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 روش متقی هندی در نقل احادیث امامان شیعه
   اعتقادی()مورد مطالعه، برخی از موضوعات کالمی 

 3/12/1037تاریخ دریافت: 
  4/3/1031تاریخ پذیرش: 

 1روح اهلل موحدنیا 
 2اعظم پرچم
0محمدرضا حاجی اسماعیلی

 

 چکیده

تألیی  متقأی هنأدیز از  کنز العمال فی سنن االقواال   االفعوالجامع روایی 
سنت قرون نهم و دهم هجریز اسأت. ایأک کتأار در بردارنأده  محدثان اهل
هأاار دأدیا از امامأان شأیعه در موتأوعات گونأاگونی ماننأد بیش از سه 

 ادکامز اخالقز علوم قرآنی و اعتقادات است.
مقایه داتر برای بررسی روایات اعتقادی امامان شیعه در ایک جامع رواییز 

ای از موتأوعات مطأرد در آن از قبیأل شأفاعتز خالفأتز   به تلمل در پاره
اورمند گردیده است که روش متقی هندی در مباهله و... پرداخته و در پایان ب

مندی از ایک دست از روایاتز ناظر بر گاینشز چینش و تقطیع   تدویک و بهره
ای از وقایع تأارییی   هاست. تقویت مبانی اعتقادی و مذهبی و کتمان پاره  آن

های ددیثی سوق داده است.   دساس و مهمز محدث را به اتیاذ چنیک روش
انتقأاداتی   ایسندز استفاده از منابع نه چندان معتبأر و... نقل ادادیا تعی 

 است که به روش ددیثی متقی وارد است.
ز  ز روایأات اعتقأادی امامأان شأیعهکنوز العموالمتقی هندیز  ها: کلید واژه

 گاینشز چینشز تقطیع.
                                                      

 .movahednia27@gmail.com . دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان 1
 .azamparcham@gmail.com )نویسندۀ مسئول(  . دانشیار دانشگاه اصفهان 7

 .m.hajis1@yahoo.com. دانشیار دانشگاه اصفهان  3
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 مقدمه 
کریم، روایات موثو  الصدور اهل رآنی دومین منبع استخراج معارف ق بیت پغ از قرآن 

 البًا از طری  جوامع حدیثی شیعی  بیت آید. روایات اهل  و مضامین اخالقی به شمار می
 سنت نقل شده است.  و روایات صحابه و تابعین از طری  منابع روایی اهل

سهنت و در بردارنهده  از منهابع حهدیثی اههل کنز العمال فی سنن االقوال و االفعالجامع روایی 
کهه  از امامان شیعه است. از این رو، نه تنها در میهان منهابع اههل بیش از سه هزار روایت سهنت، 

کامل مؤل   در تراجم  کنز العمالنزد بسیاری از عالمان شیعی نیز مورد عنایت بوده است. نام 
رجهالی، علههی بهن حسههام الههدین بهن عبههد الملههک بهن قاضههیخان متقههی شهاذلی مههدینی جشههتی 

گهههزارش شهههده اسهههت. وی متولهههد  کهههودکی بهههه 885سهههال برههههانبوری   ، در برههههان ور بهههوده و از 
 تحصیل علوم مختلفی روی آورده است؛ از جمله:

کهرده و او را در مقامهات صهوفیه بهه عنهوان  ال . متقی نزد شیخ بها  الدین برهان وری تلمذ 
گرفته است.     4مراد خود انتخاب نموده و طریقه چشتی صوفی را از او فرا

ر  قادریهه، شهاذلیه و مدینیهه تصهوف را نیهز از شهیخ ابوالحسهن طه  علی بن حسام الدین  ب.
  5شافعی بکری دریافت نموده است.

گیههری علههوم حههدیث و تفسههیر نیههز پرداختههه  ج: متقههی افههزون بههر تحصههیل طههر  صههوفیه، بههه فرا
کتاب  گردان ابن حجر هیتمی )صاحب  در رد شهیعه( بهوده  الصواع  المحرقهاست. وی از شا

 6را نزد شیخ محمد سخاوی آموخته است. ین العلمعو  تفسیر بیضاویو 
. 2. البرهههان فههی عالمههات المهههدی آخههر الزمههان، 1انههد از:  تههرین ترلیفههات هنههدی عبههارت مهههم 

. الوسیلة الفاخرة فهی 4. جوامع الکلم فی المواعم و الحکم، 3النهج اَتم فی ترتیب الحکم، 
 سلطة الدنیا و اآلخرة. 

کهه در آن بهه روایهات امامهان شهیعه تهوجهی از دیگهر  کنهز العمهالکتاب  ترلیفهات متقهی اسهت 
کتهاب  کتهاب   ایهة العمهالویژه داشته است. این جامع روایی تلفی   جمهع متقهی و بخشهی از 

کتههاب  الجوامههع کتههاب   ایههه العمههالسههیوطی اسههت.  و  مههنهج العمهههالنیههز حاصههل تلفیهه  دو 
کمال لمنهج العمال کتب، اال سیوطی  زوائدو  جمع الجوامعبه  متقی است. وی در ترلی  این 

                                                   
 .385، ص4ج ،نزهة الخواطر و بهجة المسامع.  4
 .286، ص1، ج النور السافر عن اخبار قرن العاشر.  5

 .286، ص1. همان، ج 6
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کتاب، احادیث دیگری را نیز از دیگهر منهابع بهه  نظر داشته و افزون بر استخراج احادیث این دو 
، در ترتیههب و جمههع الجوامههعبهها  کنههز العمههالتفههاوت اساسهی  7ضههمیمه نمههوده اسههت. کنهز العمههال

کتههاب   چیههنش احادیههث آن اسههت؛ بههدین کههه احادیههث  اسههاا حههرف  ، بههرجمههع الجوامههعگونههه 
ابتههدایی اولههین واژه هههر روایههت )از حههرف همههزه تهها حههرف یهها ( چیههنش و مرتههب شههده اسههت؛ در 

کتاب  که متقی احادیث  را همراه با احهادیثی دیگهر، در عنهاوین و ابهواب  جمع الجوامعصورتی 
کتهاب در سهال  مختل  فقهی، اعتقادی و تاریخی چینش و مرتب نمهوده اسهت. تهرلی  ایهن 

     حدیث است. 46624و تعداد احادیث آن،  8ن رسیده ، به پایا957
در ایهن موسهوعه، در حهوزه احکهام، اخهال ، تهاریخ و اعتقهادات  روایات امامان معصوم  

گههزینش، چیههنش و تقطیههع محههدث از برخههی از  چشههم گیههر اسههت. پههژوهش پههیش رو، بهها نظههر بههه 
 سامان یافته است. روایات اعتقادی امامان شیعه

کهههارکرد  گهههزینش،  کنههز العمهههالدر  احادیههث اعتقهههادی امامههان شهههیعهبررسههی  کاشهه  از 
گههروه از روایهات اسهت. محههدث هنهدی بها وجههود ایهن کههه  چیهنش و تقطیهع محههدث در نقهل ایهن 

سهنت نقهل نمهوده، لهیکن در  نسبت به سایر محهدثان اههل روایات بیشتری از امامان شیعه
گههزینش برخههی  ههها در ابههواب  از روایههات، چیههنش آنمقههام نقههل روایههات سههعی داشههته تهها از طریهه  

ههها، فضههایل شههیعه و برخههی از وقههایع تههاریخی، همچههون دفههن مخفیانههه   حههدیثی و یهها تقطیههع آن
کتمان نماید. به عبارت دیگهر، جمهع حضرت زهرا آوری صهرف احادیهث، مهد نظهر متقهی   را 

گههزینش و چیههنش رو ایههات نبههوده و در برخههی از مههوارد، ا ههراز مههذهبی و تعصههبات وی، عامههل 
امامیههه اسههت. تقطیههع عمههدی برخههی از روایههات و نقههل از مصههادر نامشهههور، از جملههه انتقههاداتی 

که به روش مؤل  در نقل روایات اعتقادی ائمه شیعه وارد است.  است 
که درباره روایات حوزه اعتقادی امامیه در   یادآور می و روش حهدیثی مؤله   کنز العمالگردد 
کنون پژو  در نقل آن هشی سامان نیافته است. از این رو، پژوهش حاضهر را بایهد نخسهتین ها، تا 

گام برای تبیین روش حدیثی مؤل  در نقل روایات اعتقهادی امامیهه در ایهن موسهوعه روایهی بهه 
    شمار آورد.

                                                   
 .4، ص1، جکنز العمال. مقدمه  7

 .17، ص1، جالموسوعه الحدیثیه.  8
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کنز العمال 1 کتاب   . احادیث امامان شیعه در 
کندگی موضوعی برخوردار کنز العمالاحادیث امامان شیعه در  است. بنها بهر احصهای  از پرا

حههدیث از ائمههه  3571روایههت موجههود در ایههن موسههوعه روایههی،  46624گههر، از مجمههوع  پههژوهش
که از ایهن تعهداد،  معصوم روایهت بهه  887روایهت بهه موضهوعات احکهام،  1353نقل شده 

روایههت بههه موضههوعات  308روایههت بههه حههوزه علههوم قرآنههی،  515موضههوعات اخههال  و تربیههت، 
روایت بهه موضهوعات اعتقهادی اختصهاص دارد. در نتیجهه، روایهات اعتقهادی  734تاریخی و 

 در پیوست( 1گیرد. )نمودار شماره   در فراوانی و تعداد، در مرتبه دوم قرار می
و مههابقی از  حههدیث از حضههرت علههی 3184  روایههت از امامههان شههیعه، 3571از مجمههوع 

ت و مبهانی حهدیثی ایشهان، حضهرت سهن امامان دیگر نقل شهده اسهت. از دیهدگاه عالمهان اههل
، در طبقه صحابه است؛ لذا، نقل احادیث آن حضرت از سوی متقی در وهلهه اول، از علی

 کنهز العمهالباب صحابه بودن، قابل توجیه است؛ لیکن مقایسه تعهداد روایهات آن حضهرت در 
کی از نگاه ویژ با دیگر منابع اهل  عنوان مثال:ه متقی به روایات ایشان است؛ به   سنت، حا

کمتهر صهدتعداد روایات صحیحین از حضرت علی حهدیث بهوده؛  ، با حذف مکررات، 
کتاب از ابن عباا، که مجموع روایات این دو   بیش از هفتصد روایت است.  در حالی 

کمتهر از  کهه احادیهث   روایهت از امهام علهی 130ابوداوود سجستانی  نقهل نمهوده؛ در حهالی 
 9صد روایت است.وی از ابن عباا حدود چهار

کمتهههرین آن، از امهههام  ، بیشهههترین روایهههات، از امهههام بهههاقرپهههغ از روایهههات امهههام علهههی   و 
که از امامهان متهرخر، یعنهی  2نقل شده است. )نمودارشماره رضا گفته نماند  در پیوست( نا

کهه نهام  نقل نشهده؛ جهز ایهن کنز العمالروایت مستقلی در  حضرت جواد، هادی و عسکری
10، به عنوان راوی ذکر شده است.  یک روایت ها در آن

 

کثهههرت، پهههغ از روایهههات حضهههرت در حهههوزه اعتقهههادات، روایهههات امهههام صهههاد   ، از نظهههر 
 در پیوست( 3، در مرتبه دوم قرار دارد. )نمودار شمارهعلی

کی از توجهه ویهژه   و وسهعت موضهوعی آن کنهز العمهالکثرت روایات امامهان شهیعه در  هها، حها
گرچهه دیگهر محدث به اماما ن شیعه و یک جانبه نبودن نگاه وی به مقام علمی ایشان اسهت؛ 
گمههارده سههنت نیههز بههه نقههل روایههات ائمههه محههدثان اهههل انههد، لههیکن بهها در نظههر داشههتن   همههت 

                                                   
 . 151، ص«سنت در منابع اهل بیت روایات اهل»  .9

 .488، ص5، جکنز العمال.  10
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یهده اسهت،  که متقی بیش از تمامی محدثان اهل این سنت، به نقل روایهات شهیعی اهتمهام ورز
 مورد نظر پی برد؛ به عنوان مثال:  سرلهتوان به حساسیت موضوع و اهمیت م  می

حهدیث از امهام  819  روایهت از ابهن عبهاا و  1700، بهیش از المسندال . احمد بن حنبل در 
کههه تعههداد روایههات آن حضههرت در  علههی ، قریههب بههه هههزار کنههز العمههالنقههل نمههوده، در حههالی 

بهیش از  مسهند احمهدحدیث، بیشتر از روایات ابن عباا است. همچنهین روایهات ابهوهریره در 
کهه روایهات حضهرت علهی 11روایت است؛ 3739 ، بهیش از روایهات کنهز العمهالدر  در حالی 

   ابوهریره است.
هه روایهت ب. با وجود آن نقهل  از امهام بهاقر 13روایهت 35و احمهد بهن حنبهل  12که بخاری، ن 

   روایت است. 136، بالغ بر کنز العمالاند، تعداد روایات آن حضرت در   نموده
آمیهز اسهت، بها ایهن وجهود، عملکهرد وی را   تحسهین هر چند اقبال متقهی بهه روایهات ائمهه

بهرداری خهاص     توان حاصل از حسهن نّیهت وی دانسهت؛ زیهرا از روایهات امامهان شهیعه بههره  نمی
    خود را نموده است.

 حدیثی متقی در نقل روایات اعتقادی امامان شیعه   . روش2
تقهادی، احادیهث مهرتبط بها اصهول دیهن، شهفاعت، بهشهت و جههنم و منظهور از احادیهث اع  

.... اسههت. الحهها  احادیههث فضههایل بههه احادیههث اعتقههادی، بههدین جهههت  فضههایل اشههخاص و
کی از اعتقاد محدث بهه مقهام اوسهت؛ بهه  که بیان فضیلتی در شرن یک شخصیت، حا است 

گر آن شخصیت از خلفای سه  گانه باشد.   ویژه ا
کالمی مذاهب به شهمار  با عنایت به این که احادیث اعتقادی، از مبانی تشکیل اعتقادات 

گهزارش شهده، تحلیهل روش  رفته و بخشی از روایات اعتقادی امامان توسط محدثی سنی 
 حدیثی محدث در مواجهه با این روایات، از اهمیت خاصی برخوردار است. 

وایات2-1 ینش ر  . گز
که از آن سهر بهاز پایه احتجاج، استفاده از مقبوالت م   خاطب برای قبوالندن حقیقتی است 

                                                   
 ، ذیل نام هر صحابی. مسند احمدر.ک:   .11

 . 495، ص9، جالجامع الصحیآ. برای نمونه ر.ک:  12

 . 80، ص1برای نمونه ر.ک: مسند احمد، ج 13 .



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

178 178 

در این روش، محدث روایاتی را در تقویت مذهب خود انتخاب و نقل نمهوده اسهت.  14زند.  می
متقههی از مقبولیههت امامههان شههیعه نههزد پیههروان ایههن مههذهب اسههتفاده نمههوده و برخههی از روایههات 

گر ائمههه کههار  فتههه اسههت. از ایههن رو، یکههی از را در ترییههد عقایههد و ا ههراز مههذهبی خههود بههه 
گزینش برای ترییهد عقایهد و   روش های حدیثی محدث در نقل روایات اعتقادی امامان شیعه، 

کالمی است. در ذیل، به نمونه  هایی اشاره خواهد شد:  ا راز 
گزینش روایات مؤید خالفت خلفا2-1-1  . 
صهدد تطهیهر چههره خلفهای و روایات ایشان، همواره در بیت متقی با وجود توجه به اهل  
در  گانهههه در  صهههب خالفهههت و... بهههوده اسهههت. از ایهههن رو، روایهههاتی را از حضهههرت علهههی  سهههه

گزینش نموده است. )ده روایت(  حمایت از خلفا و تریید موضع آنان 
نه تنها نسبت بهه خالفهت ابهوبکر، رضهایت داشهته، بلکهه  در بینش متقی، حضرت علی
و نسهبت بهه اعتهراز فرزنهد  15ی امهارت ابهوبکر بها او بیعهت نمهودهخالفت وی را تریید و از ابتدا

رضهایت و خشهنودی حضهرت  16به ابهوبکر اظههار نهاراحتی نمهوده اسهت. خود، امام مجتبی
گونهه علهی کهه پیشهنهاد ابوسهفیان، مبنههی بهر شهورش علیهه خالفههت   از شهیخین بهه  ای اسههت 

 17کند.  میشیخین را به تندی رد و به جایگاه واالی ابوبکر اعتراف 
، راوی برخهی از روایههاِت ترییههد خالفههت شههیخین و فضهایل آنههان، از لسههان حضههرت علههی

عامر بن شراحیل شعبی است. )پنج روایت( دشمنی شعبی با خاندان پیامبر،  یهر قابهل انکهار 
کههه قسههم کههه علههی تهها ورود بههه خانههه قبههر، قههرآن نخوانههده   یههاد مههی  اسههت؛ زیههرا از شخصههیتی  کنههد 

کم باشهد. راوی روایهت شگفت ن 18استو که جاعل احادیثی برای تقویهت سیاسهت حها یست 
کهه   واقعهه 19نیهز شهعبی اسهت؛ کنهز العمهالدر   نمازخواندن ابهوبکر بهر جنهازه حضهرت زههرا ای 

کتب تاریخی است.  گزارش صحیآ   خالف 

                                                   
 .335، ص3. اصول الفقه، ج 14
کنز العمال، ج 15  .638، ص5. 

 . 616، ص5. همان، ج 16
 .657، ص5. همان، ج 17
 . 83، صالمعارف ؛483، ص1، جالمعرفه و التاریخ.  18
 .687، ص13، جکنز العمال.  19
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گزینش روایات فضایل خلفا2-1-2  . 
 75اختصههاص دارد. ) شههیعهبههه امامههان  کنههز العمههالبرخههی از روایههات فضههایل خلفهها در   

، یههک ، یههک روایههت از امههام حسههین، یههک روایههت از امههام حسههنروایههت از امههام علههی
( متقهی بها و یهک روایهت از امهام صهاد  ، یک روایت از امهام بهاقرروایت از امام سجاد

بههوده اسههت.  بیههت گههزینش ایههن روایههات، در صههدد ارتقههای عظمههت خلفهها در پیشههگاه اهههل
کتهاب کهه بیشهترین آن -لفا از لسان امامان شیعه روایات فضایل خ  تهاریخ مدینهه دمشه  هها از 
   دارای اشکاالت سندی، داللی و مصدری هستند. -روایت(  26نقل شده است )

 . اشکاالت سندی و داللی2-1-2-1
برخی از روایات فضایل خلفا دارای اشکال سندی و داللی هستند؛ بهه عنهوان نمونهه، بهه دو 

 ه خواهد شد:روایت اشار
 روایت اول

لدم شسد خ ف، فدإن یدرد اَّلل بالنداا  قیل لع ی: أَل تس خ ف؟ فقال: َل، إن رسدول اَّلل
کما جمعهم بعد نب هم ع ی خیر.    20خیرا فسیجمعهم ع ی خیر 

 الف. تحلیل سندی
 22و قابهههل احتجهههاج نیسهههت.21شهههعیب بهههن میمهههون در سهههند روایهههت فهههو ، مجههههول بهههوده

گوینهد ابووائهل ابتهدا علهوی شخصیت ابووائل)راوی ابتد ایی سند( نیز دوگانه نقل شهده اسهت؛ 
    23بوده، س غ عثمانی شد.

 ب. تحلیل داللی
که بنا بر اعتراف حضهرت علهی کی از آن است   ، رسهول خهدامضمون روایت فو  حا

 جانشین پغ از خود را معرفی ننموده و تمامی اختالفات در تاریخ از جانب شیعیان است.
ارها در مجامع عمومی و خصوصی، خالفهت را حه  خهود دانسهته و پهغ ب حضرت علی

 ، به ابوبکر فرمود:از شهادت حضرت زهرا
                                                   

 . 515، ص12همان، ج . 20
 .352، ص4، جالجرح و التعدیل.  21
 . 362، ص1ج  ،المجروحین . 22
 .459، ص1، جمعرفة الثقات.  23
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کنا نر  ِلَقراَبِ نا من رسوِل اَّلِل َنِصیبًا. َک اْسَ ْبَدْدَت ع ینا با مِر، و    24و لکن َ
که وی را به بیعت دعوت نمودند، نیز فرمود: کسانی   آن حضرت در پاسخ 

کهنم، بلکهه سهزاوار ایهن   تهرم، بها شهما بیعهت نمهی  بهرای خالفهت شایسهته من از شما
کنید. که شما با من بیعت    25است 

مجمهع  26،مسهند احمهدسهنت همچهون  احتجاج حضهرت بهه واقعهه  هدیر نیهز در منهابع اههل
و ... نقههل شههده اسههت. آن حضههرت چههه در زمههان خلفههای  28المعجههم الکبیههر 27هیثمههی، الزوائههد
هها، شهکایت   ن، به خالفت شورا و.... خشنود نبودند. نمونه بارز این اعتهرازگانه و پغ از آ  سه

کههه در خطبههه بنهها بههر  29ای در مدینههه ایههراد شههده اسههت.  آن حضههرت بههه  صههب خالفههت اسههت 
   30گزارش منابع تاریخی، آن حضرت، خلیفه پغ از خود را معرفی نموده است.

 روایت دوم
که پیامبر از حضرت علی  به عثمان فرمود:  نقل شده است 

  31ل  أن لی أعبعین ابنِ زوج ک واحدة بعد واحدة ح ی َل یبقی م هن واحدة.
 تحلیل سندی

که متقی به جای نقل احادیث فضایل از منابع حدیثی معتبر چون صحاح    شگفت است 
مههدد جسههته اسههت.  تههاریخ مدینههه دمشهه سههّته، مسههانید و مصههنفات، از منههابع تههاریخی ماننههد 

کر نقهل شهده اسهت. در سهند ایهن روایهتروایت فو   عقبهه  32برای نخستین بار توسط ابن عسها
که ابن ابی حاتم، حهدیث وی  36و ابهن حبهان 35نسهائی  34ابن جوزی، 33بن علقمه قرار داشته 
                                                   

   .1549، ص4، جالجامع الصحیآ. 24
 .19، ص1ج  ،االمامه و السیاسه.  25
 . 94، ص2، جمسند احمد.  26
 .130، ص9، جمجمع الزوائد و منبع الفوائد.  27

 .175، ص5ج، المعجم الکبیر.  28
   .200، ص1، جاالوائل؛ 157، ص4، جالعقد الفرید.  29
   .249، ص6، جالبدایه و النهایه.  30
 .574، ص11، جکنز العمال.  31
 .42، ص39ج  . تاریخ مدینه دمش ، 32
 .313، ص6، جالجرح و التعدیل.  33
 181، ص2ج  ،الضعفا  و المتروکین.  34
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که   را از اعتبار ساقط نموده و قابل احتجاج نمی که او شیخی مجهول است  گفته شده  دانند. 
    38نقل نموده است. 37احادیثی منَکر

 . مصادر روایی نامشهور در تأیید خلفاء2-1-2-2
کی از تخهریج آن   تتبع مصادر برخی از روایات ائمه هها از منهابع نهه  در فضایل خلفها، حها

 چندان مشهور و مورد اعتماد است؛ به عنوان مثال:
 روایت اول

که رسول خدا از حضرت علی  به ابوبکر فرمود: نقل شده است 
منل خ   آدم إلی أن بعثنی، و إن اَّلل أعطا    أعطانی ث اا من آمن بى شا أبابکر! إن اَّلل

   39شا أبابکر ث اا من آمن بى منل بعثنی إلی ی م القیامِ.
 الف. تحلیل مصدر و سند حدیث

کتاب     کتهاب، در  40احمد بن مروان دینوری نقل شده المجالسهروایت فو  از  و جز در ایهن 
کتههاب کنههز العمههالشههود؛ منههابع متههرخر، همچههون   نمههیسههنت یافههت  منههابع معتبههر اهههل ، نیههز از 

انههد. شخصههیت احمههد بههن مههروان، بههه سههبب جعههل حههدیث، مههورد ترییههد   نقههل نمههوده المجالسههه
افزون بر آن، وجود اسهرائیل بهن یهونغ در سهند روایهت، آن را از اعتبهار سهاقط   41رجالیان نیست؛

اسههرائیل را  44یحیههی بههن سههعید 43حههزم و ابههن سههعد، ابههن   42کنههد. محمههد بههن احمههد مههدینی،  مههی
نقههل نمههوده اسههت. همچنههین سههند  45العلههل المتناهیههه تضههعی  و ابههن جههوزی روایههت وی را در

                                                                                                                        
 .102، ص1. همان، ج 35
   .163، ص3، جمتروکینالضعفا  و ال.  36

که از افراد ثقه نقل شده است)  . اصطالحی حدیثی است به معنای آن 37 علوم که روایات یک راوی، مخال  روایاتی است 
 (.80، صالحدیث

 . 313، ص 6، جالجرح و التعدیل.  38
 . 515، ص12، جکنز العمال.  39
 . 294، ص8ج  ،المجالسة و جواهر العلم.  40
 .672، ص1، جنلسان المیزا.  41

 .241، ص1، جالکاش  فی معرفة من له روایه فی الکتب الستة  .42
 .209، ص1، جمیزان االعتدال.  43

 .129، ص2، جالکامل فی ضعفا  الرجال.  44
 .184، ص1، جالعلل المتناهیه.  45



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

182 182 

 روایت نیز تفرد داشته و جز این روایت، روایتی از این طری  نقل نشده است. 
 ب. تحلیل داللی حدیث

که خداوند پاداش ایمان مردم به ذ گویای آن است  ات خویش را بهه پیهامبر مضمون روایت، 
کهههه رسهههول خهههدا   و پههاداش ایمهههان مهههردم بهههه پیهههامبر را بهههه ابههوبکر داده  اسهههت. بهههدیهی اسهههت 

در طههول ایمههان بههه  گونههه اسههتقاللی در دعههوت بههه توحیههد نداشههته و ایمههان بههه پیههامبر  هههیچ
خداونهد اسههت. لههذا تمههایزی بهین ایههن دو مقولههه وجههود نههدارد. افهزون بههر آن، علههت اعطههای ثههواب 
گهر دلیهل ایهن امهر، سهن ابهوبکر و  کهه ا ایمان مردم به ابوبکر در روایت فهو  بیهان نشهده اسهت؛ چهرا 

کسههانی بههوده کههه همچههون او، سههالخورده و بهها ایمههان   ایمههان او باشههد، در بههین مسههلمانان نیههز  انههد 
که مرجآ ندارد.      باشند و این فضیلت، ترجیحی است 

 روایت دوم
أن أبدابکر ش دی الخًلفدِ مدن بعدده فیج مد  النداا  عن ع ی قال: عهد إلی رسول اَّلل

 46ع یِ، ثم ش  ها بعد أبى بکر عمر فیج م  الناا ع یِ، ثم ش  ها عثمان.
کتابی نامشهور به نام شهجره العقهل اسهت.   از مصادر متقی جهت تخریج روایات فضایل، 

کتاب، ترلی  ابوالعباا زوزنی، از عابدان و واعظان صوفیه قرن چهار که متقی  47ماین  است 
کتاب استخراج نموده است.  روایاتی، همچون روایت فو  را از این 

گزینش در نقل روایات تفسیری امامان شیعه2-1-3  . 
گههزینش ایههن  کنههز العمههالنقههل برخههی از روایههات تفسههیری آیههات قههرآن در  کههه  گویههای آن اسههت 

برخهی از روایهات،  روایات، تصادفی و بدون جهت نبوده و عقایهد و ا هراز محهدث و اهمیهت
 ها را در پی داشته است؛ به عنوان نمونه به دو روایت اشاره خواهد شد: گزینش آن

 . روایت مباهله2-1-3-1
ْبَنداَءُکْم 

َ
ْبَناَءَنا َو أ

َ
ِِ ِمن َبْعِد َما َجاَءَ  ِمَن اْلِعْ ِم َفُقْل َتَعاَلْ ْا َنْدُ  أ َک ِفی َو ِنَسداَءَنا   َفَمْن َحاج َ

ْعَنَت اَّلِل َع َی اْلَکِلِبیَن.َو ِنَساَءکُ 
نُعَسُکْم ُثم َ َنْبتَهْل َفَنْجَعل ل َ

َ
نُعَسَنا َو أ

َ
 48ْم َو أ
کهه در فضهای احتجهاج پیهامبر بها مسهیحیان نجهران نهازل شهده  -بنا بهر مضهمون آیهه مباهلهه 

                                                   
 .234، ص13، جکنز العمال.  46

 .502، ص26، جتاریخ االسالم.  47

 .61. سوره آل عمران، آیه  48
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دو طههرف احتجههاج بایههد بههرای مباهلههه، در مکهانی واحههد حاضههر شههوند. مشهههور روایههات  -اسهت 
کههرم بههرای حضههور در مباهلههه، حضههرت علههی،  سههنی و کههه پیههامبر ا کی از آن اسههت  شههیعی حهها

و لههذا حضههور خمسههه طیبههه در جریههان  49را بهها خههود همههراه سههاخته فاطمهه، حسههن و حسههین
 51در آیه، حضرت علهی« أنفسنا»افزون بر آن، مراد از  50مباهله صحیآ دانسته شده است.

بیههت  لههه و احتسههاب ایشههان، بههه عنههوان اهههلاسههت. از ایههن رو، حضههور حضههرت در جریههان مباه
کثریههت عالمههان اهههل  52پیههامبر، از فضههایل آن جنههاب اسههت. سههنت بههه حضههور  بهها وجههود اقههرار ا

گههزینش  کههه متقههی روایههاتی نامشهههور را در تفسههیر آیههه،  خمسههه طیبههه در مباهلههه، شههگفت اسههت 
کتمههان حضههور حضههرت علههی   نمههوده اسههت.  در مباهلههه برآمههده و بهها روایتههی شههاذ درصههدد 

 اند از:  عبارت کنز العمالروایات تفسیری آیه مباهله در 

عن جععر بن محمد عدن أبیدِ فدی ُدله الشدِ: قدال: فجداء بدأبى بکدر وولدده وبعمدر وولدده 
   53وبعثمان و ولده، وبع ی وولده.

لقد أتانی البشیر به کِ أُل لجران، ل  تم ا ع ی المًلعندِ  عن الشعبی: قال رسول اَّلل
آخدلا بیدد  غددا إلد هم رسدول اَّلل  ع ی الشجر والعصعور ع دی الشدجر ولمدا  رح ی الطی

  54حسن وحسین، وکانت فاِمِ تمشی خ عِ.

در  بیت حضور اهل 56صحیآ مسلمو  55دالئل النبوهمنابع در دسترا متقی، همچون 
   57د.ان  و برخی نیز روایت متقی را خالف مشهور محدثان دانسته   جریان مباهله را نقل نموده

 . روایت سبب نزول آیه تحریم خمر 2-1-3-2
کههه متقههی جهههت تخههریج  سههبب نههزول آیههه تحههریم خمههر اسههتفاده نمههوده، اسههباب   منههابعی 

گهزارش یکهی از روایهات، آیهه بهه سهبب شهرابخواری مصهعب بهن   مختلفی را ذکر نموده اند؛ بنا بهر 

                                                   
 .277، ص2، جمسند احمد  ؛183، ص6، جسنن الترمذی ؛1870، ص4، جصحیآ مسلم.  49

 .248، ص8، جتفسیر الکبیر.  50
کثیر(، ص القرآن العظیم؛ 1756، ص4، جالشریعه.  51  . 463)ابن 
 .333، ص9، جفتآ المنعم شرح صحیآ مسلم.  52
 379، ص2، جکنز العمال.  53
 .380، ص2. همان، ج 54
 . 353، ص1ج ،دالئل النبوه.  55
 . 1870، ص4، جصحیآ مسلم.  56

 . 182، ص2، جروح المعانی.  57
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با این وجود، متقهی  59.در یکی از اسباب، آیه در پی درخواست عمر نازل شده است 58سعد و
که:  دانسته و از سبب نزول آیه را عملکرد حضرت علی      آن حضرت نقل نموده است 

صددن  لنددا عبددد الددرحمن بددن عدد ف ِعامددا فدددعانا، وسددقانا مددن الخمددر، فأخددل الخمددر منددا، 
، و لحدن قل شا أیها الکداف ون، َل أعبدد مدا تعبددونوحضرت الصًلة، فقدم نی فقرأت: 

دی َتْعَ ُمد ا عبدون، فأنَّل نعبد ما ت ْندُ ْم ُسدَکاَر  َح  َ
َ
دًلَة َوأ ُب ا الص َ ِلیَن آَمُن ا َل َتْقَ 

َها ال َ ی ُ
َ
َشا أ

     60.َما َتُق ُلوَن 
کم پهغ  کم نیشابوری است. حا از مصادر محدث جهت تخریج روایت فو ، مستدرک حا

نسهبت  بهه علهی  ز را، خهوارجاین مستی و اشتباه خواندن نمها» نویسد:   از نقل این روایت می
اند، اما خداوند او را از این تهمت مبرا سهاخته؛ زیهرا خهود علهی راوی حهدیث اسهت )بعیهد   داده

کههه خههود، راوی چنههین اتفههاقی باشههد(. شههیوه متقههی در پههی اسههتخراج یههک روایههت از یههک    اسهت 
که دیدگاه مؤل  درباره روایت را به نقل روایت ضهمیمه  61نمایهد،  مهی مصدر حدیثی، آن است 

کم خودداری نموده است. کم، از ذکر نکته حا کتاب حا     لیکن پغ از نقل سبب نزول فو  از 
 الف. تحلیل سندی 
)از افهههراد موجهههود در سهههند( بسهههیار اسهههت. احمهههد بهههن « ابهههوجعفر رازی»اقهههوال در تضهههعی  

او را در حههدیث ضههعی  خوانههده و جههرح  65و ابههن حبههان 64ابههن عههدی  63ابههن جههوزی، 62حنبههل،
     اند.  نموده

 ب. تحلیل داللی 
خهواری اسهت )هنهدی  گزینش این سبب نهزول، بهرای تطهیهر چههره برخهی از خلفها در شهراب

 68بیهقهی  67ابن حجر عسقالنی، 66خواری خلیفه دوم است(. خود، ناقل برخی روایات شراب
                                                   

 .958، ص3 )ابن أبی حاتم(، ج تفسیر القرآن العظیم.  58
 . همان. 59
 . 385، ص2همان، ج  .60

 .51، ص1، جکنز العمال. ر.ک:  61

 .388، ص3، جالضعفا  الکبیر عقیلی.  62

 .240، ص2ج  ،الضعفا  و المتروکین.  63
 .254، ص5، جلکامل فی ضعفا  الرجالا.  64
 .120، ص2، ابن حبان، جالمجروحین.  65
 .514، ص5ج کنز العمال،.  66
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سهطآ سهاختن  خهواری خلیفهه دوم هسهتند. لهذا متقهی جههت ههم معترف به شهراب 69و مالک
    خلیفه دوم و امام اول شیعیان، بر نقل چنین روایتی حریص بوده است.ساحت 

وایات اعتقادی امامان شیعه2-2 وش چینش در ر  . ر
کنههار یکهههدیگر،   در ایههن روش حههدیثی، محههدث بههها چیههنش روایههات صهههحیآ و ضههعی  در 

 نماید.   معنایی خالف مورد نظر شیعه به مخاطب القا می
هها در یهک بهاب حهدیثی، معنهای عنهوان بهاب و مقصهود  نمضمون روایات و نحوه چیهنش آ  

نماید؛ لذا عقاید شخصی وکالمی محدث در چیهنش و   محدث از ذکر عنوان باب را تبیین می
کارگرفتهه  نقل روایات در یک باب حدیثی، دخیل بوده و در خهدمت تبیهین عقایهد محهدث بهه 

 شود؛ برای نمونه به دو مورد اشاره خواهد شد.  می
کتاب و سنت . 2-2-1  تمسک به 

بهها  70، بههیش از صههد روایههت نقهل نمههوده اسههت.«االعتصههام بالکتههاب و السهنه»متقهی در بههاب 
کتهاب، در عنههوان مههذکور، معنههای  چیسههت؟ متقههی جهههت « سهنت»وجهود روشههن بههودن معنههای 
آ هاز و بهیش از « بیتی عترتی اهل»تبیین معنای سنت، باب مذکور را با روایت ثقلین با عبارت 

وایههت در ایههن موضههوع نقههل نمههوده اسههت. راوی برخههی از ایههن روایههات، همچههون روایههت بیسههت ر
 است: ذیل، حضرت علی

کتاا اَّلل، سبب بید اَّلل، و سبب بأشدشکم  ی قد ترکت فیکم ما إن أخلتم بِ لن تض  ا،  ان 
 71بی ی. و اُل

اسهت. نقهل  بیهت بنا بر روایت فهو ، یکهی از مصهادی  سهنت در نهزد متقهی، سهنت اههل
که دیدگاه   احادیث تمسک به سنت خلفای راشدین در ادامه باب، مخاطب را قانع می سازد 

 بیت سنت خلفا نیز هست.  متقی از سنت، افزون بر سنت اهل
أوصیکم ب ق   اَّلل و السم  و الطاعِ و إن أمر ع یکم عبد حبشی فإنِ من شعش منکم 

کثیرا فع یکم بسن ی و سنِ الخ  عداء المهددیین الراشددین تمسدک ا بعد  فسیر  اخ ًلفا 
                                                                                                                        

 . 39-38، ص10، جفتآ الباری.  67

 . 299، ص8، جسنن البیهقی.  68

    .894، ص2، جالموطر  .69

 .170، ص1، جکنز العمال.  70

 .379، ص1همان، ج 71 .
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کدل بدعدِ  کدل محدثدِ بدعدِ و  کم و محدثات ا مور فإن  بها و عض ا ع  ها بالن اجل و إشا
    72ضًللِ.

، در عنههوان، تلفیهه  سههنت خلفههای راشههدین و سههنت «سههنت»در نتیجههه مقصههود متقههی از 
کسانی هستند؟ بیت حال مقصود متقی از اهل   بیت است. اهل  چه 

کنز العمال« بیت اهل»شناسی  مفهوم  در 
کنان خانه معنا شهده« بیت اهل»واژه   و بنها بهر روایهات منقهول از پیهامبر 73در لغت به سا

بیههت نههزد امامیههه، خمسههه طیبههه  )روایههات ذیههل آیههه تطهیههر و روایههت سههفینه نههوح( مقصههود از اهههل
نیههههز بنهههها بههههر روایههههات دیگههههر، در معنههههای اصههههطالحی  و ائمههههه بعههههد از امههههام حسههههین 74بههههوده
     75شوند.  داخل می بیت اهل

، افههزون بههر خمسههه طیبههه، همسههران پیههامبر را نیههز در «بیههت اهههل»در بیههنش متقههی، اصههطالح 
و در بهاب  76بهشهتی بهودن همسهران پیهامبر« بیهت مجمهالً  فضهائل اههل»گیرد. وی در باب   برمی
کهدام ذکه« فضائل اهل البیت مفصالً » و  77ر نمهودهفضایل همسران پیامبر را به تفکیک نهام ههر 

یهد بهن ارقهم، مبنهی بهر الحها  زنههان پیهامبر بهه اههل  78را نیهز نقهل نمهوده اسههت. بیهت روایهت ز
و واثلهه بهن   79، زنهان پیهامبر را نیهز مشهمول صهلوات دانسهته«بیت صلوات بر اهل»متقی در باب 

کسا است  -اسقع را   80دانهد.  داخهل مهی بیهت نیز در معنهای اههل -که راوی روایت حدیث 
گرچههه متقههی روایههات ثقلههین را بهها عنههوان  آن نهایههت نقههل نمههوده، لههیکن « بیتههی عترتههی اهههل»کههه، 

« بیهت اهل»گویای وسعت شمول مصداقی « االعتصام بالکتاب و السنه»چینش روایات باب 
در نظر متقی است. از ایهن رو، سهنت پیهامبر در نگهاه وی، سهنت زنهان پیهامبر و خمسهه طیبهه و 

نهزد شهیعه « بیهت اههل»گرایانه در مصادی   گردد. دیدگاه شمول  یسنت خلفای راشدین معنا م
                                                   

 .173، ص1. همان، ج 72
 .29، ص11 ، جبلسان العر.  73

 .3131، صتفسیر ابن ابی حاتم رازی؛ 149، ص2، جسنن البیهقی.  74
 .503و 499، ص 2، ج ینابیع الموّده.  75

 .94، ص12، جکنز العمال.  76
 .130، ص12، ج همان  .77
 .241، ص13. همان، ج 78
 .493، ص1. همان، ج 79

 .603، ص13. همان، ج 80
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بیهت  نیز بهر اطهال  اههل 82و فخر رازی 81سنت همچون بیضاوی پذیرفته نیست و عالمان اهل
 اند.   طیبه معترف   به خمسه

 . احادیث افتراق امت2-2-2
به جماعهت و را به نقل روایات تمسک « االعتصام بالکتاب و السنه»متقی، بخشی از باب  

که برخی از این روایات، از لسان حضرت علهی نقهل  نهی از ایجاد بدعت، اختصاص داده 
  83شده است.
 روایت اول

 ا ئمِ من ق شش، و من فاع  الجماعِ شبرا فقد نَّ  عبقِ اِسًلم من عنقِ.
 روایت دوم

ابدن الکدد ا سدأل ابدن الکدد ا ع یدا عددن السدنِ و البدعددِ، و عدن الجماعدِ والعرقددِ، فقدال: شددا 
و البدعددِ مددا فارقهددا، و  حعظددت المسددئ ِ فددافهم الجدد اا: السددنِ و اَّلل سددنِ محمددد

کث وا.    84الجماعِ واَّلل مجامعِ أُل الح ، و إن ق  ا، و العرقِ مجامعِ أُل الباِل، و إن 
کنههدگی امههت بعههد از  هنههدی در ادامههه، روایههات بسههیاری از صههحابه و تههابعین در موضههوع پرا

کهههرسهول خههدا نقههل ن روایهت از ایههن مجموعههه، همچهون روایههت ذیههل، حضههرت  ناقههل پههنج  مهوده 
 است.  علی

 روایت سوم 
 85تع    ُله ا مِ ع ی ثًلث و سبعین ف  .

متقههی در فضههای نقههل روایههات فههو ، روایههاتی را نیههز در بیههان مصههدا  فرقههه ضههاله از حضههرت 
   کند:  نقل می علی

 روایت چهارم
 86سبعین فرقِ، شرُا فرقِ تن ح نا و تعاع  أمرنا. تع    ُله ا مِ ع ی ثًلث و 

                                                   
 .80، ص5، جانوار التنزیل. 81
 .595، ص27، جآ الغیبمفاتی.  82

 .208، ص1، جکنز العمال.  83

 . 378، ص1. همان، ج 84
 .380، ص1. همان، ج 85
 . 380، ص1. همان، ج86
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 روایت پنجم
تعرقت ال ه د ع ی إحد  و سبعین فرقِ، والنصار  ع ی ثن دین و سدبعین فرقدِ، و أند م 

   87ع ی ثًلث و سبعین فرقِ، و إن من أض ها و أخبثها من ش شی ، أو الشیعِ.
 روایت ششم

کدم  اف رقدت ال هد د؟ ق دت: َل أدع . قدال عن ابن عمدر قدال: اقدال لدی ع دی: شدا أبدا عمدر 
کدم  ک هدا فدی اا اوشدِ إَل واحددة ُدی الناجیدِ. تددع  ع دی  ع ی: واحددة و سدبعین فرقدِ، 
ک هدا فدی اا اوشدِ إَل  تع    ُله ا مِ؟ ق ت: َل. قال: تع د   ع دی ثدًلث وسدبعین فرقدِ، 

ک هدا فدی اا اوشدِ إَل   واحددة ُدی واحدة ُی الناجیِ. قال: و تع    فی  اثن ی عشدره فرقدِ 
    88الناجیِ، و إنک من ت ک ال احدة.

کههه بهها وجههود سههفارش  گویههای آن اسههت  کنههار یکههدیگر توسههط متقههی  چیههنش روایههات فههو  در 
ای راه بهههدعت را پیمهههوده و از   بهههه پیوسهههتن بهههه جماعهههت مسهههلمانان، عهههده حضهههرت علهههی

گرفتههه کههه خههود را بههه حضههرت علههی  جماعههت فاصههله  گههروه  روایههت نسههبت داده )  انههد. ایههن 
گمراه  چهارم( و خبیث  هاست، شیعه نام دارد. )روایت پنجم(  ترین فرقه  ترین و 

محتوای روایت چهارم در وص   الت بوده و این دست از روایات )همچهون روایهت ذیهل( 
گونه روایهات را شهیعه  توان مصدا  این  لذا نمی 89گزارش شده است.« اوصاف  الت»در باب 
 دانست. 

ددِل  َُ   ُ ددَل اْلَبْیددِت َو َتْعَ ددِ  ُْ
َ
َنددا أ ْم َقددْ ٌم َشْنَ ِح ددوَن ُحب َ ُُ ، َشددر ُ ًِ ُِ َعَ ددی ِبْضددٍ  َو َسددْبِعیَن ِفْرَقدد دد م َ

ُ
ِه اْ 

ْعَماَلَنا.
َ
اِلُعوَن أ   90ُیخَ

کههه از اوامههر اهههل کسههانی  ههها   سههرپیچی نماینههد، بههدترین فرقههه بیههت بنهها بههر روایههت سههاب ، 
 یرشهههیعه نیسهههت. فرقهههه ناجیهههه نیهههز در لسهههان هسههتند و در ایهههن میهههان، تفهههاوتی میهههان شهههیعه و 

کهه از مصهدر امامهت پیهروی نمهوده و عهارف بهه حه  ایشهان  بیت اهل کسانی هسهتند  فقط 
         91 باشند.

                                                   
 . 377، ص1. همان، ج87
 . 378، ص1. همان، ج 88
 .2520، ص5، ج الشریعه  .89
 همان.  .90

 .14، ص28. جبحار االنوار. 91
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 تحلیل سندی روایات 
های متفاوت روایات افترا  امت، وضهعیت سهندی روایهات   با وجود تعارز موجود در نقل

 گانه به شرح ذیل است:   شش
م بن یزید خوزی )از راویان روایت اول( مورد تضعی  رجالیان و محدثانی همچهون ابراهی -

گرفتهه و تمهامی روایهات ابوصهاد  )راوی   92 محمد بن یحیهی، احمهد بهن حنبهل و ابهو زرعهه قهرار 
     93مرسل است. حدیث( از حضرت علی

کههوا )راوی روایهت دوم( را صهحیآ الحهدیث ندانسهته اههل - و رجالیههان  94سهنت عبهداَّلل بهن 
     95اند.  شیعه نیز او را خارجی ملعون و از سران خوارج نامیده

کتههب  - یههان روایهت سههوم( در  شخصهیتی بههه نهام سههفیان، خهادم سههعد بهن ابههی وقهاص )از راو
رجههالی موجههود نیسههت. عبههداَّلل بههن مسههلم نیههز در سههند ایههن روایههت، مههورد تضههعی  رجالیههان 

   96است.
در سهند   98و عطها  بهن مسهلم  د روایهت چههارم و پهنجمدر سهن 97وجود لیث بن ابهی سهلیم -

   کند.  روایت ششم، این روایات را از اعتبار ساقط می
وایات اعتقادی امامان شیعه2-3 ینش و چینش در ر وش گز  . ر

گههزینش و چیههنش، تلفیقههی از دو روش سههاب  اسههت. محههدث در ایههن روش،  روش حههدیثی 
گهزینش روایهاتی از لسهان امامهان،  کنهار  بهرای احتجهاج علیهه شهیعه بها چیهنش آنافزون بهر  هها در 

   نماید.  روایات دیگر، معنایی دیگر را به مخاطب ارائه می
گزینش و چینش احادیث است:  نمونه روایت خواستگاری حضرت علی  ای از روش 

 نقل شده است: از حضرت علی
أبى بکر م جدة فرأشت فی وجهِ فخرجت إلی  لما خطبت بنت أبى جهل وجد النبی
أبابکر مقدبًل هه دل وجدِ  ، ف ما رأ  النبیفأخلت بیده فأدخ  ِ ع ی رسول اَّلل

                                                   
 . 147، ص2، جالجرح و التعدیل.  92
  .417، ص2، جذیبتقریب الته.  93

 .329، ص1، جلسان المیزان  .94

 . 289، ص10، جمعجم الرجال الحدیث.  95

 . 133، ص16، جتهذیب الکمال.  96
 .178، ص7، جالجرح و التعدیل. 97

 .178، ص2، جالضعفا  و المتروکین.  98
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کدره ف مدا نظدرت إلدی أبدى بکدر هه دل  النبی فق ت: شدا رسدول اَّلل! رأشدت فدی وجهدک مدا أ
: مدا یمنعندی أن هه دل وجهدی إلدی أبدى بکدر فرحدا وأبد  وجهک إلیِ فرحا! فقال النبی
   99مهم إیمانا ...بکر أول الناا إسًلما، و أقد

گهر جایگهاه وی نهزد پیهامبر  بیهان -نقهل شهده « فضهایل خلیفهه اول»کهه در بهاب  -روایت فو  
گونهههه یهههت وی، انهههدوه را از چههههره پیهههامبر  اسهههت؛ بهههه  کهههه رؤ کهههه عامهههل آن  ای  زدود. انهههدوهی 
گهر  بیهان« فضهایل حضهرت زههرا»بوده اسهت. چیهنش ایهن روایهت در بهاب  حضرت علی
و  سههت. متقههی مضههمون روایههت فههو  را در بههاب مههذکور از لسههان حضههرت بههاقرپیههامی دیگههر ا

 مسور بن مخرمه نقل نموده است:
: خطب ع ی ابنِ أبى جهل فقام النبدی ع دی المنبدر فحمدد اَّلل ثدم قدال: عن ابى جععر

إن ع یًا خطب الجوی شِ بنت أبى جهل و لدم شکدن ذلدک لدِ أن تج مد  بندت رسدول اَّلل و 
   100إنما فاِمِ بضعِ منی. بنت عدو اَّلل، و 

 اشکاالت سندی دو روایت پیشین

کهه در سهال  از شواهد جعلی بودن روایت اول، شاهد و راوی ماجرا، مسور بهن مخرمهه اسهت 
کههم چگونههه مههی  101دوم هجههرت در مکههه بههه دنیهها آمههده اسههت. توانههد شههاهد مههاجرا   او بهها ایههن سههن 

که هنگام بردن نام معاویهه، بهر وی جعهل  102فرسهتاده اسهت،  صهلوات مهی باشد؟ از شخصیتی 
 چندان بعید نیست. چنین روایتی بر علیه حضرت علی
گهاهی سهفیان در سند روایت منقول از امام باقر ، سهفیان بهن عیینهه قهرار دارد. جههل و ناآ

گفته است:   به مقام امامت از این سخنش هویداست. وی 
که برای طلب حدیث نزد جعفر بن محمد می کسی  خندیهدیم؛   فت، میر ما به هر 

   103زیرا او در حدیث ماهر نبود
و در آخههر عمهر عقلههش را از دسههت   104نهام سههفیان در زمهره مدلسههین سهند و روایههت ثبههت شهده

                                                   
 .516، ص12، جکنز العمال.  99

 .687، ص12ج  . همان،100

 .170، ص5، جاسدالغابه.  101

   .292، ص3، جاعالم النبال سیر .  102

 . 112، ص11. همان، ج 103
 . 29، ص1، جالتبیین َسما  المدلسین . 104
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      لذا به روایات وی اعتمادی نیست. 105داده است.
وایات وش متقی در چینش ر  تحلیل ر

ن حضهرت نمههوده اسههت. را همنشههین روایتهی دیگههر از آ متقهی روایههت پیشهین از امههام بهاقر 
و در نهایهت خشهم پیهامبر از  بر علهی گر خشم دختر پیامبر همنشینی این دو روایت بیان

    است. علی
 106عن محمد بن ع ی: إنما فاِمِ بضعِ منی، فمن أغض ها فقد أغضبنی.

ههای   بهه عنهوان انسهان بیهت و معرفهی اههل بیهت سطآ نمودن مقام خلفها و اههل هم 
امیه بوده است. روایت مهورد بحهث، تحقه  ههر دو ههدف را مهد نظهر  اهداف بنی یر معصوم، از 
کرم  فرمود:  در فضیلت حضرت زهرا دارد. رسول ا

 فاِمِ بضعِ منی من أغض ها أغضبنی. 

سنت نقل شده اسهت. از سهوی دیگهر، در  سخن پیامبر به تواتر لفظی و معنوی در منابع اهل
بهر ابهوبکر در موضهوع فهدک بهه نتیجهه  حضهرت فاطمههکه احتجهاج  جریان سقیفه، پغ از آن

کهه  107نیانجامید، فاطمه بر ابوبکر  ضب نموده و تا زمان وفهات، از وی راضهی نشهد. هنگهامی 
بهه روایهت پهدر بزرگوارشهان اسهتناد  ابوبکر و عمر به عیادت آن حضرت آمدند، حضرت زههرا

 نموده و فرمود: 
  108کرد. در مالقات با پدرم از شما شکایت خواهم 

بر شیخین، سندی بهر حقانیهت شهیعه و عهدم ترییهد خالفهت ایشهان  خشم حضرت زهرا
کههه  بیههان اسههت؛ لههذا جعههل روایههت مههورد بحههث توسههط دشههمنان حضههرت علههی گههر آن اسههت 

بر شیخین  ضب نموده و شیعه خشم آن حضهرت را دلیلهی بهر عهدم  چنانچه دختر پیامبر
از دختههر ابوجهههل، حضههرت  ری حضههرت علههیدانههد، در پههی خواسههتگا  حقانّیههت آن دو مههی

را  نیههز  ضههب نمههوده اسههت. متقههی روایههت خواسههتگاری حضههرت علههی بههر علههی زهههرا
کثرت از صحابه و تابعین و امهام بهاقر -« فاظمه بضعه مّنی...»همنشین روایت  نقهل  که به 

                                                   
 . 148، ص1، جاال تباط بمن رمی من الرواة باالختالط.  105
 . 112، ص12. همان، ج 106
 .31ص 3، ج تاریخ اْلسالم و وفیات المشاهیر و اَعالم؛ 285ص 5، جالبدایه و النهایه.  107

 . 34، ص1، ج ة و السیاسةاالمام.  108
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که متقی، همچون برخهی از اههل 109نموده است. -شده   سهنت، این همنشینی نشان آن است 
   هدف ذکر شده را مدنظر داشته است.

وایات اعتقادی امامان شیعه2-4 وش تقطیع در ر  . ر
سهاقط  -که مؤید مبهانی شهیعه اسهت  -در این روش حدیثی، محدث قسمتی از حدیث را 

 نموده است. 
، روایاتی را از امامهان شهیعه نقهل نمهوده اسهت )یهک روایهت از امهام «شفاعت»متقی در باب  

(. و یک روایت از امهام صهاد  ، دو روایت از امام باقرت از امام سجادعلی، یک روای
 از جملههه روایههات مههورد بحههث شههفاعت در پههژوهش حاضههر، روایههت ذیههل از حضههرت علههی

 است:
 110بی ی. شعاع ی  م ی من أحب اُل

مشهمول شهفاعت پیهامبر هسهتند؛ لهیکن  بیهت بنا بر مضهمون روایهت فهو ، محبهان اههل
کامل روایت   در منابع دیگر، بدین شکل است: متن 

  111بی ی و ُم شیع ی. شعاع ی  م ی من أحب اُل

کامهل روایهت در بهاب  ذکهر شهود، بنها بهر عنهوان بههاب،   «بیهت فضهایل اههل»چنانچهه مهتن 
نقههل شههود، فضههیلت « بههاب شههفاعت»کنههد و چنانچههه در   را بیههان مههی بیههت اهههل  فضهیلتی از

کهه اههلصهور   کنهد؛ بهه ایهن  شیعه را بیهان مهی کسهانی  کهه شهفاعت بهه  بیهت را دوسهت داشهته  ت 
کامهل روایهت را در بهاب  -که همان شهیعه اسهت  -باشند  فضهایل »خواههد رسهید، متقهی مهتن 

را سهاقط نمهوده « و ههم شهیعتی»نقل نموده، لیکن در باب شهفاعت، عبهارت « اهل البیت
شهفاعتی »صهله روایهت بالفا  در باب مهذکور،« و هم شیعتی»است. وی افزون بر حذف عبارت 
را نقل نموده است. نقل این روایهت پهغ از روایهت مهورد بحهث، « مباحة َال لمن سّب أصحابی

اسههت؛ زیههرا سههّب صههحابه پیههامبر، از « و هههم شههیعتی»خههود دلیلههی بههر حههذف عمههدی عبههارت 
افههزون بههر آن، متقههی روایههت همههراه بههودن شههیعه بهها  112هههای روافههض شههمرده شههده اسههت.  ویژگههی

                                                   
 . 112، ص12، جکنز العمال.  109

 . 399، ص14. همان، ج 110

   .257، ص1، جتاریخ بغداد. 111

 .2512، ص5، جالشریعه.  112
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کههه ایههن عملکههرد « بههاب شههفاعت»ر ورود بههه بهشههت را در د بیههت اهههل نقههد سههندی نمههوده 
محدث، خود دلیلهی دیگهر بهر حهذف عمهدی عبهارت مهازاد در جههت انکهار فضهیلتی از شهیعه 

کهاماًل جهدا و از ههم بیگانهه  بیهت در بینش متقی، محبان اههل 113است. و شهیعه دو مقولهه 
ندانسته و روایت ورود شهیعه  پیامبر که هندی، شیعه را مشمول شفاعت است. با وجود آن
 نماید:   نقل می از پیامبر کند، لیکن روایت ذیل را توسط امام رضا  به بهشت را نقد می

کهه   من شفیع کسهی  گرامی بدارد،  یه مرا  که ذر کسی  گروه در قیامت هستم؛  چهار 
کسی کارهایشان تالش نموده و  که برای انجام  کسی  که  حاجات ایشان را برآورد، 

 با قلب و زبان ایشان را دوست بدارد.
بهه عنهوان دسهتاویز  بیهت در منابع شیعی نیز روایاتی مشابه روایات فو ، بر محبهت اههل

کید می  114کند.  شفاعت تر
وش تقطیع، چینش و2-5 وایات اعتقادی امامان شیعه  . ر ینش در ر  گز

تلفیقی از روش تقطیع،  روش حدیثی متقی در نقل برخی از روایات اعتقادی امامان شیعه،
کههه خشههم حضههرت زهههرا بههر شههیخین را  گههزینش و چیههنش اسههت. سههعی متقههی بههر آن اسههت 

کتمههان و برخههی از وقههایع تههاریخی را توجیههه و یهها حههذف نمایههد. از ایههن رو روایههت خشههم حضههرت 
گونههه زههرا گریختههه   نسههبت بهه ابههوبکر را بهه  گویها از بیههان حقیقتهی تههاریخی  کههه  ای نقههل نمهوده 
 است.

 الف. تقطیع در روایت
که متقی در موضوع مطالبه فدک توسط حضرت زهرا  کنهد، ابهوبکر در   نقل مهی در روایتی 

گفت:   جواب آن حضرت 
کل آل محمدد مدن ُدلا المدال شعندی  إن رسول اَّلل قال: َل نورث، ما ترکناه صدقِ إنما شأ

کل، و إندی و اَّلل َل أغیدر  صددقات النبدی عدن حاا دا  مال اَّلل، لیَ ا م أن یَّشدوا ع ی المأ
کانت ع یِ فی عهد النبی، و  عم ن ف ها بما عمل النبی ف ها فعمل، فأبى أب  بکر  ال ی 

  115أن شدف  إلی فاِمِ م ها شیئا ف جدت) غضبتو فاِمِ ع ی أبى بکر من ذلک.

                                                   
 .94، ص12، جکنز العمال. 113
 . 360، ص2، جالمعجم اَوسط.  114
 .604، ص5، جکنز العمال.  115
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که متقی، به عنوان منبع حدیث فو ، به آن ، صهحیآ مسهلمکنهد )  هها اسهتناد مهی مصادری 
گونهههه نقهههل  ادامهههه روایهههت را ایههن 116(،طبقهههات ابهههن سههعدو  مسهههند الشههامیین، خهههاریصههحیآ الب

 اند:   نموده
بسدد ِ اشددهر ف مددا ت فیددت، دف هددا  و ُجرتدِ ف ددم تک مددِ ح ددی ت فیددت بعددد رسددول اَّلل

      117زوجها ع ی لیًل و لم یؤذن بها أبابکر و ص ی ع  ها.
گونهاز ابوبکر تا وف گر عدم رضایت فاطمه گزارش فو  بیان که با   ات خویش است؛ به  ای 

بهه خههاک سهه رده شهد. لههیکن متقههی، از  وی سهخن نگفههت و مخفیانههه توسهط حضههرت علههی
گزارش  کی از عدم رضایت فاطمه است  -نقل این  خودداری نموده است. به عبارت  -که حا

، مبنی بر سخن نگفتن با ابهوبکر تها زمهان وفهات، و فعهل امهام دیگر، متقی فعل حضرت زهرا
گونهه  مبنی بر دفن مخفیانه دختر پیامبر را از انتهای روایت ساقط و ادامه روایت را ایهن علی

 نقل نموده است: 
أحدب إلدی أن أصدل مدن قراب دی،  فقال أب  بکر: و الل  نعسدی بیدده لقرابدِ رسدول اَّلل

  118فأما الل  شجر بینی و بینکم من ُله الصدقات فإنی َل آل  ف ها عن الح .

)یکهی از منهابع متقهی بهرای نقهل ایهن روایهت(  الطبقهاتکه ابن سهعد نیهز در  جود اینحتی با و
را نقهل نمهوده؛ امها تعصهب متقهی مهانع نقهل ادامهه روایهت  119«فلهم تکلمهه حتهی توفیهت»عبارت 

 شده است.
 ب. چینش روایت تقطیع شده با روایات مؤی د 

کی از دفن مخفیانه حضرت زههرا متقی پغ از آن ا از روایهت فهو  حهذف ر که عبارت حا
بههر ابههوبکررا در روایههت تقطیههع شههده نیههز بهها چیههنش روایههت  نمههوده اسههت، خشههم حضههرت زهههرا

کتمهان نمهوده اسهت. بنها بهر روایهت شهعبی، ابهوبکر پهغ از خشهمگین نمهودن  کنهار آن  شهعبی در 
    رضایت ایشان را حاصل نموده است: حضرت زهرا

فاس أذن ع  ها فقال ع دی: شدا فاِمدِ! ُدلا  عن الشعبی: لما مرضت فاِمِ أتاُا أب  بکر 
                                                   

 .605، ص5. همان، ج 116
، مسند الشامیین؛  1380، 3، جصحیآ مسلم؛ 135، ص14، جصحیآ البخاری ؛152، ص11، جصحیآ ابن حبان.  117
 .198، ص4ج

 .605، ص5، جکنز العمال.  118

 . 315، ص2، جالطبقات.  119
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قظ، فقالت أتحب أن آذن لِ؟ قال: نعم، فأذنت لِ فدخل ع  هدا ش رضداُا، و قدال:   أب  بکر
واَّلل مددا تددر  بددل ظددت الدددار و المددال و ا ُددل والعشددیرة إَل اب غدداء مرضدداة اَّلل و رسدد لِ و 

     120مرضاتکم أُل البیت.

گویهای اطمینهان خهاطر حضهرت زههرانشین نمودن روایت ذیل با روایه هم بهه  ات فهو  نیهز 
 گفته ابوبکر و صحت فعل او در عدم اعطای فدک به ایشان است.

و أندت ورثدت رسدول جاءت فاِمِ إلی أبى بکر الصددی  فقدال: شدا خ یعدِ رسدول اَّلل
أم أُ ددِ؟ قددال: َل بددل أُ ددِ، قالددت: فمددا بددال الخمددَ؟ فقددال: إنددی مددتعت رسددول  اَّلل
کانت ل ل  ش ی بعده، ف ما ولیت رأشت شقول:  اَّلل إذا أِعم اَّلل نبیا ِعمِ، ثم قبضِ، 

  121أع م ثم رجعت. أن ارده ع ی المس مین، قالت: فأنت و ما متعت من رسول اَّلل
گزینش روایتی شاذ از امام صادق   ج. 

از روایهت بخهاری، جههت اثبهات دفهن  متقی عالوه بر حذف دفن مخفیانه حضرت زههرا
  ابواب آتی نقل نموده است: در حضرت، روایتی از امام صاد علنی آن 

عن جععر بن محمد: ماتت فاِمِ بنت النبی فجاء أب  بکر و عمدر لیصد  ا فقدال أبد  بکدر 
کنت  تقددم و أندت خ یعدِ رسدول اَّلل ، ف قددم أبد  بکدر فصد ی لع ی: تقدم، فقال: ما 

   122ع  ها.

گزینش متقی در روایات فو   گر مداخله ا راز و تعصبات مهذهبی  بیانتقطیع، چینش و 
    محدث در نقل روایات اعتقادی شیعی است.

سهنت  ، جز در برخی از منابع تهاریخی متهرخر، در منهابع حهدیثی اههلروایت امام صاد  
، توسههط حضههرت موجههود نیسههت. منههابع تههاریخی و حههدیثی متقههدم، دفههن حضههرت فاطمههه 

و  123افزون بر اقرار محدثانی همچون بخاری و صنعانیاند.   را شبانه و مخفیانه نوشته علی
بهر دفهن شهبانه و مخفیانهه   126و سهبط ابهن جهوزی 125ابن اثیهر 124مورخان متقدم همچون طبری،

                                                   
 .605، ص5، جکنز العمال. 120

 .605، ص5، جکنز العمال.  121
 . 515، ص12. همان، ج 122

 . 521، ص3، جالمصن ؛ 298ص 10، جالجامع الصحیآ. 123
 . 240، ص3، جل و الملوکتاریخ الرس. 124

 .200، ص2، جالکامل فی التاریخ.  125
 . 270، ص4، جمرآة الزمان فی تواریخ االعیان. 126
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روات را از منبعهی نامشههور تهاریخی )کتهاب  ، متقی روایهت امهام صهاد حضرت فاطمه
کههه بههه منههابع تههاریخی و مالههک حههدیثی ذکههر شههده  از خطیههب بغههدادی( نقههل نمههوده؛ در حههالی 

 127دسترسی داشته است. مصن  عبدالرزا و  صحیآ البخاری؛همچون 
کالمهی، وی را بهه اتخهاذ  نتیجه آن که ا راز محدث بهرای ترییهد و اثبهات عقایهد مهذهبی و 
 های حدیثی تر یب نموده است.  چنین روش

 گیری  نتیجه
که در مقاله پیش ه با روایات اعتقادی امامان رو، درباره عملکرد متقی در مواجه  از مباحثی 

 شیعه بازتاب یافته، نتایج ذیل قابل استفاده است:
کنهز العمهال سنت از امامهان شهیعه در  . متقی روایات بیشتری نسبت به سایر محدثان اهل1

نقههل نمههوده اسههت، لههیکن تعصههب مههذهبی و اعتقههادی و نگههاه ناخوشههایند محههدث بههه شههیعه، 
گههزینش، چیههنش و تق طیههع در نقههل ایههن احادیههث شههده اسههت. بههه عبههارت موجههب اتخههاذ روش 

کهه چگهونگی  کی از حسهن نیهت وی دانسهت؛ چهرا  دیگر، نباید نقل فهراوان روایهات امامیهه را حها
گویهای اسهتفاده ابهزاری محهدث از روایهات اعتقهادی و اتخهاذ  کنز العمالنقل روایات امامیه در 

گزینش، چینش و تقطیع در نقل این روایات است.    روش 
ههها نههزد امامههان شههیعه، روایههاتی را از  متقههی در جهههت ترییههد خلفهها و بیههان عظمههت مقههام آن. 2

گهزینش روایهات متعهدد از منهابع مختله ، رضههایت  گهزینش و نقهل نمهوده اسهت.  لسهان ایشهان 
کمه و عهدم اخهتالف آن نمایهد.   هها بها خلفها را بهه مخاطهب القها مهی امامان شیعه از سیاست حا

که  نقل روایات ضعی  السند، تخریج احادیث از مصادر نه چندان معتبر، از انتقاداتی است 
گزینشی محدث وارد است.    به روش 

هها در  . روش هندی در مواجهه با برخی از روایهات اعتقهادی ائمهه شهیعه، نحهوه چیهنش آن3
یک باب است. متقی با چینش روایات امامان شیعه قرین روایات دیگهر، نتیجهه دلخهواه خهود 

از دختهر  نماید؛ به عنوان مثال، روایت خواستگاری حضهرت علهی  طب تفهیم میرا به مخا
کنهار روایهت  -منتههی شهد  که به  ضب حضهرت زههرا -ابوجهل را  فاطمهه بضهعه منهی »در 

و در  از علههی قههرار داده بههه روشههنی مبههین خشههم حضههرت زهههرا« فمههن ا ضههبها ا ضههبنی
           باشد. از علی نهایت خشم پیامبر

                                                   
 .300، ص1، جترویل مختل  الحدیث؛ 157، ص16)ابن ابی الحدید( ج شرح نهج البال ه. برای موارد بیشتر ر.ک:  127
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کالمی و مذهبی محدث، موجب تقطیع برخی از روایات اعتقهادی شهیعی در 4 . تعصبات 
کتمههان فضههیلتی از شههیعه، عبههارتی از کنههز العمههال  شههده اسههت؛ بههه عنههوان نمونههه، متقههی جهههت 

سهاقط  -قهرار دارد  که شیعه مشهمول شهفاعت پیهامبر مبنی بر این -را  حدیث امام علی
      نموده است.

هههای حههدیثی نههامبرده در مواجهههه بهها روایههات اعتقههادی   از مههوارد، تلفیهه  روش ای  . در پههاره5
کتمهان مهاجرای دفهن مخفیانهه حضهرت زههرا  شیعی به چشهم مهی و  خهورد؛ بهه عنهوان مثهال، 

گههزینش متقهی در نقهل روایههات  دفهن ایشهان توسهط شههیخین، حاصهل از روش تقطیهع، چیهنش و 
        اعتقادی است.

 پیوست

 1ار شمارهدنمو
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 2ر شمارهدانمو

 

 3ار شمارهنمود

 

 کتابنامه
، ابهن اثیهر علهی بهن أبهی الکهرم، تحقیه : علهی محمهد معهوز، أسد الغابهة فهی معرفهة الصهحابه _

  .1415بیروت: دارالکتب العلمیه، چا  اول، 

  .1405چا،  محمدرضا مظفر، بیروت: درالتعارف، بی، اصول الفقه _
، برههان الهدین الحلبهی، قهاهرة: دارالحهدیث، چها  اال تباط بمهن رمهی مهن الهرواة بهاالختالط  _

    م.1988اول، 
  تا. جا، بی ، ابن قتیبه دینوری، تحقی  الزینی، بیاالمامه و السیاسه _
ضاوی، بیروت: داراالحیا  التراث، چا  اول، ، عبداَّلل بن عمر بیأنوار التنزیل و أسرار الترویل _
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1418 .  
  .1408، أبوهالل الحسن بن عبد اَّلل العسکری، طنطا: دارالبشیر، چا  اول، اَوائل _

    .1403، محمد باقر مجلسی، بیروت: داراالحیا  التراث، چا  دوم، بحار اَنوار  _
کثیر، بیروت: مکتبالبدایه و النهایه _  تا.  جا، بی ، بی ة المعارف، َسماعیل بن عمر بن 

     .1350نا، چا  اول،  ، خطیب البغدادی، قاهره، بیتاریخ بغداد _
، شهههمغ الهههدین الهههذهبی، بیهههروت: دارالکتهههاب تهههاریخ اْلسهههالم و وفیهههات المشهههاهیر و اَعهههالم _

  .1407العربی، چا  اول، 

    .1387، ابوجعفر طبری، بیروت: دارالتراث، چا  دوم، تاریخ الرسل و الملوک _
، ابههو القاسههم علههی بههن الحسههن، تحقیهه : محههب الههدین عمههر، بیههروت: تههاریخ مدینههة دمشهه  _

 م. 1995چا،  دارالفکر، بی
  . 1393، عبداَّلل بن قتیبه دینوری، بیروت: دارالجیل، ترویل مختل  الحدیث _

، أبههو الوفها َبههراهیم بههن محمهد، بیههروت: دارالکتهب العلمیههة، چهها  التبیهین َسههما  المدلسهین _
  . 1406، اول
کثیر دمشقی، بیروت: دارالکتب العلمیة، چها  تفسیر القرآن العظیم _ ، اسماعیل بن عمرو بن 

    .1419اول، 
، عبهدالرحمن ابهن ابهی حهاتم، تحقیه : اسهعد محمهد الطیهب، عربسهتان: تفسیر القرآن العظیم _

  . 1419کتابخانه نزار مصطفی، چا  سوم، 
کثیر، چا  سوم، محمد بن اسماعیل بخا  ،الجامع الصحیآ _   . 1407ری، بیروت: دار ابن 
 تا. چا، بی ، مسلم بن الحجاج النیشابوری، بیروت: دارالجیل، بیالجامع الصحیآ _
، عبهههد الهههرحمن بهههن أبهههی حهههاتم، بیهههروت: داراالحیههها  التهههراث، چههها  اول، الجهههرح و التعهههدیل _

1271.     
روت: دارالکتب العلمیه، چا  ، سید محمود آلوسی، بیروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم _

  .1415اول، 

     تا. چا، بی ، محمد بن عیسی الترمذی، بیروت: نشر داراالحیا  التراث، بیسنن الترمذی _
، احمههد بههن الحسههین بیهقههی، تحقیهه : محمههد عبههدالقادر، مکههه: نشههرمکتبة السههنن الکبههرى _

  .1414چا،  دارالباز، بی
  .1400کتب اْلسالمی، چا  اول، ، أبو بکر بن أبی عاصم، بیروت: المالسنه _
  . 1405، شمغ الدین الذهبی، بیروت: مؤسسه الرساله، چا  سوم، سیر أعالم النبال  _
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، ابوحامهههد ابهههن ابهههی الحدیهههد، بیهههروت: دارالکتهههب العلمیهههه، چههها  اول، شهههرح نههههج البال هههه _
1418 .  

ّی  البغدادی، ریاز: دارالوطن، چا  دالشریعه _ ّرِ   . 1420وم، ، محمد بن الحسین اآلج 
  .1414، محمد بن حبان، بیروت: مؤسسه الرساله، چا  دوم، صحیآ ابن حبان _
، عبههدالرحمان بههن علههی الجههوزی، تحقیهه : عبههد اَّلل القاضههی، بیههروت: الضههعفا  و المتههروکین _

  . 1406دارالکتب العلمیه، 

الوعی، ، أحمد بن شعیب النسائی، تحقی : محمود ابراهیم، حلب: دارالضعفا  و المتروکین _
  .1369چا  اول، 

   تا. چا، بی ، محمد بن سعد، بیروت: دار صادر، بیالطبقات الکبرى _
    .1401، جمال الدین الجوزی، فیصل آباد: َدارة العلوم اَثریة، چا  دوم، العلل المتناهیه _
کوشههش: نههور  علههوم الحههدیث _ )مقدمههه ابههن صههالح(، ابههن صههالح عثمههان بههن عبههدالرحمان، بههه 

    .1397بیروت: دارالفکر المعاصر، الدین عتر، 
جهها، دارالشههرو ، چههها  اول،  ، دکتههر موسههی شهههاهین، بههیفههتآ المههنعم شههرح صهههحیآ مسههلم _

1423.  

، شهمغ الهدین الهذهبی، تحقیه : محمههد الکاشه  فهی معرفهة مهن لهه روایهة فهی الکتهب السهتة  _
     .1413عوامه، دارالقبلة، چا  اول، 

بیهروت: دارالکتهاب العربهی،   تحقیه : عمهر عبهد السهالم،، ابهن اثیهر جهزری، الکامل فی التاریخ _
  . 1417چا  اول، 

، أبههههو أحمههههد بههههن عههههدی الجرجههههانی، تحقیهههه : عههههادل أحمههههد الکامههههل فههههی ضههههعفا  الرجههههال  _
  .1418عبدالموجود، بیروت: الکتب العلمیة، چا  اول، 

ری حیهانی ، علی بن حسام الهدین الهنهدی، تحقیه : بکهکنز العمال فی سنن اَقوال و اَفعال _
  .1401صفوة السقا، بیروت: مؤسسة الرسالة، چا  پنجم، 

 تا.  ، محمد بن مکرم بن منظور، بیروت: دار صادر، چا  سوم، بیلسان العرب  _

، أحمههد بههن علههی بههن حجههر عسههقالنی، تحقیهه : عبههد الفتههاح أبههو  ههدة، مکتههب لسههان المیههزان _
 تا. چا، بی المطبوعات االسالمیه، بی

  . 1419چا،  ، أحمد بن مروان دینوری، بیروت: دار ابن حزم، بیرالعلمالمجالسه و الجواه _

چها،  تحقیه : محمهود َبهراهیم، حلهب: دارالهوعی، بهی  ، أبو حاتم محمد بن حبان،المجروحین _
 تا.  بی
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    .1412چا،  ، نور الدین هیثمی، بیروت: دارالفکر، بیمجمع الزوائد و منبع الفوائد _
، شهمغ الهدین یوسه ، دمشهقک دارالرسهالة العالمیهه، چها  عیهانمرآه الزمهان فهی تهواریخ اال _

  .1434اول، 
محمد بن عبد اَّلل النیشابوری، تحقی : مصطفی عبهد القهادر،  المستدرک علی الصحیحین، _

  .1411بیروت: دارالکتب العلمیه، چا  اول، 
 عهادل مرشهد، بیهروت: -، أحمد بن محمد بن حنبهل، تحقیه : شهعیب اَرنهؤوط مسند احمد _

 تا.  موسسه الرساله، چا  اول، بی
، سههلیمان بههن أحمههد الطبرانههی، تحقیهه  حمههدی بههن عبدالمجیههد، بیههروت: مسههند الشههامیین _

  . 1405مؤسسة الرساله، چا  اول، 
  . 1403، عبد الرزا  الصنعانی، بیروت: المکتب اْلسالمی چا  دوم، المصن  _
 : ثههروت عکاشههة، قههاهره: الهیئههة ، عبههد اَّلل بههن مسههلم بههن قتیبههة الههدینوری، تحقیههالمعههارف  _

 م. 1992المصریة، چا  دوم،
، سهلیمان بهن أحمهد بهن أیهوب طبرانهی، تحقیه : عبهد المحسهن بهن َبهراهیم، المعجم االوسط _

   تا. چا، بی نشر دارالحرمین، بی  قاهره:
جهها،  ، سههلیمان بههن احمههد الطبرانههی، تحقیهه : حمههدی بههن عبههد المجیههد، بههیالمعجههم الکبیههر _

 تا.  چا  دوم، بی

کرم ضیا  العمهری، بیهروت: مؤسسهة   ، یعقوب بن سفیانالمعرفة و التاریخ _ الفسوی، تحقی : أ
    .1401الرسالة، چا  دوم، 

 تا. جا، بی نا، بی ، أحمد بن عبد اَّلل العجلی، بیمعرفه الثقات _
     .1420، فخرالدین رازى، بیروت: داراالحیا  التراث، چا  سوم، مفاتیآ الغیب _
، شمغ الدین ذهبی، تحقی : علی محمد البجاوی، بیروت: عتدال فی نقد الرجالمیزان اال _

  . 1382دارالمعرفة، چا  اول، 
، عبهد الحهی بههن فخهر الهدین الحسههنی، بیهروت: دار ابهن حههزم، نزههة الخهواطر و بهجهة المسههامع  _

 .1420چا  اول، 
: دارالکتههب العلمیههة، ، محههی الههدین الَعْیههدروا، بیههروتالنههور السههافر عههن أخبههار القههرن العاشههر _

 .1405چا  اول، 
، چا   ، محمد بن حسین شری  رضی، شرح: صبحی صالآ، قم: نشر هجرتنهج البال ه _

  . 1414اول، 
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)مقدمههه فههتآ البههاری(، احمههد بههن علههی عسههقالنی، تحقیهه : عبههدالقادر شههیبه  هههدی السههاری _
  1421احمد، ریاز: نشرکتابخانه ملک فهد، چا  اول، 

  .1418سلیمان قندوزی، بیروت: مؤسسه العلمی، ، ینابیع الموده _
، شهماره اول، سهال علهوم حهدیث، نهوروز امینهی، «سهنت در منهابع اههل بیهت روایات اههل» _

 سیزدهم.

 




