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سخن ناشر

پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده 
است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر 
علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش 

پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی 
حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد 
دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با 
ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزة علمی به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بسم الّل الّرحمن الّرحیم

الحمد لّل كما هو أهله و مستحقه، و صلی الّل علی سید األنبیاء محمد و عترته األبرار 

األخیار، صالة ال انقطاع لمددها و ال انتهاء لعددها، و سلم تسلیما.

ستایش خداى را ستایشی كه سزاوار او است، و درود بر بهترین خلق و شایسته ترین 

بندگان خدا محمدمصطفی و خاندان پاك او.

اللهم انا نرغب الیک في دولة كریمة تعز بها االسالم و اهله و تذل بها النفاق و اهله و 

تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلگ وترزقنا بها كرامة الدنیا و االخرة



ترجمه مؤلف و آثار علمی  وی
سال 1337 هجری شمسی  در  الحسین،  عبد  فرزند حاج  كاظمی  ماجد  شیخ  الل  ایة 

)1377 یا 1376 هجری قمری( در جوار كاظمین به دنیا آمد. در همان كاظمین دروس 

مقّدمات و اوائل سطح را در محضر آیة الل حامد واعظی، حّجة االسالم و المسلمین سیّد 

تلّمذكرد. سپس  علماء  از  دیگر  بعضی  و  خالصی  الحسین  عبد  الل  آیة  عدنان حجازی، 

برای تکمیل سطوح و شركت در دروس خارج به نجف اشرف هجرت نمود. در آنجا در 

دروس سطح آیة الل سیّد حسین شاهرودی و آیة الل شیخ مصطفی هرندی، و در دروس 

خارج آیة الل سیّد نصر الل مستنبط، آیة الل سیّد ابوالقاسم خوئی، آیة الل سیّد عبد االعلی 

سبزواری، و در درس تفسیر تاریخی آیة الل سیّد محّمد باقر صدر، و دروس بعضی دیگر 

از اعالم شركت كرد.

بعد از آن به قم مهاجرت كرد و در این شهر مقّدس از دروس آیة الل سیّد كاظم حائری، 

آیة الل سیّد علی فانی، آیة الل محّمد فاضل لنکرانی و... استفاده نمود.

حضرت ایشان از علمای بسیار فّعال در زمینه های مختلف هستند. در عراق از مجاهدین 

بودند و بعد از آن كه از طرف حکومت صّدام تحت تعقیب شدید قرار می گیرند در اوائل 

انقالب به ایران می آیند. مجّله ای به زبان عربی تحت اشراف ایشان چاپ می شود به نام 

مدرسة اهل البیت، كه بیشتر به مسائل اعتقادی و نقد افکار فلسفی می پردازد.

آثار متعّددی نیز نوشته اند ؛ مثل:

1- الدرر الفقهیة في شرح اللمعة الدمشقیة شرح استداللی بر كتاب لمعهء شهید اّول  در 15 جلد.

2- الرؤیة الفلسفیة نقد و تحلیل، و به فارسی بنام نقد اراء فلسفی ترجمه شده.

3- اسئلة حول التوحید االلهي.

4- اصول المعرفة. و به فارسی بنام اصول شناخت ترجمه شده.

5- الرؤیة االسالمیة؛ و فیه ما یقارب خمسمائة روایة في نقد الفکر الفلسفي الرائج.



6- بحث فقهي حول النیروز و به فارسی ترجمه شده.

7- بحث حول جواز طلب الشفاعة و بطالن التفویض، و به فارسی ترجمه شده.

8- من الروایات المکذوبة ؛ و به فارسی بنام روایات ساختگی ترجمه شده.

9- الکفایة من االصول یک دورة اصولی كامل در اربع مجلدات.

10- رجال ابن الغضائري تحقیق و تقدیم.

فارسی ترجمه  به  البهبهاني، و  للعالمة  الفائق  التوحید  كتاب  تقدیم وتعلیق علی   -11

شده.

12- مقالتان في مباني المحقق البهبهاني االصولیة و الکالمیة.

13- ترجمة كتاب السنخیة ام العینیة و االتحاد ام التباین و كتاب آیات العقائد، و شرح 

خطبة 152 المیر المؤمنین و ترجمة كتب اخری.

14- قصة الدجال المدعي كونه الیماني. 

15- التوحید االلهي في نهج البالغة. 

16- موقف العلماء و اصحاب االئمة تجاه الفلسفة و العرفان.

منبع: وب سایت رحیق مختوم )با اندكی تغییر(.



سخن آغاز
همواره دشمنان اسالم برای ضربه زدن به كیان اسالم و از بین بردن هیبت و شوكت 

رهبران و بزرگان دین به روایات ساختگی و جعلی تمسک نموده اند. دستنشاندگان استعمار 

و از جمله وهابیت و پیروان آنها، با دستمایه قرار دادن چنین روایاتی سعی در مخدوش 

كردن چهره ی نورانی و پر فروغ اهل بیت  داشته اند، اهل بیتی كه اركان دین و باب 

هدایت الهی بوده و به نص صریح قرآن و اعتراف همه مسلمین، خداوند هرگونه پلیدی 

ُه 
َّ
 الل

ُ
يد ما ُير

َّ
و رجس را از آنان زدوده و از انواع گناه و زشتی پاک وطاهر نموده است. ﴿ِإن

طهيًرا﴾1
َ
م ت

ُ
َرك هِّ

َ
 الَبيِت َوُيط

َ
هل

َ
جَس أ ُم الرِّ

ُ
ِلُيذِهَب َعنك

از سوی دیگر دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر و اوصیاء طاهرینش، از بزرگترین 

تا جائی كه خداوند در قرآن كریم می فرماید: »و  گناهان و زشتی ها محسوب می شود 

كیست ستمکارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده؟ بی تردید، 

ِلُح 
ْ
 ُيف

َ
ُه ل

َّ
َب ِبآَياِتِهۗ  ِإن

َّ
ذ

َ
ْو ك

َ
ِذًبا أ

َ
ِه ك

َّ
ى الل

َ
َتَرٰى َعل

ْ
ِن اف ُم ِممَّ

َ
ل

ْ
ظ

َ
ستمکاران رستگار نمی شوند.« ﴿َوَمْن أ

2﴾
َ

اِلُمون
َّ

الظ

 همچنان كه از امام صادق سؤال شد: حّق خدا بر مردم چیست؟ فرمود: این است 

كه آنچه بدانند بگویند و آنچه ندانند دم فرو بندند، اگر چنین كنند محققا حّق خدا را به او 

پرداخته اند. »هشام بن سالم قال: قلت ألبي عبد الّل ما حّق الّل علی خلقه فقال أن یقولوا 
ما یعلمون و یکّفوا عّما ال یعلمون  فإذا فعلوا ذلك فقد أّدوا إلی الّل حّقه.«3

1- احزاب، 33
2- انعام، 21

3- كلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج 1 ؛ ص50



دیباچه

اول:حقانیت مذهب تشیع
 حقانیت مذهب اهل بیت امری ثابت است و این مکتب آنچنان مستحکم است 

كه هرگز شبهه ای نمی تواند آن را متزلزل نماید. لذا باید گفت والیت علی ابن ابی طالب 

و اوالد معصوم ایشان علیهم آالف التحیة و الثناء و اینکه این حضرات منصوب از جانب 

پروردگار برای خالفت روی زمین و هدایت بشریت هستند و اینکه اتفاقات بعد از رحلت 

رسول اكرم غصب حق خالفت آن حضرات بود مسأله ای است حق و اظهر من الشمس 

الباطل من بین یدیه و ال من خلفه و روایاتی كه در این كتاب مطرح و نقد  و ال یأتیه 

خواهد شد مربوط به مسائل جزئی و فروعاتی است كه  هیچ دخلی به مذهب حقه ی 

اهل بیت ندارد.   

دوم:عمل به احادیث معتبر
 روش معروف بین علمای شیعه در استنباط امور اساسی اعتقادی این است كه به اخبار 

آحاد1، حتی اگر معتبر باشند نیز استناد و استفاده نمی كنند تا چه رسد به اخبار ضعیف و 

مرسل2 كه در این كتاب مطرح و رد خواهند شد. چرا كه در مسائل اعتقادی علم و یقین 

ِني ِمَن 
ْ
نَّ ل ُيغ

َّ
 الظ

َّ
باید حاصل شود و اتکاء و پیروی از ظن در این موارد مردود میباشد ﴿ِإن

1- خبر واحد، اصطالحی در علوم حدیث به معنای حدیث غیرمتواتر؛ یعنی حدیثی كه در همه طبقات سلسله سند، راویان 
به تعدادی نیستند كه برای ما اطمینان به راستی خبر ایجاد شود. اخبار آحاد  به تنهایی مفید علم نیست، بلکه به انضمام قراین 
دیگری می توان حّجیت آن را ثابت نمود. از این رو اگر روایتی در چندین طبقه به مرز تواتر رسیده ولی در یک طبقه، به مرز 
تواتر نرسیده باشد، واجد شرایط تواتر نبوده، خبر واحد به حساب می آید. شهید ثانی: »و هو ما لم ینته الی المتواتر منه، ای من 
الخبر، سواء كان الراوی واحداً أم اكثر«. الرعایه فی علم الدرایه، ص 69؛ سیّد حسن صدر: خبر الواحد: اذا لم ینته الحدیث 
إلی التواتر او التظافر و... فخبر آحاد سواء كان الراوی واحداً او اكثر و ال یفید بنفسه مع قطع النظر عن القرائن، إالّ ظنًّا«. نهایه 

الدرایه، ص 102.
2- حدیث مرسل- اصطالحی در علم درایه و- حدیثی است كه راوی، آن را از معصوم نشنیده، لیکن بدون واسطه از وى 
نقل كرده باشد و یا با واسطه نقل كرده، اّما واسطه را فراموش كرده و به فراموشی تصریح نموده و یا از روى عمد یا سهو آن 
را نیاورده باشد و یا واسطه را با ابهام ذكر كرده باشد، مانند تعبیر »عن رجٍل« یا »َعن بعض اصحابنا«؛ واسطه حذف شده یکی 

باشد یا بیشتر. عاملی، حسین بن عبدالصمد،وصول االخیار،106
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﴾1. لذا باید تأكید نمود كه عقائد و تفکرات مذهب تشیع آنچنان محکم و استوار  ً ْيئاً َ
 ش

ِّ
َحق

ْ
ال

است و آنقدر روایات و آیات محکمات در این زمینه موجود می باشد كه برای اثبات آن 

هرگز نیازی به روایات ضعیف و مرسل وجود ندارد. پس در اثبات اعتقادات تشیع برای 

استفاده از چنین روایاتی حتی اگر در كتب روائی موجود باشند و نیز استناد به خواب و 

رؤیا و مکاشفات، هیچ جایگاهی وجود ندارد و از اساس چنین روشی مردود می باشد. 
2﴾

َ
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ُ
اغ

َ
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َ
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ا أ
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َ
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ْ
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َ
ْم ت

َ
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و این دیگاه یکی از مهمترین تفاوت ها بین مذهب تشیع و مذاهب عامه می باشد زیرا كه 

شیعیان به پیروی از اهل بیت و خصوصا در زمان امام صادق در مقابل چنین شیوه ای 

موضع انتقادی داشته و اخبار آحاد را حتی در فروعات فاقد حجیت می دانستند. 

شیخ مفید دركتاب اوائل المقاالت می فرماید:

»خبر واحد موجب علم و عملی نمی شود. و هیچ كس مجاز نیست كه در دین به خبر 

واحد قطع حاصل كند، مگر آنکه همراه با آن چیزی باشد كه آشکار بر راستگویی راوی 

آن داللت كند. این مذهب جمهور شیعه و عّده زیادی از محّکمه )خوارج( و گروهی از 

مرجئه است. برخالف آن است مذهب فقهای سنّی و اصحاب رأی«3.

البته در ادامه همین بحث مبانی و روش شناخت احادیث صحیح و معتبر از جعلی و 

غیر معتبر توضیح داده خواهد شد.   

سوم: منشأ فتنه در دوران معاصر
وزارت  تأسیس  از  بعد  و  انگلیس  و  روس  استعمار  كه  است  سال  سیصد  از  بیش 

امت  بین  در  فرقه های ساختگی  و  مذاهب  ایجاد  با  تا  نموده  بسیار  مستعمرات،  تالش 

اسالمی تفرقه و انشقاق ایجاد نماید و در همین راستا اقدام به تأسیس مذهب وهابیت در 

1- یونس، 36
2- طور، 32

3- اوائل المقاالت ص123
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بین اهل تسنن و اعراب نمود تا با تکفیر و ایراد اتهامات واهی و بی اساس دست به قتل 

و غارت جان و مال پیروان مذهب اهل بیت بزنند. 

و از سوی دیگر در بین پیروان مذهب تشیع اقدام به ایجاد فرقه های ضاله همچون بابیت 

و بهائیت و شیخیه نمود تا با ترویج افکار انحرافی و گمراه كنند ی خود در بین آحاد شیعه 

اوال مذهب تشیع را منحرف و لکه دار نمایند و ثانیا باعث تحریک هرچه بیشتر وهابیت 

خبیث و دادن بهانه به آنها برای قتل و تجاوز بیشتر شوند.

و  »وهابیت«  همچون  هائی  فرقه  ایجاد  منشأ  كه  موضوع  این  سر  بر  بحث  محققین 

»شیخیه« »بابیت« و »بهاییت« روسیه یا انگلستان بوده را بیهوده می دانند و معتقدند این 

فرقه ها تجسم پروتکل های یهود در جهان اسالم است چرا كه یهود پرچم دار تفرقه و 

فرقه سازی در میان بشریت، جهان اسالم و تشیع بوده است و دولت استعماری انگلستان 

در هر صورت  است.  كرده  اقتباس  یهود  از  را  بینداز و حکومت كن«  »تفرقه  نیز شعار 

عوامل اصلی شکل گیری فرق ضاله ی شیخیه و وهابیت و امثال آن، كالن سرمایه دارها و 

ماسون های روسیه و انگلیس بودند.

ابرقدرت استعمارگر قرن نوزدهم بیش ترین مقاومت را در نواحی مسلمان نشین  دو 

مشاهده كردند از این رو برای این كه بتوانند این مانع را به طور اساسی از سر راهشان 

از  یکی  زدند.  اسالم  و ضد استعماری  بخش  حیات  باورهای  تخریب  به  دست  بردارند 

ایجاد  هدف  با  ساختگی  مذاهب  و  فرق  شیوع  و  تشکیل  آنان  اقدام های  خطرناک ترین 

اختالل های فکری و اعتقادی در میان مسلمانان بود . در همین راستا سیاست مداران روسیه 

و انگلیس از اوایل قرن نوزدهم در منطقه ی خاورمیانه و آسیا با استفاده از تفکر نوگرایی 

دینی، اقدام به تضعیف اقتدار ملی در كشورهای عثمانی، ایران و هند نمودند، آن چنان كه 

در عثمانی با مسلک وهابیت، در هندوستان با مرام قادیانی و در ایران با فرقه های ضاله ی 

شیخیه و بابی گری و بهایی گری اقتدار ملی مسلمانان را شکسته و سرزمین های اسالمی را 
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به قطعات كوچک تر تجزیه كردند و امت واحده ی مسلمان را درگیر جنگ شیعه و سنی 

و سپس جنگ های فرقه ای نمودند.

استعمارگران و علمای مزدور آنان نظیر »شیخ  احمد احسایی«1 با سوء استفاده از این 

فرصت نظر گروهی از عوام و خواص را به خود جلب نموده و علی رغم مبارزه های شدید 

علمای مجاهد و راستین ، فرقه ی ضاله ی شیخیه را به وجود آوردند و با طرح ركن رابع2 و 

علمای مرتبط با امام زمان)عجل الل تعالی( و در نهایت ادعای نیابت خاص امام دوازدهم 

توجه دربار را به خود جلب كردند، آن ها در سراسر ایران به لوث نمودن اصول و بعضی 

احکام مترقی دین مبین اسالم و مذهب بر حق جعفری از جمله اصل مترقی انتظار اقدام 

نمودند.

1- سفر احسائی به ایران توسط عوامل نفوذی انگلیس و علمای درباری و شاهزاده های قاجار برنامه ریزی شده بود و همین 
افراد مشکوک، از او به گرمی استقبال نمودند ولی در قزوین هنگامی كه منکر معاد جسمانی شد و اصل معاد را از اصول 
دین حذف نمود، توسط شهید ثالث »مال محمد تقی برغانی« تکفیر و ناچار به ترک ایران گردید. »فتحعلی شاه« قاجار در اثر 
تبلیغات طرف داران شیخ به او عالقه مند گردید و او را به تهران دعوت نمود و جذب افکار غلوآمیز او شد. شیخ رابطه ای 
بسیار صمیمی با فرزند ارشد فتحعلی شاه یعنی »محمد علی میرزا« )دولت شاه( برقرار كرد و ساالنه مبلغ 700 تومان كه به 
پول آن زمان مبلغ كالنی بود، از شاهزاده دریافت می نمود. شیخ احمد افزون بر این مستمری، كمک های دیگری نیز از دولت 
شاه دریافت می كرد. به عنوان مثال در كتاب »قصص  العلما« نوشته ی »میرزا محمد تنکابنی« پرداخت قرض هزار تومانی شیخ 
توسط دولت شاه و خرید یک قصر در بهشت در قبال این خدمت، آمده است. شیخ احمد درباره ی ائمه ی اطهار، اغراق و غلو 

می كرد و با لعن و دشنام به خلفای سه  گانه، اهل تسنن را برضد شیعیان تحریک می نمود.
 احسایی بسیار خرافی بود و گاه مثل مرتاض های هندی سرگرم ریاضت های شاق می  شد و آن چه به ذهن خیاالتی او خطور 
می كرد، به عنوان مطالب فوق علمی و مکاشفه مطرح می گردید. وی مدت ها سرگرم علوم غریبه نظیر كیمیا، ریمیا و... بود و 
بر طلسمات و رمل و اسطرالب نیز تأكید داشت. شیخ خود را سرآمد عالمان روزگار و متصل به علم لدنّی می دانست و هیچ 
سؤالی را بی  جواب نمی گذاشت و هنگام سخنرانی آیاتی از قرآن ، حدیث، اشعار و مطالب فالسفه و عرفا را با نکاتی از جفر 

و حروف طلسمات و علوم غریبه تركیب می كرد و نظراتی متضاد با اسالم ارایه می كرد.
وی نزد پادشاهان و حکام ظالم قاجار بسیار چاپلوس و اهل تملق بود و همواره از كمک ظلمه و طواغیت برخوردار بود. 
پس از بر مالشدن انحراف های  احسایی و مقابله ی بعضی از علمای اصولی با او، شیخ با سرافکندگی از ایران به عراق و از 
آن جا عازم مکه شد و در سال 1241 ه..ق. در 75 سالگی در مدینه مرد و در بقیع مدفون گردید. وی در كتاب »شرح زیارت 
جامعه ی كبیره« هدفی جز تحریک اهل تسنن و راه اندازی جنگ شیعه و سنی نداشت و دالیلی بر كفر ابوبکر، عمر و عثمان 
اقامه نمود و همین مطالب هم موجب قتل و غارت شیعیان كربال توسط نیروهای عثمانی در سال 1241 هجری قمری گردید.
2- اصول دین شیخیه چهار چیز است: توحید، نبوت، امامت و ركن رابع كه منظور از ركن رابع شیعه ی عالم كاملی است كه 
بی واسطه می تواند با امام زمان)عجل الل تعالی( و حتی سایر ائمه ی معصومین ارتباط برقرار كند به همین جهت گاهی در 

»...نوشته های احسایی و  رشتی می خوانیم: »سمعت عن الصادق
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مخالفت شیخیه با اسالم راستین پس از فوت شیخ احمد احسایی و در زمان جانشین او 

یعنی »سیدكاظم  رشتی«1 نیز ادامه یافت . سید كاظم در میان  سالی و بدون تعیین جانشین 

مرد و هر دسته از شیخیه فرد مورد نظر خود را ركن رابع دانستند به طوری كه پس از سید 

كاظم رشتی، چهار نفر یعنی »حاج محمد كریم خان كرمانی؛ میرزا شفیع تبریزی، میرزا 

طاهر حکاک اصفهانی و میرزا علی محمد شیرازی )باب(« مدعی عنوان ركن رابع شدند، 

سه نفر اول از اسالم دست نکشیدند، ولی علی محمد باب ابتدا مدعی ذكریت، سپس بابیت 

و در سه سال آخر عمر مدعی نبوت، ربوبیت و در نهایت الوهیت شد.

چهارم: راه های تشخیص احادیث ساختگی
به موازات پیدایش دین و شریعت الهی در بین انسانها، همواره عده ای به سردمداری 

شیطان لعین كه بر گمراهی انسان قسم خورد: »قال فبعّزتك  ألغوینّهم أجمعین« )ص،82( 

1- رشتی فرزند قاسم رشتی از شاگردان خاص  احسایی و دومین پیشوای شیخیه است. او در سن30 سالگی به عنوان ركن 
رابع و رهبر شیخیه انتخاب شد. وی به علت جوانی و بی سوادی، تحریف های زیادی در متون اسالمی وارد نموده و در كتب 
خود روایات مجعول و اسراییلیات را ترویج داده است. او اراجیف و مطالب ضداسالمی خود را حاصل دریافت و مکاشفه 
از امامان معصوم می دانست. در الهیات و فلسفه بیش تر از اسراییلیات استفاده نموده و در عمده ی مباحث خود حتی از 
نام های عبری برای مالئکه استفاده می كرد. به نظر می رسد كاظم رشتی بیش تر تحت نفوذ یهود بوده و جاسوسان زیادی از 

جمله »علی محمد باب« از طرف یهود به حلقه ی درس او نفوذ كرده بودند.
مهم ترین كتاب رشتی كتاب »شرح قصیده« است كه در آن به تفصیل به موضوع قراء ظاهره و ركن رابع می پردازد و شاگردان 
را به پیروی از ركن رابع ترغیب می كند و از آنان می خواهد كه بگردند و باب امام   غایب را پیدا كنند. او در سال 1259 مرد و 

به شاگردانش گفت من ركن رابع را معرفی نمی كنم، امام زمان ظاهر خواهد شد، شما باید بگردید و او را پیدا كنید.
 البته الزم به ذكر است برخی از شواهد نشان می دهد احسائی و رشتی اصالة غربی بوده و حسب و نسب آنان كامال ساختگی 
است؛ ادوارد براون انگلیسی در كتاب »معمای جهان«  World`s Cross-worكه آخرین كتاب او در افشای نقشه های 
)اِیَدن   Aidan Ahoskie اصلیش:  نام  كه  كرده  معّرفی  انگلیسی  كشیشی  أصالتًا  را  او  است،  جهان  در  انگلیسیان  مرموز 
اِهاسکی( بوده و سپس آنرا به »احمد اَحسائی« تغییر داده و فارسی و عربی را نیکو، چون زبان مادری یاد گرفته و وارد اَحساء 
)مابین حجاز و بحرین( شده و شجره نامه ای جعلی برای خود وضع كرده كه مّدتها مورد مناقشه و تکذیب اهالی بحرین و 

حجاز و اَحساء بوده و اصاًل برخی از اسامی موجود در آن - بعنوان پدران و اجدادش! - وجود خارجی نداشته اند!....
اساس این فرقه، مبنی بر امتزاج تعبیرات فلسفی سهروردى و مالصدرا با اخبار آل محمد است. فَِرق بابی و ازلی تحت 
تاثیر شدید این مذهب واقع شده اند و بهائیّه و ازلیّه نیز نوادگان آن هستند. پس از  احسائی مؤسس این مذهب، شاگرد او  
رشتی )درگذشته در 1259 ه( )روسّی األصل تزاری - كه به دروغ اّدعای سیادت و انتساب به سادات رشت را نمود چون 
چهره ای سرخ و سفید و همانند شمالیان ایران داشت!( و پس از وى حاج محمد كریم خان قاجار كرمانی، جانشین او شدند.
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در تالش هستند كه دین الهی را منحرف نمایند و با شیوه های گوناگون همچون تحریف 

برخی عبارات كتب الهی یا حتی جعل و اضافه نمودن به آن، به اهداف شوم خود اعم 
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این جریان خبیث در دین مقدس اسالم و خاصتا در مکتب حقه ی شیعه نیز كم و بیش 

فعال بوده تا آنجا كه از جانب اهل بیت عالوه بر لعن و معرفی افراد جاعل و منحرف، 

راهکارهائی برای پی بردن به این گونه روایات مطرح شده است، كه ذیال به چند نمونه 

اشاره خواهد شد:

1- مرحوم كلینی در كافی در ضمن حدیث مفصلی در این رابطه از سلیم بن قیس 

هاللی و او از امیر المومنین نقل نموده: »و قد كذب علی رسول الّل علی عهده حتّی 

قام خطیبًا فقال أیّها النّاس قد كثرت علّي الکّذابة فمن كذب علّي متعّمداً فلیتبّوأ مقعده من 

النّار ثّم كذب علیه من بعده« 2.

»در زمان خود پیغمبر بر آن حضرت دروغ بستند تا به سخنرانی برخاست و فرمود: اى 

مردم، دروغ  بندان بر من فراوان شده اند، هر كه عمداً بر من دروغ بندد نشیمنش پر از آتش 

باد. و باز هم پس از وى بر او دروغ بستند«

كه روایت فوق تصریح بر وجود افراد دسیسه گر و جاعلی دارد كه حتی در زمان رسول 

الل نیز اقدام به جعل حدیث مینمودند.

2- مرحوم كشی در كتاب رجال خود آورده است: »عبد الّرحمن بن كثیر قال: قال أبو 

عبدالّل یومًا ألصحابه لعن الّل المغیرة بن  سعید و لعن الّل یهودیًّة كان یختلف إلیها یتعّلم 

منها الّسحر و الّشعبذة و المخاریق إّن المغیرة كذب علی أبي فسلبه الّل اإلیمان و إّن 

1- آل عمران، 78
2- كلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( ج 1 ؛ ص62 - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.  
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قومًا كذبوا علّي ما لهم أذاقهم الّل حّر الحدید«1

»عبد الرحمن بن كثیر گفت حضرت صادق روزى باصحاب خود فرمود خداوند 

مغیرة بن سعید را و آن زن یهودى كه با او رفت آمد داشت لعنت كند كه از او سحر و 

شعبده می آموخت مغیره بر پدرم دروغ بست خداوند ایمانش را گرفت گروهی نیز بر من 

دروغ بسته اند خداوند بآنها حرارت اسلحه و آهن را بچشاند.«

بر آن  بین اصحاب اهل بیت دارد كه  افرادی در  نیز داللت بر وجود  این روایت 

حضرات احادیث جعلی و دروغ نسبت می دادند.

3- مرحوم كلینی در كافی و در باب »األخذ بالّسنّة و شواهد الکتاب « می فرماید: »عن 

أبي عبد الّل قال قال رسول الّل  إّن علی كّل حّق حقیقًة و علی كّل صواب نوراً فما 

وافق كتاب الّل فخذوه و ما خالف كتاب الّل فدعوه.«2 »رسول خدا فرمود: براى هر 

حقی نمودار درستی است و بر فراز هر صوابی پرتو درخشانی، آنچه با كتاب خدا موافق 

است عمل كنید و آنچه مخالف كتاب خدا است وانهید.«

4- و باز ایشان در همین باب می فرماید: »سمعت أبا عبد الّل یقول  كّل شي ء مردوٌد 

إلی الکتاب و الّسنّة و كّل حدیث ال یوافق كتاب الّل فهو زخرٌف 3« 4.

كه در این روایات راهکار های تشخیص احادیث صحیح از جعلی را بیان نموده اند.

5- و باز در كافی نقل شده است: »عن أبي عبد الّل قال قال أمیر المؤمنین  إذا 
حّدثتم بحدیث فأسندوه  إلی الّذي حّدثکم فإن كان حّقًا فلکم و إن كان كذبًا فعلیه.«5

»امیر المؤمنین فرمود: چون حدیثی براى شما باز گویند در مقام نقل آن به كسی 

كه براى شما باز گفته نیست  دهید، اگر راست باشد به سود شما است و اگر دروغ باشد 

1- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار األنوار )ط - بیروت( ج 25 ؛ ص289 چاپ: دوم، 1403 ق. 
2- كلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( ج 1 ؛ ص69- تهران، چاپ: چهارم، 1407. 

3- أي الممّوه المزّور و الکذب المحسن.
4- كلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( ج 1 ؛ ص69 - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

5- كلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( ج 1 ؛ ص52 - تهران، چاپ: چهارم، 1407.
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به عهده او است.«

و احادیث در این رابطه بسیار است و بررسی همه آنها به مجالی وسیع نیاز دارد. اما در 

مجموع آنچه از احادیث فوق و روش اهل بیت در شناخت روایات جعلی میتوان بیان 

نمود، دو بحث عمده میباشد:

الف: بررسی سند روایت
یکی از مهمترین راههای ارزیابی حدیث، بررسی راویان است. علمای اسالم با توجه 

به »آیه ی نبأ« كه تحقیق در خبر فاسق را الزم دانسته است، قرآن را پایه گذار این مبنا 
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»ای كسانی كه ایمان آورده اید اگر فاسقی برای شما خبری آورد، تحقیق كنید، مبادا )به 

خاطر زودباوری و شتابزدگی تصمیم بگیرید و...( ناآگاهانه به قومی آسیب برسانید، سپس 

از كرده ی خود پشیمان شوید.«

تدوین  و  راویان(  )بررسی  فن  این  پیدایش  برای  اصلی  ی  انگیزه  گفت  بتوان  شاید 

مصنفات مربوط به آن، آیه ی فوق و سفارشهای اكید معصومان درباره ی دقت در 

ناقالن حدیث، با توجه به گسترش بازار جعل و وضع بود. نتیجه ی این امر، اهتمام و 

مراقبت شدید نزدیک به وسواس محدثان و جمع آوری حدیث بود كه در كار تدوین 

روایات به كار می بردند. آری، هسته ی اولیه دانش رجال و بررسی راویان در شیعه ریشه در 

ستایشها و نکوهش های ائمه نسبت به پاره ای از صحابه و یاران خود دارد كه شیعیان 

با الگوگیری از آن، مصنّفاتی درباره راویان حدیث را فراهم ساختند. شیخ طوسی در كتاب 

عّدة االصول می نویسد:

»علمای ما بین رجال ناقل حدیث فرق قائل شده اند؛ افرادی را كه مورد اعتماد و وثوق 

1- حجرات، 6
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بوده اند، توثیق و راویان ضعیف را تضعیف نموده اند. آنان را كه در حّقشان مدح وارد 

شده، مدح و مذمومشان را ذّم می كنند و می گویند: فالنی در حدیث متّهم است، فالنی 

دروغگوست، فالنی مخّلط )خلط كننده( است. فالنی در مذهب و اعتقاد با ما مخالف 

است، فالنی واقفی یا فطحی است و دیگر طعنهایی كه در كتابهای خود ذكر كرده اند. در 

این زمینه كتاب هایی نوشته اند و این گونه راویان را در فهرستهای خود از میان راویان 

احادیث استثنا كرده اند.«1.

این پاالیش ها در زمان نویسندگان كتب اربعه )كافی، من ال یحضره الفقیه، استبصار، 

تهذیب( نیز اتفاق افتاد آنان كه اشخاص متخصص و متعهدی بودند همانطور كه خود بیان 

فرموده اند احادیثی را جمع كردند كه حجت بین خدا و ایشان باشد.2 یعنی احادیثی كه به 

نظر خودشان صحیح بود. از طرفی می دانیم كه اصطالح صحیح در نزد قدماء یعنی روایتی 

كه از صدور آن اطمینان داشته باشند، كه نتیجه بررسی سندی و متنی یک حدیث اطمینان 

و وثوق از صدور آن از معصوم است.

بهر حال قبل از كتب رجالی فهرستی اربعه )رجال كشی، فهرست نجاشی، رجال طوسی، 

فهرست طوسی( اصحاب دارای كتب رجالی زیادی بودند. یعنی پاالیش احادیث از زمان 

حضرات معصومین شروع شد و محّدثین ما با آگاهی از رجال احادیث اقدام به نوشتن 

احادیث می كردند نه به طور چشم بسته و بدون نقد و جرح و تعدیل به طور مثال عبدالل 

بن جبله كنانی )م 219 ه (، محمد بن عیسی یقطینی، حسن بن محبوب )م 224 ه ( و دیگر 

اصحاب نیز هر كدام كتاب رجالی داشتند.

بررسی رجال و  راویان،  بین  در  افراد كذاب و ضعیف  دلیل وجود  به  باید گفت  لذا 

راویان حدیث الزم و ضروری می باشند هرچند این كار به تنهائی كافی نیست و موارد 

دیگری كه در ادامه خواهد آمد، در قبول یا رد یک روایت دخیل می باشد.

1- محمد بن حسن طوسی، العّدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری قمی، ج1، ص 366.
2- صدوق، مقدمة، من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 3، ناشر جامعه مدرسین.
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ب: بررسی  محتوایی
دومین راه ارزیابی احادیث كه مورد نظر عقل عقال و توصیه شارع است، نقد محتوایی 

احادیث می باشد. روشن است كه نقد سند از طریق شناسایی حال راویان، دایره ی كذب و 

نادرستی را محدود می كند. اما نمی توان مدعی شد كه تمام موارد كذب از راه نقد سند قابل 

احراز است. گاهی قراین و نشانه هایی در متن حدیث هست كه گواهی بر جعل و وضع 

آن می دهد. موارد ذیل از جمله مهم ترین قرائن بررسی و قبول یا رد یک روایت میباشد:

یک. برترین معیاری كه درباره نقد متن، وجود دارد و در روایات معصومان ریشه دارد؛ 

عرضه احادیث بر قرآن كریم است. این معیار، معجزه جاودان خداوند و دارای سندی 

استوار، متواتر و غیرقابل انکار است.

و  متواتر  با سنت  ها  آن  احادیث موضوع، سنجش  تشخیص  برای  معیار،  دومین  دو. 

قطعی است. سخنان رسول خدا در آیات متعدد تأیید شده اند. و نیز روایات متواتر و 

قطعی اهل بیت بهترین مالک محتوائی برای شناخت روایات جعلی می باشد.

سه. ده ها، آیه و روایت در ستایش و حجیت عقل وارد شده اند. قرآن كریم، عقل را 

وسیله شناخت خدا، معاد، سخن حق و نشانه فهم و درک، تأثیرپذیری و پند گرفتن معرفی 

می كند. البته، مراد از عقل، بدیهیات و برهانیات و به حسن و قبح، حکم می كند. احادیثی 

كه متن آن ها با عقل قطعی و بدیهی ستیز دارند، نشانه ای دیگر از وضع به شمار می آیند.

چهار. یکی از معیارهای تشخیص احادیث موضوع، عرضه حدیث بر تاریخ صحیح و 

سیره ی معتبر است.

پنج. یکی از نشانه های عدم اعتنا به حدیث، مخالفت محتوای آن با حکم اجماعی امت 

اسالم است. عمده ترین كاربرد این معیار، در احکام فقهی است.

شش. یکی دیگر از معیارهای جداسازی حدیث موضوع، ركاكت آن است. ركاكت، بر 

دو قسم است: لفظی و معنوی. در ركاكت لفظی، حدیث، از لحاظ قواعد ادبی و فصاحت 
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در مرتبه ای قرار دارد كه صدور آن را از معصوم بعید می نماید. در ركاكت معنوی، حدیث، 

از نظر مفهوم به گونه ای است كه طبع از آن نفرت داشته و نمی پذیرد.

امور تجربی مسلم در  بدیهی علمی و  با قواعد قطعی و  اگر مضمون روایتی،  هفت. 

تعارض باشد، ممکن است از ناحیه معصوم صادر نشده باشد. سخنان رسول خدا، به وحی 

و كالم الهی مستندند و هرگز از روی هوای نفس، سخنی نگفته اند؛ بر این اساس، سخنان 

ایشان با واقعیات خارجی و امور قطعی و تجربی ثابت شده، مخالفت نخواهند داشت.

در تکمیل بحث فوق باید تأكید نمود همچنان كه روش قاطبه ی اعالم شیعه بر این 

 باید به صدور آن از جانب منبع وحی و اهل بیت است، برای پذیرش یک روایت 

اطمینان نمود كه اصطالحا چنین مبنائی وثوق صدوری نامیده می شود كه در مقابل مبنای 

وثوق سندی می باشد. 

 در توضیح این دو مبنا باید گفت: اگر از صادر شدن یک روایت و حدیث از معصومین

اطمینان پیدا كنیم می گوییم نسبت به آن حدیث »وثوق صدوری« حاصل شده، این اطمینان 

می تواند از راه سند حدیث )به طور جداگانه( یا قرائن دیگر)جداگانه یا به كمک سند 

گفته  شود،  حاصل  اطمینان  یک حدیث،  سند  از صحت  اگر  اما  شود.  حاصل  حدیث( 

می شود وثوق سندی نسبت به آن حاصل شده است.1 

همان طور كه مالحظه می شود نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است، 

یعنی گاهی وثوق سندی هست ولی وثوق صدوری نیست به عبارت دیگر؛ از صحت سند 

یک روایت اطمینان حاصل شده ولی چه بسا قطع داریم كه این روایت از امام معصوم 

امام صادق وقتی سعید بن مغیره را لعنت می كردند فرمودند: او  صادر نشده است. 

احادیثی را در البالی كتاب های حدیثی اصحاب پدرم )امام باقر( وارد كرده است، پس آن 

1-  جزائری، سید محمد جعفر، هدی الطالب فی شرح المکاسب، ج4، ص 363، حاشیه دوم،انتشارات دار الکتاب، قم، 
1416ق.
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چه مطابق قرآن و سنت است از ما بپذیرید.1 یعنی از راه سند احادیث نمی توانید صحت 

یا عدم صحت روایت را تشخیص دهید و باید وارد بحث محتوایی آن شوید. از طرفی 

گاهی وثوق صدوری حاصل است ولی روایت از حیث سندی مشکل دارد. روایت مقبولۀ 

عمر بن حنظله از این دست است كه با وجود راویان ضعیف یا مجهولی كه دارد ولی مورد 

قبول علماء و فقها در طول تاریخ قرار گرفته است.

و در نهایت موارد متعددی است كه هم وثوق سندی وجود دارد و هم وثوق صدوری، 

و در حقیقت وثوق سندی راهی است برای رسیدن به وثوق صدوری. قرائن و شواهدی 

از  روایت  اثبات صدور یک  در جهت  قدما(  وثوق صدوری)به خصوص  به  قائالن  كه 

معصوم از آن استفاده می كنند عالوه بر نکات قبلی میتوان به مواردی همچون: وجود 

روایت در یکی از اصول اربعمأة؛ ذكر یک حدیث در یک اصل به چند سند یا در دو یا 

چند اصل به یک سند؛ وجود روایت در كتاب هایی كه بر امامان عرضه شده است؛ 

به  كتاب  آن  انتساب  كه   ائمه اصحاب  مشهور  كتاب های  از  یکی  در  حدیث  وجود 

نیز  القدر و اصحاب اجماع و  نقل روایت توسط اصحاب جلیل  نویسنده واضح است، 

استناد فقها و محدثان به یک خبر2 اشاره نمود.

از جمله علمای بزرگ و فقیهان شیعه، كه پیرو مکتب وثوق صدوری بوده اند می توان 

به قدمای اصحاب از عصر كلینی و شیخ صدوق، تا محقق حلی و از متأخران عالمان و 

فقیهان پس از محقق حلی و قاطبه علمای شیعه نام برد. و از عالمانی كه پیرو مکتب وثوق 

سندی اند می توان به شهید ثانی، محقق اردبیلی، شیخ حسن عاملی، سید محمد عاملی و از 

معاصران: سید ابوالقاسم خوئی اشاره نمود.

به هرحال در این كتاب سعی شده تا برخی از روایات ساختگی و جعلی كه با اصول 

مذهب حقه شیعه و بلکه بدیهیات اسالم منافات دارد معرفی و مورد نقد قرار داده شوند 

1- كشی، محمد بن عمر بن عبدالعزیز،رجال كشی ص 224، موسسه نشر دانشگاه مشهد،مشهد،1490ق.
2- سبزواری، عبداالعلی، مهذب االحکام، ج 3، ص 215، المنار، قم، 1413ق.
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تا به قدر طاقت و توان، شبهه افکنی منحرفین و دسیسه گران را خنثی نموده و به تکلیف 
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در ضمن ائمه اطهار بسیاری از روایات مخالف قرآن و یا سنت قطعیه و یا عقل را 

رد نموده اند كه یکی از آنها بیان خواهد شد:

مرحوم طبرسی در كتاب احتجاج نقل كرده است است مأمون پس از آنکه دخترش 

اّم الفضل را به زوجیّت امام جواد درآورد، روزى در مجلس با حضور آن حضرت و 

یحیی بن أكثم و گروه زیادى جمع بود.

دروغ بودن روایت 

»از ابابکر بپرس آیا او از من راضی هست!«
یحیی بن أكثم گفت: اى زاده رسول خدا، نظر شما در باره این خبر چیست: »روزى 

جبرئیل بر رسول خدا فرود آمده و گفت: اى محّمد، خداوند عّز و جّل سالمت رسانده 

و می فرماید: از أبوبکر بپرس آیا از من راضی است چون من از او خشنودم«2؟

حضرت فرمود: من منکر فضل أبو بکر نیستم،3 ولی بر راوى این خبر واجب است كه 

حدیثش را با حدیث دیگرى كه از آن حضرت نقل شده مقابله كند كه در آخرین سفر 

حّج فرمود: »دروغ بر من بسیار شده، و پس از من نیز زیاد خواهد شد، پس هر كه از روى 

عمد بر من دروغی ببندد باید جایگاه خود را در آتش قرار دهد، پس چون حدیثی از من به 

شما رسید آن را بر كتاب خدا و سنّت من عرضه كنید، پس هر چه موافق قرآن و سنّت من بود 

1- هود؛ 88
2- عالمه امینی در كتاب شریف غدیر، ج 6، بعد از ذكر این روایت ساختگی می فرماید: »خطیب بغدادی روایت را در كتاب 
تاریخ  خود ج 2 ص 106، از طریق ابن باشاذ صاحب طامات، نقل كه طبق عادت نسبت به بطالن روایت سکوت كرده، و 

ذهبی در میزان االعتدال ج2 ص 302، نقل كرده و گفته كذب است.
3- اینکه جمله امام به معنای اعتراف به فضل ابوبکر نیست، بلکه ایشان در مقام رد خبر دروغی است كه نقل شده است، و 

معنای جمله این است كه من در  صدد رد فضل فالن نیستم بلکه در صدد بیان كذب روایت هستم.
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آن را برگیرید، و مخالف آن دو را نگیرید«، و این خبرى كه تو نقل كردى با قرآن نمی خواند، 

خداوند متعال فرموده: »و همانا ما آدمی را آفریده ایم و آنچه را نفس او وسوسه می كند می دانیم، 

و ما باو از رگ گردن نزدیکتریم- ق: 16« پس بنا بر مفاد حدیث بر خداوند عّز و جّل رضا و 

سخط أبو بکر مخفی بوده تا از مکنون سّر خود بپرسد؟! این مطلب محال عقلی است.

دروغ بودن روایت 

»مثل ابی بکر و عمر در زمین، همچون جبرئیل و میکائیل در 
آسمان« 

یحیی گفت: و در خبر است كه: »مثل أبو بکر و عمر در زمین مثل جبرئیل و میکائیل 

است در آسمان«.

دو  میکائیل  و  جبرئیل  زیرا  است،  تأّمل  قابل  نیز  مطلب  این  و  فرمود:   حضرت

فرشته مقّربی هستند كه هرگز معصیت پروردگار را نکرده و حتّی براى لحظه اى از طاعت 

خداوند فارق نشده اند، ولی أبو بکر و عمر مّدتی به خدا مشرك بودند هر چند پس از آن 

اسالم آوردند، پس بیشتر عمرشان مشرك بوده اند، پس تشبیه آن دو به آن دو محال است.

دروغ بودن روایت 

»ابوبکر و عمر دو سرور پیرمردان بهشت هستند«
یحیی گفت: و حدیث است كه: »فقط آن دو سیّد و سرور پیران أهل بهشتند«1 نظر شما 

1- عالمه امینی در سلسه دروغ پردازی های عامه ج 5 ص 276 از كتاب الغدیر، این روایت را نقل كرده و می فرماید: »از 
روایات ساختگی یحیی بن عنبسه است و وی فردی گمراه و دروغگو است، ذهبی در المیزان ج 3 ص 126 نقل كرده است. 
و نیز گفته است: یونس بن حبیب نقل كرده است: این روایت را به علی بن مدائنی محمد بن كثیر مصیصی نقل كردم، او در 
پاسخ به من گفت: دوست داشتم این شیخ را ببینم ولی اكنون دیگر دوست ندارم، و این روایت را از طریق عبدالرحمن بن 

مالک بن مغول دروغگو و افاک و جاعل حدیث نقل كرده است.
در تلخیص شافی ص 219 از جزء دوم  آمده: »روایتی كه می گوید این دو سید كهول اهل بهشت هستند، اگر كسی با انصاف 
در آن تامل نماید متوجه می شود این از دروغ پردازی های زمان بنی امیه است كه در جهت معارضه با قول پیامبر اكرم در 
مورد حسنین است كه: »انهما سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منها«. و این روایت مورد ادعا را از طریق عبیدالل بن عمر 
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در باره این حدیث چیست؟

حضرت جواد فرمود: این حدیث نیز محال است، زیرا أهل بهشت همگی برنا و 

جوانند، و پیر و سالخورده اى میانشان نیست، و این خبر از جعلیات بنی امیّه در ضّدیت با 

حدیثی است كه رسول خدا در باره حسن و حسین  فرمودند: »كه آن دو سرور 

و آقاى أهل بهشت می باشند«.

دروغ بودن روایت

 »عمر سراج اهل بهشت است«
یحیی گفت: و نقل است كه: »تنها عمر بن خّطاب چراغ أهل بهشت است«.

و  آدم  و  الهی  مقّرب  فرشتگان  مکان  بهشت  زیرا  است،  محال  نیز  آن  و  فرمود:  امام 

محّمد و تمام انبیاء و مرسلین است، آیا بهشت به نور ایشان روشنایی نمی یابد تا به 

نور عمر روشن گردد؟!

دروغ بودن روایت:

»سکینه و آرامش بر لسان عمر سخن می گوید«
 یحیی گفت: و نقل است: »سکینه و آرامش بر لسان عمر سخن می گوید«.1

نقل كرده اند كه در انحراف از اهل بیت معروف می باشد حال آنکه با این ساختن این روایت بر علیه خود كار كرده است، 
چرا كه از دو حال خارج نیست، اینکه منظور از »سیدا كهول الجنه« یا به معنای سرور پیرمردان داخل بهشت است یا سرور 
پیرمردان دنیا كه وارد بهشت می شوند، اگر معنای اول منظور باشد با طل است چرا كه پیامبر فرموده_همچنان كه اجماع امت 
نیز هست_  جمیع افراد بهشت جوان هستند و در حال پیری كسی وارد بهشت نمی شود. اگر منظور دومی باشد، این نیز باطل 
و مناقض حدیث اجماعی در مورد حسنین است كه می فرماید آن دو سرور جوانان اهل بهشت هستند و پدرشان از  آن دو 

بهتر است... الخ«
1- با این مضمون چندین روایت نقل شده است، همچون: حق با زبان عمر سخن می گوید و نیز فرشته بر زبان وی سخن 
می گوید، و روایات دیگر كه در تلخیص الشافی ج 2 ص 24 نقل شده است. اما اینکه نقل شده كه »حق بر لسان عمر سخن 
می گوید« اگر صحیح باشد الزمه اش عصمت عمر است، و اینکه همه سخنان وی حجت است، حال آنکه احدی چنین نظری 
در مورد عمر ندارد، چرا كه اختالفی در معصوم نبودن عمر نیست. چگونه ممکن است حق بر زبان كسی سخن بگوید كه 
در احکام از نظری به نظر دیگر رجوع می كند، و شهادت بر خطای خود داده است، و با چیزی مخالفت می كند و سپس با آن 
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فرمود: من منکر فضل عمر نیستم،1 ولی أبو بکر افضل از او بود؛ با این حال بر منبر 

گفت: مرا شیطانی است كه بر من عارض می شود هرگاه منحرف شدم مرا به براه آورید!!.

دروغ بودن روایت

 »اگر من مبعوث نمی شدم عمر می شد«
یحیی گفت: نقل است رسول خدا فرموده: »اگر من مبعوث نمی شدم عمر می شد«.2

از  آنگاه كه  یاد كن  این حدیث است، خدا فرموده: »و  از  فرمود: كتاب خدا صادقتر 

پیامبران پیمان ایشان گرفتیم، و از تو و از نوح- احزاب: 7«، با این اخذ میثاقی كه خداوند 

از انبیاء گرفته چطور امکان دارد آن را عوض كرده یا تبدیل نماید، و هیچ كدام از حضرات 

انبیاء حتّی براى لحظه اى به خداوند شرك نورزیدند، پس چگونه كسی كه بیشتر عمرش 

مشرك بوده مبعوث به نبّوت شود، و رسول خدا فرموده: »من به پیامبرى برگزیده  شدم 

و آدم میان روح و جسد بود«3؟! 

دروغ بودن روایت 

»هر وقت وحی از من قطع می شد گمان می بردم كه بر آل خّطاب 
نازل شده«.

یحیی گفت: نقل است كه رسول خدا فرموده: »هر وقت وحی از من قطع می شد 

موافقت می كند، و نیز می گوید: »لوال علی لهلک عمر، و »لوال معاذ لهلک عمر«؟؟ 
چگونه است كه خود عمر در جائی كه بحث و احتجاج می كرد به این خبر استناد نمیکرد؟ و حال آنکه عالمه امینی در ج 6 
الغدیر صد جریان مخالفت با عمر را نقل نموده است و می گوید: این مقدار كمی از روایات بسیاری است كه به آن در )نوادر 

االثر فی علم عمر( دست پیدا كردم. و میتوان بسیار بیشتر از این را نقل كنم ولی به جهت مقتضای حال صرف نظر می كنم.
1- اینکه جمله امام به معنای اعتراف به فضل ابوبکر نیست، بلکه ایشان در مقام رد خبر دروغی است كه نقل شده است، و 

معنای جمله این است كه من در  صدد رد فضل فالن نیستم بلکه در صدد بیان كذب روایت هستم.
2- عالمه امینی در جزء پنجم از الغدیر می فرماید: روایت را ابن عدی به دو طریق نقل كرده است و سپس گفته است: صحیح 

نیست، زكریا)الوكار( كذاب و وضاع است، ابن واقد متروک است، و مشرح بن )عاهان( مورد احتجاج قرار نمیگیرد.
3-  این روایت اجمال دارد و ممکن است اشاره به خلقت نوریه داشته باشد كه در آینده مفصال بیان خواهد شد.
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گمان می بردم كه بر آل خّطاب نازل شده«1.

حضرت جواد فرمود: این نیز محال است، زیرا جایز نیست كه پیامبر در نبّوت خود 

شّك كند، خداوند متعال فرموده: »خداوند از میان فرشتگان و مردم رسوالنی بر می گزیند- 

حّج 75«، پس چگونه ممکن است كه نبّوت از برگزیده خدا به مشرك منتقل شود؟!.

دروغ بودن روایت 

»اگر عذاب نازل شود فقط عمر نجات خواهد یافت«
یحیی گفت: نقل شده كه رسول خدا فرموده: »اگر عذاب نازل شود فقط عمر نجات 

خواهد یافت«.

1- عالمه امینی در ج 66 ص 468 الغدیر می فرماید: و امثال این دروغ ها، پس بدرستیکه كسیکه باین درجه و پایه باشد تا 
جائیکه نزدیك باشد به پیامبرى مبعوث شود فاقد مسائل واضحه و روشن نمیشود در موقع احتیاج خود و نیاز كسانیکه رجوع 

میکنند از امت و مانند او سوره اى از قران را در دوازده سال نمیآموزد.
و حق و فرشته و سکینه كجا بودند روزیکه آقاى عمر راهی و اطالعی بمسائل اولیه نداشت پس او را ارشاد و راهنمائی نکردند 

و جواب را بر زبانش جارى ننمودند و حق را در قلبش نگذاردند.
و چگونه میتواند خیال كند كسیکه بتمام اینها محکم و رهنمونی شده كه همه مردم از او داناتر و فقیه ترند حتّی پرده گیان و 
زنان پرده نشین و چطور علم كتاب و سنت را از زنان اّمت و از مردم پست و اراذل و اوباش مردم فرا میگیرد تا چه رسد از 

مردان و بزرگان اّمت.
و چگونه شناخت لفظي كه در قرآن تفسیر شده تکّلف و زورگوئی  دیده و مي گوید: این بخدا قسم همان تکّلف و زورگوئی 
است، و مي گوید: چه میشود تو را اى پسر مادر عمر كه ندانی )ابّا( چیست و چگونه: فرا میگرفت از این گروه بسیار از صحابه 
و استفتاء میکرد ایشانرا در احکام و چطور از نادانی و جهل خود از واضح ترین مسائل دینی عذر میخواست بقولش كه مرا 

معامله و داللّی در بازار مشغول و غافل كرده بود. 
و چگونه: نمیتوانست كه كالله را بداند و آنرا اقامه كند و متمکن نبود از آموختن صورتهاى میراث جد و پیامبر مي فرمود: 
نمیبینم او را كه بداند و نمیبینم او را كه آنرا اقامه كند و مي فرمود: بدرستیکه گمان مي كنم تو را كه بمیرى پیش از آنکه آنرا 

بیاموزى. 
و چگونه: مانند ابی بن كعب بر او خشونت میکرد و او را غافل و سرگرم از آموختن قرآن میدید بواسطه داللّی در بازار و 

فروش ریسمان و اسباب خورده. 
و چگونه: امیر المومنین علی او را جاهل بتأویل قرآن كریم میدید و چطور و چطور تا صدها چگونه و چطور.

بلی اهل تسنن خوش دارند كه براى او فضائلی بتراشند و درباره او غلو كنند و در لوازم آن اندیشه و تفکر نکردند و خیال  
كردند آینده فاش كننده میگذرد چنانچه قرنها خالی از پژوهشگر یا كاوش گر گذشت یا اینکه موجبات ترسانیدن و تهدید 
كردن میبندند زبان او را كه سخن بگوید و میزند بر دست او كه بنویسد و مجال ندهد آزادى قلم و مذاهب و افکار علماء را 
كه افشاء و آشکار كنند چیزهائی را كه نزد ایشانست، پس داورى و قضاوت كن میان مردم براستی و پیروى از هوا نکن تا 

تو را از راه خدا گمراه كند.
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بر آن  ﴿و خدا  نیز محال است، زیرا خداوند متعال می فرماید:  این  حضرت فرمود: و 

نیست كه ایشان را عذاب كند در حالی كه تو در میان ایشانی، و خدا عذاب كننده آنان 

نیست در حالی كه آمرزش می خواهند﴾1 با این آیه خداوند خبر داده كه تا رسول خدا در 
میان ایشان باشد كسی را عذاب نمی كند و تا زمانی كه آمرزش می خواهند.2

1- انفال، 33
2- اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسي( ؛ ج 2 ؛ ص447طبرسی، احمد بن علی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسي( - 

مشهد، چاپ: اول، 1403 ق.
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روایات جعلي

اول: روایت علل الشرایع

اشاره:
 كتاب شریف »علل الشرائع«، به زبان عربی، تألیف شیخ صدوق، ابو جعفر، محمد بن 

علی بن حسین بن بابویه قمی)305- 381 ق(، از چهره هاى برجسته فقها و روات شیعه 

در قرن چهارم هجرى است. كتاب، مشتمل بر روایاتی از حضرت رسول خدا و ائمه 

معصومین در باره علت برخی از احکام شرعی و عقیدتی است.

 شیخ صدوق، در این كتاب، به علت برخی از نام گذارى ها و علت برخی از كارهاى 

پیامبران و یا پیامبر اسالم و ائمه معصومین نیز اشاره دارد. 

حواء،  آدم،  آخرت،  دنیا،  سماء،  نام گذارى  علت  مورد  در  موضوعاتی  كتاب  این  در 

درهم و دینار به این نام ها و... است و نیز در باره علت پیدایش عذاب قبر، علل وضو و 

اذان و نماز و مسائلی همچون چگونگی آغاز نسل حضرت آدم؛ علت ورود حضرت 

علی به شورى؛ دلیل آنکه نماز صبح را بلند می خوانیم؛ بیان علت زكات؛ اینکه چرا 

وصیت فقط در یك سوم اموال صحیح است؛ علت نام گذارى پزشك به طبیب؛ سّر حرمت 

گوشت حیوانات وحشی؛ علت وجوب نماز؛ علت جواز جمع بین نماز ظهر و عصر یا 

مغرب و عشا؛ علت برترى پیامبران و اولیاء نسبت به فرشتگان؛ علت احتیاج ما به پیامبر 

یهودیان؛ علت شبانه و مخفیانه دفن شدن  بر  امام؛ علت حرمت شکار در روز شنبه  و 

حضرت فاطمه زهرا مطرح شده است.

اما همچنان كه در مباحث مقدماتی ذكر شد برای پذیرش و نقد بررسی یک روایت و 

تشخیص صحیح یا جعلی بودن آن روش ها و راهکارهای دقیق و علمی وجود دارد كه 

اعالم شیعه به پیروی از اهل بیت از این روش ها استفاده می نمایند. آنچه الزم به تأكید 
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می باشد اینکه بین خدشه به برخی روایات یک كتاب و اعتباركتاب و جاللت نویسند آن، 

به هیچ وجه مافاتی وجود ندارد كما اینکه در این بحث نیز كتاب علل الشرایع و خاصتا 

نویسنده بزرگوار آن در نزد فقهای شیعه از جاللت فوق العاده برخوردار می باشد اما وظیفه 

ی پاالیش روایات از احادیث ضعیف و جعلی الزم و ضروری می باشد.

متن روایت  
شیخ صدوق در باب »باب العلة التي من أجلها صار علي بن أبي طالب قسیم الل بین 

الجنة و النار« یعنی سّر این كه علی بن ابی طالب تقسیم كننده بهشت و دوزخ گردیده، 

شش روایت در این رابطه نقل نموده كه هرچند اصل قسیم النار و الجنه بودن حضرت 

امیرالمومنین از بدیهیات مذهب تشیع و بلکه از مشهورات اسالم می باشد ولی در روایت 

دوم از این باب مطالبی نقل شده كه دارای اشکاالتی می باشد و این روایت را از اعتبار 

ساقط مینماید. متن حدیث و ترجمه به شرح ذیل میباشند:

»أبي رحمه الّل قال حّدثنا سعد بن عبد الّل قال حّدثنا الحسن بن عرفة بسّر من رأى قال 

حّدثنا وكیٌع قال حّدثنا محّمد بن إسرائیل قال حّدثنا أبو صالح عن أبي ذّر رحمة الّل علیه 

قال: كنت أنا و جعفر بن أبي طالب مهاجرین إلی بالد الحبشة فأهدیت لجعفر جاریٌة قیمتها 

 في منزل  لعلّي تخدمه فجعلها عليٌّ المدینة أهداها  فلّما قدمنا  أربعة آالف درهم 

فاطمة فدخلت فاطمة یومًا فنظرت إلی رأس علّي في حجر الجاریة فقالت یا أبا 

الحسن فعلتها فقال ال و الّل یا بنت محّمد ما فعلت شیئًا فما الّذي تریدین قالت تأذن لي 

في المصیر إلی منزل أبي رسول الّل فقال لها قد أذنت لك فتجلببت بجلبابها و تبرقعت 

ببرقعها و أرادت النّبّي فهبط جبرئیل فقال یا محّمد إّن الّل یقرؤك الّسالم و یقول 

لك إّن هذه فاطمة قد أقبلت إلیك تشکو علیًّا فال تقبل منها في علّي شیئًا فدخلت فاطمة 

فقال لها رسول الّل جئت تشکین علیًّا قالت إي و رّب الکعبة فقال لها ارجعي إلیه فقولي 

له رغم أنفي لرضاك فرجعت إلی علّي فقالت له یا أبا الحسن رغم أنفي لرضاك تقولها 
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 شکوتیني إلی خلیلي و حبیبي رسول الّل وا سوأتاه من رسول  ثالثًا فقال لها عليٌّ

الّل أشهد الّل یا فاطمة أّن الجاریة حّرٌة لوجه الّل و أّن األربعمائة درهم الّتي فضلت من 

عطائي صدقٌة علی فقراء أهل المدینة ثّم تلبّس و انتعل و أراد النّبّي ص فهبط جبرئیل  فقال 

یا محّمد إّن الّل یقرؤك الّسالم و یقول لك قل لعلّي قد أعطیتك الجنّة بعتقك الجاریة في 

رضا فاطمة و النّار باألربعمائة درهم الّتي تصّدقت بها فأدخل الجنّة من شئت برحمتي و 
 أنا قسیم الّل بین الجنّة و النّار.«1 أخرج من النّار من شئت بعفوي فعندها قال عليٌّ

»شیخ صدوق می فرماید پدرم رحمة الّل علیه فرمود: سعد بن عبد الّل از حسن بن عرفه 

)در سّر من رأى( از وكیع از محّمد بن اسرائیل از ابو صالح، از ابو ذر رحمة الّل علیه، 

وى می فرماید: من و جعفر بن ابی طالب به بالد حبشه مسافرت رفتیم، كنیزى كه قیمتش 

چهار هزار درهم بود را براى جعفر هدیه آوردند ما وقتی به مدینه برگشتیم جعفر آن را 

به علی هدیه داد تا خدمت آن حضرت را بنماید، علی كنیز را در خانه حضرت 

فاطمه گذارد، بارى روزى فاطمه وارد منزل گشت دید سر مبارك علی در دامن 

كنیز است، عرض كرد: یا ابا الحسن: با او تماس برقرار كردى؟

علی فرمود: نه به خدا سوگند، اى دخت پیامبر من با این كنیز عملی انجام ندادم، 

تو چه قصدى دارى؟

فاطمه عرض كرد: اذن می دهی به منزل پدرم رسول خدا بروم؟

علی فرمود: به تو اذن دادم.

فاطمه چادر به سر نمود و روبنده و نقاب انداخت و عازم منزل نبّی اكرم گردید، 

قبل از این كه فاطمه علیها الّسالم به منزل پدر برسد جبرئیل نازل شد، عرضه داشت: یا 

محّمد، خداوند سالمت می رساند و می فرماید: فاطمه به نزد تو می آید و از علی شکایت 

دارد، از او درباره علی چیزى قبول  مکن، در این هنگام فاطمه داخل شد، پیامبر به 

1- ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع - قم، چاپ: اول، 1385ش / 1966م. علل الشرائع ؛ ج 1 ؛ ص163
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او فرمود: آمده اى از علی شکایت كنی؟

فاطمه عرضه داشت: آرى به خداى كعبه قسم.

پیامبر فرمودند: به سوى علی بازگرد و به او عرض كن: خاكسار و مطیع رضا 

و خشنودى تو هستم.

فاطمه بازگشت و نزد علی آمد و به آن حضرت سه بار عرض كرد: یا ابا الحسن 

خاكسار و مطیع رضا و خشنودى تو می باشم.

علی فرمود: شکایت من را به نزد دوست و محبوبم رسول خدا بردى، پناه به 

رسول خدا می برم از رسوایی، اى فاطمه خدا را شاهد می گیرم كه كنیز را در راه خدا آزاد 

كرده و چهار صد درهم زائدى كه از غنیمت نصیب من شده را به فقراء مدینه صدقه دادم 

پس لباس به تن آراست و نعلین به پا نمود و به طرف نبّی اكرم حركت فرمود، جبرئیل 

 بر پیامبر نازل شد عرضه داشت اى محّمد خدا سالمت می رساند و می فرماید: به علی

بگو: در مقابل این كنیزى كه آزاد كردى و رضایت فاطمه را تحصیل نمودى به تو بهشت 

داده و در قبال چهار صد درهمی كه صدقه دادى دوزخ را در اختیارت گذاردم پس هر كس 

را كه خواهی به بركت رحمتم داخل بهشت نما و با عفو و بخششم از دوزخ بیرون آور، در 

این جا بود كه علی فرمودند: من به اذن خدا مردم را بین بهشت و دوزخ تقسیم می كنم .«

نقد و بررسی روایت
تقویت  را  آن  بودن  جعلی  كه  می باشد  اشکال  دچار  فوق  روایت  جهت  چند  از  اما 

می نماید:

بررسی  سندی: 
در سند روایت فوق سعد بن عبدالل از بزرگان شیعه می باشد كه نجاشی در وصف او 

می فرماید: »سعد بن عبد الل بن أبي خلف األشعري القمي أبو القاسم، شیخ هذه الطائفة و 
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فقیهها و وجهها«1.

ولی حسن بن عرفه از بزرگان حدیث اهل تسنن می باشد و نجاشی در ادامه ترجمه 

)توصیف( سعد بن عبد الل، حسن بن عرفه را از جمله شیوخ سنی معرفی نموده كه سعد 

برای شنیدن روایت به آنها مراجعه مینمود: »كان سمع من حدیث العامة شیئا كثیرا، و سافر 

في طلب الحدیث، لقي من وجوههم الحسن  بن  عرفة و محمد بن عبد الملك الدقیقي و 

أبا حاتم الرازي و عباس الترقفي .«2 

مرحوم شیخ شوشتری در قاموس الرجال به نقل از خطیب بغدادی در تاریخ بغداد در 

مورد وی آورده: »عاش مائة و عشر سنین، و كان له عشرة بنین سّماهم بأسماء العشرة 

المبشرة3: أبو بکر و عمر و عثمان، و علّي، و طلحة و الزبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن 
و أبو عبیدة.«4

الحسن.«5  الخلق  الحسن  از جمله رجال حدیث معروف: »إن أحسن  حسن بن عرفه 

می باشد، كه شیخ صدوق در كتاب خصال در توضیح سند آن می فرماید: »حّدثنا أبو الحسن 

قال حّدثنا أبو الحسن قال حّدثنا أبو الحسن قال حّدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن  إن 

أحسن الحسن الخلق الحسن.

فأما أبو الحسن األول فمحمد بن عبد الرحیم التستري و أما أبو الحسن الثاني فعلي بن 

أحمد البصري التمار و أما أبو الحسن الثالث فعلي بن محمد الواقدي و أما الحسن األول 

فالحسن بن عرفة العبدي و أما الحسن الثاني فالحسن بن أبي الحسن البصري و أما الحسن 

1- نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي ص177، 1جلد، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر اإلسالمي 
- ایران - قم، چاپ: 6، 1365 ه.ش.

2- نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي ص177، 1جلد، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر اإلسالمي 
- ایران - قم، چاپ: 6، 1365 ه.ش. 

3- عشره  مبشره  ده نفرند كه بروایت ساختگی اهل تسنن پیغمبر براى آنها تضمین بهشت نموده كه اسامی آنها در متن می باشد
4- شوشترى، محمد تقی، قاموس الرجال، 12جلد، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر اإلسالمي - ایران 

- قم، چاپ: 2، 1410 ه.ق. قاموس الرجال ؛ ج 3 ؛ ص281
5- ابن بابویه، محمد  بن علی، الخصال - قم، چاپ: اول، 1362ش. الخصال ؛ ج 1 ؛ ص29
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1».الثالث فالحسن بن علي بن أبي طالب

همچنین وكیع در كتب رجالی قدمای شیعه نامی از وی برده نشده.2 وی هرچند به ظاهر 

تمایالتی به مذهب تشیع داشته3 ولی از راویان عامی و احتماال حنفی مذهب می باشد چرا 

كه به تبع ابو حنیفه نوشیدن شراب را جایز دانسته است.4 به هرحال شخص وی مورد وثوق 

نمی باشد. همچنین محمد بن اسرائیل نیز در كتب رجالی توثیق نشده و تنها شیخ طوسی وی 

را از اصحاب امام صادق شمرده است.5 از ابوصالح نیز نامی در كتب رجالی نیامده است. 

قابل  مجهول  و  عامی)سنی(  افراد  وجود  جهت  به  روایت  سند  پیداست  كه  همچنان 

اطمینان نیست. البته الزم یادآوری است كه برای رد یا تأیید و به عبارت دیگر صحیح یا 

ساختگی بودن بررسی سند به تنهائی نمی تواند كافی باشد، و بررسی محتوائی نیز الزم 

مناقب اهل بیت توسط  اگر در روایتی فضائل و  مثال  به طور  لذا  و ضروری است، 

مخالفین و اهل تسنن نقل شود قطعا آن روایت مورد قبول و پذیرش خواهد بود بلکه 

بیشتر باعث اعتبار آن حدیث می شود چه فضل آن چیزى است كه اعداء به آن شهادت 

دهند»الفضل  ما شهدت  به  االعداء.«

بررسی محتوا:
قطعی  و سنت  قرآن  مخالف نص  مختلف،  از وجوه  و  محتوا  از جهت  روایت  این   

پیامبر می باشد. توضیح آنکه عصمت، پاكی و طهارت اهل بیت و در رأس آنها، 

قرآن  آیات  كه  قرآنی می باشد  از مسلمات   فاطمه زهرا حضرت علی و حضرت 

1- ابن بابویه، محمد  بن علی، الخصال - قم، چاپ: اول، 1362ش. الخصال ؛ ج 1 ؛ ص29
2- لم یتعّرض له الرجالیون الشیعة ؛  الرواة المشتركون بین الشیعة و السنة، ج 2، ص: 443

3- تاریخ بغداد 13: 470، سیر أعالم النبالء 9: 154، و انظر: تفسیر الطبري 22: 6، شواهد التنزیل 1: ح 69، 81، 87، 459، 
كتاب الخصال: 58، میزان االعتدال 4: 336.

4- تاریخ بغداد 13: 470، سیر أعالم النبالء 9: 154، و انظر: تفسیر الطبري 22: 6، شواهد التنزیل 1:
5- طوسی، محمد بن الحسن، رجال الطوسي ص277 )جامعه مدرسین(، 1جلد، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، 

مؤسسة النشر اإلسالمي - ایران - قم، چاپ: 3، 1373 ه.ش. 
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ُم 
ُ
ُه ِلُيذِهَب َعنك

َّ
 الل

ُ
يد ما ُير

َّ
صراحتا بر این مطلب تأكید دارند. به عنوان نمونه آیه شریفه ﴿ِإن

طهيًرا﴾1 كه عالوه بر اجماع مفسران2 و محدثان شیعه و اكثر 
َ
م ت

ُ
َرك هِّ

َ
 الَبيِت َوُيط

َ
هل

َ
جَس أ الرِّ

اهل تسنن3 در شأن پیامبر و علی و فاطمه و حسن وحسین نازل شده است. مثال مسلم 

در صحیح خود به نقل از عائشه نقل كرده: »مسلم، في باب فضائل أهل البیت، عن 

عائشة، قالت: خرج رسول الّل و سلم غداة، و علیه مرط مرّجل 4 من شعر أسود، فجاء 

الحسن بن علّي فأدخله، ثّم جاء الحسین فدخل معه، ثّم جاءت فاطمة فأدخلها، ثّم جاء 

طهيًرا﴾5 .6«7 
َ
م ت

ُ
َرك هِّ

َ
 الَبيِت َوُيط

َ
هل

َ
جَس أ ُم الرِّ

ُ
ُه ِلُيذِهَب َعنك

َّ
 الل

ُ
يد ما ُير

َّ
علّي فأدخله، ثّم قال: ﴿ِإن

كه مطالب در این مسأله بسیار است و عالقمندان به كتب مفصل مراجعه نمایند.

اما روایتی كه از كتاب علل الشرایع نقل شد با عصمت و طهارت آن حضرات كه حتی 

مخالفین نیز بر آن صحه گذاشته اند در تضاد می باشد، كه ذیال به مواردی از این تنافی 

اشاره خواهد شد:

اشکال اول:
 ناراحتی و غیرت حضرت فاطمه نسبت به ارتباط امام علی با كنیز مذكور و 

1- احزاب، 33
2- همه مفسران شیعه و از مفسران اهل تسنن مثال: تفسیر الطبري 10/ 296- 298 ح 28485- 28502، تفسیر الحبري: 
297- 311 ح 50- 59، أحکام القرآن- للجّصاص- 3/ 529، تفسیر الثعلبي 8/ 42- 43، تفسیر الماوردي 4/ 401، أسباب 

النزول- للواحدي-: 198، شواهد التنزیل 2/ 10- 92 ح 637- 774. به نقل از دالئل الصدق لنهج الحق ؛ ج 4 ؛ ص351
3- مسند أحمد 1/ 331 و ج 3/ 259 و ص 285 و ج 4/ 107 و ج 6/ 292 و 304 و 323، فضائل الصحابة- ألحمد بن 
حنبل- 2/ 727- 728 ح 994- 996، و انظر: صحیح مسلم 7/ 130، سنن الترمذي 5/ 327- 328 ح 3205 و ص 621 ح 
3787 و ص 656- 657 ح 3871، السنن الکبرى- للنسائي- 5/ 107- 108 ح 8399، برای تحقیق بیشتر به دالئل الصدق 

لنهج الحق ؛ ج 4 ؛ ص351 مراجعه شود.
4- كذا في األصل، و في المصدر: مرّحل. و المرط، و جمعه مروط: كساء من خّز أو صوف أو كتّان؛ انظر: لسان العرب 13/ 
83 ماّدة»مرط«. و المرّجل: أي فیه صور كصور الرجال؛ انظر: لسان العرب 5/ 155 ماّدة»رجل«. و المرّحل: ضرب من برود 
الفائق في  العرب 5/ 171 ماّدة»رحل«،  الیمن، سّمي مرّحال ألنّه موّشی وشیا و علیه تصاویر رحل و ما ضاهاه؛ انظر: لسان 
غریب الحدیث 3/ 360. و لعل الصحیح هو ما في المصدر، و ما في المتن تصحیف. دالئل الصدق لنهج الحق ؛ ج 4 ؛ ص360

5- احزاب، 33
.6-  صحیح مسلم 7/ 130 باب فضائل أهل البیت

7- به نقل از مظفر  نجفی، محمد حسن، دالئل الصدق لنهج الحق - قم، چاپ: اول، 1422 ق.



نشر چتر دانش/ روایات ساختگی )بررسی و نقد پاره ای از  روایات جعلی( ۳8۳8

قصد شکایت از آن حضرت نزد پیامبر كه جبرئیل خبر آن را داده»إّن هذه فاطمة قد أقبلت 

إلیك تشکو علیًّا« قطعا با اصول و محکمات اسالمی در تضاد است چرا كه به فرض كه امام 

با آن كنیز ارتباط میداشت، این عمل كامال جایز است و طبق نص صریح قرآن می باشد و 

چنین غیرت و حسدی از سوی زن كامال مذموم و ناپسند می باشد همچنان كه در روایات 

مختلف چنین غیرتی نکوهش شده. مرحوم كلینی بابی را به رد »غیرت نساء« اخصاص 

داده و شیخ صدوق نیز در من الیحضر برخی از این روایات را نقل نموده كه ذیال اشاره 

می شود:

»عن جابر عن أبي جعفر قال قال لي  إّن الّل تبارك و تعالی لم  یجعل  الغیرة للنّساء و 

إنّما جعل الغیرة للّرجال ألّن الّل عّز و جّل قد أحّل للّرجل أربع حرائر و ما ملکت یمینه و 

لم یجعل للمرأة إاّل زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غیره كانت عند الّل عّز و جّل زانیًة 
و إنّما تغار المنکرات منهّن فأّما المؤمنات فال1.«2

جابر بن یزید جعفی گوید: امام باقر بمن فرمود: خداوند تبارك و تعالی براى زنان 

بآنان داد زیرا او براى مردان چهار  غیرت نصیب نکرد و آن را براى مردان خواست و 

زن آزاد بعقد دائمی را حالل فرمود و هر چه از كنیز مالك شوند، ولی براى زنها بیش از 

یك همسر قرار نداده، و اگر كسی را انباز3 شوهر خود گیرد خداوند عّز و جّل او را زانیه 

خواند، و جز این نباشد كه زنانی كه ایمان استوارى به صّحت احکام اسالم ندارند بتعّدد 

زوجات مردان غیرت ورزند، و أّما زنان مؤمنه رشك نبرده بحکم راضی هستند.

و در روایت دیگری آمده است: »قال أبو جعفر ع  غیرة النّساء الحسد و الحسد هو أصل 
الکفر إّن النّساء إذا غرن غضبن و إذا غضبن كفرن إاّل المسلمات منهّن.«4

از امام باقر: غیرت زنان حسد است، و حسد ریشه كفر است، زنان چون غیرت 

1-  و رواه الکافي ج 5 ص 505 عن محّمد بن الفضیل عن سعد الجالب مع اختالف و تقدیم الذیل علی الصدر.
2- ابن بابویه، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه ج 3 ؛ ص444- قم، چاپ: دوم، 1413 ق. 

3- انباز به معنای شریک است و در اینجا به معنای ارتباط نامشروع زن می باشد. 
4- كلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة(  ج 5 ؛ ص505 ؛ تهران، چاپ: چهارم، 1407.
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بخرج دهند غضب كنند، و چون غضبناك شوند كافر گشته اند، مگر زنان مسلمان.

و كیف كان حتی اگر چنین غیرت و خشمی از جهت محبت و عالقه به شوهر هم 

باشد كما اینکه در روایتی اشاره شده است1، قطعا بر خالف كمال تقوی و تعبدی است كه 

خداوند متعال برای زنان در نظر گرفته، همچنان كه در آیات و روایاتی همچون دو روایت 

فوق تصریح شده است، و چگونه میتوان فاطمه زهرا كه سیده زنان اهل عالم است2 را 

فاقد چنین كمالی دانست!

اشکال دوم: 
روایت ظهور دارد بر اینکه فاطمه زهرا شهادت و قسم امیر المومنین را نپذیرفته 

است. چرا كه ظاهرا )با توجه به سوال فاطمه( تنها دلیل منطقی برای ناراحتی آن 

حضرت، ارتباط و مواقعه امیرالمومنین با آن كنیز بود، كه امام نیز با قسم جالله این 

مطلب را انکار نموده و می فرماید: »فقال ال و الّل یا بنت محّمد« ولی علی رغم آن، حضرت 

زهرا با ناراحتی نزد پیامبر رفته تا عرض شکایت نماید! 

چگونه چنین سوء ظنی قابل توجیه است آن هم از دخت گرامی پیامبر و سیده زنان 
ِذًبا﴾3

َ
 ك

َّ
 ِإل

َ
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ُ
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ُ
 َيق

ْ
َواِهِهْم ۚ ِإن

ْ
ف
َ
ُرُج ِمْن أ

ْ
خ

َ
 ت

ً
ِلَمة

َ
 ك

ْ
ُبَرت

َ
اهل عالم! ﴿ك

اشکال سوم: 
ایراد دیگر اینکه پس از مراجعت حضرت فاطمه و عرض خضوع در مقابل همسر 

»أبا الحسن رغم أنفي لرضاك«، ظاهرا امیرالمومنین بدون مالحظه چنین عرض ارادتی، از 

ُجِل تُْؤذِیِه َقاَل َذلَِك  مِنَ  الُْحبِ . الکافي )ط  ِ الَْمْرأَُة تََغاُر َعَلی الرَّ ارٍ َقاَل: ُقْلُت أِلَبِي َعبِْد اللَّ 1- كما في موثق إِْسَحاَق بِْن َعمَّ
- اإلسالمیة( ؛ ج 5 ؛ ص506

َماءِ َفتُنَادِیَها َكَما تُنَادِي َمْریََم بِنَْت ِعْمَراَن  ثًَة أِلَنَّ الَْماَلئَِکَة َكانَْت تَْهبُِط مَِن السَّ یَْت َفاِطَمُة ُمَحدَّ ِ یَُقولُ  إِنََّما ُسمِّ 2- أَبَا َعبِْد اللَّ
اكِعِینَ   لَِربِِّك َو اْسُجِدي َو اْرَكعِي َمَع الرَّ اقْنُتِي  الْعالَِمینَ  یَا َفاِطَمُة  َرِك َو اْصَطفاِك َعلی  نِساءِ  ُ  اْصَطفاِك َو َطهَّ َفتَُقوُل یَا َفاِطَمُة اللَّ
َلُة َعَلی  نَِساءِ الَْعالَِمینَ  َمْریََم بِنَْت ِعْمَراَن َفَقالُوا إِنَّ َمْریََم َكانَْت َسیَِّدَة نَِساءِ  ثُونََها َفَقالَْت لَُهْم َذاَت لَیَْلةٍ أَ لَیَْسِت الُْمَفضَّ ثُُهْم َو یَُحدِّ َفتَُحدِّ
لِیَن َو اْلِخِریَن. علل الشرائع ؛ ج 1 ؛ ص182 َ َعزَّ َو َجلَّ َجَعَلِك َسیَِّدَة نَِساءِ َعالَِمِك َو َعالَِمَها َو َسیَِّدَة نَِساءِ اأْلَوَّ َعالَِمَها َو إِنَّ اللَّ

3- كهف، 5
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شکایت ایشان نزد پیامبر بسیار ناراحت شده اند كه این حالت با مقام و جاللت این دو 

بزرگوار منافات دارد.

اشکال چهارم:
 روایت مورد بحث با مطلب مسّلم و سنت قطعی كه»و إّن الّل عّز و جّل یغضب بغضب 

فاطمة و یرضی  لرضاها.«1 خداوند بسبب غضب فاطمه غضب مي كند و بجهت رضایت و 

خوشنودى او خوشنود و راضی می شود منافات دارد. 

اما وجه منافات آن اینکه در این روایات نه تنها خداوند با ناراحتی و غضب ایشان، 

غضبناک نشد، بلکه بر خالف آن حکم نموده و دستور میدهد: »ارجعي إلیه فقولي له رغم 

أنفي لرضاك...«. و چنانچه قویا محتمل است، امثال این روایات جعل شده تا ظلم و ستم 

خلیفه اول و دوم نسبت به آن حضرت و غضبناک شدن فاطمه زهرا را توجیه نمایند.

اشکال پنجم:
 اشکال دیگر روایت تحریف معنای قسیم النار و الجنه بودن امیرالمومنین می باشد 

آنجا كه در روایت آمده: »فهبط جبرئیل فقال یا محّمد إّن الّل یقرؤك الّسالم و یقول لك قل 

لعلّي قد أعطیتك الجنّة بعتقك الجاریة في رضا فاطمة و النّار باألربعمائة درهم الّتي تصّدقت 

بها فأدخل الجنّة من شئت برحمتي و أخرج من النّار من شئت بعفوي فعندها قال عليٌّ 

أنا قسیم الّل بین الجنّة و النّار« كه با چنین تعبیری عظمت و منزلت »قسیم النار و الجنه« 

بودن امیرالمومنین به یک موضوع شخصی و كم ارزش تنزل خواهد یافت و حال آنکه به 

تصریح روایات مقام قسیم النار و الجنه بودن از شؤون امامت و والیت ایشان و مسأله ای 

اعتقادی است؛ به این معنا كه ایمان به امامت ایشان و ائمه هدی، سبب ورود به بهشت 

الهی و رویگردانی و إعراض از والیت ایشان سبب دخول در عذاب جهنم خواهد شد 

وچقه موزیانه این تعابیر شریف و عقاید صحیح توسط دشمنان و دسیسه گران تحریف 

1- ابن بابویه، محمد  بن علی، عیون أخبار الرضا ج 2 ؛ ص26 - تهران، چاپ: اول، 1378ق. 


