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 چکیده
تاه ایشان در طول عمر کوقبل از شهادت وجود مقدس و منور صدیقه کربی سالم اهلل علیها و قضایای اتفاق افتاده 

رسارس برکت ایشان، از طرفی سندی بر مظلومیت و حقانیت امامت بوده و از طرفی دیگر سندی است بر بطالن و 

وقایع  سنت بسیار در تالش بودند تا اتفاقات واهلاز مهنی جهت است که علامی  ظلامنیت مکتب سقیفه و تابعینشان.

 مربوط به قبل از شهادت آن حرضت را خمفی نگه داشته و انکار نامیند.

یه وسلم فاطمة بنت النبي صىل اهلل عل»ت که در کتاب خود با عنوان اس« ابراهیم بن عبداهلل املدهیش»از مجله این افراد 

واقعه هجوم ابوبکر به خانه صدیقه کربی سالم اهلل علیها را ای ضمن مسأله« عنهاسريهتا فضائلها مسندها ريض اهلل 

او برای اثبات این ادعای خود حدیثی که متضمن ذکر این واقعه بوده را ذکر  دروغ و از افرتائات شیعه دانسته است.

ند دانسته است و در انتها به در س« علوان بن داوود»و حکم به موضوع بودن آن کرده و دلیل این حکم خود را وجود 

 ذکر اشکاالت داللی ای که ابن تیمیه بر حدیث علوان وارد کرده پرداخته است.

ضیاء « تارهاالحادیث املخ»توثیق قطعی علوان نزد حممد بن حبان و نقل حدیث در کتاب  این نوشتار با اثبات از این رو

« مضطرب احلدیث»بودن، « منکر احلدیث»بر علوان از مجله های وارد شده متامی جرحنقد و بررسی الدین مقدسی و 

به طور تفصیلی و با استفاده از معتربترین « نقل از ابن دأب وضاع و جاعل»بودن و « متفرد در نقل حدیث»بودن، 

ه پنج مطلب مردود و یمیه را ضمن ارائسنت، به اشکاالت سندی پاسخ داده و اشکاالت داللی ابن تمنابع اهل

 دانسته است. خمدوش

 امید است که مورد رضایت حرضت صدیقه کربی سالم اهلل علیها واقع شود.

 

 

، تیمیه ، ابنتوثیق ابن حبانمضطرب احلدیث، منکر احلدیث، األحادیث املختاره، علوان بن داوود،  کلیدواژگان:

 هجوم به بیت وحی
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 مقدمه
ورد مو این امر  ،کردخواهد  هدفی برای آفرینش هدایت به وجودانسان را  ،جهان بینی توحیدی نسبت به عامل اطراف

 1شود هدف را منحرص در عبادترت وقتی به دین اسالم نگریسته میاندکی دقیق اتفاق مهه ادیان توحیدی است.

 رفت و شناخت به تواتراین مع خداوند متعال دانسته است که به اذعان هر عقلی عبادت متفرع بر معرفت است.

متجلی است که جبهه حق و نورانیت در عامل  «ذوی القربی»و « اولی األمر»و  «باب مدینة العلم»در  2روایات فریقنی

در مقابل مهواره جبهه ظلمت و باطل فعال بوده و سعی در گسرتش جهل و نادانی و گمراهی  آفرینش خواهند بود.

 و اجیاد مکاتب معرفتی جعلی داشته است.

واقعه عظیم غدیر بوده که جبهه باطل به اندازه ای هدایت در طول تاریخ، نورافشانی هاز مهمرتین جلوه گری و 

 یکی از بزرگرتین خباثت ها و جنایات طول در خاموشی آن داشته است. ن جمبور به اجیاد خباثت های بسیارعظمت آ

نقشه ها از  وحشیانه ترینتاریخ برشیت ترور فیزیکی و حذف اولنی و اصلی ترین مدافع غدیر بوده است که در طی 

 سوی مکتب ظلامنی سقیفه صورت پذیرفته است.

از ابعاد بسیار خمتلفی قابل بررسی است که دو بعد که در قالب هجوم به بیت وحی صورت گرفت، جنایت مذکور 

 مورد امهیت این مقاله خواهد بود. آن

                                                           
  (56:  45سوره جاثیه )« جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت کردن». وما خلقت اجلن واإلنس إال لیعبدون   1

لکریم بن عبید اهللّ احّدثنا أيب ريض اهللّ عنه قال حّدثنا أمحد بن إدریس عن احلسنی بن عبید اهللّ عن احلسن بن عيّل بن أيب عثامن عن عبد .    2

ل اهللّ بأيب فقال له رجل یا ابن رسو... عىل أصحابه  لیهامالسالمقال: خرج احلسنی بن عيّل ع السالملیهعن سلمة بن عطاء عن أيب عبد اهللّ ع

 (9/ 1)علل الرشایع:  أنت و أّمي فام معرفة اهللّ قال معرفة أهل کّل زمان إمامهم اّلذي جیب علیهم طاعته.

السالم به سوی یارانشان رفتند ... که مردی از ایشان پرسید: ای پرس رسول خدا السالم نقل فرمودند: امام حسنی علیهم صادق علیهاما

پدر و مادرم به فدای شام، معرفت خدا چیست؟ حرضت فرمودند: معرفت مردم هر عرصی امام زمانشان را که اطاعتش بر آنان واجب 

 است.

 مات من»: یقول وسّلم علیه اهلل صىّل  النّبّي  سمعت: قال عمر ابن عن ، أسلم بن زیدن مصعب ، عن ب خارجة حّدثنا: قال ، داود أبوحّدثنا 

 (2025شامره   425/  3: مسند أيب داود الطیاليس« )جاهلّیة میتة مات إمام بغري

 فرمودند: هرکسی بمريد در حالیکه امامی نداشته باشد به مرگکه میابن عمر نقل کرده که از پیامرب اکرم صلی اهلل علیه وآله زیاد شنیدم 

 جاهلیت از دنیا رفته است.
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اهلل علیه وآله چند ماه هر روز در مقابل آن آیه  بعد اول از حیث هجوم و هتک حرمت به خانه ای که پیامرب اکرم صلی

دستور به بستن مهه درها به مسجد صورت گرفت مگر آن خانه که را قرائت می فرمودند، مهان خانه ای که  3تطهري

و از مهه مهمرت جسارت و به شهادت رساندن پاره تن پیامرب اکرم صلی اهلل علیه  مسجد باز ماند بهتنها دری بود که 

 ه و تنها یادگار ایشان است.وآل

بدی او اجیاد لکه ننگ  خود را وامدار اسالم معرفی کرده برمال شدن چهره ظلامنی مکتب سقیفه کهبعد دوم از حیث 

 بر دامان خالفت شیخنی و خمدوش کردن صالحیتشان در جهت تصدی منصب خالفت النبی صلی اهلل علیه واله.

ن جنایت اکتفا فقط به اجرای اینکته بسیار با امهیت و قابل تفکر برای اهل حتقیق آن است که مکتب ظلامنی سقیفه 

 سعی در خمفی نمودن آن داشته اند.ا سیاست های کتامن و انکار حقایق، ننموده و در طول تاریخ ب

حی احت دست به انکار حقیقت هجوم به بیت واز مجله پريوان این مکتب که در این راستا قلم به دست گرفته و با وق

بستان عراز علامی معارص  إبراهیم بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املدهیششده و هتمت هایی را به شیعه روانه ساخته، 

 حممد بن سعود ریاض است.سعودی و استاد دانشگاه 

در هفت جملد  «ريض اهلل عنها فضائلها، مسندهافاطمة بنت النبي صىل اهلل علیه وسلم سريهتا، »وی کتابی با عنوان 

را مطرح کرده و « 4هل کشف أبو بکر بیت فاطمة ريض اهلل عنهام»ای حتت عنوان مسألهدر جملد چهارم آن که نوشته 

 یهای صورت پذیرفته در کتب دیگر علامبررسیبا  است. یفه اول را به بیت وحی زیر سؤال بردهمسأله هجوم خل

طلب اما م ،رخی از کتب بودهبد بحث در مذکور مور لهأمسکه اینچننی دریافت شد  ،تا معارصین ءاهل سنت از قدما

وجود ندارد و او در این کتاب این مساله را به طور کامل و  ،چه املدهیش در این کتاب ذکر کرده آنغري از ای و نکته

 مع مورد بررسی قرار داده است.جا

ادعاهای ابراهیم املدهیش را در مسأله فوق ذکر و به نقد و بررسی آن بپردازد و  از این رو نوشتار حارض سعی داشته

 السالم را به اثبات رساند.بیت علیهمحقیقت هتک حرمت و جسارت خلیفه اول به بیت وحی و مظلومیت اهل

                                                           
؛ )مهانا خداوند اراده نموده که هرگونه پلیدی و زشتی را از شام اهل (انام یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهريا. )  3

 (33: 33چنان که شایسته است، پاک و مطهر قرار دهد(؛ )سوره احزاب بیت دور نامید و شام را به طور کامل و 

 437/  4 :. فاطمة بنت النبي صىل اهلل علیه وسلم سريهتا فضائلها مسندها ريض اهلل عنها  4
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و حکم به موضوع بودن آن توسط ابراهیم  معجم الکبیر طبرانیالحدیث از کتاب متن نقل  

 المدیهش
دن نقل کرده است و در انتها حکم به موضوع بو الکبرياملعجم  نویسنده برای مدعای خود حدیثی را به لفظ طربانی در

 آن داده است.

 به رشح ذیل است: ی که به آن استناد کردهمتن حدیث

ن عبد الّرمحن عن محید بحّدثنا أبو الّزنباع روح بن الفرج املرصّي، ثنا سعید بن عفري، حّدثني علوان بن داود البجيّل، 

بن محید بن عبد الّرمحن بن عوف، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبد الّرمحن بن عوف، عن أبیه، قال: دخلت عىل 

 أعوده يف مرضه الذي تويف فیه، فسلمت علیه، وسألته: کیف أصبحت؟ -ريض اهلل عنه  -أيب بکر 

أما إين عىل ما ترى وجع، وجعلتم يل شغال مع وجعي، جعلت »ال: فاستوى جالسا، فقلت: أصبحت بحمد اهلل بارئا، فق

 لکم عهدا من بعدي، واخرتت لکم خريکم يف نفيس؛ فکلکم ورم لذلك أنفه؛ رجاء أن یکون األمر له.

ورأیت الدنیا قد أقبلت وملا تقبل وهي جائیة، وستنجدون بیوتکم بستور احلریر، ونضائد الدیباج ، وتأملون ضجائع 

اآلذري  ، کأن أحدکم عىل حسك السعدان ، وواهلل ألن یقدم أحدکم فیرضب عنقه ـ يف غري حد ــ؛ خري له من الصوف 

 «.أن یسیح  يف غمرة الدنیا

 أما إين ال آسى عىل يشء، إال عىل ثالث فعلتهن، وددت أين مل أفعلهن.»ثم قال: 

 وثالث مل أفعلهن وددت أين فعلتهن

 عنهن. -صىل اهلل علیه وسلم  - وثالث وددت أين سألت رسول اهلل

 فأما الثالث الاليت وددت أين مل أفعلهن:

 فوددت أين مل أکن کشفت بیت فاطمة وترکته، وإن أغلق عىل احلرب.

ووددت أين یوم سقیفة بني ساعدة کنت قذفت األمر يف عنق أحد الرجلنی: أيب عبیدة أو عمر، فکان أمري املؤمننی، 

 وکنت وزیرا.
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حیث کنت وجهت خالد بن الولید إىل أهل الردة، أقمت بذي القصة، فإن ظفر املسلمون ظفروا، وإال کنت ووددت أين 

 ردءا أو مددا.

وأما الاليت وددت أين فعلتها: فوددت أين یوم أتیت باألشعث أسريا؛ رضبت عنقه، فإنه خيیل إيل أنه لن یکون رشا إال 

 طار إلیه.

 مي، مل أکن أحرقه، وقتلته رسحيا ، أو أطلقته نجیحا.ووددت أين یوم أتیت بالفجاءة السل

ووددت أين حیث وجهت خالد بن الولید إىل الشام؛ وجهت عمر إىل العراق، فأکون قد بسطت یدي یمیني وشاميل يف 

 .-عز وجل  -سبیل اهلل 

هذا األمر؟  ت سألته فیمنعنهن، فوددت أين کن -صىل اهلل علیه وسلم  -وأما الثالث الاليت وددت أين سألت رسول اهلل 

 فال ینازعه أهله.

 ووددت أين کنت سألته: هل لألنصار يف هذا األمر سبب؟

 .5«ووددت أين سألته: عن العمة وبنت األخ؟ فإن يف نفيس منهام حاجة

 وعبدالرمحن بن عوف نقل کرده که برای عیادت در مهان بیامری که بعد آن فوت کرد، نزد ابوبکر رفتم و سالم کرده 

 احوال او را پرسیدم.

یم است و بینی که حال من خیلی وخمی م احلمدهلل امروز هبرت هستى. ابوبکر گفت:گفت او بلند شد و نشست. و به او

 ای برای من اجیاد کردید!با این وجود درگريی و دغدغه

ما مهه شام ابه تشخیص خودم، برایتان انتخاب کردم. برای شام عهد و پیامنی بعد از خودم قرار دادم و هبرتین شام را 

 استنکاف کرده و منزجر شدید به امید این که خالفت من به شام برسد.

                                                           
 43 شامره  62 /1 ی:املعجم الکبري للطربان.   5
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، به زودی خانه هایتان را خواهد آمد یزودبه یول امده،یآورده است؛ هر چند که هنوز ن یبه شام رو ایکه دن 6دینیبیم

پوشانید در حالیکه از زیراندازهای پشمنی رنج می برید گویی که روی زینتی میهای های ابریشمی و بالشتبا پرده

ایستادید. به خدا قسم اگر یکی از شام به نا حق گردنش زده شود هبرت از این است که در دنیا به دنبال  7خار سعدان

 خوشی هایش قدم بردارید.

اشتم انجام دهم ولی مرتکب شدم. و سه کار که خورم مگر بر سه کار که دوست ندسپس گفت: من هیچ تأسفی نمی

دوست داشتم انجام بدهم ولی انجام ندادم و سه سؤالی که دوست داشتم از پیامرب صلی اهلل علیه وآله بپرسم ولی 

 نپرسیدم.

 دهم:نداشتم انجام اما آن سه کاری که دوست 

 جنگ ىاکردم هرچند آن خانه را برنمی جسارتبرده و دوست داشتم به خانه فاطمه زهرا سالم اهلل علیها هجوم نمی

 بسته بودند.با من 

 دم.شسپاردم و خودم وزیر او میدوست داشتم روز سقیفه بنی ساعده امرياملؤمنینی را به ابوعبیده یا عمر می

 وزرياگر مسلامنان پ که ماندمیم صهالق یفرستادم، خود در ذ مرتدین یرا به سو دیخالد بن ول یدوست داشتم وقت

 کردم.یم یبانیپشتایشان را  ای رفتهآنان  یاریبه  خوردند،یاگر شکست م لیو هیچکه  شدندیم

شاهد ادعای شیعه بر اعرتاف به هجوم به بیت وحی و هتک حرمت و جسارت به وجود مطهر بضعة النبی حرضت 

ه او را اطمه هجوم نمی بردم و خانصدیقه اطهر سالم اهلل علیها است قسمتی است که ابوبکر گوید ای کاش به بیت ف

 کشف نمی کردم.

                                                           
ت که با سیاق عبارت بیشرت سازگار است، از این رو ترمجه با صیغه آمده اس« رأیتم»، واژه «رأیت»های متعددی به جای واژه . در نسخه  6

 خماطب صورت گرفته است.

 . گیاهى است داراى خار رس تیز  7
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 نقد ادعای موضوع بودن حدیث
ه این سنت کقبل از ورود به نقد ادعای موضوع بودن از سوی املدهیش، به طور کلی باید گفته شود، علامیی از اهل

 های ذیل با آن تعامل نمودند:حدیث را نقل کردند، به شیوه

در ق(  643)متوفی اند، از مجله ضیاء الدین مقدسی کرده و آن را معترب دانستهای این حدیث را نقل عده .1

که حکم به حسن بودن حدیث کرده است و در ادامه به طور تفصیلی مورد « 8األحادیث املختاره»کتاب 

 بررسی قرار خواهد گرفت.

ود به دو دسته تقسیم ای این حدیث را نقل کرده اما نسبت به موضوع بودن آن متذکر نشدند، که خعده .2

 خواهند شد:

 اند و هیچ حکمی نسبت به آن ننمودند، از مجله طربانیآن دسته که به طور مطلق حدیث را نقل کرده –الف 

 که املدهیش هم با لفظ او حدیث را نقل کرده است.« 9املعجم الکبري»در  ق(  360)متوفی 

ن احلسأبو، از مجله انداز راویان در سند کرده حکم به تضعیف یکیآن دسته که بعد از نقل حدیث،  –ب 

 وفیه علوان بن داوود البجيل»که حکم کرده  «10جممع الزوائد ومنبع الفوائد»در کتاب  (ق 807 متوفیاهلیثمي )

 «وهو ضعیف وهذا األثر مما أنکر علیه

 و بسیار جالب اندنکردهاز این رو واضح و روشن است که هیچ یک از ناقلنی این حدیث حکم به موضوع بودن آن 

ار را مد نظر قرراویان  بلکه تنها تضعیف یکی از ،است که هیچ یک حتی حکم به ضعف خود حدیث هم ننمودند

و بر هر اهل علمی واضح و روشن است که تضعیف سند یک حدیث مالزمه با حکم به ضعف خود آن  .اندداده

حکم به  ،«املعجم الکبري»با لفظ طربانی در  ش بعد از نقل حدیثمهانطور که گفته شد ابراهیم املدهیو  حدیث ندارد.

ر کتابی در نزد علامی اهل سنت و حال اینکه نقل حدیث موضوع بدون ذکر موضوع بودن دموضوع بودن آن کرده 

                                                           
 12/  91 – 88/  1: األحادیث املختارة أو املستخرج من األحادیث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحیحیهام.   8

 43 شامره 62 / 1ی: املعجم الکبري للطربان.   9

 9030شامره  202/  5:  جممع الزوائد ومنبع الفوائد.   10
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خواهد بود و حال اینکه طربانی  دروغگو بودن و جاعل بودن صاحب کتاب و جرحی شدید برای ویبر  داللت دارد

 گونه نیست.این

 ابن عثیمنی شیخ و استاد ابراهیم مدهیش در کتاب مصطلح احلدیث درباره حدیث موضوع اینگونه نوشته:

حدیث موضوع حدیثی است که بر پیامرب اکرم صلی اهلل علیه وآله دروغ بسته باشد که چننی حدیثی قطعا مردود بوده 

زیرا که مسلم در صحیح خود از پیامرب اکرم صلی  11ندو هیچ شخصی حق ندارد بدون ذکر موضوع بودن آن را نقل ک

 اهلل علیه وآله روایت نقل کرده که فرمودند:

 "12ي بحدیث یرى أنه کذب فهو أحد الکاذبنیث عنّ من حدّ "

 هرکسی از من حدیثی نقل کند که معتقد به دروغ بودنش باشد خود آن شخص یکی از دروغگویان است.

 

 سنتاهلاعتبار طبرانی نزد علمای 
-و ابن عقده درباره طربانی می ذکر کردهبا جتلیل  از طربانی خود 13در کتاب ثقاتالیست که ابن قطلوبغاء این در ح

 نویسد:

 ؛14ما أعلمني رأیت أحدا أعرف باحلدیث، وال أحفظ لألسانید من الطرباين

 ندارم.تر از طربانی رساغ هیچ احدی را نسبت به احادیث و حفظ اسانید آن متخصص

                                                           
 . املوضوع:احلدیث املکذوب عىل النبي صىّل اهلل علیه وسّلم. وهو املردود، وال جیوز ذکره إال مقرونا ببیان وضعه؛ للتحذیر منه  11

 22 :مصطلح احلدیث

باب وجوب الروایة عن الثقات وترك الکذابنی والتحذیر من الکذب عىل رسول اهلل صىل اهلل  -1، "صحیحه". رواه مسلم يف مقدمة   12

 علیه وسلم. )بدون رقم( من حدیث سمرة بن جندب، واملغرية بن شعبة.

 .. سلیامن بن أمحد بن أیوب أبو القاسم الّلخمي الطرباين احلافظ، الثبت، املعّمر  13

 90 / 5 :الثقات ممن مل یقع يف الکتب الستة

 90 / 5 :الثقات ممن مل یقع يف الکتب الستة.   14
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آید، در سري أعالم النبالء حکم به وثاقت طربانی سنت به شامر میذهبی هم که از ائمه جرح و تعدیل در میان اهل

 کرده و نوشته:

هو: اإلمام، احلافظ، الّثقة، الّرّحال، اجلّوال، حمّدث اإلسالم، علم ن بن أمحد بن أّیوب الّطربايّن أبو القاسم سلیام

 .15سم سلیامن بن أمحد بن أّیوب بن مطرّي الّلخمّي، الّشامّي، الّطربايّن، صاحب املعاجم الثاّلثةاملعّمرین، أبو القا

 

 اعتبار کتاب المعجم الکبیر
 هم باید خطاب به ابراهیم املدهیش گفته شود اعتبار و شهرت آن بر کسی پوشیده نیستعجم الکبري املنسبت به کتاب 

 اما برای تثبیت مطلب عرض می شود:

الکبري طربانی ارجاع داده  معجاملمورد به کتاب  6ه در کتاب السنة خود بیش از  287متوفی  بن ابی عاصم شیبانیا

ه ها اشاراز آن مورد به سه سنت این موارد را تائید کرده است.است و نارص البانی امام املحدثنی عرص حارض اهل

 شود:می

 بن أمحد بن اهلل عبد حدثنا: 3/209/1 "الکبري املعجم"الطرباين يف وهناك وجه آخر مل یذکره احلاکم قال  .1

بن سلیامن عن مرزوق موىل آل طلحة عن عمرو بن دینار دون  معتمر ثنا املقّدمّي  بکر أيب بن حمّمد حدثني حنبل

 16ثقات رجاله صحیح إسناد وهذا قلت. " … فعلیکم هکذا"قوله: 

أبو عوانة عن سامك عن عکرمة عن ابن عّباس عن النّبّي صىّل اهللّ علیه وسّلم ثنا ابن حساب وأبو کامل قاال ثنا  .2

واحلدیث  إسناده حسن وهو عىل رشط مسلم ويف سامك کالم یسري. ."ال عدوى وال صفر وال هامة" قال:

 من 3/134/2 "الکبري املعجم" يف والطرباين 1/328 وأمحد 4/73 "اآلثار مشکل"أخرجه الطحاوي يف 

 .17به عوانة أيب عن أخرى طریق

                                                           
 119 / 16 :. سري اعالم النبالء  15

 40 /1 :. السنة البن أيب عاصم ومعها ظالل اجلنة لأللباين  16

 122/ 1. مهان:   17
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ثنا أبو بکر بن أيب شیبة ثنا إسحاق بن سلیامن الّرازّي عن أيب سنان عن وهب بن خالد احلمريّي عن ابن الّدیلمّي  .3

 تعاىل عذب لو أّن اهللّ" قال لقیت زید ابن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول اهللّ صىّل اهللّ علیه وسّلم یقول:

م وهو غري ظامل هلم ولو رمحهم کانت رمحته خريا هلم من أعامهلم ولو کان لرجل أهل سمواته وأرضیه لعّذهب

أحد أو مثل أحد ذهبا ینفقه يف سبیل اهللّ ال یقبله اهللّ عّز وجّل منه حّتى یؤمن بالقدر خريه ورّشه ویعلم أّن ما 

  ."ت النارأصابه مل یکن لیخطئه وما أخطأه مل یکن لیصیبه وإّنك إن مّت عىل غري هذا أدخل

ثنا إسحاق  5/185وأبو سنان هو سعید بن سنان الربمجي واحلدیث أخرجه أمحد  إسناده صحیح ورجاله ثقات

 اهلل وعبد کعب بن أيب عن عیفض بسند 3/83/2 "الکبري املعجم"وأخرجه الطرباين يف ...  بن سلیامن به

رواه  من طریق أخرى وقال: 7/198 "املجمع"یثمي يف اهل أورده لکن: حصنی بن وعمران مسعود ابن

 .18الطرباين بإسنادین ورجال هذه الطریق ثقات

طربانی  «املعجم الکبري»احادیث بسیاری را از « سلسلة األحادیث الصحیحة»در کتاب معروف  نارص الدین البانی

ش، طربانی در کتابو اسناد آن نموده که نقل این تعداد حدیث صحیح اإلسناد از راویان  نقل کرده و حکم به صحت

 ها اشاره شده است:ذیل به چند مورد از آن اعتبار بسیار ویژه کتاب مذکور را نامیان دارد.

 ."األذنان من الرأس  " .1

وابن عمرو، وابن عباس،  حدیث صحیح له طرق کثرية عن مجاعة من الصحابة منهم أبو أمامة، وأبو هریرة،

 3) " املعجم الکبري "رواه الطرباين يف ...  وعبد اهلل بن زید وعائشة، وأبو موسى، وأنس، وسمرة بن جندب،

 ابن حنبل، حدثني أيب أنبأنا وکیع عن ابن أيب ذئب عن قارظ بن شیبة به. : حدثنا عبد اهلل بن أمحد (1/  98/ 

 19قلت: وهذا سند صحیح ورجاله کلهم ثقات، وال أعلم له علة

 ."بنی صالة العشاء إىل صالة الفجر إن اهلل زادکم صالة وهي الوتر، فصلوها  " .2

من طریقنی عن ابن املبارك: أنبأنا  (1/  100/  1) الکبري املعجم "والطرباين يف ( 7/  6رواه اإلمام أمحد )

اجلیشاين أن عمرو بن العاص خطب الناس یوم اجلمعة، فقال: إن  سعید بن یزید حدثني ابن هبرية عن أيب متیم

املسجد إىل  متیم: فأخذ بیدي أبو ذر فسار يف قال أبو بي صىل اهلل علیه وسلم قال: فذکره.حدثني أن الن أبا برصة

                                                           
 100 - 99/  1. مهان:   18

 36شامره   87 – 81/ 1. سلسلة األحادیث الصحیحة:   19
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نا سمعته أ أنت سمعت رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم یقول ما قال عمرو؟ قال أبو برصة: أيب برصة فقال له:

 .20مسلم قلت: وهذا إسناد صحیح رجاله کلهم ثقات رجال من رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم.

دیدا، فإنه یستقبل طعاما ج من نيس أن یذکر اهلل يف أول طعامه فلیقل حنی یذکر: بسم اهلل يف أوله وآخره " .3

عمل  "موارد( وابن السني يف  - 1340) "صحیحه  "رواه ابن حبان يف  ."ویمنع اخلبیث ما کان یصیب منه 

بن خیاط حدثنا عمر بن  خلیفة عن (1/  74/  3) " الکبري املعجم " يف والطرباين( 453) "واللیلة  الیوم

أخربين القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود عن أبیه  عيل املقدمي قال: سمعت موسى اجلهني یقول:

 . 21قلت: وهذا سند صحیح، رجاله کلهم ثقات قال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم: فذکره. عن جده قال:

از دیگر علامیی است که در کتاب تاریخ دمشق خود حدیث غدیر خم را از طریق املعجم ق(  571)متوىف  ابن عساکر

 ارد.سنت به کتاب املعجم الکبري و اعتبار مسلم آن دالکبري طربانی نقل کرده است که این هم نشان از اعتناى علامء اهل

م علیه وسلم( من کنت مواله فعيل مواله الله عن عبد اهلل بن عیسى عن عطیة عن ابن عمر قال قال رسول اهلل )صىل اهلل

 سعید بن عيل نا الکبري املعجمنا سلیامن بن أمحد يف وال من وااله وعاد من عاداه أنبانا أبو سعد املطرز أنا أبو نعیم احلافظ 

رب عن ح ن بن صالح بن زریق العطار نا حممد بن عون أبو عون الزیادي ناحرب بن رشیح عن برش بناحلس نا الرازي

جریر بن عبد اهلل البجيل قال شهدنا املوسم يف حجة مع رسول اهلل )صىل اهلل علیه وسلم( وهي حجة الوداع فبلغنا مکانا 

یقال له غدیر خم فنادى الصالة جامعة فاجتمعنا املهاجرون واألنصار فقام رسول اهلل )صىل اهلل علیه وسلم( وسطنا 

نشهد أن ال إله إال اهلل قال ثم مه قالوا وأن حممدا عبده ورسوله قال فمن ولیکم قالوا فقال أهیا الناس بام تشهدون قالوا 

اهلل ورسوله موالنا قال فمن ولیکم ثم رضب بیده إىل عضد عيل فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعیه فقال من یکن اهلل 

حبه من الناس فکن له حبیبا ومن أبغضه ورسوله مواله فإن هذا مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه اللهم من أ

 22فکن له مبغضا

                                                           
 108شامره  221/ 1. مهان:   20

 198شامره    382/ 1. مهان:   21

 236 / 42 :. تاریخ دمشق البن عساکر  22
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 تهمت به شیعهطعن و  وارد نمودن
ابراهیم املدهیش با طعن زدن به شیعیان بیان کرده که این عادت و رویه شیعه است که به نقل اکاذیب و داستان های 

د که نشان در جهل و عدم شناختشان آورنسنت برای ادعاهای خود میاستناداتی از کتب اهلپردازد و غري واقعی می

 سنت دارد.ها در میان اهلنسبت به کتب و جایگاه ها و رتبه های آن

 او اینگونه گفته است:

ما أکثر ما تردد الرافضة وتنوح يف ذکر هذه القصة املکذوبة، وتفرتي منها عددا من االفرتاءات، هکذا دأهبم، 

مذکورة يف کتبکم أهل السنة يف الکتاب الفالين والفالين! ! فیذکرون لك وإذا بنی هلم کذب املروي، قالوا: هي 

 املوضوعات، أو من کتب األدب واملحارضات العربیة! ! کتب

 «ضعفاء»ابن عدي، و « کامل»فهم ال یعلمون فنون ومنازل کتب أهل السنة واجلامعة، وأن ذکر احلدیث يف 

 .23الذهبي مثال؛ دال عىل ضعفه وربام کذبه« زانمی»للبخاري، و « التاریخ الکبري»العقیيل، و 

 

 پاسخ به طعن المدیهش
هر شخص منصف و مطلعی از علوم حدیثی و تارخيی اما در پاسخ به این جزافه گویی های وی باید گفته شود که 

ل اکاذیب قاین علامی شیعه هستند که به نآیا اگر به کتب معترب فریقنی مراجعه نامید به خوبی در خواهد یافت که 

ذرانند؟! گها به پیامرب صلی اهلل علیه وآله روزگار میای که به نقل ارسائیلیات و منسوب دانستن آن اند یا عدهپرداخته

واقعه غرانیق که در تفسري طربی و سريه ابن اسحاق و ... نقل داستان هذیان گویی پیامرب صلی اهلل علیه وآله و  آیا

شأن حرضت و جایگاه عصمت واالی ایشان؛ از موارد نقل اکاذیب و افرتائات به شامر  شدند با وجود جاللت مقام و

شان صاحب ، به اینکه ایآید یا نقل فضائل و معجزات پیامرب اکرم صلی اهلل علیه وآله که در کتب شیعه مشحون است

                                                           
 437/  4 :فاطمة بنت النبي صىل اهلل علیه وسلم سريهتا فضائلها مسندها ريض اهلل عنها.   23
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ف بیان کننده اوصافی که خمالو هیچ حدیثی که  ؟!مقام شفاعت و مقام حممود وسبب آفرینش مهه عوامل هستند و...

 عصمت و جایگاه واالی ایشان باشد در منابع شیعی موجود نیست.

 

 سنت ندارند!شیعیان اطالعی از جایگاه کتب اهل
ه در پاسخ ند؛ کسنت ندارهای کتب اهلشیعیان اطالعی از جایگاه و رتبه اما مطلبی دیگر به شیعه نسبت داده شده که

 :باید گفته شود 

تدال از مجله میزان االع نوان اختصاص داشتن به ذکر احادیث ضعیف و کذب،برخی از کتبی که ذکر کرده به ع اوال

 ذهبی است که خود ذهبی در مقدمه کتاب نقل کرده است:

وفیه من تکلم فیه مع ثقته وجاللته بأدنى لنی، وبأقل جتریح، فلوال أن ابن عدي أو غريه من مؤلفي کتب اجلرح ذکروا 

الشخص ملا ذکرته لثقته، ومل أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذکر بتلینی ما يف کتب األئمة املذکورین، خوفا  ذلك

 ؛24من أن یتعقب عيّل، ال أين ذکرته لضعف فیه عندي

قط به فآیند و را ذکر کردم به عنوان جمروحنی در حالی که از ثقات و اجالء به شامر میراویان  در این کتاب برخی از

 ام.دلیل اینکه ابن عدی آن شخص را جرح کرده در کتاب میزان االعتدال مدخل داده

ای که در این کتاب مدخل داشته باشد و یا هر حدیثی که که از این عبارت وی روشن است اینگونه نیست هر روای

کم د چه برسد به اینکه حدر این کتاب ذکر شده باشد لزوما به ضعیف بودن وی و ضعیف بودن آن حدیث، حکم شو

به کذب بودن آن حدیث گردد؛ زیرا که چه بسا آن حدیث شواهد و متابعات داشته باشد و یا طرق دیگری در نقل آن 

 ت.و احادیث این کتاب نیسراویان  قائل به ضعف مههلزوما موجود باشد، بنابراین حتی ذهبی هم به اعرتاف خودش 

                                                           
 2 /1 :میزان اإلعتدال.   24
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کر احادیث ذبه عنوان کتب خمتص به حممد بن اسامعیل بخاری را « تاریخ الکبريلا»کتاب که مالحظه شد، و هم چننی 

این کتاب در هیچ جای آن خصوصا در بخش  25نه خود بخاری و نه حمققنی وحال اینکه معرفی کرده،و کذب ضعیف 

 ود کهباید گفته شو در مرحله بعد  بحثی به میان نیاوردند موضوع کتاب به عنوان نقل ضعیف و کذبمقدمه آن، از 

با کامل شگفتی و تعجب نزد که استاد بخاری است، ( ق 238اسحاق بن ابراهیم معروف به ابن راهویه )متوفی 

 26و از آن به بزرگی جتلیل کرده است. !تعبري سحر بودن کرده نسبت به کتاب تاریخ الکبري بخاریپادشاه، 

 اریخ الکبري گوید:( درباره کتاب تق 332و ابوالعباس ابن عقده )متوفی 

 ؛«27کتاب تاریخ حمّمد بن إسامعیل"عن لو أن رجال کتب ثالثنی ألف حدیث ملا استغنى »

 اگر کسی بخواهد سی هزار حدیث بنویسد قطعا برای این کار به کتاب تاریخ الکبري بخاری احتیاج خواهد داشت.

امر آمده لی برای متامی کتاب های بعدی خود به شبه عنوان یک منبع اص« التاریخ الکبري»و باید توجه داشت که کتاب 

 ( درباره آن گفته است:ق 378ابو امحد حاکم کبري )متوفی است و 

د بن إسامعیل، حذو القذة علم أنه منقول من کتاب حمم "األسامء والکنى"ومن تأمل کتاب مسلم بن احلجاج يف »

 ؛«28بالقذة

یابد که کامال از کتاب حممد بن اسامعیل بررسی نامید، در می مسلم بن حجاج را« األسامء والکنی»هرکسی کتاب 

 بخاری نسخه برداری شده است.

                                                           
بخاری توسط دو نارش به چاپ رسیده است: دائرة املعارف العثامنیة در حیدر آباد الدکن و النارش املتمیز « التاریخ الکبري». کتاب   25

للطباعة والنرش والتوزیع در ریاض عربستان. که نرش دائرة املعارف، کتاب را به دو نسخه که یکی به حتقیق معلمی یامنی است و دیگری 

 شی حممود خلیل، به چاپ رسانیده و نرش النارش املتمیز، کتاب را به حتقیق حممد الدباسی به چاپ رسانیده است.مهراه با حوا

ألول مرة مل یتاملك أن قام فدخل به عىل األمري عبد  "الّتاریخ"هـ( ملّا رأى  238. إن اإلمام إسحاق بن إبراهیم املعروف بابن راهویه )ت   26

 أهّیا األمري، أال أریك سحرا؟ !"اهللّ بن طاهر، فقال: 

 326/ 2: تاریخ بغداد

 326/ 2: تاریخ بغداد.   27

 10/ 1و النحال:  یمقدمة املحقق ت الدباس ،یللبخار ريالکب خی؛ التار 274/ 2األسامي والکنى: .   28
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این کالم حاکم کبري را شهادت و گواهی از او دانسته بر اینکه کتاب « التاریخ الکبري»و حممد دباسی حمقق کتاب 

 .29است بخاری نقل شده« التاریخ الکبري»مسلم بن حجاج از کتاب « األسامء والکنی»

تبی ذکر حدیث در کعبارت ابراهیم املدهیش خود نشان از عدم اطالع وی از مفاد کتبشان دارد زیرا که ادعا کرده  ثانیا

 راویان و میزان اإلعتدال و ... نشان از ضعف حدیث دارد؛ و حال اینکه این کتب متکفل احواالت« کامل»از مجله 

اللت بر ضعف آن حدیث نخواهد داشت؛ داز طرق حدیث، لزوما  راوی ضعیف در یکیاحادیث هستند و وجود یک 

و یا طرق دیگری برای آن مضمون حدیثی موجود باشد و هنایت برداشتی که از ذکر  متابعات و شواهدىزیرا چه بسا 

ری نه ام ذکور است به دلیل فالن راوی مورد نظرآن حدیث در چننی کتبی می توان داشت ضعف فقط آن طریق م

 بیشرت.

یراکه زو یا بر خالف موازین اخالقی در بحث پیش آمده است؛ دچار فراموشی افراطی است یا ابراهیم املدهیش  ثالثا

ز مجله االکبري طربانی نقل کرده و در ادامه عباراتش به بیش از ده ها منبع دیگر  معجاملخود او روایت را از کتاب 

ه کرده اشار ،که این روایت را نقل کردندیخ دمشق ابن عساکر و ... تارفتوح البلدان بالذری، زنجویه،  االموال ابن

ه قبل داشته باشند؛ و حال اینک به نقل احادیث ضعیف و کذبروند که اختصاص نمیکه هیچ کدام از کتبی به شامر 

نقل حدیث در دانند که و نمیشناسند سنت را نمیهای اهلها جایگاه کتابکه آن ، به شیعه اهتام زدهاز ذکر حدیث

 کتاب املعجم الکبري را در زمرهیا املدهیش  آقای. و باید گفت های فالن و فالن داللت بر ضعف حدیث داردکتب

ود را با ابتدای بحث خو یا اینکه  چیزی گفتههای ذکر شده دانسته که بعید است ویا اینکه فراموش کرده چه کتاب

 خالف اخالق است. مغالطات جهت تشویش ذهن خماطب آغاز کرده که

املستخرج من »یا مهان « األحادیث املختاره»باید گفته شود از مجله کتبی که به نقل این حدیث پرداخته کتاب رابعا 

حدیث  که است (643ضیاءالدین مقدسی )متوفی  «األحادیث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحیحیهام

                                                           
، إنام هو منقول عن "األسامء والکنى"سامه وهذه شهادة من اإلمام احلافظ أيب أمحد احلاکم أن کتاب اإلمام مسلم بن احلجاج، الذي .   29

 . "التاریخ الکبري"

 10/ 1: و النحال یمقدمة املحقق ت الدباس ،یللبخار ريالکب خیلتارا
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 نقل نموده است. 89صفحه در جملد اول  بوده، الکبري طربانیاملعجم  منقول ازکه مهنی عبارات و الفاظ  مذکور را به

 گريد.و این کتاب هم به هیچ عنوان در زمره کتبی که املدهیش ذکر کرد، قرار نمی

مهه  یمورد اعتنا یمقدس نیالد اءیکرده است و ض یمجع آور نیحیرا بر طبق رشط صح یثیکتاب احاد نیاحال 

 .علامست

بررسی اعتبار ضیاء الدین مقدسی و کتابش، متنی که او از این حدیث رشیف نقل کرده به طور خمترص در ذیل قبل از 

 تقدیم شده است:

مة بنت قیل له: أخربتکم فاط -قراءة ونحن نسمع بأصبهان  -أخربنا أبو الفخر أسعد بن سعید بن حممود األصبهاين 

ا أنا حممد بن عبد اهلل بن زید، أنا أبو القاسم سلیامن بن أمحد الطرباين، ثن -تسمع قراءة علیها وأنت  -عبد اهلل اجلوزدانیة 

أبو الزنباع روح بن الفرج املرصي، ثنا سعید بن عفري، حدثني علوان بن داود البجيل، عن محید بن عبد الرمحن بن محید 

ريض  -عىل أيب بکر  دخلت»بیه، قال: بن عبد الرمحن بن عوف، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبد الرمحن، عن أ

أعوده يف مرضه الذي تويف فیه، فسلمت علیه، وسألته: کیف أصبحت؟ فاستوى جالسا. فقلت: أصبحت  -اهلل عنه 

بحمد اهلل بارئا، فقال: أما إين عىل ما ترى وجع، وجعلتم يل شغال مع وجعي، جعلت لکم عهدا من بعدي، واخرتت 

ورم لذاك أنفه رجاء أن یکون األمر له، ورأیت الدنیا قد أقبلت وملا تقبل وهي جائیة، لکم خريکم يف نفيس فکلکم 

وستنجدون بیوتکم ستور احلریر ونضائد الدیباج، وتأملون ضجائع الصوف األذري، کأن أحدکم عىل حسك السعدان، 

يشء  ثم قال: أما إين ال آسى عىلوواهلل ألن یقدم أحدکم فترضب عنقه يف غري حد خري له من أن یسبح يف غمرة الدنیا، 

إال عىل ثالث فعلتهن وددت أين مل أفعلهن، وثالث مل أفعلهن وددت أين فعلتهن، وثالث وددت أين سألت رسول اهلل 

 عنهن. -صىل اهلل علیه وسلم  -

حلرب، وددت ا فأما الثالث الاليت وددت أين مل أفعلهن: فوددت أين مل أکن کشفت بیت فاطمة أو ترکته، وأن أغلق عيل

أين یوم سقیفة بني ساعدة کنت قذفت األمر يف عنق أحد الرجلنی: أبو عبیدة أو عمر، فکان أمري املؤمننی وکنت وزیرا. 

ووددت أين حیث کنت وجهت خالد بن الولید إىل أهل الردة أقمت بذي القصة، فإن ظفر املسلمون ظفروا، وإال کنت 

 .30احلدیث ردءا ومددا

                                                           
 12شامره  89 – 88/ 1. األحادیث املختارة:   30
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 ضیاء الدین مقدسیدرباره  سنتاهل نظر علماء
سنت به شامر می آید به حدی که تاج که از بزرگان جرح و تعدیل علامی اهلهـ(  748دین ذهبی )متوىف شمس ال

 دربارهابن حجر عسقالنی سخاوی شاگرد و  !31می گوید: حمدث العرصدر وصف او  (771)متوفی  الدین سبکی

 کار برده و بیان کرده که: بهاز سوی استادش تعبري شگرفی  فضل ذهبی،

 ؛32هو الغایة يف اإلتقان واإلصابة! بحیث إن شیخنا قد رشب ماء زمزم لنیل مرتبته والکیل بمعیار فطنته

و تا خداوند ا ذهبی در هنایت استواری و وثاقت است به حدی که استادم )ابن حجر عسقالنی( از آب زمزم نوشیده

 .نائل گرداندایگاه ذهبی را در حفظ و هوش و فطانت به رتبه و ج

زمزم  ماء»و ظاهرا این کالم سخاوی و نقل او از استادش به استناد کالم نبوی صلی اهلل علیه وآله است که فرمودند: 

)کنایه از اینکه هرکسی آب زمزم  .«34که به نیت آن نوشیده شده استاست  زمزم برای هر چیزیآب » ؛«33رشب له ملا

 را به هر نیتی بنوشد به آن خواهد رسید ان شاءاهلل(

 این چننی شخصیت بزرگ علمی درباره ضیاء الدین مقدسی می نویسد:

 «.35الّشیخ، اإلمام، احلافظ، القدوة، املحّقق، املجّود، احلّجة، بقّیة الّسلف»

علوم حدیث و جرح و تعدیل اینگونه شأن و جایگاه مقدسی در و  هاها و تصحیحنوشته در جای دیگری دربارهمهو و 

 .36در این شئون علمی، مرجعیت علمی داردمقدسی تعبري کرده که 

                                                           
 100 /9  :طبقات الشافعیة الکربى.   31

 203:  لسخاويل اإلعالن بالتوبیخ ملن ذم أهل التوریخ.   32

 14849شامره  140/ 23: مسند اإلمام أمحد بن حنبل.   33

هـ بفضل الذهبي وبراعته إىل درجة أنه رشب ماء زمزم سائال  852وبلغ اعرتاف حافظ عرصه اإلمام ابن حجر العسقالين املتوىف سنة .   34

  "ماء زمزم ملا رشب له  "اهلل أن یصل إىل مرتبة الذهبي يف احلفظ وفطنته استنادا إىل حدیث رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم 

 (53دمة/ مق :سري أعالم النبالء)

 126 /23 :. سري أعالم النبالء  35

 «ونسخ و صنف، و صحح ولنی، وجرح و عدل، وکان املرجوع إلیه فی هذا الشأن ». وقال أیضا:   36
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 از قول حافظ ابوحجاج مزی نقل کرده که:و مهچننی در کتاب تاریخ اإلسالم خود 

 ؛37مثله وقته يف یکن وملالشیخ الضیاء أعلم باحلدیث والرجال من احلافظ عبد الغني، 

الدین مقدسی در علم حدیث و رجال اعلم است از حافظ عبدالغنی و در عرص خودش هیچ نظري و مانندی  شیخ ضیاء

 نداشت.

 

 «االحادیث المختاره»سنت درباره کتاب نظر علمای اهل
 اینگونه گوید: األحادیث املختارةشمس الدین ذهبی درباره کتاب 

 ؛«38ما يف الصحیحنی یأن حيتج هبا سوهي األحادیث التي تصلح »

 احتجاج دارند.صالحیت که اند، ري احادیث موجود در صحیحنیکه غاحادیث این کتاب مهه 

 نویسد:سنت درباره این کتاب می( از دیگر بزرگان اهلهـ 902سخاوی )متوفی 

 ؛«39يف الصحیحنی أو أحدمها سیمن مظان الصحیح،  املختارة مما ل»

 یث کتاب االحادیث املختاره هستند.احادیثی که در مظان صحت قرار دارند احاداز مجله 

                                                           
 (133 /4 :احلفاظ تذکرة)

 474 /14 :تاریخ اإلسالم ت بشار.   37

    94 /2: يف تأریخ املدارسالدارس .   38

 37 /1 :ثیاملغ فتح.   39
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سنت با بیان اینکه حافظ ضیاء الدین مقدسی کتاب سیوطی از دیگر علامی بزرگ در عرصه های خمتلف علمی اهل

احادیث  که فقطته ضمنا خود را ملتزم دانسرا به عنوان منبعی برای احادیث صحیح نگاشته، « األحادیث املختاره»

 .40صحیح را در آن مجع آوری نامید

 اظهار نظر کرده، منشأ فکری سلفی گری واألحادیث املختارة  از مجله افراد دیگری که درباره جاللت و اعتبار کتاب

این کتاب از مقدسی را از نظر رتبه و جایگاه واالتر از کتاب حاکم  وهابیت شیخ اإلسالم ابن تیمیه حرانی است که

 .41شابوری دانسته استنی

 وی در جای دیگری اینگونه تعبري کرده است:

 هذا يف فکتابه احلاکم؛ تصحیح من خري -کذا- خمتاره يف املقديس الواحد عبد بن حممد اهلل عبد أيب احلافظ تصحیحبل 

 ؛42احلدیث یعرف من عند ریب بال احلاکم کتاب من خري الباب

شابوری هبرت از تصحیح حاکم نیاألحادیث املختارة  عبدالواحد مقدسی در کتابتصحیح حافظ ابوعبداهلل حممد بن 

است و کتاب وی هم از حیث تصحیحات و التزامات به نقل صحاح هبرت از کتاب حاکم خواهد بود و این مطلب بر 

 ه نیست.پوشید ،هر کسی که با علوم حدیث آشنایی داشته باشد

هایه خود بیان در کتاب البدایه و النحادیث املختاره را ابن کثري األو قریب به مهنی تعبري درباره جاللت و اعتبار کتاب 

 کرده که:

                                                           
األحادیث »احلافظ ضیاء الدین حممد بن عبد الواحد املقديس، مجع کتابا سامه  –أي ممن صنفوا يف الصحیح  –ومنهم ». و قال السیوطی:   40

 «التزم فیه الصحة « املختارة

 144 /1 ی:الراو بیتدر

املقديس فیام اختاره من األحادیث بن عبد الواحد  . وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة أیضا: وهذا احلدیث بام أخرجه احلافظ أبو عبد اهلل حممد  41

 احلاکمتصحیح اجلیاد الزائدة عىل ما يف الصحیحنی، وهو أعىل مرتبة من 

 (264 :اإلخنائیه أو الرد علی اإلخنائی ت العنزی)

 426/ 22جمموع الفتاوى: .   42
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 ؛43لو کمل« مستدرک احلاکم»وهو أجود من  ةیثیعلوم حد هیوکتاب املختارة و ف

 حاکم نیشابوری است.املستدرك  تر ازضیاء الدین مقدسی در علوم حدیث اجود و واالألحادیث املختارة اکتاب 

تاکنون با ارائه چهار دلیل، ادعای املدهیش در ابتدای بحثش در مسأله ششم را رد نموده و اکنون بعد از اثبات رساندن 

عیف بر نقل این حدیث در کتب خمتص احادیث ضبه وی نسبت به ادعای خود مبنی  ،اعتبار و جایگاه مقدسی و کتابش

شخصیت واالیی چون ضیاء الدین مقدسی که اعتبار و جاللت خود و کتابش از منظر علامی گفته شود  باید و کذب،

این  به حسن بودنخود حکم األحادیث املختارة بعد از نقل این حدیث در کتاب سنت سابقا ذکر گردید، بزرگ اهل

ث عتبار و قابل احتجاج بودن این حدیروایت نموده است و این خود یک اعرتاف از چننی عامل بزرگی است نسبت به ا

 و حجیت مفاد آن.

و نکته بسیار جالب در این زمینه آن است که خود ابراهیم املدهیش در کتابش به مسأله حکم به حسن بودن حدیث 

 توسط ضیاء الدین مقدسی اشاره کرده است در جایی که نوشته:

ثم قال الضیاء: )قلت: وهذا حدیث حسن « العلل»قطني من ( قول الدرا90/ 1« )املختارة»وذکر الضیاء املقديس يف 

 44(-صىل اهلل علیه وسلم  -عن أيب بکر إال أنه لیس فیه يشء من قول النبي 

حال چه اتفاقی رخ داده است که ابراهیم املدهیش از کنار این اعرتاف مقدسی عبور کرده و ارصار بر موضوع بودن 

ته اعرتاف و طعن بزرگی که به خلیفه اول در این حدیث است را از روی حدیث دارد؟! آیا جز این است که خواس

ن چننی ای زیرا که ؛تعصب منکر شود؟! هنایت امر برای او این بوده که نباید حکم به موضوع بودن حدیث می کرده

 ی آید.م سنت به شامرطعنی بر اعتبار علمی خودش و برخی دیگر از بزرگان علامی اهلحکمی نسبت به این حدیث، 
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 حاکم داللت بر اعتبار آن دارد؟!المستدرك  نقل این حدیث در
 45املستدرك درهـ(  405)متوىف  یشابوریحاکم ن بخشى از این حدیث را به مهنی سندادعا کنند که  یممکن است برخ

حاکم زیرا که  .داللت داردآن راویان  و وثاقت ثیبر صحت حد ،را حاکم نقل کند یثیحد یذکر کرده است و وقت

و حمّمد بن  یشابوریکه مسلم ن کندیم انیب نگونهیکتاب را ا نیو نوشتن ا یآوردر مقدمه کتاب خود هدف از مجع

 یبرخما ا سعی داشتند بر نوشتن کتب صحیح و دو کتاب خود را بر مهنی مبنی به نگارش درآوردند. یبخار لیاسامع

هم  تیروا هزار ده به اندکرده حیدو نفر تصح نیکه ا یثیو طعن وارد کردند که کل احاد رادیابا بررسی این دو کتاب، 

د را کالم خو یو ،گردیم هبرهیو از آهنا ب گذاشته را کنار ثیاز احاد تعداد بسیاریاست که  نیآن ا و الزمه رسدینم

 :سدینویم نیچن

نبغ يف عرصنا هذا مجاعة من املبتدعة یشمتون برواة اآلثار، بأّن مجیع ما یصّح عندکم من احلدیث ال یبلغ عرشة  وقد»

 «.46آالف حدیث، وهذه األسانید املجموعة املشتملة عىل ألف جزء أو أقّل أو أکثر منه کّلها سقیمة غري صحیحة

بر طبق آنان  نیخیباشد که ش یدیکه مشتمل بر اسان سمیا بنور یاز اهل علم از من درخواست کردند تا کتاب یاعده لذا

 :کندیم انیب نیچن را خود کالم و اند،کرده تیروا

سألني مجاعة من أعیان أهل العلم هبذه املدینة وغريها أن أمجع کتابا یشتمل عىل األحادیث املروّیة بأسانید حيتّج  وقد»

 «.47حمّمد بن إسامعیل، ومسلم بن احلّجاج بمثلها

و احادیثی ك املستدر هیچ شکی در او وجود ندارد، نسبت به اعتبار کتاب ،خود حاکم نیشابوری که در وثاقت و اعتبار

راویان  نیه مثل اب نیخیآهنا ثقه هستند و ش انیکه راو کردم جیرا ختر یثیاحادکه در آن ختریج کرده اینگونه بیان کرده، 

 :انداحتجاج کرده
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 مقدّمه مؤلف: علی الّصحیحنی ك. املستدر  46

 . مهان  47



26 

 

أستعنی اهلل عىل إخراج أحادیث رواهتا ثقات، قد إحتّج بمثلها الّشیخان ريض اهلل عنهام أو أحدمها، وهذا رشط  وأنا»

 «.48الّصحیح عند کاّفة فقهاء أهل اإلسالم أّن الّزیادة يف األسانید واملتون من الثّقات مقبولة

تبار اع کهألحادیث املختارة را مقدسی در ااوال مهانطور که ذکر شد حدیث مذکور گفته شود که  دیبا پاسخاما در 

نقل نموده اما املدهیش به راحتی از کنار آن عبور کرده، ضمن اینکه  حاکم برخوردار بود،املستدرك  ری نسبت بهباالت

 باید گفته شود ممکن است خصم در قبال این ادعا اینگونه دفاع نامید:

اتش حدچار اهبام هستند و برخی حاکم را نسبت به تصحی حاکماملستدرك  سنت نسبت بهای از علامی اهلعده

 :دانستند از مجله ابن تیمیه حرانی متساهل

 ؛49التّصحیح باب يف والتّسامح التّساهل من فیه احلاکم أنّ  عىل متّفقونفإّن أهل العلم 

 اهل علم اتفاق دارند بر اینکه حاکم در باب تصحیح احادیث متساهل و متسامح است.

 حیصح ثیحد، حیصح ثی: حدکند یرا ذکر م ثیسه نوع حداملستدرك  حاکم دراین نکته باشد که  ،بسا دلیل و چه

دارد  یتیقابل نیاالسناد است که چن حیسه فقط قسم صح نیا نیو در ب .شواهدو ( بر رشط بخاري و مسلماالسناد )

داشته بر  متابعات و شواهدىچه بسا  گریدر دو قسم د یآن شود ولراویان  و وثاقت تیکه حکم به صحت روا

 حیتصح حاکم بر جیتوان به ختر یاز آن دسته است که به عنوان شاهد ذکر کرده است لذا نم تیروا نی؛ و اآن حیتصح

 .متسک کرد تیروا

اما نکته اساسی در پاسخ به املدهیش در مهنی زمینه هم این خواهد بود که علی ای حال نمی توان حکم به موضوع 

 از صحت تنزل پیدا کند.فقط دن حدیث کرد و هنایت این است که درجه حدیث بو

                                                           
 . مهان  48
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 ابراهیم المدیهش عمده اشکال ،اشکال سندی
یکی از مهمرتین اشکاالتی که بر حدیث مذکور از سوی ابراهیم املدهیش و دیگر افراد تابعنی مکتب خلفاء و عدالت 

خمدوش بوده و حکم به ضعف « علوان بن داوود»حیه شخص صحابه، وارد شده این است که سند حدیث مذکور از نا

 آن می شود.

 املدهیش در این زمینه می نویسد:

 ؛50روهو حدیث موضوع، وبیانه کام یيل: رواه علوان بن داوود موىل أيب زرعة بن عمرو بن جری

 در طرق حدیث وجود دارد. علوان بن داوود موىل أيب زرعة بن عمرو بن جریرکه این حدیث موضوع است زیرا 

طریق نقل حدیث را ذکر کرده و برای هر طریقی هم منابع خمتلف آن را بیان نموده  6وی برای تثبیت مدعای خویش 

 ثباتا کثرت طرق برای حدیث مذکورن کار به رضر خود عمل نموده زیرا آید که وی با ایو در ابتدا به نظر میاست، 

کرده و این عقب نشینی حمسوب خواهد شد؛ و حال اینکه باید گفته شود وی در حقیقت قصد کرده بیان کند که متامی 

طرقی که این حدیث نقل شده است از طریق علوان بن داوود است و راوی مذکور در مهه طرق موجود است بنابراین 

 حیث استداللش خمدوش خواهد بود.حتی اگر کسی بخواهد به کثرت طرق هم استناد نامید از این 

 

 طرق منقوله ابراهیم المدیهش برای حدیث
طریق برای این حدیث ذکر کرده که علوان بن داوود در مهه آن ها موجود بوده که به رشح  6مهانطور که بیان شد وی 

 ذیل است:
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ید بن عبدالرمحن بن ، عن مح52، عن صالح بن کیسان51علوان، عن محید بن عبدالرمحن بن محید بن عبدالرمحن .1

 .-ريض اهلل عنه  -، عن أبیه عبدالرمحن بن عوف 53عوف

 علوان، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبدالرمحن بن عوف، عن أبیه عبدالرمحن بن عوف. .2

 علوان، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبدالرمحن بن عوف، أن أبا بکر الصدیق قال. .3

بن محید بن عبدالرمحن بن عوف أخربه أن عبدالرمحن بن عوف  54عبدالرمحنعلوان، عن صالح بن کیسان، أن  .4

 دخل عىل أيب بکر

، عن محید بن عبدالرمحن بن عوف، عن أبیه عبدالرمحن بن 55علوان، عن أيب حممد املدين، عن صالح بن کیسان .5

 عوف

 ن بن عوفعلوان، عن املاجشون، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبدالرمحن، عن أبیه عبدالرمح .6

به دلیل علوان زیرا که مرتوک احلدیث است و در ادامه نسبت به حدیث مذکور، به موضوع بودن حکم کرده است، 

 .56ی بوده و دچار اضطراب بسیاری استو این حدیث از منفردات و
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 پاسخ به اشکال سندی

 نقل حدیث از غیر طریق علوان 
نجام داده این است که مهه طرق این حدیث را به علوان بن داوود رسانده از بی انصافی هایی که آقای ابراهیم املدهیش ا

 است و حال اینکه این حدیث از غري طریق علوان بن داوود هم نقل شده است.

شمس الدین ذهبی که رشح خمترصی از جاللت حدیثی وی گذشت و دکرت بشار عواد معروف در مقدمه کتاب سري 

 شعیب أرنؤوط منترش شده است در وصف وی نوشته: به حتقیقبالء طبع الرسالة که اعالم الن

 57الناقد البارع شمس الدین الذهبي ،املتقن ،الثقة ،اإلمام ،مؤرخ اإلسالم

برای حدیث مورد بحث ما سه طریق نقل کرده که در کتاب تاریخ اإلسالم این عامل بزرگ حدیثی و رجالی اهل سنت 

 است و طریق آخر از غري علوان نقل شده است.در دو طریق آن علوان بن داوود موجود 

وقال علوان بن داود البجيل، عن محید بن عبد الرمحن، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبد الرمحن بن عوف، عن 

أبیه. وقد رواه اللیث بن سعد، عن علوان، عن صالح نفسه قال: دخلت عىل أيب بکر أعوده يف مرضه، فسلمت علیه 

 لکم جعلت وجعي، مع شغال يل وجعلتم وجع، ترى ما عىل إين أما بارئا، اهلل بحمدبحت؟ فقال: وسألته: کیف أص

رواه هکذا وأطول من ...  له األمر یکون أن رجاء أنفه لذلك ورم فکلکم نفيس يف خريکم لکم واخرتت بعدي، عهدا

 58هذا ابن وهب عن اللیث بن سعد، عن صالح بن کیسان

 علوان ريغ قی. طر 1

 هکذا وأطول من هذا ابن وهب، عن اللیث بن سعد، عن صالح بن کیسان رواه

 از علوان قی. طر 3و 2

                                                           
 7 /مقدمة املحقق: . سري اعالم النبالء ط الرسالة  57
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علوان بن داود البجيل، عن محید بن عبد الرمحن، عن صالح ابن کیسان، عن محید بن عبد الرمحن بن عوف، عن  وقال

 أبیه، وقد رواه الّلیث ابن سعد، عن علوان، عن صالح نفسه

یانگر است که در یک طریق ابن وهب از لیث بن سعد و او از صالح بن کیسان حدیث را نقل کرده که به رصاحت ب

 نی صالح و لیث بن سعد واسطه باشد.بدون اینکه علوان ب

است که صحاح سته مهگی از او روایت نقل کردند و  یاز رواتکه مکنی به ابواحلارث املرصی است لیث بن سعد 

 ذهبی درباره وی می نویسد:

 «.59اإلمام ، ثبت من نظراء مالك»

 نویسد:و ابن حجر عسقالنی درباره وی می

 «.60مشهور ثقة ثبت فقیه إمام»

 ق و از کبار اتباع تابعنی به شامر می آید. 175وی متوفی 

 ابن حجر عسقالنی درباره وی گوید: صحاح سته به شامر آمده واز راویان مهه  صالح بن کیسان هم که

 .«61فقیه ثبت ثقة العزیز عبد ابن عمر ولد مؤدب احلارث أبو أو حممد أبو املدين کیسان ابنصالح »

 ق است. 140وی متوفی بعد از سال 

های صورت گرفته ثابت شد که لیث بن سعد در غري این حدیث مورد بحث، از صالح بن کیسان نکته: با بررسی

لیث این قابلیت را دارد که بدون واسطه از صالح حدیث  حدیث نقل کرده است، که این نشانگر استبدون واسطه 

ه در االستیعاب خود نقل کردو هم عرص بودن این دو ثابت خواهد بود. این حدیث دیگر را ابن عبد الرب  نقل نامید،

 است که در ذیل اشاره می گردد:
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دثنا اللیث ححدثنا حيیى بن عبد اهلل بن بکري،  حدثنا احلسن بن حجاج الزیات الطرباين، حدثنا احلسن بن حممد املدين

مع سأنه  -، عن ابن شهاب، عن أيب أمامة بن سهل بن حنیف، عن أيب سعید اخلدريبن سعد، عن صالح بن کیسان

رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم یقول: بینا أنا نائم والناس یعرضون عيل، وعلیهم قمص، فمنها ما یبلغ إىل الثدي، ومنها 

 .62یثاحلد دون ذلك، وعرض عيل عمر ابن اخلطاب وعلیه قمیص جیره. قالوا: فام أولت ذلك یا رسول اهلل! قال: الدین

بعنی به التا مسلم القرشی معروف به ابوحممد املرصی است از صغار اتباع ابن وهب هم که مهان عبد اهلل بن وهب بن

او را احد االعالم خوانده و ابن حجر عسقالنی صحاح سته حمسوب می شود و ذهبی  شامر آمده و از راویان مهه

 «63الفقیه ثقة حافظ عابد من التاسعة» درباره وی می نویسد:

 ق است. 197وی متوفی 

با توجه به  اند ودید که ابن وهب و صالح بن کیسان و لیث بن سعد هر سه از افراد ثقه به شامر آمدهبنابراین روشن گر

 رسد و باید دانسته شود که معارصتها به اثبات میاینکه تاریخ وفات آن ها نزدیک هبم است پس هم عرص بودن آن

حجر عسقالنی به این مطلب اشاره رشط مسلم بن حجاج است برای تصحیح سند یک حدیث، مهانگونه که ابن 

 «.مسلم مطلق هم عرص بودن را کافی دانسته است»؛ «64املعارصةواکتفى مسلم بمطلق »کرده و گفته است: 

 

 ححینقل حدیث از طریق علوان ولی در کتب ص

 ح است.آن در کتب خمتص به نقل احادیث صحییکی دیگر از راه های تصحیح یک حدیث نقل 

از آن  باید گفته شود ،باشد« علوان بن داوود»طریق شخص  روایت ازنسبت به حدیث مورد بحث هم بر فرضی که 

و شاگردش سعید بن عفري نقل شده است و از طریق راوى مذکور  کتاب های االحادیث املختاره از جا که حدیث در

گر میه و دیگر بزرگان به اثبات رسید، دیبن تیطرفی اعتبار خود ضیاء الدین مقدسی و کتاب وی از اقوال ذهبی و ا

جای شبهه ای برای هیچ اهل علمی که ادنی اطالعی از علوم حدیثی دارد، باقی نخواهد ماند که حدیث مذکور اگر 

                                                           
 1149/ 3. االستیعاب:   62

 3682شامره  328. تقریب التهذیب:   63

 85نزهة النظر يف توضیح نخبة الفکر: .   64
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صحیح هم نباشد حداقل در رتبه حسن قرار خواهد گرفت کام اینکه خود ضیاء الدین مقدسی حکم به آن کرده بود و 

ل حدیث توثیقی نداشته باشد، اما نق ، هیچدر سلسله سند چننی حدیثیراویان  کرده و گوییم یکی ازحتی اگر تنزل 

در کتابی که التزام به نقل صحاح در آن شده می تواند نشانگر باشد از وجود متابعات و شواهد بر تقویت حدیث 

 ا دارا خواهد بود.حدیث را دارای اعتبار کرده و قابلیت استفاده در مقام احتجاج رمذکور و 

و ملخص امر این است که به وضوح روشن خواهد بود حکم به موضوع بودن برای چننی حدیثی مکابره ای بیش 

 نیست که ابراهیم املدهیش در آن قدم هناده است.

 

 توثیقات علوان بن داوود
 نسبت به علوان بن داوود توثیقات ذیل در منابع جرح و تعدیلی رجالی موجود است:

 ابن حبان است.« 65الثقات»اولنی و باالترین توثیقی که برای وی قابل توجه است ذکر شدن او در کتاب 

 او را ذکر کرده است.« 66الثقات ممن مل یقع فی الکتب الستة» درو مهچننی ابن قطلوبغاء 

فته نقل کرده و گز ابوبکر بن صدقة ابوبکر خالل ااست که  رای وی در منابع موجود است آنسومی که ب و تعدیل

 .67ان بن داوود فی نفسه ایرادی بر او وارد نیستاست: علو

 علوان را ذکر کرده و اسامی اساتید و شاگردان« اجلرح و التعدیل»و مهچننی باید گفته شود، ابن ابی حاتم در کتاب 

 وی را بیان کرده است، اما نسبت به جرح و تعدیل وی سکوت کرده؛ عبارت او این چننی است:

                                                           
 . علوان بن داود البجيّل من أهل الکوفة یروي عن مالك بن مغول روي عنه عمر بن عثامن احلميص.  65

 526/  8: الثقات البن حبان

 176 /7 :. الثقات ممن مل یقع فی الکتب الستة  66

 (196  شامره 296 :املنتخب من العلل للخالل) ان علوان فی نفسه ال باس به. ةبکر بن صدق ايب من. ذکر خالل   67
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 محید بن عبد بن عوف روى عنه اللیث وأبو صالح وابن علوان بن اسمعیل الفرقسانى روى عن محید بن عبد الرمحن بن

 .68عفري سمعت ابى یقول ذلك

و باید توجه داشت که نسبت به سکوت ابن ابی حاتم در حکم به راوی، اختالف مبانی وجود دارد که یکی از این 

نشانگر توثیق ضمنی آن راوی است. از مهم ترین علامیی که این نظر را قبول کردند مبانی آن است که این سکوت وی 

اتم نقل بعد از اینکه کالمی از ابن ابی ح« الرفع و التکمیل»شیخ عبد الفتاح ابو غدة است که در حاشیه خود بر کتاب 

 بیان نموده: کرده که بر حکم کردن وی به جمهول بودن این چننی راوی، داللت دارد؛

وهو الینفي أن یکون سکوته عّمن سکت عنه یعترب تعدیال ضمنیا له، وهو دون التعدیل الرصیح طبعا، ألّنه لو وجد 

 .69فیه جرحا لذکره

این عبارات ابن ابی حاتم، منافاتی ندارد با اینکه حکم نامئیم سکوت او نسبت به یک راوی در حکم تعدیل و توثیق 

آید و قطعا این چننی توثیقی غري از توثیقات رصیح و روشن خواهد بود و دلیل این منافات میراوی مذکور به شامر 

 نمود.نداشتن این است که اگر ابن ابی حاتم برای آن راوی جرحی پیدا کرده بود قطعا آن را ذکر می

کی از ت نموده ، این خود یعلوان را در کتاب خود ذکر کرده و نسبت به حکم آن سکو ،بنابراین مهینکه ابن ابی حاتم

 توثیقات وی به شامر خواهد آمد.

 

 در تعدیالت وجه متساهل بودن ابن حبان یبررس
کتاب الثقات ابن حبان است، اما ممکن است اشکال وارد ذکر شد از مهمرتین توثیقات علوان، ذکرش در مهانطور که 

 به توثیقات وی نمی شود اعتنا نمود. شود که ابن حبان متساهل و متسامح در تعدیالت خود است و لذا

به عنوان ی واست که  کالمی شده است، یمعرف لیابن حبان متساهل در تعد نکهیعلت ااما در پاسخ باید گفته شود 

 :دمه کتاب خود اینگونه نوشتهر مقداست و  رفتهیپذ خود مبنا در کتاب

                                                           
 39 - 38/ 7. اجلرح والتعدیل:   68

 231 - 230. حاشیة الرفع والتکمیل للشیخ عبد الفتاح أيب غّدة:   69
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جیوز  يف کتاب الفصل بنی النقلة أدخلته يف هذا الکتاب ألّنهفمن صّح عندي منهم أنه ثقة بالدالئل النرية اّلتي بینتها 

االحتجاج بخربه ومن صّح عندي منهم أنه ضعیف بالرباهنی الواضحة اّلتي ذکرهتا يف کتاب الفصل بنی النقلة مل أذکره 

 کتايب هذا إذا يفيف هذا الکتاب لکني أدخلته يف کتاب الّضعفاء بالعلل ألّنه ال جیوز االحتجاج بخربه فکل من ذکرته 

إّما أن یکون فوق الّشیخ اّلذي ذکرت اسمه يف کتايب هذا يف اإلسناد رجل ) تعرى خربه عن اخلصال اخلمس اّلتي ذکرهتا

ضعیف ال حيتج بخربه أو یکون دونه رجل واه ال جیوز االحتجاج بروایته أو اخلرب یکون مرسال ال یلزمنا به احلّجة أو 

له احلّجة أو یکون يف اإلسناد رجل مدّلس مل یبنی سامعه يف اخلرب من اّلذي سمعه منه فإن یکون منقطعا ال یقوم بمث

 (املدلس ما مل یبنی سامع خربه عّمن کتب عنه ال جیوز االحتجاج بذلك اخلرب ألّنه ال یدري لعّله سمعه من إنسان ضعیف

 الّتعدیل فمن مل یعلم بجرح فهو عدل إذا مل یبنیرف منه اجلرح ضد عخربه ألن العدل من مل یفهو عدل جیوز االحتجاج ب 

ضّده إذ مل یکلف النّاس من النّاس معرفة ما غاب عنهم وإّنام کلفوا احلکم بالّظاهر من األشیاء غري املغیب عنهم جعلنا 

 70اهللّ ممّن أسبل علیه جاللیب الّسرت يف الّدنیا واتصل ذلك بالعفو عن جنایاته

 کرده است:تقسیم دو دسته به را ان، راویان بیبر طبق این  ابن حبان که

ط ها و یا به دلیلی که یکی از پنج رشاو ثابت شده یا به دلیل رصاحت جرح آن اىها برکه ضعف آنراویان  دسته ای از

لثقات راهی نداشته و ابن حبان قطعا در کتاب اراویان  موجود بوده است؛ این دسته از هابراى آنتضعیف و جرح 

 را در کتاب الضعفاء خود مدخل داده است. هاآن

مهگی اویان ر که یا به رصاحت توثیق دارند و یا اینکه جز موارد دسته اول نبودند؛ این دسته ازراویان  ای دیگر ازدسته

مردم  خداوندعادل هستند و صالحیت احتجاج به اقوالشان وجود دارد و در کتاب الثقات مدخل پیدا کردند؛ زیرا که 

 .ها خمفی نیست، مکلف ننموده استبه غري آن چه در ظاهر وجود دارد و از آنرا 

 زده است اما نه به نحو مطلق و ی اصالة العدالة دست به توثیق راویاناز کالم وی برداشت می شود که او طبق مبنا

م وی فقط بلکه طبق کال .حکم به وثاقت نموده باشدبر مبنای اصالة العدالة مطلقه  گونه ای که نسبت به هر راویبه 

 اند:که دارای یکی از پنج رشط مطرح شده وی نباشند، مشمول قاعده اصالة العدالة شدهراویان  دو دسته از

                                                           
 13  - 12 /1 :. الثقات إلبن حبان  70
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ر طبق اصالة مهمل ب که ذاتا جمهول نیستند بلکه اوصاف جمهولی دارند و دسته دیگر افرادافراد جمهول الصفة یک دسته 

قرار  وثاقت انحتت عنو را یادیمبنا افراد ز نیشود و بر طبق ایآن ها نم ضعفشوند و حکم به یم قیالعدالة توث

 .دهدیم

کر من» اندنسبت به علوان بن داوود گفته و ابوسعید بن یونس یبخار در ادامه ذکر خواهد شد، کهیی از آن جا اما

 نکهیداوود نه جمهول الصفة بوده است و نه ا قطعا علوان بن یعنیپس  اند،ذکر کرده شیاست و جرح برا« ثیاحلد

 قیوثاو را تکه در کتاب خود ذکر کرده اصالة العدالة  طبق مبنایکه ابن حبان  ستیطور ن نیمهمل بوده باشد لذا ا

 ثیر احلدبر منک یجرح بخار دنیباشد بلکه ابن حبان با وجود د در ما نحن فیه مطرح اوتا بحث تساهل  ،باشد نموده

 .نموده است قیاو را توثبودن علوان 

که اویان ر لذا باید گفته شود از آنجا که طبق مبنای اصالة العدالة حکم به توثیق علوان نکرده، با توجه به تقسیم بندی

وثاقت علوان برای وی به رصاحت اثبات شده و حمرز بوده که در کتاب خود مدخل در مقدمه خود ذکر کرده است، 

 کند.یوارد نم یامورد خدشه نیمتساهل بودن ابن حبان در امبناى  نیابرابن؛ داده است

به تعبري ق(  1438 )متوىف، شعیب أرنؤوط حمدث بزرگ اهل سنتذکر گردید را عامل و  کهمهنی برداشت و استداللی 

 دیگری و در دفاع از ابن حبان ارائه داده است.

 نؤوط گوید:شعیب أر

ابن حبان أنه یوثق مستور احلال، وهو ما مل یکن فیه جرح وال تعدیل ، وکان کل من شیخه إذن غایة ما يف األمر عند 

والراوي عنه ثقة، ومل یأت بحدیث منکر ، وقد وثق األئمة کثريا ممن هذا شأهنم، وثمت نقول کثرية عنهم تعزز رأیه يف 

ن بغیل قول ابن القطان فیه: ال یعرف له حال يف ترمجة حفص ب 556/  1 "املیزان  "روایة املستور، فقد نقل الذهبي يف 

 وال یعرف، ثم عقبه بقوله:

مل أذکر هذا النوع يف کتايب هذا ، فإن ابن القطان یتکلم يف کل من مل یقل فیه إمام عارص ذاك الرجل أو أخذ عمن عارصه 

 ن، ما ضعفهم أحد، والمن هذا النمط خلق کثري مستورو "الصحیحنی  "ما یدل عىل عدالته، وهذا شئ کثري، ففي 

 هم بمجاهیل.

 ونقل أیضا يف ترمجته مالك بن اخلري الزبادي قول ابن القطان فیه:
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نا أحد عدد کثري ما علم "الصحیحنی  "هو ممن مل تثبت عدالته ، ثم قال : یرید أنه ما نص أحد عىل أنه ثقة ، ويف رواة 

قد روى عنه مجاعة ، ومل یأت بام ینکر علیه ، أن حدیثه نص عىل توثیقهم ، واجلمهور عىل أن من کان من املشایخ 

 ؛71صحیح

ی افراد وهنایت چیزی که نسبت به مبنای ابن حبان در توثیق و متسک به اصالة العدالة بشود بیان کرد، این است که 

میذ وی المستور احلال را توثیق کرده و مستور احلال کسی است که جرح و تعدیلی برای او وجود ندارد و شیخ و ت

 هم از ثقات هستند و حدیث منکر هم نقل نکرده است.

ذیل ترمجه  72و چننی فردی را بسیاری از ائمه جرح و تعدیل توثیق خواهند نمود کام اینکه ذهبی در میزان اإلعتدال

 اینگونه عمل کرده است.« حفص بن بغیل»

ن ب که وقتی ابن حبان راوی ای مثل علوانبسیار واضح است به آقای أرنؤوط باید گفته شود طبق کالم شام خب 

طبیعتا وی را مستور احلال ندیده ولذا یا قطعا به وثاقت علوان ایامن داشته  ،نموده داوود را در کتاب الثقات خود ذکر

است و یا اینکه جرح هایی که درادامه برای وی از سوی بخاری و دیگران نقل خواهد شد را تام ندیده و جرح به 

 ورده است.شامر نیا

 

 از اتهام متساهل بودن ابن حبان« الرفع و التکمیل»دفاع صاحب کتاب 

در دفاع از ابن حبان به شبهه ی بزرگ هندوستان به شامر می آید، علامکه از ق(  1304)متوفی عبداحلی لکنوی حممد 

 متساهل بودن وی در تعدیالت اینگونه پاسخ می دهد که:

ن ابن حبان معدود ممن له تعنت وإرساف يف جرح الرجال، ومن هذا حاله الیمکن فإنك قد عرفت أ ف،یوهو قول ضع

 ؛73أن یکون متساهال يف تعدیل الرجال

                                                           
 39 /1: مقدمة التحقیق ،اإلحسان يف تقریب صحیح ابن حبان.   71

 556، ص 1.  املیزان  اإلعتدال، ج   72

 139 :يف اجلرح و التعدیل للعبد احلي اللکنويالرفع والتکمیل .   73
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شده  ابن حبان ثابتاهتام متساهل بودن ابن حبان اهتامی ناروا و ضعیف است زیرا که متعنت و متشدد جرح بودن 

 پس چگونه می تواند متساهل در تعدیل باشد؟! است

 ادامه بحث متشدد در جرح بودن ابن حبان به طور تفصیلی مطرح خواهد شد ان شاهلل.در 

 

 دفاع ابن حجر عسقالنی از ابن حبان در اتهام تساهل

ی عاملی بی نظري در میان علامابن حجر  ،شمس الدین سخاوی از شاگردان ابن حجر عسقالنی که به اعرتاف بسیاری

پذیرفته ینمبه ابن حبان  تعدیل راویان را دربودن تساهل منسبت  استادشه سنت حمسوب می شود، نقل کرده کاهل

این در ت، اوسدر کتاب بودن « حسن»به دلیل وجود زیاد حکم به اگر نسبت تساهل به وی : اینگونه بیان می نموده و

 اختالف در کاربرد اصطالحات است که او آن را صحیح نامیده است. یحقیقت نوع

کمی رشوط اوست باید گفته شود او چه در کتاب صحیح خود و چه در کتاب ثقاتش از راویانی که ثقه و اگر به دلیل 

طع از یکدیگر ثابت بوده باشد و حدیث منقراویان  و غري مدلس باشند نقل حدیث کرده با این رشط که اتصال و سامع

 .یا مرسل نباشد

تعدیلی نداشته باشد و شیوخ و تالمیذش ثقات بوده باشند و و باید گفته شود اگر راوی جمهول احلالی هیچ جرح و 

وی  «الثقات»حدیث منکر نقل نکرده باشد، چننی راوی ای در نزد ابن حبان از ثقات به شامر می آید و در کتاب 

 .74مدخل پیدا خواهد کرد

ان بن علوبه این بیان که حال ایرادی که به آقای شعیب أرنؤوط ذکر شد دراین بخش به ابن حجر هم وارد خواهد بود 

داوود، جمروح است یا خري؟! اگر جمروح نباشد که قول ما ثابت خواهد بود و وثاقت او متام می شود و اگر جمروح 

                                                           
أن ابن حجر نازع يف نسبة ابن حبان الی  التساهل، فقال: إن کانت )أي نسبته إىل  36ص  1. وقد نقل السخاوي يف فتح املغیث ج  74

إنه خيرج يف خفة رشوطه فالتساهل( باعتبار وجدان احلسن يف کتابه فهو مشاحة يف اإلصطالح ألنه یسمیه صحیحا، وإن کانت باعتبار 

الصحیح ما کان راویه ثقة غري مدلس، سمع ممن فوقه، وسمع منه اآلخذ عنه، وال یکون هناك انقطاع وال إرسال، وإذا مل یکن يف الراوي 

له کثري « تالثقا»املجهول احلال جرح وال تعدیل، وکان کل من شیخه والراوي عنه ثقة، ومل یأت بحدیث منکر، فهو ثقة عنده، ويف کتاب 

 ممن هذا حاله، وألجل هذا ربام اعرتض علیه يف جعلهم ثقات من مل یعرف اصطالحه وال اعرتض علیه، فإنه ال یشاح يف ذلك.
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است با توجه به عبارتی که از ابن حجر از ابن حبان نقل کرده، پس نباید در کتاب الثقات مدخل پیدا میکرده است و 

 نشانگر ثبوت وثاقت رصیح وی نزد ابن حبان است« الثقات»د مدخل یافتن علوان در گفته شو بایدبه برهان خلف 

لوان حبان حتی اینکه عان ذکر شد، این خواهد بود که ابن و الزمه چننی توثیقی با توجه به رشوطی که از ابن حب

ده باشند ث منکر نقل نموی که حدیطبق اعرتاف ابن حجر، راویانزیرا که حدیث منکری نقل کرده باشد را نپذیرفته؛ 

 ها حدیث نقل نمی نموده است.توسط ابن حبان کنار گذاشته می شدند و در کتابش از آن

 

 «ابن حبانمحمد »سنت نسبت به انظار علمای اهل
 شمس الدین ذهبی در تاریخ اإلسالم درباره ابن حبان گوید:

 بسیاری است.های نوشتهعالمه و دارای و ؛ حافظ 75احلافظ العالمة، صاحب التصانیف

 او ثقه نجیب و با فهم بسیار است.؛ 76کان ثقة نبیال فهام نویسد:خطیب درباره وی میابوبکر 

 : درباره وی می نویسدحاکم 

 77کان ابن حبان من أوعیة العلم يف الفقه واللغة واحلدیث والوعظ ومن عقالء الرجال

 الق به شامر می آید و از عقالء علامست.ابن حبان منبع و ظرف علوم فقه و لغت و حدیث و اخ

 ی در شأن ابن حبان تعابري واالیی به کار بسته و گفته:یاقوت محو

االمام العالمة الفاضل املتقن، کان مکثرا من احلدیث والرحلة والشیوخ، عاملا باملتون واألسانید، أخرج من علوم 

 ؛78العلوم يف بحراعلم أن الرجل کان  احلدیث ما عجز عنه غريه، ومن تأّمل تصانیفه تأّمل منصف

                                                           
 73 /8 : . تاریخ اإلسالم  75

 . مهان  76

 90 / 3 :تذکرة احلفاظ.   77

 415 /1 :معجم البلدان.   78
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ابوحاتم حممد بن حبان التمیمی، امام، عالمه، فاضل و متقن است که بسیار احادیث نقل کرده، او عامل به متون و 

اسانید بوده است و در علوم حدیث مطالبی استخراج کرده که غري او از آن عاجز هستند و هرکسی در نوشته ها و 

 درنگ و تأمل کند به قطع و یقنی درخواهد یافت که ابن حبان دریای علوم است.کتب او منصفانه 

 ابن حجر عسقالنی هم درباره ابن حبان نوشته است:

 79رمحه اهلل ة،یالغا یوابن حبان قد کان صاحب فنون، وذکاء مفرط، وحفظ واسع ال

 خدا رمحتش کند.ابن حبان صاحب فنون بسیار و هوش و ذکاوت باال و اوج و کامل حفظ است، 

 

 ابن حبان «الثقات»انظار علماء درباره کتاب 
مشاهده  یاربس ،سنت داشته باشداطالعی از کتب رجالی و جرح و تعدیلی اهل منصفی که کوچکرتین جوینده علمهر 

 کرده که علامی جرح و تعدیل از کتاب الثقات ابن حبان بسیار هبره برده و ذکر در این کتاب را از موارد تعدیالت

 قرار دادند.راویان 

و منابع شناخت افراد ثقات از غري ثقات را معرفی  مصادر هنگامی که قصد دارددر کتاب املوقظة  یذهبشمس الدین 

 :نویسدمی نامید،

 ؛80"الکامل هتذیب" وکتاب حّبان، وابن حاتم، أيب وابن البخارّي، تاریخ: الثقات معرفة وینبوع

 قه هستند.افراد ثچشمه شناخت و کتاب هتذیب الکامل، منبع و رس حاتم، ابن حبان ی، ابن أبیتاریخ بخار هایکتاب

ابن حجر عسقالنی دو عامل معترب رجالی و و از آن جایی که شمس الدین ذهبی خود از ائمه جرح و تعدیل و در کنار 

شوند، این عبارت از وی داللت بر جایگاه ویژه کتاب سنت معارص حمسوب میجرح و تعدیل نزد علامی اهل

 ابن حبان دارد.« الثقات»

                                                           
 46 /7 :لسان املیزان.   79
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 سؤال مهم از ابراهیم المدیهش

 وی ابتدای بحث خود در مسألهه در اینجا الزم دانسته شد که یک سوال از ابراهیم املدهیش پرسیده شود، به اینک

ستند و ه کتبی است که خمتص به ذکر احادیث ضعیف و دروغ ادعا کرد که کتاب تاریخ الکبري بخاری از 81ششم

 شیعیان را متهم کرد که از این امور اطالعی ندارند!!!

ر رسیدن ب رض باری تعالیاز حم حال باید از او پرسید آیا امام شمس الدین ذهبی که تقاضا و دعای ابن حجر عسقالنی

به رتبه و مقام اوست، از کتاب تاریخ الکبري بخاری اطالعی نداشته است؟! و بدون اطالع و از روی جهل حکم 

 نموده که تاریخ الکبري بخاری از منابع و رسچشمه های شناخت ثقات حمسوب می شود؟!

 

 اهمیت توثیقات ابن حبان در کالم شعیب أرنؤوط

حیح ، در مقدمه حتقیقش بر کتاب صدرباره امهیت توثیق ابن حبان و ذکر راوی در کتاب الثقات أرنؤوطآقای شعیب 

 اینگونه می نویسد: ابن حبان،

فوصف ابن حبان بأنه من املتعنتنی يف اجلرح یفيض يف اجلانب اآلخر ايل القول بأمهیة توثیقه ... من هنا برزت أمهیة توثیق 

لراوي ممن له إذا کان ا« هتذیب الکامل»له، والتزم يف « الثقات»اعتمد احلافظ املزي عيل کتاب  ابن حبان، وألمهیتها فقد

 ؛82«هتذیب التهذیب»افظ ابن حجر يف وتابعه احل«. الثقات»أن یقول: ذکره ابن حبان يف « الثقات»ذکر يف 

 قدر امهیت دارد و به دلیل مهنیبه ما می فهامند که توثیقات وی چراویان  متصف بودن ابن حبان به تشدد در جرح

اعتامد کرده و خود را ملزم دانسته در کتاب هتذیب الکامل که رواتی « الثقات»امهیت هاست که حافظ مزی بر کتاب 

حافظ  و که در کتاب الثقات مدخل داشته اند حتام ذکر نامید که ابن حبان فالن راوی را در کتاب الثقات آورده است.

 م در کتاب هتذیب التهذیب خود از این روش مزی تبعیت نموده و آن را پیش گرفته است.ابن حجر عسقالنی ه

                                                           
ه وربام الذهبي مثال؛ دال عىل ضعف« میزان»للبخاري، و « التاریخ الکبري»العقیيل، و « ضعفاء»ابن عدي، و « کامل». وأن ذکر احلدیث يف   81

 کذبه

 437/ 4 :فاطمة بنت النبي صىل اهلل علیه وسلم سريهتا فضائلها مسندها ريض اهلل عنها

 37 /1 :تقریب صحیح ابن حبان، مقدمة التحقیقاإلحسان يف .   82
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 متشدد در جرح ،ابن حبان
ه تشدد نیست بلکه از علامیی به شامر می آید کراویان  در این بخش باید گفته شود نه تنها ابن حبان متساهل در تعدیل

 نسبت به یک راوی او را جرح کرده و ضعیف می شامرند.دارند و با دیدن کوچکرتین جرحی راویان  در جرح

 حممد عبداحلی لکنوی در این زمینه می نویسد:

ذین جیرحون الرجال، ال یقد نوزع يف رشط العدالة کام نوزع يف اجلرح، إذ عد من بنی املتشددین املتعنتنی يف احلکم عل

 ؛83حاتم الرازي و ... جرح، شأنه يف ذلك شأن النسائي وابن معنی وأيب یالراوي بأدن

به شامر آمده، مهان افرادی که با کوچکرتین جرحی راویان  ابن حبان از زمره علامی متشدد و متعنت در حکم کردن بر

 این حیث مثل شأن و جایگاه نسائی، حيیی بن معنی،حکم به جمروح بودن راوی می کنند و شأن و جایگاه ابن حبان از 

 ابوحاتم رازی و ... است.

 أفلح بن سعید املدنی در میزان االعتدال،ذیل ترمجه   مهچننی امام شمس الدین ذهبی درباره تشدد جرح ابن حبانو 

 نوشته است:

 ؛84کأنه ال یدري ما خيرج من رأسه یابن حبان ربام قصب )أي جرح( الثقة، حت

ی از رسش چه چیزمتوجه نیست که  گوییکه گاهی افراد ثقه را مورد جرح قرار داده و تضعیف می نامید ابن حبان، 

 خارج می شود و نمی فهمد چه می گوید!

 باره متشدد جرح بودن ابن حبان گوید:ؤوط درشعیب أرن

 ؛85ب اآلخر ايل القول بأمهیة توثیقهفوصف ابن حبان بأنه من املتعنتنی يف اجلرح یفيض يف اجلان

 ه امهیت توثیقات وی می رساند. را بوصف ابن حبان به اینکه متشدد و متعنت در جرح است ما 

                                                           
 117 ی:لکنو یللعبد احل لیاجلرح و التعد یف لیالرفع والتکم.   83

 441 /1 :میزان االعتدال يف نقد الرجال.   84

 37 /1 :اإلحسان يف تقریب صحیح ابن حبان، مقدمة التحقیق.   85
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 جرح های علوان بن داوود  
تا کنون در بخش پاسخ به اشکال سندی وارده بر حدیث مذکور بعد از بیان نقل حدیث از غري طریق علوان بن داوود 

رح طحادیث املختاره و هم چننی اثبات وثاقت علوان از طریق توثیق ابن حبان، باید به و نقل در کتاب صحیح اال

 ها رسیدگی شود.جرح های وارده بر وی پرداخته و سپس به نقد و بررسی آن

رده داوود ذکر ک وارد شده در کتب جرح و تعدیلی را نسبت به علوان بن هایحبتدا در این بخش متامی عناوین جرا

ملدهیش اابراهیم  دد کهداده می شود تا روشن گر ها تطبیقمطرح شده از سوی ابراهیم املدهیش با آن هایو سپس جرح

به علوان تا چه حدی طبق واقعیت عمل کرده است؛ و به دنبال آن به نقد جروح وارد شده پرداخته  هاحدر انتساب جر

 خواهد شد.

 عنوان از جروح به علوان بن داوود نسبت داده شده: با بررسی های صورت گرفته واضح گردید که چهار

بودن را از جانب بخاری و أبو سعید بن یونس به « منکر احلدیث»ال شمس الدین ذهبی در میزان االعتد .1

 است. علوان نسبت داده

 علوان بن داود البجيل موىل جریر بن عبد اهلل ویقال: علوان بن صالح.

 قال البخاري: علوان بن داود ویقال: ابن صالح منکر احلدیث.

 .86وقال أبو سعید بن یونس: منکر احلدیث

 بودن از جانب بخاری، متفرد بودن در نقل این« منکر احلدیث»الکبري عالوه بر انتساب  عقیلی در الضعفاء .2

 حدیث را به علوان نسبت داده است.

جيّل ویقال علوان بن صالح وال یتابع عىل حدیثه، وال یعرف إاّل به. حّدثني آدم بن موسى الب داود بن علوان

 87ویقال علوان بن صالح منکر احلدیث قال: سمعت البخارّي قال: علوان بن داود البجيلّ 

بودن در نقل این حدیث مورد بحث )حدیث ابی « مضطرب»ذهبی در لسان املیزان از قول عقیلی نسبت  .3

 بکر( را به علوان داده است.

                                                           
 5293 شامره  111 – 108 /  3 :يف نقد الرجال. میزان االعتدال   86
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 .88: ال یعرف علوان إال هبذا مع اضطرابه يف حدیث أيب بکر)العقیلی( وقال

است که عقیلی از جانب سعید بن « من الزواقیل 89زاقولی» از دیگر جروحی که به علوان نسبت داده شده .4

 عفري به علوان منسوب دانسته، و ذهبی در لسان املیزان خود نقل کرده است.

 .90ن الزواقیلم : وأخربنا حيیى بن عثامن أنه سمع سعید بن عفري یقول: کان علوان بن داود زاقويلالعقیلی قال

 

 حکم علوان نزد ابراهیم المدیهش
 که ابراهیم املدهیش به عنوان حکم بر علوان بن داوود ذکر کرده است عبارتند از: هاییجرح اما

 91احلدیث موضوع، آفته علوان، وهو مرتوك، وتفرد به، واضطرب فیه کثريا احلکم عىل احلدیث:

 مرتوک بودن، متفرد بودن، مضطرب بودن.

و جرح به علوان طبق واقعیت موجود در کتب جرح و با یک نگاه ساده روشن خواهد شد املدهیش در نسبت دادن د

بودن به علوان یا دچار خطا شده و به اشتباه این نسبت را داده « مرتوک»تعدیلی عمل کرده است ولی در نسبت دادن 

بودن که نسبت خیلی مشهوری برای علوان بن داوود به « منکر احلدیث»است و یا اینکه مقصودش از مرتوک مهان 

ید، بوده است؛ که در اینصورت باید گفته شود این خطا در تعبري از وی بسیار جای اهبام و ایراد است در شامر می آ

 «منکر احلدیث»و  «مرتوک»کیفیت اطالع و علم او از علوم حدیثی و مصطلحات احلدیث، زیرا که بنی اصطالح 

 بسیار تفاوت وجود دارد و کسی که ادنی اطالعی از علم مصطلح احلدیث داشته باشد از این تفاوت آگاهی دارد.

بت مرتوک بودن را به علوان نس کتابش ادعایکه ابراهیم املدهیش به استناد به نقل ابن شاهنی در  اللهم إال أن یقال

 قول ابن رشدین عبارتی نقل شده به رشح ذیل:الکذابنی از داده باشد، زیرا که در کتاب تاریخ أسامء الضعفاء و 
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ويف کتاب جدي عن ابن رشدین قال: سألت أمحد بن صالح عن حدیث علوان بن داود. الذي یروي أصحابنا. فقال: 

 ؛92أیت علوان عنده مرتوکا هو وحدیثههذا حدیث موضوع کذب ال ینبغي أن یکتب وال یقرأ وال حيدث به. وکأين ر

از ابن رشدین نقل شده که از امحد بن صالح درباره حدیث علوان بن داوود پرسیدم نی گوید: در کتاب جدم ابن شاه

 مهان حدیثی که اصحاب ما آن را نقل کردند.

امحد بن صالح گفت: این حدیث موضوع و دروغ است و نباید نوشته شده و نباید خوانده شود و برای دیگران نقل 

 شود.

 یی که علوان را نزد امحد بن صالح مرتوک دیدم چه خودش و چه حدیثش!ابن رشدین گوید گو

محد بن ااما باید به ابراهیم املدهیش گفته شود که اگر منصفانه به این نقل دقت شود واضح خواهد بود که اوال کالم 

به  رضی کهف نسبت به حدیث علوان بوده نه خود شخصیت علوان وثانیا برمبتنی بر سوالی که از وی شده،  صالح

تساب و انا تعینی نکرده که منشأ آن چیست! امحدیث کرده باشد،  حکم به موضوع بودن ،علوانشخص وجود دلیل 

و حال اینکه چه بسا امحد بن صالح به دلیل  فقط است از کالم امحد بن صالح بودن، برداشت ابن رشدین« مرتوک»

ن انتساب داده شده، حکم به موضوع بودن حدیث نموده باشد بودن که به علوا« مضطرب»بودن و یا « منکر احلدیث»

ر تزلزل و که داللت ب« رأیت کأين»بودن نکرده بلکه با تعبري « مرتوک»و ثالثا ابن رشدین هم به طور قطع حکم به 

 تردید دارد، بیان کرده است.

د بلکه بی اساس و دلیل خواهد بوبنابراین باید گفته شود که انتساب مرتوک بودن علوان از سوی ابرهیم املدهیش 

 نشان از اضطراب وی در فهم علوم مصطلح احلدیث دارد.

 

 شبهه منکر الحدیث بودن علوان
بودن وی « منکر احلدیث»با توجه به مطالبی که ذکر شد، روشن گردید که بزرگرتین جرحی که به علوان متوجه است 

 وارد شده است.است که از سوی بخاری و أبوسعید بن یونس بر او 
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در این بخش صحت انتساب قول منکر احلدیث بودن را به بخاری مورد بررسی قرار داده و بعد قول أبوسعید را ابتدا 

 طرح و نقد و بررسی خواهیم نمود.

 

 علوان به بخاری منکر الحدیث بودنقول به  صحت استناد

منکر احلدیث بودن علوان از سوی بخاری از قول با بررسی های صورت گرفته در کتب جرح و تعدیلی یافت شد، 

وسی اده، آدم بن مطریق شخصی به نام آدم بن موسی نقل شده است و تنها راوی ای که این قول را به بخاری نسبت د

 است کام اینکه عقیلی در الضعفاء الکبري ذکر کرده است.

 .93ویقال علوان بن صالح منکر احلدیث قال: علوان بن داود البجيلّ  حّدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخارّي 

هرچند او در طریق برخی از احادیث وجود دارد و از راویان کتب جرح و تعدیلی مراجعه می شود،  اما وقتی به

بخاری به شامر آمده است، اما هیچ مدخلی در کتب رجالی جرح و  «الضعفاء الصغري»و  «تاریخ الکبريال» هایکتاب

 سنت وجود دارد:به وی دو دسته نظر در میان علامی حمققنی ومتأخر اهل نسبت تعدیلی ندارد، و

 از مجله:  و الوصف می داننده آدم بن موسی را شخصی جمهول العنیدسته اول عده کثريی هستند ک -الف 

 که می نویسد:در کتاب ارواء الغلیل  ق( 1420) البانی الدیننارصامام عرص  .1

 .94مل أجد له ترمجة اآلن یلکن آدم بن موس

 درباره آدم بن موسی تا اآلن هیچ گونه ترمجه و رشحی در منابع نیافتم.

 گوید: « األحکامبیان الوهم واالهیام يف»حمقق کتاب دکرت حسنی آیت سعید،  .2

 95یعلم فیام أحد یرتمجه مل وأنه هو، من یعرف ال -موسى بن آدم وهو- احلدیث هذا يف حبان ابن شیخ إن

                                                           
 1461 شامره 419 / 3 :. الضعفاء الکبري للعقیيل  93
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شیخ ابن حبان در این حدیث که مهان آدم بن موسی است، کسی نمی شناسد که کیست! و هیچ احدی از 

 افرادی که رسشناس در جرح و تعدیل هستند برای وی ترمجه و رشحی ذکر نکردند.

ابن قیم  «إعالم املوقعنی عن رب العاملنی»حمقق و ختریج کننده کتاب  ،أبوعبیدة مشهور بن حسن آل سلامن  .3

  هم در این زمینه گوید: وزیج

 يف کام) فقط احلدیث هذا إال "صحیحه" يف حبان ابن عنه یرو مل الشیخ وهذا حبان، ابن شیخومل یبنی لنا حال 

 96اآلن ترمجة له أجد مل موسى بن وآدم: "الغلیل إرواء" يف األلباين شیخنا فیه قال وقد ،(حبان ابن شیوخ فهرس

موسی( برای ما مشخص نیست و ابن حبان هم در کتاب خود فقط مهنی یک  حال شیخ ابن حبان )آدم بن

 حدیث را از وی نقل کرده است و این نظر شیخ و استاد ما حممد نارص البانی هم بوده است.

عضو هیئة تدریس بقسم اللغة  ، از علامی معارص وأبو سلیامن جاسم سلیامن محد الفهید الدورسي  .4

 «امام برتتیب وختریج فوائد متّ ّس الّروض الب»عنوان در کتاب خود با ، ة الکویتجامع-العربیة/کلیة اآلداب

 درباره آدم بن موسی می نویسد:

 عىل أقف مل حبان ابن شیخ لکن. عنه البسطامي عیسى بن احلسنی عن موسى بن آدمعن  أخرجه ابن حّبان

 97ترمجته

 برای شیخ ابن حبان )آدم بن موسی( نرسیدم.من به هیچ ترمجه و رشحی در منابع جرح و تعدیلی 

 از مجله:دسته دوم که عده کمرتی هستند قائلند به جمهول احلال و الوصف بودن آدم بن موسی  -ب 

اإلعالم بنقد »با عنوان  حممد صباح منصور از علامی معارص در کتابی که بر رد جاسم الدورسی

نه قول وی مبنی بر عدم وجود هیچ گو ،نوشته« الّروض البّسام بتخریج وترتیب فوائد متّامکتاب 

 ترمجه و رشحی برای آدم بن موسی را رد کرده و گفته است:

                                                           
 338 /5 :ت مشهور -. إعالم املوقعنی عن رب العاملنی   96
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البسطامي عنه. لکن  أخرجه ابن حبان  عن آدم بن موسى عن احلسنی بن عیسى"وقال الدورسي:

 أهـ. "شیخ ابن حبان مل أقف عىل ترمجته

 "المتاریخ اإلس"حلافظ الذهبي يف : وقفت عىل ترمجته، وهو آدم بن موسى اخلوارّي ترجم له اقلت

 .98ومل حيك فیه جرحا وال تعدیال

من بر ترمجه آدم بن موسی اطالع یافتم که او آدم بن موسی خواری است و شمس الدین ذهبی در 

 رای وی ذکر نکرده است.تاریخ اإلسالم از او نام برده اما هیچ گونه جرح یا تعدیلی ب

با توجه به مطالب ذکر شده، روشن خواهد شد که شخصی با عنوان آدم بن موسی یا قطعا جمهول الذات و الوصف 

ه بودن علوان بن داوود ب« منکراحلدیث»نکه حداقل جمهول الوصف خواهد بود؛ بنابراین انتساب قول است و یا ای

 اده شده، به هیچ عنوان قابل دفاع و اثبات نیست.بخاری که از جانب آدم بن موسی استناد د

 

 سنت و ابراهیم المدیهشسؤال از علمای اهل

را مشغول می نامید که وقتی آدم بن موسی این چننی وضعی دارد بسیاری اذهان منصف و پرسشگر  ،اکنون یک سؤال

الضعفاء » و« تاریخ الکبريال»های کتابراویان اصلی یکی از پس چگونه به عنوان که جمهول احلال به شامر می آید، 

 گريد؟!قرار گرفته است؟! آیا اعتبار این کتب زیر سؤال قرار نمیحممد بن اسامعیل بخاری « الصغري

و سؤال بعدی این است که با وجود این تعداد احادیثی که آدم بن موسی از بخاری نقل کرده در کتب مذکور، چرا 

چ ذکر و نامی از وی به میان نیاورده و حتی علامی متأخر ایشان هم جز عده معدودی سنت هیعلامی جرح و تعدیل اهل

 که گذشت، ذکری از جمهول احلال بودن وی نمی کنند؟!

دانند ورود در چننی بحثی و نرش جمهول احلال بودن آدم بن موسی یک خدشه بزرگ به رسد که میآیا به گامن نمی

 اعتبار برخی کتب بخاری است؟!
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 صحت توثیق آدم بن موسی به واسطه نقل ابن حباننقد 

مهانطور که در میان اقوال مطرح شده درباره جمهول احلال بودن آدم بن موسی گذشت، این شخص به عنوان شیخ و 

 استاد حممد بن حبان معروف است و حتی ابن حبان یک حدیث هم از وی نقل کرده است.

 عن یینة،ع ابن عن الّطّباع، بن إسحاق حدثنا البسطامّي، عیسى بن احلسنی حدثنا الّرّي، بخوار ،موسى بن آدمأخربنا 

ال یغلق "ن سعید بن املسیّب، عن أيب هریرة، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم: ع الزهرّي، عن سعد، بن زیاد

 99"الّرهن، له غنمه، وعلیه غرمه

نقل حدیث از وی توسط ابن حبان در کتاب صحیح خود نشانگر وثاقت  بنابراین ممکن است برخی ادعا کنند مهنی

 .این راوی است

ق حتقیقی و طبای ابن حبان را متساهل در تعدیل می دانند اما در پاسخ باید گفته شود مهانطور که قبال بیان شد عده

ت که که بیان گردید اینطور نیس که ارائه شد این ادعای ایشان بر طبق مبنای توثیقی اصالة العدالة وی بوده است.

وده بلکه نبراویان  ابن حبان هر راوی ای را طبق این مبنا توثیق کرده باشد و ثابت شد علوان بن داوود از این دسته

و هم  .ابن حبان قطع به وثاقت وی داشته است نه اینکه بر طبق مبنای اصالة العدالة حکم به وثاقت وی کرده باشد

ابن حبان افرادی که جمهول احلال و یا مهمل بوده باشند را طبق مبنای اصالة العدالة حکم به  چننی ذکر گردید که

وثاقتشان کرده است؛ و از طرفی کامال روشن گردید که آدم بن موسی در زمره راویانی است که یا جمهول العنی 

 والوصف هستند و یا جمهول الوصف.

ان اگر از آدم بن موسی حدیثی نقل نموده دقیقا بر طبق مبنای اصالة العدالة بنابراین بسیار واضح خواهد بود که ابن حب

و ابراهیم املدهیش خود یکی از افرادی  تساهل در تعدیل بودن ابن حبان جاری خواهد بود.مخود بوده و از این رو 

ه ده با تعجب و کنایعلوان را ذکر کر هایحعدیل دانسته است زیرا که وقتی جراست که ابن حبان را متساهل در ت

 نسبت ذکر ابن حبان در کتاب الثقات را بیان نموده است.

 100«! !الثقات»ومع ذلك کله: ذکره ابن حبان يف 
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 نقد قول بخاری به منکرالحدیث بودن علوان بر فرض صحت استناد

هت اسکات خصم به ج تا به اینجا ثابت شد که اصل استناد قول به منکراحلدیث بودن علوان به بخاری ثابت نیست اما

 بر فرضی که این استناد ثابت باشد به نقد و بررسی آن پرداخته می شود.

« راحلدیثمنک»م مصطلح احلدیث در کتاب تدریب الراوی در ضمن تنبیهی بیان کرده که سیوطی از علامی بزرگ عل

 احلدیث می کند. نزد بخاری اصطالحی خاص است و او به کسی که روایت از وی جایز نباشد اطالق منکر

 101البخارّي یطلق: فیه نظر وسکتوا عنه فیمن ترکوا حدیثه، ویطلق منکر احلدیث عىل من ال حتّل الّروایة عنه

با این تعبري و اصطالح از بخاری باید گفته شود منکراحلدیث نزد وی جرحی مبهم و غري مفرس است زیرا به چه دلیلی 

و اهل علوم حدیث می دانند که از رشوط پذیرش جرح برای  ز بوده باشد؟!علوان بن داوود نباید روایت از او جای

 یک راوی، مبهم نبودن آن است.

 ابن حجر قائل شده و گفته: مهانگونه که

 ؛102غري مفرس مل یقدح فیمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غري عارف باألسباب مل یعترب به، أیضا)اجلرح( إن کان 

جرحی  آید واگراشد درباره راوی که عدالتش ثابت است هیچ رضری به شامر نمیاگر جرحی بدون سبب ذکر شده ب

 داند صادر شده باشد، هیچ اعتباری ندارد.های جرح را نمیاز سوی شخصی که سبب

ابن عثیمنی در کتاب مصطلح احلدیث برای قبول و پذیرش جرح رشوطی را ذکر نموده که یکی از آن و مهانگونه که 

 سنت به شامر می آید.سبب جرح است که قول مشهور علامی اهل ها معلوم بودن

 می نویسد:برای رشایط پذیرش جرح او 

                                                           
 410 / 1 :. تدریب الراوي يف رشح تقریب النواوي  101

 191: ُنزهة النظر يف توضیح نخبة الفَکر يف مصطلح أهل األثر.   102



50 

 

 ذلك؛ بسب یبنّی  حتى حدیثه، یرد أو ضعیف،: قوله عىل یقترص أن مثل املبهم، اجلرح یقبل فال اجلرح؛ سببأن یبنّی 

 ؛103 یقتيض اجلرح، هذا هو املشهورال بسبب جیرحه قد ألنه

رشوط پذیرش جرح آن است که سبب و دلیل جرح مشخص باشد بنابراین جرح مبهم مورد پذیرش نیست  یکی از

 ؛ زیرا که چه بسا جارح به دلیلی جرح کرده باشد که«یرد حدیثه»یا « ضعیف»مثل اینکه اکتفا شده باشد در جرح به 

 مورد پذیرش نبوده باشد.

ول نخواهد بود، البته در ادامه نسبت به جرح منکر احلدیث بیشرت و مقب بنابراین جرح بخاری درباره علوان بن داوود

 هلل.ء امفصل تر بحث خواهد شد ان شا

حدیث نقل کرده است که این شمردند، « منکر احلدیث»رواتی که دیگران از  ضمن اینکه خود بخاری در مواردی

برای امتام حجت و نمونه زیاد بوده اما راویان  تعداد اینتردد و اضطراب در عملکرد وی است که  نشان دهنده نوعی

 دو مورد ذکر شده است:

لضعفاء ا ه است و شمس الدین ذهبی در املغني يفدانست« منکر احلدیث»که حممد بن سعد او را  «خالد بن خملد» .1

 هتذیب التهذیب خود آن را نقل نمودند.و حافظ ابن حجر عسقالنی هم در 

 ذهبی می نویسد:

 104وقال ابن سعد: منکر احلدیث مفرط التشیع...  خملد القطواين من شیوخ البخاريخالد بن 

 ابن حجر می نویسد:

)خ م کد ت س ق( البخاري ومسلم وأيب داود يف مسند مالك والرتمذي والنسائي وابن ماجة خالد بن خملد 

تشیع ر احلدیث، مفرطا يف الالقطواين أبو اهلیثم البجيل موالهم الکويف... وقال بن سعد: کان متشیعا، منک

 105وکتبوا عنه للرضورة.
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حدیث از وی نقل کرده است و در یک مورد هم به  30که بسیار جای تعجب دارد بخاری در صحیح خود 

 عنوان متابع او را نام آورده است.

و ابن حجر عسقالنی در  که ابوحاتم رازی وی را منکر احلدیث شمرده است« حسان بن حسان البرصي» .2

 .آن را نقل کرده اند و شمس الدین ذهبی در الکاشف هتذیب التهذیب

 ابن حجر اینگونه می نویسد:

و حاتم: قال أب حسان بن حسان البرصي أبو عيل بن أيب عباد نزیل مکة روي عن شعبة وعبد اهلل بن بکر...

 .106منکر احلدیث

 شمس الدین ذهبی هم می نویسد:

 .107ة قال أبو حاتم منکر احلدیثزرع وأبو البخاري وعنه ومهام شعبة عن بمکة البرصي حسان بن حسان

قرار داده و از وی حدیث  وی را در سلسله سندب صحیح خود در سه مورد از احادیث، که بخاری در کتا

 نقل کرده است.

 نکته بسیار مهم:

ر بودن کرده ولی د« منکر احلدیث»خود حکم به  ،آن چه بسیار امهیت دارد این است که بخاری نسبت به یک راوی

که این نشانگر است خود بخاری به جرح منکر احلدیث  حیح خود از وی حدیث نقل کرده است!عنی حال در ص

-خود پایبند نبوده و اعتباری برای آن قائل نبوده به حدی که از راوی در کتاب صحیح خود که معتربترین کتاب اهل

 حدیث نقل نموده است. سنت به شامر آمده،

 مهان راوی معهود است که بخاری در کتاب الضعفاء الصغري وی را منکر احلدیث شمرده است:« عکرمة بن خالد»

  108عکرمة بن خالد املخزومي قريش منکر احلدیث

                                                           
 217 / 2 :هتذیب التهذیب.   106

 994 شامره 320/ 1 :. الکاشف يف معرفة من له روایة يف الکتب الستة  107
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 اما در کتاب صحیح خود در سه طریق حدیثی از وی حدیث نقل کرده است:

 اهلل ريض عمر ابن عن خالد، بن عکرمة عن سفیان، أيب بن حنظلة أخربنا: قال موسى بن اهلل عبیدحّدثنا  .1

 109عنهام

 اهلل ريض عمر ابن سألت:  خالد بن عکرمة قال:  جریج ابن أخربنا:  عاصم أبو حّدثنا:  عيل بن عمرو حّدثنا .2

 110عنهام

 ابن وأخربين: قال عمر ابن عن سامل، عن الّزهرّي، عن معمر،هشام، عن  أخربنا: موسى بن إبراهیم حّدثني .3

 111عمر ابن عن خالد، بن عکرمة عن طاوس،

 

 علوان منکر الحدیث بودن  قول أبوسعید بن یونس به

وجه وان بن داوود متابوسعید بن یونس هم به عل را عالوه بر بخاری،« منکر احلدیث»مهانطور که ذکر شد نسبت     

 آن را نقل کرده است. 112میزان اإلعتدالگردانیده و شمس الدین ذهبی در 

نت سنزد علامی اهل« منکر احلدیث»و « حدیث منکر»ن گردد معنای اصطالح سخ به این ادعا ابتدا باید روشدر پا

 چیست؟!
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 «حدیث المنکرال»تعریف 
 فرق بنی حدیث معروف و منکر گوید:در بیان در نزهة النظر  ابن حجر عسقالنی

 113املنکر"، ومقابله یقال له: "املعروف"وإن وقعت املخالفة مع الضعف؛ فالراجح یقال له: 

اگر بنی دو حدیث خمالفت به مهراه ضعفی در سند وجود داشته باشد، آن حدیثی که رجحانی دارا باشد را حدیث 

 ر گویند.نکدیگری را که مرجوح است، حدیث م معروف گفته و

 دارای دو رشط باشد:که بر طبق آن حدیثی منکر گفته خواهد شد که 

 خمالفت با حدیث راجح .1

 وجود ضعف در سند .2

 از دیگر علامی علوم حدیث درباره حدیث منکر اینگونه می نویسد:سیوطی 

 املنکر قسامن عىل ما ذکرنا يف الّشاّذ، فإّنه بمعناه.

 ملا رواه الثّقاتمثال األّول: وهو املفرد املخالف 

 114ومثال الّثاين: وهو الفرد اّلذي لیس يف رواته من الثّقة، واإلتقان ما حيتمل معه تفّرده

 حدیث منکر دو قسم است:

 ثقات داشته باشد.روایات حدیث متفردی که خمالفت با  .1

 نامید. آن از چنان وثاقت و اتقانی برخوردار نباشند که جربان تفرد آن راراویان  حدیث متفردی که .2

رشط اساسی برای نکارت حدیث بوده که باید منضم به یکی از دو رشط « متفرد بودن حدیث»که بر طبق این تعریف 

 شود.« سنددر سلسله جود ضعف و»یا « ثقاتروایت خمالفت با »

                                                           
 96 :. نزهة النظر يف توضیح نخبة الفکر يف مصطلح أهل األثر ت الرحیلی  113
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 در تعریف حدیث منکر در کتاب املوقظه نوشته است: شمس الدین ذهبی

 115الضعیف بهاملنکر: وهو ما انفرد الراوي 

 حدیث منکر آن است که متفرد از یک راوی ضعیف بوده باشد.

 معیار نکارت حدیث به شامر آمده است.« ضعف سندی»به انضامم « تفرد حدیث»که طبق این تعریف رصفا 

 

 «منکر الحدیث»گفتار ابوالحسنات لکنوی در بیان حقیقت 
« دیثا منکرایروی ح»و « منکر احلدیث»و « دیث املنکراحل»د، بنی اما مهانگونه که بسیاری از حمققنی و علامء بیان کردن

فع لرا»تفاوت وجود دارد، که به جهت روشن شدن این مطلب عباراتی از ابواحلسنات عبداحلی لکنوی در کتاب 

 ذکر می شود.« والتکمیل

 اینگونه نوشته است:« 116اکرياملن ویروي احلدیث ومنکر منکر حدیث قوهلم بنی الفرق يف»وی در کتاب خود ذیل عنوان 

 ؛وال تظنن من قوهلم هذا حدیث منکر ان راویة غري ثقة فکثريا ما یطلقون النکارة عىل جمّرد التفرد

نباید گامن شود اگر به حدیثی اطالق منکر شود، بنابراین راوی آن حدیث ضعف دارد بلکه بسیار استعامل شده که 

 نکارت شده است. ی که متفرد بوده است اطالقرصفا به حدیث

 ؛ونحو ذلك انه ضعیف وکذا ال تظنن من قوهلم فالن روى املناکري او حدیثه هذا منکر

و نباید گامن شود اگر به راوی ای اطالق شود که مناکري را روایت کرده و یا این حدیث وی منکر است، بنابراین خود 

 راوی ضعیف بوده باشد.

 ؛احیاء العلوم کثريا ما یطلقون املنکر عىل الّراوي لکونه روى حدیثا واحداقال الزین العراقّي يف ختریج احادیث 

                                                           
 42 :املوقظه يف علم مصطلح احلدیث ت ايب غده.   115
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متفرد در ه رصفا به جهت اینک ده،ش« منکر احلدیث»زین العراقی گفته است بسیاری اتفاق میفتد که به راوی اطالق 

 است. نقل یک روایت

 رواه ما کل ان به یعنون ال احلدیث منکروقال الّذهبّي يف میزان االعتدال يف ترمجة عبد اهلل بن معاویة الزبريي قوهلم 

 قال املروزي عتاب بن امحد ترمجة يف ایضا وقال احلدیث منکر فهو مناکري ذلك وبعض مجلة الرجل روى اذا بل منکر

 ؛کل من روى املناکري یضعف انتهى ما قلت واملناکري الفضائل روى صالح شیخ معدان بن سعید ابن امحد

« منکر احلدیث»شمس الدین ذهبی در میزان اإلعتدال ضمن ترمجه عبداهلل بن معاویه زبريی گوید: وقتی گفته می شود 

، دبه این معنا نیست که هرکسی که حدیث منکری روایت کرد و یا حدیثی روایت کرد که بعضی از مجالتش منکر بو

باشد ... و باید توجه داشت اینطور نیست هرکسی که احادیث منکر را نقل کند « منکر احلدیث»بنابراین آن شخص 

 ضعیف باشد.

واملنکر فاذا  بعد ذکر تعریف الشاذ... وقال أبو املحاسن الّشیخ قائم بن صالح السندي ثّم املدين يف رسالته فوز الکرام 

ث جرح جمّرد اذ حاصله انه ضعیف خالف الثّقات وال یمنکر احلد احد همقال يف  احطت علام هبذا علمت ان قول من

 ؛ریب ان قوهلم هذا ضعیف جرح جمّرد فیمکن ان یکون ضعفه عند اجلارح بام ال یراه املجتهد العامل بروایته جرحا

این  احاطه علمی بهابواملحاسن شیخ قائم بن صالح در رساله خود بعد از تعریف حدیث شاذ و منکر گوید: وقتی 

به دیگری کند این جرحی جمرد و مبهم است زیرا منکر « منکر احلدیث»فهمیدم اگر کسی اطالق مطلب پیدا کردم، 

« ضعیف»احلدیث یعنی شخصی ضعیف بوده و با ثقات خمالفت نامید و شکی نیست که وقتی گویند فالن شخص 

به سببی او را جرح کرده که این شخص آن سبب را  است این جرحی مبهم و بدون سبب است و ممکن است جارح

 جرح نداند.

 

 نکته بسیار مهم: 

 در بخش اخري بسیار زیبا بیان شده است که منکر احلدیث بودن جرحی مبهم بوده و دلیل آن هم ذکر گردیده است.
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را  وارد نامید، لکنوی آنبنابراین در ادامه از آن جایی که ممکن است شخصی به جرح مبهم بودن منکر احلدیث خدشه 

 پاسخ می دهد.

فان قیل ان االنکار جرح مفرّس کام رصح به احلفاظ اجیب بان معنى منکر احلدیث کام سمعت ضعیف خالف الثّقة 

 ؛117ف بيشء ال یراه االخر جرحاواالسباب احلاملة لالئمة عىل اجلرح متفاوتة منها ما یقدح ومنها ال یقدح فربام ضع

ارد نامید که منکر احلدیث بودن به دلیل خود نکارت، جرحی مفرس خواهد بود، باید در پاسخ گفته اگر کسی اشکال و

باب جرح اسرا گویند و با توجه به اینکه « ضعیف خمالف ثقه»شود طبق تعریفی که از منکر احلدیث می شود که 

یگری ای به سببی تضعیف شود که دمتفاوت هستند و برخی قدح به شامر آمده و برخی خري؛ بنابراین چه بسا راوی 

 آن سبب را سبب قدح و جرح نداند.

 نتیجه مهم:

ضعیف خمالف »با این تعریفی که ارائه شده « منکر احلدیث»با توجه به آن چه از کالم لکنوی ذکر شد، باید گفته شود 

 به هیچ عنوان جرح مفرسی حمسوب نخواهد شد.« ثقه

گفته شود مقصود راوی ضعیفی است که بسیار زیاد با ثقات خمالفت نموده « منکر احلدیث»مگر اینکه در تعریف 

باشد، تا این قید کثرت خمالفت با ثقات به عنوان سببی قوی و معترب برای ضعف راوی به شامر آمده و منکر احلدیث 

 را از جرح مبهم بودن خارج نامید.

 است: و این نتیجه که بیان گردید را لکنوی هم به آن اشاره نموده

 ؛118ومع قطع النّظر عن هذا التّحقیق ال ترض النکارة اال عند کثرة املخالفة للثقات

با قطع نظر از حتقیق ارائه شده باید گفته شود که منکر احلدیث بودن و نکارت فقط زمانی رضر خواهد رسانید که 

 کثرت خمالفت با ثقات صورت گرفته باشد.
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 نتایج حاصل شده از کالم لکنوی
الح و شیخ قائم بن صبا توجه به کالم لکنوی که مستند به اقوال علامی بزرگی چون ذهبی و ابن حجر عسقالنی و 

 زین العراقی بود روشن شد:

 اطالق نموده و وی را ضعیف شمرد.« منکر احلدیث»ن به وی هرکسی که حدیث منکر نقل کرد نمی توا اوال

 وجود راوی ضعیف در سلسله سند آن ندارد.وصف نکارت برای حدیث مالزمه ای با  ثانیا

بودن به دلیل اختالف تعبري و معنای مستفاد از آن در برخی موارد با وثاقت راوی کامال « منکر احلدیث»وصف ثالثا 

 قابل مجع است.

اخذ  «کثرت خمالفت با ثقات»مبهم به شامر می آید مگر زمانیکه در تعریف آن قید  هاىحمنکر احلدیث از جر رابعا

 شود.

 

 انطباق نتایج بحث بر علوان بن داوود
« احلدیث منکر»با توجه به مهه مطالب گذشته خطاب به آقای ابراهیم املدهیش باید گفته شود علوان بن داوود قطعا 

به معنای جرح شدید مفرس نخواهد بود زیرا که تنها به نقل روایت اعرتاف ابوبکر شناخته شده است کام اینکه ذهبی 

 :عقیلی نقل کرده بوداز 

 119: ال یعرف علوان إال هبذا مع اضطرابه يف حدیث أيب بکر)العقیلی( وقال

بنابراین کثرت و زیادی خمالفت با ثقات به هیچ عنوان بر او صادق نیست و قطعا نباید مقصود أبوسعید بن یونس هم 

 باشد.از انتساب این وصف بر علوان، این معنای خاص از منکر احلدیث بوده 

 یکی از دو وصف ذیل خواهد بود: هنایت مطلبی که ممکن است برخی ادعا نامیند بر علوان صادق است،

 .«یروی حدیث املنکر»وصف یا  «ضعیف خمالف ثقات»نابر تعریف بودن ب« منکر احلدیث»
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 :پاسخ داده شودادعای صدق وصف اول  که باید در قبال

 شت.نخواهد دا مکان مجع دارد و مالزمه با ضعف علوانبودن با وثاقت راوی ا اوال کام اینکه ذکر گردید منکر احلدیث

منکر احلدیث با این تعریف جرحی مبهم به شامر می آید و مهانطور که قبال از ابن عثیمنی در کتاب مصطلح ثانیا 

 احلدیث گذشت چننی جرحی رشط پذیرش و مقبولیت را ندارد.

الفت رصیح و روشن در منطوق حدیث است مهانگونه که در کتب مصطلح احلدیث مقصود از خمالفت با ثقات خمثالثا 

برای نمونه و مثال خمالفت های منطوقی ذکر شده است؛ بنابراین حدیث اعرتاف ابوبکر که حدیثی مشهور بوده و 

دالت عبرخی کتب صحاح آن را نقل کردند خمالفتی با حدیث دیگری نخواهد داشت هنایت امر خمالف مفهومی با 

 مراد در معنای منکر احلدیث نیست و چننی ادعایی مکابره حمض است. صحابه داشته باشد که چننی خمالفتی قطعا

 و در قبال ادعای صدق وصف دوم )یروی حدیث املنکر( هم اینگونه پاسخ داده می شود:

 با ضعف وی ندارد.اوال نسبت به این وصف هم گفته شد که با وثاقت راوی قابل مجع است و مالزمه ای 

 خواهند اطالق منکر بودن بر حدیث منقول از علوان نامیند؟!چه تقریر و تعریفی می ید بررسی شود باثانیا با

دو رشط خمالفت با حدیث راجح و ضعف در ابن حجر در نزهة النظر معیار برای حدیث منکر باشد که اگر تعریف 

دام از دو رشط در حدیث علوان موجود نیست زیرا که اوال اثبات سند را معترب می دانست، باید گفته شود هیچ ک

گردید که خمالفتی با حدیث دیگری ندارد و ثانیا ضعفی در سند آن نیست و تنها ادعای منکر احلدیث بودن علوان 

 وجود داشت که بیان گردید ضعفی مبهم و بدون سبب و فاقد رشط پذیرش است.

« ت با ثقاتخمالف»به انضامم یک از دو رشط « متفرد بودن»ی معیار باشد که رشط اگر تعریف سیوطی در تدریب الراو

را معترب دانسته بود، باید گفته شود رشط خمالفت با ثقات و ضعف در سند که در قبال « ضعف در سلسله سند»یا 

 تعریف ابن حجر پاسخ داده شد و تنها رشط تفرد باقی می ماند.

اسخ داده شود مهانطور که گذشت حدیث اعرتاف ابوبکر از غري طریق علوان بن داوود در قبال رشط تفرد هم باید پ

؛ ذکر کرده بود خود (70 – 69 / 2)تاریخ اإلسالم ت بشار:  ذهبی آن را در تاریخ اإلسالمهم نقل شده است و 

 بنابراین علوان متفرد در نقل این حدیث نیست.
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را در  «وجود ضعف در سند»و « تفرد حدیث»حدیث منکر باشد که او هم ملوقظه معیار واگر تعریف ذهبی در کتاب ا

ط به شبهه تفرد و وجود ضعف در سند به ابن حجر و سیوطی در ترب می داند، دقیقا پاسخ های مربوصدق نکارت مع

 آن جاری خواهد بود.

 ث اوخدشه ای به حدی ه وبنابراین قطعا شبهه منکر احلدیث بودن علوان وارد نیست و جرحی برای وی حمسوب نشد

 وارد نخواهد کرد.

 

 ادعای مضطرب الحدیث بودن علوان
یکی دیگر از جرح هایی که از جانب ابراهیم املدهیش به علوان بن داوود نسبت داده شده، اضطراب او در حدیث 

 است.

ه و در پرداخت «مضطرب»در این زمینه ابتدا نقل هایی که از اضطراب علوان صورت گرفته را ذکر و بعد به تعریف 

 ادامه آن را نقد و بررسی خواهیم نمود.

 ثیمورد بحث )حد ثیحد نیبودن در نقل ا« مضطرب»نسبت  یلیاز قول عق زانیدر لسان امل یذهبشمس الدین 

 بکر( را به علوان داده است. یاب

 .120هبذا مع اضطرابه يف حدیث أيب بکر(: ال یعرف علوان إال یلی)العق وقال

 

 حدیث مضطربتعریف 

 در تعریف حدیث مضطرب به تعریف ابن حجر در نزهة النظر و سیوطی در تدریب الراوی اشاره می شود:

 ابن حجر گوید:

 ، وال مرّجح إلحدى الروایتنی عىل األخرى، فهذا هو املضطرب.-أي: الراوي-أو کانت املخالفة بإبداله، 
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 .121وهو یقع يف اإلسناد غالبا. وقد یقع يف املتن

حدیث مضطرب را حدیثی دانسته که با یک حدیث دیگر در در جایگزینی راوی خمالفت عسقالنی ابن حجر حافظ 

و اضطراب حدیث غالبا در إسناد رخ می  داشته باشد و هیچ ترجیحی برای یکی از این روایات وجود نداشته باشد.

 دهد و کمرت اتفاق میفتد که در متن اضطراب صورت گريد.

 باره حدیث مضطرب اینگونه می نویسد:سیوطی هم در

املضطرب هو اّلذي یروى عىل أوجه خمتلفة متقاربة، فإن رّجحت إحدى الّروایتنی بحفظ راوهیا أو کثرة صحبته املروّي 

عنه، أو غري ذلك: فاحلکم للّراجحة، وال یکون مضطربا. واالضطراب یوجب ضعف احلدیث إلشعاره بعدم 

 ؛122الّضبط

یثی است که به وجوه گوناگون ولی نزدیک به یکدیگر روایت شده است که اگر یکی از این حدیث مضطرب آن حد

و یا به دلیل کثرت نقل صحابه بر دیگری ترجیح داشت، آن حدیث راویان  دو روایت بر دیگری یا به واسطه احفظیت

 راجح باید اخذ شود و اضطراب از بنی می رود.

 حدیث دارد.راویان  که اشعار به عدم ضبط حداقل در میان یکی از اضطراب از آن جهت موجب ضعف حدیث است

نکته مهم: در تعاریفی که ذکر شد و تعابري دیگر علامی علوم حدیث که به دلیل عدم اطناب متن آورده نشد، روشن 

خواهد بود اضطراب زمانی صادق است که قبل آن وجوه مجع و ترجیح و رفع آن را بررسی کرده باشیم وگرنه 

 اضطراب مستقر نخواهد بود.

کر شده اگر یک راوی در سلسله سند، حدیثی که متن و مفاد واحدی دارد را از چند راوی با توجه به تعاریف ذو 

ان از اضطراب آن راوی داشته باشد و به تعبريی که سیوطی بیان کرد دلیل قادحیت تواند نش، مینقل کندخمتلف 

 است.راویان  ضابطیت در یکی یا بیشرت از یکی ازاضطراب نشانگر بودن از وجود عدم 
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 نقد و بررسی صدق مضطرب بر علوان بن داوود
طریق خمتلف نقل کرده است و ظاهرا  6 را به راهیم املدهیش نسبت به علوان این ادعا را داشته که او حدیث خوداب

 داده است از این حیث بوده است.آقای عقیلی هم که نسبت اضطراب به علوان 

و باید دقت نمود که علوان فقط در حدیث ابوبکر ادعای اضطرابش صورت پذیرفته است کام اینکه خود عقیلی که 

 دانسته اینگونه ادعا کرده: منسوبتنها فردی است که به او 

 مع اضطرابه يف حدیث أيب بکر(: ال یعرف علوان إال هبذا یلیوقال )العق

 :از علوان آورده دوباره ذکر کرده و بررسی می نامئیم که در کتابطریقی را  6جهت پاسخ به ادعای املدهیش 

علوان، عن محید بن عبدالرمحن بن محید بن عبدالرمحن ، عن صالح بن کیسان ، عن محید بن عبدالرمحن بن عوف ،  .1

 .-ريض اهلل عنه  -عن أبیه عبدالرمحن بن عوف 

 بن عوف، عن أبیه عبدالرمحن بن عوف.علوان، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبدالرمحن  .2

 علوان، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبدالرمحن بن عوف، أن أبا بکر الصدیق قال. .3

علوان، عن صالح بن کیسان، أن عبدالرمحن  بن محید بن عبدالرمحن بن عوف أخربه أن عبدالرمحن بن عوف دخل  .4

 عىل أيب بکر

 عن صالح بن کیسان ، عن محید بن عبدالرمحن بن عوف، عن أبیه عبدالرمحن بن عوفعلوان، عن أيب حممد املدين،  .5

 علوان، عن املاجشون، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبدالرمحن، عن أبیه عبدالرمحن بن عوف .6

انی در ربو ضیاء الدین مقدسی در األحادیث املختاره و طاملستدرك  در ابتدا باید گفته شود که طریقی که حاکم در

لی است که املدهیش نقل کرده است و این طریق از نظر سندی از قوت و اعتبار اند طریق اواملعجم الکبري ذکر کرده

 باالیی برخوردار است کام اینکه ذکر شد مقدسی حکم حسن بودن بر آن نموده است.

اوی ای که علوان از او نقل کرده که از حیث علوان و ر 5و  4و 3طریق طریق روشن می گردد که  6اما با بررسی این 

مهان صالح بن کیسان است با هم مشرتک هستند و اگر هم اضطرابی در این سه مورد باشد ارتباطی به علوان پیدا 



62 

 

که حکم به ارسال در آن نموده است، با تردید اضطراب را به  4کام اینکه خود ابراهیم املدهیش ذیل طریق نمی کند 

 ت و قطع و یقنی ندارد.علوان نسبت داده اس

 می نویسد: 4او ذیل طریق 

 .123مرسل، ولعله انقلب محید بن عبدالرمحن إىل عبدالرمحن بن محید. وربام یکون من اضطراب علوان

نشان از تردید املدهیش است در انتساب اضطراب به علوان؛ بنابراین « ربام»و بسیار واضح است که استفاده از واژه 

 انتسابی نیست.اعتبار بر چننی 

علوان از ابوحممد املدنی و او از صالح بن کیسان نقل کرده و خود املدهیش معرتف است که ابوحممد  5و در طریق 

ترصیح نموده است؛ بنابراین بسیار واضح است  (446، ص4ج صالح بن کیسان است کام اینکه در ) املدنی مهان

اینگونه خطا در نقل ارتباطی به علوان ندارد بلکه چه بسا حمقق و راوی کتاب و مصدری که آن را نقل کرده مرتکب 

 این خطا شده است.

و « انسصالح بن کی»، «محید بن عبدالرمحن بن محید بن عبدالرمحن»که علوان به ترتیب از  6و 2و 1اما سه طریق 

 نقل نموده است. «املاجشون»

ت به دو راوی نسب از قول ابن حجر عسقالنی اوال باید گفته شود که هر سه نفر از ثقات هستند کام اینکه خود املدهیش

 ذکر کرده است:اول 

 124(217)ص« تقریب التهذیب»، الرؤاسی، ثقة. محید بن عبدالرمحن بن محید بن عبدالرمحن

 125(307)ص « تقریب التهذیب»مد املدنی، ثقة، ثبت، فقیه. صالح بن کیسان، أبوحم
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ب درباره وی در تقریب التهذی راست ابن حج «عبد العزیز بن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون»سوم که مهان ی اما راو

 .126ثقة ، فقيه ، مصنف نویسد:می

ر اساتيد علوان به شامر آمدند و حدیث ابی بکثانيا محيد بن عبدالرمحن و صالح بن کيسان هر دو در کتب رجالی در زمره 

 که مورد بحث ما بوده است را در کتب صحيح و معترب مقدسی و حاکم و ... از طریق این دو استاد خود نقل کرده است.

باید گفته شود هرچند در زمره اساتيد وی نوشته نشده است اما با توجه به تاریخ وفات علوان که « املاجشون»و نسبت به 

ق است، بنابراین معارصت آن دو  164تاریخ وفات ماجشون که  ق دانسته است و 180سال  127ذهبی در ميزان اإلعتدال

 لذا اتصال سندی برقرار خواهد بود.ثابت بوده و امکان نقل روایت علوان از وی وجود دارد 

حاليکه دو  در خود نقل کرده است 128شقرا فقط ابن عساکر در تاریخ دم )طریق ماجشون( سوم اما از آن جا که این طریق 

دیث بر حکم ح طریق اول در کتب معترب و متعددی نقل شده است و خود املدهیش در کتابش به این اعرتاف دارد؛ بنا

 مضطرب باید گفته شود این نقل ابن عساکر مرجوح خواهد بود و داخل در اضطراب نمی باشد.

« ح بن کيسانصال»و « محيد بن عبدالرمحن بن محيد بن عبدالرمحن»و در انتها فقط دو نقل علوان از دو استاد و شيخ ثقه خود 

باقی می ماند که هر انسان منصفی اذعان می  نامید نقل یک روایت از دو استاد نمی تواند داللت بر ( 2و  1ق )در دو طری

 لی بسيار عادی است که علوان این حدیث را از هر دو استاد خود شنيده باشد.اضطراب داشته باشد و امکان چننی نق

هنایت مطلب این است که علوان فقط از یکی از دو استاد خود شنيده باشد و در استناد به آن ها دچار تردد شده باشد که 

ه است، رصفا نشان از عدم به عنوان دليل قادحيت اضطراب در حدیث شمردالراوى این مهانطور که سيوطی در تدریب 

تام الضبط بودن وی خواهد داشت و در نتيجه رتبه حدیث وی را از صحت به حسن بودن تقليل می دهد کام اینکه ضياء 

 الدین مقدسی نسبت به این حدیث حکم به حسن بودن داده بود که سابقا گذشت.

 بنابراین  پاسخ اهتام مضطرب بودن علوان هم داده شد.
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 در نقل این حدیثعلوان رد بودن ادعای متف
دیگر جرحی که ابراهیم املدهیش به علوان نسبت داده است متفرد بودن در نقل این حدیث است که در بحث های 

انطباق تعریف حدیث املنکر پاسخ آن ارائه شد و خمترص آن نقل این حدیث از غري طریق علوان بن گذشته در بخش 

 ذهبی در تاریخ اإلسالم نقل کرده است.داوود بوده است که شمس الدین 

 

 نتیجه جرح و تعدیالت علوان بن داوود
بر علوان بن داوود روشن گردید ادعاهای منکر احلدیث  های وارد شدهبا نقد و بررسی های صورت گرفته در جرح

 .اس بوده استبودن و مضطرب احلدیث و متفرد احلدیث بودن وی کامال پاسخ داده شد و ادعاهایی بی پایه و اس

و از طرفی با اثبات وثاقت قطعی علوان نزد حممد بن حبان در کتاب الثقات، و خمدوش بودن ادعای تساهل وی درباره 

مقدسی و اعتبار آن و حکم ضیاء « األحادیث املختاره»توثیق علوان و از جانب دیگر نقل حدیث علوان در کتاب 

 احتجاج بودن حدیث او ثابت گردید و هر انسان علوان و اعتبار و قابلالدین بر حسن بودن این حدیث؛ کامال وثاقت 

 سنت به آن اذعان خواهد کرد.منصف مطلعی از علوم حدیث اهل

 

 ی نقل از ابن دأب و وضاع بودن ویادعا
بعد از وارد کردن جرح بر علوان بن داوود، ادعا کرده که حدیث « احلکم علی احلدیث»ابراهیم املدهیش در بخش 

 علوان از شخصی به نام ابن دأب نقل شده است که این شخص وضاع و جاعل حدیث به شامر می آید.

  129کام سبق بیان ذلك کله ب وضاع، وابن دا«حدیث علوان، عن ابن داب»وقد ذکر أمحد بن صالح املرصي أنه رآه يف 

ابن دأب شخصی جاعل حدیث است امحد بن صالح املرصی ذکر کرده است که حدیث علوان از ابن دأب نقل شده و 

 کام اینکه در قبل گذشت.
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ذکر کرده به رشح « 130احلدیث أقوال العلامء يف»مقصود ابراهیم املدهیش از ذکر در گذشته، مطلبی است که در بخش 

 ذیل:

(: )قال مهنا: سألت أمحد ـ أي ابن حنبل ـ، عن حدیث: 196( رقم )296)ص « املنتخب من علل اخلالل»جاء يف 

لیث بن سعد، عن صالح بن کیسان، عن محید بن عبدالرمحن، عن أبیه، أنه دخل عىل أيب بکر يف مرضه، فسلم علیه، ال

 أما إين ما آسى إال عىل ثالث فعلتهن .. احلدیث؟»فقال: 

 فقال أمحد: لیس صحیحا.

 قلت: کیف ذا؟

 قال: أخذ من کتاب ابن داب، فوضعه عىل اللیث.

بن صدقة روي هذا احلدیث، عن علوان بن داود البجيل، من أهل قرقیسیا، وهو حيدث هبذه قال اخلالل: قال أبو بکر 

 األحادیث عن ابن داب ، ورأیت هذا احلدیث من حدیثه عن ابن داب، وعلوان يف نفسه ال بأس به(.

 اینگونه آمده:ابن قدامه مقدسی « املنتخب من علل اخلالل»در کتاب 

وال شد درباره حدیث لیث بن سعید ... از عبدالرمحن بن عوف که به عیادت ابوبکر مهنا گوید: از امحد بن حنبل س

رفت در هنگامی که مریض بود و سالم کرد و ابوبکر گفت: من تأسف نمی خورم مگر بر سه چیز ... تا انتهای 

 حدیث!

 امحد گفت: این حدیث صحیح نیست.

 گفتم: چرا صحیح نیست؟

 ه و بعد به دروغ به لیث نسبت داده شده است.گفت: از کتاب ابن دأب گرفته شد

ابوبکر بن صدقه کفته این حدیث از علوان بن داوود بجلی از اهالی قرقیسا نقل شده و او از ابن دأب خالل گوید: 

 نقل می کند و معتقدم او این حدیث را از ابن دأب گرفته است در حالی که خود علوان فی نفسه ایرادی بر او نیست.
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به این عبارت امحد بن حنبل ادعا کرده است علوان بن داوود حدیث اعرتاف ابوبکر را از کتاب ابن دأب  با توجه

است که  «عیسی بن یزید بن دأب اللیثی املدنی»عد به دروغ به لیث نسبت داده است و ابن دأب مهان گرفته است و ب

 ست.و جاعل حدیث معرفی کرده ا« وضاع»او را  131ذهبی در لسان املیزان

 

 نقد و بررسی این ادعا

باید به آقای ابراهیم املدهیش گفته شود انقدر فراموشی بسیار تعجب آور است زیرا که طبق نقلی که از کتاب ابن  اوال

کتابش آورده است نسبت نقل علوان از ابن دأب و وضاع بودن را یکی امحد بن حنبل  450قدامه مقدسی در صفحه 

گوید مهانطور که  452دهیش دو صفحه بعد در صفحه ذکر کرده است و دیگری ابوبکر بن صدقه در حالیکه آقای امل

گذشت، امحد بن صالح املرصی حدیث علوان را به ابن دأب نسبت داده است!!! و به این حد در نقل اقوال از خود 

 اضطراب نشان داده است.

، پس بوده استاز آقای املدهیش باید پرسیده شود اگر حدیث علوان از جانب وضاع بودن ابن دأب دچار مشکل  ثانیا

چرا اکثر علامیی که به نقل این حدیث پرداخته و آن را خمدوش دانستند چننی ادعایی نکردند؟! خصوصا خود آقای 

 املدهیش در بخش حکم بر حدیث مهینگونه عمل کرده و گفته است:

 .132احلدیث موضوع، آفته علوان، وهو مرتوك، وتفرد به، واضطرب فیه کثريا احلکم عىل احلدیث:

 دیث موضوع است و آفت آن هم علوان است که مرتوک و متفرد و مضطرب در نقل آن است.ح

 ای به عیسی بن دأب نکرده است؟!پس چرا آقای املدهیش آفت این حدیث را علوان دانسته است؟! و اشاره

شاید املدهیش ادعا کند که این علوان بوده که از ابن دأب حدیث را گرفته و به دروغ به لیث بن سعد نسبت داده  ثالثا

 است مهانگونه که ادعای امحد بن حنبل مهنی بوده است!
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در پاسخ باید گفته شود اگر چننی ادعایی درست بود باید حداقل یک نفر از علامی علوم حدیث در جرح هایی که به 

بودن و از این قبیل را نسبت می دادند در حالیکه « مدلس»بودن یا « کذاب»بودن یا « وضاع»لوان نسبت می دهند ع

 اصال اینگونه رخ نداده و حتی خود آقای املدهیش اینطور نسبت هایی به او نداده است.

لوان ی شود که وقتی ادعا کرده عذکر من قدامه مقدسی از ابوبکر بن صدقه، ضمن اینکه دقیقا در مهان نقل از کتاب اب

 این حدیث را از ابن دأب گرفته است، بعد گوید خود علوان هیچ ایرادی بر او نیست!!!

این ادعا از سوی امحد بن حنبل ادعایی بدون ذکر سبب و دلیل است و به چه استنادی این ادعا صورت گرفته  رابعا

معلوم نیست! عالوه بر اینکه این حدیث در بسیاری از کتب نقل شده است از مجله کتاب های صحیح و معتربی مثل 

ه این کتب به خطا حدیثی موضوع را نقل کردند حاکم نیشابوری، حال آیا مهاملستدرك  ادیث املختاره مقدسی واألح

 اند بلکه حکم به حسن بودن نمودند؟!و اسمی از موضوع بودن آن نیاورده

اقوال »ش که خود او در بخ یمشهور است به حد اریبس ثیحد نیگفته شود ا دیبا شهیاملد میابراه یبه آقا نکهیضمن ا

 کند که: یاستناد م نیبه قول ابن رشد« العلامء يف احلدیث

 133؟الذي یرویه أصحابناابن رشدین: سألت أمحد بن صالح ـ املرصي ـ عن حدیث علوان بن داود،  قال

 ؟«اصحاب ما آن را روایت می کنند»درباره حدیث علوان پرسیدم که  امحد بن صالح از

 حال یعنی اصحاب مهه حدیثی موضوع را نقل کردند و احدی متذکر این امر نشده است؟!

متفرد بودن حدیث بارها پاسخ داده شد که این حدیث از غري طریق علوان هم نقل  شبههدر گذشته و در بخش  خامسا

 شده است و شمس الدین ذهبی در تاریخ اإلسالم آن را نقل کرده است.

 مورد پذیرش نخواهد بود.بنابراین ادعای مذکور، برای هر شخص منصفی 
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 بر حدیث علوانابن تیمیه  اشکال داللی
آقای ابراهیم املدهیش در انتهای ادعاهای خود در مسأله سادسه و امتام بحث سندی خود گفته است بر فرضی که این 

حدیث علوان، صحیح هم باشد باید جواهبای ابن تیمیه را به آن داد و بعد به قول ابن تیمیه در منهاج السنة استناد 

 ام رسانیده است.کرده و با اکتفا به قول وی، مسأله سادسه را به امت

 ها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد ان شاهلل.ما ابتدا عبارات ابن تیمیه را ذکر و بعد آن

 ابن تیمیه در جواب به ادعای شیعه نسبت به حدیث ابوبکر و اعرتاف او به هجوم به بیت وحی اینگونه می نویسد:

بإسناد صحیح، ویکون داال داللة ظاهرة عىل القدح، فإذا انتفت : أن القدح ال یقبل حتى یثبت اللفظ 134واجلواب

 انتفى کل منهام؟ ! إحدامها؛ انتفى القدح، فکیف إذا

این خدشه به ابوبکر پذیرفته نیست مگر اینکه حدیث با اسناد صحیح وجود داشته باشد و آن حدیث به طور واضح 

با اسناد صحیح و داللت واضح[ وجود نداشته باشد  بر قدح و خدشه داللت کند، و اگر یکی از دو امر ]حدیث

 مطلبی ثابت نخواهد شد چه برسد به اینکه هر دو امر وجود نداشته باشد.

ونحن نعلم یقینا أن أبا بکر مل یقدم عىل عيل والزبري بيشء من األذى، بل وال عىل سعد بن عبادة املتخلف عن بیعته أوال 

 وآخرا.

وبکر هیچ اقدامی علیه علی و زبري که موجب آزارشان باشد نکرده است و حتی هیچ اقدامی و ما یقینا می دانیم که اب

 انجام نداده است. ،خمالفنی بیعت با او بودهابتدا تا انتهای عمر از علیه سعد بن عباده که از 

ه لو ترکه ، ثم رأى أنوغایة ما یقال: إنه کبس البیت لینظر هل فیه يشء من مال اهلل الذي یقسمه، وأن یعطیه ملستحقه

 هلم، جلاز؛ فإنه جیوز أن یعطیهم من مال الفيء.
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ابوبکر داخل خانه شد تا بررسی کند آیا مالی از اموال اهلی در خانه موجود هنایت مطلبی که بتوان گفت این است که 

ل زیرا که جواز داشت به اهاست تا بنی مستحقنی آن را تقسیم کند! اما بعدا دید اگر خانه را رها می کرد جایز بود 

 خانه وحی از مال فیء عطا کند.

وأما إقدامه علیهم أنفسهم بأذى، فهذا ما وقع فیه قط باتفاق أهل العلم والدین، وإنام ینقل مثل هذا جهال الکذابنی، 

 ویصدقه محقى العاملنی، الذین یقولون: إن الصحابة هدموا بیت فاطمة، ورضبوا بطنها حتى أسقطت! !

ها شده، به امجاع اهل علم و دین اهل خانه وحی اقدامی کرده که موجب ناراحتی آن اما اینکه ادعا شود ابوبکر ضدو 

ها را به هیچ عنوان اتفاق نیفتاده است و این گونه حرف ها را نادان های دروغگو نقل کرده و امحق های دنیا هم آن

 !را کتک زده تا سقط جننی کرد. اطمه را خراب کردند و اوتائید کردند! مهان کسانی که قائلند صحابه خانه ف

 وهذا کله دعوى خمتلق، وإفك مفرتى، باتفاق أهل اإلسالم، وال یروج إال عىل من هو من جنس األنعام.

جز افرادی که از جنس حیوانات باشند به دنبال نرش باطل و هتمت نارواست و ادعاهای به امجاع مسلمنی و مهه این ها 

 طالب نمی روند.این م

 

 پاسخ به ادعاهای واهی ابن تیمیه
در سایه و عنایت والیت و حمبت خاندان عصمت و طهارت در ابتدا باید خداوند جهانیان را محد و سپاس گویم که 

ای نور علم و ایامن و انصاف در وجودم واقع شده است و قرار گرفتم و در ظل عنایات این بزرگواران به اندازه ذره

 خالف د برخی افراد ظلامنی نشدم که وقیحانه و از روی اوج جهالت و نادانی خود هرگونه ادعای خالف منطق ومانن

 هند.دبه دیگران نسبت می عینشان است،براهنی واضح را مطرح کرده و عناوین و اوصافی را که مستحق خود و تاب

 اما در پاسخ به ابن تیمیه باید گفته شود:
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او ادعا کرد قدح بر ابوبکر تا زمانی که اسناد صحیح و داللت واضحی وجود نداشته باشد، پذیرفته نیست؛ حال  اوال

-ما در این نوشتار بر طبق مبانی اهل سؤال از او این است آیا حدیث علوان بن داوود از نظر سندی تصحیح نشد؟!

ان را تصحیح و توثیق کرده و هم حدیث وی را سنت و انظار علامی معترب جرح و تعدیل ایشان، هم شخصیت علو

 قابل احتجاج نمودیم.

و  «االحادیث املختاره»و جالب توجه است که یکی از مهمرتین دالیل بر مدعای خود را نقل این حدیث در کتاب 

ن یاو ذکر کردیم که ابن تیمیه نظرش نسبت به  بودن آن از سوی ضیاء الدین مقدسی، بیان کردیم.« حسن»حکم به 

را از حیث رتبه واالتر و باالتر از تصحیحات حاکم األحادیث املختارة  کتاب چیست! و خود او بود که کتاب

 را هبرت از تصحیح حاکم دانستهاألحادیث املختارة  تصحیح مقدسی در کتابو مهو بود که  .135نیشابوری می دانست

 .136هبرت از کتاب حاکم می دانستو کتاب حدیثی او را از حیث نقل احادیث صحیح بدون هیچ شکی 

به عنوان نمونه در ذیل یک مثال از کتاب ابن تیمیه ذکر شده که وی در برخورد با یک حدیث، بدون بررسی سندی 

ته است؛ ن را پذیرفنقل کرده، آ« األحادیث املختارة»آن و با تکیه بر این نکته که ضیاء الدین مقدسی آن حدیث را در 

 اینگونه نوشته است:« اإلخنائیة»ابن تیمیه در کتاب 

ففي مسند أيب یعىل: حدثنا أبو بکر بن أيب شیبة أخربنا زید بن احلباب أخربنا جعفر بن إبراهیم من ولد ذي اجلناحنی 

ه وسلم عند قرب النبي صىل اهلل علی حدثنا عيل بن عمر عن أبیه عن عيل بن احلسنی أنه رأى رجالً جیيء إىل فرجة کانت

ا، فنهاه فقال: أال أحدثکم حدیثًا سمعته من أيب عن جدي عن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم قال: )ال فیدخل فیه

 تتخذوا بیتي عیًدا وال بیوتکم قبوًرا، فإن تسلیمکم یبلغني أینام کنتم(.

                                                           
املقديس فیام اختاره من األحادیث . وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة أیضا: وهذا احلدیث بام أخرجه احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد   135

 احلاکمتصحیح یاد الزائدة عىل ما يف الصحیحنی، وهو أعىل مرتبة من اجل

 264 :اإلخنائیه أو الرد علی اإلخنائی ت العنزی

احلاکم؛ تصحیح خري من  -کذا-املقديس يف خمتاره تصحیح احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن عبد الواحد . قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: بل   136

 احلاکم بال ریب عند من یعرف احلدیث.فکتابه يف هذا الباب خري من کتاب 

 (426/  22 :جمموع الفتاوى)
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تارة الزائدة جلیاد املخوهذا احلدیث مما خرجه احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقديس فیام اختاره من األحادیث ا

 ؛137عىل ما يف الصحیحنی، وهو أعىل مرتبة من تصحیح احلاکم

ز علی اابوبکر بن ابی شیبه از زید بن حباب از جعفر بن ابراهیم از علی بن عمر از پدرش نقل شده: در مسند ابویعلی 

ارد آن وو  آمدوسلم  هیاهلل عل یدر اطراف قرب رسول اهلل صل یشکافبه سوی که  دیرا د یمردبن حسنی نقل کرده: 

 که دمینکنم که آن را از پدرم از جدم شن تیشام روا یرا برا یثیحد ای: آکار باز داشت و گفت نی؛ او را از اشد

جا هر انامه تان را به قربستان تبدیل نکنید؛ یهاو خانه دینکن لیرفت و آمد تبد یبرا یمرا به حمل خانه» :دیفرمایم

 «. درسیبه من م درودتان د،یباش

و این حدیث از احادیثی است که حافظ ابو عبد اهلل مقدسی در زمره احادیث صحیحی که اختیار کرده و مازاد بر 

نقل کرده و این کتاب در مرتبه واالتری از « املختارة»احادیث صحیح بخاری و مسلم هستند، قرار داده و در کتاب 

 تصحیح حاکم نیشابوری است.

ری ذکر برای این حدیث طریق دیگ ،در مهنی کتاب بعد از نقل مطلب باالابن تیمیه و نکته بسیار جالب این است که 

یار تعجب بسبنابراین باید گفت  دهد.!کند که سنن ابی داوود نقل کرده و آن طریق را مورد بررسی سندی قرار میمی

جود با وندارد و خالف مبانی خود به حدیث علوان که رسیده های خود را هم قبول حرفحتی آور است که ابن تیمیه 

حکم می کند که حدیث از حیث سندی و داللی خمدوش نقل مقدسی در کتابش و حکم او به حسن بودن حدیث، اما 

 است!! آیا این جز مکابره واضح است؟!!

او  وجب آزار او باشد نکرده است؛ که باید بهدانیم ابوبکر هیچ اقدامی علیه علی که ماو ادعا کرده که ما یقینا میثانیا 

ود و طبق مبانی خو اعرتاف خلیفه اول است که صحت حدیث ا علوان گفته شود این ادعای تو کامال خالف حدیث

 تو ثابت شده است؛ پس ادعایی بر خالف نص کرده است.

ت این هنایت مطلبی که بتوان گفه او ادعای عجیبی و برداشت بسیار تعجب آوری از حدیث علوان کرده و گفتثالثا 

 است که ابوبکر داخل خانه شده تا مال اهلی را یافته و به مستحقنی آن برساند!
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 در قبال این ادعای وی باید گفته شود:

در نقلی که ضیاء الدین مقدسی و طربانی و حاکم نیشابوری از حدیث ابوبکر داشتند و خود ابراهیم املدهیش  .1

که هرچند « سمل أکب»است نه تعبري «  مل أکشف بیت فاطمةوودت أين»کرده، اعرتاف ابوبکر به هم به آن استناد 

باید گفته شود:  «مل أکشف»بري مدعای ما با این تعبري منقوله از ابن تیمیه هم ثابت خواهد بود؛ اما نسبت به تع

عنی پرده برداری از چیزی کشف ی»ینگونه تعریف کردند که در معنای کشف ا 139و لسان العرب 138کتاب العنی

که این تعبري نشانگر است اهل خانه و صدیقه کربی سالم اهلل علیها «. ه آن چیز از تو پوشانده شده استک

ت و هتک جسارعالوه بر اینکه تعبري کشف بیت کنایه از نوعی ضایت بر داخل شدن ابوبکر نداشتند؛ ر

شود که چیزی خمفی بوده باشد وبعد عیان ار برده میحرمت به آن خانه است، و در مواردی این تعبري به ک

 گردد به طوری که انتظار عیان شدنش نبوده است.

در نقل مذکور در کتب معتربه و مستفاد از سوی املدهیش، ابوبکر بعد از اظهار پشیامنی از هتک حرمت خانه  .2

 بود برای جنگ!یعنی هرچند که در آن خانه بسته شد « وإن أغلق علی احلرب»وحی گفته است 

که این تعبري از او قرینه است، قطعا اهل خانه بر داخل شدن ناراضی بودند و مهچننی داستان داخل شدن 

ابوبکر نمی توانسته به جهت بررسی وجود اموال اهلی و تقسیم بنی مستحقنی باشد بلکه قطعا اختالف شدید 

 و جنگی در میان بوده است.

که طبق مدعای ابن تیمیه به جهت بررسی وجود اموال اهلی و تقسیم آن بنی نفس این عمل از ابوبکر هرچند  .3

مستحقنی بوده باشد، العیاذ باهلل این قرینه بر نوعی نقص و احتکار و حبس اموال اهلی به ناحق در خانه وحی 

ه به اتفاق کالسالم است، که منافات دارد با شأن و جایگاه صدیقه کربی سالم اهلل علیه و امرياملؤمننی علیه

 سنت شأن نزول آیه تطهري هستند!مهه مفرسین اهل

                                                           
 ء. الکشف: رفعك شیئا عام یواریه و یغطیه، کرفع الغطاء عن اليش  138

 (297 / 5 :کتاب العنی)

 ء عام یواریه و یغّطیه: رفعك اليش. الکشف  139

 (300 / 9 :لسان العرب)
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بخواهیم آن را به اهل خانه  در شأن هیچ مسلامن متدینی است کهحبس و احتکار اموال اهلی در خانه، آیا 

 سنت موجود است، نسبت دهیم؟!وحی که حدیث سداالبواب در شأنشان صادر شده و در منابع اهل

فیء  و ابوبکر فهمیده بود که می توانسته از باب مال صحت داشته باشداین برداشت ابن تیمیه بر فرضی که  .4

ه آیا ابوبکر که به اعتقاد او خلیفة النبی صلی اهلل علیه وآل، باید از وی پرسیده شود به اهل خانه وحی عطا کند

اند از مال فیء به ایشان عطا دانسته که می تواست، در هنگام کشف بیت حرضت زهرا سالم اهلل علیها می

دانسته است که جرح و قدح بزرگی بر خلیفه مسلمنی است که نسبت به چننی دانسته؟! اگر نمیکند یا نمی

دانسته و با این وجود با نارضایتی اهل خانه وارد شده و تفتیش کرده، حکمی جهل داشته است و اگر می

نوعی فضولی بدون اساس و دلیل و قدحی بر خلیفه مسلمنی  چه توجیهی برای این کار خود داشته و اینپس 

 است.

اتفاق و امجاع اهل علم و دین است که ابوبکر هیچ اقدامی که موجب ناراحتی و نارضایتی ابن تیمیه ادعا کرده که  رابعا

ردند و ایی را نقل کالسالم باشد انجام نداده است و افراد نادان دروغگو چننی ادعاهصدیقه کربی و امرياملؤمننی علیه

 افراد امحق هم آنان را تصدیق نمودند.

خب باید به آقای ابن تیمیه گفت خودش به خودش فحش داده است زیرا که حدیث علوان بر اعرتاف ابوبکر حتی 

طبق برداشت داللی خود ابن تیمیه قطعا داللت داشت بر اقدامی از سوی ابوبکر علیه خانه وحی و این اقدام با 

 یتی اهل خانه بوده است وگرنه ابوبکر اظهار پشیامنی نمی کرد.نارضا

و جالب این است که این حدیث را چون ضیاء الدین مقدسی نقل کرده و حکم به حسن کرده است و خود ابن تیمیه 

مقدسی را فردی نادان و دروغگو حال آیا ابن تیمیه مثل ضیاء الدین  هم کتاب او را تصدیق و تائید کرده است.

 داند؟! و جالبرت از آن آیا اعرتاف به محاقت خودش نموده که کتاب مقدسی را تصدیق و تائید کرده است؟!می

عالوه بر اینکه باید به ابن تیمیه گفت آیا این طعن و کنایه های وارد کرده را بر حممد بن اسامعیل بخاری و کتاب 

مگر ابن تیمیه تا به حال حدیث غضب صدیقه  داند؟!صحیح او و مسلم بن حجاج و کتاب صحیحش هم وارد می 

کربی سالم اهلل علیها بر خلیفه اول و بعد ادامه غضبناک بودن آن حرضت تا آخر عمر رشیف ایشان را نخوانده 
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مگر غري این است که صحیحنی این حدیث را نقل کردند که طبق برخی اقوال این حدیث را در حکم حدیث  است؟!

 دهد!؟متواتر قرار می 

 ی در صحیح خود نقل کرده است:بخار

 140فغضبت فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل علیه وسّلم فهجرت أبا بکر، فلم تزل مهاجرته حتّى توّفیت

فاطمه دخرت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم غضب کرده و از ابوبکر کناره گريی نمود و این کناره گريی او ادامه 

 رفت. داشت تا زمانیکه از دنیا

 مسلم بن حجاج در صحیح خود نقل کرده است:

 141فأبى أبو بکر أن یدفع إىل فاطمة شیئا، فوجدت فاطمة عىل أيب بکر يف ذلك، قال: فهجرته فلم تکّلمه حتّى توّفیت

ريی گابوبکر از اینکه چیزی به فاطمه بدهد امتناع ورزید و لذا فاطمه در این ماجرا بر ابوبکر غضب کرد و از او کناره 

 کرده و با او صحبت نکرد تا زمانیکه از دنیا رفت.

حال سؤال این است که آیا غضب صدیقه کربی سالم اهلل علیها بر خلیفه اول و عدم رضایت ایشان تا آخر عمر 

 مبارکشان، از جانب نادان های دروغگو نقل شده؟! و آیا خالف اتفاق و امجاع اهل علم و دین است؟!

ر انتهای عباراتی که از وی نقل شد اینطور ادعا کرده که مهه این امور افرتاهای بی اساسی است که ابن تیمیه د خامسا

 افراد از جنس حیوان به نرش آن می پردازند.

سنت را مورد اهتام قرار داده در پاسخ به او باید گفته شود که با این وجود پس ابن تیمیه عده زیادی از علامی اهل

 ها اذعان خواهد داشت، تنهاوجه به مهه پاسخ های باال که هر انسان منصف عاملی به حقانیت آنطبیعتا با تاست و 

 الذین القوم ثلم بئس احلامر حيمل أسفارا مثل الذین محلوا التوراة ثم مل حيملوها کمثل»افرادی که از مصادیق آیه رشیفه 

 ای بیان کنند.چننی ادعاهای واهی و مکابره گونهمی توانستند  ،باشند« 142الظاملنی القوم هیدي ال واهلل اهلل بآیات کذبوا

                                                           
 3092 شامره 79 / 4 :صحیح البخاري ط السلطانیة.   140

 1759 شامره  153 / 5 :. صحیح املسلم ط الرتکیة  141

 5 :62 . سوره مجعه  142
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 نتیجه گیری نهایی
آقای ابراهیم املدهیش در کتاب خود حتت عنوان یک مسأله متام تالش خود را استفاده کرد تا با ذکر اشکاالت سندی 

م هجوم و جسارت و هتک حرمت و داللی حدیث علوان بن داوود را موضوع دانسته و به دنبال آن از متوجه بودن اهتا

بیت وحی به خلیفه اول دفاع نامید، اما در پاسخ به اشکاالت سندی وی روشن شد اوال علوان به واسطه ابن حبان 

و خود او  نقل شده« االحادیث املختاره»توثیق قطعی دارد و ثانیا حدیث علوان توسط ضیاء الدین مقدسی در کتاب 

است و جرح های منکر احلدیث بودن و مضطرب احلدیث بودن و متفرد بودن او در بودن آن نموده « حسن»حکم به 

 نقل حدیث مهه خمدوش بوده و نمی تواند در قبال توثیقات خاص و عام مقابله نامید.

و از طرفی به متامی شبهات داللی ابن تیمیه که به حدیث وارد کرده بود و مهمرتین آن برداشت کامال مکابره گونه او 

حقنی، و تقسیم آن بنی مست مفاد حدیث به داخل شدن ابوبکر به خانه وحی رصفا به جهت بررسی وجود اموال اهلیاز 

 پاسخ کامل داده شد.

و در هنایت ثابت شد که واقعه هجوم ابوبکر و هتک حرمت او به خانه صدیقه کربی سالم اهلل علیها در منابع معترب 

 کتامن ناپذیر است.سنت قابل اثبات بوده و واقعیتی اهل
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 نور الدین عرت

الکاشف يف معرفة من له روایة يف ، هـ(748شمس الدین أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قایامز )ت ، هبيالذ

، آن، جدةمؤسسة علوم القر -دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ، املحقق: حممد عوامة أمحد حممد نمر اخلطیب، الکتب الستة

 م 1992 -هـ  1413الطبعة: األوىل، 

حتقیق: جمموعة من املحققنی بإرشاف ، سري أعالم النبالء، هـ( 748الدین حممد بن أمحد بن عثامن )ت الذهبي، شمس 

 هـ 1405الطبعة: الثالثة، ، مؤسسة الرسالة، تقدیم: بشار عواد معروف، الشیخ شعیب األرناؤوط

حقق: د. حممود حممد امل، طبقات الشافعیة الکربى، هـ(771تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )ت ، السبکي

 هـ1413الطبعة: الثانیة، ، هجر للطباعة والنرش والتوزیع، الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو
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، اإلعالن بالتوبیخ ملن ذم أهل التوریخ، هـ( 902احلافظ املؤرخ شمس الدین حممد بن عبد الرمحن )ت ، السخاوي

الطبعة: ، یةاململکة العربیة السعود -للنرش والتوزیع، الریاض  دار الصمیعي، املحقق: سامل بن غرت بن سامل الظفريي

 م 2017 -هـ  1438األوىل، 

فتح املغیث ، هـ(902شمس الدین أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بکر بن عثامن بن حممد )ت ، السخاوي

 م2003هـ / 1424الطبعة: األوىل، ، مرص –مکتبة السنة ، املحقق: عيل حسنی عيل، برشح الفیة احلدیث للعراقي

کتاب السنة )ومعه ظالل اجلنة ، هـ(287أبو بکر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد )ت ، الشیباين

 هـ1400الطبعة: الطبعة األوىل، ، املکتب اإلسالمي، يف ختریج السنة بقلم: حممد نارص الدین األلباين(

هـ  1415الطبعة: األوىل، ، مکتبة العلم، القاهرة، مصطلح احلدیث، هـ(1421بن حممد )ت حممد بن صالح ، العثیمنی

 م 1994 -

، املحقق: عبد الفتاح أبو غدة ،لسان املیزان ،هـ(852أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر )ت ، العسقالين

 م 2002الطبعة: األوىل، ، دار البشائر اإلسالمیة

، املحقق: حممد عوامة، تقریب التهذیب، هـ(852بو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر )ت أ، العسقالين

  1406الطبعة: األوىل، ، سوریا –دار الرشید 

مطبعة دائرة املعارف ، هتذیب التهذیب، هـ(852أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر )ت ، العسقالين

 هـ1326الطبعة: الطبعة األوىل، ، النظامیة، اهلند

 ،نزهة النظر يف توضیح نخبة الفکر يف مصطلح أهل األثر، (هـ 852 - 773أمحد بن عيل بن حممد بن حجر )، العسقالين

 م 2021 -هـ  1443الطبعة: الثالثة، ، املحقق، حتقیق وتعلیق: أ. د. عبد اهلل بن ضیف اهلل الرحیيل

املحقق: عبد املعطي ، الضعفاء الکبري، هـ(322رو بن موسى بن محاد العقیيل املکي )ت العقیيل، أبو جعفر حممد بن عم

 م1984 -هـ 1404الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار املکتبة العلمیة ، أمنی قلعجي

حققه وخرج أحادیثه ، اإلحسان يف تقریب صحیح ابن حبان، هـ( 739األمري عالء الدین عيل بن بلبان )ت ، الفاريس

 م 1988 -هـ  1408الطبعة: األوىل، ، مؤسسة الرسالة، بريوت، ق علیه: شعیب األرنؤوطوعل
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 ه. ق 1409 ،چاپ: دوم ،قم، نرش هجرت، کتاب العنی، فراهیدى، خلیل بن امحد

الرفع والتکمیل يف ، هـ(1304حممد عبد احلي بن حممد عبد احللیم األنصاري ، أبو احلسنات )ت ، اللکنوي اهلندي

 هـ1407ثة، الطبعة: الثال، حلب –النارش: مکتب املطبوعات اإلسالمیة ، املحقق: عبد الفتاح أبو غدة، رح والتعدیلاجل

، هید الّدورسيللّدکتور جاسم الف« الّروض البّسام بتخریج وترتیب فوائد متّام»اإلعالم بنقد کتاب ، حممد صباح منصور

 م 2003 -هـ  1423الطبعة: األوىل، ، واإلعالن، الکویتمؤسسة غراس للنرش والتوزیع والدعایة 

 -لها، مسندها سريهتا، فضائ -صىل اهلل علیه وسلم  -فاطمة بنت النبي ، إبراهیم بن عبد اهلل بن عبد الرمحن، املدهیش

 ـه 1440الطبعة: األوىل،  اململکة العربیة السعودیة -دار اآلل والصحب الوقفیة، الریاض ، ريض اهلل عنها

، «حیح مسلمص»اجلامع الصحیح ، أبو احلسنی مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النیسابوريمسلم النیسابوري، 

 حممد أبو نعمة اهلل -حممد عزت بن عثامن الزعفران بولیوي  -املحقق: أمحد بن رفعت بن عثامن حلمي القره حصاري 

 هـ 1334، ترکیا –دار الطباعة العامرة ، شکري بن حسن األنقروي

 ملغلطاي، خمطوط بالسلیامنیة "إکامل هتذیب الکاملمغلطاي، عالء الدین أبو عبداهلل مغلطاي بن قلیج، 

األحادیث املختارة أو املستخرج من األحادیث ، هـ( 643ضیاء الدین أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد )ت ، املقديس

دار  ،دراسة وحتقیق: الدکتور عبد امللك بن عبد اهلل بن دهیش، املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحیحیهام

 م 2000 -هـ  1420الطبعة: الثالثة، ، لبنان –خرض للطباعة والنرش والتوزیع، بريوت 

املحقق: حسام ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ(807أبو احلسن نور الدین عيل بن أيب بکر بن سلیامن )ت ، اهلیثمي

 م 1994هـ،  1414، کتبة القديس، القاهرةم، الدین القديس

دار صادر، ، البلدان، املعجم هـ(626شهاب الدین أبو عبد اهلل یاقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )ت یاقوت احلموي، 

 م 1995الطبعة: الثانیة، ، بريوت

 

 


