
 M

al.milani.com< <
< <
< <

  ی اعتقادیهاسلسله پژوهش 
)٦(  

  
 

 

 

  

  

  

  

  

 

°×Ïm<oè‚u<…<ïj‰ 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن



 N

 

 

 

Üéu†Ö]<à·†Ö]<ä×Ö]<ÜŠe 
 



 O

 

 

 

 

 

 حديث ثقلين

 :بن عبداللّه انصارى گويد جابر

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 .)١(»كتاب اللّه وعتريت أهل بييت: إني تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلّوا! يا أيها الناس«

ز خود براى مشا چيزى را باقى گذاشتم كه مادامى كه به آن عمل كنيد من پس ا! اى مردم«
 .» خاندامن؛كتاب خدا و عترمت: هرگز گمراه خنواهيد شد

                                                           
 . ٣٧٨٦، حديث  ٦٦٢ / ٥: صحيح ترِمذى) ١(
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئني و رسالت پيام

سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به  ى در هجدهم ذىادامه اين راه اهل
 .سپرده شدعليه السالم  يعىن امري مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهخنستني رادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

 اسالم ، نعمت اهلى متام و دينعليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
اين چنني شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها ديِن مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده توطئهبا  ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآلههدايت و راهربى را پس از رحلت پيامرب خدا 

آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در حتير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطاىن، حقايق اسالم را  القاى شبهات و تدليس و تلبيسكتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، 

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود كه مهچون آفتاب جهان ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
 و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار معليه السالتوسط امري مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ها و پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان  ها، شبهه دودىل

 .اند ختهآشكار سا

در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، 
مهچون ستارگاىن پرفروز .  . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف عالّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مري
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، عليهم السالمكتب اهل بيت  چرا كه اينان در مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات م؛درخشد مى
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق 
 پرداخته است، السالمعليه تابناك دين مبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى
پژوهان، فرهيختگان ها را در اختيار دانش  كار خود قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 .و تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسالمى آشنا مى

اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 
 . قرار گريده تعاىل فرجه الشريفعجل اللّ

 
 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

احلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين املعصومني ولعنة اللّه على 
 أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين

 گفتار پيش

. اند حديث ثقلني از مجله احاديث معروف و مشهورى است كه عامه و خاصه آن را نقل كرده
اين حديث را صدها پيشوا و حافظ حديث از قرون خمتلف، از حدود چهل زن و مرد صحاىب از 

 .اند  به طرق زيادى نقل كردهصلى اللّه عليه وآلهخدا  پيامرب

 برخى از مغرضان به جعل ؛واى آن ترديدى نيستاز آن جا كه در ثبوت سند اين حديث و حمت
در اين راستا . اند روايت وصيت به كتاب و سنت پرداخته و آن را به عنوان حديث ثقلني مطرح كرده

 :فرمودصلى اللّه عليه وآله تسنن نقل شده كه پيامرب خدا  روايىت از اهل

 .» خدا و سنتمكتاب: گذارم ا را باقى مى من در ميان مشا دو چيز گران«

اين سخن را در صلى اللّه عليه وآله ها آمده است كه پيامرب خدا  گفتىن است كه در برخى از كتاب
 .سخنرانيش در حجة الوداع گفته است

نوشتارى كه پيش رو داريد پژوهشى در مورد اصل روايت و راويان آن است كه ما آن را بررسى 
 .امي قت جويان روشن ساختهو نقد منوده و حقيقت امر را براى حقي
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 بخش يكم

 راويان خبر و روايات آنان
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 بررسى راويان خبر و روايات آنان

تنها در چند كتاب حديثى و سريه » كتاب اللّه وسنىت«: ترديدى نيست كه روايت ثقلني به صورت
 .پردازمي ها مى اكنون ما به بررسى آن. نقل شده است

 بن انس روايت مالك

 هجرى ١٧٩ متوفاى سال(بن انس  ترين راوى اين خرب مالك بر اساس حتقيقات اجنام شده قدميى
 : فرمود)١(صلى اللّه عليه وآلهخدا  گونه نقل كرده است كه رسول  ايناملوطّأاو در كتاب . است) قمرى

: ، مادامى كه به آن دو چنگ زنيد، گمراه خنواهيد شد گذارم من در بني مشا دو امر را باقى مى«
 .»كتاب خدا و سنت پيامربش

 هشام روايت ابن

وى . است) ٢١٨ متوفاى سال(هشام  ر از افرادى كه اين روايت را نقل كرده است ابنيكى ديگ
 :نويسد بن اسحاق است مى  حممدسريه كه هتذيب كتاب السرية النبويهدر كتاب 

 :اى را ايراد كرد و در آن خطبه فرمود  در حجة الوداع خطبهصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

را باقى گذاشتم كه اگر بر آن چنگ زنيد هرگز گمراه خنواهيد شد، آن و در بني مشا چيزى .  . . «
 .»كتاب خدا و سنت پيامربش: امرى روشن است

 روايت حاكم

وى اين حديث را . نيز در نقل اين روايت نقش داشته است) ٤٠٥متوفاى سال (حاكم نيشابورى 
 :گويد مىاو . كند  نقل كرده است و در مورد آن اظهار نظر مىاملستدركدر 

                                                           
) ابتر( به صورت ناقص اللّه عليه وآله صلى خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامرب) ١(

 .امي صلوات را به صورت كامل آورده آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و
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بن  اويس و او از حممد بن اىب بن فضل اسقاطى از امساعيل بن اسحاق فقيه از عباس ابوبكر امحد
گونه نقل  عباس اين بن زيد ديلى از عكرمه از ابن اويس از پدرش از ثور اىب فضل شعراىن از جدش از ابن
 : ايراد كرد و فرمود در حجة الوداع سخناىنصلى اللّه عليه وآلهكرده است كه رسول خدا 

كه در سرزمني مشا پرستيده شود، مأيوس شده است، وىل او راضى شده كه در  شيطان از اين«
پس بر . مشاريد، مورد اطاعت مشا قرار گريد ها را كوچك و كم مى اعماىل غري از عبادت كه آن

 .حذر باشيد

ها چنگ بزنيد هرگز گمراه  ه آنمن در بني مشا دو چيز را به يادگار گذاردم كه اگر ب! اى مردم
 .كتاب خدا و سنت پيامربش: خنواهيد شد

بر كسى مال برادرش . به راسىت كه هر مسلماىن برادر مسلمان است، و مسلمانان با هم برادرند
 .حالل نيست مگر آن را با رضايت خاطر ببخشد

 .»يكديگر بپردازيدو ستم نكنيد و مبادا بعد از من به حالت كفر برگرديد و به كشنت 

بخارى در نقل : نويسد پردازد و مى حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت به سند آن مى
البته . اويس احتجاج كرده است اىب مسلم نيز به ابن. احاديث، به احاديث عكرمه احتجاج كرده است
 .در مورد راويان ديگر مهه علما اتفاق نظر دارند

 :گويد پردازد و مى ديث به منت آن مىحاكم پس از بررسى سند ح

 است، مهه در نقل آن در صحيح اتفاق نظر دارند كه صلى اللّه عليه وآلهاين حديث كه از خطبه پيامرب 
من در ميان مشا چيزى را باقى گذاردم كه بعد از من در صورتى كه به آن ! اى مردم: آن حضرت فرمود

 خدا كه مشا در مورد آن از من بازخواست خواهيد شد، كتاب: چنگ زنيد، هرگز گمراه خنواهيد شد
  چه خواهيد گفت؟]در آن موقع[پس 

در اين خطبه سخىن غريب است و به ) متسك و چنگ زدن به سنت(» اعتصام به سنت«البته ذكر 
 .راسىت به آن نياز است

 :گويد حاكم پس از اين مى

بن  بن اسحاق فقيه از حممد افتم كه ابوبكرهريره ي البته من بر اين موضوع شاهدى از حديث ابو
بن رفيع از  بن موسى طلحى از عبدالعزيز بن عمرو ضبى از صاحل بن سكن واسطى از داوود عيسى
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  كند كه رسول هريره نقل مى صاحل از ابو اىب

كتاب خدا : گز گمراه خنواهيد شدها هر گذارم كه بعد از آن من در ميان مشا دو چيز را باقى مى«
 .)١(»و سنتم و اين دو هرگز از يكديگر جدا خنواهند شد تا در كنار حوض نزد من آيند

                                                           
 .٩٣ / ١: املستدرك) ١(
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 روايت بيهقى

 :نيز با دو سند به نقل اين حديث پرداخته است) ٤٥٨متوفاى سال (ابوبكر بيهقى 

 سند يكم

بن  اويس از پدرش از ثور اىب بن فضل شعراىن از جدش از ابن بن حممد ابوعبداللّه حافظ از امساعيل
 در حجة الوداع صلى اللّه عليه وآلهكند كه رسول خدا   نقل مىرضى اللّه عنهماعباس  زيد ديلى از عكرمه از ابن

 :اى خواند و در آن خطبه فرمود خطبه

گذارم كه اگر به آن چنگ زنيد هرگز گمراه   مشا چيزى را باقى مىشك من در ميان ىب! اى مردم«
 .»كتاب خدا و سنت پيامربش: خنواهيد شد

 سند دوم

بن هيثم از  بن عباس از عبدالكرمي بن حممد امحد حمزة بن بشران العدل در بغداد، از ابو ابواحلسني
كند كه  هريره نقل مى صاحل از ابو از اىببن رفيع  بن موسى طلحى از عبدالعزيز بن هيثم از صاحل عباس

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

ترديد من در ميان مشا پس از خود چيزى را به جا گذاشتم كه مادامى كه آن دو را بگرييد يا به  ىب«
اين دو از يكديگر جدا خنواهند . كتاب خدا و سنتم: آن دو عمل كنيد، هرگز گمراه خنواهيد شد

 .)١(»ا كنار حوض بر من وارد شوندشد ت

 عبدالبّر روايت ابن

) ٤٦٣متوفاى سال (عبدالرب قرطىب  يكى ديگر از افرادى كه اين روايت را نقل كرده است ابن
 .)٢(است كه با دو سند اين روايت را نقل كرده است

 سند يكم

بن موسى طلحى از  بن عمرو ضبى از صاحل عبدالرب اين روايت را از داوود در اين سند ابن
 .كند نقل مى.  . . هريره ابوصاحل از  بن رفيع از اىب عبدالعزيز

اين روايت مهان روايىت است كه حاكم نيشابورى در كتابش آورده است و ما در ادامه بررسى 
 .درباره آن سخن خواهيم گفت

                                                           
 .١١٤ / ١٠: السنن الكربى) ١(
كشف نويسنده .  و سندهاى آن، دو كتاب نگاشته استاملوطّأب عبدالرب، در مورد احاديث كتا گفتىن است كه ابن) ٢(

التمهيد ملا ىف يكى از آن دو كتاب . ١٩٠٧ / ٢: كشف الظنونرجوع شود به .  هر دو كتاب را متذكر شده استالظنون
حتت عنوان جا نقل كردمي، سى و دومني حديث از احاديثى است كه  حديثى كه در اين.  استاملوطّأ من املعاىن واالسانيد

 .البته براى ما امكان نداشت كه سند آن را به طور كامل قرائت مناييم. اى خطى نقل شده است از نسخه» بلغىن«
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 سند دوم

گونه گفته است كه   پيوند داده و ايناملوطّأدر اين سند ابن عبدالرب روايىت را به خرب كتاب 
بن  بن زيد عرايضى از حنيىن از كثري بن ابراهيم از على بن سعيد از حممد دبن حيىي از امح عبدالرمحان
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  كند كه رسول بن عوف از پدرش از جدش نقل مى بن عمرو عبداللّه

: من در ميان مشا دو امر را باقى گذاردم كه مادامى كه به آن چنگ بزنيد هرگز گمراه خنواهيد شد«
 .» خدا و سنت پيامربشكتاب

 روايت قاضى عياض

 :گونه نقل كرده است نيز اين روايت را اين) ٥٤٤متوفاى سال (قاضى عياض حيصىب 

من اين : قرائت كردم، او گفترمحه اللّه بن حممد  على حسني من اين روايت را در حضور قاضى ابو
بن  بن عبداللّه حافظ از عبداللّه نعيم امحد وبن امحد اصفهاىن از اب روايت را از شيخ امام ابوالفضل امحد

بن عمر از  بن ابراهيم از سيف بن ابان از شعيب بن عمر بن امحد قطّان از عبداللّه بن جعفر از بنان حممد
: گويد كنم كه وى مى سعيد خدرى نقل مى حازم از ابو بن حممد از ابو بن اسحاق اسدى از صباح ابان

 : فرموده وآلهصلى اللّه عليخدا  رسول

پس آن را تباه . كتاب خدا و سنتم: گذارم ا را به جا مى من در ميان مشا دو چيز گران! اى مردم«
هايتان  نسازيد، چرا كه مادامى كه آن دو را نگه داريد هرگز ديدگانتان نابينا خنواهد شد، گام

 .)١(»هايتان كوتاه خنواهد شد خنواهد لغزيد و دست

 روايت سيوطى

اجلامع وى در كتاب . نيز اين روايت را نقل كرده است) ٩١١متوفاى سال (جالل الدين سيوطى 
 حاكم به نقل از ابوهريره آمده است كه حضرتش املستدركنگارد كه در  گونه مى  خويش اينالصغري
 :فرمود

كتاب خدا و : گذارم كه بعد از آن دو گمراه خنواهيد شد من در ميان مشا دو چيز را باقى مى«
 .)٢(»اين دو هرگز از يكديگر جدا خنواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند. سنتم

  

  

                                                           
 .٩ و ٨: الرواية وتقييد السماعاالملاع يف ضبط ) ١(
 .٢٤٠ / ٣: فيض القدير، شرح اجلامع الصغري) ٢(
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 روايت متّقى هندى

 را به عنوان كرت العمالخبش دوم از جلد خنست كتاب ) ٩٧٥متوفاى سال (شيخ على متقى هندى 
 :كند اختصاص داده و در آن خبش اين روايت را از چند طريق نقل مى» چنگ زدن به كتاب و سنت«

صلى اللّه عليه پيامرب خدا : گويد نويسد كه ابوهريره مى  مىغيالنيات ابوبكر شافعى در كتاب الف ـ

 : فرمودوآله

: من در ميان مشا دو چيز را پس از خودم به جا گذاردم كه هرگز بعد از آن دو، گمراه خنواهيد شد«
 .»اين دو هرگز از يكديگر جدا خنواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند. كتاب خدا و سنتم

  عليه وآلهصلى اللّهپيامرب خدا : گويد هريره مى نويسد كه ابو  مىاملستدرك حاكم نيشابورى در ب ـ
 :فرمود

كتاب خدا و : من در ميان مشا دو چيز را باقى گذاردم كه بعد از آن دو، هرگز گمراه خنواهيد شد«
 .»آن دو هرگز از يكديگر جدا خنواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند. سنتم

 :حضرتش فرمود: گويد عباس مى ابن: نويسد  مىاملستدرك حاكم نيشابورى در ج ـ

 .». . . كه در سرزمني مشا پرستيده شود، مأيوس گشته ان از اينشيط«

 :فرمودصلى اللّه عليه وآله كند كه پيامرب خدا  عباس نقل مى  بيهقى از ابند ـ

ها چنگ زنيد هرگز گمراه  گذارم كه اگر به آن من در ميان مشا چيزهاىي را باقى مى! اى مردم«
 .»كتاب خدا و سنت پيامربش: خنواهيد شد

صلى اللّه عليه پيامرب خدا : گويد نويسد كه ابوهريره مى  مىاالبانهنصر سجزى در كتاب   ابوهـ ـ

 : فرمودوآله

 .»كتاب خدا و سنت من هرگز از يكديگر جدا خنواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند«

 .)١(اين روايت جداً غريب است: گويد وى پس از نقل اين روايت مى

                                                           
 . ٩٥٥  و٩٥٤  حديث١٨٧ و ٩٤١ حديث ١٨٤ و ٨٧٦ و ٨٧٥ حديث ١٧٣ / ١: كرت العمال) ١(
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 بخش دوم

 هايى در اسناد روايت بررسى
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 نگرشى به اسناد روايت

هاى اهل سنت نقل  را از كتاب» ثقلني«ترين سندهاى روايت ساختگى  در خبش اول، مهم
روايت بپردازمي اشاره به چند مورد، ضرورى به نظر پيش از آن كه به بررسى سندهاى اين . كردمي
 .رسد مى

اند و در دو  هاىي است كه بخارى و مسلم، از آن اعراض كرده  ـ اين روايت، از روايت١
 .اند  معروف هستند آن را نياوردهصحيحنيشان كه به  كتاب

كه اين دو   ايناين در حاىل است كه اهل سنت احاديث صحيح السند بسيارى را فقط به انه
 .اند شيخ بر ترك آن اتفاق نظر دارند مورد استناد قرار نداده

 معروف هستند، صحاحهاى ديگرى كه نزد اهل سنت به   ـ اين روايت در هيچ يك از كتاب٢
گانه و نويسندگان ديگر بر ترك آن   ششصحاحآورده نشده و در واقع اين روايىت است كه نويسندگان 

 .اتفاق نظر دارند

از طرىف . بن حنبل نيامده است امحدمسند  ـ اين روايت، در هيچ يك از مسانيد معتربى مهچون ٣
 .اند، صحيح نيستند  نيامدهمسندرواياتى كه در : اند كه گفته است از امحد نقل كرده

 .اند  ـ بيشتر راويان اين روايت، به غرابت آن تصريح كرده٤

 .»بيان اعتصام به سنت در اين خطبه، غريب است«: نويسد حاكم نيشابورى در اين مورد مى

 .كند تصريح مى» عترت«آن گاه حاكم نيشابورى بر صحت سنِد خطبه مشتمل بر اعتصام به 

اين روايت به طور جد غريب : گويد ـ مى  آمده استكرت العمالمهان طور كه در  سجزى ـ
 .است

 .هاى مذكور بپردازمي  به بررسى اسناد اين روايت در كتاباكنون بايسىت

 الموطّأسند روايت در كتاب 

در اين مورد از سه حمور به . استاملوطّأ جايگاه اصلى اين روايت، مهان روايت مالك در كتاب 
 .پردازمي بررسى و پژوهش مى
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 الف ـ بررسى كتاب املوطّأ

 :نويسد  مى در مورد اين كتاب چننيكشف الظنوننويسنده 

 كتاىب كهن و پر خري و بركت است كه املوطّأ:  آمده استالنكت الوفيهگونه كه در كتاب  مهان
چه در كتابش گرد آورده  نويسنده آن قصد داشت كه احاديث صحيح را در آن گرد آورد، وىل آن

 )١(بالغات چرا كه مالك، مراسيل و ؛است از نظر خود مالك صحيح است نه طبق اصطالح اهل حديث
 .)٢(داند را صحيح مى

 :كند گونه اظهار نظر مى  اينوطّأاملجالل الدين سيوطى نيز در مورد كتاب 

هاى جوامع و مسانيد   بر مهه كتاباملوطّأاند كه  خطيب بغدادى و دانشمندان ديگر تصريح كرده
 .تقدم دارد

 حاكم صحيح از نظر رتبه بندى تارخيى بعد از املوطّأبنا بر اين كتاب : گويد وى سپس مى
 .)٣(نيشابورى است

 :نويسد  در اين زمينه مىتنوير احلوالكسيوطى در كتاب 

 مالك آمده است املوطّأنويسد كه رواياتى را كه در كتاب   مىمراتب ديانتحزم در كتاب  ابن
  و اندى حديث ٧٠اندى حديث مرسل يافتم و   و٣٠٠  و اندى حديث مسند و ٥٠٠مشردم، در آن 

البته در آن، احاديث ضعيفى وجود دارد كه . ده استها عمل نكر در آن است كه مالك خودش به آن
 .)٤(اند ها را تضعيف كرده بيشتر علما آن

 ب ـ نگاهى به شرح حال مالك

وى از جهاتى مورد تضعيف و نقد قرار گرفته . بن انس است حمور دوم در مورد شرح حال مالك
 :مناييم لك مىاكنون نگاهى كوتاه به شرح حال ما. است

  ـ مالك از خوارج بوده است١

 :گويد العباس املربد در حبثى در مورد خوارج مى ابو

مهني سخن . عباس اى از فقها به خوارج منتسب هستند، از مجله عكرمه غالم آزاد شده ابن عده
، عليه السالملى بن انس از عثمان، ع زبرييون معتقدند كه مالك. شود بن انس نيز گفته مى درباره مالك

                                                           
 .گويند كه در سلسله سند آن يك يا چند راوى حذف شده باشد مجع مرسل است و به روايىت مى: مراسيل) ١(

 .آمده باشند» بلغىن«شود كه به عنوان  هاىي اطالق مى به روايات: بالغات
 .١٩٠٧ / ٢: كشف الظنون) ٢(
  .٨٣ / ١: تدريب الراوى) ٣(
 .٩ / ١: تنوير احلوالك) ٤(
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آلود با هم  آنان جز بر سر آبگوشت خاك! به خدا سوگند: گفت كرد و مى طلحه و زبري بدگوىي مى
 .)١(جننگيدند

  بوده است)٢( ـ مالك از مدلّسني٢

بن انس از مدلّسني بوده  خطيب بغدادى در شرح حال برخى مدلّسني، گفته است كه مالك
 .)٣(است

  ـ پيوسنت مالك به امراى حكومت و سكوت او در برابر منكرات آنان٣

ذئب و مالك مهواره نزد امرا حاضر  اىب ابن: گويد كه از پدرم شنيدم كه گفت بن امحد مى عبداللّه
كرد، در حاىل كه مالك ساكت  گفت و به آنان امر و هنى مى ذئب با آنان سخن مى اىب ابن. شدند مى
 .بود

 .)٤(ذئب از مالك تر و از او برتر است اىب ابن: پدرم گفت

  ـ غنا با آالت موسيقى٤

 .)٥(پرداخت مالك با آالت موسيقى به غنا مى: نويسد  مىاألغاىنابوالفرج اصفهاىن در كتاب 

  ـ سخن پيشوايان در نقد و طعن او٥

گروهى از دانشمندان در زمان مالك از او انتقاد كرده و : گويد  بغدادى در اين زمينه مىخطيب
 .اند به او خرده گرفته

بن اسحاق نام  حازم و حممد اىب ذئب، عبدالعزيز ماجشون، ابن اىب وى در اين زمينه از ابن
 .)٦(برد مى

 :گويد عبدالرب در مورد مالك مى ابن

                                                           
 .١٥٩ / ١: الكامل ىف االدب) ١(
م بندى كلّى دو تدليس در اصطالح علم حديث در يك تقسي. پوشاند كند وعيب را مى يعىن كسى كه تدليس مى: مدلّس) ٢(

 :نوع است
كند كه او را نديده يا حديث را از او  تدليس در اسناد، به اين معنا است كه راوى، حديث را از كسى نقل مى) الف

در مورد تدليس گفته شده . تلقى شود» صحيح«يا » حسن«نشنيده باشد، يا يك راوى ضعيف را اسقاط كند، تا حديث 
 .تدليس برادر دروغ است: است
تدليس در صفات راوى توسط ناقلني، به اين معنا است كه به قصد خمفى داشنت حقيقت راوى را با صفاتى يا ) ب
 .اى غري واقعى وصف كند يا بنامد كنيه

 .٣٦٥: الكفاية ىف علم الروايه) ٣(
 .١٧٩ / ١: العلل و معرفة الرجال) ٤(
 .٧٥ / ٢: األغاىن) ٥(
 .٢٢٤ / ١٠: تاريخ بغداد) ٦(
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ذئب درباره مالك به بدى و با تندى و خشونت سخناىن گفته است كه از ذكر آن كراهت  اىب ابن
 .)١(دارم

 .كرد بن سعد مالك را نفرين مى  ابراهيم؛اند افراد ديگرى نيز درباره مالك سخن گفته

 .)٢(حيىي نيز در مورد مالك سخناىن دارند اىب بن اسلم و ابن بن زيد محانالبته عبدالر

 ج ـ بررسى سند روايت مالك

سيوطى در .  سندى ندارداملوطّأاين روايت در . سومني حمور بررسى روايت مالك از نظر سند است
 :نويسد  مىاملوطّأشرح 

بن عوف از پدرش از  بن عمرو بن عبداللّه عبدالرب اسناد اين كتاب را از طريق حديث كثري ابن
 .)٣(جدش متصل كرده است

 .سخن خواهيم گفتالتمهيد عبدالرب در كتاب  ما در ادامه درباره اين سند طبق روايت ابن

 مهشا  ابنالسيرة النبويهسند روايت در 

در آن كتاب عنواىن با . هشام نيز بدون سند نقل شده است  ابنالسرية النبويهاين روايت در 
آن گاه نگارنده در ذيل اين . آمده است»  در حجة الوداعصلى اللّه عليه وآلهخطابه رسول خدا «عبارت 
در [و .  . . ج رفت به سفر حصلى اللّه عليه وآلهسپس رسول خدا : گويد اسحاق مى ابن: نويسد عنوان مى

 .)٤( براى مردم خطبه خواند]پايان مراسم حج

اسحاق فرد  شناسان، ابن به نظر اكثر علماى بزرگ و رجال. اسحاق است راوى اين خطابه ابن
) فريبكارى در حديث(وى به تدليس . مقدوح و جمروحى بوده كه مورد نقد و تضعيف قرار گرفته است

بن  سليمان تيمى، حيىي قطّان، وهب: تعداد بسيارى از علما از مجله. و به قَدرى بودن و تشيع متهم است
  .)٥(اند كه او فرد بسيار دروغگوىي است اسحاق گفته بن انس در مورد ابن خالد و مالك

  

 

                                                           
 .١٥٧ / ٢: جامع بيان العلم وفضله) ١(
 .١٥٨ / ٢: جامع بيان العلم وفضله) ٢(
 .٢٠٨ / ٢: تنوير احلوالك) ٣(
 . ٦٠٣ / ٤: السرية النبويه) ٤(
توانيد به مطالىب  اسحاق مى مهچنني براى آگاهى بيشتر از شرح حال ابن. هاى رجاىل بنگريد شرح حالش را در كتاب) ٥(

 در مورد او نگاشته عيون االثردر مقدمه سريه خود به نام ) ٧٣٤ متوفاى سال(سيد الناس  مراجعه كنيد كه حافظ ابن
 .است
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 المستدركسند روايت در 

در اين كتاب .  حاكم نيز آمده استاملستدركتر گفته شد، اين روايت در  گونه كه پيش مهان
 : طريق نقل شده استروايت از دو

 عباس  ـ طريق ابن١

بنا بر اين ما فقط به بررسى . است» اويس بن اىب امساعيل«عباس بر  مدار روايت حاكم از ابن
جرح و «گروهى از پيشوايان . او پسر خواهر مالك و خويشاوند اوست. كنيم اويس، اكتفا مى اىب ابن

حجر عسقالىن  اند كه اينك اين مطالب را به نقل از ابن درباره اين مرد سخناىن را اظهار كرده)١(»تعديل
 :)٢(آورمي مى

او و پدرش از : معني در مورد او گفته است گويد كه ابن اويس مى اىب درباره ابنبن صاحل  معاوية
 .نظر نقل حديث ضعيف هستند

 .دزدند اويس و پدرش حديث مى اىب ابن: كند معني نقل مى مهچنني از ابن

گويد و مورد  آميزد، دروغ مى اويس احاديث را به هم مى اىب كند كه ابن و نيز از او نقل مى
 .نيستاعتنا 

گويد كه او از نظر نقل حديث ضعيف  كند و مى اويس اظهار نظر مى اىب نساىي در مورد ابن
 .است

 .اويس ثقه و مورد اعتماد نيست اىب ابن: گويد وى در جاى ديگرى مى

بن  نساىي در سخن گفنت عليه امساعيل: گويد كند و مى اللكائى به نظرات نساىي اشاره مى
جا كه منجر به ترك حديث او   است و به شدت در مورد او سخن گفته تا آناويس كوتاه نيامده اىب

شايد مطلىب براى نساىي روشن شده كه براى غري او معلوم نشده است، چرا كه سخن مهه . شده است
 .شود كه او از نظر نقل حديث ضعيف است شناسان به اين ختم مى رجال

از داىي خودش احاديثى غريب نقل كرده كه هيچ گويد كه  اويس مى اىب عدى در مورد ابن ابن
 .كس ديگرى در نقل آن احاديث از او پريوى نكرده است

بن سلمه مروزى شنيدم كه  از نصر: نويسد  يادى از او كرده و مىالضعفاءدوالىب نيز در كتاب 
 .كرد وهب را نقل مى او از مالك، مسائل ابن. اويس دروغگو است اىب ابن: گفت مى

گويد كه اُسامه زفّاف بصرى به ما نقل  كند و مى  او را توصيف مىالضعفاءنيز در كتاب عقيلى 
 .اويس به اندازه دو پول ارزش ندارد اىب ابن: گفت بن معني شنيدم كه مى كرد كه از حيىي

                                                           
 .جرح به معناى تضعيف كردن و تعديل به معناى عادل دانسنت: اى است از علم رجال جرح و تعديل شاخه) ١(
 .٢٧١ / ١: هتذيب التهذيب) ٢(
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او را در نقل سلسله سند حديث صحيح : كند گونه اظهار نظر مى دارقطىن نيز در مورد او اين
 .كنم انتخاب منى

بن حممد به من حديث كرد  سيف: گويد نويسد كه ابوالفتح ازدى مى  مىاحمللّىحزم در كتاب  ابن
 .كرد اويس حديث جعل مى اىب كه ابن

: گفت اويس شنيدم كه مى بن اىب از امساعيل: گويد بن شبيب نيز در مورد او چنني مى سلمة
ها  داشتند، من احاديث بسيارى را براى آناى اختالف نظر  هنگامى كه مردم مدينه در مورد مسئله

 .كردم جعل مى

 هريره  ـ طريق ابو٢

پيشوايان . وجود دارد» بن موسى طلحى كوىف صاحل«هريره شخصى به نام  در سند روايت از ابو
ـ به نقل از  اويس اىب مثل ابن ها را ـ اند كه آن جرح و تعديل اهل سنت درباره او سخناىن گفته

 :)١(آورمي ىن مىحجر عسقال ابن

 .او قابل اعتنا نيست: گويد بن موسى مى معني در مورد صاحل ابن

صاحل و اسحاق دو پسر موسى قابل اعتنا نيستند و حديث آن : گويد مهچنني در مورد ديگرى مى
 .شود دو، نوشته منى

ى از نظر نقل حديث ثقه و مورد اعتماد بن موس كند كه صاحل معني نقل مى بن مرثد از ابن هاشم
 .نيست

وى با وجود خوب بودن، از نظر نقل : كند گونه اظهار نظر مى جوزجاىن نيز در مورد او اين
 .حديث ضعيف است

او به طور جد از نظر : بن موسى گفت پدرم درباره صاحل: حامت نقل شده كه گفته است اىب از ابن
 .كند د مورد اعتماد و ثقه، احاديث منكَر نقل مىاو از افرا. نقل حديث ضعيف است

 توان حديث او را نوشت؟ مى: گفتم

 .پسندم من حديث او را منى: گفت

 .صاحل، منكر است بن اىب احاديث صاحل از طريق سهيل: گويد بخارى در مورد او مى

 .ضعيف است. شود حديث او نوشته منى: كند گونه توصيف مى نساىي صاحل را اين

 .او متروك احلديث است: گويد در جاى ديگرى مى

هيچ كسى رواياتى را كه صاحل نقل كرده : نويسد عدى از صاحل ياد كرده و در مورد او مى ابن
گونه نيست كه چيزى  گويد، اين او نزد من از كساىن است كه به عمد دروغ مى. كند است نقل منى
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كند، كسى  بيشتر رواياتى را كه در فضايل جدش نقل مى. شود و دچار خطا و اشتباه گرددبر او مشتبه 
 .نقل نكرده است

 .اند برخى از دانشمندان عليه او سخن گفته: گويد ترمذى نيز در مورد صاحل مى

من چيزى درباره :  او گفت؛بن موسى پرسيدم از پدرم در مورد صاحل: گويد بن امحد مى عبداللّه
 .پسنديد  گوىي او را منى؛دامن منىاو 

 .شود در چيزى از احاديثش پريوى منى: گويد عقيلى نيز در مورد او اظهار نظر كرده و مى

كرد كه به حديث افراد  هاىي را نقل مى او از افراد ثقه روايت: گويد حبان در مورد صاحل مى ابن
دهد كه آن حديث ساختگى يا  هى مىاى كه شنونده حديث گوا مورد اعتماد شبيه نبود، به گونه

 .توان به آن احتجاج كرد و منى. مقلوب است

صاحل از نظر نقل حديث متروك است و احاديث : گونه سخن گفته است نعيم نيز درباره او اين ابو
 .كند منكرى را روايت مى

  بيهقىالسنن الكبرىسند روايت در 

عباس و  يكى از طريق ابن. د نقل شده است بيهقى نيز با دو سنالسنن الكربىاين روايت در 
بن موسى  اويس است و در دومى صاحل اىب در سلسله سند خنستني ابن. هريره ديگرى از طريق ابو

 . حاكم روشن شداملستدركوضعيت هر دو راوى نيز در بررسى سند روايت . طلحى

 التمهيدسند روايت در 

 در سند آن افراد بسيارى كه الزم است مورد ؛ورده است آالتمهيدعبدالرب نيز اين روايت را در  ابن
مهو كه . بن عبداللّه كاىف است جرح و نقد قرار گريند وجود دارد وىل بررسى شرح حال كثري

 .عبدالرب روايت مرسل را از طريق او به صورت متصل نقل كرده است ابن

 :)١(يمكن حجر عسقالىن بررسى مى اكنون شرح حال او را به نقل از ابن

او منكر احلديث است، قابل : گويد بن عبداللّه مى كند كه امحد در مورد كثري طالب نقل مى ابو
 .اعتنا نيست

 ممانعت منود و از او چيزى مسندبن عبداللّه در  پدرم از حديث كثري: گويد بن امحد مى عبداللّه
 .براى ما نقل نكرد

بن عبداللّه چيزى نقل  از كثري: كند كه امحد به من گفت گونه اظهار نظر مى ينخيثمه نيز ا ابو
 .نكن
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داشته، وىل خودش صلى اللّه عليه وآله جدش مصاحبىت با رسول خدا : كند معني نقل مى دورى از ابن
 .از نظر نقل حديث ضعيف است

 .او قابل اعتنا نيست: مره در مورد كثري گويد

 .و مهني اظهار نظر را دارددارمى نيز درباره ا

او يكى از بسيار : پاسخ داد. داوود درباره او پرسيدند از ابو: گويد آجرى در اين زمينه مى
 .دروغگويان است

 .زرعه در مورد او پرسيدم از ابو: گويد حامت نيز مى اىب ابن

 .ارزش است حديثش سست و ىب: گفت

 .او فرد استوارى نيست: گويد حامت در جاى ديگر مى ابو

 .او ثقه و مورد اعتماد نيست: گويد نساىي مى

 .عموم روايت او قابل تبعيت نيست: كند گونه اظهار نظر مى عدى در مورد كثري اين ابن

 .بن مديىن او را تضعيف كرده است على: گويد نعيم اصفهاىن در مورد كثري مى ابو

 .شد بن عبداللّه قليل احلديث بود و ضعيف مشرده مى كثري: گويد سعد درباره او مى ابن

 .ساجى كثري را تضعيف كرده است: كند گونه توصيف مى حجر او را اين ابن

كثري در نقل حديث ضعيف است، بلكه : گويد كند و مى عبدالرب ادعاى امجاع بر ضعفش مى ابن
 .حديث مورد اتفاق نظر علما استگفته شده كه ضعف او در نقل 

او از پدرش و : گويد حبان در اين مورد مى و ابن!! كند كثري از پدرش و از جدش روايت نقل مى
ها جايز نيست و جز به جهت  كند، كه ذكرش در كتاب اى ساختگى را نقل مى از جدش نسخه

 .تعجب نبايد از او نقل حديث كرد

كند كه جاى  كثري از پدرش از جدش احاديثى را روايت مى: دگوي سكن در اين زمينه مى ابن
 .تأمل و نظر دارد

اى نقل كرده كه در آن احاديث  كثري از پدرش از جدش نسخه: گويد حاكم نيز در مورد وى مى
 .منكر وجود دارد

اين از ميان . بن عبداللّه بود شناسان در جرح و تضعيف كثري چه بيان شد سخنان علما و رجال آن
ضعف او در نقل حديث مورد اتفاق نظر علما : گويد كند كه مى عبدالرب كفايت مى سخنان، سخن ابن

  .است

  

  

 



 NO

 اِاللماعسند روايت در كتاب 

در سند آن، بيش از يك فرد ضعيف و مورد انتقاد .  نيز نقل شده استاِالملاعاين روايت در كتاب 
» بن عمر سيف«هاى  وى راوى كتاب. ابراهيم استبن  وجود دارد، چرا كه يكى از راويان آن شعيب

 :گويد كند و مى عدى او را جرح و تضعيف مى است، ابن

 .)١(او فردى معروف و شناخته شده نيست

وى متروك احلديث : گويد  ازدى درباره او مى؛بن اسحاق اسدى است راوى ديگر اين سند ابان
 .)٢(است

است كه جز ترمذى كسى از او روايت نكرده » بن حممد امحسى صباح«راوى ديگر اين سند، 
او از . مسعود حديثى را نقل كرده و آن را غريب خوانده است البته ترمذى يكبار از او از ابن. است

 .كردند كساىن است كه از راويان ثقه و مورد اعتماد، احاديث ساختگى نقل مى

او روايات موقوف را به . حديث او غلط و نادرست است: گويد عقيلى در مورد صباح مى
 .)٣(كند صورت مرفوعه نقل مى

حجر  يكى از راويان آن است، ابن» بن عمر سيف«از طرىف در نقد اين سند مهني بس كه 
 :كند گونه اظهار نظر مى عسقالىن درباره او اين

 .گويد كه او از نظر نقل حديث ضعيف است معني در مورد سيف مى بنا

 .حديثش متروك است: كند گونه توصيف مى حامت او را اين ابو

 .حديث او قابل اعتنا نيست: گويد داوود درباره سيف مى ابو

 .از نظر نقل حديث ضعيف است: گويد نساىي درباره او مى

 .كند گونه توصيف مى دارقطىن نيز او را مهني

بعضى از احاديثش مشهور است و عموم احاديث او منكر است : گويد عدى در مورد او مى ابن
 .كه قابل پريوى نيست

وى احاديث ساختگى را از افراد ثقه و مورد اعتماد : گويد بن عمر مى حبان در مورد سيف ابن
 .كند نقل مى

 .سازد گفته شده كه او حديث مى: گويد ديگر مىحبان در جاى  ابن

وى به زنديق : گونه است حبان در مورد سيف اين بقيه كالم ابن: نويسد حجر در ادامه مى ابن
 .بودن متهم شده است
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 .حديث او متروك است: گويد كند و مى برقاىن از دارقطىن نقل مى

سيف به زندقه بودن متهم شده : گويد حاكم نيشابورى نيز در مورد او اظهار نظر كرده و مى
 .)١(ارزش است است و در نقل روايت ىب

 الجامع الصغيرسند روايت در كتاب 

 ما به تفصيل البته.  حاكم نيشابورى آمده استاملستدرك به نقل اجلامع الصغرياين روايت در كتاب 
 .كنيم را تكرار منى امي و آن در اين مورد سخن گفته

 كنز العّمالسند روايت در 

وى اين روايت را از حاكم نيشابورى و . يكى ديگر از راويان اين روايت متقى هندى است
 .هريره نقل كرده است بكر شافعى از ابو اىب

متقى هندى اين . هريره روشن شد يث اىبچه بيان شد وضعيت حد بديهى است كه با توجه به آن
بيهقى نيز . عباس آورده كه وضعيت آن سند نيز معلوم شد روايت را از حاكم نيشابورى به نقل از ابن

 .امي عباس نقل كرده كه وضعيت آن را نيز روشن منوده اين روايت را از ابن

وى پس از نقل حديث . ل كرده استهريره نق  از ابواالبانهمتقى هندى اين روايت را از كتاب 
 :نويسد مى

هريره نقل شده   به غرابت حديث تصريح كرده، چرا كه اين روايت از ابواالبانهنويسنده كتاب 
 .)٢(است
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 روايت ساختگى

و موارد شبيه آن، اصل ندارد » ثقلني«كه اين روايت با واژه چه گذشت روشن شد  با توجه به آن
و مانند آن وجود ندارد، نه » ثقلني«با واژه » كتاب و سنت«زيرا اثرى از وصيت به . و صحيح نيست

كه جايگاه اصلى آن  ها ـ رواياتى نيز كه در برخى از كتاب. هاى صحيح و نه در مسندها در كتاب
ـ آمده، هيچ اساس صحيحى ندارد، به خصوص موارد نادرى از   حاكم استكاملستدر و املوطّأكتاب 
 اين سخن را در سخنراىن خود در حجة الوداع صلى اللّه عليه وآله پيامرب: ها آمده است ها كه در آن كتاب

 .فرموده است

 انگيزه و هدف جاعالن

منت، اين بوده است كه به گمان قوى و غالب اين است كه هدف از جعل اين روايت با اين 
 حديثى كه مورد پذيرش و اتفاق نظر ؛معارضه شود مقابله و» ثقلني«وسيله آن با حديث واقعى 

 .مسلمانان است و نسبت به صدور آن از پيامِرب پروردگار جهانيان يقني وجود دارد

 »ثقلين«حديث واقعى 

موارد متفاوتى بيان فرموده است و مشهورترين  حديث ثقلني را در صلى اللّه عليه وآلهآرى، پيامرب خدا 
مهان جا كه اُمت را به كتاب و عترت سفارش . جايگاه، در حجة الوداع در خطبه معروف غدير است

 .فرمود و آنان را به پريوى از آن دو چيز خطري امر منود و از خمالفت با آن دو، بر حذر داشت

 :ناىن فرمود در ضمن سخصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 .)١(»كتاب اللّه وأهل بييت: و قد تركت فيكم ما إن أخذمت ما لن تضلّوا بعدي.  . . «

ها چنگ  من پس از خود براى مشا چيزى را باقى گذاشتم كه مادامى كه پس از من به آن«
 .»يتمكتاب خدا و اهل ب: بزنيد هرگز گمراه خنواهيد شد

حضرتش در آن خطابه تأكيد فرمود كه مادامى كه امت به قرآن و عترت چنگ زنند گمراه 
 . وارد شوندصلى اللّه عليه وآلهخنواهند شد، و آن دو هرگز از هم جدا خنواهند شد تا كنار حوض بر پيامرب 
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 حديث ثقلين و راويان آن

 را صدها پيشوا و حافظ حديث از قرون اند، اين حديث راويان بسيارى حديث ثقلني را نقل كرده
اند تا   به طُرق زيادى نقل كردهصلى اللّه عليه وآلهخدا  خمتلف، از حدود چهل زن و مرد صحاىب از رسول

به . اند جا كه برخى از علما و دانشمنداِن بزرگ كتاىب را براى گرد آوردن طُرق اين حديث نگاشته آن
 :اند ا نقل كردهعنوان منونه افراد ذيل اين حديث ر

ماجه، نساىي، حاكم نيشابورى، طربى،  داوود، ابن بن حنبل، ترمذى، ابو بن حجاج، امحد مسلم
 .. . . طرباىن و

 حديث ثقلين و داللت آن

 در مهه شئون عليهم السالمحديث ثقلني به روشىن بر وجوب پريوى اُمت از ائمه عترت از اهل بيت 
 .كند ديىن و دنيوى، داللت مى

 عليهم السالمآن بر امامت اهل بيت ) متىن(از آن جا كه در ثبوت سند اين حديث و روشىن حمتواىي 
اند كه در سند يا داللت آن خدشه وارد كنند، و يا  ترديدى نيست برخى متعصبني بيهوده تالش كرده

و سنت را به عنوان برخى ديگر از آنان با جعِل روايت وصيت به كتاب . لفظ و منت آن را حتريف منايند
اند، به اين خيال كه اين حديث با حديث ثقلني كه مقطوع  اند و بدان پناه برده ثقلني معرىف كرده

 (!!!).الصدور است، معارضه خواهد كرد

پس از پژوهش و بررسى روشن كردمي كه روايت وصيت به كتاب و  ما به محد و سپاس خدا ـ
 .سنت، ساختگى و جعلى است

 ل فرضىيك احتما

كنيم كه اين روايت داراى اصل  على رغم اثبات ساختگى بودن حديث كتاب و سنت، فرض مى
و صحت باشد، با اين حال باز هم هيچ منافاتى بني وصيت به كتاب و سنت، با وصيت به كتاب و 

گونه  سنت شريف نبوى هيچعترت وجود ندارد، زيرا بني مسلمانان در وجوب التزام و عمل به كتاب و 
، وجوِب گرفنت سنت از عترت نبوى است )كتاب و عترت(كه مفاد حديث  اختالىف نيست، جز اين

به عنوان . اند ـ و اين مهان چيزى است كه علماى حديث و شارحان آن فهميده و نه غري از ايشان ـ
آورد،  مى» ن به كتاب و سنتدر چنگ زد«: منونه متقى هندى هر دو حديث را حتت عنوان باب دوم

 .و اين موضوع بر مراجعه كننده پنهان خنواهد بود

 .درود خدا بر حممد و خاندان پاكش باد، واحلمد للّه رب العاملني
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