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 سرآغاز

به جهانيان   عليه وآلهصلى اهللاترين دين الهى با بعثت خاتم االنبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل.   . .

 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت عرضه شد و آئين و رسالت پيام

و  صلى اهللا عليه وآلهسه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 .جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى مّنان به نخستين  ين راه الهى در هجدهم ذىادامه ا

 .سپرده شدعليه السالم يعنى امير مؤمنان على  صلى اهللا عليه وآلهرادمرد عالم اسالم پس از پيامبر خدا 

ام و دين اسالم تكميل و سپس به ، نعمت الهى تمعليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشينى حضرت على 

اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسالم . عنوان تنها دينِ موردپسند حضرت حق اعالم گرديد

 .مأيوس گشتند

ـ مسير هدايت و راهبرى   هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلى اهللا عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در تحير و  صلى اهللا عليه وآلهپس از رحلت پيامبر خدا را 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى . سردرگمى قرار دادند

ـ پشت ابرهاى سياه  تاب بود كه همچون آفتاب جهان ـهاى شيطانى، حقايق اسالم را   شبهات و تدليس و تلبيس

 .شك و ترديد قرار دادند

، توسط امير صلى اهللا عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

ن باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در و جمعى از اصحاب و يارا عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطين و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است هر برهه

 .اند دشمنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، عالّمه حّلى، قاضى در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، 

چرا كه اينان در مسير دفاع  ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى... الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف  نوراهللا، مير

 از حقايق اسالمى و تبيين

 . ...اند شبهات پرداخته گويى ، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخعليهم السالمواقعيات مكتب اهل بيت 
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و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين مبين 

پرداخته است، پژوهشگر واالمقام حضرت آيت  عليه السالماسالم و دفاع عالمانه از حريم امامت و واليت امير مؤمنان على 

 .باشد  ينى ميالنى، مىاهللا سيد على حس

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار خود   ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق  قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .اسالمى قرار دهد

را با حقايق اسالمى آشنا  "فارسى زبانان"يش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك كتابى كه در پ

 .سازد مى

عجل اهللا تعالى فرجه اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اهللا األعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 

 .قرار گيرد الشريف

 

 مركز حقايق اسالمى
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 :فرمايد  خداوند متعال مى

إِنَّما ُنْطعمكُم لوجه اللّه ال نُريد مْنكُم جزاء *  ويْطعمونَ الطَّعام على حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرًا(
 1).وال شُُكورا
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مد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة اللّه الح
 .على أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين

 گفتار پيش

. نازل شده است عليهم السالمآيات بسيارى از قرآن كريم در شأن، برترى و جايگاه واالى خاندان عصمت و طهارت 

 .كند اى براى آنان مطرح مى دهر در شأن آن بزرگواران سخن از جايگاه ويژه اما نزول سوره

ما در اين . اند فراوان سخن گفته عليهم السالم بيت البته دانشمندان اسالمى درباره نزول اين سوره در مورد اهل

 پژوهش برآنيم با استفاده از روايات اهل سنّت، آياتى از سوره دهر را كه درباره

 .مباحث ما در دو بخش سامان يافته است. نازل شده است، تحليل و تفسير كنيمعليهم السالم  بيت اهل

 .سند حديث نزول سوره دهر و راويان آن.  1

 .داللت حديث نزول سوره دهر.  2

 .واهللا ولي التوفيق. مند گرداند از خداوند متعال خواستاريم كه به وسيله اين پژوهش همه مؤمنان را بهره

 على حسينى ميالنىسيد 
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 شأن نزول سوره

 :فرمايد خداوند متعال در سوره دهر در ضمن آياتى چنين مى

عينًا يشْرَب ِبها عباد اهللاِ يَفجرُوَنها *  إِنَّ االَْبرار يشْرَبونَ منْ َكأْس كانَ مزاجها كاُفورا(
ويْطعمونَ الطَّعام على حبه مسكينًا *  ما كانَ شَرُّه مسَتطيرًايوُفونَ بِالنَّذْرِ ويخاُفونَ يو*  َتْفجيرًا

إِنَّ هذا كانَ َلكُم جزاء وكانَ ... إِنَّما ُنْطعمكُم لوجه اهللاِ ال نُريد مْنكُم جزاء وال شُُكورا*  ويتيما وأَسيرًا
 2؛)سعيكُم مْشُكورا

نازل شده و  عليهم السالمعلى، فاطمه، حسن و حسين : ، يعنىصلى اهللا عليه وآلهاين آيات درباره اهل بيت رسول خدا 

 :شأن نزول آن بدين شرح است

عليه ها رفتند، على   به عيادت آن صلى اهللا عليه وآلهخدا  بيمار شدند، رسول عليهما السالمروزى امام حسن و امام حسين 

 ،لسالما

از اين بيمارى بهبود  عليهما السالمو خدمتكارشان فضّه، نذر كردند كه اگر امام حسن و امام حسين عليها السالم زهرا  فاطمه

 .يابند، سه روز روزه بگيرند

سه صاع  عليه السالمامير مؤمنان على . آن دو بزرگوار بهبود يافتند، اما در منزل، چيزى براى خوردن وجود نداشت

يك صاع از آن را آسياب كرد و از آن به تعداد افراد خانواده،  عليها السالمحضرت فاطمه . جو قرض كردند) ود سه منحد(

نماز مغرب را خواند و به منزل آمد، هنگامى كه غذا را در برابر خود نهادند تا با عليه السالم على . پنج قرص نان فراهم نمود

 .ها كمك خواست آمد و از آنها  آن افطار كنند، بينوايى نزد آن

 .آنان همگى غذاى خود را به او دادند و آن روز و آن شب چيزى نخوردند

هنگامى كه نان را آوردند تا با . صاع ديگرى از آن آرد را نان پخت عليها السالمفاطمه . آنان روز دوم را روزه گرفتند

 .رو آنان همگى غذاى خود را به او دادند ها آمد و غذا خواست، از همين آن افطار كنند، يتيمى نزد آن

ها آمد و از  سومين روز روزه فرا رسيد و غذا را براى افطار كردن آماده كردند كه در اين هنگام اسيرى نزد آن

 .همگى غذاى خود را به او دادند و در اين سه روز چيزى جز آب نخوردند ها غذا خواست، آنان آن
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از شدت  عليها السالملرزيدند و فاطمه  ها را ديد كه از شدت گرسنگى مى آن عليه وآله صلى اهللادر روز چهارم پيامبر 

 :حضرت فرمودند. گرسنگى، چشمانش فرو رفته و شكمش به پشتش چسبيده بود

 ؛واغوثاه يا اهللا، أهل بيت محمد يموتون جوعاً

 .ستندخاندان محمد از شدت گرسنگى در حال مرگ ه. به فريادمان برس! خدايا

 .بگير آن چه را كه خداوند در مورد اهل بيت به تو داده است: در اين هنگام جبرئيل نازل شد و گفت

 چه چيزى را بگيرم؟! اى جبرئيل: پيامبر فرمود

 .را قرائت كرد» هل أتى«در اين هنگام، جبرئيل، براى ايشان سوره 

در جريان  عليهم السالمراى بيان فضايل اهل بيت ب» هل أتى«اند سوره  همان گونه كه برخى از عالمان ما گفته

آن چه در استدالل به اين سوره اهميت دارد، اين است كه آيات اين سوره در شأن اهل . ماجراى مذكور، نازل شده است

ن كه ها غذاى سه روز خويش را به بينوا، يتيم و اسير بخشيدند و با آ و به اين دليل، نازل شده كه آن عليهم السالمبيت 

 روزه

 .بودند خود را از غذا محروم كردند

البته با   چرا كه اصل خبر ـ ؛، نازل شده استالسالم عليهم بيت شيعه و سنّى اتّفاق نظر دارند كه اين آيات درباره اهل

 .ها و مناقب وجود دارد هاى تفسيرى، حديثى، شرح حال ـ در كتاب هايى چند در واژگان تفاوت

پس  عليه السالمانيم كه سوره دهر به اتّفاق نظر همگان، سوره مكّى است و حال آن كه على د مى: اند برخى گفته

عليه در سال دوم هجرى، به دنيا آمد و امام حسين  عليه السالمازدواج كردند، و امام حسن  السالم عليها از جنگ بدر با فاطمه

از همين رو اين ديدگاه كه  ؛دهر ديده به جهان گشودها پس از نزول سوره  نيز در سال چهارم هجرى يعنى سال السالم

پوشيده  عنهم اهللا رضى ها نازل شده، دروغى است كه بر علماى آگاه از نزول قرآن و احوال اهل بيت  اين آيات درباره آن

 .نيست

 :گويد مى)ويْطعمونَ الطَّعام على حبه: (قرطبى در تفسير خود درباره آيه

ت كه اين آيه درباره همه نيكان و نيكوكاران، نازل شده است و از همين رو به افراد به سخن درست اين اس

 3.خصوصى اشاره ندارد

و  عليهما السالمنقاش، ثعلبى، قشيرى و بسيارى از مفسران ديگر درباره داستان على، فاطمه : افزايد وى مى

 .اند كه صحيح نيست و اثبات نشده است خدمتكارشان حديثى را ذكر كرده

 :نويسد مىتخريج الكّشاف ابن حجر عسقالنى دانشمند نامى اهل سنّت در 

 .اين حديث را ثعلبى از قاسم بن بهرام، از ليث بن ابوسليم، از مجاهد از ابن عباس نقل كرده است

                                                           
 .182/  19: تفسير قرطبىمعروف به  الجامع ألحكام القرآن.   3
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يوُفونَ بِالنَّذْرِ ويخاُفونَ يوما : (فرمايد اين سخن خداوند متعال كه مى وى از قول كلبى از ابن عباس درباره
روايتى را نقل كرده و در اثناى ). ويْطعمونَ الطَّعام على حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرًا*   كانَ شَرُّه مسَتطيرًا

 .ه نموده استاضاف عليهما السالمآن شعرى را نيز درباره على و فاطمه 

اين، حديث خوش عبارت و ساختگى است كه تنها يك فرد : گويد حكيم ترمذى مى: نويسد وى در ادامه مى

 4.كند احمق و جاهل آن را باور مى

با اندكى  اين روايت را از ابوعبداهللا سمرقندى، از محمد بن كثير، از اصبغ بن نباته الموضوعاتابن جوزى در كتاب 

 افزايش

در جعلى بودن اين روايت، : نويسد واژگان ـ كه بخشى از متن روايت به صورت شعر آمده ـ نقل كرده، و آن گاه مى

 5.شكى نداريم

 :شود كه عنوان نخست اهميت بيشترى دارد آن چه آورديم در دو عنوان خالصه مى

در  عليها السالمبا حضرت فاطمه  عليه السالمى است و پيش از ازدواج امير مؤمنان على سوره دهر مكنخست آن كه 

 .نازل شده است عليهما السالمچنين چندين سال پيش از والدت امام حسن و حسين  مدينه و هم

 .دانند  ترمذى و ابن جوزى اين روايت را جعلى مىدوم آن كه 

 .اند لقب داده» شيخ االسالم«يميه است كه پيروانش به او البتّه طرف اصلى ما در اين پژوهش، ابن ت

 :نماييم ما شأن نزول سوره مباركه دهر را در دو بخش بررسى مى

 .سند حديث نزول سوره دهر و راويان اهل سنّت آن: بخش يكم

 .مفهوم حديث: بخش دوم

يگر اشكاالت مطرح شده در چنين به د  ما طى آن درباره دو اشكال مذكور به تفصيل، سخن خواهيم گفت، هم

 .اين زمينه به صورت گذرا اشاره خواهيم كرد

                                                           
 .180: تخريج الكشاف.   4

 .392ـ  390/  1: الموضوعات.   5
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 حديث نزول سوره دهر و اصحاب و تابعين

ر، هاى مورد اعتماد اهل سنّت كه درباره علوم مختلف همانند تفسي حديث نزول سوره دهر در بسيارى از كتاب

 .حديث، مناقب و شرح حال صحابه نگاشته شده، آمده است

اند   هاى اهل سنّت، از جمله راويانى كه در ميان صحابه و تابعان، اين حديث را نقل كرده بر اساس كتاب

 :توان به افراد ذيل اشاره نمود مى

 ،عليه السالمامير مؤمنان على 

 عبداهللا بن عباس،

 زيد بن ارقم،

 سعيد بن جبير،

 صبغ بن نباته،ا

 ،عليه السالمقنبر خدمتكار امير مؤمنان على 

 حسن بصرى،

 مجاهد،

 عطاء،

 ابوصالح،

 قتاده

 .و ضحاك

عالوه براين، اين حديث از طريق روايت ابن عباس كه مشهور است، نقل شده و سعيد بن جبير، مجاهد، ضحاك، 

ـ اين حديث را از ابن عباس روايت  هل تسنّن هستندكه از سرآمدان پيشوايان تفسير در ميان ا ابوصالح و عطاء ـ

 .اند كرده

 حديث نزول سوره دهر و پيشوايان تفسير و حديث

 :كنيم هاى مختلف تنها به ذكر نام تعدادى از آنان بسنده مى از راويان اين حديث در ميان دانشمندان بزرگ قرن

 .ودختفسير هجرى در  286حسين بن حكم حبرى كوفى، متوفاى .  1
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، عليهما السالم كفاية الطالب فى مناقب على بن ابى طالبهجرى بر اساس آن چه در  310ابوجعفر طبرى، متوفاى .  2

 .آمده است

 .العقد الفريدهجرى در كتاب  328ابن عبدربه قرطبى مالكى، متوفاى .  3

 .رداو اين حديث را در قسمت احتجاج مأمون، آورده است، و ما آن را ذكر خواهيم ك

 .هجرى 360سليمان بن احمد طبرانى، متوفاى .  4

 .است همان گونه كه در طريق حافظ ابونعيم و حافظ حسكانى آمده

 .هجرى 384ابوعبيداهللا مرزبانى، متوفاى .  5

 .همان طور كه در طريق حافظ حسكانى آمده است

 .هجرى 405ابوعبداهللا حاكم نيشابورى، متوفاى .  6

اين  عليها السالمدر بخش مناقب فاطمه  كفاية الطالبق حافظ حسكانى آمده است و نيز او در همان گونه كه در طري

 .حديث را آورده است

 .هجرى 409عبدالغنى بن سعيد، متوفاى .  7

 6.ذكر شده استسير االعالم النبالء شرح حال او در بيشتر منابع، از جمله در حاشيه 

 تشييع جنازه عبدالغنى آن قدر باشكوه بود كه: گويد  بى مىذه

اين شخص، نفى كننده : زدند گفتند و برخى در برابر جمعيت حاضر در تشييع جنازه، فرياد مى مردم درباره آن سخن مى

 7.كذب از رسول خداست

 .روايت كرده است... م ازماجراى تشييع جنازه او را حافظ حسكانى از ابونعي

 .هجرى 410ابوبكر بن مردويه اصفهانى، متوفاى .  8

 .ـ روايت كرده است الدر المنثورهايى چون   بنابر نقل كتاب خود ـ تفسيراو اين حديث را در 

 .هجرى 430ابونعيم اصفهانى، متوفاى .  9

چون حافظ  وايت كرده و افراد زيادى هم، رعليه السالماو اين حديث را در باب آيات نازل شده پيرامون على 

 .اند حسكانى، اين حديث را به نقل از او روايت كرده

 .هجرى 427ابواسحاق ثعلبى، متوفاى .   10

 .كبير خود روايت كرده است تفسيراو اين حديث را در 

 .هجرى 454ابومحمد حسن بن على جوهرى، متوفاى .   11

 .كرده استحافظ حسكانى، آن را از قول او روايت 

 .هجرى  470عبيداهللا بن عبداهللا حافظ معروف به حاكم حسكانى، متوفاى .   12

                                                           
 .297/  17: سير اعالم النبالء.   6

 .190/  28: تاريخ االسالم.   7



» 17 « 

 

 .روايت كرده استشواهد التنزيل لقواعد التفضيل او اين حديث را در كتاب خويش به نام 

 .هجرى 483فقيه محدث ابن مغازلى شافعى واسطى، متوفاى .   13

 .آن را روايت كرده است يهما السالمعل مناقب على بن ابى طالباو در كتاب خويش 

 .هجرى 481على بن احمد واحدى، متوفاى .   14

 .آورده است تفسيرشاو اين حديث را در 

 .هجرى 488حافظ ابوعبداهللا حميدى، متوفاى .   15

 .خود، روايت كرده استفوائد نقل شده، او اين حديث را در كتاب  كفاية الطالببنابر آن چه 

 .هجرى 516ود بغوى، متوفاى حسين بن مسع.   16

 .آورده است تفسيرشاو اين حديث را در 

 .هجرى 638جاراهللا محمود بن عمر زمخشرى، متوفاى .   17

 .آن را روايت كرده است تفسير الكشافاو در 

 .هجرى 550ابوالفضل محمد بن ناصر سالمى بغدادى، متوفاى .   18

 .ابن جوزى آن را از قول او روايت كرده است

 .هجرى 568موّفق بن احمد خطيب خوارزمى مكّى، متوفاى .   19

 .روايت كرده است المناقباو آن را در كتاب 

 .هجرى 581ابوموسى مدينى، متوفاى .   20

 .روايت كرده است الذيلو ديگر منابع، او اين حديث را در كتاب  أُسد الغابهبنابه نوشته كتاب 

 .هجرى 606فخر رازى، متوفاى .   21

 .خود روايت كرده است تفسير كبيرن حديث را در او اي

 .هجرى 643ابوعمرو بن صالح، متوفاى .   22

 .، او از جمله راويان حديث مذكور استكفاية الطالببنابه نوشته 

 .هجرى 652شيخ محمد بن طلحه شافعى، متوفاى .   23

 .است  خويش روايت كرده مطالب السؤولاو اين حديث را در كتاب 

 .هجرى 654ابن جوزى، متوفاى سبط .   24

 .خود روايت كرده است تذكرة الخواصاو اين حديث را در كتاب 

 .هجرى به قتل رسيد 658ابوعبداهللا گنجى شافعى، وى در سال .   25

 .آن را روايت كرده است عليهما السالمكفاية الطالب في مناقب على بن ابى طالب او در 

 .نظام الدين اعرج نيشابورى.   26

 .معروف خويش روايت كرده است تفسيردر شمار دانشمندان بزرگ قرن هفتم قرار دارد و اين حديث را در  او
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 .هجرى 685قاضى بيضاوى، متوفاى .   27

 .مشهورش آورده است تفسيراو اين حديث را در 

 .هجرى 694محب الدين طبرى مّكى شافعى، متوفاى .   28

 .است آن را روايت كرده الرياض النضرةاو در 

 .هجرى 710يا  701حافظ الدين نسفى، متوفاى .   29

 .نقل كرده است تفسيرشاو اين حديث را در 

 .هجرى 722ابواسحاق حموينى، استاد ذهبى، متوفاى .   30

 .روايت كرده است فرائد السمطيناو اين حديث را در كتاب 

 .هجرى 741عالء الدين خازن، متوفاى .   31

 .نقل كرده است رشتفسياو اين حديث را در 

 .هجرى 756قاضى عضد الدين ايجى، متوفاى .   32

 .آورده است المواقف فى علم الكالماو اين حديث را در كتاب 

 .هجرى 852ابن حجر عسقالنى، متوفاى .   33

 .در بخش شرح حال فضّه آورده است االصابهاو اين حديث را در 

 .هجرى 911جالل الدين سيوطى، متوفاى .   34

 .نقل كرده است الدر المنثورين حديث را در تفسير او ا

 .هجرى 982ابوالسعود عمادى، متوفاى .   35

 .معروفش آورده استتفسير او اين حديث را در 

 .هجرى 1111عبدالملك عصامى، متوفاى .   36

 .آورده است سمط النجوم العوالىاو اين حديث را در 

 .هجرى 1173قاضى شوكانى، متوفاى .   37

 .آورده است فتح القديرن حديث را در تفسير او اي

 .هجرى 1270شهاب الدين آلوسى، متوفاى .   38

 .نقل كرده است روح المعانىاو اين حديث را در كتاب تفسير خود يعنى 

 هاى حديث هايى از متن نمونه

 .آوريم هايى از متن حديث را با سندهاى آن مى اينك نمونه

 سالمعليه الروايت امير مؤمنان على 

. نقل كرده است  عليه السالمقاضى حسكانى از دانشمندان نامى اهل سنّت اين حديث را به روايت امير مؤمنان على 

 :گويد وى چنين مى
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بن فضل نحوى ـ در بغداد، در كنار رصافه،  احمد بن وليد بن احمد، از پدرش ابوعباس واعظ، از ابوعبداهللا محمد

ى ـ از حسن بن على بن زكريا بصرى، از هيثم بن عبداهللا رمانى، از على بن موسى هجر 331به صورت امال در سال 

 :چنين نقل كرد عليهما السالمالرضا 

بن محمد، از پدرش محمد، از پدرش على، از  پدرم موسى، از پدرش جعفر: فرمود عليه السالمحضرت امام رضا 

 :نين نقل كردچ عليهم السالمپدرش حسين، از پدرش على بن ابى طالب 

ها آمد و به من   به عيادت آن صلى اهللا عليه وآله خدا  رسول. مريض شدند عليهما السالمهنگامى كه حسن و حسين 

 :فرمود

 ؛لو نذرت على ولديك هللا نذراً أرجو أن ينفعهما اهللا به! يا أبا الحسن

 .نذر تو به آن دو عافيت بخشدخوب است براى فرزندانت نذرى كنى، اميدوارم خداوند به سبب ! اى اباالحسن

 .كنم كه اگر اين دو فرزند عزيزم بهبود يابند، سه روز، روزه بگيرم من نذر مى: گفتم

 .كنم كه اگر اين دو فرزندم بهبود يابند، سه روز، روزه بگيرم من نيز نذر مى: گفت عليها السالمآن گاه فاطمه 

كه اگر سرورانم از اين بيمارى بهبود يابند، سه روز، روزه  كنم من نيز نذر مى: ها فضّه گفت سپس خدمتگزار آن

 . ...بگيرم

 :گويد كند و مى حسكانى در ادامه حديث، غذا دادن آنان به مسكين، يتيم و اسير را بيان مى

 عليهما السالمبه همراه حسن، حسين  عليه السالمدر روز چهارم على 

و فضّه به خانه پيامبر رفتند در حالى كه از شدت ضعف  عليها السالمه ـ و فاطم  لرزيدند  چون جوجه به خود مى  كه هم ـ

 :رسيدند، حضرتش فرمود صلى اهللا عليه وآلهتوانستند راه بروند، وقتى نزد رسول خدا  نمى

واغفر لهم، هؤالء أهل بيتي فاحفظهم وال ! هؤالء أهل بيتي يموتون جوعاً، فارحمهم يا رب! إلهي

 ؛تنسهم

ها را بيامرز،  ها رحم كن و آن به اين! پروردگارا. اند ان اهل بيت من هستند كه از شدت گرسنگى رو به مرگ نهادهاين! خداوندا

 !اينان اهل بيت من هستند، حفظشان فرما و فراموششان مكن

 :در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و گفت

گزار و  ها پذيرفتم، از آنان سپاس در حق آندعاى تو را : فرمايد فرستد و مى  خداوند بر تو درود مى! اى محمد

 :راضى هستم و اين آيات را بخوان

إِنَّ هذا كانَ َلكُم جزاء وكانَ سعيكُم ... إِنَّ االَْبرار يشْرَبونَ منْ َكأْس كانَ مزاجها كاُفورا(
 8).مْشُكورا

 روايت زيد بن ارقم

                                                           
 .397ـ  394/  2: شواهد التنزيل.   8
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 روايت او را. ن حديث را زيد بن ارقم نيز روايت كرده استاي

 :قاضى حسكانى با سندش چنين نقل نموده است

 :گويد زيد بن ارقم مى

روزى حضرتش روزه گرفته بود و . بست  از شدت گرسنگى به شكم خويش سنگ مى صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا 

 عليهما السالمآمد و مشاهده نمود كه حسن و حسين  عليها السالمطمه در اين هنگام به خانه فا. چيزى براى خوردن نداشت

 .كنند گريه مى

 !به پسرانم غذا بده! فاطمه: فرمودندصلى اهللا عليه وآله رسول خدا 

 .، در خانه چيزى نداريمصلى اهللا عليه وآلهجز بركت رسول خدا : گفت عليها السالمفاطمه 

 .آب دهان خويش را در دهان آن دو ريخت تا سير شدند و خوابيدند ه وآلهصلى اهللا عليدر اين هنگام رسول خدا 

ها را در برابر ايشان گذاشتند تا  هنگام افطار آن. سه قرص نان جو قرض كردند صلى اهللا عليه وآلهبراى رسول خدا 

 !از آن چه خداوند به شما روزى داده به من دهيد: ناگاه گدايى آمد و گفت. بخورد

 !برخيز و قرص نانى به او ببخش! اى على: فرمود لى اهللا عليه وآلهصرسول خدا 

 .من يك قرص نان برداشتم و به او دادم: گويد مى عليه السالمعلى 

 صلى اهللا عليه وآلهسپس فرد ديگرى آمد و درخواست كرد، رسول خدا 

 .برخيز و به او قرص نانى ببخش! اى على: فرمود

 .شيدمبلند شدم و قرص نانى به او بخ

 :آن شب همگى گرسنه خوابيديم، هنگامى كه صبح شد به زحمت و رنج افتاديم و اين آيه نازل شد

 ).ويْطعمونَ الطَّعام على حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرًا(

 9.به دليل طوالنى بودن حديث، در چند مورد آن را به اختصار بيان كردم: گويد آن گاه حاكم حسكانى مى

 روايت ابن عباس

اينك . اند تر گفتيم اين حديث از ابن عباس نيز نقل شده و غالباً اين حديث را از او نقل كرده همان طور كه پيش

 :پردازيم اند مى به ذكر جمعى از راويانى كه اين حديث را از ابن عباس نقل كرده

 روايت حبرى.  1

ويْطعمونَ الطَّعام (آيه : گويد عباس مى كند كه ابن ن از حبان، از كلبى، از ابوصالح نقل مىحسن بن حسي
هبلى ح10.آن حضرت شام خود را انفاق كرد و با آب، افطار نمود. نازل شد عليهما السالمطالب   در شأن على بن ابى)...ع 

 روايت واحدى.  2

                                                           
 .408ـ  407/  2: شواهد التنزيل.   9

 .326: تفسير الحبرى.   10
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ها در  براى آبيارى نخل عليهما السالم طالب از ابن عباس روايت شده كه يك شب على بن ابى: ويدگ  عطاء مى

 11وقتى كه صبح شد و جو را دريافت كرد يك سوم آن را آرد كرد و از آن، غذاى حريره. عوض مقدارى جو، اجير شد

 .درست كردند، هنگامى كه پخت آن تمام شد، بينوايى آمد و غذا را به او دادند

يك سوم ديگر از آن را درست كردند، هنگامى كه پخت آن تمام شد، يتيمى آمد و از ايشان درخواست نمود و غذا 

 .را به او دادند

كردند، هنگامى كه پخت آن تمام شد، اسيرى مشرك آمد و از آنان  آن گاه با يك سوم باقى مانده آرد غذا درست

 .ها، آن غذا را به او دادند و آن روز را با گرسنگى سپرى كردند آن. درخواست كمك نمود

 12.البته سخن حسن و قتاده نيز چنين است

 روايت ابن مردويه.  3

راهيم بن ابوطالب نيشابورى، از محمد بن نعمان بن شبل، از يحيى بن ابوروق محمد بن احمد بن سالم، از اب

 همدانى، از پدرش، از

 . ...ضحاك، از ابن عباس روايت كرد كه

 13.كند است، نقل مى عليهم السالموى در ادامه، حديث فوق را كه حاوى نزول آيات سوره دهر در شأن اهل بيت 

 روايت ابونعيم.  4

بن سعيد، از موسى بن عبدالرحمان، از ابن جريح،   سليمان بن احمد طبرانى، از بكر بن سهل دمياطى، از عبدالغنى

 :گفت)...هويْطعمونَ الطَّعام على حب(كند كه ابن عباس درباره آيه  از عطاء نقل مى

ها در عوض مقدارى جو اجير شد تا اين كه صبح فرارسيد و  براى آبيارى نخل عليهما السالمشبى على بن ابى طالب 

هنگامى كه پخت آن تمام شد، . جو را دريافت كرد، يك سوم جو را آرد كرد و از آن غذايى به نام حريره درست كردند

 .بينوايى آمد و غذا را به او دادند

ا با يك سوم ديگر غذا درست كردند، هنگامى كه پخت آن تمام شد، يتيمى آمد و درخواست كمك نمود و ه آن

 .ها، غذا را به او دادند آن

آن گاه با يك سوم باقى مانده غذا درست كردند، هنگامى كه پخت آن تمام شد، اسيرى مشرك آمد و از آنان 

 ها درخواست كمك نمود، آن

 14.روز را گرسنه سپرى كردند به او غذا دادند و آن

 روايت حسكانى.  5

                                                           
 ).365/  1: ة في غريب الحديثالنهاي: ك.ر. (شود نوعى غذا كه از آرد، روغن و آب تهيه مى: حريره.   11

 .401/  4: التفسير البسيط.   12

 .، اين حديث را به سند خود از ابن مردويه نقل كرده استمناقبخطيب خوارزمى نيز در كتاب .   13

 .اين روايت را از قول ابونعيم نقل كرده است 405/  2: شواهد التنزيلحاكم حسكانى در .   14
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، از ها را ذكر كرديم كه ما يكى از آن 15حاكم حسكانى نيز اين حديث را با سندهاى فراوان روايت كرده است

 :گويد جمله مى

محمد بن احمد بن على همدانى، از جعفر بن محمد علوى، از محمد، از محمد بن عبداهللا بن عبيداهللا، از كلبى، از 

 :گفت) ...ويْطعمونَ الطَّعام على حبه(عباس درباره آيه  ابوصالح روايت كرده است كه ابن

آنان در حالى صبح كردند كه سه گرده نان داشتند، اما . نازل شده است سالمعليهما الاين آيه درباره على و فاطمه 

رو اين آيه در شأن  ها را به مسكين، يتيم و اسير دادند و خود با گرسنگى شب را به صبح رساندند، از همين همه آن

 16.ها نازل شد آن

كند كه ـ ان شاء اهللا ـ در آينده آن را بيان  اشاره مىحسكانى در حديثى به سند ديگر نيز به ماجراى فوق 

 .خواهيم كرد

 روايت بغوى.  6

 احمد بن ابراهيم خوارزمى، از ابواسحاق احمد بن محمد بن

 . ...ابراهيم ثعلبى، از عبداهللا بن حامد روايت كرد كه

 .اهد شدسند روايت بغوى از طريق ثعلبى است، و بقيه سند و متن حديث در آينده ذكر خو

 روايت سبط ابن جوزى.  7

ابومنصور محمد بن اسعد بن محمد : در دمشق ـ گفت 642ابوالمجد محمد بن ابى المكارم قزوينى ـ در سال 

 17. ...عطارى، از قول حسين بن مسعود بغوى براى ما نقل كرد

 روايت ابن مغازلى واسطى.  8

بن على بن محمد البيع، از ابوعبداهللا احمد بن محمد بن عبداهللا بن خالد كاتب، از احمد بن جعفر  ابوطاهر محمد

مدين زيات  بن محمد بن سلم ختّلى، از عمر بن احمد نقل كرد كه براى مادرم فاطمه بنت محمد بن شعيب بن ابى

 .روايتى خواندم

موسيس بن بهلول، از محمد بن مروان، از ليث بن ابوسليم، : گفت شنيدم كه پدرت احمد بن روح مى: مادرم گفت

 :براى ما چنين نقل كرد) ...ويْطعمونَ الطَّعام على حبه(از طاووس درباره آيه 

و كنيزشان  عليها السالمها به همراه فاطمه  نازل شده است، زيرا آن عليهما السالمطالب  اين آيه در شأن على بن ابى

 د، هنگامى كهروزه گرفتن

 !من مسكينم به من غذا بدهيد: وقت افطار فرارسيد، سه قرص نان داشتند، براى افطار نشستند، ناگاه سائلى آمد و گفت

 .بلند شد و يك قرص نانش را به او بخشيد عليه السالمعلى 

                                                           
 .408ـ  394/  2: شواهد التنزيل.   15

 .403/  2: همان.   16

 .313: تذكرة الخواص من األمة.   17



» 23 « 

 

 !به من يتيم غذا بدهيد: سپس سائل ديگرى آمد و گفت

 .و داديك قرص نان به ا عليها السالمفاطمه 

 !به من اسير غذا بدهيد: آن گاه سائل ديگرى آمد و گفت

 .خدمتكارشان بلند شد و يك قرص نان به او داد

ها  گزارى كرد و اين آيات را درباره آن ها سپاس ها شب را گرسنه سپرى كردند و از همين رو خداوند از آن آن

 18.نازل فرمود

 روايت حموينى.  9

حموينى نيز با سندهايى از عبداهللا بن عبدالوهاب خوارزمى با سندش، از قاسم بن بهرام، از ليث، از مجاهد، از ابن 

 19. ...عباس، اين حديث را به صورت مفصل و همراه با چند بيت شعر، روايت كرده است

 ابوعبداهللا گنجى روايت.  10

 ابوعبداهللا گنجى نيز با سندى كه ذكر خواهيم كرد، اين حديث را با

 20.الفاظى كه مشتمل بر اشعار است، از اصبغ، روايت كرده است

 .ر خواهيم كردشايان ذكر است كه در خالل بحث، سندهاى ديگرى را نيز ذك

 هايى از سخنان علما درباره حديث نزول سوره دهر نمونه

از اين گذشته، بسيارى از علما تصريح دارند كه اين حديث مشهور است و روايت آن را به عموم مفسران نسبت 

 :اند داده

 :گويد براى نمونه قرطبى مى

 قرطبى.  1

 21.و كنيزشان به نام فضه نازل شده است ا السالمعليهماين آيه درباره على، فاطمه : اند مفسران گفته

 سبط ابن جوزى.  2

 :گويد سبط ابن جوزى در اين باره مى

 22. ...نازل شده است] عليهما السالمعلى و فاطمه [ها  اين آيه درباره آن: اند علماى تاويل گفته

 آلوسى.  3

 23.»اين خبر مشهور است«: گويد وسى مىآل

                                                           
 .274ـ  272: عليهما السالممناقب على بن ابى طالب .   18

 .56ـ  53/  2: فرائد السمطين.   19

 .349ـ  345: عليهما السالم كفاية الطالب فى مناقب على بن ابى طالب.   20

 .120/  19: تفسير القرطبى.   21

 .313: تذكرة خواص األمة.   22

 .157/  29: روح المعانى.   23
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 نسفى.  4

وى پس از نقل آيات . اند چون نسفى، سخنى غير از اين را ذكر نكرده فراتر اين كه برخى علماى اهل سنّت، هم

 :گويد حتى آيات سوره دهر مى

و  عليهما السالمنيز درباره على، فاطمه  24؛)ا جنَّةً وحريرًاوجزاهم بِما صبرُو*  وَلقّاهم َنضْرَةً وسرُورا(

ها سه روز روزه نذر كردند،  بيمار شدند، آن عليهما السالمهنگامى كه حسن و حسين . خدمتكارشان فضّه نازل شده است

كرد و نان  روزى يك صاع از آن را آرد مىا السالم عليهاز فردى يهودى سه صاع جو قرض كرد، فاطمه  عليه السالمعلى 

 25.نوشيدند دادند و هنگام افطار فقط آب مى پخت، اما در هر سه شب مسكين، يتيم و اسيرى را بر خود ترجيح مى مى

 

 

 حديث نزول سوره دهر در اشعار

اى است كه برخى از عالمان و شاعران آن را به رشته نظم  مند به گونهاين منقبت بزرگ و فضيلت ارج

 :اند، براى مثال درآورده

 :سرايد سيد حميرى اين گونه مى

 لما تصدوا للنذور وفاءا) *** هل أتى(ومن أنزل الرحمن فيهم 

 مد النبي على الجميع عباءا*** من خمسة جبريل سادسهم وقد 

 فأثابه ذو العرش منه والءا***  من ذا بخاتمه تصدق راكعاً

 !ها نازل كرد آن هنگام كه براى انجام نذر خويش اقدام كردند؟ را درباره آن» هل اتى«آنان چه كسانى هستند كه خداوند رحمان 

 .ها عبايش را كشيد ها جبرئيل بود و پيامبر بر روى همه آن آن پنج نفرى كه ششمين نفر آن

 !وع انگشتر خويش را صدقه داد و خداوند از همين رو، والى خود را به عنوان پاداش به او داد؟چه كسى است آن كه در حال رك

 :گويد سبط ابن جوزى درباره جدش ابن جوزى مى

 دو 596از جدم شنيدم كه در مجالس وعظ خود در بغداد در سال 

 :چنين است ذكر كرده است، آن دو بيت تبصرة المبتدىها را در كتاب  بيت را سرود كه آن

 كم مشرك دمه من سيفه وكفا*** أهوى علياً وإيماني محبته 

 وكفى) هل أتى(فاسمع مناقبه من *** إن كنت ويحك لم تسمع فضائله 

 .ها از شمشير او جارى گشت على را دوست دارم و ايمان من، محبت اوست، چه بسيار مشركانى كه خون آن

 .بشنوى» هل أتى«پس كافى است مناقب او را در ! ر تواى؟ واى ب اگر تو فضايل او را نشنيده

 :سرايد ابن طلحه فقيه شافعى در اين باره چنين مى

                                                           
 .12و  11آيه : سوره انسان.   24

 .348/  4: تفسير الخازندر حاشيه  تفسير النسفى.   25
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 مناقبهم جاءت بوحي وإنزال*** هم العروة الوثقى لمعتصم بها 

 وفي سورة األحزاب يعرفها التالي*** » هل أتى«مناقب في الشورى وسورة 

 لناس مفروض بحكم وإسجالعلى ا*** وهم أهل بيت المصطفى فودادهم 

 .ها چنگ بزنند، و مناقبشان به وسيله وحى و انزال قرآن به ما رسيده است ها دستگيره محكم براى كسانى هستند كه به آن آن

 .تواند اين مناقب را بشناسد مناقبى كه در سوره شورا و سوره هل أتى و نيز سوره احزاب آمده است و آن كه قرآن را تالوت كند مى

 .ها بر طبق حكم الهى و نوشتار آسمانى بر مردم واجب گشته است ها اهل بيت پيامبر برگزيده هستند و دوستى آن ينا

 :سرايد شاعر ديگر در اين باره اين گونه مى

 أعاتب في حب هذا الفتى؟*** إلى م إلى م وحّتى متى 

 »هل أتى«وفي غيره هل أتى *** وهل زوجت غيره فاطمة 

 مرد سرزنش شوم؟ حد و تا به چه حد و تا به كى بايد به خاطر دوست داشتن اين جوانتا به چه 

 در مورد كسى غير از او نازل گشت؟) هل أتى(آيا فاطمه با كسى غير از او ازدواج كرد؟ و آيا سوره 

 چند نكته مفيد

 :پردازيم اينك به ذكر چند مطلب مفيد در بحث از حديث نزول سوره دهر مى

 ن عباسى و احتجاج به سوره دهرمأمو.  1

هجرى روايتى طوالنى را پيرامون احتجاج مأمون عباسى عليه چهل فقيه  328ابن عبدربه قرطبى مالكى متوفاى 

 در مسأله

توان به احتجاج وى به نزول سوره دهر   از جمله احتجاجات مأمون مى. بر ديگران نقل كرده است عليه السالم  على  برترىِ

 .اشاره كردعليه السالم  مؤمنان علىدرباره امير 

 خوانى؟ آيا قرآن مى! اى اسحاق: مأمون به من خطاب كرد و گفت: گويد راوى خبر اسحاق مى

 .آرى: گفتم

 :اين سوره را براى من بخوان: گفت

 ؛)هلْ أَتى عَلى االِْْنسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ شَيئًا مذُْكورا(

 !بر انسان نگذشت كه چيز قابل ذكرى نبود؟ آيا زمانى طوالنى

 :من آن را خواندم تا به اين آيه رسيدم

 ).ويْطعمونَ الطَّعام على حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرًا... يشْرَبونَ منْ كَأْس كانَ مزاجها كاُفورا(

 اين آيات درباره چه كسى نازل شده است؟! درنگ كن: مأمون گفت

 .عليه السالمدرباره على : مگفت
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تنها به خاطر خدا «: هنگام اطعام مسكين، يتيم و اسير گفت عليه السالمآيا به تو گزارش شده است كه على : گفت

 آيا» دهيم به شما غذا مى

 توصيف كرده باشد؟عليه السالم اى خداوند در كتاب خود كسى را همانند على  كنون شنيده تا

 .نه: گفتم

 26دهى كه آن ده نفر آيا شهادت نمى! اى اسحاق. آگاه بود عليه السالمزيرا خداوند از سيره على  ؛گفتىدرست : گفت

 اهل بهشت هستند؟

 !بله اى امير مؤمنان: گفتم

دانم  دانم اين حديث صحيح است يا نه و نمى به خدا سوگند، نمى: ؟ اگر كسى بگويدنظر تو چيست: مأمون گفت

 آن را گفته يا نه؟ اگر كسى چنين بگويد، آيا از نظر تو كافر است؟ اهللا عليه وآله صلى خدا كه آيا رسول

 .برم به خدا پناه مى: گفتم

 قرآن است يا نه؟ آيا او كافر است؟ دانم اين سوره از نمى: نظر تو چيست اگر كسى بگويد: مأمون گفت

 .آرى: گفتم

 27.تفاوت وجود دارد) قرآن و حديث نبوى مذكور(به نظر من ميان آن دو ! اى اسحاق: مأمون گفت

 حديث نزول دهر و اثبات وجود فضه.  2

را ثابت  عليهم السالمضّه كنيز اهل بيت تعدادى از حافظان بزرگ اهل سنّت با استناد به حديث نزول دهر وجود ف

 .اند هايشان او را در شمار صحابه، قرار داده اند و همان گونه كه خواهد آمد در كتاب كرده

 حديث نزول دهر و سبط ابن جوزى.  3

 :گويد سبط ابن جوزى پس از نقل اين حديث مى

ابن ناصر : ر احاديث جعلى آورده و گفته استدر شما الموضوعاتاين حديث را جدت در كتاب : اگر به من بگويند

 . ...آن را روايت كرده است

را از سرودن چنين ) عليهما السالمعلى و فاطمه (آور  خداوند اين دو فصيح سخن«: گويد  سپس جدت در ادامه مى

چنين در  هم. ها را از منع كودكانشان از غذا خوردن، پاك گردانيده است سست و ضعيفى، منزّه داشته و آن 28اشعار

 اسناد اين حديث اصبغ بن نباته وجود دارد كه

 .»متروك الحديث است

                                                           
دهند و بر اين اساس معتقدند كه ده نفر از اصحاب  نسبت مىصلى اهللا عليه وآله اشاره است به حديث عشره مبشره كه اهل سنّت آن را به رسول خدا .   26

براى آگاهى . البته جعلى بودن اين حديث در جاى خود به اثبات رسيده است. روند ـ قطعاً به بهشت مى ن حديث آمدهها در اي كه نام آن ايشان ـ

 .از همين نگارنده 94/  1: جواهر الكالم في معرفة اإلمامة واإلمام: ك.بيشتر در اين زمينه ر

 .59/  5: العقد الفريد.   27

 .رد و بدل شده است سالم اهللا عليهات زهرا هاى حديث نزول دهر بين اميرالمؤمنين و حضر اشاره به اشعارى است كه در بعضى از نقل.   28
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را از چنين شعر سست و ضعيفى، منزّه آور  خداوند اين دو فصيح سخن«: گويد در پاسخ سخن جدم كه مى

 :اند اين اشعار بر اساس شيوه اعراب در رجز است، همانند اين كه گفته: گويم ، مى»داشته

 ؛واهللا، لوال اهللا ما اهتدينا

 .يافتيم به خدا سوگند، اگر خدا نبود ما هدايت نمى

 .اين شيوه را به كار برده است صلى اهللا عليه وآلهالبته پيامبر 

ايم و در اسناد  پاسخ جدم درباره اصبغ ابن نباته نيز بايد بگويم كه ما اين حديث را از ابن نباته روايت نكرده در

اند اين است كه راويان، عبارتى را به حديث  حديث ما، نامى از او ذكر نشده است، تنها ايرادى كه از ابن نباته گرفته

 :در پايان آن فرمودلى اهللا عليه وآله صاند و آن، اين كه رسول خدا   مذكور افزوده

 ؛اللهم أنزل على آل محمد كما أنزلت على مريم بنت عمران

 .خدايا بر خاندان محمد نازل كن همان گونه كه بر مريم بنت عمران نازل كردى

ذكر كرده  وى سخنانى از اين قبيل را. ناگاه ظرفى جوشان و پر از آبگوشت كه با جواهر تزيين شده بود فرود آمد

 .است

 چرا كه او در كتاب ؛از سخن و انكار جدم در شگفتم

 :نويسد مىالمنتخب 

چنين ايثار كردند و دو فرزند خود را در حال گرسنگى عليهما السالم دانيد چرا فاطمه و على   مى! اى دانشمندان دين

 ها پوشيده بود؟ پنداريد كه سرّ اين مسأله بر آن آيا چنين مى! واگذاشتند؟

ها دو شاخه شجره طوبى در نزد  دانستند كه آن ها از نيروى صبر اين دو كودك باخبر بودند و مى نه، آن

آرى، جوجه اردك نيز به سان پدر و مادرش شنا كردن . هستند» تن من است  فاطمه پاره«: اى از جمله پروردگار و پاره

 29.داند را نيك مى

 حديث نزول سوره دهر و فرشتگان الهى.  4

فرشتگانى از جانب خداوند بودند و خداوند به ) مسكين، يتيم و اسير(اند كه سائالن  تعداد زيادى از علما ذكر كرده

 30.را امتحان كند عليهم السالمخواست كه اهل بيت  وسيله آنان مى

كه گرسنه كردن نفس تا اين حد  عليهم السالم بيت به همين دليل و دليل پيش از آن، شبهه برخى دشمنان اهل

 .شود كه در ادامه آن را بيان خواهيم كرد جايز نيست، رد مى

 عليها السالمرت زهرا حديث نزول سوره دهر و گراميداشت حض.  5

هاى بهشتى را بيان كرده به جز   ها و لذّت خداوند تبارك و تعالى در اين سوره تمامى نعمت: اند برخى گفته

 31.است عليها السالمحورى بهشتى كه تنها دليل آن، غيرت و احترام نسبت به حضرت زهرا 

                                                           
 .316ـ  315: تذكرة الخواص من األمة.   29

 .به نقل از حافظ ابوعمرو بن صالح و ديگران 348: كفاية الطالب، 112 / 29: تفسير طبرىچاپ شده در حاشيه  تفسير نيشابورى.   30
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 هايى از سندهاى معتبر يث نزول سوره و نمونهحد

برخى از سندهاى حديث در سايه سخنان علماى جرح و تعديل كه نزد اهل سنّت مورد اعتمادند، معتبر و صحيح 

 :نماييم اينك به چند نمونه اشاره مى. است

روايت كرده است،  نقل شده، همان كسى كه حافظ حسكانى اين حديث را از طريق او تفسير حبرىاين حديث در 

 :متن حديث بدين شرح است

ابومحمد حسن بن على بن محمد جوهرى ـ با قرائت حديث از روى كتابش در بغداد ـ از ابوعبيداهللا محمد بن 

ـ از ابوالحسن على بن محمد بن عبيداهللا  311عمران بن موسى بن عبيد مرزبانى ـ با قرائت آن براى او در شعبان سال 

 ـ براى ما32قرائت آن براى او در قطيعه جعفر حافظ ـ با

حسين بن حكم حبرى، از حسن بن حسين، از حبان بن على، از كلبى، از ابوصالح، از ابن عباس : روايت كرد و گفت

 33. ...براى ما روايت كرد

 حسكانى.  1

 34.البتّه ما شرح حال حسكانى را در آينده بيان خواهيم كرد

 ابومحمد جوهرى.  2

 كه بود؟ 454اما ابومحمد جوهرى متوفاى سال 

ايم، وى مورد اطمينان بود، در زمره امانتداران قرار داشت  وشتهما درباره او مطالبى را ن: گويد خطيب بغدادى مى

 35.و احاديث فراوانى را شنيده بود

 36.او فردى ثقه و امين بود: گويد  ابن جوزى مى

 37.است بغدادى، مورد اعتماد بوده و احاديث فراوانى را نقل كرده: گويد ابن اثير مى

 مرزبانى.  3

 :اند هجرى چنين اظهار نظر كرده 384علما پيرامون مرزبانى، متوفاى 

خرده  38دانيم و بيشتر بر مذهب و تدليس او در مسأله اجازه  گو نمى او را دروغ: گويد خطيب بغدادى مى

 39.گرفتند مى

                                                                                                                                                                                     
 .157/  29: روح المعانى، 316: تذكرة الخواص من األمة.   31

 .هاى بغداد بود كه على بن محمد بن عبيد در آن جا سكونت داشت قطيعه جعفر يكى از محلّه.   32

 .406/  2: شواهد التنزيل، 326: تفسير الحبرى.   33

 . 86/  6: نفحات االزهار: ك.ر.   34

 .393/  7: تاريخ بغداد.   35

 .127/  8: المنتظم.   36

 .313/  1: اللباب في األنساب.   37

 .نقل روايت، براى شاگرد صادر كنداجازه بدين معناست كه استاد، اجازه نقل از كتاب يا .   38
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 40.مرزبانى معتزلى و مورد اعتماد بود: گويد عتيقى مى

 ابوالحسن على بن محمد.  4

 :ستچنين ا 330 ديدگاه علماى اهل سنّت درباره ابوالحسن على بن محمد، متوفاى

 :خطيب بغدادى شرح حال او را اين گونه نگاشته است

اند و ابوالحسين بن متيم از او براى ما روايت نقل كرده  هاى بعد، از او روايت كرده دارقطنى و ديگر بزرگان دوره

 .دار، حافظ و عارف بود  وى فردى مورد اعتماد، امانت. است

 ر براى من نقل كردعبيداهللا بن ابوالفتح از طلحه بن محمد بن جعف

 330ابوالحسن على بن محمد بن عبيد كه حافظ و مورد اعتماد بود، يك مركز علمى داشت و در شوال سال : و گفت

 41.هجرى از دنيا رفت

 حبرى.  5

 :هجرى چنين است 286ديدگاه علما درباره حبرى، متوفاى 

دانستند و باالتر اين كه در ميان اسناد احاديثى كه آن دو به شرط  مورد اعتماد مى حاكم نيشابورى و ذهبى او را

 42.خورد اند، نام وى به چشم مى رعايت شرايط مورد نظر بخارى و مسلم صحيح شمرده

 حسن بن حسين.  6

 :سن بن حسين چنين ديدگاهى آمده استپيرامون ح

اى كه حاكم نيشابورى از او روايت  به گونه ؛است المستدرك على الصحيحيناو از تبار عرَن، اهل كوفه و از رجال 

، نظر حاكم نيشابورى را پذيرفته تلخيص المستدركذهبى نيز در . كرده و صحت احاديث او را مورد تأييد قرار داده است

 43. ...است

 .اند، اما اين اعتقاد آنان، پذيرفتنى نيست برخى به دليل شيعه بودنش بر او خرده گرفته

 حبان بن على.  7

 :اند چنين اظهار نظر كرده 171علماى رجالى درباره حبان بن على، متوفاى 

 .حبان از رجال ابن ماجه بود

 .گو بودند  حبان بن على و مندل بن على بسيار راست: دگوي يحيى بن معين مى: نويسد ابن خراش مى

 :بن وائل بن حجر چنين نقل كرده بن عبدالجبار ابوبكر بن ابوخيثمه، از سليمان بن ابوشيخ، از حجر

                                                                                                                                                                                     
 .135/  3: تاريخ بغداد.   39

 .448/  16: سير أعالم النبالء.   40

 .74ـ  73/  12: تاريخ بغداد.   41

 .211و  151و  138/  3، 507، 13/  1: تلخيص المستدركو  المستدرك على الصحيحين.   42

 .211/  3: همان.   43
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 .ام  فقيهى بهتر از حبان بن على در كوفه نديده

 .»تر است حديث حبان از حديث مندل صحيح«كند كه   عبداهللا بن احمد از پدرش نقل مى

 .وى، فردى صالح و متدين بود: گويد خطيب مى

 .گو بود او بسيار راست: گويد عجلى مى

 .ذكر كرده است الثقاتابن حبان او را در كتاب 

احاديث او متروك : گويم اما من مى«: گويد اند مى ذهبى پس از ذكر سخنان علمايى كه او را ضعيف دانسته

 44.»نگشت

 كلبى.  8

 هجرى چيست؟ 146ديدگاه علما درباره كلبى، يعنى محمد بن سائب، متوفاى 

 .اند، اما وى از رجال ابوداوود، ترمذى و ابن ماجه است هر چند برخى درباره كلبى به انتقاد، سخن گفته

هاى او را در زمينه  اند و ديدگاه كند كه مردم مورد اعتماد، احاديث او را نقل كرده  ىابن حجر از ابن عدى نقل م

 .اند تفسير پذيرفته

آيد كه اعتراضات عليه او، مختص احاديثى است كه در غير  از مجموع سخنان علماى اهل سنّت چنين برمى

پيشوايان بزرگى چون سفيان ثورى، سفيان بن كند، اما احاديث تفسيرى او مورد پذيرش قرار گرفته و   تفسير نقل مى

 45.اند عيينه، عبداهللا بن مبارك، ابن جريج، شعبه، محمد بن اسحاق و ديگران به نقل روايات او پرداخته

خورند كه بنابر تصريح شرح  بن حجاج به چشم مى چون شعبة ها، علمايى هم شايان ذكر است كه در ميان آن

 .اند  نويسان، تنها از افراد ثقه و مورد اعتماد روايت كرده حال

 

 ابوصالح.  9

 :گويند علماى رجال شناس درباره ابوصالح چنين مى

گانه اهل سنّت   بع روايى ششاز راويان و رجال چهار كتاب از منا عليه السالمفهرو باذام غالم اُم هانى دختر ابوطالب 

 .دانستند بوده كه بسيارى از پيشوايان، او را ثقه و مورد اطمينان مى

 :از يحيى قّطان درباره ابوصالح چنين نقل شده است

 .ابوصالح غالم اُم هانى را ترك كند] روايات[در ميان علماى هم كيش خود، هيچ كس را نديدم كه 

البته در اين ميان برخى ديگر از علماى . كند اد به احاديث ابوصالح، كفايت مىهمين مقدار براى احتجاج و استن

 .اند رجال، او را به تدليس مّتهم كرده

                                                           
 .449/  1: ميزان االعتدال، 255/  8: تاريخ بغداد، 339/  5: تهذيب الكمال.   44

 .149/  2: طبقات المفسرين، 159/  9: تهذيب التهذيب، 246/  25: تهذيب الكمال.   45
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كه به دليل اختصار آن را به جاى ... توان صحت ديگر سندها را نيز مورد تأييد قرار داد  آرى، به همين ترتيب مى

ت صحت سندى كه ابن جوزى اعتبار آن را زير سؤال برده، اكتفا كنيم و به آن چه ذكر شد و اثبا خود موكول مى

 .توفيق همه از خداوند است. كنيم مى
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 بخش دوم
 

 داللت حديث نزول سوره دهر
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 :گويد  مى عليه السالمدرباره نزول سوره دهر و داللت آن بر امامت امير مؤمنان على  قدس سرّهعالّمه حّلى 

پيشى نگرفته و پس از آن حضرت  عليه السالمضايل بسيارى داللت دارد كه هيچ كس در آن بر على اين سوره بر ف

نيز هيچ كس از اين فضايل برخوردار نخواهد شد، از همين رو او از ديگران برتر است و همين برترى، امامت او را به 

 .رساند اثبات مى

 :گويد ابن تيميه در پاسخ عالّمه مى

فاق نظر حديث شناسان، كه پيشروان و داوران اين امر هستند، دروغ و جعلى است، و سخن آنان اين حديث به اّت

كنند روايت  ها مراجعه مى هايى كه در نقل به آن به همين دليل اين حديث در كتاب ؛در اين باب براى ما مالك است

نيز كه گاهى در روايت احاديث ضعيف،  نشده است، نه در صحاح، نه در مسانيد، نه در جوامع و نه در سنن، مؤلفان

 . ...اند كردند، اين حديث را در باب فضايل، روايت نكرده مسامحه مى

ازدواج  عليها السالمدر مدينه با فاطمه  عليه السالم  على: داليل كذب اين حديث فراوان است، از جمله روايت شده

 46.اند كه اين سوره مدنى است ه و هيچ كدام نگفتهو سوره دهر به اّتفاق اهل تفسير و نقل، مّكى بود... كرد

چنين مسأله اصلى، اشكال اول  تر اشاره كرديم كه اصل در دو اشكال پيشين، ابن تيميه است و هم  ما پيش

ل براى ادعاى دروغ بودن اين ترين دلي است، زيرا همان گونه كه در اين سخنان، اشاره شد، مكى بودن سوره مهم

 . ...حديث است

 آيا سوره دهر مكى است؟

به اّتفاق نظر اهل تفسير و نقل، سوره دهر مكّى است و هيچ كس نگفته كه اين سوره «: گويد ابن تيميه مى

 .»مدنى است

 :آمده است تفسير بغوىاما جالب است كه در 

 47.»اين سوره مدنى است و سى و يك آيه دارد«

 .اند كه همه اين سوره، مدنى است مجاهد و قتاده گفته«: چون آلوسى آمده است چنين در تفاسير ديگرى هم هم

كه  48)وال ُتطع مْنهم آثما أَو كَُفورا(اين سوره مدنى است جز يك آيه از آن : اند حسن، عكرمه و كلبى گفته

 .مّكى است

                                                           
 .، چاپ جديد179ـ  177/  7: منهاج السنة.   46

 .495/  5: معالم التنزيل.   47
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 50.»به بعد، مكى است 49)...فَاصبِرْ لحكْمِ ربك(اين سوره مدنى است، اما از آيه : اند برخى ديگر گفته

مفسران ) اكثريت(مدنى بودن سوره دهر سخن جمهور : گويد فراتر اين كه همان طور كه امام قاضى شوكانى مى

 52.خود، اين اعتقاد را به جمهور مفسران، نسبت داده است تفسيرو قرطبى نيز در  51است

ان، او نيز مدنى بودن اين سوره را باور اكثريت مفسر: نويسد چنين آلوسى با نقل ديدگاه امام ابن عادل، مى هم

 .دانسته است

 53.»شيعه نيز بر اين اعتقاد است«: گويد وى مى

هيچ كس نگفته كه اين «و » به اّتفاق اهل تفسير و نقل سوره دهر مكّى است«: توان گفت به راستى چگونه مى

 !؟»سوره مدنى است

 ند اينگوي ايرادى ندارد كه به مقام بغوى در ميان مفسرانى كه مى

كند كه بغوى، هيچ  ، بر تفسير او تكيه كرده و تصريح مىمنهاج السنهسوره مدنى است، اشاره كنيم، زيرا ابن تيميه در 

 كدام از احاديث جعلى را

 54.ها پرداخته، ذكر نكرده است ـ البته به زعم خودش ـ كه ثعلبى به نقل آن

ها براى رد حديث نزول دهر  ن كه سوره دهر مدنى است نه مّكى و به اين ترتيب، دليل اصلى آنكوتاه سخن اي

 .شود  ساقط مى

 سند حديث نزول سوره دهر و ديدگاه ابن حجر عسقالنى

، براى بار دوم به سخنان مطرح شده درباره سند تخريج الكشافاينك با نگاهى به سخن ابن حجر عسقالنى در 

 .گرديم اين حديث برمى

 :گويد حافظ ابن حجر عسقالنى مى

چنين از طريق  و هم ؛ثعلبى اين حديث را از طريق قاسم بن بهرام، از ليث بن ابوسليم، از مجاهد، از ابن عباس«

 .»عباس، نقل كرده است كلبى، از ابوصالح، از ابن

ثعلبى در تفسير خود . ستهمان گونه كه گذشت ثعلبى اين حديث را به سندهاى مختلف در تفسيرش آورده ا

 :نگارد  چنين مى

                                                                                                                                                                                     
 .24آيه : سوره دهر.   48
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داستان آن را شيخ ابومحمد . نازل شد السالم عليهم حسين طالب، فاطمه، حسن و اين سوره درباره على بن ابى«

 حسن بن

ابوحامد : به صورت قرائت ـ براى ما روايت كرد و گفت 387بن محمد بن على شيبانى عدل ـ در ماه صفر سال  احمد

 حمد بناحمد بن م

، از احمد 258در سال  55حسن بن شرقى، از ابومحمد عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب خوارزمى ـ پسر عمر بن احنف ـ

بن عباده كه درباره اين حديث از او پرسيد،  ـ در جواب روح 56محبوب بن حميد قصرى: بن حماد مروزى نقل كرد كه

 . ...عباس براى ما روايت كرد كه قاسم بن بهرام، از ليث، از مجاهد، از ابن: گفت

چنين عبداهللا بن حامد، از ابومحمد احمد بن عبداهللا مزنى، از ابوالحسن محمد بن احمد بن سهيل، از على بن  هم

 مهران باهلى ـ در

ود عبدالرحمان بن فهر بن هالل براى ما روايت كرد كه قاسم بن يحيى غنوى، از محمد بن سائب، از بصره ـ از ابومسع

 . ...ابوصالح، از ابن عباس براى من نقل كرد كه

بن واقد مزنى، از قاسم بن مهران، از ليث، از  محمد بن زكرياى بصرى، از شعيب: گويد ابوالحسن بن مهران مى

 57.»...راى من روايت كرد كهمجاهد از ابن عباس ب

عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب «: گفتنى است كه حافظ ابوموسى مدينى اين حديث را با دو سند از قول

 .نقل كرده است» ...خوارزمى، با سند مذكور از قاسم، از ليث، از مجاهد، از ابن عباس

 58.روايت كرده است... ثير نيز آن را از ابوموسىحافظ ابن ا

حافظ سبط ابن جوزى نيز از طريق حافظ بغوى، اين حديث را از ثعلبى، از عبداهللا بن حامد، با سند پيشين از ابن 

 59.عباس روايت كرده است

 عسقالنى بررسى و نقد ديدگاه ابن حجر

اين «: كند گويد، اما از حكيم ترمذى اين گونه نقل مى حافظ ابن حجر عسقالنى عليه اين سندها چيزى نمى

 .»...كنند ها آن را انكار مى حديث از جمله احاديثى است كه قلب

قلب  شود در اين سخن دليل علمى شايان توجهى وجود ندارد، اما در مورد اين كه همان طور كه مالحظه مى

 !چه كار كنيم با قلبى كه خداوند بر آن مهر زده است؟: كند بايد گفت انسان، اين حديث را انكار مى
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 خواهيم از مسير بحث خارج شده و به يادآورى البته ما نمى

عتبر اى كه با كنار زدن معيارهاى م به گونه ؛اند مواردى بپردازيم كه علماى اهل سنّت از پاسخ صحيح بدان عاجز مانده

اند كه البته دليلى بسيار  دست به دامن مسأله انكار قلب شده عليهم السالمعلمى در رد فضايل اميرالمؤمنين و اهل بيت 

 !!مقبول است

 نگاهى كوتاه به شرح حال حكيم ترمذى

 هاى او چقدر ارزش دارند؟ اينك ببينيم حكيم ترمذى كيست؟ و آرا و قضاوت

ابونعيم . او محدثى صوفى است. ى بن حسن، معروف به حكيم ترمذى استحكيم ترمذى همان محمد بن عل

هاى مربوط به شرح حال صوفيه   چنين ديگر مؤّلفان در كتاب و هم طبقات الصوفيه، سلمى در حلية األولياءاصفهانى در 

 .ه كفر او شهادت دادنداو را از شهر بيرون كردند و ب» ترمذ«اند كه عالمان شهر  آنان گفته. اند  اسم او را ذكر كرده

 :گويد از او اين گونه ياد كرده و مى لسان الميزانرو حافظ ابن حجر عسقالنى در  از اين

نام او » الملحة في الرد على أبي طلحة«در بخشى با عنوان  تاريخ حلبقاضى كمال الدين بن عديم صاحب كتاب 

 :را آورده و درباره او چنين گفته است

 يث نبود و هيچ روايتى را نقل نكردهحكيم ترمذى اهل حد«

هاى صوفيه و ادعاى  بهره بود، بلكه تنها بر اساس اشارات و روش وى از هر گونه مهارت در علوم و فنون بى. است

كشف حقايق و امور پيچيده سخن رانده است، تا آن جا كه از قاعده فقها بيرون رفته و به جهت آن مستحق طعن و 

هاى مورد قبول، خارج  اى كه پيشوايان فقها و صوفيه بر او خرده گرفته، او را از دايره روش گونهبه  ؛تحقير گشته است

هاى  او چيزهايى را وارد شريعت نمود كه بدين سبب از جماعت مسلمانان فاصله گرفت، كتاب: اند دانسته و گفته

كرد كه نه كسى روايت كرده و نه كسى شنيده ها را ماالمال از اخبارى  افتضاح خود را از احاديث جعلى پر نمود و آن

هايش تمام امور شرعى را كه معنايشان را درك نكرده، با داليلى بسيار ضعيف و سست توجيه كرده  وى در كتاب. است

 .»است

 :گويد ابن حجر در ادامه مى

ن نقل سخنان ائمه اگر سخن او متضم. به نظر من به جانم سوگند كه ابن عديم در اين باره مبالغه كرده است«

 60.»كردم هاى او را ذكر نمى بود، ديدگاه  پيرامون انتقاد از ترمذى نمى

چرا كه حكيم ترمذى، درباره اين حديث شريف بر اساس  ؛آرى، مشكل ما نيز دقيقاً همين است كه ذكر شد

 اشارات صوفيه و ادعاى

ها را انكار  ها آن سخن گفته و ادعا كرده كه اين حديث از احاديثى است كه قلبكشف حقايق و امور پيچيده 

 !!كنند مى
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 حديث نزول سوره دهر و ديدگاه ابن جوزى

 :گويد ابن حجر عسقالنى در ادامه مى

در جعلى بودن اين حديث شك : گويد سپس مى... روايت كرده است الموضوعاتابن جوزى اين حديث را در «

 .»نداريم

 ررسى و نقد ديدگاه ابن جوزىب

 :كند اين حديث را چنين نقل مى الموضوعاتابن جوزى در 

محمد بن ناصر، از ابوعبداهللا محمد بن ابى نصر حميدى، از ابوعلى حسن ابن عبدالرحمان بيع، از ابوقاسم عبيداهللا 

بن حبيب، از ابوعبداهللا سمرقندى، از  هذيل بن محمد سقطى، از عثمان بن احمد دّقاق، از عبداهللا بن ثابت، از پدرش، از

 . ...بيمار شدند عليهما السالمحسن و حسين : محمد بن كثير كوفى، از اصبغ بن نباته براى ما نقل كرد

 :گويد آن گاه ابن جوزى پس از نقل اين حديث مى

ان از آن دور و منزّه گرچه جز اشعارى ضعيف و اقداماتى كه آن سرور ؛در جعلى بودن اين حديث شك نداريم«

 .هستند، دليلى در دسترس نداشته باشيم

 .»اصبغ بن نباته هيچ ارزشى ندارد«: گويد چرا كه يحيى بن معين درباره اصبغ مى

ما حديث محمد بن كثير را آتش زديم، ابوعبداهللا «: گويد چنين احمد بن حنبل درباره دو راوى ديگر مى هم

 61.»سمرقندى نيز قابل اعتماد نيست

 :گويد اما حافظ ابوعبداهللا گنجى اين حديث را با واسطه از حافظ حميدى به همين شكل روايت كرده و مى

ابوطالب عبداللطيف بن محمد قبيطى بغدادى، از ابوالفتح محمد بن عبدالباقى بن سليمان، از حافظ محمد بن «

 .»...حسن بن عبدالرحمان معروف به شافعى در مكه، اين حديث را براى ما نقل كردنصر حميدى، از ابوعلى  ابى

 :گويد  حافظ گنجى سپس مى

خود، به همين شكل روايت كرده است و ما فقط از اين  فوايدحافظ ابوعبداهللا حميدى اين حديث را در كتاب «

آن را روايت كرده و ابن جرير طبرى آن را  عليها السالممناقب فاطمه حاكم ابوعبداهللا نيز در . ايم طريق آن را روايت كرده

 تر از  به صورت طوالنى »هل اتى«شأن نزول در 

 62.»اين، روايت كرده، اما من هنگام نوشتن اين كتاب، نسخه او را در اختيار نداشتم

 بررسى راويان اين سند

چه گذشت، راويانِ حديث در سند مذكور، حافظان و محدثان بزرگ هستند و عبداهللا حميدى در زمره  بنابر آن

 .اينك نگاهى كوتاه به شرح حال عبداهللا حميدى داريم. ها قرار دارد مشهورترين آن

 نگاهى به شرح حال عبداهللا حميدى
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روند، شرح حال   مهم به شمار مىهاى بزرگ و حوادث  هايى كه مرجع شناخت شخصيت در بسيارى از كتاب

 63.نيكو و مفصلى از عبداهللا حميدى ثبت شده است

ها بر او ُخرده نگرفته و حتى با  هاى ديگر اهل سنّت نيز شرح حال او ذكر شده است، اما هيچ يك از آن در كتاب

 . ...اند اشاره هم علم، ثقه بودن و پرهيزكارى او را زير سؤال نبرده

 :كنيم اكتفا مى سير اعالم النبالءاى از شرح حال او در   اينك به ذكر خالصه

امام و پيشوا، عالم به سنّت نبوى، فردى دقيق، حافظ و شيخ محدثان ابوعبداهللا بن ابى نصره اندلسى، در : حميدى

مانده در ميان حديث دانان بود،  او از نظر علم و عمل و اعتقاد و اطاعت كردن، از جمله افراد باقى. بغداد سكنى گزيد

 .رحمت خداوند بر او باد

 :گويد ابونصر ابن ماكوال درباره او مى

كسى را در پاكى و عفّت و پرهيزكارى و پرداختن به علم همانند دوستمان ابوعبداهللا حميدى نديدم، همو كه 

 .را تأليف كرد ريخ اندلستاكتاب 

 :گويد يحيى بن ابراهيم سلماسى در مورد حميدى مى

چون حميدى نديدم، او  در فضل و بزرگى و فراوانى علم و تالش براى گسترش علم، كسى را هم: گفت پدرم مى

م تحقيق و اصول دانان ديگر، در عل وى همانند حديث. باتقوا، پرهيزكار و پيشواى علم حديث، علل و راويان حديث بود

 .  ...نهاد متبحر بود و در عين حال از دايره كتاب و سنّت، پايش را فراتر نمى

 .از ابوعامر عبدرى درباره حميدى پرسيدم: گويد اسلفى مى

 چون شود و درباره هم هرگز كسى همانند او يافت نمى: او گفت

او علماى . حديث و ادب را در خود جمع كرده بود كسى جايى براى پرسش وجود ندارد، وى حافظ حديث بود، علوم فقه،

 64.هجرى وفات يافت 458وى در سال . اندلس را درك كرده بود

 بررسى و نقد ديدگاه ابن جوزى

 :نماييم اكنون ديدگاه ابن جوزى را از جهات زير بررسى مى

دروغ بودن حديث ياد شده، اشتمال آن بر برخى اشعار و افعال است، تنها دليل ابن جوزى براى نخست آن كه 

 .زيرا فقط بايد به اصل حديث و شأن نزول سوره مباركه دهر، استدالل و استناد نمود ؛اما اين دليل پذيرفتنى نيست

اين اين اشعار و افعال فقط در متن حديث مورد استناد او آمده است و در تمامى متون مختلف دوم آن كه 

 .بنابراين به كار گرفتن آن براى تكذيب حديث مذكور، از پايه باطل است. حديث، وجود ندارد
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نقلِ تنها يكى از متون و سندهاى يك حديث مشخّص و تشكيك در اصل حديث به دليل سوم آن كه 

زى فراوان ديده جو مخدوش دانستن يكى از سندهاى آن، در شأن علماى منصف و باتقوا نيست، اما اين روش از ابن

 !شده است

اند، آنان بسيارى از  سر باز زده الموضوعاتدانشمندان محّقق از قبول نظرات ابن جوزى در كتاب چهارم آن كه 

جوزى  در اين باب نبايد به ابن: اند اند تا جايى كه گفته  نظرات او را مورد نقد قرار داده و به وى نسبت خطا داده

 .اطمينان كرد

 در بوته نقد الموضوعاتتاب ابن جوزى و ك

 :اى كنيم او، اشاره الموضوعاتاكنون شايسته است كه به ديدگاه علما پيرامون ابن جوزى و كتاب 

 :اند ابن اثير، ابن وردى و دياربكرى، در شرح حال ابن جوزى چنين گفته

 65.كرد به ويژه از عالمانى كه مخالف شيوه او بودند او از مردم، بسيار بدگويى مى

 :گويد ذهبى درباره او مى

از . خورده بود و ريشش ريخته بود 66ابن جوزى صمغِ بالدر: دست نوشت موقانى را خواندم كه نوشته بود«

 در تأليفاتش بسيار. كرد او ريشش را با رنگ سياه، خضاب مى. رو ريش او بسيار كوتاه بود همين

 .برد  رساند ولى در مطالبى كه نوشته بود دقت الزم را به كار نمى او كتابى را به پايان مى. اشتباه وجود دارد

آرى، تأليفاتش داراى اغالط فراوانى بود، وى با عجله به نوشتن كتابى خاص : گويد ذهبى پس از اين نقل مى

ها  وى بيشتر علم خود را از نوشتن كتاب. شد  كرد، اما بر اثر همين عجله دست به كار تأليف كتابى ديگر مى  اقدام مى

 67.»ا دانشمندان واقعى به طور شايسته ارتباط نداشته استها ب هايى فرا گرفته بود كه در تأليف آن و رساله

 :اند جالل الدين سيوطى و داوودى در شرح حال او چنين گفته

به  ناميم، بلكه حافظ ناميدن او ما ابن جوزى را به اعتبار مهارت وى، حافظ نمى: گويد  مى التاريخ الكبيرذهبى در 

 68.آورى احاديث است اعتبار فراوانى اطالعات و جمع

 :گويد  در ادامه، سخن ابن حجرِ عسقالنى را ذكر خواهيم كرد كه مى

اى  ، به گونه)دهد كار بيهوده انجام مى(كند  چون كسى است كه در سياهى شب هيزم جمع مى  ابن جوزى هم«

 .»دهد كند، مورد بررسى قرار نمى ه آن چه را نقل مىك

نووى، ابن صالح، ابن جماعه، زين عراقى، ابن كثير، ابن حجر، سخاوى، سيوطى : چون علماى بزرگ حديث، هم

 .اند او را مورد انتقاد قرار دادهالموضوعات كتاب ... و
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 :گويد ابن كثير در اين باره مى

را تأليف كرده كه روايات جعلى فراوانى در آن ذكر شده است، اما احاديث غير شيخ ابوالفرج ابن جوزى كتابى «

جعلى را نيز در آن آورده و آن چه را كه الزم بوده بيان كند، نياورده است، به همين دليل در اين كار اشتباه نموده و به 

 69.»راه درست نرفته است

و  الموضوعاتكه ابن جوزى آن را در  70»عليه السالم سد األبواب إالّ باب على«ديث ابن حجر پس از اثبات صحت ح

 .»وى در اين زمينه، خطاى زشتى مرتكب شده است«: گويد  در شمار احاديث جعلى آورده، مى

 .»و برتر از هر صاحب علمى، عالمى است« 71؛)لِّ ذي علْم عليموفَوقَ ُك(زيرا «: گويد او در ادامه مى

 كند كه در چنين مواردى به بطالن از طرفى، تقوا ايجاب مى

كه چه بسا در آينده ديگران مطلبى را درباره اين  ؛حديث حكم نكنيم، بلكه بايد درباره آن توقّف كرد و نبايد نظر داد

 72.»ك كنند كه براى او آشكار نشده استروايت در

 :گويد وى مى. اظهار نظر كرده است الموضوعاتسخاوى نيز درباره كتاب 

بخارى و مسلم، نقل شده، در كتاب صحيح ابن جوزى حّتى احاديث حسن و صحيحى را كه در يكى از دو «

 .ها را جعلى دانسته است تا چه رسد به احاديث كتب ديگر و آن خود ذكر كرده الموضوعات

زيرا وى احاديثى را جعلى  ؛اين گونه گشاده دستى در تعيين احاديث جعلى، غير قابل قبول و بسيار زيانبار است

 .آيند دانسته كه نه تنها جعلى نيستند، بلكه از احاديث صحيح به شمار مى

وى حسن ظن به ابن جوزى راه او را در پيش گيرند و در اين باره در كتب ممكن است برخى آگاهان نيز از ر

چرا  ؛اند  جوزى را مورد انتقاد قرار داده رو علما به طور اجمال، كليت كار ابن از همين. بررسى نكنند جو و و ديگر جست

قل اين روايت، يك راوى كه وى در بررسى احاديث، در بيشتر موارد، به يكى از سندهايى تكيه كرده كه در طريق ن

 متّهم به دروغ دارد، اما وى از سندهاى ديگر آن حديث، غافل

 73.»مانده است

اعتبارى آراء ابن جوزى عدول كنيم، انكار صحت  كه ما از موضع خود در قبال بى  بر فرض اينپنجم آن كه 

بر اين حديث گرفته، مخالف ديدگاه او در  الموضوعاتزيرا ايرادى كه او در  ؛توانيم قبول كنيم اين حديث را از او نمى

 74.چرا كه در آن كتاب اين حديث را نقل كرده و آن را مورد نقد قرار نداده است ؛است تبصرهكتاب 
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بن نباته وجود ندارد مگر شيعه بودن  ى و اصبغهيچ دليلى براى انتقاد از محمد بن كثير كوفششم آن كه 

ها، اما همان گونه كه در جايش ثابت شده است، تشيع و رافضى بودن از نظر علماى اهل سنّت، مشكلى ايجاد نمى  آن

 75.كند و به اين امر حافظ ابن حجر عسقالنى تصريح كرده است

 غ بن نباتهنگاهى به شرح حال اصب

اند،  چون صحابه عادل بوده از ديدگاه اهل سنّت، تابعين نيز هم. اصبغ بن نباته از مشهورترين تابعين بوده است

 حديثى كه خودشان آن ؛كنند عمل مى صلى اهللا عليه وآلهچرا كه آنان به اين حديث رسول خدا 

 :در آن حديث آمده است. اند  را نقل كرده

 ؛اّلذين يلونهمخير القرون قرني ثم 

 .آيد بهترين عصرها، عصر اصحاب من است، سپس عصرى كه پس از آن مى

 :نويسد  در نوع چهاردهم آن علم چنين مى معرفة علوم الحديثحاكم نيشابورى در كتاب 

چرا كه تابعين به ترتيب طبقه . شناخت تابعين است و اين نوع بر علوم فراوانى مشتمل است: نوع چهاردهم«

چنين بين تابعين  شود و هم اند و هر گاه انسان از اين علم غافل باشد بين صحابه و تابعين تفاوتى قائل نمى هبندى شد

 :فرمايد مى عزوجلخداوند . شود و تابعينِ تابعين نيز تفاوت قائل نمى

إِحسان رضي اهللاُ عْنهم ورُضوا والساِبُقونَ االَْوُلونَ منَ الْمهاجِرينَ واالَْْنصارِ والَّذينَ اتَّبعوهم ِب(
ظيماْلع زالَْفو كا ذلددينَ فيها أَبخال ا االَْْنهارَتهري َتحنّات َتجج مَله دأَعو ْنه76).ع 

ـ كسانى هستند كه با  بهپس از صحا پس بهترين مردم ـ... اند  آنان را يادآور شده صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا 

 كه وحى و نزول قرآن را  سخن گفته باشند و دين و سنّت را از آنان ـصلى اهللا عليه وآله اصحاب رسول خدا 

 77.»...ـ بياموزد اند ديده

رخى از بزرگان اند و ب وانگهى اصبغ بن نباته از رجال ابن ماجه است، گروهى از بزرگان از او روايت كرده

 .اند او را تأييد نموده 78چون عجلى هم

گردد كه او   اند، اما همه انتقادات آنان عليه وى به اين مطلب برمى البته بسيارى نيز اعتبار او را زير سؤال برده

 .بوده و فضايل آن حضرت را روايت كرده است عليه السالمشيعه على 

رو به  بود، از همين عليهما السالمطالب  اصبغ بن نباته، دلباخته مهر على بن ابى«: گويد ابن حبان مىبراى مثال 

 .79»نقل روايات ياوه پرداخت و به همين دليل مستحق شد كه احاديث او ترك شود
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روايت  عليه السالمكسى، مطالبى را كه درباره على  زيرا ؛آوريم  در اين جا حديثى از او نمى«: گويد ابن عدى نيز مى

 80.»پذيرد است، از او نمى كرده

 .اند روشن شد كه علماى اهل سنّت به چه دليلى احاديث او را ترك گفته

 :گويد او مى! مده، بينديشدر گفتار ابن عدى كه پس از عبارت اخير وى آ! گر حقايق اينك پژوهش

بلكه ايراد از  ؛هنگامى كه يك راوى مورد اطمينان و ثقه از اصبغ روايت كند، به نظر من آن روايت عيبى ندارد«

 .»ها، ضعيف باشند سوى راويان احاديث اوست، زيرا ممكن است آن

آنان اين است كه حديث فردى كند، زيرا قصد   اين سخنان، تشويش و نگرانى ابن عدى و امثال او را آشكار مى

 .رد كنند(!) را بدون دليل و تنها به خاطر شيعه بودنش

 نگاهى به شرح حال محمد بن كثير

بن حنبل درباره او  احمد. او نيز شرايطى همانند اصبغ دارد. است راوى ديگر اين حديث محمد بن كثير كوفى

 (!)»ما احاديث او را سوزانديم«: گويد مى

ن، همو كه ابن جوزى كالم او را درباره زير سؤال بردن اصبغ، نقل كرده درباره محمد بن كثير يحيى بن معي

 :گويد مى

 81.»اى بود كه ايرادى در او وجود نداشت ومن روايات او را از زبان خودش شنيدم او شيعه«

محمد بن كثير فرد مورد اطمينانى بوده است، اما ـ طبق اظهارات علماى اهل سنّت ـ شيعه بودنش اين  بنابراين،

 !كند كه حديث او را بسوزاند مسأله را براى احمد، توجيه پذير مى

 چرا كه او از اعمش، از عدى بن ثابت، از زر، از عبداهللا!! بله راهى جز متروك واقع شدن احاديث او وجود نداشت

 :فرمودصلى اهللا عليه وآله اين گونه روايت كرده است كه رسول خدا عليه السالم  بن مسعود، از على

 82؛من لم يقل علي خير الناس فقد كفر

 .هر كس نگويد كه على بهترين مردم است، به راستى كه كفر ورزيده است

 ن تيميهحديث نزول سوره دهر و لجاجتى ديگر از اب

زيرا اين سوره همان  ؛اند جز لجاجت در برابر پذيرش حق نيست  روشن شد كه آن چه عالمان اهل سنّت گفته

از سوى ديگر ـ حّتى با فرض پذيرش اشكال وارد شده به اشعار موجود در اين . گونه كه گذشت، مدنى است و نه مّكى

 . ...ها آمده است،  است، نه اشعارى كه در يكى از نقلاساس استدالل ما بر محور خود حديث : روايت ـ بايد گفت
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رو ناگزير به  از اين. دانست كه آن چه ذكر كرده براى رد كردن اين حديث كافى نيست گويى ابن تيميه مى

را تكذيب كرده تا دليلى بر كذب اصل  عليهم السالمگويى شده و وجود زنى به نام فضّه به عنوان خادمه اهل بيت  دروغ

 !باشد حديث

خدمتكارى به اسم فضّه نداشتند، بلكه هيچ يك از نزديكان رسول اكرم  عليهما السالمعلى و فاطمه «: گويد او مى

شناسيم و هيچ يك از اهل علمى كه ريز و  در مدينه كنيزى به نام فضّه نمى. چنين خدمتكارى نداشتند صلى اهللا عليه وآله

» عقب ابن«اين فضّه به . اند ند، از وجود خدمتكارى به نام فضّه سخن نگفتها درشت احوال اهالى مدينه را بيان كرده

او معلّم حسن و حسين بود و به او سيبى داده شده كه در آن علم حوادث آينده وجود : اند ماند كه درباره او گفته مى

 83.»...ين گونه استو داستان فضّه نيز ا... ها كه تنها نزد نادانان رواج دارد داشت و از اين گونه دروغ

 پاسخ به ابن تيميه

چرا كه . اما بايد گفت كه خود او دروغگوست... شرمانه ابن تيميه بر دروغ بودن حديث نگاه كنيد  به اصرار بى

 علما درباره فضّه سخن

 :گويد  ديگرى دارند، حافظ ابن اثير درباره او مى

اى   بود ابوموسى بر اساس نوشته صلى اهللا عليه وآله دختر رسول اكرم عليها السالميه، كنيز حضرت فاطمه زهرا فضّه نوب«

 .»آن را براى ما روايت كرده است

 84.عباس روايت كرده است  وى در ادامه، حديث نزول سوره دهر را با اسناد خود از ابن

 :نويسد ظ ابن حجر عسقالنى درباره فضّه چنين مىحاف

از طريق » هل أتى«و ثعلبى در تفسير سوره  الذيلبود، ابوموسى در  عليها السالمفضّه نوبيه، كنيز فاطمه زهرا «

 .»...اند كه عبداهللا بن عبدالوهاب خوارزمى پسر عموى احنف آورده

از طريق خود، با سندى از  المستغيثينابن بشكوال در كتاب خويش و  فوائدابن صخر در «: گويد وى در ادامه مى

روايت كرده عليه السالم   ، از پدرش، از علىعليهم السالمطريق حسين بن عالء، از جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على 

عليها   استخدام كرد، فاطمه كنيزى را به نام فضّه نوبيهعليها السالم براى دخترش فاطمه  صلى اهللا عليه وآلهاست كه رسول خدا 

 صلى اهللا عليه وآلهكرد و رسول خدا  كارها را با او تقسيم مىالسالم 

 85.»...خواند دعايى را به فضّه ياد داده بود كه پيوسته آن را مى

اند و از ترس رسوايى در  اد خود را پى نگرفتهگويى راه است  با اين حال، گويا برخى از پيروان ابن تيميه، در گزافه

 (!!)كنند همه موارد از او پيروى نمى

 ابن روزبهان و لجاجتى ديگر
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او همان كسى است كه به نقد كتاب . ابن روزبهان خنجى نيز درباره حديث نزول سوره دهر لجاجت نموده است

 :گويد  وى مى. عالّمه حلّى پرداخته است نهج الحق

اند، اما اين روايت را بسيارى از محدثان و   سران درباره شأن نزول سوره دهر، چيزهايى را بيان كردهبرخى از مف«

اش را  آيا جايز است كه انسان تا اين حد در صدقه دادن مبالغه كند و خود و خانواده: اند اند و گفته مفسران انكار كرده

 ؟گرسنگى بدهد تا جايى كه به آستانه هالك شدن برسند

 :فرمايد در صورتى كه خداوند تعالى مى

)فْوُقونَ ُقلِ اْلعْنفما ذا ي َئُلوَنكسي86؛)و 

 .از ما زاد نيازمندى خود: پرسند چه چيز انفاق كنند؟ بگو و از تو مى

 .عفو آن است كه بيش از خرج و مخارج خانواده باشد

 :فرمايد نيز مى صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا 

 ؛خير الصدقة ما يكون صفواً عفواً

 87.»بهترين صدقه آن است كه برگزيده و مازاد بر نياز باشد

 تحليل كالم ابن روزبهان

بلكه تنها از زاويه  ؛جعلى بودن حديث نيستدهد كه ابن روزبهان مدعى مكّى بودن سوره يا  اين مسأله نشان مى

اگر مجالى براى گفتن چنين سخنى در مقابله با استدالل شيعه اماميه . كند مذكور، در مورد اين حديث، تشكيك مى

 (!!)كردند شك معاصران و متأخرين كه كارى جز نشخوار و تكرار ندارند، آن را بيان مى بود، بى

ابل دفاع، نقض و رد است و براى پاسخ دادن به آن، آن چه را كه در قسمت فوايد البته اين تشكيك به راحتى، ق

 .بيان كرديم، كافى است
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بن مسعود فراء بغوى، دارالفكر،   ابومحمد حسين: سير والتأويلمعالم التنزيل فى التف= تفسير بغوى  .15

 .1405 سال

 .1388 امام ثعلبى، نشر مصطفى بابى حلبى، مصر، سال :الكشف والبيان= تفسير ثعلبى  .16
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شهاب الدين سيد محمود آلوسى، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ چهارم، سال  :تفسير روح المعانى .17

1405. 

بن جرير طبرى، دارالمعرفه،  محمد: جامع البيان في تفسير القرآن معروف به تفسير طبرى .18

 .1412بيروت، سال 

بن محمود نسفى، چاپ شده در حاشيه تفسير  بن احمد  امام عبداهللا: مدارك التنزيل= تفسير نسفى  .19

 .الخازن

ين نيشابورى، چاپ شده در حاشيه نظام الد :غرائب القرآن ورغائب الفرقان= تفسير نيشابورى  .20

 .تفسير طبرى

شمس الدين ابى عبداهللا محمد بن احمد ذهبى، دار المعرفه، : تلخيص المستدرك على الصحيحين .21

 .بيروت، لبنان

احمد بن على بن حجر عسقالنى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال : تهذيب التهذيب .22

1415. 

جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنان،  :ال في أسماء الرجالتهذيب الكم .23

 .1415 چاپ پنجم، سال

 ج

محمد بن احمد انصارى قرطبى، دار احياء التراث عربى،  ):تفسير قُرْطُبى(الجامع ألحكام القرآن  .24

 .افست از چاپ دوم

 .1422الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال ابن ابى حاتم رازى، دار : الجرح والتعديل .25

آيت اهللا سيد على حسينى ميالنى، انتشارات الحقايق، قم، : جواهر الكالم في معرفة اإلمامة واإلمام .26

 .1389چاپ يكم سال 

 

 س

ن، چاپ شمس الدين ابى عبداهللا محمد بن احمد ذهبى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنا: سير اعالم النبالء .27

 .1413  نهم، سال

 ش

بن احمد، معروف به حاكم حسكانى، مجمع احياء الثقافة االسالميه، چاپ  حافظ عبيداهللا :شواهد التنزيل .28

 .1411يكم، سال 

 ط

 .1414 جالل الدين سيوطى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال: طبقات الحفّاظ .29
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محمد بن على بن احمد داوودى مالكى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان،  شمس الدين :طبقات المفسرين .30

 .1403سال 

 ع

 .1403بن عبد ربه قرطبى، دار الكتاب العربى بيروت، لبنان، سال   ابوعمر احمد :العقد الفريد .31

 ف

 .محمد بن على بن محمد شوكانى :فتح القدير .32

 .د بن عبدالرحمان سخاوى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنانمحم: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .33

بن محمد حموئى جوينى خراسانى، مؤسسه محمودى، بيروت، لبنان، چاپ يكم،  ابراهيم: فرائد السمطين .34

 .1398سال 

 ق

احمد بن على بن حجر عسقالنى، اليمامه، دمشق، بيروت،  :القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد .35

 .1405پ يكم، سال چا

 ك

عزالدين على بن ابى الكرم شيبانى جزرى معروف به ابن اثير، دار الفكر، بيروت،  :الكامل فى التاريخ .36

 .1399 لبنان، سال

بن يوسف گنجى شافعى، مطبعه  محمد: عليهما السالمطالب   كفاية الطالب في مناقب على بن ابى .37

 .1390 حيدريه، نجف اشرف، سال

 ل

عزالدين على بن ابى الكرم شيبانى جزرى معروف به ابن اثير، دار صادر،  :اللباب في تهذيب األنساب .38

 .بيروت، لبنان

 .1416 احمد بن على بن حجر عسقالنى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال :لسان الميزان .39

 م

 .1413 مصر، ساليافعى، دار الكتاب االسالمى، قاهره،  :مرآة الجنان .40

ابوعبداهللا حاكم نيشابورى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، : المستدرك على الصحيحين .41

 .1411سال 

 .ياقوت حموى، دار المأمون، مصر :معجم االدباء .42

ارم، سال ابوعبداهللا حاكم نيشابورى، دار اآلفاق الجديده، بيروت، لبنان، چاپ چه :معرفة علوم الحديث .43

1400. 



» 48 « 

 

موّفق بن احمد بكرى مّكى حنفى خوارزمى، مؤسسه نشر اسالمى، قم، چاپ دوم، سال  :المناقب خوارزمى .44

1414. 

 .احمد بن حنبل شيبانى: عليهما السالممناقب على بن ابى طالب  .45

ر الكتب علميه، ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن جوزى قرشى، دا :المنتظم في تاريخ الملوك واالمم .46

 .1413 چاپ يكم، سال

 .1409ابن تيميه حرّانى، مكتبه ابن تيميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال : منهاج السنّة النبويه .47

ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن جوزى قرشى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم،  :الموضوعات .48

 .1415سال 

شمس الدين ابى عبداهللا محمد بن احمد ذهبى، دار المعرفه و دار : ى نقد الرجالميزان اإلعتدال ف .49

 . هـ 1382الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال 

 

 ن

 .بن تغرى اتابكى، دار الكتب علميه، قاهره يوسف :الّنجوم الزّاهره في ملوك مصر والقاهره .50

 و

بن ايبك بن عبداهللا صفدى شافعى، دار احياء، بيروت، چاپ يكم، صالح الدين خليل : الوافى بالوفيات .51

 .1420 سال

 هـ

 .1417 احمد بن على بن حجر عسقالنى، دار ريان، مصر، سال ): مقدمة فتح البارى (هدى السارى  .52
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