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 ده یچک 
های علوم حدیث روش بررسی حدیث در مباحثی که مقارن با دیگر مذاهب اسالمی است از بایستهتوجه به  

در علومی مثل حدیث یک از از ایشان با توجه به اختالف پیشوایان مذاهب اسالمی، مبانی هر قطعاً است.

اطالع از قواعد حدیثی و   بین مذاهب  نوشتاری  تعامالت  مناظرات و  پویایی  برای  و  بود  متفاوت خواهد 

  ة « این توانایی را به عرصمیر حامد حسین در کتاب »عبقات االنوار  اهمیت فراوانی دارد.رجالی طرف مقابل  

سنت آن را نقل جه به یک حدیث که شیعه و اهلتوان با تودهد که چگونه میو نشان میظهور رسانده  

 ،به هدف بررسی جزئیات روش ایشان  تحلیلی و-با روش توصیفی  . این نوشتاراثبات مدعا نمود  اند،کرده

تالیف با استفاده از حدیث والیت در برخورد با مذاهب غیر شیعی منین )ع( ؤپیرامون اثبات امامت امیرالم

اسالمی غیر شیعی کارآمدی روش ایشان در تعامل علمی با مذاهب  اثبات  این مقاله    ةنتیج  شده است.

   خواهد بود.
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کنند تا با فراگیری روش  تالش می  ایشان   وجذابیتی که دارند، طرفداران خاصی پیدا کرده  

 در علوم دیگر نیز کمک کنند. به پیشبرد یا گسترش آن 

لیف این نوشتار فراگیری روش تعامل و مناظرات علمی با سایر مذاهب اسالمی  أهدف از ت

رجال و    ،عقیدتی و فرعی، در علومی نظیر حدیثاست که به اقتضای اختالف در مبانی  

 دارند.هایی با هم استدالل نیز تفاوت

به   توجه  با  االطهار«  االئمة  امامة  فی  االنوار  »عبقات  در کتاب شریف  میر حامد حسین 

  2منین )ع( از حدیث والیت ؤثبات امامت امیرالمسنت، در پی امبانی رجالی و حدیثی اهل

با اتخاذ روش ایشان   بر دل مسلمین تابانده است. را در نهایت وضوح  هدفبر آمده و این 

در سایر احادیث نیز راه تعامل و  توان  در احادیث از صدور روایت تا استدالل به آن، می 

 سنت را دریافت و بهره برد.مناظره با اهل 

تحلیلی به بررسی روش اجرایی میر حامد حسین پرداخته و  - این نوشتار با روش توصیفی

رجالی و حدیثی بین مذاهب، با    وجود اختالف در مبانیدهد که چگونه باید با  نشان می

اثبات صدور روایت، روش جرح و تعدیل    ظهور رساند. ةایشان جدل نمود و حق را به عرص 

رویکرد میر حامد    ة هایی هستند که بر پایسنجی و پاسخ به شبهات عرصهراوی، داللت

 حسین در حدیث والیت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

شناسی از علوم نو محسوب می شود، بسیار بیش از آنچه که تا توجه به اینکه علم روش  با

است، جای   قرار گرفته  »روشکنون مورد تحقیق  دارد.  و بررسی  آیات«  تفسیر  شناسی 

شناسی است که  آقای نصیری دو نمونه از آثار روش  به قلم  ،شناسی نقد احادیث«ش»رو

دوم    ةشناسی از علوم درجبه دلیل اینکه روش   علوم نگاشته است.دو عرصه از  نسبت به  

قرار گیرد و به عنوان مثال روش  تواند دائر مدار یک علم یا شخص محسوب می شود، می 

پیرامون یک موضوع علمی را بررسی نمود. لذا در این نوشتار  ،یک عالم در اثر علمی خود

 
ا فِی سَفَرِهِ فَتَعَاهَدَ.  اهلل صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ سَرِیَّةً وَأَمَّرَ عَلَیهِم عَلِیَّ بنَ أَِبی طَالِبٍ، فَأَحدَثَ شَیئًَبعَثَ رسول»  .2

هللِ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ  قَالَ عَفَّانُ: فَتَعَاقَدَ أَربَعَةٌ مِن أَصحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ أَن یَذکُرُوا أَمرَهُ لِرَسُولِ ا

لِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمنَا عَلَیهِ قَالَ: فَدَخَلُوا  وَسَلَّمَ قَالَ عِمرَانُ: وَکُنَّا إِذَا قَدِمنَا مِن سَفَرٍ َبدَأَنا بِرَسُو

اهلل  اهلل، إِنَّ عَلِیًًّا فَعَلَ کَذَا وَکَذَا، فَأَعرَضَ عَنهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّاِنی فَقَالَ: یَا رسول عَلَیهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنهُم فَقَالَ: یَا رسول 

اهلل، إِنَّ عَلِیًًّا فَعَلَ کَذَا وَکَذَا فَأَعرَضَ عَنهُ،  ا وَکَذَا فَأَعرَضَ عَنهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ: یَا رسولإِنَّ عَلِیًًّا فَعَلَ کَذَ
یهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاِبعِ اهلل صَلَّى اهللُ عَلَاهلل، إِنَّ عَلِیًًّا فَعَلَ کَذَا وَکَذَا. قَالَ: فَأَقبَلَ رسول ثُمَّ قَامَ الرَّاِبعُ فَقَالَ: یَا رسول 

«  مُؤمِنٍ بَعدِیکُلِّ وَلِیُّ  دَعُوا عَلِیًًّا، دَعُوا عَلِیًًّا، دَعُوا عَلِیًًّا، إِنَّ عَلِیًًّا مِنِّی وَأََنا مِنهُ، وَهُوَ   "وَقَد تَغَیَّرَ وَجهُهُ فَقَالَ:  

 (. 154  /33،احمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل)



با استفاده از حدیث والیت در   مومنینروش میر حامد حسین در اثبات امامت امیرال

کتاب عبقات االنوار بررسی شده است و تا کنون هیچ اثری در خصوص این موضوع نگاشته  

است. در مقد  نشده  االنوار«  مةاما میالنی  عبقات  فی خالصة  االزهار  »نفحات  به   ،کتاب 

 .استقلم زده مباحث میر حامد حسین  ةشیو ةدربار اجمالیصورت 

 تیول  ثیحدصدور و صحت وجوه اثبات  .1
برای  اثبات صدور روایت و صحت سند آن است.    قدم،برای اثبات مدعا از یک روایت اولین  

های اعتبار گوناگون وجود دارد که میر حامد حسین  این مطلب مراحل مختلفی با درجه

 پیماید. ها را میروایات از جمله حدیث والیت آن ةدر باب هم  معموالً

 تواترسازی  .1-2
توجه  باالترین   روایت مورد  اثبات صدور  برای  قرار گرفته  وجهی که  اسالم  اندیشمندان 

بررسی سندی  ، نیازی بهقرار گیرند اتمتواتر ةروایاتی که در زمراست، تواتر روایت است. 

رد سخن پیامبر گرامی   ةرد خبر متواتر را در زمر ،سنتو بلکه برخی از علمای اهل ندارند

دانسته احمد)  انداسالم )ص(  بن  در  .(2/535،  عبدالعزیز  که  تواتر  چرا    احتمال   ،تعریف 

 ینخبة الفکر ف حیتوض ینزهة النظر ف)عسقالنی،  رده شده استتبانی بر کذب محال شما

احتمال تبانی ای روایت شود که  به گونه  . در نتیجه وقتی حدیث(43،  مصطلح أهل األثر

بر کذب عادتاً باشد  ناقلین  باالترین درج  ،محال  از حیث   ة آن روایت متواتر و در  اعتبار 

 گیرد.صدور قرار می

متواتر    ،رساندبا مفهومی که می  گاه متن خاصی توسط ناقلین روایت می شود و همان متن 

قدر مشترکی از یک معنا با الفاظ گوناگون    وخاص  مفهومی  و گاه نیز    محسوب می شود

  شوند رسد. حالت اول متواتر لفظی و حالت دوم متواتر معنایی نامیده میمیبه حد تواتر  

اما آنچه که مورد اختالفات واقع شده است، تطبیق تواتر بر احادیث    .(148،  )صبحی صالح

عدد خاصی تعیین نشده است. لذا   ،تبانی ناقلین بر کذب«تحقق مالک »انتفاء    برای  است.

از صحابه، روایتی را شود که  مشاهده می نفر  اندیشمندان به صرف روایت  چهار  برخی 

از این روی در    شوند.ده نفر نیز قائل به تواتر نمیی دیگر با وجود  دانند و برخمتواتر می

نیز می تواتر جدلی  از  دارد،  نیز  رویکردی جدلی  المذاهب که  بین  ن  توامباحث کالمی 



سنت وجود دارد که در  استفاده نمود. مواردی از اعتراف به تواتر در میان اندیشمندان اهل

 روایتگر هستند.پنج نفر از صحابه اول فقط چهار یا  ةطبق

حدیث والیت  چرا که    ؛توان در باب حدیث والیت در نظر داشتگونه از تواتر را میسه  هر 

روایت شده    پیامبر گرامی اسالم )ص(و عبارت »ولیکم بعدی« توسط دوازده صحابی از  

از اصحاب که هر  است. از  دوازده تن  برای راهنمایی سایر مسلمین  ایشان ستارهیک  ای 

توان این حدیث را متواتر  بدون جدل نیز می  و قطعاً  انداین روایت را نقل کرده  ،هستند

اما میر حامد حسین برای منکرین تواتر این حدیث نیز از تواتر جدلی استفاده   دانست.

و    (59/    1  ،)هیتمی  تواتر روایت به صرف نقل هشت صحابی از ابن حجر مکینموده و  

چهار   نقل  ابن حزمهمچنین  از  یادآور    (135/    2  )قرطبی،صحابی  تواتر  منکرین  به  را 

 گردد.می

در   والیت  مفهوم حدیث  و  از  معنا  نبی  درخواست  الدار،  یوم  غدیر،  یمن،  لشکر  جریان 

از  خداوند و تک گزاره  و فقط در خود جریان غدیر  های حدیثی دیگر وارد گشته است 

است نقل شده  نیز  و   قطعاً.  چندین صحابی  »موال«  »ولی«،  الفاظ  با  این حدیث  روایت 

اند، تواتر  را در خود جای دادهکه همگی معنای »سرپرستی« و »صاحب اختیاری«  امام«  »

ایجاد کرده نیز روایات گوناگون والیت در جریانمعنایی را  های  اند و میر حامد حسین 

 کرده است. مختلف و با الفاظ گوناگون را در کتاب خویش نقل 

 

 شهرت و کثرت روایتاثبات  .2-2
را   دیگر  میر حامد حسین حدیث والیت  اسنادی  متذکر  با  اسناد آن  تصحیح  به همراه 

روایت شده  های گوناگون با نقلسنت شود. همین احادیث در آثار برخی از علمای اهل می

/    3،  559/    2،  الکبیرالجامع  ،  )سیوطی  . به عنوان مثال سیوطی در جمع الجوامع است

اخطب خوارزمی مجوعه روایاتی  و   (707/    21،  275/   20،  573/   7،  736و   22/   5، 326

مضمون حدیث والیت نیز به دلیل اینکه در مواضع مختلف    اند.از حدیث والیت را نقل کرده

مشهور    صادر شده است، برای اصحاب مضمونی آشنا و قطعاً  (پیامبر گرامی اسالم )صاز  

یک یا  پیامبر )ص(مخاطب    ،چرا که وقایعی مثل یوم الدار، لشکر یمن و غدیر  .بوده است

و توسط ایشان روایت نیز گشته  بلکه در اجتماعی از اصحاب بیان شده   ، بوده استندو نفر  

 شهرت این حدیث غیر قابل انکار خواهد بود.   ،حال اگر تواتر نیز نادیده گرفته شود است.



 سنتتوسط علمای اهل سند بر صحتاعتراف نقل و  اجماعاثبات  .3-2
بر    ،سنتی اهل میر حامد حسین قبل از اینکه خود به تصحیح اسناد بپردازد، اعتراف علما

سنت بر یک اندیشمند شیعه  تواند از هجوم اهل روش میدارد. این  صحت اسناد را بیان می

توهم اینکه یک    د.هو اطمینان به صحت آن را افزایش د  بکاهدتصحیح سند حدیث    در

اثبات عقید برای  به تصحیح سند زده است  ةشیعه  انصاف دست  این    ،خود بدون  با  نیز 

 روش زدوده خواهد شد. 

   بر صحت حدیث اجماع وجود اثبات  .1-3-2

تک    اند.وجود طعن شدهسنت در باب سند این حدیث قائل به عدم  برخی از علمای اهل 

نیز با   میرحامد حسیناعتراف به صحت حدیث وجود دارد که  هایی از علما در باب  گزاره

در   که دهدنشان می را این بر صحت سند، هااعتراف این  توجه به قول عدم وجود طعن و 

  ، )میرحامد حسین  صادر شده است  این حدیث مشکلی نداشته و قطعاً  سنتی اهل علما  رنظ

 (. 34و   33/   12

 سکوت برخی از علما نسبت به نقل صحت سندنقل  .2-3-2

است شده  نگاشته  دهلوی  عشریه  اثنی  تحفه  به  ناظر  االنوار  عبقات  اینکه  به  توجه  ،  با 

به    ،میرحامد حسین توجه  با  و  نموده  رعایت  را  عمل  مقام جدل  دهلوی  مقبوالت خود 

از علمای    ،نموده است. دهلوی معتقد است اگر عالمی نقل حدیثی کرد و صحت آن را 

یا در باب صحت حدیث نظری نداد و فقط به روایت کردن آن بسنده  دیگر یادآور شد  

 (. 89و   88/   12 ،حسین میرحامد) دلیل بر قبول حدیث از نظر اوست  نمود، حتماً

 روایت حدیث از افراد خاص .3-3-2

جداگانه    به جهت خصوصیاتشان   روایت شدن حدیث را از افرادی خاص  میرحامد حسین

/    12  )میرحامد حسین،  در کالم ذهبی  والیتکند. به عنوان مثال روایت حدیث  میبیان  

سنت  قواعد رجالی و سندی اهل   ةعمدکه    ( 271/    12  )میرحامد حسین،  و ابن حجر  ( 259

باز می این دو  بیان میبه  این زمینه ممتاز هستند را  از  گردد و در  والد کند. همچنین 

  )میرحامد حسین،   شودباشد این حدیث را متذکر میدهلوی نیز که مورد تکریم خودش می

ن خاصی قائل شده و اعتبار زیادی أ ش  ،برخی از علمادهلوی نیز نسبت به    (.346/    12



گیرد که میر حامد حسین از کالم ایشان نیز روایت را نقل کرده  برای کالمشان در نظر می

 است.

 وجود روایت در صحاح و کتب معتبر  .4-2
سنت، نقل آن روایت در کتب معتبر  در بین اهل  یکی از عوامل وثوق به صدور روایت  قطعاً

مبنی بر اینکه هر کسی که بخاری  ،ای دارندسنت قاعدهاهلحدیثی است. به عنوان مثال 

باشد، پل   او روایت کرده  البار)عسقالنی،    را رد کرده استوثوق  از   حیشرح صح  یفتح 

-ولی کتب معتبر اهل ،حدیث والیت در صحیحین نقل نشده است  (.457/  13 ،یالبخار

ای دارند که مجرد سنت قاعدهبه عنوان مثال اهل  نت نیز منحصر در صحیحین نیست.س

چرا که حدیث    ،خودش موجب اعتبار و اعتماد است  ،روایت شدن حدیث در کتاب احمد

  هرچند که حدیث ضعیف در آن وجود داشته باشد   ؛موضوع در کتاب او نقل نشده است

تر از  از محققین نیز شرط نسایی در رجال را سخت عضیب (.106/   12 ، ین)میرحامد حس

یز برخی از آثار علما ن  (.195/    2  ،تذکرة الحفاظ)ذهبی،    دانندشرط بخاری و مسلم می

خود این دو نفر روایت نکرده  که طبق شرط مسلم و بخاری نگاشته شده است و احادیثی 

و این حدیث را نیز در کتاب خود ذکر نموده و   اندلیف نمودهأباشند را با نام مستدرکات ت

بر شرط مسلم تصح نیشابوری)  اندیح نمودهآن را  از آنجا که عبقات   (.119/    3  ،حاکم 

لف از مقبوالت او نیز بهره برده است. ؤجدل با دهلوی نگاشته شده است، م  ةاالنوار بر پای

ابن حزم نیز مسند طیالسی را بر موطا  دهلوی موطا مالک را ام الصحیحین دانسته است و  

استمالک   داده  حسین،  ترجیح  احمد،    (.67/    12  )میرحامد  مسند  در  والیت  حدیث 

این کتب  دخصائص نسایی، مست و نقل در  رک حاکم و مسند طیالسی نقل شده است 

 موجب اتقان و استحکام روایت خواهند بود.

 حت با توثیق راویان اثبات ص .5-2
های وثوق و اطمینان به حدیث در باب حدیث والیت مورد بررسی  بعد از اینکه تمام مالک

میر حامد حسین به بررسی  ه بررسی رجالی حدیث خواهد رسید که  قرار گرفت، نوبت ب

آثار علمای    پرداخته است و مفصالً ،»اجلح« که از جانب دهلوی مورد طعن واقع شده بود

 نماید.رجالی را در مورد او مورد بازبینی قرار داده و بررسی می



 جرح و تعدیل راوی .3
هایی که دارد، نوبت به جرح و تعدیل روات حدیث  بعد از بررسی اثبات صدور حدیث از راه

از جمله تواتر، شهرت، اعتراف    ،بیان شد  حدیث  وجوهی که برای اثبات صدور  خواهد رسید.

، فارغ از راویان حدیث و در جهت اثبات وجود روایت در صحاح  و   علما بر صحت حدیث

توجه به انحصار   بررسی راویان است که با ،صدور بود. بحث آخر در بررسی صحت حدیث

نیز فقط در جهت اثبات وثاقت او تالش نموده   میرحامد حسین،  قدح دهلوی در »اجلح«

 مراحلی نیز در این جهت پیموده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.  است.

  یراو قیتوثاثبات  .1-3
 راوی در صحاح نقل از .1-1-3

از اطمینان به روایتی که در کتب صحاح نقل شده باشد، راویانی که در کتب حدیثی  غیر

. »اجلح« که در یک طریق از  از ایشان نقل روایت شده باشد نیز مورد وثوق خواهند بود

  ر گرفته است، از روات ابی داوود واقع و مورد طعن جناب دهلوی قرا  والیت طرق حدیث  

)ابن    ابن ماجه ( و  274/    2  )نسایی،  نسایی  (،414/    4  )ترمذی،  رمذیت(،  508/    7  بوداود،ا)

)میرحامد  سنت می باشندآثار این بزرگان از کتب سته اهل باشد که (، می341/  3 ماجه،

 (.60/   12 حسین،

 کننداسناد علمایی که فقط از ثقه نقل می ةراوی در سلسل وجود .2-1-3

-سنت، اندیشمندانی وجود دارند که فقط از افراد ثقه نقل روایت میدر میان علمای اهل 

توان از شعبه نام برد که از قضا ایشان نیز از اجلح نقل روایت  مینمایند. به عنوان مثال  

طبق افادات ابو موسی مدینی احمد    (. 189/    1  ،بیالتهذ  بیتهذعسقالنی،  )  کرده است 

بن حنبل در مسند خود فقط از کسانی نقل کرده است که صدقشان نزد او ثابت شده  

نیز بیان   طور که قبالًهمان   این راویان است.  ةو اجلح نیز از جمل  (31/    2  )سبکی،  باشد

تر از بخاری و مسلم  گیرانهدر نظر برخی از محققین شروط نسایی در باب رجال سخت   ،شد

ذهبی،  ؛ 274/  2 ،یینسا)  از »اجلح« در صحیح خود روایت نموده استاست و نسایی نیز 

 (. 195/  2 ،تذکرة الحفاظ

 توثیق علمای رجال  .3-1-3



به کتب رجالی معتبر   باب جرح و تعدیل راوی  سنت مراجعه  اهلمیر حامد حسین در 

در  سپس    دهد.ارد گشته را مطرح کرده و پاسخ میهایی که بر »اجلح« وکند و طعن می

  شود و »لین« را متذکر می  صدوق«»هایی مثل »مستقیم الحدیث«،  یید او گزارهأباب ت

تواند به نوعی  وجود این الفاظ از علمای رجال می (.189/  1 ،بیالتهذ بیتهذعسقالنی، )

و اگر یک نیست  قابل گذشت    ،چرا که اگر قدح مستند باشد  ،های وارده باشدرد بر قدح

واقع    او  مورد پذیرش   راویقدح    قطعاً  ،صدوق و مستقیم الحدیث بداندعالم رجالی، راوی را  

ابن حجر نیز در باب »اجلح« قائل است که حدیث منکری از او وجود    ضمناً  نشده است.

   (.189/  1 ،بیالتهذ بیتهذعسقالنی، ) ندارد

 استفاده از قواعد رجالی .4-1-3

الشان از   لیشخص عدل و ثقه و جل   تی»روامبنی بر اینکه  ،ای در رجال وجود داردقاعده

  (. 408/    5  )ابن قیم جوزیه،  باشد«یعنه م  یوثوق و جاللت و عدالت مرو  لیدل  ،یشخص

احمد بن    معروف مثل   اجلح خواهیم دید که بزرگان ائمه  با اجرای این قاعده در رابطه با

ابو اسامه،    ، یثور  ان یسف  شعبه،   (، 117/    38  )احمد،  حنبل القطان،    ییحیابن المبارک، 

روایت این  (. 189/  1 ،بیالتهذ ب یتهذعسقالنی، ) انداز او روایت کرده جعفر بن عون و... 

 اندفردی ثقه و عادل قبول داشتهکند که ایشان اجلح را به عنوان اشخاص از او داللت می

 (. 391/   12  ،نیحس  رحامدی)م

 

 ع یتش صفت اب راویعدم قدح اثبات  .2-3
ا به  باید در این راست  اشیعی بودن اوست. ام  ، وارد شده استهایی که به اجلح  یکی از جرح 

جرح محسوب  شیعه بودن    ،سنتو اینکه در مذهب رجالی اهالی  توجه داشت.  تعریف شیعی

راویان شیعی  می آیا تمام  اینکه  و  میر    حدیثی مطرود هستند؟  ةر جامع دشود یا خیر؟ 

که اشاره   هایی را در اثبات عدم قدح راوی با صفت تشیع پیموده استحامد حسین روش

 ها خالی از لطف نیست.به آن

 شیعیتعریف   بررسی .1-2-3

. در  اول باید منظور از صفتی که در مقام جرح وارد گشته را مورد بررسی قرار داد  ةدر وهل 

 یذهبفرماید:  این مورد میر حامد حسین به تعاریف بزرگان از شیعی پرداخته است. او می



بال غلو است و به اعتراف او   عیکه تش یبدعت صغر اول  ؛بدعت را بر دو قسم کرده است...

  ها نی ا  ثیاند و اگر حدبوده  گونهنیورع و صدق ا  نیدر ع  نشان یتابعو    نیاز تابع  یاریبس

میزان االعتدال فی نقد )ذهبی،    ...رودیم  نیاز ب  ه یاز آثار نبو  یاریگرفته شود، بس  دهیناد

بدعت   ن ی صاحب ا  ثیکه رفض کامل است و به احاد  ی بدعت کبر  دوم   و  (5/    1  ،الرجال

همچنان راجع به ابان بن تغلب در    یذهب  (.400/    12  )میرحامد حسین،  شودی توجه نم

گفته:  زانیم ش»  االعتدال  تغلب  بن  عل   یعیابان  و  لنا  صدقه  قلنا  صدوق  لکنه    ه یجلد 

  توانینم  عیپس به صرف تش  (.5/    1  ،میزان االعتدال فی نقد الرجال)ذهبی،    بدعته....«

علی و مقدم    )ع(منینؤامیرالم. ابن حجر عسقالنی نیز تشیع را به محبت  را قدح کرد  یکس

می تعریف  صحابه  بر  او  الباری،  )عسقالنی،  کندشماردن  فتح  اگر  (460  مقدمة  حال   .

شود و در غیر  را بر ابوبکر و عمر هم مقدم بداند به او رافضی گفته می   )ع(منینؤامیرالم

 (. 402/   12 ،)میرحامد حسین دارداین صورت همان شیعی نام 

 و انطباق بر مصداق در طول تاریخ وصفتطور  بررسی .2-2-3

از آنجا که مقام کتاب دارد.    ایویژه  تطور اصطالح شیعی در طول تاریخ نیز اهمیتبررسی  

لیف شده است، میر  أشود و در جواب تحفه اثنی عشریه ت عبقات االنوار جدلی محسوب می

اشاره می  حامد حسین دهلوی  از خود  اعترافی  اعتراف میدهلو   نماید.به  در   کند کهی 

  ی رؤسا  یمیقد  خیو در کتب تار  (3/    1  )آلوسی،  ملقب بوده است   عه یبه ش  یفرقه سن  سابق

میرحامد خطی،    ةنسخ  التحفة االثنی عشریه،)  اندکرده  فیتوص  عه یسنت را به عنوان شاهل

بودن او نخواهد داشت و   یبا سن یمثل اجلح منافات یکس  عیا تشذل (. 405/  12 حسین،

 است.  نی ا دیمؤ ز یشاگرد او ن دیکلمات فاضل رش

های پیموده در این مسیر  ها با توجه به جمالت سایر علما نیز از روش تفسیر کلمات رجالی

  ن یو مفسق  نیسنت و جماعت، مکفراهل   ی »اکابر علما  :دیگویم  یدرعل یح  یمولواست.  

نگو  اریاخ  تیباهل را صدوق  کبار  تفس   ،ندیو صحابه  راه  تکف  قیبلکه   ند«یبپو  رشانی و 

علی،) حیدر  نسخ  مولوی  الکالم،  ا  ( 407/    12  میرحامد حسین،خطی،    ةمنتهی    ن ی و 

و در طول تاریخ مفهوم    ستین  یمصطلح امروز  «صدوق  یعیش»که منظور از    فهماندیم

در    ؛امروزه معروف به رفض است  ةچرا که شیع  این اصطالح مورد تبدیل واقع شده است.

تفسیق خواهد    ،هر کسی که به صحابه جسارت کند  ،که به اعتراف مولوی حیدر علیحالی

 گنجد. او وصف »صدوق« نمی ةبارشد و در



»ما سب   اند:جمله را نقل کرده  نی از او ا ک یاجلح توسط شر ةو ابن حجر در ترجم  یذهب

 قطعاً(.  190/    1  ،بیالتهذ  بیتهذعسقالنی،  )  را«یاو فق  الیابابکر و عمر احد اال مات قت

بلکه شیعه    ،شیعه به مصطلح امروزی نبوده است  ،کسی که این جمله را نقل کرده باشد

ولی    ،داشترا بر صحابه مقدم می  علی  )ع(منینؤامیرالم  و نهایتاً  بوده  سنتبه معنای اهل 

 دانست.ابوبکر و عمر را خلیفه می

 بررسی صالحیت وصف برای جرح راوی  .3-2-3

/    1  لسان المیزان،)عسقالنی،    داندبه صرف تشیع را مورد تعجب می  راوی  ابن حجر قدح

 داندتشیع را موجب قدح راوی نمی  ،سنت استرجالی اهل   ة و ذهبی نیز که از ائم  (16

  از ذهبی نقل سیوطی نیز همین مسلک را  (. 5/    1  میزان االعتدال فی نقد الرجال،)ذهبی،  

توان  با توجه به تطور معنایی »تشیع« نیز می (.386/   1 )سیوطی، تدریب الراوی، کندمی

 سنت نبوده است.اهلاین وصف در کتب رجالی قدیم، غیر از  گفت که اصالً

دعات    ریغ  نیبه مبتدع  یکه سلف و خلف سن   داستیپ  هیسن  ن یطااز افادات اکابر و اس

از امثال عمران بن حطان که از دعات بوده احتجاج    زین   یبخار  یو حت  کنندیاحتجاج م

نقل از خوارج    ی... پس وقت(412/    12  میرحامد حسین،  ؛170/    9  بخاری،)  کرده است

 از اجلح وجود ندارد. ت یمنع روا یبرا یل یدل ،جائز باشد

 بررسی قدح راوی با صفت تشیع در مقام عمل  .4-2-3

افراد  ینوریالد  بهیعبداهلل بن مسلم بن قت نام م  یدر کتاب معارف  از جمل یرا    ة برد که 

  بوده اند   عهیش  ن یاز اساط  هستند که  ک یشرو    شعبه   ،یثور  انیسف  ،ینخع  م یابراه  شان یا

  ، ائمه  نیاتواند بسان  میپس اجلح هم  (.  400/    12  میرحامد حسین،  ،624  ،ابن قتیبه)

نسائی    موجب جرح و قدح او نخواهد شد. و شیعی بودن   باشد  عه یفخام ش  نی اعالم و اساط

رود، در  سنت است و یکی از ارباب صحاح سته به شمار مینیز که از بزرگان حدیثی اهل

 (.  404/   12 )میرحامد حسین،  عین جاللت و عظمت و عدالت متشیع بوده است

 بین علمای جرح و تعدیلقدح وثاقت راوی با وجود اختالف عدم اثبات  .3-3
  رامونیسنت پاهل   یعلما یهامبحوث و نقل قول  ی و حفظ راو عیمقام ابتدا به تش نیا  در

که وجود اختالف مضر    کنندیو سپس با استفاده از چند قاعده اثبات م  پردازدیم  ئلهمس

دهد، جدل  روشی که میر حامد حسین در این باب الگو قرار می  .ستین  یبه وثاقت راو



قواعد مورد استناد او نیز یا مورد اتفاق کل اندیشمندان اسالمی است و یا است و تمام  

تناد ب مورد اسقواعدی که در این با  از جمله   اند.سنت بدان اعتراف نمودهای از اهل عده

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: اند، میقرار گرفته

  در   او  کذب  و  شود  ثابت  جرحش  اینکه  مگر  ،شودنمی  قبول  کسی  از  موثق  شخص  تجریح .1

 (.  431/  12 )میرحامد حسین،  گردد حتمی احادیثش

  فی  الراوی   تدریب  سیوطی،)   گردد  ذکر  باید  جرح   دلیل  اما  ،ندارد  دلیل  به  نیازی  تعدیل .2

 (.  359/   1 ،النواوی تقریب  شرح

  آن بر  عارض  را  جرح   و  گذارده  عدالت  بر   را  اصل   و  دانندمی  جرح   بر   مقدم  را   تعدیل جمهور .3

  )میرحامد حسین،   رودمی  بین  از   شریعت  احادیث  غالب  نباشد  گونهاین  اگر  و  شمارندمی

12   /434  .) 

  بخاری   و  بخشدنمی  تنزیل  را   او  مرتبة و  نأ ش  ، راوی  یک   مورد در  بحث  و کالم  وجود  صرف  .4

/    1  ر، یابن الوز)  کنندمی  روایت  نقل  اشخاصی  چنین  از   نیز  مسلم   و(  170/    9  بخاری،)

 (.  435/  12 میرحامد حسین،  ؛ 164

  گونه این  کسانی  در  شود،  قبول   از  توقف  موجب  و  شک  باعث  السبب  مفسر   غیر  جرح  هم   اگر .5

  توثیق   را  ایشان   تامه  خبره  اهل  که  کسانی  اما  ،نباشند  وثاقت  و  عدالت  به  مشهور  که  است

  )میرحامد حسین،   کندنمی  ساقط  را   ایشان  توثاق  به   ظن   مسبب،   غیر   جرح  باشند،  کرده

12   /436  .) 

  در  و اندکرده اطالق امانت و  صدق اهل ثقات  از بعضی  بر را  کذاب لفظ متعنتین  از بعضی .6

الوزیر،)  است  نیافته  راه  خللی  عدالتشان   و  وثاقت /    12  یرحامد حسین،م  ؛164/    1  ابن 

 . (اندکرده توصیف الحدیث مستقیم و  صدوق به را او که  اجلح به رسد چه)( 437

  در  جرح  باشد،  معلوم  تواتر  به  راوی  عدالت  و  باشد  عامه  معارضه  تعدیل  و  جرح  در  هرگاه .7

  ه ب  زنادقه  ،باشد  مقبول   جرح  اگر   و ...  و  بخاری  شافعی،  مالک،  مثل  ،نیست  مقبول  ایشان 

  از   عسقالنی  ة گفت به  هم  اجلح(.  186/    1  الوزیر،   ابن )  ابندیمی  راه   سنن   جمیع   ابطال  سوی 

 .نیست مذکور  افراد از کمتر مقام رفعت و  ن أ ش جاللت  در و مالکست  ةطبق

  الوزیر،  ابن) شودنمی قبول او جرح ،باشد جارح عدالت از اشهر و ارجح راوی عدالت هرگاه .8

 .اوست جارحین  از ارجح ،است مالکة  طبق  از که اجلح عدالت(. 187/  1



  جهت   در  اگر  و  است  واجب  توقف  جرح  قبول  در  باشد،  راوی  مثل  عدالت  در  جارح  اگر .9

/    1  الوزیر،  ابن)  بود  هداخو  موجه   او   عدالت  ترجیح  گردد،  ضمیمه   معدلی  مجروح،  عدالت

188  .) 

...  نیست  حدیث  تضعیف  به   مشعر  و  رساندنمی  راوی  وثاقت  به  ضرر  اختالف  وجود  مجرد .10

  شود می  محسوب  نافی  ،نکند  تضعیف  سبب  بیان   اگر   ،کندمی  تضعیف   را  حدیث  که   کسی

 (.  159/   1  الوزیر،   ابن)  است  نافی  از  اولی  مثبت و  باشدمی  مثبِت ،حدیث  صحت  به  عامل  و

 غایت وجود راوی ضعیف در حدیث  .4
نماید که بر فرض اگر اجلح نیز  بررسی می  میر حامد حسین بعد از طی مراحل گذشته

حکم چنین حدیثی که یک راوی ضعیف در آن وجود داشته باشد چه خواهد    ،ضعیف باشد

حتی اگر اجلح  نماید که  اثبات میایشان    اتسنت و اعترافبود؟ ایشان با توجه به مبانی اهل 

چرا که ممکن است در این    ،موضوع و باطل دانسترا ضعیف بدانیم، نمی توان روایت را  

  موجب ضعف حدیث از جهت همان راوی خواهد بود.   حدیث صادق بوده باشد و در نهایت

 کند. های خاصی پیروی می ایشان در بیان قواعد این باب نیز از روش 

 حفظ جایگاه ائمه حفاظ حدیثیآوری یاد .1-4

مگر    ،شودیقابل رد و اعتراض نم  شان یاز ضعفا نقل کنند، قول ا  یثیحد  ث،یاگر حفاظ حد

امر    نیشود و معرفت به ا  دایپ  ثیآن حد  یآنکه علم به عدم وجود متابعات و شواهد برا

  و امثال   دهلویالبته  شان هستند ثابت است ) نیدر ا  تیائمه حفاظ که اهل درا  یفقط برا

والیت در غدیر و یوم    ثی حد  ی برا  یشواهد  نکه یضمن ا  ،ستندین  اممق  نی ا  یشان داراای

 . (ه استمطرح شد نیزالدار 

  ای عرصه  ث،یحد  کی  یحکم نمودن به غرابت ونکارت با شذوذ برا  ر یابن الوز  فرمایش طبق  

  به بطالنحکم    توانندنمی  شان ی ا  ریپس غ.  لغزاندیائمه حفاظ را م  یهاسخت است که قدم

 (. 452/  12،  )میرحامد حسین نمایند )که فراتر از غرابت است(

 واحداستفاده از حجیت خبر  .2-4



ثقه بگو   یاهرگاه  تصح  یثیحد  :دیعارف  جزم  به  او  تصح  حینزد  در  و  است  از    حیشده 

  ه یو سمع  هیعقل   ةاو به سبب ادل  ثیمعلوم الفساد استفاده نکرده باشد، قبول حد  یاقاعده

 (.  454/  12 )میرحامد حسین،   خبر واحد واجب خواهد بود تیحج

 اولویت ةاستفاده از قاعد .3-4

( و  30/    1  )ابن الوزیر،  هی دیمذهب مالک، معتزله، زنماید که  میر حامد حسین اشاره می

  دهند که مراسیل را هم مورد قبول قرار می  استاین  شان(  خود  خاص  لی)طبق تفص  هیشافع

  ق یبه طرپس    (.31/    1  )ابن الوزیر،  اجماع بر این مطلب نقل شده است   زین  ن یو از تابع

مسلمینی  از    نیمحدث  تیروا   رش یپذدر ضمن    بول است.ق  سزاوارمسند اجلح   ثیحد  یاول

  ی ریوجماعت کث  هی از اهل علم فاضل و ائمه حنف  یاری، قول بسکه هویتشان مجهول است

همچون    یاهل علم  تیروا  یاول  قیس به طرپ(.  37/   1  )ابن الوزیر،  است  هیدیاز معتزله و ز

 باید مورد قبول قرار گیرد. ،اجلح

 سنت در باب جدل با شیعه تذکر به اندیشمندان اهل  .4-4

سنت را در نظر داشته باشد،  طور که شیعه برای مناظرات علمی خود باید قواعد اهل همان 

ادعاهای شیعه رد  نظرشان و همچنین  اثبات  برای  نیز  پذیرش   ، ایشان  قواعد مورد  باید 

  ر یو تزو لهیمکار بوده و خود را با ح  ،اجلح ادعا نموده است که یکابل شیعه را لحاظ کنند. 

 ةقاعد  ز یاما طبق عهد خودش در شروع کتاب و ن(.  164/    1  ،ی)آلوس  جلوه داده است   یسن

  عه یاز کتب خود ش  دیبا  نکهیضمن ا  اثبات کند.  عهیرا از کتاب ش  ن یا  دیمناظره با خصم، با

)میرحامد    موضوعات اوست نه کتب اهل سنت اجلح از متفردات و    ث یاثبات کند که حد

 (.  460/   12 حسین،

 پاسخ به شبهات سنجی و دللت .5
 متون حدیثبررسی  .1-5
 سنت اثبات تعصب برخی از علمای اهل .1-1-5

اثبات   اینکه  از  بعد  از زبان مبارک    ةنماید جمل میمیر حامد حسین  »انه ولیکم بعدی« 

گرامی جریان    )ع(منینؤ امیرالم  ةدربار،  )ص(پیامبر  این  در  نقل  است،  صادر شده  یمن 

گیرد که برخی از علمای  دهد و نتیجه میدر کتب دیگر را مورد بررسی قرار می  ،ماجرا



ی اند. از جمله بخاری که در بابمنصرف گشتهورزی از نقل این جمله  تعصب سنت با  اهل

واقعه را  «  »بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الولید الی الیمن قبل حجة الوداع  به نام

  12  )میرحامد حسین،  امتناع دارد  انه ولیکم بعدی«»  ةولی از بیان جمل  ،نمایدمی  روایت

ذکر کرده   در کتاب »شرح اسماء النبی«  ذوالنسبین ابن دحیه هم را    نقصان این    .(465  /

هى عادته فى ایراد االحادیث التى من ویسد: »این عمل بخاری می  ةدربار  ،است و در ادامه

السبیل التنکب عن هذا  القبیل و ما ذاک اال لسوء رایه فى  المستوفى فی أسماء )  «هذا 

 (. 466/  12  د حسین،میرحام،  المصطفى ـ نسخه خطى

ای بر  در مثالی دیگر بغوی را ذکر کرده است که در روایت خود لفظ »بعدی« که قرینه

ان علیا » ةحذف نموده و فقط به جمل   ،»ولی« است ةمعنای »اولویت در تصرف« برای واژ

  یرحامد حسین، م،  172/    4  بغوی،)  منی و انا منه و هو ولی کل مومن« بسنده نموده است

12   /471 .) 

 بررسی متون دیگر حدیث .2-1-5

حامد حسین در حدیث والیت و بلکه سایر احادیث در عبقات  هایی که میراز جمله روش 

االنوار از آن استفاده نموده است، بررسی متون دیگر از هر حدیث است. ایشان در باب 

انت امام کل ة بعدی« و »منؤ و م  منؤ»انت امام و ولی کل محدیث والیت نیز متونی مثل 

و م ؤم برای داللت واژمنة بعدی« را ذکر کرده و در  ؤمن  نیز  از همین جمالت    ة نهایت 

 (.  512/   12  )میرحامد حسین، استفاده نموده است ،»ولی« بر معنای »تصرف در امور«

 

 سنجی داللت .2-5
باب داللت این حدیث  میر حامد حسین   به  در  و فقط  ننموده  به صورت گسترده ورود 

 باشد، بسنده نمودهمی  منین )ع(ؤامیرالمها که البته کافی در اثبات والیت  برخی از گزاره

»من کنت ولیه فعلی    ةه نیز این است که در حدیث غدیر نیز جمل ئلاست. علت این مس

لذا از مطرح    اند.ورود نمودهپیرامون روایت غدیر به طور مفصل  نیز  صادر شده و    ،ولیه«

 هایی را مورد اشاره قرار داده است.شدن مجدد ابحاث پرهیز نموده و گزاره 

 اشاره به صدور روایت در مواضع مختلف  .1-2-5



عی مثل انذار عشیره و غدیر  به صدور این روایت و مضامین آن در وقایمیرحامد حسین  

ر »متصرف در  »ولی« د در آن مواضع نیز برای تفسیر لفظاشاره نموده و از قرائن موجود 

»وصیی   ةد که در بعضی متون انذار عشیره واژکناند. به عنوان مثال بیان میهامور« بهره برد

  طبری، )  و خلیفتی« نیز وارد گشته است و این خود نشان از معنای »ولی« خواهد داشت

 (.  512/   12 یرحامد حسین،م ؛49/   42  ابن عساکر، ؛321/  2

 بر معنای »اولویت در تصرف«  داخلی و خارجی ةقرین ةاقام .2-2-5

معنای »ولی« یاد آور گشته و مکفی دانسته  ایشان قرائن موجود در حدیث را برای فهم  

»التقل هذا فهو اولی الناس بکم بعدی«    ةبه عنوان مثال پیامبر خطاب به بریده جمل   است.

الکبیر،   اندرا صادر کرده الجامع  این جمله را    میرحامد حسین و    ( 314/    11  )سیوطی، 

اولویت در تصرف میقرینه بر معنای  همچنین    (.  533/    12  )میرحامد حسین،  داندای 

والیت را نیز دال بر معنای »اولویت در تصرف« دانسته و در باب    ةبعد از آی  ةایشان خطب

است استفاده کرده  از آن  نیز  »ولی« در حدیث والیت  /    12  )میرحامد حسین،  معنای 

  ت ای اسمقامیه  ةبریده نیز خودش قریندر مقام جواب شکایت  صدور حدیث والیت  (.  566

خواهی و  چرا که دوستی سبب زیاده  ؛دوست و ناصر نخواهد بود  ،بر اینکه معنای »ولی«

عصمت حضرت امیر را در پی    ،»اولویت در تصرف«  معنای  بلکه  .باشدنمیاشتباه نکردن  

  )میرحامد حسین،   داشتتوانایی زدودن بغض دیگران نسبت به او را خواهد  خواهد داشت و  

12   /581  .) 

  ؛ معنای »اولویت در تصرف« است   ةاثبات کنند  قطعاًلفظ »بعدی« در حدیث شریف نیز  

»هو ولی کل مومن    :نویسدچرا که ابن تیمیه نیز به این معنا اذعان داشته است. او می

احتیاج به قید    والیت ضد عداوت باشد،زیرا اگر منظور    ،کذب بر رسول خداست  ،بعدی«

»بعدی« ندارد و چنین معنایی از »ولی« مقید به زمان نخواهد بود و اگر منظور والیت به  

  (.  391/    7  تیمیه،)ابن  فرمودبهتر بود پیامبر از لفظ »والی« استفاده می  ،معنای امارت باشد

  ، خوبی است ة قرین ، لفظ »بعدی« در کالم رسول اهلل ،دهدتیمیه نشان میاین کالم از ابن 

 (.  498/  12 )میرحامد حسین،  باشدمیبر اینکه معنای »ولی« قطعا »اولویت در تصرف« 

 اصول لفظیه استفاده از  .3-2-5



حمل  نماید که  در مباحث الفاظ اشاره به مذهب باقالنی، شافعی و دیگر محققین میایشان  

بر جمیع معانی   را  قرینه  بدون    قطعاً   ( و60/    1  )شوکانی،  دانندمی  جایزلفظ مشترک 

معنای اولویت در تصرف نیز یکی از معانی »ولی« است. در این صورت طبق افادات این 

ای بر معنایی خاصی در این حدیث اقامه نفرمایند، که قرینهدر صورتی  و جزماً  بزرگان قطعاً

در خود دارد و امامت  لفظ »ولی« عالوه بر نصرت و محبت معنای »اولویت در تصرف« نیز  

 را نتیجه خواهد داد. )ع(منینؤامیرالم

از    میرحامد حسین  استفاده   «تبادر»جلیل  »ولی«  لفظ  برای  امور«  در  »تصرف  معنای 

نموده است و آن را نیز مستند به کالم محمد بن اسماعیل در کتاب »روضه ندبه« نموده  

 (.  527/   12 )میرحامد حسین، است

 معنای »ولی«   درسنت بیان اعترافات اندیشمندان اهل .4-2-5

سنت را برای معنای »ولی« ایی از اهلگونه اعترافات علمدر اقدامی جدل  میرحامد حسین

را »متصرف    والیتة  »ولی« در آی  که  پدر دهلویاشاره به افاضات  از جمله    نماید.ذکر می

کند که در حدیث والیت نیز جاری حکمتی برای آن ذکر میدر امور« معنا کرده است و  

السعید سالمی    (.487/    12  )میرحامد حسین،   است عبد  بن  محمد  ابوشکور  همچنین 

هر چند   ؛ الیت را همان »امامت« دانسته استو  ةحنفی معنای »ولی« در حدیث غدیر و آی 

در همین  (.  491/    12  )میرحامد حسین،  نمایدکه آن را مقید به زمان بعد از عثمان می

گفت  به  ایشان  میابن   ةراستا  اشاره  نیز  مکی  صریحاًحجر  که  در    نماید  »اولویت  معنای 

د »ولی«  معانی  از  را  است تصرف«  نموده  تطبیق  نیز  والیت  حدیث  بر  را  آن  و    انسته 

 (.  528/   12  )میرحامد حسین،

در این عرصه قائل شده است که جانشینان پیامبران گذشته  شیخ عزیز الدین نسفی نیز  

ینان او »ولی« نامیده شدند  جانش  ، )ص(پیامبر گرامی اسالمگرفتند و بعد از  »وصی« نام می

نیز   نامگذاری را  این  دانسته استاز جانب خدایو  یرحامد  م  ،353/    3  قندوزی،)  تعالی 

 (.  525/   12 حسین،

 



 پاسخ به شبهات  .3-5
هایی  جزمی باشد، اشکالاگر دالیل متقن بر یک مطلب علمی اقامه شود و مفاد آن قطعی و  

شبهه نام خواهد گرفت و از آنجا قطعیت استدالل مفروض    ،گرددکه بر محتوا ایراد می

حامد حسین نیز بعد از  میر بر آن وجود داشته باشد. از این روی ششده است، باید پاسخ

امیر امامت  به  استدالل  و  این حدیث، مهمترین  ؤالماثبات صدور حدیث والیت  از  منین 

اگرچه »ولی« را   ، سنت در کالم خودشان دهد. اهل وارد شده بر حدیث را پاسخ می  ةشبه

از عثمان    ،به معنای »اولویت در تصرف« بعد  به زمان  باشند، آن را مقید  قلمداد کرده 

میکنند.  می )ص(گویند  یعنی  والیت  پیامبر  از  )ع( خبر  اما    امیرالمومنین  است  داده 

  ة بعد از خلیف )ع(منینؤامیرالممستفاد نخواهد بود و  )ص(پیامبر بالفاصله بودن آن بعد از 

 سوم به والیت و امامت دست یافتند. 

از جمله اینکه ظاهر    :فرمایندپنج وجه اقامه می  میر حامد حسین در جواب از این شبهه 

است    حضرت امیر نص  ةاین حدیث دربار  بعدیت متصله است نه منفصله. ثانیاً  ،»بعدیت«

پس خالفت شخص   ،نصی بر خالفت خلفای ثالثه وجود ندارد  ،سنتخود اهل   ةو به افاد

   (. 582/  12 )میرحامد حسین،  منصوص بر غیر منصوص اولویت دارد

 نتیجه
نتایج زیر به دست آمده   ، در حدیث والیتبا توجه به بررسی دقیق روش میرحامدحسین 

 است:

قرار داده و از هماره مورد توجه  های علمی خود مقام جدل را  در بحث  ،حامد حسینمیر .1

خود اثبات مدعا   ةیک از مذاهب به طریق چرا که اگر قرار باشد هر  ؛کنندآن تخطی نمی

افتاد.  ،نمایند نخواهد  اتفاق  علمی  گشایش  نیز  قیامت  برپایی  مس  تا  به  ئلهمین  را  ه 

 نمایند. اندیشمندان مذاهب دیگر نیز گوشزد می

روایت .2 صدور  اثبات  در  ایشان  اعتراف    ،روش  شهرت،  تواتر،  از  بررسی  به صحت حدیث 

 است. تمام راویان روایت در کتب معتبر و بررسی  اندیشمندان دیگر، وجود

از بررسی متون مختلف یک حدیث، مطالب گوناگونی استخراج    ،در روش میرحامد حسین .3

ورزی برخی از  تقویت سندی حدیث و تعصب از جمله تواتر معنایی و اجمالی،    :شودمی
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