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 چکیده
هها رسهوخ اهدا بهر است که  بهر اسهان    در جوامع حدیثی فریقین روایاتی درباره سیره پیامبر)ص( نقل شده

-ای دیگر عمدی( فهرود  ورده اسهت و اف فهرد مبهرو  مهیها سهوی و طبق پارهای نقلای)طبق پارهشخصی ضرب 

انهد. ایهن در هد تا ببخشاید یا قصاص کند. این روایات در بعبی ابوا  فقهی شیع  مستند برای دانشهیا  بهودهاوا
باید مسبوق ب  ارفیابی سندی و محتوایی باشند؛ لذا این تحقیهق بها روت توفهی ی ها میحالی است ک  استناد ب    

ضرب  پیامبر)ص( و دراواست قصهاص گگونه   تحلیلی درفدد پاسخ ب  این پرسش است ک  اعتبار سنجی روایات
های پژوهش، این روایات اف نظر سند و محتوا در معرض نقد هستند. اف شش روایت نقل شده تنهها است؟ طبق یافت 

یک روایت سند فحیح دارد و اسناد باقی روایات مخدوت بوده و ضعیف هستند. ب  محتوای شش روایت دو دسهت ، 
تعهارض بها  -2اضهررا  در روایهات؛  -1وارد اسهت. نقهدهای مشهترک عبارتنهد اف  نقدهای مشترک و ااتصافی 

بدو  جرح قصهاص نهدارد. نقهدهای ااتصافهی به   تعارض با این قاعده فقهی ک  ضرب  -3عصمت پیامبر)ص(؛ 
د که  روایات اوخ و دوم تعلق گرفت  است. محتوای دو روایت نخست، اواًل با این قاعده فقهی فریقین تعهارض داشهتن

کم با سنت قرعی تعارض داشتند. روایات سوم تا ششم با  یات و شرط قصاص عامدان  بود  جرح است؛ ثانیًا دست
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Validation of the Narrations about the Hit of the Prophet (PBUH) 

and the Request for His Retaliation 
Dr. Rasoul Mohammad Jafari, Assistant Professor, Shahed University  

Abstract  

In hadith collections of the two Islamic sects, there are narrations about the life (Seerah) of the 

prophet. According to these traditions, the Messenger of God struck a person (intentionally or 

accidentally) and asked the beaten man to pardon him or retaliate. Some scholars have used these 

narrations as evidence in several jurisprudence branches of Shia. Still, these narrations should be 

cited after evaluating their isnads and texts. So, by using a descriptive-analytical method, this study 

aims to examine their authenticity. The findings show that both the texts and the isnads of these 

narrations are subject to criticism. Accordingly, there are six narrations on this issue; only one of 

them has an authentic isnad and the remained chains of the transmitters are distorted and weak. 

Also, their contents can be criticized both collectively and individually. The collective critiques are 

1- the disorder in narrations, 2- conflict with the infallibility of the Prophet, and 3- conflict with the 

jurisprudential rule stating that there is no retaliation for a hit that doesn't cause injury. Individual 

critiques are related to the first and second narrations; their contents are in conflict not only with 

the jurisprudential rule of two Islamic sects referring to the intentional injury as the condition of 

retaliation but also at least with the definite Sunnah. Also, the third to sixth narrations are contrary 

to the verses and traditions referring to the moral life of the Prophet such as his good temper, 

kindness and compassion, forgiveness, and humility in interacting with people. 
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 مقدمه
های دینی روایات هستند. دانشهیا  شهیع  و سهنی در هندس  معرفت اسالمی دومین منبع دریافت  موفه
اند. اف ایهن روی انهد همگهی به  فهحت نتیوسهت ات اق نظر دارند روایاتی ک  در جوامع حدیثی جای گرفت 

طور ک  اسهت اده اف با دارد و هما گیری اف  نها در نظام اعتقادی، ااالقی و فقهی دقت نظر فراوا  را اقتبهره
ای اف روایهات در روایات فحیح الفم است ب  هما  میزا  اجتنا  اف روایات ناراست واجب اسهت. دسهت 
اند؛ بر اسان  نها مظاّ  تردید روایاتی هستند ک  در جوامع حدیثی فریقین درباره سیره پیامبر)ص( نقل شده

ای دیگر عمدی( فرود  ورده است و اف ها سهوی و طبق پارهای نقلای)طبق پارهرسوخ ادا بر شخصی ضرب 
بویژه موردی ک  مربوط به  ضهربس سههوی -اواهد تا ببخشاید یا قصاص کند. این روایات فرد مبرو  می

در بعبی ابوا  فقهی شیع  مورد استناد براهی  -نقل کرده است امالیپیامبر)ص( بوده و فدوق در کتا  
اف س  نهوع مسهاوات سهخن گ ته  اسهت  « مساوات  حاد ملت با سلرا »نائینی در بحث  اند؛عالما  بوده

وی شاهد مثاخ مساوات اایر)مساوات در «. مساوات در حقوق، مساوات در احکام، مساوات در مجافات»
الل  بروجردی روایت را در (  یت61مجافات( را ماجرای طلب قصاص اف پیامبر)ص( نوشت  است.)نائینی، 

( و 212 /4(، تهرانههی)191 /2( منتظههری)296-295 /31قصههاص ن ههر  ورده اسههت.)بروجری،  بهها 
( برای تساوی همگا )امام و مردم( در برابر قانو ، ب  ایهن روایهت اسهتناد 370 /2، مفاهيم القرآنسبحانی)

 اند. کرده
؛ مسهللس مهمهی که  اف    باید مسبوق ب  ارفیابی سندی و محتوایی  نها باشنداستناد ب  این روایات می

غ لت شده است. با توج  ب  اهمیت مسلل  و نظر ب  اینک  تاکنو  پژوهشی علمی و جامع در این اصهوص 
ساما  نیافت  است این تحقیق با روت توفی ی تحلیلی درفدد پاسخ ب  این سؤاخ اسهت که  اعتبارسهنجی 

سخ ب  سؤاخ تحقیهق مرالهب در سه  روایات ضرب  پیامبر)ص( و دراواست قصاص گگون  است؟ برای پا
شهوند و در نهایهت به  گاه اسناد  نهها ارفیهابی میگردند،   یابند؛ ابتدا روایات گزارت میمحور ساما  می

 فورت مبسوط محتوای روایات ارفیابی اواهند شد.
 

 روایات -1
ود  مد  ضهرب  اف فر -ک  پنج مورد    متعلق ب  اهل سنت است-در جوامع روایی فریقین شش روایت 

ای اف  نها ضهرب  ایشها  اند، در پارهگو  دستی پیامبر)ص( بر یکی اف حاضرا  نزد    حبرت سخن گ ت 
 ای دیگر عمدی گزارت شده است  سهوی و در پاره
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 فرود آمدن ضربه چوب دستی بر َسَواَدة بن َقْیس -1-1
اود ضمن روایتی بلنهد اف ابهن  مالیاترین روایات این با ، فدوق در در تنها روایت شیعی و معروف

نقل کرده است ک  پیامبر)ص( در واپسین ایام حیاتشا  با تنی رنجور ب  میا  مردم  مده و بر فراف منبر  1عبان
رفت  و پر اف ب  جای  ورد  حمد و ثنای الهی و اشهارهای گهذرا بهر رنجههایی که  بهر ایشها  رفته  اسهت، 

( بر ذمس محمهد)ص( دارد، ایدهم ک  اگر کسی اف شما حقی)مظلم یفرمودند  شما را ب  اداوند سوگند م
برایزد و قصاص کند، گراک  قصاص در دنیا برای من بهتر اف قصاص در  اهرت و در حبهور فرشهتگا  و 

اف انتهای جمعیهت برااسهت و گ هت  ای رسهوخ  -ک  َسَواَدة بن َقْیر نام داشت-پیامبرا  است. شخصی 
گشتی ب  استقباخ  مدم و تو بهر شهترت َعْبهَباو سهوار یت! هنگامی ک  اف طائف باف میادا! پدر و مادرم فدا

بودی و در دست گو  دستی ممشوق)بلند و نافک( داشتی، گو  دستی را بهاال بهردی تها بهر شهتر بزنهی، 
اف دانم اف روی عمد بود یا ارا. پیامبر)ص( فرمود  پناه بهر اهدا اگهر گو  ب  شکم من براورد کرد و نمی

روی عمد باشد. ستر ب  بالخ فرمود  ب  اان  فاطم )ن( برو و گو  دستی ممشوق را بیاور. بالخ    را اف 
فرماید     پیرمهرد کجاسهت؟ گ هت  مهن اینجها رساند، ایشا  میگیرد و ب  رسوخ ادا میفاطم )ن( می

وی. پیرمرد گ هت  ای رسهوخ هستم پدر مادرم ب  فدایت. فرمود  بیا و این را بگیر و قصاص کن تا راضی ش
دهی ک  دهها  ادا! شکمت را نمایا  کن. حبرت گنین کرد. پیرمرد گ ت  پدر مادرم فدایت!  یا اجافه می

را بر شکمت قرار دهم، حبرت اجافه داد. گ ت  در قیامت اف  تش جهنم ب  مکا  قصاص رسوخ ادا پنهاه 
بخشایم. رسوخ اهدا کنی؟ گ ت  البت  میقصاص میبخشایی یا برم. پیامبر)ص( فرمود  ای َسواده! میمی

طور ک  او اف پیامبرت درگذشت. پیامبر)ص( سهتر به  اانهس سم سهلم  فرمود  ادایا! اف َسواده درگذر هما 
 (636-633، االمالیفرماید  ابر وفاتم داده شده است.)فدوق، رود و میمی

(، ابهن شهر شهو  72 /1ن)فتاخ نیشهابوری، این روایت را فتاخ نیشابوری ب  فورت مرسل اف ابن عبا
( و عالمهه  مجلسههی و محههد  نههوری اف امههالی فههدوق نقههل 234 /1بههدو  ذکههر سههند)ابن شهر شههو ، 

 ( 287 /18؛ نوری،  507 /22اند.)مجلسی، کرده
اَشه -1-2  فرود آمدن ضربه چوب دستی بر ُعكَّ

در  2اف جابر بهن عبدالله  و ابهن عبهان در جوامع حدیثی اهل سنت مشاب  روایت پیشین، با یک طریق
شأ  نزوخ سورۀ نصر نقل شده است  گو  سورۀ نصر فرود  مد، محمد)ص( فرمهود  جبرئیهل! ابهر وفهاتم 

                                                 
ُد ْبُن َحْمَداَ  ال -1 َثَنا ُمَحمَّ ِ  َعَلْیِ  َقاَخ َحدَّ ُد ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن ِإْسَحاَق ِرْضَواُ  اللَّ َثَنا ُمَحمَّ َثنَ َحدَّ ْیَداَلِنيُّ َقاَخ َحدَّ ُد ْبُن َهاُروَ  صَّ َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن ُمْسِلٍم اْلَواِسِريُّ َقاَخ َحدَّ ا ُمَحمَّ

اٍن قَ  ِ  ْبِن َفْیٍد اْلَجْرِميِّ َعِن اْبِن َعبَّ اُو َعْن َسِبي ِقاَلَبَة َعْن َعْبِد اللَّ  اَخ...َقاَخ َسْاَبَرَنا َااِلٌد اْلَحذَّ
 عم بن إدریر بن سنا  عن سبی  عن وهب بن منب  عن جابر بن عبدالل  وعبدالل  بن عبان....حدثنا محمد بن سحمد بن البر ثنا عبدالمن -2
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ولی»داده شده است. جبرئیل گ ت  
ُ
َك َفَتْرضی َوَلْلِْاَرُة َاْیٌر َلَك ِمَن اْْل ( 5-4ضحی  «)َوَلَسْوَف ُیْعِریَك َربُّ

فرما  داد تا مردم را فرااواند. مهاجرین و انصار در مسجد گرد  مدند. رسهوخ اهدا بهر  پیامبر)ص( ب  بالخ
منبر رفت و بر مردم ارب  اواندند و در بخشی اف    فرمودند  شما را ب  اداوند و حقی که  بهر شهما دارم 

 -شهومکه  در قیامهت قصهاص پهیش اف   -( بر ذم  مهن دارد ایدهم ک  اگر کسی حقی)مظلم سوگند می
ر نوبت سوم پیرمهردی ک  دبرایزد و قصاص کند، کسی برنخاست. حبرت تا س  مرتب  تکرار کردند تا این

اَش  نام داشت اف میا  مسلمانا  جلو  مد و مقابل رسوخ ادا ایستاد و گ هت  اگهر مها را پهی در پهی  ک  ُعکَّ
ف پیروفی در    جنگ و به  هنگهام ای حبور داشتم. پر ا مدم. با شما در غزوهدادی پیش نمیسوگند نمی

بافگشت شترم موافی شتر شما قرار گرفت. اف شتر پیاده شدم تا را  شما را ببوسم. گو  دستی را باال  وردی 
دانم عامدان  بود یا قصد داشتی شتر را بزنی. ای فرود  وردی و نمیو بر ُتهیگاه)میا  شکم و پهلو( من ضرب 

ک  رسوخ ادا تو را عامدان  بزند. بالخ! ب  اان  فاطم )ن( برو و گو  ا اف اینپیامبر)ص( فرمود  پناه بر اد
فرماید  به  گیرد،    بانو ب  بالخ میرود و گو  دستی را اف فاطم )ن( میدستی ممشوق را بیاور. بالخ می

و  حسن)ع( و حسین)ع( بگو تا برایزند و    مرد این دو را ب  جای پیهامبر)ص( قصهاص کنهد. بهالخ گه
کننهد که  به  گو  دستی را ب  مسجد  ورد ابوبکر، عمر، علی)ع( و حسن)ع( و حسین)ع( دراواست می

اَش  میجای پیامبر)ص( قصاص شوند.    حبرت نمی فرماید یا بز  یا ببخشای. گ ت  تهو پذیرد و ب  ُعکَّ
اواههد همهراه ر کهر میرا بخشودم ب  این امید ک  اداوند در قیامت اف من درگذرد. پیامبر)ص( فرمود  ه

 (28 -27 /9؛ هیثمی،  61–59 /3من را در بهشت ببیند ب  این پیرمرد درنگرد.)طبرانی، 
 فرود آمدن ضربه چوب دستی بر َسَواد بن عمرو -1-3

ک  حالی ورده است ک  وی گوید  نزد پیامبر)ص(  مدم در 1بیهقی با سلسل  سند اود اف َسَواد بن عمرو
را ( استعماخ کرده بودم، حبرت گو  مرا دید، فرمود  گرا عرهر سهرو و فرد رنهگ به  عرری)با ماده فع 

ات ب  شکمم فد، دردم  مد و گ تم  ای رسوخ ادا! باید قصاص کنم، فرمود  ای؟ با گو  دستیاود  غشت 
دیع  قصاص کن. شکم اود را برایم برهن  کرد، شکم ایشا  را بوسیدم و عرض کردم  ای رسوخ ادا!    را و

 ( 49-48 /8ش اعت من در روف قیامت قرار ده.)بیهقی، 
رجالیا  اهل سنت نیز ب  مناسهبت یهادکرد نهام سهواد بهن عمهرو، ایهن روایهت را بها ااهتالف گهزارت 

ابهن ؛  374 /2؛ ابن اثیر جهزری، 303 /4؛ رافی، 673 /2؛ ابن عبدالبر، 517–516 /3سعد، اند.)ابنکرده
 (246 /3، تميز الصحابةاإلصابة في حجر عسقالنی، 

                                                 
 مرو قاخ...)سابرنا( علي بن سحمد بن عبدا  سنبأ سحمد بن عبید ثنا محمد بن یونر ثنا وهب بن جریر بن حافم ثنا سبي عن الحسن قاخ حدثني سواد بن ع -1
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ه فرود آمدن ضربه چوب دستی بر َسَواد بن -1-4 یَّ  َغِز
کهرد، َسهَواد بهن واقدی اف عروة بن فبیر نقل کرده است  رسوخ ادا در جنگ بدر، ف وف را مهنظم می

 َغِزیَّ  را در ابتدای فف قرار داد، با گوب  تیری ب  شکمش فد و فرمود  ای سهواد! مهنظم در فهف بایسهت.
دهم ب  کسی تو را ب  حق برای نبوت برانگیخت  اسهت اجهافه سواد ب  ایشا  گ ت  دردم  مد! تو را سوگند می

دهی تا قصاص کنم. رسوخ ادا شکمش را نمایا  ساات و فرمود  قصاص کن. سواد حبرت را ب   غوت 
ا رسهیده اسهت و مهن بینی ک  امر الههی فهرکشید و بوسید، پیامبر)ص( فرمود  گرا گنین کردی؟ گ ت  می

؛ ابهن سبهی 56-57 /1)واقهدی، 1ترسیدم کشت  شوم، اواستم  ارین عهد من با تو،  غوت کشیدنت باشد.
 /1ابن هشام، ) 2اند.( این روایت را ابن هشام و ب  تبع او طبری با سندی مت اوت نقل کرده119 /14الحدید، 

نین روایت اف طریق عبد الرفاق اف ابن جریج اف  ( همچ447-446 /2، تاريخ األمم والملوک؛ طبری، 626
؛ 181 /3، اإلصابة في تميز الصححابة)ابن حجر عسقالنی، 3امام فادق)ع( اف امام باقر)ع( نقل شده است.

 (325 /1سخاوی، 
َسْید بن ُحَضْیر -1-5

ُ
 فرود آمدن ضربه چوب دستی بر أ

و نمکین بود، در نوبتی ک  نزد رسوخ ادا بود،  بیهقی نقل کرده است ک  ُسَسْید بن ُحَبْیر، مردی اندا 
انداند، رسوخ ادا با انگشهتش به  ُتهیگاه)میها  شهکم و پهلهو( او فد. کرد و  نا  را میبا مردم فحبت می

ُسَسْید گ ت  دردم  مد. حبرت فرمود  قصاص کن. گ ت  ای رسوخ ادا! بد  شما با پیراهن پوشیده اسهت 
خ ادا)ص( پیراهن اود را باال فد. سسید ُتهیگاه ایشا  را بوسید و گ ت  پدر و ولی برای من گنین نبود. رسو

-92 /9عسهاکر، ؛ ابهن 49 /8؛ بیهقی، 288 /3)حاکم نیشابوری، 4اواستم ببوسم.مادرم فدایت! فقط می
93) 

 فرود آمدن ضربه چوب دستی بر شخصی نامعلوم -1-6
اند  در نوبتی رسوخ ادا مشغوخ تقسیم نقل کرده 5ریابوداود و نسائی با سندی یکسا  اف ابو سعید اد

امواخ بود، مردی پیش  مد و اود را بر ایشا  افکند، رسوخ ادا)ص( با شاا  درات ارمایی ک  همراهش 
بود او را فد و فورتش را مجروح ساات، حبرت فرمود  بیا و قصاص کن.    شهخ  گ هت  ای رسهوخ 

                                                 
 قاخ  حّدثنی معاویة بن عبد الرحمن، عن یزید بن روما ، عن عروة بن الّزبیر قاخ.... حدثنا محمد قاخ  حّدثنا الواقدّی  -1
 قاخ ابن إسحاق  و حّدثنی حّبا  بن واسع بن حّبا  عن سشیاو من قوم   ا  رسوخ الل  )ص(.... -2
 ..وروی عبدالرفاق عن ابن جریج عن جع ر بن محمد عن سبی  س  النبي فلی الل  علی  وسلم کا .. -3
ن عبهد الهرحمن )حدثنا( سبو عبد الل  الحافظ سابرني عبد الل  بن محمد الصیدالني ثنا محمد بن سیو  سنبأ یحیی بن المغیرة السعدي ثنا جریر عن حصین ع -4

 بن سبي لیلی عن سبی  قاخ...
بن الحر  عن بکیر بن اْلشج عن عبیدة بن مسافع عن سبي سهعید  حدثنا عبد الل  حدثني سبي ثنا هارو  وسمعت  سنا من هارو  ثنا ابن وهب قاخ سابرني عمرو -5

 الخدري قاخ...
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 (33-32 /8نسائی،  ؛376 /2ادا)ص( گذشت کردم.)سبوداود، 
 

   ارزیابی اَسناد روایات -2
هد بهن  در سند روایت اوخ)ضر  َسَواَدة بن َقْیر( محمد بن هارو ، محمد بن مسهلم واسهری و محمَّ

. دیگر راوی سند، عبدالله  هستنداند و مهمل در کتب رجالی شیع  و اهل سنت یاد نشده َحمدا  فیدالنی
ک  در سهند به  اشهتباه دو  است« قالبة عبد الل  بن فید الجرمي البصري سبو»بن فید َجْرمی است وی هما  

ِ  ْبِن َفْیٍد اْلَجْرِميِّ  َعْن َسِبي ِقاَلَبَة »اند  ن ر فرض شده اف تابعها  اسهت. در  1عبدالل  بهن فیهد َجْرمهی«. َعْبِداللَّ
یکتب رجاخ شیع  نشانی اف او نیست. رجالیا  اهل سهنت اگرگه  وی را توثیهق کرده و  544 /14 ،انهد)ِمزِّ

؛ 21 ،طبقحا  المللیحي اند.)ابن حجهر عسهقالنی، (، اما او را ب  تدلیر متهم کرده30 /2 ؛ عجلی،546
(. شاید یکی اف علل این تدلیر عدم استماع روایت اف ابهن عبهان و انتسها  به  وی 65سبط بن عجمی، 

؛ بخهاری، 94 /1، الحفحا  تحکرر ، ذهبهیباشد، فیرا ابن عبان در فمره مشایخ وی ذکر نشهده اسهت)رک  
 (56-55 /5؛ رافی، 92 /5 ،التاريخ الکبير

اشکاخ دیگری ک  ب  سند این روایت وارد است،    اسهت که  اساسهًا سهوادة بهن قهیر جهزو فهحاب  
 (332 /5پیامبر)ص( یاد نشده است.)شوشتری، 

اَش (  إدریر بن سنا  یمانی)فرفند  -استک  اف وهب بن منب  نقل شده -در سند روایت دوم)ضر  ُعکَّ
یداتری وهب بن منب ( قرار دارد، وی احادیثش اندک بوده و اف ضهع او به  حسها  می ؛ 299 /2،  یهد)ِمزِّ

( فرفندت عبدالمنعم بهن إدریهر 100 /1، المغنی فی الضعفاء( و متروک است.)ذهبی، 366 /1عدی، ابن
؛ 416 /2بسهت  اسهت.)هما ، بر وهب بن منبه  درو  می بن سنا  مورد اعتماد نیست و اف کسانی است ک 

( 301 /1، الموضوعا ( او و پدرت متروک هستند.)ابن جوفی، 73 /4 ،لیان الميزان ابن حجر عسقالنی،
لئ المصنوعة فی األحاديثاند.)سیوطی، ابن جوفی و سیوطی این روایت را برسااتس عبدالمنعم دانست   الآل

که  -داند و    را طبرانهی اف عبهدالمنعم شامی، روایت را موضوع و باطل می ( فالحی283 /1، الموضوعة
 ( 243 /12نقل کرده است.)فالحی شامی،  -دروغگویی است متکبر

روایت سوم، فرد مبرو  و راوی حادث ، َسَواد بن عمرو است. در سند این روایت، وهب بن جریر بهن 
 اند.( در فمرۀ ضع ا یاد شده200 /1افم)هما ، ( و پدرت جریر بن ح324 /14حافم سفدی)عقیلی، 

َغِزیَّ ( اف عروة بن فبیر نقل شده است؛ عهروه در اوایهل االفهت عثمها   روایت گهارم)ضر  َسَواد بن

                                                 
 (49 /2منسو  ب  ِجْرم یکی اف شهرهای سرفمین بداشا )در منرق  اراسا ( است.)سمعانی،  -1
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ی، تولد یافت  است و اف تابعا  ب  شمار می هجهری و در  23(، برای نیز والدت وی در سهاخ 15 /2رود)ِمزِّ
یااواار االفت عمر دانست  ( به  ههر حهاخ وی در عصهر پیهامبر)ص( 113؛ ابن ایهاط، 22 /20، ند.)ِمزِّ

واسر  نقل کند، بنابراین روایت مرسل و غیهر قابهل اسهتناد اسهت. غیهر اف    حبور نداشت  تا روایت را بی
 /2، المغنی فی الضعفاءاند)ذهبی، راوی دیگر در سند، معاویة بن عبد الرحما  است وی را مجهوخ دانست 

بهه  حسهها  نیامههده « یزیههد بههن رومهها »( و اف راویهها  58 /6، لیححان الميححزان؛ ابههن حجههر عسههقالنی، 17
ی حّبها  بهن »( سند دوم این روایت ک  متعلق ب  ابن هشام است مرسهل اسهت، فیهرا 123 /32، است.)ِمزِّ

( اف یکی اف 181 /1، )تقريب التهکيب ک  اف طبق  پنجم راویا  است)ابن حجر عسقالنی،-« واسع بن حّبا 
مشایخ قومش)عن سشیاو من قوم ( حدیث را نقل کرده است. سند سوم ایهن روایهت نیهز ضهعیف به  نظهر 

های وی تها ق.( اسهت و واسهر 852ابهن حجهر) االصحاب ترین مصدر ایهن سهند در رسد؛ فیرا قدیمیمی
 ق.( روشن نیست لذا روایت مرسل است.211نخستین راوی سند عبدالرفاق فنعانی)

د روایت پنجم)ضر  ُسَسْید بن ُحَبْیر(، طبق معیارهای رجالی اهل سنت فحیح اسهت؛ راویها  را سن
 اند و اف اتصاخ سند براوردار است. توثیق کرده

ی ( و تنها دو 79 /7، در سند روایت ششم)ضر  شخصی نامعلوم(، عبیدة بن مسافع مجهوخ است)ِمزِّ
ی، ن ر )ابو داود و نسائی( یک حدیث نقل کرده  (270-269 /19اند.)ِمزِّ

اف  نچ  گذشت روشن گردید ک  اف شش روایت نقل شده اسناد پنج روایات مخدوت بوده و ب  ضهعف 
دگار هستند. تنها یک روایت)روایت پنجم( اف سند فهحیح براهوردار اسهت. فهحت سهند ایهن روایهت 

   گو  پنج روایت دیگر نقهدهای ب  محتوای  -گون  ک  اواهد  مد  -موجب پذیرت    نخواهد بود فیرا 
 متعددی وارد است. 

 
 نقد محتوایی روایات -3

 ب  محتوای شش روایات دو دست  نقد؛ نقدهای مشترک و ااتصافی وارد است 
 نقدهای مشترک -3-1

تعههارض بهها عصههمت  -2اضههررا  در روایههات،  -1بهه  شههش روایههت سهه  نقههد مشههترک وارد اسههت  
 فقهی.تعارض با قاعده  -3پیامبر)ص(، 

 اضطراب در روایات -3-1-1
محتوای روایات اف شش جهت دارای اضررا  هستند و این میزا  اف اضررا  موجب سلب اعتمهاد اف 

 گردد افل روایات می
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اضررا  در تعیین فرد مبرو   نام فهردی که  ضهرب  پیهامبر)ص( به  او افهابت کهرده اسهت در  -1
ت اوخ فرد مبرو  ب  ترتیهب عبارتنهد اف  َسهَواَدة بهن َقهْیر، یک اف  نها مشاب  هم نیست؛ در پنج روایهیچ

اَش ، َسَواد بن عمرو، َسَواد بن َغِزیَّ ، ُسَسْید بن ُحَبْیر. در روایت ششم نیز نامی ذکهر نشهده اسهت و فهرد  ُعکَّ
 مبرو  نامعلوم است.

اف دیگهری  اضررا  در فما  وقوع ضرب   در شش روایت فما  وقوع ضهربس پیهامبر)ص( مت هاوت -2
است؛ در روایت اوخ ب  هنگام بافگشت پیامبر)ص( اف طائف و در روایت دوم ب  هنگام بافگشت حبرت اف 

ای بوده است و در هر دو روایت نخست طلب قصاص در واپسین روفههای فنهدگانی پیهامبر)ص( رو غزوه
( عرهری اهاص داده است. در روایت سوم، فما  ضر  مشخ  نیست و فرد مبرو )َسهَواد بهن عمهرو

فند. در روایت گهارم، در هنگام  جنگ بهدر و استعماخ کرده بود و حبرت ب  سبب استعماخ    وی را می
سافد. در روایت پنجم فما  روشن نیست و کرد، ضرب  را وارد میفمانی ک  پیامبر)ص( ف وف را منظم می

م فما  حادث  بیا  نشده است ولی ضرب  پیامبر)ص( در حاخ سخن گ تن با مردم بوده است. در روایت شش
بهر اهالف دو روایهت -ضرب  پیامبر)ص( ب  هنگام تقسیم بیت الماخ بوده است. در روایات سوم تا ششهم 

 ضرب  و طلب قصاص در یک فما  رو داده است.   -اوخ
گاهان  و اف روی سهو بهوده اسهت و  -3 اضررا  در نیت و علت ضرب   در روایت اوخ و دوم ضرب ، نا 

یامبر)ص( سوار بر شتر هنگام وارد کرد  ضرب  بر مرکب، بدو  این ک  متوج  شوند فردی ک  پشت سرشا  پ
گو  دستی را باال بردی تا بر شتر بزنهی، گهو  به  »گوید  فند. ب  عالوه فرد مبرو  میبوده است را می

ای ود مبرو  در ضرب گگون  ممکن است فر«. دانم اف روی عمد بود یا اراشکم من براورد کرد و نمی
ک  ب  قصد ضرب  بر شتر فرود  مده است تردید کند و نداند که  عمهدی یها سههوی رو داده اسهت؟ گرهور 
ممکن است حتی احتماخ تعمد ب  شخصیتی داد ک  فرستاده اداوند اسهت و او بهی دلیهل کسهی را که  به  

حدیث بوده است و کسی ک  مورد گما  این تردید اف جانب جاعل استقبالش  مده است مبرو  سافد. بی
 ضر  قرار گرفت  است شاهد    بوده است و تردید برای وی معنا ندارد.

گاهان  و عمدی وارد شده اسهت؛ بها ایهن ت هاوت که  علهت ضهر  در  در گهار روایت دیگر، ضرب ،  
در ای وارد سهاات  اسهت. روایت سوم استعماخ عرری ااص بوده و حبرت ب  سبب اسهتعماخ   ، ضهرب 

مباالتی در رعایت نظم فف علت ضرب  است. در روایت پنجم، سبب انداند  مردم به  روایت گهارم بی
 -هنگام سخن گ تن رسوخ با مردم بوده است. در روایت ششم، شخصی بی جهت اود را بهر پیهامبر)ص(

 سافد. می ای بر او واردافکند و رسوخ ادا)ص( بدا  سبب ضرب می -ک  مشغوخ تقسیم بیت الماخ بود
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دستی پیامبر)ص( بوده است. در اضررا  در وسیل  ضرب   ابزار ضرب  در روایت اوخ تا سوم، گو  -4
روایت گهارم، گوب  تیری، در روایت پنجم، انگشت دست و در روایت ششم، شاا  درات ارمایی بوده 

 است.
  شهکم، روایهت دوم و اضررا  در محل فرو  مد  ضرب   در روایت اوخ، سوم و گههارم ضهرب  به -5

 پنجم ضرب  بر ُتهیگاه)میا  شکم و پهلو( و در روایت ششم ضرب  بر فورت فرود  مده است.
اضررا  در علت بخشایش فرد مبرو   در روایات اوخ، علت پناه برد  اف  تش جهنم ب  موضهع  -6

ف قیامهت، در قصاص  پیامبر)ص( در قیامت مررح شده اسهت. در روایهت دوم، بخشهایش اداونهد در رو
روایت سوم ودیع  ش اعت مبرو  در روف قیامت، در روایت گههارم در  غهوت کشهید  پیهامبر)ص(، در 

 روایت پنجم بوسید  پیامبر)ص( و در روایت ششم بدو  علت بخشایش عنوا  شده است.
 تعارض با عصمت پیامبر)ص( -3-1-2

نها با عصمت پیامبر)ص( اسهت؛ شهیخ دیگر نقد مشترکی ک  ب  همس این روایات وارد است مخال ت  
نویسد  پیامبرا  و ائم )ع( در هنگام نبوت و امامت اف همس گناها  کبیره و فغیره معصوم هستند و م ید می

دانهد و تهرک عقل، ترک مستحب را در فورتی ک  غیرعمدی و ب  سهبب تقصهیر و سهرپیچی نباشهد روا می
ئم )ع( پیش و پر اف نبوت و امامت، اف ترک مستحب و واجهب داند. البت  پیامبر)ص( و اواجب را روا نمی

( ابن سینا باوری فراتر اف سخن م ید دارد و معتقد اسهت که  در سهاحت نبهوت 129مصو  هستند.)م ید، 
( اواج  نصیر الهدین طوسهی فقهدا  عصهمت را موجهب 51گون  اشتباه و سهوی راه ندارد.)ابن سینا، هیچ

(، فیرا عوام نادانست  ب  گناه و ارا 222ترین عوام دانست  است)اواج  نصیر، فروکاهی جایگاه نبوت اف کم
  شود.  الید ولی پیامبر الهی دانست  دگار میمی

باید توج  داشت ک  مصونّیت اف اشتباه مولهود نهوع بیهنش پیهامبرا  اسهت. اشهتباه همهواره اف  نجها رو 
کنهد و یهک سلسهل  بها واقعّیتهی ارتبهاط پیهدا مهی دهد ک  انسا  ب  وسیلس یک حّر درونهی یها بیرونهیمی

ها را تجزیه  و ترکیهب کند و با قهّوۀ عقهل اهود    فهورتهای ذهنی اف  نها در ذهن اود تهّی  میفورت
ههای اهارجی و در های ذهنی ب  واقعیتگاه در تربیق فورتنماید،   کند و انواع تصّرفات در  نها میمی

های عینی ب  وسیلس دهد. اّما  نجا ک  انسا  مستقیمًا با واقعّیتو اشتباه رو میها گاه ارا ترتیب    فورت
فهورتی ذهنهی اف اّتصهاخ بها  یك حّر ااص مواج  است و ادراک واقعّیت عین اّتصاخ با واقعّیت است ن 

و اّتصهاخ واقعّیت، دیگر ارا و اشتباه معنی ندارد. پیامبرا  الهی اف درو  اهود بها واقعّیهت هسهتی ارتبهاط 
 (162-161 /2شود.)مرهری، دارند. در متن واقعّیت، اشتباه فرض نمی

شود و ن  اف روی جهل یا سهو و کر ک  ب  پایس عصمت عملی برسد، ن  عمدًا مرتکب کار االف می  
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گراید. این مقام واال براي کسي حافل و میّسر است ک  ب  قّل  شکوهمند و با عظمت نسیا  ب     سمت می
هها فراتهر اسهت؛ ااالص رسیده باشد. گنین کسي اف دسترن دو نیروی جهّنمی شهوت و غبب، فرسنگ

فیرا هم  نیروهای عملی و تحریکی، تحت هدایت و حمایت عقل عملی تعدیل شده است.)جوادی  ملی، 
فهرود ( بر این اسان پیامبر)ص( اواه اف روی سهو و اواه اف روی عمد ضهرب  200، وحی و نبو  در قرآن

 ورده باشد، رفتاری مخالف با عصمت مرتکب شده است. ب  عالوه در فورت فحت این روایات، امکا  
ای اف مؤیهدات فقهدا  وقوع اراهای سهوی و عمدی دیگر منت ی نخواهد بود و ایهن روایهات تنهها نمونه 

 عصمت در پیامبر)ص( ب  حسا  اواهد  مد. 
 تعارض با قاعدۀ فقهی -3-1-3

  این روایهات تعهارض بها ایهن قاعهدۀ فقههی اسهت که  قصهاص مربهوط به  قتهل و جهرح نقد دیگر ب
ای که  به  جهرح نیانجامهد قصهاص ندارد)عالمه  (، ضرب 215 /4، ادب فنای مقّربان است)جوادی  ملی،

؛ 221 /11؛ فاضهل هنهدی، 648 /4؛ ابن عالم ، 642 /3، قواعل األحکام في معرفة الحالل والحرامحّلی، 
ْ ِر َواْلَعْیَن ِباْلَعْیِن َوا»ک  اداوند فرموده است  ( گنا 185 /11عاملی،  ْ َر ِبالنَّ ُذَ  َس َّ النَّ

ُ
ْنِف َواْْل

َ
ْنَف ِبهاْْل

َ
ْْل

نِّ َواْلُجُروَح ِقصاٌص  نَّ ِبالسِّ ُذِ  َوالسِّ
ُ
( در این  ی  قصاص برای جهروح بیها  شهده اسهت. 45)المائده  1«ِباْْل

( جهرح در 451 /1ابن فهارن، ت ب  معنای شکافت  شهد  پوسهت اسهت.)جروح جمع جرح است و در لغ
های بد  اف هم گسیخت  شده و اغلب بها اهونریزی تهوسم اسهت؛ شود ک  بافتافرالح ب  مواردی گ ت  می

مانند پوست رفتگی، اراشیدگی، پارگی و بریدگی سرحی و عمیق توسم بها  سهیب بهر پوست)ضهریع، پهرده 
، امهامی«)همراه شکستگی یا  سیب مختصر یا شدید احشایی و یها فهدم  مغهزی.نافک روی استخوا ( یا 

های امیرمؤمنا )ع( نیز نقل شده است ک     حبرت در جراحات جسد قصهاص ( درباره قباوت99 /44
( شایا  ذکر است فاضل هندی علت عدم قصاص را در ضر ، عدم انبهباط    320 /7نمود.)کلینی، می

( و محقق عاملی عدم التقدیر)عهدم مقهدار و انهدافه 221 /11ف ضرب )فاضل هندی، ب  سبب شدت و ضع
نقهد فقههی دیگهری وارد  -ک  اواهد  مهدگنا -اند. ب  روایات اوخ و دوم ( دانست 185 /11ضرب ()عاملی، 

 است.
 نقدهای اختصاصی -3-2

پیامبر)ص( ضرب  سههوی  روایات اف جهت مبمو  ب  دو دست  تقسیم پذیرند؛ طبق روایات اوخ و دوم

                                                 
[ قصافهی ها ]نیز ب  هما  ترتیبدا  است و فامجا  در مقابل جا ، و گشم در برابر گشم، و بینی در برابر بینی، و گوت در برابر گوت، و دندا  در برابر دن -1

 دارند.  
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فرو  ورده و دراواست قصاص کرده است و قدر مشترک محتوای روایهات سهوم تها ششهم ضهرب  عمهدی و 
 دراواست قصاص است. مبمو  هر دست  اف این روایات، نقد مخت  ب  اود دارند.

 نقدهای روایات اول و دوم -3-2-1
عتبر تعارض جدی دارنهد و نقهدهای وارد بهر محتوای دو روایت اوخ با قاعده فقهی فریقین و با سنت م

 توانند مقرو  ب  فحت باشند دهند ک  روایات نمی نها نشا  می
 تعارض با قاعده فقهی  -3-2-1-1
طبق دو روایت نخست، ضربس پیامبر)ص( عمدی نبوده ولی حبرت طلب قصاص کرده است، این  -1

(، لذا ب  فورت سهوی قصاص 124 /44، در حالی است ک   شرط مشروعیت قصاص، تعّمد است)امامی
( بر پایس ادل  فقهی  سیب رساند  ب  دیگری اف روی ارای 215 /4، ادب فنای مقربانندارد)جوادی  ملی، 

اند ک  در ( امام باقر)ع( فرموده470 /3محض، موجب ثبوت دی  است ن  قصاص.)جمعی اف پژوهشگرا ، 
؛ طوسهی،  109 /4، م  اليحضره الفقيح شود.)فدوق، الفم می -و ن  قصاص –قتل و جراحات ارایی دی  

اند. ابن جهوفی پهر اف نقهل روایهت ( دانشیا  اهل سنت نیز اف دیرباف این نقد مبنایی را وارد کرده174 /10
اش )روایت دوم( نوشت  است  این حدیث را بیشتر محدثا  بی ک  دراواست قصهاص  -توج  ب  م ادتُعکَّ

المنحتمم فحی شود.)ابن جوفی، اند؛ فقها اجماع دارند ک  برای ضر ، قصاص جاری نمینقل کرده -باشد
 (30 /4، تاريخ األمم والملوك

برای پژوهشگرا  معتقدند ک  اگرگ  ضرب  عمدی نبوده و فرد مبرو  حق قصاص نداشت  است و با 
ظر وی را تأمین کند.)سبحانی، گردید، با این وجود پیامبر)ص( اواست  است ک  نای جبرا  میپرداات دی 
اند ک  پیامبر)ص( اواست  ب  مردم ب هماند ک  ههرکر االمانه  ( برای نیز احتماخ داده965، فروغ ابليت

کسی را بزند الفم است    را جبرا  کند، فیرا پیهامبر)ص( پیراسهت  اف    اسهت که  الهم کهرده باشهد.)ابن 
رسهد، فیهرا اواًل ( ایهن توجیههات فهحیح به  نظهر نمی30 /4، المنتمم فی تاريخ األمم والملحوكجوفی، 

پیامبر)ص( فعلش ب  عنوا  سّنت حجت است و نباید با مبانی شرع مخالف نباشد تا موجب تعلیمات غلط 
فهرض پیهامبر)ص( و فهرد فهحابی در ایهن ( و اساسهًا پیش215 /4، ادب فنای مقربانشود)جوادی  ملی، 

یهت، محهور سهخن ( ثانیهًا در روا124 /44، بوده است.)امامی روایات افل مشروعیت قصاص در ضر 
پیامبر)ص( این است ک  اگر کسی بر ذم  ایشا  حقی دارد برایزد و قصاص کند، لذا اساسًا ایدۀ قصاص اف 
طرف    حبرت مررح شده است و طراحی داستا  ب  وسیل  جاعهل حهدیث بها طهرح قصهاص اف سهوی 

 مبرو  ادام  یافت  است. پیامبر)ص( و پیگیری    با فرد 
ک  در جوامع حدیثی اهل سنت نقل شده -شاید اف همین جهت باشد ک  ابن جوفی دربارۀ حدیث دوم 
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نوشت  است  این حدیث جعلی و محاخ است. اداوند عذا  دههد کسهی را که     را برسهاات و  -است
فهحاب  در پهی    اسهت که   گون  سخنا  ناراست و موهن شأ  رسهوخ اهدا وفشت گرداند کسی را با این

 (301 /1، الموضوعا  شریعت را فشت جلوه دهد)ابن جوفی،
در روایت دوم، اف قوخ حبرت فاطم )ن( نقل شده است ک  ب  حسن)ع( و حسین)ع( بگو تها به   -2

جای پیامبر)ص( قصاص شوند. همچنین در ادام  روایت  مده است ک  ابوبکر، عمر، علی)ع( و حسن)ع( 
راواست کردند ک  ب  جای پیامبر)ص( قصهاص شهوند. ایهن سهخن اهالف مبهانی فقههی و حسین)ع( د

شود و ممکن نبهوده گاه کسی ب  جای دیگری قصاص نمیاسالمی است؛ فیرا ب  فرض ثبوت قصاص، هیچ
ابر باشند. طبق تصریح قر  ، تنها راه رفهع ک  حبرت فاطم )ن( و امام علی)ع( اف این قانو  اسالمی بی

ٌو َفَمْن ُعِ هَي َلهُ  ِمهْن َسِایهِ  َشهْي »بخشایش فاحب حق است؛ اواه با دی  و اواه بدو  دی    حکم قصاص
باٌع ِباْلَمْعُروِف َوَسداٌو ِإَلْیِ  ِبِإْحسا    (178)بقره  1«َفاتِّ

 تعارض با سنت -3-2-1-2
( اف هم  حقهوق روایاتی ک  پیامبر)ص -1کم با گهار دست  روایات تعارض دارند  این دو روایت دست

روایهات معرفهی جانشهین پهر اف  -2حاللیت طلب کرده است و کسی دراواست قصاص نداشت  است، 
 روایات سیره پیامبر)ص( در رفتار با حیوانات.  -4روایات سبب نزوخ سورۀ نصر،  -3پیامبر)ص(، 

نداشت  روایاتی ک  پیامبر)ص( اف هم  حقوق حاللیت طلب کرده است و کسی دراواست قصاص  -1
المی حقوق بندگا  اداوند یا هما  حق النان شهامل جها  و مهاخ و  بهروی های اساست  بر اسان  موفه

بهود پیهامبر)ص( بایهد اف همهس ایهن مهوارد دراواسهت مسلما  است و اگر دو حدیث مهذکور فهحیح می
بهراالف    دو کردند ن  فرفًا در فمینس قصاص ک  ب  قتل و جرح مربوط اسهت، لهذا فهریقین حاللیت می

اند ک  طبق  نها اواًل پیامبر)ص( اف مردم نسبت ب  تمام حقوقی ک  ممکن است بهر روایت، روایاتی نقل کرده
اند و ثانیًا کسهی اف پیهامبر)ص( دراواسهت قصهاص نداشهت  اسهت. م یهد، شا  باشد حاللیت طلبیدهذّم 

فرمایهد  ای مهردم! وقهت راهت منبر رفت  و می اند ک  پیامبر)ص( بر فرافالحدید نقل کردهابیطبرسی و ابن
ام عمهل کهنم و ههرکر ام نزدم  ید تا ب  وعهدهای دادهبستن اف میا  شما ب  سرعت فرا رسید. ب  هرکر وعده

گاه سافد تا ب  او دهم.)م ید، دینی بر ذّم   /1، إعالم الوری بحععالم الهحلی؛  طبرسی، 182 /1ام دارد من را  
( طبق نقل طبرسی در ادامس سهخن پیهامبر)ص( شخصهی به     حبهرت 183 /10لحدید، اابی؛ ابن264

                                                 
[ ب  طور پسهندیده پیهروی [ ب  او گذشت شود، ]باید اف گذشت ولّی مقتوخ[، گیزی ]اف حق قصاص[ ات ]یعنی ولّی مقتوخو هر کر ک  اف جانب برادر ]دینی -1

 [ احسا ، ]اونبها را[ ب  او بتردافد. کند، و با ]رعایت
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دارد ک  با من وعده کرده بودی ک  اگر افدواج کنم س  اوقی )هر اوقی  معادخ ه ت مثقهاخ( به  مهن عرض  می
 جا(دهی. پیامبر)ص( امر فرمودند پرداات شود.)طبرسی، هما می

این روایت با مقداری ت اوت در بسیاری اف جوامع حدیثی اهل سنت، کتب سیره و تاریخ  نا  نقل شده 
فرماید  هنگام رات بستن اف میا  شما ب  سرعت فرا رسید، اگر است  پیامبر)ص( پر اف حمد اداوند می

م ایهن پشهت مهن اسهت اام، این  بروی من است    را بستاند، اگر بر پشهت کسهی فدهاف کسی  برویی برده
ترسهم رسهوخ ام این سرمای  من است اف    بردارد. کسهی نگویهد میقصاص کند و اگر اف کسی مالی گرفت 

گاه باشید ک  گنین اویی ندارم، محبو  ترین شما نزد مهن کسهی اسهت که  اگهر ادا با من دشمنی کند،  
ردی برااست و گ هت  سه  درههم طلهب حقی دارد بستاند تا با  سودگی ااطر پرودگارم را مالقات کنم، م

؛ ابهن 73 /6؛ بیهقهی، 470-469 /9دارم، پیامبر)ص( امر کردند تا پرداات شود.)ابن سبی شهیب  کهوفی، 
 /14؛ مقریزی، 190-189 /3، األمم والملوک تاريخ؛ طبری، 29-28 /13الحدید، ابی؛ ابن196 /2سعد، 
-29 /4، المنتمم فی تحاريخ األمحم و الملحوكفی، ؛ ابن جو243-242 /12؛ فالحی شامی، 443-444

30) 
اگرگ  در این روایت    بخش ک  پیامبر)ص( اواست  ک  اگر کسی را فده است قصهاص کنهد فهحیح 
نیست و اشکاالت سابق بدا  وارد است، با این وجود براالف دو روایت در معرض نقد،    حبهرت اواًل 

همس حقوق  برویی، جانی و مالی دراواست جبهرا  یها حاللیهت کسی را مبرو  نساات  است و ثانیًا اف 
 داشت  است.  

روایات معرفی جانشین پر اف پیامبر)ص(  مرهالبی که  در دو روایهت مهذکور اف  اهرین ارابه   -2
پیامبر)ص( در واپسین ساعات حیات ایشا  گزارت شده است بر داستا  ضرب  گو  دستی پیهامبر)ص( و 

رسد این روایات ب  نهوعی موجهب انحهراف اذهها  اف رکز یافت  است. ب  نظر میمسللس حلیت و قصاص تم
اند. گگون     حبرت دراواست بخشهودگی مسللس مهم س ارت پیامبر)ص( ب  وفّی پر اف اود گردیده

ترین حقوق بندگا  بر پیامبر)ص( یعنهی سه ارت و توفهی  اف مردم داشت  است اما بی توج  ب  یکی اف مهم
وجو در جوامع حدیثی شیع  و حتی برای  ثار اهل   جانشین پر اف اود باشد. اف این روی جستدوباره ب

سنت نقل شده است ک  پیامبر)ص( در  ارین سخنرانی عمهومی اهویش مهردم را بهر تمسهک به  قهر   و 
 اند؛ فهدوق نقهل کهرده اسهت که عترت)ع( فرااوانده و جانشینی امام علی)ع( را پر اف اود یاد ور شده

ای ک  ب  وفات منتهی گردید پر اف گزارد  نماف فرمودنهد  ای مهردم! در میها  پیامبر)ص( در هما  بیماری
گاه باشید ک   نهها اف یهکشما کتا  اداوند و اهل بیتم)ع( را جانشین اویش در میا  شما می دیگر نهم؛  

گاه باشید ک جدا نخواهند گردید تا این ک  ب     تمسک جوییهد تا هنگامی ک  در حوض بر من وارد شوند،  
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 (94 /1 ،رمال اللي  َوتمام النعمةفدوق، هرگز گمراه نخواهید شد.)
شها  بها کمهک امهام م ید اف ابوسعید ُادری نقل کرده است ک  پیامبر)ص( در بیماری منتهی ب  وفات

د فرمودنهد  ای مهردم! در شا  را گنهین ایهراعلی)ع( و میمون  ب  مسجد  مدند و بر منبر رفت  و  ارین ارب 
گذارم، مردی برااست و گ ت  ثقلین کدامنهد؟ حبهرت گنها  اشهمگین میا  شما ثقلین را ب  جای می

شا  ب  سرای گرایید، گو   رام شدند فرمودنهد قصهد داشهتم بگهویم، ثقلهین قهر   و اههل شدند ک  گهره
اف عبدالل  بن عبان نقل کهرده اسهت  ( در روایت دیگری م ید 135-134، األماليبیتم)ع( هستند.)م ید، 

دهنهد که  انصهار در مسهجد امام علی)ع(، عبان بن عبدالمرلب و فبل بن عبان ب  پیامبر)ص( ابر می
تابی کرده و نگرانند ک  پیامبر)ص( وفات کند، حبرت ب  مسجد  مده و بر منبر رفت  و پهر اف اشهاره به  بی

گاه باشید ک  ب  پروردگارم ملحق اواهم شهد و در میها  شهما عدم جاودانگی انسا  در این دنیا فرمودند    
ها تمسهک جوییهد هرگهز گمهراه گهذارم مهادامی که  بهدا کتا  اداونهد و اههل بیهتم)ع( را به  جهای می

 ( 47-45شوید.)هما ، نمی
روایت بلندی اف امام رضا)ع( دربارۀ تحرکات برای افراد برای  خصائص األئمة)ع(سیدرضی در کتا  

ینی پیامبر)ص( در واپسین روفهای حیات حبرت نقل کرده است، پیهامبر)ص( در واکهنش به  ایهن جانش
اواننهد و اف جمله  تحرکات همراه عمویش عبان و امام علی)ع( ب  مسجد  مده و بر منبر رفت  و ارب  می

گاه باشید! من در میا  شما کتا  ادا می الههی اسهت و  هایک  نور، هدایت و بیهانگر فرضهی -فرمایند    
ک  نشانس بزرگ، نشها  -طالب)ع( و علی بن ابی -ام بر شما استحجت اداوند، حجت من و حجت ولی

گذارم. مبادا پر اف من مرتّد و کافر گردید و قر   را بدو  علم ب  جانشینی اود می -دین، نور هدایت است
طالب)ع( پیشوایی است و علی بن ابیتأویل کنید و در سنت بدعت پدید  ورید. قر   امامی هدایتگر است 

کند او فاحب امر پهر اف مهن، کند و با حکمت و موعظس حسن  ب  سوی    دعوت میک  بدا  هدایت می
وار  علم، حکمت، نها  و  شکارم است و وار  پیامبرا  پیشین است. ای مردم دربارۀ اهل بیتم)ع( اهدا 

 (75-72رضی، را در نظر داشت  باشید.)شریف
روایات سبب نزوخ سورۀ نصر  در روایت دوم ماجرا ب  عنوا  شأ  نزوخ سهورۀ نصهر گهزارت شهده  -3

است و نزوخ سوره، با ابر وفات پیامبر)ص( مقار  است؛ این در حالی است ک  سورۀ نصر یا در بافگشهت 
دی، ( یها در بافگشهت حبهرت اف غهزوه حنین)واحه562 /10پیامبر)ص( اف غزوه ایبر)ابوحیا  اندلسی، 

ای دیگر اف اقهواخ در ( یا طبق پاره216 /30، جامع البيان فی تفیير القرآن( یا پر اف فتح مک )طبری، 497
( نهافخ 406 /6، اللرالمنثور فی تفیير المحعوور؛ سیوطی، 447-446 /2ِمنا و ب  هنگام حجة الوداع)قمی، 
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فتح مک  فهرود  مهده اسهت.)طباطبایی، شده است. البت  فحیح    است ک  پر اف فلح حدیبی  و پیش اف 
یک اف این روایات ب  نزوخ سوره در هنگام وفهات پیهامبر)ص( اشهاره ( ب  هر روی در هیچ376-377 /20

نشده است. حتی با فرض پذیرت نزوخ سوره در حجة الوداع تا واپسین ساعات ایام حیات حبرت س  مهاه 
فما  ای مبنی بر نزوخ    همعالوه در سورۀ نصر هیچ قرین ( ب  491 /15و اندی فافل  بوده است.) لوسی، 

 (844 /10 ،مجمع البيانطبرسی، با دریافت ابر وفات پیامبر)ص( وجود ندارد)
که  در روایهت -روایات سیره پیامبر)ص( در رفتار با حیوانات  اقدام پیامبر)ص( در ضر  حیهوا   -4

وانات بویژه مرکبش منافات دارد؛ در سیرۀ    حبرت نقهل با سیرۀ ایشا  در رفتار با حی -نخست  مده است
؛ 638 /1؛ ابن ماجه ، 232 /6ابن حنبل، گاه ادمتکار، ف  و شیلی را نزد.)شده است ک  جز در جهاد هیچ

( وقتی    حبرت هیچ گیزی را مورد ضر  قرار نداده است گگون  ممکهن اسهت مرکهب 147 /2دارمی، 
اشد. همچنین در سیرۀ نوادۀ    حبرت، امام سجاد)ع( نقل شده است ک  اویش را مورد ضر  قرار داده ب

( و ب  فرفندت امام محمد 467 /1گاه    را نَزد)کلینی، ایشا  با شترت بیست و دو حج ب  جای  ورد و هیچ
اب وو؛ فدوق، 635 /2باقر)ع( س ارت فرمود وقتی ک  ُمرد    را دفن کند تا درندگا     را نخورند.)برقی، 

( پر اف شهادت امام)ع(، شتر    حبرت اف گراگاه  مده و سوی قبهر ایشها  50، األعمال وعقاب األعمال
گما  این رفتار امام)ع( و بلک  همس مکارم ااالقی    حبرت و اهل بیت)ع( با ( بی467 /1رفت.)کلینی، 

ِ  ُسْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن کاَ  َیْرُجوا  َلَقْد کاَ  َلُکْم في»الگوپذیری اف جد بزرگوارشا  فورت گرفت  است   َرُسوِخ اللَّ
َ  َکثیراً  َ  َواْلَیْوَم اْلِْاَر َوَذَکَر اللَّ  (  21احزا   «)اللَّ

 نقدهای روایات سوم تا ششم -3-2-2
در این روایات رفتار فادر شده اف پیامبر)ص( و فد  عامدان  دیگرا  اف نوعی شتابزدگی، نسهنجیدگی و 

ن    حبرت با فرد مبرو  حکایت دارند، این در حالی است ک  اداوند در  یات متعهددی براورد اش
اف سیره ااالقی سترگ پیامبر)ص( گو  حسن ُالق، مهربانی و دلسوفی، ع و و گذشت، فروتنی و تواضهع 

 در تعامل و معاشرت با مردما  سخن گ ت  است و روایات سیره نیز مؤید     یات است 
َك َلَعلی» ُالق عظیم  -1 ِإنَّ ( منظور اف الق، ملکس ن سانی است ک  مقتبای    4قلم  «)ُاُلٍق َعظیٍم  َو

( الق عظیم در  یه  55 /1ورفی است.)نراقی، انجام افعاخ و رفتارها ب   سانی و بدو  نیاف ب  ت کر و اندیش 
یاق  یهات، اههور در حسهن اطالق هم  مکارم ااالقی دارد، اما عالم  طباطبایی معتقد است با توج  ب  س

شهمارد، بها ستاید و بزرگ مینویسد   ی  اگرگ  حسن الق پیامبر)ص( را میااالق اجتماعی دارد، لذا می
ک  این حاخ با توج  ب  سیاق  یات ناار بر نیکی ااالق اجتماعی و حسن معاشرت پیامبر)ص( است، گنا 

کهرد، بسهیار نمهود، ع هو و گذشهت میا  فهبر میارددر حق ثبات قدم داشت، بر  فار مردما  و ستم بی
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 (369 /19سخاوتمند بود، نرمی، مدارا و تواضع داشت.)طباطبایی،  
برای این ت سیر عالم  اف  ی ، شواهد روایی نیز وجود دارد؛ برای نمون  روایت شده اسهت که  در نهوبتی 

و پیراهن حبرت را گرفهت و به  سهوی پیامبر)ص( با افحا  در حاخ راه رفتن بودند ک  عربی اف راه رسید 
اود کشید و گ ت  اف ماخ اداوند ک  در نزدت داری بر من ببخش، حبرت اندید و امر فرمود پردااهت 

داننهد که  فرمود  ادایا قومم را بیامرف، فیرا نمیدادند، میکنند. نیز هرگاه ک ار قریش پیامبر)ص( را  فار می
، نهج الحق ورشح  الصحل ؛ عالم  حلی، 99 /1فرستاد.)ورام بن سبی،  کنند، لذا اداوند  ی  را فروگ  می

( کلینی روایت دیگری را اف امام فادق)ع( نقل کرده است ک  در مجلسی، کنیزی قصد داشهت بهرای 308
 ( 102 /2ای لبان پیامبر)ص( را بکند.)کلینی، ات تک استش ای مریض

تهر اف رسهوخ اهدا)ص( ااالقاند ک  کسی اهوتکردهواحدی و ب  پیروی اف او سیوطی اف عایش  نقل 
َك َلَعلی»وند  ی  ، لذا ادا«لبیک»داد  کردند، پاسخ میات فدایش مینبود، هرگاه افحا  یا اانواده ِإنَّ  َو

( الهق سهترگ 250 /6، اللرٱلمنثور فی تفیير المحعوور؛ سیوطی، 293فرو فرستاد.)واحدی، « ُاُلٍق َعظیٍم 
شهد، ای تشهییع میسلمانا  محهدود نبهود، بخهاری نقهل کهرده اسهت که  جنهافۀ یههودیپیامبر)ص( ب  م

پیامبر)ص( نشست  بود برااستند، ب  ایشا  گ ت  شد ک  جنهافه متعلهق به  فهردی یههودی اسهت. حبهرت 
 (87 /2، صحيح البخاريفرمودند   یا انسا  نیست؟)سلیست ن سًا()بخاری، 

م براوردار اسهت و روایهات فراوانهی اف سهیرۀ ایشها     را تأییهد پیامبری ک  طبق  یس قر   اف الق عظی
کند گرور ممکن است فحابی اود را با ارتکا  ارهایی کوگهک مبهرو  سهافد و به  سهرعت نیهز می

 پیشما  شده و دراواست قصاص کند؟  
( طبرسی نقهل کهرده 199  اعراف«)ُاِذ اْلَعْ َو َوْسُمْر ِباْلُعْرِف َوَسْعِرْض َعِن اْلجاِهلین»ع و و گذشت   -2

ک  ب  ایشا  ستم روا داشت  است و است ک  با نزوخ این  ی  اداوند ب  پیامبر)ص( دستور داد تا درگذرد اف   
که  بها ایشها  قرهع رحهم کههرده ببخشهاید کسهی را که  حبهرتش را محهروم کهرده اسهت و بتیونههدد بها   

ضا)ع( این  یه  را سهنت پیهامبر)ص( در مهدارا بها ( در روایتی امام ر415 /4 ،مجمع البيانطبرسی، است.)
( 82 /1، الخصحال؛ همهو، 184، معاني األخبحار؛  فدوق، 242-241 /2مردم بیا  فرموده است.)کلینی، 

طور که  اند ک  فرمود  اداوند مرا ب  مدارای با مردم امر کرده است هما اهل سنت اف پیامبر)ص( نقل کرده
 (259 /1، الجامع الصغيرسیوطی، ؛ 247 /11ست.)ابن ابی حاتم، ب  انجام فرایض امر کرده ا

سورۀ  خ عمرا  اداوند اف نرمدلی و نرمخویی و عدم سهختدلی و تنهداویی پیهامبرت در  159در  یس 
ا َغلیَظ اْلَقْلِب »کنار ع و و گذشتش سخن گ ت  است   ِ  ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُکْنَت َفظًّ وا ِمْن َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ اَلْنَ بُّ
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(. در روایات دربارۀ سیرۀ پیامبر)ص( نیز نقل شده اسهت 159عمرا    خ«)َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِ ْر َلُهْم 
بهرد، بهدی را بها بهدی پاسهخ گ ت، در بافار فهدایش را بهاال نمیترین فرد بود، ناسزا نمیااالقک  اوت

( همچنهین 21 /3، صححيح البخحاري؛ بخهاری، 236 /6حنبهل،  ابنگذشهت.)بخشود و میداد و مینمی
 (304 /2، الجامع الصغيرسیوطی، ؛  378 /1فبورترین فرد در برابر  فار مردم بود.)ابن سعد، 

مدارای رسوخ ادا و سعس فدر در برابر برای رفتارهای  فار دهنده مردم گاه بدا  حد بود ک  اداوند ب  
دههد و    حبهرت شهرم کند ک  رفتارهایشا  پیامبر)ص( را  فار میگوشزد میدهد و ب   نا  مردم تذکر می

ِبيِّ ِإالَّ َسْ  ُیْؤَذَ  َلُکْم ِإلهی»کند تذکر دهد  می ذیَن  َمُنوا الَتْدُاُلوا ُبُیوَت النَّ َها الَّ َطعهاٍم َغْیهَر نهاِاریَن ِإنهاُه  یا َسیُّ
ِبهيَّ َفَیْسهَتْحیيَولِکْن ِإذا ُدعیُتْم َفاْدُاُلوا َفِإذا َطِعْم   ُتْم َفاْنَتِشُروا َوال ُمْسَتْأِنسیَن ِلَحدیٍث ِإ َّ ذِلُکهْم کهاَ  ُیهْؤِذي النَّ

ُ  الَیْسَتْحیي انهد ( مردمی ک  برای اورد  غذا ب  منهزخ پیهامبر)ص(  مده53)احزا   1«ِمَن اْلَحقِّ  ِمْنُکْم َواللَّ
گردد فیرا منزلشها  ، این مسلل  باعث  فار حبرت میماندندرفتند مدت بیشتری میپر اف فرف غذا نمی

کنهد و کردند ک  امر کنند تا مردم اارج شوند، اما اداوند حق را بیا  میکوگک بود، در عین حاخ شرم می
اف بیا     شرم ندارد، لذا  ی  را فرو فرستاد و ب  مردم دستور داده است ک  رسولش را تکریم کنند و منزلش را 

 /8 ،مجمحع البيحانطبرسهی، د و طوری رفتار نکنند ک  موجب اذیت و نااشهنودی ایشها  شود.)ترک نماین
576) 

 میز حبرت رحمت و رسفت نسبت ب  مؤمنا   اف دیگر اوفاف پیامبر)ص(، رحمت و رسفت مبالغ  -3
ُسهوٌخ ِمهْن َلَقهْد جهاَوُکْم َر »نسبت ب  مردم است و اداوند متعاخ در  یات قر   بدا  تصریح فرمهوده اسهت  

ْم َحریٌ  َعَلْیُکْم ِباْلُمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیٌم  قرعًا برای شما پیامبری اف (  »128توب   «)َسْنُ ِسُکْم َعزیٌز َعَلْیِ  ما َعِنتُّ
[ شما حری  و نسبت ب  مؤمنها ، دلسهوف اودتا   مد ک  بر او دشوار است شما در رنج بی تید، ب ]هدایت

 « مهربا  است.
ِإْذ قهاَخ َلُههْم َسُاهوُهْم ُنهوٌح »در مهورد براهی اف پیهامبرا  تعبیهر بهرادر  ورده و فرمهوده اسهت  اداوند 

ُقوَ   ُقوَ  »(، 106شعراو  «)َسالَتتَّ ِإْذ قهاَخ َلُههْم َسُاهوُهْم فهاِلٌح »(، 124شهعراو  «)ِإْذ قاَخ َلُهْم َسُاوُهْم ُهوٌد َسالَتتَّ
ُقوَ   ُقوَ  ِإْذ قا»( و 142شعراو  «)َسالَتتَّ ( ولی دربارۀ پیامبر اسهالم تعبیهر 161شعراو  «)َخ َلُهْم َسُاوُهْم ُلوٌط َسالَتتَّ

برادر نیامده، بلک  فرموده است پیامبری برای شما  مده ک  اف جانتا  برااست ، انحراف شما بهراي او بسهیار 
راي مؤمنها  کوشد تا شما مؤمن شوید، او مظهر رسفت و رحمت اهدا بهسخت است، با حرص و شوق می

                                                 
شهد   نک  در انتظار پخته [ بی[ طعامی ب  شما اجافه داده شود، ]   همهای پیامبر مشوید، مگر  نک  برای ]اوردِ  اید، داال اتاقکسانی ک  ایما   وردهای » -1

[ رنجاند و ]لهیشما پیامبر را می  نک  سرگرم سخنی گردید. این ]رفتاِر[   باشید ولی هنگامی ک  دعوت شدید داال گردید و وقتی غذا اوردید پراکنده شوید بی
 «کند.[ شرم نمیک  ادا اف حق ]گوییدارد، و حاخ   اف شما شرم می
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و « ِمْن َسْنُ ِسُکْم »، «َرُسوٌخ »( اوفاف پیامبر)ص( در این  ی   60 /8، ادب فنای مقرباناست.)جوادی  ملی، 
ْم » بههرای تشههویق مههردم جهههت اجابههت سههخن حبههرت و پههذیرت دعههوت ایشهها  « َعِزیههٌز َعَلْیههِ  مههاَعِنتُّ

لولیت اجتماعی و ااالقی سهترگی را ( روشن است پیامبری با این اوفاف ک  مس412 /9است.)طباطبایی، 
مرتکهب نخواههد  -ک  در روایات در معرض نقد  مده اسهت-بر عهده دارد هرگز رفتار نسنجیده و اشتباهی 

 شد.
 

 گیرینتیجه
اف فهرود  مهد  ضهربس  -ک  پنج مورد    ب  اهل سنت تعّلق دارد-در جوامع روایی فریقین شش روایت 

ای اف  نهها ضهرب  ایشها  اند، در پارهحاضرا  نزد    حبرت سخن گ ت دستی پیامبر)ص( بر یکی اف گو 
ای دیگر عمدی گزارت شده است. ب  این روایات اف دو جهت سندی و محتهوایی نقهد وارد سهوی و در پاره

بود. اف شش روایت نقل شده، تنها یک روایت)روایت پنجم( دارای سند فحیح و اسناد باقی روایات بر پایس 
ای مخدوت و ب  ضعف دگار بودند. فحت سند روایت پنجم نیز موجب پذیرت ی رجالی و درای معیارها

   نخواهد بود؛ فیرا ب  محتوای    گو  پنج روایت دیگر نقدهای متعددی وارد اسهت. به  محتهوای شهش 
اضهررا  در  -1روایات دو دست  نقدهای مشترک و ااتصافی وارد اسهت. نقهدهای مشهترک عبارتنهد اف  

وایات  روایات اف شش جهت دارای اضررا  بودند و این حجم اف اضررا  موجب سلب اعتماد اف افل ر
تعارض با عصمت پیامبر)ص(     حبرت اف اراهای عمدی و سهوی پیراست   -2روایات گردیده است، 

د، ای ک  به  جهرح نیانجامهتعارض با قاعدۀ فقهی  قصاص، ب  قتل و جرح مربوط است و ضرب  -3است، 
که  پیهامبر)ص( ضهربس سههوی فهرو  ورده و –قصاص نهدارد. نقهدهای ااتصافهی به  روایهات اوخ و دوم 

ک  حبرتش ضربس عمدی فرو  ورده و دراواست قصاص –دراواست قصاص کرده و روایات سوم تا ششم 
د که  تعلق گرفت  است. محتوای دو روایت نخست، اواًل با این قاعدۀ فقهی فهریقین تعهارض داشهتن -داشت 

روایاتی ک  پیامبر)ص(  -1کم با گهار دست  روایات تعارض داشتند  شرط قصاص، تعمد است؛ ثانیًا دست
روایهات معرفهی  -2اف هم  حقوق حاللیت طلب کرده است و کسی دراواسهت قصهاص نداشهت  اسهت؛ 

رفتهار بها  روایات سیره پیهامبر)ص( در -4روایات سبب نزوخ سوره نصر؛  -3جانشین پر اف پیامبر)ص(؛ 
حیوانات. روایات سوم تا ششم با  یات و روایات فراوانی در تعهارض هسهتند که  اف سهیرۀ ااالقهی سهترگ 
پیامبر)ص( گو  حسن ُالق، مهربانی و دلسوفی، ع و و گذشت، فروتنی و تواضع در تعامل و معاشرت با 

 اند.مردما  سخن گ ت 
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 منابع
 ، ترجم   محمدمهدی فوالدوند.قرآن رريم

، ، تحقیهق  علهی عبهدالباری عریهة، دارالکتهب العلمیه روح المعانی فی تفیير القرآن العمحيموسی، سیدمحمود،  ل
 .ق1415، بیروت

، انتشهارات مکتبهة مصهحح  محمهد ابوال بهل ابهراهیم ،البالغ شرح نهجابن سبی الحدید، عبدالحمید بن هب  الل ، 
 ق.1404قم،  مرعشی نج ی، الل ت ی

 ق.1419، مکتبة نزار مصر ی الباف، عربستا ، تفیير القرآن العميمی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، ابن اب
 ق.1409، بیروت، دارٱل کر، المصن ابن سبی شیبة کوفی، عبدالل  بن محمد، 

 ق.1409، دارٱل کر، بیروت، أُسل الغابة فی معرفة الصحابةابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، 
 ق.1386 ،، المکتبة السل یة، مدینةالموضوعا حمن بن علی، ابن جوفی، عبدالر

، تحقیق  محمد عبدالقادر عرا و مصر ی عبهدالقادر عرها، دارالکتهب المنتمم فی تاريخ األمم والملوك_______، 
 ق.1412 ،العلمیة، بیروت

جهود و علهي محمهد ، تحقیق  عادخ سحمهد عبهد المواإلصابة في تميز الصحابةابن حجر عسقالنی، سحمد بن علی، 
 ق.1415معوض، دار الکتب العلمیة، بیروت، 

 ق. 1405، دراسة وتحقیق  مصر ی عبد القادر عرا، دار الکتب العلمیة، بیروت، تقريب التهکيب ،_______
 ق. 1404، دار ال کر، بیروت، تهکيب التهکيب ،_______
 تا.مکتبة المنار، ارد ، بی، تحقیق  عافم بن عبدالل  القربونی، طبقا  المللیي  ،_______
 ق.1390، مؤسسة اْلعلمي للمربوعات، بیروت، لیان الميزان ،_______

 تا.دار فادر، بیروت، بی ،مینل أحملابن حنبل، سحمد بن محمد بن حنبل شیباني، 
 ق.1415، دار الکتب العلمیة، بیروت، تاريخ خليفة ب  خياط ابن ایاط، الی ة بن ایاط بن سبی هبیرة،

 تا.، دار فادر، بیروت، بیالطبقا  الکبری بن سعد، محمد بن سعد بصری،ا
 ق.1404، قم، ، تصحیح  سعید فائد؛ اال  قنواتی، مرعشی نج یاإللهيا  -الشفاءابن سینا، حسین بن عبدالل ، 

 ق.1376، مربعة الحیدریة، نجف، طالبمناقب آل أبیابن شهر شو ، محمد بن علی، 
 ق.1412، گاپ اوخ، دار الجیل، بیروت، االستيعابعبدالل ،  سف بنابن عبدٱلبر، یو

 ق.1409، دارال کر، بیروت، الکامل فی ضعفاء الرجالابن عدی، عبدالل  بن عدی جرجانی، 
 ق.1415، دارال کر، بیروت، تاريخ ملينة دمشقعساکر، علی بن حسن، ابن 

 ق.1387، مؤسس  اسماعیلیا ، قم، مشکال  القواعلإيضاح الفوائل في شرح ابن عالم ، محمد بن حسن حلی، 
 ق.1404، قم، مصحح  هارو  عبدالسالم محمد، مکتب االعالم االسالمي ،معجم مقاييس اللغةفارن، سحمد، ابن
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 تا.بیبیروت، ، دار ال کر، سن  اب  ماج ابن ماج ، محمد بن یزید قزوینی، 
لحمیهد، مکتبهة ٱالهدین عبد، تحقیهق  محمهد محییلیير  النبويةاابن هشام، عبدالملک بن هشام بن ایو  حمیری، 

 ق.  1383محمد علي فبیح وسوالده، مصر، 
 ق.1420 بیروت، ، دار ال کر،البحر المحيط فی التفیيرابوحیا  اندلسی، محمد بن یوسف، 

 ق.1410، تحقیق  سعید محمد اللحام، دارال کر، بیروت، الین سبوداود، سلیما  بن اْلشعث سجستانی، 
، مؤسس  دائرةالمعارف فق  اسالمی بهر مهذهب 44جمجل  فق  اهل بيت)ع(، ، «قصاص در ضر »، مسعود، امامی

 تا.اهل بیت)ع(، قم، بی
 تا.، المکتبة اإلسالمیة، ترکی ، بیالتاريخ الکبير بخاری، محمد بن اسماعیل،

 ق.1401، دار ال کر، بیروت، صحيح البخاري ،_______
 ق.1371، دار الکتب االسالمیة، قم، المحاس بن محمد بن االد؛  برقی، احمد

 ق.1429، ترجمس مهدی حسینیا  قمی و فبوری، انتشارات فرهنگ سبز، تهرا ، منابع فق  شيع بروجری، حسین، 
 تا.جا، بی، دار ال کر، بیالین  الکبریبیهقی، احمد بن حسین بن علی، 

 ق.1418، دار الحجة البیباو، بیروت، في حکومة اإلسالم والية الفقي تهرانی، سید محمدحسین، 
، مؤسس  دائرة المعارف فق  اسالمی بهر مهذهب اههل فرهنگ فق  مطابق مکهب اهل بيت)ع(جمعی اف پژوهشگرا ، 

 ق.1426بیت)ع(، قم، 
 ت.1389، اسراو، قم، ادب فنای مقربانجوادی  ملی، عبدالل ، 

 ت.1385، اسراو، قم، اررم)ص( در قرآنسيره رسول_______، 
 ت.1388، اسراو، قم، وحی و نبو  در قرآن_______، 

 تا.، دارال کر، بیروت، بیالصحيحي  المیتلرک علیحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالل  بن محمد، 
 .ق1407، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، تجريل االعتقاد، اواج  نصیر، نصیر الدین طوسی

 ق.1349 ،، مربعة الحدیثة، دمشقسن  اللارمی، دارمی، عبدالل  بن رحما 
 تا.، دار الکتب العلمیة، بیروت، بیالمغنی فی الضعفاءذهبی، شمر الدین، 

 تا.بیبیروت، ، لبنا ، دار إحیاو الترا  العربی، تکرر  الحفا _______، 
 ق.1371 ، دار إحیاو الترا  العربي، بیروت،الجرح والتعليلمحمد،  بن رافی، عبدالرحما 

 .ت1385، قم، بوستا  کتا  ،فروغ ابليت، جع ر، سبحانی
 ق.1421، مؤسسة اإلمام الصادق)ع(، قم، مفاهيم القرآن_______، 

، تحقیهق  اْلسهتاذ یحیهی التبيي  ألسحماء المللیحي سبط بن عجمی، إبراهیم بن محمد بن الیل طرابلسی شافعی، 
 ق.1406لکتب العلمیة، بیروت، ٱش یق، دار
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، محقهق  محمهد عثمها  المقاصل الحینة في بيان رثير م  األحاديث المشتهر  علی االلیحنةسخاوی، عبدالرحمن، 
 م.2002الخشت، دار الکتا  العربی، بیروت، 

لجنها ، بیهروت، ٱ، تقدیم وتعلیق  عبدالله  عمهر البهارودي، داراألنیاب سمعانی، عبدالکریم بن محمد بن منصور،
 ق.1408

الله  مرعشهی نج هی، قهم، ، ناشهر  کتابخانه   یتلمنثور فی تفیحير المحعوورٱاللربکر، حما  بن ابیسیوطی، عبدالر
 ق.1404

لئ المصنوعة فی األحاديث الموضوعة_______،   ق.1403، المعرفة، بیروت، الآل
 ق.1401، دار ال کر للرباعة والنشر والتوفیع، بیروت، الجامع الصغير_______، 

امینهی،  ، محقهق  محمهدهادیلمحممني )ع((ٱخصائص األئمة)ع()خصحائص أمير، حسینرضی، محمد بن شریف
 .ق1406 ،، مشهد ستا  قدن رضوی

 ق.1410، جماعة المدرسین في الحوفة العلمیة، قم، قاموس الرجالشوشتری، محمدتقی، 
 ق.1414 ، گاپ اوخ، دارالکتب العلمی ، بیروت،سبل الهلی و الرشادبن یوسف،  فالحی شامی، محمد

 ق.1417، گاپ اوخ، قسم الدراسات االسالمیة، تهرا ، االمالیفدوق، محمد بن علی بن بابوی ، 
 ق.1406دار الشریف الرضي، قم،  گاپ دوم،، وواب األعمال و عقاب األعمال_______، 
 ق.1413، قم، ، تحقیق  علی اکبر غ اری، دفتر انتشارات اسالمیم  اليحضره الفقي _______، 

 .ت1362، ، تصحیح علی اکبر غ اری، جامع  مدرسین، قمالخصال_____، __
 ق.1404، قم، تحقیق علی اکبر غ اری، دفتر انتشارات اسالمی، معاني األخبار، _______
 .ق1395، لکتب االسالمی ، تهرا ٱ، تصحیح  علی اکبر غ اری، داررمال اللي  َوتمام النعمة ،_______

 ق.1417، گاپ پنجم، دفترانتشارات اسالمي، قم، الميزان في تفیير القرآندحسین، محمطباطبایی، سید 
، تحقیق  حمدي عبدالمجید سل ي، دار إحیهاو التهرا  العربهي، بیهروت، المعجم الکبيرطبرانی، سلیما  بن احمد، 

 ق.1405
 .ق1417، قم، مؤسس   خ البیتگاپ اوخ، ، إعالم الوری بععالم الهلیطبرسی، فبل بن حسن، 

 ق.1415، مؤسسة اْلعلمي للمربوعات، بیروت، مجمع البيان في تفیير القرآن ،_______
 ق.1387لترا ، بیروت، ٱ، تحقیق  محمد سبوال بل ابراهیم، دارتاريخ األمم والملوک طبری، محمد بن جریر،

 ق.1412، دار المعرف ، بیروت، جامع البيان فی تفیير القرآن_______، 
 ق.1407، تهرا ، دار الکتب اإلسالمی  ، محقق  حسن الموسوی ارسا ،تهکيب األحکامبن حسن،  طوسی، محمد

 تا.، دار إحیاو الترا  العربي، بیروت، بیالکرامة في شرح قواعل العالّمة مفتاحعاملی، سیدجواد بن محمد حسینی، 
 ق.1405ة، ، مکتبة الدار، المدینمعرفة الثقا عجلی، احمد بن عبدالل  بن فالح، 

، تحقیق  دکتهور عبهدالمعری سمهین قلعجهی، دارالکتهب العلمیه ، بیهروت، ضعفاء العقيلیعقیلی، محمد بن عمرو، 
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 ق.1418
، دفتهر انتشهارات اسهالمی، قواعل األحکام في معرفة الحالل والحرامعالم  حّلی، حسن بن یوسف بن مرهر اسدی، 

 ق.1413قم، 
 . ت1379م   علیرضا کهنساخ، عاشوراو، مشهد، ، ترجنهج الحق ورش  الصل _______، 

، دفتهر انتشهارات اسهالمی، قهم، رش  اللثام وٱإلبهام ع  قواعحل األحکحامفاضل هندی، محمد بن حسن اف هانی، 
 ق.1416

 .ت1375، قم، ، انتشارات رضیروضة الواعمي  وبصير  المتعمي فتاخ نیشابوری، محمد بن احمد، 
 ق.1404، مصحح  طیب موسوی جزایری، دار الکتا ، قم، لقمیير ایتفقمی، علی بن ابراهیم، 

 ق.1407، دار الکتب اإلسالمیة، تهرا ، الکافيکلینی، محمد بن یعقو ، 
 ق.1403، مؤسسة الوفاو، بیروت، بحاراالنوار الجامعة للرر اخبار االئمة االطهارمجلسی، محمدباقر، 

ی  ق.1406مؤسسة الرسالة، بیروت،  حقیق  بشار عواد معروف،، تتهکيب الکمال، جماخ الدین یوسف، ِمزِّ
 تا.، فدرا، تهرا ، بیمجموعۀ آوار مرتبی، ،مرهری

 ق.1414کنگره شیخ م ید، قم،  ،تصحيح اعتقادا  اإلماميةم ید، محمد بن محمد بن نعما ، 
 ق.1414، دارالم ید، بیروت، االرشاد في معرفة حجج الل  علي العباد_______، 

 ق.1413کنگره شیخ م ید، قم،  ،األمالي، _______
، تحقیق  محمد عبدالحمیهد لمتاعٱلحفل  وٱألموال وٱإمتاع األسماع بما للنبی م  األحوال ومقریزی، سحمد بن علی، 

 ق.1420النمیسی، دار الکتب العلمیة، بیروت، 
 ق.1409ت کر، قم،  ، نشردراسا  في والية الفقي  وفق  اللولة اإلسالميةعلی، منتظری، حسین

 ق.1424، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، تنبي  األمة وتنزي  الملةنائینی، میرفا محمدحسین غروی، 
 ق. 1423، مؤسسة اْلعلمي للمربوعات، بیروت، جامع الیعادا نراقی، محمدمهدی، 

 ق.1348، دار ال کر، بیروت، الین نسائی، احمد بن شعیب، 
 ق.1408، مؤسسة  خ البیت، قم، ومیتنبط المیائل میتلرک الوسائلنوری، حسین، 

 ق.1411، دار الکتب العلمیة، بیروت، اسباب نزول القرآنواحدی، علی بن احمد، 
 ق.1409، تحقیق  مارسد  جونر، مؤسسة اْلعلمی، بیروت، المغازیواقدی، محمد بن عمر، 

 ق. 1410م، ، مکتبة فقی ، قمجموعة وّرامورام بن سبی، فران، مسعود بن عیسی، 
 ق.1408، دارال کر، بیروت، مجمع الزوائل ومنبع الفوائلبکر، هیثمی، نورالدین علی بن سبی

 
 




