاریمتهم واه عنده، قال الحافظ العراق

مام أحمد، وهـو أبـو بشـر    خ ا�یش -سىین، سوى بکر بن عیخیلشسناد ثقات رجال ارجال ا� یباق و

. يشـکر ی الاهللا، وهو ثقـإل. أبـو عوانـإل: هـو الوضَّـاح بـنُ عبـد       یروى له النسائفقد  -یالراسب يالبصر

مـإل  یسناد. وأخرجـه ابـنُ خز  عوانإل، بهذا ا� ین حماد، عن أبى بیحیق یمن طر 1/50وأخرجه الحاکم 

بلْج، به. قـال   یرة، عن أبیصغ یق حاتم بن أبیمن طر 1/50، والحاکم 10/112 إتحاف المهرة یکما ف

، 19528 ! وسـلف بـأطول منـه بـرقم    یخرجاه، ووافقه الـذهب یح على شرط مسلم، ولم یالحاکم: صح

ـ : تقـدمت أحاد »شـهادة المسـلم   یوه«لزاماً. وقوله: فانظره  ـ  ی إل یـ صـفوان بـن أم   مسـند  یث البـاب ف

  .15301برقم
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 .شَهادةٌ لکُلِّ مسلمٍ  الطَّاعونُ .5

6. الْفَار نْهم ی کَالْفَارمنْ ومو ،فرَ الزَّحبص یفکَانَ ه رُ لَهیشَهِ أَجد. 

 اللَّه صلَّى اللَّه ینَبِ فَأَخْبرَها: الطَّاعونِ عنْ سلَّم و هیعلَ اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سأَلَتها  آن :أَخْبرَتْنَا اَنَّها .7

نْ  سینَ، فَلَیللْمؤْمن رحمإلً اللَّه فَجعلَه شَاءی منْ علَى اللَّه بعثُهی عذَابا کَانَ سلَّم، أَنَّه و هیعلَ مـ  ـدبی ع قَـع 

 د أجـر یالشَّهِ أَجرِ مثْلُ لَه کَانَ إِلَّا لَه اللَّه کَتَب ما إِلَّا بهیصی لَنْ أَنَّه علَمی صابِرًا بلَده یف مکُثُیفَ الطَّاعونُ

  .الطاعون یف الصابر

ـ  قلـت  بـالطعن والطـاعون   إ� یأمت یتفن � وسلم هیعل اهللا صلى اهللا رسول قال قالت عائشإل عن .8  ای

 کالفار منها والفار دیکالشه بها میرالمقیالبع کغدة غدة قال الطاعون فما عرفناه قد الطعن هذا اهللا رسول

 .الزحف من

 جـابر  ثیحد شاهد من وله الزحف من کالفار منها والفار دیکالشه هایف میالمق بلا� کغدة غدة قال .9

  .الزحف یف کالصابر هیف والصابر الزحف من کالفار الطاعون من الفار رفعه

وهذا إسـناد  ره، یحسن لغ الزَّحف یه، کَالصابِرِ فی، کَالْفَار منَ الزَّحف، والصابِرُ ف الْفَار منَ الطَّاعونِ .10

 3/ 283 »تحـاف ا�« یالتوکل کما فـ  یمإل فی، وابن خز1118 دیف کسابقه. وأخرجه عبد بن حمیضع

التوکـل   یمـإل فـ  یسناد. وأخرجه ابـن خز د المقرئ، بهذا ا�یزیعبد الرحمن عبداهللا بن  یق أبیمن طر

ـ أ ید بن أبیق ابن وهب، عن سعیضاً من طریأ  بـرقم  یأتیعـإل. وسـ  ید ابـن له یوب، بـه. وقـرن بسـع   ی

، 6/ 145 یأتیث عائشـإل، سـ  یشهد لـه حـد  ید. ویه له أجر شهیهما: الصابر فی، لکن ف14875 و14793

ـ ید انظر حـد یباب أن المطعون شه ید. وفیوإسناده ج رت  8092رة السـالف بـرقم  یـ هر یث أب وذُکـ ،

 من معرکإل القتال. :ي، أ»کالفارِ من الزحف«: قوله: يشواهده هناك. قال السند

 بـن  عثمـان  بـن  محمد حدثنا. عمرو بن دیسع :به تفرد، عبثر إ� أشعث عن ثیالحد هذا روی لم .11

 عـن  عطـاء  مـون یم بن وسفی عن مسهر بن یعل حدثنا قال الحارث بن منجاب حدثنا قال بإلیش یأب

 ووخزأعـدائکم  ی�متـ  شـهادة  الطاعون وسلم هیعل اهللا صلى اهللا رسول قال قالت عائشإل رعنیعم ابن

 یفـ  کالمجاهد هیعل والصابر الزحف من کالفار منه الفار � ومراقها الرجال آباط یف خرجیو الجن من

  .اهللا لیسب

 صـحح  الثقـات، و  جملـإل  فـی  سـفیان  بـن  یعقوب ذکره ثقإل؛ الحدیث، وهو قال ابوحاتم، صالح .12

 .حدیثه الترمذي

ـ  سمعت: عبداللَّه قال يالمصر زرعإل ، أبویالحضرم جابر بن عمرو« :نویسد می وي و دربارۀ .13  یأب

ـ أ بـن  دیوسـع  عـإل یله ابـن  عنـه  حدث يالذـ  یالحضرم جابر بن عمرو أن یبلغن: قولی  کـان  -وبی

 464، 4644 »اهللاعبد إلیروا "العلل". ریمناک ثیأحاد اهللاعبد بن جابر عن يروی: یأب قال.کذبی

ـ عل إِنَّ قُـولُ ی کَـانَ  منْ جملَإلِ یوف الضُّعفَاء جملَإلِ یف أَنَّه إ�َّ رُیمشَاه وبعضُها .14 ـ علَ ای ـ  السـ�م  هی یف 

 .اتهیرِوا یف ضَعفه ومنْ یعل یف قَوله منْ عایجم نِیالْوجه منَ رْمونَهی النَّاس وکَانَ السحابِ
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 بـن  وسـهل  عبـداهللا  بـن  جابر عن يروی زرعإل أَبو تهیکن مصر أهل من یالْحضْرَم جابر بن عمرو .15

ـ  ایعل أَن زْعمی ایسحاب کَانَ ونیوالبصر عإلیلَهِ بن عنه روى سعد اب  یفـحالس  ه الس  کَأَنـَّ جـ  نییالْکُـوف 

 إلیالرِّوا ولَا بِخَبرِه الاحتجاج حلی لَا ثهیحد من ستیلَ اءیبأَشْ جابر عن نْفَردی ذَلک ومع عنْهم هذَا فَأخذ

نهجه على إِلَّا عب وجالتَّع. 

، 3/ 283 »تحـاف ا�« یفـ  کمـا  التوکـل  یفـ  مـإل یخز وابن )األستار  کشف -3038(البزار وأخرجه .16

 بـن  بکـر  عـن  طـرق  مـن  5/ 1765 »الکامل« یف يعد ، وابن8975 و 3217 »األوسط« یف یوالطبران

  14478 وانظر. سنادا� مضر، بهذا

 المـوت  فخـافوا ، السـ�م  هیـ عل یالنبـ  لیـ حزق لسان على به اهللا أمرهم ولما الجهاد من فروا إنهم .17

المـوت   مـن  همینجـ ی � أنه عرفهمیل اهللا فأماتهم، ذلک من فرارا ارهمید من فخرجوا الجهاد یبالقتل ف

 .»اهللا لیسب یف وقاتلوا« :تعالى بقوله بالجهاد وأمرهم اهمیأح ثم، شئ

خرجـه   .يو مسلم، ابن شهاب هو محمـد بـن مسـلم الزهـر     يح على شرط البخاریإسناده صح .18

ق مالک أخرجه یو من طر -سناد بهذا ا� 897 -896/ 2 »الموطأ« یق مالک و هو فیالمصنف من طر

و  193/ 1 و أخرجه أحمد -.376/ 3یهقیو الب 194/ 1و أحمد 2219و مسلم  6973 و 5730يالبخار

ث ابـن عبـاس أن عمـر بـن     یبه. و ورد من حـد  يهرذئب عن الز یق ابن أبیمن طر 2912حبان  ابن

 896ـ894/ 2 و مالک 3103و أبوداود  2219و مسلم  5729 ي... فذکره أخرجه البخارالخطاب خرج

  .218ـ217/ 7یهقیو الب 2953 حبان و ابن 194/ 1 و أحمد

 بن عامر عن نارید ابن عمرو عن دیز بن حماد أنبأنا بإلیقت حدثنا :فقال يالترمذ سىیع أبو أخرجه .19

 أرسـل  عـذاب  أو رجز إلیبق« :الطاعون فقال ذکر وسلم هیعل اهللا صلى یالنب أن دیز بن أسامإل عن سعد

 ف� بها ولستم بأرض وقع وإذا منها تخرجوا بها ف� وأنتم بأرض وقع فإذا لیإسرائ یبن من طائفإل على

   ح.یصح حسن ثیحد :قال »هایعل تهبطوا

 بـن  الرحمن عبد أخبرهم نیح سرغ من رجعوا لما والصحابإل عمر عمل ثیاألحاد هذه بمقتضى .20

 .رهیوغ الموطأ یف مشهور هو ما على، ثیبالحد عوف

 ابـن  حدثنا ما إسحاق ابن کان، فقال سنإل يأ یوف عمواس طاعون خبر یف واختلف: يالطبر قال .21

  عشرة. یثمان سنإل دخلت ثم: سلمإل، عنه، قال حدثنا: د، قالیحم

ل ابن شفعإل، فمن رجال ابـن  یر شرحبیح غیقات رجال الصحیح، وهذا إسناد حسن، رجاله یصح .22

ره. یـ إل وغیـ إل عفـان التال یـ روا یماجه، وهو صدوق، وقد روى هذه القصإل عن عمرو بن العاص کما ف

ـ 6/ 184 »إتحاف المهرة« یالتوکل کما ف یمإل فیجه ابن خزوأخر ـ الکب« یفـ  ی، والطبران مـن   7210»ری

  سناد. وانظر ما قبله.شعبإل، بهذا ا�طرق عن 

 عنْ دیحم بنِ عاصمِ عنْ محبوبٍ ابنِ عنِ یالْبرْق عنِ يالسعدآباد عنِ الْمتَوکِّلِ ابنُ]  الشرائع علل[ .23

لنِ یعب غقَالَ رَةِیالْم أَبِ قُلْتیل اللَّهدبع ع مکُونُونَی الْقَو یف لَدی الْبقَع ا یف هـ  تـوأَ الْم  ـملُـوا ی أَنْ لَهوتَح 
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إلً  کَـانُوا  أُولَئک فَقَالَ بِذَلک قَوماً عاب ص اللَّه رسولَ أَنَّ بلَغَنَا قُلْت نَعم قَالَ رِهایغَ إِلَى عنْها تَبـر  اءبِـإِز 

ودالْع مرَهولُ فَأَمسر تُوای أَنْ ص اللَّهثْب یف هِمعضوم لُوای لَا ووتَح نْهیغَ إِلَى ما رِهفَلَم قَعو یفهِم  تـوالْم 

    .الزَّحف منَ کَالْفرَارِ رِهیغَ إِلَى الْمکَانِ ذَلک منْ لُهمیتَحوِ فَکَانَ رِهیغَ إِلَى الْمکَانِ ذَلک منْ تَحولُوا

 رتبـإل  بعضـها  یفـ  و ترقّبونهمی و العدو تراءونی کانوا يأ إلیالرؤ من بالهمزة إلیرئ النسخ بعض یف انیب

  .العدو بإزاء أثبتوا و رتّبوا يأ الموحدة الباء قبل بالتاء
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