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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال هفتـــــم، شمـــاره 21 
صفحـــــــه    149 _    177

 نقد ديدگاه مقدسی پريامون حديث مزنلت  
در کتاب الرد علی الرافضة  

]دسیه مست     1 / سید میید نبو 2[

چکیده

کتـاب الـرد علـی  محمـد بـن خلیـل مقدسـی، از علمـای شـافعی قـرن نهـم هجـری، در 

الرافضة، اشـکاالتی به حدیث منزلت وارد کرده اسـت. در این حدیث شـریف، پیامبر 

کـرم؟لص؟ منزلـت و جایـگاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت بـه خویـش را، هماننـد جایـگاه  ا

هـارون نسـبت بـه حضـرت موسـی؟ع؟ معرفـی می کنـد. در ایـن نوشـتار، پـس از معرفـی 

کتابش، اشـکاالت او مطرح شـده و به آنها پاسـخ داده می شـود. سـعی بر آن  مقدسـی و 

بوده اسـت که پاسـخ های ارائه شـده، بر اسـاس منابع اهل سـنت تنظیم شـود. مقدسـی 

نتوانسـته صحـت سـندی ایـن حدیـث را انـکار کنـد؛ او به احادیثی مشـابه ایـن روایت، 

جهـت فضیلت تراشـی بـرای خلیفـۀ اول و دوم اسـتناد کـرده که جعلی بـودن آنها اثبات 

بـه واقعـۀ  ایـن حدیـث، مربـوط  کـه  ایـن اسـت  اشـکاالت وی  از جملـۀ  خواهـد شـد. 

خاصـی اسـت؛ بـا توجـه بـه اطـاق حدیـث و این کـه در آن، تنهـا نبوت از امـام علی؟ع؟ 

اسـتثناء شـده، دالیل مقدسـی مردود اسـت.

کلیدواژه ها: مقدسی، الرد علی الرافضة، حدیث منزلت، امیرالمؤمنین؟ع؟.

یخ پذیرش )97/9/20(. یافت مقاله )97/1/24( تار یخ در * تار
.a_ostadi@yahoo.com ،کام دانشگاه ادیان و مذاهب قم گرایش  1. کارشناس ارشد شیعه شناسی، 

.majidnabavi1366@gmail.com ،ک 2. دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه ارا
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مقدمه
ایـن  و  اسـت  کـرم؟لص؟  ا پیامبـر  جانشـین  علـی؟ع؟،  امـام  شـیعه،  عقایـد  اسـاس  بـر 

جانشـینی بـر اسـاس امـر الهـی صورت پذیرفته اسـت. شـیعه بـرای اثبات گفتـار خود به 

دالیـل مختلفـی اسـتناد می کنـد. همـواره ایـن ادلـه از سـوی برخـی، مـورد نقـد و اشـکال 

واقـع شـده اسـت؛ در مقابـل، دانشـمندان شـیعی بـه ایـن اشـکاالت پاسـخ می دهنـد.

کتاب الرد علی الرافضة نوشـتۀ محمد بن خلیل مقدسـی، نمونه ای از تاش مخالفان 

کتـاب، ادلـۀ شـیعه  بـرای رد افضلیـت حضـرت علـی؟ع؟ اسـت. او در بخشـی از ایـن 

کـرده و سـپس برتـری او نسـبت بـه دیگـر صحابـه  بـرای افضلیـت امـام علـی؟ع؟ را نقـد 

کـه توسـط مقدسـی رد و انـکار شـده، حدیث منزلت  را انـکار می کنـد. از جملـه مـواردی 

اسـت؛ ایـن حدیـث جایـگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ نسـبت بـه پیامبر اسـام؟لص؟ را، همان 

مقدسـی  می کنـد.  معرفـی  موسـی؟ع؟  حضـرت  بـه  نسـبت  هـارون  حضـرت  منزلـت 

اشـکاالتی نسـبت بـه داللـت حدیـث منزلـت بـر افضلیـت و انحصاری بـودن آن بـرای 

حضـرت علـی؟ع؟ و والیـت خاصـه و... مطـرح می کنـد. نـگارش پیـش رو بـه بررسـی 

کتـب اهـل سـنت بـه اشـکاالت  گفتـار او می پـردازد؛ سـعی شـده تـا بـر اسـاس  صحـت 

وی پاسـخ داده شـود.

کتاب الرد علی الرافضة 1_ معرفی »مقدسی«، مؤلف 
بـه  )منتسـب  مقدسـی  رملـی  علـی  بـن  یوسـف  بـن  خلیـل  بـن  محمـد  ابوحامـد 

یـا 819 ق در »رملـة« متولـد و در سـال  بیت المقـدس(، در اواخـر رمضـان سـال 817 

کنیـه اش شـناخته می شـود، از مشـاهیر  کـه بیشـتر بـا  888 ق از دنیـا رفتـه اسـت. وی 

زمـان خـود بـود و مـورد مـدح علمـای عصرش قرار داشـت؛ اندیشـمندان پـس از او مانند 

می گویـد:  سـخاوی  سـتوده اند.  را  او  نیـز  شـوکانی  و  سـخاوی 

بـه طـور کلـی او همـواره بـرای تحصیـل علـم و تألیـف کتاب در تـاش بود. 
در دینـش بـه خیـر و درسـتکار بـود و فطرت سـالمی داشـت.

شـوکانی، مقدسـی را از بـزرگان هم قـرن خویـش دانسـته و دربـارۀ او می گویـد: »بسـیاری از 
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مختصـرات را حفـظ کـرده و از شـهاب بـن رسـان اخـذ علم کـرده بود.«1

از مهم تریـن اسـاتید وی، می تـوان از شـهاب بـن رسـان رملـی شـافعی، عـز عبدالسـام 

بـن داود بـن عثمـان مقدسـی شـافعی معـروف بـه عـز قدسـی )م 850 ق(، محمـد بـن 

علـی بـن محمـد ابوالقاسـم نویـری )م 857 ق(، عبدالوهـاب بـن محمـد بـن اسـماعیل 

التـاج ابوالیمـن مصری االصـل مدنی شـافعی )م 865 ق(، محمـد بن احمد بن محمد 

کازرونی االصـل مدنـی شـافعی )م 843 ق( و احمـد بـن علـی بـن محمـد  بـن محمـود 

کتـب  مهم تریـن  از  برخـی  بـرد.  نـام  ق(   852 )م  حجـر  بـن  شـهاب الدین  ابوالفضـل 

»الـرد  و  الجوامـع«  المنهـاج«، »شـرح جمـع  از: »البهجـة«، »شـرح  مقدسـی عبارت انـد 

علـی الرافضـة«.

کتاب الرد علی الرافضة 2_  معرفی 
کـه بـه خـط مؤلـف در سـال 881 ق نگاشـته شـده، در معهـد  کتـاب  نسـخه ای از ایـن 

مخطوطـات قاهـره وجـود دارد.

کتاب 2_ 1_ چاپ اول این 

رسـالۀ  عنـوان  بـه  الرحمـن،  خلیـل  عبدالوهـاب  مقدمـۀ  و  تصحیـح  بـا  کتـاب  ایـن 

کارشناسـی ارشـد در دانشـگاه ام القری مکۀ مکرمه دفاع شـده و در سـال 1403 ق در دار 

السـلفیة بمبئـی هنـد بـه چـاپ رسـیده اسـت. رسـالۀ او متشـکل از سـه فصـل بـود: وی 

در فصـل اول، بـه گزارشـی از زندگـی مؤلـف )اسـم، کنیـه، محـل تولد، اسـاتید، مذهب، 

جایـگاه علمـی، آراء علمـا دربـارۀ او، تألیفـات دیگـر او، ویژگی هـای زمـان او و وفاتـش( و 

توصیـف نسـخۀ خطـی ایـن کتـاب )بررسـی انتسـاب نسـخۀ خطـی بـه مؤلـف و معرفـی 

کتـاب( پرداختـه اسـت. روش نویسـنده در 

فصـل دوم ایـن رسـاله شـامل تبییـن وضـع سیاسـی در عهـد خافـت خلفـاء و ظهـور 

و  مـواالت  بـه  نسـبت  اسـامی  جامعـۀ  موضع گیری هـای  و  مسـلمانان  بیـن  اختـاف 

می باشـد. مختلـف  گروه هـای  بـه  تقسیم شـدن  و  علـی؟ع؟  حضـرت  دشـمنی 

1. شوکانی، محمد بن علی، البدر الطالع، 2/ 170.
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در فصل سـوم این نوشـتار، معنای تشـیع و اقسـام آن و سـیر پیشـرفت عقاید شـیعه مورد 

بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. نویسـنده در فصـل چهـارم بـه امامـت، فصـل پنجـم بـه عقاید 

عمـوم رافضـه، فصـل ششـم بـه مشـابهت دیـدگاه شـیعه بـه ادیان سـابق، فصـل هفتم به 

مذمت روافض و حکم علمای اسـام در مورد آنها و فصل هشـتم به بیان روش تحقیق 

پرداخته اسـت.

خاتمـۀ ایـن رسـاله، بـه بیـان مهم تریـن نتایجـی کـه در اثناء تحقیق به آن رسـیده اسـت، 

اختصاص دارد.

کتاب 2_ 2_ چاپ دوم این 

چـاپ دوم –کـه در نـگارش پیـش رو بـه عنـوان مرجـع در نظـر گرفتـه شـده اسـت _ توسـط 

گرفتـه و بـا مقدمـه بیـش از 40 صفحـه ای او،  احمـد حجـازی السـقا مـورد تحقیـق قـرار 

در سـال 1410 ق بـا همـکاری دار الجیـل بیـروت و المکتـب الثقافـي قاهـره، بـه چـاپ 

کتاب، شـامل شـش فصل به انضمام خاتمه، مقدمۀ مؤلف  رسـیده اسـت. این چاپ 

و مقدمـۀ مسـتقل از محقـق می باشـد.

3_  حدیث منزلت و استنباط شیعه از آن
برای روشـن تر شـدن بحث، ابتدا به حدیث منزلت اشـاره می شـود؛ سـپس به اشکاالت 

مقدسی خواهیم پرداخت.

که رسول خدا؟لص؟ خطاب به حضرت علی؟ع؟ فرمود:  روایت شده 

أمـا ترضـی أن تکـون منـي بمنزلـة هارون من موسـی إال انه ال نبي بعدي؛ آیا 
کـه نسـبت بـه مـن ماننـد هـارون بـه موسـی باشـی غیـر از  راضـی نمی شـوی 

این کـه بعـد مـن پیامبری نیسـت؟

کـه، بـا توجـه بـه بیـان مطلـق منزلـت  اسـتنباط علمـای شـیعه از ایـن روایـت ایـن اسـت 

هارون نسـبت به موسـی، حضرت علی؟ع؟ تمام شـئونی که هارون نسـبت به حضرت 

بـا  دارد؛ هم چنیـن  پیامبـر؟لص؟  بـه  نسـبت  را  نبـوت،  از  بـه غیـر  موسـی؟امهع؟ داشـت، 

ایـن حدیـث، افضلیـت حضـرت علـی؟ع؟ بـر سـایر صحابـه، اثبـات می شـود؛ چرا کـه 
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حضـرت هـارون، برتریـن شـخص امـت حضـرت موسـی؟ع؟ بـود و الزم اسـت حضـرت 

علـی؟ع؟ نیـز برتریـن شـخص امت پیامبر؟لص؟ باشـد.1 مؤید این مطلـب، نص صریح 

و صحیـح حضـرت موسـی؟ع؟ خطـاب بـه هـارون اسـت که فرمـود: »تو را خلیفـۀ خودم 

کـه حضـرت موسـی،  کـن«؛2 ایـن عبـارت، نشـان می  دهـد  در قومـم قـرار دادم و اصـاح 

بـرادرش هـارون؟ع؟ را برتریـن و شایسـته ترین فـرد قـوم خـود می دانـد و بـه همیـن جهت، 

او را خلیفـۀ بافصـل خـود معرفـی می کنـد.

4_ بررسی دیدگاه مقدسی نسبت به حدیث منزلت و پاسخ به آن
مقدسـی می گویـد کـه شـیعه از حدیـث منزلـت،3 افضلیـت علـی؟ع؟ بـر ابوبکـر را ثابـت 

کتـاب  می کنـد و ایـن حدیـث تنهـا حدیـث صحیـح آنـان اسـت و بخـاری نیـز آن را در 
خویـش آورده اسـت.4

کرده انـد.  کـه علمـای اهـل سـنت نیـز بـه صحـت ایـن روایـت اشـاره  الزم بـه ذکـر اسـت 

کـه در آن، بـرای  کتابـی بـا عنـوان حدیـث منزلـت نگاشـته  آیـت اهَّلل سـید علـی میانـی 

کـه ایـن حدیـث را پذیرفته انـد،  تأییـد صحـت ایـن حدیـث، بـه 88 عالـم اهـل سـنت 

می کنـد. اشـاره 

کـه شـیعه دارد«؛  بـه زعـم مقدسـی، »حدیـث منزلـت، تنهـا حدیـث صحیحـی اسـت 

پرواضـح اسـت کـه ایـن گفتـار، از روی تعصـب اسـت و مجموعه هـای حدیثی شـیعه و 

یـادی پیرامـون علـی؟ع؟ اسـت. بـرای رد  حتـی اهـل سـنت، حـاوی احادیـث صحیـح ز

گفتـار مقدسـی بـه حدیثـی بـا همان سلسله سـندی که حدیـث منزلت با آن نقل شـده، 

اشـاره می شـود: 

کـه: ... از ]پیامبـر[ شـنیدم  سـعد بـن ابی الوقـاص از پـدرش نقـل می کنـد 

1. حلی، حسن بن یوسف، منهاج الکرامة، ص 149.
گنجی، محمد بن یوسف، کفایة الطالب، ص 283.  .2

حجـاج،  بـن  مسـلم  نیشـابوری،  71؛   /8 البخـاري،  صحیـح  اسـماعیل،  بـن  محمـد  بخـاری،   .3
.43  /1 سـنن،  ابن ماجـه،  قزوینـی،  175؛   /15 مسـلم،  صحیـح 

4. مقدسی، محمد بن خلیل، الرد علی الرافضة، ص 77.
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کـه خـدا و رسـولش را  کـه در روز خیبـر فرمـود: پرچـم را بـه مـردی می دهـم 

دوسـت دارد و خـدا و رسـول هـم او را دوسـت دارنـد. مـا دوسـت داشـتیم 

ایـن منقبـت بـرای مـا باشـد. پیامبر فرمود: علـی را صدا بزنیـد. ]امام[ علی 

آمـد در حالی کـه بـه چشـم درد مبتـا بـود. پـس، از بـزاق خـود در چشـمش 

یخـت و پرچـم را بـه او داد و خـدا بـه دسـت او ]خیبر را[ فتـح کرد و زمانی  ر

کـه آیـۀ »پـس بگو دعوت کنیم پسـرانمان و پسـرانتان را«،1 نازل شـد، پیامبر 
علـی، فاطمـه، حسـن و حسـین ]؟مهع؟[ را خوانـد و فرمـود: اینـان اهـل مـن 

هستند.2

کـه مقدسـی آن را پذیرفتـه، ایـن حدیـث نیـز صحیـح  در صـورت قبـول حدیـث منزلـت 

خواهـد بود.

4_ 1_ اشکاالت مقدسی بر حدیث منزلت

کنون به طرح اشکاالت مقدسی می پردازیم و سپس پاسخ آنها را ارائه می دهیم: ا

4_ 1_ 1_ اشکال اول

مشـابِه  جهـات،  تمـام  در  مشـبه  کـه  نیسـت  ایـن  منزلـت  حدیـث  در  تشـبیه  معنـای 

مشـبه به اسـت؛ بلکـه در این جـا فقـط اسـتخاف خاصـه )جانشـینی پیامبـر؟لص؟ در 
جریـان جنـگ تبـوک( مـد نظـر اسـت.3

4_ 1_ 2_ پاسخ به اشکال اول: معنای تشبیه با لفظ »منزلت«

در پاسـخ به اشـکال اول مقدسـی الزم اسـت مقدمه ای در چیسـتی تشـبیه آورده شـود؛ 

گـر وجه شـبه در  ا بـه تمثیـل و غیرتمثیـل تقسـیم می شـود؛  بـه اعتبـار وجه شـبه  تشـبیه 

تشـبیه، وصفـی گرفته شـده از امـور متعـدد و محصـول نـوع رابطـۀ بین آنها باشـد، تشـبیه 

گر از یک امر انتزاع شـود، غیرتمثیل اسـت. تشـبیه تمثیل به دلیل به کارگیری  تمثیل و ا

1. آل عمران: 61.
 2. ترمـذی، محمـد، سـنن، 5/ 1102، ح 3724؛ نیشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، همـان، ص 32، 

ح 2404.
3. مقدسی، محمد بن خلیل، همان، ص 77.
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نیروی اندیشـه و نیاز به تفکر، از باغت بیشـتری برخوردار اسـت و در تحریک نفوس و 

تقویـت معانـی، اعـم از مـدح، ذم، برهـان و... اثـری بـه مراتـب قوی تـر دارد.

کریم و نهج الباغه فراوان است؛ آیۀ زیر یکی از آنهاست:   این نوع تشبیه در قرآن 

َل  ا�بِ َع َس�خ �ق َس�ب �قَ �بَ �خ
ؤ
� �ٍ ِل َ��بَّ ل �هلل كَم�ث �ي هم �خىي س�ب

َ
مو�ل

ؤ
و�خَ � �ق �خِ �خ �خ �ي �ي

ل �ل�خَ >َم�ثُ
> �قٍ هقُ َ��بَّ

ؤ
هقٍ ما

َ
ل �ب �خىي كّلِ ُس�خ

مثل ]صدقات[ کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند 
دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد.1

این نوع تشبیه در خطبۀ شقشقیۀ نهج الباغه نیز آمده است: 

امـا و اهَّلل لقـد تقمصهـا فـان و إنـه لیعلـم ان محلـي منهـا محـل القطـب 
مـن الرحـی؛ هـان! بـه خـدا سـوگند جامـۀ خافـت را پوشـید، در حالی کـه 
گـرد اسـتوانه بـه  کـه آسیا سـنگ تنهـا  می دانسـت خافـت جـز مـرا نشـاید 

درمی آیـد.2 گـردش 

کرده است:  ابن ابی الحدید در شرح این عبارت چنین بیان 

هم چنـان کـه سـنگ آسـیا جـز بر گرد اسـتوانۀ خویش نمی چرخـد و گردش 
آن بـدون قطـب بی فایـده اسـت، نسـبت مـن بـا خافـت نیـز چنیـن اسـت 

گـرد مـن نمی گردد. کـه جـز بـه مـن قـوام نمی یابـد و مـدار آن جـز بر 

وی سپس می گوید: 

کـه مـن در متـن و  بـه نظـر مـن امـام منظـور دیگـری دارد و آن، ایـن اسـت 
بحبوحۀ خافت، همانند محل اسـتقرار اسـتوانۀ آسـیا، درسـت در وسـط 

سـنگ، واقـع شـده ام.3

چنان چـه مشـاهده می شـود در ایـن تشـبیه نسـبت امـام و خافـت بـه نسـبت اسـتوانه و 

سـنگ آسـیا تشـبیه شـده اسـت و چـون وجه تشـبیه منتـزع از امـور متعـدد اسـت، از نـوع 

تشـبیه تمثیـل محسـوب می شـود.

1. بقره: 261.
2. شریف رضی، محمد بن حسین )گردآورنده(، نهج الباغة، خطبۀ 3.

3. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج الباغة، 1/ 153.
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قیـاس  یـک  کاربـرد  و  کام می آیـد  ابتـدای  در  تمثیـل  تشـبیه  گاه  این کـه،  نکتـۀ دیگـر 

کـه در قـرآن بسـیار اسـتعمال شـده اسـت؛  کمک کننـده را دارد  توضیح دهنـده و برهـان 

گاه ایـن نـوع تشـبیه، بعـد از تمام شـدن معنـا و بـرای توضیـح  ماننـد آیـۀ 261 سـورۀ بقـره. 

و شـرح بیشـتر می آیـد؛ ماننـد حدیـث منزلـت کـه در آن، بعـد از تمام شـدن معنا، تشـبیه 

ذکـر شـده اسـت؛ یعنـی نخسـت مناسـبت هـارون بـا موسـی؟امهع؟ آورده شـده، سـپس به 

قرینـه، مناسـبت پیامبـر بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ذکـر شـده اسـت؛ در ایـن مـوارد، یـا دلیلـی 

بـر امـکان آن چـه قبـل از تشـابه آورده شـده می باشـد یـا تأییـدی بـر معنـای ثابتـی اسـت.1 

خللـی  آن  مقصـود  بـه  و  اسـت  اشـکال  بـدون  فـرض  دو  هـر  در نظر گرفتـن  این جـا  در 

کـه ایـن تشـبیه، از نـوع تمثیـل اسـت، مانعـی بـرای  وارد نمی کنـد؛ هم چنیـن از آن جـا 

حمل کـردن بـر امـور متعـدد نیسـت. جالب توجـه این کـه، بـا حمـل بـر امـور متعـدد نیـز 

کـرد؛ بنابرایـن منظـور از تشـبیه در ایـن حدیث،  نمی تـوان جانشـینی خـاص را برداشـت 

اسـتخاف در همـۀ امـور )عـام( اسـت. 

4_ 1_ 3_ اشکال دوم

مقدسـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه نظیر این تشـبیهات در مـورد ابوبکر و عمر نیز وجـود دارد؛ 

نـوح و  بـه  را  ابراهیـم و عیسـی؟امهع؟، و عمـر  بـه  را  ابوبکـر  کـرم؟لص؟  ماننـد این کـه نبـی ا

کاری یکـی و قتال  موسـی؟امهع؟ تشـبیه کـرده اسـت؛ همان طـور کـه در جنـگ بـدر بـه فـدا

کرده اسـت.2 این تشـبیهات بزرگ تر از تشـبیه به هارون اسـت؛ در نتیجه  دیگری اشـاره 
منظـور از این گونـه تشـبیهات، تشـبیه تـام و مطلـق بـه انبیـا نیسـت.3

4_ 1_ 4_ پاسخ به اشکال دوم: تشبیه تمثیل و حدیث تشبیه

 در پاسـخ بـه اشـکال دوم بایـد گفـت ایـن تشـبیه _ همانطـور کـه در اشـکال اول گذشـت _ 

از نـوع تشـبیه تمثیـل اسـت و چنـد مـورد را در بـر می گیـرد. البتـه ابتـدا بایـد سـند روایـات 

کتـاب خـود، ایـن حدیـث را نیـاورده و تنهـا بـه آن  ادعا شـده بررسـی شـود: مقدسـی در 

1. هاشمی، احمد، جواهر الباغة، 1/ 236.
2. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، 1/ 383.

3. مقدسی، محمد بن خلیل، الرد علی الرافضة، ص 77.
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اشـاره کـرده اسـت. او بـه بـاب جهـاد کتـاب احمـد بن حنبـل و ابـوداود _ ماجرای جنگ 

کـه ایـن تشـبیهات بزرگ تـر از حدیـث مذکـور در شـأن  گرفتـه  بـدر _ ارجـاع داده و نتیجـه 

کـه در روز  امـام علـی؟ع؟ اسـت. در بـاب جهـاد مسـند احمـد بـن حنبـل، آمـده اسـت 

بـدر، حضـرت رسـول؟لص؟ فرمـود: 

� َوَم�خْ  ِ
ُ� ِم�خّ

�خَّ اإ
َ � �خ َع�خِ �بِ

�قَ َم�خْ 
کمثـل ابراهیـم؟ع؟، قـال >�خَ إن مثلـک یـا ابابکـر 

 �ٌ ِه�ي َ کمثـل عیسـی، قـال >سث ٌم< و مثلـک یـا ابابکـر  وٌ� َ�ِ��ي �خُ َك عخَ
�خَّ اإ

َ َعَصا�خِى �خ
ُم<1 و إن  �لَحِك�ي رخُ  �ي ِ �لَعرخ �خْ�قَ 

ؤ
� َك 

�خَّ اإ
َ �خ ُهْم 

َ
ل ْر  �خِ

عخْ �قَ اُدَك إَو�خْ  َ ِع�ب �خَُّهْم  اإ
َ �خ ُْهْم  �ب ِ

َع�خّ �قُ �خْ  �إ
<2 و  �خَ ِر�ي ْ��خِ ِم�خَ �لكَا�خِ ى �لاؤ

َ
ْ� َعل

�خَ ِ لا �قَ
کمثـل نـوح، قـال >َ��بّ مثلـک یـا عمـر 

و� َ��قَّ�  ِم�خُ وؤْ ُ لا �ي ِهْم �خَ و�بِ
ُ
ل ى �قُ

َ
ُ�ْد َعل ْ کمثـل موسـی، قـال >َو�سث إن مثلـک یـا عمـر 

َم<.3 ِل�ي �لاؤ ��بَ 
�لَع�خَ َرُو�  َ �ي

یـه از اعمـش از عمـرو بـن مـره از ابوعبیـده  سـند ایـن روایـت بدین گونـه اسـت: از ابومعاو

از عبـداهَّلل از حضـرت رسـول؟لص؟. ذیـل ایـن روایـت آمـده اسـت کـه اسـناد آن بـه دلیل 

کـه همـان پسـر عبداهَّلل بن مسـعود اسـت، از پدرش  انقطـاع، ضعیـف اسـت و ابوعبیـده 

حدیـث را نشـنیده اسـت؛ هر چنـد تصریـح می کنـد که بقیـۀ رجال این حدیـث از ثقات 

شـیخین هسـتند و آنهـا را نـام می بـرد.

کرده انـد.4 ابونعیـم می گویـد، ایـن  کتاب هـای خـود بـا ایـن طریـق نقـل  دیگـران نیـز در 

کـرده اسـت.  از آن نقـل  بـن مـره  کـه تنهـا ابوعمـرو  از ابوعبیـده اسـت  حدیـث غریبـی 

طبرانـی بـه سـند دیگـری ایـن حدیـث را نقـل کـرده اسـت و دارقطنی حدیـث را ضعیف 

کـه ایـن حدیـث دچـار ضعـف سـندی  دانسـته اسـت.5 به هر حـال ماحظـه می شـود 

اسـت.

عـاوه بـر بحـث سـندی ایـن روایـت، ایـن ادعـا از نظـر محتـوا نیـز دچـار اشـکال اسـت؛ 

1. مائده: 118.
2. نوح: 26.

3. یونس: 88.
4. ر.ک: ابن حنبل، احمد بن محمد، همان، 6/ 140.

5. همان، ص 141، پاورقی.
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در مقابـِل ادعـای تشـبیه ابوبکـر بـه ابراهیـم و عیسـی؟امهع؟، و عمـر بـه نـوح و موسـی؟امهع؟، 

کـه در آن، حضـرت علـی؟ع؟ بـه هـر سـۀ ایـن  کتـب اهـل سـنت وجـود دارد  روایتـی در 

کـه در فـرض صحـت سـند  گرفـت  انبیـا تشـبیه شـده اند. از آن روایـت می تـوان نتیجـه 

روایـت تشـبیه ابوبکـر و عمـر، در محتـوای آن مناقشـه وجود دارد؛ بلکـه این روایت نقض 

محکمـی بـر جایـگاه ادعا شـده بـرای عمـر و ابوبکـر، و اثبـات برتـری حضـرت علـی؟ع؟ 

است.

از  الصحابـه،  فضائـل  در  بیهقـی  و  احمـد  کـه  مـی دارد  بیـان  األربعیـن  در  رازی  فخـر   

کرده انـد:  روایـت  چنیـن  پیامبـر؟لص؟ 

ِمـِه َو إلـی نـوح فـي َتْقـواُه َو إلـی إْبراهیـَم فـي 
ْ
َمـْن أراَد أْن َیْنُظـَر إلـی آَدَم فـي ِعل

َیْنُظْر إلی َعلّيِ 
ْ
ِمِه َو إلی ُموسـی في َهْیــَبِتِه َو إلی عیسـی في ِعباَدِتِه، َفل

ْ
ِحل

ْبـِن أبـي طاِلـب؛ هر کـس بخواهـد بـه علـم آدم، تقـوای نـوح، حلـم ابراهیـم، 
شـکوه و هیبـت موسـی و عبـادت عیسـی بنگـرد، پـس بایـد بـه علـی بـن 

کنـد.1 ابی طالـب نـگاه 

کتـــب اهـــل ســـنت بـــه حدیـــث تشـــبیه شـــهرت دارد. بســـیاری از علمـــای  ایـــن روایـــت در 

کرده انـــد؛ از جملـــه:  کتاب هـــای خـــود بـــا ســـند ذکـــر  اهـــل ســـنت ایـــن حدیـــث را در 

گنجـــی  ابن طلحـــه،6  خوارزمـــی،5  ابن مغازلـــی،4  یـــه،3  ابن مردو نیشـــابوری،2  کـــم  حا

شـــافعی،7 محـــّب طبـــری8 و ابن صّبـــاغ؛9 ایـــن افـــراد از بـــزرگان اهـــل ســـّنت و مفاخـــر آنهـــا 

ــّرة العینیـــن ایـــن حدیـــث را  کتـــاب قـ در عصـــر خـــود بوده انـــد؛ ولـــی اهَّلل دهلـــوی نیـــز در 

1. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، ص 31.
2. اصفهانی، احمد بن موسی، مناقب، ص 40.

3. همان، ص 44.
4. ابن مغازلی، علی، مناقب، ص 212.

5. همان، ص 40.
6. قرشی، محمد، مطالب السؤول، ص 61.

گنجی، محمد بن یوسف، کفایة الطالب، ص 121.  .7
8. طبری، محب الدین، الریاض النضرة، 3/ 197.

9. ابن صباغ، علی، الفصول المهمة، ص 123.
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کـــرده اســـت. چنان چـــه ســـند ایـــن روایـــت مـــورد ســـؤال  همـــراه بـــا ســـند صحیـــح ذکـــر 

ـــن الفتـــی بتفســـیر ســـورة هـــل اتـــی  کتـــاب زی ـــۀ  ـــه ســـند عاصمـــی در مقدم ـــد ب باشـــد، بای

کـــه می نویســـد:  کـــرد  اشـــاره 

آن چـه روش مـا را در ذکـر شـباهت های علـی بـا پیامبـران، محکم می کند، 
کـه جـّدم، احمـد بـن مهاجـر؟حر؟ از ابوجعفـر رازی از مسـلم،  حدیثـی اسـت 
از  حبرانـی،  ابوراشـد  از  َاْزدی،  ابوعمـر  از  عبسـی،  موسـی  بـن  عبیـداهَّلل  از 
ابوالحمـراء بـرای مـن نقـل کـرد کـه پیامبـر ]؟لص؟[ فرمـود: »َمـْن اراَد اْن َیْنُظَر 
ِمـِه َو الـی 

ْ
ِمـِه َو الـی ُنـوح فـي َفْهِمـِه َو الـی اْبراهیـَم فـي ِحل

ْ
الـی آَدَم فـي ِعل

َیْنُظـْر الـی َعلـّيِ ْبـِن ابـي طاِلـب«.1
ْ
ُموسـی فـي َبْطِشـِه، َفل

وی هم چنیـن بـه سـندهای دیگـری تـا خـودش اشـاره می کنـد: محّمـد بـن ابی زکرّیـای 

ثقـه، از ابوالحسـین محّمـد بـن احمـد بـن جعفر خـوری، از ابوجعفر محّمـد بن احمد بن 

سـعید رازی و نیز اسـتادش، احمد بن محّمد؟حر؟ از ابواحمد ابراهیم بن علی همدانی، 

از  بـن موسـی عبسـی،  از عبیـداهَّلل  بـن مسـلم،  ابوعبـداهَّلل محّمـد  از  رازی،  ابوجعفـر  از 

ابوعمـر ازدی، از ابوراشـد حبرانـی از پیامبـر؟لص؟. هم چنیـن، محّمـد بـن یحیـای ثقـه، 

از ابوسـهل عصامـی، در شـهر بلـخ و بـه طریـق قرائـت، از ابوبکـر، ابن طرخـان، از محّمـد 

بـن مالـک بـن هانـی مکّتـب کنـدی، از احمد بن اسـد، از عبیـداهَّلل بن موسـی، از ابوعمر 

الـی  بـدون عبـارت »و  را  ایـن روایـت  از پیامبـر؟لص؟  ابوالحمـراء  از  ابوراشـد،  از  ازدی، 

کـرده اسـت. ُموسـی فـي َبْطِشـِه« بـرای او نقـل 

سـند دیگـر از حسـین بـن محّمـد بسـتی، از عبـداهَّلل بـن ابی منصـور، از محّمـد بـن بشـر، 

از محّمـد بـن ادریـس حنظلـی، از محّمـد بـن عبـداهَّلل بـن مثّنـای انصـاری، از حمیـد، از 
انـس بـه رسـول خـدا؟لص؟ می رسـد.2

کـه تشـبیهات بزرگ تـری در شـأن ابوبکـر و عمـر وارد شـده، باطـل و  بنابرایـن ایـن ادعـا 

اسـت. بی اسـاس 

1. بـه علـت عـدم دسترسـی بـه کتـاب »زیـن الفتـی بتفسـیر سـورة هـل اتـی« کـه فقـط نسـخۀ خطـی آن 
موجـود اسـت، نویسـنده، آن را بـه نقـل از عبقـات  االنـوار آورده اسـت.

2. به نقل از: لکهنوی، میر حامد حسین، عبقات  االنوار، ص 147.
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4_ 1_ 5_ اشکال سوم

که حدیث منزلت، روایت متعارض دارد؛ او می گوید:  مقدسی معتقد است 

کرده است: »أن النبي؟مص؟  فضل بن روزبهان روایتی با این مضمون نقل 
قـال ألبـي بکـر و عمـر: أنتمـا منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـی إال أّنـه ال نبـي 
و  نیسـت  ]؟ع؟[  علـی  بـه  منحصـر  منزلـت،  حدیـث  بنابرایـن،  بعـدي«؛ 

روایـت متعارضـی دارد.1

4_ 1_ 6_ پاسخ به اشکال سوم: بررسی حدیث منزلت در شأن ابوبکر و عمر

در رد اشـکال سـوم بایـد گفـت، حدیـث »أنتمـا منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـی إال أنـه ال 

نبـي بعـدي« نیـاز بـه بررسـی سـندی و داللـی دارد. در بررسـی سـند آن می تـوان بـه مـوارد 

کرد: زیـر اشـاره 

1_ ذهبی در میزان االعتدال، ضمن ذکر سند حدیث می گوید: 

ابـن عـدي، حدثنـا محمـد بـن نـوح الجنـدي سـابوري، حدثنـا جعفـر بـن 
محمد الناقد، حدثنا عمار بن هارون المسـتملي، حدثنا قزعة بن سـوید 
عـن ابـن ابـي ملیکـة عن ابن عبـاس حدیث: »ما ینفعنی مـال، ما ینفعنی 
مـال ابي بکـر«، و زاد فیـه: »و ابوبکـر و عمـر منـي بمنزلـة هارون من موسـی«. 

قلـت: هـذا کذب.2

ایـن حدیـث  یـان  راو بـه بررسـی  او سـپس  از دیـدگاه ذهبـی دروغ اسـت.  ایـن حدیـث 

کان  بـن هـارون مسـتملی می گویـد: »متـروک الحدیـث،  می پـردازد و در احـوال عمـار 

دارد. روایـت وجـود  ایـن  احتمـال سـرقت  از ایـن رو  الحدیـث«؛  یسـرق 

2_ ذهبـی، بـا توجـه بـه قـول احمـد بـن حنبـل و نسـائی، »قزعـة بـن سـوید« را مضطـرب 

و می گویـد:  و ضعیـف می دانـد  الحدیـث 

قـال أحمـد: مضطـرب الحدیـث، و قـال النسـائی: ضعیـف و لـه حدیـث 
منکـر عـن ابـن ابـي ملیکـة عـن ابـن عبـاس مرفوعًا: لـو کنت متخـذًا خلیًا 

1. مقدسی، محمد بن خلیل، الرد علی الرافضة، ص 78.
2. ذهبی، محمد بن احمد، میزان االعتدال، 3/ 171.
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التخـذت أبابکـر خلیـًا و لکـن اهَّلل اتخـذ صاحبکـم خلیـًا، ابوبکـر و عمـر 
منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـی.

 او مضطـرب الحدیـث اسـت. نسـائی می گویـد: ضعیـف اسـت و حدیـث 
گـر  »ا ایـن عبـارت:  بـا  ابن عبـاس دارد،  از  ابن ابی ملیکـه  از  منکـر مرفوعـی 
دوسـت  عنـوان  بـه  را  ابوبکـر  قطعـًا  کنـم،  انتخـاب  دوسـتی  می خواسـتم 
انتخـاب می کـردم، ولـی خداوند صاحب شـما را به عنوان دوسـت برگزید، 
ابوبکـر و عمـر نسـبت بـه مـن، به منزلـۀ هـارون نسـبت بـه موسـی هسـتند«.1

بـن  الحثیـث، در احـوال علـی  الکشـف  کتـاب  ابن عجمـی )م 841 ق( در  3_ سـبط 

حسـن شـاعر _ یکـی از روایـان ایـن حدیـث _ می گویـد: 

ی خبـری به  هـو المتهـم بـه، متنـه ابوبکـر منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـی؛ و
کـه متنش این اسـت: ابوبکر نزد مـن به منزلۀ هارون  کـرده اسـت  دروغ نقـل 

نسـبت به موسـی است.2

4_ ابن حجر عسقانی در لسان المیزان در مورد این حدیث می گوید: 

کـذب  و أبوبکـر و عمـر منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـی. قـال الذهبـي: هـذا 
و هـو مـن بشـر.3

پـس از ذکـر ایـن چهـار سـند، بـه دسـت می آید که این حدیـث، جعلـی و دور از واقعیت 

ایـن  کـه  آمـد  بـه دسـت  انجـام شـده  بررسـی های  از  این کـه،  توجـه  قابـل  اسـت. نکتـۀ 

کتـب معتبـر اهـل  از  کتـاب خـود آورده و در هیچ یـک  روایـت را فقـط ابن روزبهـان در 

سـنت یافـت نمی شـود؛ پـس، از نظـر سـند، ایـن روایـت قابـل اعتمـاد نیسـت؛ زیـرا طبـق 

آن چـه ذکـر شـد، راوی آن از جاعلیـن حدیـث و از دروغگویـان اسـت.

کـه خـود  از نظـر سـندی مـورد تأییـد و صحـت اسـت، هم چنـان  امـا حدیـث منزلـت 

کیـد بیشـتر، اسـنادی بـرای حدیـث منزلـت  کنـون بـرای تأ مؤلـف بـه آن معتـرف اسـت. ا

کرده انـد، ارجـاع  کـه در ایـن بـاره بحـث  کتبـی  ذکـر می کنیـم و بـرای تحقیـق مفصـل، بـه 

1. همان، ص 390.
2. ابن عجمی، سبط، الکشف الحثیث، 1/ 186.

3. ابن حجر عسقانی، احمد، لسان  المیزان، 1/ 215.
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می دهیم: احمد بن حنبل )م 241 ق( در المسـند خود این حدیث را با سـند صحیح 

کرده اسـت:  ذکـر 

عـن  شـعبة  ثنـا  جعفـر،  بـن  محّمـد  ثنـا  أبـي،  حدثنـي  عبـداهَّلل،  حدثنـا 
سـعد بـن إبراهیـم قـال: سـمعت إبراهیـم بـن سـعد یحـدث عـن سـعد عـن 
الّنبـي؟مص؟ اّنـه قـال لعلـّي: امـا ترضـی أن تکـون مّنـي بمنزلـة هـارون مـن 

موسـی.1

فقیه ابوالحسـن علی بن محمد شـافعی معروف به ابن مغازلی واسـطی )م 483 ق( در 
کتـاب خـود، مناقـب أمیرالمؤمنیـن، بـا سـندی دیگـر که بـه عبداهَّلل بن عباس می رسـد، 
یـخ الکبیـر خـود آن را نقـل کـرده اسـت.2  کر در التار ایـن حدیـث را ذکـر می کنـد. ابن عسـا
ابن کثیر شامی دمشقی )م 774 ق( نیز آن را آورده است.3 این حدیث با اسناد زیادی 
در کتـب معتبـر اهـل سـنت نقـل شـده اسـت کـه بحـث از آن مجـال دیگـری می طلبد و 
از آن جـا کـه مؤلـف شک و شـبهه ای در سـند وارد نکـرده اسـت، بـه همیـن مقدار بسـنده 

می شود.4

4_ 1_ 7_ اشکال چهارم

حدیـث  بـرای  دیگـری  معـارض  روایـت  ابراهیـم  ابومحمـد  محیی الدیـن  وی،  نظـر  از 
منزلـت، از پیامبـر؟لص؟ نقـل کـرده و آن ایـن اسـت که پیامبر فرمود: »مـن و ابوبکر از یک 
کی  ِگل آفریـده شـده ایم«؛ بـه عقیـدۀ او، هم چنیـن بر اسـاس روایت »هر مـرده ای در آن خا
کـه ابوبکـر و عمـر از  گرفـت  کـه از آن خلـق شـده اسـت«، می تـوان نتیجـه  دفـن می شـود 
لحـاظ هماننـدی و بـه اعتبـار خلقـت، برتر هسـتند و این فضیلتی اسـت که برای هیچ 

کـس ثابت نشـده اسـت.

4_ 1_ 8_ پاسخ به اشکال چهارم: نسبت پیامبر؟لص؟ به امام علی؟ع؟

ــه  ــۀ مباهلـ ــام علـــی؟ع؟، آیـ ــول اهَّلل؟لص؟ و امـ ــورد نســـبت بیـــن رسـ بهتریـــن دلیـــل در مـ

1. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، 3/ 56.
کر، علی، التاریخ الکبیر، 1/ 107. 2. ر.ک: ابن عسا

3. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، 7/ 241.
4. برای اطاع بیشتر ر.ک: شوشتری، نوراهَّلل، احقاق الحق، 5/ 194-132.
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کـــه در شـــأن نـــزول ایـــن  ْم<. همان طـــور 
ُ
َ�ك �خُ �خْ

ؤ
ا َو� َ َ��خ �خُ �خْ

ؤ
کـــه می فرمایـــد: >� اســـت؛ آن جـــا 

کـــه نشـــان می دهـــد حضـــرت  گذشـــت، »أنفســـنا« اشـــاره بـــه حضـــرت علـــی؟ع؟ دارد  آیـــه 

علـــی؟ع؟ جـــان پیامبـــر؟لص؟ اســـت. هم چنیـــن احادیـــث متعـــددی دال بـــر ایـــن مفهـــوم 

ذکـــر شـــده اســـت؛ از جملـــه در حدیـــث صحیحـــی رســـول خـــدا؟لص؟ فرمودنـــد: »أنـــت 

مّنـــي و أنـــا منـــک«.1 طبـــق ایـــن روایـــت، پیامبـــر؟لص؟، نه تنهـــا حضـــرت علـــی؟ع؟ را از 

ـــر،  ـــن تعبی ـــد. ای ـــی؟ع؟ می دان ـــام عل ـــود ام ـــز از وج ـــود را نی ـــود خ ـــه وج ـــد، بلک ـــود می دان خ

نهایـــت یکی بـــودن بـــا پیامبـــر؟لص؟ را می رســـاند. حضـــرت رســـول؟لص؟ در روایـــت 

ـــه اصحـــاب فرمـــود:  دیگـــری خطـــاب ب

او  و  هسـتم،  علـی  از  مـن  و  اسـت  مـن  از  علـی  کـه  بدانیـد  حقیقـت  بـه 
مـن.2 اّمـت  بـر  مـن  از  بعـد  اسـت  مـن  وصـی  و  سرپرسـت  و  صاحب اختیـار 

که رسول اهَّلل؟لص؟ فرمود:  در روایت دیگری از انس بن مالک آمده است 

هیـچ پیامبـری نیامـده اسـت مگـر آن کـه او را در بیـن امتـش نظیـری اسـت 
و علـی نظیـر مـن اسـت.3

گـــر داللـــت یـــک حدیـــث خدشـــه دار شـــود، دیگـــر نیـــازی  کـــه ا بـــا توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه 

 بـــه بررســـی ســـندی نـــدارد، در مقایســـۀ روایـــت مـــورد اســـتناد مقدســـی _ در اشـــکال 

چهـــارم _ بـــا آیـــۀ مباهلـــه و حدیـــث »انـــت منـــي و انـــا منـــک«، ایـــن ســـؤال مطـــرح می شـــود 

ِگل آفریـــده شـــوند، نســـبت نزدیک تـــری بـــا یکدیگـــر دارنـــد  کـــه از یـــک  کـــه آیـــا دو شـــخص 

کـــه ابوبکـــر از  کـــه از جـــان هـــم باشـــند؟! در روایـــت مقدســـی، نقـــل شـــده  ـــا دو شـــخص  ی

کـــه حضـــرت  ِگل پیامبـــر؟لص؟ خلـــق شـــده اســـت، امـــا باالتـــر از ایـــن مطلـــب، آن اســـت 

رســـول؟لص؟ فرمـــود: »علـــی از مـــن اســـت و مـــن از او«. بنابرایـــن اشـــکال مقدســـی، نـــه 

ـــرای ابوبکـــر اســـت. ـــه اثبـــات فضیلتـــی ب نفـــی فضیلـــت حضـــرت علـــی؟ع؟ و ن

1. بخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، صحیـح البخـاري، کتـاب فضائـل الصحابـة، بـاب مناقـب علـي 
بـن ابـي طالب.

2. قندوزی، سلیمان، ینابیع المودة، ص 235.
3. طبری، محب الدین، الریاض النضرة، 3/ 153؛ قندوزی، سلیمان، همان.
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4_ 1_ 9_ اشکال پنجم

مقدسی می گوید: 

کـــه پیامبـــر؟مص؟ فرمـــود: »مـــن و علـــی از یـــک نـــور خلـــق  گفتـــه شـــود  گـــر  ا
ــر  گـ گفـــت ا ــد  ــود، بایـ ــه شـ ــده ایم« و از آن افضلیـــت علـــی ]؟ع؟[ نتیجـ شـ
ک  ایـــن حـــرف ثابـــت شـــود بـــه نفـــع ماســـت؛ زیـــرا نـــور بـــه ســـجده بـــر خـــا
ئکـــه و حضـــرت آدم  کـــه در جریـــان ما امـــر شـــده اســـت، همان گونـــه 
ــًا  ــذًا خلیـ کنـــت متخـ ــو  ــده: »لـ ــوی آمـ ــتیم. در حدیـــث نبـ ــاهد آن هسـ شـ
ألتخـــذت ابابکـــر و لکـــن أخـــوة فـــي اإلســـام أفضـــل« و ایـــن دلیلـــی بـــر 
ـــلمان  ـــک مس ـــت ی ـــر و فضیل ـــرای ابوبک ـــام ب ـــرادری اس ـــودن ب اختصاصی ب

ــر مســـلمانان اســـت.1 ــر دیگـ بـ

ک و برادری 4_ 1_ 10_ پاسخ به اشکال پنجم: افضلیت نور بر خا

ایـن فرمـودۀ حضـرت رسـول؟لص؟ کـه مـا از یک نـور خلق شـدیم، دارای معـارف بلندی 

اسـت و در پاسـخ بـه شـبهۀ بـرادری، بـه طـور مفصل در اشـکال هشـتم بحث می شـود.

4_ 1_ 11_ اشکال ششم

مقدسی می گوید: 

سـخن پیامبـر در روایـت »أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـی«، تنهـا بـه 
از  بعضـی  و خرده گیـری  کـودکان  و  زنـان  بـر  اسـتخاف علـی؟ع؟  سـبب 

مـردم بـر علـی؟ع؟ بوده اسـت ]که در صورت نبوِد این سـبب، آن فضیلت 
هـم بـه ایشـان اختصـاص نمی یافـت[، در نتیجـه این اسـتخاف ضعیف 
مـوارد مختلـف هنـگام خـروج  پیامبـر؟مص؟ در  این کـه  بـه اضافـه  اسـت. 
بـرای خـود برمی گزیـد و قبـل از علـی؟ع؟ ایـن اتفـاق  از شـهر، جانشـینی 
تکـرار شـده بـود. هم چنیـن علـِت قـراردادن او بـه عنـوان جانشـین، تـرس و 
کـودکان و زنـان بـوده اسـت و ایـن دلیلـی بـر برتـری او نسـبت بـه دیگـر  گریـۀ 

صحابه نیسـت.2

1. مقدسی، محمد بن خلیل، الرد علی الرافضة، ص 78.
2. همان.
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کودکان( 4_ 1_ 12_ پاسخ به اشکال ششم: بررسی استخالف خاصه بر ضعفا )زنان و 

در  پیامبر؟لص؟  جانشین  عنوان  به  علی؟ع؟  حضرت  تا  شد  باعث  مختلفی  دالیل 

که بر اهمیت این جانشینی می افزاید؛ از جمله این که جانشینی در  مدینه باقی بماند 

مدینه، به منزلۀ جایگاه نزدیک و مرتبط ایشان نسبت به پیامبر؟لص؟، بسان جایگاه 

هارون به حضرت موسی؟ع؟ بوده است. به عاوه، در رّد اشکال ششم مقدسی می توان 

کتاب سیره آورده است:  که ابن هشام آن را در  کرد  به روایت محّمد بن اسحاق استناد 

ابن اسـحاق گفـت: عبـداهَّلل بـن اَبـی، لشـکر خـود را پایین تر از او پیـاده کرد 
کـه رسـول  کمتـر نبـود. هنگامـی  گمـان می برنـد، از دو لشـکر  کـه  و آن گونـه 
کـرد، عبداهَّلل بن  ابی با گروهی از منافقان و اهل شـک  خـدا؟لص؟ حرکـت 
و تردیـد، از حرکـت بازماندنـد. رسـول خـدا؟لص؟ علـی  بـن  ابی طالـب؟ع؟ 
کـرد و فرمانـش داد تـا در کنارشـان بمانـد.  را جانشـین خـود بـر خانـواده اش 
گفتنـد: او را تنهـا بـه دلیـل عاقـه اش بـه دنیـا  منافقـان فتنـه انگیختنـد و 
گفتنـد، علـی  بـن  کـه چنیـن  گذاشـت. منافقـان  و سبک شـمردن بـه جـا 
نـزد رسـول خـدا؟لص؟ -کـه  تـا  برداشـت  را   ابی طالـب؟ع؟ جنگ افـزارش 
گفـت: ای پیامبـر خـدا، منافقـان  کـرده بـود _ رسـید و  در »ُجـرف« توّقـف 
گذاشـتی، فقـط بـه خاطـر عاقـۀ مـن بـه  گمـان بردنـد تـو مـرا در مدینـه جـا 
گفتنـد، بلکـه تـو  دنیـا و بـرای این کـه مـرا خـوار بـداری. پیامبـر فرمـود: دروغ 
کـردم. پـس بازگـرد و در خانـوادۀ مـن و  را بـر تمـام آن چـه داشـتم، جانشـین 
که نسـبت  خانواده ات جانشـین من باش. ای علی، آیا راضی نمی شـوی 
بـه مـن در جایـگاه هـارون نسـبت بـه موسـی باشـی جـز این کـه پـس از مـن 
پیامبری نیسـت؟ آن گاه علی؟ع؟ به مدینه بازگشـت و رسـول خدا؟لص؟ 
گفـت: برایـم بـاز محّمـد بـن طلحـة بـن  سـفرش را ادامـه داد. ابن اسـحاق 
یزیـد بـن رکانـه از ابراهیـم بن سـعد بـن ابی وقاص از پدرش سـعد گفت که 

کام رسـول خـدا؟لص؟ بـه علـی؟ع؟ را شـنیده اسـت.1 ایـن 

هم چنیـن بـا بررسـی موقعیـت مدینـه در زمـان غزوۀ تبوک و حساسـیت منطقـه، می توان 

بیشـتر بـه علـت این انتخاب پـی برد.

1. ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، 2/ 520-519.
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الف( حساسیت موقعیت مدینه از جهت زمانی و غزوۀ تبوک

تبـوک در نـوار مـرزی بیـن حجـاز و شـام از دورترین نقاط بود و احتمال خطرات بسـیاری 

یـادی مـردان از شـهر  کـودکان وجـود داشـت. بـه همیـن دلیـل مـدت زمـان ز بـرای زنـان و 

کـه در اواخـر عمـر  کنان باقی مانـده ناامـن بـود.1 غـزوه تبـوک  دور بودنـد و منطقـه بـرای سـا

پیامبـر؟لص؟ اتفـاق افتـاد، نسـبت بـه غـزوات دیگـر ایشـان، از جهاتـی متفـاوت بـود و 
کـه حساسـیت مسـئله را بیشـتر می کـرد.2 توسـط منافقـان احاطـه شـده بـود 

ب( وجود برخی منافقان در مدینه و نقشۀ شوم آنها در میانۀ راه

که نفوذ منافقان و دشمنان  غزوۀ تبوک در سال نهم هجری و در وضعیتی واقع شد 

منافقان  از  تعدادی  که  یافتند  خبر  خدا؟لص؟  رسول  بود.  رسید  خود  اوج  به  اسام 

در خانۀ سویلم یهودی جمع می شوند و مردم را از جهاد بازمی دارند؛ پس طلحة بن 

عبید اهَّلل را با چند نفر از اصحاب بر آنان فرستاد تا خانۀ سویلم را بر سر آنان آتش بزند؛ 

ک بن خلیفه، خود را از پشت بام بینداخت و پای او شکست و همراهانش نیز  ضّحا

گردنۀ میان تبوک و مدینه  گریختند.3 حتی در راه بازگشت به مدینه در  کردند و  چنان 

گرفتند که  )عقبه هرشی( نیز رسول خدا؟لص؟ مورد سوء قصد منافقان همراهشان قرار 

رسول خدا؟لص؟ به عمار بن یاسر فرمود تا زمام شتر را در دست گیرد و جلو حرکت کند 

کند.4 وجود منافقان باعث  که از پشت سر حرکت  و به حذیفة بن یمان دستور فرمود 

تقویت احتمال خطرات در مدینه و حساس تر شدن منطقه می شد.
بنابراین الزم بود برای حافظت از منطقه، شخص شجاعی انتخاب شود.5

4_ 1_ 13_ اشکال هفتم

گـر ایـن  کـه ابوبکـر در حـج و نمـاز، بـر علـی؟ع؟ تقـّدم داشـت و ا مقدسـی معتقـد اسـت 

1. مکارم شیرازی، ناصر، آیات الوالیة، ص 91.
2. همان، ص 93.

3. ابن هشام، عبدالملک، همان، 4/ 160.

4. ر.ک: مغازلی، علی، مناقب، ص 794.
5. برای اطاعات بیشتر ر.ک: ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ االسام، 2/ 627.
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تشـبیه در حدیـث منزلـت، از همـۀ جهـات بـود، نبایـد ایـن تقـدم صـورت می گرفـت؛ 

کـه هـارون؟ع؟ هیـچ گاه بـر حضـرت موسـی؟ع؟ پیشـی نگرفـت. در نتیجـه  همان طـور 

منظـور از خافـت در ایـن حدیـث، خافـت خاصـی اسـت و مربـوط بـه واقعـۀ خاصـی 
می شـود.1

4_ 1_ 14_ پاسخ به اشکال هفتم: بررسی تقدم ابوبکر بر حضرت علی؟ع؟

در رد تقـّدم ابوبکـر در امامـت نمـاز جماعـت بـر امـام علـی؟ع؟ نـکات زیـر قابـل تأمـل 

اسـت:

الف( تقدم ابوبکر، متعارض با آیۀ اول سورۀ حجرات

کـه تقـّدم ابوبکـر بـر شـخص رسـول خـدا؟لص؟ معـارض بـا آیـۀ  نکتـۀ نخسـت ایـن اسـت 

کـه ابوبکـر در  َ��يِ �لّله ِ َوَ�ُسوِلِه<2 اسـت؛ بنابرایـن صحیـح نیسـت  �خَ �يَ ْ ـ�ي َ ُمو� �ب ِ�ّ ـ�قَ شـریفۀ >لا �قُ

نمـاز از حضـرت رسـول؟لص؟ پیشـی بگیـرد و جلوتـر از ایشـان بایسـتد.

کرم؟لص؟ و بطالن اخبار در این باره ب( نبود امر به امامت نماز از جانب پیامبر ا

گرفتــه  گفتــه شــود تعییــن امــام جماعــت در نمــاز بــه امــر رســول خــدا؟لص؟ صــورت  گــر  ا

کــه آورده  ــه بررســی نقلــی از موطــأ مالــک بســنده می شــود  اســت، در رّد ایــن مطلــب، ب

اســت: 

که به نماز ایسـتاده  در حال مریضی از منزل به مسـجد آمد و ابوبکر را دید 
است.3

بـا توجـه بـه ایـن روایـت، ابوبکر بـرای نماز امر نشـده تا بخواهد به جای رسـول خدا؟لص؟ 

بـه نمـاز بایسـتد؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت، وجهـی نداشـت تـا روایـت به این شـکل بیان 

کـه ابوبکـر بـه جـای آن حضـرت بـه  کـه پیامبـر؟لص؟ بـه مسـجد آمدنـد و دیدنـد  شـود 

نمـاز ایسـتاده اسـت. ایـن مسـئله همان طـور کـه قبـًا ذکـر شـد، معـارض بـا آیۀ اول سـورۀ 

1. همان، ص 80.
2. حجرات: 1.

3. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، 2/ 439.
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حجـرات اسـت؛ چرا کـه ابوبکـر بـدون اذن رسـول خـدا؟لص؟ بـه جـای ایشـان بـه نمـاز 

گرفتـه اسـت. ایسـتاده و از ایشـان پیشـی 

کرم؟لص؟ و ناراحتی ایشان ج( لحن عتاب گونۀ حضرت رسول ا

ابوبکر  به  از حضرت رسول؟لص؟ نسبت  روایت مذکور، لحن عتاب گونه ای  ادامۀ  در 

که امر رسول خدا؟لص؟ برای نماز به  که انجام داده به چشم می خورد؛ آن جا  کاری  و 

از  که منظور  شخص دیگری تعلق می گیرد. با ماحظۀ دیگر روایات، اثبات می شود 

شخص دیگر، حضرت علی؟ع؟ است؛ از جمله این روایت که وقتی رسول خدا؟لص؟ 

بیمار شد و در خانۀ عایشه بود، امر فرمود تا امام علی؟ع؟ را بخوانند؛ اما عایشه و حفصه 

از همسران حضرت رسول؟لص؟ خواستند، دیگران را صدا بزنند. پیامبر خدا؟لص؟ 

کت ماندند. بنابراین پیامبر؟لص؟ از ابتدا  که حضرت علی؟ع؟ را ندیدند، سا زمانی 

و  کرد  بلند  سر  که  نیز  بار  آخرین  و  داشت  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضور  درخواست 

حضرت علی؟ع؟ را ندید، از اجابت خواستۀ خویش ناامید شد و به ناچار سکوت 

کرد،1 تا این که حضرت ناراحت شد و خطاب به عایشه و حفصه فرمود:  اختیار 

؛ شـما همچـون زنـان مصر در  یَصـّلِ
ْ
َباَبکـٍر َفل

َ
کـّنَ َصَواِحـُب یوُسـَف، ُمـُروا أ

َ
ِإّن

زمـان یوسـف ]بـه دنبـال خواسـتۀ خـود[ هسـتید؛ بـه ابوبکـر بگوییـد نمـاز 
بخواند.

که داشـتند، به مسـجد   پس از آن _ طبق روایت _ پیامبر با ناراحتی و حال نامسـاعدی 

کـه  کنـد )در روایـت آمـده اسـت  کامـل  رفتنـد و بدین ترتیـب، ابوبکـر نتوانسـت نمـاز را 

کـرده بـود، از منزل خارج شـد؛ گویـی می دیدم  پیامبـر؟لص؟ در حالی کـه بـه دو نفـر تکیـه 

کـه پاهایـش بـر زمین کشـیده می شـد(.

نــام  حتــی  کــرده،2  نقــل  را  ابوبکــر  نمــاز  جریــان  کــه  روایاتــی  از  یکــی  در  عایشــه 

1. ر.ک: قزوینی، ابن ماجه، سنن، 1/ 389.
بـن  مسـلم  نیشـابوری،  648؛  ح   ،240  /1 البخـاري،  صحیـح  اسـماعیل،  بـن  محمـد  بخـاری،   .2
حجاج، صحیح مسـلم، 1/ 393-400؛ نسـائی، احمد بن شـعیب، السـنن الکبرى، 2/ 418، ح 

796؛ قزوینـی، ابن ماجـه، همـان.
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کــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را ذکــر نکــرده اســت؛ از ایــن رو ایــن احتمــال تقویــت می شــود 

کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ امامــت جماعــت  خواســتۀ رســول خــدا؟لص؟ ایــن بــوده 

کــه حضــرت  گرفتــه می شــده تــا ایــن  گیــرد، اّمــا هــر بــار ایــن امــر نادیــده  را بــر عهــده 

َباَبکــٍر«؛ و ایــن 
َ
ــُروا أ گــذارده و فرمــوده: »ُم ــا ناراحتــی آنهــا را بــه خودشــان وا رســول؟لص؟ ب

کــه ابوبکــر امــام جماعــت شــده اســت. شــده 

ع د( غیرمتداول بودن نماز جماعت مورد ادعا در شر

در ادامۀ روایت چنین آمده: 

ابوبکـر بـا امامـت رسـول خـدا؟لص؟ نمـاز می خواند، در حالـی که حضرت 
رسـول  و  کردنـد  اقتـدا  ابوبکـر  بـه  مـردم  و  مـی آورد  جـا  بـه  را  نمـاز  نشسـته 
رسـول  نمـاز  بـه  ابوبکـر  کـه  طـوری  بـه  می خوانـد  نمـاز  نشسـته  اهَّلل؟لص؟ 

کـرده بودنـد.1 ابوبکـر اقتـدا  بـه نمـاز  کـرد و مـردم  خـدا؟لص؟ اقتـدا 

کـه ابوبکـر در  در ایـن روایـت نحـوۀ عجیبـی از برگـزاری نمـاز جماعـت مشـاهده می شـود 
محـراب بـه نمـاز ایسـتاده اسـت، امـا رسـول خـدا؟لص؟ جلوتـر از او بـه صـورت نشسـته، 
امامـت نمـاز را بـر عهـده دارد، در حالـی کـه هـم چنـان مـردم به ابوبکـر اقتدا کـرده بودند. 
چنیـن نمـازی از رسـول خـدا؟لص؟ بـرای شـنوندگان حدیـث هـم بی سـابقه و عجیـب 

بـوده و بـه همیـن جهـت بـا تعجـب از راوی حدیـث سـؤال می کننـد: 

کـرده بـود و  بـه نمـاز ایسـتاد و ابوبکـر هـم بـه نمـاز رسـول خـدا؟لص؟ اقتـدا 
کـرده بودنـد؟2 مـردم هـم بـه نمـاز ابوبکـر اقتـدا 

هـ ( اضطراب در متن حدیث نقل شده

بخـاری و مسـلم در محتـوای روایـت مـورد اسـتناد مقدسـی، اتفاق نظـر دارند، اما نسـائی 

و ابن ماجـه نقل هـای مختلفـی بیـان می کننـد و ابن حجـر بـا اختـاف شـدید آن را ذکـر 

می کنـد. ایـن اضطـراب در متـن، دلیـل دیگـری بـر عدم اعتمـاد و نفی داللت آن اسـت؛ 

گر این نماز به امامت ابوبکر خوانده شـده باشـد، برای او فضیلتی محسـوب  در نتیجه ا

1. همان.
2. همان.
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نمی شـود؛ زیـرا نه تنهـا امـر پیامبـر؟لص؟ بـه امامـت جماعـت او صـورت نگرفتـه، بلکـه 

ایـن حرکـت، مـورد قبـول رسـول خـدا؟لص؟ نبـوده که خود حضـرت با آن حال نامسـاعد 

گرفتـه اسـت؛ بنابرایـن ادعـای مقدسـی بـا  بـه مسـجد آمـده و امامـت نمـاز را بـر عهـده 

نقـل ایـن روایـت، مبنـی بـر افضلیـت ابوبکـر بـه جهـت تقـدم بر علـی؟ع؟، مردود اسـت و 

هـدف نهایـی او در اثبـات افضلیـت ابوبکـر بـر حضـرت علـی؟ع؟ و نقـض خافـت آن 

حضرت محقق نمی شـود. ضمن این که نخسـتین مسـلمان حضرت علی؟ع؟ اسـت؛ 

کـه رسـول خـدا فرمـود: »اولکـم ورودًا علـی الحـوض و اولکـم  از سـلمان وارد شـده اسـت 
اسـامًا علـي بـن ابـي طالب«.1

از انـس بـن مالـک نقـل شـده اسـت کـه گفـت: رسـول خـدا فرمـود: همانـا بـرادرم، وزیـرم، 

جانشـینم در بیـن اهلـم و بهتریـن کسـی کـه تـرک می کنـم بعـد از خودم که دینـم را حکم 

می کنـد و وعـده ام را ادا می کنـد، علـی بـن ابی طالـب اسـت.

ابوصالـح از ابوسـعید خـدری و ابوهریـره نقـل کـرده اسـت کـه گفتنـد: همانـا رسـول خدا 

ابوبکر را با سـورۀ برائت فرسـتاد. زمانی که به ضجنان رسـید، صدای ناقۀ علی را شـنید 

و شـناخت. علـی؟ع؟ بـه او گفـت: »همانـا پیامبـر؟لص؟ بـرای سـورۀ برائـت مـرا برگزید«. 

پس ابوبکر زمانی که برگشـت، به سـمت رسـول خدا؟لص؟ رفت و گفت: »یا رسـول اهَّلل، 

برای من چیسـت؟ فرمود: خیر، و تو همراه من در غار هسـتی غیر از این که من یا مردی 
از مـن _ یعنـی علـی _ ابـاغ نمی کند«.2

 اولیـن نفـر، حضـرت علـی؟ع؟ بود که همراه با رسـول خدا؟لص؟ نماز خواند و ایشـان در 

ایـن مـورد، از افضلیـت برخـوردار اسـت؛ چنان چه ِدْمَیری بر این باور اسـت که حضرت 

علی؟ع؟ نخسـتین مسـلمان و نمازگزار اسـت.3 از ابن عباس، انس بن مالک و سـلمان 

کـه: »همانـا علـی؟ع؟ اولیـن مسـلمان اسـت«.4  فارسـی و صحابـۀ دیگـر منقـول اسـت 

1. قندوزی، سلیمان، ینابیع المودة، ص 302.
2. همان.

3. دمیری، محمد، حیاة الحیوان الکبری، 1/ 79.
4. نسائی، احمد بن شعیب، خصائص امیرالمؤمنین، ص 26.
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کـه اولیـن مـردی کـه مسـلمان شـد علـی و  ابن عـدی از مالـک بـن حویـرث بیـان می کنـد 

اولیـن زن، خدیجـه بـود. جوینـی در فرائدالسـمطین دربـارۀ فضیلـت حضرت علی؟ع؟ 

گونـه می نویسـد:  در پیشـی گرفتن در اسـام، ایـن 

بـه آن دسـت  کسـی  کـه  گرفـت و ایـن منقبتـی اسـت  در اسـام سـبقت 
کـه پیامبـر؟لص؟ در روز  نمی یابـد. از انـس بـن مالـک روایـت شـده اسـت 

آورد.1 روز سه شـنبه اسـام  و علـی  نبـوت رسـید  بـه  دوشـنبه 

کـه می گویـد: همانـا پیامبـر؟لص؟ فرمـود:  هم چنیـن روایـت دیگـری از ابن عبـاس اسـت 
اولیـن کسـی کـه بـا مـن نمـاز خوانـد علـی بـود.2

کـم نیشـابوری در بـاب اسـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ حدیثی از محمد بن اسـحاق  حا

بـاب  ایـن  در  وی  آورد.3  اسـام  ده سـالگی  در  ابی طالـب؟ع؟  بـن  علـی  کـه  مـی آورد 

حدیـث دیگـری از حسـن نقـل می کنـد کـه امام علی؟ع؟ در پنج یا شش سـالگی اسـام 

که اسـناد این حدیث از حدیث قبل برتر اسـت و دلیل نقل  آورد. سـپس ادامه می دهد 
آن را بزرگ کـردن در آن، بیـان می کنـد.4

کبـر  بـرادر رسـول اهَّلل و صدیـق ا کـه مـن، عبـداهَّلل و  از امـام علـی؟ع؟ نقـل شـده اسـت 

هسـتم؛ کسـی ایـن عنـوان را بعـد از مـن نمی گویـد مگـر دروغگـو باشـد، در هفت سـالگی 
و قبـل از مـردم نمـاز خوانـدم.5

ـــرت  ـــی حض ـــة در معرف ـــة الصحاب ـــي معرف ـــتیعاب ف ـــب االس ـــر صاح ـــن عبدالب ـــف ب یوس

یـــد  علـــی؟ع؟ از قـــول ســـلمان، ابـــوذر، مقـــداد، خبـــاب، جابـــر، ابوســـعید خـــدری و ز

ــام آورد و  ــه اسـ کـ ــود  ــی بـ کسـ ــن  ــن ابی طالـــب اولیـ ــی بـ ــه علـ کـ ــد  ــل می کنـ ــم نقـ ــن ارقـ بـ

1. جوینـی، ابراهیـم، فرائـد السـمطین، سـمط اول، بـاب 47، ص 244؛ ترمـذی، محمـد بـن عیسـی، 
326، ح  المسـتدرک علـی الصحیحیـن، 3/  کـم،  1103، ح 3728؛ نیشـابوری، حا سـنن، 5/ 

4645؛ ابن سـعد، محمـد، طبقـات الکبیـر، 3/ 21.
2. جوینی، ابراهیم، همان، ص 245؛ ترمذی، محمد بن عیسی، همان، 5/ 1104، ح 3734.

کم، همان، 3/ 325، ح 4638. 3. نیشابوری، حا
4. ر.ک: همان، ح 4639.

کم، همان، 3/ 326، ح 4642. 5. جوینی، ابراهیم، همان، سمط اول، ص 248؛ نیشابوری، حا
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ـــحاق  ـــول ابن اس ـــپس از ق ـــد. س ـــت داده ان ـــران فضیل ـــر دیگ ـــی؟ع؟ را ب ـــرت عل ـــا، حض آنه

کـــه بـــه خـــدا و رســـولش، حضـــرت  کســـی اســـت  کـــه او از مـــردان، اولیـــن  نقـــل می کنـــد 

کـــه ابن شـــهاب نیـــز همیـــن نظـــر را دارد،  محمـــد؟لص؟ ایمـــان آورد و ادامـــه می دهـــد 

ـــن  ـــه اولی ک ـــی  ـــل حدیث ـــت.1 وی در مقاب ـــه« را آورده اس ـــد از خدیج ـــد »بع ـــه قی ـــر این ک مگ

کـــه پیامبـــر؟لص؟  مســـلمان را ابوبکـــر می دانـــد، روایاتـــی را از ســـلمان نقـــل می کنـــد 

ـــلمان  ـــن مس ـــود و اولی ـــن وارد می ش ـــر م ـــوض ب ـــه در ح ک ـــم  ـــخص از امت ـــن ش ـــود: »اولی فرم
امتـــم، علـــی بـــن ابی طالـــب اســـت«.2

4_ 1_ 15_ اشکال هشتم

کـه در توضیـح حدیـث منزلـت،  کتـاب االعتقـاد اشـاره می کنـد  او بـه سـخن بیهقـی در 

می نویسـد: 

ایـن حدیـث بـه معنـی اسـتخاف بعـد از وفـات نبـی؟لص؟ نیسـت؛ زیـرا 
کـرد؛ بنابرایـن ایـن اسـتخاف  هـارون قبـل از حضـرت موسـی؟ع؟ فـوت 
در شـهر، فقـط در زمـان خارج شـدن پیامبـر؟لص؟ بـرای جنـگ تبـوک بـوده 
کـوه  کـه هـارون فقـط در زمـان غیبـت موسـی بـه سـمت  اسـت؛ همان طـور 

طـور خلیفـۀ او بـود.

هم چنین محیی الدین نووی )م 676 ق( در شرح صحیح مسلم می نویسد: 

حدیـــث منزلـــت اثبـــات فضیلتـــی بـــرای علـــی؟ع؟ نیســـت و داللتـــی 
فقـــط  پیامبـــر؟لص؟  زیـــرا  نـــدارد؛  پیامبـــر؟لص؟  از  بعـــد  اســـتخاف  بـــر 
 علـــی؟ضر؟ را در شـــهر، در زمـــان جنـــگ تبـــوک بـــه جانشـــینی برگزیـــد و مؤیـــد 
موســـی  از  بعـــد  کـــه  اســـت  هـــارون  بـــه  او  تشـــبیه کردن  مطلـــب   ایـــن 
خلیفـــه نشـــد، بلکـــه بنـــا بـــر مشـــهور اهـــل اخبـــار و قصـــص، هـــارون در زمـــان 
حیـــات موســـی، 40 ســـال قبـــل از او از دنیـــا رفـــت و آنهـــا معتقدنـــد فقـــط 
جانشـــینی در مـــدت رفتـــن بـــه محـــل ماقـــات پـــروردگار بـــرای مناجـــات 

ـــوده اســـت. ب

1. ابن عبدالبر، یوسف، االستیعاب، باب علي، ش 1866، ص 527.
2. همان، ص 528.
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مقدسی می افزاید: 

ابومحمـد، ابراهیـم فاروقـی می گویـد: مفهـوم حدیـث، داللـت بـر خافـت 
ابوبکـر دارد؛ زیـرا یوشـع بـن نـون بعـد موسـی؟ع؟ خلیفـه شـد و ایـن بـه آن 
نیـز  از لحـاظ نسـب  بـرادر پیامبـر؟لص؟  کـه حضـرت علـی  معنـا نیسـت 

کنـد.1 هسـت؛ چـون در ایـن صـورت نمی توانسـت بـا دختـرش ازدواج 

کـه یوشـع بـن نـون جانشـین حضـرت موسـی؟ع؟ شـد  در واقـع اشـکال در ایـن اسـت 

جانشـین  ابوبکـر  شـود،  گفتـه  کـه  اسـت  صحیـح  نیـز  این جـا  در  بنابرایـن  هـارون؛  نـه 

اسـت. هـارون  منزلـۀ  کـه در  کسـی  نـه  اسـت  پیامبـر؟لص؟ 

4_ 1_ 16_ پاسخ به اشکال هشتم: داللت حدیث منزلت بر خالفت

کـــه مقـــام یوشـــع نبـــی نیـــز  گفـــت: شـــکی وجـــود نـــدارد  در پاســـخ بـــه اشـــکال هشـــتم، بایـــد 

گرامـــی اســـت، امـــا بـــه نظـــر می رســـد علـــت این کـــه حضـــرت  چـــون دیگـــر انبیـــا، واال و 

رســـول؟لص؟ در مثـــال، نســـبت هـــارون بـــه موســـی را بیـــان می فرماینـــد و نـــه نســـبت یوشـــع 

کـــه در  ـــوده اســـت؛ ایـــن منزلت هـــا  ـــرای هـــارون ب کـــه ب ـــه موســـی را، منزلت هایـــی اســـت  ب

قـــرآن نیـــز بدان هـــا اشـــاره شـــده، در مـــورد یوشـــع بیـــان نشـــده اســـت و حضـــرت رســـول در 

ـــاِل  ـــتباِه امث ـــد. اش ـــر؟ع؟ بوده ان ـــرت امی ـــه حض ـــا ب ـــن منزلت ه ـــی ای ـــاب تمام ـــدد انتس ص

کرده انـــد، حدیـــث منزلـــت، تنهـــا بـــر  گمـــان  کـــه  قرطبـــی نیـــز دقیقـــًا در همیـــن جاســـت 

گـــر تنهـــا موضـــوع خافـــت مـــورد نظـــر حضـــرت رســـول  موضـــوع خافـــت داللـــت دارد. ا

بـــود، می توانســـت منزلـــِت »ســـام« نســـبت بـــه »نـــوح«، یـــا منزلـــِت »آصـــف« نســـبت بـــه 

»ســـلیمان« یـــا صدهـــا مـــورد دیگـــر بیـــان شـــود. بنـــا بـــر مدلـــوِل حدیـــِث قطعی الصـــدوِر 

منزلـــت، همـــۀ منزلت هـــای هـــارون نســـبت بـــه موســـی، در علـــی بـــن ابی طالـــب نســـبت 

گرامـــی اســـام، متحقـــق اســـت. ـــه پیامبـــر  ب

حدیـث منزلـت از دو عبـارت تشـکیل شـده اسـت: یکـی »انـت منـي بمنزلـة هـارون من 

موسـی« و دیگـری: »اال انـه ال نبـي بعـدي«. عبـارت اول بـه صـورت مطلـق آمـده اسـت و 

کـه اسـتثنای بعـد از  کـرده اسـت. شـکی نیسـت  عبـارت دوم، »نبـوت« را از آن اسـتثنا 

1. مقدسی، محمد بن خلیل، الرد علی الرافضة، ص 78.
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 انـه ال نبي بعدي« 
ّ

گـر عبارت »إال اطـاق، عمومیـت را افـاده می کنـد؛ بـه عبـارت دیگر، ا

کـه تنهـا یکـی از خصلت هـای هـارون نسـبت به موسـی را  نبـود، ممکـن بـود تصـور شـود 

حضـرت امیـر نسـبت بـه پیامبـر دارد، امـا اسـتثنای موجـود در حدیـث، ثابـت می کنـد 

کـه تمـام خصلت هـای هـارون نسـبت بـه موسـی، در حضـرت امیـر نسـبت بـه پیامبـر 

متحقـق اسـت، مگـر نبـوت؛ در نتیجـه منزلت هـای »اخـوت«،1 »وزارت«،2 »شـراکت در 

کـردن پشـت«4 و »اصـاِح در قـوم و خافـت«5 بـرای هـارون نسـبت بـه  امـر«،3 »محکـم 

کرده انـد، در حضـرت امیـر نسـبت بـه  کـه آیـات قـرآن صراحتـًا بدان هـا اشـاره  موسـی، 

پیامبـر وجـود دارد.

پیامبـر  توسـط  هـارون  بـه  علـی؟ع؟  حضـرت  تشـبیه کردن  حکمـِت  مذکـور،  مـوارِد 

کـه چـرا بـه جـای هـارون، از لفـِظ  کـرم؟لص؟ را آشـکار می کننـد و مشـخص می سـازند  ا

یوشـع اسـتفاده نشـده اسـت؛ چرا که در حق این بزرگوار نسـبت های نزدیک به حضرت 

موسـی؟ع؟ وارد نشـده اسـت و تصریـح قـرآن دربـارۀ هـارون اسـت.

کـم نیشـابوری از عبـداهَّلل بـن عمـر روایـت کرده اسـت کـه پیامبر؟لص؟ بیـن اصحاب  حا

خـود عقـد اخـّوت بسـت؛ ایشـان ابوبکـر را برادر عمـر، طلحه را برادر زبیر و عثمـان را برادر 

عبـداهَّلل بـن عـوف قـرار داد. علـی؟ع؟ عـرض کـرد: »ای رسـول خـدا! بیـن اصحـاب عقد 

کیسـت؟« پیامبـر؟لص؟ فرمـود: »تـو بـرادر منـی در دنیـا و  اخـوت بسـتی، پـس بـرادر مـن 
آخرت«.6

کـه پیامبـر؟لص؟ در حـق حضرت علـی؟ع؟ فرمـود: »أنت أخي  جمهـور اتفاق نظـر دارنـد 
و وصیـي و خلیفتـي مـن بعـدي و قاضـي دیني«.7

1. طه: 29.
2. طه: 30؛ فرقان: 35.

3. طه: 32.
4. همان.

5. اعراف: 142.
کم، المستدرک علی الصحیحین، 3/ 14. 6. نیشابوری، حا

گنجی، محمد بن یوسف، کفایة الطالب، ص 206-204.  .7
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هم چنین پیامبر؟لص؟ به عایشه فرمود: 

یـا عایشـة! دعـي لـي اخـي، فاّنـه اّول الّنـاس اسـامًا و آخـر الّناس بـي عهدًا 
و اّول الّنـاس لـي لقیـًا یـوم القیامـة.1

کـه منظـور از بـرادر در ایـن حدیـث، بـرادری نسـبی نیسـت،  به هر حـال فهمیـده می شـود 

کرده اسـت. چنان کـه فاروقـی اشـکال 

نتیجه گیری

مقدسـی جهـت رد ادلـه شـیعه، سـراغ حدیـث منزلـت رفتـه و آن را مـورد خدشـه قـرار 

گر چـه او در مـورد حدیـث منزلـت، برخـاف دیگـر ادلـه، نمی توانـد اشـکال  داده اسـت. ا

کـه ایـن حدیـث صحیـح اسـت، امـا در رّد این  سـندی یـا اعتبـار بگیـرد و معتقـد اسـت 

دلیـل، بـه حدیثـی مشـابه در منزلـت خلفـای اول و دوم اسـتناد می کنـد و بـه اطـاق 

حدیـث  داللـت  ادعـای  اشـکاالت،  ایـن  از جملـه  می کنـد؛  وارد  اشـکاالتی  حدیـث، 

مطلق نبـودن  و  تـام  تشـبیه  آن،  خاص بـودن  واقعـۀ  بـه  مربـوط  و  خاصـه  اسـتخاف  بـر 

در حدیـث، متعارض بـودن حدیـث بـا احادیـث دیگـر در مـورد ابوبکـر و عمـر و اثبـات 

فضیلـت خـاص بـرای عمـر، می باشـد. بـا شـواهد متقـن از منابـع اهـل سـنت می تـوان 

که به طور مفصل توضیح داده شـد. در نتیجه، با توجه  تمامی این ادعاها را پاسـخ داد 

کـه  بـه بیـان مطلـق منزلـت هـارون نسـبت بـه موسـی، حضـرت علـی؟ع؟ تمـام شـئونی 

حضـرت هـارون نسـبت بـه حضـرت موسـی؟ع؟ داشـت _ بـه غیـر از نبـوت _ را نسـبت 

بـر  علـی؟ع؟  حضـرت  افضلیـت  حدیـث،  ایـن  از  هم چنیـن  دارد.  پیامبـر؟لص؟  بـه 

سـایر صحابـه اثبـات می شـود؛ زیـرا حضـرت هـارون برتریـن شـخص در امـت حضـرت 

کـه حضـرت علـی؟ع؟ در امـت پیامبـر؟لص؟،  موسـی؟ع؟ بـود؛ بنابرایـن واجـب اسـت 

برتریـن باشـد.

1. ابن حجر عسقانی، احمد، االصابة، 8/ 183.
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 فهرست منابع

کریم قرآن 

گردآوری سید رضی. نهج الباغة )سخنان امیرمؤمنان؟ع؟(، 

ابوالفضـل  محمـد  تحقیـق  الباغـة،  نهـج  شـرح  هبـة اهَّلل،  بـن  عبدالحمیـد  ابن ابی الحدیـد، 
العربیـة. الکتـب  إحیـاء  دار  ابراهیـم، 

ابن حنبل، احمد بن محمد، المسند، دار الصادر، بیروت.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ، مسـند االمـام احمـد بـن حنبـل، تحقیـق شـعیب االرنـؤوط، عـادل مرشـد و 
دیگران، مؤسسـة الرسـالة، 1421 ق.

ابن سعد زهری، محمد، الطبقات الکبری، دار بیروت، بیروت، 1405 ق.

ابن صبـاغ مالکـی، علـی بـن محمـد، الفصـول المهمـة فـي معرفـة االئمـة، مؤسسـة االعلمـي، 
تهـران.

ابن عبدالبر، یوسف، االستیعاب في معرفة الصحابة، دار المعرفة، بیروت، 1427 ق.

ابن عجمـی، سـبط، الکشـف الحثیـث عمـن رمـي بوضـع الحدیـث، مکتبـة النهضـة العربیـة، 
بیـروت، 1407 ق.

کر، علی بن حسن، التاریخ الکبیر، الترقي، دمشق. ابن عسا

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، دار الفکر، بیروت.

ابن ماجه قزوینی، سنن ابن ماجة، دار الجیل، بیروت، 1418 ق.

ابن مردویه اصفهانی، مناقب علي بن ابي طالب، چاپ دوم: دار الحدیث، قم، 1382 ش.

ابن مغازلی، علی بن محمد، مناقب اإلمام علي بن ابي طالب، دار االضواء، بیروت.

کتابچی، تهران، 1375 ش. ابن هشام، عبدالملک، سیرة ابن  هشام، ترجمۀ هاشم رسولی، 

بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، دار الفکر، بیروت، 1401 ق.

ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذي، المکتبة العصریة، صیدا _ بیروت، 1426 ق.

جوینی خراسانی، ابراهیم بن محمد، فرائد السمطین، مؤسسة المحمودي، بیروت، 1398 ق.

کـم نیشـابوری، محمـد بـن عبـداهَّلل، المسـتدرک علـی الصحیحیـن، دار الفکـر، بیـروت،  حا
ق.  1422

حلی، حسن بن یوسف، منهاج الکرامة في معرفة االمامة، مؤسسۀ عاشوراء، مشهد، 1379 ش.

دمیـری مصـری شـافعی، محمـد بن موسـی بن عیسـی، حیاة الحیـوان الکبری، چـاپ دوم: دار 
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 نقد أنظار المقدسي حول حديث المنزلة
في كتابه الرّد على الرافضة

آسية أستادي1
السيد مجيد النبوي2

الخالصة:

الهجري إشكالت  التاسع  القرن  الشافعية في  المقدسي من علماء  أورد محمد بن خليل 
كتابه الرّد على الرافضة. وحديث المنزلة يبّين مقام ومنزلة أمير  على حديث المنزلة في 

المؤمنين؟ع؟ بالنسبة إلى النبي األكرم؟ص؟ كما كان منزلة هارون عند النبي موسى؟ع؟.

يروم هذا المقال لإلجابة عن إشكالت المقدسي على حديث المنزلة، بعد التعريف به 
 إلى مصادر أهل السنة. وبعد أن لم يستطع المقدسي إنكار صّحة هذا 

ً
وبكتابه هذا، استنادا

الحديث، يقوم بذكر روايات مشابه له في فضائل الشيخين، وسوف يثبت الكاتب وضع تلك 
األحاديث، كما يجيب عن إشكاله بأّن حديث المنزلة ورد في ظرٍف خاّص، وذلك من خالل 

مدلول الحديث، واستثناء النبّوة منه.

المفردات األساسّية: المقدسي، الرّد على الرافضة، حديث المنزلة، أمير المؤمنين؟ع؟
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A Criticism of the Moqadasi’s View on the 
Hadith of Deity in The Book of "Alrad Ala 

AlRafeza"
Asie Ostadi 1

 Seyyed Majid Nabavi 2
Abstract

Mohammad bin Khalil Moghaddasi, from the Shafi‘i scholars of the 

ninth century AH, in the book “Al-rad Ali al-Rafiza” (Denying the 

rejectors), rejects Imam Ali’s (as) sovereignty against other Sahabah and 

finds some problems with the “Hadith of Position.” The purpose of this 

study was to investigate the accuracy of his speech with an emphasis on 

Sunni books. A review of various sources suggests that Moghaddasi has 

not been able to deny the authenticity of the “Hadith of Position”; He 

cites narratives that are similar to this narrative to find some virtue for 

the first and second caliphs, which their falseness is verifiable. Given 

the absolute expression of Aaron’s position compared to Moses (as), 

Imam Ali (as) has all of A’aron’s positions towards toward the Prophet 

(s) - apart from prophecy – as compared with A’aron’ towards Moses 

(as). Also, the Hadith of Position proves the sovereignty of Imam Ali 

(pbuh) against other Sahabah since A’aron’ was the supreme person 

among the people of Moses (as); so it is imperative that Imam Ali (AS) 

be superior among the people of the Prophet (pbuh).

Keywords: Mohammad bin Khalil Moghaddasi, Book of Al-rad Ali al-

Rafiza, Hadith of Position, Imam Ali (as).
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