 ‐ 210844رد ﺣﺪﯾﺜ ﺑﺎﻃﻞ درﺑﺎرهی ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﻼذری درﺑﺎرهی ﻣﻌﺎوﯾﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
از ﺑﺮ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺻﻨﻌﺎﻧ از ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻃﺎووس از ﻃﺎووس ﺑﻦ
ﮐﯿﺴﺎن ز ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از اﯾﻦ راه ﻣﺮدی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ دﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺪرم را در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ آب وﺿﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدم و از ﺗﺮس اﯾﻨﻪ او ]از آن راه[ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ادرار ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر آورد
ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ آﻣﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻼذری در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻤﻞ ﻣﻦ أﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف ) (۱۹۷۸ /۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»واﺳﺤﺎق و ﺑﺮ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻫﻤﺎم ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﻤﺮ اﺑﻦ ﻃﺎووس از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از اﯾﻦ راه ﻣﺮدی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ دﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺪرم را در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آب وﺿﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮک ﮐﺮده
ﺑﻮدم و از ﺗﺮس اﯾﻨﻪ او ]از آن راه[ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ادرار ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر آورد ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ آﻣﺪ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ؛ ﺑﻼذری اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﯿﻦ آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘ
اﮔﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻼذری ﻧﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
اﺳﺖ!
اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﯿﺔ ﻓ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻮاﻫﯿﺔ ) (۲۸۰ /۱ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺑﺮﺧ اﺣﺎدﯾﺚ دال ﺑﺮ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎوﯾﻪ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ و ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻦ آن ﻣﮔﻮﯾﺪ :و از وی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او )ﻣﻌﺎوﯾﻪ( از اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﭼﻪ ﮐﺘﺎﺑ وارده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾ از رﺟﺎل اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﻪی اﺣﺎدﯾﺚ وی را ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﺣﺎدﯾﺜ را ﮐﻪ از ﺣﻔﻆ ﺧﻮد و ﻧﻪ از ﮐﺘﺒﺶ ،و اﺣﺎدﯾﺜ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪن رواﯾﺖ ﮐﺮده و اﺣﺎدﯾﺚ وی را در
ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ـ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺪی در ﮐﺘﺎب اﻟﺎﻣﻞ ) (۵۴۵ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻫﻤﺎم ]ﺻﻨﻌﺎﻧ [ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری دارد و راوﯾﺎن
ﺛﻘﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﺳﻔﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﺪﯾﺚ وی اﯾﺮادی ﻧﯿﺎﻓﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ
و اﺣﺎدﯾﺜ در ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از راوﯾﺎن ﺛﻘﻪ )ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد( رواﯾﺖ ﻧﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮادی
اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻋﯿﻮب دﯾﺮان آورده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﻧﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ از
ﻧﻈﺮ راﺳﺘﻮﯾاش اﻣﯿﺪوارم اﺷﺎﻟ در وی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وی اﺣﺎدﯾﺜ در ﺑﺎب ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﻋﯿﻮب دﯾﺮان رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﻨﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
دارﻗﻄﻨ درﺑﺎرهی وی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در رواﯾﺖ از ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺣﺎدﯾﺜ رواﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ]وی[ ﻧﯿﺴﺖ.
)ﺳﺆاﻻت أﺑ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﺑﻴﺮ وﻏﻴﺮه ﻷﺑ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺪارﻗﻄﻨ.(۳۵ :
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ داﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﻣﺼﻨﻔﺶ ذﮐﺮ ﻧﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺘﺎب ﺑﻼذری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ«.
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﮐﺘﺎب اﻟﺜﻘﺎت ) (۴۱۲ /۸ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ]اﺣﺎدﯾﺚ را[ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮد و ﺣﻔﻆ
و ﻣﺬاﮐﺮه ]ی ﺣﺪﯾﺚ[ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ از ﺣﻔﻆ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺻﻨﻌﺎﻧ از ﺣﻔﻆ وی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﺣﺎدﯾﺜ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﺷﺪ )ﺷﺮح ﻋﻠﻞ ﺗﺮﻣﺬی ،اﺛﺮ اﺑﻦ رﺟﺐ ).(۵۷۸‐۵۷۷ /۲
اﺑﻦ رﺟﺐ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق درﺑﺎرهی ﻓﺼﺎﯾﻞ ﻋﻠ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺮی رواﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ
و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦﻫﺎ اﺣﺎدﯾﺜ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾ ﺑﻪ وی ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ...و ﻧﺴﺎﺋ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﻞ دارد )ﺷﺮح ﻋﻠﻞ اﻟﺘﺮﻣﺬي.(۵۸۰ /۲ :
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﺎﻧﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ اﻟﺨﻼل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ) (۲۲۸آﻣﺪه اﺿﻄﺮاب رخ داده اﺳﺖ» :از اﺣﻤﺪ
درﺑﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾ از ﻟﯿﺚ از ﻃﺎووس از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺮدی از اﻫﻞ آﺗﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﻌﺎوﯾﻪ وارد ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﺎووس از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪاﻟﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﯾﺎ دﯾﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده .و اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺷ ﮔﻔﺖ.
ﺧﻼل ﻣﮔﻮﯾﺪ :آن را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻣﻌﻤﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓُﺮﺧﺎش اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
را از ﭘﺪرم از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻧﻘﻞ ﻣﮐﺮدم«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺿﻄﺮاﺑ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ رخ داده ،اﺿﻄﺮاب دﯾﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻦ آن وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا در رواﯾﺖِ ﺑﻼذری آﻣﺪه
ﮐﻪ ﻣﺮدی از اﻫﻞ آﺗﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ وارد ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ )(۷۱ /۱۱
آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺷﻮد و ﺣﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺷﺪ.
رواﯾﺖ دﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﺜﻤ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۱۴۷ /۱آورده و آن را ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧ در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﯿﺮش ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮده ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺷﻮد ﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ دﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﻌﻮث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺿﻄﺮاﺑ در ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻧﺪک ﺑﻮﯾ از ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ دﯾﻦ ﺑﺮده ﺑﺮای
ﻃﻌﻦ در ﺻﺤﺎﺑ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ .واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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