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 مقدمه. 1
 بهن محمهد نگاشهتۀ، سلّم درجات الجّنة فی معرفة فضتایل ابتی األئمتهکتاب  خطی نسخه

 کهه اسهت مخطهوطی نسهخ از یکی ،کنز الدقایق مأثور تفسیر صاحب ( ۱۱۲۵)  مشهدیقمی
 رسول از نقل به را ایشان شیعیان رستگاری و :ئمهالا ابى فضایل باب در روایات از اربعینی

 مسههتندات و مصههادر از نقههل بههه روایههات ایههن کههه آنجههایى از اسههت. داد، ،ههای خههود در ۹خههدا
 روی بهر رسهاند. اثبهات بهه سنت اهل و شیعه نگا، در را موضع این وفا  توانمی ،است فریقین

  .است نشد، آراسته طبع زیور به و نگرفته صورت تحقیقی و تصحی  کنونتا نفیس اثر این
گونههاگون، در صههحت احادیههثبرخههی  تردیههد و ایههن نسههخه  از علمههای اهههل سههنت، بههه دالیههل 

کرد انهد. بهه همهین دلیهل، نیهاز اسهت احادیهث ایهن خوانهد، وضهعی و خهود  احادیهث را ،،تشکیک 
کههه در سههایه تقیههه، ،عههل و غلههو از  - نسههخه اعتبارسههنجی شههود تهها مشههکل بسههیاری از احادیههث را

کرد، و وا - میدان خارج شد، کرد و بسهیاری از احادیهث غلهوآمی  و ،علهی حل  رد عرصه احادیث 
کتب حدیثی شهد، - را گوناگون وارد  یهادی  - که به دالیل  کهرد و تها حهد ز از عرصهه حهدیث خهارج 

 شبهات وارد، از سمت برخی از معاصران وهابى و دگراندیشان شیعی را پاسخ داد. 
 و فهههریقین 1متابعهههات و دشهههواه طبههه  کهههه: اسهههت آن، شهههود داد، پاسهههخ بایهههد کهههه پرسشهههی

  است؟ برخوردار اعتبار از احادیث از تعداد چه متنی و سندی یهابررسی
 فهریقین متابعهات و شهواهد ذکهر کنهار در است الز  شد،، مطرحسؤال  پاسخ به رسیدن برای

کههاوی بههر عههمو، 2،احادیههث ا،مههالی تههواتر اثبههات ،هههت بههه  صههدوری وثاقههت سههندی، وثاقههت وا
 سهقم و صهحت تحصهیل بها، صهورت ایهن در آیهد.بهه دسهت  ههانشانه وقراین  ا،ر از نی  احادیث
  گیرد.می صورت معالم اخذ و شد،، زدود،ها تردید از پرد، احادیث،

  .است تحلیلی - توصیفی نوع از ی،یفک محتوای تحلیل یو،روش این پژوهش در ش

 . وضع حدیث2

 است. حدیث ،عل و وضع ،سازدمی جخار اعتبار گردونه از را احادیث که مواردی از یکی
                                                           

که مفهو  آن به سند دیگر نقهل شهد،، اطهم  مهی1 کهه . حدیث شاهد به حدیث مفردی  شهود. حهدیث متهابع حهدیثی اسهت 
کهه مها فهو  آن شهیخ اسهت موافقهت داشهته شهیخ راوی دیگر با راوی آن در نقل از کسهی   ،۱ج ،التراوی تتدریب) باشهد یها 

 .(۲۵۶ص ،۱ج ،المغیث فتح ؛۲۸3ص
کهه در یهک موضهوع وارد شهد، باشهد2  ،الحتدیث ةدرایت) . تواتر ا،مالی عبارت است از علم به صحت یکی از چنهد حهدیث 

 .(۱۴۵ص
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 موضوع حدیث. 2-1
کر پیامبر به ،آورد، و،ود به را آن گویاندروغ که است حدیثی موضوع حدیث از منظور  ۹ا

 .اندداد، نسبت ۷معصو  ائمه ای

 حدیث وضع توهم رفع. 2-2
، یسهند تحلیهل. ۱ آیهد:مهیبهه دسهت  را، دو از آن وضهع تهوهم رفهع و احادیهث وثاقت اثبات

؛ سهندی وثاقهت احهراز ،ههت به و... حدیث تحمل طر  و سند ر،ال حال شرح بررسی یعنی
 حر. آیدمیها به دست نشانه وقراین  را، از که صدوری وثاقت احراز ،هت به متنی تحلیل. ۲

 شهیخ 1.اسهت پرداختههقهراین  ایهن از مهورد دو و بیسهت ذکهر بهه وسائل الشتیعه کتهاب در عاملی
 بها موافقهت شهامل:هها آن ازای ،پهار کههاسهت  کهرد، ذکهر یقراین عدة االصول بکتا در نی  طوسی

 بهر امامیهه فرقهه آنچهه بها موافقهت وقطعهی  سهنت با موافقت خدا، کتاب با مطابقت ،عقلی ادله
  2.اند،نمود ا،ماع آن

 شهرح بهههها آن از تعهدادی کهه انهدکهرد، ذکهر را مهواردیموضوع  احادیث تشخیص برایعلما 
کهت یها ادبى قواعد لحاظ از طغما و،ود. ۲ ؛حدیث واضع اعتراف. ۱ است: زیر  ناحیهۀ در رکا
 یها عقهل بها حدیث مفاد مخالفت. ۴ متواتر؛ حدیث یا خدا کتاب با حدیث تمخالف. 3 ؛امعن

 منقههوالت بهها حههدیث مخالفههت. ۵؛ نباشههد ممکههن آن تأویههل کهههای هگونههه بهه، مشههاهد، و حههس
. ۷ باشههد؛ معههروف حههدیث ،عههل و وضههع بههه کههه باشههد کسههی حههدیث ناقههل. ۶ تههاریخی؛ مسههلم

  3شارع. هدف و مقصد با مخالفت
 زیرا داد؛ احادیث سقم و صحت دربار، قطعی حکم راحتی به تواننمی موارد از بسیاری در
ه بهه بیههت اهههل روایههات فهههم دشههواری از اسههتهبرخ کهههاسههت  یىهههاپیچیههدگی دارای روایههى متههون

 صدور و،ه بودن مخفی و متشابه و محکم تعابیر با همرا، عصو م کم  بودن ذوو،هین واسطه
 فرابشههری مراتههب از سههخن مههواردی در، همچنههین 4اسههت. دیگههر دالیههل و تقیههه ،هههت بهههههها آن

 دربهار، تواننمی و است خارج انسان عقل سیطر، از که آیدمی پیش آن امثال و معراج همچون
یم این ا،از، مواردی چنین در. کرد تأویل راها آن و داد توضیحیها آن  رد را احادیهث گونه ندار

                                                           
 .۱۰۴-9۶، ص۲، جوسائل الشیعه .1
 .۱۴۶، ص۱، جعدة االصول. 2
 .۱۲۶-۱۲۲، صعلم الحدیث و درایة الحدیث. ر.ک: 3
 .۲۱۲-۱۸۲، ص۲، جبحار األنوار. ر.ک: 4
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 حهههدیث تعبهههدا  ، مهههتقن سهههندی داشهههتن صهههورت در بایهههد بلکههههبخهههوانیم،  وضهههعی یهههاکهههرد، و 
  بپذیریم. را

 موضوع  احادیث سنجیاعتبار. 3
گون دالیههل بههه، سههنت اهههل علمههای از برخههی  را ستتلم درجتتاتکتههاب  حههدیث چهههار، گونهها
کهاوی مهورد را احادیهث گونه این سقم و صحت تا است آن بر ارنوشت این .اند،خواند موضوع  وا

 .است زیر شرح به احادیث این گردد. زدود،ها تردید و تشکیک از پرد، تا دهد قرار

  خداوند جانب از ۳فاطمه حضرت ازدواج بشارت. 3-1

الخترائج و  کتهاب در راونهدی قطهب از ،سلم درجتاتکتهاب  هفهتم حدیث در مشهدی ابن
  فرمود: ۹اَّللرسول، آن در که آورد، حدیثی حالجرائ

 خداونید پسیرعمویم. و بیرادرمدربیاره  خیدا جانب از اس  بشارتی من نزد، فاطمه یا
 دهید، تکیان را طیوبی درخ  که داد دستور بهش  نگهبان به تو. با را علی کرد تزویج

 طیوبی درخی  زییر از و گردیید. بیارور مین بی  اهل محبان تعداد به کاغذ یهاتکه
 قیامی  وقتیی گرفی . قرار خطی ملکی هر اختیار در و آمد، وجوده ب نور ازای همالئک

 از ییکی ایین کیه مگر کنند،نمی مالقات را ما )خاندان( از محبی مالئکه شود،می برپا
  1دهند.می او به اس ، جهنم از آزادی هک را هانامه آن

 :است زیر شرح بهکتاب  هفتم حدیث متابعات و شواهد
 متابعات و شواهد .3-1-1

 بهها فههریقین مصههادر در و ستتلم درجتتاتکتههاب  در متابعههاتی و شههواهد دارای هفههتم حههدیث
 شامل: کهاست  معنا و لفظ در موافقت

 معنا در موافقت با سلم درجاتکتاب  در فریقین، متابعات و شواهد. 3-1-1-1
 حدیث متابعات و شواهد از، معنایى ،هت از، سلم درجاتکتاب  در مو،ود نهم حدیث

  فرمود: )س( فاطمه حضرت به ۹خدا رسول کهاست  مذکور
 ایین بیر و کیرد. تیزویج را تیو خیود عیر  بیاالی از خدا ام،نکرده تزویج را تو من ...

  2... شدند گواه اسرافیل و جبرئیل موضوع
                                                           

 .۵3۶، ص۲، ججرایحالخرایج و الک: ر. ؛ نی ۷، حسلم درجات. 1
 .۲93-۲۸۴، ص۷یرالمؤمنینمناقب امر.ک:  نی ؛ 9. همان، ح2
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 لفظ در موافقت با فریقین مصادر در متابعات و شواهد. 3-1-1-2
 تها ترتیب، به کهشد،  نقل لفظ در موافقت با فریقین قدمای معتبر مصادر در مذکور حدیث

  است: زیر کتب شامل، مؤل  زمان
 الف( مصادر شیعه

مناقتب ابتن شتهر . ۴ 3،الخترایج و الجترایح. 3 2،مائتة منقبتة. ۲ 1،فضایل امیرالمتؤمنین. ۱
 9.ریاض االبرار. 9 8،نواربحار اال. ۸ 7،عوالم العلو . ۷ 6،البرهان. ۶ 5،کشف الغمه. ۵ 4،آشوب
 اهل سنت مصادرب( 

 11.تلخیص المتشابه. ۲ 10،تاریخ بغداد. ۱
 است. حدیث ا،مالی تواتر نشانه شد، یاد متابعات و شواهد .نتیجه

  سنجیاعتبار. 3-1-2
 لحهاظ از حهدیث اسهت الز  حهدیث سهقم و صهحت بیهان برای ا،مالی، تواتر اثبات از بعد
 شود. سنجیاعتبار و گرفته قرار تحلیل مورد متنی و سندی

 . تحلیل سندی3-1-2-1
 اههههل کتهههب در سهههند سلسهههله دو و 12شهههیعه کتهههب در سهههند سلسهههله دو دارای حهههدیث ایهههن
یهان سرسلسهله کههاست  معنعن طوره ب 13سنت  اَّلل عبهد ل،یهعل بهن أحمهد» یعنهی حهدیث، راو

 مشهترک ههم بها «مامهةح بهن بهمل أحمهد، بهن قنبهر ،یالقرشه ّی عله بهن موسی ،یاِلنصار داود بن
                                                           

 .۱۰۵، ص۱، ج۷فضایل امیر المؤمنین .1
 .۱۶۶ص ،۱، جمائة منقبة. 2
 .۵3۶، ص۲، جالخرایج و الجرایح. 3
 .3۴۶، ص3، ج۷أبی طالبمناقب آل  .4
 .3۵۲، ص۱، جکشف الغمة .5
 .۲۵9، ص3، جتفسیر البرهان .6
 .۱۱۸۵و ص ۴۰۵، ص۱۱، جعوالم العلو . 7
 ۱۲3، ص۴3، جبحار األنوار .8
 .۵۲، ص۱، جریاض االبرار. 9

 . ۴3۱، ص۴، جذیوله تاریخ بغداد و ؛3۴3، ص۵، ج(بشار) تاریخ بغداد. 10
 .۸۱۶، ص۲، جتلخیص المتشابه. 11
 .۱۶۶ص ،۱، جمائة المنقبة؛ ۱۰۵، ص۱ج ،فضایل امیر المؤمنین. 12
 .3۴3، ص۵، ج(بشار) تاریخ بغداد؛ ۴3۱، ص۴، جذیوله تاریخ بغداد و. 13
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 و اسهناد ر،هال حهال شرح بررسی با شود.می تبدیل سند سلسله چهار به، آن از بعد و هستند،
 درهها آن از شهرحی، بهود، الحال مجهول اسناد این افراد از برخی گردید محرزها آن تحمل طر 
 ضههعی  آن سههند و مطلهه  مفههرد حههدیث ایههن پههس اسههت. نشههد، ذکههر تضههعی ، و توثیهه  بههاب

کههاوی بههرای، دلیهل همههین بههه. تاسه  حههدیث ایههن سههند بهه تههواننمههی حههدیث سهقم و صههحت وا
کاوی مورد را دیگر یهانشانه وقراین  باید بلکه کرد، استناد   داد. قرار وا

  متنی تحلیل. 3-1-2-2
  است: سنجیاعتبار و متنی تحلیل نیازمند کهاست  مبحث دو دارای حدیث این

 رسهول به خداوند ،انب از بشارتی عنوان به ۷علی اما  با فاطمه)س( حضرت ازدواج. ۱
کر  یادی احادیث بار، این در فریقین قدمای معتبر کتب در. ۹ا  مصهادر از .اسهت شد، وارد ز

 فیض الوافی و مناقب ابن شهر آشوب ،امالی الطوسی ،من الیحضرالفقیه ،الکافی توانمی شیعه
 مختصتر تتاریخ دمشتق ،تتاریخ بغتداد از تهوانمهی سهنت اههل مصهادر از و کهرد ذکهر را 1کاشانی

 کهههاسههت  حههدی بههه فههریقین مصههادر در بههاب ایههن در احادیههث کههرد. یههاد 2مجمتتع الزوایتتد و

 مضههمونی صههحت نشههانه و محههال آن کههذب بههر تبههانی و رسههید، ا،مههالی تههواتر بههه آن مضههمون

  است. حدیث قسمت این
 مضهههمون قرابهههت بهههر عهههمو، .آتهههش از موّدتشهههان واسهههطهه بههه ۷علهههی امههها  محّبهههان نجههات. ۲
 رسههید، تههواتر حههد بههه فههریقین علمههای کتههب در بههار، ایههن احادیههث در 3،قههرآن بهها قسههمت ایههن

 هسهههتند «الجنهههه و النهههار قسهههیم» ۷علهههی حضهههرت کهههه آنجهههایى از ،دیگهههر طهههرف از 4اسهههت.

 بعیههد امههری شههیعیان نجههات ،اسههت 6سههنت اهههل و 5شههیعه علمههای توافهه  مههورد نکتههه، ایههن و

 .رسدنمی نظر به ذهن از دور و
                                                           

امتتالی ، ۵9، ص۲و ج ۲۲۵و ص ۶۴، ص۱، جالعیتتون؛ ۴۰۱، ص3، جمتتن الیحضتتره الفقیتته؛ 3۷۸، ص۵، جالکتتافی. 1
 .3۱۵، ص۱، جوافیال ؛3۵، ص3ج، ۷مناقب آل أبی طالب؛ ۲۵۷، ص۱، جطوسیال

 .۱۱۲، ص9، جالزواید مجمع؛ 3۴۲، ص۱۷، جمختصر تاریخ مدینة دمشق؛ 3۱9، ص۵، ج(بشار) تاریخ بغداد. 2
 .3۲، آیه فاطرسور، ؛ 33، آیه شوریسور،  .3
، 3، جریتاض النضتره؛ ۲3۱3، ص۵، جبغیة الطلتب، ۵۲، ص۱3، جتاریخ مدینة دمشق؛ ۱۴۲، ص۲، جاالخبار فردوس. 4

 .۵3، ص۲، جالحاوی للفتاوی؛ ۱۶۱، ص۲، جنزهة المجالس ؛۱9۰ص
 .۴9۶، ص۶، جاالحکا  تهذیب؛ 3۰، ص۱، جالعیون؛ ۵۷۰، ۴، جالکافی. 5
، ۷، جةنهایتالو  ةبدایتال ؛۱39، ص۱9و ج ۲۶۰، ص۲، جشرح نهتج البالغته ؛۱9۵، ص3، جفایق فی غریب الحدیثال. 6

 ۴۱، ص۱، ج۷مناقتب آل أبتی طالتب؛ ۶۱، ص۴، جالحدیث فی غریب ةنهایال؛ ۲۴3، ص۲، جغریب الحدیث؛ 39۲
  .۲9۸، ص۴۲، جتاریخ مدینة دمشق؛ ۱۵۲ص ،۱3، جکنز العمال؛ ۲9۵و
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 حدیث وضع توهم رفع. 3-1-3
 دو بهه سهنت اهل علمای از برخی آن، صدوری وثاقت و هفتم حدیث ا،مالی تواتر و،ود با
 :اند،خواند وضعی را حدیث این علت
 1؛علی اما  و فاطمه حضرت تزوی  بیان در رکاکت و،ود دلیل به. ۱

 وحیهانی کم  که قران در زیرا ست؛ا نبوی سنت و قرآن با مخال  و شخصی کامم   نظر این
، دیگهر طرف از 2است. گفته سخن آن شرایط و ازدواج از مورد ۲3 در است، رکاکت از دوره ب و

 حضههرت ازدواج توانههدنمههی نبههوی سههنت و قههرآن کههم  بههه تو،ههه بهها 3.اسههت نبههوی سههنت از نکههاح
 است. مردود نظر این و باشد. رکیکی امر فاطمه و علی
 الحههال مجهههول و بغههدادی خطیههب سههخن بههه اسههتناد بهها سههنت اهههل یعلمهها از برخههی. ۲

  .اند،خواند 5غریب و 4وضعی را حدیث حدیث، راویان از بعضی خواندن
 شرط به؛ باشد حدیث وضع دلیل تواندمی سند، تفرد و حدیث راویان بودن الحال مجهول
که قراین  یقراینه و واهدشه دارای حهدیث ایهن باشهد. نداشهته و،هود حهدیث صهحت بر دال یآن 

 در قههران بهها مضههمونی موافقههت همچههون: شههواهدی؛ دهههدمههی خبههر حههدیث صههحت از کههه اسههت
 نداشهتن نبهوی، قطعهی سنت با مضمونی موافقت نکاح، به مربوط آیات و 6فاطر و شوری سور،

 تهههواتر و فهههریقین کتهههب در مو،ههود احادیهههث از بسهههیاری بههها معنههایى و لفظهههی موافقهههت معههار ،
 سهنت اههل علمهای از برخهی و امامیهه فرقهه آنچه با موافقت عقلی، ادلۀ با موافقت آن، ا،مالی

 .است مردود نی  حدیث وضع بر دو  دلیل پس 7.اندکرد، ا،ماع آن بر
 بهود، برخهوردار صدوری وثاقت و ا،مالی تواتر از سند، ضع  رغم علی حدیث این .نتیجه

 گردد.می احراز آن صحت و
                                                           

 .۶39، ص۱۰. سلسله االحادیث، ج1
حجههر، سههور، ؛ ۷۸هههود، آیهههسههور، ؛ ۱۲۷-۲۱-3نسهها ، آیهههسههور، ؛ ۲۴۰-۲3۷-۲3۵-۲3۴-۲3۲-۲3۰-۲۲۱بقههر،، آیههه سههور، . 2

 .۱۰ممتحنه، آیهسور، ؛ ۵۰-۴9-۴۷اح اب، آیهسور، ؛ ۶۰-33-3نور، آیه سور، ؛ ۷۱آیه
َکاُح » :۹. َقاَل رسول اَّلل3 ی الن ّ ت  ی َفَمْن  ُسَنّ ت  َب َعْن ُسَنّ هی َرغ  ن ّ ، ۱۰، جبحار األنوار ؛۱۰۱، ص۱، ججامع األخبار)« َفَلهْیَس م 

 (.۲۲۰ص
 .3۴۷، ص۱ج ،ةلی المصنوعآلال؛ 3۶۷، ص۱، جتنزیه الشریعه؛ ۴۰۰، ص۱، جموضوعاتال. 4
 .۴۱۴و ۲۴3، ص۱، جاسد الغابه. 5
 .۲3فاطر،سور، ؛ 33شوری، سور، . 6
ریتاض ؛ ۲3۱3، ص۵، جبغیتة الطلتب فتی تتاریخ حلتب، ۵۲، ص۱3، جتاریخ مدینة دمشق؛ ۱۴۲، ص۲، جفردوسال. 7

 .۵3، ص۲، جحاوی للفتاویال؛ ۱۶۱، ص۲، جنزهة المجالس؛ ۱9۰، ص3، جالنضره
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 است. شد، خواند، وضعی سنت اهل لمایع از برخی توسط نی  زیر حدیث
ؤیت و ۹اهللرسول معراج. 3-2   ۷علی امام نور از ملکی ر

 کهههکههرد،  روایههت انههس از، از کفایتتة الطالتتب نقههل بههه راکتههاب  دهههم حههدیث مشهههدی ابههن
 فرمود: ۹اَّللرسول

 او همالئکی و بود، نور از منبری او برای که گذشتم ملکیر ب بردند، معراج به مرا که شبی
 نزدیی  گفی : مل ؟جبرئییل این کیس ، جبرئیل یا گفتم: پس بودند. کرده احاطه را

 پسیر و مین، بیرادر او کیه دیدم کردم. سالم او بر و رفتم، نزدی  کن. سالم او بر و رو،
 چهیارم آسیمان بیه مین از قبل علی جبرئیل، یا گفتم: اس . طالب ابی بن علی عمم،
 شیکوه طالیب،ابیی بین علی به خود حب از مالئکه نلیک و محمد. یا نه گف : آمده؟

 آفریید. علی صورت به طالب،ابی بن علی نور از را مل  این تعالی خدای پس کردند.
 و تسیبیح و آینید،می زیارت به مرتبه هزار هفتاد جمعه روز و جمعه شب هر در مالئکه
  1.فرستندمی هدیه طالبابی بن علی محبان به را آن ثواب و کنند،می خدا تقدیس

  متابعات و شواهد .3-2-1
 معنها و لفهظ در موافقهت بها متابعهاتی و شهواهد دارای فهریقین مصهادر درکتاب  دهم حدیث

 است: زیر شرح به کهاست 
 لفظ در موافقت با فریقین مصادر در متابعات و شواهد. 3-2-1-1

 شهد،، ذکهر فهریقین تبهرمع مصهادر در لفظ در موافقت با خطی نسخه در مو،ود دهم حدیث
  گردد:می ذکر ادامه درمؤل   عصر تا زمانی ترتیب طب  مصادر این که

 الف( مصادر شیعه
احقتاق . ۵ 5،ارشتاد القلتوب. ۴ 4،منهتاج الکرامتة. 3 3،کشف الیقتین. ۲ 2،کشف الغمه. ۱

 7.بحار االنوار. ۶ 6،الحق
                                                           

 ۱33، ص۱، جکفایة الطالبر.ک:  نی ؛ ۱۰، حسلم درجات. 1
 .۱39، ص۱، جکشف الغمة. 2
 .۲33. همان، ص3
 .9۶، ص۱، جمنهاج الکرامة. 4
 .۲33، ص۲، جإرشاد القلوب. 5
 .۱۱۶، ص۶، جاحقاق الحق. 6
 .۱۰9ص ،39، جبحار األنوار. 7
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 ب( مصادر اهل سنت
  نشد. یافت سنت اهل دیگر کتب در 1،طالبکفایة ال در ،  الفاظ همین با حدیث این

 معنا در موافقت با فریقین مصادر در متابعات و شواهد .3-2-1-2
 ،مناقتب ابتن شتهر آشتوب ،العیتون همچهون شهیعه مصهادر در بسهیاری متابعات و شواهد
 و شهواهد آن تکهرار، از ،لهوگیری ،ههت بهه کهه شهد، ذکهر معنها در موافقت با ،الجرائح الخرائج و

 خواهدآمد. متنی تحلیل قسمت در بعاتمتا
 دهند، تواتر ا،مالی این حدیث است.شواهد و متابعات برای حدیث مذکور نشان و،ود نتیجه.

  سنجیاعتبار. 3-2-2
 وثاقههت تههاشههود مههی پرداختههه متنههی و سههندی سههنجیاعتبههار بههه حههدیث، تههواتر اثبههات از بعههد
 گردد. اثبات آن صدوری و سندی

 سندی. تحلیل 3-2-2-1
 شهرح در 2 اسهت: کفایة الطالب در گنجهی حافظ از نقل به سند یک دارای تنها حدیث این
 عممهههه و 4بحرانهههی هاشهههم سهههید 3،حلهههی عممهههه همچهههون بزرگهههی علمهههای حهههدیث، ایهههن سهههند

  :اند،آورد 5مجلسی
ا لذ  ََه   ِ ل َیح  ََث  للن  س  ََح  لا ی ََْع  َْکَنَ َل  ْبلهی َلمَ َتی للْنََإ  اَم  لذ  ََه  ْجله  ْلو  د َََ  لل م  ف  ََت  له  َیلزَ یَ َب  ََِی ََْبللنی ون  لاری لْنََه  َ َع  َْیللْحی َِی
 َِ َم  ل
َیَ  ْنََ   ََع  سی ن 

 
ََأ ََو  و  ََهی  ، ق   َ.ََ

 عبهد محمهد ابو» و «احمد بنی عل» از حالی شرح فریقین، ر،الی مصادر در تفحص با ولی
 ضهع  دارای سهند، ،ههت ایهن از. هسهتند الحهال مجههولهها آن و نشد یافت «معروف بن اَّلل

 بههه اسههتناد از حههدیث، تقویههت در شههیعه بههزرگ علمههای نظههراتود بهها و،هه دلیههل همههین بههه .اسههت
کههاوی بههرای و کههرد، نظههرصههرف آن سههند  حههدیث متنههی تحلیههل بههه حههدیث، سههقم و صههحت وا

 گردد. محرز حدیث صحت صدوری، وثاقت ،هت از تا پرداخته،
                                                           

 .۱33، ص۱، جکفایة الطالب. 1
 همان. .2
 .۲33، ص۱، جکشف الیقین. 3
 .۱۴3ص ،۱، جمعاجزالمدینة . 4
 .۱۰9، ص39، جبحار األنوار. 5
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 . تحلیل متنی3-2-2-2

 برخههی در اسههت. شههد، وارد فههریقین منههابع در نههور از ممئکههه تخلقهه بههاب در فراوانههی روایههات
 آل و محمهدمقهدس  ذوات نهور از ممئکه وی ، به ،مو،ودات تخلق به ،شیعه کتب در روایات
 بهه کهه شهودمی یافت سنت اهل منابع میان در روایاتی همچنین 1.است شد، اشار، ۹محمد

 گونهه ایهن صهحت از نظهرصهرف پهس 2.دارد اشار، ۹پیامبر نور از عایشه و عمر و ابابکر تخلق
 و کلهی طهور بهه - مشهورند طینت روایات به که - را روایات گونه این کلیت تواننمی ادیث،اح
  .کرد نفی تما  صراحت با

 طبه  .انهد،بهود رویهت قابهل و درآمهد، انسهان چههر، به که شد، یاد فرشتگانی از بارها قرآن در
 در و او اصههلی صههورت بههه را ،برئیههل حضههرت ،۹اسههم  مکههر  نبههی نجههم، سههور، ابتههدای آیههات
 چهههر، قالههب در خههدا دیگههر فرشههته دو مههاروت و هههاروت 3.نههدا،کههرد مشههاهد، الهههی فرشههته قالهب

 ههایىآمهوزش مهرد  بهه تها نهدا،درآمهد انسهان قالهب در متعهال خهدای دسهتور به که بودند انسانی
 نویههد تهها شههد، ظههاهر انسههان الههبق در کههه وحههی فرشههته بهها )س(مههریم حضههرت دیههدار 4.بدهنههد
 شهکل بهه لهوط قهو  امتحهان بهرای کهه ملکهی دو بها ۷ابراهیم حضرت دیدار و 5هدد را فرزندش
 تواننهدمهی خداونهد اذن بهه ممئهک دهدمی نشان که هستند مواردی ،مله از 6،درآمدند انسان

 گردند. ظاهرآدمی شکل به
 ذکهر باها آن از برخی در کهاست  شد، یافت دهم حدیث معنای با مواف  بسیاری احادیث

ههْن  َک َاْلَمَلهه َهههَذااَّلُل  َلههَ  َفَخ » ة   َعَلههی ُنههور   م  هه ُصتتور   امهها  نههور از ملکههی خلقههت دهنههد،نشههان ،«ّی  َعل 
ئ  » ذکر: با برخی و 7.است ۷علی ُک ف   َتُزوُرُ،  ُة َک َفاْلَمَم ْلَ   َن یَسْبع   ُ،ُمَعة   ْو   َی  َو  ُ،ُمَعة   َلة  ْی لَ  ّل  ی 

َ
 أ

ْلهَ   ُعوَن َسهْب  ْو   َی  ّلَ ُک  ُزوُرُ، َی »... و «َمّرَ   
َ
ُحوَن یُ  ک  َمَله أ هُروَن َک یُ  َو  َسهّب   بهه ممئکهه کهه نهدکنمهی بیهان «ّب 

یارت ّنَ » بیان: با دیگر تعدادی در و 8.روندمی ۷علی نور از ملکی ز
َ
 َعَلیاَّلُل  َخَلَقُه  ک  َملَ  َهَذا أ

                                                           
 .3۷۰، ص۲، جروح البیان. 1
 .۱۱۱، ص۷، جتفسیر الثعلبی. 2
 .۱۸-۵نجم، آیهسور، . 3
 .۱۰۲بقر،، آیهسور، . 4
 .۲۰مریم، آیهسور، . 5
 .۷۷و ۷۰هود، آیهسور، . 6
 .9۸ص ،39، جبحار األنوار؛ ۸۱۱، ص۲، جالخرائج و الجرائح؛ ۲3۴، ص۲، جل ابی طالبآمناقب . 7
 ؛3۰3، ص۵۷، جبحتار األنتوار؛ ۴۵۸ص ،۱، جکشف الیقین؛ ۴۵، ص۱، جرسالة العلویة؛ ۱3۱، ص۲، جعیون األخبار. 8

 . 3۰۵، ص۲۶ج ؛3۰۰ص ،۱۸ج ؛3۵3، ص۱۸ج ؛۱۰9، ص39ج
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ب   ْبن   ّی  َعل   ُصوَر   
َ
ب  ى أ ْلهَ   َسهْبُعوَن  ْو   َیه ّلَ ُکه ُزوُرُ، َیه» و «َطال 

َ
ُحوَن یُ  ک  َلهَم  أ هُروَن َک یُ  َو  َسهّب   َثهَواُبُهْم » و «ّب 

ّب   ُمح  ب   ْبن   ّی  َعل  ی ل 
َ
ب  ى أ یارت ثواب ممئکه که کنندمی نقل «۷َطال   هدیهه شیعیان به را خود ز

ّنَ » ذکهر: با احادیث از برخی و 1.کنندمی ه ُصهوَر    َعَلهی ا  کهَملَ  َخَلهَ  اَّلَل  إ  هُل یُ  ّی  َعل  ْنب   َمهَع  َقات 
َ
 ،«ا   َیهَاِْل

 دنیها همهین در کهه کنهدمهی بیهان ۷المهؤمنین امیهر نهورانی صورت و شمایل به را ملکی خلقت
 2.است کرد، کفایت را دیگر ۷انبیا  و ۹اَّلل رسول امور

 حدیث وضع توهم رفع. 3-2-3
 ایههن سههنت اهههل علمههای از برخههی دهههم، حههدیث صههدوری وثاقههت و ا،مههالی تههواتر و،ههود بهها

 بیههان تبهوک غهزو، بها ۹پیهامبر معهراج زمههان تطبیه  عهد  را آن لهتع و خوانهد، کهذب را حهدیث
 و انهددانسهته بعثهت دوازدههم تها دههم ههایسهال بهازۀ در را معهراج زمهان کهه معنا بدان 3؛اندکرد،
 از انهد.کهرد، ثبهت هجهرت نههم سهال در - شهد، نقهل زمهان آن در حهدیث این که - را تبوک غزو،
 داننهد.مهی سهاقط اعتبهار در،هۀ از را مهذکور حهدیث تهاریخی، تطاب  عد  دلیله ب هاآن، رو این

ّنَ » ،«الرحمن صور  علی آد  خل » مانند: دیگر احادیث حدیث، این ،ای به البته  َخَلهَ  اَّلَل إ 
ه  ُصهه یَعلهه آَدَ    از نقههل بههه را و... «لیإسههراف صههورت علههی »... و «آد  بنههی صههورت علههی »... ،«وَرت 

 4.دارند قبول صحیحین
یاد تعداد به تو،ه باکه  شود ذکر باید سخپا در  در کهه - مختله  الفهاظ بها حدیث این نقل ز

 حهدیث ایهن که گرددمی مشخص فریقین متابعات و شواهد و - شد، ذکرها آن از تعدادی باال
گون یهازمان در  تبهوک غهزو، در منقهول احادیهث همهه پذیرفت تواننمی واست  شد، نقل گونا

 معهراج تعهدد مسئلۀ معراج، زمان دربارۀآرا  اختمف ،هت به، دیگر طرف از باشد. شد، صادر
 راکتهاب  دهم حدیث تبوک، غزو، با معراج زمان تطبی  عد  با تنها تواننمی واست  مطرح نی 

 کرد. ساقط اعتبار از و دانسته کذب
                                                           

، ۱، جمائتة منقبتة ؛۲3۴و  ۲33، ص۲، جطالتب یمناقب آل اب؛ ۱۴۲، ص۲، جکنز الفوائد؛ ۱39، ص۱، جکشف الغمة. 1
، صتراط المستتقیم؛ ۴۸، ص۲، جإرشاد القلوب؛ ۲33، ص۱، جکشف الیقین؛ ۱۶۰ص ،۱، جة المصطفیبشار؛ 3۲ص
کنتز  ؛۷3۶، ص۴، جبرهتانال؛ 3۱۰، ص۲و ج ۵۱، ص3، جمعاجزالمدینة ؛ ۵۱3، ص۱، جتالویل اآلیات؛ ۲۴۴، ص۱ج

 .۱۰9و 9۷، ص39، جبحار األنوار؛ 3۴9، ص۱۱، جالدقائق
 ؛۱۴3ص ،۱، جمعتتتاجزالمدینتتتة ؛ ۲۴۱و۲۴۰، ص۲، جل ابتتتی طالتتتبآب مناقتتت؛ 9۴، ص۱، جفصتتتول المختتتتارةال. 2

 .۲۸۵، ص۱9ج ؛99، ص۴۱، جبحار األنوار؛ 3۰۴و 3۰۵ص ،۲ج
 .۵۸۴، ص۶، جبیان تلبیس الجهمیة ؛3۱۷، ص۱، جمنتقی من منهاج االعتدالال. 3
 .933، ص3، جتسعینیة. 4
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 فهراوان متابعهات و شهواهد و،هودبهه دلیهل  آن، سند ضع  از نظرصرف، حدیث این نتیجه.
 آیهات بها قرابهت دلیهل بهه همچنهین اسهت. محهال آن کهذب بهر تبهانی و بود، ا،مالی تواتر دارای
ک ههر ا،مههاع نبههوی، سههنت بهها موافقههت قههران،  حههدیث و،ههود عههد  حههدیث، صههحت بههر علمهها ا

 پههس. اسههت برخههوردار صههحت از وبههود،  صههدوری وثاقههت دارای حههدیث، استفاضههه و معههار 
 به را حدیث این نباید و نیست بیش توهمی اریخیت تطاب  عد  دلیل به حدیث بودن وضعی
 کرد. خارج صحی  احادیث گردونه از، سنت اهل علمای از برخی خواندن وضعی ،هت

 :است زیر حدیث، اندخواند، وضعی را آن سنت اهل علمای از برخی که دیگری حدیث
 ۷علی حضرت دشمنان ضاللت و شیعیان رستگاری. 3-3

 المناقتب کتهاب از و دوازدهم حدیث ،مغازلی ابن المناقب تابک ازکتاب  در مشهدی ابن
  فرمود: ۹اَّللرسول، آن در که آورد، عباس ابن از نقل به را ششم و سی حدیث خوارزمی

 دوسی  میرا دارد، دوس  را تو که کسی آخرت. در سیدی و دنیا در سیدی تو  علی یا]
 مین دشیمن و اسی ، مین دشیمن تو، دشمن و خداس . دوس  من دوس  و داشته،
 1.دارد دشمن من از بعد را تو که اس  کسی برای ویل خداس . دشمن

 . شواهد و متابعات3-3-1
کتههاب  در متابعههاتی و شههواهد دارای حههدیث دو ایههن  کهههاسههت  فههریقین مصههادر در وهمههین 
 از: اندعبارت

 معنا در موافقت با خطی نسخه در فریقین متابعات و شواهد. 3-3-1-1
کتاب،  در مشهدی ابن  از معنهایى ،هت از که آورد، ۹اَّللرسول از نقل به احادیثیهمین 
  است: زیر شرح به که بود، مذکور احادیث متابعات و شواهد

 »: زنهههدمهههی صهههدا بارهههها منهههادی قیامهههت روز در .... ۱
َ
هههَاْلَبق   َن ْیهههأ هههْن  ُة ّیَ ههه م  ّب  هههی ُمح  ههه ْبهههن   ّی  َعل  ب 

َ
ى أ

ب    و خهدا اذن به عبادی، مختل  سطوح در ۷بیت اهل نمحبا از تعدادی بار هر و؟ ۷َطال 
  2... شوندمی بهشت وارد ۷علی اما  شفاعت سایه در

 مگهر، نکننهد ممقهات مها محبهان از محبهی با ممئکه گیرد، قرار اهلش به قیامت ...چون. ۲
که    3است. آتش از برائت آن در کهای دهند نوشته او بهآن 

                                                           
 .3۲۸، ص۱، ج(خوارزمی) مناقبال ؛۱۷3-۱۷۲ص، ۱، ج(مغازلیابن)مناقب الر.ک:  نی ؛ 3۶و۱۲، حسلم درجات. 1
 .۱۰۸، ص۱، ج۷تفسیر منسوب به اما  عسکریر.ک:  نی ؛ ۲، حسلم درجات. ر.ک: 2
 .۵3۶، ص۲، جالخرائج و الجرائحر.ک:  نی ؛ ۷، حسلم درجات. 3
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 وآمهههرزد مهههی را گناههههانش ،میهههع خهههدا علهههی، داردوسهههت بههها کنهههد مصهههافحه کهههه کسهههی. 3
  1کند.می بهشت داخل حساببى

 تو غالی و دشمن و ند.ابهشت در تو شیعۀ داراندوست و ند.ابهشت در تو شیعۀ علی یا. ۵
  2است. آتش در

 داخهل کههخهود  عه ت بهه ا خهورد، قسهم ...: خهود ممئکهه به تعالی خدای کرد وحی پس. ۶
گر کند، علی اطاعت که را کسی کنم بهشت  قسم و باشد. شد، صادر او از من معصیت چه ا
 شود، او بر عاصی و کند، علی مخالفت که را کسی کنم آتش داخل کهخود  ع ت به ا خورد،

گر   3باشد. کرد، من اطاعت چه ا
  4شوید. وارد بهشت به حساب بدون تو شیعه و تو، علی یا. ۷
 داخههل آویختههه، آن بههه کههه کسههی اسههت. بهشههت در بهههای هحلقهه طالههب ابههى بههن علههی. ۸

  5شود.می بهشت
 لفظ در موافقت با فریقین مصادر در متابعات و شواهد. 3-3-1-2

 نظهر از کهه اسهت متابعهاتی و شهواهد دارای فهریقین قهدمای مههم مصهادر در مهذکور، احادیث
 :است زیر شرح بهمؤل   عصر تا زمانی، ترتیب به که دارد موافقت آن با لفظ

 الف( مصادر شیعه
 مناقتب ابتن. ۵ 9،بشتارة المصتطفی. ۴ 8،األمتالی. 3 7،شترح األخبتار. ۲ ؛6،المسترشد. ۱

 14،غترر األخبتار. 9 13،کشتف الیقتین. ۸ 12،عمدة العیتون. ۷ 11،کشف الغمة. ۶ 10،شهر آشوب
15.بحار االنوار. ۱۰

 

                                                           
 .3۱۷، ص۱ج، (خوارزمی)مناقب الر.ک:  نی ؛ ۲۶، حسلم درجات. 1
  .3۱۸، ص۱ج، (مغازلیابن)مناقب ال: ر.ک نی ؛ ۲۷، حسلم درجات. 2
 . 3۱9، ص۱ج، (مغازلیابن)مناقب الر.ک:  نی ؛ ۲9، حسلم درجات. 3
 .3۵۲، ص۱ج، (مغازلیابن)مناقب الر.ک:  نی ؛ 3۲، حسلم درجات. 4
 .3۲۵، ص۱ج، (مغازلیابن)مناقب الر.ک:  نی ؛ 3۵، حسلم درجات. 5
 .3۸۰، ص۲ج و ۱۵۴ص ،۱ج ،شرح األخبار. 7 .۲۸۶، صمسترشدال. 6

 

 .۲۰۸و ص ۱۶۰ص ،۱ج ،بشارة المصطفی. 9  .3۰9، ص۱، جطوسیالأمالی . 8
 

 .9۴ص ،۱ج ،کشف الغمة .11 .۱3ص ،3، جل ابی طالبآمناقب . 10
 

 3۰۲ص ،۱ج ،کشف الیقین. 13  .۲۶3ص ،۱ج ،عمدة العیون .12
 

 .۲۲۴ص ،۱ج ،غرر األخبار. 14
   .۲۵۰ص ،39ج ،بحار األنوار. 15
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 ب( مصادر اهل سنت
تتاریخ . ۵ 4،الفتردوس. ۴ 3،تقتادعالا شرح أصول. 3 2ک،مسهتدر. ال۲ 1،فضائل الصحابة. ۱

ستیر . 9 8،تتاریخ مدینتة دمشتق. ۸ 7،ذخیرة الحفتاظ. ۷ 6ی(،المغهازل ابن) المناقب. ۶ 5،بغداد
 12،العلل المتناهیتة. ۱۲ 11،ریاض النضره. ۱۱ 10(،خهوارزمی) المناقب. ۱۰ 9 ،السلف الصالحین

 13.ذهبی تاریخ اسال  .۱3
 معنا در موافقت با قینفری مصادر در متابعات و شواهد. 3-3-2-3

 گردد: در مصادر فریقین شواهد و متابعاتی و،ود دارد که به ،هت اختصار تنها دو مورد آن ذکر می
 یههک و 15رافههع ابههى از طریهه  یههک و 14سههلمه ا  از طریهه  دو بهها را حههدیث مضههمون طبرانههی. ۱

 17کرد. نقل 16عمر ابن از طری 
 است. کرد، نقل 20رافع ابى و19عباس ابن 18، سلمه ا  از نقل به را حدیث هیثمی. ۲
 سههنجیاعتبهار اسهت الز  حهدیث، تهواتر اثبهات بههر عهمو،، احادیهث اعتبهار بررسهی ،ههت بهه

 گیرد. صورت نی  متنی و سندی
 سنجیاعتبار. 3-3-2

 مههم ایهن بهه زیر در کهگردد  نی  تحلیل احادیث متن و سند باید احادیث، اعتبار بیان برای
 شود:می پرداخته

 . تحلیل سندی3-3-2-1
 از سهنت، اههل علمهای از تهن شهش از طریه  د، و شهیعه علمهای از طریه  دو بهه حهدیث این
 معهنعن طهوره به عبهاس ابهن از، عبهداَّلل بهن عبیداَّلل از، زهری از معمر از، عبدالرزا  از، ابواالزهر

                                                           
 .۱3۸، ص3، جمستدرک علی صحیحینال. 2 .۶۴۲، ص۲، جفضائل الصحابة. 1

 

 .3۲۴، ص۵، جفردوسال. 4 .۱۴۶۱، ص۸، جعتقادالشرح أصول ا. 3
 

 .۴۴۷، ص(ابن مغازلی) مناقبال. 6 .۲۶۱، ص۴، جذیوله تاریخ بغداد و. 5
 

 .۲9۱، ص۴۲، جتاریخ مدینة دمشق. ۸ .۷۸۱، ص۲، جذخیرة الحفاظ. 7
 

 .3۲۸، ص۱، ج(خوارزمی) مناقبال .1۰ .۱9۴، صسلف الصالحینسیر ال. 9
 

 .۲۱۸، ص۱، جعلل المتناهیةال. 12 .۱۲۲، ص3، جریاض النضره. 11
 

 .3۸۰، ص۲3، جکبیرالمعجم ال. 14 .۴۰، ص۲۰، ج(تدمری) تاریخ اإلسال . 13
 

 .۴۲3، ص۱۲. همان، ج16  .3۱9، ص۱. همان، ج15
 

 .۱3۲ص ،9، جمجمع الزوائد .1۸ .۲39، ص۶. همان، ج17
 

 .۱3۱. همان، ص2۰ .۱33. همان، ص19
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  است: زیر شرح به اسناد تحلیل نتیحه کهاست  شد، نقل
  1.است مقبول سند و تأیید مورد راویان دارای االمالی رد طوسی شیخ منقول حدیث. ۱
  2.است الحال مجهول راوی دو دارای بشارة المصطفی در طبری منقول حدیث. ۲
  3است. الحال مجهول راوی یک دارای ،المناقب در مغازلی ابن حدیث طری  دو .3
  4هستند. وثو  مورد المناقب درخوارزمی منقول حدیث راویان همه. ۴
 5است. مجهول راوی یک دارای فضایل الصحابه در حنبل ابن حدیث. ۵
کم. ۶  سههه هههر راوی دو کهههکههرد،  نقههل را حههدیث طریهه ، سههه از المستتتدرک در نیشههابوری حهها

 6هستند. الحال مجهول طری 
کر ابن. ۷  مجههول آن راوی دو کهه کهرد، حهدیث نقهل طریه  دو از تاریخ مدینة دمشق در عسا

 7هستند. الحال
 8هستند. تأیید مورد حدیث راویانو  کرد، نقل را حدیث العلل در ،وزی ابن .۸

 عنهوان بهه؛ انهدکهرد، ذکهر شرحی حدیث این اسناد به نسبت نی  سنت اهل علمای از برخی
یههادی مضههمونهههم احادیههث هیههثم ابههن مثهال:  آن سههند سلسههله بههر شههرحی بهها طبرانههی از نقههل بهه ز

 بهه ،ه  عباس ابن از منقول سند راویان همه و 9حسن را مهسل ا  از منقول حدیث کهکرد،  ذکر

 حکهم سهند ضهع  بهه علهت همهین بهاست.  بود، رافضی او برادرزاد، زیرا دانسته؛ ثقه را معمر

11دانسههته ثقههات از را حنبههل بههن احمههد از منقههول سههند ر،ههال همههه او همچنههین 10.اسههت داد،
 

 نوشهته آن شهرح در و کهرد، نقهل سهلمه ا  از، ،دلی عبداَّلل ابى از دیگری مضمونهم حدیث و

کهههه    احمهههد ر،هههال ماننهههد را او ولهههی، دانهههدنمهههی احمهههد ر،هههال از را ،هههدلی عبهههداَّلل ابهههىاسهههت 

                                                           
  .3۰9، ص۱، جطوسیالأمالی . 1
 .۲۰۸و ص ۱۶۰ص ،۱ج ،بشارة المصطفی .2
 .۱۷3-۱۷۲، ص۱، ج(مغازلیابن) مناقبال. 3
 .3۲۸، ص۱، ج(خوارزمی) مناقبال .4
 .۶۴۲، ص۲، جفضائل الصحابة. 5
 .۱3۸، ص3، جمستدرک علی الصحیحینال. 6
 .۲9۱، ص۴۲، جنة دمشقتاریخ مدی. 7
 .۲۱۸، ص۱، جعلل المتناهیةال .8
 .۱3۲ص ،9، جمجمع الزوائد. 9

 .۱33. همان، ص10
 .۱۲9. همان، ص11
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 از تهن دو و آورد، خهود کتهاب در رافهع ابهى از طبرانهی از نقهل بهه را حدیث همین او 1.داندمی ثقه
یههان  از مضههمون همههین در دیگههر حههدیث پههن ، آن دنبههال بههه و 2اسههت دانسههته ضههعی  را آن راو

 3.است کرد، نقل حصین بن عمران و عباس ابن سلمان،
گون طریه  دوازد، از روایت این کمدستکه  شود ذکر باید سند این استفاضه در  ابهن از گونها

 ولهی ،هسهتند ثقهه علمها ا،مهاع به سند انتهای تا ابواالزهر از حدیث راویان کهشد،  ذکر عباس
گر است. نشد،ها آن به نسبت تضعیفی و توثی  کههستند  ولیمجه افرادی سند، ابتدای در  ا

 دسهت آن تّیهحج از میتهواننمهی ههم بهاز باشهند، داشته لکمش اسناد نیا همه هک مینک فر 
گر سّنت، اهل ر،ال علم قواعدی مبنا بر رایز م؛یبردار ی حّته گذشهت، عدد سه از تیروا سند ا
گههر یههان همههه ا  مسههائل از و 4شههود.مههی حّجههت و رد،کهه تیههتقو را گههریدهههم د،نباشهه  یضههع آن راو

کهصهورت در متعهددی سهندها هکه اسهت نیها ر،هال علهم در شهد، ثابت  فهرد سهند سلسهله در هی 
یهان از کهدا  ههیچ نیه  شد، یاد اسناد در5نند.کمی تیتقو را گریدیک  نباشد،ی مّتهم  مهتهم راو

  سد:ینومی هیمیت ابن، دیگر طرف از نیستند.
 نیهیزم خود هک ندکمی  یتقو را گریدی برخ ،یبرخ ثیحد نقلهای راه دتعد وی ادیز

 6باشند. فاجر و فاسق آن انیراو چه اگر ند؛کمی فراهم را آن به علم

 وثاقهت از حهدیث ایهن اسناد تحلیل از آمد،به دست  نتاب  و ر،ال علم قواعد طب  .نتیجه
  است. برخوردار سندی

 . تحلیل متنی3-3-2-2
  دارند: رویکرد سه حدیث این به بتنس علما

کم نقهل بهه اسهتناد بها سهنت اههل علمای از برخی و شیعه علمای ،میع. ۱  نیشهابوری، حها
 اند.دانسته صحی  را حدیث این

 صهههحه آن اعتبهههار بهههر دیگهههر، صهههحی  احادیهههث کنهههار حهههدیث ایهههن دادن قهههرار بههها برخهههی. ۲
                                                           

 .۱3۰. همان، ص1
 ۱3۱. همان، ص2
 .۱33. همان، ص3
 . ۲۶، ص۱۸، جفتاویالمجموع ؛ 3۰۷، ص3عمدة القاری، ج. 4
 .۱۶۰، ص۱، جإرواء الغلیل .5
 .۲۶، ص۱۸، جفتاویالمجموع . 6
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کر ابن 1،حنبل بن احمد مثل؛ اندگذاشته  4،خهوارزمی 3،اصهبهانی محمهد بن لاسماعی 2،عسا
 7.طبری الدین محبو  6دیلمی 5،مغازلی ابن

 را آن بغههدادی خطیههب و 9باطههل و کههذب را آن تیمیههه ابههن 8،منکههر را حههدیث ایههن ذهبههی. 3
  اند.خواند، 10وضعی

 حدیث وضع توهم رفع. 3-3-3
 بههه کهههاسههت  ذهبههی و بغههدادی نظرخطیههب بههه اسههتناد سههنت، اهههل علمههای تکههذیب علههت

 : اندکرد، تضعی  را حدیث زیر الیلد
کم ولهی داد،، حهدیث رد و انفهراد بهه حکهم بغهدادی خطیهب چنهد ههر حهدیث: انفراد. ۱  حها

کهه  کهرد، بیهان حهدیث شهرح در، سهنت اههل علمهای از دیگر یکی، نیشابوری  ا،مهاع بههاسهت 
 صههحی  خبههر نآ کنههد، نقههل را واحههدی خبههرای هثقهه فههرد وقتههی و بههود، ثقههه ابههواالزهر علمهها،تمههامی
  .یستن حدیث ضع  نشانه خود خودی به حدیث انفراد پس 11.است
گر ابواالزهر: برادرزاد، بودن رافضی. ۲  حهدیث این معمر رافضی برادرزاد، خاطر به باشد قرار ا

 در. شهود واقهع تشهکیک مهورد بایهد نیه  کتابش و معمر از منقول احادیثتمامی کم   پس شود، رد
یهان از یکهی کهه سهنت اههل احادیث از بسیاری، صورت این  اههل علمهای واسهت  معمهر آن راو

 کهه حهالی در؛ شهد خواههد ساقط اعتبار و صحت در،ه از، اندداد، حکم آن صحت به سنت
 12.دانندمی صحی  را او احادیث از بسیاری و ثقه فردی را معمر سنت اهل علمای

 نظههر سههنت، اهههل کتههب در حههدیث ایههن شههرح در معههین: بههن یحیههى توسههط حههدیث انکههار. 3
                                                           

 .۶۴۲، ص۲، جفضائل الصحابة. 1
 .۲9۱، ص۴۲، جتاریخ مدینة دمشق. 2
 ۱9۴، صسیر السلف الصالحین. 3
 .3۲۸، ص۱، ج(خوارزمی) مناقبال .4
 .۴۴۷، ص(مغازلیابن) مناقبال. 5
 .3۲۴، ص۵، جاالخبار فردوس .6
 .۱۲۲، ص3، جریاض النضره. 7
 .۴۰، ص۲۰، ج(تدمری) تاریخ اإلسال . 8
 .۴۲-3۷، ص۴، جمنهاج السنة ؛۲۱۸، ص۱، جتناهیةعلل المال. 9

 .۲۶۱، ص۴، جیولهبغداد و ذ یختار. 10
 .۱3۸، ص3، جمستدرک علی الصحیحینال. 11
 .۲۲۱، ص۱3، جمسند احمد. 12
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 بهن یحیهى اسهت: شهرح بهدین آن خمصهه کهه شهد، ذکهر حهدیث این به نسبت معین بن یحیى
 قهرار عتاب مورد را حدیث( )ناقل ابواالزهر و کرد، انکار راآن  حدیث، انفرادبه دلیل  ابتدا معین

 عتهرافا حدیث صحت به حدیث، انفراد علت دربار، ابواالزهر دالیل شنیدن از بعد ولی، داد
 معهین بهن یحیهى انکهار دلیهل بهه را حهدیث ایهن کهه کسهانی 1کرد. عذرخواهی ابواالزهر از و کرد،

 و مطالعههه صههورت در زیههرا انههد؛نکههرد، مطالعههه را حههدیث شههرح ادامههه یقینهها  ، داننههدمههی وضههعی
 انکهار بهه نظهر و دیهد، را حهدیث ایهن صهحت بهه نسهبت معین بن یحیى اعتراف، کامل تحقی 
  دادند.نمی حدیث بودن وضعی و نمعی بن یحیى

 وضع توهم بود،، قبول قابل غیر حدیث، خواندن وضعی بر مبنی دلیل سه هر، ترتیب بدین
 است. منتفی حدیث

 آیهه بها مضهمونی قرابهت دالیهل بهه حدیث این سندی، وثاقت و ا،مالی تواتر بر عمو، .نتیجه
ک ریهت و شیعه علمای ا،ماع نبوی، سنت با موافقت شوری،سور،  ۲3  سهنت، اههل علمهای ا

 بهود، برخهوردار صدوری وثاقت از حدیث، استفاضه و معار  نداشتن عقلی، ادله با موافقت
 گردد.می منتفی حدیث وضع توهم و احراز حدیث صحت و

، انهدکهرد، تلقهی وضعی را آن سنت اهل علمای از برخی که خطی نسخه حدیثی چهارمین
 گردد:می ذکر ادامه در

 :االئمه ابی والیت و ۹اکرم نبی نبوت خداوند، وحدانیت به عقیق ترافاع. 3-۴
 آورد، سهلمان از نقهل بهه را نهوزدهم حهدیث خوارزمی، المناقب ازکتاب خود  در مشهدی ابن

 ،ملههه از تههاکههن  راسههت دسههت در خههاتم فرمههود: ۷علههی حضههرت بههه ۹اَّللرسههول، آن در کههه
 علههی میکائیههل. و ،برئیههل فرمههود: نههد؟اکیههان ینمقههرب، اَّللرسههول یهها گفههت: علههی باشههی. مقههربین
 بهرای کهرد اقرار کهاست  سنگی اول آن کهرا  سرخ عقی  فرمود: کنم؟ خاتم را چی ی چه گفت:
 بهرای و امامهت، به تو اوالد برای و وصایت، به تو برای و نبوت، به من برای و وحدانیت، به خدا

 2ردوس.ف به تو اوالد شیعه برای و، بهشت به تو محبان
 . شواهد و متابعات3-۴-1

کتهههاب  در متابعهههاتی و شهههواهد دارای نهههوزدهم حهههدیث  کههههاسهههت  فهههریقین مصهههادر وهمهههین 
 از: اندعبارت

                                                           
 . همان.1
 .3۲۷، ص۱، ج(خوارزمی) مناقبال .2
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 با موافقت در معناکتاب  ینهمدر  فریقین متابعات و شواهد. 3-۴-1-1
کتههاب  هیجههدهم حههدیث  مههذکور حههدیث متابعههات و شههواهد از معنههایى ،هههت ازهمههین 

  فرمود: ۹َّللارسول که است
 بیه خیدا بیرای داد شیهادت کیه اسی  سینگی اول آن زییرا کنیید؛به دسی   عقیق ...

 و امامی ، بیه او اوالد بیرای و وصیّی ، به علی برای و نبوت، به من برای و وحدانی ،
  1بهش . به او شیعه برای

 مصادر فریقین با موافقت در لفظ در متابعات و شواهد. 3-۴-1-2
 از کهههههاسههههت  فههههریقین قههههدمای معتبههههر مصههههادر در متابعههههات و واهدشهههه دارای حههههدیث ایههههن
 بههه مؤلهه  زمهان تهها زمهانی، ترتیههب بههه مصهادر ایههن دارد. موافقهت نههوزدهم حههدیث بها لفههظ لحهاظ
 است: زیر شرح

 الف( مصادر شیعه
الصتراط . ۵ 5،غترر األخبتار. ۴ 4،بنتاء المقالتة. 3 3،مکتار  االختالق. ۲ 2،علل الشرایع. ۱

 10،احقتاق الحتق. 9 9،بحتار األنتوار. ۸ 8،مدینتة المعتاجز. ۷ 7،إثبتات الهتداة .۶ 6،المستقیم
 11.االربعین. ۱۰

 ب( مصادر اهل سنت
 13.خوارزمی المناقب. ۲ 12،حدیث أبی القاسم الحلبی. ۱

                                                           
 .3۴۶، ص۱، ج(مغازلیابن) مناقبالر.ک:  نی ؛ ۱۸، حسلم درجات. 1
 .۱۵۸، ص۱، جعلل الشرائع .2
 .۸۷ص ،۱ج ،االخالق مکار . 3
 . ۴3۰، ص۱، جبناء المقالة. 4
 .3۲۷، ص۱، ج(خوارزمی) مناقبال .5
 .3۴، ص۲، جصراط المستقیمال .6
  .3۰۱، ص۲إثبات الهدا ، ج .7
 .۴۲3، ص۱، جمعاجزالمدینة . 8
 .۶9، ص۴۲و ج ۲۸۰، ص۲۷، جبحار األنوار .9

 .۸۸، ص۴. إحقا  الح ، ج10
 .۱۲۵، ص۱، ج(مفید شیرازی) اربعین. 11
 .3۴، ص۱، جحدیث أبی القاسم الحلبی. 12
 .3۲۷، ص۱، ج(خوارزمی) مناقبال .13
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 در معنا موافقت با فریقین مصادر در متابعات و شواهد. 3-۴-1-3
 ین با موافقت در معنا به شرح زیر است:شواهد و متابعات حدیث مذکور در مصادر معتبر فریق

 الف( مصادر شیعه
 همچهون عبهاراتی بها حهدیث مضهمون که دارد «عقی  باب» نا ه ب بابى الکافی در کلینی. ۱

ههههیَ  ُ  یههههاْلَعق  » ههههیَ »... ،«اْلَفْقههههَر ی ْنف  َفههههاَ  ی ْنف  ههههُه »... ،«الّن  ّنَ ههههُی »... ،«ک  ُمَبههههارَ  َفن  ْن  ُک وش 
َ
 َلههههُه  ْقَضههههییُ  أ

اْلُحْسَنی ْر یَ  َلْم »... ،«ب    َلُه  ْقَض یُ  َلْم  َو  ْفَتق 
َ

اّل ت   إ 
َ
اّل ْحَسُن  َی ه  ی ب 

َ
ُجهُه  ْت َی ُقض  »... ،«أ َمهان  » ،«َحَوائ 

َ
ه أ ی ف 

َفر   ُه »... و «الّسَ ّنَ ْن  ْحُرُس یَ  َفن   1است. آمد، «ُسو    ّل  ُک  م 
کههر بهها سههند، العلتتل بههدون سههند و درالعیتتون و  الفقیتته . صههدو  در۲ و در  2،د،حههدیث مههذکور را نقههل 

 از عقی  یاد کرد، است. 3«فانه ال یصیب احدکم غم مادا  ذلک علیه» با ذکر العیون،ای دیگر از 
 را حهدیث مضهمون ۹اَّللرسهول از دیگهر ،های در و ۷4،عفهر ابهى از سهند ذکر با طوسی. 3
 5.است کرد، بیان
  :است کرد،نقل  ۷رضا اما  از، عمیر ابى ابن از مامقانی عبداَّلل. ۴

یَتَ یَ  تم  َیَ بَ َخ  َیم  ه  ََن  ََو  و  ََهی  ، م  ّل  ََع  ش  ایل  ن  ت  َیَیَع  ِن  فی ََْع   ه  .ب 
6ََ

 »... :اسههت آورد، عقیهه  از اسههتفاد، محسههنات از 7حههدیث مضههمون ذکههر از بعههد طبرسههی. ۵
ُه  ّنَ ْن  ْحُرُس یَ  َفن   أنک وشهی» ،«الفقری نفی» ؛«د،ی یف مادا  الحسنی إلی نظری  لی لم» ؛«ُسو    ّل  ُک  م 

8.«مانیواال باالمن له اَّلل ختم» ؛«لحسنیبا له قضیی
 

 ب( مصادر اهل سنت
 همچنههین 9.انههدآورد، ۷علههی حضههرت و عمههر از نقههل بههه را حههدیث ایههن فرزنههدش ودیلمههی

 ی،هوز ابهن ،یوطیسه ،یلهیعق ،یهقیب ،بیخط ،رکعسا ابن همچون: سنت اهل دیگر علمای
                                                           

 .۴۷۱ص ،۶ج ،الکافی. 1
 .۷۵ص ،۱ج ،العیون ؛۱۵۸ص ،۱ج ،الشرائع علل ؛3۷۴ص ،۴ج ،الفقیه یحضره ال من. 2
 .۵۱ص ،۱ج ،العیون .3
 .۸۲۱ و 3۸ص ،۱ج ،طوسیال أمالی. 4
 .۴۸1و  131، ص1همان، ج .5
 .9۸، ص۱، جمرآة الکمال .6
 .۸۷ص ،۱ج ،االخالق مکار  .7
 . همان. 8
 .3۴۵ص ،۱ج ،الخفاء کشف ؛۲3ص ،۱ج ،الرشیق تعلیقال. 9
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 1اند.کرد، ذکر ذیبتک ،هت به برخی و تأیید ،هت به برخی را حدیث این مضمون
 است. حدیث این ا،مالی تواتر نشانه فریقین مصادر در فراوان متابعات و شواهد. نتیجه

  سنجیاعتبار. 3-۴-2
 وثاقههت تهها شههودمههی پرداختههه متنههی و سههندی سههنجیاعتبههار بههه حههدیث، تههواتر اثبههات از بعههد
 گردد. احراز آن صدوری و سندی

 سندی تحلیل. 3-۴-2-1
 و،هود دلیهل بهه علل الشترایع در منقول سند که شد، نقل سلمان از طری  دو از حدیث این

، مجهههول افههراد از تعههدادی و،ههود دلیههل بهههخههوارزمی المناقتتب سههند و 2مهمههل «مرثههد بههن سههعید»
 أحمهد أبهو» و «الرحمهان عبهد بن محمد اَّلل عبد أبو» ،«محمد بن لیاسماع القاسم أبو» همچون
  3ست.ین تحلیل قابل «الفضل بن العباس

 . تحلیل متنی3-۴-2-2
 وضهعی دالیهل ابتهدا اسهت الز  آن صهدوری وثاقهت اثبات و حدیث متنی تحلیل ،هت به

 گردد. اثبات صدوری وثاقت وضع، توهم رفع از پس تا شود بررسی حدیث خواندن
 حدیث وضع توهم رفع. 3-۴-3

 بهه کهه انهدکهرد، ذکهر حهدیث ایهن خوانهدن وضهعی بهرای دالیلهی سهنت اههل علمای از برخی
 :است زیر شرح
 صههحی  سههند، در مالههک و،ههود دلیههل بههه را حههدیث ،ههوزی ابههن از نقههل بههه نهها،ی ابههراهیم. ۱
  4.داندنمی
  5کند.می بیان حدیث تکذیب علت را راویان ضع  عجلونی. ۲
  است: کرد، ذکر را دالیلی تکذیب، ،هت به ابولحیه. 3
  سند، راویان ضع  -
 شیعه، ربعها کتب در حدیث ذکر عد  -

                                                           
 .3۴۴ص ،۱ج ،الخفاء کشف .1
 .۶9، ص۴۲ج ؛۲۸۰، ص۲۷، جبحار األنوار؛ ۱۵۸، ص۱، جعلل الشرایع 2
 .3۲۶، ص۱، ج(خوارزمی) مناقبال. 3
 .۱۲ص ،۱ج ،الرشیق تعلیقال. 4
 .3۴۴ص ،۱ج ،الخفاء کشف. 5
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 کتبش، در صدو  شیخ توسط احادیثی چنین ذکر عد  -
  تکوینی، والیت قبول در حیوانات و ،مادات و نباتات اختیار عد  -
 1نیست. ا،ماع و عقل و سنت و قرآن ادلۀ به مستدل که دیگر شخصی نظرات و -

دلیهل  شهود، مهورد قبهول اسهت، ولهیپاسخ. این که ضع  راویان حدیث، سهبب ضهع  سهند مهی
تامه برای تکذیب حدیث نیست. در چنین مواردی باید با تشکیل خهانواد، حهدیث و بها تکیهه بهر قهراین 

 ها، متن حدیث نی  مورد تحلیل قرار گیرد تا صحت و سقم حدیث محرز گردد.و نشانه
گون الفهاظ بها حهدیث ایهنکهه  گفهت بایهد ابولحیهه دالیهل بهه پاسخ در  و اربعهه کتهب در گونها
 و کتهب در کهافی تفحهص عهد  نشهانه او دالیهلنیه   اسهت. شهد، ذکهر صهدو  شهیخ هایکتاب
  است. شیعه علمای نظرات

 ؛نیسهت حهدیث ایهن رد بهرای متقنهی دلیهل نیه  نباتهات و ،مهادات اختیهار عهد ، همچنین
گهر. است شد، عرضه2ها کو، و زمین و آسمان بر امانت نی  قرآن در زیرا  در اختیهار عهد  بحهث ا

 نیه  قهرآن در ،مهادات ،انهب از امانهت قبهول عهد  و خهدا ،انهب ازای هعرضه نینچ، بود میان
 نداشت. معنایى

 یىههانشهانه وقهراین  و،هود و ا،مالی تواتر دلیل به، سند ضع با و،ود  حدیث این نتیجه.
های سهند بها متعهدد روایهات نبهوی، سهنت بها مضهمونی موافقهت قهرآن، آیهات با قرابت همچون:
گون،  وثاقهههت از معهههار ، نداشهههتن و روایهههت استفاضهههه 3،عمیهههر ابهههى ابهههن از تروایههه نقهههل گونههها
 .است قبول مورد علما ن د در و بود، برخوردار صدوری

 نتایج. ۴
یههان و،ههود دلیههل بهههکتههاب  احادیههث از برخههی. ۱  وثاقههت، آن اسههناد در الحههال مجهههول راو

  د.ندارن سندی
 علمههای توسههط شههد، مطههرح یهههانشههانه وقههراین  و،ههود دلیههله بهه ،کتههاب احادیههث همههه. ۲

 هستند. صدوری وثاقت دارای فریقین
                                                           

 .۲93ص ،۱ج ،الهدایة منابع. 1
س). 2 َِمْنر  ْقن  ف  َْ  

أ َو  س ر  ن  ِْ ْحِم  َ َ ْن
 
َأ ْنآ  ب 

 
أ  ِ َ َِ س اْلِجب  َو  ْرِض  ْ اْأ َو  اِت سو  م  َالَسَّ      َ ة  سن  م   ْ َاْأ س ْضن  ر  َع  س ِأ  َِإن َّ ر   ُ َ س ِم   ِ  ُ َ ََکسن  َِإن َّ   َاْأِإْنَسسن  س ر   ِ م  ح   (و 

 .(۷۲اح اب، آیه )سور،
گر روایتی را شخصیت3 روایهت  احمد بن محمد بن ابهى نصهر ب نطهی هایى چون: محمد بن ابى عمیر، صفوان بن یحیى و. ا

کتاب  شیخ طوسی کنند، دلیل بر درستی و اعتبار آن روایت است؛ زیرا ایهن  کهه کنهدبه روشنی بیهان مهی عدة االصولدر 
 .(۱۵۴، ص۱، جعدة األصول) ...افراد مورد اعتمادکنند، مگر از روایت ارسال نمی سه،
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 . با و،ود شواهد و متابعات فراوان در مصادر فریقین، همه احادیث دارای تواتر ا،مالی هستند. 3
 در سههنت اهههل علمههای ولههی، داشههته نظههر اتفهها  مههذکور احادیههث قبههول در شههیعه علمههای. ۴
 نظهر اخهتمف بهر شهیعه علمهای نظهر اتفها  ینها  یق نیسهتند. القهول متفه  احادیهث گونهه این قبول

 سههنت، اهههل علمههای از برخههی نظههر واسههطهه بهه تههواننمههی و دارد ر،حههان سههنت اهههل علمههای
 کرد. ساقط اعتبار از و خواند وضعی را مذکور احادیث

 برخوردار اعتبار از صدوری وثاقت و ا،مالی تواتر دلیل به روایات همه که این به تو،ه با. ۵
 یها و تضهعی  رد، بهرای متقنهی دلیهل تنههایى به اسناد ضع  که گرفت نتیجه وانتمی است،
 .نیست احادیث خواندن وضعی

کههت اسههناد، ضههع  شههامل احادیههث خوانههدنموضههوع  در سههنت اهههل علمههای دالیههل. ۶  رکا
 و عقلهی دالیهل بیهان بها کههاسهت  نباتهات و ،مهادات اختیهار عهد  و تاریخی تطاب  عد  لفظ،
 و شهد. اثبهات احادیهث صهحت و برداشته تردیدها و تشکیک از پرد، و مردود نظرات این نقلی
 گردید. منتفی مذکور احادیث وضع توهم، ترتیب بدین

 کتابنامه
 کریم قرآن

ی، اِلعلم مؤسسة بیروت:، نجفی مرعشی مقدمه با عاملی، ُحّر  حسن بن محمد ،إثبات الهداة
 . ۱۴۲۲ اول،چا  

  .۱۴۰9 ،ینجفی مرعش مکتبه قم: شوشتری، نوراَّلل اضیق ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل

  ،۱۴۱۲ اول، چا  ،یرض  یشر قم: دیلمی، محمد بن حسن ،إرشاد القلوب

 چهها  ،یإسهمم تهبکم بیهروت: ش،یشهاو ریهزه إشهرافه به ،یألبهان ناصهر محمهد ،إرواء الغلیتل
 .۱۴۰۵ دو ،

  .۱9۸9 / ۱۴۰9کر، الف دار بیروت: اثیر، بن محمد بنی عل نیالد ع  ،أسد الغابة

، اول چهها : الثقافههة، دار قههم: البعثههة، مؤسسههة مصههح : طوسههی، حسههن بههن محمههد ،األمتتالی
۱۴۱۴ . 

 تا.بى البعثه، موسسه قم: بحرانی، سلیمان بن هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن

 ة،یدریالح المطبعة نج : آملی، طبری محمد عمادالدین ،بشارة المصطفی لشیعة المرتضی
۱3۸3 . 
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 داربیهروت:  ار،کهز لیسههتصهحی :  م،یعهد بهن أحمهد بهن عمهر ،بغیة الطلب فتی تتاریخ حلتب
 تا.بى ر،کالف

 آل مؤسسهة :قهم ،یعهدنانی علهتصهحی :  ،طهاووس نبه موسهی بهن أحمهد ،بناء المقالة الفاطمّیة
 . ۱۴۱۱ اول، چا  ،تیالب

 اول، چها  فههد، کمله مجمهع ،یحرانه میالحله عبد بن أحمد تیمیه ابن ،بیان تلبیس الجهمیة
۱۴۲۶ . 

 ،یاإلسهمم الغهرب دار معهروف، عهّواد بشهارتصهحی :  ،یذهبه أحمهد بهن محمد ،تاریخ اإلسال 
 .  ۲۰۰3 اول، چا 

 دار بیهروت: عطها، القادر عبد مصطفیتصحی :  بغدادی، یعل بن أحمد ،تاریخ بغداد و ذیوله
  . ۱۴۱۷ اول، چا  ة،یالعلم تبکال

 .۱۴۱۵الحسن ابن عساکر، تصحی : عمرو بن غرامة عمروی، دار الفکر،  ، علی بنتاریخ مدینة دمشق

 نشهر مؤسسهة قهم: ولهی، حسهین اسهتاد اسهترآبادى، حسهینی علهی الهدین شهرف ،تالویل اآلیتات
 . ۱۴۰9 ،یإسمم

 نظهر بهةیقت أبهوتصهحی :  سهیوطی، ابهوبکر الهدین ،مل ،تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی
 تا.بى بة،یط دارا: ،بى ،ىابیالفار محمد

 تبهةکم ریا : العجمن، محمدتصحی :  ،یحران میالحل عبد بن أحمد تیمیه ابن ،التسعینیة
 . ۱۴۲۰ اول، چا ، المعارف

 دار عهزون، ،مهالتصهحی :  ،ینها، محمهد بهن میإبهراه ،تعلیق الرشیق فتی التختتم بتالعقیقال
 . ۱۴۲9 اول، چا  ،دیالتوح

 إمها  مدرسهه قهم: ،۷ عسهکری بهى محمهد حسهن بهن علهیا ،تفسیر منسوب بته امتا  عستکری
 . ۱۴۰9 مهدی،

 . ۱۴۲3 الغدیر، دار قم: مشهدی،قمی محمد ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب

 :قهم محمتهی، رسهولیهاشمتصحی :   ى،یحو عروسی ،معة بن علی عبد ،تفسیر نور الثقلین
 . ۱۴۱۵، چهار  چا ، انیلیاسماع

 ،یرازیشهی ربهان میالهرح عبهدتصهحی :  عهاملی، حهر حسهن بهن محمهد ،تفصیل وسائل الشتیعة
 تا.بى ،ىالعرب التراث ا یاح دار بیروت:
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 چها  ة،یهالعلم تهبکال دار بیهروت: ،ینهانک محمد بنی عل عرا  ابن ،تنزیه الشریعة المرفوعة
 . ۱399 اول،

 نیمدّرسه ،ماعهةقهم:  ،یطهرانهی نیحسه هاشهمتصهحی :  صهدو ، یعله بهن محمهد ،التوحید
 تا.بى ة،یعلم حوز 

 . ۱۴۲۴ ر،کالف دار :بیروت ،یسیوط رکبى أب بن الرحمن عبد ،الحاوی للفتاوی

 ،وامهع برنامههی ف ُنشر مخطوط اط،یخی حلب القاسم بن لیإسماع ،حدیث أبی القاسم الحلبی
 . ۲۰۰۴ اول، چا  لم،کال

 معهارف مؤسسهة ،ینهبحرا سهلیمان بهن هاشهم ،حلیة األبرار فتی أحتوال محمتد و آلته األطهتار
 تا.بى ة،یإسمم

 بههاقر محمههد اشههراف بههه مهههدی امهها  مؤسسههه قههم: راونههدی، الههدین قطههب ،الختترائج و الجتترائح
 . ۱۴۰9 اول، چا  االبطحی،

 .ش۱39۰ اول، نوبت دارالحدیث، قم: شهری، ری محمدی محمد ،دانشنامه قرآن و حدیث

یها : ،یوائیهفر الرحمن بدعتصحی :  ،یبانیشی مقدس طاهر بن محمد ،ذخیرة الحفاظ  دار ر
 . ۱۴۱۶ اول، چا  السل ،

 .تابى ة،ّی إسمم معارف مؤسسة ،یطبس ،عفر محّمد ،رجال الشیعة فی أسانید السّنة

 دار نجه : بحرالعلهو ، محمدصهاد تصهحی :  حلهی، وسه ی بهن حسهن، رجال عالمة حلتی
  .۱۴۱۱، دو  چا  الذخائر،

 نشهر موسسهه قهم: زنجهانی، شهبیری موسهیصهحی : ت نجاشهی، علهی بهن احمد ،رجال النجاشی
 . ۱۴۱۶ پنجم، چا  اسممی،

  تا.بى ،رکالف ارد :روتیب ،یحنفی إستانبول مصطفی بنی حق لیإسماع ،روح البیان

 ،ىعربه خیتهار مؤسسهة بیهروت: ى،، ایهر اَّلل نعمهت ،ریاض االبرار فی مناقتب األئمتة األطهتار
۱۴۲۷ . 

 دو ، چها  ة،یهالعلم تهبکال دار طبهری، اَّلل عبهد بهن أحمهد ،ریاض النضرة فی مناقب العشرة
 تا.بى

 ریا : خالد، رام  حسنتصحی :  ،یسیوط رکبى أب بن الرحمن عبد ،زیادات الجامع الصغیر
 .۱۴3۱ اول، چا  المعارف تبةکم
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ک ،یأصبهان محمد بن لیإسماع ن،یالصالح السل  ریس یها : ،یحلم بن ر تصحی :   دار ر
 .تابى ة،یالرا

 ،یغامههد أحمههدتصههحی :  ،یائکههاللی رازی طبههر الحسههن بههن اَّلل هبههة اعتقههاد، أصههول شههرح
 .۱۴۲3 هشتم، چا  بة،یط دار سعودی:

 نشهر مؤسسهة قهم: ،ملهی، حسهینی محمدتصحی :  حیون،بن محمد بن نعمان اِلخبار، شرح
 .۱۴۰9 ،یإسمم

 بهبودی، باقر محمد : تصحی نباطی، یونس بن علی ،الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم
 .ش۱3۸۴ المرتضویه، مکتبه تهران:

 :قم ،یانصار رضا محمدتصحی :  ،یطوس حسن بن محمد ،عفر وأب ،عدة فی االصول الفقهال
 . ۱۴۱۷ اول، چا  ،ستار،

 تا.بى ة،یدریالح تبةکم نج : صدو ، یعل بن محمد ،علل الشرائع

کسهتان: الحه ، إرشهادتصهحی :  ،ی،هوز ابهن علهی بهن الهرحمن عبهد ،العلل المتناهیتة  إدار  پا
 . ۱۴۰۱ هشتم، چا  ة،یاِلثر علو 

 ا یهاح دار بیهروت: عینهی، احمهد بهن محمهود بدرالهدین ،عمدة القاری شرح صتحیح البختاری
 تا.بى ،ىالعرب التراث

 نشر مؤسسة قم:  ،یبطر ابن حسن بن ىیحی ،عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقب إما  األبرار
 . ۱۴۰۷ ،یاسمم

 تا.بى، ؟جع؟ی مهد إما  مؤسسة ناشر:ی، أصفهانی بحران اَّلل عبد ،عوالم العلو  و المعارف

 تا.بى ،هان، تهران: ،یال،ورد مهدیتصحی :  صدو ، علی بن محمد ،عیون أخبار الرضا

ر اآلثار فی مناقب ابی االئمتة االطهتار تصهحی :  دیلمهی، محمهد بهن حسهن ،غرر االخبار و ُدر 
 . ۱۴۲۷ ما، لیدل قم: ،غمیض یلاسماع

 تبههةکم مصههر: ،یعلهه نیحسههی علههتصههحی :  سههخاوی، محمههد الههدین شههمس ،فتتتح المغیتتث
 . ۱۴۲۴ اول، چا  السنة،

قههم:  محمههودی، بههاقر محمههدتصههحی :  ،ههوینی حمههویى محمههد بههن ابههراهیم ،فرائتتد الستتمطین
 تا.بى محمودی، سسهمؤ

 دار بیهروت: ،یونیبسه بهن دیسهعتصحی :  ،یهمداندیلمی شهردار بن هیرویش ،فردوس االخبار
 . ۱۴۰۶ اول، چا  ة،یالعلم تبکال
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 الههدی،علم علیتصحی :  مفید، محمد بن محمد ،الفصول المختارة من العیون و المحاسن
 تا.بى مفید، شیخ الفیهالعالمی تمرؤم قم:

 بیههروت: اَّلل،ی وصهه عبههاس محمههدتصههحی :  ،یبانیشهه محمههد بههن أحمههد ،فضتتائل الصتتحابة
 . ۱۴۰3 اول، چا  رسالة، مؤسسة

 قهم: الهدین، حهرز حسهین محمهدتصهحی :  عقهد،، بهن محمهد بن احمد ،فضائل أمیر المؤمنین
 . ۱3۸۲ ما، دلیل

 بهن دیهالحم عبهدتصهحی :  ،یعجلهون محمهد بهن لیإسهماع ،کشف الخفاء و مزیتل اإللبتاس
 . ۲۰۰۰ اول، چا  ة،یالعصر تبةکم أحمد،

 ،عفههر و رسههولی هاشههمتصههحی :  اربلههی، عیسههی بههن علههی ،کشتتف الغمتتة فتتی معرفتتة األئمتتة
 .ش۱3۸۱ هاشمی، بنی تبری : سبحانی،

 ا یهإح دار ت:رویهب ،عاشهور بهن محمهدتصهحی :  ،محمهد بهن أحمهد ،یثعلبه ،البیتان کشف وال
 . ۱۴۲۲ اول، چا  ،ىالعرب التراث

 تهراث ا یهإح دار تههران: ،یگنج وس ی بن محمد ،کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب
 تا.بى ت،یالب أهل

کبهر علهی و آخونهدی محمهدتصهحی :  کلینهی، یعقوب بن محمد ،الکافی  دار تههران: غفهاری، ا
 .ش۱3۶۵ االسممیه، الکتب

 درگهاهی، حسهینتصهحی :  حلهی، یوسه  بهن حسهن ،کشف الیقین فی فضتایل امیرالمتؤمنین
  . ۱۴۱۱ اسممی، ارشاد وزارت تهران:

 تا.بى الذخایر، دار قم: نعمت، عبداَّللتصحی :  کرا،کی، یعل بن محمد ،کنز الفوائد

 انتشهارات االبطحهی، بهاقر محمهدتصهحی :  قمهی، احمهد بهن محمهد شهاذان ابهن ،مائه المنقبته
   .۱۴۰۷ اول، چا  ر،یأم

 نیالهد حسها تصهحی :  هیثمهی، رکهبى أبه بهنی عله نیالهد نهور ،مجمع الزوائد و منبتع الفوائتد
 . ۱۴۱۴ ،یدسالق تبةکم قاهر،: ،یقدس

 ،یعاصههم الههرحمن عبههدتصههحی :  ،یحرانهه میالحلهه عبههد أحمههد تیمیههه ابههن ،مجمتتوع الفتتتاوی
 . ۱۴۱۶ فهد،ک مل مجمع مدینه:

 ،رسهالة مؤسسة ،یعلوان ا یف ،ابر طهتصحی : ی راز عمر بن محمد نیالد فخر ،محصولال
 . ۱۴۱۸ ،سو  چا 
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 ر ،کهم بهن محمهدتصهحی :  ،یرانصها منظهور ابهن ،مختصر تاریخ مدینة دمشتق البتن عستاکر
 . ۱۴۰۲ اول، چا  ر،کالف دار دمش :

 موسسهه همهدانی، مهوالیى اَّلل عه تتصهحی :  هاشهم، بحرانی، ،مدینة معاجز االئمه اثنی عشر
 . ۱۴۱3 اول، چا  اسممی، معارف

 .ش۱3۸۶ نا،بى ،یمامقان اَّلل عبد، مرآة الکمال لمن را  درک مصالح االعمال

 تههبکال دار بیههروت: القههادر، عبههد مصههطفی ،نیشهابوری محمههد ،یحینالمستتتدرک علتتی الصتتح
 . ۱۴۱۱ اول، چا  ة،یالعلم

 البیهت، آل مؤسسة بیروت: نوری، محمدتقی بن حسین ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل
۱۴۰۸ . 

 قهم: محمهودى، احمهدتصهحی :  ،یطبهر ریه،ر ابهن ،المسترشد فی إمامة علّی بتن أبتی طالتب
 . ۱۴۱۵، ولاچا   وشانپور،ک

 تا.بى المعرفة، دار صدو ، یعل بن محّمد ،معانی األخبار

 النشههر، دار قههاهر،: ،یالسههلفی حمههدتصههحی :  ،یطبرانهه أحمههد بههن مانیسههل ،المعجتتم الکبیتتر
  .۱۴۱۵ اول، چا 

 ،یاعلمه نیحسه محمهدتصهحی :  ،یطبرسه الفضهل بهن حسهن نیالهدی رضه ،مکار  االختالق
 .تابى ،یأعلم مؤسسة

کبر علیتصحی :  صدو ، علی بن محمد، ه الفقیهمن ال یحضر  انتشهارات دفتر قم: غفارى، ا
  ۱۴۱3، دو ، چا  اسممی

 . ۱۴۴۱ اول، چا  االنوار، ابولیحه، نورالدین ،منابع الهدایه الصافیه المصدر

 تا.بى عممه، انتشارات مؤسسة آشوب، شهر ابن علی بن محمد، طالب یمناقب آل اب

 ،یإسههمم نشههر مؤسسههةقههم:  ،یمحمههودک مالههتصههحی :  ،یخههوارزم احمههد بههن موفهه  ،المناقتتب
۱۴۱۱ . 

 نها،بهى ب،یهخط نیالهد محهبتصهحی :  ،یذهبه أحمهد بهن محمهد ،منتقی من منهاج االعتدال
  تا.بى

 العتبهة ربم :که ،یلهیعق عبهدالرحمن ،منهاج السنة المحمدیة فی الرد علتی منهتاج ابتن تیمیتة
 . ۱۴3۵ اول، چا  ة،ینیالحس
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 ،کمبهار میالهرح عبهدتصهحی :  ،یحله وسه ی بهن حسهن ،اج الکرامتة فتی معرفتة اإلمامتةمنه
 تا.بى نا،بى

 عثمههان، محمههد الههرحمن عبههدتصههحی :  ،ی،ههوز ابههن یعلهه بههن الههرحمن عبههد ،الموضتتوعات
 . ۱3۸۶ اول، چا  المحسن عبد محمد مدینه:

 المطبعهه صهر:م ،یصهفور السهم  عبهد بهن الهرحمن عبهد ،نزهة المجتالس و منتختب النفتائس
 . ۱۲۸3 ة،یاستلکال

 تا.بى آال ، نشر قم: میمنی، حسینی علی ،نفحات األزهار فی خالصة عبقات األنوار

 تا.، بىدار الکتاب، لبنان: صبحی الصال ، تصحی : رضیسید  أبو الحسن محّمد، نهج البالغة

 امهها  بههةمکت اصههفهان: الههدین، ضههیا  عممهههتصههحی :  کاشههانی، فههیض محسههن مههم ،التتوافی
 . ۱۴۰۶ علی، امیرالمؤمنین






