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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 

 سرآغاز

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

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

از جانب خداى منان به خنستني رادمرد احلجه، در غدير خم و به صورت علىن،  ادامه اين راه االهى در هجدهم ذى
 سپرده شد.عليه السالم يعىن امري مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهعامل اسالم پس از پيامرب خدا 

، نعمت االهى متام و دين اسالم تكميل و سپس به عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
حضرت حق اعالم گرديد. اين چنني شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسالم عنوان تنها دينِ مورد پسند 

 مأيوس گشتند.

ـ مسري هدايت و راهربى  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
ند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در حتير و منحرف ساخت صلّى اللّه عليه وآلهرا پس از رحلت پيامرب خدا 

سردرگمى قرار دادند. آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى 
 ـ پشت ابرهاى سياه شك تاب بود كه مهچون آفتاب جهان هاى شيطاىن، حقايق اسالم را ـ شبهات و تدليس و تلبيس

 و ترديد قرار دادند.

، توسط امري صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در  عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطني و  ها، شبهه زمان، به نوعى جلوه منوده است. آنان با بيان حقايق، دودىل اى از هر برهه
 اند. دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان آشكار ساخته

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

نشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق تابناك دين مبني و در دوران ما، يكى از دا
پرداخته است، پژوهشگر واالمقام حضرت آيت  عليه السالماسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 باشد. اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

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

 دهد.

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

عجل اللّه تعاىل فرجه اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 

 قرار گريد. الشريف

 

 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 
رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين املعصومني، ولعنة اللّه على أعدائهم  احلمد للّه

 أمجعني من األولني واآلخرين.

 
صلى اللّه عليه گويند: پيامرب خدا  نسبت داده شده حديثى است كه مى صلى اللّه عليه وآلههاىي كه به پيامرب خدا  از روايت

 فرمود: ١وآله

 ؛أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

 ه هر كدام اقتدا كنيد، هدايت خواهيد يافت.اصحاب من به سان ستارگان هستند ب

نوشتارى كه پيش روى مشاست به بررسى و نقد اين حديث پرداخته است. در اين پژوهش از سه حمور حبث شده 
 است:

 ها. . گفتار پيشوايان بزرگ و حافظان اهل سنت و ديدگاه آن ۱

 ل اهل سنت.. نگرشى به سندهاى حديث در پرتو آراى دانشمندان جرح و تعدي ۲

 هاىي در منت، مفهوم و نتيجه اين حديث. . انديشه ۳

 طلبيم كه او وىلّ توفيق است. در ارائه و بررسى اين حمورها از خداى بزرگ يارى مى

 على حسيىن ميالىن

                                                           
به صورت ناقص (ابتر) آمده است، ما طبق فرمايش صلى اللّه عليه وآله م اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامرب خدا .  به رغ ١

 امي. صلوات را به صورت كامل آورده حضرتش، درود و
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 »صحبت«نگاهى به واژه 

 

 از نظر لعت» صحبت«واژه 

أصحبته صحبته صحبة فأنا «شود:  است. گفته مى در لغت به معناى معاشرت و يا مالزمت آمده» صحبت«واژه 
 ١مجع اين واژه: صحب، اصحاب و صحابه آمده است.» صاحب

 نويسد: مى غريب القرآناملفردات يف راغب اصفهاىن در 

 ٢؛وال يقال يف العرف إالّ ملن كثرت مالزمته

 گويند كه مالزمت بيشترى با فرد داشته باشد. در عرف فقط به كسى مصاحب مى

كسى است كه با آن حضرت  هصلى اللّه عليه وآل از نظر لغوى و عرىف، مصاحب پيامرب» صاحب«بنابر اقتضاى واژه 
چرا كه بنا  ؛چه مسلمان باشد يا كافر، نيكوكار باشد يا بدكردار، مؤمن باشد يا منافق ؛معاشرت يا مالزمت داشته باشد

 ٣بر گفتار فيومى اصل در اين اطالق براى كسى است كه رؤيت و جمالسىت با آن حضرت داشته باشد.

 

 در اصطالح» صحاىب«واژه 

 پردازمي. در اصطالح مى» صحاىب«از نظر لغت، به بررسى واژه » صحبت«اينك پس از بيان معناى 

اطالق شود كه مسلمان » صحاىب«دانشمندان علم اصول و حديث اتفاق نظر دارند كه به كسى صحيح است نام 
 د.اختالف نظر دارن» صحاىب«باشد. اما آنان در تعريف 

  

 صحاىب از ديدگاه اصوليان

 گويند: مشهور اصوليان در تعريف صحاىب چنني مى

                                                           
 .١١/  ٣: النهايهشود جز مهني مورد.  ابن اثري و ديگران گويند: فاعل به معناى فعاله مجع بسته منى». صحب«، واژه ٢٣٧/  ١: القاموس احمليط.   ١
 ».صحب«، واژه ٤٧٥: املفردات يف غريب القرآن.   ٢
 ».حبص«، واژه ٣٣٣/  ١: املصباح املنري.   ٣
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اى كه از آن حضرت  به گونه ؛نشيىن طوالىن داشته باشد جمالست و هم صلى اللّه عليه وآلهكسى كه با پيامرب خدا 
به عنوان ميهمان به  پريوى كند و مطالب و آداىب را از آن بزرگوار ياد بگريد، صحاىب گويند. بر خالف كسى كه

 ١آن كه مصاحبت و پريوى باشد از حضورش باز گردد. حضورش دعوت شود، آن گاه ىب

 

 صحاىب از ديدگاه حمدثان

 گويند: بيشتر حمدثان در تعريف صحاىب چنني مى

 ٢را ببيند، صحاىب است. صلى اللّه عليه وآلههر مسلماىن كه پيامرب خدا 

 اند: گروهى ديگر از حمدثان در تعريف صحاىب گفته

 ٣گرچه آن حضرت را نبيند، صحاىب است. ؛را درك كند صلى اللّه عليه وآلههر مسلماىن كه دوران پيامرب خدا 

 اند: برخى ديگر از حمدثان در تعريف صحاىب گفته

را مالقات كند و به آن حضرت اميان بياورد و با اميان و اسالم از دنيا برود  صلى اللّه عليه وآلههر كس پيامرب خدا 
 ٤ـ صحاىب است. گرچه زماىن در اين بني مرتد شده باشد ـ

 ٥اند. هاى ديگرى نيز وجود دارد كه به شذوذ و ندرت وصف شده البته در تعريف صحاىب ديدگاه

 

 موقعيت صحابه

 مسلمانان درباره صحابه از جهت دارا بودن عدالت و نبودن آن سه ديدگاه دارند:

 

 صحاىب كافرند . مهه ۱

سو با آنان هستند معتقدند كه مهه صحابه كافر  فكر و هم و كساىن كه در غلو، هم» كامليه«گروهى به نام 
 ٦هستند.

ها و رد آن  هاى آن روشن است كه اين ديدگاه ارزشِ بررسى و نقد ندارد و حبث از گويندگان اين ديدگاه و دليل
 ادله، هيچ سودى ندارد.

                                                           
 .١٠: الدرجات الرفيعه، ٢٩٦/  ٣: مقباس اهلدايه.   ١
 حكايت شده است. ٣٠٠/  ٣: مقباس اهلدايه، ٦٧/  ٢: املختصر.  اين تعريف در  ٢
 .٢٩٨/  ٣: همقباس اهلداي.   ٣
و ابن حجر عسـقالىن در   ٩ :الدرجات الرفيعهخان مدىن در كتاب  ، سيد على١٦١: الرعايه حلال البدايهدر كتاب  هرمحه اللّ.  اين تعريف را شهيد ثاىن  ٤

حجر عسقالىن در  ابن و ٣٠٠/  ٣: مقباس اهلدايهاين تعريف را در  رمحه اللّـه اند. از طرىف شيخ ما عامل بزرگوار مامقاىن  برگزيده ١٥٨/  ١: االصابه
 اند. به حمققان نسبت داده ١٥٩/  ١: صابهاالمورد ديگرى از 

 .٢٩٩ـ  ٢٩٧/  ٣: مقباس اهلدايه.   ٥
 نيز آورده است. ١٥: اجوبة املسائل جار اللّهدر  رمحه اللّه الدين عاملى . اين ديدگاه را سيد عبداحلسني شرف٧٨/  ٣: اللباب يف ذيب األنساب.   ٦
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 اند . مهه صحاىب عادل ۲

اين ديدگاه در بني دانشمندان اهل سنت مشهور شده كه مهه صحابه عادل و مورد اعتمادند و هيچ عيب و جرحى 
شود  كنند تكذيب شود و به سخناىن كه از آنان نقل مى رو، روا نيست روايىت كه آنان نقل مى راه ندارد. از ايندر آنان 

اند و از هر  از هر خطا و اشتباه معصوم شده صلى اللّه عليه وآلهخدا  ايراد گرفت. گوىي آنان به حمض مصاحبت با پيامرب
 لغزشى حمفوظ.

 ١صحابه مورد اعتماد و امني هستند. گويد: مهه مزىن در اين زمينه مى

 ٢گويد: عدالت صحابه ثابت و روشن است. خطيب بغدادى مى

 ٣گويد: به يقني مهه صحابه اهل شت هستند. ابن حزم اندلسى مى

گفتىن است كه ابن عبدالرب، ابن اثري جزرى، غزاىل و ديگر دانشمندان اهل سنت نيز به اين گفتار تصريح 
 ٤اند. كرده

اند كه اين ديدگاه مورد  چون ابن حجر عسقالىن و ابن عبدالرب ادعا كرده از طرىف، برخى از عاملان اهل سنت هم
 ٥اتفاق نظر متام دانشمندان است.

چرا كه آنان اين گفتار  ؛كند مى روشن است كه گفتار گروهى از پيشوايان بزرگ آنان، اين اتفاق نظر را تكذيب
 اى گويد: حاجب در ضمن طرح مسئله ها. ابن اند نه مهه آن را به بيشتر علما نسبت داده

اند:  اند: صحابه نيز مهانند ديگر مردم هستند. برخى ديگر گفته اند، برخى گفته بيشتر علما بر عدالت صحابه قائل
اند عدالت آنان پذيرفته  ها وارد شده ها و آشوب وىل كساىن كه در فتنه ؛ندا اند عادل اى وارد نشده صحابه تا در فتنه

اند مگر افرادى كه با  اند: مهه صحابه عادل ها در اين باره گفته چرا كه فاسق، معلوم و معين نيست. معتزىل ؛نيست
 ٦. جنگيدند... السالم عليه على

 و شرح آن نيز چنني آمده است، آن جا كه گويد: مجع اجلوامعالبته در كتاب 

اند و به نقل روايت و آوردن شاهد... نيازى نيست. آن گاه در اين دو كتاب  بيشتر عاملان به عدالت صحابه قائل
 ٧هاى ديگرى پرداخته شده است. به نقل نظريه

اند كه صحابه نيز مهانند ديگر مردم هستند كه  ر اين كه گروهى از دانشمندان اهل سنت به صراحت بيان داشتهفرات
 . ها افراد عادل و غري عادل وجود دارد... در بني آن

                                                           
 .  در آينده سخن مزىن را بيان خواهيم كرد. ١
 از او نقل كرده است. ١٦٣ و ١٦٢ / ١: االصابه. اين سخن را ابن حجر عسقالىن در ٤٩ـ  ٤٦: الكفايه يف علم الروايه.   ٢
 .١٦٣/  ١: االصابه.   ٣
 .١١٥و  ٩٣/  ١: احياء علوم الدين، ١١٠/  ١: اسد الغابه، ١٢٩و  ١١٨، ١١٧/  ١: االستيعاب.   ٤
 .١٢٩/  ١: االستيعاب، ١٦٢/  ١: االصابه.   ٥
 آمده است. نيز مهني گونه شرح املختصر. در ٦٧/  ٢: املختصر.   ٦
 .١٦٦: النصائح الكافيه.   ٧
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عماد حنبلى و  ، ابنالربهانتوان افراد ذيل را نام برد: سعدالدين تفتازاىن، مازرى شارح كتاب  از اين گروه مى
چون قاضى القضاة شوكاىن و از متأخران دانشمنداىن چون شيخ حممود ابوريه، شيخ حممد عبده، سيد  گان ديگرى همبزر
و شيخ  العلم الشامخ، شيخ مقبلى نويسنده املنار يف تفسري القرآنبن عقيل علوى، سيد حممد رشيد رضا نگارنده  حممد

 ١. ...اعجاز القرآنمصطفى صادق رافعى نگارنده كتاب 

 مامى است.واضح است كه مهني ديدگاه مطابق با رأى و ديدگاه شيعه ا

 

 . نه زياده روى و نه كوتاهى ۳

ديدگاه سوم درباره عدالت صحابه از آن شيعه امامى است. آنان اتفاق نظر دارند كه صحابه نيز مهانند ديگر مردم 
گرچه  صلى اللّه عليه وآله عادل، فاسق، مؤمن و منافق وجود دارد و صرف مصاحبت با پيامرب خدا ها در بني آن ؛هستند
چرا كه قرآن  ؛سازد آورد و كارهاى زشت و قبيح را از آنان دور منى ها عصمت منى اما براى آن ؛شرافت است موجب

صلى اللّه در موارد فراواىن از صحابه منافق سخن به ميان آورده است. مهان منافقاىن كه با گفتار و كردارِ خود، پيامرب خدا 

 . رار دادند...و خاندان آن حضرت را مورد اذيت ق عليه وآله

نقل شده كه برخى از صحابه مورد سرزنش آن حضرت  صلى اللّه عليه وآلهدر اين باره احاديث فراواىن از پيامرب خدا 
ديگر پر  هاى صحابه نسبت به يك ها و بدگوىي ها، تكذيب هاى حديثى و تارخيى از نقل كشمكش كتاب ؛قرار گرفتند

 است.

هاى آنان در مورد برخى از  اند. آرا و نظريه نيز در اين باره اظهار نظر كرده پيشوايان حديث و بزرگان تابعني
 مناييم: هاى رجاىل و تارخيى ثبت شده است. براى منونه به مواردى اشاره مى صحابه در كتاب

كنند به  مى نقل صلى اللّه عليه وآلهاز مالك بن انس پرسيدند: دو حديث خمتلف را دو راوى مورد اعتماد از پيامرب خدا 
 توان عمل كرد؟ نظر مشا به هر دو مى

توان به هر دو عمل كرد تا سخن حق را از آن دو روايت به دست آورد و فقط  گفت: نه، به خدا سوگند! منى
شود دو سخن متفاوت درست باشد؟ سخن حق و درست فقط يكى از آن  يكى از آن دو حديث، حق است. مگر مى

 ٢دو حديث است.

چنني در مورد ديگرى از انس بن مالك درباره اختالف نظر صحابه پرسيدند، پاسخ داد: نظر يكى اشتباه و  هم
 ٣ديگرى درست است بايد در اين مورد دقّت كرد.

 اند، جز افرادى. گفت: مهه صحابه عادل در نقل ديگرى آمده است: ابوحنيفه درباره صحابه چنني

                                                           
إرشـاد  . ١٨٦ـ   ١٦٠به نقل از آلوسى و  ١٦٨و در ص  ١٦٨و  ١٦٧: النصائح الكافيه، ١٦٣/  ١: االصابه، ٣١١و  ٣١٠/  ٥: شرح املقاصد.   ١

 .٣٣٩و  ٣٢٢: اضواء على السنة احملمديه، ١٠١ابوهريره:  شيخ املضريه، ١٥٨: الفحول
 . ٨١٤/  ٦: م يف اصول االحكاماإلحكا.   ٢
 .٩٠٥/  ٢: جامع بيان العلم وفضله.   ٣
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 ١آن گاه ابوحنيفه از آن افراد ابوهريره و انس بن مالك را نام برد.

از شافعى نقل شده كه او رازگونه به ربيع گفت: شهادت و گواهى چهار تن از صحابه پذيرفته نيست: معاويه، 
 ٢مغريه و زياد.بن عاص،  عمرو

 ٣كرد. شعبه در اين باره گويد: ابوهريره مهواره در نقل حديث تدليس مى

از ليث نيز نقل شده كه گفته است: هر گاه در موردى با اختالف ديدگاه اصحاب مواجه شومي، ديدگاهى را 
 ٤ه از روى احتياط است.پذيرمي ك مى

آرى به خاطر استناد به مهني مطالب است كه شيعه امامى چنني ديدگاهى دارد. اما بيشتر علماى اهل سنت بر اين 
رو  از اين ؛رار داده استها را عادل ق صحابه را پاك كرده و مهه آن صلى اللّه عليه وآلهپندارند كه خداوند سبحان و پيامرب او 
شود كه با منت صريح قرآن و سنت خمالفت و منافات دارد، تأويل  چه از آنان نقل مى بايد در راه آنان گام برداشت و هر

درباره فضايل  صلى اللّه عليه وآلهاحاديثى كه در منابع خود از پيامرب خدا  كرد. آنان در اين ديدگاه به آياتى از قرآن حكيم و
 اند. اند، استدالل منوده به نقل كردهصحا

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهاند اين حديث است كه پيامرب خدا  البته مشهورترين حديثى كه در اين زمينه نقل كرده

 ؛أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

 اصحاب من به سان ستارگان هستند به هر كدام اقتدا كنيد هدايت خواهيد يافت.

گونه كه گفتيم نوشتار حاضر اين حديث را بررسى و نقد خواهد كرد كه در آغاز با مراجعه به منابع اهل مهان 
 سنت ديدگاه پيشوايان بزرگ و حافظان آنان روشن خواهد شد.

                                                           
 .٦٨/  ٤احلديد:  ابن اىب شرح ج البالغه.   ١
 .١٨٦/  ١: املختصر يف اخبار البشر.   ٢
 .١١٧/  ٨: البداية والنهايه.   ٣
 .٩٠٢/  ٢: جامع بيان العلم وفضله.   ٤



١٦ 
 

 

 

 

 

 
  
  
  
  

 خبش يكم

 سخنان پيشوايان بزرگ و حافظان اهل سنت

 »النجوم«در حديث 
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 سخنان روشن

بسيارى از دانشمندان و پيشوايان حديثى، تفسريى، اصوىل و رجاىل اهل سنت به  حقيقت اين است كه گروه
اى كه جاى هيچ گونه شك و  به گونه ؛اند را با متام متون و سندهايش ضعيف دانسته» النجوم«صراحت، حديث 

 ترديدى منانده كه اين حديث از درجه اعتبار و استناد ساقط است.

با نگاهى گذرا به شرح حال آنان » النجوم«ان اهل سنت را درباره حديث اينك عني عبارات برخى از عامل
 ١آورمي. مى

 

 . امحد بن حنبل شيباىن و نگاهى به شرح حال او ۱

داند. اين ديدگاه را  را صحيح و معترب منى» النجوم«هجرى حديث  ۲۴۱امحد بن حنبل شيباىن متوفاى سال 
، تحبري ىف شرح التحريرالتقرير والامري احلاج در كتاب  براى منونه ابن ؛اند سنت نقل كرده گروهى از دانشمندان اهل

 ٢.التيسري يف شرح التحريرو امري پادشاه حنفى در  املنتخبقدامه در كتاب  ابن

 نويسد: ذهىب درباره او مى اند. هاى رجاىل به شرح حال امحد بن حنبل پرداخته مهه كتاب

 امحد بن حنبل شيخ االسالم و آقاى مسلمانان در عصر خود بود. وى حافظ و حجىت براى مسلمانان بود.

گويد: به راسىت خداوند اين دين را در روزگارى كه قبايل عرب بعد از رسول خدا  على بن مديىن درباره او مى
 بن حنبل تأييد كرد. بوبكر صديق و در روز حمنت به دست امحدمرتد شدند، به دست ا صلى اللّه عليه وآله

ترين آنان امحد  گويد: علم به چهار تن پايان يافت كه فقيه ابوعبيده نيز درباره او اظهار نظر كرده است. وى مى
 بن حنبل بود.

انند امحد بن حنبل خواستند من مه گويد: علما مى بن حنبل چنني مى ابن معني به نقل از ابن عياش درباره امحد
 بشوم، به خدا سوگند، من مهانند او نشدم.

 بن حنبل نظري خود را نديده است. گويد: امحد مهام سكوىن نيز درباره او سخن گفته است. وى مى

 ١ـ است. تر يا فقيه تر ـ بن حنبل از ثورى عامل گفت: امحد حممد بن محاد طهراىن گويد: از اباثور شنيدم كه مى

                                                           
شود، براى نشان دادن امهيت و جايگاه آنان در بني اهـل تسـنن در    .  گفتىن است مطالىب كه در تكرمي و بزرگداشت علماى اهل تسنن نقل مى ١

 دات مورد قبول شيعيان نيست.است، وگرنه اين تأيي» النجوم«جهت تكذيب حديث ساختگى 
 .٧٩/  ١: سلسلة االحاديث الضعيفه واملوضوعه، ٢٤٣/  ٣: التيسري يف شرح التحرير، ٩٩/  ٣: التقرير والتحبري.   ٢



١٨ 
 

 . ابوابراهيم مزىن و نگاهى به شرح حال او ۲

را صحيح ندانسته ابوابراهيم مزىن شاگرد و مصاحب شافعى است. وى » النجوم«ز دانشمندان ديگرى كه حديث ا
 كند: هجرى است. حافظ ابن عبدالرب سخن او را چنني نقل مى ۲۶۴متوفاى سال 

 گويد: مى» أصحايب كالنجوم: «صلى اللّه عليه وآلهمزىن درباره گفتار پيامرب خدا 

اند و مواردى  نقل كرده صلى اللّه عليه وآلهيح باشد به اين معناست كه در آن چه اصحاب از پيامرب اگر اين حديث صح
بنابراين، مهه اصحاب مورد اعتماد و در آن چه از پيامرب نقل  ؛ها اقتدا كرد توان به آن گريند مى كه براى آن شاهد مى

 .كنند، امني هستند. به نظر من معناى حديث فقط مهني است مى

برخى از آنان برخى  ؛اگر در نزد خود مورد قبول بود ؛اند اما مواردى كه اصحاب از ديد و نظر خود سخن گفته
كرد.  كردند، و كسى از آنان به سخن صحاىب ديگر مراجعه منى ديگر را انكار منى دانستند و يك ديگر را خطاكار منى

 ٢پس تدبر كن و بينديش!

اما قضاوت درباره ». اگر اين روايت صحيح باشد«گويد:  آن چه براى حبث ما مفيد است عبارتى است كه مى
 ٣مناييم. شناس واگذار مى بيان كرده به حمققان حديث» النجوم«معناىي را كه از حديث 

جد اينك نگاهى گذرا به شرح حال ابوابراهيم مزىن دارمي با اين سخن كه مهه شرح حال نويسان از او متي
 ٤اند. كرده

ردى زاهد، عابد، جمتهد، بن حيىي مزىن مصرى شافعى، م نويسد: فقيه و امام ابوابراهيم امساعيل يافعى درباره او مى
 نگر در معاىن دقيق بود و مجع زيادى نزد او به حتصيل علم مشغول بودند. گر و ژرف مناظره

 گويد: مزىن ياور مذهب من است. شافعى درباره او مى

باشد.  كنند، مى ها به طرق و فتواهاى شافعى و آن چه از او نقل مى ها و آشناترين آن وى پيشواى شافعى
پيمود، دعايش مستجاب  ى بسيارى نگاشته و در ايت پارساىي بود و در زهد و احتياط، راه سخىت را مىها كتاب
 دانستند، او متصدى غسل دادن امام شافعى شد. شد و هيچ يك از اصحاب شافعى، خود را از او مقدم منى مى

 
                                                                                                                                                                                     

: تذكرة احلفاظ، ٦٣ـ   ٢٧/  ٢: طبقات الشافعيه، ١٦١ / ٩: حلية األولياء، ٤١٢/  ٤: تاريخ بغدادى آگاهى بيشتر درباره امحد بن حنبل: ر.ك: .  برا ١
 . ...٣٠٤/  ٢: النجوم الزاهره، ٩٦/  ٢: شذرات الذهب، ٤٧/  ١: وفيات األعيان، ١٧/  ٢

 .٩٢٣/  ٢: جامع بيان العلم وفضله.   ٢
بلكه منظور،  ؛معناىي است كه مزىن از آن برداشت كرده است رسد كه متون اين حديث بر خالف گويد: به نظر مى .  الباىن يكى از معاصران مى ٣

 اند. سخناىن است كه صحابه طبق رأى خود گفته
تـوانيم   چرا كه چگونه ما مى ؛نيست صلى اللّه عليه وآلـه بنابراين، معناى حديث، دليل ديگرى بر جعلى و ساختگى بودن حديث بوده و سخن پيامرب خدا 

به ما اجازه اقتدا به هر صحاىب بدهد با اين كه در بني آنان عامل، متوسط در علم و كم دانش... وجـود   صلى اللّه عليه وآله خدا تصور كنيم كه پيامرب
 . ٨٢/  ١: سلسلة االحاديث الضعيفه واملوضوعهدارد؟! 

، ٢٨/  ٢: العرب، ١٠٩و  ٩٣/  ٢: طبقات الشافعيه، ١٧٨و  ١٧٧/  ٢: مرآة اجلنان، ١٩٦/  ١: وفيات األعيان.  براى آگاهى بيشتر در اين باره ر.ك:  ٤
 .٣٠٧/  ١: حسن احملاضره
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 . ابوبكر بزار و نگاهى به شرح حال او ۳

طعن و ايراد وارد كرده و جهات ضعف آن را آشكار ساخته است. » النجوم«ديث حافظ ابوبكر بزار نيز در ح
 نويسد: حافظ ابن عبدالرب مى

بن ايوب  بن حيىي نقل كرده كه ابواحلسن حممد بن امحد بن سعيد با قرائت به من نقل كرد كه حممد بن ابراهيم حممد
هاىي كه در دست عموم مردم است و از پيامرب  او درباره حديث بن عبداخلالق گويد: از بن عمرو رقى گويد: ابوبكر امحد

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهگويند: پيامرب خدا  كنند پرسيدم كه مى نقل مى صلى اللّه عليه وآلهخدا 

 ؛ـ فأيها اقتدوا اهتدوا أو أصحايب كالنجوم إنما مثل أصحايب كمثل النجوم ـ

ـ به هر يك از آنان اقتدا كنيد راه  يا اصحاب من مانند ستارگانند ن است ـمهانا مثل اصحاب من به سان ستارگا
 يابيد. مى

بن زيد  نرسيده است. اين حديث را عبدالرحيمصلى اللّه عليه وآله اين گفتار به طور صحيح و به روايت درست از پيامرب 
نقل كرده است و در برخى از جاها عبدالرحيم  يه وآلهصلى اللّه علعمر، از پيامرب  بن مسيب، از ابن عمى، از پدرش، از سعيد

 بن مسيب را حذف كرده است. عمر نقل كرده و سعيد از پدرش، از ابن

چرا كه علماى حديث از نقل حديث او خوددارى  ؛بن زيد است از سوىي ضعف اين حديث از طرف عبدالرحيم
 اند. كرده

زيرا كه با  ؛ناشناخته است و با آن حضرت تناسىب ندارد ه عليه وآلهصلى اللّاز سوى ديگر اين گفتار از پيامرب خدا 
 حديثى نقل شده كه فرمود: صلى اللّه عليه وآلهخدا  سندهاى صحيح از پيامرب

 ؛عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني بعدي عضوا عليها بالنواجد

 من پريوى كنيد و در اين راه استوار باشيد. بر مشا باد كه از سنت خلفاى راشدين هدايت يافته بعد از

در صورتى كه حديث عبدالرحيم ثابت نشده  ؛اگر حديث عبدالرحيم ثابت شود، اين حديث با آن تعارض دارد
 اى نيست. است و ديگر معارضه

 ١است.داند و خداوند داناتر  اختالف پس از خود را جايز منى صلى اللّه عليه وآلهاز طرف ديگر، پيامرب خدا 

عليكم بسنيت وسنة «شود و درباره حديث  ايراد وارد مى» النجوم«در اين سخن بزار از چند جهت بر حديث 
 ٢رى جداگانه حبث شده است.در نوشتا» اخللفاء الراشدين املهديني

هجرى است. شرح  ۲۹۲پس از بيان ديدگاه ابوبكر بزار نگاهى كوتاه به شرح حال او دارمي. وى متوفاى سال 
 نويسد: مى تذكرة احلفاظدر  اند. ذهىب حال نويسان پريامون او مطالىب بيان كرده

                                                           
 . و... ٥٢٨/  ٥: البحر احمليط يف تفسري القرآن، ٢٣٢/  ٢: اعالم املوقعني. ر.ك: ٩٢٤و  ٩٢٣/  ٢: جامع بيان العلم وفضله.   ١
 از مهني نگارنده. ٢٣هاى اعتقادى مشاره  سلسله پژوهش سنت پيامرب يا سنت خلفا؟!.  ر.ك:  ٢
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. او از افرادى چون معللو كتاب  مسند كبريحافظ عالّمه ابوبكر امحد بن عمرو بن عبداخلالق بصرى نگارنده 
بن فياض زماىن و  بن حيىي بن معاويه مجحى، حممد بن راشد، عبداللّه بن على بن محاد، حسن بن خالد، عبداالعلى هدبة
 نيده است.هاى آنان حديث ش طبقه هم

بن حسن، ابوالشيخ و افراد كثريى از او  راوياىن چون عبدالباقى بن قانع، حممد بن عباس جنيح، ابوبكر ختلى، عبداللّه
 اند. حديث نقل كرده

وى در پايان زندگى خويش به شهر اصفهان، شام و نواحى ديگر مهاجرت كرد تا علم و دانش خود را پخش 
منايد  گويد: بزار فرد مورد اعتمادى است كه گاهى خطا مى را نوشته و پس از متجيد او مىمنايد. دارقطىن شرح حال او 
 ١منايد. و به حافظه خود تكيه مى

 

 . ابن عدى و نگاهى به شرح حال او ۴

قطّان است. او  را آورده حافظ ابوامحد عبداللّه بن عدى معروف به ابن» النجوم«از دانشمندان ديگرى كه حديث 
گى آنان اند و روايات ساخت كه درباره راويان ضعيف و كساىن كه مورد خدشه و قدح واقع شده ـالكامل در كتاب 

ان شاء  آن سان كه ـ بن عبدالواحد هامشى قاضى و محزه نصيىب ـ ـ در ضمن شرح حال جعفر نگاشته شده است
 پردازد. ـ به آن مى ـ به زودى در گفتار حافظ زين عراقى خواهد آمد اللّه

. مسعاىن درباره او اند عدى دارمي. دانشمندان درباره او متجيد فراواىن كرده اينك نگاهى گذرا به شرح حال ابن
 نويسد: مى

قطان حافظ دوران خويش است. وى به اسكندريه و  حافظ ابوامحد عبداللّه بن على بن حممد گرگاىن معروف به ابن
مسرقند مهاجرت كرد و وارد شهرهاى ديگر شد و اساتيدى را درك كرد. وى حافظ متقن بود كه مهانندى در زمان خود 

گويد: از دارقطىن درخواست كردم كه كتاىب درباره حمدثان ضعيف بنگارد. گفت: آيا  بن يوسف سهمى نداشت. محزة
 عدى را ندارى؟ كتاب ابن

 گفتم: آرى.

 شود. گفت: مهان كتاب بس است و چيزى به آن افزوده منى

 ٢هجرى درگذشت. ۳۶۵عدى در سال  ابن

  

 

                                                           
، ١٠٤/  ١: تاريخ اصفهان، ٢٠٩/  ٢: شذرات الذهب، ٢٢٨/  ٢: تذكرة احلفاظ، ٣٣٤/  ٤: تاريخ بغداد.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ١

 .٩٢/  ٢: العرب، ٥٩/  ١: الميزان االعتد
، ٣٨١/  ٢: مرآة اجلنـان ، ٥١/  ٣: شذرات الذهب، ١٦١ / ٣: تذكرة احلفاظ، نسب جرجاىن، االنساب.  براى آگاهى بيشتر در شرح حال او ر.ك:  ٢

 . ...٣٣٧/  ٢العرب: 
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 . ابواحلسن دارقطىن و نگاهى به شرح حال او ۵

هجرى است. حافظ  ۳۸۵ را تضعيف كرده، حافظ دارقطىن متوفاى سال» النجوم«از دانشمنداىن كه حديث 
كه منت  ١به اين حديث اشاره كرده و آن را تضعيف منوده است ئب مالكغراحجر عسقالىن گويد: وى در كتاب  ابن

 گفتار او خواهد آمد.

 نويسد: كثري در اين باره مى اند. ابن سريه نويسان از ابواحلسن دارقطىن با تعظيم فراوان ياد كرده

بن عبداللّه دارقطىن، استاد علم جرح و تعديل از  بن دينار بن مسعود ن مهدىب بن امحد بن عمر حافظ بزرگ على
عصر خود تا زمان ما بود. وى راويان بسيارى را ديده بود، او نگارنده و منتقد ماهر يگانه دوران و پيشواى عصر خود 

آورى كرد. از روايات  شناسى و علم و جرح و تعديل بود و كتاب ارزمشندى در اين زمينه تأليف و مجع در رجال
 بسيارى آگاهى داشت و در علم درايه اطالع متام داشت.

اند و نه از  نه از پيشينيان به اين تأليف پيشى گرفته ؛كتاب او ترين كتاب در اين زمينه بوده و مشهور است
 و به سان او عمل كنند. آيندگان بدين شكل خواهند توانست كتاىب بنگارند، مگر اين كه از درياى علم او يارى طلبند

اصطالحات حديثى را بيان كرده است.  دارد. در اين كتاب به درسىت، موارد و العللوى كتاب ديگرى به نام 
كه از حافظان يگانه و پيشوايان نقدگر و بزرگان  است كه كسى را توان فهم آن نيست، مگر اين االفرادكتاب ديگر او 
 . نگر باشد... دانش و ژرف

 شد.  از دوران كودكى با حافظه سرشار، فهم تيز و درياى ژرف توصيف مىدارقطىن

جوزى گويد: دارقطىن علوم و فضايلى را در  حاكم نيشابورى درباره او گويد: نظري دارقطىن ديده نشده است. ابن
عقيده مجع كرده  شناسى، علم قراآت، علم حنو، فقه، شعر را با پيشواىي، عدالت و صحت آورده بود كه حديث خود گرد

 بود.

 اى؟ از دارقطىن پرسيدند: آيا فردى نظري خود را ديده

وىل در فنون و علوم گوناگوىن كه من دارم  ؛ام كه از من برتر بودند پاسخ داد: درباره يك فن گاهى افرادى ديده
 ام. كسى را نديده

 

 . ابن حزم اندلسى و نگاهى به شرح حال او ۶

حزم اندلسى  را تكذيب و بر بطالن آن حكم كرده ابن» النجوم«با صراحت حديث يكى ديگر از عاملاىن كه 
هجرى است. وى با صراحت  بيان داشته كه اين حديث ساختگى است. گروهى از دانشمندان  ۴۵۶درگذشته سال 

 گويد: اند. ابوحيان به هنگام نقل اين حديث مى اهل سنت اين مطلب را از او نقل كرده

د على بن امحد بن حزم در نوشتارى كه در ابطال رأى و قياس و استحسان و تعليل و تقليد دارد، حافظ ابوحمم
 ١نويسد: اين خربى دروغني، ساختگى و باطل است و هرگز صحيح نيست. چنني مى

                                                           
 .٦٠٣/  ٢: الكاف الشاف يف ختريج احاديث الكشاف.   ١
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 نويسد: حجر عسقالىن درباره او مى اند. ابن گاران به شرح حال ابن حزم اندلسى پرداختهشرح حال ن

. وى جداً از قدرت حفظ باالىي برخوردار بود هاى فراواىن است و نويسنده كتاب ٢او فقيه، حافظ، ظاهرى مذهب
نظري  ؛پروا بود اش داشت، در سخن گفنت ىب وىل به دليل اطميناىن كه به حافظه ؛و احاديث فراواىن را در حفظ داشت

 شد. اظهار نظر در جرح و تعديل افراد و تبيني نام راويان. از اين رو تصورات زشىت نسبت به او اجياد مى

تر و از معارف  حزم در علوم، جامع ها، ابن گويد: در ميان مهه اندلسى د ربعى درباره او مىبن امح صاعد
مند بود و به سريه و انساب نيز  حزم در دانشِ بيان مهارت داشت، از علم بالغت ره سرشارتر بود. با وجود اين، ابن

 آشنا بود.

 كند: حميدى او را اين گونه وصف مى

قدرت استنباط احكام را از كتاب و سنت داشت. در علوم بسيارى متخصص و عامل به  وى حافظ حديث بود و
شناسى بسيار  علمش بود. در ذكاوت، سرعت حافظه، تدين و كرامت نفس مهانند او را نديدم. وى در روايات و حديث

 توامنند بود.

 كند: او را اين گونه معرىف مىمروان ابن حبان نيز به توصيف او پرداخته و  تاريخ نويس اندلسى، ابو

هاى قدميى نيز آگاهى  كه از انواع دانش افزون بر اين ؛حزم در حديث، فقه، نسب و ادبيات متخصص بود ابن
 ٣زيرا با جرأت در پى متام فنون رفته بود. ؛هاى او به دور از اشتباه نبود داشت. البته ختصص

 ٤هاى اهل سنت نيز آمده است. حزم در ديگر كتاب بنشرح حال ا

 

 . امحد بن احلسني بيهقى و نگاهى به شرح حال او ۷

را تضعيف كرده، حافظ ابوبكر بيهقى درگذشته سال » النجوم«اهل سنت كه حديث  از ديگر دانشمندان
را تضعيف » النجوم«حديث  املدخلحجر عسقالىن نقل كرده وى در كتاب  هجرى است. آن سان كه حافظ ابن ۴۵۷

 ٥كرده است.

بن عبداللّه  بن على بن حسني تغرى بردى گويد: امحد تايش بيهقى مملو است. ابنهاى رجاىل اهل سنت از س كتاب
هجرى ديده به جهان گشود. وى در علم حديث و فقه يگانه دوران خويش بود،  ۳۸۴ حافظ ابوبكر بيهقى در سال

                                                                                                                                                                                     
 .٧٨/  ١: سلسلة األحاديث الضعيفه واملوضوعه، ر.ك: ٥٢٨/  ٥: البحر احمليط يف تفسري القرآن.   ١
 گونه تأويل و توجيهى را قبول ندارند. كنند و هيچ اى از اهل تسنن است كه به ظواهر الفاظ روايات عمل مى .  اين مذهب فرقه ٢
 .٢٤١ـ  ٢٣٩/  ٤: لسان امليزان.   ٣
: لسان امليـزان ، ٢٤٥/  ٨: تاج العروس، ١٣ ـ ٧ / ٣: وفيات األعيان، ٢٣٩/  ٣: العرب، ٣٦٤/  ١: نفح الطيب.  براى آگاهى درباره ابن حزم ر.ك:  ٤

١٩٨/  ٤. 
 .٦٠٤/  ٢: الكاف الشاف يف ختريج احاديث الكشاف.   ٥
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مجادى الثاىن در آورى كرد و در  هاى بسيارى به رشته حترير درآورد و نصوص امام شافعى را در ده جملد مجع كتاب
 ١نيشابور ديده از جهان فرو بست.

 

 ه شرح حال او. ابن عبدالرب و نگاهى ب ۸

عبدالرب درگذشته سال  پرداخته حافظ ابوعمر ابن» النجوم«دانشمند ديگرى كه به بررسى و نقد حديث 
 نويسد: هجرى است. وى در اين باره مى ۴۶۳

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهعمر گويد: پيامرب خدا  كند كه ابن ابوشهاب حناط از محزه جزرى از نافع نقل مى

 ؛مثل النجوم فأيهم أخذمت بقوله اهتديتمإنما أصحايب 

 ايد. مهانا اصحاب من مانند ستارگان هستند، به گفتار هر يك عمل كنيد هدايت يافته

كند كه بتوان به گفتار او احتجاج كرد. اين حديث را با سند  اين اسناد صحيح نيست و از نافع كسى روايت منى
بن  بن عمر، از قاضى امحد بن امحد، از على بن عمر، از عبد است: امحد ديگرى بزار نقل كرده است. در آن سند آمده

كند كه جابر گويد:  سفيان نقل مى بن غصني، از اعمش، از اىب بن سليم، از حارث بن روح، از سالم كامل، از عبداللّه
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 ؛أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

 ايد. من به سان ستارگانند، به هر يك اقتدا كنيد هدايت يافتهاصحاب 

بن غصني فرد جمهول و  چرا كه حارث ؛ابوعمرو گويد: بر اين اسناد هيچ دليل و حجىت قائم نشده است
 ٢اى است. ناشناخته

اند.  نويسان با احترام متام به شرح حال او پرداخته ارمي. سريهبا اين سخن، نگاهى امجاىل به شرح حال ابن عبدالرب د
 نويسد: ذهىب درباره او مى

هجرى ديده به جهان گشود و در  ۳۶۸ وى امام، حافظ و شيخ االسالم كشور مغرب بود. در ربيع الثاىن سال
 ران خويش گرديد.نگرى سرور دو دوران كودكى به حتصيل علم حديث پرداخت و در حفظ حديث و دقّت و ژرف

 چون ابوعمر در علم حديث نبود. ابووليد باجى گويد: در اندلس كسى هم

نگارش دوست ما ابوعمر است. من در علم كالم بر حمور فقه حديث كسى را مهانند  التمهيدابن حزم گويد: كتاب 
 او سراغ ندارم تا چه رسد كه از او تر باشد.

ترين فرد  گفت: ابوعمر حافظ ابراز كرده است: از ابووليد باجى شنيدم كه مىابن سكره نيز درباره او اين گونه 
 كشور مغرب بود.

                                                           
، ٧٧/  ٥: النجوم الزاهره، ٢٤٢/  ٣: العرب، ١٦٨ / ٤: طبقات الشافعيه، ٣٠٤/  ٣: شذرات الذهب.  براى آگاهى بيشتر در شرح حال بيهقى ر.ك:  ١

 .٣٠٩ / ٣: تذكرة احلفاظ، ٥٨و  ٥٧/  ١: وفيات األعيان
 .٩٢٥و  ٩٢٤: جامع بيان العلم وفضله.   ٢
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گويد: ابوعمر فقيه، حافظ، كثري احلديث، عامل به قراآت و اختالف  محيدى نيز درباره او سخن گفته است. وى مى
 ١قوال شافعى متايل داشت.قرآن، داراى علوم حديث و رجال، بزرگ شده علم حديث كه در نظريات فقهى به ا

 

 . على بن حسن ابن عساكر و نگاهى به شرح حال او ۹

عساكر است  را تضعيف كرده، حافظ ابوالقاسم ابن» النجوم«گان علماى اهل سنت كه حديث يكى ديگر از بزر
اى از شرح حال نويسان با ستايش و تعريف به شرح حال او  كه منت سخن او در ضمن سخن مناوى خواهد آمد. عده

 كند: اند. يافعى او را اين گونه توصيف مى پرداخته

نگر و ضابط، داراى علوم گسترده، شيخ االسالم و حمدث شام، ياور  فظ ژرففقيه، امام، حمدث زبردست، حا
ها، زينت حافظان، درياى مواج علوم، رئيس حمدثان، به پيشواىي او اقرار شده، عارف ماهر،  سنت نبوى، بركَننده بدعت

خود به شأن واال مشهور بود و در مهو كه در دوران  ؛بن عساكر بن حسن هبة اللّه مورد اعتماد در دين، ابوالقاسم على
 بني معاصرينش مهانند او ديده نشد.

او جامع بني علوم معقول و منقول و متيز دهنده بني حديث درست از نادرست بود. او از حمدثان دوران خود بود و 
افظ ديندارى رفت. در علوم حديث پيشرفت كرده و بدين علم شهرت يافت. او ح از بزرگان فقهاى شافعى به مشار مى

 ٢. بود كه علم شناخت متون و سندها را با هم گرد آورد...

 

 . ابن جوزى و نگاهى به شرح حال او ۱۰

 نويسد: مى العلل املتناهيهجوزى است. وى در كتاب  را نپذيرفته، حافظ ابن» النجوم«دانشمند ديگرى كه حديث 

 اب گويد:كند كه عمر بن خطّ بن مسيب نقل مى نعيم بن محاد از عبدالرحيم بن زيد عمى، از پدرش، از سعيد

 فرمود: از پروردگارم درباره مواردى كه اصحامب اختالف خواهند كرد پرسيدم.صلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا 

 خداوند به من وحى منود:

يا حممد! إنّ أصحابك عندي مبرتلة النجوم يف السماء، بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما عليه من 

 ؛اختالفهم، فهو على هدى

مد! به راسىت اصحاب تو در پيشگاه من به سان ستارگان در آمسان هستند كه برخى از آنان از برخى ديگر اى حم
 تراند. پس هر كس به موردى كه آنان اختالف دارند عمل كند راه يافته است. تر و درخشنده نوراىن

                                                           
تـذكرة  ، ٢٥٥/  ٣: العرب، ١٨٨و  ١٨٧/  ٢: املختصر،  ٨٩ / ٣: مرآة اجلنان، ٦٣/  ٦: وفيات األعيان.  براى آگاهى بيشتر در شرح حال او ر.ك:  ١

 .٣٧/  ٣: تاج العروس، ٣٤٩/  ٣: احلفاظ
/  ٣: مرآة اجلنـان ، ٢١٢/  ٣: العرب، ٤٧١/  ٢: وفيات األعيان، ٥٩/  ٣: املختصر، ٢٧٣/  ٤: طبقات الشافعيه.  براى آگاهى بيشتر درباره او ر.ك:  ٢

 .٢٩٤/  ١٢: البداية والنهايه، ٧٨و  ٧٧٣ / ١٣: معجم االدباء، ١٢٤/  ٢: تتمة املختصر، ٣٩٣
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بن محاد از راوياىن  مچرا كه نعي ؛گويد: اين حديث صحيح نيست حافظ ابن جوزى پس از نقل اين حديث مى
گو  است كه مورد جرح و قدح قرار گرفته است. حيىي بن معني گويد: عبدالرحيم، راوى ديگر اين حديث، دروغ

 ١است.

 خلّكان در توصيف وى گويد: اند. ابن كرده جوزى ياد از طرىف، شرح حال نويسان با متجيد شاياىن از ابن

بن جعفر  بن حممد بن امحد بن محادى بن عبداللّه بن عبيداللّه بن على بن حممد بن ابواحلسن على ابوالفرج عبدالرمحان
جوزى، از فقهاى حنبلى، واعظى كه به مجال الدين حافظ لقب يافته بود. وى عالمه دوران خود و پيشواى زمان خويش 

 ٢هاىي در فنون گوناگون تأليف كرده است. در علم حديث و صناعت وعظ و سخنراىن بود و كتاب

 هجرى درگذشت. ۵۹۷او در سال 

 

 . ابن دحيه و نگاهى به شرح حال او ۱۱

ايراد گرفته و صحت آن را نفى كرده است. » النجوم«هجرى نيز بر حديث  ۶۳۳حافظ ابن دحيه درگذشته 
 ٣نويسد: اين حديث صحت ندارد. مى» أصحايب كالنجوم«پس از نقل حديث  دحيه نويسد: ابن حافظ زين العراقى مى

درباره او  حسن احملاضرهالدين سيوطى در  اند. جالل شرح حال نويسان با متيجد و ثنا از ابن دحيه ياد كرده
 نويسد: مى

شناسى كه براى آن علم امهيت به سزاىي قائل بود.  بن حسن حديث امام، عالمه و حافظ بزرگ ابواخلطّاب عمر
برده بوده كه آثارى از او بر جاى مانده است. وى در مصر اقامت گزيد، و  ادبيات عرب وى ره فراواىن از علم لغت و

 ٤دار بود و در مدرسه كامليه به تدريس مشغول شد. تربيت شاهزاده را عهده

 

 . ابوحيان اندلسى ۱۲

هجرى  ۷۴۵را زير سؤال برده حافظ ابوحيان اندلسى متوفاى سال » النجوم«دانشمند و حافظ ديگرى كه حديث 
 آورمي: اى پريامون اين حديث دارد. به حلاظ فوايدى كه اين پژوهش دارد عني سخن او را مى است. وى پژوهش ارزنده

 گر هر چيزى است؟ : چگونه قرآن بيانزخمشرى گويد: اگر بگوىي

چرا كه  ؛گومي: منظور آن است كه قرآن مهه موارد امور ديىن را بيان كرده و روشن ساخته است در پاسخ مى
برى از  برخى از آن موارد را  تصريح منوده و برخى ديگر را به سنت ارجاع داده است، آن جا كه به پريوى و فرمان

 امر كرده و فرموده است: يه وآلهصلى اللّه علخدا  رسول

                                                           
 .١٠١/  ٤: فيض القديرو ر.ك:  ٢٨٣/  ١: العلل املتناهيه يف األحاديث الواهيه.   ١
 ٨٩/  ٤: األعالم، ١١٨/  ٢: تتمة املختصر، ٣٢٢ و ٣٢١ / ٢: وفيات األعيان، ٢٨/  ١٣: البداية والنهايه.  براى آگاهى بيشتر در شرح حال او ر.ك:  ٢

 .٩٠و 
 . ٨٥: وىختريج احاديث املنهاج، بيضا.   ٣
 .٣٥٥/  ١: حسن احملاضره، ١٢١/  ٣: وفيات األعيان، ١٦٠ / ٤: شذرات الذهب، ٢١٨/  ٢: بغية الوعاة.  براى آگاهى بيشتر در شرح حال او ر.ك:  ٤



٢٦ 
 

 ١؛)وما ينطق عنِ الْهوى(

 گويد. او پيامربى است كه از هوا و خواسته خويش سخن منى

 فرمايد: جا كه مى از طرىف، به امجاع و اتفاق نظر ترغيب و تشويق منوده است، آن

)ننيمؤبيلِ الْمس رغَي بِعتي٢؛)و 

 كند. و چنني فردى از غري راه مؤمنان پريوى مى

براى امت خود، پريوى از اصحاب و اقتدا به آثار آنان را پسنديده  صلى اللّه عليه وآلهو از سوى ديگر رسول خدا 
 فرمايد: است، آن جا كه مى

 ؛أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

 تارگان هستند به هر كدام اقتدا كنيد، هدايت خواهيد يافت.اصحاب من به سان س

هاى قياس و اجتهاد را پيمودند و سنت، امجاع، قياس و اجتهاد به تبيني  در اين راستا امت اسالمى كوشيدند و راه
 ٣گر هر چيزى شد. كتاب مستند شد و از اين روى قرآن جميد بيان

 نويسد: حيان اندلسى پس از نقل سخن زخمشرى مىابو

تا آن جا كه  ؛براى امت خود، پريوى از اصحاب را پسنديده است صلى اللّه عليه وآلهگويد: رسول خدا  وى مى
چنني سخىن را نفرموده و اين حديث، حديثى  صلى اللّه عليه وآلهدر صورتى كه پيامرب خدا  ؛كند را نقل مى» النجوم«حديث 

 لى و ساختگى است كه به هيچ وجه از آن حضرت صادر نشده است.جع

حافظ ابوحممد على بن امحد بن حزم در نوشتارى كه در ابطال رأى، قياس، استحسان، تعليل و تقليد نگاشته، چنني 
ار صاحب صادر نشده، بزصلى اللّه عليه وآله گويد: اين خربى دروغني، ساختگى و باطل است و هرگز از رسول خدا  مى
صلى گويد: درباره روايىت كه در دست عامه مردم است پرسيديد كه از پيامرب  اسناد آن را ذكر كرده است. وى مى مسند

 روايت شده كه فرمود: اللّه عليه وآله

 ؛ـ بأيها اقتدوا اهتدوا أو كالنجوم إنما مثل أصحايب كمثل النجوم ـ

 ـ هستند، به هر كدام اقتدا كنند هدايت خواهند يافت. ون ستارگانچ يا هم مهانا مثل اصحاب من مثل ستارگان ـ

بن زيد عمى، از  بلكه آن را عبدالرحيم ؛به ما نرسيده است صلى اللّه عليه وآلهاين حديث به سند صحيحى از پيامرب 
 ؛از ناحيه عبدالرحيم استنقل كرده است. ضعف حديث  صلى اللّه عليه وآلهعمر، از پيامرب  بن مسيب از ابن پدرش، از سعيد

 اند. چرا كه عاملان درباره نقل روايات او سكوت كرده

منكر و ناشناخته و ثابت نشده است و آن بزرگوار،  صلى اللّه عليه وآلهاز طرىف، اين سخن از شخص رسول خدا 
 داند. اختالف اصحاب را پس از خود روا منى

                                                           
 .٣.  سوره جنم: آيه  ١
 .١١٥.  سوره نساء: آيه  ٢
 .٦٠٤و  ٦٠٣/  ٢: تفسري الكشاف.   ٣



٢٧ 
 

گويد: او فردى  معني درباره عبدالرحيم بن زيد مى د: ابننويس ابوحيان اندلسى پس از نقل سخن بزار مى
 گو و خبيثى است كه اعتبارى ندارد. دروغ

 گويد: او متروك است. خبارى هم مى

 ١البته محزه جزرى نيز اين روايت را نقل كرده است كه او نيز فرد ساقط و متروك است.

 

 هى به شرح حال ابوحيان اندلسىنگا

هجرى دارمي. شرح حال نويسان با مدح و ثناى  ۷۴۵اينك نگاهى كوتاه به شرح حال ابوحيان اندلسى متوفاى 
 نويسد: عماد مى اند. ابن فراوان از او ياد كرده

خود بود. او به طلب امام، اثري الدين ابوحيان لغت شناس، مفسر، حمدث، حنوى، قارى، تاريخ نگار و اديب عصر 
آورد و به ترين وجه آن را فرا گرفت و در علوم تفسري، ادبيات عرب، قرائت، ادب، تاريخ به حتصيل  علم حديث روى

گرفتند و در دوران  مشغول شد و نامش مشهور شد و آوازه او در مهه جا پيچيد و بزرگان معاصرينش از او علوم را فرا
 زندگى او، پيشرفت كردند.

زيرا  ؛ام گويد: هرگز در بني اساتيد خود كسى كه بيش از او اشتغال داشته باشد نديده دى در توصيف او مىصف
 نوشت و يا مشغول مطالعه كتاىب بود. گفت، يا مى او را نديدم مگر اين كه يا تسبيح مى

ود. بيشتر زندگى وى در نقل، ضابط و مسلّط و آگاه به لغت بود. او پيشواى مطلق در علوم حنو و تصريف ب
رسيد. وى مهارتى  اى كه در گوشه و كنار زمني كسى به پايه او منى به گونه ؛خويش را براى اين فن سپرى كرده بود

 به خصوص مردم كشور مغرب داشت. ؛فراوان در علوم تفسري، حديث و شرح حال مردم و سرگذشت آنان

 ٢اى سامل بود. راى عقيدهگو، حجت و دا ادفوى گويد: ابوحيان فردى ضابط، راست

 

 . مشس الدين ذهىب و نگاهى به شرح حال او ۱۳

ايراد گرفته » النجوم«به حديث  ميزان االعتدالهجرى در چند جا از كتاب  ۷۴۸مشس الدين ذهىب درگذشته سال 
 است.

يكى از آن موارد، در شرح حال جعفر بن عبدالواحد هامشى قاضى است. وى در آن جا پس از نقل سخنان عاملان 
بن جرير، از پدرش، از اعمش، از ابوصاحل  آميز او روايىت است كه از وهب نويسد: از مطالب فاجعه ح او مىدرباره جر
 فرمود:صلى اللّه عليه وآله گويد: پيامرب  كند كه ابوهريره مى نقل مى

 ١؛أصحايب كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى

                                                           
 .٥٢٨و  ٥٢٧/  ٥: البحر احمليط يف تفسري القرآن.   ١
/  ٢: البدر الطـالع ، ٢٨١و  ٢٨٠/  ١: بغية الوعاة، ٥٥٥/  ٢: فوات الوفيات، ٣٠٢ / ٤: الدرر الكامنه.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ٢

 .١١١ / ١٠: النجوم الزاهره، ١٤٦و  ١٤٥/  ٦: شذرات الذهب، ٢٨٩/  ٣: نفح الطيب، ٢٨٥ / ٢: طبقات القراء، ٢٨٨



٢٨ 
 

 ستارگان هستند هر كس به چيزى از آن اقتدا كند هدايت يافته است.اصحاب من مانند 

 ٢گويد: اين حديث باطل است. ذهىب در مورد ديگر در ترمجه زيد عمى پس از نقل اين حديث مى

وان از او شناسى با ستايش و ثناى فرا هاى رجاىل و راوى اينك نگاهى كوتاه به شرح حال ذهىب دارمي. مهه كتاب
 گويد: تغرى بردى در توصيف ذهىب مى اند. ابن ياد كرده

 الدين ابوعبداللّه ذهىب شافعى از حافظان مشهور است. شيخ، امام حافظ، مورخ، صاحب تأليفات مفيد، مشس

نگار  وى احاديث فراواىن را شنيده و به شهرهاى بسيارى سفر كرده است. او نويسنده، مؤلف، مصنف و تاريخ
. احاديث را تصحيح كرده و در علم حديث و علوم وابسته به آن مهارت و ختصص داشت. به اصول دست يافته و است

 ٣گانه را بر گروهى از اساتيد قراآت خوانده است. هاى هفت آن را پردازش كرده است و قرائت

 

 . تاج الدين ابن مكتوم و نگاهى به شرح حال او ۱۴

هجرى است. وى  ۷۴۹مكتوم درگذشته سال  ايراد گرفته تاج الدين ابن» جومالن«دانشمند ديگرى كه به حديث 
ـ منت گفتار او را در كتاب خودش  تر گذشت كه پيش ـ البحر احمليطبا استشهاد به سخن استادش ابوحيان از كتاب 

 ٤آورد. مى

نويسى به شرح حال او پرداخته به نيكى از او ياد كرده است.  گفتىن است ابن مكتوم دانشمندى است كه هر سريه
 نويسد: الدين سيوطى درباره او مى جالل

امحد بن عبدالقادر بن امحد بن مكتوم تاج الدين ابوحممد قيسى دانشمندى كه علوم فقه، حنو و لغت را در خود مجع 
هجرى پا به  ۶۸۲حجه سال  را نگاشته است. وى در ماه ذى الدر اللقيط من البحر احمليطو  تاريخ النجاةده و كتاب كر

 ٥بست. ديده از جهان فرو ۷۴۹جهان اده و در سال 

 

 . ابن قيم اجلوزيه و نگاهى به شرح حال او ۱۵

هجرى است. وى در  ۷۵۱قيم اجلوزيه درگذشته سال  ايراد گرفته ابن» النجوم«دانشمند ديگرى كه به حديث 
 نويسد: حبث رد ادلّه مقلّدين در چهل و پنجمني وجه آن مى

                                                                                                                                                                                     
 .١٤٢و  ١٤١/  ٢: ميزان االعتدال.   ١
 .١٥٢/  ٣.  مهان:  ٢
البدر ، ٣٧٢ـ   ٣٧٠/  ٢: فوات الوفيات، ٢١٦ / ٥: الشافعيهطبقات ، ٣٣٨ـ   ٣٣٦/  ٣: الدرر الكامنه.  براى آگاهى بيشتر در شرح حال او ر.ك:  ٣

 .٧١/  ٢: طبقات القراء، ١٨٢/  ١: النجوم الزاهره، ١٥٣/  ٦: شذرات الذهب، ١٦٨ ـ ١٦٣ / ٢: الواىف بالوفيات، ١١٢و  ١١٠/  ٢: الطالع
 .٥٢٧/  ٥: البحر احمليط يف تفسري القرآنچاپ شده در حاشيه  الدر اللقيط من البحر احمليط.   ٤
اجلـواهر املضـيئه يف طبقـات    ، ٧٠/  ١: طبقات القراء، ٤٧ / ١: حسن احملاضره، ١٧٤/  ١: الدرر الكامنه.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ٥

 .٧٥/  ١: احلنفيه
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اصحاب من مانند ستارگانند به هر كدام اقتدا كرديد، «گويند: در صحت تقليد، حديث مشهور  مقلّدين مى
 كند. اين دليل چندين پاسخ دارد: كفايت مى» ايد هدايت يافته

و از طريق  ؛و از حديث سعيد بن مسيب، از ابن عمر ؛يكم. اين حديث از طريق اعمش، از ابوسفيان، از جابر
 ها ثابت نشده است. عمر نقل شده است و هيچ يك از اين از ابن محزه جزرى، از نافع،

ها گفته است كه  بن مفرج به آن ابن عبدالرب گويد: حممد بن ابراهيم بن سعيد براى ما نقل كرد كه ابوعبداللّه
شود كه فرموده است:  نقل مى صلى اللّه عليه وآلهبن ايوب صموت گويد: بزار به ما گفت: و اما روايىت كه از پيامرب  حممد

صلى اللّه عليه اين گفتار از رسول خدا » ايد اصحاب من مانند ستارگان هستند به هر كدام از آنان اقتدا كنيد هدايت يافته«

 ١به طريق صحيح نرسيده است.وآله 

هاى شرح حال نويسى از او متجيد شده  يشتر كتاباينك نگاهى گذرا به شرح حال ابن قيم اجلوزيه دارمي. در ب
 نويسد: هجرى مى ۷۵۱كثري در حوادث سال  است. ابن

شب پنجشنبه سيزدهم ماه رجب به هنگام اذان عشا صاحب ما شيخ امام، عالمه مشس الدين امام اجلوزيه ديده از 
ش مشغول شد و در علوم متعددى از جهان فرو بست. وى حتصيالت خود را با علم حديث آغاز كرد و به علم و دان

 مجله علم تفسري، حديث، كالم و فقه تبحر يافت.

منود، به كسى حسادت منىورزيد و كسى را  كرد و اخالق نيكوىي داشت، بيشتر مهرورزى مى او زيبا قرائت مى
 ٢منود و از كسى كينه به دل نداشت. كرد، پشت سر كسى غيبت منى اذيت منى

 

 . زين عراقى ۱۶

هجرى است. وى در  ۸۰۶ الدين عراقى متوفاى سال را نپذيرفته، حافظ زين» النجوم«حافظ ديگرى كه حديث 
 گويد: اين باره مى

نقل كرده است. اين حديث را الفضائل را دارقطىن در كتاب » أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«حديث 
از طريق خودش از حديث جابر روايت كرده و گويد: بر صحت اين اسناد هيچ حجت و جامع بيان العلم عبدالرب در  ابن

 اى است. بن غصني يكى از راويان آن، فرد جمهول و ناشناخته زيرا كه حارث ؛تواند دليل باشد ست و منىدليلى قائم ني

عمر اين  محزه نصيىب، از نافع، از ابن بن اىب از روايت محزة الكاملعدى در  و ابن مسندبن محيد در  از طرىف، عبد
چرا كه وى  ؛است و اين اسناد به سبب محزه، ضعيف استنقل كرده » اقتديتم«به جاى » بأيهم أخذمت«حديث را با منت 

 گوىي متهم است. به دروغ

                                                           
 .٢٣٢و  ٢٣١/  ٢: اعالم املوقعني.   ١
ـ   ٢٧٠/  ٢: الـواىف بالوفيـات  ، ١٤٦ ـ ١٤٣ / ٢: البدر الطالع، ٤٠٣ـ   ٤٠٠/  ٣: الدرر الكامنهشتر در شرح حال او ر.ك: .  براى آگاهى بي ٢

 .٢٣٤ / ١٤: كثري تاريخ ابن، ٦٣و  ٦٢/  ١: بغية الوعاة، ٢٧٢
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عباس نقل كرده و از طريق ديگر به طور  از حديث عمر و ابن املدخلاز سوى ديگر، بيهقى نظري اين حديث را در 
 بت نشده است.وىل اسناد آن ضعيف است و در اين باره سندى ثا ؛مرسل آورده و گويد: منت اين حديث مشهور

عمر روايت كرده و گويد: اين حديث ناشناخته  بزار نيز آن را از روايت عبدالرحيم بن زيد عمى، از پدرش، از ابن
 است و صحيح نيست.

 گويد: اين حديث دروغ، ساختگى و باطل است. ابن حزم نيز درباره اين حديث اظهار نظر كرده است. وى مى

كه مسلم  را حديث ابوموسى ـ» أصحايب كالنجوم«خبشى از معناى حديث  بيهقى درباره اين حديث گويد:
 فرموده است: صلى اللّه عليه وآلهرساند. در آن حديث پيامرب خدا  ـ مى نيشابورى آن را روايت كرده

 ١؛النجوم أمنة ألهل السماء... وأصحايب أمنة ألميت...

 . ستارگان براى آمسانيان اميىن خبشند.... و اصحاب من براى امت من امان هستند...

نويسان شرح حال او را با ستايش و تعريف  . مهه معجماينك نگاهى امجاىل به شرح حال زين الدين عراقى دارمي
 نويسد: هجرى مى ۸۰۶عماد در حوادث سال  اند. ابن فراوان آورده

 ٢بن عراقى شافعى كه حافظ عصر خود بود... ديده از جهان فرو بست. الدين عبدالرحيم در اين سال حافظ زين

 

 . ابن حجر عسقالىن و نگاهى به شرح حال او ۱۷

را زير سؤال برده و در تضعيف آن چنني » أصحايب كالنجوم«حافظ شهاب الدين ابن حجر عسقالىن نيز حديث 
 گويد: مى

بن غصني، از اعمش، از ابوسفيان، از  بن سليم، از حارث از روايت سالم املؤتلفطىن در كتاب اين حديث را دارق
 جابر به صورت حديث مرفوعه نقل كرده است، با اين عنايت كه سالم، از نظر روايت، فرد ضعيفى است.

بن حممد، از پدرش، از بن زيد، از مالك، از جعفر  از طريق محيد غرائب مالكاز طرىف، دارقطىن اين حديث را در 
 جابر نقل كرده است. در اين حديث آمده است:

 ؛فبأي قول أصحايب أخذمت اهتديتم، إنما مثل أصحايب مثل النجوم من أخذ بنجم منها اهتدى

چرا كه مثل اصحاب من مثل ستارگان هستند، هر كس  ؛پس هر گفتار از اصحاب مرا بگرييد هدايت خواهيد يافت
 يابد. رگزيند هدايت مىاى را ب ستاره

تر از مالك نيز جمهول و  آن گاه دارقطىن گويد: نقل اين حديث از مالك ثابت نشده است و راويان پايني
 اند. ناشناخته

                                                           
مهـان حـديثى كـه از     ؛بيان خواهد شد املدخلاست كه به زودى تضعيف اسناد بيهقى در . گفتىن  ٨٦ـ   ٨١، بيضاوى: ختريج احاديث املنهاج.   ١

 گريد. را در برمى» اختالف«عباس نقل شده و حديث  ابن
: شذرات الذهب، ٣٥٦ـ   ٣٥٤/  ١: البدر الطالع، ١٧٨ ـ ١٧١ / ٤: الضوء الالمع، ٣٨٢/  ١: طبقات القراء.  براى آگاهى بيشتر درباره او ر.ك:  ٢

 .٥٦و  ٥٥/  ٧
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از حديث محزه جزرى، از نافع، از ابن  الفضائلاز سوى ديگر، اين حديث را عبد بن محيد و دارقطىن در كتاب 
 اند. يت كه راوى شناسان محزه را به وضع و جعل حديث متهم كردهبا اين عنا ؛اند عمر نقل كرده

از حديث ابوهريره روايت كرده است كه يكى راويان آن سند،  مسند الشهابقضاعى نيز اين حديث را در 
 اند. شناسان او را تكذيب كرده بن عبدالواحد هامشى است كه راوى جعفر

بن عدى، از انس روايت كرده است كه بشر نيز به  حسني، از زبري ابن طاهر نيز اين حديث را از روايت بشر بن
 كذب متهم است.

عباس روايت كرده است. گفتىن است كه  از روايت جويرب، از ضحاك، از ابن املدخلبيهقى نيز اين حديث را در 
 جويرب فرد متروكى است.

صورت مرفوعه آورده است كه حديث مرسلى بن عبداللّه به  از طرىف، مهني حديث را از روايت جويرب، از جواب
 خواهد بود.

 وىل مهه سندهاى آن ضعيف هستند. ؛گويد: اين منت مشهور است بيهقى پس از اين مى

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامرب خدا  روايىت را از عمر به صورت مرفوعه نقل مى املدخلآن گاه در 

 بعدي. سألت ربي فيما خيتلف فيه أصحايب من

فأوحى إيلّ: يا حممد! أنّ أصحابك عندي مبرتلة النجوم يف السماء بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما 

 ؛هو عليه من اختالفهم فهو عندي على هدى

 از پروردگارم درباره اختالف اصحامب پس از خودم پرسيدم.

يشگاه من به سان ستارگان در آمسان هستند كه خداوند به من وحى فرمود: اى حممد! به راسىت كه اصحاب تو در پ
هر چند اختالىف باشد، در نزد من بر  ؛ها اخذ كند تر هستند. پس هر كس مطلىب را از آن برخى از برخى ديگر نوراىن

 هدايت خواهد بود.

ن فرد بن زيد عمى است كه از نظر راوى شناسا آن گاه در ذيل اين حديث گويد: يكى از راويان آن عبدالرحيم
 ١متروكى است.

نويسى با متام تكرمي و تعظيم از  هاى سريه اينك نگاهى گذرا به شرح حال ابن حجر عسقالىن دارمي كه در كتاب
 او ياد شده است.

 نويسد: جالل الدين سيوطى درباره او مى

ها براى  ن در عصر خويش بود. وى قاضى القضاتى بود كه از مهه سرزمنيابن حجر عسقالىن پيشواى حافظا
هاى بسيارى را نگاشت كه موارد ذيل را  آمدند و در دوران او هيچ حافظى جز او نبود. وى كتاب شاگردى او مى

                                                           
 .٦٠٤و  ٦٠٣/  ٢: الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف.   ١
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نكت ، ه ىف معرفة الصحابهاالصاب، لسان امليزان، تقريب التهذيب، ذيب التهذيب، تعليق التعليق، شرح خبارىتوان نام برد:  مى
 ١.األلقابو شرح آن و  رجال األربعه، الصالح ابن

 

 ى به شرح حال او. ابن مهام و نگاه ۱۸

هجرى، از پيشوايان بزرگ  ۸۶۱كمال الدين حممد بن عبدالواحد سيواسى معروف به ابن مهام حنفى متوفاى 
 ٢اى است. تصريح كرده كه حديث ناشناخته» أصحايب كالنجوم«ها درباره حديث  حنفى

هجرى  ۸۶۱عماد در حوادث سال  اند. ابن جتليل و احترام خاصى به شرح حال او پرداختهنويسان با  سريه
 نويسد: مى

بن مسعود سيواسى اسكندرى معروف به ابن مهام  در اين سال كمال الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد
 حنفى، امام و عالمه ديده از جهان فرو بست.

 آمده است: بغية الوعاةدر 

اى حمقق و  ام در علوم فقه، اصول، حنو، تصريف، معاىن، بيان، تصوف، موسيقى و ديگر علوم، عالّمهابن مه
 ٣. كنم... گفت: من در علوم معقول از هيچ كس تقليد منى نظر بود. وى مهواره مى اى صاحب كننده مناظره

 

 . ابن امري احلاج و نگاهى به شرح حال او ۱۹

بن حممد معروف به ابن امري احلاج  الدين حممد پرداخته، مشس» أصحايب كالنجوم«عامل ديگرى كه به نقد حديث 
 گويد: هجرى است. وى وهن و سسىت اين حديث را آشكار ساخته است، آن جا كه مى ۸۷۹حنفى متوفاى 

» خبشى از دين خود را از عايشه بگرييد«و » أصحايب كالنجوم«درباره معارض بودن هر كدام از اين دو حديث 
ها با گفتار  گرچه پريوى از آن ؛پريوى از هر صحابه و عايشه جايز استكنند كه  گفته شده اين دو حديث داللت مى

 ابوبكر و عمر يا خلفاى چهارگانه خمالف باشد.

رساله حزم در  بنابر آن چه ابن ؛اى است ، حديث ناشناخته»أصحايب كالنجوم«گوييم: حديث  در اين باره مى
حزم نگذارمي اين حديث با سندهاىي از  ا را بر كالم ابنگفته: اين حديث دروغ، جعلى و باطل است و اگر بن الكربى

ترين منت، به منت ياد شده، متىن  عباس و انس با متون گوناگوىن نقل شده است. نزديك بن عمر، جابر، ابن عمر، عبداللّه
صلى اللّه : پيامرب خدا گويد اند. او مى عمر نقل كرده از ابن بيان العلمعبدالرب در كتاب  و ابن الكاملعدى در  است كه ابن

 فرمود: عليه وآله

                                                           
، ٤٠ـ   ٣٦/  ٢: الضـوء الالمـع  ، ٩٢ ـ ٨٧ / ١: البدر الطالع، ٣١٦ـ   ٣٦٣/  ١: حسن احملاضره.  براى آگاهى بيشتر در شرح حال او ر.ك:  ١

 و منابع ديگر. ٢٧٣ـ  ٢٧٠/  ٨: شذرات الذهب
 ، حبث امجاع.٢٤٣/  ٣: التحرير بشرح أمري بادشاه حسيىن.   ٢
هديـة  ، ١٦٩ـ   ١٦٦/  ١: بغيـة الوعـاة  ، ٤٧٤ / ١: حسن احملاضره، ٢٠٢و  ٢٠١/  ١: البدر الطالع.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ٣

 و منابع ديگر. ٢٩٨/  ٧: شذرات الذهب، ٣ و ٤ / ١: التيسري يف شرح التحرير، ٢٠١/  ٢: العارفني
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 ؛مثل أصحايب مثل النجوم يهتدى ا، فأيهم أخذمت بقوله اهتديتم

 ايد. مثل اصحاب من مثل ستارگان هستند، به گفتار هر يك عمل كنيد هدايت يافته

 فرمود: لى اللّه عليه وآلهصاند. جابر گويد: پيامرب خدا  دارقطىن و ابن عبدالرب نيز از جابر اين گونه نقل كرده

 ؛مثل أصحايب يف أميت مثل النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم

 ايد. ها اقتدا كرديد، هدايت يافته مثل اصحاب من در امت من مهانند مثل ستارگانند. پس به هر كدام از آن

ست: اين حديث، حديث بن حنبل گفته ا رو امحد از اين ؛آرى، هيچ يك از اين روايات از طريق صحيح نرسيده
 صحيحى نيست.

گويد:  االعتقادداند، مگر اين كه بيهقى در كتاب  منى از طريق صحيح صلى اللّه عليه وآلهبزار نيز اين حديث را از پيامرب 
سندى متصل و غري قوى و در حديث ديگر كه سند منقطع است به ما رسيده است. البته حديثى صحيح،  اين حديث با
 ١كند كه مهان حديث ابوموسى است كه به طريق مرفوعه نقل شده است. هيم اين حديث را تأييد مىخبشى از مفا

 عماد گويد: بناند. ا سنت او را ستوده اينك نگاهى به شرح حال ابن امري احلاج دارمي. دانشمندان بزرگ اهل

ها در حلب  احلاج حلىب از دانشمندان بزرگ حنفى امري الدين حممد بن حممد بن حممد بن حسن معروف به ابن مشس
هاى ارزمشند و مشهورى را تأليف كرده است. بزرگاىن پاى درس  اى كه كتاب بوده است. وى پيشواىي دانشمند، نگاره
اند. وى در پنجاه و چند سالگى در ماه رجب در شهر حلب ديده از جهان فرو  او نشسته و به شاگردى او افتخار كرده

 ٢بست.

 

 . حافظ سخاوى و آشناىي با او ۲۰

اظهار نظر كرده، حافظ سخاوى است. وى در اين باره » أصحايب كالنجوم« دانشمند ديگرى كه درباره حديث
 گويد: مى

بن ابوكرميه، از  از سليمان املدخلرا بيهقى در كتاب » اختالف امت من رمحت است ؛اختالف اميت رمحة«حديث 
 فرمود:يه وآله صلى اللّه علعباس گويد: روزى پيامرب خدا  كند. ابن عباس نقل مى ضحاك، از ابن جويرب، از

مهما أوتيتم من كتاب اللّه فالعمل به ال عذر ألحد يف تركه، فإن مل يكن يف كتاب اللّه فسنة مني ماضية، فإن 

مل يكن سنة مني فما قال أصحايب. إنّ اصحايب مبرتلة النجوم يف السماء فأيما أخذمت به اهتديتم، واختالف 

 ؛أصحايب لكم رمحة

اى ندارد. اگر موضوعى در  ه مشا داده شده بدان عمل كنيد! هيچ كس در ترك آن، عذر و انههر چه از كتاب خدا ب
كتاب خدا نبود در آن باره سنىت از من جارى شده است. و اگر درباره آن موضوع سنىت نيز جارى نشده باشد، آن 

                                                           
 .٢٤٣/  ٣: التيسري يف شرح التحرير، ر.ك: ٩٩/  ٣: التقرير والتخيري يف شرح التحرير.   ١
 و منابع ديگر. ٢٥٤ / ٢: البدر الطالع، ٣٢٨ / ٦: شذرات الذهب، ٢١٠/  ٩: الضوء الالمع.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ٢



٣٤ 
 

ان هستند. پس هر كدام را گرفتيد، چرا كه اصحاب من به مرتله ستارگان در آمس ؛چه اصحاب من گويند پذيرفته است
 ايد و اختالف اصحاب من براى مشا رمحت است. هدايت يافته

خود با مهني سند نقل  مسندگويد: اين حديث را طرباىن و ديلمى در  حافظ سخاوى پس از نقل اين حديث مى
 اند. كرده

حديث فرد ضعيفى است. از طرىف، گفتىن است كه يكى از راويان اين حديث جويرب است كه به طور جد در نقل 
 ١اى وجود دارد. عباس فاصله طبقه يعىن بني ضحاك و ابن ؛عباس منقطع است روايت ضحاك از ابن

ت حافظ سخاوى دارمي. بيشتر هاى شرح حال نويسى نگاهى گذرا به شخصي اينك با مراجعه به برخى از كتاب
 اند. هاى رجاىل و تارخيى به شرح حال او پرداخته كتاب

 نويسد: هجرى مى ۹۰۲ابن عماد در حوادث سال 

بكر بن عثمان بن حممد سخاوى  بن اىب بن حممد بن عبدالرمحان در اين سال بود كه حافظ مشس الدين ابواخلري حممد
فقه و عرىب، قراآت، حديث و تاريخ مهارت يافت و در علوم فرائض، حساب،  ديده از جهان فرو بست. وى در علوم

 تفسري، اصول فقه، ميقات و ديگر علوم شركت جست.

اى زياد است كه قابل مشارش نيست. او از گروه فراواىن كه  چيزهاىي را كه او خوانده و از او شنيده شده به گونه
اند. موارد  امالء داده ت و دانشمندان بسيارى به او اجازه فتوا، تدريس وتن هستند، علم را فرا گرفته اس ۴۰۰بيش از 

اى كه علم جرح و تعديل پس از او به  به گونه ؛حجر عسقالىن شنيده است بسيارى از علوم را از استاد خود ابن
كه راه و ـ نبوده  جز سخاوى سخاوى رسيده است تا جاىي كه گفته شده است: پس از ذهىب در علم رجال كسى ـ

 ٢روش او را بپيمايد.

 

 . ابن اىب شريف شافعى و نگاهى به شرح حال او ۲۱

الدين ابن اىب شريف شافعى درگذشته  را زير سؤال برده، كمال» أصحايب كالنجوم«يگرى كه حديث دانشمند د
حجر عسقالىن پريوى كرده است. آن سان  هجرى است. وى در اين ديدگاه از استاد خود حافظ شهاب الدين ابن ۹۰۶
 ـ به زودى  به هنگام نقل سخن مناوى خواهيم آورد. ان شاء اللّه كه ـ

 عماد درباره او گويد: اند. ابن شريف پرداخته اىب است كه شرح حال نگاران به شرح حال ابن گفتىن

بكر بن على بن اىب شريف مقدسى شافعى مرى، سبط  بن اىب الدين ابواملعاىل حممد بن امري ناصرالدين حممد كمال
 ٣م و پادشاه دانشمندان بزرگ بود.عوجان. او شيخ االمام، شيخ االسال الدين عمريى مالكى مشهور به ابن شهاب

                                                           
 .٤٦: املقاصد احلسنه يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنه.   ١
/  ٢: البـدر الطـالع  ، ٣٢ـ   ٢/  ٨: الضوء الالمع، ١٧٨/  ١: مفاكهة اخلالّن، ١٧ـ  ١٥/  ٨: شذرات الذهب.  براى آشناىي با شرح حال او ر.ك:  ٢

 . و منابع ديگر... ١٦: النور السافر، ١٨٤
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 شرح حال او. جالل الدين سيوطى و نگاهى به  ۲۲

هجرى  ۹۱۱الدين سيوطى متوفاى  پرداخته حافظ جالل» أصحايب كالنجوم«دانشمند ديگرى كه به نقد حديث 
ـ روى آن  كه نشانه ضعيف بودن است را ـ» ض«حرف  اجلامع الصغري يف احاديث البشري النذيراست. وى در كتاب 
 ١حديث گذاشته است.

 اينك نگاهى گذرا به شرح حال او دارمي.

 نويسد: هجرى مى ۹۱۱ابن عماد در حوادث سال 

هاى  نگر، نگارنده كتاب گر، ژرف در اين سال بود كه حافظ جالل الدين سيوطى شافعى حمدث بزرگ، پژوهش
 ارزمشند و سودمند ديده از جهان فرو بست.

 ٢داناترين دانشمند عصر خويش به علم حديث و فنون آن بوده است.شاگرد او داوودى گويد: سيوطى از 

 

 ال او. على متقى هندى و نگاهى به شرح ح ۲۳

هجرى است.  ۹۷۵ايراد گرفته، شيخ على متقى هندى متوفاى » أصحايب كالنجوم«دانشمند ديگرى كه بر حديث 
 ٣و منتخب آن، نقل كرده كه حافظ جالل الدين سيوطى اين حديث را ضعيف دانسته است.كرت العمال وى در كتاب 

 نويسد: عماد مى اند. ابن شرح حال نويسان با بزرگداشت و تعظيم فراواىن به شرح حال او پرداخته

بندگان شايسته خدا بود. داراى بعد عظيمى از  نشمندان عامل وبن حسام الدين هندى مكّى از دا على متقى
هاى متعددى نوشته و داراى  پارساىي، پرهيزگارى و كوشش در عبادت و كنار گذاشنت كارهاى زشت بود. وى كتاب

 ٤مقامات فراواىن بود. متقى هندى پس از آن مدت بسيارى در مكه مكرمه جماورت منود در آن جا از دنيا رفت.

 

 . على قارى و آشناىي با او ۲۴

بيع گويد: ابن ر پرداخته است. وى مى» أصحايب كالنجوم«شيخ على قارى مكّى نيز به صراحت به نقد حديث 
را ابن ماجه » أصحايب كالنجوم«آورده حديث  ختريج احاديث الشفاءالدين سيوطى در كتاب  گويد: بدان سان كه جالل

 ماجه كردم، اين حديث را در آن نيافتم. ابن سننجوىي كه در كتاب  و نقل كرده است. البته من با جست

                                                           
 .٤٦٠٣مشاره  ، حرف سني،٢٨٢/  ٢: اجلامع الصغري.   ١
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 االميان واالسالم، باب دوم، االعصام بالكتاب والسنة.
و منـابع   ٨٩٥: اجبد العلوم، ٣٧٩/  ٨: شذرات الذهب، ٣٤: سبحة املرجان، ١٣٩ـ   ٣١٥: النور السافر.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ٤

 ديگر.
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در باب ادب القضاء آورده و به تفصيل درباره آن  ختريج احاديث رافعىاز طرىف، ابن حجر عسقالىن نيز در كتاب 
سخن گفته و يادآور شده كه اين حديث، ضعيف و واهى است. فراتر اين كه از ابن حزم نقل كرده كه اين حديث 

 ساختگى و باطل است.

ث وىل از بيهقى نقل كرده كه وى گفته است: حديثى را مسلم نيشابورى نقل كرده كه مفيد خبشى از معاىن حدي
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهمهان خبش از حديث مسلم كه گويد: پيامرب خدا  ؛مذكور است

 ١؛النجوم أمنة ألهل السماء... وأصحايب أمنة الُميت...

 . ستارگان براى آمسانيان اميىن خبشند... و اصحاب من براى امت من امان هستند...

وىل در  ؛: بيهقى درست گفته است. اين حديث گوياى صحت تشبيه صحابه به ستارگان استابن حجر گويد
 ها، ظهورى ندارد. اقتدا به آن

 آرى، ممكن است از معناى هدايت يافنت به وسيله ستارگان، اقتدا نيز به نظر آيد.

 دا كردن است.رسد كه هدايت يافنت، فرع اقت گويد: به نظر مى شيخ على قارى در ذيل اين سخن مى

ها  هاىي اشاره دارد كه پس از انقراض صحابه رخ داد كه سنت افزايد: ظاهر حديث به فتنه آن گاه شيخ على مى
 ها آشكار گشتند و ستم در گوشه و كنار زمني گسترش يافت. نابود شدند، بدعت

وىل به  ؛حديث را آورده ، در حبث عدالت صحابه اينشرح ابن احلاجبسپس شيخ على قارى گويد: ابن سبكى در 
 ماجه نسبت نداده است. ابن

صلى اللّه بن خطاب نقل كرده كه پيامرب خدا  به صورت مرفوع از ابن مسيب از عمر جامع االصولابن اثري در كتاب 

 فرمود: عليه وآله

 ؛سألت ربي...

 . من از پروردگارم درخواست كردم...

نقل كرده است و او  جتريد االصولاحاديثى است كه رزين در  آن گاه پس از نقل آن گفته كه اين حديث از
 اثري) در اصول ياد شده بر آن آگاهى نيافته است. (ابن

 ٢نيز آن را ذكر منوده و گفته است: اين حديث را رزين نقل كرده است. املشكاتصاحب 

 نويسد: اينك نگاهى گذرا به شرح حال شيخ على قارى دارمي. حمبى درباره او چنني مى

ان علم، يگانه عصر على بن حممد بن سلطان هروى معروف به قارى حنفى ساكن شهر مكّه يكى از صدرنشين
هاى او بس است. نام  هاست كه شهرت او در تعريف ويژگى خويش، داراى روشى شگفت در پژوهش و تنقيح عبارت

                                                           
 از مهني كتاب. ٦٠.  ر.ك: صفحه  ١
چنني اين  نيز به ضعف اين حديث اعتراف كرده است و هم ٤٢٤و  ٤٢٣/  ٣: شرح الشفاء، گفتىن است كه در ٥٢٣/  ٥: املرقاة يف شرح املشكاة.   ٢

 نيز آورده است. ٣٧٢: املوضوعات الكربىحديث را در 
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ترين  هاى بسيار ارزمشندى به رشته حترير درآورد كه ارزمشندترين و بزرگ او مشهور و آوازه او بلند است. او كتاب
 نگاشته است. ملشكاتاها اثر چند جلدى او شرحى است كه بر  آن

 

 . عبدالرؤوف مناوى و آشناىي با او ۲۵

هجرى  ۱۰۲۹را نقد كرده، عبدالرؤوف مناوى درگذشته سال » أصحايب كالنجوم«دانشمند ديگرى كه حديث 
 كند كه آن حضرت فرمود: نقل مى صلى اللّه عليه وآلهاست. وى اين حديث را از پيامرب خدا 

 ؛أصحايب من بعدي...سألت ربي فيما خيتلف فيه 

 . كنند پرسيدم... از پروردگارم درباره مواردى كه اصحاب من پس از من اختالف مى

 گويد: وى در شرح اين حديث چنني مى

در شرح حال زيد  تاريخ مدينة دمشقعساكر دمشقى در  ، ابناالبانه عن اصول الديانهاين حديث را سجزى در كتاب 
 اند. بن خطاب نقل كرده دى از عمرع چنني بيهقى و ابن هم ؛حوارى

چرا كه يكى از راويان آن نعيم، مورد جرح قرار  ؛گويد: اين حديث، صحيح نيست مى العللابن جوزى در كتاب 
 گوست. معني درباره او گفته: عبدالرحيم دروغ گرفته است و راوى ديگر آن عبدالرحيم است كه ابن

 طل است.آمده است: اين حديث با ميزان االعتدالدر 

گويند: اين حديث، حديث غريىب است. در اين باره از بزار  ختريج املختصرچنني ابن حجر در  ابن معني هم
 از طريق صحيحى نرسيده است. صلى اللّه عليه وآلهپرسيدند، گفت: اين حديث از رسول خدا 

ارد كه اين حديث مضطرب ـ اقتضا د حجر ابن گويد: كالم استاد ما ـ كمال بن اىب شريف در اين باره مى
 است.

عساكر اين حديث را نقل كرده و در اظهار  رسد كه طبق نظر نگارنده، ابن افزايد: به نظر مى آن گاه مناوى مى
سعد  عساكر پس از نقل حديث گويد: ابن چرا كه ابن ؛در حاىل كه چنني نيست ؛نظر درباره آن، سكوت كرده است
ها حديث،  عدى درباره او گويد: مهه افرادى كه او از آن حديث ضعيف بوده و ابنگويد: زيد عمى ابوحوارى در نقل 

 ١كنند از نظر نقل روايت ضعيف هستند. كند و كساىن كه از او، حديث نقل مى نقل مى

ترام ويژه به شرح حال نويسان با شگفىت و اح حال پردازمي. برخى از شرح اكنون به امجال به شرح حال مناوى مى
 نگارد: اند. حمبى درباره مناوى چنني مى او پرداخته

الدين حدادى مناوى قاهرى شافعى پيشواى  عبدالرؤوف بن تاج العارفني بن على بن زين العابدين ملقّب به زين
 بزرگ، حجت ثبت اسوه، داراى آثار مشهور بود.

شوا، فاضل، زاهد، عابد، متواضع و فروتن در برابر خدا و بسيار ترديد دانشمند بزرگ عصر خويش بود. وى پي ىب
به  ؛گوىي كه پيوسته مشغول به اذكار بود جست و شكيبا و راست ارمجند بود. او با اعمال نيك به خدا تقرب مى

                                                           
 .١٠١/  ٤: فيض القدير.   ١
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كرد. او در عصر خويش به علوم و معارف متفاوت با  روز به يك وعده غذا بسنده مى اى كه در شبانه گونه
 ١. ها دست يافت كه از معاصرين او چنني نبودند... هاى آن صصخت

 

 . شهاب خفاجى و نگاهى به شرح حال او ۲۶

اذعان » أصحايب كالنجوم«به ضعف حديث  شرح شفاءهجرى در  ۱۰۹۶ شيخ شهاب الدين خفاجى متوفاى سال
اى قطعى، اعتراض  به گونه شفاءكه به آوردن قاضى عياض حديث را در  كرده است. آن گاه در رد ابوذر حلىب ـ

 ـ به دفاع از قاضى عياض پرداخته است. كرده

 گويد:هاى رجاىل آمده است. حمبى درباره او  شرح حال خفاجى در كتاب

الدين خفاجى مصرى حنفى، داراى آثار مشهور و يكى  شيخ امحد بن حممد بن عمر، قاضى القضاة ملقّب به شهاب
از افراد دنيا كه بر مهارت و برترى او اتفاق نظر شده است. او در عصر خود بدر آمسان دانش و ستاره افق نثر و نظم، 

ها  ، گيىت را در برگرفت و نامش چون ضرب املثل بر سر زبانسرآمد نويسندگان و رئيس مصنفان بود. پرتو شهرتش
 افتاد.

ـ به  امي ها را ديده و وصف برخى ديگر را شنيده كه برخى از آن اند ـ مهه كساىن كه زمان او را درك كرده
رسند و  او منىيك از افراد مذكور به گرد پاى  كنند. هيچ تازى او در عرصه تقرير، نگارش و زيباىي قلم، اقرار مى يكّه

ها  اين در حاىل است كه برخى مردم، مدعى فضايلى هستند كه در وجود آن ؛كنند حتى چنني ادعاىي را نيز مطرح منى
 خورد. به چشم منى

 ٢. شود... هاى فراوان، جذّاب و مورد قبوىل پرداخت كه در اقصى نقاط كشور يافت مى وى به نگارش كتاب

 

 . قاضى ارى و نگاهى به شرح حال او ۲۷

هجرى در نفى حجيت امجاع شيخني (ابوبكر و عمر) و خلفاى چهارگانه  ۱۱۱۹قاضى حمب اللّه ارى متوفاى 
 د:نويس مى

بر مشا باد به سنت من و «و » يعىن ابوبكر و عمر، اقتدا كنيد ؛به دو خليفه بعد از من«در روايات آمده است: 
دهند و صالحيت خلفا را براى  بايد گفت: اين احاديث، تنها مقلّدين را مورد خطاب قرار مى». سنت خلفاى راشدين...
خاستند و برخى مقلّدان نيز از غري  اد با ديدگاه خلفا به خمالفت برمىچرا كه اهل اجته ؛كنند تقليد از ايشان گوشزد مى

 كردند. خلفا تقليد مى

                                                           
 و منابع ديگر. ٧٦و  ٧٥/  ٨: االعالم، ٣٥٧ / ١: البدر الطالع، ٤١٦ـ  ٤١٢/  ٢: خالصة االثر.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ١
و منـابع   ٢٢٨و  ٢٢٧/  ١: األعـالم ، ٣٠٩ ـ ٢٧٢: رحيانة األلباء، ٣٣٣ـ   ٣٣١/  ١: خالصة األثررح حال او ر.ك: .  براى آگاهى بيشتر از ش ٢

 ديگر رجاىل.
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 نصف دينتان را از محريا (عايشه) اقتباس «حديث  و» چون ستارگانند اصحاب من هم«درباره معارضه دو حديث
 ١عيف هستند.ـ بايد گفت كه آن دو حديث، ض آمده استاملختصر كه در  با حديث اقتدا ـ» كنيد

 گويد: شرح حال ارى در منابع رجاىل اهل سنت آمده است. زركلى مى

رفت. ار  حمب اللّه بن عبد الشكور ارى هندى، به قضاوت اشتغال داشت و از بزرگان شهر ار به مشار مى
 ر گرفته است.هند قرا» بورب«شهر بزرگى است كه در شرق 

» حيدرآباد«و آن گاه شهرستان » لكنهو«به دنيا آمد و بعدها بر مسند قضاوت » كَره«اى به نام  ارى در منطقه
مفتخر شد، اما » خان فاضل«هاى بعد به صدارت ممالك هند رسيد و به دريافت لقب  دكن تكيه زد. ارى در سال

 اندكى بعد از دنيا رفت.

اى اشاره  و رساله سلّم العلوم ىف املنطق، اجلوهر الفرد، مسلم الثبوت ىف أصول الفقهتوان به:  و مىهاى ا از مجله كتاب
 ٢منود.

 

 وكاىن و نگاهى به شرح حال او. قاضى ش ۲۸

 نويسد: هجرى در حبث امجاع مى ۱۲۵۰قاضى شوكاىن متوفاى سال 

 بدين معناست كه سخن » شويد چون ستارگانند به هر كدام كه اقتدا كنيد هدايت مى اصحاب من هم«حديث
 تك اصحاب، حجيت دارد. تك

» عبدالرحيم عمى از پدرش«ميان رجال آن، نام  زيرا در ؛اى عليه اين حديث، مطرح شده است انتقادات گسترده
گوست و  گويد: عبدالرحيم دروغ معني مى وجود دارد كه هر دو در نقل روايت بسيار ضعيف هستند تا جاىي كه ابن

 گويند: وى متروك است. خبارى و ابوحامت مى

او نيز در نقل حديث بسيار خورد كه  اين حديث، طريق ديگرى نيز دارد و در آن، نام محزه نصيىب به چشم مى
 ضعيف است.

 گويد: احاديث محزه نصيىب، ناشناخته است. خبارى مى

 ارزد. گويد: وى پشيزى منى ابن معني مى

 گويد: عموم روايات وى، جعلى و ساختگى است. ابن عدى مى

 ٣ـ روايت شده است. رود كه فردى ناشناخته به مشار مى اين حديث از طريق مجيل بن زيد نيز ـ

 نويسد: شرح حال شوكاىن در منابع رجاىل اهل سنت نقل شده است. زركلى درباره او مى

                                                           
 .٢٣١/  ٢، بشرح األنصارى: مسلّم الثبوت.   ١
/  ٦: األعالمو  إيضاح املكنون، هدية العارفني، كشف الظنون، ٩٠٥: أجبد العلوم، ٧٨ـ   ٧٦: سبحة املرجان.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ٢

١٦٩. 
 .١٢٦: إرشاد الفحول.   ٣
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كرد. وى در  حممد بن على بن حممد بن عبداللّه شوكاىن از علما و فقهاى جمتهد مين بود كه در صنعاء زندگى مى
 صنعاء پرورش يافت. شوكان (از توابع خوالن مين) به دنيا آمد و در» هجره«

هجرى به عنوان قاضى صنعاء منصوب شد و هنگامى از دنيا رفت كه حاكم اين شهر  ۱۲۲۹شوكاىن در سال 
 ١. جلد كتاب از خود بر جاى اد... ۱۱۴دانست و  بود. وى تقليد را حرام مى

 

 . حممد صديق حسن خان و نگاهى به شرح حال او ۲۹

به بيان يك مجله در مسأله » النجوم«هجرى پس از ذكر حديث  ۱۳۰۷حممد صديق حسن خان درگذشته سال 
 گويد: كند و مى عدالت صحابه اكتفا مى

 ٢مورد انتقادهاى گسترده قرار گرفته است.» ون ستارگانندچ اصحاب من هم«اين سخن كه 

 گويد: هاى رجاىل اهل سنت آمده است. زركلى مى شرح حال صديق حسن خان در كتاب

سالمى هاى نوگراى ضت ا ابوطيب حممد صديق خان حسن بن على بن لطف اللّه حسيىن خبارى قنوجى، از چهره
به فراگريى علم پرداخت. صديق » دهلى«هند به دنيا آمد، مهان جا پرورش يافت و در » قنوج«رود. وى در  به مشار مى

 رفت و ثروتى عظيم به دست آورد.» وپال«حسن براى گذران زندگى به 

مهان جا به نويسد: در وپال، رحل اقامت افكند و مهان جا مسكن گزيد. و در  وى در شرح حال خود مى
 كسب مال مشغول شد، به مقام وزارت نايل آمد، مناينده پارملان شد و به تأليف و نگارش كتاب پرداخت.

 جناب ادرشاه، مفتخر شد.» نواب«وى با ملكه وپال ازدواج منود و به دريافت لقب 

 ٣گاشته شده است.هاى عرىب، فارسى و هندى ن تأليفات وى بالغ بر شصت و چند كتاب است كه به زبان

 

 و ديدگاه عاملان ديگر» النجوم«حديث 

از علماى  بلكه بسيارى ؛شود به علماى مذكور منحصر منى» النجوم«شود كه انتقاد از حديث  خاطر نشان مى
 اند، از مجله: ديگر نيز بر ضعف اين حديث، صحه گذاشته

 ابن ملقّن،

 ابن تيميه،

 جالل حملى،

 ابونصر سجزى،

 ابوذر حلىب،

                                                           
 ها. و ديگر كتاب ١٩١و  ١٩٠/  ٧: األعالم،  ٨٧٧: د العلومأجب، ٢٢٥و  ٢١٤/  ٢: البدر الطالع.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال شوكاىن ر.ك:  ١
 .٥٦: حصول املأمول من علم األصول.   ٢
 ها. و ديگر كتاب ١٠/  ١: إيضاح املكنون، ٩٣٩: أجبد العلوم، ٣٧و  ٣٦/  ٧: األعالم.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك:  ٣
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 امحد بن قاسم عبادى،

 سبكى،

 .منهاج األصولابن إمام كامليه، نويسنده 

 .صبح صادق ىف شرح املنارمولوى نظام الدين، نويسنده 

 .شرح مسلّم الثبوتحبر العلوم نويسنده  فرزندش مولوى عبدالعلى

 و از علماى متأخر:

 ١حممد ناصر الدين اَلباىن.

 ٢و سيد حممد بن عقيل علوى.

دانند و  وى اصحاب را جايز مىكه ارتكاب اشتباه از س توان گفت كه مهه علماى گذشته و حال ـ بلكه مى
دانند. شايان ذكر است كه نام برخى از اين  را ضعيف مى» النجوم«ـ حديث  پذيرند عدالت و عصمت مهه آنان را منى

 علما را در مقدمه اين كتاب، ذكر كردمي.

 

 تكميل حبث

نيز دربردارد. در  ، حديث ديگرى را»النجوم«هاى حديث  در ال به الى اين كتاب، روشن شد كه برخى طريق
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهاين حديث آمده است كه پيامرب خدا 

 ؛اختالف اُميت رمحة

 اختالف امت من، رمحت است.

اند. بنابراين، جا دارد كه در اين جا خبشى از  برخى حمدثان اهل سنت سندهاى هر دو حديث را ضعيف دانسته
 نيز نقل كنيم.سخنان حمدثان را پريامون اين حديث 

 گويد: حافظ عراقى مى

به صورت مسند از  املدخلخود به صورت تعليق، اين حديث را ذكر كرده و آن را در  األشعريهبيهقى در رساله 
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهعباس، چنني آورده است كه پيامرب خدا  حديث ابن

 ؛اختالف أصحايب لكم رمحة

 ت است.اختالف اصحاب من، براى مشا رمح

 ٣گويد: اسناد اين حديث، ضعيف است. آن گاه حافظ عراقى مى

 نويسد: مىاملقاصد در  ١هجرى ۹۸۶حافظ حممد طاهر هندى درگذشته سال 

                                                           
 .٧٨/  ١: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة.   ١
 .١٨٢ـ  ١٨١: النصائح الكافيه.   ٢
 .٢٧/  ١): إحياء علوم الدين(چاپ شده در حاشيه  املغىن عن محل األسفار.   ٣
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را بيهقى در ضمن حديثى طوالىن به صورت مرفوع از ضحاك از » اختالف امت من رمحت است«حديث 
اختالف اصحاب من، براى مشا «فرمود:  صلى اللّه عليه وآلهكند و در خبشى از آن آمده است كه پيامرب  عباس نقل مى ابن

 ».رمحت است

 اند. ديلمى نيز اين حديث را به شيوه بيهقى نقل كردهطرباىن و 

گويد: اين حديث، مرسل و ضعيف  گفتىن است كه نقل ضحاك از ابن عباس، به صورت منقطع است. عراقى مى
 ٢است.

پايه و  ه اين حديث، آن را ىبدانشمند معاصر حممد ناصرالدين اَلباىن نيز ضمن ذكر سخنان تعدادى از علما دربار
 ٣داند. اساس مى

» چون ستارگانند اصحاب من هم«اكنون كه سخنان بزرگان اهل سنت در رد، تضعيف و جعلى دانسنت حديث 
ازمي تا به تفصيل از سخنان پيشوايان اهل سنت پرد را مورد اشاره قرار دادمي، به بررسى سندها و راويان اين حديث نيز مى

 درباره آن آگاه شومي.

                                                                                                                                                                                     
 .٢٢٤ / ٣: د العلومأجبو  ٢٦١: النور السافر، ٤١٠/  ٨: شذرات الذهب.  براى آگاهى از شرح حال او ر.ك:  ١
 .٩١و  ٩٠: تذكرة املوضوعات.   ٢
 .٧٨ـ  ٧٦/  ١: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة.   ٣
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 خبش دوم

 »النجوم«نگاهى به سندها و راويان حديث 

 ها هاى پيشوايان جرح و تعديل درباره آن و ديدگاه
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 »النجوم«راويان حديث 

گريى اين  شهرت رسيده است. اما با پىاى كه به حد  به گونه ؛برد ، از سندهاى متعدد ره مى»النجوم«حديث 
ها از انتقاد رجال شناسان و پيشوايان جرح و تعديل اهل سنت، در امان  شود كه هيچ كدام از آن سندها مشخص مى

 منانده است.

 

 روايت عبداللّه بن عمر و راويان آن

 شوند: راد ذيل يافت مىاند، اما در سند اين حديث، اف اين حديث را از عبداللّه بن عمر روايت كرده

 

 عبدالرحيم بن زيد

جوزى،  ابن العلل املتناهيهو  املوضوعاتحامت،  اىب ابنالعلل نسائى،  الضعفاءخبارى،  الضعفاءهاى  با مراجعه به كتاب
ود ش ها مالحظه مى خزرجى و ديگر كتاب خالصة تذهيب ذيب الكمالذهىب،  املغىن يف الضعفاءو الكاشف ، ميزان اإلعتدال
هاى مذكور درباره او چنني آمده  براى مثال در كتاب ؛بن زيد مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفته است كه عبدالرحيم

او «و » او از نظر نقل حديث، ضعيف است«، »گوست او دروغ«، »بن زيد راوى ارمجندى نيست عبدالرحيم«است: 
 ».گو و پليد است دروغ

 خى از اين سخنان، در موارد متعددى اشاره كردمي.گفتىن است كه در مهني كتاب، به بر

 

 زيد عمى

راوى ديگر اين روايت، زيد عمى است، ضعف او نيز از نظر نقل حديث مورد تأكيد علما قرار گرفته است و مهان 
وايت گويد: عموم روايات زيد عمى و نيز كساىن كه از قول او ر گونه كه گذشت، مناوى به نقل از حافظ ابن عدى مى

 اند، ضعيف هستند. كرده

 

 محزه جزرى

اند كه در ميان راويان آن، نام محزه جزرى به چشم  اين حديث را با سند ديگرى از عبداللّه بن عمر نقل كرده
 خورد. مى
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بن ابومحزه نصيىب، احاديث ناشناخته را روايت كرده  خبارى درباره او چنني آمده است: محزة الضعفاءدر كتاب 
 است.

 نسائى آمده است: احاديث محزه جزرى، متروك است. الضعفاءتاب در ك

گويد: وى جعل حديث  آيد، ابن عدى مى گويد: محزه جزرى به حساب منى خوانيم: حيىي مى مى املوضوعاتدر 
 كند. مى

محزه جزرى «و » احاديث محزه جزرى، متروك است«در مهني كتاب به ترتيب از قول امحد و حيىي آمده است: 
 ».ارزد زى منىپشي

هاىي كه گفتيم،  ذهىب و ديگر كتاب الكاشفو ميزان االعتدال ابوحيان،  البحر احمليطتوان در  امثال اين سخنان را مى
 مشاهده كرد.

 

 روايت عمر بن خطّاب و راويان آن

 شود: افت مىاند، اما در سند اين حديث، نام افراد ذيل ي اين حديث را از قول عمر بن خطّاب نيز روايت كرده

 

 نعيم بن محاد

 بن محاد خمدوش است. مهان گونه كه در سخن ابن جوزى مالحظه شد، اعتبار نعيم

 عبدالرحيم بن زيد و زيد عمى.

 تر، سخن گفتيم. درباره اين دو راوى پيش

 

 روايت جابر بن عبداللّه انصارى و راويان آن

شده است، اما روايان آن، ناشناخته هستند. پيش از اين اشاره  اين حديث از زبان جابر بن عبداللّه انصارى نيز نقل
 نويسد: مى ختريج أحاديث الكشافحجر عسقالىن در  شد كه ابن

در خالل حديثى  بن حممد، از پدرش، از جابر ـ دارقطىن اين حديث را از قول محيد بن زيد، از مالك، از جعفر
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهدر اين حديث آمده است كه پيامرب  ؛داده است جاى غرائب مالكـ نقل كرده و آن را در  ديگر

 ؛فبأي قول أصحايب أخذمت اهتديتم. إنما مثل أصحايب مثل النجوم، من أخذ بنجم منها اهتدى

چون ستارگانند و هر كس به هر كدام  شويد، اصحاب من هم به سخن هريك از اصحاب من اقتدا كنيد، هدايت مى
 شود. ستارگان اقتدا كند، هدايت مى از اين

 ـ ناشناخته هستند. جز مالك گويد: صدور اين حديث از مالك، به اثبات نرسيده و مهه راويان آن ـ دارقطىن مى

 خورند: اين حديث با سند ديگرى نيز از جابر نقل شده است. اما افراد ذيل در ميان راويان آن به چشم مى
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 ابوسفيان

 ١: ابوسفيان از نظر نقل حديث ضعيف است.گويد ابن حزم مى

 

 سالم بن سليم

 گويد: سالم، از نظر نقل حديث ضعيف است. ابن حجر مى

 ترديد اين حديث هم از مجله احاديث جعلى اوست. كند و ىب گويد: سالم، احاديث جعلى را نقل مى ابن حزم مى

 گويد: سالم، دروغ گوست. ابن خراش مى

 گويد: سالم، برخى احاديث جعلى را نقل كرده است. ابن حبان مى

كند: علما به ضعف سالم از نظر  اضافه مىسلسلة األحاديث املوضوعة والضعيفة ابن حبان با ذكر سخنان فوق در 
 نقل حديث، اتفاق نظر دارند.

 

 حارث بن غصني

چرا كه  ؛نويسد: اين اسناد، قابل اتكا نيست ـ مى با اسناد به جابر ث ـابن عبدالرب پس از نقل اين حدي
 بن غصني، ناشناخته است. حارث

 عبدالرب را نقل كرده و آن را پسنديده است. تر اشاره كردمي زين عراقى، اين سخن ابن مهان گونه كه پيش

 

 روايت عبداللّه بن عباس و راويان آن

 شود: بن عباس نيز نقل شده است، اما در سند آن نام راويان ذيل يافت مىاين حديث از قول عبداللّه 

 

 سليمان بن ابوكرميه

 اند. ابوحامت رازى، جالل الدين سيوطى و حممد طاهر، سليمان را از نظر نقل حديث ضعيف دانسته

 گويد: عموم روايات او، ناشناخته است. ابن عدى مى

 ٢ديث ضعيف و ناقل روايات ناشناخته است.گويد: سليمان، از نظر نقل ح ذهىب مى

 

 جويرب بن سعيد

 گويد: احاديث جويرب، متروك است. درباره او مى اءالضعفنسائى در كتاب 

                                                           
 ٧٨/  ١: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة.   ١
حجـر،   ابن لسان امليزانذهىب،  املغىن يف الضعفاءو  ميزان اإلعتدالجوزى،  ابن املوضوعات.  براى آگاهى بيشتر از شرح حال سليمان بن ابوكرميه ر.ك:  ٢

 هاى ديگر. حممد طاهر و كتاب قانون املوضوعات
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گويد: من  بن حيىي مى على ؛بن سعيد بلخى از ضحاك، روايت نقل كرده است نوسيد: جويرب مى الضعفاءخبارى در 
 شناختم، اما پس از آن كه اين احاديث را روايت كرد در نقل حديث، ضعيف دانسته شد. جويرب را با دو حديث مى

گويد: احاديث  نويسد: علما در مورد ترك روايات جويرب، اتفاق نظر دارند. امحد مى مى املوضوعاتدر  ابن جوزى
 گريد. او مورد اعتنا قرار منى

 درباره جويرب اين گونه اظهار نظر كرده است: ميزان االعتدالذهىب نيز در 

شود. نسائى، دارقطىن و ديگران  اعتنا منى گويد: به او آيد. جوزجاىن مى گويد: جويرب، به حساب منى ابن معني مى
 اند: احاديث او، متروك است. گفته

 اند. نيز درباره او اين گونه اظهار نظر شده است: علما او را ترك كرده الكاشفدر 

 

 ضحاك بن مزاحم

ريامون شرح حال و ديگر علما، پ ذيب التهذيب، ابن حجر عسقالىن در املغىن يف الضعفاءو  ميزان االعتدالذهىب در 
اعتبار او خمدوش  كرد. او در زمينه نقل حديث، ضعيف بوده و اند: كسى روايات او را نقل منى بن مزاحم نوشته ضحاك
 است.

 عباس را مالقات نكرده است. اند كه ضحاك، ابن شعبه و مجاعىت از علماى بزرگ، تأييد منوده

 

 روايت ابوهريره و راويان آن

بن عبدالواحد قاضى هامشى ديده  ريره نيز نقل شده است. اما در ميان راويان آنان، نام جعفراين حديث، از ابوه
 شود. مى

 ميزان االعتدالو  املغىن يف الضعفاءحجر عسقالىن،  ابنلسان امليزان و  ختريج أحاديث الكشافهاى  با مراجعه به كتاب
بن  شود كه جعفر هاى ديگر روشن مى سيوطى و كتاب الدين جالل الآلىل املصنوعه ىف األحاديث املوضوعهذهىب، 

 اند. گو و به جعل و سرقت حديث متهم بوده و حمدثان، روايات او را ترك گفته عبدالواحد، دروغ

آشنا و مشهورى  هاى نام متام اين مطالب بعد از چشم پوشى از شخصيت ابوهريره است، كه حرف و حديث
 درباره او مطرح شده است.

 

 انس بن مالك و راويان آن روايت

 شود. بن حسني يافت مى اين حديث از قول انس بن مالك نيز روايت شده است، اما در سند آن نام بشر

 نويسد: مى املغىن يف الضعفاءذهىب در  ؛بن عدى از انس، نقل كرده است بشر بن حسني، اين حديث را از زبري

 ١گويد: وى به زبري دروغ بسته است. بوحامت مىگويد: بشر بن حسني، متروك است. ا دارقطىن مى

                                                           
 .١٦١/  ١: املغىن يف الضعفاء.   ١
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حجر عسقالىن  تأليف ابن لسان امليزانتوانيد به كتاب  هاى مطرح شده درباره او مى براى آگاهى از ديگر سرزنش
 ١مراجعه كنيد.

                                                           
 .٣٠ـ  ٢٨/  ٢: لسان امليزان.   ١
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 خبش سوم

 »النجوم«ديث تأمالتى در مفهوم ح
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 هاىي درباره مفهوم حديث پرسش

 ها مطرح است: با توجه به آن چه گذشت اكنون اين پرسش

 پذير است؟ امكانصلى اللّه عليه وآله آيا صدور چنني سخىن از سوى رسول خدا 

 داشتند؟ آيا پس از رحلت آن حضرت، مهه اصحاب در راه خري و صالح گام برمى

 گى اين را داشتند كه به آنان اقتدا شود؟آيا مهه آنان شايست

 گر بودند؟ ها به راسىت، هدايت و آيا مهه آن

 پس چرا خداوند فرمود: ؛اگر چنني بود

)قابِكُملى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو ١؛)أَ فَإِنْ مات 

 ه آيني جاهلى خود باز خواهيد گشت؟آيا اگر او (حضرت حممد) مبريد يا كشته شود، مشا ب

 در آيه ديگر فرمود:

)ن نحن مهلَمعفاقِ ال تلَى النوا عدرم ةدينلِ الْمأَه نمقُونَ ونافرابِ ماَْألع نم لَكُموح نممونَ إِىل ودري نِ ثُميترم مهذِّبعنس مهلَمع

 ٢؛)عذاب عظيم

و از ميان اعراب اطراف (مدينه) مجعى منافقند و برخى از اهل شهر مدينه نيز بر نفاق، پاى ببندند كه مشا از نفاق 
گاه به عذاىب  كنيم، آن ها آگاهى دارمي، ما به زودى آنان را دو بار عذاب مى وىل ما از آن ؛ها آگاه نيستيد آن

 ند.شو سخت، باز گردانده مى

تصريح  صلى اللّه عليه وآلهو آيات ديگرى نيز در قرآن كرمي وجود دارد كه به وجود منافقان در ميان اصحاب پيامرب 
 كند. مى

از آينده امت اسالمى و حوادث بعد از خود،  صلى اللّه عليه وآلهتوان پذيرفت كه رسول خدا  از اين گذشته، آيا مى
 آگاهى نداشته است؟

از مهه اتفاقات آينده در ميان اصحاب و امت خود تا روز رستاخيز،  صلى اللّه عليه وآلهرا كه پيامرب چ ؛هرگز و هرگز
ها، از مسائل  در آنصلى اللّه عليه وآله مشارى در اختيار دارمي كه رسول خدا  آگاهى داشت و به مهني جهت، احاديث ىب

 دارد. آينده مسلمانان، پرده برمى

                                                           
 .١٤٤.  سوره آل عمران: آيه  ١
 .١٠١.  سوره توبه: آيه  ٢
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 فرمايند: آن حضرت در حديثى مى

 ١؛ستفترق اميت على ثالث وسبعني فرقة...

 . شوند... امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مى

 

 پيامرب خدا و سرزنش برخى اصحاب

دى از دهد تعداد زيا البته احاديث فراوان ديگرى نيز در خصوص اصحاب پيامرب در دست است كه نشان مى
گردند و با ارتداد از دين، در زمره  شوند و پس از پيامرب به افكار دوران جاهلى باز مى اصحاب به پريشان حاىل مبتال مى

 گريند. كاران قرار مى كفرورزان و زيان

 آمده اشاره كرد. صحيح خبارىتوان به اين حديث كه در  براى مثال مى

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 أنا فرطكم على احلوض ولريفعن رجال منكم، مثّ ليختلجن دوين، فأقول: يا رب! أصحايب.

 ؛فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

گرديد. من در اين هنگام  شويد و از من دور مى شوم، اما برخى از مشا كنار زده مى من پيشاپيش مشا وارد حوض مى
 بودند. گومي: پروردگارا! اينان اصحاب من مى

 داىن كه اينان پس از تو چه بدعىت ادند. گويند: تو منى در پاسخ مى

 در حديث ديگرى آمده است:

 ؛فأقول: سحقاً سحقاً ملن غير بعدي

 گومي: از رمحت خدا دور باد، از رمحت خدا دور باد كسى كه بعد از من، (دين) را تغيري داد. من در اين هنگام مى

 نيم:خوا در برخى احاديث مى

 ٢؛إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى

 آنان كامالً به آيني گذشته خود بازگشتند.

 به اصحاب خود فرمود: صلى اللّه عليه وآلهدر حديث ديگرى رسول خدا 

 ٣؛ال ترجعوا بعدي كفّاراً

 پس از من به كفر باز نگرديد.

 در حديث ديگرى فرمود:

                                                           
با روايات متعدد » تقسيم امت به هفتاد و سه فرقه...«نويسد: حديث  مى العلم الشامخاند، مقبلى در  .  اين حديث را گروهى از حمدثان، نقل كرده ١

تاريخ املـذاهب  ماند.  كه در نتيجه مفهومى آن ترديدى باقى منىاى  به گونه ؛كنند ديگر را تأييد و تقويت مى نقل شده است و اين روايات، يك
 .١١: اثر حممد ابوزهره: اإلسالميه

 هاى حديثى. و ديگر صحاح و كتاب ٨٨و  ٨٧/  ٤، باب ىف احلوض: صحيح خبارى.   ٢
 .٧٦: ولإرشاد الفح.   ٣
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 ١؛الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل

 تر است. شرك در ميان مشا، از حركت مورچگان پنهان

ون و اماكن متعدد، سخنان هاى گوناگ در موارد بسيار، مناسبت صلى اللّه عليه وآلهعالوه بر اين، رسول خدا 
توان اين  ـ مطرح منوده است و مى چه به صورت فردى و چه به صورت گروهى آميزى را عليه اصحاب ـ سرزنش

 هاى اهل سنت مشاهده كرد. احاديث را در كتاب

 هست؟ لهصلى اللّه عليه وآگر، سزاوار رسول خدا  با اين وصف، آيا معرىف تك تك اصحاب به عنوان ستارگان هدايت

 

 نگاهى به اعمال زشت برخى اصحاب

هاى گوناگون، به جهل، عدم درايت و خطاى فتواى خود اذعان  از اين گذشته، بسيارى از اصحاب در مناسبت
هاى  اند تا جاىي كه بزرگان اصحاب نيز از اين امر مستثنا نيستند... به مهني خاطر، ختطئه و عدم پذيرش ديدگاه كرده
هاى تارخيى در  رايج بوده است تا جاىي كه بر اساس كتاب صلى اللّه عليه وآلهن اصحاب رسول خدا ديگر، در ميا يك

انگارى و كافر پندارى طرف مقابل،  رفت و كار به تكذيب، نادان بسيارى از موارد، ختطئه از حد اعتدال فراتر مى
 اجناميد. مى

بنابراين چگونه  ؛پنداشتند گر منى ا ستارگان هدايتها خود ر شود كه آن با مراجعه به تاريخ اصحاب مشخص مى
 ها قائل شد كه خود، آن را قبول نداشتند؟ توان مرتلىت را براى آن مى

ناسزاگوىي، كتك زدن و تبعيد برخى اصحاب توسط ديگر اصحاب، امرى رايج بوده است تا جاىي كه در برخى 
 دانستند. ديگر را هم مباح مى موارد، حتى خون يك

شومي كه بسيارى از آنان، در ارتكاب اعمال ضد اسالمى،  دقّت در تاريخ و كردار تك تك اصحاب متوجه مى با
خوارى، شهادت و سوگند دروغ، اجنام زنا، فروش شراب و بت، صدور فتواى  اند تا جاىي كه شراب يد طوالىي داشته

 انان ثابت شده، در ميان آنان رواج داشته است.ناآگاهانه و ديگر گناهان كبريه كه به اصل شريعت و امجاع مسلم

 مناييم: اكنون به اختصار، به برخى از گناهان مذكور اشاره مى

 

 دروغ گوىي برخى اصحاب

پرداختند و ديگران » حوأب«گوىي در مورد مسأله  برخى اصحاب بزرگ و مشهور، در جريان فتنه مجل به دروغ
 ٢ودند.را نيز چون خود، به شهادت دروغ حتريك من

                                                           
چنني ابويعلى اين حـديث را از قـول    و هم مسندبن حنبل در  گويد: امام امحد . مناوى مى٤٩٣٤، حرف شني، مشاره ٣٠٣/  ٢: اجلامع الصغري.   ١

از قول ابـوبكر   حلية األولياءحنبل و طرباىن آن را از ابوموسى روايت كرده و ابونعيم اصفهاىن آن را در  بن چنني امحد اند. هم ابونفيسه نقل كرده
 .٢٢٩/  ٤: فيض القديرنقل كرده است. 

 اند. .  اين داستان، مشهور است و مهه تاريخ نويسان از مجله طربى، ابن اثري، ابن خلدون، مسعودى، ابوالفداء و ديگران آن را نقل كرده ٢
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 جنايت خالد بن وليد

د خالد بن وليد در زمان ابوبكر به قوم مالك محله كرد و به قتل، غارت و اسري كردن آنان پرداخت. خالد بن ولي
ـ با مهسر مالك  بدون توجه به زمان عده در اين محله، رئيس قبيله يعىن مالك بن نويره را به قتل رساند و مهان شب ـ

 ١بن خطّاب عمل او را تقبيح كرد. ازدواج كرد تا جاىي كه عمر

 

 مغريه و ارتكاب زنا

 مغرية بن شعبه مرتكب زنا شد و داستان آن به اختصار چنني است:

مجيل دختر عمرو، زنا كرد و ابوبكره، نافع بن حارث و شبل بن معبد  مغرية بن شعبه با زىن از قبيله قيس به نام اُم
 اين زنا عليه مغريه شهادت دادند.در تأييد ارتكاب 

بن خطّاب به  ـ براى اداى شهادت، حاضر شد، عمر يا زياد بن أبيه هنگامى كه شاهد چهارم يعىن زياد بن مسيه ـ
 اى غري صريح و در لفّافه، شهادت دهد تا مبادا مغريه در اثر جمازات، خوار گردد. او فهماند كه به گونه

كرد مهان گونه كه ميل را  زياد از وى پرسيد: آيا ديدى كه مغريه داخل و خارج مىآن گاه عمر درباره مشاهدات 
 كنند؟ دان، داخل و خارج مى در سرمه

 زياد گفت: نه.

 عمر گفت: اللّه اكرب، اى مغريه! برخيز و شهود را حد بزن.

 ٢در اين هنگام، مغريه برخاست و هر سه شاهد را حد زد.

 

 شراب فروشى مسرة بن جندب

فت: خداوند فروشى پرداخت و عمر پس از شنيدن اين خرب گ مسرة بن جندب در زمان عمر بن خطّاب به شراب
 ٣. فالىن را هالك كند...

 

 بت فروشى معاويه

 اين گونه آمده است: املبسوطبت فروشى معاوية بن ابوسفيان، در 

 فروش به هندوستان فرستاد. از مسروق چنني نقل شده: معاويه چند جمسمه مسى را براى

                                                           
قحافـه بـه مشـار     موارد انتقاد از ابوبكر بن اىبهاى كالم، موجود است و از مجله  .  اين داستان نيز مشهور و در مهه تواريخ، سريه ها و كتاب ١

 رود. مى
گونه كه پيداست اين داستان از دو جهت بـا   . مهان٩٤و  ٩٣/  ٧: البداية والنهايه، ١٧٠ـ   ١٦٨/  ٣: تاريخ الطربى ،٣٦٤/  ٦: وفيات األعيان.   ٢

 متون شرعى و احكام ضرورى اسالم، تعارض دارد.
 ها. و ديگر كتاب ٢١١٠كتاب البيوع، باب اليذاب شحم امليته، حديث  ٧٧٥و  ٧٧٤/  ٢: صحيح خبارى.   ٣
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كشد، اين حمموله را غرق  مسروق با ديدن اين حمموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم كه معاويه مرا منى
دامن معاويه چگونه انساىن  ترسم كه مرا شكنجه دهد و گمراهم منايد. به خدا سوگند، منى كردم، اما از اين مى مى

رهاى زشتش را براى او زيبا جلوه داده، يا انساىن كه از آخرت ناميد گشته و به كاجموىي است؟! انساىن كه شيطان، كا
 ١پردازد؟! در دنيا مى

 

 شراب خوارى عبدالرمحان بن عمر

عمروعاص بر مصر، در اين  ابوشحمه عبدالرمحان بن عمر بن خطّاب در زمان خالفت پدرش و به هنگام حكومت
 سرزمني، باده نوشيد.

عمر، فرزند خود را از مصر فراخواند و در مدينه، بر او حد جارى كرد. عمرو عاص نيز در مصر، اين فرزند عمر 
ـ حد زد و آن گاه او را به زندان افكند تا آن كه در اثر اجراى حد در حال بيمارى، جان  كه بيمار شده بود را ـ
 ٢سپرد.

 

 ناداىن برخى از بزرگان اصحاب

دانستند و ناآگاهانه درباره اين احكام و  برخى از بزرگان اصحاب، احكام شرعى و حىت معاىن واژگان عرىب را منى
 د.گفتن واژگان، سخن مى

نيز معناى آن را براى مردم، تبيني كرده بود، اما چنان  صلى اللّه عليه وآلهدر قرآن آمده و پيامرب » كالله«با آن كه واژه 
 وى در پاسخ به سؤاىل پريامون معناى اين واژه گفت: ؛دانست كه مشهور است ابوبكر معناى اين واژه را منى

مهتاست و اگر نادرست باشد  رست باشد به فضل خداى يكتا و ىبديدگاهى دارم كه اگر د» كالله«من درباره 
 ٣. برآمده از من و شيطان است و خداوند از او بيزار است...

 

 خيانت معاويه در فروش كاال

 آمده است: املوطأمثال در كتاب  براى ؛فروخت تر از وزن آن مى معاوية بن ابوسفيان، كاالها را فزون

 كند: مالك، از زيد بن اسلم، از عطاء بن يسار اين گونه نقل مى

 معاويه يك ظرف آخبورى طال و يا دينارى را به بيشتر از وزن آن فروخت.

ه هر كرد مگر آن ك شنيدم كه چنني چيزى را ى مى صلى اللّه عليه وآلهدر اين هنگام ابودرداء گفت: از رسول خدا 
 كاالىي به اندازه وزن خود فروخته شود.

                                                           
 ، كتاب اإلكراه.٤٦/  ٢٤: املبسوط ىف الفقه احلنفى.   ١
 ، مهان گونه كه پيداست اين داستان از چند جهت با متون شرعى، تعارض دارد.١٠٦ـ  ١٠٤/  ١٢: شرح ج البالغه.   ٢
 اند. .  مهه مفسران و علماى كالم اين سخن را نقل كرده ٣
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 بينم. معاويه به او گفت: من در اين كار، اشكاىل منى

مطلع  صلى اللّه عليه وآلهبينيد كه من معاويه را از كالم رسول خدا  ابودرداء گفت: اگر انصاف داشته باشيد مى
من در سرزميىن كه تو حضور دارى سكىن خنواهم  دارد. اى معاويه! كنم، اما او ديدگاه خودش را به من عرضه مى مى

 ١گزيد.

 

 اقدام زيد بن ارقم

صلى جهاد او در ركاب رسول خدا  كرد، اين كار، زيد بن ارقم دست به كارى زد كه به قول عايشه اگر توبه منى

 ساخت. را تباه مى اللّه عليه وآله

ران از امثان، فقها و مفسيونس نقل كرده برخى حمد اند كه ام ولد زيد بن ارقم، به عايشه مهسر پيامرب  حبنه كنيز اُم
 شناسى؟ بن ارقم را مى املؤمنني! آيا زيد گفت: اى امصلى اللّه عليه وآله 

 ت: آرى.عايشه گف

ا وى به  حبنه گفت: من غالمى را به هشتصد (درهم يا دينار يا...) به صورت نسيه به زيد امبن ارقم فروختم، ام
 پولش نياز داشت، بنابراين قبل از سررسيد، آن غالم را به ششصد (درهم يا دينار يا...) از او خريدارى كردم.

صلى اللّه ! به زيد بگو كه اگر توبه نكند، جهاد خود با رسول خدا اى عايشه گفت: چه بد خريد و فروشى اجنام داده

 را تباه ساخته است. عليه وآله

 توامن آن دويست (درهم يا دينار يا...) را رها كنم و ششصد (درهم يا دينار يا...) را بگريم؟ ام حبنه گفت: مى

 فرمايد: عايشه گفت: آرى، زيرا قرآن مى

 ٢؛)من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف فَمن جاَءه موعظَةٌ(

 و اگر به كسى پند و اندرزى از جانب پرودگارش رسد و (از ربا خوردن) خوددارى كند، آن چه گذشته، از آن
 اوست.

 

 توطئه عايشه و حفصه

 در روايىت آمده است: عايشه و حفصه عليه زينب بنت جحش دست به توطئه زدند.

من و  ؛ماند خورد و مدتى نزد او مى در نزد زينب بنت جحش عسل مى صلى اللّه عليه وآلهعايشه گفت: رسول خدا 
 اى؟ خورده ٣به او بگوييم: مغافري صلى اللّه عليه وآلهحفصه توافق كردمي كه با ديدن رسول خدا 

                                                           
 .١٣٦و  ١٣٥/  ٢، سيوطى: شرح املوطأ، ر.ك: ٣٣، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضه ترباً وعيناً، حديث ٦٣٤/  ٢: املوطأ.   ١
پردازد،  سوره بقره كه به حترمي ربا مى ٢٧٥، اين ماجرا در هر دو كتاب مذكور، در تفسري آيه ٦٤٥/  ١: الدر املنثور، ٣٣٥/  ١: تفسري ابن كثري.   ٢

اين  بدائعو كاشاىن در  هداية، املرغيناىن در كتاب جامع االصولابن اثري در ». اين داستان، مشهور است«كند:  كثري اضافه مى نقل شده است، ابن
 اند.  ماجرا را نقل كرده

 ريزد. بدبوست كه از برخى درختان فرو مى.  مغافري و مغافر، مجع مغفور است و به معناى نوعى صمغ  ٣
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پس از شنيدن سخنان هر يك از ما فرمود: نه، بلكه نزد زينب بنت جحش، مقدارى عسل  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 ١ام، اما ديگر از آن عسل خنواهم خورد و تو نيز كسى را از اين ماجرا باخرب نكن. خورده

 

 و سخن پاياىن» النجوم«حديث 

صحه » النجوم«هاى تاريخ و فقه، بر بطالن حديث  كوتاه سخن اين كه آيات كرميه قرآن، احاديث نبوى و كتاب
نشيىن و مهراهى  قط به خاطر هماقتدا به تك تك اصحاب را ف صلى اللّه عليه وآلهدهند كه رسول خدا  گذارند و نشان مى مى

 اند. چرا كه در ميان اصحاب آن بزرگوار، افراد فاسق، منافق و جمرم هم حضور داشته ؛داند با آن حضرت، جايز منى

، معنا و مفهوم اين حديث هم بر جعلى بودن آن »النجوم«بنابراين، عالوه بر ضعف مهه راويان و طُرق حديث 
 گذارد. صحه مى

 ٣حزم، و ابن ٢قيم . ابن ـ كه در صفحات پيشني، سخن او را نقل كردمي لماى حديث مهانند بزار ـگروهى از ع
 اند. را به صراحت بيان كرده» النجوم«بطالن مفهومى حديث 

 

 اهل بيت و ستارگان هدايت

نقل شده است كه ما  صلى اللّه عليه وآلههاى اهل سنت و منابع معترب رواىي آنان، احاديثى از قول پيامرب  البته در كتاب
از مجله  ؛دانيم كنيم و هيچ ايرادى را بر اين دسته از احاديث، وارد منى ، عمل مىبه مضمون آن اميان دارمي، به مفهوم آن

 توان به احاديث ذيل اشاره منود: احاديث مذكور مى

 فرمايد: مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 ٤؛النجوم أمان ألهل السماء وأهل بييت أمان الُميت

 آورند و امنيت امت من نيز بر عهده اهل بيت من است. ستارگان، امنيت را براى اهل آمسان به ارمغان مى

 فرمايد: مى صلى اللّه عليه وآلهدر حديث ديگرى رسول خدا 

ماء، فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بييت أمان ألهل األرض، فإذا ذهب النجوم أمان ألهل الس

 ٥؛أهل بييت ذهب أهل األرض

اهل  ؛شوند آورند و با نابودى ستارگان، اهل آمسان نيز نابود مى ن به ارمغان مىستارگان، امنيت را براى اهل آمسا
 روند. كنند و در صورت فقدان اهل بيت من، اهل زمني نيز از بني مى بيت من نيز امنيت اهل زمني را تأمني مى

                                                           
 هاى رواىي مشاهده منود. وان در صحاح و ديگر كتابت .  اين حديث را مى ١
 .٢٣٢و  ٢٣١/  ٢: إعالم املوقعني.   ٢
حاب را فرمان اطاعت از مهه اص صلى اللّه عليه وآلهخدا  گويد: حمال است كه رسول حزم مى . ابن ٨٣/  ١: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة.  ر.ك:  ٣

 . صادر كرده باشد...
 به نقل از برخى پيشوايان حديث. ٦٨: إحياء امليت» صلى اللّه عليه وسلّممان الُمة حممد ذكر أنهم أ«حتت عنوان  ٤٩: ذخائر العقىب.   ٤
 كه در هر دو منبع از قول امحد بن حنبل، روايت شده است. ١٣٠): نور األبصار(چاپ شده در حاشيه  إسعاف الراغبني، ٤٩: ذخائر العقىب.   ٥
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 فرمايد: مى صلى اللّه عليه وآلهدر سخن زيباى ديگرى رسول خدا 

من االختالف، فإذا خالفتهم قبيلة اختلفوا فصاروا  من الغرق وأهل بييت أمان الُميت النجوم أمان ألهل األرض

 ١؛حزب إبليس

كنند. بنابراين، اگر  شوند و اهل بيت من نيز از اختالف امتم جلوگريى مى ستارگان مانع از غرق شدن اهل زمني مى
 اى با آنان خمالفت كنند، دچار اختالف خواهند شد و در زمره حزب شيطان قرار خواهند گرفت. قبيله

پذيرند كه اين اعتقادات، به آيات قرآن كرمي و احاديث متواتر رسول خدا  و چنني اعتقاداتى را مىشيعيان از آن ر
) از طريق كتاب و عليهم السالمعصمت ائمه اهل بيت (يعىن حضرت على و يازده فرزند ايشان  دارد، تكيهصلى اللّه عليه وآله 

اند، منتهاى تالش خود را براى اجراى  با هم اختالىف نداشتهسنت به اثبات رسيده است. اهل بيت در هيچ يك از احكام، 
 . اند و... شريعت مقدس اسالم به كار گرفته

 گوييم: كنيم و مى در پايان باز مهان پرسش را تكرار مى

 پذير است؟ امكانصلى اللّه عليه وآله آيا صدور چنني حديثى از سوى پيامرب خدا 

هاى پيشوايان اهل سنت پريامون اين حديث و  تأمل در سخنان و ديدگاهدر پاسخ بايد گفت: هرگز... چرا كه 
گر اين حقيقت است كه حديث مذكور با مهه الفاظ و سندهاى آن،  دقّت نظر در سندها و منت آن، به وضوح بيان

 جعلى و باطل بوده و متسك و استناد به آن جايز نيست.

مبحث، تنها و تنها به معتربترين منابع حديثى، تارخيى، خوانندگان گرامى مالحظه كردند كه ما در اين 
هاى مشاهري بزرگ و پيشوايان حديث، تفسري، اصول و  ها، استناد منودمي و به نقل گفته ها و ديگر كتاب زندگينامه

 تاريخ اهل سنت، اكتفا كردمي.

ما را در شناخت و پريوى كنيم كه اعمال ما را براى حضرتش، خالص گرداند و  از خداى سبحان درخواست مى
 از سنت راستني و اقتدا به كساىن كه شايسته اقتدا هستند، يارى منايد.

 
 وصلّى اللّه على سيدنا حممد اهلادي األمني وآله املعصومني

 واحلمد للّه رب العاملني.

                                                           
حـاكم  «آمده است و گويد: » اإلختالف«. در اين منبع منت حديث تا كلمه ١٣٠: إسعاف الراغبنيبه نقل از حاكم نيشابورى،  ٨٥: إحياء امليت.   ١

 ».شروط مورد نظر خبارى و مسلم، صحيح دانسته استنيشابورى اين روايت را به شرط رعايت 
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 نامه كتاب

 قرآن كرمي. .۱

 الف

 حممد صديق خان بن حسن قنوجى هندى.اجبد العلوم:  .۲

، قم، ايران، سال عليهم السالمسيد عبداحلسني شرف الدين عاملى، امع العاملى ألهل البيت  اجوبة املسائل جار اللّه: .۳
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