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پیشگفتار:
بسم اهلل الرمحن الرحیم
احلمدهلل والصالة والسالم علی سیدنا حممد و علی آله و اصحابه امجعنیّ ،اما بعد:
حمد و سپاس خدایی را که پروردگار جهانیان است و درود و سالم خداوند و فرشتگان و جمیع بندگان بر پیامبر
خوبیها محمد المصطفی که نبوت و رسالتش به حق و معجزه و کرامتش به صدق مزین شده است.
خواننداگن محترم ،همانطور که مستحضر هستید چند سالی است که در فضای مجازی و اکنالهای
ماهوارهای شب و روز اسالمستیزان با ایجاد شبهه و البته توهین و طعن به دنبال هتک حرمت
اسالم و قرآن و پیامبر گرامی  هستند و در این راه از هیچ تالشی برای تخریب عقاید و تضعیف
ایمان مسلمانان کوتاهی نکردهاند بطوریکه اگهی یک شبهه را دهها بار تکرار کرده و هر بار که
مسلمانان به نقد آن پرداختند باز به نشر آن شبهات واهی اقدام نمودهاند .در کتاب پیشرو ما سعی
کردیم برخی از شبهات قدیمی اسالمستیزان را به بوتة بررسی بکشانیم و بصورت مستند و مستدل ،باطل
بودن این شبهات را نمایان کنیم .یکی از شبهاتی که بسیار در محافل و مجالس و اکنالها و صفحات
مجازی این اسالمستیزان تکرار شده ،شبهة ارتباط پیامبر اسالم با مسیحیان میباشد که بسیار آن
را جار زدند .در این کتاب به بررسی این دست شبهات میپردازیم و در اثنای آن نیز به یک شبهة
قدیمی و البته مهم دیگر با عنوان «اقدام به خودکشی پیامبر» در منابع اسالمی نیز به تفصیل پاسخ خواهیم
داد و در پایان نیز برخی از شبهات متفرقه دیگر را نیز پاسخگو هستیم.
قابل تذکر است که اصل این شبهات را در اینترنت و در فضای مجازی و همچنین برخی از
کتابهای اسالمستیزان گرداوری نموده و سپس به بررسی آنها میپردازیم .شیوهی نقد به
این صورت است که ابتدا شبهه را از دیداگه آنها مطرح کرده سپس به رد و بررسی آن اقدام نمودهایم.

آذر 96 /
گروه تحقیقاتی رد شبهات ملحدین
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آیا پیامبر  قبل از نبوت با مسیحیان در ارتباط بوده است؟
بسیار شنیدهایم که اسالمستیزان این شبهه را مطرح نمودند که پیامبر قبل از اعالن نبوت و رسالتش با راهبان
و علمای مسیحی در ارتباط بوده و از آنان آموزههای دینی را اقتباس نموده و بعدها آن را در کتابی به اسم قرآن
گرد آورده است .از این رو قرآن را تألیف خود محمد بن عبداهلل  دانستند ..از جمله افرادی که محمد با
آنها ارتباط نزدیکی داشته شخصی به نام ورقه بن نوفل بوده که به محمد پیامبری را القاء نموده است ...ادامة
این شبهات را با تفکیک عناوین موضوعی بصورت تفصیلی در این کتاب بیان میکنیم.
ارتباط پیامبر با ورقه بن نوفل

جناب معترض میگوید« :یک روایت بخاری خوب واضح می سازد که محمد با مسیحیان در رابطه بوده مثل پسر
عموی خدیجه ورقه بن نوفل .و چیز اهم که این شک را به یقین تبدیل میکند خاموش بودن تاریخ  ۱۵سال بعد
ازدواج با خدیجه تا وقت دعوی نبوت است».
پاسخ:
اوالً مجرد ارتباط داشتن با مسیحیان ،دلیل بر آن نیست که پیامبر  قرآن را از آنها گرفته است ،بلکه باتوجه
به شواهد تاریخی ،این مسیحیان بودند که با شنیدن ظهور پیامبر خاتم ،به نزد آنحضرت  آمده و بعد از
حصول یقین به نبوتش به وی ایمان آوردند .و موارد آن زیاد است لیکن فقط به یک مورد که در عهد مکی رخ
داده است بسنده میکنیم .در سیره ابن هشام آمده است« :روزى بیست نفر و یا حدود بیست نفر از نصاراى [حبشه]
بر رسول اهلل که در مکه بود وارد شدند که جریان نبوت آنحضرت را از حبشه شنیده بودند و ایشان را در
مسجد الحرام یافتند ،در آنجا پیامبر را مالقات کرده و با ایشان سخن گفتند و سؤاالتى از آنحضرت
پرسیدند در این حال مردانی از قریش ،اطراف کعبه گردآمده و نظارهگر بودند ،هنگامی که این [نصارای حبشی]
سؤاالتی که میخواستند را از پیامبر  پرسیده و دست کشیدند ،آنحضرت آنها را به سوی خداوند عزوجل
دعوت داد و برایشان آیاتی از قرآن تالوت نمود ،وقتی آیات قرآن را شنیدند چشمانشان مملو از اشک شد ،بعد
از آن حکم خدا را اجابت کرده و ایمان آوردند و آنحضرت را تصدیق نمودند و پیامبر را از طریق آنچه
که در کتابشان ،نبوت او را برایشان توصیف مینمود شناختند .آنگاه از جاى خود برخاستند .در این هنگام
گروهى به همراه ابو جهل بن هشام به آنان معترض شدند ،و به ایشان گفتند :خدا کاروان شما را نابود کند!
علمایتان شما را به این شهر فرستادند تا از وضعیت و احوال این مرد آگاه شوید و خبر آن را به اطالعشان برسانید،
شما از مجالست با وی و تعیین وضعیتش به اطمینان نرسیدید و از دین خود برگشتید و سخنانش را تصدیق نمودید!
احمقتر از شما کسی را سراغ نداریم! حبشیان در پاسخ قریشیها گفتند :شما بر سالمتی خود باشید ،خصومتی با
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شما نداریم ،آنچه که اعتقادات ماست برای خودمان و شما نیز بر چیزی که بدان معتقد هستید باشید ،ما خودمان
را از خیر و نیکی محروم نمیکنیم».

۱

ثانیاً ارتباط با ورقه بن نوفل ،فقط در تصدیق وحی الهی بوده و آن هم یکبار رخ داده است و در تاریخ ثابت نشده
که پیامبر مالزم و همراه ورقه بن نوفل بوده باشد .عالوه بر آن ،در تاریخِ وفات ورقه بن نوفل اختالف است،
برخی گفتند ،مرگش قبل از نزول وحی بوده ،برخی گفتند مدتی بعد از نزول وحی ،لیکن صحیح همان قول اول
است .البته منظور از نزول وحی ،تداوم وحی و ظهور رسالت است نه نبوت ،چراکه میان این دو تفاوت است .دکتر

جواد علی (م ۱408هــ) میگوید« :إنه كان قد تويف قبل نزول الوحي عىل الرسول .وهو الرأي الراجح 2».یعنی:
«او قبل از نزول وحی بر حضرت رسول  وفات یافت و این رأی راحج می باشد ».امام ذهبی در مورد «ورقه
بن نوفل» می نویسد« :وإنام مات الرجل يف فرتة الوحي ،بعد النبوة ،وقبل الرسالة ،كام يف الصحیح» 3یعنی« :این

شخص (ورقه) در «زمان تأخیر وحی» بعد از نبوت و قبل از رسالت وفات نموده همانطور که در صحیح [بخاری]

آمده است ».حافظ ابن عساکر( م  ۵7۱هــ) در بیوگرافی «ورقه» میگوید« :والصحیح أن ورقة تويف أول ما
تبدى جربیل للنبي صىل اهلل علیه وسلم» 4یعنی« :و صحیح این است که اولین باری که جبرئیل برای پیامبر

آشکار شد ورقه نیز وفات یافت ».امام قسطالنی( م 923هــ) نیز در مورد وفات او مینویسد« :إنه مات بمكة
بعد املبعث بقلیل جدا ودفن بمكة كام نقله البالذري وغريه ،ویعضد قوله هنا وكذا يف مسلم ،ثم مل ینشب ورقة أن
تويف» ۵یعنی « :او اندکی بعد از مبعث پیامبر  در مکه وفات یافت و در مکه مدفون شد همانطور که بالذری
وغیر او نقل کردند ،و در تقویت گفتهاش ،در اینجا و صحیح مسلم آمده که :آنگاه دیری نگذشت ورقه که وفات
کرد».

 -1السيرة النبوية البن هشام  ،ج  ،1ص  ،392ط ،2 :مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر 1955م« :قدم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وهو بمكة،
عشرون رجال أو قريب من ذلك من النصارى ،حين بلغهم خبره من الحبشة ،فوجدوه في المسجد ،فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ،ورجال من قريش في
أنديتهم حول الكعبة ،فلما فرغوا من مسألة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عما أرادوا ،دعاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى اهلل عز وجل وتال عليهم
القرآن .فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع،ثم استجابوا هلل  ،وآمن وا به وصدقوه ،وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره .فلما قاموا عنه
اعترضهم أبو جهل ابن هشام في نفر من قريش ،فقالوا لهم :خيبكم اهلل من ركب! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل ،فلم
تطمئن مجالسكم عنده ،حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ،ما نعلم ركبا أحمق منكم .أو كما قالوا .فقالوا لهم :سالم عليكم ،ال نجاهلكم ،لنا ما نحن عليه،
ولكم ما أنتم عليه ،لم نأل أنفسنا خيرا ».همچنين بنگريد به [ :الروض األنف – السهيلي ،ج ، 3ص  ،240ط ،1 :الوكيل ،إحياء التراث العربي ،بيروت،
1412هـ]
 - 2المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،12ص  ،79ط ،4 :دارالساقي2001 ،م
 - 3سير أعالم النبالء ،ج  ،1ص  ،129ط ،3 :الرسالة1405 ،هـ
 - 4تاريخ دمشق ،ج  ،63ص  ،4ط :دارالفكر1415 ،هـ
 - 5إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ج  ،1ص  ،67ط ،7 :االمرية ،مصر1323 ،هـ
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در حدیث صحیحی که بخاری و دیگران دربارة شروع وحی از سیده عایشه نقل کردند ،چند نکته قابل
تأمل است که اصل حدیث را ابتدا نقل و سپس به بیان آن میپردازیم:
سیده عایشه گوید « :أول ما بدئ به رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم من الوحي الرؤیا الصاحلة يف النوم ...
فانطلقت به خدجية حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدجية وكان امرأ تنرص يف اجلاهلیة،
وكان یكتب الكتاب العرباين ،فیكتب من اإلنجیل بالعربانیة ما شاء اهلل أن یكتب ،وكان شیخا كبريا قد عمي ،فقالت
له خدجية :یا ابن عم ،اسمع من ابن أخیك ،فقال له ورقة :یا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهلل صىل اهلل علیه
وسلم خرب ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي نزل اهلل عىل موسى ،یا لیتني فیها جذعا ،لیتني أكون حیا إذ
خيرجك قومك ،فقال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم« :أو خمرجي هم» ،قال :نعم ،مل یأت رجل قط بمثل ما جئت
به إال عودي ،وإن یدركني یومك أنرصك نرصا مؤزرا .ثم مل ینشب ورقة أن تويف ،وفرت الوحي»

۱

یعنی« :اولین

وحی که بر رسولاهلل نازل شد به صورت رویای صادقه در خواب بود  ..بعد از آن ،خدیجه او را نزد پسر
عموی خود ،ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی برد .ورقه مردی مسیحی بود در جاهلیت ،بخشهایی از انجیل را
به لغت عبری -آنچه خدا خواسته بود که بنویسد -می نوشت .و شیخی پیر و نابینا بود .خدیجه به او گفت:
ای پسر عمو! از برادرزادهات (محمد) بشنو .ورقه خطاب به آنحضرت گفت :ای برادر زاده! چه دیدهای؟
رسولاهلل  او را آنچه را که دیده بود آگاه کرد .ورقه بن نوفل گفت :این همان فرشتهای است که خداوند بر
موسی فرو فرستاد .ای کاش! روزی که قومت تو را از شهر بیرون میکنند ،من زنده و جوان میبودم.
رسولاهلل فرمود :مگر آنان مرا بیرون می کنند؟ ورقه گفت :آری .پیامی را که تو آورده ای ،هیچ پیامبری
نیاورده است مگر اینکه با او دشمنی کردهاند .اگر من آن زمان را درک کردم ،با تمام وجود ،تو را کمک خواهم
کرد .پس از مدت کوتاهی ،ورقه درگذشت و جریان وحی برای مدتی متوقف شد».

تأمل اول :قبل از اینکه پیامبر نزد ورقه بن نوفل برود ،وحی برآنحضرت نازل شده بود( .أول ما بدئ به

رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم من الوحي الرؤیا الصاحلة يف النوم )...
تأمل دوم :ورقه بن نوفل ،روزهای آخر عمرش را سپری میکرده است ،باتوجه به اینکه پیرمردی سالخورده و

نابینا بوده است( .وكان شیخا كبريا قد عمي  ...مل ینشب ورقة أن تويف )

تأمل سوم :ورقه بن نوفل ،وحیای که بر پیامبر نازل شده را تصدیق نموده است( .هذا الناموس الذي نزل
اهلل عىل موسى  ...مل یأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي)

 - 1صحيح البخاري ،ج  ،1ص  7ح  ،3ط ،1 :طوق النجاة1422 ،هـ
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تأمل چهارم :قبل از برهة وحی ،ورقه بن نوفل فوت شده است( .ثم مل ینشب ورقة أن تويف ،وفرت الوحي) ،و برهة
وحی بنابر دیدگاه علماء ،چند روز بعد از اولین وحی بوده است ۱.پس ورقه بن نوفل در همان اوایل نزول وحی
وفات یافته است .این مطلب با سخن دکتر جواد علی که قبالً نقل شد تعارضی ندارد ،زیرا منظور دکتر جواد از
«قبل از نزول وحی» در امر رسالت است نـه نبوت ،و این دو متفاوت هستند .علی ای حال ،ظاهر حدیث مذکور بر
مرگ ورقه بن نوفل در همان ابتدای بعثت داللت دارد.

حافظ ابن کثیر( م 774هــ) میگوید« :وقوله" :ثم مل ینشب ورقة أن تويف " أي تويف بعد هذه القصة بقلیل

رمحه اهلل وريض عنه ،فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصدیق بام وجد وإیامن بام حصل من الوحي ونیة صاحلة
للمستقبل».

2

یعنی« :و این گفتهاش" :آنگاه دیری نگذشت که ورقه وفات کرد"؛ یعنی :مدتی کمی بعد از این

داستان وفات نمود -رحمه اهلل و رضی عنه ،-مسلماً شبیه آنچه از او صادر شده تصدیق به آن است که دریافت
نموده و ایمان به چیزی است که از وحی بدست آورده و نیتی نیکو برای آینده بوده است ».حافظ ابن حجر
(م 8۵2هــ) در «فتح الباری» مینویسد« :االجتامع بورقة كان يف أول البعثة»

3

یعنی« :گرد هم آمدن با ورقه در

ابتدای بعثت بوده است ».حافظ عراقی( م 806هــ) در بیوگرافی «ورقه بن نوفل» مینویسد« :ابتدای نزول وحی
را درک کرده و پیامبر از آن خبر پرسید و او نیز آگاهش نمود و ورقه گفت :این ناموسی (فرشتهای) است که
بر موسی نازل شده است آنگاه ورقه قبل از آشکار شدن نبوت وفات نمود .ابو عبداهلل بن منده گفته :در
اسالمِ ورقه اختالف کردند؛ سهیلی گفته :او یکی از کسانی است که قبل از مبعث به پیامبر ایمان آورده
و چیزی که سهیلی ذکر کرده ،صحیح است 4».مؤید آن حدیثی است که سیده عایشه روایت نموده که

گوید« :سئل رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم عن ورقة ،فقالت له خدجية :إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر»

۵

یعنی« :درمورد ورقه از رسول اهلل پرسیده شد ،خدیجه به آنحضرت فرمود :او تو را تصدیق نمود
لیکن قبل از ظهور [اسالم] وفات یافت ».عالمه مبارکفوری( م ۱3۵3هــ) در شرح این حدیث از قول یکی از
علماء نقل نموده که به این معنی است « :او زمان دعوتت را درک نکرده تا تو را تصدیق کند و اعمالی را انجام

 - 1درادامه توضيحات آن خواهد آمد ان شاء اهلل تعالي .
 - 2البداية والنهاية ،ج  ،3ص  ،14ط ،1 :إحياء التراث العربي1408 ،هــ
 - 3فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،8ص  ، ،720چاپ بيروت 1379 ،هــ
 - 4طرح التثريب في شرح التقريب ،ج  ،1ص  ،121ط :المصرية القديمة « :أدرك ابتداء الوحي واستخبر النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن ذلك فأخبره فقال
ورقة :هذا الناموس الذي أنزل على موسى ،ثم توفي ورقة قبل اشتهار النبوة قال أبو عبد اهلل بن منده اختلفوا في إسالم ورقة وقال السهيلي :هو أحد من آمن
بالنبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قبل المبعث وما ذكره السهيلي هو الصواب»
 - 5سنن الترمذي ،ج  ،4ص  540ح  ،2288ط ،2 :مصطفى البابي الحلبي ،مصر1395 ،هـ؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم ،ج  ،4ص  435ح  ،8187ط:
 ،1دارالكتب العلمية ،بيروت1411 ،هـ
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دهد به موجب شریعتت لیکن تو را قبل از مبعثت تصدیق نموده است».

۱

مال علی القاری ( م ۱0۱4هــ) نیز

در شرح این حدیث بیان نموده که منظور قبل از ظهور بعثت و رسالت پیامبر میباشد.
تأمل پنجم :بنابر این حدیث

3

2

پیامبر فقط یکبار ورقه بن نوفل را مالقات کرده است .و استمرار مالقات

پیامبر با ورقه بن نوفل مستلزم دلیل صحیح و صریح است که وجود ندارد.
ثالثاً خاموش بودن سیرة پیامبر در  ۱۵سال زندگی با سیده خدیجه دلیل بر این نیست که آنحضرت

با مسیحیان مراودت و مجالست داشته باشد ،و این سخن جناب معترض ،از روی احتماالت است و مستلزم دلیل
مستند است .هرچند کم تا بیش از سیرة پیامبر  در حوادث مهم قبل از بعثت مستنداتی در تاریخ و کتب سیره
ذکر شده است و آنطور هم نیست که جناب معترض فرموده است.
رابعاً شبیه همین شبهه را آقای ویلیام مونتگمری وات 4در کتاب «حممد در مكه» و برخی دیگر از مستشرقین،
مطرح نمودند ،دکتر عماد الدین خلیل در کتاب «املسترشقون والسرية النبوية» ضمن بررسی و نقد آراء و نظرات
بدون دلیل این مستشرقین ،به صورت مفصل به دیدگاههای آقای مونتگمری وات نیز پرداخته ،که در بخشی از
آن ،به نقد شبهه وی میپردازد ۵.دکتر عماد الدین خلیل در کتاب دیگرش با عنوان «دراسة يف السرية» مینویسد:
«ما معترض این تناقض مستشرقین هستیم در مورد مسأله اقتباس [قرآن] از کتابهای پیشین ،سخن جواد علی از این
جهت است که گفته :اعتنایی نمیشود برای این سخن اسپرنگر که محمد از مصدری دیگری (مثال :صحف ابراهیم)
خوانده و نقل کرده در صورتی که در قرآن کریم این منبع ذکر شده است ،نولدکه این دیدگاه را جواب داده و
گفته :اگر فرض کنیم که محمد از این کتاب نقل کرده و آن را به خودش نسبت داده و مدعی شده که آن وحی
از جانب خدا به او است ،اگر آن را فرض بگیریم ،در این حالت غیر معقول است که محمد آن مصحف را در
قرآن ذکر کند ،چونکه ذکر آن در قرآن بدان معنی است که مردم را سوق داده به منبعی که از آن نقل کرده ،و
در این حالت خود را متهم نموده ،بنابراین معقول نیست سخن اسپرنگر اخذ شود».

6

ارتباط وفات ورقه بن نوفل با منقطع شدن وحی و اقدام به خودکشی

جناب معترض گوید« :و نکته جالب قصه ،آخر حدیث است که میگوید« :ولی دیری نپائید که ورقه وفات یافته
و وحی به تأخیر افتاد» ،و در جائی دیگر همان را تکرار نمودند و اضافه کردندکه ... « :طبق بعض روایات این
1

 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،ج  ،6ص  ،467ط :دارالكتب العلمية ،بيروت« :تعني أنه لم يدرك زمان دعوتك ليصدقك ويأتي باألعمال علىموجب شريعتك لكن صدقك قبل مبعثك قاله الطيبي»

 - 2مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،ج  ،7ص  ،2930ط ،1 :دارالفكر ،بيروت1422 ،هـ « :أي :قبل ظهورك للبعثة والرسالة»
 - 3حديث نزول وحي كه سابقاً نقل شد.
4

- William Montogmery Watt
 - 5نگا :المستشرقون والسيرة النبوية ،صص  ، 56 – 55چاپ اول  ،بيروت 1426هــ
 - 6دراسة في السيرة ،ص  ،48ط ،2 :دارالنفائس1425 ،هـ
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تاخیر تا مدت دو یا سه سال ادامه داشت!! حاال بخاری برای چی این نکته را ذکر کرده و بین وفات ورقه و به
تاخیر افتادن وحی چی ربطی وجود داشت؟؟»
پاسخ:
در مورد حدیث سیده عایشه  که امام بخاری با اسنادش نقل کرده است قبالً توضیحاتی بیان شد ،لیکن
در اینجا محل ایراد از جانب معترض ،اینست که بعد از تقریر به وفات ورقه بن نوفل اشاره به «فرتة الوحي» شده
است و به گمان جناب معترض این تأخیر وحی مرتبط بوده به وفات ورقه بن نوفل ،درواقع ایشان میخواهند از
این طریق ثابت کنند که میان سیدنا رسول اهلل  و وحی و ورقه ،ارتباطی وجود داشته است ،که پاسخ آن به
قرار ذیل است:
اوالً این حدیث صریح نیست ،و هیچ سند صحیح تاریخی مبنی بر مالقات و ارتباطهای مستمر پیامبر خاتم

با ورقه بن نوفل وجود ندارد.
ثانیاً آنچه که در حدیث منقول بخاری آمده مبنی بر «تأخیر وحی» صرف نظر از مدت زمان آن« ،مدرج» است،
یعنی در اصل ِحدیث نیست بلکه توسط برخی از راویان به حدیث اضافه شده است و موصول نمی باشد ۱.که
همین حدیث از طُرُقی دیگر نقل شده و آن قسمت «فرتة الوحي ...الخ» ،در آن ذکر نشده است .علماء تصریح
کردند که از «بالغات»  ،امام زُهری– که یکی از راویان حدیث مذکور است– میباشد و بالغات او نزد
علماء ضعیف و مردود است.

2

در این حدیث موصول (حدیث بخاری) زیادهای در پایان آن آمده که امام

عبدالرزاق بن همام( م 2۱۱هــ)  ،از معمر [بن راشد] از زُهـــری به صورت «بالغی» روایت نموده که میگوید:
«وفرت الوحي فرتة ،حتى حزن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم فیام بلغنا حزنا بدا منه أشد حزنا ،غدا منه مرارا كي
یرتدى من رءوس شواهق اجلبال ،فلام ارتقى بذروة جبل تبدى له جربیل علیه السالم فقال :یا حممد یا رسول اهلل
حقا فیسكن لذلك جأشه وتقر نفسه ،فرجع ،فإذا طالت علیه فرتة الوحي عاد ملثل ذلك ،فإذا رقى بذروة جبل تبدى
له جربیل علیه السالم فقال له مثل ذلك» 3یعنی« :باتوجه به آنچه به ما رسیده است؛ نزول وحی قطع شد و رسولاهلل
 چنان اندوهگین گردید که چند مرتبه تصمیم گرفت خود را از قلههای کوه به زمین اندازد و هر دفعه که به
این منظور به قلهی کوه نزدیک میشد ،جبرئیل ظاهر میگشت و میگفت :ای محمد! تو ،براستی ،رسول خدا
هستی و از این جهت اضطراب آنحضرت آرامش مییافت و روحش آرام میگرفت و باز میگشت و چون

« - 1صار كله مدرجا على رواية الزهري» ،يعني« :همه اين عبارات بر اساس روايت زهُري به صورت مُدرج است ».نگا[ :فتح الباري شرح صحيح البخاري
البن حجر ،ج  ،12ص ] 360
 - 2النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ،ج  ،1ص  ،513ط ،1 :أضواء السلف1419 ،هـ ؛ شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي ،ج  ،1ص  ،535ط،1:
مكتبة المنار1407 ،هـ ؛ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ،ج  ،1ص  ،232ط :دار طيبة [بي تا]
 - 3مصنف عبد الرزاق ،ج  ،5ص  321ح  ،9719ط ،2 :المجلس العلمي1403 ،هـ
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تأخیر وحی ادامه مییافت ،دوباره همان عمل را انجام میداد؛ اما وقتی به قله کوه میرفت ،جبرئیل آشکار
میشد و همان سخن قبلی را تکرار میکرد».
همین مطلب را امام بیهقی( م 4۵8هـ) در «دالئل النبوة» ۱و امام ابونعیم اصفهانی( م430هـ) در «دالئل
النبوة» 2و همچنین امام ابن حبان( م 3۵4هــ)

3

با اسنادشان از طریق عبدالرزاق بن همام از معمر از زُهری

روایت کردهاند .و جالب اینکه امام بالذُری( م279هـ) در «انساب االشراف» 4به صراحت تمام این زیادی را

با اسنادش از قول زُهری بصورت مرسل نقل نموده آنجا که مینویسد « :حدثني رشیح بن یونس أبو احلارث،
حدثنا سفیان ،عن معمر ،عن الزهري ،قال :فرت الوحي عن النبي صىل اهلل علیه وسلم .وكان أول ما أنزل علیه اقرأ
باسم ربك الذي -إىل قوله «ما مل یعلم»  -فلام فرت ،حزن حزنا شدیدا حتى جعل یأيت رءوس اجلبال مرارا ،فكلام أوىف
عىل ذروة جبل ،بدا له جربیل علیه السالم فیقول« :إنك نبي»  ،فیسكن لذلك جأشه وترجع إلیه نفسه  ». ...و امام
ابن جریر طبری( م3۱0هـ) نیز در تاریخش با سند از خود زُهری بصورت مرسل ،همان مطالب را نقل کرده
است.

۵

و حافظ جمال الدین زیعلی( م 762هـ ) در «تخریج أحادیث الکشاف» آن را از طریق ابن جریر

طبری با سند به زُهری – مرسل -نسبت داده است.

6

دیدگاه علما و شارحان حدیث دربارة زیادهی حدیث زُهری در صحیح بخاری
امام بخاری( م 2۵6هـ) در صحیح ،هفت بار حدیث «بدء الوحی» را در کتابش نقل کرده و در یک 7مورد
فقط روایت مرسل زُهری را با لفظ «فیما بلغنا» نقل کرده و در شش 8مورد دیگر آن عبارات اضافی منکر را نقل
نکرده است که این خود دلیل بر این است که نزد امام بخاری این روایتِ مرسل ،شرطِ صحیح را نداشته و
صرفاً آن را نقل کرده تا با توجه به موارد دیگر برای خواننده مشخص نماید که آن اضافه صحیح نیست .و این
تعارضی ندارد با قبول صحیح بخاری نزد علما ..زیرا قبول همة احادیث صحیح بخاری در خصوص احادیثی بوده

 - 1دالئل النبوة للبيهقي ،ج  ،2ص  ،135ط ،1 :دار الكتب العلمية1408 ،هـ
 - 2دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني ،ص  213ح  ، 162ط ،2 :دارالنفائس1406 ،هـ
 - 3نگا :صحيح ابن حبان ،ج  ،1ص  216ح  ، 33چاپ اول  ،بيروت 1993م
 - 4أنساب األشراف ،ج  ،1ص  ،108ط ،1 :دارالفكر ،بيروت1417 ،هـ
 - 5نگا :تاريخ الرسل والملوك ،ج  ،2ص  ،305ط ،2 :دار التراث1387 ،هـ « :حدثنا محمد بن عبد األعلى ،قال :حدثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن الزهري ،قال:
فتر الوحي عن رسول اهلل ص فترة ،فحزن حزنا شديدا ،جعل يغدو إلى رءوس شواهق الجبال ليتردى منها »...
 - 6تخريج أحاديث الكشاف ،ج  ،4ص  ،118ط ،1 :دار ابن خزيمة1414 ،هـ
 - 7صحيح البخاري ،ج  ،9ص  29ح 6982
 - 8صحيح البخاري ،روايت اول :ج  ،1ص  7ح ،3روايت دوم :ج  ،1ص  7ح  ،4روايت سوم :ج  ،4ص  151ح  ،3392روايت چهارم :ج  ،6ص  173ح
 ،4953روايت پنجم :ج  ،6ص  174ح  ،4955روايت ششم :ج  ،6ص  174ح 4956
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که شرط صحیح را داشته نه آن تعداد از احادیثی که جزو تعلیقات

۱

و یا غیر مستندات

2

و یا احادیث مورد

انتقاد برخی از علما مانند امام دارقطنی و ...بوده است 3.با این توضیح جا دارد در اینجا به نقل دیدگاه برخی از
علما و شارحان این حدیث و نویسندگان سیره نبوی بپردازیم که به ضعف حدیث «اقدام به خودکشی پیامبر» در
صحیح بخاری تصریح نمودهاند:
 )۱امام ابوالقاسم سهیلی( م۵8۱هـ) میگوید« :و بخاری در حدیث منقطع اضافه نموده " :حتی حزن النبی" -
در آنچه به ما رسیده– و زُهری راوی این حدیث سابق از عایشه  است و اما این بصورت بالغی روایت نموده
از این رو منقطع میباشد».

4

 )2امام ابو شامه( م 66۵هــ) ،میگوید« :این [اضافه حدیث] از کالم زُهری یا غیر او است نـه عایشه– 
وخداوند داناتر است -به خاطر این گفتهاش« :فیما بلغنا» و عایشه در این حدیث آن را نگفته است».

۵

 )3حافظ ابن حجر( م 8۵2هــ) میگوید« :و بخاری در حدیثش مقرون به معمر از زهُری که گفته است« :وفرتة
الوحي حتي حزن » و بدنبال آن تا آخر حدیث ،اضافه نموده است .به نظر من (ابن حجر) این اضافه مختص روایت
معمر است که ابو نعیم در مستخرجش طریق عقیل را آورده از طریق ابوزرعه رازی از یحیی بن کثیر استاد ِ بخاری
در اول کتاب بدون آن اضافی ،و اینجا به صورت مقرون به روایت معمر آن را تخریج کرده و مشخص نموده که
لفظ حدیث از معمر میباشد و همچنین اسماعیلی تصریح کرده که عبارت اضافه در روایت معمر است و احمد
[ابن حنبل] مسلم ،اسماعیلی و غیر ایشان و نیز ابونعیم از طریق جمعی از اصحاب ِ لیث ،از لیث ،بدون آن اضافه،

حدیث را تخریج کردند 6».و همو در ادامه تصریح نموده « :إن القائل فیام بلغنا هو الزهري ومعنى الكالم أن يف
مجلة ما وصل إلینا من خرب رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم يف هذه القصة وهو من بالغات الزهري ولیس موصوال

» یعنی« :اگر گوینده "فیما بلغنا" همان زُهری باشد و معنای کالم که فی جمله از خبر رسول اهلل در این داستان
به ما رسیده ،آن از بالغات زُهری است و بصورت موصول نمیباشد».

7

 - 1الوسيط في علوم ومصطلح الحديث – أبوشُبهة ،ص  ،253ط :دار الفكر العربي
 - 2نگا :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج – النووي ،ج  ،1ص  ،16ط ،2 :إحياء التراث العربي ،بيروت1392 ،هـ
 - 3الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث  -ابن كثير ،ص  ،35ط ،2:دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ...« :انتقدها بعض الحفاظ ،كالدارقطني وغيره»...
 - 4الروض األنف – السهيلي ،ج  ،2ص  « :411وزاد البخارى فى حديث منقطع :حتى حزن النبى -فيما بلغنا -وهو الزهرى راوى الحديث السابق عن عائشة،
وأما هذا فرواه بالغا ،فهو لهذا منقطع»
 - 5شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى ،ص  ،177ط ،1 :مكتبة العمرين العلمية1420 ،هـ« :هذا من كالم الزهري أو غيره غير عائشة واهلل أعلم
لقوله " :فيما بلغنا " ،ولم تقل عائشة في شيء من هذا الحديث ذلك»
 - 6فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،12ص  « :359وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال وفتر الوحي فترة حتى حزن فساقه
إلى آخ ره والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير
شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر وكذلك صرح اإلسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر وأخرجه
أحمد ومسلم واإلسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها»
 - 7منبع قبل.

آیا پیامرباسالم با نصاری در ارتباط بوده است؟!
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 )4امام بدرالدین العینی ( م 8۵۵هــ) میگوید« :این از بالغات معمر است ۱و آن را سنداً نیاورده و راوی آن
را نیز ذکر نکرده و حضرت  آن را نفرموده است و این از پیامبر شناخته شده نیست».

2

 )۵امام قسطالنی ( م 923هــ) میگوید« :این زیادی حدیث خاصِ روایت «معمر» است و گوینده «فیما بلغنا»،
زُهری است و به صورت موصول (متصل) نمی باشد .بلی احتمال دارد که با اسناد مذکور به او رسیده باشد و نزد
ابن مردویه در تفسیرش از طریق محمد بن کثیر از معمر ،این جمله «فیما بلغنا» ساقط است .حافظ ابن حجر
میگوید :قول اول درست است 3».سخن امام ابن حجر در خصوص قول اول یعنی عدم موصول بودن آن
عبارات اضافی ،درست میباشد چرا که احتمال مسند بودن آن بر اساس گمان و یا دالئل واهی است 4و استناد
به تفسیر ابن مردویه نیز ضعیف است ،چون طریق او از «محمد بن کثیر صنعانی» میباشد که وی به خودی خود
راستگوست لیکن بسیار بدحافظه و مختلط بوده است ،از این رو نزد جمهور علما حدیثش تضعیف شده
احادیث او از «معمر» ،متابعتی ندارد.

۵

و

6

 )6عالمه مال علی قاری( م۱0۱4هـ) میگوید« :چیزی که آشکار است ،این روایت از سخن زُهری است و
احتمال میرود سخن دیگران باشد».

7

 )7عالمه ابوشهبه( م ۱403هـ) میگوید« :این روایت بر شرط صحیح [بخاری] نیست ،زیرا جزو بالغات است
و از قبیل احادیث منقطع میباشد و منقطع از انواع حدیث ضعیف است .و بخاری فقط احادیث مسند و متصل به
روایت راویان عادل و ضابط را [در کتاب صحیح] تخریج نموده و شاید بخاری این حدیث [منقطع] را اینجا ذکر
کرده تا ما را آگاه کند که مخالفت آن با حدیث "بدء الوحی" نزد او بدون نقل آن اضافه صحیح است».

8

 - 1منظور اين است كه معمر از زُهري به صورت بالغي نقل كرده است و اصل بالغت و مدرج بودن آن عبارات از خود زُهري است.
 - 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ج  ، 1ص  ،55ط :إحياء التراث العربي ،بيروت « :وهذا من بالغات معمر ولم يسنده وال ذكر راويه وال أنه صلى اهلل
عليه وسلم قاله وال يعرف هذا من النبي صلى اهلل عليه وسلم»
 - 3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ج  ، 7ص « :427وهذه الزيادة خاصة برواية معمر والقائل فيما بلغنا الزهري وليس موصولًا .نعم يحتمل أن يكون
بلغه باإلسناد المذكور وسقط قوله فيما بلغنا عند ابن مردويه في تفسيره من طريق محمد بن كثير عن معمر .قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل :واألوّل هو
المعتمد».
« - 4إن االحتماالت العقلية ال مدخل لها في األمور النقلية» يعني« :احتماالت عقلي در امور نقلي راهي ندارند[ ».فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر،
ج  ،1ص ]193
 - 5الضعفاء الكبير للعقيلي ،ج  ، 4ص ،128ط ،1:دار المكتبة العلمية1404 ،هـ؛ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ،ج  ، 3ص  ،94ط ،1 :داراكتب العلمية،
1406هـ؛ تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج  ،4ص  ،417ط ،1 :دائرة المعارف1326 ،هـ
 - 6الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ،ج  ، 7ص  ،500ط ،1 :الكتب العلمية1418 ،هـ
 - 7نگا :شرح الشفا ،ج  ،2ص ،188ط ،2 :بيروت1421 ،هــ  « :والذي يظهر أنه من كالم الزهري ويحتمل أن يكون من كالم غيره»
[ - 8السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ،ج  ،1ص  ،265ط ،8 :دارالقلم1427 ،هـ] «:وهذه الرواية ليست على شرط الصحيح ألنها من البالغات ،وهي من
قبيل المنقطع ،والمنقطع من أنواع الضعيف ،والبخاري ال يخرج إال األحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين ،ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى
مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي ،الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة» .

آیا پیامرباسالم با نصاری در ارتباط بوده است؟!
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 )8شیخ آلبانی در «دفاع عن الحدیث» مینویسد « :واعلم أن هذه الزیادة مل تأت من طریق موصولة حيتج هبا ...
وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزیادة فلنا احلق أن نقول إهنا زیادة منكرة من حیث املعنى ألنه ال یلیق بالنبي صىل اهلل
علیه وسلم املعصوم أن حياول قتل نفسه بالرتدي من اجلبل» ۱یعنی« :بدان که این اضافة حدیث از طریق [اسنادِ]
موصول که بشود بدان احتجاج کرد نیامده است و مادام که عدم ثابت بودن این عبارات اضافی [حدیث] را
شناختی ،آنگاه حق داریم بگوییم که این اضافه از جهت معنی نیز منکر میباشد زیرا که ارتباطی با پیامبر معصوم
ندارد که تصمیم گرفت خود را با پرتاپ از کوه بکشد».

 )9دکتر موسی شاهین الشین( م۱430هـ) میگوید « :وهذه الروایة تتعارض مع ما كان علیه صىل اهلل علیه وسلم
من اإلیامن الكامل ،والیقنی املطلق الذي ال تزعزعه الكوارث ،والذي یستبعد معه التفكري يف االنتحار ،مهام كانت
أسبابه ودواعیه  ...والذي أسرتیح إلیه أن هذه الزیادة من روایة معمر ،وأن هذا التصور من بالغات الزهري ،ولیس
موصوال ،فال یثبت به ما یتناىف والطبع السلیم 2».یعنی« :و این روایت در تعارض است با آنچه که پیامبر  بر
آن بوده از ایمان کامل و یقین تمام که حوادث او را متزلزل نمیکرده و با این حال فکر کردن دربارة خودکشی
از جانب آنحضرت بدور است هرچند اسباب و مقتضیات آن هم باشد .و چیزی که دل بدان آسوده میشود
این است که این عبارت اضافی از روایت معمر است و اینکه این تصور از بالغات زُهری بوده و بصورت موصول
نمیباشد از این رو چیزی که منافی و خالف خوی سالم باشد ثابت نیست».

 )۱0دکتر عبد العزیز راجحی در شرح صَوتی صحیح ابن حبان میگوید « :وأما يف آخر القصة أنه تبدى له أنه یرید
أن یرتدى من اجلبل فهذه نقاط منقطعة من قول الزهري ولیست مسندة ،وهذا ضعیف » 3یعنی« :اما آخر داستان
که برای آنحضرت پیش آمد که میخواست خود را از کوه بیاندازد ،این قسمتهای منقطع از قول زُهری
است و مستند نیستند و ضعیف میباشد».

 )۱۱دکتر اکرم ضیاء العمری در کتاب « السرية النبوية الصحيحة» بعد از نقل روایت مذکور مینویسد« :لكن بالغ
الزهری ال یصلح الثبات احلادث لتعارض مع عصمة النبي .ثم إنه مرسل ضعیف» 4یعنی« :امّا بالغ زُهری برای
اثبات این حادثه صحیح نیست به علت تعارض با عصمت پیامبر ،عالوه بر آن این روایت مرسل و ضعیف
است».

 - 1دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ،صص  ،42 – 41ط :مؤسسة ومكتبة الخافقين  -دمشق
 - 2فتح المنعم شرح صحيح مسلم ،ج  ،1ص  ،531ط ،1 :دارالشروق1423 ،هـ
 - 3شرح صحيح ابن حبان ،ج  ،2ص  ،2نشر :اسالم وب ،نسخه الكتروني مكتبة الشاملة
 - 4السيرة النبوية الصحيحة ،ج  ،1صص  ،127 – 126ط ،6 :مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة1415 ،هـ
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 )۱2دکتر محمد العوشن در کتاب «ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية» ۱مینویسد« :حماولته صىل اهلل علیه وسلم
 -بعد نزول الوحي علیه  -الرت ّدي من شواهق اجلبال ،ال تصح»

یعنی« :حدیث اقدام پیامبر– بعد از نزول

2

وحی بر او– برای پایین انداختن خود از باالی کوه ،صحیح نیست».

3

 )۱3دکتر علی محمد صالبی در «السرية النبوية» مینویسد « :وأما ما جاء بالغً ا أنه صىل اهلل علیه وسلم حزن حزنًا

جعله یغدو لیرتدى من شواهق اجلبال ،وأن جربیل علیه السالم كان یظهر له يف كل مرة ویبرشه بأنه رسول اهلل
فمرسل ضعیف ،كام أنه یتناىف مع عصمة النبي صىل اهلل علیه وسلم»

4

یعنی« :این چیزی که بصورت بالغی آمده

که آنحضرت دچار اندوه شدی شد که تصمیم گرفت خود را از باالی کوه پایین بیاندازد و اینکه جبرئیل
هر بار ظاهر میشد و او را بشارت میداد که آنحضرت رسول خداست ،این حدیث مرسلِ ضعیف است با
این وجود نیز با عصمت پیامبر منافات دارد».
 )۱4دکتر مهدی رزق اهلل در کتاب «السرية النبوية» میگوید« :قیل إنه كان حياول أن یرتدي من شواهق اجلبال و
قد ضعفه الشیخ األلباين هذه اجلزئیة من احلدیث لكوهنا من بالغات الزهري و أهنا تتنايف مع عصمة األنبیاء» ۵یعنی:
«گفته شده که آنحضرت قصد داشته خود را از باالی کوه پرتاپ کند .شیخ آلبانی این جزء از حدیث را
به خاطر اینکه از بالغات زُهری بوده تضعیف نموده چراکه با عصمت پیامبران در تعارض است».
 )۱۵دکتر عماد السید الشربینی در کتاب «رد شبهات حول عصمة النبى» مینویسد« :الزیادة الواردة ىف سند حدیث
عائشة رىض اهلل عنها غري ثابتة عن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم ،ومل یقل شیئاً منها ،وال فعلها ،فهى ال تصح سند ًا
وال متن ًا»

6

یعنی« :لفظ اضافی وارد در سند حدیث عایشه از رسولاهلل  ثابت نیست و آنحضرت

چیزی از آن را نفرموده و انجام نداده و این عبارت اضافی حدیث از جهتِ سند و متن صحیح نیست».

 )۱6دکتر محمد رزق طرهونی در کتاب «السرية الذهبية» میگوید« :وهوال یصح ألنه من بالغات الزهري و وهم
من ظن أنه موصول بإسناد حدیث بدء الوحي يف الصحیحنی و غريمها».

7

یعنی« :و آن صحیح نیست زیرا از

بالغات زُهری است و کسی که آن را موصول با اسناد حدیث "بدء الوحی" در صحیحین و غیر آن گمان نموده
اشتباه کرده است».
 - 1يعني آنچه در سيره نبوي شايع بوده و ثابت نشده است.
 - 2ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية ،صص  ،26 – 25ط :دار طيبة [بي تا]
 - 3اين عبارت در اصل مختصر نتيجه نقد بر روايت اقدام خودكشي پيامبر است كه در آخر كتاب در نسخه مكتبة الشاملة درج شده ليكن تفصيالت آن
در منبع قبل در صفحات مذكور بيان شده است.
 - 4السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ،ص  ،84ط ،7 :دارالمعرفة2008 ،م
 - 5السيرة النبوية في الضوء المصادر األصلية ،ص  ،151ط ،1 :الرياض1412 ،هــ
 - 6رد شبهات حول عصمة النبى ،ص  ،221ط ،1 :دار الصحيفة2003 ،م
 - 7السيرة الذهبية ،ج  ،1ص  ،258ط ،1 :دار ابن تيمية1410 ،هـ
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 )۱7شیخ شعیب االرناؤوط در حاشیه بر کتاب «سیراعالم النبالء» مینویسد« :وذكر فیه هنا زیادة ال تصح ،ألهنا
من بالغات الزهري»...

۱

یعنی[« :بخاری] در اینجا عباراتی را زیاده آورده که صحیح نیست ،زیرا از بالغات

زُهری میباشد».
بررسی سایر ادلة خودکشی پیامبر در منابع اسالمی
با جستجو و تحقیق در منابع روایی و تاریخی برخی روایات دیگر در ارتباط با اقدام به خودکشی پیامبر نقل شده
است که در اینجا از جهت اینکه دیگر در این باره شبههای باقی نمانَد به بررسی این روایات نیز میپردازیم ،زیرا
ممکن است بعد از انتشار این کتابچه مجدداً برخی از معترضان مغرض از روی ناآگاهی این شبهات را مطرح کنند.
روایت اول :ابن سعد( م230هـ) در طبقات الکبری

2

« :أخربنا حممد بن عمر قال :حدثني إبراهیم بن حممد بن أيب

موسى عن داود بن احلصنی عن أيب غطفان بن طریف عن ابن عباس أن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم ملا نزل علیه الوحي بحراء مكث
أیاما ال یرى جربیل فحزن حزنا شدیدا حتى كان یغدو إىل ثبري مرة ،وإىل حراء مرة یرید أن یلقي نفسه منه ،فبینا رسول اهلل صىل اهلل علیه
وسلم كذلك عامدا لبعض تلك اجلبال إىل أن سمع صوتا من السامء ،فوقف رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم صعقا للصوت ،ثم رفع
رأسه ،فإذا جربیل عىل كريس بنی السامء واألرض مرتبعا علیه یقول :یا حممد ،أنت رسول اهلل حقا ،وأنا جربیل قال :فانرصف رسول

اهلل صىل اهلل علیه وسلم وقد أقر اهلل عینه ،وربط جأشه ثم تتابع الوحي بعد ومحي»
پاسخ:
این حدیث ،موضوع و جعلی است 3.در اسناد آن «محمد بن عمر واقدی» و «ابراهیم بن محمد بن ابی موسی»
وجود دارند که واقدی به اتفاق علما ،ضعیف 4بلکه متروک ۵و کذاب 6است .و ابراهیم بن محمد بن ابی

 - 1سير أعالم النبالء للذهبي ،ج  ،2ص 115
 - 2طبقات الكبري البن سعد ،ج  ،1ص  ،196ط ،1 :دار صادر1968 ،م
 - 3سلسلة األحاديث الضعيفة – آلباني ،ج  ،10ص 451ح  ،4858ط ،1 :الرياض1412 ،هـ  « :وهذا إسناد موضوع»
 - 4المجموع شرح المهذب – النووي ،ج  ،5ص  ،129ط :دارالفكر « :محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف باتفاقهم » ،همچنين بنگريد به[ :ميزان االعتدال في
نقد الرجال للذهبي ،ج ،3ص  ،666ط ،1 :دارالمعرفة ،بيروت1382 ،هــ]
 - 5الكاشف للذهبي ،ج  ،2ص ، 205ط ،1 :دارالقبلة ،جدة1413 ،هــ  « :قال البخاري وغيره متروك » يعني« :بخاري و ديگران گفتند او (واقدي) متروك
است».
 - 6جمعي از ائمه ،محمد بن عمر واقدي را جاعل حديث و دروغگو دانستند ،از جمله :شافعي ،احمد بن حنبل ،محمد بندار ،نسائي ،علي بن المديني ،ابوداود،
اسحاق بن راهويه ،ابوحاتم و ساجي[ .نگا :تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج ،9صص  ،367 - 363ط ،1 :دائرة المعارف1326 ،هــ]
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موسی که در بیوگرافی او بجای «ابن ابی موسی»« ،ابن ابی یحیی» آمده و گاهی هم «ابن ابی عطاء» نیز تصریح
شده است و محمد بن عمر واقدی نیز از او روایت نموده ۱تقریباً بر دروغگو بودنش بین علماء اتفاق نظر میباشد.

2

روایت دوم :ابن جریر طبری( م3۱0هـ) در تاریخش « : 3فحدثني أمحد بن عثامن املعروف بأيب اجلوزاء ،قال :حدثنا

وهب ابن جریر ،قال :حدثنا أيب ،قال :سمعت النعامن بن راشد ،حيدث عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة أهنا قالت :كان أول ما
ابتدئ به رسول اهلل ص من الوحي الرؤیا الصادقة ،كانت جتيء مثل فلق الصبح ،ثم حبب إلیه اخلالء ،فكان بغار بحراء یتحنث فیه
اللیايل ذوات العدد قبل أن یرجع إىل أهله ،ثم یرجع إىل أهله ،فیتزود ملثلها ،حتى فجأه احلق ،فأتاه ،فقال :یا حممد ،أنت رسول اهلل! قال
رسول اهلل ص :فجثوت لركبتي وأنا قائم ،ثم زحفت ترجف بوادري ،ثم دخلت عىل خدجية ،فقلت :زملوين ،زملوين! حتى ذهب عني
الروع ،ثم أتاين فقال :یا حممد ،أنت رسول اهلل قال :فلقد مهمت أن أطرح نفيس من حالق من جبل ،فتبدى يل حنی مهمت بذلك ،فقال:
یا حممد ،أنا جربیل ،وأنت رسول اهلل ثم قال :اقرأ ،قلت :ما أقرأ؟ قال :فأخذين فغتني ثالث مرات ،حتى بلغ مني اجلهد ،ثم قال« :اقرأ

باسم ربك الذي خلق» ،فقرأت فأتیت خدجية فقلت :لقد أشفقت عىل نفيس ،فأخربهتا خربي ». ...
پاسخ:
این روایت ،سنداً «ضعیف» و متناً نیز «منکر» میباشد.
اوالً ضعف سند :در اسناد این حدیث« ،نعمان بن راشد» وجود دارد که جمهور ائمه او را جرح کردهاند که اقوال
برخی 4از آنان را دربارة این راوی نقل میکنیم:

علی بن المدینی گوید « :ذكر حيیى بن سعید القطان النعامن بن راشد فضعفه جدا » یعنی « :یحیی بن سعید قطان،

نعمان بن راشد را یاد کرد و شدیداً او را تضعیف نمود».

احمد بن حنبل گوید« :مضطرب احلدیث  ،روى أحادیث مناكري » یعنی« :در حدیث مضطرب است و احادیث

منکری را روایت کرده است».

بخاری و ابوحاتم هردو گفتند« :ىف حدیثه وهم كثري ،و هو صدوق ىف األصل » یعنی« :در حدیثش اشتباهات زیادی

است با این حال در اصل راستگوست».

نسائی گوید« :ضعیف ،كثري الغلط » یعنی« :ضعیف است و بسیار غلط داشته است».
ابوداود گوید« :ضعیف».

 - 1امام ابراهيم حربي ميگويد « :رغب المحدثون عن حديثه وروى عنه الواقدي ما يشبه الوضع ولكن الواقدي تالف» يعني« :علماي حديث از حديث او
(ابراهيم بن محمد بن ابي يحيي) روي گرداني كردند و واقدي از او روايت كرده چيزي را كه شبيه به جعل است لكين خود واقدي نيز متهم است[ ».تهذيب
التهذيب – ابن حجر ،ج  ،1ص ]161
 - 2بشر بن مفضل گويد :درباره او از فقهاي مدينه سوال كردم ،همگي گفتند :او بسيار دروغگوست .يحيي بن سعيد گويد :ما او را به دروغگويي متهم ميكنيم.
يحيي بن معين گفته :او مورد اعتماد نيست و دروغگوست .ابن حبان نيز گفته :در حديث دروغگو بوده است .بزار گفته :او حديث جعل ميكرده است.
[نگا :تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج  ،1صص ]161 - 158
 - 3تاريخ الرسل والملوك ،ج  ،2ص 298
 - 4نگا :تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج  ،10ص 452

آیا پیامرباسالم با نصاری در ارتباط بوده است؟!

17

عقیلی گوید« :لیس بالقوى ،یعرف فیه الضعف» یعنی« :در حدیث قوی نیست و ضعف در او مشهود است».
یحیی بن معین گوید« :عن الزهري وغري الزهري ،هو ضعیف احلدیث» ۱یعنی« :حدیثش از زُهری و غیر او
ضعیف است».
ثانیاً منکر بودن متن:
الف) در لفظ این حدیث آمده که جبرئیل به پیامبر گفته« :اقرأ» و آنحضرت در جواب فرموده« :ما
اقرأ؟» یعنی« :چه چیزی را بخوانم؟» بصورت استفهام است 2.در حالی که در احادیث صحیح 3در جوابِ «اقرأ»،
پیامبر فرموده« :ما أنا بقارئ» که بصورت نفی آمده است -4.و این قول درست است -۵و بعید است که به
شکل استفهام بیان شده باشد 6.از این رو جملة مذکور به معنای «نمی توانم بخوانم» 7است.

ب) یکی دیگر از دالیل منکر بودن این حدیث اینست که در حدیث صحیح 8نقل شده که آیه «اقرأ باسم ربك

الذي خلق» در همان ابتدای امر که جبرئیل در غار حراء بر پیامبر ظاهر شد این آیه را بر آنحضرت

خواند و جملة «زملوين زملوين» بعد از آن حادثه بوده در حالی که در این حدیثِ منکر ،عکس این قضیه آمده
است و وجه صحیح

9

این است که جملة «زملوين زملوين» قبل از نزول آیة «یا أهيا املدثر .قم فأنذر» بوده است.

و این یکی دیگر از دالیل آشکار بر ضعف این روایتِ منکر میباشد.
روایت سوم :ابن جریر طبری( م3۱0هـ) در تاریخش« : ۱0حدثنا ابن محید ،قال :حدثنا سلمة ،عن حممد بن إسحاق،
قال:حدثني وهب بن كیسان موىل آل الزبري ،قال :سمعت عبد اهلل بن الزبري ،وهو یقول لعبید بن عمري بن قتادة اللیثي :حدثنا یا عبید
كیف كان بدء ما ابتدئ به رسول اهلل ص من النبوه حنی جاء جربیل ع؟ فقال عبید -وأنا حارض حيدث عبد اهلل بن الزبري ومن عنده من
الناس :كان رسول اهلل ص جياور يف حراء من كل سنة شهرا ،وكان ذلك مما حتنث به قریش يف اجلاهلیة -والتحنث :التربر -وقال أبو
طالب :وراق لريقى يف حراء ونازل .فكان رسول اهلل ص جياور ذلك الشهر من كل سنة ،یطعم من جاءه من املساكنی ،فإذا قىض رسول
 - 1سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ،ص  441رقم  ،698ط ،1 :مكتبة الدار1408 ،هـ
 - 2فتح الباري – ابن حجر ،ج  ،1ص 24
 - 3نگا :صحيح البخاري ،ج  ،1ص  7ح 3؛ صحيح مسلم ،ج  ،1ص  139ح 160
 - 4إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ج  ،7ص 426؛ شرح البخاري للسفيري ،ج  ،1ص 207؛
 - 5المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج – النووي ،ج ،2ص 199
 - 6البداية والنهاية البن كثير ،ج  ،3ص  ،11شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى – ابو شامة ،ص 115
 - 7فتح االباري – ابن حجر ،ج  ،1ص 24؛ الروض األنف – السهيلي ،ج  ،2ص 397
 - 8صحيح البخاري ،ج  ،1ص  7ح 3؛ صحيح مسلم ،ج  ،1ص  139ح  ...« :160فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني ،فقال:
{اقرأ باسم ربك الذي خلق .خلق اإلنسان من علق .اقرأ وربك األكرم} [العلق ] 2 :فرجع بها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرجف فؤاده ،فدخل على
خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها ،فقال« :زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع»...
 - 9صحيح البخاري ،ج  ،1ص  7ح  « :4فرجعت فقلت :زملوني زملوني " فأنزل اهلل تعالى{ :يا أيها المدثر .قم فأنذر} [المدثر ]2 :إلى قوله {والرجز فاهجر}
[المدثر .]5 :فحمي الوحي وتتابع »
 - 10تاريخ الرسل والملوك ،ج  ،2صص 301 – 300
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اهلل ص جواره من شهره ذلك ،كان أول ما یبدأ به -إذا انرصف من جواره -الكعبة قبل أن یدخل بیته ،فیطوف هبا سبعا ،أو ما شاء اهلل
من ذلك ،ثم یرجع إىل بیته ،حتى إذا كان الشهر الذي أراد اهلل عز وجل فیه ما أراد من كرامته ،من السنة التي بعثه فیها ،وذلك يف شهر
رمضان ،خرج رسول اهلل ص إىل حراء -كام كان خيرج جلواره -معه أهله ،حتى إذا كانت اللیلة التي أكرمه اهلل فیها برسالته ورحم
العباد هبا ،جاءه جربیل بأمر اهلل فقال رسول اهلل ص  ،فجاءين وأنا نائم بنمط من دیباج ،فیه كتاب ،فقال:اقرأ ،فقلت :ما أقرأ؟ فغتني،
حتى ظننت أنه املوت ،ثم أرسلني فقال:اقرأ ،فقلت :ماذا أقرأ؟ وما أقول ذلك إال افتداء منه أن یعود إيل بمثل ما صنع يب ،قال« :اقرأ
باسم ربك الذي خلق» إىل قوله« :علم اإلنسان ما مل یعلم»  ،قال :فقرأته ،قال :ثم انتهى ،ثم انرصف عني وهببت من نومي ،وكأنام
كتب يف قلبي كتابا .قال :ومل یكن من خلق اهلل أحد أبغض إيل من شاعر أو جمنون ،كنت ال أطیق أن أنظر إلیهام ،قال :قلت إن األبعد-
یعني نفسه -لشاعر أو جمنون ،ال حتدث هبا عني قریش أبدا! ألعمدن إىل حالق من اجلبل فألطرحن نفيس منه فألقتلنها فألسرتحين قال،
فخرجت أرید ذلك ،حتى إذا كنت يف وسط من اجلبل ،سمعت صوتا من السامء یقول :یا حممد ،أنت رسول اهلل ،وأنا جربیل،

قال:فرفعت راسى اىل السامء ،فإذا جربئیل يف صورة رجل صاف قدمیه يف أفق السامء ،یقول :یا حممد ،أنت رسول اهلل وانا جربئیل »...
پاسخ:
این حدیث در اسنادش «ضعف» است و از جهت متن نیز «منکر» میباشد.

۱

اوالً ضعف سند :در اسناد آن «محمد بن حُمید الرازی» و «سلمه بن الفضل» و «محمد بن إسحاق» و «عبید بن
عمیر» وجود داردکه:
الف) «ابن حُمید الرازی » 2با وجود اینکه حافظ بوده لیکن به شدت ضعیف است و برای کسی که بخواهد
دربارة او به اقوال ائمة جرح مراجعه نماید این مسأله روشن میشود 3.و حتی برخی از علما او را دروغگو توصیف
نمودند 4.و برخی دیگر نیز او را متهم کردند که سارق حدیث بوده است ۵.شیخ آلبانی در جواب کسانی
که مدعی بودند برخی از علما نسبت به محمد بن حُمید دارای حسن ظن بودند و او را توثیق کردند میگوید:
چنین کسی غافل است از اینکه جمهور ائمه او را تضعیف نمودند و بلکه بسیاری از آنان وی را دروغگو دانستهاند،
مانند :ابوحاتم و نسائی ،و ابوزرعه تصریح کرده که او عمداً دروغ میگفته است و مانند ابن خراش که به نام خدا
سوگند یاد میکرد که این محمد بن حُمید دروغگو بوده است .ابوعلی نیشابوری گوید به ابن خزیمه عرض کردم
احمد بن حنبل بر ابن حُمید ثنا و تمجید نموده ،فرمود :او را نشاخته ،اگر میشناخت آنطور که ما شناختیم هرگز

 - 1سلسلة األحاديث الضعيفة – آلباني ،ج  ،10ص  « :456أن الحديث ضعيف إسناداً ،منكر متناً »
 - 2محمد بن حُميد رازي است كه به روايت طبري از او و زيادي رواياتش نزد علماء مشهور است كه گاهي اسمش را ذكر كرده و گاهي هم به اسم پدرش
اكتفا نموده است[ .سلسلة األحاديث الضعيفة ،آلباني ،4 ،ص ]267
 - 3سلسلة األحاديث الضعيفة ،آلباني ،ج  ،3ص  « :353هو ضعيف جدا ،كما يتبين لمن راجع أقوال أئمة الجرح فيه »
 - 4الموضوعات البن الجوزي ،ج  ،1ص  ،376ط1386 ،1 :هـ « :محمد بن حُميد ،كذبه أبوررعة وابن وارة » ،يعني« :ابوزرعه و ابن واره ،محمد بن حميد
را تكذيب كردند».
 - 5ميزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي ،ج  ،3ص  « :530وجاء عن غير واحد أن ابن حميد كان يسرق الحديث »
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او را تمجید نمیکرد .و این نصوص بر این داللت دارد که این مرد با وجود حفظش امّا بسیار دروغگو بوده است
و دروغ ،قویترین اسباب جرح میباشد.

۱

ب) «سلمه بن الفضل» به خودی خود راستگوست لیکن بسیار در حدیث اشتباه داشته

2

بطوری که بیشتر ائمه

او را از جهت حفظ جرح نمودهاند و او را راوی احادیثِ منکر توصیف کردند .بخاری گوید « :عنده مناكري»،

یعنی« :نزد او احادیث منکر است ».ابو حاتم گوید « :حمله الصدق ،يف حدیثه إنكار ،ال یمكن أن اطلق لساين فیه
بأكثر من هذا ،یكتب حدیثه وال حيتج به » ،یعنی« :در جایگاه راستگویست [لیکن] در حدیثش ایراد است و
نمیتوانم بیشتر از این در مورد او سخن بگویم ،و حدیثش نوشته میشود و بدان احتجاج نمیشود ».نسائی گوید:
«ضعیف» و ابن عدی گوید« :عنده غرائب وأفراد ومل أجد يف حدیثه حدیثا قد جاوز احلد يف اإلنكار وأحادیثه متقاربة

حمتملة» ،یعنی « :نزد او احادیث غریب و منفرد است ،لیکن در حدیثش نیافتم که به بیش از حد منکر باشد و
روایاتش متقارب و قابل روایت است ».ابو احمد الحاکم گوید« :لیس بالقوي عندهم » ،یعنی« :نزد آنان قوی
نیست ».ترمذی گوید« :كان إسحاق یتكلم فیه » ،یعنی« :اسحاق [بن راهویه] او را جرح نموده» و بخاری نیز جرح
سلمه بن فضل را از قول اسحاق بن ابراهیم 3و علی بن المدینی 4بیان کرده است .و علمایی از قبیل :ابن الجارود
و ابو جعفر العقیلی و ابو العرب ،سلمه بن فضل را در زمرة «الضعفاء» ذکر کردهاند.

۵

البته برخی از علما روایت

سلمه بن فضل را در مغازی (جنگها) قوی دانستند 6که بر فرض قبول این دیدگاه ،نهایتاً حدیثش از ابن اسحاق
در باب مغازی اخذ میشود و در غیر آن بر ضعف خود باقیست و این حدیثی که دربارة نزول وحی و تصمیم
پیامبر برای خودکشی آمده جزو احادیثی است که در ارتباط با مغازی نمیباشد لذا حدیث بر ضعف خود
باقیست و نمونههای متعددی از احادیثی که سلمه بن فضل از ابن اسحاق روایت کرده و ارتباطی با مغازی نداشته
را علما ضعیف و مردود دانستند.

7

 « - 1وتغافل عن تضعيف جمهو ر األئمة له ،بل وعن تكذيب كثيرين منهم إياه مثل أبي حاتم والنسائي وأبي زرعة وصرح هذا أنه كان يتعمد الكذب ،ومثل ابن
خراش فقد حلف باهلل أنه كان يكذب  ...وقال أبو علي النيسابوري :قلت البن خزيمة :لوحدث األستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟
فقال :إنه لم يعرفه ،ولوعرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصال .فهذه النصوص تدل على أن الرجل كان مع حفظه كذابا ،والكذب أقوى أسباب الجرح[ »...سلسلة
األحاديث الضعيفة ،ج ،1صص 93 – 92؛ موسوعة األلباني في العقيدة ،ج  ،3ص  ،626ط ،1 :صنعاء1431 ،هـ]
 - 2تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص 248رقم  ،2505ط ،1 :الرشيد1406 ،هـ  « :صدوق كثير الخطأ »
 - 3الكامل في ضعفاء الرجال ،ابن عدي ،ج  ،4ص  « :369البُخارِيّ قال  ...ضعفه إسحاق بْن إِبْرَاهِيم الحنظلي».
 - 4التاريخ الكبير للبخاري ،ج  ،4ص  ،84ط :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الدكن« :وهنه علي»
 - 5إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،عالء الدين مغلطاي ،ج  ،6صص  ،20 – 19ط ،1 :الفاروق الحديثة1422 ،هـ  « :ذكره أبو محمد بن الجارود،
والعقيلي ،وأبو العرب في جملة الضعفاء»
 - 6سير أعالم النبالء – الذهبي ،ج  ،9ص « :50كان قوياً في المغازي»
 - 7بطور مثال بنگريد به  :سلسلة األحاديث الضعيفة ،ج ،6ص  554ح  ،2985ج  ،8ص 105؛ فتح الباري – ابن حجر ،ج  ،3ص 267؛
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ج) «محمد بن اسحاق» صاحب مغازی (راوی جنگها) ،راستگو است و مشهور به تدلیس بوده از راویان مجهول
و ضعیف و بلکه بدتر از آنها ،احمد بن حنبل و دارقطنی و دیگران او را به تدلیس وصف نمودهاند ۱.دربارة این
راوی بین ائمه اختالف است 2که گروهی او را ثقه و مورد اعتماد دانستند و گروهی دیگر او را ضعیف و غیر
معتمد وصف کردند که در مجموع «صالح الحدیث = حسن الحدیث» است .امّا در سیره چیزهای منکر و منقطع
و اشعار دروغ را نقل کرده است.

3

و ابایی نداشته که از چه کسی نقل میکند 4از این رو گاهی از مجهولین

احادیث باطلی را نقل کرده ۵و احادیثی که بدان منفرد باشد قابل قبول نیست 6.چون این روایاتِ منفردی که
نقل کرده در آن ایراد وجود دارد 7.گاهی هم از اهل کتاب (یهود و نصاری) چیزهایی روایات میکرد 8.علیای
حال اگر احادیثی که نقل کرده منفرد
حدیثش حسن میباشد.

9

نباشد و همچنین در حدیث تصریح به سماع (شنیدن) کرده باشد،

۱0

د) «عبید بن عمیر» نزد همة ائمه ثقه و مورد اعتماد است ۱۱البته برخی گمان کردن که او در عهد پیامبر به
دنیا آمده ۱2در حالی که صحابی بودنش ثابت نشده ۱3بلکه در زمرة بزرگان تابعی قلمداد شده ۱4و ائمه نیز بر

 - 1طبقات المدلسين ،ابن حجر ،ص  51رقم  ،125ط ،1 :مكتبة المنار1403 ،هـ « :صاحب المغازي صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن
شر منهم وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما »
 - 2سؤاالت السلمي للدارقطني ،ص  282رقم  ، 380ط1427 ،1 :هـ  « :اختلف األئمة فيه »...
 - 3ميزان االعتدال في نقد الرجال ،الذهبي ،ج  ،3ص  « :469وثقه غير واحد ،ووهاه آخرون ،وهو صالح الحديث  ...إال ما قد حشا في السيرة من األشياء
المنكرة المنقطعة واالشعار المكذوبة »
 - 4تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي ،ج ،2ص  ،22ط ،1 :دار الغرب اإلسالمي2002 ،م « :قال أبو عبد اهلل :قدم محمد بن إسحاق إلى بغداد ،فكان ال يبالي عمن
يحكي»
 - 5منبع قبل« :قال محمد بن عبداهلل بن نمير ... :أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة»
 - 6منبع قبل « :قال أيوب بن إسحاق بن سافرى  :سألت أحمد بن حنبل  ،فقلت  :يا أبا عبد اهلل ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله ؟ قال  :ال »
 - 7ميزان االعتدال في نقد الرجال ،الذهبي ،ج  ،3ص  ...« :475وما انفرد به ففيه نكارة»
 - 8منبع قبل ،ج  ،3ص 470؛ الضعفاء الكبير للعقيلي ،ج  ،4ص  23رقم  « :1578قال يحيى :والعجب رجل يحدث عن أهل الكتاب».
 - 9تهذيب التهذيب  -ابن حجر  ،ج  ،9ص  « :46قال محمد بن يحيى :هو حسن الحديث عنده غرائب »
 - 10سلسلة األحاديث الصحيحة – آلباني ،ج  ،6ص  ،393ط ،1 :المعارف1416 ،هـ « :محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة  -وهو
حسن الحديث إذا صرح بالتحديث»
 - 11تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص  377رقم  « :4385مجمع على ثقته »
 - 12نگاه :مقدمه صحيح مسلم ،ج  ،1ص  « :34وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم »
 - 13تخريج أحاديث الظالل  -علوي السقاف ،ص  ، 518ط ،2 :دار الهجرة1416 ،هـ « :وعبيد؛ لم تثبت له صحبة  »...همچنين بنگريد به [ :سلسلة األحاديث
الضعيفة ،آلباني ،ج  ،10ص ]455
 - 14االستيعاب في معرفة األصحاب – ابن عبدالبر ،ج  ،3ص  ،1018چاپ اول ،دارالجيل1992 ،م
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تابعی بودنش تصریح نمودهاند ۱.و حدیثِ مذکور نیز که ابن اسحاق از عبید بن عمیر در باب تصمیم خودکشی
پیامبر نقل کرده بصورت مرسل میباشد 2.و حدیث او نیز از پیامبر« مرسل» است 3بخصوص اینکه غالب
چیزهایی که از عبید بن عمیر روایت شده به عنوان قصص بوده و آن اندازه که قصص از او نشر شده فتاوای احکام
از او نقل نشده است 4.و دور از ذهن نیست زیرا گفته شده اولین قصهگو در زمان خالفت عمر بن خطاب
در شهر مکه بوده است ۵.و معموالً قصص و داستانها با شرح و بسط توسط قصهگو حکایت میشود 6از این
رو ممکن است عبید بن عمیر اصل حدیث نزول اولین وحی بر پیامبر را که نقل کرده توضیحاتی را نیز بر آن
افزوده باشد که از دیگران اخذ کرده باشد و یا کسانی که از او نقل کردند بر حدیث افزوده باشند.
ثانیاً منکر بودن متن :روایت عبید بن عمیر مدلول آن است که وقوع وحی در خواب بوده بر خالف حدیث سیده
عایشه که در حالت بیداری و هوشیاری بوده است 7و حدیث صحیح از سیده عایشه 8بر این داللت
دارد که جبرئیل برای اولین بار در غار حراء بر پیامبر در بیداری نازل شده و به آنحضرت فرموده:
بخوان!
روایت چهارم :امام ابیهقی( م 4۵8هـ) در «دالئل النبوة»

9

با اسنادش مینویسد« :أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ

قال :حدثنا أبو العباس حممد بن یعقوب قال :حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال :حدثنا یونس بن بكري ،عن ابن إسحاق قال :حدثني عبد
امللك بن عبد اهلل بن أيب سفیان بن العالء بن جاریة الثقفي ،وكان واعیة ،عن بعض أهل العلم أن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم حنی

 - 1معرفة الثقات،العجلي ،ج  ،2ص  118رقم  ،1185ط ،1 :مكتبة الدار1405 ،هـ ؛ الثقات البن حبان ،ج  ،5ص  132رقم  ،4222ط ،1 :دائرة المعارف
العثمانية1973 ،م ؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة البن اثير ،ج  ،3ص  540رقم  ،3512ط ،1 :دار الكتب العلمية1415 ،هـ ؛ المعين في طبقات المحدثين
للذهبي ،ص  34رقم  ،219ط ،1 :دار الفرقان1404 ،هـ ؛ سير أعالم النبالء للذهبي ،ج  ،4ص 157؛ فتح الباري ،ج  ،2ص 82
2

 فتح الباري – ابن حجر ،ج  ،8ص  « :718عند بن إسحاق من مرسل عبيد بن عمير » ،همچنين بنگريد به [ :الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج،السيوطي ،ج  ،1ص  ،188ط ،1 :دار ابن عفان1416 ،هـ]

 - 3مراسيل أبي داود  ،ص  81ح  ،20ط ،1 :الرسالة1408 ،هـ ؛ جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،صالح الدين العالئي ،ص  234رقم  ،497ط ،2 :عالم
الكتب 1407 ،هـ ؛ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل البن العراقي ،ص  ،221ط :مكتبة الرشد ،الرياض [بي تا] ،براي نمونههاي احاديث مرسل عبيد
بن عمير بنگريد به [ :اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء  -نبيل جرار ،ج  ،7صص  ،447 - 446ط ،1 :أضواء السلف1428 ،هـ ؛ سلسلة األحاديث
الضعيفة ،آلباني ،ج  ،6ص ]548
 - 4إكمال تهذيب الكمال ،عالء الدين مغلطاي ،ج  ،9ص 97
 - 5القصاص والمذكرين ،ابن الجوزي ،صص  178و  ،229ط ،2 :المكتب اإلسالمي1409 ،هـ « :أول من قص عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب » و
« عبيد بن عمير كان قاص أهل مكة »
 - 6تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي ،ص  ، 2201ط ،2 :المكتب اإلسالمي1974 ،م
 -7فتح الباري – ابن حجر ،ج  ،12ص  « :357رواية عبيد بن عمير إنما ذكرها عن منام تقدم بخالف حديث عائشة فإنه كان في اليقظة»
 - 8نگا :صحيح البخاري ،ج  ،1ص  7ح 3؛ صحيح مسلم ،ج  ،1ص  139ح ... « :160جاءه الحق وهو في غار حراء ،فجاءه الملك فقال :اقرأ ،قال :ما أنا
بقارئ»...
 - 9دالئل النبوة للبيهقي ،ج  ،2صص 149 – 146؛ همچنين بنگريد به [ :الخصائص الكبرى – السيوطي ،ج ،1صص  ،160 – 159ط :دار الكتب العلمية،
بيروت]
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أراد اهلل عز وجل كرامته وابتدأه  ...فقال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم " :فجاءين ،وأنا نائم ،فقال :اقرأ .فقلت :ما أقرأ؟ فغتني حتى
ظننت أنه املوت ،ثم كشفه عني ،فقال :اقرأ :فقلت :وما أقرأ؟ فعاد يل بمثل ذلك ،ثم قال :اقرأ .فقلت :وما أقرأ وما أقوهلا إال تنجیا أن
یعود يل بمثل الذي صنع ،فقال{ :اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان
ما مل یعلم} (العلق )2 :ثم انتهى ،فانرصف عني وهببت من نومي فكأنام صور يف قلبي كتابا ،ومل یكن يف خلق اهلل عز وجل أحد أبغض
إيل من شاعر أو جمنون فكنت ال أطیق أنظر إلیهام ،فقلت :إن األبعد یعني نفسه لشاعر أو جمنون  ,ثم قلت :ال حتدث عني قریش هبذا
أبدا ،ألعمدن إىل حالق من اجلبل فألطرحن نفيس منه فألقتلنها فألسرتحين ،فخرجت ما أرید غري ذلك فبینا أنا عامد لذلك إذ سمعت

منادیا ینادي من السامء یقول :یا حممد أنت رسول اهلل وأنا جربیل»...
پاسخ:
این حدیث سنداً و متناً «ضعیف و منکر» است .و متن آن شبیه روایات منکر دیگری است که قبالً بررسی کردیم
لذا در اینجا صرفاً به بررسی سندی آن میپردازیم و از نقد متن -بجز بیان یک نکته در پایان آن اجتناب -میکنیم:
الف) ضعف سند :در اسناد این حدیث «یونس بن بکیر» و «عبد الملک بن عبد اهلل بن أبی سفیان بن العالء بن جاریه
الثقفی» و «راوی مُبَهم» وجود دارد.
الف) «یونس بن بکیر» ،ائمه دربارة او اختالف دارند ،برخی او را توثیق کردن و برخی دیگر او را مورد اعتماد
نمیدانند که در این حالت «مختلف فیه» ۱است و میتوان گفت او «حسن الحدیث» 2است مادام که روایتهایش
مُنفرد نباشد و دارای متابع باشد 3.البته برخی از ائمه تصریح کردن که یونس بن بکیر سخنان ابن اسحاق را
میگرفته و با احادیث وصل مینمود 4.علیای حال حدیث مذکور از طریق یونس بن بکیر جزو احادیث منکر او
تلقی میشود.

۵
6

ب) «عبدالملک بن عبد اهلل بن أبی سفیان بن العالء بن جاریه الثقفی» ،بخاری (م2۵6هـ) در کتاب «تاریخ الکبیر»

در بیوگرافی این راوی جرح و یا تعدیلی ذکر نکرده جز اینکه از قول ابن اسحاق صاحب سیره نقل نموده که

گفته« :كان واعیة ،جالس العلامء» یعنی« :حافظ و همنشین علما بوده است ».و ابوحاتم(م277هـ) در «الجرح

والتعدیل» 7جرح و یا تعدیلی را برایش نیاورده است .و ابن حبان (م3۵4هـ) او را در کتاب «الثقات» در زمرة

 - 1فتح الباري – ابن حجر ،ج  ،1ص  « :459يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي مختلف فيه »...
 - 2ميزان االعتدال في نقد الرجال – الذهبي ،ج  ،4ص 478
 - 3نگا :تمام المنة في التعليق على فقه السنة – آلباني ،ص 202
 - 4تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،32ص « :497أبي داود... :يأخذ كالم ابن إسحاق فيوصله باألحاديث»
 - 5علماء به موارد متعددي از احاديث منكر يونس بن بكير تصريح كردند كه چون داراي شواهد و متابع نبوده حكم به ضعف آن دادهاند .بطور نمونه بنگريد
به [ :الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ،ج  ،8ص ]525
 - 6التاريخ الكبير ،ج  ،5ص 421
 - 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ،ج  ،5ص  354رقم  ،1678ط ،1 :دائرة المعارف العثمانية1271 ،هـ
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تابعین ذکر نموده که از عثمان بن عفان روایت نموده و اهل حجاز نیز از او روایت کردهاند ۱.البته ابن حبان
در توثیق راویان مجهول به تساهل مشهور است 2.و عالوه برآن ،روایت «عبدالملک بن عبداهلل الثقفی» از سیدنا
عثمان بن عفان بسیار بعید است چراکه عثمان در سال 3۵هـ ،به شهادت رسیده در حالی که علما راوی
مذکور را که روایتش از عمویش «عمرو بن أبی سفیان الثقفی» جزو طبقه دوم (وسط) تابعین 3بوده ثبت کردند
که این راوی نیز از عمر بن خطاب ،ابوموسی اشعری ،ابن عمر و ابوهریره روایت نموده

4

و کسانی هم که از او روایت کردن در طبقة بسیار پایین از تابعین هستند ۵که بطور قطع حدیث آنان از عثمان بن
عفان منقطع میباشد.
ج) «بعض أهل العلم» ،این عبارت در سندِ روایت دلیل بر «مُبَهم» 6بودن راوی است و حدیث مبهم ،غیر قابل
پذیرش است .و علت مردود شدن روایت مُبَهم ،همان جهالت ذاتی راوی است ،زیرا کسی که نامش مبهم و پنهان
باشد ،ذاتش نیز مخفی است و از بابِ اولی عدالتش نیز پنهان خواهد بود ،از این رو روایت چنین فردی مردود
است 7.و بنابر دیدگاه اصح ،حتی اگر فرد مبهم در سند توسط راوی توثیق هم شده باشد باز دلیل بر مقبول بودن
 - 1الثقات البن حبان ،ج  ،5ص  116رقم  « :4121عبد الملك بن عبد اهلل بن أبي سفيان الثقفي حليف بنى زهرة يروي عن عثمان بن عفان روى عنه أهل
الحجاز»
 - 2سلسلة األحاديث الضعيفة – آلباني ،ج  ،6ص  « :166هو معروف به من التساهل في التوثيق» ،امام سخاوي ابن حبان را در تساهل قريب حاكم نيشابوري
دانسته است « :ابن حبان يداني الحاكم في التساهل» [فتح المغيث بشرح الفية الحديث – السخاوي ،ج  ،1ص  ،55ط ،1:مكتبة السنة1424 ،هـ] و حال
اينكه حاكم نيشابوري در تصحيح احاديث بين علماء به تساهل مشهور است «:والحاكم متساهل في التصحيح معروف عند العلماء»[ المجموع شرح المهذب
– النووي ،ج  ،4ص  ،] 546حافظ ابن حجر در مقدمه «لسان الميزان» ميگويد « :هذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه
كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خالفه .وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه فإنه يذكر خلقا ممن ينص
عليهم أبو حاتم ،وَغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان :أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله
باقية عند غيره ،».يعني « :اين ديدگاه كه ابن حبان به آن رفته اگر مردي هنگامي كه مجهول العين بودنش منتفي شود عادل(ثقه) است مگر اينكه جرح او
مشخص گردد ،ديدگاه عجيبي است و جمهور در اين مسأله با وي مخالف هستند .و اين روشي كه ابن حبان كتاب الثقات را تأليف كرده و راوياني را كه
ابوحاتم و ديگران بر مجهول بودنشان نص نمودهاند ،در آن آورده كه گويا نزد ابن حبان ،مجهول العين بودن با روايت يك نفر از او مشهور ميشود و اين
ديدگاه استادش ابن خزيمه هم است البته مجهول الحال بودن اين راوي نزد ديگران باقيست [».لسان الميزان – ابن حجر ،ج  ،1ص  ،208ط ،1 :دار
البشائر اإلسالمية2002 ،م]
 - 3نگا :سلسلة األحاديث الضعيفة – آلباني ،ج ،14ص 94
 - 4تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج  ،8ص  41رقم 66
 - 5كساني كه از عمرو بن ابي سفيان ثقفي حديث روايت كردن عبارتند از« :حجاج بن فرافصة»  -طبقه ششم از تابعين -و « عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبى
حسين » -طبقه ششم از صغار تابعين -و «محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري»  -طبقه چهارم از وسط تابعين -و «هشام بن سعد» -طبقه هفتم از اتباع
تابعين -و « عبد الملك بن عبد اهلل بن أبى سفيان بن أسيد بن جارية الثقفى» [تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،22ص  ،45ط ،1 :الرسالة،
1400هـ]
6

 «مُبَهم» عبارتست از « :من لم يصرح باسمه في الحديث » ؛ كسي كه در [سلسله اسنادِ ]حديث به نام و نشان وي تصريح نشده باشد [.تيسير مصطلحالحديث  -محمود الطحان ،ص  ،]151و ابهام در اصل اسناد مانند اينكه گفته شود« :أخبرني رجل أو شيخ أو فالن أو بعضهم» [فتح المغيث بشرح الفية
الحديث -السخاوي ،ج  ،4ص ]298

 - 7فتح المغيث بشرح الفية الحديث -السخاوي ،ج  ،4ص 298؛ تيسير مصطلح الحديث – محمود الطحان ،ص 151
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او نیست زیرا ممکن است وی از دیدگاه دیگران ،فردی بی اعتبار و غیرمعتمد باشد ۱.عالوه بر مبهم بودن این
حدیث مذکور ،از جهت اتصال نیز ایراد دارد چرا که راوی مبهم تصریح نکرده حدیث را از چه کسی نقل نموده
بلکه مستقیم به نقل حادثه پرداخته است که قطعاً منقطع هم است زیرا قبالً بیان کردیم که «عبدالملک بن عبداهلل
الثقفی» جزو طبقات بسیار پایین تابعین است و معلوم نیست این حدیث را که از «بعض اهل العلم» نقل کرده تابعین
بوده یا صحابی(؟!) لذا سند این حدیث از این لحاظ نیز منقطع میباشد .و حدیث منقطع ،به اتفاق علما یکی از
انواع حدیث ضعیف است 2.و بر ضعف آن علما اتفاق نمودهاند ،زیرا یکی از شروط پذیرش حدیث صحیح که
اتصال سند آن است ساقط شده و همچنین راوی محذوف نیز مجهول الحال است.

3

ب) ضعف متن :قبالً دربارة ایرادهای وارد بر متن این حدیث توضیحاتی ارائه دادیم لیکن در اینجا افزون بر آن
یک نکته را برای روشنی موضوع بیان میکنیم و آن اینکه :ابن هشام 4این روایت را در اختصار سیره بدون آن
زیادة مُنکر آورده که مانند روایت قبلی یا حذف از جانب خودش بوده به علت بی اساس بودن آن عبارات مُنکر
و یا حذف از سوی استادش زیاد بکائی بوده است ۵.البته حافظ عراقی( م806هـ) احتمال داده این حدیث به
علت مخالفت با روایت صحیح« ،شاذ» باشد 6و حدیثِ شاذ نیز جزو احادیث «مردود» است.

7

بطور قطع این

حدیث «منکر» است چرا که از جهت سند هم معیوب میباشد و کمترین سخن در بارة سند آن حکم به «منقطع»
بودن آن است ،لذا سند ضعیف است ،و چون مخالف روایات صحیح هم است پس طبق قواعد علوم الحدیث،
این روایت «منکر» میباشد.
ابن هشام صاحب سیره نبوی و عدم نقل حکایت اقدام خودکشی پیامبر

امام ابن هشام( م 2۱3هـ) در کتاب «سرية النبوية» از استادش «زیاد بن عبد اهلل البکائی» که شاگرد محمد بن
اسحاق بوده کتاب او را نقل کرده و سپس ابن هشام آن را به اختصار در آورده و بعضاً در آن دخل و تصرف
کرده است .ابن هشام در سیره مینویسد« :قال ابن إسحاق :وحدثني وهب بن كیسان قال :قال عبید :فكان رسول

 - 1فتح المغيث بشرح الفية الحديث -السخاوي ،ج  ،2ص 38
 - 2الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث  -ابن كثير ،ص 44
 - 3تيسير مصطلح الحديث – محمود الطحان ،ص  « :95المنقطع ضعيف بإجماع العلماء لفقده شرطا من شروط القبول ،وهو اتصال السند ،وللجهل بحال الراوي
المحذوف».
 - 4نگا :السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص 235 – 234؛ همچنين بنگريد به[ :شرف المصطفى – الخركُوشي ،ج  ،1ص  ،425ط ،1 :دار البشائر اإلسالمية،
مكة1424 ،هـ؛ الروض األنف – السهيلي ،ج  ،2ص ]379
 - 5توضيحات و داليل آن در ادامه بيان خواهد شد – ان شاء اهلل تعالي.
 - 6طرح التثريب في شرح التقريب ،4 ،ص  « :184وتكون هذه الرواية شاذة لمخالفتها للرواية الصحيحة»...
7

 تيسير مصطلح الحديث – محمود الطحان ،ص  ،124ط ،10 :المعارف1425 ،هـ « :من المعلوم أن الشاذ حديث مردود» ،همچنين بنگريد به[ :الباعثالحثيث في اختصار علوم الحديث  -ابن كثير ،ص ]14
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اهلل صىل اهلل علیه وسلم » ...

۱

در این روایت که ابن هشام از ابن اسحاق روایت کرده ذکری از «تصمیم به

خودکشی» در آن نشده که ممکن است به دالیل زیر باشد:
 .۱ممکن است از سوی «زیاد بن عبداهلل بکائی» که وی شاگرد مستقیم ابن اسحاق بوده و ابن هشام نیز از
طریق او بدون واسطه نقل کرده است این مطلب نیامده باشد و زیاد بکائی راستگوست و در روایات
مغازی مثبت است بخصوص روایتش از ابن اسحاق و در غیر او ضعیف است 2.و دلیل آن این بوده که
ابن اسحاق دو بار کتاب مغازی را بر زیاد بکائی امالء نموده 3بنابراین روایت او از ابن اسحاق در باب
مغازی مورد اعتماد است و در غیر آن ضعیف میباشد 4.نتیجتاً زیاد بکائی در آن روایت دخل و تصرف
کرده و آن عبارت اقدام «به خودکشی» را حذف نموده و تصرف در روایات مغازی ابن اسحاق توسط
زیاد بکائی را ابن هشام بدان تصریح نموده آنگاه که میگوید« :بکائی بخشی از روایتش را برای ما بیان
نداشته است».

۵

البته این احتمال با ایراد هم مواجه است زیرا حافظ ابن عساکر( م ۱۵7۱هـ) در

تاریخش 6با اسناد« :أنبأنا أبو القاسم عيل بن أمحد بن حممد بن بیان ثم أخربنا أبو الربكات بن املبارك أخربنا
أمحد بن احلسن بن خريون قاال أخربنا أبو القاسم بن برشان أخربنا حممد بن أمحد بن احلسن أنا حممد بن
عثامن بن أيب شیبة نا املنجاب أنا إبراهیم بن یوسف نا زیاد عن حممد بن إسحاق حدثني وهب بن كیسان
موىل آل الزبري قال سمعت عبد اهلل بن الزبري وهو یقول لعبید بن عمري بن قتادة اللیثي حدثنا یا عبید كیف
كان بدو ما ابتدئ به رسول اهلل (صىل اهلل علیه وسلم) من النبوة حنی جاءه جربیل قال عبید وأنا حارض
حلدیث عبد اهلل بن الزبري ومن عنده من الناس قال  »...این روایت را از طریق «زیاد بکائی» از «محمد بن
اسحاق» روایت کرده که لفظ حدیث تقریباً همانی است که ابن هشام در سیره با همان سند از عبید بن
عمیر بصورت مرسل نقل کرده است ،که این احتمال هم وجود دارد که آن عبارت «تصمیم به خودکشی
پیامبر »از طریق زیاد بکائی برای ابن هشام نقل شده و یا ممکن است خود بکائی برای ابن هشام نقل
نکرده باشد همانطور که قبالً دلیل آن از خود ابن هشام بیان شد .البته در اینجا دو نکته قابل توجه است
که بیان آن خالی از لطف نیست؛ اوالً حافظ ابن کثیر( م 774هـ) در «البداية و النهاية» دقیقاً همان
روایت ابن عساکر را با این سند «قال ابن إسحاق :وحدثني وهب بن كیسان موىل آل الزبري قال :سمعت
 - 1السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1صص 237 - 236
 - 2نگا :تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص  220رقم  « :2085صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين »...
 - 3تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج  ،3ص  ...« :376ألنه أملى عليه إمالء مرتين »...

 - 4تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،9ص  « :487قال أبو داود  :سمعت يحيى بن معين يقول  :زياد البكائى فى ابن إسحاق ثقة ،كأنه يضعفه
فى غيره » .
 - 5السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص  ... « :4وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته »
 - 6تاريخ دمشق ،ج  ،63صص 12 - 11
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عبد اهلل بن الزبري وهو یقول لعبید بن عمري بن قتادة اللیثي :حدثنا یا عبید ۱» ...نقل کرده که در آن
حرفی از اقدام به خودکشی پیامبر ذکر نشده و این لفظ همان طریق ابن عساکر است .ثانیاً محمد بن
عثمان بن ابی شیبه گوید« :برای یحیی بن معین روایت منجاب از ابراهیم بن یوسف از زیاد مغازی را نقل
کردم ،او گفت :زیاد [بکائی] ضعیف است 2».باتوجه به این دیدگاه ،روایت منقول در تاریخ ابن عساکر
ضعیف میباشد زیرا امام یحیی بن معین خاصتاً آن را با وجود زیاد بکائی در اسنادش تضعیف نموده
است که البته خود یحیی بن معین در جایی دیگر زیاد بکائی از ابن اسحاق در مغازی را توثیق کرده است
که در جمع اینها میتوان گفت که درست است یحیی بن معین زیاد بکائی را از ابن اسحاق مورد اعتماد
دانسته لیکن این خاصِ روایات مربوط به مغازی از اوست 3و در سایر موارد وی را تضعیف نموده 4و
حدیثی که در رابطه با نزول وحی و ابتدای مبعث پیامبر میباشد ربطی به مغازی ندارد و لذا سخن
یحیی بن معین کامالً درست است و زیاد بکائی در آن روایت ضعیف است .قابل ذکر است که روایت
مذکور از طریقی دیگر غیر از طریق زیاد بکائی نیز نقل شده که امام ابوبکرآجری( م360هـ) در
کتاب «الرشيعة» با اسنادش ۵آورده « :أبو بكر بن أيب داود قال :حدثنا حممد بن عباد قال :حدثنا بكر بن
سلیامن ،عن حممد بن إسحاق قال :حدثني وهب بن كیسان موىل الزبري قال :سمعت عبد اهلل بن الزبري،
یقول لعبید بن عمري :حدثنا یا عبید  »...عبارت اقدام به خودکشی پیامبر در آن نیامده است .فتأمل!
 .2ابن هشام آن روایت مذکور را در اختصار سیره حذف کرده است .او در مقدمه کتابش و در بیان شیوه و
روش خود در تهذیب و اختصارش بر سیره ابن اسحاق میگوید« :در این مقام پارهای از مباحث را که
ابن اسحاق در این کتاب آورده و در آثار پیامبر و آیات قرآن نمیتوان نشانی و دلیلی از آن به دست
آورد نیاوردهام ،و نیز هر آن مطلبی که نمیتوان ذکر آن را در این کتاب موجّه دانست و یا تفسیر و دلیلی
بر مباحث آن در دست داشت .تا بدین ترتیب توانسته باشم ،چنانکه پیش از این اشارت شد ،شرط اختصار
را به جای آورم .همچنین اشعاری را نیز که خبرگان شعر و ادب از آنها اظهار ناآگاهی کردهاند و نیز
پارهای از مباحث را که سخن گفتن در آن باره زشت مینماید و یا برای برخی از مردم ناخوشایند است

 - 1البداية والنهاية – ابن كثير ،ج  ،3ص 118
 - 2تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،9ص  « :488قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة  :ذكرت ليحيى بن معين رواية منجاب ،عن إبراهيم بن
يوسف ،عن زياد المغازي ،فقال :كان زياد ضعيفا».
 - 3الكاشف للذهبي ،ج ،1ص  411رقم « :1696قال بن معين ال بأس به في المغازي خاصة »
 - 4نگا :سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ،ص  484رقم  « :867سئل يحيى وأنا أسمع عن زياد البكائي ،فقال :ليس به بأس في المغازي  ،قلت
ليحيى :فما روى غير المغازي؟ قال :ال يرغبون في حديثه» ،يعني« :از يحيي بن معين سوال شد از زياد بكائي و من (ابن جنيد) داشتم ميشنيدم ،يحيي
جواب داد :در مغازي [روايتش] اشكالي ندارد .من به يحيي گفتم :اگر از غير مغازي باشد چه؟ گفت :در حديثش رغبتي ندارند».
 - 5الشريعة لآلجري ،ج  ،3ص  1438ح  ،971ط ،2 :دارالوطن1420 ،هـ
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حذف کرده ام ۱» .همانطور که مالحظه میشود ابن هشام برخی از سخنان از کتاب ابن اسحاق را به
علت بی اساس بودن حذف کرده است و بعید نیست که آن روایت اقدام به خودکشی پیامبر را نیز به
جهت بی اساس بودن و فاقد تفسیرپذیری و تعارض با عصمت پیامبر نقل نکرده باشد .از این رو
تضعیف روایت نیز از سوی ابن هشام ثابت میشود.

2

اضطراب در روایت از طریق محمد بن اسحاق صاحب سیره
یکی دیگر از دالیل ضعف حدیث «اقدام به خودکشی پیامبر »از طریق ابن اسحاق ،اضطراب 3در روایت
آن است که در ذیل به بیان آن میپردازیم:
چهار نفر 4از راویانِ کتاب سیره ابن اسحاق ،این حدیث را از خود او نقل کردن که عبارتند از:
 .۱سلمه بن الفضل
 .2یونس بن بکیر
 .3زیاد بن عبداهلل بکائی
 .4بکر بن سلیمان
تفصیل :در روایت از طریق «سلمه» و «یونس بن بکیر»که به ترتیب امام طبری و امام بیهقی نقل کردن
آن عبارتِ منکرِ اقدام به خودکشی ذکر شده ،در حالیکه در روایت از طریق «بکر بن سلیمان» که امام
ابوبکرآجری نقل نموده ذکری از آن حادثه به میان نیامده و همچنین روایت از طریق «زیاد بکائی» گاهی آن
عبارتِ منکر آمده و گاهی هم نیامده به این صورت که از طریق امام ابن هشام آن جملة منکر نقل نشده لیکن
از طریق امام ابن عساکر آن جمله آمده است و حافظ ابن کثیر نیز آن روایت را در تاریخش آورده بدون
ذکری از آن حادثه منکر ،که این نشان از مضطرب بودن این روایت از طریق ابن اسحاق میباشد ،و حدیثی که
مضطرب باشد نزد علماء ،ضعیف است ۵.زیرا وجود خود اضطراب بیانگر عدم ضبط و اتقان راویان آن است.

6

 - 1السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص  « :4وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب ،مما ليس لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فيه ذكر ،وال نزل
فيه من القرآن شيء ،وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ،وال تفسيرا له ،وال شاهدا عليه ،لما ذكرت من االختصار ،وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم
بالشعر يعرفها ،وأشياء بعضها يشنع الحديث به ،وبعض يسوء بعض الناس ذكره»...
 - 2نگا :سلسلة األحاديث الضعيفة – آلباني ،ج  ،10ص 456
 - 3حديث «مضطرب» ،عبارت است از «ما روي علي اوجه مختلفة متساوية في القوة»؛ حديثي كه بصورتهاي مختلف و متفاوت و بدون ترجيح يكي از آن
طريقها بر ديگري ،روايت شده باشد[ .تيسير مصطلح الحديث – محمود الطحان ،ص ]141
 - 4در صفحات قبل ،روايات اين چهار نفر را نقل كرديم.
 - 5تدريب الراوي – السيوطي ،ج  ،1ص 308؛ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ،أبوشُهبة ،ص ،310ط :دار الفكر العربي [بي تا]؛ مصطلح الحديث البن
العثيمن ،ص  ،17ط ،1 :القاهرة1415 ،هـ
 - 6نگا :مصطلح الحديث -محمد صالح العثيمين ،ص 17؛ تيسير مصطلح الحديث – محمود الطحان ،ص 143
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نهی از خودکشی در قرآن و سنت

خودکشی در اسالم حرام شرعی است و در قرآن کریم خداوند متعال فرمودهَ [ :و ال تلقوا بِ َأیدیكم إِ َىل التَّهلكَة]

[والَ تَقتلوا َأنف َسكم]
یعنی« :و خود را با دست خود به هالکت میافکنید ».و همچنین خداوند تعالی میفرمایدَ :

۱
2

یعنی« :و خودتان را مکشید».
احادیث در باب تحریم و توبیخ خودکشی بسیار است 3لیکن در اینجا به یک مورد پسنده میکنیم ،از پیامبر

روایت است که فرموده« :من تردى من جبل فقتل نفسه فهو یرتدى يف نار جهنم خالدا خملدا فیها أبدا» 4یعنی:

«هرکس خود را از باالی کوه پایین بیاندازد و در نتیجه کشته شود ،پس او خود را برای همیشه در آتش جهنم
انداخته است».
نتیجه پایانی :این روایت از طریق زُهری بصورت مرسل آمده و نقل آن در صحیح بخاری بصورت تعلیق ذکر
شده بویژه که خود امام بخاری در شش جای دیگر از کتاب صحیحش حدیث "بدء الوحی" از سیده
عایشه را نقل کرده و در هیچ یک از آن موارد ذکری از اقدام به خودکشی پیامبر نیامده که این دلیل بر
ضعف آن روایت از جانب امام بخاری میباشد .و روایت از طریق عبید بن عمیر –تابعی -بصورت مرسل آمده
که ابن اسحاق صاحب سیره ،آن را نقل کرده که ضعیف است .و از طریقهای دیگر نیز نقل شده که اسناد همگی
آنها دروغ و جعلی میباشند و همچنین متن این روایات منکر و مخالف با احادیث صحیح است و با عصمت
پیامبر که بر اساس اصول متقن نزد مسلمانان ثابت شده ،در تعارض آشکار میباشد .فاهلل المستعان!
نیهیلیسم (هیچگرایی) ،گرایش به خودکشی و بیان یک واقعیت
لفظ نیهیل ) (NIHILریشه التینی دارد ،که به معنی «هیچ» است .در کتابهای لغت فرانسه )( GRANDE LAROUSSE

مرادف این کلمه به زبان فرانسه ،کلمه ) (rienو مرادف انگلیسی آن ) (nothingاست .بنابراین ،نیهیلیسم -که در
اصطالح فارسی میتوان آن را «نه گرایی»« ،نیستگرایی» یا «هیچگرایی» و «بیگرایشی» نام نهاد -روشی است
که موضوعات تحمیل شده بر اندیشههای بشری را به نوعی نفی میکند ،این نفی ،هم از جهات فلسفی؛ یعنی
چراییها و چگونگیهای «معتبر شناخته شده» و هم از جنبههای اجتماعی و شامل قراردادهای تحمیلی دست و پا
گیر است ،که اساساً نیهیلیسم آن را مطرود میشمارد ۵.نیهیلیسم ،فلسفة نفی ،ردّ یا انکار بعضی یا تمامی جوانب

 - 1بقره 195 /
 - 2نساء 29 /
 - 3الخالصة في أحكام االنتحار -علي بن نايف الشحود ،ص  ،11ط2011 ،1 :م« :وقد توافرت األخبار في النهي عن قتل اإلنسان نفسه والوعيد عليه»
 - 4صحيح مسلم ،ج  ،1ص  103ح 109
 - 5غفوري ،علي ،ياداشت هايي درباره نيهيليسم ،علي غفوري ،انتشارات فرهنگ اسالمي ،ص37
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اندیشه یا حیات است .برای مثال ،نیهیلیسم (نیستانگاری) اخالقی هر امکانی را برای توجیه یا سنجش احکام
اخالقی رد میکند.

۱

از جمله طرفداران پوچ گرایی در غرب که موافق خودکشی بودند و حتی گاهی به فکر کردن دربارة آن سفارش
هم کردند ،آقایان نیچه 2و آلبر کامو 3هستند .نیچه معتقد است« :فکر خودکشی آرامبخشی قوی است ،با آن
میتوان بسی شبهای بد را بخوبی گذراند».

4

همچنین نیچه در کتاب "غروب بتها" در توجیه خودکشی

مینویسد« :زاده شدن هیچ کس دست خود او نیست .اما این خطا را که گاهی به راستی خطاست ،جبران میتوان
کرد .شرّ خود را کم کردن بهترین کاری است که میشود کرد و با این کار کم و بیش سزاوار زیستن میتوان
شد۵».آلبر کامو معتقد است که« :تنها یک مسألة فلسفی واقعاً جدی وجود دارد و آن هم خودکشی است 6».در
میان نویسندگان مشهور ایرانی معاصر نیز که در آثار ادبی آنها نیهیلیسم آشکار است؛ آقای "صادق هدایت" و
خانم "فروغ فرخزاد" را میتوان نام برد .کتاب بوف کور ،مهمترین اثری است که از آقای صادق هدایت انتشار
یافته است ...در این کتاب است که او تمام دردهای بشری خود را بروز میدهد .و نیستانگاری خود را توجیه
میکند 7.صادق دو بار دست به خودکشی زد ،خودکشی اول او که به حادثة رود «مارن» شهرت پیدا کرده مربوط
به زمانی است که هنوز در مراحل آغازین کار نویسندگیاش بوده  ...بعد از این حادثه است که داستان زنده بگور
را مینویسد 8.برخی حادثة رود مارن را مصادف دانستند به اینکه در این زمان صادق یک سرگرمی و دل بستگی
عاطفی هم داشته است 9.عیسی هدایت برادر صادق ضمن تأیید این نظر دربارة آن دختر و کل ماجرا چنین گفته
است« :هم زمان با اقدام به خودکشی در رود «مارن» صادق هدایت در پاریس با دختری دوست شده بود .رفت و
آمد خانوادگی هم پیدا کرده و من هم (عیسی هدایت) از این آمیزش او خبر شده بودم و مطالبی برای تهران نوشته
بودم ۱0».خود صادق هدایت در نامه ای که برای برادرش نوشته این اقدام به خودکشی ناموفق را یک دیوانگی
دانسته که به خیر گذشته است ۱۱.برادرش محمود هدایت گفته است که صادق از همان دوران نوجوانی گرایش
 - 1نيهيليسم ،دانلداي كراسبي ،ترجمه :محمود لطفي ،مجله نامه فرهنگ ،زمستان  ،1383شماره  / 54ص 107
- Friedrich Wilhelm Nietzsche

2

- Albert Camus

3

 - 4فراسوي نيك و بد ،فردريك نيچه ،ترجمه :داريوش آشوري ،انتشارات خوارزمي ،تهران ،چاپ سوم ،1375،ص 127
 - 5غروب بت ها (فلسفيدن با پتك) ،فردريك نيچه ،ترجمه :داريوش آشوري ،انتشارات آگه ،چاپ اول ،1381،ص 133
 - 6افسانه سيزيف ،آلبركامو ،مترجمان :علي صدوقي ،محمد علي سپانلو ،نشر دنياي نو ،تهران ،چاپ اول ،1382 ،ص 49
 - 7خودكشي صادق هدايت ،اسماعيل جمشيدي ،انتشارات زرين ،چاپ دوم ،1376 ،ص 315
 - 8منبع قبل ،ص 49
 - 9منبع قبل56 ،
 - 10منبع قبل.
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 منبع قبل ،ص « :65اقدام نخست صادق به خودكشي :در كارت پستالي كه در تاريخ سوم مه  1928از پاريس به تهران فرستاد ،براي برادرش محمودهدايت نوشت :يك ديوانگي كردم به خير گذشت».
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عجیبی به سوی مرگ از خود نشان میداد ،در مدرسه دست اندرکار یک روزنامه دیواری بود که –ندای اموات–
نام داشت .در بیست و پنج سالگی به قصد خودکشی خودش را به رود مارن انداخت و باالخره جزو معدود
نویسندگانی است که در نوشتههایش مرگ و خودکشی سهم عمدهای دارد ۱.سرانجام صادق هدایت در ۱9
فروردین سال ۱330شمسی در آپارتمان شماره  37در پاریس با گاز خودکشی کرد و به زندگیاش پایان داد.

2

تشریفات مذهبی برای کفن و دفن و شستشو همه به شیوة اسالمی انجام گرفت 3.و فقط حدود بیست سی نفر در
تشییع جنازة او شرکت داشتند 4.با وجود اینکه صادق هدایت را بعنوان یکی از اسالمستیزان ایرانی میشناسیم
لیکن بازهم این مسجد و اسالم است که او را بعد ازخودکشی پذیرفت ...روزی که مسعود فرزاد از این حادثه
شوم آگاه شد تصمیم گرفت مجلس یادبودی برپا کند .برای گرفتن سالن به هر انگلیسی فرهنگ دوست و هر
جامعه فرهنگی لندن که مراجعه میکند به این بهانه که صادق هدایت نویسندة کمونیست و چپ بوده از انجام
تقاضایش با عذرخواهی جواب رد میدهند .سرانجام رئیس کانون فرهنگی اسالمی لندن که پزشکی است ،گمنام
داوطلبانه به یاری فرزاد میآید و سالن و اثاثیة مسجدی را که به کانون فرهنگی اسالمی تعلق دارد در اختیار وی
قرار میدهد تا ایرانیان مقیم انگلیس مجلس یادبود مرگ نویسندهی ایرانی صادق هدایت را برگزار میکنند..

۵

خانم فروغ فرخزاد نیز ،دو یا سه بار دست به خودکشی زد که هربار ناموفق بوده است ،در مصاحبهای تصویری
که شبکه "بی بی سی فارسی" 6با آقای ابراهیم گلستانی 7در تاریخ  26بهمن  ۱39۵انجام داد ،برای اولین بار
ناگفته هایی از اقدام به خودکشی فرخزاد آشکار گردید .آقای ابراهیم گلستانی در پاسخ به این سؤال مجری که:
« چنین چیزی در فروغ نبود؟ تقاضای مرگ ».ابراهیم گلستانی بیان داشت« :دو سه مرتبه خواست خودکشی کند»...
مجری سؤال را اندکی بسط داد و باز پرسید« :گفتید فروغ چند دفعه قصد خودکشی کرد در آن سالهای آخر
وقتی با شما زندگی میکرد؟» آقای ابراهیم گلستانی در جواب گفت« :دو مرتبه من دیدم که  ...آره زیر آن
فشارهایی که  ...دو مرتبه ،یک مرتبهاش را من یادم است کامالً و آن هم این است که  ...نمیدانم چرا این کار
را کرده بود هیچ نمیدانم»...
مقصود از بیان این مطالب دربارة نیستانگاری و دیدگاه طرفداران این مکتب و بیان نمونههای مرتبط از این
جهت بود که برخی از اسالمستیزان با انتشار مطلبی دربارة خودکشی و قیاس پیامبر اسالم و صادق هدایت

 - 1منبع قبل ،ص 62
 - 2منبع قبل ،ص 105
 - 3منبع قبل ،ص 219
 - 4منبع قبل ،صص  221و 224
 - 5منبع قبل ،ص 33
- http://www.bbc.com/persian/iran-features-38975126
7
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چنان وانمود کردند به زعم خودشان که «صادق هدایت یکی از روشنفکران بزرگ تاریخ ایران بوده که از خرافات
دین خسته شده بوده است» که بیان کردیم که خودکشی در مکتب نیهیلیسم یک امر پسندیده تلقی شده است.
حال اینکه یک روشنفکر(!) مانند صادق خان جزو بزرگان تاریخ ایران معرفی شده از سوی طرفدارانش ،به ما
ربطی ندارد لیکن این سؤال مطرح است که چگونه روشنفکری مانند نیچه با تفکر نیهیلیسمی سرانجام سر از
تیمارستان در میآورد و شخصی مانند صادق هدایت چند بار دست به خودکشی میزند و در آخر نیز موفق میشود.
آنگاه آنان میشوند بزرگ تاریخ و الگوی یک عدهای! از آن طرف ما مسلمانان اگر الگوپذیری پیامبر اسالم

را بپذیریم میشویم خرافی و جهالتدوست؟!
تاریخ بر بزرگی محمد بن عبداهلل گواهی میدهد!
الف) آقای ویل دورانت گوید« :اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم ،باید بگوییم؛ محمد
از بزرگترین بزرگان تاریخ است».

۱

ب) آقای جان دیون پورت از اندیشمند اسکاتلندی آقای توماس کارالیل 2دربارة پیامبر اسالم نقل
کرده که گفته است« :این فرزند صحرا با قلبی عمیق و چشمانی سیاه و نافذ و با روح اجتماعی وسیع و پردامنهای،
همه نوع افکاری را با خود داشت غیر از جاهطلبی! چه روحی آرام و بزرگ! او از کسانی بود که جز با شور و
عشق و حرارت سروکاری ندارد و از کسانی که طبیعت آنها را مخلص و صمیمی قرار داشت؛ در حالی که دیگران
در طریق فرمولها (شعارهای) گمراه کننده و بدعتها سیر میکردند ،و با همان حال راضی و خرسند بودند .این
مرد نمیتوانست خودش را در آن شعارها بپیچد و محصور کند او فقط با روح خودش و با حقیقت اشیاء سروکار
داشت .رمز بزرگ هستی ،با همة دهشت و جبروت ،و با همة جالل و شکوه ،در نظر او روشن و آشکار میدرخشید!
هیچگونه بدعت و ضاللتی آن حقیقت غیر قابل وصف را نمیتوانست از او مکتوم و مستور بدارد ،و ندای همان
حقیقت بود که میگفت :من وجود دارم .آنچه را در این زمینه صداقت و واقعیت نامیدیم در حقیقت امری است
ملکوتی و جنبهای است الهی .کالم چنان مردی ،صدایی است مستقیم از قلب طبیعت .مردم باید به آن گوش دهند
و اگر به چنان کالمی گوش ندهند ،به هیچ صدایی نباید اعتماد کنند؛ زیرا همه چیز در برابر آن مانند باد است».

3

ج) خانم کارن آرمسترانگ میگوید« :اگر ما محمد را از همان دیدگاهی که چهرههای بزرگ تاریخی را
مینگریم ببینیم ،به راحتی به این باور خواهیم رسید که او بزرگترین نابغة طول تاریخ بشر بوده است».

4

 - 1تاريخ تمدن (عصر ايمان) ،ويل دورانت ،ترجمه احمد آرام و ديگران ،نشر :تهران ،اقبال ،1337 ،ج  ،4ص 222
2

- Thomas Carlyle

 - 3عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن ،جان ديون پورت ،ترجمه :سيد غالمرضا سعيدي ،انتشارات دارالتبليغ اسالمي ،قم ،چاپ سوم ،1348 ،صص - 75
76
 - 4محمد ،زندگي نامه پيامبر اسالم ،كارن آرمسترانگ ،ترجمه كيانوش حشمتي ،انتشارات حكمت ،تهران ،1383،ص 63
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ثالث ًا ۱عبارت «مل ينشب ورقة أن تويف» و «و فرتة الوحي» ،در واقع بنابر دیدگاه علما بر ترتیب زمانی داللت دارد.
حافظ ابن حجر( م 8۵2هــ) در «فتح الباری» مینویسد« :ممکن است که گفته شود :حرف «واو» در این
سخنش« :و فرتة الوحي» برای ترتیب نیست ،شاید راوی بعد از آن در امری از امور از ورقه مطلبی ثبت نکرده
است .و این داستان را در پایان امرش قرار داده به نسبت اطالعاتش نه نسبت به آنچه واقعیت بوده است».

2

در علم نحو ،حرف «واو» برای تتابع حوادث و ترتیب زمانی است 3و بر این اساس ،معنی جمله «ورقة أن تويف و

فرتة الوحي» ،یعنی« :ورقه وفات یافت و بعد از آن وحی به تأخیر افتاد ».اگر معنی جمله را آنگونه که جناب
معترض گمان کرده است ،با فوت ورقه انقطاع وحی صورت گرفته ،یعنی سبب انقطاع و تأخیر وحی فوت ورقه
است میبایست به جای «و فرتة الوحي» « ،ففرتة الوحي» بیاید که حرف «فــ» سـببی است 4و در این حالت شاید
سخن جناب معترض تصدیق میشد ۵لیکن جمله اینگونه نـیامده است بلکه با «واو» آمده است.
رابعاً تأخیر وحی آنطور که جناب معترض میگوید ،دو یا سه سال6طول کشیده است ،فقط یکی از نظرات
میباشد و در این مورد نزد علما اختالفنظر است .برخی قائل به این هستند که شش ماه تأخیر داشته و برخی
دیگر قائل به این هستند چند روز انقطاع وحی طول کشیده است .حافظ ابن حجر ( م 8۵2هــ) میگوید« :فتور
الوحی؛ عبارت است از تأخیر مدت زمان و آن – چند روزی ادامه داشته -تا اینکه حالت ترس و وحشت ،از
آنحضرت  رفت و دوباره به حالت عادی بازگشت».

7

علما در تعیین مدت انقطاع وحی اختالف دارند؛

برخی از ایشان بر این رأی هستند که وحی ،مدتِ نزدیک به دو سال و نیم قطع شد ،برخی دیگر قائل به این هستند
که چند روز بوده است و برخیها نظرات دیگری دارند ...ابن اسحاق قائل به این است که سه سال بوده ،حافظ
 - 1اين بخش ادامه مطلب « ارتباط وفات ورقه بن نوفل با منقطع شدن وحي و اقدام به خودكشي » ميباشد.
 - 2فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،1ص  « :27أمكن أن يقال الواو في قوله وفتر الوحي ليست للترتيب فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك في
أمر من األمور فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه ال إلى ما هو الواقع»
 - 3ميان اهل علم در خصوص حرف «واو» كه افاده ترتيب ميكند يا نـه ،اختالف است؛ برخي گفتند كه افادهي ترتيب نمي كند و برخي ديگر مخالفت كردند
و گفتند افادهي ترتيب مي كند .ليكن دالئلي وجود دارد كه حرف «واو» مفيد ترتيب زماني است( .مثالً :نگا :النحو الوافي  -عباس حسن ،ج  ،3صص
 ، 559 – 558چاپ پانزدهم  ،دارالمعارف)
 - 4الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ،ص 66؛ شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ،ج  ،3ص 228
 - 5قبالً ثابت شد كه اين عبارت «و فترة الوحي»  ،از اصل حديث نيست بلكه از بالغات زُهري است ،و بالغاتش ضعيف مي باشد ولذا در اين شرايط نيز
قول معترض تصديق نمي شود.
 - 6اگر اي ن قول را هم بپذيريم باز اشكالي وارد نيست چون اين بازه زماني فتره وحي مربوط به نزول قرآن بوده فقط و در اين مدت همچنان جبرئيل
بر پيامبر نازل مييشده است « .ليس المراد بفترة الوحي المقدر بثالث سنين عدم مجيىء جبريل ،بل المراد بها عدم نزول القرآن عليه فيها فقط .وأما
جبريل فإنه كان يتراءى له في هذه المدة » بنگريد به[ :شرح البخاري للسفيري ،ج  ،1ص  ،231ط ،1 :بيروت1425 ،هــ] همچنين نگا[ :شرف المصطفى
– الخركُوشي ،ج  ،1ص ]429
 - 7فتح الباري،ج  ،1ص  « :27وفتور الوحي عبارة عن تأخيره مدة من الزمان ،وكان ذلك ليذهب ما كان صلى اهلل عليه وسلم وجده من الروع ،وليحصل له
التشوق إلى العود»
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ابن کثیر بر این رأی است که آن ،دو سال و نیم بوده ،و ابن عباس بر این رأی است که چهل روز بوده
و حافظ ابن جوزی بر این رأی رفته که پانزده روز بوده و مُقاتل نیز بر این رأی میباشد که سه روز بوده است.

۱

امام فخرالدین الرازی( م 606هـ) گوید« :در تعیین مدت انقطاع وحی [علما] اختالف دارند ،ابن جریج گفته
دوازده روز بوده ،و کلبی گفته پانزده روز ،و [در نقل بدون سند] ابن عباس گفته بیست و پنج روز ،و سُدی
و مُقاتل نیز گفتند چهل روز بوده است 2» .حافظ ابن حجر( م 8۵2هــ) شارح بزرگ صحیح بخاری ،در «فتح
الباری» مینویسد« :ابو القاسم سهیلی شارح سیرة ابن هشام گفته است در برخی از روایات مستند آمده که
مدت تأخیر وحی دو سال و نیم ،و در روایتی دیگر مدت رؤیای صادقه شش ماه بوده است ،این چیزی که
سُهیلی بدان اعتماد کرده ،احتجاج به روایتِ مرسل

3

شَعبی میباشد که ثابت نیست و در تعارض با آن از

ابن عباس آمده که مدت تأخیر مذکور چند روز بوده است 4».همو در جایی دیگر از کتابش مینویسد« :
و صحیح است که تأخیر مذکور در سبب نزول «والضحی» غیر از تأخیر مذکور در ابتدای نزول وحی است ،آن
چند روز ادامه داشته و این فقط دو یا سه شب بوده و بر بعضی از روات پیچیده شده است».

۵

عالمه محمد

ابوزهره( م ۱394هـ) بعد از نقل اقوال مختلف و مردود دانستن همة اقوال در خصوص طوالنی بودن تأخیر
وحی ،در نهایت میگوید « :وىف اجلملة أنه بعد ذلك البیان نرى أن تقدیر مدة الفرتة بالسننی أیا كان مقدارها غري
معقول وال مقبول ،ولیس له سند صحیح حتى یكون منقوال ،حجته النقل» 6یعنی« :خالصه اینکه بعد از بیان آن
 - 1السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي ،احمد غلوش ،ص  « :325والعلماء يختلفون في تحديد مدة انقطاع الوحي ،فبعضهم يذهب إلى أن الوحي انقطع مدة
قاربت السنتين ونصف ،وبعضهم يرى أنها كانت أياما ،إلى غير ذلك من اآلراء ،يرى ابن إسحاق :أنها كانت ثالث سنوات ،ويرى ابن كثير :أنها كانت سنتين
ونصف ،ويرى ابن عباس :أنها كانت أربعين يوما ،ويذهب ابن الجوزي إلى :أنها كانت خمسة عشر يوما ،ويرى مقاتل :أنها ثالثة أيام» دكتر محمد سعيد
رمضان البوطي ( م 1334هــ) ميگويد « :واختلف في الزمن الذي فتر فيه الوحي فقيل ثالث سنوات ،وقيل أقل من ذلك ،والراجح ما رواه البيهقي من
أن المدة كانت ستة أشهر» يعني « :و در مدت زمان تأخير وحي اختالف است  ،گفته شده :سه سال  ،و نيز گفته شده  :كمتر از آن  ،قول راجح چيزي است
كه بيهقي روايت كرده و آن مدت شش ماه بوده است [».فقه السيرة النبوية ،ص  ،63ط ،25 :دارالفكر1426 ،هـ] اين قولِ امام بيهقي كه مرحوم دكتر
محمد سعيد بوطي آن را نقل و ترجيح داده ،قول شش ماه در خصوص رؤياي صادقه پيامبر  در ابتداي نزول وحي است نـه انقطاع نزول وحي و اين
دو متفاوت هستند و لذا مغايرتي با ساير اقوال ندارد.
 - 2التفسير الكبير ،ج  ،31ص  ،192ط ،3 :بيروت1420 ،هــ  « :واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحي ،فقال ابن جريج :اثنا عشر يوما ،وقال الكلبي :خمسة
عشر يوما ،وقال ابن عباس :خمسة وعشرون يوما ،وقال السدي ومقاتل :أربعون يوما»
 - 3دكتر صبحي صالح ( م1407هــ) ،در تعريف و بيان حكم حديث «مرسل» مي گويد«:الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي فقد االتصال في السند،
فهو على األرجح ضعيف وليس بصحيح » ،يعني« :حديث مرسل آن است كه صحابي از اسناد آن كه اتصال در سند است حذف شده و بر اساس قول ارجح
ضعيف ميباشد و صحيح نيست(».نگا :علوم الحديث ومصطلحه ،ص  ، ) 145بنابر قول جمهور علماء حديثِ مرسل ،ضعيف است« .المرسل ضعيف عند
الجمهور » ،بنگريد به ( :التقريب والتيسير للنووي ،ص  35؛ المقنع في علوم الحديث البن الملقن ،ج .)134 ،1
 - 4فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،1ص  « :27فإنه قال جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا
ستة أشهر  ...الذي اعتمده السهيلي من االحتجاج بمرسل الشعبي ال يثبت وقد عارضه ما جاء عن بن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما»
 - 5منبع قبل ،ج ،8ص  « :710والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي فإن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إال
ليلتين أو ثالثا فاختلطتا على بعض الرواة»
 - 6خاتم النبيين صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ج  ،1ص ،277ط :دارالفكرالعربي ،القاهرة1425 ،هـ
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[نظرات] میبینیم که تعیین مدت تأخیر به دو سال به هر طوری که مقدور باشد غیر معقول و غیر قابل پذیرش
میباشد و سند صحیحی ندارد تا اینکه جزو خبر منقول قرار بگیرد ،و [در اینجا] دلیل ،نقل است ».عالمه
مبارکفوری( م ۱427هــ) میگوید« :أما مدة فرتة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما یفید أهنا كانت أیاما
وهذا الذي یرتجح بل یتعنی بعد إدارة النظر يف مجیع اجلوانب .وأما ما اشتهر من أهنا دامت طیلة ثالثة سننی أو سنتنی
ونصف فال یصح بحال» ۱یعنی« :اما مدت تأخیر وحی بر اساس روایت ابن سعد از ابن عباس چند روز بیشتر
نبوده است؛ این قول راجح است بلکه بعد از بررسی تمام جوانب آن مشخص است .اما قول مشهور ،مبنی بر اینکه
تأخیر وحی ،سه سال و یا دو سال و نیم طول کشیده ،به هیچ عنوان درست نیست».

2

علی ای حال در ابتدای

بعثت پیامبر و نزول وحی بر آنحضرت ،دو مرحله انقطاع وحی واقع شده که در بار اول بنابر دیدگاه
صحیحترین چند روز تداوم داشته ،و در بار دوم بنابر روایات صحیح چند شب بوده است.

3

زیرا این واقعه

داللت بر این دارد که قرآن (وحی) از جانب خداوند متعال بوده مگر نه اگر از جانب خود پیامبر میبود منع
نمیشد 4.و این خود یکی از دالیل نبوت محسوب میشود.
ادامه شبهه معترض؛ انقطاع وحی با وفات ورقه بن نوفل

جناب معترض میگوید « :بخاری در ادامه از قول محمد به نقل از جابر این عبداهلل انصاری میگوید که رسول
اهلل درباره زمان وحی میگفت من راه میرفتم که صدائی را از آسمان شنیدم ،پس سرم را باال گرفتم و فرشته ای
که در حرا دیده بودم را دوباره دیدم در حالی که بر صندلی بین زمین و آسمان نشسته بود میگوید" ای کسی که
خود را پوشاننده در پتو هستی برخیز ( ...صحیح بخاری /کتاب بدأ الوحی جزء یکم) آنچه که در اینجا جلب
توجه میکند این است که وحی پس از اینکه ورقه بن نوفل از دنیا رفت برای مدتی متوقف گردید .و باز بخاری
در همین رابطه حدیثی از محمد نقل میکند :من راه می رفتم که صدائی شنیدم و سرم را باال گرفتم ،پس فرشتهای
که در حرا نزدم بود بر صندلی بین آسمان و زمین نشسته بود ترس تمام وجودم را گرفت پس به خانه برگشتم و
گفتم مرا بپوشانید؛ پس اهلل تعالی آیهی "ای کسی که خود را در پتو پیچیدهای برخیز  "...را نازل کرد (....صحیح
بخاری /کتاب تفسیر القرآن ،سوره مدثر) .احادیث مانند این در منابع زیادی آمده است».
پاسخ:
اوالً همانطور که قبالً بیان شد ،انقطاع وحی چند روز بوده است و هیچ ربطی به وفات ورقه بن نوفل نداشته است.
 - 1الرحيق المختوم ،ص ،58ط :دار الهالل  -بيروت
2

 مي گوييم :قول صحيح هماني است كه حافظ ابن حجر و مباركفوري بيان نمودند كه انقطاع وحي چند روز بوده است ،و سائر اقوالي كه بهدوسال و نيم يا سه سال تصريح شده ،استناد به روايات ضعيف است و اعتباري ندارند.

 - 3البداية والنهاية ،ج  ،3ص  « :24فترة أخرى كانت ليالي يسيرة كما ثبت في الصحيحين و غيرهما» بنگريد به [ :صحيح البخاري ،ج ،6ص  182ح ،4983
باب :كيف نزل الوحي ،وأول ما نزل؛ صحيح مسلم ،ج ،3ص  1423ح ] 1797
 - 4نگا :التفسير الكبير ،ج  ،31ص  « :193هذه الواقعة تدل على أن القرآن من عند اهلل ،إذ لو كان من عنده لما امتنع».
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ثانیاً جناب معترض حدیثی را که از صحیح بخاری از جابر بن عبداهلل انصاری نقل کرده است ناقص آورده
چرا که در ادامه آن حدیث تصریح شده که وحی ادامه داشته است .امام بخاری (م 2۵6هــ) با اسنادش ،از ابو
سلمه بن عبد الرحمن نقل کرده است که گوید« :أن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،قال :وهو حيدث عن فرتة الوحي
فقال يف حدیثه :بینا أنا أميش إذ سمعت صوتا من السامء ،فرفعت برصي ،فإذا امللك الذي جاءين بحراء جالس عىل
كريس بنی السامء واألرض ،فرعبت منه ،فرجعت فقلت :زملوين زملوين فأنزل اهلل تعاىل[ :یا أهيا املدثر .قم
فأنذر](املدثر )2 :إىل قوله [والرجز فاهجر](املدثر .)5 :فحمي الوحي وتتابع ».یعنی« :جابر بن عبداهلل انصاری
در حالیکه درباره زمان انقطاع وحی سخن میگفت [از قول پیامبر] فرمود :روزی ،در حال راه رفتن بودم ،صدایی
از آسمان شنیدم ،دیدگانم را بلند کردم ،دیدم همان فرشتهای است که در غار حرا نزد من آمده بود .او روی
کرسیای که میان زمین و آسمان قرار داشت نشسته بود .ترسیدم .به خانه برگشتم وگفتم :مرا بپوشانید ،مرا بپوشانید.
آنگاه خداوند متعال این آیات را نازل کرد« :ای جامه بر سر کشیده * برخیز و ( مردمان را از عذاب یزدان ) بترسان
!»( ،مدثر  )2 - ۱ /تا این فرموده حق تعالی« :و از چیزهای کثیف و پلید دوری کن» (مدثر  ،)۵ /بعد از این ،وحی
ادامه یافت و پی در پی ،وحی نازل شد».

۱

ورقه بن نوفل؛ القای نبوت یا تصدیق آن!

جناب معترض میگوید « :ابن ابی شیبه در مصنفش که از کتب معتبر اسالمی است میگوید :جبرئیل بر رسول اهلل
(ص) فرود آمد و گفت :بخوان ،گفت :چه بخوانم؟ گفت :بخوان ،گفت چه بخوانم؟ گفت :بخوان به نام
پروردگارت که تو را پدید آورد ،پس نزد خدیجه رفت و او را از آنچه که دیده بود آگاه کرد؛ نزد ورقه بن نوفل
رفت و به او ماجرا را گفت ،پس نوفل گفت :آیا شوهرت صاحب سخن را دید؟ گفت :بله( ،نوفل) گفت :همانا
شوهرت پیامبر است و از سوی امتش مبتال به گرفتاری میگردد (المصنف ابن ابی شیبه/کتاب المغازی/باب ما
جاء فی مبعث النبی جلد  8صفحه  ،438حدیث  )2هنگامی که رسول اهلل صدائی را شنید که می گوید یا محمد،
او پا به فرار گذاشت ،نزد خدیجه رفت ،ماجرا را بیان نمود و به او گفت :ای خدیجه ،می ترسم که عقلم دچار
توهم شده باشد؛ من چیزی شنیدم که مرا صدا می زد ،آن را نمی دیدم و فرار کردم ،او مرا صدا میزد ...سپس به
ابوبکر که یار او در جاهلیت بود ماجرایش را بیان کرد و ابوبکر را با دستانش گرفت و نزد ورقه بن نوفل رفت و
به او گفت آنچه که خدیجه گفته بود ،ورقه به او گفت :آیا چیزی را دیدی؟ گفت نه؛ ولی صدایش را شنیدم و
فرار کردم ولی او نزد من بود( ،ورقه) گفت :گواهی می دهم که تو پیامبر خدا هستی تو همان کسی هستی که
عیسی بشارتش را داده است ...و اگر به جنگ امر شدی من با تو هستم؛ پس از اینکه ورقه مُرد ،رسول اهلل گفت
که آن کشیش را در بهشت دیدم که جامه سبزی پوشیده بود( .المصنف ابن ابی شیبه/کتاب المغازی/باب ما جاء

 - 1صحيح البخاري،ج  ،1ص  7ح  ، 4ج  ،6ص  162ح  ،4926ج  ،6ص  174ح . 4954
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فی مبعث النبی ،جلد  8صفحه  438حدیث  ) 3این حدیث در سیره ابن اسحق صفحه  ۱۱3و دالیل النبوه بیهقی
جلد  2صفحه  ۱۵8هم بیان شده».
پاسخ:
اوالً حدیث اولی از مصنف ابن ابی شیبه ،سنداً ضعیف است ۱و عالوه بر آن حدیث مدلول اینست که پیامبر

قبل از اینکه ورقه بن نوفل به نبوت و پیامبری آنحضرت اقرار کند ،وحی بر ایشان نازل شده بوده است و لذا
در اینجا ورقه بن نوفل تنها به تصدیق نبوت حضرت اقدام کرده است نـه اینکه ورقه به پیامبر نبوت را القا
کرده باشد.
ثانیاً حدیث دومی نیز از مصنف ابن ابی شیبه ،سنداً ضعیف و متناً دارای ایراداتی میباشد

2

مفروضاً که حدیث

صحیح باشد باز دلیلی بر این است که ورقه بن نوفل به نبوت پیامبر  اقرار نموده نـه اینکه القا کرده باشد و
سیاق حدیث نیز بر آن داللت دارد .در این حدیث اشاره شده که پیامبر صدایی را شنید که به آنحضرت

میگوید« :یا حممد قال :لبیك قال :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله» یعنی« :ای محمد!

 « - 1علي بن مسهر ،عن أبي إسحاق الشيباني ،عن عبد اهلل بن شداد بن الهاد ،قال :نزل جبرائيل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم قال :اقرأ  ,قال :وما
أقرأ؟ قال :فضمه ثم قال له :اقرأ  ,قال :وما أقرأ؟ قال{ :اقرأ باسم ربك الذي خلق} [العلق , ]1 :فأتى خديجة فأخبرها بالذي رأى  ,فأتت ورقة بن نوفل
فذكرت ذلك له  ,فقال لها :هل رأى زوجك صاحبه في حضر؟ قالت :نعم  ,قال :فإن زوجك نبي سيصيبه من أمته بالء[ ».مصنف ابن أبي شيبة ،ج  ،7ص
 329ح  ،] 36554سند اين حديث "مرسل" مي باشد ،زيرا "عبداهلل بن شداد بن الهاد" از تابعين است [معرفة الثقات – العجلي ،ج  ،2ص  37رقم 903؛
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال – مغلطاي ،ج  ،7ص  ]400بنابراين از پيامبر حديث سماع (شنيد ن) نكرده است[ .جامع التحصيل في أحكام
المراسيل -صالح الدين العالئي ،ص  212رقم  ]369و حديث مرسل ،همانطور كه قبالً بيان كرديم بنابر ديدگاه جمهور علماء ضعيف ميباشد.
 « - 2عبيد اهلل ،قال أخبرنا إسرائيل ،عن أبي إسحاق ،عن أبي ميسرة ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا برز سمع من يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت
انطلق هاربا فأتى خديجة فذكر ذلك لها فقال :يا خديجة ،قد خشيت أن يكون قد خالط عقلي شيء  ,إني إذا برزت أسمع من يناديني فال أرى شيئا ,
فأنطلق هاربا فإذا هو عندي يناديني  ,فقالت :ما كان اهلل ليفعل بك ذلك ،إنك م ا علمت تصدق الحديث وتؤدي األمانة وتصل الرحم  ,فما كان ليفعل بك
ذلك  ,فأسرت ذلك إلى أبي بكر وكان نديما له في الجاهلية فأخذ أبو بكر بيده ،فانطلق به إلى ورقة فقال :وما ذاك؟ فحدثه بما حدثته خديجة  ,فأتى ورقة
فذكر ذلك له فقال ورقة :هل ترى شيئا؟ قال :ال ،ولكني إ ذا برزت سمعت النداء ،فال أرى شيئا فأنطلق هاربا فإذا هو عندي  ,قال :فال تفعل  ,فإذا سمعت
النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك  ,فلما برز سمع النداء :يا محمد قال :لبيك قال :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ,ثم قال له :قل
الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حتى فرغ من فاتحة الكتاب ،ثم أتى ورقة  ،فذكر ذلك له فقال له ورقة :أبشر ثم أبشر ثم أبشر ,
فإني أشهد أنك الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد  ,فأنا أشهد أنك أنت أحمد ،وأنا أشهد أنك محمد  ,وأنا أشهد أنك رسول
اهلل  ,وليوشك أن تؤمر بالقتال  ,ولئن أمرت بالقتال وأنا حي ألقاتلن معك ،فمات ورقة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :رأيت القس في الجنة عليه
ثياب خضر[ ».مصنف ابن أبي شيبة ،ج  ،7ص  329ح  .] 36555سند اين حديث "مرسل" است  ،زيرا "ابي ميسره" از تابعين است و پيامبر  را درك
نكرده است ولذا حديث سنداً مرسل مي باشد  ،امّا از جهت متن نيز ايراداتي دارد كه مخالف حديث صحيحي است كه در صحيحين از سيده عايشه
روايت شده در مورد اينكه ابتدا سيده خديجه نزد ورقه آمده و موضوع را برايش بازگو كرده و سپس سيدنا رسول اهلل نزد ورقه آمده و ورقه نيز
او را بشارت ميدهد كه درواقع تصديق نبوتش را مي كند و همچنين نزول سوره فاتحة الكتاب (سوره حمد) مدتها بعد بوده است درحالي كه در اين حديث
تصريح شده كه همان ابتداي نزول وحي ،اين سوره نيز نازل شده است .امام بيهقي در "دالئل النبوة" [ج  ،2ص  ] 158بعد از نقل اين حديث ميگويد:
« هذا منقطع ،».حافظ ابن كثير  در "البداية و النهاية" درباره اين حديث ميگويد « :وهو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل » ،يعني« :اين
حديث مرسل است و در آن غرابتي است كه سوره فاتحه اولين سورهاي بوده كه نازل شده است[».البداية والنهاية ،ج  ،3ص ]15
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آنحضرت فرمود :به گوش هستم ، .فرمود :شهادت میدهم که معبودی برحق بجز خدا وجود ندارد و اینکه
محمد بندة او و فرستادهاش است ».پس تا اینجا پیامبر از طریق ندای فرشتة وحی به رسالت خویش پی برده
بوده است ،بعد از آن بود که نزد ورقه بن نوفل آمد و او نیز به پیامبر بشارت داد که نبوت آنحضرت در

تورات و انجیل بشارت داده شده است لذا ورقه میگوید« :فإين أشهد أنك الرسول الذي برش به عیسى برسول یأيت
من بعدي اسمه أمحد فأنا أشهد أنك أنت أمحد وأنا أشهد أنك حممد» یعنی« :براستی من شهادت میدهم که تو
رسولی هستی که عیسی بدان بشارت داده بود که بعد از من رسولی میآید که نامش احمد است بنابراین من

شهادت میدهم که تو همان احمد هستی و همچنین شهادت میدهم که تو محمد هستی ».باتوجه به این سخنِ
ورقه بن نوفل پُر واضح است که بشارت به نبوت و رسالت پیامبر در کتابهای آسمانی پیشین آمده است پس
ورقه تنها تصدیق وحی و نبوت ۱را کرده است نه القای نبوت به پیامبر اسالم .و این چیزی طبیعی بوده چرا
که ورقه باتوجه به مطالعة کتابهای آسمانی پیشینیان بدان آگاهی داشت و این آگاهی زمانی آشکار شد که خود
پیامبر اسالم در ابتدا بدان اقرار نموده است از این رو آقای جان دیون پورت

2

انگلیسی در کتاب «عذر

تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن» مینویسد« :در مورد محمد این احتمال بعید است بگوییم دچار اشتباه یا کذبی
شده باشد ،از اینکه بعداً اعالم کرد که جبرئیل القا کرده بود که وظیفه رسالت را به عهده گیرد .او حقاً و
وجداناً به خودش ایمان داشت که پیغمبر است و از طرف خدا به او وحی میرسد».

3

بشارت کتابهای آسمانی پیشین 4به نبوت و رسالت پیامبر خاتم محمد رسولاهلل

قران کریم به بشارت کتابهای پیشین در مورد رسالت و نبوت پیامبرخاتم تصریح کرده است ۵و از قول
تورات و انجیل

6

و همچنین یهود و نصاری نقل میکند که پیامبری در آخر الزمان خواهد آمد و اینکه اسمش

احمد است و برای آنها معروف و قابل شناسایی است همانگونه که پسران خویش را میشناسند.

7

از این جهت

 - 1دالئل النبوة للبيهقي ،ج  ،2ج  ...« : 158قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير ،ألنه آمن بي وصدقني يعني
ورقة» ،يعني« :رسول اهلل  فرمودند :قسيس ورقه را در بهشت ديدم كه لباس حريري برتن داشت ،او به من ايمان آورد و مرا تصديق نموده است ».اين
حديث همان حديثي است كه جناب معترض بدان استناد كرده كه در لفظي كه او در مصنف ابن ابي شيبه نقل كرده اين جمله اخير نيامده است ليكن در
آدرسي كه به دالئل النبوة بيهقي رفرنس داده است اين جمله اخير آمده و بنابر الزا م بدان استناد كرديم معهذا سند آن منقطع است همانطور كه قبالً بيان
نموديم.
2

- John Davenport
 - 3عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن ،جان ديون پورت ،ترجمه :سيد غالمرضا سعيدي ،انتشارات دارالتبليغ اسالمي ،قم ،چاپ سوم ،1348 ،ص 22

 - 4بنگريد به « :هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلي اهلل عليه و سلم» ،تأليف :دكتر منقذ بن محمود السقار .و كتاب «محمد في التوراة واإلنجيل والقرآن»،
تأليف  :ابراهيم خليل احمد
 - 5آل عمران 81 /
 - 6صف  ، 6 /اعراف 157 /
 - 7انعام 20 /
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است که آقای ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» مینویسد« :بنی كلمه حممد كه به معنی «بسیار ستوده» است
و برخی از عبارات كتاب مقدس پیوندهایی معنوی وجود دارد ،و مهنی امر موجب شده است كه تصور شود
كتاب مقدس ظهور حممد (ص) را پیش بینی كرده است۱».خانم کارن آرمسترانگ 2در کتاب «محمد ،زندگانی
پیامبر اسالم» مینویسد« :گروهی از اعراب مسیحی در كلیسای سوری قسمتی از اناجیل را به نحوی ترمجه كردند
كه نشان میداد جهان در انتظار ظهور حممد (ص) است .عیسی مسیح (ع) گفته بود كه من پس از مرگم كسی را
خواهم فرستاد ،تا ناگفتهها را برای حواریون من بازگو و به آنان یاد بدهد تا بدین وسیله آنان آرامش یابند .در
اینجا لغت  ، Paracleteیا آرام كننده ،توسط این گروه مسیحیان به مونامها ترمجه شد كه بسیار شبیه حممد به نظر
میرسید .گروه دیگری لغت  Periklytosرا جایگزین  Paracleteكرده و در نتیجه آن را به عربی به امحد ترمجه
نمودند .این نام نیز مانند نام حممد (ص) در عربستان بسیار معمول بود و معنی آن ستایش شده است .ظاهرا حممد
(ص) از این موضوع باخرب شده

3،

زیرا به گفته قرآن عیسی مسیح بشارت میدهد كه پس از من پیامربی به نام

امحد مبعوث خواهد گردید كه تكمیلكننده دعوت من است .هيودیان عربستان كه در منطقه كشاورزی شامل
عربستان زندگی می كردند نیز بر این باور بودند كه به زودی پیامربی در شبه جزیره ظهور خواهد كرد».

4

ثالثاً لفظ «القس» که در حدیث مورد استناد جناب معترض آمده هرچند بنابر یک معنی آن منظور عالم مسیحی
است ۵لیکن در معنای اصلی لغوی که برای آن بیان شده است به معنی جستجوگر و طالب چیزی میباشد 6و

 - 1تاريخ تمدن (عصر ايمان) ،ويل دورانت ،ترجمه احمد آرام و ديگران ،نشر :تهران ،اقبال ،1337 ،ج  ،4ص 206
2

- Karen Armstrong

 - 3بعد از مبعوث شدن سيدنا محمد به پيامبري ،ورقه بن نوفل نبوت حضرت را تصديق نمود و آنجا بود كه از بشارت كتاب مقدس به آمدن پيامبري
با نام احمد براي پيامبر سخن گفت كه بعداً خداوند متعال آي ات مربوط به بشارت كتاب مقدس در آمدن پيامبر امي را بر پيامبر جهانيان محمد
مصطفي نازل نمود.
 -4محمد ،زندگي نامه پيامبر اسالم ،كارن آرمسترانگ ،ترجمه كيانوش حشمتي ،انتشارات حكمت ،تهران ،1383،ص  ،93همچنين خانم كارن ميگويد« :
اناجيل نيز از يك نوع احساسات پنهاني در ميان مردم فلسطين براي ظهور يك پيامبر جديد خبر مي دهند ،پيامبري كه در ضمن ابالغ پيام خداوند،
سخنگوي خواسته هاي دروني مردم خود نيز مي باشد.او در ناماليمات و ناآرامي هاي زمان خود مشاركت دارد ولي در پي آن قادر است كه پيروان خود
را به درك عميق و روحاني از وجود خودشان رهنمون سازد .داستان هاي مسيحيان و يهوديان براي ظهور دين جديد ،بيانگر هيجان دروني جامعه اعراب
در آغاز قرن هفتم براي قبول تغييرات اجتماعي زيربنائي بود .ضمنا نشان مي داد كه چگونه ظهور قهرماناني نظير مسيح (ع) و محمد (ص) مي تواند آثار
خود را بر روي نسل هاي بعدي بر جاي گذارد[ » .منبع قبل ،ص ]64
 - 5تهذيب اللغة – األزهري ،ج  ،8ص  ،213ط ،1 :إحياء التراث العربي2001 ،م؛ مختار الصحاح  -زين الدين الرازي ،ص  ، 253ط ،5 :المكتبة العصرية،
1420هـ
 - 6تهذيب اللغة – األزهري ،ج  ،8ص  212؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ،ج  ،3ص  ، 963ط ،4 :بيروت1407 ،هـ؛ معجم مقاييس اللغة
البن فارس ،ج  ،5ص  ، 9ط :دار الفكر1399 ،هـ؛ لسان العرب البن منظور ،ج  ،6ص  ،173ط ،3 :دار صادر1414 ،هـ؛ القاموس المحيط للفيروزآبادي،
ص  ،565ط ،8 :الرسالة1428 ،هـ  «:القس :تتبع الشيء وطلبه» ،يعني« :قس به معني جستجو و دنبال كردن چيزي است».
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«القسس» به معنی حکیم و فهمیده نیز است ۱.بنابراین صحیح نیست بدون هیچ دلیلی «القس» را به «کشیش» معنی
کرد در حالی که اصل لغوی این کلمه چیزی دیگری است- ،إن شاء اهلل -در ادامه به بررسی نصرانی بودن ورقه
بن نوفل میپردازیم.
رابعاً جناب معترض و همکیشان او قائل به این هستند که ورقه بن نوفل سبب شده که پیامبر خاتم ادعای
پیامبری کند و به آنحضرت چنین القا کرده ،ما نیز می پرسیم پس چرا ورقه بن نوفل خودش ادعای پیامبری
نکرده است؟! از نظر سواد و سن و جایگاهش در بین مشرکان قریش چیزی کم نداشت بلکه در سواد و اطالعاتش
در آن عصر میتوان گفت که یک دانشمند و حکیم فرزانه بوده است ،پس چرا مدعی پیامبری نشد؟! چگونه
است به دیگری القا میکند که پیامبر باشد امّا برای خودش چنین ادعایی نمیکند؟! و جالب اینکه ورقه بن
نوفل در همان ابتدای بعثت وفات کرد در حالی که وحی و نزول آن بر پیامبر خاتم پیوسته بوده و  23سال
ادامه داشته است؟! و مهمتر از آن ،اینکه بخشهای زیادی از آیات قرآن به مناسبتهای متعددی که رخ داده نازل
شده است و اصطالحاً گفته میشود دارای سبب نزول میباشد ،در این حالت چگونه ممکن است که پیامبر

آن را از ورقه بن نوفل و یا دیگران اخذ کرده باشد؟!
ابوموسی الحریری نویسندة مسیحی و ادعای ارتباط پیامبر با کشیشان

جناب معترض میگوید« :اما ورقه بن نوفل کیست؟ ابوموسی الحریری نویسنده بهنام تاریخ ادیان در کتاب
کشیش و پیامبر (قس و نبی) مینویسد :ورقه بن نوفل از کشیش های قریش بود که در جد چهارم به محمد
میرسد :ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیز بن قُصی و خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیز بن قصی .ورقه
از حنیف هائی بود که همراه عبدالمطلب در غار حرا عبادت میکردند؛ او بود که دختر عمویش خدیجه را بر
روش مسیحیت به عقد محمد در آورد به همین خاطر بود که محمد تا زمانی که خدیجه زنده بود ازدواج مجددی
نکرد ،وی هنگامی که میخواست این دو را به عقد هم در بیاورد گفت که ما از بزرگان و سروران عربیم و شما
هم همینطور زیرا اعراب فضلیت شما را منکر نمیشوند همانا من خدیجه بنت خویلد را به عقد محمد ابن عبداهلل
در میآورم .ابوطالب هم گفت که پس از این ازدواج برای محمد آینده بزرگی رقم خواهد خورد ،میپرسیم که
ابوطالب از کجا این موضوع آینده محمد را تشخیص داد؟ او راضی شد پسر عمویش را به عقد بیوهای در بیاورد
که قبال دوبار شوهر گرفته بود .ورقه آموزگار محمد در آموزش تعالیم مسیحیت و یهودیت و داستانهانی آنان
تحت عنوان داستان پیامبران بود او بود که انجیل را از عبری به عربی ترجمه و بازگو میکرد ،او تابع فرقه خاصی
از مسیحیت به نام ابیونیه بود که معتقد بودند عیسی انسان است و اعتقادی به پسر خدا بودن او نداشتند و تنها معتقد
بودند که مسیح روح اهلل است به همین خاطر از کلیسیای روم طرد شده بودند.

 - 1لسان العرب البن منظور ،ج  ،6ص  « : 173القسس العقالء ،والقسس الساقة الحذاق» ،يعني« :قسس يعني حكيم و فهميده  ،و متخصص دنباله رو».
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البته محمد به غیر از ورقه با بسیاری از کشیشان دیگر مانند عداس و راهب مسیحی بحیرا مالقات کرده بود و از
آنان چیزهای زیادی آموخته بود( ...قس و نبی).
تحقیقات این نویسنده عرب نشان میدهد که ورقه قبال هم رفتارهائی عجیب و در همین راستا از محمد دیده
بود».
پاسخ:
اوالً این آقای ابو موسی الحریری ،که جناب معترض او را «نویسنده بهنام تاریخ ادیان» معرفی کرده است ،چه
کسی است؟! اسم «ابوموسی الحریری» مستعار است و در برخی کتابها و یا سایتهای اینترنتی ۱بصورت مبهم
به کتاب و اسم اصلی نویسنده مذکور اشاراتی شده است .معلوم نیست آقای معترض بر چه اساس او را نویسندهی
بهنام (!) تاریخ ادیان معرفی کرده است؟!
ثانیاً از دروغها و توهمات این نویسندة مسیحی این است که اذعان نموده ورقه بن نوفل از کشیشهای (!) قریش
بود!  ...این درحالی است که در هیچ کتابی نیامده است که ورقه بن نوفل کشیشِ قریش بوده و همچنین در جائی
از تاریخ عرب ثبت نشده که قریش دارای کشیش بوده چه برسد به کشیشان (!) که این نویسندة به نام (!) برای
اولین بار به این کشف جدید پی برده است .جالب اینکه در قبل از اسالم دین نصرانی آنگونه که دین یهود به
علت مهاجرت و تجارت در جزیرة العرب انتشار یافته ،در حجاز و یمن و بحرین انتشار نیافته بوده است زیرا
نصرانی در امپراطوری روم و ساسانیان به تدریج انتشار یافت ،سپس به عنوان دین رسمی امپراطوری روم واقع شد
و دین نصرانی در برخی از ملتهایی که تحت فرمانروایی روم بودند ،به علت اقلیتشان تداوم پیدا نکردند 2.از
این جهت ،در واحه حجاز در غرب عربستان عدهای صنعتگر ،بازرگان و کشاورز یهودی سکنا گزیده و از سوی
دیگر در نواحی مرکزی عربستان نیز عدهای راهب مسیحی در کنار اعرابی که به این دین (مسیحیت) گرویده
بودند ،می زیستند 3.خانم دکتر کارن آرمسترانگ میگوید« :در حقیقت اعراب حجاز از مسیحیت اطالع بسیار
کمی داشتند زیرا تماس آنان با مسیحیان بسیار محدود و در حد بازرگانی بود .پس از مرگ محمد (ص) بود که
مسلمانان ارتباط کاملی با کلیساهای مسیحیان در سوریه و فلسطین پیدا نمودند 4».جالب اینکه دو گروه که قبل

 - 1در چند سايت عربي اسالمي كه در نقد ابو موسي حريري و كتابش مطلبي درج گرديده تصريح شده كه ابوموسي حريري اسم مستعار بوده و اسم واقعي
او پدر جوزف قزي يا ازي ( ،)Joseph Azziلبنان االصل و مسيحي مي باشد ،همچنين در سايت مسيحي "كلمة الحياة" كتاب "قس و نبي" به جوزف
قزي نسبت داده شده و در عين حال به اسم ابوموسي حريري نيز اشاره گرديده است.همچنين آقاي بسّام فرجو در كتاب "المسيحية العربية" در موارد
متعددي به مندرجات كتاب"قس و نبي" مراجعه كرده و نويسنده آن را جوزف قزي دانسته است.
 - 2نگا :المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،12ص 163
 - 3تاريخ مردمان عرب ،آلبرت حوراني ،ترجمه فريد جواهر كالم ،انتشارات اميركبير ،تهران ،چاپ دوم  ،1387صص 31 – 30
 - 4محمد ،زندگي نامه پيامبر اسالم ،ص 92
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از بعثت پیامبر در تقابل یکدیگر قرار داشتند اهل کتاب و امیون بودند -امی کسی است که نوشتن نمیداند-
و یهود و نصاری در مدینه بودند و امیون در مکه.

۱

بت پرستی 2از عادات و عرف [مکه ،خاصتاً] قریش بوده است که از گذشتگانشان به ارث برده و بر این عقیده
خویش بسیار حساس بودند بطوری که هرگونه بازنگری و دگرگونی را نمیپذیرفتند و بر سنت و قوانین
گذشتگانشان پافشاری میکردند و خارج شدن از این عادت و عرف را نمیپسندیدند و اهانت کنندگان به این
عرف را مخالفت با ابا و اجدادی خویش تلقی کرده و با چنین اهانت کنندگانی برخورد میکردند تا اینکه به راه
صحیح – به زعم خودشان – برگردند 3.با چنین تفکری چگونه کشیشهایی در میان قریشیان – از قوم خودشان-
وجود داشتند؟!
همچنین امور مهمِ مشورتی و تجمع بزرگان و اشراف مکه و نیز ثبت ازدواجها در «دارالندوه» انجام میشده
است 4.و محل عبادت و توجه قریشیان مکه ،به مسجدالحرام بوده و مناسک و عبادتهایشان را در آنجا انجام
میدادند .اگر به زعم آقای ابو موسی حریری در مکه کشیشانی از قریش وجود داشتند پس چرا در تاریخ اسمی
از کلیسا و معابد آنها در مکه نیامده است که مثالً آنها مراسمات و عبادات خودشان را در این اماکن مقدسه انجام
دهند؟! البته منکر آن نیستیم که این احتمال وجود داشته افرادی مسیحی بصورت بازرگانان و یا بردگان در مکه
بوده باشند امّا تأثیر چندانی بر مردم آنجا نداشتند ۵.امّا اینکه آنها را کشیش بدانیم که گویا دین نصرانی در مکه
در بین قریشیان مورد توجه بوده است ،چنین چیزی صحت تاریخی ندارد.
ثالثاً از افترائات این آقای حریری نصرانی این است که مدعی شده «ورقه بن نوفل از حنیفهایی بوده که همراه
با عبدالمطلب در غار حراء عبادت میکردند» ،این سخنی گزاف و باطلی است زیرا در هیچ کتاب تاریخی معتبر
و روایت صحیحی ثبت نشده که ورقه بن نوفل و عبدالمطلب در غار حراء باهم عبادت کرده باشند و همچنین
برای هیچ یک از آن دو ذکر نشده که منفرداً در غار حراء به عبادت مشغول شده باشند .جز اینکه برای عبادت
عبدالمطلب در غار حراء اثری وارد است که از حیث سند شدیداً ضعیف و مردود می باشد.

6

و ورقه بن نوفل

 - 1الملل والنحل ،الشهرستاني ،ج  ،2ص  ،13ط :الحلبي [بي تا] « :الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث هم :أهل الكتاب واألميون؛ واألمي من ال يعرف الكتابة.
وكانت اليهود والنصارى بالمدينة؛ واألميون بمكة».
 - 2األصنام  -ابن الكلبي ،ص  ،6ط ،4 :دار الكتب المصرية2000 ،م؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،11ص 77
 - 3المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،7ص 50
 - 4منبع قبل ،ج  ،7ص 47
 - 5محمد في مكة ،ويليام مونتگمري وات ،تعريب :د .عبدالرحمن عبداهلل الشيخ ،چاپ القاهرة1415 ،هـ ،ص 85
 - 6أنساب األشراف للبالذري ،ج  ،1ص  « :84قال الواقدي :حدثني عبد اهلل بن جعفر ،أن مخرمة بن نوفل الزهري قال ... :وكان أول من تحنث بحراء .والتحنث
التأله والتبرر» ،يعني« :مخرمه بن نوفل زهري مي گويد :او [عبدالمطلب] اولين كسي است كه درغار حراء به عبادت مشغول شد ».در اسناد اين اثر
"واقدي" وجود دارد كه نزد جمهورعلماء ضعيف است و لذا رواياتش مردود مي باشد .بنگريد به [ :المجموع شرح المهذب للنووي ،ج  ،5ص 129؛ ميزان
االعتدال للذهبي ،ج  ،3ص  ]666بر فرض اينكه اين اثر مقبول باشد ،اين خود دليلي بر اين است كه عبدالمطلب به تنهايي در غار حراء عبادت كرده نه
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بنابر منقوالت تاریخی سالهای طوالنی از عمرش را به شرک گذرانیده و بعداً ترک شرک و بتپرستی کرده و
تغییر عقیده داده است .در منابع تاریخی ذکر شده که قریش هر ساله عیدى داشتند که در آن روز در کنار یکى
از بتهایشان گرد هم جمع میشدند ،و در برابر آن تعظیم کرده و قربانیها مىکردند و نزدش معتکف میشدند و
به دورش میچرخیدند در یکى از سالها چهار تن از میان ایشان آهسته به گوشهای رفتند و یکی از آنها گفت :هر
حرفی که در اینجا گفته میشود باخود نگهدارید ،سائرین هم گفتند :بسیار خب .این چهار تن عبارت بودند از:
ورقه بن نوفل ،عبیداهلل بن جحش ،عثمان بن حویرث و زید بن عمرو بن نفیل .سپس یکى از آنها گفت :بدانید که
بخدا این مردم کار اشتباهی مىکنند دین پدرشان ابراهیم علیه السالم این نبوده! این چه کارى است که ما بدور
یک سنگى که نه مىشنود و نه مىبیند و نه سود و زیانى دارد بچرخیم ،برای خودتان دینی انتخاب کنید زیرا به
خدا اینی که بدان پابند هستید دین نیست! سپس هر کدام برای دست یافتن به دین حنیف ابراهیمی بسویى رفتند.

۱

جالب اینکه معترض گفته ورقه بن نوفل جزو حنیفهای مکه بوده و سپس به مسیحی بودنش تصریح نموده در
حالی که این دو در تعارض هستند چون اگر جزو حنیفها بوده باشد دیگر مسیحی یا یهودی نیست و این تناقض
ابوموسی حریری است که در جایی ورقه را حنیف و در آن واحد کشیش مسیحی نیز معرفی نموده است!!!
آیا ورقه بن نوفل بر دین نصرانی باقی ماند؟
ورقه بن نوفل بعد از اینکه از بتپرستی رهایی یافت به دین یهود گروید و سپس آن را ترک کرده و دین نصرانی
را انتخاب نمود ،امّا آیا واقعاً ورقه بن نوفل بر دین نصرانی باقی ماند؟!
امام ابن عبدالبر( م463هــ) ،در ذیل بیوگرافی "زید بن عمرو" مینویسد« :او (زید بن عمرو) و ورقه بن نوفل
در جاهلیت باهم به دنبال انتخابِ دینی بیرون رفتند و با اهل یهود مالقات کردند و آنان دین خویش را بر اینها
عرضه نمودند ،ورقه یهودی شد سپس با نصرانیها مالقات کردند و آنان نیز دینشان را بر ایشان عرضه کردند ،در
نتیجه ورقه دین یهودیت را رها کرد و نصرانی شد و امّا زید بن عمرو از اینکه چیزی از این ادیان را بپذیرد اجتناب
نمود و گفت :این چیزی نیست جز اینکه مانند دین قوم ما که شرک میورزند ،آنان نیز شرک میورزند».

2

امام ابن عساکر ( م۵7۱هــ) میگوید« :ورقه بن نوفل از افرادی بود که از پرستش بتها اعالن بی اعتنایی نمود
و همراه زید بن عمرو بن نفیل در منطقه بلقاء از علمایی که صاحب دین بودن از دین حنیف سؤال میپرسیدند».

3

به همراه ورقه بن نوفل .و اصوالً چنين چيزي غير ممكن است چرا كه غار حراء مكاني است كه تنها يك نفر ميتواند در آن عزلت كند و جاي دو نفر
نميشود .فتأمل!
 - 1السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص 223؛ الروض األنف – السهيلي ،ج  ،2ص 347
 - 2االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج  ،2ص  «« :616أنه خرج في الجاهلية يطلب الدين هو ورقة بن نوفل ،فلقيا اليهود ،فعرضت عليهما يهود دينهم ،فتهود
ورقة ،ثم لقيا النصارى فعرضوا عليهما دينهم ،فترك ورقة اليهودية وتنصر ،وأبي زيد بن عمرو أن يأتي شيئا من ذلك ،وقال :ما هذا إال كدين قومنا ،تشركون
ويشركون» »
 - 3تاريخ دمشق ،ج  ،63ص  « :3رقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كالب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي األسدي
كان ممن رغب عن عبادة األوث ان وسأل العلماء من أهل األديان عن الدين الحنيف قد البلقاء مع زيد بن عمرو بن نفيل»
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مصعب زبیری( م 236هــ) میگوید[« :ورقه بن نوفل] از پرستش بتها کراهت داشت و به دنبال دین به سیر و
سفر پرداخت و کتابهای [ادیان پیشین] را مطالعه کرد .خدیجه دختر خویلد دربارة نبوت پیامبر از او
پرسش کرده بود .رسول اهلل فرموده است :ورقه بن نوفل را دشنام ندهید زیرا او را [در بهشت] در جامهای سفید
دیدم».

۱

باتوجه به این توضیحات مشخص میشود که ورقه بن نوفل در ابتدا مشرک و بتپرست بوده سپس هوشیار
میشود و به جستجو برای یافتن دینِ حق همراه با دوستش زید بن عمرو به سیر و سفر میپردازند و با اهل یهود
مالقات میکنند و ورقه بن نوفل یهودی میشود و بعد از اینکه با دین نصرانی آشنا میشوند ورقه تغییر دین داده
و دین یهود را رها کرده و به کیش نصرانی در میآید ،در حالی که زید بن عمرو هنوز هیچ دینی را نپذیرفته چرا
که معتقد بوده این ادیان نیز به انحراف کشیده شدند و به شرک مبتال شدهاند لذا از پذیرفتن این ادیان اجتناب
میکند .امّا زید بن عمرو دست از تحقیق برنمیدارد و باز برای یافتن حقیقت تالش میکند تا اینکه در نهایت دین
حنیف ابراهیمی را میپذیرد.

2

جابر بن عبداهلل انصاری میگوید« :سألنا رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم عن زید بن عمرو بن نفیل ،فقلنا:

یا رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم :إنه كان یستقبل القبلة ،ویقول :دیني دین إبراهیم ،وإهلي إله إبراهیم ،وكان یصيل
ویسجد ،قال :ذاك أمة وحده ،حيرش بیني وبنی عیسى ابن مریم .وسألت عن ورقة بن نوفل ،وقیل :یا رسول اهلل!
كان یستقبل القبلة ،ویقول :إهلي إله زید ،ودیني دین زید ،وكان یتوجه ویقول:رشدت فأنعمت ابن عمرو فإنام ...
جتنبت تنورا من النار حامیا بدینك دینا لیس دین كمثله  ...وتركك جنات اجلبال كام هیا قال :رأیته ،یميش يف بطنان
اجلنة ،علیه حلة من سندس» 3یعنی« :از رسول اهلل دربارة زید بن عمرو بن نفیل پرسیدیم و عرض کردیم :یا
رسولاهلل ! او رو به سوی کعبه میکرد و میگفت :دین من ،دین ابراهیم است و خدای من ،خدای ابراهیم است.
و نماز میخواند و سجده میکرد .آنحضرت فرمود :او امتِ واحده است ،که در فاصله نبوت من و عیسی بن
مریم محشور میشود .و دربارة ورقه بن نوفل از پیامبر پرسیدم و گفته شد :یا رسولاهلل ! او نیز روبه سوی قبله
میکرد و میگفت :خدای من ،خدای زید است و دین من ،دین زید است .و متوجه قبله میشد و این اشعار را
1

 نسب قريش  -مصعب الزبيري ،ص  ،207ط ،3 :دار المعارف ،القاهرة؛ جمهرة نسب قريش وأخبارها  -الزبير بن بكار  ،ص  ،408ط :مطبعة المدني،1381م «« :وكان قد كره عبادة األوثان ،وطلب الدين في اآلفاق ،وقرأ الكتب .وكانت خديجة بنت خويلد تسأله عن أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم .وقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ال تسبوا ورقة بن نوفل؛ فإني رأيته في ثياب بيض»

 - 2السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص  224؛ نسب قريش لمصعب الزبيري ،صص 365 – 364؛ أنساب األشراف للبالذري ،ج  ،10ص 469؛ المعارف البن
قتيبة الدينوري ،ص  ،59ط ،2:القاهرة1991 ،م؛ معجم الصحابة للبغوي ،ج  ،2ص  ،443 – 442ط ،1:دار البيان1421 ،هـ؛ معرفة الصحابة ألبي نعيم
األصبهاني ،ج  ،3ص  ،1133ط ،1 :دار الوطن1419 ،هـ؛ تاريخ دمشق البن عساكر ،ج  ،19ص 494؛ بغية الطلب في تاريخ حلب  -البن العديم ،ج ،9
ص  ،4055ط :دار الفكر؛ األعالم للزركلي ،ج  ،3ص  ،60ط ،15 :دار العلم للماليين2002 ،م
 - 3كشف األستار عن زوائد البزار ،ج  ،3صص  282 - 281ح  ،2752ط ،1 :الرسالة1399 ،هـ؛ األسماء والصفات للبيهقي ،ج  ،2ص  36ح  ،604ط،1 :
مكتبة السوادي1413 ،هـ
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میگفت« :دارای رشد و فهم بودی و بر تو نعمت ارزانی شد ای پسر عمرو ،همانا که از تنوری که با آتش احاطه
شده دوری ورزیدی به سبب دینت ،دینی که همانندش نیست و رها کردی باغهای کوهستانها را همانطور که
[در زیبایی] هستند ».آنحضرت فرمود :او را دیدم داخل بهشت راه میرفت درحالی که جامهای ابریشمی نازک
برتنش بود».
باتوجه به حدیث مذکور مشخص میشود که ورقه بن نوفل ترک نصرانیت کرده و به دین ابراهیمی روی آورده
است و دلیلی قاطع در رد قائلین به نصرانی بودن ورقه بن نوفل میباشد .نتیجه اینکه ورقه بن نوفل ابتدا بتپرست
بوده سپس به ادیان یهودیت و نصرانیت روی میآورد و در نهایت -بعد از فوت زید بن عمرو بن نفیل که دوست
و همراه او بوده است -به دین حنیف ابراهیمی روی میآورد ۱.از این رو که در حدیثی روایت شده که پیامبر
دربارة ورقه بن نوفل فرمود« :یبعث یوم القیامة أمة وحده»

2

یعنی« :روز قیامت به عنوان امت واحده برانگیخته

میشود ».و در حدیث صحیح دیگر رسولاهلل فرموده« :ال تسبوا ورقة فإين رأیت له جنة أو جنتنی»3یعنی« :ورقه
را دشنام ندهید زیرا دیدم او در یک یا دو باغ بهشت است ».از این احادیث چنین بر میآید که عاقبت ورقه به
نیکی بوده و پیامبر خاتم را تصدیق نموده و اهل بهشت بوده است.
آشنایی ورقه بن نوفل با تورات و انجیل
شاید این سؤال پیش آید که در برخی از روایات تصریح شده است که ورقه بن نوفل در جاهلیت نصرانی بوده
و انجیل را به زبان عبری می نوشت 4.و بر دین نصرانیت مستحکم بوده است.

۵

 - 1أنساب األشراف للبالذري ،ج  ،9ص  « : 457ترك عبادة األوثان ومال إلى النصرانية ،ويقال طلب دين إبراهيم » ،يعني« :ورقه پرستش بتها را رها كرد و
به به آيين نصراني گرايش يافت و گفته ميشود به دنبال دين ابراهيمي بود ،».ميگوييم :درست نيز همين است چون در نهايت به دين ابراهيمي گرايش
يافته است.
2

 المعجم الكبير للطبراني ،ج  ،24ص  82ح  ،217ط ،2 :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -الهيثمي ،ج ،9ص  416ح، 16176ط:القاهرة1404 ،هـ « :رواه الطبراني ،ورجاله رجال الصحيح».

 - 3المستدرك على الصحيحين للحاكم ،ج  ،2ص  666ح 4211؛ همچنين بنگريد[ :سلسلة األحاديث الصحيحة – آلباني ،ج  ،1ص  761ح ]405
 - 4صحيح البخاري ،ج  ،1ص  7ح  « : 3ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية ،وكان يكتب الكتاب العبراني،
فيكتب من اإلنجيل بالعبرانية ما شاء اهلل أن يكتب» ،يعني « :ورقه بن نوفل پسر عموي خديجه ،مردي كه در جاهليت نصراني شده بود و كتاب به
زبان عربي مينوشت و انجيل را به زبان عربي – آنچه خواست خدا بود – مينوشت».
 - 5السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص  « : 223أما و رقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية ،واتبع الكتب من أهلها ،حتى علم علما من أهل الكتاب» ،يعني:
« ورقه بن نوفل در دين نصراني مستحكم شد وكتابهايي نصراني را تبعيت كرد و و علومي را از اهل كتاب كسب نمود ».ميگوييم :اين اثر سند متصل
صحيحي برايش وجود ندارد ،امّا مفروض اً كه صحيح باشد باز دليل بر اين نيست كه چون ورقه بن نوفل به دين مسيحيت عالم و آگاه بوده پس بر همين
دين باقي مانده است  ،بلكه اصوالً آگاهي و عالم بودن به ديني يا مذهبي دليل بر اين نيست كه آن فرد معتقد به آن دين باشد همانطور كه عالمه مسلمان
احمد ديدات  كه به شواهد مناظرات ايشان با اهل كتاب و همچنين تأليفاتش ،از خود علماي اهل كتاب به دينشان آگاه تر بوده ،ليكن اين دليل بر
اين نمي شود كه او يهودي و يا مسيحي بوده است .يا مثالً ابو موسي حريري مسيحي كه آقاي معترض تصريح كرده كه او نويسنده به نام اديان است ،
دليل بر آن نمي شود كه چون آگاه به كتابهاي اسالمي است ،وي مسلمان باشد!
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پاسخ:

اوالً ما منکر آن نیستیم که ورقه بن نوفل در برههای از زمان نصرانی شده بوده و بلکه قبالً روایاتی را نیز بر این
دیدگاه نقل کردیم .لیکن معهذا ثابت کردیم او همانطور که قبل از نصرانی شدنش یهودی بوده ،بعد از نصرانی
بودنش هم به دین ابراهیمی گرایش داشته و دین نصرانیت را رها کرده است .بنابراین این سخن که ورقه بن نوفل
در جاهلیت نصرانی شده بوده فی نفسه ایرادی ندارد و با آنچه ما ثابت کردیم در خصوص اعتقاد حنیف بودن
ورقه تعارضی دیده نمیشود.
ثانیاً طبق برخی از روایات ،ورقه بن نوفل کتابهای اهل کتاب از جمله انجیل را قرائت میکرده است و در
خصوص کتابت و نوشتن این کتابها به زبان عربی و یا عبری در آن اختالف است بلکه این وهم و اشتباه از راویان
احادیث در این باره بوده ۱و صحیح اینست که برخی نوشتهها را بصورت موردی از اهل کتاب انتخاب میکرد
و همان موارد را نسخهبرداری و قرائت میکرد که به اختصار به بررسی آن میپردازیم:
الف) «وكان امرءا تنرص يف اجلاهلیة ،وكان یكتب الكتاب العريب ویكتب من اإلنجیل بالعربیة ما شاء اهلل أن
یكتب» 2یعنی « :مردی که در جاهلیت نصرانی شده بود کتابتِ عربی را نیک میدانست و انجیل را هر اندازه که
خدا میخواست بنویسد به عبرانی مینوشت».

ب) انجیل را به زبان عربی قرائت میکرده است« :وكان رجال تنرص ،یقرأ اإلنجیل بالعربیة» 3یعنی« :مردی که

نصرانی شده بود و انجیل را به عربی میخواند».

ج) انجیل را به زبان عبرانی مینوشت و میخواند« :وكان امرأ تنرص يف اجلاهلیة ،وكان یكتب الكتاب العرباين،

فیكتب من اإلنجیل بالعربانیة ما شاء اهلل أن یكتب» 4یعنی« :مردی که در جاهلیت نصرانی شده بود کتابت عبرانی
را نیک میدانست و انجیل را هر اندازه که خدا میخواست بنویسد به عبرانی می نوشت ».و «یقرأ اإلنجیل
بالعربانیة» ۵یعنی« :انجیل را به لغت عبرانی میخواند».
همة این موارد مذکور میتواند صحیح باشد زیرا ورقه بن نوفل زبان و نوشتن عبرانی را یاد گرفته بود و همانطور
که توانایی نوشتن به زبان عربی را داشت توانایی نوشتن به زبان عبری را هم داشت و در هر دو زبان توانا بود.

6

قول راجح این است که گفته شود انجیل را به زبان عبری مینوشت و به زبان عربی تفسیر میکرد چرا که زبان
 - 1براي تفصيالت آن بنگريد به  :هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود و النصاري  ،سامي عامري ،صص 94 – 90
 - 2صحيح البخاري ،ج  ،6ص  173ح 4953؛ صحيح مسلم ،ج  ،1ص  139ح 252؛ صحيح ابن حبان ،ج  ،1ص  216ح 33؛ المستدرك على الصحيحين
للحاكم ،ج  ،3ص  202ح 4843
 - 3صحيح البخاري ،ج  ،4ص  151ح 3392
 - 4منبع قبل ،ج  ،1ص  7ح 3
 - 5مسند أبي داود الطيالسي ،ج  ،3ص  ،76ط ،1 :دار هجر ،مصر1419 ،هـ
 - 6فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر ،ج  ،1ص 25
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اهل کتابِ عرب در عراق و شام سریانی بوده است و آگاهی ورقه بن نوفل به زبان عبری با توجه به مصاحبت با
علمای یهود بوده همانطورکه قبل از اینکه نصرانی گردد دین یهود را انتخاب کرده بوده است .از این رو
ابوهریره میگوید« :كان أهل الكتاب یقرءون التوراة بالعربانیة ،ویفرسوهنا بالعربیة ألهل اإلسالم ،فقال
رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم:ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم ،وقولوا[ :آمنا باهلل وما أنزل إلینا] (البقرة:
 ۱»)136یعنی« :اهل کتاب تورات را به زبان عبری میخواندند و به زبان عربی برای مسلمانان تفسیر میکردند.
پیامبر فرمود :اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب بلکه بگوئید« :ایمان داریم به خدا و آنچه (به نام قرآن)
بر ما نازل گشته» (بقره ».)۱36 /
با توجه به این حدیث مشخص میشود که نقل محتویات کتاب مقدس اعم از تورات و انجیل به زبان عربی در
واقع تفسیر و شرح و بیان آن بوده است نــه صرفاً ترجمه این کتابها به زبان عربی ،و این برای اهل مکه

2

که

سواد خواندن و نوشتن نداشتند بجز عدهی قلیلی از آنان 3معقول ،و به واقعیت تاریخی نزدیکتر است.
اینکه پیشتر گفتیم که ورقه برحسب موردی چیزهایی از انجیل را نسخه برداری میکرد ،در واقع این دیدگاه ما
مستند به روایات صحیحی میباشد که در آن آمده است« :یكتب من اإلنجیل بالعربانیة ما شاء اهلل أن یكتب »

4

یعنی« :انجیل را هر اندازه که خدا میخواست بنویسد به عبرانی مینوشت ».این دلیلی قاطع و مثبت است که ورقه
بن نوفل بصورت موردی و انتخابی قسمتهایی از انجیل را نسخهبرداری میکرد و هرگز به معنی ترجمه انجیل
تلقی نمیشود و این عمل ورقه نیز پیوسته و دائمی نبوده چرا که بنابر همان روایات صحیح

۵

او پیر و سالخورده

و نابینا شده بود« :كان شیخا كبريا قد عمي» ،و لذا عمالً توانایی قرائت و نوشتن دائمی را نداشته است.

جالب اینکه ابوموسی حریری -به زعم خودش با استناد به روایات پیشین در مورد ورقه -در جایی از کتابِ"قس

ونبی" میگوید« :أن القس ورقة كان ینقل اإلنجیل العرباين إىل العربیة»

6

یعنی« :کشیش ورقه انجیل عبرانی را به

عربی نقل میکرد ».و در جایی دیگر از کتابش مینویسد« :وضع يف األصل باللغة اآلرامیة  ،ثم نقل إىل الیونانیة ،
ثم إىل الالتین ّیة ور ّبام إىل العربیة » 7یعنی« :انجیل در اصل به زبان آرامی بوده بعد از آن به زبان یونانی ،سپس به
زبان التینی و گاهی (!) هم به زبان عربی ترجمه شده است».

 - 1صحيح البخاري ،ج  ،6ص  20ح 4485؛ السنن الكبرى للنسائي ،ج  ،10ص  211ح 11323؛ السنن الكبرى للبيهقي ،ج  ،10ص  274ح 20615
 - 2فتوح البلدان – البالذري ،ص  ،453ط :الهالل ،بيروت1988 ،م
 - 3الطبقات الكبرى البن سعد ،ج  ،3صص 526 ،522 ،498 ،465 ،450 :و  « : ...كانت الكتابة في العرب قليال » ،يعني «:سواد [خواندن و] نوشتن درعرب
اندك بوده است».
 - 4تخريج آن قبالً گذشت.
 - 5صحيح البخاري ،ج  ،1ص  7ح  3؛ صحيح مسلم ،1 ،ص  139ح 252
 - 6قس و نبي ،ص  ،69ط :بيروت1979 ،م
 - 7منبع قبل ،ص 72
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قابل ذکر است که کتاب مقدس به زبان عربی به اعتراف خود علمای مسیحی ،دهها سال بلکه قرنها بعد از ظهور
اسالم ترجمه شده است؛
الف) در سایت عربی "تاریخ اقباط مصر" که متعلق به قبطیهای مسیحی مصر میباشد دربارة اولین ترجمة کتاب

مقدس به زبان عربی آمده است« :ىف عام  639م أو حواىل هذا العام طلب القائد العريب عمر بن سعد ابن أيب وقاص
من البطریرك الیعقويب یوحنا أن یضع ترمجة اإلنجیل يف اللغة العربیة .وىف عام  675م أو حواىل هذا العام ىف أسبانیا
إشبیلیة .،قام األسقف یوحنا برتجة الكتاب املقدس »

۱

یعنی« :در سال 639م یا حوالی همین سال ،فرماندة عرب

عمر بن سعد بن ابی وقاص2از رئیس اسقف یعقوبی یوحنا درخواست نمود که ترجمة انجیل را به زبان عربی قرار
دهد و در سال 67۵م یا حوالی همان سال در شهر اشبیلیه 3اسپانیا ،اسقف یوحنا به ترجمة کتاب مقدس مبادرت
نمود».
ب) آقای بروس متزگر

4

 -استاد زبان و ادبیات عهد جدید -در کتاب مرجعش "ترجمه کتاب مقدس"

مینویسد« :مقبول این است که قدیمیترین ترجمههای عربی برای کتاب مقدس به قرن  8م ،برمیگردد».

۵

6

ج) در سایت عربی -مسیحی بیت اهلل که متعلق به مسیحیان میباشد در مقالهای با عنوان "ترمجات الكتاب
املقدس" بیان کردند« :إن أول ترمجة للكتاب املقدس إىل اللغـة العربیة ظهرت يف النصف الثاين من القرن الثامن
املیالدي ،عندما قام یوحنا أسقف أشبیلیة يف أسبانیا برتمجة الكتاب إىل العـربیة نق ً
ال عن ترمجة إیرونیموس الالتینیـة.
وكانت ترمجته حمدودة فلم تشمل كل الكتاب ،كام مل یكن هلا االنتشار الكايف 7».یعنی« :اولین ترجمه برای کتاب
مقدس به زبان عربی در نیمة دوم از قرن هشت میالدی ظاهر شده آن هنگام که یوحنا اسقف اشبیلیه در اسپانیا به
ترجمة کتاب مقدس به عربی مبادرت نمود که این ترجمه نقلی از ترجمة التینی ایرونیموس بود .و ترجمهای
محدود بود که همة کتاب مقدس را شامل نمیشد همانطورکه به اندازة کافی انتشار نیافته بود».

1

- http://www.coptichistory.org/new_page_1141.htm

 - 2عمر بن سعد بن ابي وقاص در تاريخ مذكورهنوز متولد نشده بوده بلكه مؤرخين تولد او را در سال 23هـ ،ثبت كردند كه در تاريخ 639م هنوز 4سال به
تولد عمر بن سعد باقي مانده بوده از اين رو ممكن است امير جزيره عمير بن سعد انصاري مقصود باشد كه از اسقف يوحنا يعقوبي چنين درخواستي كرده
بود .اهلل اعلم.
 - 3سويل يا سويال و در قديم به ايسپاليس شهرت داشته و بعد از فتح آنجا توسط مسلمانان ،نام آن به اشبيليه تغييرداده شد.
- Bruce Metzger

4

- The Bible in Translation

5

- Bruce Metzger, The Bible in Translation, Grand Rapids: Baker Academic, 2٠٠1, p. 46

6
7

- https://www.baytallah.com/insp/insp6.html
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د) آقای توماس پاتریک هوگز

۱

در کتاب"فرهنگ لغت اسالم"2از مستشرق انگلیسی آقای ج  .م  .رودول

3

نقل کرده که میگوید« :هیچ دلیلی مبنی بر اینکه محمد بر کتابهای مقدس مسیحیت اطالعی داشته باشد یافت
نمی شود .الزم است دانسته شود که آثاری واضح و روشن مبنی بر وجود ترجمة عربی برای عهد قدیم و جدید
مسبوقِ زمان محمد یافت نشده است».

4

رابعاً یکی دیگر از دروغهایی که ابوموسی حریری وارد کرده این است که درباره ورقه میگوید« :او بود که
دختر عمویش خدیجه را بر روش مسیحیت به عقد محمد در آورد به همین خاطر بود که محمد تا زمانی که
خدیجه زنده بود ازدواج مجددی نکرد  »...در پاسخ میگوییم:
اوالً این سخن آقای حریری با روایات تاریخی و دیدگاه مؤرخان و سیرهنویسان سازگاری ندارد.
الف) آقای منتگمری وات در کتاب "حممد فی مكة" میگوید« :از روایات منقوله چنین بر میآید که
خدیجه چون از امانت ،راستگوئی در گفتار ،شرافت اخالقی محمد شنید ،به آنحضرت پیشنهاد داد
که با ثروت او برای تجارت به شام برود – خدیجه دو بار ازدواج کرده بود و آخرین همسرش از بنی مخزوم
بود– لیکن اکنون وی با ثروتش خاصتاً از طریق کسانی که اجیر کرده است به تجارت می پرداخت و آنچه را که
محمد انجام میداد خدیجه دنبال میکرد و تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفت طوری که پیشنهاد ازدواج
را بر آنحضرت عرضه نمود و ایشان نیز موافقت کرد».

۵

ب) مستشرق روسیتبار آقای پطروشفسکی در "تاریخ اسالم در ایران" مینویسد« :محمد (ص) جوان بود که به
سمتِ عامل تجاری خدیجه– که بیوهای سرشناس و ثروتمند بود و در بازرگانی با سوریه فعاالنه و با جد
تمام شرکت داشت -درآمد .خدیجه را از او خوش آمد ...روایت است که پیامبر در مدت حیات به
خدیجه دلبستگی داشت و در زمان زندگی مشار الیها زن نگرفت».

6

ج) مؤرخان و سیره نویسان در بیان رغبت و اشتیاق سیده خدیجه به امر ازدواج با پیامبر نوشتند:
«خدیجه زنى محترم ،شریف و خردمند بود ،با این وجود ارادة خداوند بدان بود که دارای کرامت و شخصیت
بزرگی باشد  ،خدیجه به پیامبر عرض کرد :پسر عمو! من به خاطر خویشاوندى و شرافتى که تو در میان
قومت داری و همچنین امانتداری ،و راستى در گفتار و خوشخُلقى که بدان مفتخر هستی به تو مشتاق شدم [و
میخواهم همسر تو باشم] ،از این جهت خود را بر آنحضرت عرضه نمود .خدیجه در آن روزگار در
1

- Thomas Patrick Hughes
- The Dictionary of Islam

2

- J. M. Rodwell

3

- Thomas Patrick Hughes, The Dictionary of Islam, being a cyclopaedia of the doctrines, rites, ceremonies, and

4

customs, together with the technical and theological terms, of the Muhammadan religion, London: W.H.
ALLEN, 1895, p.516
 - 5محمد في مكة  ،ص 99
 - 6اسالم در ايران ،ايلياپاولويچ پطروشفسكي ،ترجمه كريم كشاورز ،انتشارات پيام ،تهران ،چاپ هفتم  ،1363ص 24
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نسب واال و شرف و کثرت مال از همه زنان قریش بهتر بود و همة مردان قریش برای ازدواج با او رغبت داشتند.
و چون این سخنان را به پیامبر عرض کرد ،و آنحضرت به پسرعموهای خود خبر داد و حمزه بن عبد
المطلب همراه با حضرت نزد خویلد بن اسد آمد و خدیجه را خواستگارى کرد و بدین ترتیب خدیجه
همسر پیامبر شد».

۱

بنابراین پرواضح است که سیده خدیجه با میل و رغبت و پیشنهاد خویش با پیامبر ازدواج کرد و علت
نیز مشخص است به خاطر راستگویی و امانت و کرامتِ اخالقی پیامبر بوده است ،از این جهت آن دو بزرگوار
یکدیگر را بسیار دوست میداشتند و ازدواج مسعود و مبارکی بوده است و لذا تا زمانی که سیده خدیجه
در قید حیات بود پیامبر اسالم همسر دیگری انتخاب نکرد.
د) آقای مارتین لینگز فرانسوی –هدایت یافته -در کتاب "محمد  "مینویسد« :خدیجه ،در عین
همسری ،دوست شوهرش بود ،او تا حد قابل توجهی در تمایالت و آرمانهای شوهر خود با او شریک بود .ازدواج
این دو به طرز شگفتانگیزی میمون و خجسته و مملوّ از خوشیهای بزرگ بود».

2

هـ) آقای جان دیون پورت نیز در کتاب «عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن» میگوید« :محمد با محبوبة
نیکوکارش رابطة مملو از محبت داشته است ،و هیچگاه از قانون رایج در کشورش که تعدد زوجات را مباح
شمرده بوده استفاده نکرده است».

3

همو در جایی دیگر از کتابش مینویسد« :این جمله باید به افتخار محمّد

نوشته شود که برای او نیز ایمان خدیجه تعجبی نداشت زیرا محمد ثابت کرده بود که برای این زنی که او
را با محبت و عشق از فشار نیازمندی نجات داده است ،مهربانترین و دقیقترین شوهر است و تا روزی که
خدیجه حیات داشت ،محمد از حق معمول تعدد زوجات که آن روزها رایج بوده استفاده نکرد .و همچنین
حقیقت و واقعیت خودش را نسبت به عیالش از لحاظ عشق و محبت و یکنواخت و تغییرناپذیر ثابت کرده بود».

4

 - 1السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص  189؛ الذرية الطاهرة للدوالبي ،ص  26ح  ،8ط ،1 :كويت1407 ،هـ؛ الطبقات الكبرى البن سعد ،ج 131 ،1؛ تاريخ
الطبري ،ج  ،2ص 280؛ دالئل النبوة للبيهقي ،ج  ،2ص 66؛ الروض األنف – السهيلي ،ج  ،2ص  231؛ عيون األثر البن سيد الناس ،ج  ،1ص  ،63ط:
 ،1دار القلم1993 ،م؛ البداية والنهاية البن كثير ،ج  ،2ص 358؛ السيرة الحلبية ،ج  ،1ص  ،200ط ،2 :دار الكتب العلمية1407 ،هـ
 - 2محمد صلي اهلل عليه و سلم ،مارتين لينگز (ابوبكر) ،مترجم :سعيد تهراني نسب ،انتشارات حكمت ،چاپ سوم ،1392 ،ص 83
 - 3عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن ،ص 18
 - 4منبع قبل ،ص 23
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ثانیاً تزویج سیده خدیجه بنابر روایتی توسط پدرش خویلد بوده

۱

و خطبهی محرمیت نیز بنا به روایتی

توسط ابوطالب2خوانده شده است ،و بنابر روایتی دیگر عمرو بن اسد عموی سیده خدیجه ،او را به عقد
پیامبر درآورده است و قول اخیر صحیح میباشد.

3

خامساً آقای حریری مدعی است که «او (ورقه) تابع فرقه خاصی از مسیحیت به نام ابیونیه بود که معتقد بودند
عیسی انسان است و اعتقادی به پسر خدا بودن او نداشتند و تنها معتقد بودند که مسیح روح اهلل است به همین
خاطر از کلیسیای روم طرد شده بودند» ،در رد این ادعای آقای حریری همین کافیست که مشرکان مکه با توجه
به عقائد مسیحیان ،بر این اندیشه بودند که عیسی پسر خداست و پرستش میشده است 4و این عقیده آن قدر
شایع بوده که هنگامی که قرآن آن را ردّ کرد ۵به شدت مشرکان مکه موضع گرفتند که گویا پیامبر به خطا
رفته و اندیشه مسیحیان صحیح بوده است.
سادساً آقای حریری در افترائی دیگر مدعی شده که «محمد به غیر از ورقه با بسیاری از کشیشان دیگر مانند
عداس و راهب مسیحی بحیرا مالقات کرده بود و از آنان چیزهای زیادی آموخته بود( ...قس و نبی)» ،معلوم نیست
آقای حریری با کدامین سند قائل به این است که پیامبر اسالم با «بسیاری از کشیشان» در ارتباط بوده است و از
آنها «چیزهای زیادی» آموخته است؟!! هرکس که سیرة پیامبر را مطالعهای کند برایش مشخص میشود که این
ادعای حریری ،دروغی بیش نیست .در ضمن در مورد ورقه بن نوفل ،سابقاً مطالبی را بیان کردیم و ادعاهای آقای
حریری را رد کردیم و در مورد بحیرای راهب نیز -بر فرض صحت این داستان تاریخی -این مالقات در سن 9
یا  ۱2سالگی پیامبر و در کوتاه زمان (!) بوده است که عقالً در این مدت کوتاه و در این سن و سال آموختن
چیزهای زیادی (!) غیر ممکن است –که در ادامه به بیان آن پرداخته میشود -امّا در بارة عداس نیز ،چیزی که
در تاریخ روایت شده اینست که عداس یک غالم مسیحی -اصالتاً اهل نینوای عراق -بوده که در سفر تبلیغی پیامبر
در ماه شوال سال  ۱0بعثت به طائف

6

شیفتة اخالق و علم نبوی حضرت رسول شده و در نهایت مسلمان

 - 1السيرة النبوية البن هشام ،ج  ، 1ص  190؛ الذرية الطاهرة للدوالبي ،ص  29ح 11؛ دالئل النبوة للبيهقي ،ج  ،2ص  68؛ المستدرك على الصحيحين
للحاكم ،ج  ،3ص  200ح 4835
 - 2محمد رسول اهلل ،اتين دينت ،تعريب :عبدالحليم محمود و محمد عبدالحليم ،ص  ،98ط ،3 :المعارف1986 ،م ؛ نساء النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم للسيد
الجميلي ،ص  ،21ط ،1 :الهالل1416 ،هـ
 - 3الطبقات الكبرى البن سعد ،ج  ،8ص  16؛ االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج  ،4ص  1817؛ الروض األنف – السهيلي  ، 2ص 238؛ عيون األثر البن
سيد الناس ،ج  ،1ص 64؛ سير أعالم النبالء ،ج  ، 2ص 111 – 110؛ اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج  ،8ص 101
 - 4مسند الحارث ،ج  ، 2ص  727ح  ، 720ط ،1 :المدينة المنورة1413 ،هـ ؛ شرح مشكل اآلثار للطحاوي ،ج  ، 3ص  15ح  ،986ط ،1 :الرسالة1415 ،هـ؛
المعجم الكبير للطبراني ،ج  ،12ص  153ح  « :12739وقد علمت قريش أن النصارى يعبدون عيسى ابن مريم » ،معني « :قريش ميدانستند كه نصاري،
عيسي بن مريم را پرستش مي كردند».
 - 5زخرف 58 - 57 /
 - 6السيرة النبوية ألبي الحسن الندوي  ،ص  ،209ط ،12 :دار ابن كثير1425 ،هـ؛ سيرة النبوية للصالبي  ،ص 211
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میشود۱حال چگونه است که پیامبر از یک غالم مسیحی –که مسلمان نیز میشود -آموزههای دینی اخذ کند در
صورتی که  ۱0سال از نبوت آنحضرت هم گذشته است؟!
ارتباط پیامبر با مردی عجمی

جناب معترض گوید « :این واضح است که باید قرآن ادعا کند نازل کردهی خدا است .اما نقل قولی را که قرآن
ذکر کرده اشاره دارد بطرف مخالفین قرآن که آنها یک فرد را میگفتند فالن کس این قرآن را به محمد یاد
میدهد .و قرآن میگوید که نه آن فرد عجم است و قرآن عربی است .این آیه خود میرساند که حتما یک فردی
وجود داشته که قریش از او یاد میکنند».
پاسخ:
اوالً اینکه قرآن فرموده که مشرکان گفتند این قرآن را یک فرد عجمی به پیامبر یاد داده را ردّ کرده است.
استدالل به این آیه که گویا مشرکان قائل به این بودند که قرآن توسط یک انسان اعجمی 2تعلیم داده شده نیز
در واقع به همة مشرکان بر نمیگردد بلکه برخی ازآنها چنین اعتقادی داشتند و این سخن مشرکان نیز همانند سایر
سخنانشان بوده که گاهی میگفتند آنحضرت ساحر است یا مجنون یا کذاب (در وحی نه در سخن) ،و هر
دفعه بهانهای میتراشیدند و با آن پیامبر اسالم را متهم مینمودند و قرآن نیز بر اساس همین ،دیدگاه مشرکان
را نقل کرده است و این سخن مشرکان در واقع از روی ظن و گمان و غالباً جحد و انکار بوده نه واقعیت ،آنها به
صورت عینی شاهد این نبودند که پیامبر شاگرد کسی باشد تا آن آیات را از او نقل کند و از طرفی هم چون
به وحی و نبوت به معنای عام و نزول مالئکه بر آنحضرت اعتقادی نداشتند میپنداشتند که این مطالبی (آیاتی)
که سیدنا رسولاهلل بر آنها میخواند از انسان اعجمی باشد که خداوند متعال نیز آن را ردّ کرده و فرموده که
چگونه ممکن است که یک انسان اعجمی آیاتی به این فصاحت را گفته باشد بلکه این عربی فصیح و روشن
است.
ثانیاً در سبب نزول این آیه برخی از مفسرین نقل کردند که در مکه غالمی رومی بود که در کار ساخت شمشیر
بود و در این حال برخی از دعاهای انجیل را میخواند ،این غالم اظهار مسلمانی کرد و بر اساس این سران قریش
گفتند که این آیات قرآن را این غالم رومی به پیامبر یاد داده است .در تفسیر ابن جریر طبری نیز روایت شده
 - 1بنگريد به  :السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص  421؛ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ،ج  ،4ص  2262؛ دالئل النبوة للبيهقي ،ج  ، 2ص  416؛
عيون األثر البن سيد الناس ،ج  ،1ص  156؛ اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ،ج  ،4ص  385؛ السيرة النبوية ألبي الحسن الندوي  ،ص 216
 - 2براي لفظ «عجم يا اعجمي»  ،دو معني ذكر شده است ،نخست  « :عجم يعني غير عرب بودن » و دوم « :كسي كه در زبان ،غير فصيح باشد و يا لكنت
زبان داشته باشد و نتواند خوب الفاظ را اداء كند» .در لسان العرب چنين آمده است  « :عجم :العُجْمُ والعَجَمُ :خِالفُ العُرْبِ والعَرَبِ  ...أما العجمي فالذي
من جنس العجم ،أفصح أو لم يفصح  ...هذا رجل أعجمي إذا كان ال يفصح ،كان من العجم أو من العرب »[ لسان العرب  -ابن منظور ،ج  ،12صص 385
–  ،] 387باتوجه به آنچه در لسان العرب آمد  ،عجمي به كسي گفته مي شود كه غير عرب باشد خواه در زبان خودش فصيح باشد يا فصيح نباشد ،امّا
اعجمي به كسي مي گويند كه در زبان فصيح نباشد خواه از عرب باشد و خواه از غير عرب .براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به [ :تهذيب اللغة – األزهري،
ج  ،1ص  249؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ،ج  ،5ص ]1981
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که مسلم بن عبداهلل حضرمی دو غالم که بچه بودند را داشته که یمنی بودند و تورات میخواندند .مشرکان هم
میگفتند که پیامبر از آنها این آیات را یاد گرفته است .این روایت از حیث سند اشکال دارد ۱و فرضاً که
صحیح باشد باز از آن برداشت نمیشود و معقول هم نیست که آنحضرت از آن دو بچه به تعبیر طبری «کانا
طفلین» 2تعلیم دیده باشد .البته طبری اقوال متعددی را نقل کرده که سنداً و متناً خالی از اشکال نیستند ،از ابن
أعجمي
عباس اثری را روایت کرده که میگوید« :كان رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم یع ِّلم قینا بمكة ،وكان
ّ

اللسان ،وكان اسمه َبلعام ،فكان املرشكون َی َرون رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم حنی یدخل علیه ،وحنی خيرج من
ون إِنَّام یع ِّلمه ب َرش لِسان ا َّلذي یل ِ
ون
حد َ
[و َل َقد نَع َلم َأ َّهنم َیقول َ
عنده ،فقالوا :إنام یع ِّلمه بلعام ،فأنزل اهلل تعاىل ذكره َ
َ َ ٌ
سان َع َر ِ ٌّيب مبنی]» 3یعنی« :رسولاهلل آهنگری را که در مکه بود و اسمش بلعام ،و زبان
إِ َلی ِه َأع َج ِم ٌّي َو هذا لِ ٌ
اعجمی داشت را تعلیم میداد و مشرکان در این حالت که میدیدند رسولاهلل پیش او رفت و آمد دارد ،گفتند:
بلعام او را آموزش میدهد .و خداوند متعال این آیه را نازل کرد« :و نیک میدانیم که آنان میگویند« :جز این
نیست که بشری به او میآموزد[ ».نه چنین نیست ،زیرا] زبان کسی که [این] نسبت را به او میدهند غیر عربی است
و این [قرآن] به زبان عربی روشن است( ».نحل » )۱03 /
ارتباط پیامبر با بحیرای راهب

جناب معترض گوید« :این واضح است که محمد با مال خدیجه تجارت میکرد و سفرهایی به شام داشته .در
شام در سفر اول محمد که با ابوطالب داشت مالقات او را با بحیرای راهب ،تاریخ ذکر کرده بعید است که در
سفرهای بعدی مالقات نکرده باشد».
پاسخ:

 - 1جامع البيان في تأويل القرآن ،ج  ،17ص « : 300حدثني المثنى ،قال :ثنا عمرو بن عون ،قال :أخبرنا هشيم ،عن حصين ،عن عبد اهلل بن مسلم الحضرمي:
أنه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن ،وكانا طفلين  ،وكان يقال ألحدهما يسار ،واآلخر جبر ،فكانا يقرآن التوراة ،وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ربما
جلس إ ليهما ،فقال كفار قريش :إنما يجلس إليهما يتعلم منهما ،فأنزل اهلل تعالى (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) » ،معني « :از
عبداهلل بن مسلم حضرمي روايت است كه دو غالم كه كودك بودند داشت از اهل يمن كه به يكي آنها يسار و به ديگري جبر گفته مي شد  ،تورات
ميخواندند و رسول اهلل نزد آنها مي نشست ،پس كافران قريش مي گفتند :او نزد آن كودكان مي نشيند تا از آنها ياد بگيرد ،آنگاه خداوند متعال اين
آيه را نازل كرد( :زبان كسي كه [اين] نسبت را به او مي دهند غير عربي است و اين [قرآن] به زبان عربي روشن است)»  .شبيه همين اثر را حاكم نيشابوري
(م 405هــ)  ،در "مستدرك علي الصحيحين" [ ج  ،2ص  389ح  ،] 3363با اسنادش از ابن عباس  نقل كرده است كه مي گويد « :قالوا :إنما يعلم
محمدا عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتب .فقال اهلل {لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات
اهلل} » ،يعني [« :مشركان مكه ] گفتند :همانا عبد ابن حضرمي كه اهل كتاب است محمد  را آموزش ميدهد ».اين روايت اخير نسبت به روايت قبلي
به صواب نزديكتر است و در آن به قرائت تورات اشاره نشده است.
 - 2جامع البيان في تأويل القرآن ،ج  ، 17ص 300
 - 3منبع قبل ،ج  ، 17ص 299
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اوالً تاریخ فقط مالقات اولی را ذکر کرده است و برای مالقات دیگر هیچ سند تاریخیای وجود ندارد و اگر
مالقاتی انجام میشد قطعاً در تاریخ مانند مورد اولی نقل میگردید لیکن چنین نقل تاریخی وجود ندارد.
ثانیاً در سفری که مالقات با بحیرای راهب انجام شده است -بر فرض صحت آن -مؤرخین و سیرهنویسان سن
پیامبر را  9تا  ۱2سال نوشتند ،پس این مالقات در این سن چه سودی داشته است؟!!
عالمه ابو الحسن ندوی( م ۱420هــ) ،بعد از نقل این قصه مینویسد« :این داستان در سیرهی ابن هشام و غیرآن
به صورت طوالنی آمده است و بسیاری از اهل نقد و حدیث روایتی و درایتی در صحت آن سخن گفتند (ایراد
گرفتند) ،در کتاب «سیرة نبوی» اثر عالمه شبلی نعمانی آمده که همة روایات این داستان مرسل هستند و هر
کسی که این داستان را روایت کرده از صحابه فقط آن را از دیگران شنیدند نه از پیامبر ،ترمذی بعد از روایت
این حدیث گفته است« :حدیث حسن غریب ،آن را نمیشناسیم مگر به این صورت» ،و از روات آن عبدالرحمن
بن غزوان است که بسیاری از اهل فن او را جرح کردند ،عالمه ذهبی گفته است :احادیث منکری را روایت
میکرده و شدیدترین آن ،منکر بودن روایتی است که در آن داستان «بحیرا» آمده است».

۱

دکتر محسن عبدالحمید در خصوص داستان «بحیرای راهب»- ،در نقلی که دکتر عمادالدین خلیل در کتابش
ذکر کرده ،-در تحقیقی که حول این موضوع انجام داده است نتیجتاً میگوید« :این روایات همگی از نظر سند و
متن مردود هستند ،چونکه در آنها ضعف و عیب هست و همچنین به علت تباهی متن و بطالن آن از ناحیة تاریخی
و تعارض داشتن با قواعد ساخت بشری و قوانین مثبتِ قطعی ،این روایت جعلی است ،مؤرخان و برخی از محدثینی
که در شروط روایت سختگیر نیستند آن را نقل کردند با این گمان که ایشان به وسیلة آن دلیلی جدیدی اضافه
کنند که سند نبوت پیامبر بزرگمان میباشد و آگاه نبودند به اینکه امثال این داستانها شرش بیشتر از خیرش
است زیرا دشمنان اسالم از زمان گذشته خواستند که امثال این روایات واهی را ترویج دهند تا وجود بحیرا و
کشیشان دیگر را در اطراف جزیرة العرب ثابت کنند که حضرت رسول بزرگوار در گمان آنان با این کشیشان
ارتباط داشته و ازآنها نقل کرده است .مؤرخان و مستشرقین غربی به این روایات باطل و دروغ اهتمام و توجه
کردند و دروغهایی را که  -خداوند برهانی برای حقانیت آن نفرستاده است -بر اساس آن ساختند ،و نمیتوان
که یک لحظه مقابل حقائق تاریخی بیایستند از جمله آنها ولیام مویر ،مارگلیوث ،درایر و بسیاری از این جهت
اعتبار نمودند که راز و رمزهای اسالم را همگی ،محمد  از این راهب نقل کرده است .تعصب آنها مانع از این
شده بیاندیشند که چگونه برای کودکی  9ساله ممکن است این همه راز و رمز را در مالقات رهگذری با بحیرا یا
امثال او نقل کند؟! »
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 - 1السيرة النبوية ألبي الحسن الندوي ،ص 164
 - 2دراسة في السيرة  ،عمادالدين خليل ،ص 226
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ثالثاً این سخن جناب معترض از روی حدس و گمان و بلکه احتماالت است و لذا ساقط میباشد همانطور که
علما گفتند« :مجرد االحتمال یسقط االستدالل».
زیادهگویی معترض!

جناب معترض گوید« :محمد تنها از ورقه یاد نگرفته افراد دیگری هم بودن که او را تعلیم میکردن .بحیرا،
نسطوراء .افراد دربار نجاشی .سلمان فارسی و ...و این اخبار را مردی بنام دحیه کلبی که گفته میشود برادر رضاعی
محمد بود او را جبراییل گفته میاورد .روابط حسنه محمد بین این همه مسیحیان و دربار نجاشی حرفهای زیادی
را بازگو میکند بشرطی که از عقل سلیم و بدون عینک دینی دیده شود!!»
پاسخ:
اوالً همانطور که قبالً بیان شد پیامبر  مالقات مستمر با بحیرای راهب -بر فرض صحت آن– و ورقه بن نوفل
نداشته است و در مورد سلمان فارسی نیز در عهد مدنی شخصیت او مطرح شد
منابع تاریخی گفته شده سلمان در مکه مسلمان شده منکر بوده
شده است.
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۱

و آنچه که در برخی از

و ثابت این است که در مدینه مسلمان

3

ثانیاً هجرت به حبشه برای بار اول در سال  ۵بعثت انجام شد 4و اندکی بعد از آن هجرت دوم به حبشه صورت
گرفت که با سخنرانی و دفاعیهی جعفر بن ابی طالب 
هنگام وفات او در غیابش نماز جنازه خواند

6

۵

نجاشی پادشاه حبشه مسلمان شد .و پیامبر

او یک مسیحی بود و بعد از شنیدن آیات قرآن به حقانیت اسالم

و نبوت پیامبر  پی برد و مسلمان شد ،چگونه است که رفت و آمد و ارتباط با درباریان پادشاه نجاشی
دلیلی بر اقتباس قرآن از مسیحیان تلقی میشود در حالی که خود مسیحیان به دین اسالم گرویدند؟!
ثالثاً دحیه کلبی  بنا بر منقوالت تاریخی قبل از جنگ بدر مسلمان شده یعنی در عهد مدنی ،درحالی که در
عهد مکی از او خبری نیست و اینکه جبرئیل به شکل او بر پیامبر  نازل میشد ،چون دحیه دارای
صورت بسیار زیبایی بوده است 7.و این نزول جبرئیل به شکل دحیه نیز همیشگی نبوده بلکه در برخی
 - 1السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،1ص 280؛ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ،ج  ،3ص 1327؛ تاريخ بغداد ،ج  ،1ص 508؛ السيرة النبوية عرض وقائع
وتحليل أحداث – الصالبي ،ص 69
 - 2إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال – عالء الدين مغلطاي ،ج  ،2ص  « :438وهذا منكر إنما قدم سلمان المدينة قبل مقدم النبي صلى اهلل عليه وسلم
للهجرة».
 - 3المعجم الكبير للطبراني ،ج  ،6ص  ... « :212وإسالمه بالمدينة أثبت»
 - 4السيرة النبوية ألبي الحسن الندوي ،ص 201
 - 5صحيح ابن خزيمة ،ج  ، 4ص  13ح  2260؛ حلية األولياء ألبي نعيم األصبهاني ،ج  ، 1ص  115؛ السيرة النبوية البن هشام ،ج  ، 1ص 336
 - 6صحيح البخاري ،ج  ، 5ص  51ح  ،3877فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،7ص 191
 - 7معجم الصحابة – البغوي  292 / 2؛تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،8ص  474؛ حسن المحاضرة – السيوطي ،ج  ،1ص  ،195ط،1 :
مصر1387 ،هـ؛ األعالم – الزركلي ،ج  ،2ص 337
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اوقات بوده۱و خود دحیه نیز سفیر و نامهرسان پیامبر به سوی روم  -در سال  6هجری - 2برای دعوت
پادشاه آنجا به اسالم بوده است.
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امّا اینکه دحیه ،برادر رضاعی پیامبر  بوده ،در هیج جای کتابهای

تاریخی و روایی و سیره -علی االطالع -چنین چیزی ذکر نشده که گفته باشند «دحیه برادر شیری پیامبر» بوده
است .نمیدانیم جناب معترض این «گفته میشود» 4را از کجا آورده است؟! چیزی که در برخی از کتابهای
سیره آمده این است که پیامبر خواهر دحیه به اسم «شراف» را عقد نمود لیکن قبل از زفاف وفات یافت.

۵

پاسخ به برخی از شبهات متفرقه
شبهه اول :پیامبر اسالم و همسرش عایشه اقدام به خودکشی کردند!

َحدَّ َثنَا ََيْيَى ْب ُن بُك ْ ٍَريَ ،حدَّ َثنَا ال َّلي ْ ُثَ ،ع ْن ُع َقي ْ ٍلَ ،ع ِن ا ْب ِن ِش َه ٍ
وحدَّ َث ِني َعبْدُ اَّللَِّ ْب ُن ُحم َ َّم ٍدَ ،حدَّ َثنَا َعبْدُ ال َّر َّز ِاق،
اب ،ح َ
ِ
ِ
الز ْه ِر ُّيَ :ف َأ ْخ َ َ ِ
رتة َحتَّى َح ِز َن
َحدَّ َثنَا َم ْع َم ٌرَ :ق َال ُّ
ِض اَّللَُّ َعنْ َهاَ ،أ ََّّنَا َقا َل ْتَ ... :و َف َرتَ ال َو ْح ُي َف ْ َ
َبِن ُع ْر َو ُةَ ،ع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
وس َش َوا ِه ِق ِ
رت َّدى ِم ْن ُر ُء ِ
اجلب َ ِالَ ،ف ُك َّل ََم َأ ْو ََف ِب ِذ ْر َو ِة
َي َي َ َ
الن َِّب ُّي َص ََّّل اَّللُ َع َليْه َو َس َّل َم ف َيَم َب َل َغنَاُ ،ح ْزنا َغدَ ا منْ ُه م َرارا ك ْ
ِ
َي ُي ْل ِق َي ِمنْ ُه َن ْف َس ُه َتبَدَّ ى َل ُه ِج ْ َِب ُيلَ ،ف َق َالَ :يا ُحم َ َّمدُ ِ ،إن ََّك َر ُس ُ
ول اَّللَِّ َح ًّقاَ ،في َ ْس ُك ُن ِل َذ ِل َك َج ْأ ُش ُهَ ،وت َِق ُّر َن ْف ُس ُه،
َجب َ ٍل لك ْ
ِ
رت ُة ال َو ْح ِي َغدَ ا ِمل ْث ِل َذ ِل َكَ ،ف ِإ َذا َأ ْو ََف ِب ِذ ْر َو ِة َجب َ ٍل َتبَدَّ ى َل ُه ِج ْ َِب ُيل َف َق َال َل ُه ِم ْث َل َذ ِل َك.
ري ِج ُعَ ،ف ِإ َذا َطا َل ْت َع َليْه َف ْ َ
َف َ ْ
خالصه ترجمه متن :مدّتی وحی بر پیامبر قطع شد غم و اندوه او به اندازهای زیاد شد که به کرّات تصمیم گرفت
خود را از بلندیهای کوه به پایین پرتاب کند ولی هرگاه باالی کوه میرسید تا خود را از آن به پایین پرت کند
جیرائیل او را دلداری میداد و میگفت« :ای محمّد! تو فرستادهی خدایی» روایت  6982صحیح بخاری
عایشه قصد خودکشی داشت!!
عالمه ابن حجر عسقالنی به نقل از طبرانی با سند صحیح می نویسد:

 - 1معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ،ج  ،2ص  « : 1012دحية بن خليفة الكلبي كان جبريل عليه السالم ،يأتي في األحايين النبي صلى اهلل عليه وسلم
متصورا في صورته»  ،يعني« :دحيه پسر خليفه كلبي ،جبرئيل  مدتي در صورت و شكل او نزد پيامبر ميآمد».
 - 2تاريخ خليفة بن خياط ،ص  ،79في سنة ست ،ط ،2 :دار القلم1397 ،هـ  ،همچنين بنگريد به [ :فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر ،ج  ،1ص
]38
 - 3نگا  :الطبقات الكبرى البن سعد ،ج  ، 4صص  251 - 249؛ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ،ج  ، 2ص  1012؛ سير أعالم النبالء للذهبي ،ج ،2
ص 551
 - 4اينگونه عبارات صيغه تمريض محسوب ميشود كه داللت بر ضعف ميكند.
 - 5االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبدالبر ،ج  ،4ص  1868؛ الطبقات الكبرى البن سعد ،ج  ، 8ص 161ا؛ اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ،ج ،8
ص  .200مي گوييم :رواياتي كه در مورد تزويج خواهر دحيه وارد شده است همگي منكر و ضعيف هستند و بلكه در اسناد آن روايات ،راويان كذاب به
چشم ميخورند كه بطور كل اعتبار اين روايات را ساقط مي كند.
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وعند الطَباِن بإسناد صحيح عن أيوب عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت ملا بلغني ما تكلموا به مهمت أن آيت
قليبا فأطرح نفيس فيه.
و نزد طبرانی با سند صحیح نقل شده از ابی ملیکه و او ازعایشه نقل می کند که هنگامی که صحابه در مورد من
صحبت کردند [در جریان افک که صحابه به عایشه تهمت زنا زدند] کنار چاه قلیب آمده و قصد کردم که خودم
را در چاه بیندازم و خودکشی کنم .فتح الباری ،ج  8ص  .332این پیامبر شما و زنش چرا قصد خودکشی داشت؟؟
آیا بی هدف بودند؟؟
پاسخ:
اوالً در جواب به شبهات قبلیِ معترض به تفصیلی دربارة شبهة خودکشی پیامبر پاسخ دادیم و برای جلوگیری
از اطالة آن به نتیجه پایانی که در صفحات گذشته ارائه شد در اینجا بسنده میکنیم که بیان داشتیم« :این روایت از
طریق زُهری بصورت مرسل آمده و نقل آن در صحیح بخاری بصورت تعلیق ذکر شده بویژه که خود امام بخاری
در شش جای دیگر از کتاب صحیحش حدیث "بدء الوحی" از سیده عایشه را نقل کرده و در هیچ یک از
آن موارد ذکری از اقدام به خودکشی پیامبر نیامده که این دلیل بر ضعف آن روایت از جانب امام بخاری
میباشد .و روایت از طریق عبید بن عمیر –تابعی -بصورت مرسل آمده که ابن اسحاق صاحب سیره ،آن را نقل
کرده که ضعیف است .و از طریقهای دیگر نیز نقل شده که اسناد همگی آنها دروغ و جعلی میباشند و همچنین
متن این روایات منکر و مخالف با احادیث صحیح است و با عصمت پیامبر که بر اساس اصول متقن نزد
مسلمانان ثابت شده ،در تعارض آشکار میباشد .فاهلل المستعان!»
ثانیاً در مورد روایت تصمیم به خودکشی توسط سیده عایشه ،این اثر در آن ایراد هست که قبل از اینکه به
بیان ایراد آن بپردازیم اصل حدیث را که امام طبرانی در " المعجم االوسط " ۱و "المعجم الکبیر " 2با یک سند
و متن واحد آن را نقل کرده اینجا ذکر میکنیم« :حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور قال :نا خالد بن خداش قال :نا
محاد بن زید ،عن أیوب ،عن ابن أيب ملیكة ،عن عائشة ،قالت :ملا بلغني ما تكلم به أهل اإلفك ،مهمت أن آيت قلیبا
فأطرح نفيس فیه»
بررسی این اثر از دو وجه:

 - 1المعجم األوسط ،ج  ،1ص  184ح  ،582ط :دار الحرمين  -القاهرة
 - 2المعجم الكبير ،ج  ،23ص  121ح 157
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الف) این اثر سنداً و متناً «منکر» است زیرا ،اوالً در اسناد این اثر «خالد بن خداش» است با وجود اینکه این
شخصی راستگوست لیکن در نقل روایات اشتباه داشته است.

۱

روایاتش خاصتاً از حماد بن زید اگر متابعی

نداشته باشد منکر است .یحیی بن معین گوید« :قد كتبت عنه ،تفرد عنه محاد بن زید بأحادیث » 2یعنی« :از او
حدیث نوشتم ،احادیث او از حماد بن زید منفرد است ».و زکریا بن یحیی الساجی گوید« :فیه ضعف» 3یعنی:
«در او ضعف است ».و علی بن المدینی نیز او را تضعیف نموده و در مقابل گروهی دیگر از ائمه او را راستگو
دانستند 4.ثانیاً در احادیث صحیح دیگری که دربارة حادثة افک روایت شده هیچ اشارهای به تصمیم به خودکشی
نشده است ،بطور نمونه سیده عایشه میگوید وقتی مرا از سخنان اهل افک ،مطلع ساختن با شنیدن آن «
فازددت مرضا عىل مريض  ...فبكیت تلك اللیلة حتى أصبحت ال یرقأ يل دمع ،وال أكتحل بنوم»...

۵

یعنی:

«بیماری ام افزایش یافت .و آن شب را به صبح رساندم بدون اینکه اشکهایم قطع شود و لحظهای چشمانم را با
خواب سرمه نمایم ».همانطور که مالحظه میشود نفس موضوع یکیست لیکن در آن اشارهای به خودکشی نشده
و این دلیل بر این است که حدیث خالد بن خداش از حماد بن زید منفرد و غریب است و لذا امام طبرانی (م
360هـ) بعد از نقل این اثر ،تصریح نموده« :مل یرو هذا احلدیث عن أیوب إال محاد بن زید ،تفرد به :خالد بن خداش»

6

یعنی« :این حدیث از ایوب فقط از طریق حماد بن زید روایت شده و خالد بن خداش بدان منفرد است».
ب) ابن حجرعسقالنی 7و هیثمی 8و سیوطی

9

اسناد این اثر را صحیح دانستند که بر این اساس

حدیث نزد این علما اسنادش صحیح است ،لیکن تصحیح سند دلیل بر صحت حدیث نیست .این علمایی که درجه
حکم حدیث را بیان نمودهاند صرفاً به حکم اسناد پرداختهاند نه حکم متن حدیث چرا که بین تصحیح یا تحسین
اسناد و تصحیح و تحسین متن تفاوت وجود دارد.

۱0

الزاماً حدیثی که سند آن صحیح باشد به این معنی نیست

که متن نیز صحیح است ،از این رو اهل فن گفتهاند« :وصحة اإلسناد یتوقف عىل ثقة الرجال ،ولو فرض ثقة الرجال

 - 1تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص  187رقم  « :1617صدوق يخطىء »
 - 2تاريخ بغداد ،ج  ،9ص 244
 - 3ميزان االعتدال في نقد الرجال – الذهبي ،ج  ،1ص 629
 - 4تاريخ بغداد ،ج  ،9ص 244
 - 5فقه السيرة النبوية – البوطي ،ص  205؛ همچنين بنگريد به [ :صحيح البخاري ،ج  ،3ص  173ح 2661؛ صحيح مسلم ،ج  ،4ص  2129ح ]2770
 - 6المعجم االوسط ،ج  ،1ص  184ح 582
 - 7فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،8ص 466
 - 8مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج  ،9ص  240ح  « :15301رواه [البزار] الطبراني في األوسط ،ورجالهما ثقات» .
 - 9الدر المنثور ،ج  ،6ص  ،155ط :دار الفكر  -بيروت
 - 10نگا :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي – السيوطي ،ج  ،1ص 175؛ النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ،ج  ،1ص 390
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مل یلزم منه صحة احلدیث ،حتى ینتفي منه الشذوذ والعلة ۱».یعنی« :صحت اسناد بر توثیق و اعتماد رجال [حدیث]
متوقف است ،و اگر بطور فرض رجال معتمد باشند از آن صحت حدیث ثابت نمیشود تا زمانی که شذوذ و ایراد
از آن منتفی گردد ».ابن جوزی میگوید« :وقد یكون اإلسناد كله ثقات ویكون احلدیث موضوعا أو مقلوبا أو قد
جرى فیه تدلیس ى وهذا أصعب األحوال وال یعرف ذلك إال النقاد » 2یعنی« :گاهی [رجال] اسناد همگی ثقه
میباشند و در عین حال حدیث موضوع (دروغ) یا مقلوب (دگرگون) یا در آن تدلیس شده و این سختترین
حالتهاست و تنها اهل نقد آن را میشناسد ».نتیجه اینکه بین صحت اسناد و متن التزامی وجود ندارد3.اگر هم
فرضاً حدیث را بر این دیدگاه ،سنداً و حتی متناً صحیح بپنداریم باز محل اشکال نیست زیرا در این حدیث ،سیده
عایشه فرموده «مهمت» 4یعنی« :تصمیم گرفتم» و صرف تصمیم به انجام عملی دلیل بر وقوع نمیکند چرا
که سیده عایشه در جریان افک فقط تصمیم به خودکشی به ذهن و قلب او خطور کرده و هرگز عملی نکرده
تا اینکه گفته شود خودکشی واقع شده و یا در پی اقدام موفق به خودکشی نشده است .و از نظر شرعی نیز بر او
گناهی نیست زیرا :اوالً در حادثة افک سیده عایشه از شدت فشار روحی و روانی بیمار شد ،ام رمان مادر
سیده عایشه گوید« :ملا رمیت عائشة خرت مغشیا علیها » ۵یعنی« :وقتی به عایشه بهتان زدند بیهوش به
زمین افتاد ».بنابراین بسیار دشوار است -و البته معقول -بر دختری که پاک و عفیف است تهمتی به این بزرگی
شایع شود و از لحاظ روانی مضطرب و درهم شود و ذهنش پریشان گردد .ثانیاً در حدیث صحیح پیامبر

هم بسیئة فلم یعملها كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة » 6یعنی« :اگر کسی تصمیم به گناهی کند و آن
فرموده« :من ّ
را انجام ندهد ،خداوند برای او یک نیکی کامل مینویسد ».و در حدیث صحیح دیگر رسول اهلل میفرماید:
«إن اهلل جتاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ،ما مل تعمل أو تتكلم » 7یعنی« :همانا خداوند بر امت من چیزهائى را
که در دلشان بگذرد اگر بگفتار و کردار منجر نشود بخشیده است ».امام شافعی (م204هـ) میگوید« :وأن املؤاخذة

 - 1نصب الراية – الزيلعي ،ج  ،1ص  ،347ط ،1 :الريان  /دارالقبلة1418 ،هـ
 - 2الموضوعات البن الجوزي ،ج  ،1صص 100 - 99
 - 3فتح المغيث للسخاوي ،ج  ،1ص 119
 - 4همت و تصميم در هر امر خير و شري براي هر فردي ممكن است ايجاد شود از اين رو هيچ كس نيست مگر اينكه در امري چه به خير و چه به شر
تصميم ميگيرد[ .النهاية في غريب الحديث واألثر – ابن اثير ،ج  ،5ص  ،274ط :المكتبة العلمية – بيروت1399 ،هـ]
 - 5صحيح البخاري ،ج  ،6ص  105ح 4751
 - 6صحيح البخاري ،ج  ،8ص  103ح 6491؛ صحيح مسلم ،ج  ،1ص  118ح 131
 - 7صحيح البخاري ،ج  ،7ص  46ح 5269؛ صحيح مسلم ،ج  ،1ص  116ح 127؛ سنن أبي داود ،ج  ،2ص  264ح 2209؛ سنن الترمذي ،ج  ،3ص 481
ح 1183
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هم به ومل یتصل به العمل » ۱یعنی« :بازخواست فقط برای کسی واقع
هم عىل اليشء فرشع فیه .ال من ّ
إنام تقع ملن ّ
می شودکه بر چیزی همت نموده و بدان امر مبادرت نماید و نه کسی که قصد امری را داشته و به آن عمل نایل
نشده است ».از این رو الهمّ (تصمیم قلبی) در عبادات معتبر است لیکن در معاصی اعتباری ندارد و فقط در عزم
(ارادة عملی) گناه است.

2

شبهه دوم :حدیث «من تعزى بعزاء الجاهلیة فأعضوه بهن أبیه وال تکنوا» و فحاشی پیامبر اسالم!
ٍ
َان بِا ْلبْص ِة َق َال :حدَّ َثنَا ََييى بن س ِع ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يد ا ْل َق َّط ُ
اْل َس ِن،
َ
انَ ،ع ْن َع ْوفَ ،ع ِن ْ َ
َْ ْ ُ َ
َبنَا إِ ْب َراه ُ
َأ ْخ َ َ
يم ْب ُن ُحم َ َّمد ال َّت ْيم ُّي ا ْل َقاِض ،ك َ َ ْ َ
ِ
ِ
اجل ِ
يب َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
اهلِ َّي ِة َف َأ ْع ُضو ُه ِِبِ َّن َأبِ ِيه َو َال ُت َكنُّوا»
َع ْن ُعت ٍَّيَ ،ع ْن ُأ َ ٍّ
ول اَّللِ َص ََّّل اَّللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :م ْن َت َع َّزى بِ َع َزاء ْ َ

پیامبر با اخالق اسالم !!!!! می گوید  :اگر دیدید کسی به روش جاهلیت عزاداری می کند به او بگویید :آلت
تناسلی پدرت در دهنت! و این کالم را صریح بگویید.
نام کتاب  :السنن الکبرى للنسائی نویسنده  :النسائی جلد  8 :صفحه ۱36 :
پاسخ:
اول اینکه :جناب معترض «تعزى بعزاء اجلاهلية» را به «عزاداری» ترجمه کرده که این داللت بر ناآگاهی او به
زبان عربی و اصطالحات مربوطه بوده است .بلکه ترجمه درستِ این حدیث به این شکل است« :هر کس خودش
را به قوم یا طایفهای از طایفههای جاهلیت نسبت دهد و آنان را به فریاد بخواند به چنین فردی بگویید تا چیز پدرش
را بگیرد .و آن را با کنایه نگویید».

3

دوم اینکه :در خصوص قبول یا مردود دانستن این حدیث دو دیدگاه وجود دارد؛ بنابر دیدگاه اول ،این حدیث
از لحاظ سند و متن مخدوش است و لذا اصل شبهه منتفی است و باتوجه به دیدگاه دوم که این حدیث مقبول
است باز اشکالی بر آن نیست که در ادامه به تفصیل ،آن را بیان خواهیم داشت.
دیدگاه اول :بررسی سند و متن حدیث مذکور و بیان تعارض آن با سایر احادیث صحیح:

الف  -بررسی سندی حدیث:
اوالً در اسناد این حدیث «عوف بن ابی مجيلة» و «حسن بصری» و «عتى بن ضمرة» وجود دارند که:

 - 1فتح الباري شرح صحيح البخاري – ابن حجر ،ج  ،11ص 324
 - 2العرف الشذي شرح سنن الترمذي – الكشميري ،ج  ،2ص  « :421والهم معتبر في الطاعة ال المعصية  ...وإنما اإلثم على العزم»
 - 3در ادامه ديدگاه كساني را كه اين حديث را قبول دارند نيز نقل ميكنيم كه ثابت ميشود در صورت پذيرفتن اين حديث باز اشكالي متوجه پيامبر اسالم
نيست آنطور كه اسالمستيزها بدان استناد نمودهاند.
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الف) «عوف بن ابی جمیله» نزد جمهور علما ثقه و مورد اعتماد است ۱لیکن برخی بر این دیدگاه هستند که
احادیثی را از حسن بصری نقل کرده که از غیر او روایت نشده با این حال شیعه هم بوده است 2و لذا برخی از
ائمه تصریح کردهاند که عوف به یک بدعت راضی نشده بلکه در او دو بدعت قدری و شیعی بوده است 3.و
عقیلی 4و ابوزرعه

۵

او را در زمرة ضعفاء ذکر نمودهاند.

ب) «حسن بصری» یکی از امامان معتمد و فقیه و بزرگوار تابعی بوده 6که در جاللت و بزرگی وی بین علما
شکی نیست لیکن در اسناد حدیث مدلس بوده 7و بنا بر دیدگاه برخی از علما تدلیس او زیاد بوده و هرگاه در
حدیثی گفته "عن فالن" در صورت لزوم تضعیف شده بخصوص از کسانی که گفته شده از آنها نشنیده است.

8

از علی بن مدینی سوال شد اگر کسی تدلیس کند آیا در حدیثی که نگفته "حدثنا" حجیت قرار میگیرد؟ در
جواب گفت« :إذا كان الغالب علیه التدلیس فال حتى یقول حدثنا» 9یعنی« :اگر غالباً اهل تدلیس باشد تا زمانی
که نگوید" :حدثنا" حجتی ندارد ».بر این اساس حسن بصری چون مدلس بوده و به حدیث او از کسی که درک
نکرده بصورت "عن" روایت نموده احتجاجی نمیشود و گاهی هم از کسی که با او مالقات داشته تدلیس نموده
و بین او و دیگری یکی را میانداخت.

۱0

البته این نوع تدلیس اسناد بنا بر دیدگاه اکثر علما همان مرسل خفی

۱۱

است لیکن حافظ ابن حجر این دو را متمایز دانسته است ۱2.علیای حال مرسل خفی نیز حدیثی ضعیف به
شمار میآید چرا که از نوع حدیث منقطع میباشد.

۱3

 - 1نگا :تاريخ اإلسالم – الذهبي ،ج  ،3ص  « :947وثقه غير واحد واحتج به أصحاب الصحاح»
 - 2الطبقات الكبرى البن سعد ،ج  ،7ص  « :258إنه ليجيء عن الحسن بشيء ما يجيء به أحد ،وكان يتشيع»
 - 3تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج  ،8ص  « :167بن المبارك قال حتى كانت فيه بدعتان قدري شيعي »
 - 4الضعفاء الكبير للعقيلي ،ج  ،3ص  429رقم 471
 - 5الضعفاء البي زرعة الرازي ،ج  ،2ص  659رقم  ،314ط :المدينة النبوية1402 ،هـ
 - 6تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص  160رقم 1227؛ الكاشف – الذهبي ،ج  ،1ص  322رقم 1022
 - 7طبقات المدلسين ،ابن حجر ،ص  29رقم 40
8

 ميزان االعتدال في نقد الرجال – الذهبي ،ج  ،1ص  527رقم  « :1968كان الحسن كثير التدليس ،فإذا قال في حديث عن فالن ضعف لحاجة ،وال سيماعمن قيل إنه لم يسمع منهم»...

 - 9الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ،ص  ،362ط :المكتبة العلمية  -المدينة المنورة[بي تا]
10

 تذكرة الحفاظ – الذهبي ،ج  ،1ص :57ط ،1 :دار الكتب العلمية1419 ،هـ« :وهو مدلس فال يحتج بقوله عن في من لم يدركه وقد يدلس عمن لقيهويسقط من بينه وبينه»

 - 11حديث مرسل خفي عبارتست از « أن يروي الراوي عمن لقيه ،أو عاصره ،ما لم يسمع منه ،بلفظ يحتمل السماع وغيره كـ "قال"» ،يعني« :اينكه كسي از
ديگري كه همديگر را مالقات كرده باشند يا هم عصر يكديگر باشند ،حديثي را روايت كند ،در صورتي كه آن حديث را از آن فرد نشنيده باشد؛ ولي در
الفاظ حديث چنان وانمود شود كه از او حديث شنيده و او را مالقات كرده است مانند قال (فالن يا عن فالن)» [تيسير مصطلح الحديث ،الطحان ،ص ]105
 - 12فتح المغيث – السخاوي ،ج  ،1ص 222
 -13تيسير مصطلح الحديث – الطحان ،ص 106
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ج) «عتی بن ضمره» این راوی را برخی مورد اعتماد دانستند ۱لیکن حدیث اندکی را روایت کرده 2بطوری
که گفته شده بجز حسن بصری کسی دیگر از او روایت نکرده 3و گویا فقط شش حدیث هم از او نقل شده
است.

4

علی بن مدینی گوید« :عتي بن ضمرة السعدي جمهول سمع من أيب بن كعب ال نحفظها اال من طریق

احلسن وحدیثه یشبه حدیث أهل الصدق وإن كان ال یعرف » ۵یعنی« :عتی بن ضمره سعدی ،مجهول است و از
ابی بن کعب حدیث شنیده که آن را فقط از راه حسن بصری حفظ کردیم و حدیثش شبیه حدیث راستگویان
است اگرچه معروف نیست ».مقصود از آن ،عدالتش است که مجهول الحال است و چون حدیثش اندک بوده و
شبیه احادیث ثقات بوده از این رو برخی از علما بر اساس حدیثش او را توثیق کردن در حالی که از حال (عدالت
و حفظ) او بی خبر بودن در صورتی که این مؤلفه برای توثیق راوی -با توجه به اینکه قلیل الحدیث هم بوده -نزد
امام ابن مدینی کافی نبوده لذا در اینجا ،تعارض بین مجهول الحال بودن و توثیق راوی توسط برخی از علما ،به
مجهول بودن راوی به علت اندک بودن احادیث او حکم تقدیم میابد .البته این به اختالف منهج این علما برمیگردد
که ابن المدینی به نسبت دیگران که عتی بن ضمره را ثقه دانستند ،روش او فراگیرتر و معرفتش وسیعتر بوده است
و چگونه اینطور نباشد وقتی که ابن مدینی از حال راویای که در عصر او و یا نزدیک به او بوده شناخته نشده
دیگران بعد از ابن مدینی او را شناختند؟! در تقویت این دیدگاه ،ابن ابی حاتم در کتاب «الجرح و التعدیل» 6اسم
«عتی بن ضمره» را آورده بدون اینکه جرح و یا تعدیلی برای او بیان کرده باشد و این بدان معنی است که عتی بن
ضمره نزد ابن ابی حاتم مجهول الحال میباشد .همانطور 7که حافظ علی بن القطان الفاسی( م628هـ) گوید:
«اکنون بیان میکنیم که ابو محمد بن ابی حاتم آن راویان را در جرح و تعدیل نادیده گرفته ،زیرا دربارة آنان
شناختی نداشته و لذا نزد او حالشان پنهان است .و خود او (ابن ابی حاتم) در مقدمه کتابش این موضوع را بیان
نموده است».

8

و جالب اینکه ابن ابی حاتم در مقدمه کتابش در بیان منهجش تصریح کرده ،از گروهی که

 - 1تهذيب التهذيب  -ابن حجر  ،ج  ،7ص 104
 - 2الطبقات الكبرى البن سعد ،ج  ،7ص  « :146وكان عتي ثقة ،قليل الحديث»
3

 المستدرك على الصحيحين للحاكم ،ج  ،1ص  « :495إن عتي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن » همچنين بنگريد به[ :تهذيب التهذيب  -ابنحجر  ،ج  ،7ص 104؛ الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،ج  ،7ص  41رقم 228؛ الثقات البن حبان ،ج  ،5ص  286رقم 4869؛ المؤتَلِف والمختَلِف –
الدارقطني ،ج  ،4ص 1762؛ سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ،ص  459رقم ]751

 - 4معرفة الثقات – العجلي ،ج  ،2ص  127رقم  « :1205عتى السعدي بصرى تابعي ثقة روى عنه الحسن ستة أحاديث »
 - 5تهذيب التهذيب  -ابن حجر  ،ج  ،7ص 104؛ إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المغلطاي ،ج  ،9ص 134
 - 6الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،ج  ،7ص  41رقم  « :228عتى بن ضمرة السعدى روى عن أبي بن كعب روى عنه الحسن سمعت أبي يقول ذلك».
 - 7نگا :إتحاف النبيل ،مصطفي بن اسماعيل ،ج  ،1ص  ،286ط ،2 :الفرقان[بي تا]
 - 8بيان الوهم واإليهام  -ابن القطان ،ج  ،5ص  ،150ط ،1 :دارطيبة1418 ،هـ « :ونبين اآلن أن أبا محمد بن أبي حاتم إنما أهمل هؤالء من الجرح والتعديل،
ألنه لم يعرفه فيهم ،فهم عنده مجهولو األحوال ،بين ذلك عن نفسه في أول كتابه ».همچنين بنگريد به[ :سلسلة األحاديث الضعيفة ،آلباني ،ج  ،1ص ]469
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دربارة راویان از روی کماطالعی سخن گفتند چیزی نقل نکرده است ۱.و این سخن بدین معنی است که ابن ابی
حاتم راویانی را که دیگران توثیق کردن در حالی که به حالشان معرفتی نداشتند ،آن را نپذیرفته و رها کرده
است .نتیجتاً طبق این قاعده ،عتی بن ضمره چنین وضعیتی نزد ابن ابی حاتم دارد و مجهول الحال است.
ثانیاً از طُرُق مختلفی این حدیث نقل شده که هفت نفر از حسن بصری آن را نقل کردند که عبارتند از« :عوف
بن ابی جمیله» و «کهمس بن حسن» و «مبارک بن فضاله» و «اشعث» و «سری بن یحیی» و «قتاده» و «یونس بن
عبید» که به تخریج آنها میپردازیم.
 .۱کهمس بن الحسن عن الحسن البصری عن أبی بن کعب
حدثنا وكیع ،عن كهمس ،عن احلسن ،عن أيب بن كعب ،قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم یقول« :من اتصل بالقبائل
فأعضوه هبن أبیه ،وال تكنوا»

2

توجه :۱این سند «مرسل» است زیرا حسن بصری از أبی بن کعب حدیث نشنیده است 3.و احادیث مرسلِ
حسن بصری در آن ضعف است.

4

 .2مبارك بن فضالة ،عن اْلسن عن عتي
حدثنا عثامن قال :حدثنا مبارك بن فضالة ،عن احلسن ،عن عتي ،مثله

۵

 - 1الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،ج  ،1ص  « :38ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به»
 - 2مصنف ابن أبي شيبة ،ج  ،7ص  455ح 37182
 - 3جامع التحصيل في أحكام المراسيل – صالح الدين العالئي ،ص  165رقم 135؛ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل -ابن العراقي ،ص 75
4

 دارقطنى گويد « :مراسيله فيها ضعف» ،يعني « :روايات مرسل او در آن ضعف است» [تهذيب التهذيب – ابن حجر ،ج  ،2ص  ،] 270احمد بن حنبلگويد « :وليس في المرسالت أضعف من مرسالت الحسن» ،يعني« :در احاديث مرسل ،ضعيف تر از مرسلِ حسن وجود ندارد[ ».تدريب الراوي – السيوطي،
ج  ،1ص  ،]230محمد بن سعد گويد « :وما أرسل من الحديث فليس بحجة » ،يعني« :هر حديثي كه بصورت مرسل روايت كرده حجيت ندارد [ ».الطبقات
الكبرى البن سعد  ،ج  ،7ص 157؛ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث – القاسمي ،ص  ،143ط :دار الكتب العلمية  -لبنان] ،عراقي گويد « :مراسيل
الحسن عندهم شبه الريح » ،يعني« :مرسل هاي حسن نزد آنان مانند باد مي ماند[ ».شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ،ج  ،1ص  ،315ط ،1:بيروت،
1423هـ]

 - 5األدب المفرد للبخاري ،ص  334ح 963؛ المسند للشاشي ،ج  ،3ص  375ح  ،1500ط ،1 :مكتبة العلوم والحكم1410 ،هـ

63

آیا پیامرباسالم با نصاری در ارتباط بوده است؟!

توجه :2مبارک بن فضاله راستگوست

۱

لیکن بسیار مدلس بوده

2

بطوری که در طبقة سوم از مدلسین قرار

گرفته 3و حدیث او مادام که در آن تصریح به سماع (شنیدن) نکرده باشد ،مقبول نیست 4.و در اینجا تصریح
به سماعِ حدیث از حسن بصری نکرده است .و عالوه بر آن عتی بن ضمره نیز مجهول الحال است.
 .3االشعث عن اْلسن ،أن أيب أخربنا حممد بن هشام السدويس قال:
حدثنا خالد بن احلارث قال :حدثنا األشعث ،عن احلسن ،أن أبیا قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم یقول« :إذا اعتزى أحدهم
بعزاء اجلاهلیة ،فأعضوه هبن أبیه وال تكنوا»

۵

توجه :3سند آن «مرسل» است زیرا حسن بصری از ابی بن کعب سماع حدیث نکرده و اشعث در این سند
بین چند نفر مشترک است که از شاگردان حسن بصری میباشند که اسامی آنها به قرار ذیل است:
الف) «أشعث بن عبدالملک حمرانی» ثقه و مورد اعتماد است 6و از ثابت ترین اصحاب حسن بصری میباشد

7

که در این حالت ،این حدیث از طریق حسن بصری بصورت مرسل ارجحیت دارد و حدیث مرسل نیز همانطور
که بارها گفتیم بنابه دیدگاه جمهور علما «ضعیف» است.
ب) «أشعث بن عبد اهلل الحدانی» راستگوست 8هرچند که برخی از علما گفتنهاند در حدیث او اشتباه است
ج) «أشعث بن سوار» ضعیف است.

9

۱0

د) «أشعث بن إسحاق» راستگوست ۱۱.لیکن با این وجود احادیثی را روایت کرده که بر آن متابعتی نیست.
هـ) «أشعث بن براز» بسیار ضعیف است.

۱2

۱3

 - 1تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص  519رقم  « :6464صدوق يدلس ويسوي »
 - 2التبيين ألسماء المدلسين  -سبط ابن العجمي ،ص  46رقم  ،58ط ،1 :دار الكتب العلمية1406 ،هـ ؛ المدلسين – ابن العراق ،ص  80رقم  ،50ط ،1 :دار
الوفاء1415 ،هـ ؛ أسماء المدلسين – السيوطي ،ص  85رقم  ،49ط ،1 :دار الجيل  -بيروت
 - 3طبقات المدلسين – ابن حجر ،ص  43رقم 93
 - 4تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ، 27ص 187
 - 5السنن الكبرى للنسائي ،ج  ،8ص  137ح 8814
 - 6الكاشف – الذهبي ،ج ،1ص  253رقم « :447وثقوه»
 - 7تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،3ص « :283يحيي بن سعيد القطان قال :ما رأيت فِي أصحاب الحسن أثبت من أشعث »...
 - 8تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص  113رقم « :527صدوق»
 - 9الضعفاء الكبير للعقيلي ،ج  ،1ص  29رقم  « :11في حديثه وهم»
 - 10تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص  113رقم « :524ضعيف»
 - 11تقريب التهذيب – ابن حجر ،ص  112رقم « :521صدوق»
 - 12بزار گويد« :روى أحاديث لم يتابع عليها »[تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج  ،1ص  350رقم ]640
 - 13ميزان االعتدال في نقد الرجال – الذهبي ،ج  ،1ص  262رقم 994
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باتوجه به زیادی احادیثی که اشعث بن عبدالملک از حسن بصری نقل کرده به احتمال زیاد ،همان اشعث باشد
که در سند حدیث مذکور است.
 .4الرسي بن َييى ،عن اْلسن عن عتي
أخربنا أمحد بن حممد بن املغرية ،قال :حدثنا معاویة هو ابن حفص ،قال :حدثنا الرسي بن حيیى ،عن احلسن ،عن عتي ،عن أيب بن
كعب ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم« :من سمعتموه یدعو بدعوى اجلاهلیة ،فأعضوه هبن أبیه وال تكنوا»

۱

توجه :4حسن بصری تدلیس کرده و عتی بن ضمره نیز مجهول الحال است همانطور که قبالً به آن اشاره کردیم.
 .۵قتادة عن اْلسن عن عجرد بن مدراع
الف) حدثنا أمحد بن مسعود ،ثنا عمرو بن أيب سلمة ،ثنا سعید بن بشري ،عن قتادة ،عن احلسن ،عن عجرد بن مدراع التمیمي ،أنه
نازع رجال عند أيب بن كعب ،فقال :یا آل متیم ،فقال أيب :أعضك اهلل بأیر أبیك ،فقالوا یا أبا املنذر ،ما عهدناك فحاشا ،فقال« :إن نبي
اهلل صىل اهلل علیه وسلم أمرنا من اعتزى بعزاء اجلاهلیة أن نعضه وال نكني»

2

ب) و از طریقی دیگر «ثنا سعید بن بشري ،عن قتادة ،عن احلسن ،عن مكحول ،عن عجرد بن مدراع التمیمي »...

توجه :۵سعید بن بشیر ،نزد جمهور علما «ضعیف» است 4و احادیث وی از قتاده متابعتی

۵

3

ندارد و منکر 6است

و عالوه بر آن قتاده بن دعامه 7و حسن بصری هردو مدلس هستند و تصریح به سماع نکردن و نیز در سند اولی
حسن بصری حدیث را از «عجرد بن مدراج» نقل کرده و در سند دومی با واسطة «مکحول» از «عجرد بن مدراج»
آن را روایت نموده که این اسناد «منکر» میباشد زیرا حسن بصری غیر از این حدیث از مکحول شامی روایتی
دیگری نقل نکرده و هیچ یک از ائمه نیز اشاره نکردند که حسن بصری از مکحول چیزی روایت کرده باشد و
عالوه بر آن عجرد بن مدراج نیز در کتابهای جرح و تعدیلی اسمی از او نیامده است 8.بنابراین این حدیث با
این اسناد مردود است.
 .6يونس بن عبيد ،عن اْلسن ،عن عتي
 - 1السنن الكبرى للنسائي ،ج  ،9ص  357ح 10745؛ شرح مشكل اآلثار – الطحاوي ،ج  ،8ص  233ح 3205
 - 2مسند الشاميين – الطبراني ،ج  ،4ص  139ح  ،2674ط ،1 :الرسالة1405 ،هـ
 - 3عمل اليوم والليلة البن السني ،ص  384ح  ،433ط ،1 :دارالقبلة[ ،بي تا]
 - 4سلسلة األحاديث الضعيفة – آلباني ،ج  ، 13صص 919 - 918
 - 5المجروحين البن حبان ،ج ،1ص  319رقم  ، 392ط ،1 :دار الوعي1396 ،هـ ... « :يروي عن قتادة ماال يتابع عليه »
 - 6الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،ج  ،4ص  7رقم  « :20يروي عن قتادة المنكرات ،».همچنين بنگريد به [ :تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج
 ،10ص 354؛ تهذيب التهذيب  -ابن حجر ،ج  ،4ص ]10
7

 طبقات المدلسين – ابن حجر ،ص  43رقم  « :92كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره » ،يعني « :حافظ دوران بوده و بهتدليس مشهور است .نسائي و ديگران او را به تدليس توصيف نمودهاند»

 - 8المرسل الخفي وعالقته بالتدليس – حاتم العوني ،ج  ،1ص  ،600ط ،1 :دارالهجرة1418 ،هـ
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حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح أبو عيل الزعفراين ،ثنا إسامعیل ابن علیة ،عن یونس بن عبید ،عن احلسن ،عن عتي ،أن رجال ،تعزى
بعزى اجلاهلیة فقال له أيب :اعضض هبن أبیك ،ومل یكن ،فكأن الناس استنكروا ذلك ،فقال أيب :إين قد أرى الذي يف وجوههم ،إين مل
أستطع إال ذلك «،إنا كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزى اجلاهلیة فأعضوه هبن أبیه وال تكنوا»

۱

توجه :6حسن بصری با وجود جاللتش مدلس است و تصریح به سماع نکرده و عتی بن ضمره نیز مجهول الحال
میباشد.
نتیجه پایانی این بخش:
تمام طریقهای این حدیث که از حسن بصری میباشد اسناد آنها مخدوش میباشند و لذا حدیث از طریق امام
حسن بصری سنداً ضعیف است.
با تحقیق در کتابهای حدیثی عالوه بر طریق حسن بصری ،حدیث از طریقی دیگری روایت شده که در زوائد
مسند

2

امام احمد بن حنبل با اسناد ذیل آمده« :حدثنا حممد بن عمرو بن العباس الباهيل  ،حدثنا سفیان  ،عن

عاصم ،عن أيب عثامن  ،عن أيب :،أن رجال اعتزى فأعضه أيب هبن أبیه  .فقالوا :ما كنت فحاشا قال :إنا أمرنا بذلك».
شیخ آلبانی اسناد این طریقِ حدیث را صحیح دانسته و گفته« :و هذا سند صحیح رجاله کلهم ثقات رجال
الشیخین غیر محمد بن عمرو وهو ثقة کما قال أبو داود وغیره ،وعاصم هو ابن سلیمان األحول ،وسفیان هو ابن
عیینة 3».یعنی« :این سند صحیح است و رجال آن همگی از ثقات و معتمدان رجال شیخین هستند بجز محمد بن
عمرو که او نیز ثقه است همانطور که ابوداود و دیگران گفتند .و عاصم ،او پسر سلیمان احول است و سفیان نیز
پسر عیینه میباشد ».شیخ آلبانی در تصحیح سند دچار اشتباه شده 4زیرا «محمد بن عمرو بن العباس الباهلی»
را بجز ابن حبان و ابن خراش ۵کسی دیگر توثیق نکرده و محمد بن عمرو بن العباس الباهلی کنیه او «ابوبکر»
است که ابن حبان 6و ابن منده 7و خطیب بغدادی 8بدان تصریح نمودهاند و آن راوی که شیخ آلبانی او
 - 1فوائد محمد بن مخلد ،ص  ،6ح  ،6ط :مطبعة الفتح – مصر؛ طبقات المحدثين بأصبهان ألبي الشيخ األصبهاني ،ج ،2ص  ،232ط ،2 :الرسالة1412 ،هـ
2

 مسند أحمد بن حنبل ،ج  ،5ص  133ح  ،21537ط ،1 :عالم الكتب1419 ،هـ ،همچنين بنگريد به[ :إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي –ابن حجر العسقالني ،ج  ،1ص  222ح ]65

 - 3سلسلة األحاديث الصحيحة – آلباني ،ج  ،1ص 538
 - 4البته در چاپ بعدي از كتاب « سلسلة األحاديث الصحيحة » كه در زمان خود شيخ آلباني ، اين اشتباه تصحيح شده ليكن همچنان بر توثيق ابن خراش
اعتماد نموده است.
 - 5عبدالرحمن بن يوسف بن خراش.
 - 6الثقات – ابن حبان ،ج  ،9ص  107رقم  « :15449محمد بن عمرو بن العباس الباهلي من أهل البصرة يروي عن بن عيينة حدثنا عنه الحسن بن عبد اهلل
القطان وغيره كنيته أبو بكر مات سنة تسع وأربعين ومائتين »
 - 7فتح الباب في الكنى واأللقاب – ابن منده ،ص  113رقم  ،723ط ،1 :الكوثر ،الرياض1417 ،هـ « :أبو بكر :محمد بن عمرو بن العباس
الباهلي» .
 - 8تاريخ بغداد – الخطيب ،ج  ،4ص  « :213محمد بن عمرو بن العباس أبو بكر الباهلي البصري »
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را اشتباه گرفته «محمد بن عمرو بن عباد» با کنیه «ابوجعفر» است که ابوداود و ابن الجنید و ابن حبان او را مورد
اعتماد دانستهاند ۱.امّا ابوبکر الباهلی «مجهول الحال» است و توثیق ابن حبان و ابن خراش سبب اعتماد نمیشود،
زیرا اوالً ابن حبان در توثیق مجهولین تساهل داشته و بدان مشهور است.

2

ثانیاً قول ابن خراش را دربارة ابوبکر

الباهلی ،حافظ خطیب بغدادی در تاریغ بغداد 3از طریق «ابن عقده» 4از او نقل کرده و «ابن عقده» در جرح
و تعدیل سخنش مقبول نیست همانگونه که خطیب بغدادی و دیگر ائمه بدان تصریح نمودهاند ۵.و این حدیث
از طریق سفیان بن عیینه را فقط ابوبکر محمد بن عمرو الباهلی از او نقل کرده –با وجود اینکه توثیق معتبری
هم ندارد -در حالیکه سایر شاگردان سفیان بن عیینه که از حفاظ و ثقات معتبر بودند ،حدیث مذکور را از
او نقل نکردند .و لذا اسناد این حدیث به سبب تَفَرُد ابوبکر محمد بن عمرو الباهلی از سفیان بن عیینه غریب
است.

6

البته از جهت امانت علمی باید گفت که این حدیث از طریقی دیگر عبدالرزاق بن همام از سفیان بن

عیینه نقل کرده به این شکل« :عبد الرزاق ،عن ابن عیینة ،عن عاصم األحول ،عن ابن سريین قال :سمع أيب
بن كعب ،رجال یعرتي ضالة يف املسجد قال :فعضه ،قال أبا املنذر :ما كنت فاحشا قال :إنا أمرنا بذلك»

7

این

حدیث با این سند و متن نیز منکر و ضعیف است زیرا :اوالً «ابن سیرین» که اسم او «محمد بن سیرین انصاری»
است با وجود اینکه یکی از ائمه معتمد تابعی بوده و در معتبر بودنش شکی نیست لیکن حدیث او از «ابن ابی
کعب» مرسل میباشد .چون محمد بن سیرین اهل بصره بوده و در سال  33هـ ،یعنی دو سال مانده به پایان خالفت
عثمان بن عفان متولد شده است.

8

در حالی که دربارة سال وفات «ابی بن کعب» اختالف است ،برخی

گفتند در سال ۱9هـ ،و برخی دیگر گفتند در سال 2۱هـ ،و برخی نیز گفتند در سال 32هـ ،در مدینه وفات کرده

9

 - 1تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،26صص  209 – 208رقم 5511
 - 2سلسلة األحاديث الضعيفة – آلباني ،ج  ،6ص 166
3

 تاريخ بغداد – الخطيب ،ج  ،4ص  « :213أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق ،قال :قرأنا على الحسين بن هارون ،عن أبي العباس بن سعيد ،قال:محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ،سمعت عبد الرحمن بن يوسف ،يقول :كان ثقة»

 - 4ابو العباس بن سعيد بن عقدة.
 - 5نگا :سير أعالم النبالء – الذهبي ،ج  ،15ص 39؛ تذكرة الحفاظ – الذهبي ،ج  ،3ص 29؛ تاريخ بغداد ،ج  ،3ص  « :26قال حمزة السهمي :سألت أبا بكر
بن عبدان ،عن ابن عقدة إذا نقل شيئا في الجرح والتعديل :هل يقبل قوله؟ قال :ال يقبل» ،يعني« :حمزه سهمي گويد :از ابوبكر بن عبدان از ابن عقده پرسيدم
اگر چيزي در جرح و تعديل نقل كند ،سخن او پذيرفته ميشود؟ گفت :پذيرفته نميشود».
 - 6نگا :النكت الجياد المنتخبة من كالم شيخ النقاد ،ابراهيم بن سعيد الصبيحي ،صص  ،603 – 602ط :أضواء السلف – القاهرة1419 ،هـ
 - 7مصنف عبد الرزاق ،ج  ،1ص  438ح 1715
8

 تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،25ص  « :353قال إسماعيل بن علية  :كنا نسمع أن ابن سيرين ولد في سنتين بقيتا من إمارة عثمان»،يعني« :اسماعيل بن عليه گويد :ما مي شنيديم كه ابن سيرين دو سال باقي مانده به حكومت عثمان متولد شده است ،».همچنين بنگريد به[ :التاريخ الكبير
– البخاري ،ج  ،1ص 91؛ تاريخ بغداد ،ج  ،3ص ]283

 - 9تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المزي ،ج  ،2ص  ،271همچنين بنگريد به[ :تاريخ اإلسالم – الذهبي ،ج  ،2ص ]107
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که در هر صورت رؤیت و سماع حدیث ابن سیرین از ابی بن کعب بطور مطلق منتفی است .ثانیاً لفظ حدیث
از این طریق مخالف لفظ مشهور آن است به این صورت که در این لفظ اخیر گفته شده« :ابی بن کعب شنید
مردی در مسجد دنبال گمشدهای بوده و ابی بن کعب او را بدان چیزی که ندا میداد نسبت داد .و آن مرد
گفت :ای ابا منذر ،تو اهل فحش نبودی! ابی بن کعب گفت :ما بدان امر شدیم ».و این لفظ کامالً مخالف
الفاظ دیگر آن حدیث است و عالوه بر این ندا سر دادن در مسجد برای یافتن گمشده در احادیث صحیحی دیگر
پیامبر به گونهای دیگر گوینده را توبیخ کرده است بدین صورت که بریده بن حصیب انصاری گوید:
مردی در مسجد ندا سر داد و گفت :هرکس شتر سرخ رنگ مرا یافت به من خبر دهد .پیامبر[ این سر و صدا
را شنید و] فرمود« :ال وجدت ،إنام بنیت املساجد ملا بنیت له» یعنی« :او را نیابی ،مساجد برای چیزی که برای آن بنا
گردیده ،ساخته شده است ۱».و در حدیث صحیح دیگر پیامبر فرموده« :من سمع رجال ینشد ضالة يف املسجد
فلیقل ال ر ّدها اهلل علیك فإن املساجد مل تبن هلذا »2یعنی« :هر کس شنید مردی در مسجد گمشدهای را صدا میزند
پس بگوید :خداوند آن را به تو باز نگرداند .مساجد برای این ساخته نشدهاند ».باتوجه به این احادیث صحیح،
حدیث ابن سیرین از ابی بن کعب در تعارض با آن بوده و لذا «منکر» است.
ب  -بررسی متن حدیث:
همانطور که قبالً بیان کردیم ،حدیث سنداً مخدوش است خاصتاً از طریق امام حسن بصری و به تبع آن متن
نیز قابل قبول نیست باتوجه به نکارت و عیوبی که در آن نهفته است که حتی اگر حدیث سنداً صحیح هم باشد
باز دلیلی بر پذیرش آن نیست به دالیل ذیل:
اوالً بین صحت اسناد و متن ،التزامی وجود ندارد.
ثانیاً

4

3

تعارض متن حدیث با عقل ،و یا قرآن کریم و یا نصوص صحیح ثابت دیگر؛ در این باره اقوال متعددی

از علمای مسلمین وارد شده که بخشی از آن را نقل میکنیم:
 -۱خطیب بغدادی( م463هـ) میگوید« :وال یقبل خرب الواحد يف منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت
املحكم ،والسنة املعلومة والفعل اجلاري جمرى السنة ،وكل دلیل مقطوع به » ۵یعنی« :خبر واحد که در تعارض

 - 1صحيح مسلم ،ج  ،1ص  397ح 569
 - 2صحيح مسلم ،ج  ،1ص  397ح 568؛ صحيح ابن خزيمة ،ج  ،2ص  273ح 1302؛ صحيح ابن حبان ،ج  ،4ص  529ح 1651
 - 3قبالً در اين باره ديدگاه علماء را بيان كرديم.
 - 4براي اطالع دقيق از اين موضوع بنگريد به[ :منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي ،صالح الدين األدلبي ،صص  ،238 – 235ط ،1 :داراإلفاق الجديدة،
بيروت1403 ،هـ]
 - 5الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ،ص 432
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باشد با حکم عقل ،حکم [آیات] قرآن ثابت محکم ،سنت معلوم (قطعی الثبوت) ،و عملی که در مجرای سنت
انجام میشود ،و یا هر دلیلی که به قطعی بودنش حکم شده باشد ،پذیرفته نمیشود».
 -2ابن جوزی( م ۵97هـ) در مقدمة کتاب «الموضوعات» میگوید« :كل حدیث رأیته خيالف املعقول ،أو
یناقض األصول ،فاعلم أنه موضوع ۱».یعنی« :هر حدیثی را دیدی که مخالف معقول و یا ناقض اصول باشد؛
پس بدان آن موضوع و جعلی است ».همین مطلب را سیوطی در «تدریب الراوی» از قول ابن جوزی نقل کرده و
مهر تأیید بر آن نهاده است.

2

 -3ابن قیم الجوزیه( م 7۵۱هـ) در کتاب «المنار المنیف فی الصحیح والضعیف» دوازده دلیل یا عالیم برای
حکم به کذب بودن یک حدیث را از لحاظ نقد متنی بیان نموده که برای اطالع از آن موارد میتوانید به منبع
مذکور مراجعه نمائید.
ثالثاً حدیث مذکور باتوجه به ادلة متقن از سنت صحیح در تعارض آشکار بوده که دالیل آن را بیان میکنیم:
 -۱معرور بن سُیود گوید :در ربذه بر ابوذر گذشتیم ،دیدیم یک عبا بر خودش پوشیده و عبای
دیگرى مانند آن ،به تن غالم اوست .گفتیم :اى ابوذر! اگر هر دو عبا را خودت پوشیده بودى یک لباس
کامل شده بود .ابوذر گفت« :میان من و مردى از برادرانم حرفى شد .مادر او غیر عرب بود و من
او را به [عجمی بودن] مادرش سرزنش کردم .آن مرد نزد پیامبر از من شکایت کرد .وقتى پیامبر را
مالقات کردم به من فرمود« :یا أبا ذر ،إنك امرؤ فیك جاهلیة» یعنی« :ای ابوذر ،در تو خصلتی جاهلى
وجود دارد!» عرض کردم :اى رسول اهلل! هر که به مردم ناسزا گوید مردم به پدر و مادر او ناسزا گویند!
پیامبر فرمود« :یا أبا ذر ،إنك امرؤ فیك جاهلیة» ،یعنی« :اى ابوذر ،در تو خصلتی جاهلى وجود دارد».
آنها برادران تو هستند و خداوند ایشان را زیر دست شما قرار داده است .بنابر این ،آنچه خود مىخورید
به آنها نیز بخورانید و آنچه خود مىپوشید به آنها هم بپوشانید و بیش از توانشان آنها را تکلیف مکنید و
اگر تکلیف کردید ،کمکشان کنید».

3

وجه استدالل :باتوجه به این حدیث صحیح مُتَفَق علیه ،که بخاری و مسلم در صحیحشان نقل کردند از ابوذر
غفاری ،و بر اساس آن دشنام دادن و یا هرگونه سرزنش پدر و مادر از اخالقِ جاهلی است و پیامبر آن
را تحریم نموده است.

 - 1الموضوعات ،ج  ،1ص 106
 - 2نگا :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،ج  ،1ص 327
 - 3صحيح البخاري ،ج  ،1ص  15ح 30؛ صحيح مسلم ،ج  ،3ص  1282ح 1661
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 -2جابر بن عبداهلل انصاری گوید« :غزونا مع النبي صىل اهلل علیه وسلم ،وقد ثاب معه ناس من
املهاجرین حتى كثروا ،وكان من املهاجرین رجل لعاب ،فكسع أنصاریا ،فغضب األنصاري غضبا شدیدا
حتى تداعوا ،وقال األنصاري :یا لألنصار ،وقال املهاجري :یا للمهاجرین ،فخرج النبي صىل اهلل علیه
وسلم ،فقال :ما بال دعوى أهل اجلاهلیة؟ ثم قال :ما شأهنم .فأخرب بكسعة املهاجري األنصاري ،قال:
فقال النبي صىل اهلل علیه وسلم« :دعوها فإهنا خبیثة» وقال عبد اهلل بن أيب ابن سلول :أقد تداعوا علینا ،لئن
رجعنا إىل املدینة لیخرجن األعز منها األذل .فقال عمر :أال نقتل یا رسول اهلل هذا اخلبیث؟ لعبد اهلل ،فقال
النبي صىل اهلل علیه وسلم« :ال یتحدث الناس أنه كان یقتل أصحابه» » ۱یعنی« :در یکی از غزوات ،همراه
پیامبر بودیم که تعداد زیادی از مهاجرین نیز ایشان را همراهی میکردند .در میان مهاجرین ،مردی
شوخ طبع وجود داشت .او به شوخی ،با دست یا پا به ما تحتِ انصاری زد .مرد انصاری به شدت خشمگین
شد تا جایی که هر یک از آن دو ،قبایل خود را به کمک طلبیدند .مرد انصاری گفت :ای انصار! به فریاد
من برسید .و مهاجر ،گفت :ای مهاجرین! به داد من برسید .پیامبر بیرون آمد و فرمود« :چرا دعوت
جاهلیت ،سر داده اید؟» سپس پرسید« :ماجرای آنها چیست؟» آنگاه آنحضرت را از کاری که فرد
مهاجر با انصاری کرده بود ،با خبر ساختند .پیامبر فرمود« :این سخنان جاهلیت را رها کنید زیرا زشت
و ناپسندند ».عبداهلل بن ابی سلول گفت :آیا یکدیگر را علیه ما فرا خواندند؟ اگر به مدینه برگشتیم ،افراد
با قدرت و ارزشمند ،اشخاص خوار و ذلیل را بیرون خواهند کرد .عمر با اشاره بسوی عبداهلل بن
ابی سلول گفت :ای رسول اهلل ،آیا این خبیث را به قتل نرسانیم؟ پیامبر فرمود :خیر ،در این صورت،
مردم میگویند :محمد یارانش را به قتل میرساند».
وجه استدالل :این حدیث را بخاری در باب «ما ینهى من دعوة اجلاهلیة » و نسائی 2نیز در باب «دعوى اجلاهلیة»
آن را نقل کردند و نفس موضوع با حدیث «إعضاض من تعزى بعزاء اجلاهلیة» یکیست لیکن همانطور که مالحظه
میشود شیوة برخورد پیامبر با این واقعه با آن چیزی که در حدیث شبههافکن آمده کامالً متفاوت است و
آنحضرت صرفاً با گفتن «دعوها فإهنا خبیثة» قضیه را خاتمه دادند و بر طرفین دعوا که ندای جاهلیت سر
میدادند بجز آن سخن چیزی دیگر را نفرموده است و این سیرة عملی پیامبر گرامی است که برای ما حجیت
دارد .و نکتة مهم دیگر این است که عبداهلل بن ابی سلول بعد از اینکه پیامبر به این حادثه خاتمه داد باز قصد
 - 1صحيح البخاري ،ج  ،4ص  183ح 3521؛ صحيح مسلم ،ج  ،4ص  1998ح 2584؛ صحيح ابن حبان ،ج  ،14ص  544ح 6582؛ السنن الكبرى للبيهقي،
ج  ،9ص  55ح 17866؛ مسند أبي يعلى الموصلي ،ج  ،3ص  356ح 1824؛ سنن الترمذي ،ج  ،5ص  417ح 3315
 - 2السنن الكبرى للنسائي ،ج  ،8ص 138
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داشت به شیوة جاهلیت اقدام کند و مهاجرین و انصار را به جان هم اندازد لیکن پیامبر آن جملهای را که
حدیث ابی بن کعب آمده را بیان نفرموده است در حالی که ابن ابی سلول از سران منافقین مدینه بوده که
در ظاهر مسلمان بوده است.
 -3عبداهلل بن عمرو بن عاص گوید« :أن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم قال :من الكبائر شتم الرجل
والدیه .قالوا :یا رسول اهلل ،وهل یشتم الرجل والدیه؟ قال« :نعم یسب أبا الرجل فیسب أباه ،ویسب أمه
فیسب أمه»

۱

یعنی« :رسول اهلل فرمود :از گناهان کبیره است که انسان پدر و مادر خود را دشنام

دهد ،صحابه عرض کردند :ای رسول اهلل ،آیا انسانی هم پیدا میشود که والدین خود را دشنام دهد؟
آنحضرت فرمود :بلی ،انسان پدر کسى را دشنام دهد و او هم متقابالً پدر وى را دشنام دهد ،یا مادر
کسى را دشنام دهد و در نتیجه آن شخص هم مادر وى را دشنام گوید».
وجه استدالل :هرگونه دشنام دادن به پدر و مادر دیگری به منزلة دشنام دادن فرزند به پدر و مادر خودش است
و در این حدیث صحیح مُتَفَق علیه ،سیدنا رسول اهلل این عمل را جزو گناهان کبیره و در لفظی دیگر از صحیح
بخاری آن را «اكرب الكبائر» توصیف نموده است .با این توضیح در حدیثی که -فرضاً بپذیریم -از طریق ابی بن
کعب نقل شده مسلمانی به پدر کسی که دعوت به جاهلیت کرده به نوعی دشنام میدهد و شنوندگان همین
برداشت فحش و دشنام را از سخن ابی بن کعب کردند و یاران او آن را منکر دانسته و به ابی بن کعب
گفتند« :ما كنت فاحش ًا» 2یعنی« :تو دشنامدهنده نبودی!» و در لفظی دیگر گفتند« :یا أبا املنذر ،ما عهدناك فحاشا»

3

یعنی« :ای ابا منذر (ابی بن کعب) ،تو را فحاش ندیده بودیم».
 -4عبداهلل بن مسعود از پیامبر روایت کرده که فرموده« :سباب املسلم فسوق  4»...یعنی« :دشنام
دادن به مسلمان فِسق و معصیت است».
وجه استدالل :حدیث ابی بن کعب خطاب به مسلمانان است و توبیخ نیز متوجه مسلمان خاطی است از این
رو فردی که کافر باشد و دعوت به جاهلیت کند در عمل به نسبت کفرش جای مؤاخده ندارد که ما او را توبیخ
کنیم که چرا به اخالق جاهلی دعوت میکند و به عبارت دیگر برای یک کافر این مسأله هیج تفاوتی ندارد .امّا
برای یک مسلمان که پایبند به آموزههای اسالمی است چنین عملی اگر مرتکب شود در واقع دچار گناه و معصیت

 - 1صحيح البخاري  ،ج  ،8ص  3ح 5973؛ صحيح مسلم ،ج  ،1ص  92ح 90؛ صحيح ابن حبان ،ج  ،2ص  144ح 412؛ سنن الترمذي ،ج  ،4ص  312ح
1902؛ سنن أبي داود ،ج  ،4ص  336ح 5141
 - 2مسند أحمد بن حنبل ،ج  ،5ص  133ح  ،21537قبالً ضعف سندي آن بيان شد.
 - 3مسند الشاميين للطبراني ،ج  ،4ص  39ح  ،2674قبالً ضعف سندي آن بيان شد.
 - 4صحيح البخاري ،ج ،1ص  19ح  48؛ صحيح مسلم ،ج  ،1ص  81ح 64
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شده و به فرموده پیامبر گرامی این عمل خبیث و زشت است لذا حدیث ابی بن کعب مخاطب آن خود
مسلمانان است و همانطور که بیان شد این نوع خطابه فحش و ناسزا تلقی میشود بنابراین مطابق این حدیث صحیح
که دشنام دادن به مسلمان فسق و معصیت بوده ،چنین واکنشی نسبت به عمل دعوت به جاهلیت نمیتواند درست
باشد بخصوص این اقدام ممکن است آتش معرکه را شعلهور کند و سبب ایجاد فتنهای بزرگتر شود.
 -۵سلیم بن جابر الهُجَیمی میگوید به پیامبر عرض کردم ای رسولاهلل ،مرا پندی دهید ،و
آنحضرت فرمود ...« :وإن امرؤ شتمك وعريك بأمر یعلمه فیك  ،فال تعريه بأمر تعلمه فیه  ،فیكون لك
أجره  ،وعلیه إثمه  ،وال تشتمن أحدا۱» .یعنی« :اگر کسى تو را به خاطر چیزى که در تو وجود دارد
دشنام داد و سرزنش نمود ،پس مقابله به مثل نکن چونکه گناه عمل او براى خودش و پاداش آن براى
توست و هیچ کس را دشنام نده».
وجه استدالل :بر اساس این حدیث جایز نیست به کسی که حتی ما را سرزنش و دشنام داده مقابله به مثل کرد
حال چگونه از باب امر به معروف و نهی از منکر به مسلمانی که دچار خطا و اشتباهی چون دعوت کردن به
جاهلیت شده او را دشنام دهیم؟!
 -6مغیره بن شعبه گوید« :قال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم :ال تسبوا األموات فتؤذوا األحیاء» 2یعنی:
«رسول اهلل فرموده :مردگان را دشنام ندهید چون با این کار زندهها را اذیت میکنید ».و در حدیثی
دیگر پیامبر از دشنام دادن به مشرکانی که در جنگ بدر کشته شده بودند نهی فرمودند.

3

وجه استدالل :مادام که بدگویی از مردگان و یا حتی مردگانِ مشرک سبب اذیت زندهها میشود ،از این رو در
واکنش به عمل مسلمانی که دچار لغزش شده و دعوت به جاهلیت میکند باید این توصیه پیامبر را مراعات
نمود.
نتیجه پایانی :با توجه به توضیحاتی که ارائه شد ،حدیث «من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه ِبن أبيه وال تكنوا »که
از صحابی ابی بن کعب روایت شده ،در تمام طریقهای آن ایراد سندی وجود دارد و مضمون آن نیز با
بررسی دقیق و پژوهشی که انجام شد مشخص میشود که در تعارض با سایر احادیث صحیح است و لذا با این
دیدگاه اصل شبهه در اینجا منتفی میشود.
 - 1مسند أحمد بن حنبل  ،ج  ،5ص  63ح 20908؛ األدب المفرد للبخاري ،ص  403ح 1182؛ صحيح ابن حبان ،ج  ،2ص  279ح 521؛ سنن أبي داود،
ج  ،4ص  56ح 4084؛ السنن الكبرى للبيهقي ،ج  ،10ص  399ح  21093؛ اين حديث صحيح است ،بنگريد به[ :سلسلة األحاديث الصحيحة – آلباني،
ج  ،2ص  399ح  770و ج  ،3ص  99ح ]1109
 - 2سنن الترمذي ،ج  ،4ص  353ح 1982؛ صحيح ابن حبان ،ج  ،7ص  292ح 3022
 - 3الحلم البن أبي الدنيا  ،ص  72ح  ،113ط ،1 :بيروت1413 ،هـ؛ مساوئ األخالق للخرائطي ،ص  56ح  ،92ط ،1 :جدة1413 ،هـ ،اسناد آن صحيح است
ليكن مرسل ميباشد.
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دیدگاه دوم :حدیث «من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه ِبن أبيه وال تكنوا» مقبول است لیکن داللت بر فحش
و ناسزا نمیکند.

۱

برای فهم بهترِ حدیث الزم است چند کلمه از حدیث به دقت واکاوی شود تا بفهمیم معنای دقیقِ روایت
چیست:
«هن» کنایه از هر نوع اسم جنس است

2

3

که اسمش آورده نمیشود.

استفاده از «هن» بعنوان کنایه بخاطر

زشت بودنِ اسمِ مورد نظر است 4و (هن) به معنای «چیز» است ۵.همچنین گفته شده این کلمه کنایه از عورت
(شرمگاه) است.

6

پس تا اینجا به خوبی میفهمیم که حتی رسولاهلل از بکار بردن کلمة رکیک در این روایت اجتناب
فرمودهاند و بلکه حتی با وجود اینکه فرمودهاند در بکار بردن این جمله صریح باشید و کنایه بکار نبرید ،امّا
خودشان از کلمة «چیز» ،کنایه از عورت(شرمگاه) استفاده نمودهاند که این نشأت گرفته از اخالق و حیای واالی
ایشان است؛ در نتیجه نمیتوان گفت پیامبر فحاشی و یا کلمة رکیک و زشتی بر زبان آورده است.
«تعزّی» :ریشة این کلمه از «عزا (عزو)» است و چند معنی دارد که عبارتند از :خود را متکبرانه به کس یا چیز یا
قوم یا نژاد یا آبا و اجداد نسبت دادن ،مثالً :بگوید :ای عربها! (و خودش را عرب بداند و آنها را به فریاد بخواند؛
و خودش و قومش را برتر از بقیة مردم بپندارد و فخرفروشی کند ،).ای طایفة بنی تمیم! ای قوم فارس! ای مهاجرین!
ای انصار! و ( 7...منظور از «تعزّی» در حدیث همین معناست)؛ صبر و شکیبایی نمودن و ...

8

 - 1ديدگاه دوم از پاسخ به شبهه را از مقاله استاد ارجمند آقاي زكريا ابا سينا با عنوان «عزاي جاهليت»(فروردين  )1394 /بطور مختصر با دخل و تصرف
نقل ميكنيم.
2

 المغرب – المُطَرِّزِىّ ،ص  ،507ط :دار الكتاب العربي[بي تا] ؛ لسان العرب  -ابن منظور ،ج  ،15ص 367؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضىالزبيدي ،ج  ،40صص  314و  ،319ط :دار الهداية؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير – الفيومي ،ج  ،2ص  ،641ط :المكتبة العلمية ،بيروت

 - 3لسان العرب  -ابن منظور ،ج  ،15ص 369
 - 4تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضى الزبيدي ،ج  ،40ص  316؛ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر البغدادي ،ج ،4ص  ، 487ط،4 :
القاهرة1418 ،هـ
 - 5تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضى الزبيدي ،ج  ،40ص 316
 - 6شرح ديوان المتنبي – محب الدين العكبري ،ج  ،1ص  ، 219ط :دار المعرفة ،بيروت؛ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر البغدادي ،ج ،4ص
 ، 487ط ،4 :القاهرة1418 ،هـ
 - 7تهذيب اللغة – األزهري ،ج ،3ص 62؛ معجم مقاييس اللغة – ابن فارس ،ج  ،4ص 309؛ النهاية في غريب الحديث واألثر  -ابن األثير ،ج ،3ص 233
 - 8العين  -الخليل بن أحمد ،ج ،2ص ،205ط :دار ومكتبة الهالل [بي تا]؛ جمهرة اللغة  -ابن دريد ،ج ،1ص  ،238ط ،1 :بيروت1987 ،م؛ النهاية في غريب
الحديث واألثر  -ابن األثير ،ج  ،3ص 233
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یکی از مهمترین نکاتی که در مورد «تعزّا» باید به آن دقت کنیم این است که بخاطر تشابه و ریشة مشترک ،به
هیچ وجه نباید آن را با کلمة «تعزیه» (به معنای غم و اندوه بخاطر مصیبت ،و عزاداری و بزرگداشت و یادبود)۱
اشتباه بگیریم تا در فهم حدیث نیز درک درستی داشته باشیم و دچار اشتباه نشویم؛ چرا که این دو کلمه با توجه
به ساختارشان معانی جداگانهای داشته و لذا کاربردهای بسیار متفاوتی دارند.
منظور از کلمة «تعزّا» در این حدیث :خود را برتر دانستن و فخرفروشی است بدین صورت که یک فرد ،خود را
به قوم یا نژاد یا طایفه خاصی نسبت دهد و آنان را به فریاد بخواند و با این کار (که یکی از زشتترین عادات
دوران جاهلیت بود) خود و قومش را برتر و واال مقامتر از دیگران بداند.
«فأعضوه» ریشة این کلمه نیز «عضض» است که به معنای گرفتن و همراهی کردن است 2و اصلِ آن از مالزمت
آمده است3.لذا معنای این کلمه «به او بدهید که بگیرد؛ او را همراهش کنید» میباشد( .دقت کنید که لزوماً هر
گرفتنی« ،به دهان گرفتن» نیست! بلکه «به دهان گرفتن» کنایه از «چیزی را خیلی سفت و محکم گرفتن و به آن
چسبیدن» و «آن را اصالً وِل نکردن» است).
عزای جاهلیت نیز (همانگونه که بصورت دقیق تعریف شد )،یکی از زشتترین عادتهایی است که امکان
دارد در یک فرد موجود باشد؛ متأسفانه عزای جاهلیت در عصر حاضر ،شکل و رنگ و بوی دیگری هم به
خود گرفته و هرکس که خود را صاحب یک تفکر و نظریه و یا حتی رئیس یا عضوی از یک حزب بخصوص
بداند به بهانة تفکر یا حزب ،خودش را از دیگران -که همکیش او نیستند -برتر میداند و در نتیجه یکی از
بزرگترین دالیل ضعف امت اسالم (یعنی تفرقه) بوجود میآید؛ برای اینکه به عمقِ زشتی و ناپسندیِ این عادتِ
ناشایست پی ببرید کافیست به خیالتان بیاید« :یکی از دوستانتان –بخاطر نژادش -خودش را برتر از شما میپندارد،
و نوعی تکبر و خود بزرگبینی در دل او جای گرفته ،در نتیجه فکر میکند شما جایگاه پَستتری نسبت به او
دارید و در نظرش خوار هستید».
در مورد حدیث «من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه ِبن أبيه وال تكنوا» ،خوب است بپرسیم :چه کسانی مستحق
این لفظ هستند؟ و چه هنگام این لفظ برای آنها به کار میرود؟ و اصالً حکمت از بیان این حدیث چیست؟

 - 1المحكم والمحيط األعظم  -ابن سيده ،ج  ،2ص  ،224ط ،1 :دار الكتب العلمية ،بيروت1421 ،هـ ؛ شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم – نشوان
الحميري ،ج  ،7ص  ،4521ط ،1 :دارالفكر ،بيروت  /دمشق1420 ،هـ
 - 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية – الفارابي ،ج  ،3ص 1092؛ مشارق األنوار على صحاح اآلثار -القاضي عياض ،ج ،2ص  ، 96ط :المكتبة العتيقة ودار
التراث[بي تا]؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضى الزبيدي ،ج  ،18ص 433
 - 3لسان العرب  -ابن منظور ،ج  ،7ص 188
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اوالً پیامبر در تمام زندگانیاش هرگز از لفظ موجود در حدیث در مقابل دیگران استفاده نکرده و هیچگاه
این لفظ در ابتدای کالم بر زبان جاری نمیشود بلکه دستورِ موجود در حدیث ،سزای کسی است که مرتکب
کاری حرام به نام عزای جاهلیت شود.
ثانیاً هدف از سزا و جریمههای موجود در شریعت اسالم ،جلوگیری از انجام گناهان و بدیهایی است که
زندگی مردم را تباه میکند ...برای کسی که متکبرانه به پدران و نیاکان و قبیله ونژادِ خود فخرفروشی کند و
پرچم تعصب جاهلیت را برافرازد ،چنین سزایی در نظر گرفته شده که صراحتاً و بدور از کنایه به او گفته شود:
«چیز پدرت را بگیر!» تا از ابراز وجودش (به این صورتِ زشت و ناپسند) دست بردارد؛ و زبانش از بیان کلماتِ
حاوی تعصب جاهلیت باز ایستد ،و اگر احیاناً افرادی هم از او حرفشنوی دارند ،با دیدن این جریمه ،چنین فردِ
متکبر و متعصبی را پیروی نکنند و این عادت زشت و ناپسند از جامعه رخت برچیند .هر فرد عاقل و اندیشمندی
هم خوب میداند که پاکیِ گفتار و کردار و رفتار ،چه تأثیرات پسندیدهای در فرهنگ جامعه و زندگی مردم
دارد؛ هدف از وضع چنین جریهای هم پاکیِ گفتار و کردار و رفتار در جامعه است .ابن قیم جوزیه( م7۵۱هـ)
در این باره گوید« :برای کسانی که متکبرانه تعصب قومی و جاهلی دارند و نژادپرستی و فخرفروشی میکنند،
بیانِ شرمگاهِ پدر بهترین تذکر است زیرا همین وجود متکبرش از این عضوِ پدرش (با پَستی) و بیارزشی خارج
شده و چه بهتر که در خاطرش بماند از کجا آمده (که اکنون ادعای نژادپرستی دارد و تکبر وجودش را فراگرفته)
است ۱».حتی اگر در بدترین حالت ،لفظ موجود در حدیث را دشنام فرض کنیم ،چه جوابی بهتر از این در مقابل
فخرفروشانِ متکبر و نژادپرست؟! اگر لفظ موجود در حدیث ،ستمکارانه و متجاوزانه نسبت به مردم بکار رود،
زشت است؛ امّا در مقابل نژادپرستانی که به گذشتة جاهلیت خود فخر میفروشند ،همین لفظ بعنوان یک تنبیه،
بسیار پسندیده و بجاست .امام ابن تیمیه( م728هـ) در این باره میگوید« :به همین دلیل علما گفتهاند در صورت
نیاز و بخاطر مصلحت ،میتوان به صراحت از شرمگاه نام بُرد و در چنین شرایطی استفاده از اینگونه الفاظ به
معنای دشنام و سخنان ناپسند نیست؛ مانند حدیثی که ابی بن کعب از پیامبر بازگو کرده است»...

2

کسانی که کالً اعتقادی به مکاتب الهی ندارند! و به این حدیث استناد میکنند ،پاسخ به این افراد بسیار سادهاست؛
در حقیقت این دست افراد ،چون خدا ندارند ،دین ندارند ،و چارچوب اخالقی ندارند ،اصالً حق اعتراض ندارند!
به دلیل اینکه ملحدان ،دین و آیین ندارند چیزی به نام اخالقیات بصورت مطلق نزد این گروه وجود ندارد و در
نتیجه همة تعاریف اخالقی و غیر اخالقی نزد آنان نسبی است! معیارهای اخالقی این افراد غالباً تابع معیارهای
روزمره و زندگی شخصیِ خودشان است؛ لذا این افراد از لحاظ اخالقی در جامعه کامالً منفعل و بیتأثیر بوده و
 - 1زاد المعاد في هدي خير العباد ،ج  ،2ص ،400ط ،27 :الرسالة  /المنار االسالمية1415،هـ
 - 2منهاج السنة النبوية – ابن تيمية ،ج  ،8صص  ،409 – 408ط ،1 :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1416 ،هـ
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تعاریف نسبی اخالقیات ملحدان نیز در طول تاریخ قطعاً دستخوش تغییر خواهد شد؛ حتی ممکن است دورهای
پیش بیاید که فحش و دشنام و ناسزاگویی نزد مردم بصورت یک هنجار درآید و این افراد هم به مرور چنین
هنجاری را بپذیرند .مثالً تبلیغات گستردهای که در این چند ساله برای همجنسگرایی صورت گرفته ،قبالً وجود
نداشته و حتی تا سال ۱973م ،در آمریکا بعنوان یک بیماری روانی شناخته میشد.

۱

کسی که معیاری برای

اخالق ندارد ،منطقی نیست از اخالق و رفتار دیگران ایراد بگیرد زیرا خودش هیچ معیار مطلقی برای درستی و
نادرستی ندارد و همه چیز نزد او نسبی است.
جای بسی تعجب است که همین افراد (ملحدان) صراحتاً به خداوند ،قرآن و پیامبر اسالم( باورهای حداقل
یک سوم مردم جهان) و حتی ادیان دیگر الهی شدیدترین توهینات را روا میدارند ،خدا را دشنام میدهند،
پیامبر را طعنه میزنند و نه تنها اسالم بلکه ادیان الهی را چرندیات نامیدهاند و اسمِ رفتارشان را روشنفکری و
نقدِ ادیان الهی گذاشتهاند؛ به یکباره حال و وضعِ بیبنیان و این همه بیاخالقیِ خودشان را فراموش کردهاند ،امّا
پیامبرِ اسالم را طعنه میزنند که در حدیث عزای جاهلیت از الفاظ رکیک استفاده کرده و ناسزا گفته است!!!
برخی از فرمودههای پیامبر در نهی از ناسزاگویی
« -إیاكم والفحش ،فإن اهلل ال حيب الفاحش ،واملتفحش»

2

یعنی« :از فحش بر حذر باشید زیرا خداوند،

ناسزا و بدگویی را دوست ندارد».
« -إن الفحش والتفحش لیسا من اإلسالم يف يشء ،وإن من أحسن الناس إسالما أحسنهم خلقا »

3

یعنی:

«بدزبانی و ناسزاگویی چیزی از اسالم نیست ،نیکوترین مردم از لحاظ اسالم ،با اخالقترین آنها میباشند».
« -لیس املؤمن بالطعان ،وال اللعان ،وال البذيء ،وال الفاحش»

4

یعنی« :مؤمن ،طعن زننده ،نفرین کننده،

بد زبان و ناسزاگو نیست».

1

 به نقل از ويكي پيديا« :همجنسگرايي از فهرست بيماري هاي رواني توسط مجامع زير خارج شد :سازمان روانشناسي آمريكا از سال  ،1973سازمانبهداشت جهاني از سال  ،1992سازمانهاي بهداشتي انگلستان از سال  ،1994سازمانهاي بهداشتي روسيه از سال  1999و انجمن روانشناسي چين از
سال  »2001نگا:

2

Mottier, Véronique. Sexuality: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2٠٠8. 53. ISBN ISBN
.978-٠-19-9298٠2-٠
 صحيح ابن حبان ،ج  ،11ص  580ح 5177؛ األدب المفرد للبخاري ،ص  171ح 487؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم ،ج  ،1ص  56ح  .28اينحديث «صحيح» است.

 - 3مسند أبي يعلى الموصلي ،ج  ،13ص  458ح  7468؛ مصنف ابن أبي شيبة ،ج  ،5ص  210ح  .25316اين حديث «صحيح لغيره» است.
 - 4صحيح ابن حبان ،ج  ، 1ص  421ح  192؛ سنن الترمذي ،ج  ، 4ص  350ح  .1977اين حديث «صحيح» است.
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اخالقِ نیکوی پیامبر اسالم و سیرة عملی آنحضرت

در سیره و تاریخ سیدنا رسول اهلل ثابت و قطعی است که آنحضرت دارای اخالقی نیکو بوده و بد زبان و
فحاش نبوده که به مناسبت جواب به شبهة اسالمستیزان جا دارد نمونههایی از این رفتارها و گفتارهای نیک
حضرت را از معتبرترین منابع اسالمی نقل کنیم:
 -۱سیده عایشه گوید« :دخل رهط من الیهود عىل رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم فقالوا :السام علیك،
ففهمتها فقلت :علیكم السام واللعنة ،فقال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم« :مهال یا عائشة ،فإن اهلل حيب
الرفق يف األمر كله» فقلت :یا رسول اهلل ،أومل تسمع ما قالوا؟ قال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم :فقد
قلت :وعلیكم» .

۱

یعنی« :گروهی از یهود بر رسولاهلل  وارد شدند و گفتند :سام (مرگ) بر شما،

آن را فهمیدم و به آنها گفتم :مرگ و لعنت بر شما .رسول اهلل فرمود :آرام باش ای عایشه،
خداوند مالیمت را در همه چیز دوست دارد .عرض کردم :ای رسول اهلل ،آیا نشنیدید که آنها چه گفتند؟
رسول اهلل فرمود :در جواب گفتم و علیکم (بر شما)».
وجه استدالل :پیامبر گرامی در عهد مدنی در اوج قدرت بود و اسالم پیشرفت کرده بود و اگر اراده میکرد
با این یهودیان که جزو ذمّی هم بودند و به آنحضرت دشنام دادند به شدت برخورد میکرد لیکن همانطور که
مالحظه شد در این حدیث ،آنحضرت از دشنام و بدگویی و فحاشی در مقابل بدگویی یهودیان ،مالیمت و
مهربانی نشان داده و از مقابله به مثل کردن در اینگونه موارد نهی فرموده است.
 -2انس بن مالک گوید« :مل یكن النبي صىل اهلل علیه وسلم سبابا ،وال فحاشا ،وال لعانا » 2یعنی:
«پیامبر اهل دشنام دادن و فحاشی کردن و لعن کردن نبوده است».
 -3عبداهلل بن عمرو گوید« :إن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم مل یكن فاحشا وال متفحشا» 3یعنی« :همانا
رسول اهلل ناسزاگو و بدزبان نبوده است».
 -4ابوسعید خدری گوید« :كان رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم ،أشد حیاء من عذراء يف خدرها »
یعنی« :حیای رسول اهلل از دختران پشت پرده ،بیشتر و شدیدتر بود».

 - 1صحيح البخاري ،ج  ،8ص  12ح 6024؛ صحيح مسلم ،ج  ،4ص  1706ح 2165
 - 2صحيح البخاري ،ج  ،8ص 6031 ،13
 - 3صحيح البخاري ،ج  ،5ص  28ح 3759؛ صحيح مسلم ،ج  ،4ص  1810ح 2321
 - 4صحيح البخاري ،ج  ،4ص  190ح 3562؛ صحيح مسلم ،ج  ،4ص  1809ح 2320
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اخالق پیامبر ،قرآنی بود!

هنگامی که از سیده عایشه دربارة اخالق پیامبر پرسش شد ،ایشان فرمود« :إن خلق نبي اهلل صىل اهلل علیه
وسلم كان القرآن » ۱یعنی« :همانا اخالق پیامبر تماما قرآن بود».
و خداوند متعال نیز خطاب به پیامبر فرموده:
ِِ
ِ
ِ
نی] 2یعنی« :با آنها مدارا کن و به نیکىها دعوت نما
 [خذ ال َعف َو َوأمر بِالعرف َو َأع ِرض َع ِن اجلاهل َو از جاهالن روى بگردان».

[واص ِرب َعىل ما َأصا َب َ
ك] 3یعنی« :در برابر مصائبى که به تو مىرسد شکیبا باش».
َ
 [ َفاعف َعنهم َواص َفح] 4یعنی« :از آنها درگذر و صرفنظر کن».[ -اد َفع بِا َّلتِي ِه َي َأح َسن] ۵یعنی« :بدى را با نیکى دفع کن».

[و إِن َ
َّك َل َعىل خل ٍق َعظِیمٍ]
 -و بعد از این دستورهای تربیتی ،خداوند متعال فرمودهَ :

6

یعنی« :همانا تو

دارای خلق بسیار بزرگی هستی».
برای هر منصف و با وجدانی که اندک آشنایی با سیرة پیامبر اسالم داشته باشد ،کامالً روشن خواهد بود که
اخالق آنحضرت نیکو بوده و هرگز ناسزاگو و فحاش نبوده بلکه در همه احواالت زندگانی با مالیمت و نیکو
گفتار بوده است.
شبهه سوم :فحاشی ابوبکر
ابوبکر در پاسخ به فرستاده ی قریش می گوید:

ص ِبب َ ْظ ِر َّ
الَّل ِت.
الصدِّ ُيق امْ ُص ْ
َف َق َال َل ُه َأبُو َبك ٍْر ِّ

اگر قریش پیروز شوند ،به خدا سوگند من چهره های پراکنده ایی را می بینم که فرار را بر قرار ،ترجیح می دهند
و تو را تنها میگذارند .ابوبکر گفت :برو آلت تناسلی بت الت را بمک!!
صحیح بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجهاد ج  ، 3ص  ، ۱93ح  273۱طبق مکتبه شامله.

ص َب ْظ َر الَّل َِّت " ٌ :
دليل عَّل جواز التْصيح باسم ال َع ْورة
امص ْ
الصدِّ يق لعروة ُ " :
وَف قول ِّ

 - 1صحيح مسلم ،ج  ،1ص  512ح 746؛ صحيح ابن حبان ،ج  ،6ص  292ح 2551؛ األدب المفرد للبخاري ،ص  115ح 308
 - 2اعراف 199 /
 - 3لقمان 17 /
 - 4مائده 13 /
 - 5فصلت 34 /
 - 6قلم 4 /
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ابن قیم جوزی در بحث فحش دادن به این روایت احتجاج می کند و می گوید اصال این سخن ابوبکر که گفت
برو الت تناسلی بت خودت رو بخور جواز و دلیلی بر این هست که در فحش دادن می توانیم اسم عورت رو به
کار ببریم
زاد المعاد فی هدی خیر العباد ( )30۵ / 3
پاسخ:
اوالً قبالً ادله در نهی از فحش و دشنام در اسالم را بیان کردیم که احادیث آن متواتر معنوی است و یک اصل
از اصول اخالقی اسالمی تلقی میشود .لذا صحیح نیست که یک اصل را رها کرده و به چیزی که حتی جزو
فروع در مسائل هم نیست تمسک نمود و آن را برجسته کرد و آن را به جای اصل معرفی کرد!
ثانیاً این سخن ابوبکر صدیق از روی شدت عصبانیت بوده

۱

که داستان آن به این شکل بود که مسلمانان

به قصد احرام و عمره بسوی مکه رهسپار شدند که مشرکان مانع شدند و نمایندگانشان را نزد پیامبر فرستادند
که یکی از این نمایندهها به نام «عروه بن مسعود ثقفی» بود که با پیامبر مذاکره نمود که بخشی از این مذاکره
را که محل استشهاد جناب معترض نیز هست اینجا نقل میکنیم:
2بخاری (م 2۵6هـ) 3 ،ابن حبان (م 3۵4هـ) و دیگر محدثین با اسنادشان روایت کردند که« :قال عروة عند ذلك:
أي حممد أرأیت إن استأصلت أمر قومك ،هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ،وإن تكن األخرى ،فإين
واهلل ألرى وجوها ،وإين ألرى أوشابا من الناس خلیقا أن یفروا ویدعوك ،فقال له أبو بكر الصدیق :امصص ببظر
الالت ،أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال :من ذا؟ قالوا :أبو بكر ،قال :أما والذي نفيس بیده ،لوال ید كانت لك عندي مل
أجزك هبا ألجبتك ،قال :وجعل یكلم النبي صىل اهلل علیه وسلم ،فكلام تكلم أخذ بلحیته ،واملغرية بن شعبة قائم عىل
رأس النبي صىل اهلل علیه وسلم ،ومعه السیف وعلیه املغفر ،فكلام أهوى عروة بیده إىل حلیة النبي صىل اهلل علیه وسلم
رضب یده بنعل السیف ،وقال له :أخر یدك عن حلیة رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم »...یعنی« :عروه گفت :ای
محمد! اگر قومت را ریشهکن نمایی چه سودی به تو میرسد؟ آیا شنیدهای که تا کنون ،کسی از عرب ،قومش را
هالک و نابود کرده باشد؟ و اگر عکس آن ،اتفاق افتد(قریش پیروز شوند) بخدا سوگند ،من چهرههای پراکندهای
را میبینم که فرار را بر قرار ،ترجیح میدهند و تو را تنها میگذارند .ابوبکر گفت :فرج الت را بِمَک .آیا
ما رسول اهلل را تنها میگذاریم و فرار میکنیم؟ عروه پرسید :این کیست؟ گفتند :ابوبکر است .گفت:
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست اگر احسان تو بر من نمیبود ،که آنهم تاکنون بی جواب مانده است
 - 1شمائل الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم  -أحمد بن عبد الفتاح زواوى ،ج  ،2ص  ،316ط :دار القمة – اإلسكندرية[بي تا]
 - 2صحيح البخاري ،ج  ،3ص  193ح 2731
 - 3صحيح ابن حبان ،ج  ،11ص  216ح 4872
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پاسخت را میدادم .راوی گوید :عروه همچنان با پیامبر سخن میگفت و هنگام سخن گفتن ،ریش
آنحضرت را میگرفت و مغیره بن شیبه که باالی سر پیامبر ایستاده بود و کالهخودی بر سر و شمشیری در
دست داشت ،هر بار که عروه دستش را بسوی ریش آنحضرت میبرد ،مغیره با نیام شمشیر به دستش میزد و
میگفت :دستت را از ریش پیامبر دور کن».
باتوجه به این حدیث ،چند موردی قابل فهم است:
اول اینکه :عروه بن مسعود در سخنانش پیامبر و یارانش را تهدید کرده و آنها را محکوم به شکست و فرار
معرفی نموده تا با این شیوه مسلمانان را مجاب کند به پیشنهادهای سران قریش تن دهند!
دوم اینکه :ابوبکر در پاسخ به تهدید عروه بن مسعود جملة «امصص ببظر الالت» را بر زبان آورده و این
نوع سخن در کالم عرب بعنوان دشنام رایج بوده لیکن با لفظ مادر ۱به این معنی که عرب آن را برای ذم بکار
میبرند 2مثالً :میگفتند « :فرج مادرت را بِمَک » ،و ابوبکر صدیق اصل جمله را تغییر داده و آن را استعاره
در مورد بتِ الت بکار برده چون مشرکان آن را تعظیم میکردند 3.و لذا از دشنام دادن به مادر عروه بن مسعود
اجتناب نموده ،زیرا ابوبکر فردی فحاش نبوده و از شدت ذم -همانطور که گفته شد -آن را به بتِ الت که
مشرکان مکه از جمله خود عروه آن را عبادت میکردند 4معطوف نموده و علت نیز این بوده که عروه مسلمانان
را به فرار متهم کرده و لذا ابوبکر از شدت عصبانیت آن جمله را بر زبان آورد.

۵

سوم اینکه :بر اساس این حدیث مشخص میشود که ابوبکر صدیق نسبت به عروه بن مسعود که یک
مشرک بوده احسان و نیکی زیادی داشته بطوری که عروه از جبران آن عاجز بوده با این حال عروه به مسلمانان
توهین کرده بود و ابوبکر با اسلوب و التزام خود عروه پاسخ توهین او را داده است.
چهارم اینکه :بیادبی عروه بن مسعود در مقابل پیامبر و گرفتن ریش آنحضرت ،هر چند این عمل نیز از
عادتهای عرب بوده لیکن برای یک سفیر و نماینده وقتی نزد مقامی میرود شایسته نیست چنین عملی را انجام
دهد و عروه با این عملش بنوعی قصد تحقیر را داشته که پیامبر با او مقابله به مثل نکرده چرا که خالف وقار
و تعظیم بوده است.

6

 - 1فتح الباري – ابن حجر ،ج  ،5ص 340؛ نيل األوطار – الشوكاني ،ج  ،8صص  ،50 – 49ط ،1 :دارالحديث1413 ،هـ
 - 2لسان العرب  -ابن منظور ،ج  ،4ص  « :70والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم» همچنين بنگريد به [ :النهاية في غريب الحديث واألثر – ابن اثير ،ج
 ،1ص 138؛ مشارق األنوار على صحاح اآلثار – قاضي عياضف ج  ،1ص 88؛ تاج العروس – الزبيدي ،ج  ،10ص ]216
 - 3عمدة القاري شرح صحيح البخاري – بدرالدين العيني ،ج  ،14ص  « :10تقول :بظر أمه ،واستعار أبو بكر ،رضي اهلل تعالى عنه ،ذلك في الالت لتعظيمهم
إياها»
 - 4عمدة القاري شرح صحيح البخاري – بدرالدين العيني ،ج  ،14ص 10
 - 5نيل األوطار – الشوكاني ،ج  ،8ص 50
 - 6نگا :زاد المعاد في هدي خير العباد ،ج  ،3ص 271
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ثالثاً جناب معترض سخن امام ابن قیم را نقل کرده که گویا ابن قیم بر اساس این سخن ابوبکر صدیق به
جواز فحش فتوا داده است ،در جواب میگوییم که چنین چیزی صحت ندارد و این تدلیس است چرا که ابن قیم
جواز در گفتن صریح عورت را بیان کرده نه جواز در فحش دادن و این دو کامالً متفاوت است ،مثالً در مسائل
زناشویی و موارد مشابه گفتن صریح بخشهای شرمگاه که مصلحت اقتضا کند و ضرورت ایجاب نماید جایز
است و این فحشی که از آن نهی شده نیست ۱و شاهد آن ادامه سخن ابن قیم است که گوید« :ويف قول الصدیق
لعروة :امصص بظر الالت .دلیل عىل جواز الترصیح باسم العورة إذا كان فیه مصلحة تقتضیها تلك احلال»...
یعنی« :و در این سخن صدیق به عروه :فرج الت را بِمَک .دلیل بر جواز تصریح به اسم شرمگاه است مادامی
که در آن مصلحت مقتضی آن حالت باشد».
رابعاً این سخن ابوبکر صدیق در سیاق بوده به این معنی که در یک شرایط خاص و بنا بر ضرورت در مقابل
بیادبی یک سفیر مشرک بوده که دیگر تکرار نشده و لذا این سخن فقط یکبار از زبان ابوبکر خارج شده
است و شایسته نیست بلکه دور از انصاف است کسی را برای گفتهای که حتی اگر –فرضاً -فحش تلقی کرد که
یکبار از گوینده آن صادر شده حمل بر عموم کرد و به چنین گویندهای لقب فحاش (بسیار ناسزاگو) داد.
شبهه چهارم :فحاشی علی و عثمان

عبدالرزاق بن همام ،از محدثان بزرگ اهل سنت در کتاب االمالی فی اآلثار الصحابه اینچنین نقل میکند:
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِل ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن ُجدْ َع َ
ِض اَّللَُّ َعنْ ُه َو ُع ْث ََم َن
ان َ ،ع ْن َسعيد بْ ِن ا ُْمل َسي ِّ ِب َ ،ق َال َ " :ش ِهدْ ُت َعليًّا َر َ
أنا أنا َم ْع َم ٌر َ ،حدَّ َثني َع ُّ
ِ
ِ
اس َتبَّا ِب ِسب َ ٍ
َب ِب ِم ْث ِل ِه َ ،و َل ْو ُكن ُْت ُحم َدِّ ثا ِب ِه َأ َحدا َْل َدَّ ْثتُ َك ِب ِه َ ،ق َال ُ :ث َّم َن َظ ْر ُت ِإ َلي ْ ِه ََم
است َّ
اب َما َسم ْع ُت َأ َحدا ْ
ِض اَّللَُّ َعنْ ُه ْ
َر َ
َي ْوما َآخ َر َف َر َأ ْيتُ ُه ََم َج ِال َس ْ ِْي ِيف ا َْمل ْس ِج ِد َ ،أ َحدُ ُمهَا َي ْض َح ُك ِإ ََل َ
اآلخر.
ترجمه :سعید بن مسیب نقل میکند که روزی علی و عثمان را دیدم چنان به هم فحش میدادند که مانند آن را
نشنیده بودم و اگر آنچه را بر زبان آوردند به کسی گفته بودم به تو نیز میگفتم سپس گفت :همچنین روزی
دیگر آن دو را دیدم که در مسجد نشسته بودند و یکی به دیگری میخندید (هم دیگر را تمسخر میکردند)
پاسخ:
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این اثر در اسناد آن «علی بن زید بن جدعان» است که جمهور علما او را تضعیف نمودهاند.

۱

احمد بن حنبل،

یحیی بن معین ،شعبه ،حماد بن زید ،سفیان بن عیینه ،علی بن المدینی ،یحیی بن سعید القطان ،بخاری ،ابوحاتم،
ابوزرعه ،نسائی ،ابن سعد ،جوزجانی ،دارقطنی ،ابن خزیمه و ابن حبان« ،علی بن زید بن جدعان» را تضعیف
کردهاند 2و برخی دیگر با وجود ضعیف بودنش او را راستگو

3

و بلکه ثقه دانستند

4

که قول جمهور مقدم

است زیرا جرح ابن جدعان مفسر است .حماد بن زید گوید« :وكان یقلب األحادیث» ۵یعنی« :احادیث را باهم

دگرگون میکرد ».و ابن خزیمه گوید« :ال أحتج به لسوء حفظه» 6یعنی« :به دلیل بد حافظه بودنش به وی احتجاج
نکردم» ،ابن حزم اندلسی 7و ابنجوزی

8

و ابن قیم 9و ابن کثیر ۱0و ابن حجر ۱۱و دیگران نیز به «ضعیف»

بودن «علی بن زید بن جدعان» حکم دادهاند.
نتیجه اینکه این دست روایات نیز غیر قابل استناد میباشند و بدان توجهی نمیشود.
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