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چکیده
مطرح اسـت و  ) ع(عنوان یکی از کرامات و اعجاز امام علی موضوع ردالشّمس به

بـراي منصـب   ) ع(ن حدیث در اثبات حقّانیت امـام علـی   از آنجا که آگاهی از ای
کند براي شناخت و شناساندن این موضـوع در امامت و والیت نقش مهمی ایفا می

هـاي  هـاي گونـاگون تـالش   هاي مختلف از صدر اسالم تاکنون به شکلگذر دوره
در روز شـورا و  ) ع(فراوانی صورت گرفته است و از آغاز توسط خود امام علـی 

س از آن توسط اصحاب و دوستداران آن حضرت در مقاطع مختلف تاریخ انجام پ
در این جستار تالش شده تا آراء فقها، متکلّمان، شعراء و مورخین در . گرفته است

بنـدي،  گیري از آن در مبانی علوم دینی پـس از طبقـه  شناساندن این مسأله و بهره
به اثبات رسـیده اسـت کـه حـدیث     تحلیل و ارزیابی شود و در پایان این فرضیه

هـاي  اي کـه در مبـانی حـوزه   ي خود و با حجم گستردهردالشّمس با کاربرد ویژه
تواند پاسـخی بایسـته بـه    مختلف علوم دینی دارد انکار ناشدنیست و این خود می

. اظهارات مخالفان حدیث نیز باشد
. مت، اعجاز، کرا)ع(، امام علی)ص(ردالشّمس، پیامبر: واژگان کلیدي

. E-mail: shabanpur-m@ymail.com
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مقدمه

ي صحت اصل مـاجراي  دو پرسش اساسی مطرح است؛ یکی درباره» ردالشّمس«ي درباره
رخ داده )) ع(براي علی بـن ابیطالـب  (اي در تاریخ اسالم ردالشّمس و اینکه آیا چنین واقعه

راي اگرچه یافتن پاسخ ب. ي کیفیت و چگونگی این واقعه استاست یا خیر؟ و دیگري درباره
پرسش دوم مهم است و این پاسخ نیز تا حد زیادي در نقل حدیث ردالشّمس روشن خواهـد  

ي پرسش نخست نیست زیرا اوالً همیشه در طـول تـاریخ   شد ولی هرگز اهمیت آن به اندازه
بوده و هستند که اسناد مربوط به » ...کثیر و تیمیه و ابنحوزي، ابنحزم، ابنابن«کسانی چون 

ي اند و احیاناً بر ایـن ایـده  یث را ضعیف دانسته و سخت به انکار و مخالفت برخاستهاین حد
ثانیاً تا اصل ماجراي ردالشّمس به اثبات نرسد نوبت بـه طـرح   . اندخود دلیلی نیز اقامه کرده

. رسدبحث دوم نمی
داللـت  در این مقاله تالش بر این است تا دالیلی را که بر اثبات اصل موضوع ردالشّـمس 

تواند تا حد زیادي ردي بـر دیـدگاه   این امر عالوه بر اینکه می. کند بررسی و تحلیل شودمی
و حقّانیت آن حضـرت بـراي منصـب امامـت و     ) ع(منکران باشد، بر اثبات اعجاز امام علی

توان دفاع از حقّانیت امام علـی والیت داللت کند و در واقع یکی از اهداف این تحقیق را می
براي آشنایی و شناخت عمیق از این موضوع، ابتدا متن حدیث بـا  . و کیان تشیع برشمرد) ع(

شود و سپس از زوایاي مختلف فقهی، کالمی و تاریخی مورد هاي مختلف آن نقل میگزارش
. بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت

»ردالشّمس«هاي مختلف ازحدیث گزارش

ناگونی با اختالف عبارات در منابع متقدمان و متأخّران هاي گواز حدیث ردالشّمس گزارش
شیعی و اهل سنّت وجود دارد که در کُل بررسی اجمالی اسناد این گزارش صدور حـدیث از  

.سازدیراقریب به یقین م) ع(معصوم
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دسـت ي حـدیث ردالشّـمس را بـه   هـاي مختلفـی دربـاره   بررسی منـابع روایـی، گـزارش   
هـا از آنِ منـابع اهـل سـنّت و بخشـی دیگـر در منـابع       گـزارش دهد که بخشـی از ایـن  می

ــی . شــیعه وارد شــده اســت ــک گــزارش از آنِ دوالب ــنّت ی ــابع اهــل س .)ق310.م(از من
ــاب   ــه در کت ــت ک ــۀاس ــاهرهالذُری ــتالطّ ــده اس ــی در. آورده ش ــزارش دوم ازآنِ طبران گ

ــر  ــم الکبی ــاوي در  معج ــزارش از آنِ طح ــومین گ ــت و س ــار اس ــکل اآلث ــتمش در. اس
.) ق381.م(هاي مختلفی وجود دارد کـه دو گـزارش از آنِ صـدوق   منابع شیعه نیز گزارش

گـزارش سـوم  . آورده شـده اسـت  الخصـال و مـن الیحضـره الفقیـه   است کـه در دو کتـاب   
الـوري أعـالم است و چهارمین گزارش از آنِ طبرسی در الخصائصنیز از آنِ سید رضی در 

.است
اثـر حسـن بـن سـلیمان حلّـی،     الـدرجات مختصـر بصـائر  هـاي  ر کتابها داین گزارش

علمـاي از(اثـر دیلمـی   القلـوب ارشـاد ، .)ق1111.م(تألیف علّامـه مجلسـی  األنواربحار
کشـف مفیـد،  ارشـاد صـدوق،  الشرایعالهداة و عللاثباتحمیري، االسنادقرب، )قرن هفتم

غایۀتستري، الحقاحقاقآبادي، نجفالرّسولمناقب آلطبرسی، احتجاجعلّامه حلّی، الیقین
تفسیر عیاشی، تفسیراربلی، الغمۀکشفشهر آشوب، ابنمناقببحرانی، المعاجزلمرام و مدینۀا

هـاي اهـل سـنّت    همچنین در کتاب.... کلینی والکافیشبر، حقّ الیقینحویزي، الثّقلیننور
سـمهودي،  وفاء الوفاذهبی، االسالمتاریخبري، طالمصطفیبشارةبیهقی، مجمع الزّوایدمانند 
بـدائع منظـور،  ابـن مختصر تاریخ دمشـق العربی، ضیاءابنتاریخ مکّهعجلونی، الخفاءکشف

نیز وارد شده است و براي رعایت ... الحدید معتزلی وابیابنالبالغهشرح نهجقیم، ابنالفوائد
هـا ذیـالً آورده   د و تنها بخشی از این گـزارش شوپوشی میي آنها چشماختصار از بیان همه

.شودمی

بندي حدیث ردالشّمسطبقه

تـوان  با توجه به منابع فراوان یادشده، حدیث ردالشّمس را در سه گروه به شرح زیـر مـی  
:بندي کردطبقه
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طریق اسماء بنت عمیس: طریق اول

ز طریــق اســماءي صــهباء اهــاي حــدیث ردالشّــمس در منطقــهي گــزارشبخــش عمــده
هـا اشـاره   بنت عمیس وارد شده است که ضمن بیان متن حدیث به چند نمونه از این گزارش

:شودمی
نمـاز ظهـر را در   ) ص(نقـل شـده کـه پیـامبر خـدا     » اسماء بنت عمـیس «از : متن حدیث

از آن ) ع(وقتی علی. سوي کاري فرستادرا به) ع(آنگاه امیرالمؤمنین علی. خواند1»صهباء«
سر مبارك خود را بـر دامـن   . نماز عصرشان را خوانده بودند) ص(ار بازگشت، پیامبر اکرمک

پس از آن پیامبر. آن را تکان ندادند) دلیل نزول وحیبه(نهادند و تا غروب خورشید ) ع(علی
:فرمودند) ص(

تـو علـی   يهبند! پرودگارا: هااللّهم إِنّ عبدك علیاً احتَبس نفسه علَی نبیه فَرُد علَیه شَرَقَ«
.»براي پیامبرش خویشتنداري کرد، تو هم فروغ خورشید را براي او بازگردان

ها برآمـد و علـی  ناگاه خورشید طلوع کرد تا جایی که آفتاب بر فراز کوه: گویداسماء می
امینـی،  (برخاست، وضو ساخت و نماز عصرش را بجا آورد آنگاه خورشید غروب کـرد ) ع(

). 202، ص3ج:1363

هاگزارش

.):ق360.م(ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی. 1
: باره یاد کرده است که عبارتند ازطبرانی در مجموع دو حدیث در این

):حدیث اول(معجم الکبیرکتاب ) 1ـ1
ثنـا  و حدثنا عبید ابن غنـام،  ) ح(شیبه حدثنا الحسین اسحاق التستري، ثنا عثمان بن ابی«

شبیه قاال ثنا عبیداهللا بن موسی، عن فضیل بن مرزوق، عن ابراهیم بن الحسن عن ابوبکر بن ابی
صلّی الظهر بالصهباء ثم ) ص(إنّ رسول اهللا: فاطمه بنت الحسین، عن اسماء بنت عمیس قالت

فـی حجـر   رأسه ) ص(العصرَ فَوضَع النّبی) ص(أرسل علیاً فی حاجۀ فَرَجع و قد صلّی النبی
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، ص24ج: تـا طبرانـی، بـی  (»...فَنَام فَلَم یحرکه حتّی غابـت الشّـمس  ) رضی اهللا عنه(علی
147.(
:)حدیث دوم(معجم الکبیرکتاب ) 1ـ12

حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطی، ثنا علی بن المنذر، ثنا محمد بن فضیل، ثنا فضیل «
کـان  : ه بنت علی، عن اسماء بنـت عمـیس قالـت   بن مرزوق عن ابراهیم بن الحسن، عن فاطم

إذا نزل علیه الوحی یکاد یغشی علیه فأنزل علیه یوماً و هو فـی حجـر علـی   ) ص(رسول اهللا
فَدعی فرد علیـه  ! ال یا رسول اهللا: صلّیت العصرَ؟ قال) ص(فقال له رسول اهللا ) رضی اهللا عنه(

طلعت بعد ما غابت حـین ردت حتّـی صـلّی    قالت فرأیت الشّمس. الشّمس حتّی صلّی العصر
). 152ص: همان(»العصرَ

.) ق310. م(ابوبشر محمد بن احمد الدوالبی. 2
زیرا ،غیر از طریق حدیث طبرانی در معجم استالذریۀ الطّاهرهطریق حدیث وي در کتاب 

: چنین نقل کرده است) ع(وي حدیث را از طریق حسین بن علی
بن یونس، عن سوید بن سعید، عن المطلب زیاد، عن ابراهیم بن حیان، عـن  حدثنی اسحاق 

کـان  : قال) رضی اهللا عنهما(عبداهللا بن الحسین، عن فاطمه بنت الحسین، عن الحسین بن علی
یا علی صـلّیت العصـرَ؟   : رأس رسول اهللا فی حجر علی و کان یوحی إلیه فلما سري عنه قال

ک تعلم إنّه کان فی حاجتک و حاجۀ رسولک فَرد علیه الشّمس، فَردها اللّهم إنّ: قال. ال: قال
سر رسول خدا در دامن علی بود و به او وحی آمد وقتی به : ... علیه، فَصلّی و غابت الشّمس

بـار  : فرمـود ) ص(پیـامبر . نـه : اي؟ علی گفتخود آمد فرمود یا علی نماز فریضه را گزارده
گذاري تو و رسول تو بود، پـس خورشـید را بـر او    در خدمت) علی(تو میدانی که او ! خدایا

تـاریخ (»بازگردان، پس خورشید براي او بازگشت، علی نمازگزارد و خورشید غـروب کـرد  
). 302ص: 2تا، جعساکر، بیابن

. م(الدین کردي کورانیالدین ابراهیم بن حسن بن شهاباین حدیث را ابوالعرفان شیخ برهان
. نقل از دوالبی ذکر کرده استبه63يصفحه، األمم ال یقاظ الهمم،در کتاب خود.) ق1102

: گویـد آنگاه از طریق طبرانی از اسماء بنت عمیس و به لفظ او حدیث را روایت کرده و مـی 
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امام ابوجعفر طحاوي و دیگران ایـن  : گوید» کشف اللّبس فی حدیث ردالشّمس«سیوطی در 
جوزي که این حدیث را جزو مجعـوالت قـرار داده،   نند و ابوالفرج ابنداحدیث را صحیح می

ي یعنی ابوعبداهللا محمد بن یوسف دمشقی صـالحی در جـزوه  ،افراطی است و شاگرد سیوطی
که ایـن حـدیث را طحـاوي از اسـماء بنـت      بدان: گوید» مزیل اللّبس عن حدیث ردالشّمس«

ثابت و محقَّق است و راویان هـر دو ثقـه و   عمیس به دو طریق روایت کرده و هر دو حدیث 
آن را حسـن دانسـته   » الدرر المنتشرة فی األحادیث المشتهرة«و سیوطی در. اندمورد اطمینان

این حدیث از طریق اسماء بنت عمیس و علی بن ابیطالب : گویدابوالعرفان در ادامه می. است
روایـت شـده اسـت و از بیانـات     ) مرضی اهللا عـنه (هریره سعید و ابیو فرزندش حسین و ابی

شود که در میان راویان آن نـه متّهمـی وجـود دارد و نـه     حافظان و رجال احادیث معلوم می
و هاههآنگاه شب. شودمطرود مورد اتّفاقی و لذا قطعیت و عدم بطالن حدیث بر شما آشکار می

شدن بیشـتر سـند   ي روشنبرا. دهدکدام پاسخ کافی و وافی میایرادها را مطرح کرده و به هر
. شوداسناد آن بررسی میيحدیث در ادامه

بررسی اسناد حدیث 

ي صـهباء بسـیار   ي ردالشّـمس در منطقـه  تر اشاره شد، حدیث دربارهطوري که پیشهمان
فراوان است و در اینجا مجال پرداختن به این متون و اسناد و طرق آن نیست و خود نیاز بـه  

اما به چند نمونه از نقل حافظان احادیث و بزرگان که به صـحت حـدیث   ،تألیف بزرگی دارد
:شوداند اشاره میاعتراف کرده

قسمتی از آن را سیوطی در . اي در طریق حدیث داردرساله» ابوالحسن شاذان الفضیلی«. 1
آورده و گفته است او طرق حدیث را به اسـناد  175ي جلد دوم، صفحه» اللئالی المصنوعه«
ي برخی جوزي دربارهراوان نقل کرده و به بهترین وجهی صحت آن را اثبات نموده و با ابنف

. کرده، درآویخته استاز رجال سندش که آنان را جرح می
خود و صحیح، کسی که شیخ بخاري در .)ق248. م(مصري» ابوجعفر احمد بن صالح«. 2

: از اسماء بنت عمیس نقل کرده و گفته اسـت اند، به دو طریقدیگران اتّفاق بر وثاقت او کرده
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زیرا ،کسی که راه دانش پوید، نشاید از حدیث اسماء که از رسول خدا نقل کرده سرپیچی کند
. ترین عالئم نبوت استاین حدیث از بزرگ

»فی مناقب علی رضی اهللا عنـه «در کتاب خود .) ق277. م(»محمد بن حسین أزدي«. 3
. ندیم و کورانی به صحت آن اعتراف کرده استنقل از ابنپس از ذکر حدیث به 

بـر  ،تر متن حدیث او آورده شدکه پیش.) ق310.م(» محمد بن احمد دوالبیابوبشر«. 4
. کندصحت آن اعتراف می

ــاوي  «. 5 ــد طح ــن محم ــد ب ــوجعفر احم ــاردر .) ق321.م(اب ــکل اآلث ــد دوم،مش ، جل
ایـن دو حـدیث هـر دو ثابـت و    : ورده و گفتـه اسـت  حـدیث را بـه دو لفـظ آ   11ي صفحه

تصـدیق بـه صـحت حـدیث و     «: گویـد باره میاینعلّامه امینی در. اندروات آن مورد وثوق
جعفر طحاوي در کتب قوم مانند شفاي قاضی و دیگران بـه تـواتر رسـیده    قاطعیت آن از أبی

، 1363امینی،(» شده استتحریف» مشکل اآلثار«است ولی متأسفانه این تصدیق در کتاب 
).223ص: 5ج 

که متن حدیث او نیز پیش از این از معجم کبیرش یاد .) ق360.م(»ابوالقاسم طبرانی«. 6
.شد به صحت حدیث تصریح نموده است

ي سند را حدیث را بیان کرده و رشته» مناقب«در .) ق416.م(اصفهانی» مردویهابن«. 7
. رساندبه ابوهریزه می

جلـد ششـم،   » طـرح التثریـب  «در کتـاب  .) ق826.م(عراقـی » الدین ابوزرعـه ولی«. 8
تعبیـر کـرده   » حسـن «از طریق طبرانی در معجم کبیرش نقل کرده و از آن بـه  247يصفحه
.است
حـدیث را کرامتـی   76ي صـفحه » صـواعق «در کتاب .) ق947.م(»حجر هیثمیابن«. 9

صحت حدیث ردالشّمس را طحاوي و قاضی در : گویدو میدانسته ) ع(روشن براي امام علی
اند و بر االسالم ابوزرعه آن را حسن دانسته و دیگران از او پیروي کردهاند و شیخشفا پذیرفته

.انددانند، ایراد گرفتهکسانی که آن را مجعول می
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برانـی ط: گویـد مـی شـرح الشـفاء  در .) ق1069.م(حنفـی » الدین خفـاجی شهاب«. 10
کـرده به اسناد مختلـف از رجـالی کـه اکثـر آنهـا مـورد وثـوق هسـتند حـدیث را روایـت          

. است
ــاره. 11 ــیوطی درب ــام   س ــه ن ــتقلی ب ــنیف مس ــدیث تص ــن ح ــن «ي ای ــبس ع ــف اللّ کش

دارد و طـرق آن را بـا سـندهاي بسـیار نقـل کـرده و صـحت آن را بـه        » حدیث ردالشّمس
ه در بعضی از رجال آن خدشه وارد ساخته به مخالفت جوزي کحد أعلی تأیید کرده و با ابن

این امـر  : داند گفته استي سخن طحاوي که آن را از عالئم نبوت میبرخاسته است و درباره
از بزرگـان ) احمـد بـن صـالح؛ راوي حـدیث    (زیـرا ایـن احمـد    ،مؤید صحت حدیث اسـت 

ش از او روایـت  اصحیحر ائمه و مورد وثوق حدیث است و در توثیقش این بس که بخاري د
، 5ج:1363امینـی، : ك.ر(»کند پس به کسی که آن را ضعیف پندارد، نباید توجهی کـرد می
).220ص

طریق جویریۀ بن مسهر : طریق دوم

ها در مورد ردالشّمس که عمدتاً در منابع شیعه وارد شده است از بخشی دیگري از گزارش
ي روایت شده است کـه در منطقـه  ) ع(ران امام علی طریق جویریۀ بن مسهر از اصحاب و یا

:شودي آن اشاره میضمن بیان متن حدیث به چند نمونه. بابل اتّفاق افتاد
) ع(حضرت علی : درجوامع روایی شیعه از جویریۀ بن مسهر نقل شده است که: متن حدیث

ـ     هنگامی که در بابل حضور داشت و می ام وقـت خواست از فـرات عبـور کنـد در ایـن هنگ
نمـاز عصـر فرارسـید و آن حضـرت بالفاصـله بـه همـراه گروهـی از اصـحاب خـود نمـاز           

دادنی کــه بســیاري از یــاران مشــغول عبــورعصــر را بــه جماعــت خوانــد ولــی از آنجــای
ي خود از رود فرات بودند نماز عصرشان قضا شد و از خواندن نماز جماعت ها و توشهمرکب

حضـرت  . ب در این خصوص با آن حضرت گفتگو کردنداصحا. با آن حضرت محروم ماندند
که اصحاب خود را آنگونه نگران دید از خداوند متعال درخواست کرد تا خورشید را ) ع(علی

. ي اصحاب بتوانند نمازشان را در وقـت خـود بخواننـد   به محل پیشین خود برگرداند تا همه
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آن . ق وقـت عصـر ظـاهر گردانیـد    خداوند متعال دعاي او را اجابت کرد و خورشید را در اف
؛ 668ص : تاشیخ طوسی، بی(»هنگام که مردم از سالم نماز فارغ شدند خورشید غروب کرد

). 1415حدیث 

گزارش حدیث

: من ال یحضره الفقیهدر کتاب ) ره(شیخ صدوق . 1
حدثنا : قاال) رضی اهللا عنهما(بابویه فی من ال یحضره الفقیه عن أبیه و محمد بن الحسن ابن

بن عبـداهللا القـروي عـن    بن عیسی عن الحسین بن سعید عن احمدسعد بن عبداهللا عن محمد
الحسین بن المختار القالنسی عن ابی بصیر عن عبدالواحد بـن المختـار االنصـاري و عـن أم     

مـتن حـدیث بسـیار طـوالنی اسـت کـه       (...:قـال ) أنّه(المقدام الثقفیه عن جویریۀ بن مسهر 
). آن در باال آمده استي خالصه

در مورد ارزش رجالی این حدیث بحثی نیست مگر دو نفر یکی حسین بن مختار القالنسی 
همچنین . داننداو را توثیق نموده و از اهل ورع و فقه میارشادو مفید در رجالکه نجاشی در 

ـ . بوده است) ع(نقل شده که وي از اصحاب خاص امام کاظم ن المختـار  دیگري عبدالواحد ب
) ع(األنصاري است که آن هم شیخ طوسی در رجال خود ایشان را از اصحاب امامین صادقین

. معرّفی کرده است
: الخصائصدر کتاب ) ره(سید رضی. 2

روي احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن احمد بن عبداهللا عن الحسین بن المختار : قال
قـال لـی   :) قـال (ار األنصاري عن أبی المقـدام الثقفـی  عن ابی بصیر عن عبدالواحد بن المخت

). متن حدیث(...:جویریۀ بن مسهر

توضیح

: در مورد ارزش رجالی این حدیث دو نکته قابل توجه است
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احمد بن محمد در اصل احمد بن محمد بن الحسین است که به ظاهر تصحیف شده است . 1
. به این نکته توجه شده استبصائر الدرجاتو علل الشرایعچنانکه در 

هـا در بعضـی از نسـخه  . المقـدام الثقفـی کلمـات محـدثین اخـتالف دارد     در مورد أبـی . 1
المقدام الثقفی آمده أبیهاي دیگر ابنالمقدام الثقفی و در نسخهالمقدامه الثقفیه، در بعضی أبیأم

.است
: بحار األنوارـ مجلسی در 3

این حدیث را مرفوعاً از جویریۀ بن مسهر و ابورافع و األنواربحارعلّامه مجلسی در کتاب 
. روایت کرده است) ع(حسین بن علی 

:أعالم الوريطبرسی در - 4
:گویـد وي در این کتاب حـدیث ردالشّـمس را بـه هـر دو طریـق آن آورده اسـت و مـی       

بـه األخبـار  مـا استفاضـت   ) دارد) ع(اخباري که داللت بر اعجـاز امـام علـی    (و من ذلک «
مرةً و بعد وفاته أُخري، ) ص(فی حیاة النبی: و نظمت فیه األشعار من رجوع الشّمس له مرّتین

و جابر بن عبداهللا و ابو سعید ) ص(قد روتها اسماء بنت عمیس و أُم سلمۀ زوج النبی: فَاألولی
هباء نقـل شـده   ي صـ آنگاه حدیث ردالشّمس در منطقـه (: ...الخدري فی جماعۀ من الصحابۀ

). است
إنّه لما أراد أن یعبر الفرات ببابل اشتغل کثیـر مـن أصـحابه بتعبیـر دوابهـم و      : و أما الثانی

 ت الشّمس ون عبورهم حتّی غُرِبرحالهم و صلّی بنفسه فی طائفۀ معه العصر فَلَم یفرغ النّاس م
ۀ معه فتکلّمـوا فـی ذلـک فلمـا سـمع      فَات کثیراً منهم الصالة و فَات جمهورهم فضلَ الجماع

کالمهم فیه سأل اهللاَ عزّ و جلّ ردالشّمس علیه فأجابه بردها علیه فکانت فی األُفق علی الحالۀ 
. الّتی تکون وقت العصر فلما سلم بالقوم غابت فسمع لهما وجیب شدید

: و فی ذلک یقول السید الحمیري
الة و قد دنَت للمغربـت الصـوقمس لما فاتـَهـه الشّــردت علی
وي الکـوکبـللعصر ثم هـَوت هی وقتهــاــج نورها فـحتّی تبلّ

أُخري و ما حبست لخَلق معـرببست ببـابل مـرةًـه قد حـو علی
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و لـِـرَدهــا تأویــل أمـر معجبع اوله مـِن بعـدهـوشـــإلّا لیــ
)731ص: 2تا، جشهر آشوب، بیابن(

احقاق الحقکتاب . 5
حـدث ابوالحسـن احمـد بـن    «: چنـین آمـده اسـت   احقـاق الحـق  سند حدیث در کتـاب  

:بـن یعقـوب الکینـی صـاحب الکـافی قـال      حـدثنی ابـوجعفر محمـد   : الحسین العطـار قـال  
حدثنی علی بن ابراهیم بن هاشم عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن رزین القال عن الفضل 

) ع(لما رجع امیرالمومنین: قال) ع(عن أبیه عن جده الحسین بن علی) ع(باقربن یسار عن ال
من قتال اهل النهروان أخذ علَی النهروانات و اعمال العراق و لم یکن یومئذ قـد بنیـت بغـداد    
فلما وافی ناحیۀ براثا صلّی النّاس الظهر و رحلوا و دخلوا فی أرض بابل و قـد وجـب صـالة    

ص: تـا ؛ حسین حلّی، بی537، ص5ج:تاتستري، بی... (و تدلّت الشّمس للغروب... العصر 
217.(

گزارش شیخ صدوق و شیخ طوسی: طریق سوم

ها در مـورد ردالشّـمس کـه در منـابع روایـی آمـده اسـت گـزارش        یکی دیگر از گزارش
بـراي  در روز شـورا ) ع(است که در آن امام علیامالیو شیخ طوسی در خصالصدوق در 

: متن حدیث خطاب به حاضـران چنـین اسـت   . اثبات حقّانیت خود بدان استناد فرموده است
: ال: اَنْشُدکُم اهللاَ اَفیکُم اَحد ردت علَیه الشّمس بعد غُروبها حتّی صلّی العصرَ غیـري؟ قـالوا  «

فتـاب بـرایش   دهم آیا در بین شما کسی هست که بعد از غـروب، آ شما را به خدا سوگند می
ص: 3، ج1363امینـی، (»نـه : بازگشته باشد تا نماز عصر بگذارد، غیر از من؟ همه گفتنـد 

203  .(
:الخصالصدوق در کتاب . 1

حـدثنا احمـد بـن الحسـن القطـان، قـال حـدثنا عبـدالرّحمان        : قال: بابویه فی الخصالابن
حـدثنا الحسـن  : مـی، قـال  حدثنا ابـوجعفر محمـد بـن حفـص الخثع    : بن محمد الحسنی قال
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ظـاهراً ایـن همـان احمـد بـن عبـداهللا بـن       (حـدثنی احمـد بـن التغلبـی    : بن عبدالواحد قال
حدثنی حفص بن منصـور العطـار  : حدثنی محمد بن عبدالحمید قال: قال) میمون تغلبی است

فی حـدیث  ـ ) ع(بن محمد عن أبیه عن جده حدثنا ابوسعید الوراق عن أبیه عن جعفر: قال 
مـن فضـائله  ) ع(فـی عـدة خصـاله   ) ع(ـ أبـابکر لمـا بایعـه النّـاس قـال     )ع(مناشدة علی 

ــوبکر ــه أب ــول ل ــه  : و یق ــال ل ــا ق ــان فیم ــت و ک ــل أن ــذي ): ع(ب ــت الّ ــااهللا أن فأنشــدتک ب
ص: تـا صـدوق، بـی  (»بل أنت: ردت له الشّمس لوقت صالته فصلّاها، ثم توارت أم أنا؟ قال

550 .(
يصـفحه اإلحتجـاج طبـع قـدیم،   80ي، صفحه1، جلداالنواربحارگزارش در کتاب این 

نیـز  1، حدیث 398، ص1، جلدالبراراحلیۀو 10، حدیث630يصفحهالمرامغایۀ، 120
.آمده است

: األمالیـ کتاب 2
خود با مضمون و عبـارات  امالیخود عین حدیث باال را در کتاب مجالسشیخ طوسی در 

).161، ص 2ج: تاشیخ طوسی، بی(تر آورده استر و طوالنیبیشت

بنديجمع

رخ داده اسـت؛ یکـی برابـر   ) ع(بنا بر روایات، ردالشّمس دوبار بـراي حضـرت علـی    . 1
البتّـه بسـیاري از  . روایت جویریۀ بـن مسـهر و دیگـري مطـابق نقـل اسـماء بنـت عمـیس        

ــه   ــنّت واقع ــل س ــاي اه ــزهعلم ــامبري دوم را معج ــی ) ص(ي پی ــام عل ــت ام ) ع(و کرام
. دانندمی

ي ردالشّمس ممکن است براي برخی قابل هضم نباشد و بگوینـد چگونـه ممکـن    ـ قضیه2
اما باید توجه داشت که این ... ي عظیم آسمانی از مسیر گردش خود برگردد و است این کُره

برخـی از  ،رواز ایـن .صورت کرامت و اعجاز انجـام گرفتـه اسـت   القمر بهله همانند شقّئمس
العاده از مقام شامخ ي خارقعباس با استناد به این پدیدهنظیر ابن) ص(ي بزرگ پیامبرصحابه

ي علی بن ابیطالـب  تجلیل می کند و در پاسخ کسانی که به ایشان گفتند درباره) ع(امام علی
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هادتینِ، و صـلَّی بِـالقبلَتین، و بـایع    ذَکرت واهللاِ اَحد الثّقلَین، سبقَ بِالشّ«: گوئی؟ گفتچه می
الحسن و الحسین، و ردت علَیه الشَّمس مرَّتین : البیعتین، و اُعطی السبطَین، و هو اَبو السبطَین

او کسی است که قبـل از  . به خدا سوگند یکی از ثقلین را یاد کردي: بعد ما غابت عنِ الثَّقلینِ
بیعت کرد، به او سـبطین  ) ص(تین گفت، به دو قبله نماز گزارد، دو بار با پیامبردیگران شهاد

او کسی است که دو بـار خورشـید   . است) ع(عطا شد، او پدر دو سبط پیامبر حسن و حسین 
، 329ص: 1411خـوارزمی،  (جنّ و إِنس نهان شد براي او بازگشـت يهبعد از آنکه از دید

). 349حدیث

تحلیل کالمی 

شود و نص صـریحی کـه از جانـب    ي شیعه امام از جانب خداوند منصوب میبنا به عقیده
ي مردم از نص آگاهی پیدا نهد ولی اگر همهرسد، بر امامت او مهر صحت میمی) ص(پیامبر

اي را بـراي مـردم ظـاهر و    نکنند و یا بعضی آن را حمل بر وجوه مختلف نمایند، امام معجزه
تمـامی  ،رواز این. تا امامت خویش را اثبات کند و حجت را بر مردم تمام کندکندآشکار می

، )ع(اند و در میان ائمهبراي اثبات امامت و حقّانیت خود معجزه ارائه کرده) ع(ي اطهارائمه
ي ردالشّــمسیکــی از آن معجــزات، معجــزه. بیشــترین معجــزات را دارنــد) ع(امــام علــی

روز شورا بـه ایـن معجـزه اسـتدالل نمـوده و خطـاب بـه حاضـران        است که آن حضرت در 
اَنْشُدکُم اهللاَ أَفیکُم اَحد ردت علَیه الشَّمس بعد غُروبِها حتی صلَّی العصـرَ غیـري؟   «: فرمودند

دهم آیا در بین شما کسی وجود دارد که بعـد از غـروب،   را به خدا سوگند میشما: ال: قالوا
، 1363امینی،(»نه: بازگشته باشد تا نماز عصر بگذارد، غیر از من؟ همه گفتندآفتاب برایش

تبعیت ازآن حضرت، بسیاري از متکلّمان شـیعه  و به) ع(عالوه بر امام علی ). 203ص: 3ج
ي ردالشّـمس بـه دو صـورت اسـتدالل     بـه قضـیه  ) ع(نیز براي اثبات حقّانیت امیرالمـؤمنین 

.اندنموده
ينکه استدالل با توجه به حدیث ردالشّـمس و اینکـه ایـن واقعـه در منطقـه     ـ نخست آ1

ـ ) ع(ي امام علـی عنوان معجزهبابِل به عنـوان آیـد، صـورت گرفتـه اسـت؛ بـه     شـمار مـی  هب
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» اإلعتقادتجرید«نمونه خواجه نصیرالدین طوسی متکلّم نامدار شیعی در کتاب ارزشمند خود
ــر امامــت امــام   ــه ) ع(علــی در بخــش کــالم، ب ــمس ب ــر حــدیث ردالشّ ــه ب ــا تکی عنــوانب

و لظهـور المعجـزة علَـی یـده کَقَلـعِ بـابِ      «: کنـد ي آن حضرت چنـین اسـتدالل مـی   معجزه
معجــزه : ذلــک، و ادعــی اإلمامــۀ فیکــون صــادقاً    و ردالشّــمس و غیــر ... خَیبــر و 

اینهــا ظــاهر شــد مثــل کنــدن در خیبــر و برگشــت خورشــید و غیــر  ) ع(دســت علــیبــه
دست شـخص  هزیرا محال است که خداوند معجزه را ب(و ادعاي امامت کرد پس صادق است

معجزه آورد پس صادق است و در ادعاي امامت نیز صادق ) ع(کاذب ظاهر کند و چون علی
). خواهد بود

وجه استدالل

دســت او ظــاهر گردیــدهمــدعی امامــت بــوده اســت و معجزاتــی هــم بــ) ع(علــی) الـف 
). صغري(

زیرا محال است (و هرکس داراي این دو خصوصیت باشد پس او امام و جانشین است ) ب
).کبري()دست شخص کاذب ظاهر کنداش را بهکه خداوند معجزه

).نتیجه(است) ص(ي رسول خداپس علی بن ابیطالب وصی و خلیفه) ج
: صغراي استدالل دو بخش دارد

مـت بـوده اسـت، ایـن امـر از متـواترات تـاریخ اسـت و        مـدعی اما ) ع(علی) بخش اول
يي جانســوز شقشــقیهبــر کســی پوشــیده نیســت و بهتــرین شــاهد بــر ایــن مطلــب خطبــه

است و چـون ایـن بخـش از موضـوع بحـث مـا خـارج اسـت از آن         البالغهنهجحضرت در 
. شودپوشی میچشم

ز شـواهد بسـیاري   این بخش نی. دست حضرت ظاهر شده استهمعجزاتی هم ب) بخش دوم
ثبت است و خواجه نصـیر نیـز در ایـن اسـتدالل     تاریخ اسالمهاي دارد و موارد آن در کتاب

ي آن اشاره کرده که از آن جمله داستان پرماجراي جنـگ خیبـر و   طور گذرا به چند نمونههب
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ي ردالشّـمس و دیگـر معجـزات آن    لهئدست حضرت و همچنین مسهي خیبر بکندن در قلعه
.ت استحضر

بـراي  ي ردالشّـمس لهئمس: نویسددر شرح عبارات خواجه میالمرادکشفعلّامه حلّی در 
یوشع بـن نـون ایـن    دو بار رخ داده است همچنانکه براي جانشین موسی،) ع(حضرت علی

و ) ع(اثبـات امامـت امـام علـی    قضیه دو بار اتّفاق افتاده است و در واقع این بیان دلیل بـر 
). 370ص: 1415حلّی، (باشدحضرت میجانشینی آن 

طبق نقل ي حدیث ردالشّمس برست که چون بسیاري از علماي عامهاآن: صورت دومـ 2
،انـد حسـاب نیـاورده  بـه ) ع(ي صهباء را از معجزات امـام علـی  منطقهاسماء بنت عمیس در

ــرت و معجــزه  ــات آن حض ــه از کرام ــدابلک ــول خ ــ) ص(ي رس ــمار آوردههب ــد قش ــراًان ه
کنــد و دیگـر از طریــق اعجـاز بــر حقّانیـت آن حضــرت   ي اســتدالل نیـز تغییــر مـی  شـیوه 

بـر دیگـران بـه شـرح زیـر      ) ع(بلکه باید از راه افضلیت امام علـی ،توان استدالل نمودنمی
: استدالل کرد

وجه استدالل

. افضل از دیگران است) ع(علی) الف
. افضل باید امام باشد) ب
.امام است)ع(پس علی) ج

بـراي اثبـات ایـن   االعتقـاد تجریـد خواجه نصـیرالدین طوسـی در کتـاب    : اثبات صغري
ي کرامـت آن حضـرت  لهئمدعا بیست و پنج دلیـل اقامـه کـرده کـه یکـی از آن دلیـل مسـ       

است که در حدیث ردالشّمس بسیاري از علماي اسالم خصوصاً علمـاي عامـه بـدان اذعـان     
. اندداشته

: توان فرض نمودسه صورت می) ص(براي جانشین پیامبر:اثبات کبري
. تر باشدـ یا جانشین او از دیگر افراد امت ناقص1
. ـ یا با دیگر افراد امت مساوي باشد2
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. ي افراد امت برتر و باالتر باشدهمهـ یا از3
تقـدیم مفضـول بـر فاضـل    : گویـد عقـل مـی  ) الـف : احتمال اول به دو دلیل باطـل اسـت  

.دهــدو تــرجیحِ مرجــوح بــر راجــح قبــیح اســت و مــوالي حکــیم کــار قبــیح انجــام نمــی
أفَمـن «: هم تصریح فرموده که با وجود بهتر بـه سـراغ دیگـران نبایـد رفـت     قرآن کریم) ب

آیـا : یهدي إلی الحق أحقّ أن یتبـع أمـن الیهـدي إلّـا أن یهـدي فَمـا لکـم کیـف تحکُمـون         
رفته و آشناي به راه است سزاوارتر است کـه هـادي و راهبـر و    کسی که خود راه را یافته و

بلکـه  ،شده نیستي اسالمی باشد؟ یا کسی که خود راه یافته و هدایتدار مردم و جامعهزمام
»کنیــد؟نیـاز بــه هـادي و راهبــر دارد؟ پـس چــه شـده اســت شـما را چگونــه داوري مـی      

).35/یونس(
با وجود مسـاوات، تـرجیح یکـی بـر دیگـري دلیـل       زیرا،اما احتمال دوم هم باطل است

آید که محال و عقالً قبیح است و موالي حکیم کار خواهد وگرنه ترجیح بالمرجح الزم میمی
تـرین  تنها احتمال باقی مانده این است که جانشین پیامبر بایـد شایسـته  . دهدقبیح انجام نمی

) ع(ي صهباء فضیلت علیالشّمس در منطقهحدیث رد،رواز این. انسان به مقام خالفت باشد
.کندرا نسبت به دیگران ثابت می

عنوان معجزه این است که حدیث ردالشّمس چه به،آیددست میاي که از این تحلیل بهنتیجه
به عنوان کرامت، حقّانیت آن حضرت را بـر منصـب امامـت و    باشد و چه) ع(براي امام علی

.کندخوبی اثبات میوالیت به

تحلیل فقهی

ي و دربـاره ) منصـوص و غیـر منصـوص   (اند فقها مسائل فقهی را به دو دسته تقسیم نموده
االحکام معروف آمده و به آیاتقرآنمسائلی هستند که یا در : اندمسائل فقهی منصوص گفته

لـین  اوقرآني آنان اگرچه عقیدهزیرا به،بیان شده است) ع(است و یا در احادیث معصومین
طور فشرده و به اجمال ههاي استنباط و اصول عام احکام الهی بمنبع احکام فقهی است و مایه

ي همچون آیهقرآن کریمدر آن بیان شده است ولی تفضیل و جزئیات احکام به گواهی خود 
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و اهـل بیـت او   ) ص(ي پیـامبر  عهـده ي نساء بهسوره59ي ي حشر و آیهي مبارکهسوره7
بر همین اساس بخشی از اصل احکام الهی و جزئیـات بسـیاري از آن در   . ده استگذاشته ش

ي تعیین وقت نماز و این لهئبیان شده است؛ از آن جمله است مس) ع(سیره و سنّت معصومین
له را فقها ئبخشی از احکامِ این مس. طور اداء یا قضا اقامه شودههایی باید بکه در چه صورت

اند و در اسـتخراج ایـن حکـم فقهـی کـه آیـا بـا       ردالشّمس تحلیل نمودهبا استناد به حدیث
گـردد یـا نـه؟ و آیـا بایـد نمـاز در ایـن صـورت اداء        برگشت خورشید وقت نماز نیز برمی

ــمس اســتناد کــرده و گفتــه   ــه ســنّت و حــدیث ردالشّ ــا خیــر؟ ب ــداقامــه شــود ی وقــت: ان
ایـن اسـتدالل  . اداء اقامـه شـود نـه قضـا    طور هگردد و در این صورت نماز باید بنماز برمی

يهاي آن آورده خواهد شـد، سـند قـوي و محکمـی اسـت بـر اثبـات قضـیه        فقها که نمونه
اي واضح و آشکار است که حتّی فقهاي اهل سنّت نیز اندازههردالشّمس و اینکه این موضوع ب

ي آن اشاره ا به چند نمونهدر اینجا براي اثبات مدع. انددر حکم فقهی خود بدان استناد نموده
:شودمی

) 1252. م(دمشقی پیشواي حنفیان » عابدینابن«مشهور به » شیخ محمد امین بن عمر«. 1
لَـو غَرُبـت الشَّـمس ثُـم عـادت هـل یعـود الوقـت،        «: گویدي فقهی میلهئي این مسدرباره

مرُ نَعظـاهر  گـردد؟ بـه  آیا وقت هم بـازمی اگر خورشید غروب کرد و دوباره بازگشت: الظّاه
آنشـافعیان را نیـز عقیـده بـر    : گویـد هـا مـی  ي شـافعی ي عقیـده وي درباره. »چنین است

) رضی اهللا عنـه (سر در دامن علی) ص(دلیلش آن است که پیامبر. گرددست که وقت بازمیا
مــازوقتــی بیــدار شــد علــی او را خبــر داد کــه ن. گــذارده و تــا غــروب خورشــید خوابیــد

اللّهـم إنّـه کـانَ فـی طاعتـک و طاعـۀِ رسـولک       «: فرمـود ) ص(عصرش فوت شده، پیامبر
وقت او در راه طاعت تو و طاعت پیامبر تو صرف شـده، خورشـید را   ! خدایا: فَارددها علیه

ي سـند  پس خورشید بازگشت تا علی نماز عصـر را خوانـد وي دربـاره   . »براي او بازگردان
صحت این حدیث را بسیاري از علما تأیید کرده و حتّـی برخـی چـون    : یدگوحدیث نیز می

جـوزي کـه آن را مجعـول    انـد و کسـانی چـون ابـن    طبرانی با سند صحیح آن را نقـل کـرده  
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،ص 3ج: 1363امینی،(»اند زیرا این حدیث با قواعد ما سازگار استپندارند، اشتباه کردهمی
212.(
»اســعاف الــرّاغبین«ایــن حــدیث را در کتــاب 1206یمتــوفّ» محمــد الصــبان«شــیخ . 2

ــامبر  ــرده و آن را یکــی از معجــزات پی ــر ک ــات امیرالمــومنین) ص(ذک دانســته) ع(و کرام
ایـن پنـدار کـه   «: گویـد وي پس از تأیید سند این حـدیث توسـط بزرگـان دیـن مـی     . است

ـ           وردبا گذشتن وقت بر اثـر غـروب آفتـاب چـه سـودي بـر بازگشـت آن مـرتبط اسـت، م
همــانطور کــه. گــرددزیــرا همــراه بــا بازگشــت خورشــید وقــت نیــز بــازمی،قبــول نیســت

ص: تـا الصبان، بی(»بازگرداندن خورشید امتیاز است ادراك اداي نماز عصر نیز امتیاز است
). 162و62
ــانی«. 3 ضــمن تأییــد» شــرح المواهــب«در کتــاب ) 1122. م(مــالکی » ابوعبــداهللا زرق

بلکـه  ،شود، نماز علی قضا نبـوده به استناد همین حدیث معلوم می«: دگویصحت حدیث می
ص: 3ج،1363امینی،(»قطعاً اداء برگزار شده است وگرنه سودي بر دعا مترتّب نخواهد بود

210.(

تحلیل تاریخی

بندي علوم، دانشمندان علوم بشري را در مقابل علوم وحیانی به چهار قسمت علوم در طبقه
اند که صاحبان هریک از این علوم بـراي اثبـات   سفی، شهودي و نقلی تقسیم نمودهتجربی، فل

در برابـر  ،باشـد قسم چهارم که علوم نقلی مـی . گیرندمدعیات خود از روش خاصی بهره می
علوم عقلی و فلسفی است و مراد از این علم تعبد نیست که مثالً گفته شود چرا نماز صبح دو 

تواند جواب دهد، پس چرا قبول کردي؟ در پاسخ گوئیم عقل نمیب میرکعت است که در جوا
هایی است که در بلکه مراد از نقل، آن دسته از دانش. گویند اینها از نقلیات و تعبدي استمی

اثبات مدعیات آن باید به اسناد و مدارك رجوع کرد نه عقل و تجربه مثل علم تاریخ، رجال، 
....قواعد ادبی و
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عنـوان مثـال اگـر گفتـه    بـه ،آیـد شـمار مـی  فیاي تاریخی نیز از این قسم از علوم بهجغرا
ــۀالنّبی   ــالن نقطــه از مدین ــاریخ، ف ــالن ت ــی«شــود در ف ــوده» مســجد النب ــات آن،ب راه اثب

رجوع به اسناد و مدارك موجود اسـت نـه عقـل و تجربـه و لـذا عمـل و کـار کسـانی کـه         
فعالیــت کــرده و بــراي حفــظ و نگهــداري آندر بخــش میــراث فرهنگــی و آثــار باســتانی

عنـوان کنند همـه بـراي ایـن اسـت کـه ایـن مجموعـه بـه        هاي فراوانی را پرداخت میهزینه
ي تــاریخی و مرجــع قــوي و دلیــل محکمــی بــر اثبــات مــدعیات در آن یــک ســند زنــده

ـ    با توجه به اسناد و مدارك موجود می،بنابراین. مجموعه است واهدتـوان گفـت یکـی از ش
»مسـجد الشّـمس  «ي اثبات ردالشّمس وجود دارد وجود مسجدي با این نام مهمی که درباره

ولـی متأسـفانه  ،هاي اخیر با همـین نـام موجـود بـوده اسـت     در مدینۀالنّبی است که تا سال
هـاي اخیــر ایـن اثـر ارزشــمند هماننـد ســایر آثـار مربـوط بــه امامـت و والیــت       در سـال 

دست وهـابیون افراطـی تخریـب شـد و دیگـر هـیچ اثـري از آن بـاقی        هب) ع(امیرالمومنین
بـاره وجـود دارد کـه بـر وجـود     اما خوشبختانه اسناد و مدارك فراوانی در این. نمانده است

کنـد و دسـت ناپـاك وهـابیون هرگـز بـه آن نرسـیده و نخواهـد        چنین مسجدي داللت مـی 
ثبـت  هـاي خـود  م ایـن مسـجد را در کتـاب   افزون بر این بسیاري از علماي اسالم نا. رسید
در ذکـر مسـجد  » وفـاء الوفـا  «در کتـاب  ) 911.م(عنوان نمونه سمهودي شافعی اند؛ بهکرده

اینجـا همـان مکـانی اسـت کـه بعـد از       «: نویسـد الشّـمس مـی  الفضیخ معـروف بـه مسـجد   
تـر اسـت کـه نـام ایـن     پـس شایسـته  . بازگشـت ) رضی اهللا عنه(غروب خورشید براي علی

بـودن حـدیث   حـزم بـر جعلـی   الشّمس بگذاریم تا جاي دیگر و تصریح ابـن مکان را مسجد
جـوزي نیـز کـه ایـن حـدیث را در ردیـف مجعـوالت آورده        ردالشّمس مردود اسـت و ابـن  

ــت   ــرده اس ــا ک ــمهودي، (»خط ــز در  ). 822ص: 3، ج1404س ــی نی ــافی کلین ــروع ک ف
ــمس نقــل کــرده و در  ضــمن آن بیــان داشــته کــه ایــن واقعــه  حــدیثی را در مــورد ردالشّ

)ع(بلکـه در مسـجد فضـیخ اتّفـاق افتـاد و امـام علـی       ،ي صهباء رخ نداده اسـت در منطقه
،بنـابراین . کنـد نیز داستان آن را در همـین مسـجد بـراي اسـماء بنـت عمـیس تعریـف مـی        

ـ   توانـد شـاهدي دیگـر بـر وجـود مسـجد      نقل کلینی هم مـی  د الشّـمس در مدینـۀالنّبی باش
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ــی،( ــم    ). 562ص: 4ج،1367کلین ــی ه ــه مجلس ــی، علّام ــمهودي و کلین ــر س ــالوه ب ع
کنــد و در پایـــان آن  ي ردالشّـــمس در ســرزمین بابِــل نقـــل مــی   روایتــی را دربــاره  

:41جتا،بیمجلسی،(»الشّمس بالصاعدیۀ من أرض بابِل شائع ذائعو مسجد...«: نویسدمی
).174ص

عراردالشّمس در اشعار ش

گردنـد تـا بتواننـد    هاي مناسـب مـی  دنبال موضوعشعراء معموالً در سرودن اشعار خود به
موضوع ردالشّمس از گذشته در اشعار بسیاري از شعراي . ي آن اشعار خود را بسراینددرباره

ویژه براي شاعران شیعی یکی از بهتـرین  هامروز وارد شده است و بي هجرت تا بهقرون اولیه
. تواند ما را به هدفمان نزدیک کندطرح این موضوع در اشعار آنان می. ها بوده استعموضو

: شوداینک چند نمونه از این اشعار آورده می
و ) ص(اصوالً ویژگی او در دوستی خاندان پیامبر. 2رومی یکی از مفاخر تشیع استابن. 1

ت مخالفان از حقایق آشکار زندگی اش براي آنان و دفاع از آنان در برابر حمالسرائیمدیحه
هاي وي در یکی از سروده. اندشمرده) ع(او را از شعراي امام حسن عسگري3برخی. اوست

:گویدچنین می) ع(خود در مدح امام علی
ســاء دیانَۀً و تَحــرُّجـاعشــقَ النِّیا هنْد لَم أعشق و مثلی ال یري

یسرَح فی الفُؤاد تَولّجــافی الصدرِ ی مخَیملکــنَّ حبــی للوصــ
 راجو السفَه

اـخرَجـــیبغی لقَصرِ النَّهرَ و انِ المه عجائـب یـوم سار بِجیشهو لَ
اـدةً و تَأَججـــع وقـبیضــاء تَلمـس بعد غُرُوبِهاـردت علَیه الشَّم

عاشق نیستم و کسی مانند من عقیده به عشق زنـان نـدارد و زیـر بـار گنـاه      من! اي هند«
من سایه افکنده که تا عمق دلم رسـوخ  يهدر سین) ص(ولی عشقی از وصی پیامبر. رودنمی

و بـراي  ... ست و هرکس از عذاب نجات یابد از برکت اوست ااو چراغی فروزان. کرده است
هایی رخ داد؛ خورشـید  داد، شگفتین لشکر خود را عبور مینهروا) پل(او روزي که از جِسر 
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هایش باال گرفته بود درخشید و لهیب شعلهشدت میکه بهبعد از غروب بر او بازگشت درحالی
). 531ص: 1، ج.ق1379آشوب، شهرابن(

هاشم اسـت کـه نـام او و    ترین خطیبان و شاعران نوآور بنییکی از بزرگ4أفوه حمانی. 2
عر او معروف خاص و عام گشت و فضایل بسیار او مثل علم فراوان، عظمت خانواده و نسب ش

وي در یکـی از اشـعار خـود در مـدح یکـی از      . علوي او، او را به اوج عظمت رسانده است
: چنین سروده است) ص(خاندان پیامبر

ت عدبنُ الَّــذي رـلَیــــافه حــالشَّمــسومِ الابِجـــی ی
حسـابِــف والــیــومِ المـواقم النـّارِ فـِیــنُ القسیــو اب

ــوالهالغــدیـــم ـومی ــرتـبِــرَغــرــمـیـابٍ و آبـــمِ م
فرزنـد  . فرزند کسـی کـه در روز پوشـیده از آفتـاب، خورشـید، بـر او بازگردانـده شـد        «

رغم هر شکّاك و فرزند کسی که به. استبهشت و دوزخ در روز موقف حساب يهکنندتقسیم
).192ص: 3، ج1363امینی، (»منکري روز غدیر موالي آنها شد

: ي ردالشّمس چنین استدرباره» حازمابن«اشعار . 3
ريـقیبِ فَامتَأبصـرَها طَـرف الرَّرَةٍ ـآیــۀٍمبصـفَیــالَهــا مــن

فَضَـو ـهشُبه تهرــاعتَومـا اهتنْــلَّع و ـرَهـديـتَحقیقِ ما اَبص
فَانجاب جنْح اللَّیلِ عنها وانجلیهـو ظَنَّ أنَّ الشّمس قَدعادت لَ

وشَوغَیرِ یت لدما ر إِذ غَفــاعٍـالشَّمس یــللَمــّــا غَــزاو لَع
. کنـد و باز شـک مـی  بیندي چشم آن را میروشنی که رقیب با گوشهيهشگفتا از معجز«

گمـان کـرد   . اي او را عارض شده، از تحقیق آنچه دیده بود گمراه شد و هـدایت نیافـت  شبهه
. ي تاریک شب را بـه روشـنائی روز شـکافته اسـت    بازگشت خورشید براي او بوده که پرده

ته شهنگام خواب، بازنگ) ع(که خورشید براي کسی جز یوشع هنگام جنگ و جز علیدرحالی
). 194ص : همان(»است
ضمن اینکه حدیث ردالشّمس الشفاشرحدر 1069متوفّاي: الدین خفاجی حنفیشهاب. 4

: ي خود چنین متذکّر شده استرا توثیق نموده، در قصیده
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اَداءــّی یتــم الـلعلـــیٍّ حته ـردت الشّمس و الشُّرُوقُ علَی
»...طور اداء بگزارد برگردانیدهکه علی نمازش را بخورشید پرتو درخشانش را براي این«

).197ص: همان(
ي دربـاره » التـذکرة «در کتـاب  .) ق654متوفّـاي (حنفی » ابوالمظفر یوسف قزأوغلی«. 5

اسـرائیل اسـتدالل نمـوده و پـس از آن اشـعار صـاحب      بـر انبیـاي بنـی   ) ع(افضلیت علـی 
در اینجا داستان عجیبی است که گروهی از «: گویدیي ردالشّمس را آورده و مبن عباد درباره

ابامنصـور  : گوینـد اند و آن این است که مـی بزرگان ما در عراق آن را براي من حکایت کرده
بعـد از وقـت عصـر    ) اي در بغدادمحلّه(»تاجیه«مظفّر بن اردشیر عبادي واعظ را دیدیم که 
را ) ع(آنگاه فضایل اهل بیـت . کردبیان میرا ) ع(نشسته بود و داستان ردالشّمس براي علی 

رفت تا جایی که مـردم  ي خورشید در نقاب آن فروناگاه ابري پدید آمد و چهره. متذکّر شد
ابومنصور بر منبر ایستاد و اشاره به خورشـید کـرد و ایـن    . گمان کردند خورشید غروب کرد

: اشعار را خواند
لهی و لنَجـآلِ المصطفدحی لـمهیـال تغرِبی یا شمس حتّی ینت

هـیت إن کان الوقوف لأجِلـأنسی عنانک إن اردت ثناءهمـواثن
هـوقوف لخیله و لرِجلـذا الـهی وقوفُک فَلیکُنـإن کان للمول

. ي آل مصطفی و فرزندش به آخر نرسانم، غروب مکنتا ستایشم را درباره! اي خورشید«
مگر فراموشت شده که به این . مدح کنم، عنان خود را از رفتن بازگردانخواهم آن راوقتی می

اگر ایستادنت به امر مولی بوده است بـراي خیـل و حشـم او نیـز بایـد      . منظور توقّف کردي
).49ص: تاقزأوغلی، بی(»بایستی

سخن علّامه امینی

قیق کـرده و سـخن   ي حدیث ردالشّمس تحدر میان علماي شیعه اندیشمندان زیادي درباره
از آن جمله اسـت تـالش و   . تقدیر و سپاس داردیهاي آنان جاي بساند و تمام زحمتگفته

که فحص زیبایی شریف الغدیرآور شیعه مرحوم عبدالحسین امینی در کتاب کوشش محدث نام
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: گویـد ي سند حـدیث ردالشّـمس مـی   ایشان درباره. را پیرامون این موضوع انجام داده است
انـد کـه گروهـی از    دیث ردالشّمس را گروهی از حافظان موثّق با اسناد فراوانی نقل کردهح«

تلّقـی نمـوده و برخـی دیگـر را     5»صـحیح «کارشناسان علوم حدیث، اسناد برخی از آن را 
انـد،  اند و بر کسانی که بر آن ایراد گرفته و اسـنادش را ضـعیف شـمرده   تعبیر کرده6»حسن«

آنگـاه بـراي اثبـات    ). 187ص: 3، ج1363امینی،.(»اندالفت برخاستهسخت به انکار و مخ
ابتـدا  . کنـد ي این موضـوع مطـرح مـی   مدعاي خود بحث نسبتاً طوالنی و مستدلّی را درباره

ي ردالشّمس تألیف شده است را نام برده و سپس علما و دانشمندانی را هایی که دربارهکتاب
انـد بـه ترتیـب تـاریخ     ي سند آن اظهار نظر نمودهو دربارهکه حدیث ردالشّمس را نقل کرده

. کندوفاتشان ذکر می

هانوشتپی

.از اراضی خیبر بود. 1
عبداهللا بـن عیسـی بـن جعفـر     ) غالم آزدشده(ابوالحسن علی بن عباس بن جریج مولی . 2

سی بن جعفر عی«اي در مقابل کاخِ در بغداد در خانه221رومی در سال بغدادي مشهور به ابن
عبداهللا بن «ي وي غالم آزادشده. دیده از جهان فروبست283به دنیا آمد و در سال » منصور
نام ابن رومی و تجلیل و احترام او را در کُتُب فـراوان رجـالی و   . االصل بودو رومی» عیسی

).190ص : 3، ج1363امینی، (توان یافت تاریخی می
و شـبلنجی در  302، ص فصـول المهمـه  در کتـاب  855صباغ مالکی متوفّايمانند ابن. 3

.66، صنور األبصارکتاب 
ابوالحسن علی بـن محمـد بـن جعفـر بـن محمـد بـن محمـد بـن زیـد بـن علـی بـن             . 4

.از مـردم حمـان کوفـه معـروف بـه افـوه حمـانی اسـت        ) ع(الحسین بن علی بـن ابیطالـب  
ص : 3، ج .ق1399حموي، (وفه استحمان به کسر حاء و تشدید میم نام یکی از محلّات ک

335 .(
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مذهب به معصوم متّصل گردد ي سند توسط رجالی موثّق و امامیخبري است که سلسله. 5
).68ص : 1388چی، مدیرشانه(

مـذهب و ممـدوح باشـند ولـی     خبري است که رجال سند تماماً و در هر طبقـه امـامی  . 6
).173ص: همان(تنصیص بر عدالت هریک نشده باشد 
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. چـاپ چهـارم  . ي سید جمال موسوي اصـفهانی ترجمه.الغدیر). 1363. (ـــــــــــــ
. ي بزرگ اسالمیکتابخانه: تهران

مکتبۀ : تهران. تذکرة الخواص). تابی. (ابوالمظفر یوسف قزأوغلی بن عبداهللا، سبط بن جوزي
. النّبوي

).العقایديمعجم. (حضرمی، رشفه الصادي
. صادردار: بیروت. معجم البلدان.). ق1399. (حموي، یاقوت
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مؤسسـۀ  : قم. الطبعۀ الخامسۀ. کشف المراد.). ق1415. (حلّی، حسن بن یوسف بن المطهر
. النشر اإلسالمی، جامعه مدرسین

ي نشر مؤسسه: قم. المناقب.). ق1411). (أخطب(خوارزمی، ابوالمؤید موفّق بن احمد مکّی 
. اسالمی

).436ص: 16العقایدي، جمعجم(تاریخ اسالم. الدینذهبی، شمس
.قاهره. الخصائص الکبري.). م1967. (الدینسیوطی، جالل

. المعرفۀنشر دار: بیروت. اللئالی المصنوعۀ.). ق1412. (ــــــــــــــــ
دار : بیروت. وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفی.). ق1404. (سهمودي، نورالدین علی بن احمد

. احیاء الثرات العربی
.المطبعۀ الیوسفیۀ: مصر. األبصارنور). تابی. (مد مؤمنشبلنجی، مح
). العقایديمعجم(األمالی. شیخ طوسی

نشـر : بیـروت . )األبصـار حاشـیۀ نـور  (الـرّاغبین اسـعاف ). تـا بـی . (صبان، محمد بن علی
. الفکردار

نشـر مکتبـۀ  : ریـاض . الکبیـر معجـم .). ق1405. (طبرانی، ابوالقاسم سـلیمان بـن احمـد   
. عارفم

). معجم العقایدي( بشارة المصطفی. طبري
). معجم العقایدي. (اإلعتقادتجریدطوسی، خواجه نصیرالدین، 

. کفایـۀ الطالـب  ). ق1404. (کنجی شافعی، أبی عبداهللا محمد بن یوسف بن محمـد قرشـی  
). ع(نشر دار احیاء تراث اهل بیت: تهران

ي دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه    : قـم . حـدیث لادرایـۀ ). 1388. (چی، کاظممدیر شانه
. مدرسین

ـــ ــم). 1388.(ـــــــــــــــ ــم. الحــدیثعل ــه : ق ــر انتشــارات اســالمی جامع يدفت
.مدرسین

).العقایديمعجم(عساکرتاریخ ابن
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).العقایديمعجم(الخصال. شیخ صدوق
).العقایديمعجم(من الیحضره الفقیه. ـــــــــ

).العقایديمعجم(احقاق الحق. وراهللاقاضی نتستري،
).العقایديمعجم(أعالم الوري. طبرسی

).العقایديمعجم(الخصایص. رضیسید


