دوفصلنامه علمیـ پژوهشی حدیثپژوهی
سال هشتم ،شمارۀ شانزدهم ،پاییز و زمستان 1395
صفحه 7ـ3۰

در منابع اهل سنت
*

محمود کریمی
رحیم امرایی

**

چکیده:
حدیث «یکونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً» از احادیث شاخص در بحث خالفت پیامبر است که بر جانشینی و
امامت ائمۀ شیعه داللت دارد و در پرتو این روایات ،حقانیت اعتقادات امامیه اثباات مایشاود نقا هاای
فراوانی از روایت «اثناعشر خلیفة» در منابع اه سنت وجو دارد بیشاتر علماای ایان ماده در ت بیا
حدیث مدکور بر خلفای خود ،بر عبارتهای الحاقی آخر حدیث تکیه کردهاند از شارای راروریک کشا
داللت دقی این حدیث و نقد توجیهات برخی علمای اه سنت دربارۀ مفااد آن ،روشان نماودن مساللۀ
تخریج ،فضای صدور و عبارتهای الحاقی آن است که مقالۀ حارر به آنها خواهاد پرداخات از ساوی
دیگر ،دانشمندان اه سنت با تکیه بر دو عبارت «کلّهم تجتمع علیه االمة» و «کلّهم مِانْ قُارَی » کاه در
برخی نق های این حدیث یافت میشود ،بر تفسیر شیعه از «اثناعشر خلیفة» و ت بی آن بر اماماان اها
بیت اشکال کردهاند ازاینرو ،در مورد سند و داللت این دو عبارت نیز میبایست پژوه شایستهای
صورت پدیرد مقالۀ حارر با بررسی سندی این دو عبارت و دقت در فضای صدور آنهاا و تفااوت آن باا
ورعیتِ سندی و فضای صدور اص حدیث ،نشان خواهد داد که این عبارتها از جان نااقالن باه آخار
حدیث افزوده شده و تفاسیر ناصوابی با تکیه بر این دو عبارت ،از جان مفسران اه سنت صورت گرفته
است
کلیدواژهها :اثناعشر خلیفة ،اثناعشر امیراً ،تخریج حدیث اثناعشر ،صدور حدیث اثناعشار ،کلّهام
مِنْ قُرَی  ،مصادی خلفای اثناعشر
* دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)karimii@isu.ac.ir /
** دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(نویسندۀ مسئول)amraee90@yahoo.com /
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مقدمه
حدیث «یکونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً» در منابع مختلف اهل سنت با نقللهلا و سلندهلای
متفاوتی آمده است .افزون بر این ،برخی از نقللهلای ایلن حلدیث ملامل عبلارتهلا و
اقتضا میکند که گزارش کاملی از نقلهای آن در منابع سلنی ارائله گلردد و اارلار ن لر
علمای اهل سنت راجع به کیفیت سند آن صورت پذیرد .پژوهش حاضر در صدد اسلت
به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1حدیث اثناعشر در چه منابعی از اهل سنت یافت ملیملود و وضلعیت سلندی و
فضای صدور آن چگونه است؟
 .2اعتبار دو عبارت «کلّرم تجتمع علیه االملة» و «کلّرلم مِلنْ قُلرَیش» کله مستمسل
تفاسیر علمای سنی در امکال بر تفسیر میعه از حدیث اثناعشر قلرار گرفتلهانلد ،چقلدر
است و این دو عبارت چگونه بر تعیین مصادیق «اثناعشر خلیفة» تأثیرگذارند؟
ابتدا موضوع تخریج حدیث در منابع اهل سنت مورد پژوهش قرار گرفته ،امارهای نیز
به مصادر آن در کتب میعه خواهد مد؛ آنگاه فضای صدور اصل حدیث و عبلارتهلای
پایانی آن و نیز مصادیق خلفای دوازدهگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1تخریج حدیث
نقلهای مختلفی از این حدیث صورت گرفته که در آنها عبارتهای «اثناعشلر خلیفلة»،
«اثناعشر قیما»« ،اثناعشر امیرا» ،و ...به چشم ملیخلورد .در ادامله ،بله تخلریج نقللهلای
مختلف این حدیث در منابع روایی اهل سنت میپردازیم:
1ـ .1عبارت «یکونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً»

این نقل از حدیث بر وجود دوازده جانشین برای پیامبر تأکید دارد .ابن حجر نزدیل
 2۲سند را برای آن ذکر کرده که غالباً به جلابر بلن سلمرة خلتم ملیملوند(.ابلن حجلر
عسقالنی1111 ،ق ،ج ،۲ص51ل)55
حدیث «اثناعشر خلیفة» با عبارت «ال یزَالُ اللدینُ قَائِمًلا» کله نشلان ملیدهلد دوازده
جانشین عامل استحکام و قوام دین هستند ،در صحیح مسلم ،حدیث ملمارۀ )1222( 11
به سند و لفظ زیر آمده:
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«حَدَّثَنَا قُتَیبَةُ بْنُ سَعِیدٍ ،وَأَبُو بَکرِ بْنُ أَبِی مَیبَةَ ...،قَالَ :کتَبْتُ إِلَل جَلابِرِ بْلنِ سَلمُرَةَ مَلعَ
غُلَامِی نَافِع ،أَنْ أَخْبِرْنِی بِشَیءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ ،قَالَ :فَکتَبَ إِلَی،
سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یوْمَ جُمُعَة عَشِیةَ رُجِمَ الْأَسْللَمِی یقُلولُ" :لَلا یلزَالُ

در سنن ابی داود چنین ذکر مده است« :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ...،عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلمُرَةَ،

قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ صلّ اهللعلیهوآله و سَلَّمَ یقُولُ" :لَا یزَالُ هَذَا الدینُ قَائِمًا حَتَّ یکلونَ
عَلَیکمُ اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً" ».این حدیث با ممارۀ  ۲۲231در کنزالعمال با لفظ «لن یلزال هلذا
الدین قائما إل اثنی عشر من قریش ،فإذا هلکوا ماجت األرض بأهلرلا» نقلل ملده(متقی
هنللدی1111 ،ق ،ج ،12ص۲2للل )۲1و بللا همللین لفللظ در مشللکاة المصللابیح آمللده
است(.عمری تبریزی1821 ،م ،ج ،۲ص )1325در سمط النجوم در حدیث ملمارۀ 825۲
چنین آملده کله« :لَلا یلزَال أَملر أمتِلی قَائِملا حَتَّل یمْضِلی اثناعشلر خَلیفَلة کلّرلم ملن
قُرَیش(».عصامی مکی1118 ،ق ،ج ،2ص)118
در کتاب اآلحاد والمثانی در حدیث ممارۀ  ،1112حدیث فلوق بله سلند زیلر آملده:
«حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ...عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِی اهللُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّ اهللُ
عَلَیهِ وَسَلَّمَ یقُولُ" :لَا یزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِیزًا إِلَ اثْنَلی عَشَلرَ خَلِیفَلة"(».ملیبانی1111 ،ق ،ج،۲
ص )123متن این حدیث با الفاظ مشابه در مشکاة المصابیح و سلمط النجلوم هلم آملده
است(.عمری تبریلزی1821 ،م ،ج ،۲ص /1325عصلامی مکلی1118 ،ق ،ج ،2ص)112
صاحب سلسلة االحادیث الصحیحه سند حدیث را با مرط میخین صحیح دانسته(البانی،
1111ق ،ج ،1ص )518و صاحب مرقاة المفاتیح آن را متفقعلیه ملمرده اسلت(.هلروی
قاری1122 ،ق ،ج ،8ص)۲231
1ـ .2عبارت «یکون لهذه األمة اثْنَاعَشَرَ قَیمًا»

حدیث اثناعشر به صورت عبارت «یکونُ لِرَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنََاعَشَرَ قَی ًمًا» کله دوازده نفلر را قلیم
امت میداند ،در برخی از منابع اهل سنت نقل مده است .در معجم ابویعلی آمده« :حَدَّثَ َنَا

مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ،...عَنْ جََابِرِ بْنِ سَمُرَةََ ،قََالََ" :کنََّّا جُلُُوسًًا عِنْدَ النَّبِی صَلَّ اهللُ عَلَیلهِ وَسَللَّمَ"،
فَقَالَ" :یکونُ لِرَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنََاعَشَرَ قَی ًمًا"(».موصلی1115 ،ق ،ج ،1ص ،51حدیث )3۲
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1ـ .3عبارت «یکونَ اثْنَاعَشَرَ أَمِیرًا کلّهم مِنْ قُرَیشٍ»

حدیث اثناعشر با عبارت فوق که دوازده جانشین را امیر و صاحب امر امت ملیدانلد در
صحیح بخاری به سند و لفظ زیر ذکر مده است« :حَدَّثَنِی مُحَمَّلدُ بْلنُ المُثَنَّل  ...سَلمِعْتُ

حدیث ممارۀ  .)5222در مسند احمد نیز حدیث با ممارۀ  2182۲و با سند و لفلظ زیلر
آمده است« :حَدَّثَنَا سُفْیانُ بْنُ عُیینَةَ ،عَنْ عَبْدِ الْمَلِ بْنِ عُمَیر ،قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ،
یقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یقُولُ" :لَا یزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِلیا حَتَّل یقُلومَ

اثْنَاعَشَرَ أَمِیرًا" ».مسلم در حدیث ممارۀ  1221جلد مشم آن را ذکلر کلرده و طبرانلی در
حدیث ممارۀ  ،1251از طریق سفیان بن عیینة ،با هملین إسلناد ،آن را آورده اسلت(.ابلن
حنبل1121 ،ق ،ج ،۲1ص138؛ طبرانی1111 ،ق ،ج ،2ص )۲11در حدیث ممارۀ 3821
مستخرج ابیعوانه ،همین متن با اسناد دیگری ذکر ملده اسلت(.ابوعوانله1118 ،ق ،ج،1
ص )۲51ترمذی در سنن با سند «حَدَّثَنَا أَبُو کرَیب مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ ...عَنْ جَابِرِ بْلنِ سَلمُرَةَ
از رَسُولُ اهللِ صلّ اهللعلیهوآله و سَلَّمَ» این حدیث را نقل کلرده اسلت(.ترملذی1۲81 ،ق،
ج ،1ص)5
1ـ .4عبارت «اثْنَاعَشَرَ عِدَّةَ نُقَبَاءِ بنیاسرائیل»

تعداد نقبای بنیاسرائیل دوازده نفر بوده است .حدیث اثناعشلر بله ملکلی کله پیلامبر
تعداد جانشینان خود را همان تعداد نقبای بنیاسرائیل معرفی میکند ،در کتاب الفلتن ،بله
سند و لفظ زیر و بدون هیچ گونه عبارت الحاقی در آخر حدیث ذکر مده است« :حَلدَّثَنَا
عِیسَ بْنُ یونُسَ ...،عَنْ عَبْدِاهللِ بْنِ مَسْعُودٍ ،رَضِی اهللُ عَنْهُ قَلالَ :قَلالَ رَسُلولُ اهللِ صَللَّ اهللُ
عَلَیهِ وَسَلَّمَ" :یکونُ بَعْدِی مِنَ الْخُلَفَاءِ عِدَّةُ نُقَبَاءَ مُوسَ "(».خزاعلی ملروزی1112 ،ق ،ج،1
ص )81در مسند احمد نیز حدیث مورد ن ر به سند و لفظ زیر نقل مده است:
«حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَ  ...،قَالَ :کنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِاهللِ بْنِ مَسْعُودٍ ،وَهُوَ یقْرِئُنَا الْقُلرْآنَ،
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :یا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،هَلْ سَأَلْتُمْ رَسُولَ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَللَّمَ ،کلمْ تَمْلِل
هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ خَلِیفَة؟ فَقَالَ عَبْدُاهللِ :مَا سَأَلَنِی عَنْرَا أَحَدٌ مُنْذُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ قَبْلَل  ،ثُلمَّ قَلالَ:
نَعَمْ ،وَلَقَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ ،فَقَالَ" :اثناعشر ،کعِدَّةِ نُقَبَلاءِ بنلیاسلرائیل".
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مسروق میگوید« :نزد عَبْدِاهللِ بْنِ مَسْعُود در حالی که قرآن میخواند ،نشسلته بلودیم کله

مردی از او پرسید ای أَبَا عَبد الرحْمن آیا از رَسُولَ اهللِ دربارۀ اینکه ایلن املت را چنلد
خلیفه است پرسیدهاید؟ عبداهلل گفت :از زمانی که در عراق اقامت گزیدم ،کسلی پلیش از

آن را تخللریج ک لرده وأبللویعل در احادیللث مللمارۀ  1۲22 ،11۲1و  1۲2۲و حللاکم در
مستدرک (1111ق ،ج ،1ص ،)111از طرق گوناگون از حملاد بلن زیلد ،بلا ایلن إسلناد
حدیث را نقل کرده است .هیثمی نیز در مجمع الزوائلد(1111ق ،ج ،1ص )181بله نقلل
حدیث پرداخته است.
حاکم نیشابوری در مستدرک ،متن قبل را نقل کرده و اضافه کلرده کله «در روایلت از
مجالد و امثال او در این کتاب تسامح نمیکنم ».و در تعلیق آن میافزاید« :ذهبی در ملورد
مجالد ساکت مانده است(».حاکم نیشابوری1111 ،ق ،ج ،1ص )113جالب توجله اسلت
که عبارتها و قیدهای دیگری در نقلهای مختلف حدیثِ مورد بحث که سند آنهلا بله
جابر بن سمرة برمیگردد ،وجود دارد ،لکن در ایلن نقلل از حلدیث کله بله عبلداهلل بلن
مسعود برمیگردد ،غیر از بیان تعداد این خلفا ،خبری از عبارتها و قیود اضافی نیست.
 .2حدیث «اثناعشر خلیفة» در مصادر روایی امامیه
این حدیث با سند جابر بن سمرة در منابع میعه وجود ندارد؛ هرچنلد علملای ملیعه در
منابع حدیثی و احتجاجی خود در مقام تأیید اعتقاد ملیع دوازدهاملامی بله ایلن حلدیث
استناد کردهاند(.ر.ک :ابن بابویه1۲21 ،ش ،ج ،1ص )33در عین حال ،روایات فراوانی بلا
همین مضمون و با تفاصیل بیشتر در منابع میعه یافت میمود که به تعلدادی از آنهلا در
اینجا اماره میکنیم و بقیه را در زیر عنوان «مصادیق خلفلای دوازدهگانله» ملورد بررسلی
قرار خواهیم داد.
از امیرالمؤمنین روایت مده که حضرت از پیامبر دربارۀ ائمه سؤال کردنلد
و ایشان فرمودند :ائمه به تعداد نقبای بنیاسرائیل هستند« :فَسَلأَلْتُ عَلنِ الْأَئِمَّلةِ فَقَلالَ:
عَدَدَ نُقَبَاءِ بنیاسرائیل(».خزّاز1111 ،ق ،ص )111امام حسلن نیلز از رسلول خلدا
نقل کردهاند« :الْأَئِمَّةُ بَعْدِی عَدَدَ نُقَبَاءِ بنیاسرائیل اثناعشر(».همان ،ص .)138در روایتلی از
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تو از من دربارۀ آن نپرسیده بود ،سپس گفت :بله ،در این مورد از رَسُولَ اهللِ پرسیدیم،
و فرمودند :دوازده نفر به تعداد نقبای بنیاسرائیل ».بزّاز در حدیث ممارۀ  1123در زوائد،
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ابن عباس نیز آمده است« :قال رسول اهلل صلّ اهللعلیلهوآلله« :إن خلفلائی و أوصلیائی ،و
حجج اهلل عل الخلق بعدی اثناعشر(».ابن بابویه1۲21 ،ش ،ج ،1ص)221
به هر حال ،روایاتی که در منابع میعی ،اهل بیت را به عنلوان دوازده جانشلین از

1111ق ،ج ،1ص /22ابللن بابویلله1۲21 ،ش ،ج ،1ص /25۲خللزّاز1111 ،ق ،ص/12۲
طبرسی ،بیتا ،ص)۲21
 .3صحت صدور عبارت «یکون بعدی اثناعشر خلیفـة» در نـدد علمـای ا ـل
سنت
عبارت «یکون بعدی اثناعشر خلیفة» که وجه امتراک نقللهلای مختللف ایلن حلدیث و
بیانگر تعداد دوازده جانشین برای پیامبر است از جرت سندی ،توسلط علملای سلنی
تأیید مده و در نقلهای مختلف روایت مورد بحث بلر آن تأکیلد ملده اسلت .روایلات
ذکرمده با عبارتهایی از قبیل «یکونُ لِرَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَاعَشَلرَ قَیمًلا»« ،یکلونُ اثْنَاعَشَلرَ أَمِیلرًا»،
«یکونَ عَلَیکمُ اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً» و «یکونُ بَعْدِی مِنَ الْخُلَفَاءِ عِدَّةُ نُقَبَاءَ مُوسَل » ملروع ملده
است .عبارتهای مذکور هر کدام در چندین منبع معتبر اهل سنت نقلل ملده کله ثابلت
میکند ذکر عدد دوازده برای خلفای مورد ن ر ،دارای مررت روایی و بلکه تواتر معنلوی
در منابع روایی اهل تسنن است .وجود دوازده خلیفله پلس از پیلامبر ،وجله مشلترک
نقلهای مختلف این حدیث است .علمای اهل سنت ضمن پذیرش این مطلب ،حلدیث
ر از ن ر سندی تأیید کردهاند .ترمذی سند ایلن حلدیث را حسلن کالصلحیح ملیدانلد.
(ترمذی1۲81 ،ق ،ج ،1ص )111ابن حجر هیتمی و عصلامی مکلی و بغلوی سلند ایلن
حدیث را صَحِیح ملیداننلد(.ابلن حجلر هیتملی1115 ،ق ،ج ،1ص /1۲عصلامی مکلی،
1118ق ،ج ،2ص /112بغوی111۲ ،ق ،ج ،11ص )۲1البانی و معیب األرنؤوط و علادل
مرمد سند حدیث را بنا بر مرط میخین صحیح میدانند(.البانی1111 ،ق ،ج ،1ص/518
ابن حنبل1121 ،ق ،ج ،۲1ص )138هروی قاری در مرقاة المفاتیح و عملری تبریلزی در
مشکاة المصابیح ،سند آن را متفقعلیه دانستهاند(.هلروی قلاری1122 ،ق ،ج ،8ص/۲231
عمری تبریزی1821 ،م ،ج ،۲ص )1325بدین ترتیب ،اصل حدیث در ن ر علملای اهلل
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سوی پیامبر با نام و مشخصات دقیق معرفی میکنند ،فراواناند و حتی برخلی علملای
میعه همچون عالمه مجلسی ،میزان این روایات را در حد تواتر میدانند(.ر.ک :مجلسلی،

بررسی تخریج و صدور حدیث «یکونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً» در
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سنت از جرت سندی پذیرفته مده است .وجود این حدیث در صحاح اهل سلنت ماننلد
صحیح بخاری(کتاب االحکام ،باب االستخالف) ،صحیح مسلم(کتاب االمارة ،باب النّلاس
تبع لقریش) ،سنن ترمذی(کتاب الفتن ،باب ما جاء فی الخلفاء) و سلنن ابلوداوود(کتلاب

اهل سنت دارد .برخالف ن ر مشرور اهل سنت مبنی بلر علدم تبیلین جانشلینان توسلط
پیامبر ،وجود روایات «اثناعشر خلیفة» در این منابع مشلخص ملیکنلد کله ایشلان بله
موضوع تعیین جانشینان پس از خود اهتمام دامتهاند.
 .4فضای صدور حدیث «یکون بعدی اثناعشر خلیفة»
در باب مکان ذکر احادیث اثناعشر ،باید گفت برخی از روایات صدور آنها را در مسجد
دانسته ،و بعضی صدور آن را روز عرفه و در عرفات نقل کردهانلد(.ابلن حنبلل1121 ،ق،
ج ،1ص )8۲برخی دیگر میگویند :خطبله در سلرزمین منلی ایلراد ملده اسلت(.همان،
ص )88در نقل دیگری از جابر آمده است که پیامبر در روز جمعه« ،روز سنگسلار ملدن
اسلمی» ،مسئل دوازده جانشین را بیان فرمود(ابن حجرعسقالنی1111 ،ق ،ج51 ،۲لل)55
تعدادی از روایات نیز از ذکر مکان ساکت است.
از سوی دیگر ،متن حدیث جابر بن سَمُرة ،چنانکه پیشتر ذکر مد ،به گونهها ،مختلف
گزارش مده است .در بیشتر نقلها «اثناعشر خلیفة»(دوازده خلیفله) ،در صلحیح بخلار،
«اثناعشر أمیراً»(دوازده امیر) در گزارشها ،دیگر« ،اثناعشر إماماً»(دوازده املام)« ،اثناعشلر
مَلِکلاً»(دوازده پادمللاه) و «اثناعشللر قیملاً»(دوازده سرپرسللت) آمللده اسللت .فضللای ایلن
گزارشها نشاندهندۀ آن است که پیامبر خدا در پ معرف جانشینان خلود و رهبلران
آیندۀ جران اسالم بوده و راو ،و یا راویلان حلدیث ،سلخن پیلامبر را نقلل بله معنلا
کردهاند.
احمد بن حنبل از جابر بن سمره نقل میکند که رسول خدا در خطبهای که بلرای
ما ایراد کرد ،فرمود :این دین دائماً نفوذناپذیر است تا دوازده خلیفله بیایلد .آنگلاه سلخنی
فرمود که من نفرمیدم و مردم با صدای بلند ضجه زدند .بله پلدرم گفلتم :حضلرت چله
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المردی ،ح 1258و )1221و نیز کتبی که دربارۀ صحاح نومته ملده ،ماننلد الجملع بلین
الصحیحین از محملد ابلن فتلوح حمیلدی(112۲ق ،ج ،1ص ،)۲۲5و المسلتدرک عللی
الصحیحین از حاکم نیشابوری(ج ، ۲ص ،511ممارۀ  )3123نشان از صلحت آن در نلزد
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فرمود؟ گفت :فرمود« :کلّرم مِنْ قُلرَیش(».ابلن حنبلل1121 ،ق ،ج ،1ص )8۲در حلدیث
دیگری جابر میگوید :بعد از سخن پیامبر مردم تکبیر گفتند(.همانجا)
در نقل دیگری آمده که هم آنها در این هنگام سروصدا کرده و هیاهو نمودنلد .للذا

نمودیم ،بعد از آنکه پیامبر به امامان و خلفای بعد از خلود املارهای کردنلد ،گروهلی
جلسه را بر هم زده و سخنان پیامبر را نامفروم گذامتند.
با تأمل در این بخش از روایات ،میتوان استنباط کرد گه گروهی از قریش که از قبلل
برای به انحراف کشاندن خالفت به نفع خود نقشه و برنامه دامتند ،در صلدد بودنلد کله
اجازه ندهند مطلبی از پیامبر در این باره ثبت مود .آنان میدانسلتند کله پیلامبر بله
پایان عمر خود نزدی مده و یقیناً در مأل عام ،سخن از جانشینی خود خواهد گفت .للذا
تالش میکردند تا نگذارند پیامبر به هدف خود برسد .این دیدگاه با آنچه در حلدیث
یوم الخمیس آمده که برخی از اصحاب در زمان احتضار پیامبر و داستان آوردن قلم و
کاغذ نزاع و جدال کردند و گفتند پیغمبر هذیان میگوید« :فَتَنلازَعُوا وَ الیَنْبَغلی عَلنْ بَنّلیً
تَنازُعٌ فَقالوا :هَجَرَ رَسُولُ اهللِ(»بخاری1111 ،ق ،ج ،1ص )۲1نیز تأیید میمود .بله هلر
حال ،فضای صدور روایات نشان میدهد که به رغم نقلهای مختلف ،عدد دوازده بلرای
جانشینان پیامبر قطعی است و عدهای خوش ندامتند این مطلب به صورت ملفاف و
رومن به گوش اصحاب و مخاطبان برسد.
 .5فضای صدور عبارت ای آخر حدیث «اثناعشر خَلِیفَةً»
ابرامی در آخر حدیث اثناعشر به صورت عبارت زیر در صحیح مسلم ،حدیث ملمارۀ 8
( )1221وجود دارد« :حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِی الْجَرْضَمِی ،حَدَّثَنَا ...عَنْ جَابِرِ بْلنِ سَلمُرَةَ ،قَلالَ:
انْطَلَقْتُ إِلَ رَسُولِ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ وَمَعِی أَبِی ،فَسَمِعْتُهُ یقُولُ" :لَا یزَالُ هَلذَا اللدینُ

عَزِیزًا مَنِیعًا إِلَ اثْنَی عَشَرَ خَلِیفَةً" ،فَقَالَ کلِمَةً صَمَّنِیرَا النَّاسُ ،فَقُلْلتُ لِلأَبِی :مَلا قَلالَ؟ قَلالَ:

"کلّرم مِنْ قُرَیش" ».محمد فؤاد عبدالباقی در مرح حدیث اضافه میکند که« :صَمَّنِیرَا» بله
معنای «کثرت کالم مردم مرا از منیدن مابقی حدیث وادامت» است و ابن أثیلر در نرایلة
الحدیث چنین معنا کرده« :مردم مانع منیدن من ملدند؛ یعنلی ملن را از ملنیدن حلدیث
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نفرمیدم که بعد از «کلّرم» چه فرمود .از پدرم پرسیدم که پیلامبر چله فرملود؟ گفلت:
«کلّرم من قریش(».ابن حنبل1121 ،ق ،ج ،1ص )88همانگونه کله در روایلات مشلاهده

بررسی تخریج و صدور حدیث «یکونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً» در
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مشغول ساختند گویی من را نامنوا ساختند» (ابن اثیر1۲88 ،ق ،ج ،۲ص /1۲مسلم ،بیتا،
ج ،۲ص .)1112منع منیدن عبلارت آخلر حلدیث از جانلب ملردم در ایلن عبلارتهلا
مشخص است.

الْإِسْلَامُ عَزِیزًا إِلَ اثْنَی عَشَرَ خَلِیفَةً" فَقَالَ کلِمَةً خَفِیةً لَمْ أَفْرَمْرَا ،قَالَ :قُلْلتُ لِلأَبِی :مَلا قَلالَ؟

قَالَ :قَالَ" :کلّرم مِنْ قُلرَیش"(».ابلن حنبلل1121 ،ق ،ج ،۲1ص )125در حلدیث ملمارۀ
 21221میافزاید که «پیامبر ایلن حلدیث را در عرفلات ذکلر فرمودنلد(».ابلن حنبلل،
1121ق ،ج ،۲1ص )118در این حدیث نیز عدم فرم و منیدن عبارت «کلّرم مِنْ قُرَیش»
از جانب جابر بیان مده است.
در سنن ابی داود ،ابرام در آخر حدیث به علتِ خفیف و ضعیف بودن عبلارت آخلر
بیان مده است« :حَدَّثَنَا مُوسَ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ،حَدَّثَنَا ...عَنْ جَابِرِ بْلنِ سَلمُرَةَ ،قَلالَ :سَلمِعْتُ
رَسُولَ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یقُولُ ،... :قَالَ :فَکبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا ،ثُمَّ قَلالَ کلِمَلةً خَفِیفَلةً،

قُلْتُ لِأَبِی :یا أَبَتِ ،مَا قَالَ؟ قَالَ" :کلّرلم مِلنْ قُلرَیش"(».سجِسلتانی ،بلیتلا ،ج ،1ص)115

همچنین در حدیث ممارۀ  3332در االحسان فلی تقریلب صلحیح ابلن حبلان(دارملی،
1112ق ،ج ،11ص )11و در حدیث ممارۀ  ۲211اتحاف المرره(ابلن حجلر عسلقالنی،
1111ق ،ج ،۲ص )55و در الکفایة فی علم الروایه(خطیب بغدادی ،بیتلا ،ج ،1ص )5۲و
در حدیث ممارۀ  1151مشکاة المصابیح ،عبارتهای مشلابری ذکلر ملده و حلدیث را
مُتَّفَقٌعَلَیهِ دانسلتهانلد(.عملری تبریلزی1821 ،م ،ج ،۲ص )1325بلدین ترتیلب در آخلر
احادیث فوق ،عبارتهای مختلفی از جابر مبنی بر سروصلدا و نشلنیدن یلا نفرمیلدن یلا
خفیف و ضعیف بودن صدا ذکر مده که هر کدام منجر به نشنیدن یا درست نشنیدن آخر
حدیث مده و از فضای ابرام در عبارتهای آخر حدیث حکایت میکند.
در معرفة الصحابه ،عالوه بر ابرام در عبارت آخر حدیث ،دربارۀ فلردی کله از سلوی
جابر مورد خطاب قرار گرفته نیز ابرام وجود دارد؛ زیرا در آخر این حدیث ،راوی از قول
دیگران در باب فرد مخاطب جابر میافزاید« :وَقَالَ بَعْضُلرُمْ :سَلأَلْتُ أَبِلی ،وَقَلالَ بَعْضُلرُمْ:
سَأَلْتُ الْقَلوْمَ ،وَقَلالَ بَعْضُلرُمْ :فَسَلأَلْتُ غَیلرِی(».اصلبرانی1118 ،ق ،ج ،۲ص )1112ایلن
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در آخر حدیث ممارۀ  212۲2مسند احمد نیز ابرام وجود دارد« :حَدَّثَنَا بَرْلزٌ ،حَلدَّثَنَا...
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ،یقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیلهِ وَسَللَّمَ یقُلولُ" :لَلا یلزَالُ
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اختالف در عبارت و نیز اختالف در مخاطب جلابر نشلان ملیدهلد کله نملیتلوان بله
عبارتهای آخر حدیث اطمینان کرد.

روایات دیگری نیز در منابع اهل سنت یافت میمود که با توجه به آنها میتوان مصادیق
این دوازده نفر را نیز تعیین کرد.
حدیث منزلت ازجمله روایاتی است که در کتب روایی اهل سلنت ذکلر ملده و بلر
جانشینی بالفصل علی داللت رومن دارد« :انت مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسَی إِلَّا أَنَّلهُ
لَا نَبِیَّ بَعْدِی :ای علی منزلت و جایگاه تو نسبت به من همانند منزللت و جایگلاه هلارون
نسبت به موسی است الّا این موضوع که پس از من کسی نبی نیست(».بخلاری1111 ،ق،
ج ،8ص 211و ج ،11ص /112مسلللم ،بللیتللا ،ج ،5ص /118ترمللذی1۲81 ،ق ،ج،1
ص )311از این حدیث استفاده میمود که علی تمام مناصبی که هلارون نسلبت بله
موسی و در میان بنیاسرائیل دامتل به جز نبوتل را دامته است ،زیرا لفلظ حلدیث
عام است و استثنای جمل «اِلّا اَنَّهُ ال نَبِیَّ بَعدِی» نیلز ایلن عمومیلت را تأکیلد ملیکنلد و
هیچگونه قید و ملرطی در حلدیث وجلود نلدارد کله آن را تخصلیص بزنلد .بنلابراین،
علی وزیر پیامبر ،معاون خاص و پشتیبان او و مری در برنامل رهبلری او بلود،
زیرا قرآن هم این مناصب را برای هارون ثابت کرده است آنجا کله از زبلان موسلی
میگوید« :وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِنْ أَهْلِی ـ هارون أَخِی ـ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی ـ وَأَشْرِکهُ فِی أَمْرِی(».طله:
ل
َ َولَـا َِْسِـ ِْ سَـسِی َ
خ ُل ْفنِـی فِـی قَـ ْومِی َو َأِْـ ِل ْ
28ل )۲2و همچنین« :قَالَ مُوسَى لِأَخِیهِ هارون ا ْ
الْمُفْسِدِینَ(».اعراف)112 :
حدیث غدیر «من کنت مواله فرذا علی مواله» که از روایات متواتر نزد ملیعه و سلنی
است و داللت بر جانشینی علی دارد نیز در منابع اهل سنت نقل ملده اسلت(.حلاکم
نیشللابوری1111 ،ق ،ج ،۲ص /118ترمللذی1۲81 ،ق ،ج ،1ص )3۲۲راغللب اصللفرانی
میگوید هر دو کلم «ولی» و «مولی» در معنای «تولّی امر» یعنی زعاملت و جانشلینی بله
کار میروند .راغب اضافه میکند :خداوند ولی و موالی مؤمنین خوانده میمود و ملؤمن
هم ولی خدا نام میگیرد ،لکن مؤمن «موالی خدا» خوانلده نملیملود(.راغلب1112 ،ق،
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ج ،1ص )221عدم استعمال کلم مولی برای بنده نسبت به خدا ،نشلان ملیدهلد معنلای
معمول و مرسوم کلم «مولی» ،همان «صاحب امر بودن» اسلت و بله ایلن سلبب ،کلمل
«مولی» به عنوان صفت برای بنده نسبت به خدا استعمال نمیمود؛ چون بنده را نمیتلوان

از «صاحب امر و زعیم و جانشین» به «ناصر» وجلود نلدارد .از طرفلی ،بلرخالف اعلالم
جانشینی علی ،اعالم ناصر بودن علی بلرای مسللمانان ،توجیله عقالنلی نلدارد.
فضای صدوری که در بیان حدیث غدیر نیلز توسلط پیلامبر طراحلی ملده و دسلتور
دادهاند همراهان در گرمای سوزان ،توقف طوالنی دامته و صبر کنند تا جمعیلت فراوانلی
که در پی آنها هستند ،به آنها برسند و جمعیتی که جللوتر بلودهانلد ،برگردنلد و مکلان
مرتفعی از کوهان متر ایجاد کنند تا ایشان با علی بر باالی آن روند ،تناسبی بلا اعلالم
نصرت امیرالمؤمنین برای پیامبر ندارد ،بلکه با معنای «صاحب املر و جانشلین» متناسلب
است.
حدیث ثقلین نیز در تعیین مصادیق دوازده خلیفه به ما کم

میکند .این حلدیث نیلز

نقلهای فراوانی در منابع اهل سنت دارد .در حدیث ثقلین پیامبر میفرمایلد« :یلا ایرلا
النّاس انّی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلّوا :کتاب اهلل و عترتی اهل بیتلی(».ترملذی،
1۲81ق ،ج ،1ص /332حاکم نیشابوری1111 ،ق ،ج ،۲ص )131طبق این روایلت ،اهلل
بیت پیامبر برترین افراد برای مرجعیت دینی و حاکمیت اجتماعی هستند ،زیرا برتلرین
ویژگی برای مرجع دینی و همچنین برای حاکم اجتماعی آن است کله بلا قلرآن باملد و
تشخیص خود را در امور مختلف بر قرآن مبتنی سازد و بر مبنای قرآن عمل کند .مطللب
مرم این است که پیغمبر فرمود این دو از هم جدا نملیملوند .مقصلود پیلامبر آن
است که به قرآن و عترت مراجعه کنید و آنها را مالک هدایت قرار دهید ،زیرا در دنبالل
حدیث میفرماید :تا وقتی که به این دو چنگ زنید گمراه نمیموید ،پس مسئل رجوع به
دو منبع مطرح است و پیغمبر عترت را در مرجع بودن ،هموزن قلرآن قلرار داده اسلت و
وجوب تبعیت بیکم وکاست از قرآن مامل اهل بیت هم ملیملود .اختصلاص ایلن
مقام به اهل بیت ،از اعلمیت و افضلیت ایشلان و مایسلتگی انحصلاری آنلان بلرای
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صاحب امر خدا دانست .پس معنای معمول «مولی» همان «صاحب امر» است و بلرای در
ن ر گرفتن معنای «ناصر» دلیل دیگری الزم است و هیچ دلیل و قرینهای برای تغییلر معنلا
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احراز مقام خالفتِ پیامبر حکایت میکند .با توجه به مطاللب و توضلیحات ملذکور،
مناسبترین افراد به عنوان مصادیق خلفای دوازدهگانه ،براسلاس منلابع اهلل سلنت نیلز
عترت و اهل بیت پیامبر هستند.

میعه همچون عالمه مجلسی ،میزان این روایات را در حد تواتر میدانند(.ر.ک :مجلسلی،
1111ق ،ج ،1ص /22ابللن بابویلله1۲21 ،ش ،ج ،1ص /25۲خللزّاز1111 ،ق ،ص/12۲
طبرسی ،بیتا ،ص )۲21روات میعه ائم دوازدهگان امامیله را خلفلای برحلق پیلامبر
ملیدانند(صللفار1111 ،ق ،ج۲18 ،1لل /۲21کلینلی1115 ،ق ،ج ،1ص /1۲۲ابللن بابویلله،
1111ق ،ص .)2علی بن عیسی اربلی در دفلاع از تفسلیر حلدیث «اثناعشلر خلیفلة» بله
جانشینی اهل بیت عصمت و طرارت میگوید« :اهل سنت مجبورند مصلداق دوازده
جانشین را در حدیث «اثناعشر خلیفة» در غیر امامان میعه تعیین کنند که نمیتوانند ،زیلرا
حاکمان آنها از صحابه و بنیامیه و بنیعباس بیش از پنجاه نفرند .پس میبایست مراد از
این حدیث را امامان دوازدهگانه میعه بدانند یا اینکه به ضعیف بلودن اخبلار کتلب خلود
اقرار کنند که ما به آن هم راضی هستیم .چون در هر دو صورت ،بطالن عقیلده و تفسلیر
آنها از حدیث اثناعشلر روملن خواهلد ملد(».اربللی ،1۲21 ،ج ،1ص (15بسلیاری از
روایات مشابه حدیث «اثناعشر خلیفة» در منابع ملیعی نیلز بیلانگر جانشلینی اهلل بیلت
عصمت هستند .در این احادیث ،صفات و ویژگیهایی برای دوازده خلیفه ذکر ملده
که تطبیق آنها را بر دوازده امام قطعی میسازد.
در برخی از این روایات ،افزون بر ذکر عدد خلفا یا امامان ،پیامبر تصلریح میکنلد کله
آنها از ذریه و عترت او هستند مانند تعابیر «اثناعشر من أهل بیتی» و «األئملة بعلدی ملن
عترتی او ملن اهلل بیتلی»(.خلزّاز1111 ،ق ،ص /۲1ابلن بابویله1۲21 ،ش ،ص )221در
برخی دیگر ،تعبیر «من آل محمد» به کار رفته اسلت(.کلینلی1115 ،ق ،ج ،1ص )1۲۲در
برخی دیگر گفته مده است« :وَهُمْ عِتْرَتِی مِنْ دَمِی وَلَحْمِی(».صفار1111 ،ق ،ص32ل/52
کلینی1115 ،ق ،ج ،1ص )212روایلات دیگلری نله املام را از صللب املام حسلین
میداند« :نَحْنُ اثناعشر إِمَاماً مِنْرُمْ حَسَنٌ وَحُسَینٌ ثُمَّ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَینِ علیلهالسلالم».
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(کلینی1115 ،ق ،ج ،1ص )1۲۲در روایاتی نیز بر اولین و آخرین امام تصریح مده است:
«الْأَئِمَّةُ بَعْدِی اثناعشر أَوَّلُرُمْ أَنْتَ یا عَلِی وَآخِرُهُمُ الْقَائِمُ»(ابلن بابویله1۲21 ،ش ،ص)222
روایاتی نیز وجود دارد که به نام ائمه تصریح میکند؛ ماننلد« :عَلنْ أَبِلی جَعْفَلر عَلیلهِ

مِنْرُمْ عَلِی عَلیه السالم(».همان ،ج ،1ص )۲12در روایاتی نیلز آملده اسلت کله پیلامبر در
معراج ،نور و اسام امامان و جانشینان بعد از خود را دیلد و مشلاهداتش را بله صلحابه
گزارش کرد(.خزّاز1111 ،ق ،ص )212از مجموع این روایات به راحتی استنباط میملود
که اوالً تعداد جانشینان پیامبر دوازده نفر بوده و ثانیاً نام و مشخصلات آنلان براسلاس
روایات مزبور ،کامالً رومن است.
 .۷نقد ا ل سنت بر مصادیق ذکرشده توسط شیعۀ امامیه
برخی علمای اهل سنت همچون عاصمی حنبلی و قفاری و صدیقی ع لیمآبلادی و ابلن
تیمیه بر تفسیر میعه از حدیث «اثناعشر خلیفة» و تبیین جانشلینی اهلل بیلت چنلین
امکال میکنند که اگر من ور پیامبر از خلفای دوازدهگانه ،ائم میعه بامد ،میبایسلت
پیامبر در این حدیث به جای لفظ «قلریش» در عبلارت «کلّرلم مِلنْ قُلرَیش» از لفلظ
«بنیهامم» استفاده میکرد .قرمی بودن مانند علرب بلودن ویژگلی علامی اسلت و اگلر
خلفای مورد ن ر پیامبر مشخص خاصتری از قرمی بودن از قبیلل هاملمی بلودن را
میدامتند ،پیامبر به آن ویژگی خاص اماره میکردند .با این توضیح ،علملای نلامبرده
معتقدند که مراد از دوازده خلیفه ،ائم میعه که همگلی هاملمیانلد نیسلت ،بلکله ملراد
خلفای رامدین و بنیامیهاند که از قبایل مختلف قلریش هسلتند(تویجری1111 ،ق ،ج:1
 213عاصمی حنبلی ،بیتا ،ج 51 ،1؛ قفاری1111 ،ق ،ج /351 ،2صلدیقی ع لیمآبلادی،
1111ق ،ج ،11ص)213
برخی علمای اهل سنت هم اینگونه بر تفسیر میعه امکال میکنند کله ذکلر عبلارت
«کلّرم تجتمع علیه االمة» در آخر برخی از نقلهای این حدیث ،اماره به اجماع املت بلر
خلفایی دارد که خالفت ااهری را در اختیار گرفتهاند؛ مانند بنیامیه یا خلفلای راملدین.
علمای نامبرده ادعا میکنند که بر خالفت ااهری این دسته از خلفا اجماع صورت گرفته
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است و مراد از دوازده جانشین را همینها ملیداننلد(.ابن تیمیله1113 ،ق ،ج ،2ص/211
عسقالنی1۲58 ،ق ،ج ،1۲ص)21۲
در جوابِ امکال فوق ،توجه به این نکته الزم است که دو عبارت مورد اسلتناد آنهلا

علما یعنی عبارت «کلّرم من قریش» و عبارت «کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّلةُ» پرداخلت ،زیلرا
برخالف فضای صدور و صحتِ سندیِ اصل حدیث که تفسیر میعه از دوازده جانشلین
به اهل بیت عصمت را تأیید میکند ،سند و فضلای صلدور دو عبلارت ملذکور کله
مستمس

اهل سنت در امکال بر تفسلیر ملیعه قلرار گرفتلهانلد ،بسلیار مشلکوک و در

هالهای از ابرام است.
 .۸نقد عبارت «کلّهم مِنْ قُرَیشٍ» از حیث سند و صدور
در ادامه به بررسی دالیلی میپردازیم که نشان میدهد عبارت «کلّرم مِنْ قُلرَیش» از ن لر
سندی مخدوش بوده و از معصوم صادر نشده است.
8ـ .1فقدان قید «کلّهم مِنْ قُرَیشٍ» در دیگر نقل ای ا ل سنت

اولین نقد سندی عبارت «کلّرم مِنْ قُرَیش» آن است که این عبارت در برخی از نقلهلای
روایت «یکون بعدی اثناعشر خلیفلة» وجلود نلدارد .ایلن عبلارت در روایلات منقلول از
صحابهای چون ابن مسعود ذکلر نشلده(ابلن حنبلل1121 ،ق ،ج ،3ص )۲21و صلرفاً در
روایت برخی از صحابه همچون جابر بن سمرة مذکور است(.ر.ک :ابلن حنبلل1121 ،ق،
ج ،۲1ص112ل )118درنتیجه عبارت «کلّرم مِنْ قُرَیش» مررتی ندارد.
نکت دیگر آنکه در برخی از نقلهای جابر بن سمرة هم این عبارت ذکر نشده اسلت؛
مثالً در حدیث ممارۀ  218۲8مسند احمد آمده« :ال یزَالُ هَذَا الدینُ عَزِیزًا مَنِیعًا ،ینْصَلرُونَ
عَلَ مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَیهِ إِلَ اثْنَی عَشَرَ خَلِیفَةً ،قَالَ :فَجَعَلَ النَّلاسُ یقُومُلونَ وَیقْعُلدُونَ ».سلند
حدیث فوق در مسند احمد صحیح خوانده مده است(.ر.ک :ابن حنبلل1121 ،ق ،ج،۲1
ص )155در این حدیث و احادیث مشابه آن ،اساساً بحثی از «قرمی بودن خلفا» نیسلت،
درحالیکه اگر پیامبر چنین عبارتی را گفته بامند ،میبایست در نقل صحابه و در تمام
نقلهای جابر بن سمرة ،از حدیث اثناعشر ذکر میمد.
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از جرت سندی ،وضعیت قابل قبولی ندارند .به من لور بحلث دقیلق و پاسلخ ملتقنتلر،
میبایست به تبیین امکال سندی و امکال در فضای صدور ملحقلات ملورد اسلتناد ایلن
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8ـ .2تشکیک جابر بن سمرة در عبارت «کلّهم مِنْ قُرَیشٍ»

این عبارت در کتب حدیثی اهل تسنن بیشتر در روایاتی که به جابر برمیگردد ذکر ملده
است .لکن برخالف اصل حدیث ،عبارت «کلّرم مِنْ قُرَیش» در آخر حدیث ،بلا مل

و

لِأَبِی :یا أَبَتَاهُ :مَا بَعْدَ "کلّرم"؟ قَالَ" :کلّرم مِنْ قُرَیش"(».ابن حنبل1121 ،ق ،ج ،۲1ص)155

همچنین در آخر حدیث ممارۀ  1581کتاب معجم الکبیر ،عبارت «لَغَطَ الْقَلوْمُ ،وَتَکلَّمُلوا،
فَلَمْ أَفْرَمْ قَوْلَهُ بَعْدَ :کلّرم» از جانب جابر ذکر مده است(.طبرانلی1111 ،ق ،ج ،2ص)183
عبارتهای آخر نشان میدهند که جابر بن سمرة به علت هیاهوی مردم ،متوجله عبلارت
«کلّرم مِنْ قُرَیش» در آخر حدیث نشده است .همچنین عبارت «ثُمَّ قَالَ کلِمَةً لَلمْ أَفْرَمْرَلا،

فَقُلْتُ لِأَبِی :مَاقَالَ؟ فَقَالَ :کلّرم مِنْ قُرَیش» در آخلر حلدیث ملمارۀ  1221-5در صلحیح
مسلم(بیتا ،ج ،۲ص )111۲نشان میدهد جابر بلن سلمرة متوجله عبلارت «کلّرلم مِلنْ
قُرَیش» نشده است .در حدیث دیگری از معجم الکبیلر آملده ...« :ثُلمَّ هَمَلسَ رَسُلولُ اهللِ
صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ بِکلِمَة لَمْ أَسْمَعْرَا ،فَقُلْتُ لِأَبِی :مَا الْکلِمَةُ الَّتِی هَمَسَ بِرَلا النَّبِلی صَللَّ

اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ" :کلّرم مِنْ قُرَیش"(».طبرانی1111 ،ق ،ج ،2ص )181وضلعیت آخلر
این حدیث هم مانند حدیث قبلی است .همچنین در معجلم الصلحابه ،در آخلر حلدیث
ممارۀ 11213عبارت «وَهَمَسَ بِکلِمَة» آمده است(.عبلدالباقی1112 ،ق ،ج ،1ص )۲13در
آخر حدیث ممارۀ  1211معجم الکبیر ،عبارت «وَ قَصَّرَ بِکلِمَلة لَلمْ أَسْلمَعْرَا ،قَلالَ :فَلَمَّلا
سَکتَ النَّبِی صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ ،قُلْتُ لِأَبِی سَمُرَةَ :مَا الْکلِمَةُ الَّتِی قَصَّرَ بِرَلا؟ قَلالَ" :کلّرلم

مِنْ قُرَیش"»(طبرانی1111 ،ق ،ج ،2ص )185ذکر مده که این تعبیر هم ملیرسلاند جلابر
بن سمرة متوجه عبارت «کلّرم مِنْ قُرَیش» نشلده اسلت .عبلارت «هملس بکلملة» یعنلی
پیامبر« کلماتی را آهسته زمزمه کرد» و عبارت «قَصَّرَ بِکلِمَة» به معنای ایلن اسلت کله
رسول خدا« کلماتی را آهسته گفت» .این تعابیر و عبارتهایی همچون «کلِمَةً خَفِیلتْ
عَلَی» از جانب جابر میفرمانند که جابر بن سمرة مطلب مورد ن ر را نشنیده و یا متوجله
آخر حدیث نبوده و این عبارت یعنی «کلّرم مِنْ قُرَیش» در حقیقلت از جانلب جلابر بلن
سمرة بیان نشده است .با توجه به این روایات ،معلوم نیست که جابر بن سلمرة یلا راوی
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گمان خاصی از جانب جابر بیان مده است؛ مثالً در حدیث ممارۀ  218۲5مسلند احملد
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حدیث ،عبارت «کلّرم مِنْ قُرَیش» را از جانب چه کسی به آخلر حلدیث افلزوده و ایلن
مخص مجرول است .زیرا برخی از راویان حدیث میگویند جابر عبارت آخر حدیث را
از «قوم» پرسیده و به آخر حدیث افزوده و برخی دیگر میگویند این عبلارت را از «قلول

افزون بر این ،چنانکه ابن جوزی اعتراف میکند در الفاظ(آخر) حدیث ملذکور اخلتالف
وجود دارد و مکی نیست که تخلیط صورتگرفتله در آن ،از ناحیل روات اسلت(.ر.ک:
ابن جوزی ،بیتا ،ج ،1ص)111
8ـ .3عدم رضایت ناقالن از مفاد اصلی حدیث و الحاق عبارت «کلّهم مِنْ قُرَیشٍ»
با دقت در نکات و اختالفاتی که در آخر احادیث جابر ذکر مده ،فضای صلدور عبلارت

آخر کامالً مغشوش است .در برخی از منابع اهل سنت ،عبارت «صَمَّتَنِیرَا النَّاسُ» راجع به
نحوۀ منیدن عبارت آخر حدیث ذکر مده است .این عبارت نشان میدهد برخی جابر را
از سؤال کردن دربارۀ آخر حدیث به سکوت وادامتهاند(.نووی1۲82 ،ق ،ج ،12ص/211
مسلم ،بیتا ،ج ،۲ص)1112
ممانعت مردم از منیدن مابقی حدیث توسط جابر و همچنین نقل این حلدیث بلدون
ذکر عبارت آخر آن توسط صحابهای همچون عبداهلل بن مسلعود ،بیلانگر علدم رضلایت
منوندگان از مفاد اصلی حدیث اثناعشر است و احتمال افزوده مدن عبارت «کلّرلم مِلنْ
قُرَیش» به آخر برخی از نقلهای این حلدیث را از سلوی نلاقالن حلدیث بلاال ملیبلرد.
بهخصوص که در روایت عبد اهلل بن مسعود ،از حدیث اثناعشر و همچنلین در برخلی از
نقلهای جابر بن سمرة و دیگر روات اهل سنت ،حدیث «یکون بعلدی اثناعشلر خلیفلة»
بدون عبارت «کلّرم مِنْ قُرَیش» ذکر مده است .حدیث «اثناعشلر اماملا» بلا عبلارتهلای
مختلفی در بسیاری از کتب روایی میعه نیز با نقلها و اسناد مختلف نقلل ملده و اصلل
حدیث و تعداد دوازده جانشین دارای تواتر معنوی اسلت .لکلن در اکثلر ایلن روایلات،
عبارت «کلّرم مِنْ قُرَیش» در ادام حدیث اثناعشلر نقلل نشلده اسلت؛ درحلالیکله اگلر
پیامبر این عبارت را به همراه حدیث اثناعشر نقل کرده بودند ،میبایست در اکثلر ایلن
روایات ذکر میمد.
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پدرش» به حدیث اضافه کرده است .برخی دیگر نیلز گفتلهانلد ایلن عبلارت را از «قلول
مخص دیگری» به اصل حدیث افزوده اسلت(.ر.ک :اصلبرانی1118 ،ق ،ج ،۲ص)1112
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8ـ .4ذکر عبارت «کلّهم من بنی اشم» در برخی منابع ا ل سنت

عالوه بر منابع میعه ،در برخی منابع اهل سنت هم حدیث «اثناعشر خلیفة» نه تنرلا فاقلد
قید «کلّرم مِنْ قُرَیش» است ،بلکه با قید «کلّرم من بنیهاملم» نقلل ملده اسلت .حنفلی

عبارت «کلّرم من بنیهامم» در آخر حدیث بیان مده است ...« :بعدی اثناعشر خلیفة ،ثلم

أخفلل صللوته ،فقلللت البللی :مللا الللذی أخفلل صللوته ؟ قللال :قللال" :کلّرللم مللن
بنیهامم"(».قندوزی1113 ،ق ،ج ،۲ص )281مسئل اخفای صوت حضرت رسلول و
سروصدای صحابه که در آخر اغلب نقلهای حدیث «اثناعشر خلیفة» بله آن املاره ملد،
در آخر روایت عبدالمل بن عمیر هم آمده ولی در این نقل« ،کلّرم من بنیهاملم» ذکلر
مده است .برخی از صحابه نمیخواستند خالفت در بنیهامم بامد و بعیلد نیسلت کله
عامل اخفای صوت رسول اهلل و همرمله و سروصلدای صلحابه ،جللوگیری از ذکلر
عبارت «کلّرم من بنیهامم» از جانب پیامبر در آخر حدیث و عکسالعمل آنها بلوده
بامد .عبارت «کلّرم من بنیهامم» در روایت عبدالمل

بن عمیر ،نله تنرلا مؤیلد تفسلیر

میعه و هاممی بودن جانشینان پیامبر است بلکه این عبارت با اخفای صلوت رسلول
اهلل ودلیل همرمله و سروصلدای صلحابه تناسلب بیشلتری دارد .قنلدوزی همچنلین
احادیثی را از پیامبر نقل کرده که در آنها عالوه برهاممی بودن حتلی بله اسلم ائمل
میعه نیز تصریح مده اسلت(.قنلدوزی1113 ،ق ،ج ،۲ص ۲81 ،۲21 ،222و  /۲83ابلن
طاووس1111 ،ق ،ج ،1ص152ل)151
 .9نقد داللی و سندی عبارت «کلّهم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ»
اهل سنت در اکثر مروح خود دربارۀ حدیث «اثناعشر خلیفة» ،دوازده جانشین پیلامبر
یا اکثر آنها را خلفای اموی میدانند(.ابلن حجلر هیتملی1115 ،ق ،ج ،1ص /1۲نلووی،
1۲82ق ،ج ،12ص /211ابن حجر عسقالنی ،1۲58 ،ج ،1۲ص )211مستمسل اصللی
این تفسیر و نپذیرفتن تفسیر میعه از جانب آنها عبارت «کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» اسلت.
امکال آنها بر تفسیر میعه از دوازده جانشین به بران اینکه ائم میعه حکوملت الاهری
ندامتهاند و نمیتوان بر حکومت ااهری آنها اجماع نمود ،نیز بلر پایل هملین عبلارت

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 12:47 +0430 on Sunday April 16th 2017

قندوزی از علمای مشرور اهل سنت ،حدیث «اثناعشر خلیفة» را از طریق عب المل بلن
عمیر از جابر بن سمرة نقل کرده که در این نقل ،بله جلای عبلارت «کلّرلم مِلنْ قُلرَیش»
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است .با اثبات ضعف سندی این عبارت ،امکالهای فوق مرتفع ملیملود .علملای اهلل
سنت در مروح خود چنین استدالل میکنند که پیامبر در دنبالل حلدیث فرملودهانلد:
اجماع امت بر دوازده خلیف مورد ن ر ایشان واقع میمود .آنها مدعی هستند که اجملاع
ج ،1ص /1۲نللووی1۲82 ،ق ،ج ،12ص /211ابللن حجللر عسللقالنی1۲58 ،ق ،ج،1۲
ص )211جدای از ضعف سند و فضای صدور این عبارت ،بطالن تفسیر دوازده جانشین
به سالطین اموی با توجه به ضعفها و امکاالت این دسته از حاکمان رومن است.
اهل سنت علی را به عنوان یکی از خلفای رامدین محسوب میکنند و براسلاس
منابع روایی اهل سنت ،پیامبر دممنان علی را منافق خواندهاند(.نسایی ،بیتا ،ج،1
ص 1۲5حدیث  )2121ایشان همچنین فرمودهاند هرکس بغض علی را در دل دامته
بامد ،خداوند او را به مرگ جاهلی میمیراند(.طبرانی ،بیتا ،ج ،2ص 11حدیث)5281
نقد نخست تفسیر دوازده جانشین به خلفای اموی ،آن است کله بله رغلم منزللت و
جایگاه بسیار باالی علی در ن ر پیامبر و فریقین ،و توصیههلای پیلامبر دربلارۀ
ایشان ،خلفای اموی به جرت دممنی با علی ،دستور به سب و لعن ایشان بلر بلاالی
منابر را دادند(.نجمی ،1۲52 ،ص11ل )11همچنلین بنلیامیله بودنلد کله خالفلت را بله
سلطنت و پادماهی تنزّل دادند .نووی مارح صحیح مسلم ،خالفلت پلس از سلی سلال
نخست(حکومت بنیامیه) را «مل و پادملاهی» خوانلده اسلت(.نلووی1۲82 ،ق ،ج،12
ص )211تاج العارفین حدادی بنیامیه را خلیفله محسلوب نملیکنلد ،بلکله آنهلا را از
بدترین پادماهان ملیدانلد(.حلدادی1۲13 ،ق ،ج ،۲ص )118نقلد دیگلر تفسلیر دوازده
جانشین ممتاز رسول اهلل به سالطین اموی ،آن است که آنها بسیار با قساوت و عنف
با مردم رفتار میکردند؛ چنانکه مطابق منابع مرم اهل سلنت ،تعلداد غیرقابلل ملماری از
صحابه و تابعین توسط سالطین اموی بله قتلل رسلیدهانلد(.سلیوطی1۲51 ،ق ،ص/221
بحرالعلوم1113 ،ق ،ص1۲ل)13
نقد سوم اینکه برخالف ادعای ذکرمده در تفسیر برخی علمای اهلل سلنت ،اجملاع
امت بر برخی از خلفای اموی مورد ن لر اهلل سلنت(ازجمله یزیلد) واقلع نشلد .یزیلد
هیچگاه نتوانست از امام حسین و ابن زبیر بیعت بگیرد و عبارت ابن حجر راجلع بله
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امت بر حاکمان بنیامیه واقع مده است نه بر اهل بیت(.ابن حجلر هیتملی1115 ،ق،
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محقق نشدن خالفت امام حسین که میگوید« :بر یزید بن معاویه اجماع کردند و امر
خالفت برای حسین صورت نپذیرفت بلکه قبل از آن کشته مد» ،اثبلاتکننلدۀ علدم
اجماع بر بیعت با یزید است .کشته مدن امام حسلین بیلانگر علدم موافقلت و علدم

اموی وارد است ،به هیچ وجه نمیتوان خلفای دوازدهگانه پیامبر را بله خلفلای املوی
تفسیر کرد.
در کنار نقدهای عمدهای که بر این تفسیر اهل سنت از حدیث «اثناعشر خلیفلة» وارد
است ،باید توجه دامت که عبارت «کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» مستمس

اصلی این دسته از

علما در تفسیر مان است .عبلارت ملذکور از جرلت سلندی نیلز مخلدوش اسلت و در
صورت اثبات ضعف سندی این عبارت ،مبنای اصلی علمای سنی در تفسیرمان متزللزل
میمود .در ادامه ،به نقد سندی این عبارت میپردازیم.
9ـ .1عدم ذکر عبارت «کلّهم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» در بیشتر نقل ای ا ل سنت

با اندک توجری به نقلهای مختلف روایت «یکون بعدی اثناعشر خلیفلة» در منلابع اهلل
سنت ،به این نتیجه میرسیم که در اکثر نقلهای حدیث اثناعشر ،عبلارت «کلّرلم تَجْتَمِلعُ
عَلَیهِ الْأُمَّةُ» ذکر نشده است .نقلهای اهل سنت از این روایت به استثنای نقلهایی کله بله
جابر بن سمرة میرسد ،خالی از این عبارت هستند و افزون بر این ،عبارت فوق در اکثلر
نقلهای جابر بن سمرة از حدیث اثناعشر هم وجود ندارد و درنتیجه ،حدیث ملورد ن لر
از جرت عبارت «کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» مفرد است.
9ـ .2شک راوی نسبت به عبارت «کلّهم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ»
عبارت «کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» در دو منبع ذکر مده است .این عبارت هم در سلنن ابلی

داود آمده« :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ...،اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً" ،کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّلةُ" ،فَسَلمِعْتُ
"
کلَامًا مِنَ النَّبِی صَلَّ اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَفْرَمْهُ ،قُلْتُ لِأَبِی :مَا یقُولُ؟ قَالَ" :کلّرم مِنْ قُلرَیش
و هم طبرانی در معجم کبیر ،در آخرحدیث این عبارت را آورده است« :حَدَّثَنَا عَبْدُاهللِ بْلنُ

مُحَمَّدِ" َ...اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَلةً" قَلالَ إِسْلمَاعِیلُ :أَاُلن اَنالا أَنَّ أَبِلی قَلالَ" :کلّرلم تَجْتَمِلعُ عَلَیلهِ
الْأُمَّةُ"(».طبرانی1111 ،ق ،ج ،2ص)215
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بیعت ایشان با یزید است .از طرفی ،عبداهلل بن زبیر هم تا بعد از مرگ یزید زنلده مانلد و
حتی تشکیل حکومت داد ،اما هیچگاه با او بیعت نکرد .با وجود نقدهایی که بلر خلفلای
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در سند ابی داود و طبرانی هر دو ،اسماعیل و پدرش ابیخالد و جابر بن سلمرة قلرار
دارند .عبارتهای جابر بن سلمرة در آخلر روایلت خلفلای اثناعشلر یکسلان نیسلتند و
نمیتوان بر عبارتهای جابر ازجمله عبارت «کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیلهِ الْأُمَّلةُ» در آخلر حلدیث

یقین.
9ـ .3عدم تأیید سند عبارت «کلّهم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» ندد علمای ا ل سنت

جالب توجه است که علمای اهل سنت هم به رغم اقرار به صلحت اصلل روایلت ،ن لر
مساعدی نسبت به صحت عبارت «کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» ندارند .البانی کلل حلدیث را
صحیح میدانلد ،املا عبلارت «کلّرلم تجتملع علیله األملة» در آخلر حلدیث را صلحیح
نمیداند(.سجستانی ،بیتا ،ج ،1ص )113صدیقی ع یم آبادی هلم در سلند ایلن نقلل از
روایت «اثناعشر خلیفة» به ن ر البانی استناد کرده و میگوید« :البانی کل حدیث به غیلر از
قسمت آخر آن را صحیح میداند(».صدیقی ع یمآبادی1111 ،ق ،ج ،11ص)211
البانی «ابو خالد» را ثقه نمیداند ،درحالیکه وی در سلسلهسند هر دو نقل که عبلارت
«کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» در آخر آنها آمده ،وجود دارد .ذهبی نیز میگوید« :از ابلو خاللد
کسی به جز فرزندش به نقل حدیث نپرداخته ،هرچند ترمذی حدیث را صحیح دانسته و
در التقریب ،او را فردی مقبول و لین الحلدیث دانسلته؛ لکلن حلدیث از جرلت عبلارت
"کلّرم تجتمع علیه األمة" مفرد است(».البانی1111 ،ق ،ج ،1ص)518
نتیجهگیری
حدیث «یکون بعدی اثناعشر خلیفة» با تعابیر مختلف و نقلهای متعددی که البته همه در
عدد دوازده برای جانشینان پیامبر یا امیران بعد از او مشترک هسلتند ،در منلابع معتبلر
اهل سنت ازجمله صحیح بخاری ،صحیح مسلم ،سنن ترمذی و مسند احملد بلن حنبلل
یافت میمود .عدد دوازده برای خلفای پیامبر ،دارای مررت روایی در این منابع است.
وجود اصل این حدیث در صحاح اهل سنت و مروح آنها و نیلز تصلریح علملایی
مانند ترمذی ،ابن حجر ،عصامی مکی ،بغوی و البانی دربارۀ اعتبلار حلدیث ملذکور ،بلر
صحت صدور آن در نزد اهل سنت داللت میکند .دانشلمندان ملیعه ماننلد ابلن بابویله،
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اطمینان کرد .افزون بر این ،از لفظ اسماعیل یعنی «أَاُن اَناا أَنَّ أَبِی قَلالَ» در ایلن حلدیث
معلوم است که عبارت «کلّرم تَجْتَمِعُ عَلَیهِ الْأُمَّةُ» را با م و گمان بیان کرده ،نه با قطع و

بررسی تخریج و صدور حدیث «یکونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَةً» در

کلینی و خزّاز نیز روایت مذکور را با تعابیری نزدی

27

به نقلل اهلل سلنت در آثلار خلود

آوردهاند.
در باب فضای صدور اصل این حدیث باید گفلت بیشلتر منلابع اهلل سلنت ،مکلان

میدهد راویان خواستهاند فضای صدور را مغشوش کنند تا پیام اصلی روایت بله گلوش
مخاطبان نرسد یا پیام به گونهای بامد کله بتلوان در آن ملبره و اخلتالف کلرد .در آخلر
احادیث فوق ،عبارتهای مختلفی مبنی بر وجود هیاهو ،تکبیر گفتن حاضران و نشلنیدن
یا نفرمیدن صدا یا خفیف و ضعیف بودن صدا ذکر مده که به هر حال ،منجر به نشلنیدن
کامل و دقیق بخش پایانی حدیث مده و از فضای ابرام در عبارتهای پایانی آن حکایت
میکند .با توجه به اثبات عدد دوازده در این احادیث برای جانشینان پیلامبر ،مصلادیق
آنها را نیز میتوان به کم روایاتی مانند غدیر ،منزلت و ثقلین که در منلابع معتبلر اهلل
سنت نقل مده ،تعیین کرد .منابع میعه نیز با تفاصیل و مفافیت بیشتری ایلن مصلادیق را
مشخص کردهاند .از سوی دیگر ،دو عبارت «کلّرم مِلنْ قُلرَیش» و «کلّرلم تجتملع علیله
االمة» که مستمس برخی از دانشمندان اهل سنت برای مخالفت با ایلن مصلادیق ملده،
هم از حیث سندی و هم از ن ر داللت ،قابلخدمه است.
منابع
 .1ابن اثیر ،مجدالدین ،النرایة فی غریب الحدیث واألثر ،بیروت :المکتبة العلمیة1۲88 ،ق.
 .2ابن بابویه قمی ،االمامة و التبصرة من الحیره ،چ ،1قم :مدرسة االمام المردی1111 ،ق.
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جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیه1113 ،ق.
 .1ابن جوزی ،جمالالدین ابوالفرج ،کشف المشکل من حدیث الصحیحین ،محقق :علی حسلین البلواب،
ریاض :دار الوطن ،بیتا.
 .3ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،إتحاف المررة بالفوائد المبتکرة من أطراف العشلرة ،مدینله :مجملع
المل فرد لطباعة المصحف الشریف1111 ،ق.
 .5لللللللللللل  ،فتح الباری مرح صحیح البخاری ،بیروت :دار المعرفة1۲58 ،ق.
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روایت را عرفات یا منا و زمان صدور آن را روز عرفه ،حجة اللوداع ،و یلا روز سنگسلار
مدن مخصی به نام اسلمی دانستهاند .اختالف عبلارتهلای پایلانی ایلن حلدیث نشلان
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 .2ابن حنبل ،ابوعبداهلل احمد بن محمد ،مسند االمام احمد بن حنبل ،بیجا :مؤسسة الرسالة1121 ،ق.
 .8ابن طاووس ،علی بن موسی ،الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،تحقیق علی عامور ،چ ،1قم :خیلام،
1111ق.
 .11ابوعوانة ،یعقوب بن اسحاق ،مستخرج أبی عوانة ،بیروت :دار المعرفة1118 ،ق.

1۲21ق.
 .1۲البانی ،ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة ومیء من فقررلا وفوائلدها ،ریلاض :مکتبلة المعلارف
للنشر والتوزیع1111 ،ق.
 .11بحرالعلوم ،محمد ،الحجاج سیف االمویین فی العراق ،بیروت :دار الزهراء1113 ،ق.
 .11بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،بیروت :دار الفکر1111 ،ق.
 .13بغوی ،ابومحمد ،مرح السنة ،بیروت :المکتب االسالمی111۲ ،ق.
 .15ترمذی ،محمد بن عیس  ،سنن ،مصر :مرکة مکتبة و مطبعة مصطف البابی الحلبی1۲81 ،ق.
 .12تویجری ،حمود بن عبداهلل ،إتحاف الجماعة بما جاء فی الفتن والمالحم وأمراط السلاعة ،ریلاض :دار
الصمیعی للنشر والتوزیع1111 ،ق.
 .18حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،مستدرک الصحیحین ،حلب :مکتبة المطبوعلات االسلالمیه1۲31 ،
و بیروت :دار الکتب العلمیه1111 ،ق.
 .21حدادی ،زینالدین ،فیض القدیر مرح الجامع الصغیر ،مصر :المکتبة التجاریة الکبر1۲13 ،،ق.
 .21حمیدی ،محمد بن فتوح ،الجمع بین الصحیحین ،بیروت :دار ابن حزم112۲ ،ق.
 .22خزّاز ،علی بن محمد ،کفایة االثر فی النص عللی االئملة ،مصلحح :عبلداللطیف حسلینی ،قلم :بیلدار،
1111ق.
 .2۲خزاعی مروزی ،ابوعبداهلل نعیم بن حماد ،کتاب الفتن ،قاهره :مکتبة التوحید1112 ،ق.
 .21خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،الکفایة فی علم الروایه ،مدینه :المکتبة العلمیه ،بیتا.
 .21دارمی ،ابوحاتم ،االحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ،بیروت :مؤسسة الرساله1112 ،ق.
 .23ذهبی ،ممسالدین محمد ،میزان االعتلدال فلی نقلد الرجلال ،تحقیلق عللیمحملد بجلاوی ،بیلروت:
دارالمعرفه ،بیتا.
 .25راغب اصفران  ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق صلفوان علدنان اللداودی ،چ،1
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العصریه ،بیتا.
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 .11هیثمی ،نورالدین علی بن ابی بکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،قاهره :مکتبة القدسی1111 ،ق.
 .11ابن حجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الصواعق المحرقة عل أهل اللرفض والضلالل والزندقلة ،بیلروت:
مؤسسة الرسالة1115 ،ق.
Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 12:47 +0430 on Sunday April 16th 2017

