3

نکاتی دربارۀ احادیث فضائل امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب؟ع؟
در آثار علامه محدث عبدالعزیز بن محمد بن صدیق غماری مغربی شافعی ()1418 _ 1338

[عبدالحسین طالعی]

اشاره

عالم���ه محدث ابوالیس���ر جمالالدی���ن عبدالعزیز بن محمد صدیق حس���نی غماری
مغرب���ی طنج���ی ،مح���دث ب���زرگ اه���ل س���نت ،در م���اه جمادیاالول���ی س���ال 1338
قم���ری در ش���هر طنج���ه در دی���ار مغرب دیده ب���ه جهان گش���ود .دروس مقدمات���ی را در
ّ
مغ���رب آموخت و در س���ال  1355برای ادامه تعلم به قاه���ره رفت .در این میان به علم
الحدی���ث عالقه و اهتمام ویژه یافت و بیش���تر تالش علمی خود را در باب آن س���امان
داد .پ���س از بازگش���ت ب���ه طنجه در آنجا نیز ب���ه تحقیق در این مورد ادام���ه داد تا اینکه
در  15ماه رجب  1418قمری درگذشت و در همان دیار دفن شد.
وی پیرام���ون محب���ت اهلبی���ت؟مهع؟ بهویژه امام عل���ی بن ابیطال���ب؟ع؟ ،بحثها و
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مناظرات جدی با نواصب داشت.
ازجمل���ه پاس���خ ب���ه کالم ابوبک���ر ب���ن العرب���ی مالکی اندلس���ی معاف���ری ک���ه در کتاب
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خود ،عارضة االحوذی (ش���رح س���نن ترمذی) ،احادیث فضائل را م���ورد انکار ،تأویل،
تضعیف و تخفیف قرار داده است.
پاس���خ غم���اری در کتاب الس ��وانح (مجموعه یادداش���تها) آمده اس���ت .این کتاب
ضخی���م در  579صفحه ،نکاتی فراوان در باب تفس���یر ،حدی���ث ،تاریخ و موضوعات
دیگر در بر دارد که در تاریخ  17شعبان  1394به پایان رسیده است.
غم���اری در کتاب دیگر خ���ود ،االختی ��ارات ،در باب برتری علی؟ع؟ ب���ر دیگر صحابه

س���خن گفته اس���ت ،نکتهای ک���ه در مقدمه کت���اب دیگر خود ،االف ��ادة بطرق حدیث
النظر الی ّ
علی عبادة ،مندرج در ش���ماره س���وم مجله علوم الحدیث ،بهتفصیل درباره
آن سخن میگوید.

گفت���اری ک���ه ترجم���ه آن را میخوانی���د ،تحت عنوان مس ��ائل حول الفضائ ��ل در مجله
علوم الحدیث ،ش  ،8س���ال  ،1421ص  ،212 _ 199به کوش���ش س���ید حسن حسینی
آل مجدد که از او اجازه روایت داش���ته و اصل نس���خههای یاد ش���ده را در اختیار دارد،
چاپ شده بود که به مناسبت خجسته ایام غدیر ،ترجمه آن تقدیم میشود.
نکتۀ 1

حدیث «من کنت مواله فعیل مواله» حدیثی است که مانند آن در فضیلت هیچکدام
از صحابه وارد نش���ده اس���ت و بهروش���نی حک���م میکند که هر کس پیامب���ر؟ص؟ ّ
ولی او

باشد ،علی نیز ّ
ولی اوست.
نتیجه اینکه علی؟ع؟ ّ
ولی هر مرد و زن مؤمن و دشمن هر مرد و زن منافق است.
قبول این مطلب بر ناصبیها دش���وار آمده ،به جهت دشمنیای که با علی؟ع؟ دارند.
خداوند ،روی آنها را زش���ت بدارد! این سخن را مانند خاری در گلوی خود دیدهاند،
لذا کوشیدهاند دروغش شمارند ،ضعیف پندارند و ثابت ندانند.

آنها _ بهویژه اندلسیها _ نیز تالش کردهاند.
من بر گروه���ی از حافظان حدیث که ناصبی بودهاند ،وقوف یافتم که منکر این حدیث
بودند .ازجمله ابوبکر بن عربی معافری که در عارضة االحوذی ش ��رح س ��نن الترمذی،
ابتدا س���خن ترمذی را ذیل این حدیث آورده که گویدَ :
«ح َس���ن و صحیح است» 1آنگاه
میافزاید :این حدیث ،ضعیف و مورد طعن اس���ت .ابو عیس���ی (ترمذی) آن را َح َس���ن
ن
الثقلی،
دانسته ،ولی صحیح این است که پیامبر روز غدیر خم فرمود« :این تارک فیکم
ّاوهلم���ا کت���اباهلل فیه اهل���دی و النور ،فخذوا بکتاباهلل و استمس���کوا ب���هّ .
فحث عیل
 .1ابن عربی اندلسی ،ابوبکر ،عارضة االحوذی.165/13 ،

نکتهها و یادداشتها

دش���منی آنها با علی؟ع؟ ،آنها را نس���بت ب���ه ّ
صحت حدیث ،نابینا س���اخته ،بلکه
ِ
حت���ی تواتر آن را انکار کردهان���د ،چنانکه خواهید دید .در ای���ن جهتّ ،
حتی حافظان
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ُ ّ
کتاباهلل ،مث قال :اذک ُرکماهلل یف اهل بییت ،ثالثا».1
در پاس���خ معافری گوییم :بهراس���تی آنکه مورد طعن اس���ت ،معافری است که چنین
س���خن ناروایی گفته اس���ت .این حدیث متواتر اس���ت و به درجه قطعیت رس���یده که
پیامب���ر روز غدی���ر خم چنین فرموده اس���ت .امام محمد بن جریر طب���ری طرق آن را در
یک مجلد بزرگ جمع کرده است.

م���ا در اینج���ا فقط ن���ام راوی���ان حدیث را ب���ه نق���ل از حافظ س���یوطی در کت���اب االزهار
المتناثرة فی االحادیث المتواترة میآوریم:
زی���د بن ارق���م ،علی بن ابیطالب ،ابو ایوب انصاری ،عم���ر ،ذی ّمر ،ابو هریره ،طلحه،
عم���اره ،2اب���ن عباس ،بریده ،ابن عمر ،مالک بن ُحویرثُ ،حبش���ی ب���ن جنادةَ ،جریر،
ّ
سعد بن ابی وقاص ،ابوسعید ،انس ،جندع انصاری.
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نی���ز دوازده ت���ن از ی���اران پیامب���ر که ازحضرت���ش ش���نیدهاند ،ازجمله :قیس ب���ن ثابت،
حبیب بن ُبدیل بن ورقاء.
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و سیزده تن دیگر که در روایتی آمده ،ازجمله :یزید (زید) بن شراحیل انصاری.
ّکتان���ی در نظ ��م المتوات ��ر ،ب���ر ای���ن فهرس���ت س���یوطی اف���زوده اس���ت :ب���راء ب���ن عازب،
ُ
4
ابوالطفیلُ ،حذیفة بن اسید ِغفاری و جابر.
3

کس���ی ک���ه چنین حدیث���ی را مورد طع���ن بداند ،جاه���ل ،کوتاهنظر ،اندک خ���رد و تنگ
عالم���ان حافظ حدیث ،دربارۀ موضوعهایی حکم ب���ه تواتر کردهاند و
دید اس���ت؛ زیرا
ِ
ثبوت مسائلی را قطعی میدانند که شمار راویان آنها کمتر از آن است.

 .1همان.173 ،

 .2در دو کت���اب نظم المتناثر و اتحاف ذوی الفضائل المش ��تهرة چنین اس���ت .ول ��ی در کتاب االزهار
المتناثرة ،نام او ّ
«عمار» آمده است.
 .3سیوطی ،جالل الدین ،االزهار المتناثرة.76 ،

 .4ادریس���ی کتانی ،محمد بن جعفر ،نظم المتناثر124،؛ حس���نی غماری ،محمد بن صدیق ،اتحاف
ذوی الفضائل المشتهرة.169 ،

ّ
ً
مث�ل�ا ابن حزم ،بارها در کتاب المحلی دربارۀ احادیثی حکم به تواتر کرده که راویان آن
پنج یا ش���ش نفرند .باوجوداین ،حدیث غدیر را اس���توار ندانس���ته و ضعیف میپندارد،
چنانکه در رسالۀ المفاضلة بین الصحابة گفته است.
کس���انی که در باب این حدیث ،حکم به ضعف و ع���دم ثبوت کردهاند ،بدینجهت
اس���ت که شمش���یری ُبرن���ده بر گردن نواصب اس���ت و تیری اس���ت که به قل���ب هر فرد
رو یگردان از والیت و محبت امام؟ع؟ اصابت میکند.
در اینج���ا ّ
ن���ص با هوای نفس تعارض داردّ .اما بازگش���ت از هوای نفس ،به تقوای ژرف
نیاز دارد .ازاینرو ،میکوش���ند که ّ
نص را باطل بدانند و ثبوت آن را منکر ش���وند ،گرچه
نمیتوانند و با این کار ،فقط بیشتر به مهلکه میافتند.

1

اینک به معافری میگویم که برایم روش���ن کند چه کس���ی حدیث را تضعیف کرده و با
ّ
کدام مبانی علمی ،آن را منکر میش���ود؟ البته او در م���وارد متعدد ،از ابن حزم تبعیت
کلمات غلط و نادرس���ت
میکن���د ،ن���ه در باب نظرات صحی���ح او ،بلکه فقط در مورد
ِ
تقلید اب���ن حزم چنی���ن گفته اس���ت ،بدون
او .در اینج���ا نی���ز ب���ه نظر م���ن ،فقط ب���رای
ِ
برهان اس���توار داش���ته باش���د .همان مقدار از راویان که برای این
اینکه دلیل محکم و
ِ
تواتر آن است.
مجمل کالم اس���ت و اگر او دلیلی بر کالم خ���ود دارد و آن را برایمان بازگوید ،ما نیز
ای���ن
ِ

کالم را تفصیل داده و وارد جزئیات میشویم.
نکته 2

گویی
عربی فقیه ،وقتی به حدیثی در فضائل خاندان رس���ول میرسد ،رشتۀ سخن ِ
ابن ِ
اس���توار را از ک���ف مینه���د و کلمات خن���دهآوری در ان���کار و تضعیف آنه���ا میگوید

َ َ ُ َّ
 .1کالم مؤلف ،یادآور این آیه قرآن اس���ت که در آن خداوند خطاب به بنی اس ��رائیل می فرماید< :أفکل َما
َ ُ ْ َ ُ ٌ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ َّ ْ ُ ْ َ َ ً
یقا َت ْق ُت ُل َ
ون>( .بقره )87/مترجم.
جاءکم رسول ِبما لا تهوی أنفسکم استکبرتم فف ِریقا کذبتم وف ِر

نکتهها و یادداشتها

حدیث برش���مردیم ،خط���ای آنگونه ابطاله���ا را کفایت میکند و بهتری���ن دلیل برای
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و آنگاهک���ه بهان���های ب���رای طع���ن و ّرد نمییابد ،س���کوت ک���رده و از ذکر و ش���رح مناقب
و بی���ان فضائ���ل و صحت آنه���ا روی میگرداند و به نق���ل متن حدی���ث اکتفا میکند.
وی در عارض ��ة االحوذی در بی���ان مناقب علی؟ع؟ به همینگون���ه عمل میکند ،یعنی
وقتی بهانهای برای انکار و تضعیف نمییابد ،بحث به س���کوت میگذرد و تنها زمانی
سخن میگوید که بر اساس اندیشۀ نارسا ،به تضعیف آنها میپردازد.
ب���ه عنوان نمونه ترمذی ،حدیث ُحبش���ی ب���ن جنادة را میآورد که پیامب���ر فرمودّ :
«عیل
عیل و ّ
الیؤدی یّ
عن االّ انا او ّ
ِم یّن و انا ِمن ّ
عیل».1
معافری ذیل آن میگوید:

علم ��ای م ��ا در توضی ��ح این حدی ��ث گفتهاند :ش ��یوۀ عرب ،از گذش���ته
نه ��ا پیمانی میبندد ،کس���ی
چنی ��ن اس ��تمرار یافته ک ��ه وقتی یک ��ی از آ 
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ج ��ز خ ��ودش یا یکی از نزدیکانش نمیتواند آن را فس���خ کن���د .پیامبر پس
ّ
از ارس ��ال ابوبک ��ر ،ب ��ه این نکته متذکر ش ��د .ل ��ذا علی را فرس���تاد تا عرب
بهانهای برای ّ
تمس ��ک نداش ��ته و بگویند با ما پیمانی بس���ته و نمیتواند

فس ��خ کند مگر خودش .خداوند بر اس ��اس مصلحتی که ّ
مقرر داش���ت و
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حکمت ��ی که در ش ��ریعت امضا کرد ،به پیامب ��ر ،اذن داد که بدین ترتیب
عمل کند.

2

در این مورد میگویم:
 .1بنگرید که چگونه کار این حدیث بر او دشوار آمده ،حدیثی که مرتبه بلند علی؟ع؟

را نش���ان میدهد و جایگاه رفیع او نس���بت به پیامبر را مینمایاند؛ اما معافری ،آن
را ّرد میکند ،بهگونهای که نشان میدهد او جاهل است یا خود را به این جهالت
میزن���د .به پندار وی ،ارس���ال علی؟ع؟ برای تبلیغ س���ورۀ برائ���ت از جانب پیامبر،
فقط به دلیل عادت دیرینة عرب در این مورد بوده است.
 .1ر.ک :فیروزآبادی ،مرتضی ،فضائل الخمسة من الصحاح الستة387/1 ،
 .2ابن العربی مالکی ،ابوبکر ،همان.169/13 ،

این پندار ،بهیقین باطل اس���ت .اندیشه و گمان و محاس���به ،ما را به احوال پیامبر
دالل���ت نمیکن���د .بلک���ه این ام���ر ،توقیفی اس���ت و هر کس ب���ه پن���دار در این مورد
ّ ً
ّ
س���خن گوید ،مصداق کالم پیامبر است که فرمود« :من ّکذب َعلیَ ّ
فلیتبوأ
متعمدا

مقعده من النار».

1

 .2پیامبر ،دینی آورد که ش���یوههای عرب را در تمام ش���ئون _ بهویژه در مورد پیمانها _
ِابطال کند .پس چگونه روش زش���ت آنها را تبعیت کند ،آن هم در مورد هش���دار
بزرگ خداوند که برائت از آنها و تمام امور آنها است؟!
آی���ا به نظر معافری ،اگر پیامبر ،علی را که خویش���اوندش بود ،برای ابالغ این برائت
نمیفرس���تاد؟ آی���ا روا ب���ود که دس���ت از آنها ب���دارد ،ب���ه بهانه این ش���یوۀ عرب که
پیم���ان را نمیتواند فس���خ کن���د مگر خودش یا یک���ی از نزدیکان���ش؟! بدین روی،
آنه���ا را مع���ذور ب���دارد و امر خ���دای تعال���ی را رها کند ،ب���ه بهانۀ ع���ادت عرب؟!
اینگون���ه س���خن گفت���ن ،عی���ن جهال���ت اس���ت و بیتردید ،افترا بس���تن ب���ر خدا و
رسولش بر مبنای ضاللت و کفر.
 .3ابوبک���ر _ رضیاهللعن���ه_ نی���ز از خویش���اوندان پیامب���ر ب���ود ،زیرا نس���ب آنه���ا در ُم ّرة
همینگونه از خویش���اوندی اکتفا میکردند .پس اگر مراد به ارسال علی؟ع؟ قرابت
و پیوند خویش���اوندی بود ،ارس���ال ابوبکر رضیاهللعنه به س���وره برائت کافی بود؛ و
این امر ،در میان عرب ش���ناخته ش���ده و مشهور بود تا آنجا که آنان در برخی موارد،
به کمترین درجۀ خویشاوندی ،جنگ میکردند.
در ای���ن م���ورد ،کالم خدیجه _ رضیاهلل تعالی عنها _ به ورقة بن نوفل کافی اس���ت
ک���ه _ وقتی نزد او آمد تا احوال پیامبر را به او گزارش بدهد _ گفت :پس���ر عم! دربارۀ
برادرزادهات بشنو .ورقه گفت :برادرزاده ،چه خبری داری؟
 .1در م���ورد ای���ن حدیث متواتر ر.ک :س���یوطی ،جالل الدین ،همان 30 ،و 31؛ حس���نی غماری ،محمد
بن صدیق ،همان.94 _ 92 ،

نکتهها و یادداشتها

ب���ن کع���ب به هم میرس���د .عرب در بررس���ی خویش���اوندی ،در چنین م���واردی به
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این خبر در صحیح بخاری آمده است.

1

بدیهی است که پیامبر ،برادرزادۀ ورقه نبود .پیامبر ،فرزند عبداهلل بن عبدالمطلب
ّ
قص���ی بن کالب به هم میرس���ید .ب���ه این دلیل،
ب���ود که نس���ب عب���داهلل و ورقه در
ورقه ،عبداهلل را مانند برادر خود میداشت.
خویش���اوندی محض ،ارس���ال ابوبکر از س���وی پیامبر،
خالص���ه اینکه طبق مبنای
ِ
برای اتمامحجت بر عرب در فس���خ پیمان کافی بود ،زیرا آنان ابوبکر را خویش���اوند

پیامب���ر میدانس���تند .ول���ی پیامب���ر ،او را نفرس���تاد ،بلک���ه ب��� ه ج���ای او ،علی؟ع؟ را
فرس���تاد؛ و ای���ن ویژگی آن جناب را میرس���اند و منقبتی خ���اص و فضیلتی ویژه را
نش���ان میدهد که به س���بب آن ،از دیگر صحابه ممتاز ش���ده است؛ چه معافری و
دیگر نواصب بپسندند یا نه!
عل و ّ
الیؤدی یّ
عن اال انا او ّ
«عل یّمن و انا من ّ
 .4پیامبر فرمودّ :
عل».
ي
ي
ي
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خویش���اوندی او بود ،معنی نداشت که پیامرسانی منحصر
اگر مراد از تعیین علی،
ِ
ً
مث�ل�ا میفرم���ود« :ال ّ
یؤدی ع�ّن�یّ اال احد قراب�ت�ی» .اختصاص
ب���ه علی؟ع؟ باش���د.
دادن عل���ی؟ع؟ ب���ه ابالغ این پی���ام ،ویژگی و جایگاه ّ
خاص او نس���بت ب���ه پیامبر را
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نش���ان میده���د ،همان جایگاه���ی که در کالم نبوی آمده اس���ت« :ان���ت یّمن مبنزلة
هارون من مویس».

این حدیث میرس���اند که ارس���ال ّ
علی به سوی مشرکان از س���وی پیامبر برای ابالغ
س���ورۀ برائت ،چه مراد و سببی داش���ت و چرا او را برگزید نه دیگر صحابه را؛ زیرا در
این کار ،تبلیغ و انذاری از جانب خدای عزوجل بود و این ،فقط کار پیامبر اس���ت
یا کس���ی که در زمان غیبت آن حضرت ،جانش���ین او باشد ،همانگونه که جایگاه
هارون نس���بت به موس���ی بود که در زمان غیبت حضرت موس���ی ،جانش���ین او در
میان قومش بود و خدای تعالی از این مطلب خبر میدهد.
 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل 3/1 ،و .4

نکته 3

پیامبر به علی؟ع؟ فرمود« :انت یّمن مبنزلة هارون من مویس غیر ّانه ال ّ
نیب بعدی».

1

معافری نمیخواهد عمومیت این حدیث را بپذیرد .لذا مینویسد:
مراد پیامبر این بود که در س ��فر به خارج از مدینه ،علی جانش ��ین او در شهر
باش ��د ،چنانکه هارون جانش ��ین موسی بود در س ��فر به کوه طور .پیامبر این
س ��خن را به علی گفت تا انس خود به او و بیان فضیلتش را برس ��اند تا آنجا
که منافقان گفتند« :او را در شهر وانهاد ،چون دیدنش را خوش نداشت».
گویند :هارون ،برترین فرد پس از موس ��ی ب ��ود ،پس علی برترین فرد پس از
پیامبر است.
ّ
گوییم :هارون ،برترین بود به دلیل اینکه پیامبر بود .اما علی پیامبر نیست.

گویند :پس باید بعد از پیامبر ،جانشین او باشد.
گویی ��م :هارون در زمان حیات موس ��ی از دنیا رفت؛ و جانش ��ین موس ��ی،

گوییم :این حدیث ضعیف و مورد طعن است.

2

ً
بنگری���د که معافری چگونه این حدیث ش���ریف را به معنایی برمیگردان���د که آن را کامال
بیفایده میسازد .او به خاطر خشم خود نسبت به این مناقب ،نصوصی را از یاد میبرد
که کالم او را ّرد کرده و مبنای آن را باطل میدارد .او میگوید که کالم پیامبر «انت مین مبنزلة

هارون من مویس» ،بدان معنی است که علی جانشین پیامبر در مدینه استّ .اما وقتی
میفهمیم که پیامبر ،ابن ّام مکتوم را ده بار در مدینه بهجای خود گماشت _ به اتفاق اهل

علم _ درحالیکه علی را فقط یکبار به عنوان خلیفۀ خود شناساند ،بهتر آن بود که کالم
 .1ر.ک :فیروزآبادی ،سیدمرتضی ،همان.364 _ 347/1 ،
 .2ابن عربی اندلسی ،ابوبکر ،همان 172/13 ،و .173

321
نکتهها و یادداشتها

یوشع بن نون بود .پس مراد از استخالف ،همان است که گفتیم.
گویند :پیامبر فرموده است« :من کنت مواله ّ
فعل مواله ،اللهم وال من وااله تا
ي
آخر حدیث».

«انت مین مبنزلة هارون من مویس» (بر این مبنا) خطاب به ابن ّام مکتوم _ رضیاهلل تعالی
عنه_ باش���د ،نه علی؟ع؟؛ با اینکه همه میدانند که پیامبر هرگز چنین مطلبی به ابن ام
مکتوم نفرمود .این مطلب ،میرساند که تأویل ابن عربی معافری از این حدیث ،باطل و
ّ
بیمعنا است .دقت شود.
ای���ن ،تعلی���ق اب���ن عربی معافری ب���ر احادیث مناقب علی؟ع؟ اس���ت .او ب���ه این روش
کینهتوزان���ه ،در م���ورد بعض���ی از احادی���ث س���خن گفت���ه و آنها را ش���رح کرده اس���ت.
احادیث فضائل علی بن ابیطالب سخن نگفته و آنها
همزمان ،در مورد بسیاری از
ِ
را مسکوت گذاشته اس���ت ،برخالف احادیث مناقب عثمان که در مورد غالب آنها
سخن گفته و مزایا و مناقبی که در آن آمده ،شرح کرده است.
نکته 4

1

عل���ی؟ع؟ برتری���ن فرد صحابه اس���ت .ترتیبی که در م���ورد خالف���ت روی داد ،به معنی
322

برتری فرد س���ابق بر الحق نیس���ت ،زیرا ترتیب زمانی بر هیچ فضیلتی داللت نمیکند،
ِ
مگر به دلیل ،بلکه گاهی فرد بعدی از فرد قبلی برتر است.
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پیامبر ما؟ص؟ ،آخرین پیامبر ،ازنظر ترتیب زمانی است ،با اینکه به اجماع مسلمانان،
برترین پیامبر و سرور پیامبران است.

ّ
احادی���ث وارده در برت���ری عل���ی؟ع؟ ب���ه ش���یوۀ ّ
نص اس���ت که از ح���د حص���ر درآمده و

قابلشمارش نیست.
ّ
اش���عریه ،ترتی���ب زمان���ی را دلی���ل برتری دانس���تهاند .آن���ان ،نغم���ه دیگری بر این س���از
مطلب غلط را ضروری دین دانس���تهاند ک���ه مخالف آن،
افزودهان���د و عقی���ده به ای���ن
ِ
ً
ازنظر عقیده ،نقصی عمده دارد .با آنکه این مطلب ،مطلقا ربطی به عقیده ندارد.
 .1مؤل���ف ،در ای���ن مورد ،در مقدمه کت ��اب دیگر خود ،إالفادة بط ��رق الحدیث النظر ال ��ی ّ
علي عباده،
بهتفصیل س���خن گفته اس���ت .این کتاب ،بطور کامل در شماره س���وم مجله علوم الحدیث چاپ
شده است .ر.ک :همان مجله261 _ 248 ،

بیش���تر صحاب���ۀ پیش���ین و تابعی���ن ،برخ�ل�اف ای���ن ام���ر بودن���د ک���ه اش���عریها آن را از
ضروریات عقاید اهل سنت قرار دادهاند.
بر اس���اس این رأی ناروا ،امروز جمع زیادی در کشورهای اسالمی که به برتری علی؟ع؟

عقی���ده دارند ،اه���ل بدعت و گمراهی و خارج از روش اهل س���نت به ش���مار میآیند.
در نظر آنان ،اهل س���نت فقط اش���عریها هس���تند ،زیرا به این عقیده ب���اور دارند .آنان
ای���ن عقی���ده را از اج���داد خود گرفتهان���د ،بدون تحلی���ل و نقد و جس���توجوی دلیل؛
بهگون���های که هر کس خالف آن معتقد ش���د ،گمراهش بدانن���د و دور از ّ
حق و صواب
پندارند.

ّام ��ا در حقیق ��ت ،آنانان ��د ک ��ه از راه درس ��ت دورافتادهان���د و کالم بیدلیل را
پیروی میکنند.
ش���گفتا ک���ه آنان ،تقلید در ب���اب عقاید را حرام میدانند ،پس چگون���ه در اینجا تقلید
کس���انی میکنند ک���ه این عقیدۀ ناصبی س���اخته را در میان م���ردم میپراکنند ،با این
ّ
مدعا که عقیدۀ اهل سنت است؟!

اب���ن عربی اندلس���ی ،ابوبکر ،عارضة االحوذی ش ��رح صحیح الترمذی ،بی���روت ،مکتبة المعارف،
بی تا
ادریسی کتانی ،محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ،فاس1328 ،
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الصحیح ،تحقیق احمد محمد شاکر ،بیروت ،دارالجیل (افست)،
بی تا

حس���نی غماری ،س���ید عبدالعزیز محمد بن صدیق ،اتحاف ذوی الفضائل المشتهرة بما وقع من
الزیادات فی نظم المتناثر علی االزهار المتناثرة ،تحقیق :کمال الحوت ،بیروت1416 ،
سیوطی ،جالل الدین ،االزهار المتناثرة فی االخبار المتواترة ،چاپ شده همراه با کتاب پیشین.
فیروزآبادی ،سید مرتضی ،فضائل الخمسة من الصحاح الستة ،بیروت ،اعلمی1402 ،
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