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چکیده
یکی از روایاتی که در فقه و به ویژه در مبحث قضا و شھادات مورد استناد فقھاء شیعه قرار گرفتـه  

روایت یا داستان زره گمشده علی علیه السالم است. پیدا شدن زره در بازار کوفـه در حـالی کـه    است،
توسط فردی در معرض فروش قرار داده شده است و مراجعه آن حضرت به قاضی و اقامه دعـوا علیـه   

اد شده آن شخص و ارائه شاھد بینه در جلسه دادگاه، داستانی است که در طول تاریخ فراوان به آن استن
انـد. ایـن نوشـتار    است. بسیاری از فقھای عظام شیعه این روایت را مستند فقھی برخی احکام قرار داده

ضمن بررسی صحت و سقم این روایت و نقد آن از طریق سند و داللت، به عدم صحت و جعلی بودن 
سـت. ارائـه مسـتندات    ھای فقھی پرداخته اھای منفی آن در استنباطاین داستان دست یافته و به بازتاب

فقھی و تاثیرات منفی داستان در فقه نیز از دیگر مطالب مھم این مقاله است.

روایت زره گمشده، نقد روایی، مستند غیر معتبر فقھی، زره گمشده، امام علی علیـه  : ھاواژهکلید
السالم. 

.٠٢/١١/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٨/٠٥/٢١٣٩خ وصول:ی*. تار
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مقدمه 

رد و بعد از مدتی آن را ایم که علی علیه السالم زره خویش را گم کفراوان شنیده و خوانده
در بازار کوفه در دست مردی یھودی یا مسیحی یافت که آن را در معرض فروش گذاشته بـود،  
حضرت به آن مرد فرمود که این زره مال اوست آن مرد قبول نکرده و برای طرح دعوا به شریح 

و بینـه  شود. قاضـی ابتـدا از علـی علیـه السـالم بـرای ادعـای خـود شـاھد          قاضی مراجعه می
خواھد، اما چون حضرتش برای ادعای خویش شاھد و بینه ندارد، شـریح بـه نفـع آن مـرد     می

دھد. پس از خروج از دادگاه آن مرد غیر مسلمان از رفتار علی علیه رأی داده و زره را به او می
لیـه  کـه زره را بـه علـی ع   گردد و عالوه بر ایـن السالم و قاضی دادگاه اسالمی متأثر شده بر می

شود و ....گرداند خود نیز مسلمان میالسالم بر می
که شخصیت اصلی این داستان علی علیه السالم است. خواندن ایـن داسـتان   با توجه به این

نماید. سـؤاالتی از  ای که قبول چنین داستانی را مشکل میسؤاالتی در ذھن ایجاد کرده به گونه
شود امام معصوم را به دادگاه کشاند؟ کـالم و  آیا میآیا این داستان صحت دارد؟ :این دست که

شود از امام معصوم شاھد و بینه خواست؟ امر معصوم علیه السالم تا چه حد نافذ است؟ آیا می
پذیر است؟ استناد به روایت غیر معتبر چه جایگـاھی در فقـه دارد؟   آیا رد ادعای معصوم امکان

علمی در تقویت اعتقـادات مـا بسـیار مـوثر بـوده، و      یافتن پاسخی استاندارد، مستند، منطقی و
موجب استحکام نظام فقھی شیعه نیزخواھد شد. لذا به منظور یافتن پاسخ سؤاالت بـا مراجعـه   
به منابع مختلف و نیز استفاده از نرم افزار کتابخانه اھل بیت و شامله، موضوع، مـورد تحقیـق و   

پی خواھد آمد.بررسی قرار گرفت که توضیحات تفصیلی آن در 

ورود داستان به فقه شیعه
داستان زره گم شده علی علیه السالم، مستند فقھی برخی فقھـاي شـیعه اعـم از معاصـر و     
متقدم قرار گرفته است. این داستان در دو موضع از مبحث قضاء مورد بحث و استناد فقھا قرار 

گرقته است:
موضع اول: تسویه خصمین

یجلسھما بین یدیه وال یکون أحدھما أقرب إلیه من اآلخـر، روي  وأما موضع الجلوس فإنه«
أن رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله قضی أن یجلس الخصـمان بـین یـدي القاضـي. ھـذا کلـه إذا       
:استویا في الدین مسلمین أو مشرکین، فأما أن یکون أحدھما مسلما واآلخر مشرکا، قال بعضـھم 
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لما روي أن علیـا علیـه السـالم رأى درعـا مـع یھـودي       یرفع المسلم علی المشرك في المکان،

فعرفھا وقال ھذه درعي ضاعت مني یوم الجمل، فقال الیھودي درعي و مالي و في یدي، فترافعا 
إلی شریح و کان قاضي علي علیه السالم فلما دخال علیه قام شریح من موضـعه و جلـس علـی    

ي علیه السالم لوال أنه ذمي لجلست معه في موضعه و جلس شریح و الیھودي بین یدیه فقال عل
ال تسـاووھم فـي المجـالس. و ھـذا ھـو      :بین یدیك، غیر أني سمعت النبي علیه السـالم یقـول  

؛ شـھید ثـانی، الروضـة البھیـة،     ٧٥/ ٢؛ شھید اول، الدروس، ٨/١٤٩(طوسی، المبسوط، » األولی.
سـی اول،  ؛ مجل٣٥٣عباسـی،  ؛ شیخ بھـایی، جـامع   ٤٢٨/ ١٣؛ شھید ثانی، مسالک االفھام، ٣/٧٣

؛ آل عصفور، الشیخ حسین، ٦٨١/ ٢محقق السبزواری، کفایة االحکام، ؛ ١٣/٤٢٨روضة المتقین، 
/ ١٥طباطبایی، سـید علـی، ریـاض المسـائل،     ؛ ٥٥/ ١٤ي شرح مفاتیح الشرائع، األنوار اللوامع ف

)١٤٣/ ٤٠؛ نجفی، جواھر الکالم، ٥٧
ادگاهاھل صیانات و مروات در د:موضع دوم

إذا استعدى رجل عند الحاکم علی رجل لم یخل المستعدى علیه من أحـد أمـرین، إمـا أن    «
یکون حاضرا أو غایبا، فإن کان حاضرا اعتدى علیه وأحضره، سـواء علـم بینھمـا معاملـة أو لـم      
یعلم، و ھو األقوى عندنا. و لیس في ذلك ابتذال ألھـل الصـیانات و المـروات فـإن علیـا علیـه       

/ ٢؛ ابـن البـراج، المھـذب،    ١٥٤/ ٨(طوسـی، المبسـوط،   » حضر مع یھودي عند شریحالسالم 
؛ فاضل مقـداد، التنقـیح   ٤١١/ ٨؛ عالمه حلی، مختلف الشیعه، ١٧٧/ ٢؛ ابن إدریس الحلی، ٥٨٣

)٨٠/ ١٠؛ فاضل ھندی، کشف اللثام، ٤/٢٤٧الرائع لمختصر الشرائع، 
فقه به وضوح قابل مشاھده است، امـا جایگـاه   که مالحظه شد ورود و تاثیر داستان در چنان

دارد، چرا که بیان دقـائق و ظرائـف بـرای    رفیع فقھاي شیعه ما را از ادامه ھرگونه مطلبی باز می
اھل دقت و نظر، لطفي ندارد.

خذ شناسی داستانأم
جستجویی جامع، پیرامون مأخذشناسی داستان به عمل آمد و بـا صـرف زمـان نسـبتا زیـاد      

دسته ٤توان این منابع را به منبع به دست آمد، که به طور کلی می١٠٠ن داستان حدود برای ای
عمده؛ تاریخی، روایی، فقھی و اصولی تقسیم نمود. البته ناگفته نماند که چـون ایـن داسـتان از    
شھرت قابل توجھی برخوردار است، در منابع دست چندم زیادی از قبیل کتب داستانی، ادبیات 

اخالقی، سیره، جراید و .... نیز ذکر شده است که بـه سـبب اطالـه مطلـب از ذکـر آن      کودکان، 
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شود.  خودداری می

١٠پس از بررسی کامل و دقیق تمامی مآخذ این داستان، مشخص شد که، ایـن داسـتان در   
مأخذ اصلی ذیل نقل شده است.

ف
تاریخ فوتمؤلفمأخذردی

مذھبق)(

شیعه٢٨٣لثقفیابراھیم بن محمد االغارات١
زیدی٢٩٨االمام یحیی بن الحسیناالحکام٢
شافعی٣٠٦محمدبن خلف بن حیان(وکیع)اخبار القضاة٣

ــری   نزھة االبصار٤ ــدی الطبـ ــن مھـ ــی بـ علـ
المامطیری

زیدی یا شافعی٣٦٠

شافعی٣٦٥عبد اهللا بن عدی الجرجانیالکامل٥

الفصول فـی  ٦
االصول

حنفی٣٧٠لجصاصاحمد بن علی الرازی ا

٧
تیســــــــیر 

المطالب
زیدی٤٢٧یحیی بن الحسین(سید ابوطالب)

سنی٤٣٠حافظ ابونعیم االصفھانیحلیة االولیاء٨

ــنن ال٩ ســـــ
الکبری

سنی٤٥٨البیھقی

تاریخ مدینـة  ١٠
دمشق

شافع٥٧١ابن عساکر

متن کامل مآخذ 
ت مورد تحلیل و بررسـی قـرار گیـرد    که سند و متن کلیه مآخذ بایستی با دقبا توجه به این

لذا ذکر متن کامل ھمه مآخذ ضروری است.
مأخذ اول

-علیـه السـالم   -وجد علـي  :حدثنا عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، قال«...
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:درعا له عند نصراني فجاء به إلی شریح یخاصمه إلیه، فلما نظر إلیه شریح ذھـب یتنحـی فقـال   

یا شریح أما لو کان خصمي مسلما ما جلست إال معـه ولکنـه   :جنبه، و قالمکانك، و جلس إلی
إذا کنـتم وإیـاھم فـي طریـق فـألجؤوھم إلـی       :-صلی اهللا علیه وآله -نصراني و قال رسول اهللا 

إن ھذه :-علیه السالم -مضایقة و صغروا بھم کما صغر اهللا بھم في غیر أن تظلموا. ثم قال علي 
مـا الـدرع إال   :فقـال النصـراني  ؟ما یقول أمیر المـؤمنین :ھب، فقال للنصرانيدرعي لم أبع ولم أ

یـا أمیـر   :درعي، و ما أمیر المؤمنین عندي بکاذب، فالتفت شریح إلی علـي علیـه السـالم فقـال    
أما أنـا فأشـھد   :ال، فقضی بھا للنصراني، فمشی ھنیة  ثم أقبل فقال:قال-؟المؤمنین ھل من بینة

النبیین، أمیر المؤمنین یمشی بي إلی قاضیه. ! و قاضیه یقضي علیه. ! أشـھد أن ال  أن ھذه أحکام 
إله إال اهللا وحده ال شریك له، و أن محمدا عبده ورسوله، الدرع و اهللا درعك یـا أمیـر المـؤمنین    

أما إذا أسلمت فھي لك، :انبعث الجیش و أنت منطلق إلی صفین فخرت من بعیرك األورق فقال
الخـوارج فـي   -علیه السـالم  -وأخبرني من رآه یقاتل مع علي :فرس. قال الشعبيوحمله علی

)١/١٢٤(الغارات، » النھروان.
مأخذ دوم

و بلغنا عن أمیر المؤمنین علي علیه السالم أنه وجد درعا له عنـد نصـراني فأقبـل بـه إلـی      «
:مجلسـه فقـال لـه   شریح قاضیه علی المسلمین فخاصمه علیه قال فلما رآه شریح رحل لـه عـن   

مکانك فجلس إلی جنبه ....( بقیه داستان با اندکی تفاوت شبیه مأخذ قبـل اسـت) قـال فالتفـت     
یا أمیر المؤمنین ھل من بینة قال: فضحك علي وقال أصاب شریح مالي من :شریح إلی علي فقال

أنـا فأشـھد أن   فقام النصراني فمشي ھنیھة ثم رجع ثم قال أمـا :بینة فقضی بالدرع للنصراني، قال
ھذه أحکام األنبیاء، أمیر المؤمنین یمشي إلی قاضیه یقضي علیه أشھد أن ال إله إال اهللا وحـده ال  
شریك له و أن محمدا عبده ورسوله الدرع و اهللا درعك یا أمیر المؤمنین اتبعـت الجـیش وأنـت    

قاتـل مـع أمیـر    بقیه داستان با اندکی تفـاوت شـبیه مأخـذ قبـل اسـت) و     منطلق إلی صفین ....(
)٤٥٠-٤٤٩/ ٢(األحکام فی الحالل و الحرام، » المؤمنین یوم النھروان.

مأخذ سوم
لما رجع علی من قتال معاویة وجد درعا لـه افتقـده بیـد    :عن میسرة عن شریح قال«...:الف

درعی و في یدي فاختصـما إلـی   :درعی لم أبع ولم أھب فقال الیھودي:یھودي یبیعھا فقال علی
شـھادة  :نعم قنبر و الحسن ابني فقال شـریح :قال؟ھل لك بینة:حین ادعی:فقال له شریحشریح

سبحان اهللا رجل من أھل الجنة. :االبن ال تجوز لألب قال
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حدثني أبـي  :حدثني عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال» شھادة المولی لمن ھو عنده وال تجوز«

وجد علی عند ابن قفل التمیمي درع رجـل  :لشعبي قالأخبرنا مجالد عن ا:حدثنا ھشیم قال:قال
إني اشتریتھا من رجل بأربعة ألف درھم فاختصما إلی شـریح  :قتل یوم الجمل فأخذھا منه فقال

مـا  :الجمل فقال لآلخرأني أصبت عند ھذا درع رجل أصیب یوم:فلما جلسا بین یدیه قال علي
بینتك فجاء بعبد اهللا بن جعفر ومـولی  :قال لعلیابتعتھا من رجل أصیب یوم الجمل ف:قال؟تقول

اتبع بیعك بالثمن الذي دفعـت  :له فشھدا فکأن شریحا لم یجز شھادة المولی علی من عنده وقال
)١٩٤/ ٢(أخبار القضاة، » في أي کتاب هللا وجدت أن شھادة المولی ال تجوز.:إلیه وقال

ه السالم إلی قتال معاویة افتقد درعا لـه  لما توجه علي علی:عن میسرة عن شریح قال«... :ب
یا یھودي الدرع درعي لم أھب ولـم  :فلما رجع وجدھا في ید یھودي یبیعھا بسوق الکوفة فقال

فأتیاني فقعد علـی إلـی جنبـي    :درعي وفي یدي فقال بیني وبینك القاضي قال:أبع فقال الیھودي
معـه فـي المجلـس ولکنـي سـمعت      ا أن خصمي ذمي السـتویت  لول:والیھودي بین یدي وقال

رعی لم ھذه الدرع د:اصغروا بھم کما أصغر اهللا بھم ثم قال:رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم یقول
من یا أمیر المؤمنین ھل :درعي وفي یدي وقال شریح:قال؟: ما تقولأبع ولم أھب فقال للیھودي

ادة : یـا أمیـر المـؤمنین شـھ    ال شریحر یشھدان أن الدرع ردعي ق: نعم الحسن ابني وقنببینة؟ قال
ول اهللا ! رجل من أھل الجنة ال تجوز شھادته سمعت رسـ : سبحاناالبن لألب ال تجوز فقال علی
: أمیـر  دي: الحسن والحسین سیدا شباب أھل أھل الجنة فقال الیھواهللا صلی اهللا علیه وسلم یقول

ا الدین علی الحق وأشھد أن ال إله المؤمنین قدمني إلی قاضیه و قاضیه یقضی علیه أشھد أن ھذ
إال اهللا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الدرع درعك یا أمیر المؤمنین سقطت معك لیال وتوجه مع 

: حـدثنا جعفـر بـن    ید بن أحمد أبو عثمان القارئ قالعلي یقاتل معه بالنھروان فقتل. حدثنیه سع
م عن األعمش عـن إبـراھیم عـن    : حدثنا حکیم بن حزاحمد بن إسحاق بن یوسف األزرق قالم

)٢/٢٠٠(ھمان، » شریح عن علي نحوه.
مأخذ چھارم 

: أن امیر المومنین علیه السالم لما خرج الی صفین افتقد درعا لـه  میسرة عن جده شریح«... 
فقـال الیھـودی   » یا یھودی الدرع درعی لم ابـع و لـم اھـب   : «ع یھودی یعرضھا لیبیعھا. فقال لهم

فمضـیا الـی شـریح.    » بینی و بینک حاکم المسلمین«ی، فقال له امیرالمؤمنین: الدرع لی و فی ید
: یدی شریح، فقـال لـه امیرالمـؤمنین   فجلس امیرالمؤمنین الی جانب شریح و جلس یھودی بین

: صغروا بھم لجلست معـه بـین یـدیک و لکنـی     یقوللوال انی سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه«
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: ان الـدرع لـی، لـم    اقول«شریح: ما تقول یا امیرالمؤمنین؟ فقال: فقال» ارتفعت الن خصمی ذمی

الـک  :: الدرع لی و فی یدی. فقال شـریح فقال؟شریح: فما تقول یا یھودی، فقال » ابع و لم اھب
: شـھادة  فقـال شـریح  ». ا قنبر و الحسین یشھدان لـی بـذلک  ، ھذنعم«:فقال؟بینه یا امیرالمؤمنین

امیرالمؤمنین، فقال نشدتک باهللا یا شریح اسمعت عمر بن الخطـاب و ھـو   االبن التجوز البیه یا
سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و ھو یقول: الحسن و الحسین سیدا شباب اھل الجنه، افال :یقول

: ھـذا امیـر   سمع یھـودی مراجعتھمـا فـی ذلـک، قـال     فلما ». ؟تجوز شھادة رجل من اھل الجنة
مین و حاکمھم، و الحاکم حکم علیه، و انا اشھد ان الاله اال اهللا و المؤمنین جاء الی قاضی المسل

أن محمدا عبده و رسوله، و ان الدرع درعک حملتھا علی جمل اورق و ھی معک یـوم صـفین،   
فسقطت منک و اخذتھا و رد علیه درعه و حضر ذلک الرجل بعد ما اسـلم مـع امیـر المـؤمنین     

)٣٣٠نزھة االبصار و محاسن االبرار، (»ه.وقعة النھروان فقاتل حتی قتل بین یدی
مأخذ پنجم 

عن إبراھیم التیمي عن أبیه قال اعترف علي درعـا لـه مـع یھـودي فارتفعـا إلـی شـریح        «... 
فاستشھد علي شریحا أسمعت عمر یقول سـمعت النبـي صـلی اهللا علیـه وسـلم یقـول الحسـن        

)٢٢٠/ ٢(الکامل، » والحسین سیدا شباب أھل الجنة قال نعم في قصة ذکرھا.
م مأخذ شش

واختصم علي إلی شریح مع یھودي في قصة الدرع، فقضی علیه شریح للیھـودي. فقبـل   «... 
قضاءه، و أجازه علی نفسه، مع خالفه إیاه فیه. فأسلم الیھودي، و قـال ھـذا دیـن حـق تجیـزون      

)٣٠٩/ ٤(الفصول فی علم االصول، » أحکام قضاتکم علیکم.
مأخذ ھفتم 

دَّثَنَا عَمْرٌو بن شَمِر، عَنْ جَابِرٍ.عَنِ الشَّعْبِي، قَالَ: وَجَدَ عَلِيٌّ بن أبي طَالِبٍ علیـه السـالم   حَ«... 
ـ    ی جَلَـسَ إلَ ی دِرْعاً لَهُ عِنْدَ نَصْرَانِي فَأَقْبَلَ بِهِ إلَی شُرَیِحٍ یُحَاکِمُهُ، قَالَ: فَجَاءَ عَلِيٌّ علیه السالم حَتـَّ

لَ: ِیهْ یَا شُرَیْحُ، لَو کَانَ خَصْمِي.. ....( بقیه داستان با اندکی تفـاوت شـبیه مأخـذ    جَنْبِ شُرَیْحٍ فَقَا
مُ دوم است) قَضَی بِھَا لِلنَّصْرَانِي. قَالَ: فَمَشَی خُطیً، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْـھَدُ أَنَّ ھَـذِهِ أَحْکَـا   

ي إلَی قَاضِیهِ وَقَاضِـیه یَقْضِـي عَلَیْـه، أَشْـھَدُ أَنْ الَ إلَـهَ إالَّ اهللا وَحْـدَهُ الَ       األَنْبِیَاءِ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ یَمْشِ
شَ وَأَنْـتَ  شَرْیِكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ الدِّرْعُ وَاللَّهِ دِرْعُكَ یَا أَمِیرَالْمُـؤْمِنِینَ تَبِعْـتُ الْجَـیْ   

جَرَرْتُھَا مِنْ بَعِیرِكَ األَوْرَقِ.فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السالم: أمَّا إذَا أَسْلَمْتَ فَنَھَبُھَـا لَـكَ.   مُنْطَلِقٌ إلَی صِفِّینَ فَ
تیسـیر  » (وَحَمَلَهُ عَلَی فَرَسٍ. قَالَ الشَّعْبِي: فَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآه یِقَاتِلُ مَعَ عَلِيٍّ علیـه السـالم ْخَـوَارِجَ.   
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)٩٤المطالب، 

مأخذ ھشتم 
.. عن ابراھیم بن یزید التیمي عن أبیه قال وجد علي بن أبي طالب درعـا لـه عنـد یھـودي     «.

التقطھا فعرفھا فقال درعي سقطت عن جمل لي أورق فقال الیھودي درعي وفي یدي ثم قـال لـه   
الیھودي بیني وبینك قاضي المسلمین فأتوا شریحا فلما رأى علیا قد أقبل تحـرف عـن موضـعه    

قال علي لو کان خصمي من ا لمسلمین لساویته في المجلس ولکني سمعت وجلس علی فیه ثم
رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم یقول ال تساووھم في المجلس والجؤوھم الی أضیق الطرق فـإن  
سبوکم فاضربوھم وان ضربوکم فاقتلوھم ثم قال شریح ما تشـاء یـا أمیـر المـؤمنین قـال درعـي       

ھذا الیھودي فقال شریح ما تقول یا یھوودي قال درعي وفي سقطت عن جمل لي أورق والتقطھا
یدي فقال شریح صدقت واهللا یا أمیر المؤمنین أنھا لدرعك ولکن ال بد من شاھدین فدعی قنبرا 
مواله والحسن بن علي وشھدا أنھا لدرعه فقال شریح أما شھادة موالك فقد أجزناھا وأمـا شـھادة   

تك أمك أما سمعت عمر بن الخطـاب یقـول قـال رسـول اهللا     ابنك لك فال نجیزھا فقال علي ثکل
صلی اهللا علیه و سلم الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة قـال اللھـم نعـم قـال أفـال تجیـز       
شھادة سید شباب أھل الجنة واهللا ألوجھنك الی بانقیا تقضی بـین أھلھـا أربعـین یومـا ثـم قـال       

ین جاء معي الي قاضـي المسـلمین فقضـی علیـه و     للیھودي خذ الدرع فقال الیھودي أمیر المؤمن
رضي صدقت و اهللا یا أمیر المؤمنین أنھا لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتھا أشھد أن ال إلـه  
إال اهللا و أن محمدا رسول اهللا فوھبھا له علی و أجازه بتسعمائة و قتل معـه یـوم صـفین السـیاق     

الدرع لك و ھذا الفرس لك و فرض له فـي  لمحمد بن عون و قال عبداهللا بن سلیمان فقال علي
...»تسعمائة ثم لم یزل معه حتی قتل یوم صفین 

حدثناه ... عن شریح قال لما توجه علي الی حرب معاویـة افتقـد درعـا لـه فلمـا انقضـت       «
الحرب و رجع الی الکوفة أصاب الدرع في ید یھودي یبیعھا في السوق فقال له علي یا یھـودي  

لم أبع و لم أھب فقال الیھودي درعي و في یدي فقال علي نصیر الی القاضـي  ھذه الدرع درعي
فتقدما الی شریح فجلس علی الی جنب شریح و جلس یھودي بـین یدیـه فقـال علـي لـوال أن      
خصمي ذمي الستویت معه في المجلس سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم یقـول صـغروا   

یا أمیر المؤمنین فقـال نعـم ان ھـذه الـدرع التـي فـي یـد        بھم کما صغر اهللا بھم فقال شریح قل 
الیھودي درعي لم أبع ولم أھب فقال شریح ما تقول یا یھودي فقال درعي وفي یدي فقال شریح 
یا أمیر المؤمنین بینة قال نعم قنبر والحسن یشھدان أن الدرع درعي قـال شـھادة االبـن ال تجـوز     
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ھادته سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیـه و سـلم یقـول    لألب فقال رجل من أھل الجنة ال تجوز ش

الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة فقال الیھودي أمیرالمؤمنین قدمني الی قاضیه و قاضـیه  
قضی علیه أشھد أن ھذا للحق أشھد أن ال إله إال اهللا و أن محمدا رسول اهللا و أن الدرع درعـك  

الی صفین فوقعت منك لیال فأخذتھا وخرج یقاتل کنت راکبا علی جملك األورق و أنت متوجه 
)٢٥٦، شماره١٣٩/ ٤مع علي الشراة بالنھروان فقتل (کتاب حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء، 

مأخذ نھم 
عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي قال خرج علي بن أبي طالـب رضـي اهللا عنـه إلـی     «... 

لي رضي اهللا عنه الدرع فقـال ھـذه درعـی بینـي     السوق فإذا ھو بنصراني یبیع درعا قال فعرف ع
وبینك قاضی المسلمین قال و کان قاضی المسلمین شریح کان علي رضي اهللا عنه استقضاه قـال  
فلما رأى شریح أمیر المؤمنین قام من مجلس القضاء واجلس علیا رضي اهللا عنه فـي مجلسـه و   

عنه أما یا شریح لو کـان خصـمي   جلس شریح قدامه إلی جنب النصراني فقال له علي رضي اهللا
مسلما لقعدت معه مجلس الخصم ولکنـي سـمعت رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم یقـول ال        
تصافحوھم وال تبدؤھم بالسالم وال تعودوا مرضاھم وال تصـلوا علـیھم والجـوھم إلـی مضـایق      

أمیر المـؤمنین  الطریق و صغروھم کما صغرھم اهللا اقض بیني وبینه یا شریح فقال شریح تقول یا
قال فقال علي رضي اهللا عنه ھذه درعی ذھبت منی منذ زمان قال فقال شریح ما تقول یا نصـراني  
قال فقال النصراني ما اکذب أمیر المؤمنین الدرع ھي درعی قال فقال شریح ما أرى ان تخرج من 

نـا اشـھد أن ھـذه    یده فھل من بینة فقال علي رضي اهللا عنه صدق شریح قال فقال النصراني اما ا
احکام األنبیاء أمیر المؤمنین یجئ إلی قاضیه وقاضیه یقضـی علیـه ھـي واهللا یـا أمیـر المـؤمنین       
درعك أبتعتك من الجیش وقد زالت عن جملك األورق فأخذتھا فـانی اشـھد أن ال إلـه إال اهللا    

علـی فـرس   وأن محمدا رسول اهللا قال فقال علي رضي اهللا عنه اما إذا أسلمت فھي لك وحملـه  
عتیق قال فقال الشعبي لقد رأیته یقاتل المشرکین ھذا لفظ حدیث أبـي زکریـا وفـي روایـة ابـن      
عبدان قال یا شریح لوال أن خصمي نصراني لجثیت بین یدیك وقال في آخره قال فوھبھـا علـي   
رضي اهللا عنه له وفرض له الفین وأصیب معه یوم صفین والباقي بمعناه (و روى) من وجه آخـر  

)١٣٦/ ١٠(سنن الکبری،» یضا ضعیف عن األعمش عن إبراھیم التیمي.أ
مأخذ دھم 

عن الشعبي قال خرج علي بن أبي طالب إلی السوق فإذا ھو بنصراني یبیـع درعـا   «... :الف
قال فعرف علي الدرع فقال ھذه درعي بیني وبینك قاضي المسلمین قال وکان قاضـي المسـلمین   
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فلما رأى شریح أمیر المؤمنین قام من مجلس القضاء وأجلس علیـا  شریح کان علي استقضاه قال

في مجلسه وجلس شریح قدامه إلی جنب النصراني فقال علي أمـا یـا شـریح لـو کـان خصـمي       
مسلما لقعدت معه مجلس الخصم ولکني سمعت رسـول اهللا (صـلی اهللا علیـه وسـلم) یقـول ال      

اھم وال تصلوا علیھم وألجئوھم إلی مضـایق  تصافحوھم و ال تبدءوھم بالسالم و ال تعودوا مرض
الطرق و صغروھم کما صغرھم اهللا اقض بیني و بینه یا شریح قال فقال شریح مـا تقـول یـا أمیـر     
المؤمنین قال فقال علي درعي ذھبت مني منذ زمان قال فقال شریح مـا تقـول یـا نصـراني فقـال      

ال شریح ما أرى أن تخرج من یده فھل النصراني ما أکذب أمیر المؤمنین الدرع ھي درعي قال فق
من بینة فقال علي صدق شریح قال فقال النصراني أمـا أنـا أشـھد أن ھـذه أحکـام األنبیـاء أمیـر        
المؤمنین یجئ إلی و قاضیه یقضي علیه ھي و اهللا یا أمیر المؤمنین درعك اتبعتك من الجـیش و  

ال اهللا و أن محمـدا رسـول اهللا قـال    قد زالت علی جملك األورق فأخذتھا فإني أشھد أن ال إله إ
فقال علي أما إذا أسلمت فھي لك و حمله علی فرس عتیق قال فقال الشـعبي لقـد رأیتـه یقاتـل     
المشرکین. ھذا لفظ حدیث أبي زکریا و في روایة ابن عبـدان قـال یـا شـریح لـوال أن خصـمي       

ألفـین و أصـیب معـه    نصراني لجثیت بین یدیك و قال في آخره قال فوھبھا له علي و فرض له
)٢٣/٢٣(تاریخ مدینة دمشق، » یوم صفین و الباقي بمعناه

عمرو بن شمرعن جابر عن الشعبي قال وجد علي بن أبي طالب درعه عنـد رجـل   «... :ب
نصراني فأقبل به إلی شریح یخاصمه قال فجاء علي حتی جلس إلی جنب شریح فقال له علي یا 

ت إال معه ولکنه نصراني وقـد قـال رسـول اهللا (صـلی اهللا     شریح لو کان خصمي مسلما ما جلس
علیه وسلم) إذا کنتم و إیاھم في طریق فاضطروھم إلی مضـایقه و صـغروا بھـم کمـا صـغر اهللا      
تعالی بھم من غیر أن تطغوا ثم قال علي ھذا الدرع درعي لم أبع ولم أھب فقال شریح للنصراني 

لنصراني مـا الـدرع إال درعـي مـا أمیـر المـؤمنین عنـدي        ما تقول فیما یقول أمیر المؤمنین فقال ا
بکاذب فالتفت شریح إلی علي فقال یا أمیر المؤمنین ھل من بینة قال فضحك علي و قال أصاب 
شریح ما لي بینة  فقضی بھا للنصراني قال فمشی خطا ثم رجع فقال أما أنا فأشھد أن ھذه أحکام 

و قاضیه یقضي علیه أشـھد أن ال إلـه إال اهللا وأشـھد أن    األنبیاء أمیر المؤمنین قدمني إلی قاضیه
محمدا عبده و رسوله الدرع و اهللا درعك یا أمیر المؤمنین أتبعـث الجـیش و أنـت منطلـق إلـی      
صفین فخرجت من بعیرك األورق فقال أما إذا أسلمت فھي لك وحمله علی فرس فقال الشـعبي  

)٤٨٦/ ٤٢(تاریخ مدینة دمشق، » ھروان.فأخبرني من رآه یقاتل الخوارج مع علي یوم الن
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بررسی اعتبار مآخذ 

بررسی سند مآخذ:الف
:قبل از ورود به بحث، در بررسی مآخذ توجه به دو نکته ضروری است

به جز کتاب الغارات بقیه منابع جزء منابع اھل سنت و زیدیه ھستند.-١
نیـز داسـتان را از راویـان    الغارات تنھا منبع شیعی امامی این داستان است که البتـه او  -٢

کند.غیر امامی و غیر معتبر ذکر می
٦و ٢خذ آم

باشند؛باشند و قابل استناد نمیمأخذ دوم و ششم به دو جھت از حیث اعتبار ساقط می
فاقد سند ھستند..:اول
مؤلف مأخذ دوم (یحیی بن حسین) زیدی مذھب بوده و مؤلف مأخذ ششم نیز حنفی :دوم

ھا توثیقی نرسیده است.کدام قابل اعتماد و استناد نیستند. و در مورد آنا ھیچمذھب است. لذ
١٠و ٩و ٧و ١مآخذ 
اند.ھمگی داستان را از شعبی ذکر کرده١٠و ٩و ٧و ١مآخذ 

؟شعبی کیست
در نزد اھل سنت، شعبی افقه الناس و کثیر العلم و ابن عباس زمان خـود اسـت. ستایشـگر    

ھا دارد، بغض علی علیه السالم را نیـز در دل دارد  خلفای راشدین است و تمایل شدیدی به آن
چه بخواھد فضیلتی بـرای اھـل   به طوری که حتی از بیان فضائل حضرت ابا داشته و اگر چنان

ھـایی از پیـروان اھـل    گوییکه بدکند، ضمن اینلفای راشدین را نیز شریک میبیت نقل کند خ
خواند، اما جالب است که در منابع مھم اھـل سـنت وارد شـده    ھا را رافضی میبیت داشته و آن

؛ تـذکرة  ٣٢٥/ ٤که شعبی ھمکار و ھمدست آل مروان و حجـاج بـوده اسـت. (حلیـه االولیـاء      
)٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥١/ ١١دمشق، ؛ مختصر تاریخ٨٥/ ١الحفاظ، 

باشد:اما در نزد شیعه، شعبی مذموم می
سه نفر ھرگـز بـه علـی بـن ابـی طالـب ایمـان نیاوردنـد:         «:نویسدصاحب الغارات می-١

)٥٦٥/ ٢(الغارات، » مسروق، مرّة، شریح و شعبی چھارمین نفرشان بود.
اند و او را ابن عبـاس  علمای عامه او را به فقاھت و وثاقت ستوده«... :شیخ عباس قمی-٢

)١٦٣(ھدیة االحباب، ». اند و لکن نزد ما مذموم و مطعون است...زمان خود گفته
أقول ... و ھو الخبیث الفاجرالکـذاب المعلـن بعـداوة ألمیـر المـؤمنین      «:خوئییت اهللاآ-٣
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حـارث  (علیه السالم) ، وقد ذکرنا شطرا من مخازیه في تفسیرنا (البیان) عند التعرض لترجمـة ال 

)١٠/٢١٠(معجم رجال الحدیث، » األعور.
رود با این تفصیل، در عدم اعتبار روایات شعبی شکی وجود داشته باشد.گمان نمی

٤و ٣مآخذ 
. اندنیز داستان را از قول شریح قاضی نقل کرده٤و ٣مآخذ 

مـورد  یک از کتب رجالی شیعه توثیقی از شریح نرسیده و بلکـه در فرھنـگ شـیعه   در ھیچ
طعن و لعن ھم واقع شده است ؛

ثالثـة ال  :شریح القاضي ملعون، روى أبو نعیم عن عمر بن ثابت عن أبـي إسـحاق قـال   «-١
» یؤمنون علی علي بن أبي طالب علیه السالم مسروق و مرة و شریح، و روى أن الشبعي رابعھم

)٧٤٦٦، ٢/٨٩(طرائف المقال 
ریح نداده است و فقـط معروفیـت او   صاحب معجم رجال الحدیث توضیحی در باره ش-٢

را متذکر شده است.  
اش مطلب را آورده، اگر چه سخن ایشان مالک نیست اما جالب اما دھخدا در لغت نامه-٣
در باب شریح بین علمای شیعه و سنی اخـتالف اسـت. و بعضـی بزرگـان شـیعه او را      « :است

نامند یا بدو تشبیه » شریح«توی دھد ای را که بر خالف حق فدارند... در تداول قاضیمذموم می
شـریح بـه امـر    :که گوینـد کنند. این امر بر اثر خبری است که متداول است رایج شده و آن این

عبد اهللا بن زیاد فتوی داد که چون حسین بن علی (ع) بر خلیفه وقت خروج کرده اسـت، دفـع   
(لغت نامـه دھخـدا، حـرف    ». او بر مسلمانان واجب است، ولی در کتب معتبره این خبر نیامده

ش)
شریح اولین بار توسط عمر به قضاوت منصوب شد. تا زمان حجاج در این سمت باقی -٤

کرد. امیر المؤمنین را قبول نداشت و به ایشان ایمان نیاورد بود و از این بابت حقوق دریافت می
و بارھا مورد توبیخ دانستھایش را نافذ نمیو امیرالمؤمنین ھم به او اعتماد نداشت و قضاوت

آن حضرت واقع شد و حتـی حضـرت او تبعیـد کردنـد و در حکومـت امیـر المـؤمنین بـا آن         
ھای حضرت در خصوص حذف نماز تراویح اعتراض نمود و فریاد وا عمراه سر داد و قضاوت

؛ تنقیح ٥/٦٧ھایی داشته است. ستایشگر خلفاي ثالثه بود. (قاموس الرجال، نادرست و مخالفت
).٣٤/٤٠٤مقال، ال

باشـند، سلسـله سـند    که مآخذ مربوطه غیـر امـامی مـی   طبق جدول مآخذ، عالوه بر این-٥
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روایت نیز ھمگی فرزندان و نوادگان خود شریح ھستند که از جد غیر معتبر خود نقـل روایـت   

اند.کرده
اعتبار ندارند.٤و ٣راویان و سلسله سند مأخذ :نتیجه

٨و ٥مآخذ 
در کتب رجالی شیعه مجھول است. عمر بن الخطـاب و شـریح ھـم مـردود     ابراھیم التیمی

بوده و غیر قابل اعتماد ھستند.
نیز نامعتبر است.٨و ٥لذا سند مآخذ 

نتیجه بحث 
یک از مآخذ فوق قابل اعتماد نیست زیرا:ھیچ

در کتب روایی معتبره شیعه این روایت ذکر نشده است  -١
و برخی ھم بدون سند استاعتبار تمام اسناد ضعیف، بی-٢
عالوه بر دالیل فوق به جز ماخذ اول بقیه مآخذ یا زیدی مذھب ھسـتند کـه تـوثیقی    -٣

ھا نرسیده، و یا اھل سنت ھستند که این نکته نیـز بـر ضـعف اعتبـار داسـتان فـوق       در مورد آن
افزاید.  می

وجود روایت معارض:ب
است که از نظر محتـوا بـا داسـتان زره    در کتب اربعه شیعه روایت بسیار معتبری وارد شده 

:گم شده تعارض و منافات کامل دارد
روزی حکم بن عیینه و سلمة بن کھیل بـر امـام بـاقر    :گوید...عبد الرحمن بن حجاج می« 

:علیه السالم وارد شدند و از [قضاوت با] یک شاھد و یک سوگند سـؤال کردنـد. امـام فرمـود    
و سلم با آن [ یک شاھد و یک سوگند] قضـاوت کـرد و علـی    رسول خدا صلی اهللا علیه و آله 

این خـالف قـرآن   :علیه السالم در نزد شما در کوفه نیز با آن قضاوت کرد. حکم و سلمه گفتند
از کجا پیدا کردید که خالف قرآن اسـت؟ گفتنـد: خداونـد تبـارک و تعـالی      :است. امام فرمود

» و أشـھدوا ذوي عـدل مـنکم   «ھا فرمود آیـا  به آنامام» . و أشھدوا ذوي عدل منکم«فرماید: می
یعنی یک شاھد و سوگند را قبول نکنید؟ سپس فرمود: علی علیه السالم در مسجد کوفه نشسته 
بود که عبد اهللا من قفل التمیمی بر آن حضرت گذشت در حالی که زره طلحه ھمـراھش بـود.   

(جنگ جمل) قبل از تقسیم غنائم بـه  این زره طلحه است که در بصره :علی علیه السالم فرمود
ای را کـه  بین مـن و بـین خـودت قاضـی    :سرقت رفته است. عبد اهللا بن قفل به حضرت گفت
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برای مسلمانان قبول داری قرار بده. پس بین او و حضرت، شریح بـه عنـوان قاضـی قـرار داده     

بـل از تقسـیم   شد. علی علیه السالم فرمود: این زره طلحه است که در بصره ( جنـگ جمـل) ق  
گویی بیّنه بیاور. حضرت، امام حسن علیـه  چه میغنائم به سرقت رفته است. شریح گفت بر آن

السالم را آورد و شھادت داد که: این زره طلحه است که در بصره (جنگ جمل) قبل از تقسـیم  
غنائم به سرقت رفته است. شریح گفت این یک شـاھد اسـت و مـن بـا یـک شـاھد قضـاوت        

که شاھد دیگری با او باشد. حضرت قنبر را خواستند و قنبر شـھادت داد کـه:   مگر اینکنم نمی
این زره طلحه است که در بصره (جنگ جمل) قبل از تقسیم غنائم به سرقت رفته است. شریح 

کنم. علی علیه السالم غضـبناک شـده و   گفت این برده است و من با شھادت برده قضاوت نمی
و بگیرید. این شخص سه بار به جور قضاوت نمود. شریح حـالش خـراب   فرمودند: زره را از ا

که به من بگویی کجا سه بـار بـه جـور    کنم مگر اینشد و گفت: دیگر بین دو نفر قضاوت نمی
این زره طلحه است که در :وای بر تو زمانی که خبر دادم که:قضاوت کردم؟ حضرت فرمودند

گـویی بیّنـه   بر آنچـه مـی  :به سرقت رفته است، گفتیبصره ( جنگ جمل) قبل از تقسیم غنائم 
بیاور. در حالی که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم فرمود: ھرگاه غلولی یافتید بدون بیّنـه  

کسی این حدیث را نشنیده است. این بار اول. سپس حسـن را بـه عنـوان    :آن را بگیرید، گفتی
ن یک شاھد است و مـن بـا یـک شـاھد قضـاوت      ای:شاھد نزد تو آوردم و شھادت داد. گفتی

که شاھد دیگری با او باشد. در حالی که رسول خـدا صـلی اهللا علیـه و آلـه و     کنم مگر ایننمی
سلم با یک شاھد و سوگند قضاوت کرد، این بار دوم. سپس قنبر را نـزد تـو آوردم و شـھادت    

یم غنـائم بـه سـرقت رفتـه     این زره طلحه است که در بصره (جنگ جمل) قبل از تقسـ :داد که
کنم. در حالی که اگر برده عـادل  این برده است و من با شھادت برده قضاوت نمی:است. گفتی

باشد شھادتش اشکالی ندارد. سپس علی علیه السالم فرمود: وای بر تـو! امـام مسـلمانان امـین     
یحضـره الفقیـه،   ؛ مـن ال ٧/٣٨٥(کافی١»تر از این.است بر کارھای مردم حتی در کارھای عظیم

)٦/٢٧٤؛ التھذیب، ٣/٣٤؛ االستبصار، ٣/١٠٩

قضی بـه  :دخل الحکم بن عتیبة و سلمة بن کھیل علی أبي جعفر علیه السالم فسأاله عن شاھد و یمین فقال:علي بن إبراھیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال«١

" و أشھدوا ذوي عدل :إن اهللا تبارك وتعالی یقول:فقاال؟و أین وجدتموه خالف القرآن:ھذا خالف القرآن فقال:اهللا صلی اهللا علیه و آله و قضی به علي علیه السالم عندکم بالکوفة فقاالرسول 

إن علیا علیه السالم کان قاعدا في مسجد الکوفة فمـر بـه   :ثم قال؟أن ال تقبلوا شھادة واحد ویمینا" وأشھدوا ذوي عدل منکم " ھو :فقوله:) فقال لھما أبو جعفر علیه السالم٢منکم" (طالق: 

فجعـل  فاجعل بیني وبینك قاضیك الذي رضیته للمسـلمین، :ھذه درع طلحة اخذت غلوال یوم البصرة فقال له عبد اهللا بن قفل:عبد اهللا بن قفل التمیمي و معه درع طلحة فقال علي علیه السالم

یوم البصرة ھذه درع طلحة اخذت غلوال یوم البصرة فقال له شریح ھات علی ما تقول بینة، فأتاه بالحسن علیه السالم فشھد أنھا درع طلحة أخذت غلوال :بینه وبینه شریحا فقال علي علیه السالم

:شریح ھذا مملوك و ال أقضي بشھادة مملوك، قـال :شھد أنھا درع طلحة اخذت غلوال یوم البصرة، فقالھذا شاھد واحد فال أقضي بشھادة شاھد حتی یکون معه آخر فدعی قنبرا ف:فقال شریح

ویلـك أو  :فقـال لـه  ؟ال أقضي بین اثنین حتی تخبرني من أین قضیت بجـور ثـالث مـرات   :فتحول شریح، ثم قال:خذوھا فإن ھذا قضی بجور ثالث مرات قال:فغضب علي علیه السالم فقال

رجل لم یسـمع  :حیثما وجد غلول اخذ بغیر بینة، فقلت:ھات علی ما تقول بینة و قد قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله:ني لما أخبرتك أنھا درع طلحة اخذت غلوال یوم البصرة فقلتویحك إ
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نتیجه

کند. روایت فوق از حیث محتوا با داستان قبلی کامالً معارض بوده و آن را باطل می
تحلیل محتوایی داستان :ج

با کمی دقت در داستان زره گم شده علـی علیـه السـالم اشـکاالت اعتقـادی ذیـل آشـکار        
شود؛می

ویلـك أو ویحـك إمـام المسـلمین یـؤمن مـن       «از آخر روایت زره طلحـه  بر اساس فر-١
به محکمه کشاندن و طلب بینه از امام معصـوم شـاید بـرای    » أمورھم علی ما ھو أعظم من ھذا

شناسد اشکالی نداشته باشد، اما برای کسی مثل شریح که کسانی که معصوم علیه السالم را نمی
لکه مخالف صریح قرآن و دستورات رسـول اکـرم اسـت.    شناسند جایز نیست و بمعصوم را می

خطاست.  -کسی که تنھا مصداق آیه تطھیر است -طلب بینه از معصوم 
به سـند صـحیح از امـام صـادق علیـه السـالم در       تفسیر قمیبه نقل از فدکدر کتاب -٢

کیـت  خصوص شاھد و بینه خواستن ابوبکر و عمر از فاطمه زھرا سالم اهللا علیھـا در مـورد مل  
:فدک چنین نقل شده

ابـوبکر  ؟خـوانی ابوبکر آیا قرآن ھم می:امیر المؤمنین علیه السالم خطاب به ابوبکر فرمود«
انما یریـد اهللا لیـذھب عـنکم    «به من بگو این آیه :آری. امیر المؤمنین علیه السالم فرمود:گفت

؟ره ما یا دربـاره غیـر مـا   دربا؟درباره چه کسی نازل شده» الرجس اھل البیت و یطھرکم تطھیرا
بی تردید درباره شما نازل شده است. امیر المؤمنین علیه السالم فرمود: ای ابوبکر، :ابوبکر گفت

:اگر دو نفرعلیه فاطمه سالم اهللا علیھا به فحشاء شھادت بدھند چه خواھی کرد؟ ابـوبکر گفـت  
کنم. امیرالمؤمنین علیـه السـالم   گونه که بر مسلمانان اقامه حد میکنم ھمانبر او حد جاری می

امیـر المـؤمنین علیـه السـالم     ؟چرا:اکنون تو در نزد خدا از کافران ھستی. ابوبکر گفت:فرمود
چون تو گواھی خدا بر طھارت فاطمه را مـردود شـمردی و شـھادت مـردم علیـه او را      :فرمود

(رضـازاده مقـدم،   » گونه که حکم خـدا و رسـولش را دربـاره او انکـار کـردی.     پذیرفتی، ھمان
).٦٠فدک،
چگونه قابل تصور است که شریح و ھمدستش شعبی در بـالد اسـالمی و در مدینـه و    -٣

کوفه باشند، ھم عصر امیر المؤمنین باشند، اما از دادخواھی علـی و فاطمـه علیھمـا السـالم در     

ر، و قد قضی رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله بشھادة واحد و یمین فھـذه ثنتـان ثـم    ھذا واحد و ال أقضي بشھادة واحد حتی یکون معه آخ:الحدیث فھذه واحدة، ثم أتیتك بالحسن فشھد فقلت

ویلك أو ویحك إمام المسلمین یؤمن :ھذا مملوك وال أقضي بشھادة مملوك، و ما بأس بشھادة المملوك إذا کان عدال، ثم قال:أتیتك بقنبر فشھد أنھا درع طلحة اخذت غلوال یوم البصرة فقلت

)٦/٢٧٤؛ التھذیب، ٣/٣٤؛ االستبصار، ٣/١٠٩؛ من ال یحضره الفقیه، ٧/٣٨٥(کافی» ی ما ھو أعظم من ھذامن أمورھم عل
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اشـند کـه   ھای فراوان پیامبر را در مورد آن حضرت نشنیده بجریان فدک مطلع نباشند و توصیه

(مھدی فقیه ایمانی، حـق بـا علـی    » علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیثما دار«:فرمود
گاه امیر المؤمنین و باب علم نبی را خیلی راحت به یک یھودی یا مسیحی بفروشی است) و آن

ضع بیایید و ببینید که علی چقدر عادل است. علی چقدر متوا:و بعد ھم در بوق و سرنا کنی که
است!
المقصر فی حقکـم  «انگیزاند و مشمول در روایت زره طلحه شریح غضب امام را بر می-٤

گردد.(زیارت جامعه کبیره) می» زاھق...من ابغضکم فقد ابغض اهللا
ھا ھمیشه بر اثر انسان؟به نظر شما آیا امکان دارد معصوم علیه السالم چیزی را گم کند-٥

کنند پس گم کردن چیزی نتیجه جھل و غفلت اسـت، و در  غفلت اشیاء و اموال خود را گم می
، » فعرف علي الـدرع «، » وجد علي بن أبي طالب درعه«، » إلتقطھا و عرفھا«این داستان عبارات 

گویای این است که باب مدینه علم بر اثر غفلـت و یـا   » إفتقد درعا له«، » ذھبت منی منذ زمان«
چنین چیزی در مورد معصوم قابل قبول نیست.  احتیاطی زره خود را گم کرده است. بی

درخواست مراجعه به قاضی در برخی متون از سوی علی علیه السالم مطرح شده (کـه  -٦
قاعده ھم باید ھمین گونه باشد) و حضرت آن مرد یھودی یا نصـرانی را پـیش قاضـی بـرده و     

شود کـه  زه متوجه میخواھد و ایشان تانماید. قاضی از حضرتش شاھد و بینه میطرح دعوا می
)  ١،٢،٧،٩،١٠دلیل و بینه ندارم. (مآخذ :گویدخندد و میادعایش بدون دلیل است، لذا می

کنـد؟  عجیب است خواندن این داستان چه تصویری از باب علم نبی برای مـا تـداعی مـی   
گیـر اسـت، بـا ادعـایی پـوچ در محضـر       ھایش عالمبزرگ مردی که صالبت و عدالت قضاوت

:گویـد گیرد و میاش میشود، و از ادعای جاھالنه خودش، حتی خودش خندهوار میقاضی خ
أصاب شریح ):فضحک علی و قالھا شریح ...! (گوییراست می

بنا به نقل قول حلیةاالولیاء، اگر درخواست مراجعه به قاضی توسط یھودی مطرح شـده  -٧
دی یـا مسـیحی بـه خـاطر عـدم      باشد، شریح و طرز قضاوتش زیر سؤال است. فرض کنیم یھو

شـناخت و بـه   معرفت و شناخت، امیر المؤمنین را به دادگاه بکشاند، شریح که حضـرت را مـی  
)، سـازندگان داسـتان   ١،٢،٨،١٠که در برخی متـون (مأخـذ  مقام الھی آن بزرگوار آگاه بود، چنان

میـر المـؤمنین   اند که شریح در مقابل حضرت از جایش بلنـد شـد، و یـا حتـی او را ا    ذکر کرده
که به خاطر چنین خطایی و عدم قبول قـول امـام در داسـتان درع    خطاب کرده است. ضمن این

طلحه مورد موآخذه آن حضرت قرار گرفت.



41عهیشیمشهور در مستندات فقهیتیبر روایدرنگ1393تان زمس
عبارت (ما أمیر المؤمنین عندي بکاذب) بسـیار جالـب طراحـی شـده اسـت. طراحـان       -٨

مؤمنین شما ھرچند که درغگو این امیر ال:ای این بوده است که بگویندھدفشان از چنین ساخته
کنـد؛ یـک بـار بعـد از     دانیم چرا ھر از چند گاھی ادعاھای بی اساس مطرح مینیست، اما نمی

رحلت پیامبرادعای خالفت کرد، یک بار ھم سر مسأله فدک، دلیل و بینه ھم نداشت، االن ھـم  
ندارد.باز آمده و ادعا کرده که این زره مال اوست در حالی که دلیل و بینه ھم

:کنیممطلب جالبی در مأخذ ھشتم وجود دارد. بخشی از متن سند را با ھم مرور می-٩
(شـریح  » فقال شریح صدقت واهللا یا أمیر المؤمنین أنھا لدرعك ولکن ال بد من شـاھدین... «

گویی به خدا قسم یا امیرالمؤمنین ولی ناچار باید دو شاھد باشد...)گفت راست می
وت این است که قاضی بر اساس علـم خـودش قضـاوت کنـد و حتـی      یکی از احکام قضا

؛ تحریر الوسـیله،  ٤٠/٨٨؛ جواھر الکالم، ٢٧/٢٧٤علمش بر ادعای شھود مقدم (وسائل الشیعه، 
). اگر شریح در منصب قضاست و نسبت به مورد قضا ھم علم دارد مگر نباید بـه علـم   ٢/٤٠٨

نی است که قاضـی نسـبت بـه مـورد دعـوا      خودش عمل کند؟ طلب شاھد و بینه مربوط به زما
کنـد کـه   خواھد. شریح خـودش تصـدیق مـی   جھل دارد و برای رفع جھلش، از طرفین بینه می

گوید: البد من بینة!گوید ولی باز میامیرالمؤمنین راست می
ھای زیاد و فاحش متون با یکدیگر محل تأمل است کـه چنـد مـورد آن ذکـر     تفاوت-١٠

شود:می
برخی متون یھودی و در برخی دیگر نصرانی ذکر شده است.فرد یابنده در

زمان گم شدن در برخی متون جنگ جمل و برخی متون جنگ صفین ذکر شده است.  
درخواست مراجعه به قاضی در برخی متـون از سـوی امیرالمـؤمنین و در برخـی متـون از      

سوی فرد مقابل مطرح شده است.
رخی متون شاھد ندارد.در برخی متون حضرت شاھد دارد و در ب

شھود امیر المؤمنین در برخی متون امام حسن علیـه السـالم اسـت، در برخـی متـون امـام       
حسین علیه السالم و در برخی متون قنبر و در برخی متون عبداهللا بن جعفـر بـه عنـوان شـھود     

اند. ذکر شده
ھا بسیار زیاد است و البته جای تأمل ھم دارد. متاسفانه تفاوت
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شھرت این داستان نامعتبرزرا

توان گفت:در پاسخ می؟اگر این داستان معتبر نیست چرا اینقدر مشھور است
اوالً ھر مشھوری معتبر نیست (و رب مشھور ال اصل له) و در جـای خـود بطـالن داسـتان     

ثابت شد.
قب ابن شھر توان به پاسخ رسید. مآخذ عبارتند از: مناثانیاً با کمی تامل در مآخذ داستان می

؛ ھمـان،  ٤١/٥٦؛ ھمـان،  ٩/٥٩٨؛ ھمـان،  ٢٤/١٥؛ ھمان، ٢٤/١٢؛ بحار االنوار، ١/٣٧٣آشوب، 
؛ االمام علی صوت العدالة االنسـانیة، الجـزء   ١/٣٤؛ داستان راستان، ١٠٤/٢٩٩؛ ھمان، ١٠٤/٢٩٠

؛ کتاب فرھنگ اسـالمی و تعلیمـات دینـی سـال     ٩٢األول علی و حقوق االنسان، جرج جرداق، 
.٧٠ل راھنمایی دھه او

ترین مآخذ ترین مآخذ قدیمی، و بقیه از معروفاز بین این مآخذ، مناقب و بحار از معروف
چه باعث شھرت این داسـتان شـده   کدام نیاز به معرفی ندارند، و آنعصر حاضر ھستند که ھیچ

بحـار  ، داسـتان راسـتان و مناقـب و   ھای معروف است، به ویژه کتاب درسیاست، ھمین مأخذ
ھا نیز برای این شھرت تأثیر غیـر قابـل انکـاری داشـته     االنوار. البته نقل محافل و منابر و رسانه

است.

گیرینتیجه
این داستان اگرچه مشھور است و در کتب بسیار زیادی ذکر شده اسـت ولـی از حیـث    -١

توان عتقادی نمیتر از حیث اسند و دیدگاه رجالی، روایی، داللی و دیدگاه عقلی، و از ھمه مھم
برای آن دلیل معتبری یافت.

امکان شکایت از امام معصوم در صورت عدم شناخت جایگـاه امامـت توسـط مـدعی     -٢
گونه که در قضیه درع طلحه، حضرت بنا به در خواست عبد اهللا بن قفـل  پذیراست، ھمانامکان

به قاضی مراجعه نمودند.
، طلب شاھد و بینه از معصوم جایز فدکبه استناد صحیحه علی بن ابراھیم در ماجرای -٣

نیست و موجب انکار مقام عصمت و کفر طالب بیّنه است.
امـام  «امام معصوم در تمام امور مردم اولی به تصرف است و به فرموده امیـر المـؤمنین   -٤

باشد که البتـه ایـن فرمـایش ھمـان     می» المسلمین یؤتمن من امورھم علی ما ھو أعظم من ھذا
رسول خداست.» من کنت مواله، فھذا علی مواله«عبارة اخری 
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استناد به روایات باطل در فقه شیعه ھیچ جایگاھی نداشته و بین فقھا در این باره ھـیچ  -٥

اختالفی نیست.
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ق.١٤١٣، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، الطبعة االولی، مسالك األفھام_________________،
(فارسـي)، علـی المحالتـی الحـایرى، طھـران، مؤسسـة       جامع عباسـیشیخ البھائي، محمد بن حسین، 

تا.انتشارات فراھاني، بی
،الطبعـة األولـی  ،قم، مؤسسة النشر اإلسـالمي ریاض المسائل،علی، طباطبائي کربالیی، علي بن محمد

.  ق١٤١٢
، محمد باقر محمودی، قم، مرکز جھانی نزھة االبصار و محاسن اآلثارطبری مامطیری، علی بن مھدی، 

.١٣٨٨تقریب مذاھب اسالمی، الطبعة االولی، 
، الشیخ محمد اآلخوندي، طھران، ، السید حسن الموسوي الخراساناالستبصارطوسي، محمد بن حسن،

.١٣٦٣دار الکتب اإلسالمیة، الطبعة الرابعة،
السید محمـد تقـي الکشـفي، المکتبـة المرتضـویة      المبسوط فی فقه االمامیه،______________،

.١٣٨٧إلحیاء آثار الجعفریة،
اإلسـالمي،  ، قم، مؤسسة النشـر کشف المراد فی شرح تجرید االعتقادعالمه الحلي، حسن بن یوسف،

ق.١٤١٩الطبعة الثامنة، 
ق.١٤١٣، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة الثانیة، مختلف الشیعة__________________،
کمري، ، السید عبد اللطیف الحسیني الکوهالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعفاضل مقداد، مقداد بن عبداهللا، 

ق.١٤٠٤قم، مکتبة آیة اهللا العظمی المرعشي النجفي،
(ط.ج)، قـم، مؤسسـة النشـر اإلسـالمي، الطبعـة االولـی،       کشف اللثـامفاضل ھندي، محمد بن حسن، 

ق.١٤١٦
.١٣٦٩قم، چاپخانه اسماعیلیان، چاپ دوم، حق با علی است،فقیه ایمانی، مھدی، 

.١٣٨٤، به نشر، چاپ پنجم، مفاتیح الجنان ( فارسي)قمي، عباس، 
، السید طیب الموسوي الجزائري، قم، مؤسسة دار الکتـاب للطباعـة   ر القميتفسیقمي، علي بن إبراھیم، 

ق.١٤٠٤والنشر، مکتبة الھدى، الطبعة الثالثة، 
، محی الدین المامقانی، محمد رضا المامقـانی، قـم، آل   تنقیح المقال فی علم الرجالالمامقانی، عبد اهللا، 

ق.١٤٣١البیت الحیاء التراث، الطبعة االولی، 
، السـید حسـین   روضة المتقین في شرح من ال یحضـره الفقیـهمحمد تقي بن مقصود علی، مجلسي،

الموسوي الکرماني والشیخ علي پناه اإلشتھاردي، بنیاد فرھنگ اسالمي حاج محمـد حسـین کوشـانپور،    
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، الشـیخ مرتضـی   کفایة الفقه المشتھر بکفایـة األحکـاممحقق سبزواري، محمد باقر بن محمد مومن، 
ق.١٤٢٣الواعظي األراکي، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة االولی،

، قم، مرکز مطبوعاتی دار التبلیغ اسالمی. داستان راستانمطھری، مرتضی، 
، الشـیخ عبـاس القوچـاني، طھـران، دار     جواھر الکـالم، محمد حسن بن باقر، )صاحب جواھرنجفی (

١٣٦٥الکتب اإلسالمیة، الطبعة الثانیة، 
ق.١٣٦٦الکبری، الطبعة االولی، ةالتجاریة، مصر، المکتبأخبار القضاةع، محمد بن خلف، وکی

أبو الحسن علي بن أحمـد بـن أبـي حریصـة، الطبعـة      األحکام في الحالل و الحرام،یحیی بن حسین،
ق.١٤١٠األولی،

بـن علـی   زیـد ة، عزی عبداهللا بن حمود، موسستیسیر المطالب فی امالی ابی طالب__________، 
تا.، بیةالثقافی


