
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 70/70/3189  جلسه هشتاد و یكم

 «قواعد تصحیح روایات ضعیف در اهل سنت»موضوع: 

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 پرسش:

 مطلب داشت؟« ابن الحدید»در مورد   كدام جلد در« عالمه مجلسی»حاج آقا! 

 .است« روضة المتقین»در ... 

 پاسخ:

 .است «محمد تقی مجلسی» نیست مال پدرش« مجلسی»مال مرحوم « روضة المتقین»

 پرسش:

 است  031صفحه  30جلد استاد! 

 پاسخ:

دانیم آقایان در چه موقیعی ، این را هم نمیشیعه نیست اصال و ابدا شبهه نداریم ابن ابی الحدید كهما در این

ی كر و عمر ادلهابوب برای خالفتشما ببینید ایشان  كند.طوری موضع گیری نمیشیعه ایناند؛ ولی یك بوده

 :گویدهم می ابشاورد و در ابتدای کتمفصلی می

 



 «األفضل على المفضول م...قد   الذي لله الحمد»

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن هللا هبة بن الدين عز حامد أبو:  المؤلف اسم ، البالغة نهج شرح

:  الطبعة ، م3889 - هـ3139 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ 533: الوفاة المدائني

 8 ، ص3 النمري، ج الكريم عبد محمد:  تحقيق ، ىاألول

همین  بر سن ی بودن ابن ابی الحدید نداشته باشیم،هیچ دلیلی ما اگر زند كه من شیعه نیستم! این دیگر داد می

 !كافی است

 ی:ایشان آیه فرماییدتعبیرش خالف آن چیزی است كه شما میدر روضة المتقین البته 

اَلةَ  يِقيُمونَ  الَِّذينَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  َوَرُسوُلهُ  لَّهُ ال َولِيُكمُ  )ِإنََّما َكاةَ  َويْؤُتونَ  الصَّ  (َراِكُعونَ  َوُهمْ  الزَّ

 در و دارندمي برپا نماز که کساني همان اندآورده ايمان که کساني و اوست پيامبر و خدا تنها شما ولي

 دهندمي زکات رکوع حال

 33(: آیه 3سوره مائده )

 آورد بعد دارد:را می

بأن يتولى لصوص الخالفة فقد كفر بما أنزل هللا على و يظهر منه و من غيره من األخبار المتواترة في »

و الخاصة متواترا أنه من مات و لم يعرف  العامة رواه كما الدين أصول منهذا المعنى و غيره أن اإلمامة 

سيما فضالءهم إنا نعرف أن األئمة االثني عشر، هم خلفاء  إمام زمانه مات ميتة جاهليةإال أن يقول العامة

و  -هللا كما ورد في أخبارهم المتواترة لكنا قدمنا غيرهم عليهم للمصالح الملكية كما قال ابن أبي الحديد

 «غير ذلك، من الوجوه التي تضحك منها الثكالى



القديمة(،  -الفقيه )ط مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، روضة المتقين في شرح من ال يحضره 

 031ص ؛ 30جق،  3175قم، چاپ: دوم،  -جلد، مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور 31

 ایشان از عامه و از فضالی عامه است. کهكند این خالف آن چیزی است كه شما گفتید، این ثابت می

 پرسش:

و برادر ایشان تقسیم شده است، بین مادر ارث امام حسن عسكری )علیه السالم(  که نقل شدهاستاد ببخشید! 

های شرعی سازگاری ندارد، به این صورت كه كسی كه از این نقل با روایتسوال كه شده در رابطه با این بود كه 

مثل پدر و مادر و فرزند كسی وجود  رود مادر در طبقه اول از وراث است، وقتی كه از طبقه اول وراثدنیا می

ها و این« نوبختی و مفید» جا برداشت دیگری شد كهدر آن ،رسدباشد نمی و... رادرنوبت به طبقه دوم كه بدارد، 

ت« ما ترک»است كه  ها نیست، اشكال بر اصل آن منقولاین نقل گوییم اشكال برما می اشكال دارند بین  می 

وجود باشد نوبت به چون اگر طبقه اول م شود خود این با موازین شرعی تطابق ندارد.می مادر و برادر تقسیم

 رسد.ها نمیطبقات بعدی مثل برادر و خواهر و یا عمو دایی و این

 پاسخ:

با  شده باشد.متعرض این شبهه تا کنون کسی به این شکل من ندیدم . قابل توجهی است یبله این هم یك نكته

ا اولین بار آمدیم در نقد این قضیه را می جدید هم نیست، از قدیم این شبهه بوده است؛ كه شبهه، شبههاین

پیش این شبهه را مطرح كرده است.  هشتصد سال -مثال هفتصد« ابن تیمیه»كه مطرح كردیم، با این« قفاری»

 ی ظریفی بود.حاال روی این هم باید یك مقداری دقت بشود دست شما درد نكند كه تذكر دادید، نكته

 پرسش:

 ؟اندسنت تندرو هم گفتهو یا اهل مطرح کردندها فقط وهابی علیه شیعه را قرآن ببخشید! این تهمت تحریف



 پاسخ:

شما ببینید  جا ما آوردیم.ذاشتیم، در همانسنت هم دارند، ما یك فایلی در رابطه با تحریف در كانال گاهل

كل ما قیل » ،ها آوردیمفایل همه را از وهابی اند از این قرار است البته ما در اینمطرح كردهها شبهاتی كه این

شده و دقیق  ها همه موضوع بندیاین. است« قفاری»و « ابن تیمیه»، از «دهلوی»از  «!فی تحریف الشیعه

  .همین تعبیر را دارد هم در تفسیر المنار« رشید رضا»است، 

 .ندشیعه دار علیهه با تحریف قرآن شبهه در رابط 137نزدیک به ها این

 آغاز بحث...

« حدیث حسن»رسیدیم و گفتیم سنت به مصطلحات اهل ،به شبهات بود یضوابط پاسخگوی بحث ما در رابطه با

است « صحیٌح لذاته»همان شرائط « حسن لذاته» «!حسن لغیره»و « حسن لذاته»اند: را آقایان دو قسم کرده

دفعه  یکودشان عادل باشند ولی ضابط نباشند،با  حذف ضابط بودن اگر یک روایت، تمام رواتش به قول خ

که مخالف با روایات ولی به شرط این ؛کنندمیتعبیر « حسٌن لذاته»به  از آن ،کرد و روایت را جابجا کردفراموش 

 دیگر نباشد.

  :را تقویت بکند یعنی آنگویند روایت ضعیفی است که چند تا ضعیف دیگر هم می« حسن لغیره» در مورد

  «رُقهدت ُط الحدیُث الضعیف اذا تعد   ،الحسُن لغیره»

 :البته

 «علی وجه یجبر بعضها بعضا» 

طوری معنا آقایان این را فرق بین کذاب و متهم به کذب ،به حیثی که در سندش کذاب و متهم به کذب نباشد

به  ،گویداش هم دروغ میاش به زن و بچهگوید در خانهاست که در همه جا دروغ می كسی کذاب آن :کنندمی



ولی متهم به کذب این است که ، همه جا دروغ  ؛گویدپیغمبر هم دروغ می به و ویدگاش دروغ میهمسایه

 کنند.میتعبیر از این به متهم به کذب  ،بنددگوید ولی به پیغمبر دروغ نمیمی

خطایش بیشتر باشد  ،گویند اگر کسی کثیر الخطأ باشدها میبعضی !از کجا در آوردند هللا اعلم این را هااینحاال 

حدیث »که حکم در رابطه با این بعد .رودمی« حدیث ضعیف»در قسمت  شود بلکهنمی« حسن لغیره»ء جز

طور که ما در عمل قائل نیستند همان« حدیث صحیح»و « حدیث حسن»چه است؟ آقایان فرقی بین « حسن

 گوید:طوری هستیم میهم، همین

 «الصحيح نوع في طائفة أدرجته ولهذا قوة؛ال في دونه كان وإن به االحتجاج في كالصحيح الحسن ثم»

  0 ص، 3 ج:  النشر دار ، 505: الوفاة النووي شرف ابن:  المؤلف اسم ، التقريب 

« تقریب»مطلب را در این  کنندمی تعبیر« فقیه األمه»به از او كه  «نووی»شان خیلی زیاد تفاوتی ندارد برای

الباعث »واعد رجالی به نام ق در کتابی در علوم حدیث یک« ابن کثیر دمشقی»و همچنین  کند.بیان می

 گوید:جا نوع دوم از احادیث را میایشان هم در این دارد «الحثیث

 «الجمهور عند كالصحيح به االحتجاج في وهو الحسن»

:  النشر دار ، 009: الوفاة( م)تيمية ابن:  المؤلف اسم ،( م)الحديث علوم إختصار شرح الحثيث الباعث

 308 ص   3 ج

هیچ « حدیث صحیح»با « احتجاج»در « حدیث حسن»شان بر این است که سنت عقیدهیعنی جمهور اهل

 !تفاوتی ندارد

ست که وا« علم الحدیث»های مشهورترین کتابتقریبًا از  «راوی تدریب»هم که عرض کردیم کتاب « وطیسی»

 :مان تعبیر را داردباز هم ایشان ه 011، صفحه 3در جلد  ،قواعد درایه را دارد



 «الصحيح نوع في طائفة أدرجته ولهذا القوة في دونه كان وإن به االحتياج في كالصحيح الحسن ثم»

 ، 833: الوفاة السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد:  المؤلف اسم ، النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب

 357 ص، 3 ج ،اللطيف عبد الوهاب عبد:  تحقيق ، الرياض - الحديثة الرياض مكتبة:  النشر دار

هم که از متأخرین است که « قاسمی» .آوردها را ایشان میتمامی این ،افرادی هم که این عقیده را دارندبعد 

در  ،جمع کرده« سیوطی»گرفته تا « خطیب»نوشته تقریبًا ایشان کل اقوال متقدمین را از « قواعد التحدیث»

 ول همه مذاهب اسالمی هم است.مجموع کار خوبی کرده و مورد قب

 پرسش:

 چه کسی است؟ «قاسمی»

 پاسخ:

ایشان در  را نوشته «قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث»كتاب:  است« قاسمی محمد جمال الدین»

 گوید:می 318صفحه 

 نوع من طائفة أدرجه ولهذا ، القوة في دونه كان وإن ، به االحتجاح في كالصحيح الحسن »:  األئمة قال »

 ...«الصحيح

 هـ 3110: الوفاة القاسمي الدين جمال محمد:  المؤلف اسم ، الحديث مصطلح فنون من التحديث قواعد

 375 ص، 3 ج ،األولى:  الطبعة ، م3808 - هـ3188 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ،

 شان در رابطه با حسن است. ین خالصه حرفا ،گویدمی« قال األئمه»ایشان داشت « قال الجمهور»، «ابن کثیر»

گیرند بیت میها به روایات اهلکه ما در پاسخ به شبهات یا در احتجاج داریم یا اشکاالتی که آن ظریفی ینکته

حدیث « انا مدینُة العلم»به طور مثال شما حدیث  است. یک راوی را دو سه نفر تضعیف کرده این است که



های گفته ضعیٌف یکی از راه« ذهبی»فالن راوی را مثالً گویند: کنید، بالفاصله مین میبیا را و غیره« منزلت»

؟ اگر ما هم یک یا دو نفر انداند یا نکردهاد دیگری این راوی را توثیق کردهتصحیح سند این است ما ببینیم افر

 شود.می« حدیث حسن» ، این حدیثپیدا کنیم توثیق کرده باشند

شود روایت حسن یعنی یک نفر توثیق کند و یک نفر تضعیف کند روایت حسن می ؛بود« ٌف فیهمختل»اگر راوی 

ی هم صحت یک روایت را ها رونمان پلکانی از تجمیع قواعد آهاییعنی ما بیاییم در بحث ؛صحیح استلهم کا

 اثبات کنیم!

 بینید یک روایتمی ،ن صحیح استها روایاتی که در نظر خودشااگر ما بخواهیم فقط منتظر باشیم که این

مختلٌف »چون هر روایتی پنچ شش تا راوی دارد یکی از رواتش  ،شودبیت پیدا نمیدر فضائل اهل صحیح هم

کنار هم  را اندکسانی که تضعیف کرده روند فقط آنخواهند علیه شیعه استدالل کنند میها میاست این «فیه

 آورند.یولی توثیقات را نم ؛کنندردیف می

 گوید:می« بن سوید قزعة»در رابطه « ابن حجر»که  «مختلٌف فیه»ولذا ما یک بحثی داریم که حکم راوی 

 ...« ضعيف ومرة ثقة مرة معين ابن وقال»

 گوید:درباره اش می« جليع»یا 

 «الحسن مرتبة في حديثه أن فالحاصل ضعف وفيه»

 السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل:  المؤلف اسم ، الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللىء

:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م3885 - هـ 3130 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ 833: الوفاة

 388 ص، 3 ج ،عويضة بن محمد بن صالح الرحمن عبد أبو

 .اندبیت یا در امامت ائمه )علیهم السالم( آوردهکارهای احیاء احادیثی است که در فضائل اهلاین یکی از راه



ابن »به همین شکل است هم تضعیف دارد هم توثیق دارد « عبدهللا ابن عقیل»گوید می« ذهبی»همچنین   

 گوید:ها هم توثیق کردند میبعضی و تضعیف کردند هارا بعضی «ابن مدینی»و « معین

 «الحسن مرتبة في حديثه»

 دار ، 019: الوفاة الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس:  المؤلف اسم ، الرجال نقد يف االعتدال ميزان

 معوض محمد علي الشيخ:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 3883 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر

 305 ص، 1 ج ،عبدالموجود أحمد عادل والشيخ

در مورد البته  .دهیمانجام می ،کنندیثی که تضعیف میاست که ما برای احیاء احاد ییکارهااین هم یکی از راه

را فالنی و  گوییم راوی این، میکنیمکنند ما هم از همین روش استفاده میاحادیثی که علیه ما استدالل می

ما باید یک روش این است؛ ولی  ؛ «الحرُب ُخدَعه» .آوریمنمی یقاتش راتوثما هم فالنی و فالنی تضعیف کرده 

چنان محکم ببندیم که خواهیم دفاع کنیم کامالً سنگرها را آنکه می یجاهاینمان را جمع کنیم آحواس مقداری

به شبهات یا بحث مناظره در حقیقت  یبه هیچ وجهی طرف مقابل نتواند به ما ضربه بزند و بحث پاسخگوی

ها بیایند یک روایتی را تصحیح یا تضعیف کنند شاید از ها است وگرنه، اگر ما منتظر باشیم که اینفنونش همین

 آید.ها صحیح در نمیسی تا روایت از نظر این - بیستبیش از ها مجموع این

نه  .است که نه صحیح و نه حسن است یف آنگویند حدیث ضعكه حدیث ضعیف چیست؟ میاین در رابطه با

هم که الی ماشاء  را . اقسام ضعیفشود، این حدیث ضعیف میدارد را شرائط صحیح دارد و نه شرائط حسن

 توانند کار کنند.هایش را هم عزیزان خودشان میهایش را توضیح دادیم و  بعضیهللا آقایان دارند ما بعضی

 

 



 پرسش:

به راحتی بگوید ضعیف یا صحیح است االن یاد گرفتند که حدیث صحیح  باره هر حدیثیاالن اینطور شده که در

کردند یا سند داشتند عمل میکه  به قرائنی ، گاهی سند حدیث ضعیف بودهطوری نبودندنیست قدمای ما این

 .کردند به قرائن عمل نمی ضعیف بوده

 پاسخ:

ها هر دو باید باشد آقایان خیلی وقت ،سندًا و هم متنًا کار کنیم کالً ما اگر بخواهیم بحث را مطرح بکنیم هم باید

 مثل ذهبی که درباره حدیث:کنیم کنند قضیه سند را تصحیح میمطرح می

 «عدوهللا ، عدویعدوِک عدوی»

 گوید:تواند اشکال بکند مینمی سنداً 

 «والقلب یشهد أن ه باطل»

 االعتدال ميزان ،(هـ 019متوفاى) عثمان بن أحمد بن محمد هللا ابوعبد الدين شمس الشافعي، الذهبي

 .بيروت المعرفة، دار: ناشر محمد، علي البجاوي،: تحقيق، 90، ص3ج الرجال، نقد في

 گوید:یا می

 «والمتن فیه نكاره»

 یا دارد:

 «المتن منكر»

 را دارد. تعابیر این



 پرسش:

ولی یک كنند؛ درست است كه از آن سوء استفاده می ،متقدمین داریم از اعراض در این حرف را ما هم !حاج آقا

 و تأیید نكردند. نویسد فالنی و فالنی نقلقاعده است گاهی می

 پاسخ:

ما  ،ها هم همین را دارندآن ،نیست« ِبه مفتی»است « معرٌض عنه عند العمل» گوییم ِاعراض به معنایما می

شان به قواعد رجالی و ها دسترسیناند و آعراض کردهااز یک روایتی این را قبول داریم اگر متقدمین ما 

 ی نیست!بود در آن هیچ شک و شبهه ترمسائل حدیث از ما قوی

 ولی بحث ما این نیست بحث ما این است که روی مسائل فضائل یا امامت ائمه ؛ها هم همین بحث را دارندآن

منهج »های ما در تا بخواهند عمل بکنند تمام بحث ،چون به این  عقیده ندارند ،نیست ها معموٌل ِبهاصال آن

 ه عمدتًا مربوط به بحث والیت است.گردد به مواردی کها برمیهمه این« اإلجابه

« متعه»در رابطه با  ،شودجدا می مان كالحثجا ببرویم آن« فقهی»های بله، اگر خواستیم سمت بحث

آن یک و... بحث كنیم، « تأمین»، در رابطه با واهیم بحث کنیمخمی« تراویح»خواهیم بحث کنیم در رابطه با می

 جا ناظر به مباحث والیت است.ولی عمده بحث ما در این ؛شودمی یبحث جدای

ها را از صحابه ها دیگر عمالً درست شده است و در والیت هم اگر ما دست اینجا را ما درست کردیم آناگر این

و  کل مباحث والیت،در یعنی  ؛صحابه جدا کنیم دیگر هیچ چیزی ندارند ازا را هیک قیچی برداریم این ،ببریم

 گردد.میسنت همه به صحابه برشیعه و اهل اختالف اساسی میان غیره

اگر این ثابت بشود  !«کتاب هللا واصحابی»این را ثابت کردیم نه  ،است« کتاب هللا وعترتی»اگر ما ثابت کردیم 

یک  ،کنندها بحث میبا این اگر یک وقتم کنن تقاضا میاست ولذا من از دوستا نود درصد مسائل حل شده

 طوری بحث را ترتیب بدهید که به صحابه متصل بشود.



دو سه هزار متری دارند که کسی داخل حوض شد دیگر بیرون  یها یک حوض عمیقدر بحث صحابه هم آن

ی به هیچ وجه جا دیگر راه چارهیعنی در آنشود؛ رق میدست و پا بزند زودتر غ تواند بیرون بیاید هر چهنمی

 تر است.شان مهماز همه این مباحث« حدیث حوض»ست ولی قضیه همطالب دیگری هم  ،ندارند

 پرسش:

 كدام به نفع ما است؟ «حجتی کتاب هللا و»یا « کتاب هللا واصحابی» ، یا«کتاب هللا وسنتی» روایت بین !استاد

 پاسخ:

بیت که در رأسش امیر المؤمنین است غیر از آیا اهل ،آن هم باز به نفع ما است« سنتی ب هللا وکتا»ببینید 

کرد؟ در عمل به سنت پیغمبر ما حرف امیر المؤمنین را بگیریم که هم صحابه است هم سنت پیغمبر عمل می

را بگیریم؟ که فاقد  «ابو هریره»اش نازل شده و هم طبق عقیده شیعه، امام است. یا آیه تطهیر درباره

 مان را بگیریم؟از کدام سنت !مشخصات علی ابن ابیطالب است

که ما از سنت اضافه خود آقایان صحابه اعتراف دارند بگیریم؟ به  بیتبیت یا از غیر اهلسنت را از اهلآیا 

د صحابه دو دسته گویو دیگران است می« ابو هریره»از « صحیح بخاری»روایاتی که در  !نداریمخبر پیغمبر 

مشغول خرید و  ها و میادینشیکه در گاو فرو« مهاجرین» !«انصار»و یک سری « مهاجرین»بودند یک سری 

 فروش حیوان بودند.

« انصار»یا « مهاجر» سنتی که از !ها اصالً کاری با راوایات نداشتنداین ،هم در بازار مشغول کار بودند« انصار»

 ها این است:مورد این تعبیر در گرفته شود ببینید

 

 



 «األسواق شغلتهم»

 173: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد:  المؤلف اسم ، الصحيحين على المستدرك

 عبد مصطفى:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م3887 - هـ3133 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ

 537 ص، 1 ج ،عطا القادر

 !یابی بودندرها مشغول بازاینا

 پرسش:

 هم که همیشه مشغول آرایش بود؟« عایشه»

 پاسخ:

  است: ههم همیشه مشغول آرایش خودش بود« عایشه»حدیث ابوهریره( طبق )بله، 

 هللا لرسول والتصنع والمكحلة المرآة وآله عليه هللا صلى هللا رسول عن يشغلك كان انه أماه يا قال

، 1ج هـ(، المستدرك علي الصحيحين، 173ري، ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا )متوفاىالحاكم النيسابو

 روت.یتحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، ب ،378ص

من اگر توفیق داشته باشم . خیلی بحث کردیم «سنت»شان ماند؟ ما مخصوصا در رابطه با رایپس چه چیزی ب

کنم و روی كانال  تنظیم مییکی دو صفحه در رابطه با صحابه ان شاء هللاهای کلیدی را در یک سری بحث

 .گذارممی

ها، دو دسته است یک بحثی است که ما چون این بحث ،خواهم یک چیز کلیدی و دم دستی باشدمن می 

انی برویم سخنرخواستیم  یکنیم اگر جایصفحه در رابطه با صحابه بحث می 37صفحه،  07صفحه،  37آییم می

های ساندویچی یا کپسولی داشته باشیم مثالً خواهیم بحثکه ما میولی در رابطه با اینکنیم خیلی خوب است؛ 



 ن طور مواردخواهیم چهار پنچ تا حرف حسابی به او بزنیم برای ایمی ،کسی در ماشین یا قطار کنارمان نشسته

 مخصوص داشته باشیم! هایما باید یک سری فایل

« تحریف»مثالً  نوشتم،کنارش هم تلخیص  ،یک دسته تلخیص دارم هستند، دارم دو دسته من که یهایفایل

 اش کردم.صفحه را در چهار پنج صفحه خالصه 077آمدم این  ،صفحه فایل است 077 -337حدود 

ز خواهد سه چهار روکالسی دارد مییا خواهد سخنرانی کند آدم یک جا می ،شودیک جا مطرح می« تفصیلش»

را از دیدگاه « تحریف»خواهد در عرض دو سه دقیقه بحث یک دفعه نه، می ،در رابطه با تحریف حرف بزند

دهیم فایل که که ما تشکیل می یهایولذا دوستان این توصیه را داشته باشند فایل .سنت مطرح کندشیعه و اهل

که بیشتر از دو سه صفحه هم نشود به ی ی یک فایل دو صفحهاصفحه 377تکمیل شد شروع کنیم از این فایل 

 صورت تلخیص داشته باشیم.

 پرسش:

، و اصال قابل فرق داشت از همه جهات با بقیه صحابه آقا امیر المؤمنین )علیه السالم( رست است كهداستاد! 

ل ها در بازار هم بودند، و در جاهای دیگر هم مشغواینها شاید بگویند درست است منتها آنقیاس نیست، 

، بر خالف بقیه ها هم حضور داشتندطوری نبودند که مثالً در کنار پیامبر هم نباشند و اکثرًا در جنگولی این بودند

نقض بکند و بگوید اثبات شیئ نفی ما عدا  این را ولذا ممکن است یک نفر ها نبودند،صحابه كه در همه جنگ

   ها را از طریق صحابه گرفتیم...افتاده است ما همه این اتیفاقدر سپاه كفار چه ات كند یا این روایاتی كه مثالنمی

 پاسخ:

 !شان را دارید؟ نهاسامی گوییم! میهزار نفر 307گوید حدود کنیم صحابه چند نفر بودند؟ میها سوال میاز این

موقع  که کسانیخودش را کشته حتی « ابن حجر» كه هزار نفر 37اسامی چند نفر را دارید؟ حدود  پرسیممی



گوید معاصر با پیغمبر بوده كند و میرا هم صحابه حساب می هاآن اندهم بوده انرحلت پیغمبر در شکم مادرش

 كند!ها را هم صحابه حساب میآنحتی ی كه در رحم مادر بودند یهاآن !ها نهشیر خواره حاال !است

« ابن حزم»هزار تا چند نفر روایت دارند؟  37ز این اپرسیم هزار تا نتوانسته برساند، می37را به ها اسامی این

هزار نفر،  307پس از  ؛ها روایت دارندتا صحابه دارند که این 888 آورده، را دارندی که روایت اآمده تمام صحابه

 .نفر هم نزدیک به ششصد هفتصد نفرشان یک روایت یا دو تا روایت دارند 3777از این  ،نفر روایت دارند 3777

ها نفر، ده تا بیست تا صد تا روایت دارند روایاتی که این 197یا  187نفر هم  177از این ماند، می نفر 177ود حد

؛ در نتیجه و غیره« عایشه»و « ابن عباس»و « ابو هریره»تا از صحابه مثل  37به  ،رسدنفر نمی 37اند به نقل کرده

 هزار صحابه در ده بیست نفر خالصه شد! 307این 

جا در رابطه با بحث اعلمیت امیر بحثی که ما این عالوه بر این .نفر بشود 377 كه بخواهیم ارفاق کنیم خیلی ای 

 گوید سراغ علی برویدکنند میسوال می« عایشه»شان حتی وقتی از همهداریم، المؤمنین )سالم هللا علیه( 

 «بالسنة الناس ألعلم أنه»

 ، 151: الوفاة البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف:  المؤلف اسم ، األصحاب معرفة في االستيعاب

 3371 ص، 1 ج ،البجاوي محمد علي:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 3130 - بيروت - الجيل دار:  النشر دار

 !؟از این بهتر

 :گویدروایت از او نقل کردند خودش می 0037ی که ا«عایشه» 

 «السنهعلی ابن ابیطالب اعلُم الناس ب» 

 پیغمبر هم فرمود:طوری در موردش سخن گفته شده است، خود دنبال سنت هستیم كه این ، اگراست 

 



 «الحميراء هذه من دينكم ثلثي خذوا»

 بگیرید« حمیراء»تان را از هفتاد درصد دین

 عيالشاف الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر:  المؤلف اسم ، الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير

 13 ص، 10 ج ،األولى:  الطبعة ، م0777 - هـ3103 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 571: الوفاة

 ؛ زیرا:گوید بروید از علی سوال کنیدخانم میبگیرییم، حمیرا « حمیراء»مان را از د دینهفتاد درصخواهیم ما می

 «اعلم الناس بالسنه» 

ه جوابی دارند؟ سندش هم صحیح است ما بررسی کردیم سندش مشکلی دیگر چ با وجود این سخن، است 

  :ندارد یا در جای دیگر دارد

 «لي أعلم أصحاب محمد بما أنزل علي محمدع»

 خواهید داشته باشند!از این بهتر می

 !دریا استگوید علم من در برابر علم علی ابن ابیطالب مثل یک قطره در برابر می« ابن عباس»

 المحيط البحر إلى المطر من هقطر كنسبة

 ،(هـ 533متوفاى) محمد بن محمد بن هللا هبة بن الدين عز ابوحامد المعتزلي، المدائني الحديدأبي إبن

 عيسى - العربية الكتب إحياء دار:  ناشر إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق ،38، ص3ج البالغة، نهج شرح

 .م 3853 وشركاه، الحلبي البابي

 :گویدمی«  ابن مسعودعبدهللا» 

 «علی ابن ابیطالب اعلُم الناس بالسنه»



 :گویندشان میهمه ،آن ده پانزده نفری که از پیغمبر باالی هزار تا روایت دارند است، دیگر

 «ابیطالب اکثُر الناس علمًا علی ابن ؛اعلم الناس بالسنه» 

 است! بوده 

  :پیغمبر فرموده گوییمصحابه می همین ما به 

 «تارك فیكم الثقلین كتاب هللا وسنتی»

 تر!!از این واضح ،برویدسراغ علی د نگویخواهیم سنت را بگیریم چه کار کنیم؟ میمی !صحابه انآقای

 «والسالم علیکم ورحمة هللا»


