
 

 دانستند؟نمی را شرعی احکام از برخی السالم علیه علی امام آیا

 

 توضیح سؤال:

امبر یدانست و از پیرا نم یمثل حکم مذ یاز احکام شرع یه السالم برخین علیرالمؤمنیا امیآ

 د؟یپرسیه و آله و سلم میهللا عل یصل

 پاسخ:

ن یبر ا یآمده است، سع یعه و سنیمنابع ش یات که در برخیروا یبا استناد به بعض یاعده

 یگر خلفاین کار دیبا ا یر سؤال ببرند و به نوعیه السالم را زین علیرالمؤمنیام یگاه علمیدارند که جا

ه ین علیرالمؤمنیند امیگویر کنند و مینبودند تطه یگاهیچ جایه یدارا یاهل سنت را که از نظر علم

کرد؛ در یه و آله سؤال میهللا عل یامبر صلیدانست و از پیرا نم یاحکام مانند حکم مذ یالسالم برخ

 د گفت:ین افراد بایاپاسخ به 

 :اوال: اين روايت در منابع اهل سنت مثل صحیح بخاري آمده است

 ِ اءا َفاْسَتْحیَْیُت أَْن أَْسأََل َرُسوَل َّللاَّ ِد بن اْلَحَنِفیَِّة قال قال َعلِيٌّ كنت َرُجًلا َمذَّ عن ُمَحمَّ

لَُه فقال فیه اْلُوُضوُء َوَرَواُه ُشْعبَُة عن صلى هللا علیه وسلم َفأََمْرُت اْلِمْقَداَد بن اْْلَْسَوِد َفَسأَ 

 اْْلَْعَمشِ 

ا کردم یشدم( حیم یار مذیمذاء بودم )بس یگفت: من مرد یه گفت: پدرم علیمحمد بن حنف

امبر ین مسئله را از پیامبر سؤال کنم، به مقداد بن اسود دستور دادم که این رابطه از پین در ایکه ا

 .یرید بعد از آن وضو بگیباامبر فرمود: یسؤال کند، پ



 

البخاري الجعفي، ابوعبدهللا محمد بن إسماعیل ، 105و ص  77، ص 1صحیح البخاري ج 

بیروت، الطبعة: الثالثة،  -هـ(، تحقیق د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 256)متوفاى

1407 - 1987. 

يي كه مطابق با روايات اهل سنت است، از آنجا یت در منابع شیعه هم نقل شده ولین روایهم

اند: روايتي را كه موافق عامه باشد رها هم السالم فرمودهیبراي ما قابل قبول نیست؛ چرا كه ائمه عل

 د.یکن

ع شده بود و امیر مؤمنان علیه السالم یشود كه حکم مسئله تشرا: از اين روايت ثابت نميیثان

ت مشخص ین روایايت نیز چنین مطلبي نیامده است؛ بلكه از ادانسته و در روحكم اين مسأله را نمي

نداشته  ین حکم آگاهیرا مقداد هم نسبت به ایشود که تا آن زمان اين حكم تشريع نشده بود زیم

ه و آله یهللا عل یدهد كه از رسول خدا صلاست؛ لذا امیر مؤمنان علیه السالم به مقداد دستور مي

به عنوان مشرّع و حاكم شرع، حكم را تشريع كند و ديگران هم آن را ياد شان یسؤال كند تا اين كه ا

 آله بوده است. ه ویهللا عل یبگیرند؛ چون تشريع احكام به دست رسول خدا صل

از منابع  یکیرا یه السالم ندارد؛ زین علیرالمؤمنیبا علم گسترده ام یچ منافاتیت هین روایثالثا: ا

آمده است که  یاریات بسیه و آله است و در روایهللا عل یامبر اکرم صلیهم السالم پیت علیعلم اهل ب

 د:یفرمایه السالم مین علیرالمؤمنیام

عن أبي جعفر علیه السًلم قال قال علي علیه السًلم علمني رسول هللا صلى هللا 

 علیه وآله ألف باب يفتح ألف باب

گر باز یم دادند که از آن هزار باب دیتعل ه و آله هزار باب از علم به منیهللا عل یرسول خدا صل

 .شد



 

ـ(، 381، الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسین )متوفاى179صفحه  2الخصال جلد  ه

 ش1362هـ ـ 1403تحقیق: علي أكبر الغفاري، ناشر: جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة ـ قم، 

 در منابع اهل سنت هم آمده است:

 سمعت رسول هللا يقول لعلي إن هللا أمرني أن أعلمكعن بريدة اْلسلمي قال 

فرمود: خداوند به یه السالم مین علیرالمؤمنیدم که به امیامبر شنید: از پیگویم یده اسلمیبر

 من دستور داده است تا به تو آموزش دهم.

ن ، الطبري، أبو جعفر محمد ب56، ص 29جامع البیان عن تأويل آي القرآن )تفسیر الطبري(، ج 

 هـ1405 –(، ناشر: دار الفكر، بیروت 310جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب )متوفاى

د دقت یهم السالم منافات داشته باشد بایت علیت با علم اهل بین روایکه ا یرابعا: در صورت

ه السالم نقل ین علیرالمؤمنیدر رابطه با علم ام یعه و سنیدر کتب ش یو متواتر یات قطعیکرد روا

 شود.یت از اعتبار خارج و کنار گذاشته مین روایت با آنان در تعارض است؛ لذا این روایاشده که 

 د:ییر مراجعه نماینک زینه به لین زمیدر ا

3850aj.com/persian/shownews.php?idnews=-https://www.valiasr 

رند؛ یگیه السالم مین علیرالمؤمنین اشکال را به امیون و اهل تسنن ایاز وهاب یخامسا: برخ

نمونه  یاهل سنت وجود دارد که برا ینه نسبت به خلفاین زمیدر ا یشتریار بیکه موارد بس یدر حال

 م:یپردازیبه چند مورد آن م

ح داده بودند ولي عمر نسبت یمر توضه و آله حكم تیمم را براي عیهللا عل یالف( رسول خدا صل

از او حكم تیمم را سؤال كرد گفت: من  یبه آن توجه نكرده و در زمان حكومتش وقتي شخص ديگر

 بازگرداند: یفه را به جویخل خوانم ؛ اما عمار آبروي رفتهیدا نکنم نماز نمیآب پ یوقت

https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5038


 

ِعْنَد ُعَمَر َفأَتَاُه َرُجٌل فقال يا أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن ُربََّما نَْمُكُث عن عبد الرحمن بن أبزي قال كنا 

ْهَرْيِن وال نَجُِد اْلَماَء فقال ُعَمُر أَمَّا أنا فإذا لم أَِجْد اْلَماَء لم أَُكْن ِْلَُصل َِي حتى أَِجدَ  ْهَر َوالشَّ  الشَّ

اُر بن يَاِسرٍ أَتَْذُكُر يا أَ 
َل اْلَماَء فقال َعمَّ ِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن َحْیُث ُكْنَت بَِمَكاِن َكَذا َوَكَذا َونَْحُن نَْرَعى اْْلِبِ

َرابِ َفأَتَْیَنا النبي صلى هللا علیه وسلم َفَضِحَك  ْغُت في التُّ مَّا أنا َفَتَمرَّ
َفَتْعلَُم أَنَّا أَْجَنْبَنا قال نعم أَ

ْیِه إلى اْلرض ثُمَّ نََفَخ فِیِهَما ثُمَّ َمَسَح َوْجَهُه َوبَْعَض فقال إن كان الصَِّعیُد لََكافِیَك َوَضَرَب بِكَ  فَّ

ْذُكْرُه قال ال َولَكِْن نَُول ِیكَ 
َ يا َعمَّاُر فقال يا أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن إن ِشْئَت لم أَ قِ َّللاَّ

من  ِذَراَعْیِه فقال اتَّ

 ذلك ما تََولَّْیتَ 

ا دو یک ما یاوقات  یآمد و گفت: گاه یم که مردیودد: نزد عمر بیگویم یعبد الرحمن بن أبز

دا نکنم نماز یآب پ یم؟ عمر گفت: من وقتید انجام دهیبا ین صورت چه کاریم در ایکنیدا نمیماه آب پ

م و یکه در فالن مکان بود یا به خاطر داریاسر گفت: عمر آیدا کنم، عمار بن ین که آب پیخوانم تا اینم

دم؛ یبه خاطر دارم، عمار گفت: من در خاک غلت یم، عمر گفت: آریآنجا جنب شدم و در یچراندیشتر م

عمار تقوا  یمم را به ما آموزش داد، عمر گفت: اید و تیم و حضرت خندیدیامبر رسیسپس به خدمت پ

 آورم.یاد شما نمین مسئله را به یگر اید دیخواهیشه کن، عمار گفت: اگر میپ

، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي الوفاة: 168، ص 1سنن النسائي )المجتبى(، ج 

، الطبعة : الثانیة ، تحقیق :  1986 - 1406 -حلب  -، دار النشر : مكتب المطبوعات اإلسالمیة  303

 عبدالفتاح أبو غدة

او  یه و آله برایهللا عل یامبر صلیرا که پ یت به صراحت آمده است که عمر حکمین روایدر ا

د و ین مسئله را نگویگر ایخواهد که دید از او میگویداند و بعد هم که عمار میه است نمح دادیتوض

 رد.یاد بگیانگار دوست ندارد که 



 

ب( خلیفه دوم قصد داشته است كه زني ديوانه را به خاطر اين كه باردار شده بوده، سنگسار 

وانه را یكند كه دو به او گوشزد ميكند؛ ولي علي بن أبي طالب )علیه السالم( جلوي او را مي گیرد 

 د مجازات کرد:ینبا

ِ حتي   اْلَقلََم ُرفَِع عن اْلَمْجُنوِن حتي يُِفیَق َو َعْن الصَّبِي 
َما َعلِْمَت أَنَّ

و قال َعلِيٌّ لُِعَمَر أَ

 يُْدرَِك َو َعْن النَّائِِم حتي يَْسَتْیِقظَ 

زماني كه به هوش آيد و كودك تا  علي به عمر گفت: آيا نمي دانستي كه شخص ديوانه تا

 زماني كه بالغ شود و خواب تا زماني كه بیدار شود تكلیف ندارند.

ـ(، 256البخاري الجعفي، ابوعبدهللا محمد بن إسماعیل )متوفاى، 2499، ص6جصحیح البخاري  ه

 .1987 - 1407بیروت، الطبعة: الثالثة،  -تحقیق د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 

 ن شکل آمده است:یداود به ا یت به صورت مفصل در سنن ابین روایهم

ا َفأََمَر بها ُعَمُر أَْن  نَاسا
ُ
تَِي ُعَمُر بَِمْجُنونٍَة قد َزنَْت َفاْسَتَشاَر فیها أ

ُ
عن بن َعبَّاسٍ قال أ

ِ علیه فقال ما  ِ بن أبي طَالِبٍ رِْضَواُن َّللاَّ ُن هذه قالوا َمْجُنونَُة تُْرَجَم فمر بها علي َعلِي 
ْ
َشأ

َما بَنِي ُفًَلٍن َزنَْت َفأََمَر بها ُعَمُر أَْن تُْرَجَم قال فقال اْرِجُعوا بها ثُمَّ أَتَاُه فقال يا أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن أَ 

 َوَعْن النَّائِِم حتي
يَْسَتْیِقظَ َو َعْن  َعلِْمَت أَنَّ اْلَقلََم قد ُرفَِع عن ثًََلثٍَة عن اْلَمْجُنوِن حتي يَْبَرأَ

ِ حتي يَْعِقَل قال بَلَي قال فما بَاُل هذه تُْرَجُم قال اَل َشْيَء قال َفأَْرِسْلَها قال َفأَْرَسلََها  الصَّبِي 

 قال َفَجَعَل يَُكب ِرُ 

از ابن عباس روايت شده است كه زني ديوانه را كه زنا كرده بود، به نزد عمر آوردند؛ وي در مورد 

ديگران مشورت كرد؛ و سپس دستور داد تا آن زن را سنگسار كنند. علي بن ابي طالب از آنجا آن زن با 

مي گذشت؛ پس فرمود: اين زن را چه شده است؟ پاسخ دادند: اين زن، ديوانه اي است از بني فالن 



 

نزد  كه زنا كرده است و عمر نیز دستور سنگسار وي را داده است فرمود: او را بازگردانید و سپس به

عمر آمده و گفت: آيا نمي دانستي كه شخص ديوانه تا زماني كه به هوش آيد و كودك تا زماني كه 

بالغ شود و خواب رفته تا زماني كه بیدار شود تكلیف ندارند ؟ پاسخ داد: بلي مي دانستم! فرمود: پس 

ن؛ عمر نیز دستور براي چه اين زن بايد سنگسار شود؟ عمر گفت: براي هیچ! فرمود: او را بازگردا

 بازگرداند او را داد و سپس شروع به تكبیر گفتن كرد!

، السجستاني األزدي، ابوداود سلیمان بن األشعث )متوفاى 140، ص4جسنن أبي داود 

 هـ(، تحقیق: محمد محیي الدين عبد الحمید، ناشر: دار الفكر.275

هـ(، تحقیق حبیب 211وفاى، الصنعاني، ابوبكر عبد الرزاق بن همام )مت80، ص7جالمصنف 

 هـ.1403بیروت، الطبعة: الثانیة،  -الرحمن األعظمي، ناشر: المكتب اإلسالمي 

هـ(، تحقیق د. 241، الشیباني، ابوعبد هللا أحمد بن حنبل )متوفاى707، ص2جفضائل الصحابة 

 م.1983 –هـ 1403بیروت، الطبعة: األولى،  -وصي هللا محمد عباس، ناشر: مؤسسة الرسالة 

هـ(، ناشر: 241، الشیباني، ابوعبد هللا أحمد بن حنبل )متوفاى140، ص1جمسند أحمد بن حنبل 

 مصر. –مؤسسة قرطبة 

 د:یر مراجعه کنینک زیبه ل یفه دوم نسبت به احکام اسالمیخل یهاشتر از جهالتیاطالع ب یبرا

https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=#8268_Toc437086179 

 دید باشیموفق و مؤ

 گروه پاسخ به شبهات

 ف(یفرجه الشر یعصر )عجل هللا تعال یحضرت ول یقاتیمؤسسه تحق
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