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ابکتمشخصات
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.1376استقاللتهران: نشرمشخصات

.عکسنمونهص714: ظاهريمشخصات
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2852- 77م: ملیکتابشناسیشماره

امینیعالمهمرحومحیاتوحاضرکتابمقدمه

اشاره



افرادظاهرمبنايبرتنهامااینکهیکی: داردوجودعمدهضعفدوکنیممیافرادازماکهثناییومدحدر

نماییممیمتصفمعنويفضایلومکارمازصفتیبهرامعرفکهآنگاهمعموالاینکهدوموکنیم،میقضاوت

.استمعرفازبیشفضیلتآنبهنسبتمانقص

افرادظاهرصادرهاحکاممبنايانسان،قضاوتهايدر. استتواملغزشواشتباهباپیوستهبشريقضاوتهاي

کهاوستتنهاواستمطلعاسرارازکهاستمتعالخداوندتنهانیست؛آگاهیافرادباطنازراهیچکس. است

مواردازبسیاريدرکهاستافرادحقیقتازمااطالععدمهمین. باشدمیاونزدامورتمامیباطنوظاهرعلم

تغییرحالدرهموارهافراديدربارهنظرمانخوديروزمرهزندگیدرما. سازدمیمواجهاشتباهباراماشناخت

روزي. استبدطینتفرديکهیابیمدرمیچنديازپسپنداشتیممیصالحرافرديروزيکهما. استتغیرو

. استزاهديبسیارشخصاو: گوییممیفردهمانيدربارهامروزواستریاکاريفردشخصفالنگفتیممی

نیزآنيعمدهدلیلوماستقضاوتهاياصلیخصوصیتهايازیکیمتعارضهايدیدگاهاینونظرهاتغییراین

.باشدمیمامحدودوناقصعلم

]16صفحه[ 

. »باشداوضحواجلیمعرفازبایدمعرف: «کههستوبودهاینبرهموارهمنطقیيقاعدهدیگرطرفاز

به. نماییممیمبادرتاشتباهقضاوتهايبهباشیمداشتهترپایینايرتبهخودمعرفازفضیلتیدرماکهمادامی

بهراکلماتیکسیاگرکنیممیفکرنداریمآگاهی) عربیزباننظیر(زبانیبهنسبتکهآنگاهمامثالعنوان

معرفیاستعربیزبانبرمسلطکهفرديعنوانبهرااولذاواستزباناینبهعالمنمایدایرادعربی

زباندرمزبورفردکهیابیمدرمیگرفتفزونیعربادبیاتوزبانازمااطالعکهچنديازپسولینماییم؛می

اشتباهخودقضاوتنخستیندرمااینکهاصلیعلت. داندنمیزبانایناززیاديچیزواستناآگاهبسیارعربی

.استبودهکمترمعرفعلماز-قضاوتاولینزماندر- عربیزبانبهنسبتمادانشکهاستاینایمکرده



شخصیقضاوتهايمعموالالهیفرستادگانوانبیامعرفیدرمذهبیعلمايشدبیانکهموضوعیدوبهتوجهبا

.باشدمیوحیيناحیهبهمتعلقکهکنندمیاستنادنصوصیبههمیشهبلکهکنندنمیمطرحراخود

مخلوقاتتمامیبروبودهانفسبهاولویتمعنیبهکهوالیتی. استوالیتشامخمقامالهیمنصبمهمترین

کداموبشناسد؟الهینصوصبدونراالهیعظیممقاماینصاحبتواندمیکسیچه. استساريوجاري

آیاتطریقازکهآنگاهماسربپیچد؟طاعتشازشدصادرويمعرفیدرالهینصوصکهآنگاهخردمندي

استوالیتمقامصاحبخاصیفردکهدریابیمسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرانروایاتوقرآنی

هرازبودنمعصوممستلزمبودنوالیتمقامصاحب. گرددمیمامتوجهالهیولیآنقبالدرعظیمیمسئولیت

مقاماینکهپروردگارولیشناختدرتوانحدتاکهاستواجببشراحادتمامیبرواستلغزشوگناه

.نمایندتالشاستحائزراعصمت

فاطمهحضرتعالمیننساءيسیدهوالیت،شامخمقامصاحبانازیکی

]17صفحه[ 

طریقازاگر-آنبهایمانوشناختکهاستالعقولمحیرچنانمناقبشکهبانویی. باشدمیعلیهاالسالمزهرا

زینتآدمحضرتآفرینشازقبلمقدسوجودآننوراینکه. نبودتصدیقوتصورقابلهرگز-نبودوحی

قدموجوديدائرهبهمعصومچهاردهدیگرواووجودطفیلبهجهاناینکهاست؛بودهامکاندائرهبخش

اونامبهانبیااینکهاست؛نمودهمشتقراوينامخوداسمازوبرگزیدهپروردگاررااوناماینکهاند؛نهاده

بهالهیامانتیچوناووالیتاینکهباشد؛میاشرفوافضلمالئکهتمامیازحضرتشاینکهاند؛بودهمتوسل

تاریخدراینکهگردد؛میملکوتبارگاهدردعااستجابتموجباوبهتوسلاینکهاست؛گردیدهعرضهبشر

او،حیاتزماندراینکهباشد؛میجهاندوبانوانبانوياواینکهشود؛نمیپیداهمتاییوکفوعلیجزرااوبشر

خداونداینکهاست؛»یکونماوکانمابهعلم«اوعلماینکهاند؛داشتهراويبامصاحبتافتخارفرشتگان



خاندانشواوبهنسبتمودتومحبتاینکهداند؛میکفرينشانهرااوبادشمنیوایمانشرطرااودوستی

اینکهیابند؛میرهاییدوزخازاوشفاعتبهقیامتروزدرکثیريجمعاینکهاست؛رسالتعظیماجرتنها

تنهااینکهعاقبتو... اوست،خاندانواوآنازجنتمقامترینرفیعاینکهاست؛بهشتمیهماناولینحضرتش

وجودآنمقابلدر- رابشريهرکهاستمناقبیهگیاست؛خلقتجهان»اهللاولیه«مطلقيبگونهکهاوست

درانسانتااستکافیبتنهاییمناقباینازیکهزاثبات. داردوامیخضوعوتحسینوحیرتبه- مقدس

بغضوحبکهاستچنین. دهدقرارفرديچنینبهنسبتبغضیاوحبرامبنابشر،تمامیجرحوتعدیل

کبریاییبارگاهمحبوبهاو. باشدمیکافرازمومنشناختبرايمحکیسنگعلیهااهللاسالمفاطمهبهنسبت

.استاحدیتپروردگار

]18صفحه[ 

مکتبمجتهدوطهارتوعصمتخاندانيدلباختهعاشقوتحقیقعالميفرزانهتقریراتازکه- حاضرکتاب

طاهرهصدیقهحضرتمناقبيدربارهاجمالبه- باشدمی) الشریفسرهقدس(امینیعالمهمرحوموالیت

قرآنیآیاتبراساس- علیهاالسالمزهرايفاطمهمناقبکتابایندر. استنمودهبحثعلیهاالسالمعلیهاالسالم

مرحومآنتوسطمفیدبسیارتوضیحاتمنقبتهريدربارهوگرفتهقراربررسیمورد- روایاتواحادیثو

.استگردیدهایراد

موضوعیکتنهااستگردیدهبیاناووالیتوزهراحضرتيدربارهکهمطالبیکهبرندگماننبایدخوانندگان

ومصادربهارجاحواستنادباعمدتااستشدهاشارهآنهابهکتابایندرکهمناقبی. استشیعیومذهبی

وبودهاسالمیفرقيکلیهتاییدموردمناقباینکهداشتاذعانبایدلذاوگردیدهبیانتسنناهلعلمايمنابع

.باشدمیمسلمانانتمامیعلیهمتفق



اقوالبهاستنادبا-عامهعلمايتوثیقبعنوانهاپاورقیدرماکهرامطالبیکهاستضرورينیزنکتهاینتذکر

مانظرکهنیستمعنااینبهواستمقابلطرفبااحتجاجمنظوربهصرفاایمآورده- تسنناهلرجالعلماي

.باشدمیمطروحهاقوالاینباتطبیققابلآنانيدرباره

]19صفحه[ 

امینیعالمهمرحومحیاتازمختصريگزارش

اشاره

بناحمدشیخبنعبدالحسین: استچنینچهارمشجدتانجفیامینیعبدالحسینشیخعالمهمرحومنسب

مرحوم(عالمهجدلقبازخاندانایننام. یاراهللابنمحمدحاجبن) سرمست(عبداهللاشیخبننجفقلیشیخ

تبریزفضاليوعلماازخودروزگاردروبوده»الشرعامین«ويلقبچوناستشدهگرفته) نجفقلیشیخ

.استرفتهمیبشمار

)امینیعالمهجد(الشرعامینبهملقبنجفقلی

ازیکی(سردهادرراخودزندگیازمدتیوآمدبدنیا] 1[قمريهجري1257سالدرالشرعامینمرحوم

وعالمفرديوي. گشتمقیمآنجادرهمیشهبرايونمودمهاجرتتبریزبهسپسوگذرانید) تبریزتوابع

بهاخالقیمکارموادبوشعردرونموددینیعلومکسبمصروفراخویشحیاتوبودمتقیوصاحب



همکهداردالسالمعلیهماطهاريائمهمدحدرقصائديوسرودمینیزشعرالشرعامین. یافتدستوافرحظی

خودشعردراو. استدستدراکنون

]20صفحه[ 

باهللالواثق«-استمشهودرسائلشازبعضیپشتدرکهآنطوري-اومهرنقشوکردمیتخلص»واثق«به

.استبوده»نجفقلیعبدهالغنی

-صبحاذانازپیشساعتیکهجري1340سالاالولیجماديهفتمجمعهشبدرسالگی83سندروي
12: فرمودندمیامینیعالمه. گردیددفن) تبریز(خودوفاتمحلدرامانتبصورتوفروبستجهانازدیده

بانماییممنتقلاشرفنجفبهتاآوردیمبیرونقبرشازرااوکهوقتی) نجفقلی(جدممرحومفوتازپسسال

موییحتیواست،نیامدهبوجودبزرگوارمرداینيجنازهدرتغییريکوچکتریندیدیمشگفتیوتعجبنهایت

.استنریختهشریفشمحاسناز

بخاك- السالمواديدر-امیرمومنانمتقیانمواليجواردراشرفنجفبهانتقالازپسالشرعامینمرحوم

.شدسپرده

)امینیعالمهپدر(امینیاحمدشیخ

1304سالدروآمدبدنیا»سردها«درهجري1287سالدرباشدمیامینیعالمهمرحومپدرکهاحمدشیخ

زبانزدتقويوزهددروخویشزمانمسلممجتهدینوفضالوفقهاازوي. نمودمهاجرتتبریزبههجري

- مذهبیمسائلدرجز- عمرشطولدررااوکسیکهبودخلیقوالنفسسلیمبقدري. بودعاموخاص
مقامازآنکهبا. داشتمیوااعجاببهرااطرافیانکهبودمتخلقاخالقیآداببهچنان. بودندیدهخشمگین



پرهیزریاوتظاهرهرگونهازوجستمیدوريمعروفیتوشهرتازهموارهبودبرخوردارايشایستهعلمی

خویشزمانعظاممراجعازکه) هجري1357متوفاي(تبریزيانگجیابوالحسنمیرزاسیداهللاآیه. کردمی

خودمحافلومجالسدرهموارهبود؛

]21صفحه[ 

مجتهدفرديتردیدبدونونیستشکیتقوایشوزهددرکهاستکسانیازامینیاحمدمیرزاشیخ: «گفتمی

.»نمایدمیمخفیراخویشفضائلهمیشهطلبیشهرتترسازوریابهتظاهرخوفازمنتهااست

درموجوداساتیددیگرازسپسونمودکسبتبریزدربزرگوارشپدرنزدرادینیعلوممقدماتاحمدشیخ

ازوفقهانوادرازکه- تبریزيمحسنحاجبناهللاسدمیرزاعالمهنظیرتبریزافاضلنزدوکرداستفادهتبریز

.پرداختتلمذبه-بودخودزمانمنقولومعقولجامععالمان

نیزالمولفینمعجمدرکحالهرضاعمرهمچنینوالبشرنقباءکتابدربزرگآقاشیخمرحومکه-ويتالیفاتاز

برتعلیقچوندیگريهاينوشته. استانصاريمرتضیشیخمکاسببراوتعلیقکتاب- اندنمودهاشارهآنبه

آیاتاندنمودهاعطاروایتياجازهاوبهکهعلماییجملهاز. اوستعلمیآثارازنیزفقهدرايرسالهولمعه

:باشندمیزیر

).هجري1355متوفاي(شیرازيعلیمیرزاسیداهللاآیهمرحوم-1

).هجري1365متوفاي(اصفهانیموسويابوالحسنسیداهللاآیهمرحوم-2

).هجري1361متوفاي(اصفهانیغرويحسینمحمدشیخاهللاآیهمرحوم-3

).شمسیهجري1340بامطابقهجري1380متوفاي(بروجرديطباطبائیحسینسیداهللاآیهمرحوم-4

).هجري1354متوفاي(ایروانیعلیمیرزاشیخاهللاآیهمرحوم-5



).هجري1360متوفاي(تبریزيزنوزيحسنمحمدبنرضیمیرزاشیخاهللاآیهمرحوم-6

]22صفحه[ 

.داغیقراچهتبریزيمجتهداحمدمیرزاشیخاهللاآیهمرحوم-7

).هجري1372متوفاي(شهیديفتاحمیرزاشیخاهللاآیهمرحوم-8

] .2). [هجري1368متوفاي(حسنمیرزابنمجتهدآقاخلیلمیرزاشیخاهللاآیهمرحوم-9

1370سالاالولربیعنهموبیستدرسالگی83سندر-الشرعامینپدرشمانند-احمدشیخمرحوم

»نوقبرستان«درقمشهردرویافتوفاتتهراندر) شمسیهجري1329دیماههفدهمبامطابق(هجري

.شدسپردهبخاك

نجفیامینیعبدالحسین

جهانبهدیدهتبریزشهردرقمريهجري1320سالبهنجفیامینیعبدالحسینشیخمرحوممابزرگوارعالمه

بزرگوارشپدرجملهازتبریزافاضلنزدرادینیعلومسطحيدورهومقدماتیتحصیالتوي. گشود

مجالسدرحضورهمچنینو»طالبیه«دینیيمدرسهدرحضورباخودحیاتازدورهایندراو. فراگرفت

قراراینازآنانازبعضینامکهگردیدحججیوآیاتحضرازمفیضکسببهموفقزمانآندیگرعلمی

:است

بهمشهورموسويعبدالکریمبنمحمدسیداهللاآیهمرحومتقلیدمرجع-1



]23صفحه[ 

1376متوفاي(خسروشاهیحسینیاحمدبنمرتضیسیداهللاآیهمرحوم-2). هجري1363متوفاي(موالنا

شیخعالمهمرحوم- 4). هجري1360متوفاي(توتونچیعلیعبدبنحسینشیخاهللاآیهمرحوم-3). هجري

.ملکیاصغرعلیمیرزا

اشرفنجفبهعالمهسفراولین

عزیمتاشرفنجفبهجوانعنفواندررسانیدبپایانتبریزدررادینیعلومسطحيدورهآنکهازپسعالمه

آنبزرگوارفقهايخارجدرسدرالسالمعلیهامیرمومنانالموحدینمولیملکوتیمرقدجواردرتانمود

کهآیاتی. بپردازدنجفروزآنيشیعهبزرگانواکابرازالهیمعارفکسببهوگرددحاضرمقدسسرزمین

:ازعبارتندگماشتندهمتاوعلمیپرورشبهعالمهحیاتازدورهایندر

).هجري1345متوفاي(فیروزآباديحسینیباقرمحمدبنمحمدسیداهللاآیهمرحوم-1

).هجري1346متوفاي(خونساريابوالقاسمابوترابسیداهللاآیهمرحوم-2

).هجري1354متوفاي(ایروانیعبدالحسینبنعلیمیرزااهللاآیهمرحوم-3

).هجري1358متوفاي(مشکینیعبدالحسینبنابوالحسنمیرزااهللاآیهمرحوم-4

تبریزبهبازگشت

بهرامدتیوبازگشتتبریزبهاشرفنجفدرتحصیلسالهاازپسعالمه



]24صفحه[ 

سامانآنبهرااوباردیگراشرفنجفملکوتیدیارجذبهکهنپاییددیريولیپرداختتحقیقوتدریس

.کشانید

اشرفنجفبهعالمهمهاجرت

علومتحصیلافتخاراوباراین. افکنداقامترحلمقدسسرزمینآندرهمیشهبرايورفتنجفبهعالمه

باستمرارروزآنتقلیدمراجعودیننخبگاندرسیمجالسدرویافتراشیعهمذهبنوابغمحضردردینی

.گشتحاضر

:ازعبارتند- بوداوتلمذدورهآخرینکه- ويتحصیلیعالیيدورهایندرعالمهمهماساتید

).هجري1355متوفاي(شیرازيمجددبنعلیمیرزاسیداهللاآیهمرحوم-1

).هجري1355متوفاي(نجفینائینیحسینمیرزاشیخاهللاآیهمرحوم-2

).هجري1365متوفاي(اصفهانیموسويمحمدسیدبنابوالحسنسیداهللاآیهمرحوم-3

).هجري1361متوفاي(غروياصفهانیحسنمحمدبنحسینمحمدشیخاهللاآیهمرحوم-4

).هجري1373متوفاي(الغطاءکاشفآلعلیبنحسینمحمدشیخاهللاآیهمرحوم-5

امینیعالمهمرحومروایتیمشایخ

. رسانیداجتهادوااليمقامبهرااوزودخیلی- الهیتوفیقاتمددبه- عالمهناپذیرخستگیتالشوجدیت

حامالنيجرگهبهپیوستنبرايتیمناعالمه



]25صفحه[ 

بهمرویاتششدنمتبركجهتوالسالمعلیهماوخاندانوسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبراحادیث

روزگارآنبزرگانازبعضیازروایتاجازهاخذبهمبادرتارسال،وقطعازآنهاصیانتجهتوسنداتصال

:باشدمیذیلبقرارآنهاازبعضینامکهنمود

).هجري1365متوفاي(اصفهانیموسويابوالحسنسیداهللاآیهمرحومازروایتاجازه-1

).هجري1355متوفاي(شیرازيحسینیعلیمیرزاسیداهللاآیهمرحومازروایتاجازه-2

.تبریزيملکیاصغرعلیمیرزاشیخاهللاآیهمرحومازروایتاجازه-3

).هجري1366متوفاي(طباطبائیقمیحسینآقاحاجاهللاآیهمرحومازروایتاجازه-4

).هجري1373متوفاي(قمیابراهیمبنعلیشیخعالمهمرحومازروایتاجازه-5

).هجري1380متوفاي(اردوباديغرويعلیمحمدشیخعالمهمرحومازروایتاجازه-6

).هجري1389متوفاي(تهرانی) محسنمحمد(آقابزرگشیخعالمهمرحومازروایتاجازه-7

).هجري1364متوفاي(خوییاسداهللابنیحییمیرزاشیخعالمهمرحومازروایتاجازه-8

]26صفحه[ 

امینیعالمهتحقیقات



اوقاتتمامیگستردهتالیفاتوروزيشبانهتحقیقاتامررسیداجتهادرفیعيمرتبهبهآنکهازپسعالمه

:ازعبارتندويتالیفجملهاز. دارداختصاصخودبهرامرحومآنحیات

الکتابفاتحهتفسیر-1

توحیدمباحثنظرازآنتحلیلبهدومبخشوحمديسورهتفسیربهاولبخش: استبخشدودرکتاباین

.دارداختصاصتفویضوجبروقدروقضاءو

بچاپتهراندرهجري1395سالدرکتاباین. استگردیدهطرحماثورهروایاتبراساسمباحثتمامی

.استرسیده

الفضیلهشهداء-2

ازدفاعدرکهاستگذشتهقرنتاچهارمقرنازشیعهعلمايزندگیشرححاويتاریخیوابتکاريکتاباین

اشرفنجفدرهجري1355سالدرکتاباین. اندشدهنائلشهادترفیعيدرجهبهتشیعوبیتاهلحریم

.استرسیدهبطبع

الزیارهکاملتصحیح-3

سالدرکهاست) هجري367متوفاي(قولویهبنمحمدبنجعفرابوالقاسمامامیهيطائفهفقیهاثرکتاباین

.استرسیدهبچاپاشرفنجفدرعالمهمرحومتصحیحباهجري1356

]27صفحه[ 

الزائرادب-4



السالمعلیهالشهداءسیدحضرتيبقعهزائراستشایستهکهآدابیبهآندرکهاستموجزييرسالهکتاباین

.استشدهاشارهکندرعایتراآنها

سنتهونبیناسیرهسنتناوسیرتنا-5

حسینامامتربتبرسجدهوحسینیعزايمجالسياقامهيدربارهعالمهمرحومگفتگويشرحکتاباین

1362سالدرکتاباین. استگردیدهگزارشعالمهتوسطوشدهانجامحلبشهردرکهاست... والسالمعلیه

.استرسیدهبچاپنجفدرهجري

)مخطوط(انصاريشیخرسائلبرتعالیق-6

)مخطوط(انصاريشیخمکاسببرتعالیق-7

)مخطوط(السنیهالمطالبفیالعلیهالمقاصد-8

.استقرآنیآیاتازآیهچهارتفسیرکتاب،این

] .11). [سبیلمنخروجالیفهلبذنوبنافاعترفنااثنتیناحییتناواثنتینامتناربناقالوا: (اوليآیه

] .10). [یعملونکانواماسیجزوناسمائهفییلحدونالذینذرواوبهافادعوهالحسنیاالسماءهللاو: (دوميآیه

]28صفحه[ 

شهدنابلیقالوابربکماستانفسهمعلیاشهدهموذریتهمظهورهممنآدمبنیمنربکاخذاذاو: (سوميآیه

] .11). [غافلینهذاعنکنااناالقیامهیومتقولواان

اصحابماالمشئمهاصحابو-المیمنهاصحابماالمیمنهفاصحاب- ثالثهازواجاکنتمو: (چهارميآیه

] .10). [المقربوناولئک- السابقونالسابقونو-المشئمه



)مخطوط(االنسریاض-9

کتبهايگزیدهآندروداردصفحه1012دومجلدوصفحه700اولجلد. استجلددودرکتاباین

.استشدهنوشتهکشکولبصورتکالموتاریخوحدیثوتفسیري

)مخطوط(آذربایجانرجال-10

آذربایجانادبايوعلماازنفر234زندگانیشرحاستعربیزبانبهعالمهکتبدیگرمانندکهکتابایندر

بنیوسفعزالدین«نامباوشودمیشروع»زنجانیالفتحابیبنابراهیم«نامباواستآمدهالفباحروفبترتیب

.یابدمیخاتمه»حالويتبریزيحسن

]29صفحه[ 

)مخطوط(االسفارثمرات-11

.باشدمیسوریهوهندخطیکتبازامینیعالمهیادداشتهايحاويواستجلددودرکتاباین

)مخطوط) (الطاهرهالعترهفیالنازلهاالیات: یا(العزیزالکتابفیالطاهرهالعتره-12

علماينصوصبهکتابایندر. استگردیدهنازلپیامبربیتاهليدربارهکهباشدمیآیاتیحاويکتاباین

تاکنونکه- الغدیرمجلداتيبقیهدرکتاباین. استشدهاشارهآیاتاینپیرامونکالموحدیثوتفسیر

.استگردیدهمطرح»مرسلهاوالمناقبمسند«بحثدروشدهتلفیق-نرسیدهبچاپ

االدبوالسنهوالکتابفیالغدیر-13

عالمهزحماتمیزاننشانگرکتاباین. اوستعلمیتالشهايتمامیمحصولوعالمهحیاتکارنامهکتاباین

.استطهارتوعمصتخاندانبهاودلباختگیمقدارازحاکیو



دریابیکرانچنانچونهمتا،بیکردي»غدیر«

خوشمشامیزوراجهانحق،رحیقازلبالب

بادهایزدي»غدیري«آماده،دلدریاایناز

] .11[خوشمدامیشربکندمشربکزینرنديآنخوش

]30صفحه[ 

رااشرفنجفخصوصیوعمومیهايکتابخانهدرموجودنیازموردمنابعالغدیر،کتابتالیفبرايعالمه

مصادروکردسفرترکیهوسوریههند،ایران،بهخویشتحقیقاتتکمیلبرايسپسونمودبررسیبدقت

استنساخاحیاناومطالعهآورحیرتحالعیندروبرانگیزتحسینتالشیباراهاکتابخانهدرموجوديمربوطه

اسالمیتحقیقاتدنیايدرکهنیستکسیوگذردمیکتاباینتالیفتاریخازکهاستسالچهلحدود. نمود

کهیافتهنگارش-ادبیوپختهبسیارنثريبا- عربیزبانبهجلد20درالغدیر. باشدبیگانهالغدیرکتابنامبا

حمامیحسینسیداهللاآیهوحکیممحسنسیداهللاآیه. استشدهآراستهطبعحلیهبهآنجلد11تاکنون

شیرازيعبدالهاديسیدچونآیاتیو] 11] » [10) [یدیهبینمنالباطلیاتیهال: «(اندگفتهکتاباینيدرباره

] .11] ». [10) [للمتقینهديفیهالریب: «اندگفتهاردوباديعالمهویاسینآلمحمدرضاشیخو

مجلدچندیندرکتابهراستممکنکه(راکتابهزار10الغدیر،نوشتنبرايمن: «فرمودمیخودعالمه

کهمنابعیومصادر. »امداشتهمکررمراجعاتکتابهزار100بهوامخواندهتمتتايتااهللابسمباياز) باشد



کتبکهنیستمعنابدیناینواستسنتاهلعلمايمنابعازهمگیگرفتهقراراستنادموردالغدیرکتابدر

یاواعتبار،دارايامینیعالمهنظردرسنتاهل

]31صفحه[ 

طرییقازاحتجاججدل،درمنطقیاساسیقواعدازیکی. استاعتمادقابلغیرشیعهمذهبعلمايکتب

بهاستنادباراالغدیرمطالبمنطقی،يقاعدههمینبهعنایتیاعالمهمرحوم. استمقابلطرفمسلماتيارائه

بلکهنیستمذهبیایمگفتهالغدیردرماکهمطالبی: «فرمایندمیخودواندساختهاستوارسنتاهلآراءواقوال

جمیعمیاندرکهاستمطالبیبلکهباشدمعتقدبدانشیعهمذهبفقطکهنیستمسائلییعنی،»استاسالمی

.استعلیهمتفقاسالمیمذاهب

یکدیگرازاسالمیمذهبجداییوتفرقهباعثالغدیرپندارندمیودارندالغدیرازباطلیتصورافرادازبعضی

اسالمیممالکدرالغدیرتاثیرازبلکهاندنکردهمطالعهراالغدیرتنهانهدارندراتصوراینکهکسانی. گرددمی

استبرخوردارکاملینیتحسنازکتابمولفکهیابددرمیبخواندراالغدیرکهکسهراوال. هستنداطالعبی

کهنیستچیزيالغدیرمطالبثانیا. باشدمیاسالمتاریخحقایقاظهارتنهاکتاباینتدوینازويمنظورو

. مدعاستاینشاهداستشدهاشارهبدانهاالغدیردرکهمنابعیکثرتوباشدامینیمرحومشخصینظرات

کندادعابخواهدکسیاگرلذا. استنشدهنوشتهالغدیردرماخذبدونودلیلبدونايجملهگفتتوانمیتقریبا

ارجاعآنهابهالغدیردرکهکتابهاییتمامیبپذیردبایدباشد،میکلمهيتفرقهتاثیردارايبحثموردکتابکه

غیراسالمیکتبامهاتازاستعبارتالغدیرماخذکهدانیممیماواستتاثیرایناصلیهايریشهاستشده

وسوریهومصرفرهنگیمجالتدرمتعدديمقاالتالغدیر،انتشارازپسثالثا. ستهصحاحجملهازشیعی

اسالمیممالکسراسرازتقدیرهاينامهسیلوگردیددرجکتاباینازتجلیلدراسالمیبالدسایروعراق

اسالمیکشورهايوزرايوملوكاز. هستندسنتاهلبزرگعلمايازهانامهایننویسندگاناکثر. شدجاري

وجماعاتوجمعهيائمهتاگرفته



]32صفحه[ 

وهانامهاینمیاناز. پرداختندآنمولفزحماتازقدردانیبهونوشتندتقریظالغدیربرايدانشگاههااساتید

همگیمقاالتاینوهانامهاین. استگردیدهدرجالغدیرمجلداتمقدمهدرنمونه50بهنزدیکتقاریظ،این

.دارندنظراتفاقآنمستندمطالببراسالمیفرقيکلیهکهاستکتابیالغدیرکهاستمطلباینبیانگر

امینیعالمهوفاتوبیماري

علميعرصهشهسوارچنینمرگ»امیر«

بودجماعتیکمرگبلتن،یکمرگنه

رادانشنبودعظمی،مصیبتچنین

بودمصیبتاگربود،اسفودریغاگر

بادرحمتغریقوالیتبحرفیضز

] .12[بودرحمت»غدیر«والیت،بحرزخودکه



بستراسیر- پیگیرووقفهبیمطالعاتفرطاز- خودحیاتسالهايآخریندرکهماآگاهدلوبزرگوارمجاهد

در) شمسی1349تیرماه12بامطابق(قمريهجري1390الثانیربیع28جمعهروزدربود،گریدهبیماري

دوستمحضربهخودانتقاليلحظهازرودخویشابديسفربهآنکهازقبلاو. نمودوداعرافانیدارتهران

امامکرباليتربتباکهآبیباابتدارويهمینازبود؛آگاه

]33صفحه[ 

دعاياوبرايتاخواست] 13[خویشفرزندازونمودمرطوبرالبهایشبودشدهمخلوطالسالمعلیهحسین

»يعشرهخمسمناجات«ازتاخواستفرزندشازخواندراعدیلهدعاياینکهازپس. نمایدقرائتراعدیله

. شودخواندهبرایش] 15[»المعتصمینمناجات«و] 14[»المتوسلینمناجات«دعايالسالمعلیهسجادامام

صداییباعالمه

]34صفحه[ 

کهظهراذاننزدیک. ریختفرومیاشکدیدهازآرامآراموکردمیتکرارفرزندشازپسرادعاهااینمحزون

نیازورازمشغول- لبزیر- بتنهاییخودآنگاه. نشودخواندهبرایشچیزيدیگرکهنموداشارهدستباشد

قدالموتسکراتهذهاناللهم: «بودجمالتاینراندلببرکهعباراتیآخرینوگشتخویشخداوندبا

...».انفسهمعلیالصالحینبهتعینبمانفسیعلیاعنیوالکریم،بوجهکالیفاقبلحلت



وروزيشبانهفعالیتهايازوگرفتآرامتحقیقوادبوعلمپرتالطمدریايتالش،وسعیسالپنجاهازپس

اياسوهبعنوانهمارهابدتاولیگشتخاموشاووجودفروزانشمع. ایستادبازخویشيوقفهبی

.بودخواهدماندگاردانشودینتاریخيصفحهبرنامشناپذیرخستگی

بوستانحقیقتدرکه- امیرالمومنینعمومیيکتابخانهدراشرفنجفبهانتقالازپسعالمهشریفيجنازه

).واسعهرحمهعلیهاهللارحمه. (شدسپردهبخاك- بودریختهپیمرحومآنخودراآناساسکهبودمعرفتی

]35صفحه[ 

حاضرکتاب

منزلشانتهران،درایشاناقامتهنگاموآمدندمیتهرانبهاشرفنجفازتابستانهامعموالامینیعالمهمرحوم

گردفروزانششمعدوربهربانیعالمآنازفیضکسبوتلمذمنظوربهکهبودپژوهشگرانیواساتیدمجمع

. نشاندفرومیبسیاريحدتاراالهیمعارفتشنگاناینعطشفرمودمیبیانکهتقریراتیبانیزایشان. آمدندمی

بیانعلیهاالسالمزهرافاطمهحضرتوالیتومناقبخصوصدررامطالبیشدخواستهایشانازایامهماندر

.فرمایند

ایرادبهجلسهپنجدرمرتبومنسجمبصورتونمودندیادداشترامطالبیموضوعاینطرحبراينیزایشان

برايعاقبتوگردیدضبطنواربرتقریراتاین. پرداختندعلیهاالسالمفاطمهحضرتمناقبيدربارهسخن

- مرحومآنيخانوادهازاجازهکسببدون- امیرکبیرانتشاراتتوسطشمسیهجري1362سالدرباراولین
.رسیدبچاپنامطلوببسیارهیئتیبا

.استیافتهنگارشامینیعالمهمرحومتوسطکهايمربوطهدستنویسهايباتقریراتمتنيمقابله-1



.استشدهاشارهآنهابهکتابدرکهاقوالیوروایاتمنابعبهارجاع-2

.استگردیدهذکرکتابدرآنهانامکهرجالیجرحاحیاناوتوثیقومعرفی-3

.باشدمیکتابموضوعاتباارتباطدرکهکتابپایاندرتعلیقهفت-4

.کتاببهمراجعهدرتسهیلبرايفصلهاسرعناویندادنقراروفهارسيتهیه-5

]36صفحه[ 

علیهاالسالمطاهرهيصدیقهحضرتپیشگاهبهخالصانهارادتیعرضکهصفحاتایندارمآرزوخاتمهدر

.گرددامینیيعالمهمرحوموالد،اهللاآیهآخرتذخروشودواقعمتعالخداوندرضايمورداست

وبرسانمبزرگوارميوالدهجلیله،يعلویهواالمقامم،مربیمباركنظربهطبعازپسراکتاباینبودمامیدوار

يآمدهکتابکهروزهاییآخریندر). راجعونالیهاناوهللانا(ولیگردم؛مندبهرهبرکتشانوخیرپردعاهاياز

شریفشانوجودکهدارمواثقرجاء. گردیدخاندانعمیقتاثرموجبایشانيمنتظرهغیرارتحالشدمیچاپ

کمترینيبندهایندعاگويهمچنانبزرگشانوپاكروحواستگرفتهقرارپروردگارغفرانورحمتمورد

.بودخواهد

خیراعنیاجزهماوصغیراربیانیکماارحمهماوجمیعالوالديولیواغفرمحمدآلومحمدعلیصلاللهم

غفرانابالسیئاتواحساناباالحساناجزهمااللهم

نجفیامینیمحمد

1418صفر13

1376خرداد29



]45صفحه[ 

آغازدرسخنی

علیهاالسالمزهرايصدیقهحضرتفضائلومناقبکهپندارندمیچنینمعموالواستاینبرمردماکثراعتقاد

چنینآنکهحالواست،بودهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولحضرتدخترکهباشدمیجهتاینبهفقط

گفتگووبحثمفصالآنيدربارهاستشایستهکهاستگرانبهائیومهمبسیارموضوعمطلب،اینونیست؛

.آیدبعمل

رسولوالیتبهبایدکههمانطوریعنیاست،کبريوالیتصاحبعلیهاالسالمفاطمهحضرتکهبودمعتقدباید

علیهاالسالمزهرايصدیقهحضرتوالیتبهبایستداشت،میایمانالسالمعلیهمحسنینوامیرالمؤمنیناکرم،

.بودمعتقدوکرداعترافبهمانگونهنیز

:نمودخالصهراآنهابخشدودروکردبررسیوتحقیقنظردوازرامطالبتوانمیموضوع،ایناثباتبراي

.استحضرتآنبهمربوطکهآیاتیبررسیوقرآن،دیدگاهازعلیهاالسالمفاطمه: اولبخش-1

احادیثیبررسیوروایات،دیدگاهازعلیهاالسالمفاطمه: دومبخش-2

]46صفحه[ 



اکرمپیامبرشأندرکهاستمناقبیهمردیفکهمناقبی. استشدهواردحضرتآنفضائلومناقبدرکه

.اوستالسالمعلیهممعصوماوالدوعلیهاالسالموامیرالمؤمنین

]49صفحه[ 

قرآندیدگاهازفاطمهحضرت

تطهیريآیه

اشاره

] .16) [تطهیرایطهرکموالبیتاهلالرجسعنکملیذهباهللایریدانما(

منزهوپاكراشماوببردنبوتخاندانشماازرا] 17) [گناهوناپاکی(رجسکهخواهدمیچنینخدا«

.»گرداند

]50صفحه[ 



زوجاتيدربارهآیاتآنکهشدهواقعايآیهدوبینشریفهيآیهاینچونکهاستاینبرعقیدهرابرخی

آنزوجاتشاندربایدهمآیهایننسق،همانبهبنابرایناست،گردیدهنازلسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبر

:کنیمنظرآیهاینبهطریقپنجازکهدانیممیالزمماوباشد،حضرت

کالم(نصیآنيدربارهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمازرسولآیه،ایننزولازبعداینکهبررسیاول-1

است؟شدهنازلکسیچهشاندرتطهیريآیهکههست) صریحی

آیهاینکندداللتکهداردوجودصریحیومعتبرکالماکرمپیامبرزنهايخودازموضوع،ایندراینکهدوم-2

زنانماشاندرتطهیريآیهکهاستکردهادعاآنانازیکیآیاکیست؟يدرباره

]51صفحه[ 

است؟نمودهاظهاررامطلباینعکساینکهیاواست؟شدهنازلپیامبر

آیااند؟کردهمناشدهواحتجاجآیهاینباالسالمعلیهمامیرالمؤمنیناوالدیاوالسالمعلیهعلیآیااینکهسوم-3

ازاحتجاجمقامدرآیاوگردد؟نمیماازغیرکسیشاملواستبیتاهلماشاندرآیهاینکهاندکردهادعا

اند؟شنیدهچهصحابه

چهيدربارهتطهیريآیهکهاستموجودبارهایندرصریحیومعتبرکالمصحابهخودازآیااینکهچهارم-4

است؟شدهنازلکسی

تطهیريآیهگویندمیکهکسانیآننظرباآیاگویند؟میچهموردایندرحدیثوتفسیررجالاینکهپنجم-5

نخیر،گویندمیاینکهیاهستند؟موافقورأيهماستپیامبرزوجاتبهمربوط) آنبعدوقبليآیهدومانند(

.شدنصآنتابعبایدلذادارد،وجود) پیامبرازصریحیومعتبرکالمو(نصآیه،ایننزولشانيدربارهچون

.نیستبیرونشدگفتهکهطریقپنجاینازشودمیبیانتطهیريآیهيدربارهآنچهبنابراین



پیامبرگفتاروتطهیريآیه

استحاکیکهاستدستدرمتواتريروایاتآیهایننزولشأندر: کهاستایناستقضیهنفسآنچهاما

حضرتاکرم،رسولهنگامآندرواستشدهنازل] 35[سلمهاميخانهدرتطهیريآیه

]52صفحه[ 

اهللاصلیاکرمرسولازخودشسلمهامجناباند،داشتهحضورعلیهماهللاصلواتحسنینوامیرالمؤمنین،صدیقه،

رسالتخاندانشمانزد] 36[کساءتحتوبشومداخلشماجمعبهنیزمنکهکندمیتقاضاسلموآلهوعلیه

مخصوصآیهاینچون] 37) [خیرالیانتو(نشوداخلتونه،: فرمودوکردنهیرااوحضرتگیرم؟قرار

] .38. [تنپنجمابهاست

]53صفحه[ 

بهاستمتواترآنهاروایاتواندکردهنقلتنپنجخصوصدرراآیهایننزولشأنکهصحابهازجماعتینام

:باشدمیشرحاین

بنعمر- 5] 25[خدريابوسعید- 4] 41[عباسابن- 3] 40[مالکبنانس- 2] 39[وقاصابیسعدبن-1

- 10سلمهام-9] 29[هاللابوحمراء- 8] 28[جعفربنعبداهللا-7] 27[اسقعبنواثلۀ- 6] 26[سلمهابی
- 15] 34[عبداهللابنجابر-14] 33[ابوالطفیل-13] 32[یساربنمعقل- 12] 31[ابوهریره- 11] 30[عایشه
] .35[اسلمیيابوبرزه



]54صفحه[ 

] .37] . [36[اسودبنمقداد-16

درتطهیريشریفهيآیهکهستندهسخنهمورأيهمموضوعایندراند،کردهنقلمذکوريصحابهکهروایاتی

سلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرزنانازهیچیکواستبودهتنپنجشأندرفقطوشده،نازلسلمهاميخانه

روایتایندیگرنفر300تقریباصحابه،حضراتازغیر. استمسلماتازمطلباینونیست،قضیهاینداخل

مشخصاتماو. استبوده»سلمهام«يخانهآیهنزولمحلکهاستشدهتصریحآنهااکثردرکهاندکردهنقلرا

اندزیستهمیمختلفهقروندرکهرانفر300این

]55صفحه[ 

] .38. [ایمدادهشرح»الغدیر«کتابدرتفصیلبطور

شأندرشریفهيآیهاینکهشدپرسیدهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرازتطهیريآیهنزولازبعد

] .39. [»حسنینفاطمه،علی،من،شاندر: «فرمودحضرتکیست؟

]56صفحه[ 



آیهمشمولنیزعلیهاالسالمزهراصدیقهحضرتکهنیستتردیديهیچگونهجايفوق،مطالببهتوجهباپس

سلم،وآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبراینها،ازگذشته. باشدمیمرادنیزاو»البیتاهل«کلمهدرواستتطهیر

اینبهاند،کردهنقلآنراصحابهازنفر9کهاستکردهجالبیبسیارکارامرحقیقتشدنروشنواثباتبراي

هنگام،)تقریباوفاتشزمانتا(روزهرسلم،وآلهوعلیهاهللاصلیرسولحضرتآیه،ایننزولازبعدکهشرح

حضرتيخانهدربهصبحنمازازقبلبرد،میتشریفمسجدبهصبحنمازياقامهبرايکهازمنزلخروج

:فرمودمیوآمدمیعلیهاالسالمصدیقه

)».تطهیرایطهرکموالبیتاهلالرجسعنکملیذهباهللایریدانما(البیت،اهلیاعلیکمالسالم«

گردانددورنبوتخاندانشماازراناپاکیهرکهاستفرمودهارادهخدابدرستیکهالبیت،اهلايشمابرسالم«

.»نمایدمنزهوپاكراشماو

] .40. [کردممشاهدهروزهرراجریاناینوبودممدینهدرماهششمن: گویدمیراوي

]57صفحه[ 

] .41. [بودمصحنهاینناظرروزهروکردمتوقفمدینهدرماهنهمن: کندمینقلراويدیگريروایاتدر

وبودمپیامبرروشاینشاهدروزهروبودمساکنمدینهدرماه12من: داردمیاظهارراويدیگريروایتدر

.استداشتهادامهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولزندگانیروزآخرینتاجریاناین

صدیقهيخانهبهاستبودهمخصوصتطهیريآیهکهاستروشنکامالمذکورمطالببهتوجهباپس

اینبهکهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولحضرت. اندبودهساکنآنجادرکهاشخاصیآنوعلیهاالسالم،

آمد،میعلیهاالسالمزهرايخانهدربرروزهرمتوالی،مدتایندرواستقراراینبهاستمرار،اینبهروش،

امروزاستنشنیدهرااويکنندهتعیینوآموزندهسخنانکسیاگرکهاستبودهاینمنظورش



]58صفحه[ 

حضورمدینهدرآنانکهچهصحابه،يهمه. دیگرروزهاينشد،فردااگروفردا،نشدامروزاگروبشنود،

شدندآگاهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولروشاینازشدند،میشهرواردکهمسافرینیچهوداشتند،

.استشدهنازل) السالمعلیهمتنپنج(پیامبرخاندانشأندرفقطوفقطتطهیريآیهکه

اکرمپیامبرزنانگفتاروتطهیريآیه

کردهادعائیتطهیريآیهمورددرکسیسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرهمسرانازآیااینکهبررسیاینک

اندکردهنقلسلمهامجملهازسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرزنانازروایاتیشیعیانموردایندرنه؟یااست

وشیعه(فریقینقبولموردکهروایاتآنازیکی. اندشمردهمعتبروصحیحنیزعامهحضراترااحادیثآنکه

آیهاینکهپرسیدمسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرازمن: فرمایدمیسلمهامجنابکهاستاینباشد،می) سنی

] 42. [نیستیآیهاینمشمولهمتوواستحسنینوفاطمهعلی،من،يدرباره: فرمودحضرتکیست؟شأندر

.

]59صفحه[ 

اقرارواعالمآشکاراخودشاستسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرزنانسرآمد- خدیجهازپسکه-سلمهام

استواضحکامالونیستیم،قضیهاینخطابموردنبی،همسرانما] 43[نیستم؛آیهاینمشمولمنکهکندمی

پیشانیبرآنراعایشهجناببود،سلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرزنانيدربارهتطهیرشریفهيآیهاگرکه



سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولهمسرانازهیچیکصورتیکهدرکرد،میپابرغوغائیونوشتمیجمل

] .44. [استبودهآناندرشأنآیهاینکهاندنکردهادعائیچنینهرگز

]60صفحه[ 

زهراحضرتواطهاريائمهگفتاروتطهیريآیه

صادقحضرتوباقر،حضرتسجاد،حضرتعلی،بنحسینعلی،بنحسنصدیقه،حضرتامیرالمؤمنین،

قرارخویشسخنبرهانوکردهاحتجاجواستنادآیهاینبهشماريمنقبتهنگامدرهمگیالسالمعلیهم

] .45. [اندداده

]61صفحه[ 

آیاکهاستنمودهاستنشادواحتجاجآیهاینبهخودگفتاراثباتبرايالشوريیومدرالسالمعلیهامیرالمؤمنین

حضرتآناظهاراتقبولضمنداشتندحضورآنجادرکهايصحابهتمامیونیست؟مامورددرتطهیريآیه

.استمسلماتازمطلباینو] 46[شماست؛شأندرآیهاینبلی،: اندکردهعرض

صحابهگفتاروتطهیريآیه



هستندسخنهمورايهممطلبایندرتابعینوصحابهتمامشد،اشارهبخشایناولقسمتدرهمانطوریکه

] 47[عکرمهفقطوفقطاست،عقیدهاینمخالفکهکسیآنانازواستتنپنجشأندرتطهیريآیهکه

] .48. [استشدهنقلاواز»سیاق«داستانکهباشدمی

]63صفحه[ 

حدیثوتفسیررجالنظروتطهیريآیه

عکرمهسخنکهاندعقیدههموالقولمتفقهمگیمذکور،روایاتبررسیازپسحدیثوتفسیررجالوعلما

همهتطهیريشریفهيآیهضمایراینکهيبمالحظهنیست،صحیحیبرهاناوسیاقاستداللاینوندارد،اعتبار

آیهدوآنوسطدرکه-تطهیريآیهسیاقبنابراین،. باشدمیمؤنثآنبعدوقبليآیهدوضمائرواستمذکر

وآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرهمسرانبهمربوطآیهکهنداردامکاننتیجهدرکرده،تغییروشدهعوض-است

زهرايشأندردیگريمنقبتتطهیريآیهجزاگرو] 49[باشد؛بودهسلم

]64صفحه[ 

معصومهعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتاینکهنشانگروکافیاستبرهانیآیهیکهمیننبود،علیهاالسالماطهر

نداریمسراغباشدمعصومکه»ولی«غیرما،واست؛والیتمناصبوشئونجملهازعصمتو] 50[است،

کسیهرآخر،تاآدمازخلقت،ابتداياز] 51[



]65صفحه[ 

نیزعلیهااهللاسالمصدیقهکهباشدمی] 52[صدیقیاواست،امامیااست،پیامبریااست،»ولی«استمعصومکه

.استآنانازیکی

]67صفحه[ 

مباهلهيآیه

) الکاذبینعلیاهللالعنتفنجعلنبتهلثمانفسکموانفسناونسائکمونسائناوابنائکموابنائناندعتعالوافقل(

]53. [

یکدیگرحقدریعنی(برخیزیممباهلهبههمباخودزنانوفرزندانباشماومابیایید) پیامبراي(بگوپس«

خداعذابولعنبهرادروغگویانتا) کنیمنفرین

]68صفحه[ 

.»گرفتارسازیم

نصارايباکههنگامیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبراینکهبرکندمینداآشکاروصریحبطورآیهاین

حضرت] 54[فرمود،مباهلهنجران



]69صفحه[ 

وجوداووداشت،شرکتموردایندرنیزعلیهااهللاسالمصدیقه

]70صفحه[ 

دووحسنین،) ابنائنا(معصومدواست،گرفتهقرارمباهلهيآیهدردیگرمعصومچهارمیانکهاستمقدسی

] 55. [مقدسوجوداینبهاستمنحصرنساءازکهآنان،بینمايمعصومهیکوعلی،وپیامبر) انفسنا(معصوم

وابتهال(مباهلهکهمطلباینبهتوجهباو

]71صفحه[ 

طرفوکردمباهلهبهاقدامتواننمیعاديمردوزنباونیست،عاديکاریکنجراننصارايبا) کردننفرین

هستندداراايشایستهومقدسافرادراخطیريامرچنینبهاقدامصالحیتبلکهنمود،رسواومغلوبرامقابل

آنازیکینیزعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتوباشند،بودهتعالیوتباركحقحضرتمرحمتنظرموردکه

.استمسلماتازاینواستشریفهيآیهاینمشمولکهاستشخصیتهائی

]73صفحه[ 



علیهفتابکلماتربهمنآدمفتلقی

.37يآیهالبقره،يسوره

يتوبهقبوليوسیلهراکلماتآنو(فراگرفتراکلماتتعالیوتباركحقحضرتازآدمحضرتپس«

.»پذیرفترااويتوبهخداوندو) دادقرارخویش

روایات،اینومذکوريآیهبهتوجهباواست؛العادهفوقبسیارکهاستشدهنقلاحادیثیآیهاینيدرباره

اسبابازیکیواستخلقتعللازیکیعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتکهنمایددركبخوبیتواندمیانسان

کههمانطوریعنیباشد؛میجهانآفرینش

]74صفحه[ 

عللازیکینیزعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتخلقتند،سببالسالمعلیهمحسنینوامیرالمؤمنیناکرم،رسول

.باشدنداشتهوالیتوباشدخلقتعلتکسینیستمعقولواست،آفرینش

. عباسابنجنابازدیگريوعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنینجنابازیکیکهکنیممینقلروایتدوبارهایندر

:استچنیناندکردهذکرراآنعامهحفاظازجمعیواستالسالمعلیهامیرالمؤمنینمقدسوجودازکهروایتی

اهبطاهللان: فقال،)علیهفتابکلماتربهمنآدمفتلقی: (اهللاقولعنسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیسالت«

روحی؟منفیکانفخالمبیدي؟اخلقکالمآدمیا: قالوجبریل،الیهاهللابعثحتی... بجدةحواءوبالهند،آدم

قدوالبکاء؟منیمنعنیماو: قالالبکاء؟هذافما: قال. بلیقالامتی؟حواءازوجکالممالئکتی؟لکاسجدالم

انیاللهم: «قلذنبک؛غافروتوبتکقابلاهللافانالکلمات،بهوالءفعلیک: قال. الرحمانجوارمناخرجت



الغفورانتانکفاغفرلی،نفسیظلمتوسوءاعملتانت،االالهالسبحانکمحمد،آلومحمدبحقاسالک

] .56. [»آدمتلقیالتیالکلماتفهوالء. »الرحیم

يآیهمعناياکرمپیامبراز: فرمایدمیعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنین«

]75صفحه[ 

راآدمتعالی،خدايکههنگامی: فرمودحضرتکردم؛سؤالرا) علیهفتابکلماتربهمنآدمفتلقی(يشریفه

اینکهتا) ریختمیچهرهبرغماشککهگذشتمدتهاآدمحضرتبر. (آوردفرودجدهدرراحواوهنددر

روحازآیانیافریدم؟خود) قدرت(دستبهترامنآیاآدم،یا: فرمودوکردنازلاوبرراجبرئیلتعالیخداي

نکردم؟تزویجتوبهراخودمکنیزحواآیاوندادم؟فرمانتوبرکردنسجدهبهرامالئکوندمیدم؟توبرخود

گریهچراخدایا،: کردعرضچیست؟ازتومداوميگریهاینپس: آمدخطاببلی،: کردعرضآدمحضرت

خداآن،يوسیلهبهکهراکلماتاینفراگیراینک: فرمودتعالیخداي. امشدهراندهتورحمتجوارازکهنکنم،

وکردمبدتو؛جزخدائینیستتو؛منزهیوپاك: «آدمیابگوبخشد؛میراگناهتوکندمیقبولراتويتوبه

مهربانوبخشندهبسیارتوئیاینبدرستیکهببخش،مرامحمد،آلومحمدحقبهپسداشتم؛رواستمبخود

.»استآموختهآدمحضرتبهتعالیخدايکهکلماتیآناستاین): فرمودسخنپایاندراکرمپیامبر.(»هستی

دورمنرحمتجوارازاگر: کهاستدادهتسلیگرانقدرکلماتاینباراآدمحضرتتعالیخدايگویی

وفردوسطرازهمورحمانجواربرابروسنگهمعوض،گرانقدر،کلماتاینفراگرفتنارزشاینکاي،شده

.ايشدهمحرومآنازکهاستنعمتیآنجبرانواست،جنان

پیامبرازعباسابنجنابموضوعهمیندردیگريروایت



]76صفحه[ 

:فرمودحضرتآنکهکندمینقلسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرم

یرحمک: ربهلهفقال. »العالمینربالحمدهللا: «اهللافالهمهعطس،روحهمنفیهنفخوآدمتعالیاهللاخلقلما«

الثانیهقالثم. یجبفلم! منی؟الیکاحبخلقاخلقتربیا: العجب،فقالتداخلهالمالئکهلهاسجدفلما. ربک

فارنیهم،ربیا: فقال. خلقتکمالوالهمونعم،: لهجلوعزاهللاقالثم. یجبفلمالثالثۀقالثم. یجبفلم

یا: فقالالعرش؛قداماشباحبخمسۀآدماذارفعت،فلماالحجب،ارفعواانالحجب،مالئکۀالیتعالیاهللافاوحی

ابنۀفاطمۀهذهووصیه،ونبییعمابنامیرالمؤمنینعلیهذاونبیی،محمدهذاآدمیا: قالهوالء؟منرب

الخطیئه،اقترففلما. بذلکففرحولدك،همآدم،یا: قالثمنبیی،ولداوعلیابناوالحسینالحسنهذانونبیی،

قالالذيفهذابهذا،لهفغفراهللالیغفرتلماوالحسینوالحسنفاطمۀوعلیومحمدبحقاسالکرب،یا: قال

محمد«علیهفنقشخاتما،صاغاالرض،الیهبطفلما) علیهفتابکلماتربهمنآدمفتلقی: (جلوعزاهللا

] .57. [»محمدبابیآدمیکنیو»امیرالمؤمنینعلیواهللارسول

]77صفحه[ 

. گفت»العالمینربالحمدهللا«خدائیالهامباوکردعطسهآدمحضرتآفرید،راآدمتعالیخدايآنکهازبعد«

اشعطسهجوابکهبشريآنخوشا. (بادتوبرخدارحمت»ربکیرحمک: «فرموداوجوابدرتعالیخداي

).باشدالهیخطاب

خودبهحالیکهدرویافتراهاوبه) خودپسنديو(عجبکردند،سجدهآدمحضرتبرفرشتگانکههنگامی

بارسهراسؤالاینواي؟آفریدهباشد،منازمحبوبترتونزدکهمخلوقیآیاپروردگارا،: کردعرضبالیدمی

.ماندجواببیبارسههروکردتکرار



نیزترانبودندآناناگرکهدارممحبوبترتوازمخلوقاتیآدم،یابلی: آمدخطابپروردگارجانبازسپس

.بدهنشانمنبهراآنانپروردگارا: کردعرض. آفریدمنمی

جهانيآفرینندهبلی،. (بزنیدکنارراهاپرده: شدوحیالهیدرگاهحاجبفرشتگانبهتعالیخدايهنگامآندر

پشتازشد،برداشتهحجابهاچون). آدمنداوالدوآدمتربیتسببکهداردموجوداتیغیبيپردهپشتدر

.بودندایستادهعرشپیشگاهدرکهشدندظاهرشبحپنجغیب،يپرده

]78صفحه[ 

کیستند؟اینانپروردگارا: کردعرضحضرت

حسینوحسندو،اینودخترشفاطمهایناو،عمپسرامیرالمؤمنینعلیاینمن،پیامبراین: آمدخطاب

اولمقاماینانآدم،یا: فرمودتعالیخدايآنها،نامهايمعرفیازپسو. هستندمنپیامبرفرزندانوعلیپسران

حضرتکهوقتیبعدهاو. باشدمیاینانوااليمقامتالیتويمرتبهوعالیبسیاردرجاتشانوهستنددارارا

وعلیومحمدحقبهکهدارممسئلتتوازپروردگارا،: کردعرضشد،اولیتركآنمبتاليومرتکبآدم

خدايآمرزشوعفومشمولوشدمستجابدعایشپس. درگذريمنخطايازحسینوحسنوفاطمه

فراگرفتپروردگارشازکلماتیآدمپس: فرمایدمیخداکهشریفهيآیهمعناياستاینوگرفتقرارتعالی

.گردیدواقعقبولمورداويتوبهکلماتآنيوسیلهبهکه

):فرمودپیامبرکهدهدمیادامهچنینراروایتسپسعباس،ابن(

واهللارسولمحمد«مباركعبارتآننقشکهساختخودبرايانگشتريآمد،فرودزمینبرآدمهنگامیکه

.شداويکنیه) محمدپدر(»ابومحمد«وبود؛»امیرالمومنینعلی

سندبهاست) سنی(عامهبزرگانازیکیکه] 58[نجارابنحافظ



]79صفحه[ 

:کندمیروایتعباسابنازخودش

بحقسال: قال. علیهفتابربهمنآدمتلقیهاالتیالکلماتعنسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولسالت«

] .59. [»علیهفتابعلیتبتاالوالحسینوالحسنفاطمۀوعلیومحمد

وفراگرفتخودپروردگارازآدمحضرتکه) کلماتی(آنآیا: کردمسوالآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبراز«

کرددرخواستخداازکلماتاینباآدم: فرمودحضرتچیست؟شد،واقعقبولمورداويتوبهآنيوسیلهبه

تباركخدايپس. »فرماقبولمرايتوبهحسین،وحسنفاطمه،علی،محمد،حقبه: «بپذیردرااويتوبهکه

رااويتوبهتعالیو

]80صفحه[ 

.»پذیرفت

از- ] 61[بدخشانی،»درالمنثور«در] 60[سیوطیراروایتاین

]81صفحه[ 

.اندکردهنقلسندذکربا»مناقب«در] 63[مغازلیابنو،- نجارابنازو] 62[دارقطنیکبیرحافظ



علیهاالسالمصدیقهحضرتمقدسوجودکهشودمیاستفادههمآیهاینازشدگفتهکهمطالبیبهتوجهباو

.استبودهولیۀاهللاوعالمخلقتسبب

]83صفحه[ 

فاتمهنکلماتربهابراهیمابتلیاذو

.124يآیهالبقره،يسوره

.»کردتمامراکلماتآنوفرمودامتحانکلماتیباراابراهیمحضرتپروردگارکههنگامی«

: ازعبارتند»کلمات«ازمرادنیزآیهایندرچیست،»کلمات«ازمقصودکهشدگفتهقبليآیهدرهمانطوریکه

.السالمعلیهمحسنینوصدیقهحضرتامیرالمؤمنین،اکرم،رسول

حضرتيصحابهبزرگانازیکی] 64[عمربنمفضلبارهایندر

]84صفحه[ 

آنازروایتیاست،العادهفوقفقیهیوحکیمکهالسالمعلیهصادق

]85صفحه[ 



:گویدمیوکندمینقلحضرت

التیالکلماتهی: قالالکلمات؟هذهما) فاتمهنبکلماتربهابراهیمابتلیاذو(جلوعزاهللاقولعنسالته«

تبتاالوالحسینوالحسنفاطمهوعلیومحمدبحقاسالک: «قالانههووعلیه،فتابربهمنآدمتلقیها

: قال؟»فاتمهن: «بقولهجلوعزیعنیفمااهللارسولیابن: لهقلت. الرحیمالتوابهوعلیه،انهاهللافتاب،»علی

] .65. [»السالمعلیهمالحسینولدمنتسعۀاماما،عشراثنیالقائمالیاتمهنیعنی

مقصودکهپرسیدمرا) فاتمهنبکلماتربهابراهیمابتلیاذويشریفهيآیهمعنیالسالمعلیهصادقحضرتاز«

تعالیخدايازآدم،حضرتکهاستکلماتیهمانکلمات،این:فرمودچیست؟کلماتاینازتعالیخداي

درخواستتوازحسینوحسن،فاطمه،علی،محمد،حقبهپروردگارا،: «کردعرضچنینوفراگرفت

مهربانوپذیرتوبهبسیارخدا،بدرستیکهگردید،واقعقبولمورداشتوبهپس؛»بپذیريمرايتوبهکهنمایممی

.است

ایندر) اتمهن(ازتعالیخدايمقصودپرسیدمالسالمعلیهصادقحضرتازسپس): گویدمیعمربنمفضل(

آیه

]86صفحه[ 

ملحقتنپنجبهراالسالمعلیهممحمدآلقائمتاعلیبنحسیناوالدازدیگرامامنهنامیعنی: فرمودچیست؟

.»نمود



حضرتکهاستکلماتیازتر،عالیباالتر،تر،جامعشد،آزمودهآنهايوسیلهبهابراهیمحضرتکهکلماتیلذا

»الکلماتنحن: «فرمایدمیروایتیدرعلیه،اهللاسالمهاديامامحضرتکهاستهمانکلماتاین. فراگرفتآدم

کهکلماتیآنماییمیعنی] 66[

]87صفحه[ 

نامهايکهاندنامیده»کلمه«جهتاینازراالسالمعلیهممعصومچهارده. فرمایدمیاشارهآنبهقرآندرخدا

بستهنقشآنانيشانهبردوبارکهاستايکلمهآنيمالحظهبههمچنینواستشدهنوشتهعرشدرآنها

.والدتازبعددومبارومادر،رحمدریکباراست؛

تمتو: (شودمینوشتهاودوشبر- روحشدندمیدهازبعد-شودمیمنعقدالسالمعلیهامامينطفهکههنگامی

] .67). [لکماتهمبدلالعدال،وصدقاربککلمۀ

] .68. [بنددمینقشمذکوريآیهراستشيشانهبرنیزآنگاهشود،میمتولدمادرازعلیهاهللاسالماماموقتیکه

]88صفحه[ 

علیهاهللاسالمعصرولیحضرتکهاستکلماتاینيدرباره

]89صفحه[ 



:فرمایدمیاشرجبیهدعايدر

اشهاد،واعضادالیک،عودهاومنکبدوهابیدك،رتقهاوفتقهاخلقک،وعبادكانهماالبینهاوبینکفرقال«

] .69. [»روادوحفظۀوازوادومناةو

]90صفحه[ 

باشند،شدهمتوسلآنانبهانبیاءوشوند،نامیده»الهیکلمات«وحیمنطقدرکهاشخاصینداردامکانهرگز

کلماتاینجزءوکلماتاینداخلنیزعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتو. باشندوالیتازعاريخودشانولی

انبیاءيهمهواند،آموختهعیسیحضرتبهوموسیحضرتبهآدم،حضرتبهراآنهامعرفتکهکلماتیاست؛

توسلاوبهانبیاوباشد،»اهللاکلمۀ«کسیکهنیستمعقولهرگز: کنیممیتکراربازواند؛شدهمتوسلآنانبه

والیتمقاماثباتدرآنازتوانمیکهاستآیاتیازهمآیهاینلذا. باشدنداشتهوالیتمقامولیکنند،

.کرداستفادهعلیهااهللاسالمصدیقهحضرت

]91صفحه[ 

مودتيآیه

] .70) [القربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل(

.»نزدیکمخویشانبامودتمگرخواهم،نمیشماازپاداشیرسالتمانجامبرايمن) پیامبراي(بگو«



مودتتعالی،وتباركحقحضرتطرفازراخودشرسالتاجرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر

رسالتمزدواجرتوانمیرااکرمرسولحضرتخویشانمودتفقطیعنی. داردمیاعالمخویشنزدیکان

] .71. [دانستاحمديعظماي

]92صفحه[ 

روشنتاکردبررسیوبحثتفصیلبطوربایدآیهاینيدرباره

]93صفحه[ 

ارزندهمودتاینو. کیستشاندرشریفهيآیهاینآیاکهشود

]94صفحه[ 

رسالتاجروزنهموکفه،همسنگ،همکهمودتیاست؟چگونهآنياندازهومقدارواستکسانیچهمودت

نازلقداستوعصمتبیتاهلشاندرآیهاینمسلمین،جمیعو) سنیوشیعه(فریقیناجماعبه. استمحمدي

.علیهماهللاسالمحسینوحسنفاطمه،علی،یعنیاستشده

ابنحافظ] 73[منذر،ابنحافظمناقب،در] 72[حنبلبناحمد



]95صفحه[ 

واحدي] 76[مردویه،ابنحافظ] 75[طبرانی،حافظ] 74[حاتم،ابی

]96صفحه[ 

ابنفقیهو] 80[مفسربغوي] 79[ابونعیم،حافظ] 78[مفسر،ثعلبی] 77[مفسر،

]97صفحه[ 

:فرمایدمیکهکنندمیروایتعباسابنازمغازلی

]98صفحه[ 

وفاطمهوعلی: فقالمودتهم؟علیناوجبتالذینهوالءقرابتک،مناهللارسولیا: قیلاالیه،هذهنزلتلما«

] .81. [»ابناهما

]99صفحه[ 



چهاستواجبمابرآنانمودتکهتونزدیکخویشاوندان: شدسؤالاکرمپیامبرازآیهایننزولازبعد«

)».حسینوحسن(آنانفرزنددووفاطمه،علی،: فرمودجوابدرحضرتهستند؟کسانی

کشاف،در] 83[زمخشريذخائر،در] 82[طبريالدینمحب

]100صفحه[ 

] .86[شافعیيطلحهابنتفسیرش،در] 85[نیسابوريفرائد،در] 84[حموینی

]101صفحه[ 

تفسیرش،در] 88[ابوالسعودتفسیرش،در] 87[رازيالسوول،مطالبدر

]102صفحه[ 

در] 91[هیثمیحافظتفسیرش،در] 90[نسفی»درتفسیرش،] 89[ابوحیان

]103صفحه[ 



المواهب،شرحدر] 94[زرقانیوکفایۀالطالبدر] 93[کنجیحافظوفصولدر] 92[مالکیصباغابنمجمع،

در] 95[هیتمیحجرابن

]104صفحه[ 

در] 97[صبانونوراالبصار،در] 96[شبلنجی،)اتحافيحاشیهدرمطبوع(احیاءالمیتدرسیوطیصواعق،

روایتالراغبیناسعاف

]105صفحه[ 

.اندکردهنقلرامذکور

بیتهاهلجملهمحبۀفرضوبریتهوکافۀقرباةمودةاهللالزم: «فرمایدمیاللدنیهالمواهبدر] 98[قسطالنی

] .99)». [القربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل: (تعالیفقالذریته،والمعظم

بیتاهلمحبتوجوبيدربارهواستکردهواجبهمگانبرراپیامبرنزدیکخویشانمودتتعالیخداي«

انجاممقابلدرپیامبر،ايبگو:فرمایدمیخداکهاوستيذریهاورسولحضرتمعظم

]106صفحه[ 



.»نزدیکمخویشانمودتجزبهخواهمنمیمزديشماازرسالتم

:فرمایدمیکهاستکردهنقلاشسیرهدر] 100[»مالء«دیگريروایتموضوعایندر

] .101. [»عنهمغداسائلکمانیوبیتیاهلفیالمودةعلیکماجريجعلاهللان: قالاهللارسولان«

قرارنزدیکمخویشانمودتشماستيعهدهبرکهرارسالتممزدتعالیخدايبدرستیکه: فرمودخدارسول«

قیامتروزدرآنچهیعنی،»کردخواهمبازخواستشماازمودتاینبهنسبتقیامتروزدرمنواست،داده

والیتجملهازکهباشدمیالسالمعلیهممعصومچهاردهوالیتازعبارتهستند،مسئولآنمقابلدرهمه

.استعلیهاالسالمصدیقهحضرت

سلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیالیاعرابیجاء: «فرمایدمیکهاستشدهنقلعبداهللابنجابرازدیگريروایت

. رسولهوعبدهمحمداانولهشریکالوحدهاهللاالالهاالانتشهد: فقال. االسالمعلیاعرضمحمدیا: قالو

ابایعک،هات،: قال. قرابتیقرابتک؟قالاوقرابتی: قالالقربی،فیالمودةاالال،: قالاجرا؟علیهتسالنی: قال

] .102. [»آمین: سلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیفقالاهللا،لعنۀقرابتکیحبالویحبکالمنفعلی

]107صفحه[ 

شهادت: فرمودبدار،عرضهمنبهرااسالممحمدیا: کردعرضواکرمپیامبرحضورآمدنشینبادیهعربیک«

اینمقابلدراهللارسولیا: کردعرضاعرابی. اوستيفرستادهوبندهمحمداینکهوتعالیخدايیکتائیبهبده

کهنزدیکخویشانمودتبجزنه،: فرمودپیامبرخواهید؟میهممزديمنازآیافرمودیدهدایتمراکهرسالت

پیامبراهللا؟رسولیاراتوخویشانیابدارمدوستراخودمنزدیکخویشان: گفتاعرابی. استمنرسالتاجر

وتودوستیبرايتابده،منبدسترادستتاینکاهللارسولیا: کردعرضاعرابی. مرانزدیکخویشان: فرمود

اینبهاکرمپیامبر. ندارددوستراتوخویشانوراتوکهراکسیکندلعنتخداکنم،بیعتتوبانزدیکانت

.»فرمودآمیناودعاي



بهاستشدهنفرینباشدنداشتهعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتمودتووالیتبهاعتقادوایمانکسهرپس

.سلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرزبان

] .104[حسکانیوحاکم] 103[عساکرابنوطبريدیگريروایتدر

]108صفحه[ 

آلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرحضرتکهاندکردهنقل] 105[باهلیامامهابیازطریقچندبهشواهدالتنزیلدر

:فرمودسلمو

منعلیاوخلقنیوشتیاشجارمناالنبیاءخلقاهللان«

]109صفحه[ 

اغصانهامنبغصنتعلقفمنثمرها،والحسینوالحسنلقاحها،فاطمۀوفرعها،علیواصلها،فاناواحدة،شجرة

لمثمعام،الفثمعام،الفثمعام،الفالمروةوالصفابینعبداهللاعبداانلوو. هويعنهازاغمنونجی

] .106)». [القربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل: (تالثم. النارفیمنخریهعلیاهللاکبهصحبتنا،یدرك

راعلیومنوجوددرختولیآفرید،متفرقومتفاوتراپیامبرانوجودنهالتعالیخدايبدرستیکه«

منشریکمنوجوداصالتدرکسیدارم،استقاللخودمن. (فرمودخلقبفردمنحصروواحد،جداگانه،

هايمیوهحسینوحسنوآن،) بارورييمایه(لقاحفاطمهآن،يساقهعلیدرختم،آناصلمن؛)نیست

هرواستیافتهنجاتکندخوددستاویزرادرختآنهايشاخهازايشاخهکسهر. هستندمنوجوددرخت

خدامروهوصفابینسالهزارسهخدابندگانازايبندهاگروافتد؛گمراهیبهشوددورآنازکس



]110صفحه[ 

آیهایناکرمپیامبرسپس. افکندآتشدرروبهرااوتعالیخداي] 107[ننمایدپیرويماازولیکندعبادترا

)».القربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل: (فرمودتالوترا

راخداوباشد،معتقداوپیامبروخدابهکهمقدسیمسلمانی،موحدي،خدایی،يبندهبشري،اگربنابراین،

چه؛- ايآلودهگناهمکاندرنه-مروهوصفابینکند؟عبادتکجا؟؛- نمایدپرستیبتاینکهنه- کندعبادت

علیهااهللاسالمصدیقهحضرتوالیتبهنتیجهدروتنپنجوالیتبهلیکنسال،هزارسهکند؟عبادتمدت

دوزخآتشدراوجايوشدنخواهدواقعقبولموردوآمدنخواهدبحساباوعبادتباشد،نداشتهایمان

:فرمایدمیخداکهاستشدهعنوان»حسنه«نامبهشریفهيآیهدرکهاستهمانمودت،این. است

] .108). [حسنالهنزدحسنهیقترفمنو(

،»افزاییممیاوبرايرابخیريعاقبتماآورد،بدستراايحسنهکسهر«

کهکنندمیروایتعباسابناز] 109[ابوحاتموحنبلبناحمدچنانکه. استمودتاینجادرحسنهازمرادکه

يآیهدر»حسنه«ازمراد

]111صفحه[ 

] .110. [استمحمدآلمودتمذکور

ازروایتیواحديازالثوابکتابدر] 111[حیانابنابوالشیخحافظ



]112صفحه[ 

:فرمودحضرتآنکهکندمینقلعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنین

] .112)». [القربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل: (قراثممومن،کلاالمودتنایحفظالآیهحمآلفینا«

مؤمنکهکسیمگرکند،نمینگهداريرامامودتواست،حمآلماشاندر) تنها(کهاستايآیهقرآندر«

سپسو؛)شودمیایمانسلباوازونیست،مؤمننکندمحافظترامحمدآلمامودتکسهریعنی. (است

.»فرمودقرائترا) القربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل: (يآیهعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنین

.نیستاسالمیاعتقاداتبهمؤمنباشدنداشتهایمانعلیهااهللاسالمفاطمهوالیتبهکسهرنتیجهدر

خطبهآندرونمودایرادايخطبهعلیهماالسالمعلیبنحسنشد،شهیدالسالمعلیهامیرالمؤمنینکهروزآندر

:فرمودجملهازوبرشمرد،راامیرالمؤمنینفضایل

جبرئیلفیقاتلالرایهیعطیهاهللارسولکانلقداالخرون،الیدرکهواالولونسبقهمارجلفارقکملقدالناس،ایها«

وصیفیهاقبضالتیاللیلهفیاهللاقبضهلقدوعلیه،اهللایفتححتییرجعفمایسارهعنمیکائیلویمینهعن

فیهاعرجالتیاللیلۀفیبروحهعرجوموسی

]113صفحه[ 

ثم. محمدبنالحسنفانایعرفنیلممنوعرفنیفقدعرفنیمن] 113[- قالانالی-...مریمبنعیسیبروح

: قالثماهللا،کتابفیاخذثم] 114). [یعقوبواسحاقوابراهیمآبائیملۀاتبعتو: (یوسفقولاالیههذهتال



الذيابناناوالمنیر،السراجابناناوباذنه،اهللالیالداعیابناناالنبی،ابناناالنذیر،ابناناوالبشیر،ابنانا

البیتاهلمناناوتطهیرا،طهرهموالرجسعنهماهللاذهبالذینالبیتاهلمناناوللعالمینرحمۀارسل

فیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل: (محمدعلیانزلفیمافقالوالیتهم؛ومودتهمجلوعزاهللافترضالذین

] .115)». [القربی

اوازونرسیدهاويمرتبهبهآخرینواولینازکسیتحقیقبهکهایددادهدستازرامرديامروزمردماي«

طرفازجبرئیلجنگهنگامدروداد،میاودسترابهپرچمشاکرمپیامبرکهبوداوهم. استنگرفتهپیشی

وهمرزمچپجانبازمیکائیلوراست،

]114صفحه[ 

پایانپیروزمندانهراپیکاراودستبهخدامگراینکهکردنمیمراجعتنبرديمیدانازهرگزوبودند،اوهمیار

روحقبضکردعروجآسمانبهمریمبنعیسیوسپردجانموسیوصیکهشبیهماندررااوخدا. بودداده

محمدم،فرزندحسنمنبدانداینکشناسدنمیاگرواست،شناختهکهشناسدمیمراکسهرمردماي... فرمود

پیامبريفرزندمنم: فرمودآنگاه] 116). [یعقوبواسحاقوابراهیمآبائیملهاتبعتو: (خواندراآیهاینسپس

منم. کردمیدعوتخدابسويخدااذنبهرامردماو. بودالهیعذابازترسانندهورحمتبهدهندهبشارتکه

راپلیدیهاخداکهخاندانیازمنم. استجهاندودرخدارحمتکهکسیآنفرزندمنمنورافشان،چراغفرزند

ومودتتعالیوتباركخدايکهايخانوادهآنازمنم. استگردانیدهپاکشانومنزهوگردانیدهدورآناناز

رانازلآیهاینپیامبرشبرخداکهاستبیتاهلماشاندرواست،فرمودهواجبهمگانبرراآنانوالیت

)».القربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل: (استفرموده

معجم،درطبرانیحافظ] 117[بزار،حافظرامذکورروایت



]115صفحه[ 

فصول،درصباغابنمجمع،درهیثمینهج،شرحدر] 119[الحدیدابیابنالطالبین،مقاتلدر] 118[ابوالفرج

نزههدر] 122[صفوريصواعق،درحجرابن] 121[هبیره،از] 120[نسائیحافظکفایه،درکنجیحافظ

]116صفحه[ 

.اندکردهذکرالصاديرشفهدر] 123[حضرمیوالمجالس،

]117صفحه[ 

السالمعلیهحسنحضرتکهدهدمیادامهچنینواستکردهنقلنیز] 124[زرنديحاکمراروایتاین«

:فرمود

اهللافترضالذینالبیتاهلمناناوعندنا،منیصعدوفیناینزلالسالمعلیهجبریلکانالذینالبیتاهلمنانا«

لهنزدحسنهیقترفمنوالقربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل: (فیهماهللانزلومسلمکلعلیتعالی

] .126. [»البیتاهلمودتناالحسنهاقترافو] 125[،)حسنافیها

]118صفحه[ 



ايخانوادهازمنکرد،میصعودآسمانبهمانزدازسپسوشدمینازلمابرجبرئیلکههستمخاندانیازمن«

کند،مسلمانیادعايکسهریعنی(استکردهواجبمسلمانانيهمهبرراآنانمودتتعالیخدايکههستم

آنانشاندرو؛)استنشدهاستثناءموردایندرمسلمینافرادازفرديوباشدپیامبربیتاهلمودتدارايباید

خویشانمودتبجزخواهم،نمیشماازمزديرسالتمانجامبرايمنپیامبر،ايبگو: «فرمایدمیخداکهاست

کسبواست،شدهنازلماشاندر) حسنافیهالهنزدحسنهیقترفمنو(يآیهکهخاندانیمهمانما. »نزدیکم

.»بیتاهلمامودتآوردنبدستازاستعبارتحسنه

ازیکیبهخطابوکرداستداللمودتيآیهبهدمشقبهسفرشدرالسالمعلیهالحسینبنعلیحضرت

:فرمودچنینشامیان

!حم؟آلاقرالموالقرآنقرات: قالحم؟آلفقرات: قال. نعم: فقالالقرآن؟اقرات... «

] .127. [»نعم: قالهم؟النتمانکمو: قال؟)القربیفیالمودةاالاجراعلیهاسئلکمالقل(قراتماا: قال

راقرآنشودمیچگونه: کردعرضاي؟خواندهراحمآل: فرمودحضرت. بلی: کردعرضاي؟خواندهقرآنآیا«

قرائت

]119صفحه[ 

شماازپاداشیرسالتمبرايمنپیامبرايبگو«يآیهآیا: فرمودحضرت. باشمنخواندهراحمآلوباشمکرده

هستید؟خانوادههمانشمابراستی: کردعرضاي؟نخواندهرا»نزدیکمخویشانبهنسبتمودتمگرخواهمنمی

.»بلی: فرمودجوابدرحضرت

زرقانیوصواعق،درحجرابندرالمنثور،درسیوطیتفسیرش،درابوحیانتفسیرش،درثعلبیرامذکورروایت

.اندکردهذکرالمواهبشرحدر



عمروببنو] 129[جبیربنسعیدکهنویسدمیتفسیرشدر] 128[طبري

]120صفحه[ 

وخودتفسیردرابوحیانرامطلبهمین. »خداسترسولنزدیکانآیه،اینمراد: «اندگفته] 130[شعیب

] .132. [اندکردهنقل- ] 131[سديوشیببنعمرووجبیربنسعیداز- درالمنثوردرسیوطی

]121صفحه[ 

:نویسدمیتفسیرشدررازيفخر

اکملواشدالیهامرهمکانمنفکلالیهامرهمیوولالذینهمسلم،وآلهوعلیهاهللاصلیمحمدآل: اقولاناو«

آلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبینوبینهمالتعلقکانوالحسین،والحسنعلیاوفاطمهانشکالواالل،همکانوا

] .133. [»االلهمیکونواانوجبالمتواتربالنقلکالمعلومهذاوالتعلقاتاشدسلمو

حبقطعاوباشندمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرآلحسنینوفاطمهعلی،مسلمااینکهکالميخالصه

.اوستوالیتيدهندهنشانونبوتاجرضمیمهعلیهاالسالمفاطمه

]123صفحه[ 

اطعاميآیه



) شکوراالوجزاءمنکمنریدالاهللالوجهنطعمکمانما- اسیراویتیماومسکیناحبهعلیالطعامیطعمونو(

]134. [

بهخدارضايبرايفقطماگویندمیودهندمیاسیرویتیموفقیربهراخودطعامخدادوستیراهدرآنان«

.»طلبیمنمیهمسپاسیوپاداشیهیچشماازودهیممیطعامشما

علیهااهللاسالمزهراصدیقهحضرتمنقبتدرهمآیهایناز

]124صفحه[ 

علیهاالسالمصدیقهحضرتیقیناکهاستسنیوشیعهفریقینمسلماتازهمموضوعاین. کرداستفادهتوانمی

اینکهمطلبایندرهیچکسواستشدهنازلآنانشاندر»اتیهل«يسورهکهاستاشخاصیجملهاز

رااشکالیهیچگونه-باشدمیآنانازیکینیزعلیهاالسالمصدیقهحضرتو- استبیتاهلفضائلدرسوره

.استنکردهعنوان

راویاننامذکروروایتسندبررسیبهبعدوکنیممینقلاست،آنراويعباسابنکهراحدیثیابتداما

.پردازیممیحدیث

ناسفیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولفعادهمامرضا،والحسینالحسنان: عنهاهللارضیعباسابنقال«

یصومواانبهماممابرئاانلهما،جاریۀفضۀوفاطمۀوعلیفنذر. ولدكعلینذرتلواباالحسن،یا: فقالوامعه،

فطحنتشعیرمناصواعثالثالیهوديالخیبريشمعونمنعلیفاستقرضءشیمعهمماوفشفیا. ایامثالثه

: فقالسائل،علیهمفوقفلیفطروا،ایدیهمبینفوضعوهاعددهمعلیاقراصخمسۀاختبزتوصاعافاطمۀ

باتواوفاثروه. الجنۀموائدمناهللاطعمکماطعمونی. المسلمینمساکینمنمسکینمحمد،بیتاهلعلیکمالسالم



وقفوفاثروه،یتیم،علیهموقفایدیهمبینالطعاموضعواوامسوافلماصیاما،اصبحواوالماءاالیذوقوالم

واقبلواوالحسینبیدالحسنعنهاهللارضی-علیاخذاصبحوافلماذلک،مثلففعلواالثالثۀ،فیاسیرعلیهم

]125صفحه[ 

مااشدما: قالالجوع،شدةمنکالفراخیرتعشونهموابصرهمفلماسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولالی

عیناها،غارتوببطنها،ظهرهاالتصققدمحرابهافیفاطمۀفرايمعهم،فانطلققام،و. بکماريمایسوءنی

] .135. [»السورةفاقراهبیتکاهلفیاهللاهناكمحمد؟یاخذها: قالوجبریلفنزلذلک،فساء

پیشنهادافرادازبعضی. آمدندآنانعیادتبهمردمازجمعیباپیامبرشدند،بیمارحسنین: فرمایدمیعباسابن«

يجاریهکه- فضهوفاطمهوعلیآنگاهبنمایی،نذريفرزندانتشفايبراياستخوبچهاباالحسنیا: کردند

راخودسالمتیحسنینهنگامیکه. بگیرندروزهروزسهیافتندشفاحسنیناگرکهکردندنذر- بودآنان

خیبريیهوديشمعونازالسالمعلیهامیرالمومنینلذانبود،موجودافطاربرايچیزيعلیيخانهدربازیافتند

نهاد،افطاريسفرهدروپختنانقرصپنجآنصاعیکازعلیهاالسالمفاطمهوگرفتوامجوصاعسه

خاندانايشمابرسالم: برخاستسائلیندايشدندافطاريآمادهکههنگامی

]126صفحه[ 

راشمابهشتیهايمائدهازخداکنید،اطعاماستآمدهشمايخانهدربرمسلمینمساکینازمسکینیمحمد،

بدونراشبهمگیونمودآنانازتبعیتنیزفضهوکردند،ایثارراخودافطارنانوحیخاندان. فرمایدروزي

شبچونوگرفتندروزهنیزراشبآنفرداي... نرسیدکامشانبهدیگريچیزآبجزوکردندصبحغذا



بهراخودغذايهمگیترتیبهمانبهبازوآمدخانهدربریتیمیشد،نهادهسفرهدرافطارشاننانوفرارسید

ازقبلبودسفرهدرآنچهنیزسومبارکرد،اطعاميمطالبهورسیدراهازاسیريسومروز. کردندایثاریتیمآن

سويبهوگرفتراحسنیندستعلیهاهللاسالمعلیچهارمروزصبح. شدایثارپیامبرخاندانطرفازافطار

گرسنگیشدتازمرغکانهمانندکه-افتادحسنینبهچشمشهنگامیکهاکرمپیامبرگردید،روانخدارسول

وبرخاستجايازفوراخدارسولبینم،میحالاینبهراشماکهمنبراياستسختچه: فرمودلرزیدند،می

از) ايمشاهدهچهاما(فرمود،مشاهدهعبادتشمحرابدررااووآمدزهراحضرتيخانهبهآنانهمران

اکرمپیامبرمنظرهایناز. بودنشستهگوديدرچشمهایشوچسبیدهپشتبهمبارکشبطنگرسنگیشدت

اینتوبربادمباركمحمد،یابگیر: گفتچنینوآمدفرودجبرئیلهنگامآندرگردید،خاطرافسردهبسیار

.»نمودقرائترا»اتیهل«يسورهسپسوتو،خاندان

اینکوباشد،میمسلمینعموموشیعهوسنیحضراتعلمیپیشوایانتصدیقوتائیدموردشدنقلکهروایتی

اهلازدانشمندانینام

]127صفحه[ 

:اندکردهنقل) مختلفالفاظبا(راروایتاینکهسنت

بنمحمد] 137[هجري،285ازبعدمتوفايترمذيحکیم] 136[هجري،240متوفاياسکافیجعفرابو«

متوفاينیسابوريابوعبداهللاحاکم] 138[هجري،328متوفايربهعبدابنهجري،310متوفايجریر

]128صفحه[ 



هجري،427متوفايکبیرمفسرثعلبیابواسحاقهجري،416متوفايمردویهابنحافظ] 139[هجري،405

] 140[هجري،488متوفايحمیدياندلسیابوعبداهللاحافظهجري،468متوفايکبیرمفسرواحديابوالحسن

] 141[هجري،567متوفايخوارزمیاخطب،»کشاف«درهجري538متوفايکشافدرزمخشريابوالقاسم

شرخانیهجري،606متوفايرازيابوعبداهللا] 142[هجري،581متوفايابوموسیحافظ

]129صفحه[ 

متوفايجوزيابنسبطابوالمظفرهجري،652متوفايشافعیيطلحهبنمحمد] 143[هجري،643متوفاي

عبدالحمیدعزالدین] 144[هجري،654

]130صفحه[ 

متوفايبیضاويناصرالدینقاضیهجري،658متوفايشافعیکنجیابوعبداهللاحافظهجري،655متوفاي

اندلسیازدييجمرهابیبنابومحمدحافظهجري،694متوفايطبريالدینمحبحافظ] 145[هجري،685

722متوفايحموئیاالسالمشیخهجري710یا701متوفاينسفیحافظالدین] 146[هجري،699متوفاي

خازنمحمدبنعلیعالءالدینهجري،هشتمقرنمتوفايمعروفمفسرنیشابوريقمیالدیننظامهجري،

حجرابنحافظ] 148[هجري،756متوفايایجیعضدالدینقاضی] 147[هجري،741متوفايبغدادي

وفايمت

]131صفحه[ 



982متوفايحنفیعماديابوالسعودهجري،911متوفايسیوطیالدینجاللحافظ] 149[هجري،852

محمد] 151[هجري،1173متوفايشوکانی] 150[هجري،1137متوفايبروسوياسماعیلشیخهجري،

]132صفحه[ 

درراشریفحدیثاینعامهعلمايازدیگرجماعتیآنانبرعالوهودوازدهم،قرنعلمايازمحفوظسلیمان

.اندآوردهمذکوريآیهذیل

]133صفحه[ 

امانتيآیه

کانانهاالنسانحملهاومنهااشفقنویحملنهاانفابینوالجبالاالرضوالسمواتعلیاالمانهعرضناانا(

] .152) [جهوالظلوما

. کرداستفادهآنازتوانمیعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتوالیتاثباتدرکهاستآیاتیازنیزمذکوريآیه

اینوبپذیرند،راآنتاخواستهآنهاازواستکردهعرضهکوههاوزمینوآسمانهابهتعالیخدايکهامانتی

امیرالمؤمنینواکرمپیامبروالیتهمانامانت



]134صفحه[ 

.باشدمیآنانازبعدالسالمعلیهمائمهوحسنینوفاطمهو

:فرمودعلیهاهللاسالمصادقحضرتگویدمیعمربنمفضل

فاطمۀوعلیومحمدارواحاشرفهاواعالهافجعلعامبالفیاالجسادقبلاالرواحخلقتعالیوتباركاهللان«

فقالنورهم،فغشیهاوالجبال،االرضوالسمواتعلیفعرضهاعلیهماهللاصلواتبعدهمواالئمهوالحسینوالحسن

مابریتی،ائمۀوخلقیعلیحججیواولیائیواحبائیهوالء: الجبالواالرضوللسماواتتعالیوتباركاهللا

-قالانالی- ...ناريخلقتعاداهموخالفهملمنوجنتی،خلقتتوالهملمنومنهم،الیاحبخلقاخلقت
الجبالواالرضوالسماواتفابتخیرتی؟دونلنفسهیدعیهاوباثقالهایحملهافایکمخلقی،عندامانۀفوالیتهم

: لهماقالالجنۀزوجتهوآدماهللاسکنفلما. ربهاعظمۀمنمحلهاتمنیومنزلتهاادعاءمناشفقنویحملنهاان

الیفنظرا] 153) [الظالمینمنفتکونا(الحنطهشجرهیعنی) الشجرةهذهتقرباوالشئتماحیثرغدامنهاکال«

لمنربنایا: فقاالالجنۀ،اهلمنازلاشرففوجداهابعدهمواالئمۀوالحسینوالحسنفاطمۀوعلیومحمدمنزلۀ

رؤوسکماارفعا: جاللهجلاهللافقالالمنزلۀ؟هذه

]135صفحه[ 

علیهماهللاصلواتواالئمۀوالحسینوالحسنفاطمۀوعلیومحمداسمفوجدارؤوسهمافرفعاعرشی،ساقالی

احبهمماو! علیکالمنزلۀهذهاهلاکرمماربنایا: فقاالجالله،جلالجبارنورمنبنورالعرشساقعلیمکتوبۀ

- ...سريعلیامنائیوعلمیخزنۀهوالءخلقتکما،مالوالهم: جاللهجلاهللافقال! لدیکاشرفهمماو! الیک
ظلمتماانکما: لهمافقالجبرئیلجاءهماعلیهمایتوبانجلوعزاهللارادفلما: - السالمعلیهالصادققالانالی

ارضه،الیجلوعزاهللاجوارمنالهبوطمنبهعوقبتماقدمافجزاءکماعلیکما،فضلمنمنزلهبتمنیانفسکما



بحقنسالکانااللهم: فقاالعلیکما،یتوبحتیالعرشساقعلیرایتموهاالتیاالسماءبحقربکمافسال

انهعلیهما،اهللافتاب. رحمتناوعلیناتبتاالواالئمهوالحسینوالحسنفاطمهوعلیومحمد: علیکاالکرمین

منالمخلصینواوصیاءهمبهایخبرونواالمانههذهیحفظونذلکبعداهللانبیاءتزلفلم. الرحیمالتوابهو

انفابینالجبالواالرضوالسمواتعلیاالمانهعرضناانا: (جلوعزاهللاقولذلکو: -قالانالی- ...اممهم

] .154)». [جهوالظلوماکانانهاالنسانحملهاومنهااشفقنویحملنها

]136صفحه[ 

روزتاابوالبشرآدمازآخرین،واولیناز(- وآفرید،بدنهاخلقتازقبلسالهزاردوراارواحتعالیخداي«

علیبنحسیننسلازگانهنهائمهوحسنینوفاطمهعلیمحمدارواحرا،روحهابرترینوشریفترین،-)قیامت

راجاهمهمعصومچهاردهنورکرد،عرضهکوههاوزمینوآسمانهابرراآنانودادقرار) معصومچهاردهیعنی(

ودوستاناینانند: کهآمدخطابزمینوآسمانهابهتعالیوتباركحقجانبازآنگاهشد،جهانگیروفراگرفت

اهللاولیۀوحجتعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتلذا. (مخلوقاتميهمهبرمنحجتهايهستنداینانومن،اولیاء

رابهشتمنیست؛آنانازمحبوبترمننزدآفریدگانمازهیچیک). عظمتهجلتاحدیتحضرتخودنصبهاست

استمنامانتوالیتشانپسام؛آفریدهآنانکنندگاناذیتومخالفینبرايرادوزخمآتشوآنان،دوستانبراي

کشددوشبراشسنگینیتمامباراامانتباراینبتواندکهکیستمن،آیابرگزیدگاناینبجز. مخلوقاتمنزددر

کههنگامیباشد؟مقاماینمدعییاو

]137صفحه[ 



معصومچهاردهمنزلتومکانبهآنانوگردانیدساکنبهشتدرراحواهمسرشوآدمجلوعزخداي

: کردندعرضاست،بهشتاهلمنازلاشرفآنانمقاماتکهکردندمشاهدهوافکندندنظرعلیهماهللاصلوات

وآدم. افکنیدنظرمنعرشساقبهوکنیدسربلندکهآمدخطاباست؟کسانیچهوااليمقاماینپروردگارا،

حسینوحسن،فاطمه،علی،محمد،نامکهکردندمشاهدهوکردندبلندالهیعرشسويبهسرکههنگامیحوا،

:کردندعرضاست؛شدهنوشتهعرشساقبرجبارخدايجانبازنورخطباآنانازبعديائمهو

عطاآنانبهکهاستمنزلتیومقاماینواي،دادهتنچهاردهاینبهکهاستکرامتیچهاینپروردگارا،

وعزخدايمخلوقاتند؟محبوبترینوشریفترینتونزددرموجوداتاینکهچیستسببخدایا،اي؟فرموده

امینانومنعلمدارانخزانهاینانآفریدم؛نمیراهمسرتوتونبودند،تنچهاردهایناگرآدمیا: فرمودجل

.»هستندمناسرار

يادامهدر. استخدائیاسراردارانامانتودانشگنجورانازیکیعلیهاالسالمزهراصدیقهحضرتبنابراین(

دهدمیشرحراحواوآدماواليتركارتکابموضوع(السالمعلیهصادقحضرتاینکهازپسشریفهروایت

:فرمایدمیچنین

آنانبهخطابوشدنازلجبرئیلکند،قبولراحواوآدميتوبهفرمودارادهجلوعزخدايکههنگامی«

بهکهبخواهیدخودپروردگارازاینکداشتید،رواستمخودنفسبرشما: گفتچنین

]138صفحه[ 

چنینحواوآدمآنگاه. فرمایدقبولراشمايتوبهکردیدمشاهدهالهیعرشساقبرکهنامهاییآنحق

ائمهوحسینوحسنفاطمه،علی،محمد،حقبهکنیممیدرخواستتوازپروردگارا،: داشتندمعروض

ازبعدودهی؛قرارخودرحمتمشمولراماوبپذیريرامايتوبهترند،گرامیهمهازتونزدکهالسالمعلیهم



-فرمود؛قبولراآنانيتوبهتعالیخدايآوردند،بجايتوسلاینوخواندندرادعااینحواوآدمآنکه

».- مهربانوپذیرتوبهبسیاراوستبدرستیکه

:فرمایدمیالسالمعلیهصادقحضرتحدیث،يادامهدر

وامانتاینينگهدارنده) السالمعلیهممعصومچهاردهوالیتيسایهدر(الهیفرستادگانجریان،اینازبعد«

...».کردندمیبیانراموضوعایننیزخویشامتمخلصینوخوداوصیاءبهواند،بودهآنمعرف

امامیازدهوعلیواعظمپیامبرچنانکهاستبودهانبیايولیهنیزعلیهاالسالمزهرايصدیقهحضرتنتیجهدر

مقدسوجودچهاردهاینمقابلدرفروتنیوخضوعبهانبیايهمهیعنیاند،بودهآنانولیالسالمعلیهمدیگر

حضرتوموسیحضرتاعماليجملهازکهاستآمدهاحادیثازبعضیدرچنانکهاند،داشتهاعتقادوایمان

يدهندهنشانخوداینواست،بودهمحمدآلومحمدبرصلواتذکرپیامبر،دوآننبوتزماندرعیسی

: فرمایدمیخداکهاستهمانوالیتاینکهنمایدمیاضافهسپسو... باشدمیمعصومچهاردهوالیتبهاعتراف

کانانهاالنسانحملهاومنهااشفقنویحملنهاانفابینالجبالواالرضوالسمواتعلیاالمانهعرضناانا(

ظلوما

]139صفحه[ 

).جهوال

والیتبهاعترافصلوات: «فرمایدمیحضرتچیست؟صلواتازمنظورکهکنندمیسؤالعلیهاهللاسالماماماز

] .155. [»استمحمدآلومحمد

.کرداستفادهآنهاازتوانمیعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتوااليمقامشناساییبرايکهايآیههفتبوداین



]143صفحه[ 

روایاتدیدگاهازفاطمهحضرت

اشاره

صدیقهحضرتمنقبتدرسنیوشیعهفریقینازکهاطمینانمردوداحادیثواخبارشد،گفتهچنانکه

:شودمیتقسیمبخشدوبهاست،شدهواردعلیهاالسالم

ازعلیهاالسالمفاطمه«عنوانتحتراآنهاماواستشدهنقلشریفهآیاتذیلدرکهاحادیثی: اولبخش

درروایاتییعنیاست،اشتراکیدستهیک: استدستهدواحادیثاین. کردتشریحوبررسی»روایاتدیدگاه

آندرنیزعلیهاالسالمزهراحضرتکهباشدمیالسالمعلیهمحسنینوامیرالمؤمنیناکرم،رسولحضرتمنقبت

.دارداشتراكمناقب

]144صفحه[ 

صدیقهحضرتفضایلومدایحبهاستمخصوصکهروایاتییعنیاست،اختصاصیاحادیثدوميدسته

.دهیممیقراربررسیوبحثموردوبنديردهموضوعپانزدهدررااوليدستهاخبارماوعلیهاالسالم،

]145صفحه[ 



آفرینشعللازیکیزهرا

حضرتشودمیثابتآنهاموجببهکهاستشدهروایتسنیوشیعهفریقینازبسیارياخبارموضوعایندر

حسنینوامیرالمؤمنینبزرگوارش،پدرکههمانگونهاست،بودهعالمآفرینشسببعلیهاالسالمصدیقه

شریفهآیاتذیلدراولبخشدرراموضوعاینبهمربوطاخبارازبرخیما. اندبودهخلقتعلتالسالمعلیهم

:استابوهریرهآنراويکهمطلبایناثباتدرحدیثیاینکوکردیمذکر

یمنهآدمالتفتروحه،منفیهنفخواباالبشرآدمتعالیاهللاخلقلما: سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولقال«

.آدمیاال: قالقبلی؟طینمناحداخلقتهل: آدمقال. رکعاوسجدااشباحخمسۀالنورفیفاذاالعرش

فیاراهمالذیناالشباحالخمسههوالءفمن: قال

]146صفحه[ 

مناسماءخمسۀلهمشققتخمسههوالءخلقتک،ماهملوالولدك،منخمسۀهوالء: قالصورتی؟وهیئتی

الوالمالئکۀ،الواالرضالوالسماءوالالکرسی،والالعرش،الوالنار،والجنۀخلقتماهملوالاسمائی،

واالحساناناوفاطمۀ،هذهوالفاطراناوعلی،هذاواناالعالیومحمد،هذاوالمحمودفانا.الجنالواالنس،

.هذالحسینواناالمحسنوهذالحسن،

هوالء. آدمیاابالیالوناري،ادخلهاالاحدهمبغضمنخردلمنذرةبمثقالاحدیاتینیالانبعزتیآلیت

: سلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیفقال. توسلفبهوالءحاجۀالیلککانفاذااهلکهمبهموانجیهمبهمصفوتی

فمن] 156[هلک،عنهاحادمنونجیبهاتعلقمنالنجاه،سفینهنحن



]147صفحه[ 

] .157. [»البیتاهلبنافلیسالحاجه،اهللالیلهکان

بهآدمبدمید،اودرخودروحازوآفریدراابوالبشرآدمحضرتتعالیخدايکههنگامی: فرمودخدارسول«

: کردعرضکرد،مشاهدهرکوعوسجدهحالبهنوردرغرقهشبحپنجآنجاافکند،نظرعرشراستجانب

پنجاینپس: کردعرض. امنیافریدهنه،: آمدخطاباي؟کردهخلقخاكازراکسیمن،آفریدنازقبلخدایا

هستند؟کسانیچهبینممیخودهمانندصورتوهیئتدرراآنهاکهشبح

اسامیازراآناننامهايآفریدم،نمیترانبودند،آنهااگرهستند،تونسلازتنپنجاین: فرمودتعالیخداي

]148صفحه[ 

آفریدممیرادوزخوبهشتنهنبودند،تنپنجایناگر،)امکردهنامگذاريراآنانخودمنو(امکردهمشتقخود

.راجنوانسوفرشتگاننهوکردممیخلقرازمینوآسماننهرا،کرسیوعرشنهو

حسناینواحسانمنماست،فاطمهاینوفاطرمنماست،علیاینوعالیمنماست،محمداینومحمودمنم

وکینهکوچکیبسیاريذرهمقداربهاگربشريهرسوگند،عزتمبه. استحسیناینومحسنمنمواست،

برگزیدگانتن،پنجاینآدم،یا... افکنممیدوزخآتشدررااوباشد،داشتهدلدرراآنانازیکهردشمنی

منازوقتهرآدم،یا. داردآنانبهنسبتکهاستبغضیوحببهوابستهکسهرهالكونجاتوهستندمن

.کنتوسلآنانبهخواهی،میحاجتی



یابد،نجاتباشد،ماباکسهرنجاتیم،کشتیتنپنجما: فرمودسخنيادامهدراکرمپیامبرگوید،میابوهریره

مايوسیلهبهپسخواهدمیخداازحاجتیکسهرپس. گرددهالكشودروگردانماازکهکسهرو

.»نمایدمسئلتتعالیوتباركحقحضرتازبیتاهل

سنتاهلدانشمندانازدیگرتنچندومناقبدرخوارزمیحافظفرائددرحموینیاالسالمشیخراروایتاین

بطورآنبررسیباو] 158[اند،نمودهروایتراشریفحدیثاینشیعهبزرگدانشمندانهمچنین. اندکردهنقل

منقبتششیاومطلبششبهتوانمیخالصه،

]149صفحه[ 

.هستندمشتركهمردیف،ویکنواختبطورفضائلومناقبآندرتنپنجازیکهرکهبرد،پی

بسیارياحادیثمذکورروایتازغیرواستبودهآدمآفرینشازقبلآنانانواروتنپنجخلقت: اولمطلب

مدتبهنسبتسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولاز. استشدهواردبارهایندرسنیوشیعهفریقینازنیز

طوربهبعضیدروسالهزاردوبرخیدرکهاستمنقولروایاتیاندآمدهبوجودآدمازقبلتنپنجکهزمانی

).استمختلفاعتباراتبهاینکهیاو(قطعینهاستتقریبیارقاماینرودمیگمانکهاستگردیدهذکرمختلف

.اندبودهآفرینشعلتوسببتنپنج: دوممطلب

.استشدهمشتقتعالیخداينامازآناناسامی: سوممطلب

.استالهیقهرآتشدرسوختنآنانبهنسبتتوزيکینهودشمنیجزاي: چهارممطلب

حببهوابستهبشري،هرنجاتوهالكوهستندتعالیوتباركحقحضرتبرگزیدگانتنپنج: پنجممطلب

.داردآنانبهنسبتکهاستبغضیو



متوسلآنانبهودادقراردعااستجابتوسیلهراآنانبایدتعالیخدايازخواستنحاجتهنگام: ششممطلب

.شد

یقینوبودمعتقدتوانمیباشندبودهمنقبتششاینواجداشخاصیاگرشدبیانکهمطلبششاینبهتوجهبا

بهخلقتابتدايهمانازتعالیخدايکهافرادينیستند،عاديبشریکآنانکهکرد

]150صفحه[ 

دربهبایدداريحاجتیاگرهستند،اینانتواوالدوتوخلقتعلتکهاستدادهنشانومعرفیابوالبشرآدم

تنپنجشد،گفتهآنچهبربنا. امکردهنامگذاريرااینانخودمنهستند،منبرگزیدگاناینانبروي،اینانيخانه

حسنینوعلیاکرم،پیامبرمیانتفاوتیهیچموردایندروندارندیکدیگربافرقیهیچمذکورمنقبتششدر

درجههمویکنواختورتبههممناقبایندرهمه. نداردوجودعلیهاالسالمصدیقهحضرتباالسالمعلیهم

مثال. باشیمبعضیبربرخیبرتريوفضلیتبهقائلاستممکندیگراعتباراتوجهاتازچهاگرهستند،

.ندارنددیگرانکهداردمنصبیاکرمپیامبر

ازیکهر: کهدهدمینشانمناقبایندرآنانبودنهمردیفنبود،منقبتششاینبجزتنپنجشاندراگر

تعالیوتباركخدايمخلوقاتجمیعازخالصهخاتمتاآدمازصدیقین،يهمهازپیامبران،يهمهازتن،پنج

کسهر. شدنمیگستردهخلقتيسفرهاینورحمت،خواناینشدند،نمیآفریدهآنهااگرزیرا. برترندوافضل

هرامامی،هراي،خلیفههروصیی،هرنبیی،هرشریفی،هربزرگی،هریعنیاست،نهادهپاهستیعالمبهکه

وگشته،برخورداروجودشانازونشستهآنهارحمتيسفرهکنارحقیقتدراست،آمدهوجودبهکهعالمی

سجادحضرتکهاستجهتایناز. استبودهتنپنجوجودبرکتورحمتيعائلهویافتهپرورشوخورنان

:فرمایدمیکندمیمعرفیراائمهکهاششریفهيادعیهازیکیدرالسالمعلیه

.»بکاستغاثمنغوثواسترحمک،منرحمۀنحن«



]151صفحه[ 

.»جویدمیپناهتوازکهکسیپناهوغوثماییمطلبند،میتوازمردمکهرحمتیمائیم«

هنگامدر-خاتمتاآدماز- انبیا. هستندمردميهمهملجاحوائجطلبدروپناه،پیشامدهادرآنانآري

آنها. اندگشتهرواحاجتخدانزددرآنانآبرومنديازواندشدهمتوسلآنانبهحاجتطلبومشکالت

شده،گفتهمناقبدرتنپنجاینکهبهتوجهباوهستند،خدابرگزیدگانخلقتند،علتمعززند،معظمند،محترمند،

بزرگوارشپدربافرقیکوچکترینموردایندرنیزعلیهاالسالمصدیقهحضرتهستند،همردیفودرجههم

.استنداشته

]153صفحه[ 

بهشتدروعرشساقبرفاطمهنامدرج

آنواستشدهنوشتهبهشتدربروعرشساقبرتنپنجنامکهاستاینمشتركفضائلازدومموضوع

.اندشناختهودیدهراآنانمالئکواندشدهمعرفیفرشتگانيهمهبرمقدسموجودات

السماءالیبیعرجلیلۀ: «فرمودحضرتکهکندمینقلسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولازعباسابن

فاطمۀاهللا،صفوةوالحسینالحسناهللا،حبیبعلیاهللا،رسولمحمداهللا،االالهال: مکتوباالجنۀبابعلیرایت

] .159. [»اهللالعنۀمبغضیهمعلیاهللا،خیرة



]154صفحه[ 

خدايجزخدائینیست: بودشدهنوشتهبشهتدربرکهدیدمراکلماتاینآسمان،سويبهمعراجمشبدر«

لعنتهستند،خدابرگزیدگانحسینوحسنوفاطمهوخداست،محبوبعلیخداست،پیامبرمحمدهمتا،بی

.»دارندراآناندشمنیوکینهکسانیکهبرخدا

درعساکرابندرتاریخش،] 160[بغداديخطیب: عامهرجالازوشیعه،علمايازجمعیراروایتاین

درکنجیحافظتاریخش،

]155صفحه[ 

دانشمندانازدیگرجماعتیوالنجاتش،مفتاحدربدخشانیمناقبش،کتابدرخوارزمیحافظاش،کفایهکتاب

.اندکردهنقل

کهاستآورده] 162[الفتیزینکتابدر] 161[عاصمیحافظدیگريحدیث»اهللاخیرةفاطمه«يدرباره

:فرمودامیرالمؤمنینبهخطاباکرمپیامبر

رجالعلیفاختاركالثانیۀاطلعثمالعالمین،رجالعلیمنهافاختارنیالدنیاعلیاشرفجلوعزاهللان«

علیفاطمهفاختارالرابعۀاطلعثمالعالمین،رجالعلیولدكمناالئمۀفاختارالثالثۀاطلعثمبعدي،العالمین

] .163. [»نساءالعالمین



بارآنگاهکرد،انتخابمراعالممردانيهمهازوافکندنظري) بشرجمیعیعنی(دنیابهتعالیوتباركخداي«

فرمود،انتخابهستندتوفرزندانازکهايائمهسومباروبرگزید،راتوجهانمردانجمیعازوفرمودنظردوم

فاطمهعالم،زنهايجمیعازچهارمبارسپس

]156صفحه[ 

] .164. [»برگزیدرا

]157صفحه[ 

يجملهازمرادآیاکهاستشدهسؤالروایتاینيدربارهعلیهاهللاسالمصادقحضرتازمتعددطرقبه«

راوي. باشدمیآخرینواولینازجهانبانوانبانويفاطمهیعنی: فرمودحضرتچیست؟»نساءالعالمینعلی«

ولیبود،مریمحضرتخودشعصردربانوانبانوي: فرمودحضرتخودش؟زماندرآیا: شدسؤالکهگوید

] .165. [آخرینواولینازاستعالمبانويمهینوجهان،زنانيسیدهفاطمه

ودرجههممقام،دراینوهستندخدابرگزیدگانمعصومچهاردهکهآموزدمیمابهمذکورحدیثنتیجه،در

.باشندمییکسان

:فرمایدمیکهاستشدهنقلاکرمرسولحضرتازدیگريروایت

راسهفرفع. یاابامحمداهللایرحمک: المالئکهقالتجالسا،فاستويعطس،وآدمتعالیاهللاخلقلما«



]158صفحه[ 

اهللا،صفوةوالحسینوالحسناهللا،حبعلیاهللا،رسولمحمداهللا،االالهال: العرشساقعلیمکتوبهوفاذا

] .166. [»اهللاخیرةفاطمۀ

برخدارحمت: گفتنداوبهفرشتگاننشست،وکردعطسهآدمحضرتآفرید،راآدمتعالیخدايکههنگامی«

ساقبرکهکردمشاهدهراکلماتاینکرد،بلندرامبارکشسرآدمحضرتکههنگامی. »محمدپدر«ايبادتو

:استشدهنوشتهعرش

فاطمهوحسینوحسنخداست،محبوبعلیخداست،پیامبرمحمدهمتا،بیخدايجزخدایینیست

.»هستندخدابرگزیدگان

سويهربهنیزفرشتگانوهستند،خداجانبازشدهانتخابتنپنجاینکهشدآموختهآدمبهترتیباینبه

طوربهتنپنجازیکهرکهاستمنقبتیهماین. کردندمیمشاهدهراتنپنجمباركنامنگریستند،میکه

.مشترکندرتبهایندریکسان

]159صفحه[ 

بهشتدرزهراتصویر

تصویربااستبهشتبودنمنوردارداشتراكفرزندانشوپدرباعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتکهمنقبتیسومین

.او



:فرمودحضرتآنکهکندمیروایتاکرمرسولحضرتازانس

صورتی؟مثلصورةالجنۀفیلیسالهی: فقالصورتهمثلصورهیرفلمالجنۀفینظرعلیهاهللاصلواتآدمان«

علیمکتوبصورخمسفرايفدخلهابیضاءیاقوتهمنقصرافرايالفردوس،جنۀالیاشاروتعالیاهللافاخبره

حسن،هذاوالمحسنانافاطمه،هذهوالفاطراناعلی،هذاواالعلیانااحمد،هذاومحمودانا: اسمهاصورةکل

] .167. [»حسینهذاوذواالحسانانا

راصورتیونگریستسوهربهبهشتدرچونآدمحضرت«

]160صفحه[ 

متوجهرااومتعالخداياي؟نیافریدهمنيچهرهنظیرصورتیخدایا،: کردعرضنیافت،خوديقیافهوشکلبه

پنجشد،قصرآنواردکههنگامیودیدسفیدیاقوتازقصريآنجادرآدمحضرتوکردفردوسبهشت

مناست،احمداینومحمودممن: بودشدهنوشتهشرحاینبهآنانازیکهراسامیکهکردمشاهدهتصویر

اینوذواالحسانممناست،حسناینومحسنممناست،فاطمهاینوفاطرممناست،علیاینوهستماعلی

.»استحسین

معارجدرمبینمحمدمولیوالمجالس،نزههدرصفوريعبدالرحمانشیخموضوعهمیندردیگريحدیث

:فرمودحضرتآنکهکنندمیروایتعلیهاهللاسالمصادقحضرتازالنبوة،

علیوحمراءیاقوتمنسریرفیهوذهبمنقصرالیبهمااتیوجبرئیلفجائهماجالسینحواءوآدمکان«

منفتعجبنور،منطوقعنقهافیولولو،منقرطاناذنهافیوتاج،راسهاعلیصورة،فیهانورمنقبۀالسریر

زوجها،الطوقوابوها،التاجوفاطمه،): جبرئیل(قالالصورة؟هذهما: فقالحواءحسننسیآدمانحتینورها

هذاوالمحمودانا: نورمنمکتوبۀاسماءخمسۀفوجدالقبۀالیراسهآدمفرفع. والحسینالحسنالقرطانو

المحسناناوفاطمۀ،هذهوالفاطرانوعلی،هذاواالعلیاناومحمد،



]161صفحه[ 

فلماالیها،تحتاجفانکاالسماءهذهاحفظآدمیا: جبرئیلفقال. الحسینهذاواالحسانمنیوالحسن،هذاو

یاوالحسین،والحسنفاطمۀوعلیومحمدبحقربیا: قالواالسماءبهذهدعاثمعامثالثمائۀبکیآدمهبط

ذریتکجمیعفیلوسئلتنیآدمیاالیهاهللافاوحیتوبتی،تقبلولیاغفرفاطرمحسن،یایااعلی،یامحمود،

] .168. [»لهملغفرت

طالازقصريداخلبهخودهمراهراآنانوآمدنزدشانبهجبرئیلکهبودندنشستههمکناردرحواوآدم«

غرقهايچهرهقبهآنمیاندرونورافشان،بودايقبهتختآنبااليوبودقرمزیاقوتازتختیآنجادربرد،

هر. بودآویختهگردنشبرنورازبنديگردنوگوشش،درلولوازگوشواردوونهادهسربرتاجیکهنور،در

فراموشراحواهمسرشزیبائیآدمحضرتکهحديبهشدندشگفتدرتمثالآنانگیزحیرتنورانیتازدو

صورتاینپرسیدوکردجبرئیلبهرويلذا،)بودنظیريبیحسنوسابقهبیزیبائییکشاهدزیرا(نمود

نشانگرگوشوارشدووحیدرنمابندشگردناحمدنما،تاجشآنواست،فاطمهاین: گفتجبرئیلکیست؟

بارااسمپنجاینآنجادروکرد،بلندنورقبهسويبهراخویشسرآدمحضرتآنگاه. اوستحسینوحسن

وفاطرممناست،علیاینوهستماعلیمناست،محمداینومحمودممن: دیدنوشتهنورخط

]162صفحه[ 

.استحسیناینواستمنازاحسانواست،حسناینومحسنممناست،فاطمهاین



وشوي،مینیازمندآنهابهیقینابعدهاکهبسپاربخاطررانامهااینآدم،یا: گفتجبرئیلنامهااینقرائتازپس

زمینبرنتیجهدروشداولیتركآنمرتکبآدمحضرتآنکهازبعد.بودخواهندتوگشايمشکلاسماءآن

ودادترتیبدعائیمباركاسماءآنباو) افتادمقدسنامهايآنبیاد(ریختناشکسال300ازبعدآمد،فرود

:داشتمعروضچنینمتعالخدايپیشگاهبه

منخطايازیافاطرمحسن،یاواعلی،یامحمود،یاحسین،وحسنفاطمه،علی،محمد،حقبهپروردگارا

در) دعاحالآندر(اگرآدمیاکهآمدخطابتعالیخدايجانبازهنگامآندر. فرماقبولمراتوبهودرگذر

.»بخشیدممیراآنانيهمهآینههربیامرزمرافرزندانتيهمهگناهانکهکرديمیخواست

کهداردجالذاببخشد،نیزراماگناهانجمیعدعااینبرکتازکهنداردسنگینیهرگزمتعالخدايبرايآري

:بگوئیمنیزما

تقبلولنااغفرمحسنیافاطریااعلییامحمودیاوالحسین،والحسنفاطمه،وعلی،ومحمد،بحقربیا«

.»توبتنا

:فرموداکرمرسولحضرتکهکندمینقلسلمانجنابدیگريمفصلحدیث

فاطمه،ابنتیوفاطراهللاوعلی،اخیواالعلیاهللاومحمد،اناومحمودواهللاسماء،اسمائهمنلنااهللاشتق«

]163صفحه[ 

] .169. [»والحسینالحسنابنايومحسناهللاو

اعلیخدامحمدم،منواستمحمودخدا: استفرمودهمشتقرامانامهايخودشاسامیازتعالیخداي«

فرزندمدونامواستمحسنخدااست،فاطمهدخترماسمواستفاطرخدااست،علیبرادرمنامواست

.»استحسینوحسن



نقلسنیوشیعهبزرگدانشمندانازدیگرايعدهوالعلویه،الخصائصدر] 170[نطنزيرافوقروایت

مطالبخبر،همینازنباشدمادستدردیگريحدیثروایت،اینبجزاگرواند،فرموده

]164صفحه[ 

ودرماندگیهنگامدر-ریختن،اشکسالسیصدازبعدکهاینبهتوجهباوکرد؛استفادهتوانمیرامهمی

فرزندانتمامکهاستواضحکامالاند،بودهابوالبشرآدمبخشنجاتوگشامشکلمقدسنامهاياین-احتیاج

کامروامباركاسماءاینبهتوسلباگرفتاریهارفعوحاجتطلبدروبودهآناننیازمندهاسختیدرآدم

] .171. [بودخواهند

]167صفحه[ 

زهراحضرتبهتوسلواقتدار

اهتدادراست،مشتركفرزندانشوهمسروپدرباعلیهااهللاسالمزهراحضرتمقدسوجودکهمنقبتیچهارمین

.آنانبهشدنمتوسلنیاز،موقعدروآنانازمردمکردنپیرويویافتنهدایتیعنیاست،تمسکواقتداو

:کندمیروایتمالکبنانس

: فقالالکریم،بوجههعلینااقبلالصلوةمنفلماانفتلالفجر،صلوةسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبناصلی«

الزهرة،افتقدمنوبالزهرة،فلیستمسکالقمرافتقدمنوبالقمر،فلیستمسکالشمسافتقدمنالمسلمین،معاشر



علیوالشمسانا: فقالالفرقدین؟ماوالزهرهماوالقمر،والشمسمااهللا،رسولیا: فقیل. بالفرقدینفلیستمسک

الفرقدان،الحسینوالحسنوالزهرهفاطمهوالقمر

]168صفحه[ 

] .172. [»الحوضعلییرداحتییفترقانالاهللاکتابو

و: گردانیدماسويبهرامبارکشروينمازازفراغتازپسوآورد،بجايصبحنمازمابااکرمپیامبرروزي«

فقداندروجوید،تمسکماهبهبایدپسبدهد،دستازراآفتابکهکسهرمسلمانان،جماعتاي: فرمود

اگروشود،زهرهدامانبهدستماه

]169صفحه[ 

وماهوآفتابازمقصوداهللارسولیاکهشدسؤالاکرمپیامبراز. آوردپناهفرقدانيستارهدوبهنیابدرازهره

ستارهدوواستزهرهفاطمهوماه،علیآفتابم،من: فرمودچیست؟نورافشانستارهدو(فرقدانوزهره

شوندنمیجدایکدیگرازهرگزواندپیوستهبهمهموارهوبشرنددستاویزدوخداکتابباآنان. هستندحسنین

.»شوندملحقمنبهکوثرحوضکناردرتا

.استکردهنقلعرائسدرثعلبیاسحاقابورافوقروایت

:فرمودرسولحضرتکهنمایدمینقلبدینگونهراروایتاینالعلویهالخصائصدرنیزنطنزي



. الفرقدینفاطلبواالزهره،غابتاذاوالزهره،فاطلبواالقمرغاباذاوالقمر،فاطلبواغابت،فاذاالشمس،اطلبوا«

: قالالفرقدان؟فمن: قلنا. فاطمهقالالزهره؟فمن. علی: قالالقمر؟منو. انا: قالالشمس؟مناهللا،رسولیا: قلنا

] .173. [»والحسینالحسن

رازهرهشد،پنهاننظرهاازماهصورتیکهدر. کنیدطلبراماهکرد،غروبآفتاباگروبیابید،راآفتاب«

وقمروشمسازمقصوداهللارسولیاشدسؤال.رابجوییدفرقدینيستارهدوشدناپدیدزهرهاگروبطلبید،

ستارهدوحسینوحسنواست،زهرهفاطمهوماه،علیآفتابم،من: فرمودهستند؟کسانیچهفرقدینزهره

.»فرقدان

با] 175[»السیرحبیب«و] 174[»الصفاءروضۀ«صاحبراروایتاین

]170صفحه[ 

:فرمودرسولحضرتکهاندکردهنقلعبداهللاجابربنازدیگرعبارات

فاهتدواغابتاذاوبالزهره،فاهتدواالقمرغاباذاوبالقمر،فاهتدواالشمسغابتفاذابالشمس،اهتدوا«

. علیهااهللاسالمالزهراءالزهرة؟منطالب،ابیبنعلیالقمر؟من. انا: قالالشمس؟مناهللارسولیا: فقیل. بالفرقدین

] .176. [»الحسنانهماالفرقدان؟و

صدوقشیخ] 177. [اندکردهنقلعبداهللابنجابرازنیزشیعهدانشمندانازجمعیرابحثموردروایت

االخبارمعانیدرنیزعلیهاهللارحمه

]171صفحه[ 



»اهتدوا«يکلمهبجايکهتفاوتاینبااستذکرنمودهراحدیثاین

]172صفحه[ 

جملهاینباپیامبرگفتاراستمنقولسنیوشیعهازکهروایاتایناکثردر] 178. [استآورده»اقتدوا«يکلمه

حوضکناردرتاشوندنمیجدایکدیگرازهرگزواستپیوستهبهممنعترتوخداکتاب: «یابدمیخاتمه

] .180. [استمهمیوالعادهفوقبسیارموضوعمطلباینخودو] 179[»شوندملحقمنبهکوثر

]173صفحه[ 

صدیقهحضرتکهاستروشنکامالمذکورروایاتاز

]174صفحه[ 

رسولردیفهمشده،گفتهمناقبومراتبدرعلیهااهللاسالم

]175صفحه[ 



دراگروباشد،میآنانهماننداقتداوتمسک،اهتدامقامدرواستالسالمعلیهمحسنینوامیرالمؤمنیناکرم،

بشريهرتوسلواو،ازمردمپیرويویافتن،هدایتامرنبود،حسنینوعلی،اکرم،پیامبرنظیرعصمتوالیت

حضرتکهاستذخائريازیکیعلیهاالسالمزهراحضرت. بودمیگزافوبیهودهکارياو،بهمشکالتدر

:فرمایدمیبارهایندرواستگذاشتهباقیخودازبعدسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسول

] .181. [»عترتیواهللاکتابالثقلینفیکممخلفانی«

وخداکتابگذارم،میباقیسنگینيوزنهدوشمامیاندرمن«

]176صفحه[ 

.»منخاندان

شمسباوالیت،وعصمتمداردرکهاستايزهرهوپیامبر،عترتازتنیکعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتو

وخورشیدوجودباوداردغلبهزهرهنوربرقمروشمسنورچهاگراست،درجههمورتبههمفرقدینوقمرو

باوروایاتيهمهدرتنپنجاسامیتاخروتقدمبااکرمپیامبرگوئیوکرد،مشاهدهرازهرهنورتواننمیماه

واست،افضلعلیهاالسالمزهراازالسالمعلیهامیرالمؤمنینکهفرمایدبیانخواهدمیمعینومشخصترتیب

ذکرزهراحضرتناماولکهبودشایستهنبود،چنیناگرواستامیرالمومنینازبعدبالفاصلهوتالیزهرامقام

.شود

موردیاوشدهنوشتهکهمواقفسایردروجنتدرکرسی،درعرش،درآسمانها،درتن،پنجاسماءترتیب

نامابتدااست،تنپنجازسخنکهجاهردرخدارسول. استبودهنسقوسبکهمینبهاندبودهخداییخطاب

اسماءترتیبایناحادیثواخبارتمامدرورا،صدیقهحضرتسپسوامیرالمؤمنینبعدکند،میذکرراخودش

امیرالمؤمنینازبعدبالفاصلهوتالیعلیهاالسالمزهراءحضرتمقامکهشودمیمعلوملذااست،شدهمراعات

اینوجودبایکسانند،ودرجههمردیف،همشد،گفتهکهمطالبیوفضائلومناقبدرتنپنجچه،اگراست،



آنهااسامیترتیبازمحققاآنچهولیباشد،داشتهاختالفهمبااستممکندیگرمدراجومراتبدرآنانمقام

ازپسامیرالمؤمنینومقام،عالیترینداراياکرمرسولکهاستاینکرد،استفادهتوانمیپیامبرکالمدر

]177صفحه[ 

آفرینشجهاندرمقامواالترینصاحبفاطمه،ازپسحسنیناو،ازبعدعلیهااهللاسالمزهراحضرتوپیامبر،

.هستند

باشد،میبرتروتردیگرافضلامامیازدهازعلیهاالسالمزهراحضرتکهکردخواهیمثابتنیزرامطلباینماو

. بودکافیحضرتآنوالیتمقاماثباتبرايهمیننبود،اوشاندردیگريفضیلتمنقبت،یکاینجزاگرو

یادگاریهاي: استنهادهجايبرخودشازبعدايپایندهیادگاریهايوهانمونهخود،امتبراياکرمپیامبر

عملی،علمی،هايزمینهدرمکان،وزمانهردرکهیادگاریهایی: استنهادهجايبرخودشازبعدايپاینده

.باشندبشرينیازهايجمیعجوابگوي... واهتداییواقتدایی،تمسکی،

بنعلیکهچناندیگرعبارتبهاست،مشتركوسهیممذکورشئونتمامدرعلیهااهللاسالمصدیقهحضرت

نهاست،همانگونهنیزعلیهااهللاسالمزهراحضرتعیناماست،ولیوما،رهنمايما،هاديما،مقتدايطالبابی

.آخرینواولینازبشرجمیعبرايبلکهمسلمانان،مابرايتنها

]179صفحه[ 

استحسنینوعلیوپیامبرباصلحوجنگمانندزهراباصلحیاوجنگ



مقامدرعلیها،اهللاسالمزهراحضرتکهاستاینازعبارتاست،مهمتردیگرموضوعهايازکهپنجمموضوع

نسبتدشمنیودوستیوفاطمهباصلحیاوجنگ«واست،السالمعلیهمحسنینوامیرالمؤمنینشریکوالیت

درکهروایاتی. (است»آنانبهنسبتبغضباوحبوحسنین،وعلیباسلمیاوحرب«همانندعینا»اوبه

]180صفحه[ 

):استزیرشرحبهاستگردیدهنقلخصوصاین

فاطمۀولعلیاهللارسولقال: «کندمیروایتچنینسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولازارقمبنزید-1

.»سالمکملمنسلموحاربکملمنحربانا: والحسینوالحسن

جنگم،درباشد،جنگدرشماباکهکسیهربامن،: فرمودحسینوحسنفاطمه،علی،بهخطاباکرمپیامبر«

.»بودخواهمصفاوصلحدراوبانیزمندرآید،آشتیوصلحدرازشماباکهکسیهرو

:فرمودمیحضرتآنگاهاست؛شدهنقلمختلفعباراتباروایتاین

،»سالمهملمنسلموحاربهملمنحربانا«

:فرمایدچنیندیگرموقعدر

،»حاربتملمنحربوسالمتملمنسلمانا«

:فرمایدمیدیگرجايدرو

،»سالمتملمنسلموحاربتملمنحربانا«

:فرمایدمیاینکهیا

.»سالمکملمنسلموحاربکملمنحربانا«



جصاصالمصابیح،مشکاهدر] 182[تبریزيخطیبمصابیح،دربغويمستدرك،درحاکمراشریفحدیثاین

القرآن،احکامدر

]181صفحه[ 

ترمذيالغابه،اسددر] 184[اثیرابنالعقبی،ذخائردرطبريالدینمحبالنهایه،والبدایهدر] 183[کثیرابن

درعساکرابنصحیح،جامعدر] 185[

]182صفحه[ 

وشیعهعلمايازدیگرجمعیومعجم،درطبرانیفصول،درصباغابنسنن،در] 186[ماجهابنشام،تاریخ

] .187. [اندکردهنقلسنی

]183صفحه[ 

:گویدمیدیگريروایتدرارقمبنزید-2

معهوطالب،ابیبنعلیفجاءالحراشتدحتیننتظرهنحنوالیهیوحیالحجرة،فیهوواهللارسولمعکنا«

اهللاصلیاهللارسولخرجفلمااهللا،رسولینتظرونحائطظلفیفقعدواعلیهماالسالم،والحسینوالحسنفاطمۀ

ممسکعلیوالثوببطرفممسکابثوبهیظلهمهووالیناجاءثممکاننا،نحنوقفناوفاتاهم،رآهمآلهوعلیه



ذلکفقالحاربهم،لمنحربوسالمهم،لمنسلمانیاللهمفاحبهم،احبهمانیاللهم: یقولهوواالخر،بطرفه

] .188. [»مراتثالث

خارجاتاقازحضرتآنتابودیموحیاتماممنتظرماوشد،نازلوحیکهبودیماکرمپیامبرهمراهروزي«

علیهماهللاسالمحسینوحسنفاطمه،اوهمراهوطالبابیبنعلیهنگامآندربود،شدهگرمبشدتهواشود،

انتظاربحالدیوارييسایهدرورسیدندراهاز

]184صفحه[ 

خارجاطاقازاکرمپیامبروقتیکه. آیدبیرونحجرهازرسولحضرتورسدپایانبهوحینزولتانشستند،

کهحالیدرماورفتندآناننزدبهحضرتافتاد،السالمعیلهمحسنینوفاطمهوعلیبرمبارکشنظرگردید،

باکرد،سابیانآنانسربااليبرراخودش) عباي(لباسرسولحضرتکهدیدیمبودیم،ایستادهخودبجاي

آنگاه. داشتجايعبازیردرکهبودعلیدستدردیگرشطرفوبود،گرفتهعبایکطرفازمبارکشدست

:فرمودچنینپیامبر

باشد،صفاوصلحدراینانباکهکسهربابارالها،بدار،دوستشاننیزتوپسدارممیدوسترااینانمنخدایا،

کلماتاینوبود،خواهمجنگدراوبانیزمنبجنگدتنچهاراینباکهکسهروهستمآشتیوصلحدرمن

.»نمودتکراربارسهرا

:گویدمیکهاستشدهنقلابوبکرازشرحاینبهدیگريروایت-3

: فقالوالحسین،والحسنفاطمهوعلیالخیمهفیوعربیهقوسعلیءمتکیهووخیمهختماهللارسولرایت«

طیبالجدسعیداالالیحبهمواالهم،لمنولیحاربهم،لمنحربالخیمه،اهلسالملمنسلماناالمسلمین،معشر

] .189[. »الوالدهءرديالحدشقیاالالیبغضهموالمولد،



]185صفحه[ 

وفاطمهوعلیخیمه،آندر. نمودتکیهعربیکمانیکبروکردبرپاايخیمهکهدیدمرااکرمپیامبرروزي«

باکههرکسیبدانید،مسلماناناي: گفتوفرمودحاضرینبهروحضرتآن. داشتندحضورحسینوحسن

دراوباهممنخیزد،جنگبهاینانباکسهروهستم؛آشتیوسلمدراوبانیزمنباشدصفاوصلحدراینان

وخوشبختآنمگرداردشاننمیدوستبدارد،دوسترااینانکههستمکسیدوستدارمنبود؛خواهمجنگ

آلودهازکهبدبختیشخصآنمگرداردشاننمیدشمنواست؛آمدهبوجودپاکیزهدامانیازکهسعادتمندي

.»باشدشدهزاییدهدامنی

.استکردهذکرالنضرهریاضدرنیزطبريحافظراروایتاین

:گویدمی] 190[صبیح-4

فخرجناحیۀ،فجلسواوالحسین،والحسنفاطمۀوعلیفجاءسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیببابکنت«

حربانا: قالوبهفجللهمخیبري،کساءعلیهوخیر،علیانکم: فقالالیناسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسول

] .191. [»سالمکملمنسلمحاربکم،لمن

]186صفحه[ 

درورسیدندراهازحسینوفاطمه،حسنعلی،کهبودمحضرتآنيخانهدربراکرمپیامبرانتظاردرروزي«

وهستید؛خیردرپیوستهشما: فرمودآنانبهخطابگردیدخارجخانهازخدارسولکهوقتی. نشستندکناري



هستم،جنگدربجنگد،شماباکسیهربامن،: فرمودوکردسایبانآنانسربرراخودشخیبريعبايسپس

.»باشممیآشتیوسلمدرنیزمنباشدصفاوصلحدرشماباکهکسیهرباو

الغابه،اسددراثیرابنمجمع،درهیثمیالقرآن،احکامدرجصاصاالوسط،المعجمدرطبرانیرافوقروایت

.اندکردهنقلدانشمندانازدیگرايعدهواصابهدرحجرابن

:گویدمیابوهریره-5

] .192. [»سالمکملمنسلموحاربکملمنحربانا: فقالوالحسین،والحسنفاطمهوعلیالیالنبینظر«

]187صفحه[ 

بجنگدشماباکهکسیهربامن،: فرمودسپسوافکندحسینوحسنفاطمه،علی،سويبهنظراکرمپیامبر«

.»هستمصفاوصلحدرنیزمنباشدآشتیوسلمدرشماباکهکسیهرباوستیزم؛در

ابنمجمع،درهیثمیمسند،درحنابلهامامبغداد،تاریخدرخطیبمستدرك،درحاکمراشریفحدیثاین

. اندنمودهروایتراآنشیعهدانشمندانازايعدههمچنین. اندآوردهمعجمدرطبرانیودمشق،تاریخدرعساکر

]193. [

بشري: داشتتوجهبایدودارد،بررسیودقتتامل،جايبسیارشدذکرپنجمموضوععنوانتحتکهروایاتی

ونشاطشوسرورزماندرگرفتاریش،ورنجموقعدرفرحش،وانبساطهنگامدرغضبش،حالدرکه

بهموظفبشرافرادتماموباشد؛مردميهمهمقتدايومطاعاختیار،صاحبحاالتشواطوارجمیعدرخالصه

وخدا،رسولباخصومتاوبادشمنیوپیامبر،بادوستیاوبهمحبتوباشند؛اوبرابردرتسلیموخضوع

ردیفهمصفات،دراگرتحقیقاباشد؛خدارسولباآشتیوسلماو،باصلحوپیامبر،ازاطاعتاوازاطاعت

اويدربارهاحکاماینهرگزنباشد،پیامبر



]188صفحه[ 

نفسانی،صفاتدراخالقی،مکارموفضائلدرانسانی،ملکاتدرکهفرديدیگرعبارتبهوشود،نمیجاري

يهمهونزند،سراوازخالفیکوچکترینهرگزکهباشدطوريبشريشئونوحاالتجمیعدرخالصهو

صفاتدرکهنیستمعقولباشند،اوبرابردرتسلیموخضوعواطاعتبهماموررسولشوخدافرمانبهمردم

.نباشداکرمپیامبرهمتايوردیفهم

صادرواازخداياجازهوفرمانبهجز- موردهیچدر- حرکتیحرفی،اي،کلمههرگزکهانسانیآنبلی،

حاالتش،تمامدروکرداروگفتاردرپیوستهوبرندارد،قدمیپروردگاررضايومحبتراهدرجزونشود،

باآشتیوسلمرا،اوباصلحاکرمپیامبرکهاستشایستهاوتنهاباشدخداامربهمقیدومتعهدومحدود

علیهااهللاسالمزهرايفاطمهکهاستروشنکامالوآورد؛بحسابخودشباستیزرااوباجنگوبداندخودش

بایکسانودرجههموردیفهموالیتشئوندربایدیقیناربانی،صفاتآنهمهوانسانی،پاكنفسآنصاحب

.باشدالسالمعلیهمحسنینوعلیاکرم،پیامبر

]189صفحه[ 

استپیامبربادشمنیودوستیماننداوبادشمنیودوستیوباشدمیعالمزنانيسیدهفاطمه

نظیرتقریباالسالم،علیهمحسنینوامیرالمومنینواکرمپیامبربازهراحضرتمشتركمناقبازششمموضوع

.شدبیانپنجمموضوعدرکهاستفضائلیآن



:کندمیروایتعباسابن

: فقالوالحسین،والحسنفاطمۀوعلیعندهویوم،ذاتجالساکانسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولان«

واالهم،منوالوابغضهم،منابغضواحبهم،منفاحببعلی،الناساکرموبیتی،اهلهوالءانتعلمانکاللهم

عادو

]190صفحه[ 

منک،القدسبروحایدهموذنب،کلمنمعصومیندنس،کلمنمطهریناجعلهمواعانهممناعنوعاداهممن

فاطمۀابنتیالیانظرکانیوالجنۀ،الیالمومنینقائدانتوبعدي،علیهاخلیفتیوامتیامامانتعلی،یا: قالثم

عنوملک،الفسبعونیدیهابینوملک،الفسبعونیمینهاعننور،مننجیبعلیالقیامۀیوماقبلتقد

و] 194[-:قالانالی-...الجنۀالیامتیمومناتتقودملک،الفسبعونخلفهاعنوملک،الفسبعونیسارها

مریمذاك: سلموآلهوعلیهاهللاصلیفقالعالمها؟نساءسیدةاهی: اهللارسولیافقیل. نساءالعالمینالسیدةانها

علیهافیسلممحرابهافیلتقومانهاواالخرین،واالولینمننساءالعالمینسیدةفهیفاطمۀابنتیفاماعمران،بنت

الهانفاطمۀ،یا: فیقولون- مریمالمالئکۀبهنادتبما- ینادونهاوالمقربین،المالئکۀمنملکالفسبعون

بضعۀفاطمۀانعلییا: فقالالسالمعلیهعلیالیالتفتثم. نساءالعالمینعلیاصطفاكوطهركواصطفاك

مناولانهاوسرها،مایسرنیواساءهامایسوونیفوادي،ثمرةوعینی،نورهیومنی،

]191صفحه[ 



واحبهم،لمنمحبانیاشهدكانیاللهم] 195[- :قالانالی-...بعديالیهافاحسنبیتی،اهلمنیلحقنی

] .196. [»واالهملمنولیوعاداهم،لمنعدووحاربهملمنحربوسالمهم،لمنسلموالغضهم،لمنمبغض

آندعايداشتند،حضورنیزالسالمعلیهمحسینوحسنوفاطمهوعلیوبودندنشستهاکرمپیامبرروزي«

مننزدمردمعزیزترینومن،خانداناینانکهدانیمیخوبتوبارالها،: بودچنینجمعآنمیاندرحضرت

رااینانبنما،اعانترایارانشانوفرما،دشمنیدشمنانشانباوبداردوسترادوستانشانومحبانپسهستند،

بهخودجانبازونگاهدار،محفوظومصونوکناربرگناهانجمیعازبدار،مبراوپاكناپاکیهاجمیعاز

...فرماتاییدشانالقدسروح

روحیمعصومین: فرمایدمیکهاستشدهنقلمختلفموارددرعلیهماهللاسالماطهاريائمهازبسیارروایات(

القدسروحراآناخبارجمیعدرکه- روحاینداشتندرانسانیهیچکهبشر،عمومروحازغیردارند

.نیستردیفهمآنانبا- نامندمی

]192صفحه[ 

کهاستقدسیروحهماناین. استوالیتصاحباکرمپیامبرآنيسایهدرکهاستروحیهمانالقدسروح

برالسالمعلیهمحسیناوالدازدیگرامامانوحسیناماموحسنامامحضرتعلیه،اهللاسالمعلیآنداشتنبا

يدارندهنیزعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتاکرم،پیامبرتاییدبهکهاستروحهماناین. دارندوالیتمردميهمه

).باشدمیولیۀاهللاهمحضرتآنروح،اینداشتنباواستآن

:دهدمیادامهچنینسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرقولازراروایتعباسابن

وبهشتی؛سويبهایماناهلپیشرووپیشقدمتو. هستیمنامترهبروامامومنجانشینمن،ازبعدعلی،یا

دراست،نورازايناقهبرسوارقیامتروزدرفاطمهدخترمکهبینممیواستمجسمنظرمدراکنونگوئی



ازهزارهفتادورويپیشازهزارهفتاداو،چپطرفازهزارهفتادراست،جانبازملکهزارهفتادحالیکه

.روندمیبهشتسويبههمراهشکهاستمؤمنزنهايپیشگاماو. کنندمیهمراهیشاوسرپشت

آنانرهبرومنامتباایمانزنانساالرفاطمهدخترموباشی،میمنامتمؤمنمردانپیشوايتوعلی،یا... 

زماندربانوانبانويآیااهللا،رسولیا: شدعرض. استجهانبانوانبانوياوبدرستیکهاست،بهشتسويبه

بانوانبانويفاطمهدخترمولیبود،عمرانبنتمریمخودشزماندرزنانيسیده: فرمودپیامبرخودش؟

.استآخرینواولینازعالمزنانسروروجهان

]193صفحه[ 

درودوسالماوبرمقربيفرشتههزارهفتادایستد،میعبادتمحرابدرکهآنگاهکهاستفاطمهاین

جمیعمیانازراتوتعالیخدايفاطمه،یا: کنندمیندا-دادندقرارمخاطبرامریمکههمانگونه-وفرستندمی

وکردعلیسويبهرواکرمرسولآنگاه. گردانیدمنزهوپاكآلودگیهايهمهازراتووکرد،انتخابعالمزنان

زهراآنچهمن؛قلبيمیوهومنچشمنوراوستاست؛منجانوتنيپارهفاطمهبدرستیکهعلی،یا: فرمود

کسینخستیناو. نمایدمیخرسندوشادهممراکند،مسروررااوآنچهواست؛ناپسندنیزمراآید،ناپسندرا

ایناکرمپیامبرسپس... کننیکیاوبهتوانیتامن،ازبعدعلییا. پیوستخواهدمنبهخاندانمازکهاست

وبدارددوسترااینانکهراکسیآندارممیدوستکهگیرم،میگواهراتومنبارالها،: نمودنددعاچنین

دراوباهممندرآید،آشتیوصلحدرازاینانبافرديهرکند؛دشمنیاینانباکهراشخصیدارممیدشمن

کسانیدشمنمنستیزم؛دراوبانیزمنباشدجنگدرتنچهاراینباکهکسهروبود؛خواهمصفاوسلم

.»بدارددوستراآنانکههستمکسانیدوستوکند،دشمنیاینانباکههستم

یقینبطورعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتمذکور،يشریفهروایتگرفتننظردرباکنیم،میتکراردیگربار

محبتیاوعدواتهماننداوبادوستییاودشمنیکهنیستمعقولهرگززیرااستکبريوالیتصاحب



شادیاومحزوننیزرارسولحضرتگرداند،میمسروریاوغمگینرافاطمهآنچهوباشدپیامبربهنسبت

.نباشدوالیتمقامصاحباوولینماید،

]194صفحه[ 

دووهمسروپدرردیفحاالتشجمیعدروعصمت،دروالیت،درعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتاگرو

وگزافوحساببیسخنکهخدارسول. کردنمیبیانرامذکورمطالباکرمپیامبرهرگزبودنمیفرزندش

وحیگویدمیآنچهاست،] 197) [یوحیوحیاالهوان-الهويعنینطقما(گفتارشتمامگوید،نمیبیهوده

.دهدمیقرارخودسخنانشاهدراخداکهمقامیدرآنهماست،الهی

گواهخویشگفتاردرراخداکهاست،فضائلومراتباینابالغبهمامورخداجانبازاکرمپیامبرگویی

واقرارنیزمردمازواست؛دادهقرارشاهدمتعددمواقفدررسالتش،ابالغونبوتانجامدرچنانکهگیرد،می

سؤال. »بلغتبلی... بلغت؟هل: «... باشدمیآنانصریحجوابخواستاروپرسدمیوخواهد،میاعتراف

خمغدیردرکههمانگونه. کرديابالغبلی: شنودمیجوابسپسودادم؟انجامراخودمرسالتآیافرمایدمی

... خواهدمیاقرارواعترافمردمازوگیردمیشاهدراخداعلیهاهللاسالمعلیامیرالمؤمنینوالیتابالغهنگام

ومسئولراخودپیوستهپیامبرمقدسوجودکهرسدمیبنظرچنین] 198... [باششاهدبارالها... اشهداللهم

بازخواستوسؤالموردهموارهکهکندمیاحساسگوئیوداند،مینیزعلیهاسالمفاطمهوالیتابالغمامور

تعالیوتباركحقحضرت

]195صفحه[ 



ضمنخویشگفتاردرمکرر،بطورحضرتآنلذانه،یاکرديابالغراعلیهاالسالمزهراوالیتآیاکهاست

: باششاهدبارالهاکهگیردمیگواهراخدابارهااو،والیتیشئونتشریحوعلیهااهللاسالمفاطمهفضائلبرشمردن

کردم؟ادابخوبیرامطلبحقرساندم؟راپیغامآیاکردم؟ابالغرازهراوالیتآیا

خطابسخنانشازقسمتیدررسولحضرتکهاستاینگرفتمذکورروایتازتوانمیکهدیگريينتیجه

:فرمایدمیچنینعلیبه

...».الیهافاحسن] ... 199[بیتیاهلمنیلحقنیمناولانها«

اوبهتوانیتاپساست،فاطمهدخترم. شدخواهدملحقمنبهمنخاندانازکهکسیاولینعلی،یایعنی«

علیهااهللاسالمامیرالمؤمنینقصدبینیممیلذاکن،نگهداريرارسالتيودیعهاینو»بنمانیکی

]196صفحه[ 

زهرايخاطرآسایشورضایتتحصیلنتیجهدرواکرمپیامبرخواهشبرآوردنحاالتشتمامدروهمیشه

نظراینازبیشتربلکهاست،خدارسولگرامیدختراوواالمقامهمسرکهجهتاینازتنهانهالبتهاست؛اطهر

متقابالوداندمیمتعهدومسئولوموظفاوبهنسبتراخودعلیواستولیۀاهللاعلیهااهللاسالمفاطمهکه

اعلیحدبهرامسئولیتووظیفهاحساسهمینعینااستاهللاولیکهامیرالمؤمنینبهنسبتنیززهراحضرت

وسعیکمالدیگريآنشخصیتمراعاتونگهداريوحفظدریکهرمقدس،وجوددواینوباشدمیدارا

کهشودمیروشنگیرد،قرارمطالعهوبررسیمورددقتبهمطلبایناگرلیکن. اندبردهکاربهراکوشش

بسیارونظیربیعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنینصیانتوحفظدرعلیهااهللاسالمزهرامجاهدتودفاعحاالت

زهرابهمؤکداراامیرالمؤمنینوالیتحریمازدفاعونگاهدارياکرمپیامبراگرتحقیقاواست؛بودهالعادهفوق

علیهاالسالمفاطمهروشازبرتروبهتررفتاريهرگز،- استفرمودهسفارشکه- کردمیسفارشعلیهاالسالم

.نبودپذیرامکان



. بودنظیربیامیرالمؤمنیناالعظماهللاولیشئوننگهداريومراقبتدراوایثاروفداکاريوگذشتگی،خوداز

حفظمصروفاووااليهمتهموارهوبودکردهفراموشکامالراخودوجودراهایندرعلیهااهللاسالمزهرا

منیعمقامبرابردرخوداسالمیتعهدانجامحسنومراقبتکمالفکردرپیوستهوالسالم،علیهعلیحرمت

مقامشعالیهمسروالیتشئونبهنسبتفاطمهکاملمعرفتوبصیرتونظیربیتوجههمینوبود؛والیت

.باشدمیحضرتآنخودولیۀاللهیعالیيمرتبهنشانگر

]197صفحه[ 

علیبهنسبتفاطمهرکنیتمقام

طالبابیبنعلیبهنسبتبودنرکنمقامدراکرمبارسولاستعلیهااهللاسالمفاطمهبودنمشتركهفتمموضوع

.علیهاهللاسالم

:فرمودعلیبهاکرمپیامبرکندکهمیروایتچنینعبداهللابنجابر

ماتفلما. علیکخلیفتیاهللاورکناك،ینهدانقبلمنالدنیامنبریحانتیاوصیکالریحانتین،اباعلیکسالم«

هذا: قالفاطمۀماتتفلما. اهللارسولقالالذینالرکنیناحدهذا): علی(قالسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبی

الثانیالرکن

]198صفحه[ 



] .200. [»اهللارسولقالالذي

رکندوهرآنکهازقبلکنممیسفارشتوبهرادوآنمحافظتعلییامن،يریحانهدوپدرايتو،برسالم«

.توستينگهدارندهاوکهسپارممیخدابهراتوبرود،بینازتو

):دهدمیادامهچنینراروایتعبداهللابنجابر(

اینکوفرمود،میخدارسولکهمنرکندوازیکیبوداین: فرمودامیرالمؤمنیناکرم،پیامبررحلتازپس

دومیرکنهمانبوداین: فرمودعلیفروبست،جهانازچشمعلیهااهللاسالمفاطمهکههنگامیوگردید؛منهدم

.»دادمدستازامروزاکرم،پیامبرقولبهکه

:اندکردهنقلشرحاینبهعلماازايعدهراحدیثاین

تاریخدرعساکرابنحافظاالولیاء،حلیۀدرابونعیمحافظ

]199صفحه[ 

درشافعیکنجیحافظ،)حنابلهامام(حنبلبناحمدامامذخائر،وریاضدرطبريالدینمحبحافظشام،

.محققینودانشمندانازدیگرجمعیوکبیرجامعدرسیوطیحافظتذکره،درجوزيبنسبطابوالمظفرکفایه،

وچیست؟»رکنیت«اینازمرادآیاکهکنیمبررسیدقیقاراالسالمعلیهعلیبهبودنرکناستالزماینجادر

درکهاستایناستمسلمآنچه. باشدمیچگونهاستبزرگیوواالبسیارمقامکهمعنوييرتبهاینحقیقت

صدیقهحضرتشاندرترتیببهمانوبهمانگونهعیناشودتصوراکرمپیامبرشاندرکهمعناییهرمقام،این

اکرم،پیامبرهمانندومثلرکنیتمقامدرعلیهاالسالمزهراحضرتدیگر،عبارتبهواست،واردعلیهااهللاسالم

.باشدمیخدارسولبابرابروشریکوهمتامنقبتایندرو



وخانهکدبانويوخانوادهاموريکنندهادارهعلیهاالسالمفاطمهکهنیستاینبودن،علیرکنازمقصدیقینا

حتمیوظایفازاینهاکهزیرااوست،خاندانواوبخشآسایشوزندگانیچرخيگردانندهوعلی،يکاشانه

علیقوامونالرجال(يآیهوجودباکهآنجاستاطهرزهرايعظمترمزواستاینمهم. استمسلمانزنهر

موردیکدراکرمپیامبرنماید،میتعیینیکدیگربهنسبترازنانومردانکلیموضعکه] 201) [النساء

مفاد،ومعنیهربهخدارسول. راخودشکهبهمانگونهخواند،میعلیرکنراصدیقهحضرتاستثنائی،

]200صفحه[ 

ونسق،همانبهترتیب،همانبهنیزعلیهااهللاسالمفاطمهشود،میمحسوبعلیرکنکهکیفیتیونحوهربهو

.استمنقبتایندردیگرهمتايومساويرکنوضع،همانبه

استوالیتشئونازوگیرد،میسرچشمهوالیتشامخمقامازعلیبهبودنرکناینکهگفتتوانمیاینجادر

فاطمهاینکهمگرنیستپذیرامکانموضوعاینوباشد،میدیگرنفردورکنمقدس،وجودسهآنازیکهرکه

خدارسولکهچنانیعنیباشد،بودهعلیواکرمپیامبربابرابروهمانندوهمتاوالیتمقامدرنیزعلیهااهللاسالم

زهراحضرتاست،دادهقرارنبوتاجرراآنخداکهاستمودتیاصلواسالم،اساسوالیت،رکن

:فرمایدمیاکرمپیامبرکهاستمناسبتهمینبهواستاوهمتايوبرابر،شریک،شئونایندرنیزعلیهاالسالم

] .202. [»کفولفاطمۀکانماطالب،ابیبنعلیاهللایخلقلملو«

.»نداشتعالمدرنظیريوشبیهفاطمهآفریدنمیراطالبابیابنعلیخدااگر«

:فرمایدمیعلیبهخطابحضرتآندیگريروایتدر

وجهعلیکفولفاطمهکانلماعلییالوالك«



]201صفحه[ 

] .203. [»االرض

.»نبودنظیريوهمانندزمینرويبررافاطمهنبودي،تواگرعلییا«

زهراحضرتشاندردیگراحادیثوروایاتایندرکهکفوازسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرمقصود

خلقتدرهمتایییاوغنا،وفقردرهمانندمال،درکفوحضرت،آنمنظورآیاچیست؟است،بردهبکار

فاطمهبلی،. استفضائلوصفاتووالیتمقامدرهمانندوکفومقصودبلکهنه؛یقینبطوراست؟ظاهري

خدارسولچنانکه. استچنیناکرمپیامبرخودکههمانگونهاست،علیهمتايوالیتشئوندرعلیهاالسالم

ومعنیهمانبهواست،انسانشرفوحقیقترکنوبیان،ومنطقرکنتوحید،رکناسالم،رکنایمان،رکن

.بنیادندوپایهواصلواساسورکننیزاطهاريائمهوزهراحضرتمفهوم،

:کنیممیخطابچنینبودنرکنبعنوانراالسالمعلیهعلی] 204[مبعث،زیارتدر

]202صفحه[ 

] .205...». [االصفیاءعمادواالولیاءرکنو... االوفیامینکوعبدكعلیصلو... «

حضرتپیامبربفرمایشگاهشتکیهورکنباشد،میاصفیاواولیاجمیعگاهتکیهوستونوپایهورکنکه

.استعلیهااهللاسالمصدیقه

و] 206[است،شدهنامیده»االولیاءرکنواالوصیاءسید«امیرالمومنینحضرتنیزمطلقهزیاراتازیکیدر

:داریممیعرضهچنینالحسیناباعبداهللاحضرتوارثزیارتدر



] .207[؛»المومنینارکانوالدیندعائممنانکاشهد«

]203صفحه[ 

] :209[السالمعلیهحسیناربعینزیارتدرهمچنینو] 208[قربانوفطرعیدزیارتدرو

؛»المؤمنینمعقلوالمسلمین،ارکانوالدیندعائممنانکاشهد«

:کبیرهيجامعهزیارتدرو

] .210. [»االیمانابوابوالبالد،ارکانوالعباد،ساسۀو... «

]204صفحه[ 

براياسترکنآنانازیکهروهستند،اسالموایمانوتوحیدارکانهمگیالسالمعلیهممعصومچهاردهآري

استرکن- اکرمرسولهمتايوهمانندونظیر- مقامایندرعلیهااهللاسالمصدیقهحضرت. معصومینسایر

.علیهاهللاسالمامیرالمؤمنینبراي

:اندفرمودهواضحیوروشنبیانزمینهایندرالسالمعلیهصادقحضرت

] .211. [»دونهفمنآدماالرض،وجهعلیکفولفاطمۀیکنلمامیرالمؤمنین،خلقجلوعزاهللانلوال«

همتائیونظیرزمینرويبررافاطمه- آخرینواولیناز- آفرید،نمیراامیرالمؤمنینجلوعزخداياگر«

.»نداشتوجود



.ایمانندوتوحیدارکانازدوهروطهارتوعصمتمقامدارايدوهروالیت،صاحبدوهرفاطمهوعلی

:فرمایدمیدیگريعبارتبهششمامام

] .212. [»دونهفمنآدماالرض،وجهعلیالقیامهیومالیکفولهاکانلماتزوجها،امیرالمؤمنیناناللو«

]205صفحه[ 

عاجزآندركازانسانفهمکهاستمطلبیدیگر،بشربابشري»بودنهمتاوکفو«یاو»بودنرکن«تشخیص

وداندمیاستآگاهخویشمخلوقاتضمائرازکه) خلقمایعلمواهللا(تعالیخدايتنهاواست،ناتوانو

.کدامستعالمدرموجوديهرهمتايوکیست،همانندونظیروکفوکسیچهکندمعینتواندمی

برايخودتعالیخداياست،الهیانتخابیکالسالم،علیهعلیهمسريبرايعلیهاالسالمفاطمهاختیارلذا

وخواند،میخطبهخودآسمانیعقدایندروگزیندبرمیاوستهمتايوکفوکهرازوجیعلیهاالسالمزهرا

اینچنینبایدوهستند؛فرشتگانوجبرئیلسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرمقدس،ازدواجاینشهود

نداردهمتاکهزهرائیکیست،علیهاالسالمزهراهمانندوکفوداندمیکسیچهیکتاخالقخدايجززیراباشد،

مقامشناختدربشرناتوانیونادانیوجهلهمیننتیجهدرونیست،اونظیروشبیهعلیجزبشريهیچو

استعلیهاالسالمزهراشامخ

]206صفحه[ 

وآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبروشوند،میعلیهاسالمفاطمهباازدواجخواستارنیزعمروابوبکربینیممیکه

یعلماهللا(ندارماختیاريگونههیچموردایندرمنوخداستآنازفاطمه: فرمایدمیچنینآنانجوابدرسلم



اگرچهدخترمومنوکیست،اويشایستهزوجوهمسروکفوداندمیزهراستخالقکهخداتنهاو،)خلقما

امريعلیهاالسالمفاطمههمسرتعیینوانتخابوداردوالیتاوومنبرتعالیخدايولیوالیتیم،مقامصاحب

.خدائیاست

]207صفحه[ 

حاالتيهمهدرمسجدالنبیدرفاطمهتوقفوورودبودنمجاز

مجازدرعلیهماهللاسالمفرزندانشوهمسروپدرباعلیهاستاهللاسالمصدیقهحضرتاشتراكهشتمموضوع

.حاالتشانجمیعدرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرمسجددرتوقفوورودبهآناناستثنائیبودن

هرکهمعنیاینبهدارد،خاصامتیازيمساجدتمامبهنسبتسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرمسجد

هرگزولیکند،عبورآنجاازتوقفبدونوشودواردمسجديهربهتواندمیحائضونفساءوجنبشخص

وفاطمهوعلیحکم،اینونمایدعبورمسجدالنبیازنفاسوحیضوجنابتحالدرنیستمجازکسی

تنهانهوکنند؛عبورالرسولمسجدازباشندکهحالتیهردرتوانندمیآنان. هستندمستثنیالسالمعلیهمحسنین

حتیوکنند،توقفآنجادرجنابتحالدریاونمایندازدواجآندرتواندمیبلکهکنند،عبورآنجاازتوانندمی

حضرت

]208صفحه[ 



بسیارمطلبامتیازاینوآورد؛بدنیامطهرومقدسمکانآندررافرزندانشکهاستمجازعلیهاالسالمزهرا

وپردازیممیعامهعلمايازروایتچندذکربهابتداما. (استبررسیودقتشایانواستايالعادهفوقومهم

):گفتخواهیمسخنعلیهاالسالمزهرامنقبتاینپیرامونآنهانقلازپس

:نمایدمیذکرصورتبدینويقولازراآنسیوطیکهاستکردهنقلروایتیعباسابنازنسائیحافظ-1

سالتانیوذریتهولهارونمسجدهیطهرانربهسالموسیان: لعلیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولقال«

] .213...». [بعدكمنلذریتکولکیطهراناهللا

]209صفحه[ 

هارونبرايرامسجدشکهکرددرخواستخویشپروردگارازموسی: فرمودامیرالمؤمنینبهرسولحضرت«

...».شدمخواستارخداازفرزندانتوتوبرايرامطلبایننیزمنوگرداندمطهروپاكاويذریهو

:فرمودحضرتآنکهاستشدهنقلامیرالمؤمنینازمضمونهمینبهدیگريروایت-2

]210صفحه[ 

سالتانیوبهارونمسجدهیطهرانربهسالموسیان: فقالبیديسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولاخذ«

] .214...». [بذریتکوبکمسجديیطهرانربی

.اندکردهنقلالحلبیهالسیرهدر] 215[حلبیوسیوطیحافظهیثمی،حافظبزار،حافظراروایتاین

:فرمودحضرتآنکهکندمیروایتچنیناکرمپیامبرازکبريسنندر] 216[بیهقیحافظ-3



وعلی: بیتهاهلواهللالرسولاالالرجال،منجنبکلوالنساءمنحائضکلعلیحراممسجدياناال«

]211صفحه[ 

] .217. [»والحسینوالحسنفاطمۀ

ومنبرايمگراستحرامجنبمردانوحائضزنانبرايمنمسجدبهورودبدرستیکهباشید،آگاه«

.»حسینوحسنفاطمه،علی،امخانواده

.اندکردهنیزنقلعلماازدیگرجمعیراروایتاینو

:فرموداکرمپیامبرکهکندمینقلعایشهازحدیثیکبیرشتاریخدربخاري-4

] .218[. »محمدآلولمحمدااللجنبالولحائضالمسجداحلال«

.»محمدآلومحمدبهمگرنیستحاللجنبمردانوحائضزنانبهمسجداینبهورود«

:فرمودرسولحضرتکهنویسدمیبیهقیحافظاستقبلیاحادیثازجامعترکهدیگريروایتدر-5

لکمبینتقداالوالحسین،والحسنفاطمهوعلیواهللالرسولااللحائضالولجنبالمسجدهذایحلالاال«

] .219. [»التضلوااناالسماء

اشخاصبرايمسجداینبهورودکهباشیدآگاهمردماي«

]212صفحه[ 



یکاکنونمنکهباشیدآگاهحسین؛وحسنوفاطمهوعلیوخدارسولبهمگرنیستحاللحائضوجنب

.»نشویدگمراهیواشتباهدچارتاکردم،ذکرراآناناسامییک

افرادنمودنمشخصواسامیتعیینباسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرکهاستاینمهمينکتهاینجادر

ازمقصودمورد،ایندرکهشودروشنکامالهمگانبرايخواهندمیوضوح،بطورتنپنجنامگفتنومنظور،

علمايازجمعیچنانکه- نگویندمغرضانهايعدهتطهیريآیهنزولشانهمانندتاهستندکسانیچهمحمدآل

اشخانهدرکهاوستيخانوادهمردي،هرازآلمقصودیاوپیامبرند،زنانمحمدآلازمراد- اندگفتهسنتاهل

وبتراشندخودازمنقبتیکافراديبرايبخواهندنادرستاستداللومنطقاینباوکنند؛میزندگیهمبا

.انگارندنادیدهرامحمدآلمسلمفضائل

؛»التضلوااناالسماءلکمبینتقد«

موردایندروهستندفضلیتاینمشمولبردمناممنکهاشخاصاینفقطکنید،توجهخوبمردمايیعنی

] .220. [اندعقیدههمورايهم) سنیوشیعه(فریقین

]213صفحه[ 

استثناءالسالمعلیهمتنپنجفقطالنبیمسجدحکمدرکنندمیتصدیقاینکهضمنعامهازعلمايدستهیک

آنازعبورياجازهحالتیهردرلذاشد،میبازپیامبرمسجدبهاشخانهدرعلیچون: گویندمیولیاند،شده

نههمآنداند،میجایزرامسجدازعبور،»اجتیازحق«اوالکهاستاینمسئلهجواب. استداشتهرامسجد

.راآنجادرشدنجنبیاوشدنساکننهومسجدالنبی،براي

مذکوراستداللاگروشدمیبازالنبیمسجدبهعلیيخانههمانندپیامبراصحابازايعدهيخانهدرثانیا

اکرمپیامبربینیم،میدرصورتیکهشد؛میدادهمسجداز) عبور(اجتیازحقهمآنهابهبایستیبودمیدرست

ها،خانهبهافراديهمهخروجوورودوگرددمسدودبایدشودمیبازمسجدبهکهدرهاییتمامفرموددستور



الهیفرماناینابالغازپس. السالمعلیهمعلیاوالدوعلیمگرپذیرد،انجاممسجديمحوطهازخارجباید

حتی. باشندداشتهمسجدسويبهراهیکردندمیتقاضاوآمدندخدارسولبخدمتايعدهوشدبرپاغوغایی

اجازهکنممیخواهشولیببندم،راامخانهدرحاضرممن: کردعرضحضرتآنبهپیامبرعمويعباسجناب

سويبههاخانهدربودنبازیابستهاختیار: فرموداکرمرسولولیباشم؛داشتهمسجدسويبهايدریچهبدهید

یکحتیکهدهمنمیاجازههرگزوهستمحکماینابالغمامورخداجانبازمنونیست؛مندستبهمسجد،

بهاستمخصوصفضیلتاینوباشدبازمسجدجانببهدریچه

]214صفحه[ 

] .221. [اويخانوادهوعلی

وعلیاینکهعلت: کنندمینظراظهارچنینهستندخصوصیتاینبهقائلکهسنتاهلدانشمندانازجمعی

اند،شدهاستثناءمردمسایرازوکنندیاسکونتوتوقفعبور،حالتیهردرالنبیمسجدازمجازنداويخانواده

حائضنهوشوندمیجنبنهمطهرند،وپاكآنانزیرانیست؛موجودآناندرحکماجرايشرایطکهاستاین

کهاحادیثیازرامطلباینواند،نامیدهمطهرهيطاهرهراعلیهااهللاسالمفاطمهکهاستجهتاینازونفساءو

):استزیرروایاتاحادیث،اینيجملهاز. (اندکردهاستنباطشدهوارداکرمپیامبراز

اهللارسولمشیۀمشیتهاکانتفاطمهاقبلتاذا: «کندمیروایتچنینعایشهازاخبارالدولدر] 222[قرمانی-1

العصربعدالحسنوضعتلقدوالجنۀ،تفاحۀمنخلقتالنهاقط،تحیضالکانتوسلم،وآلهوعلیهاهللاصلی

.»الزهراءسمیتلذلکوالمغرب،صلتوفاغتسلتنفاسهامنوطهرت

زنانمثلهیچگاهاوبود،خدارسولمشیهمانندفاطمهرفتنراه«



]215صفحه[ 

...».استبودهزهراخلقتيمایهکهبهشتیاستسیبیازپاکیزگیاینونداشت،ماهانهناپاکیدیگر

مطهرينطفهآنازوفرمود،هدیهمحمدحضرتبهمعراجشبدرتعالیخدايکهاستبهشتیسیبهماناین

: فرمودمیوبوئید،میوبوسیدمیرازهرايچهرهودستوسینههموارهاکرمپیامبر] 223. [گردیدمنعقدفاطمه

بهتوازبهشتیسیبعطروکنم،میاستشمامرابهشتبويتوازشوم،میبهشتمشتاقمنهرگاهفاطمهیا

]216صفحه[ 

] .224. [رسدمیمشامم

فاطمهبودنمطهرکهنمایدمیاجتهادواستنباطچنیناستشنیدهراحضرتفرمایشاتاینخودکهعایشه

حقازواوست،خلقتيمایهخمیرکهاستبهشتیسیبآنسبببهزنانه،يماهانهناپاکیهايازعلیهاالسالم

!استبودهصحیحدراینجامخدرهآناجتهادکهگذشتتواننمی

:دهدمیادامهچنینراسخنشعایشه

هماندریافت،تولدفاطمهازعلیبنحسنکههنگامی... «

]217صفحه[ 



زهرارااوکهاستجهتبدینوآورد،بجارامغربشنمازوکردغسلشدپاكنفاساززهراساعت

.»اندنامیده

اودارد،بازعبادتازراعلیهاالسالمفاطمهنفاسوحیضناپاکیدیگر،زنانهمانندکهنیستمعقولهرگزبلی،

نبایدزهراوجودازساعتیکحتیالهی،درگاهوبوده،حضورحالدرهمیشهبایدوخداست،يمحبوبه

.باشدخالی

:فرمایدمیسلمۀام-2

اهللاصلیفقالنفاس،الوحیضفیدمالهاارلمانیاهللارسولیافقلتدما،ارلهافلمبالحسنفاطمۀولدت«

] .225. [»والدةوالطمثفیدملهایريالمطهرهطاهرةابنتیانعلمتاما: سلموآلهوعلیه

ونکردم،مشاهدهاودرنفاسوحیضآثارگونههیچگردید،متولد) علیهااهللاسالم(فاطمهازحسناینکهازبعد«

واست،پاکیزهوپاكفاطمهدخترمکهدانینمیمگر: فرمودحضرتآننمودم،سوالاکرمپیامبرازراموضوع

.»استدوراوازنفاسوحیضناپاکی

.استکردهروایتالعقبیذخائردرطبريالدینمحبحافظرافوقحدیث

.کندمینقلچنین] 226[مادرشازمالکبنانس-3

]218صفحه[ 

] .227. [»نفاسالوحیضفیدمافاطمهراتما«

.»ننمودمشاهدهرازنانهمعمولنفاسوحیضناپاکیهرگزعلیهاالسالمفاطمه«

:فرمایدمیعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنین-4



آلهوعلیهاهللاصلیفقال. بتولفاطمهوبتولمریمانتقولاهللارسولیاسمعناكفاناالبتول؟ما: اهللارسولسئل«

] .228. [»االنبیاءبناتفیمکروهالحیضانوتحض،لمايقط،حمرهترلمالتیالبتول،: سلمو

اند؟بودهبتولفاطمهومریمفرمودیدکهایمشنیدهشماازماچیست؟بتولمعنايشدسؤالاکرمپیامبراز«

مشاهدهاودرزنانهمعمولنفاسوحیضآثارهرگزکهگویندمیرازنیآنبتول: فرمودجوابدرخدارسول

.»باشدمیمکروهپیامبراندختردرشدنحیضحالتهمانانشود؛

بتولنامبهعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتيتسمیهوجهدرودهد،میراانقطاعمعنیعربزباندربتللغت

:جملهازاند،کردهنقلگوناگونیمطالبیامختلفاحادیثعامهعلماي

:گویدمی] 229[اثیرابن- )1(

]219صفحه[ 

] .230. [»حسباودیناوفضالزمانهانساءالنقطاعهابالبتولفاطمهسمیت«

ازدینیعوالمونسبوحسبوشرفوفضلدراومقاماند،گفتهبتولدیگرزنانازانقطاعسبببهرافاطمه«

.»استمتمایزوجداعالمبانوانيجمله

:کندمیذکرچنینرابتولبهعلیهاالسالمفاطمهيتسمیهوجهاثیرابن- )2(

] .231. [»اهللايالدنیاعنالنقطاعها«

]220صفحه[ 



.»استدلبستهخدابهوگسستهدنیاازدلچوناستشدهنامیدهبتولفاطمه،«

:فرمودندمنبهپیامبرگویدمیعایشه- )3(

] .232. [»یعتلونکماالتعتلاالدمیینکنساءلیستفاطمهانحمیراء،یا... «

.»شودنمیظاهراودرنفاسوحیضآثارهرگزونیستزنانسایرهمانندفاطمهبدرستیکهعایشه،اي... «

:نویسدمیالغریبینکتابدر] 233[هرويابوعبید- )4(

]221صفحه[ 

.»النظیرعنبتلتالنهابتوالفاطمۀسمیت«

.»همتاستبیومانند،ومثلبیاست،النظیرمنقطعکهگویندمیبتولجهتاینازرافاطمه«

:فرمایدمیعلیهاهللاسالمباقرحضرت-5

حمرةیوماقطراتماورفث،کلمنطهارتهاودنسکلمنلطهارتهاالطاهرةمحمدبنتفاطمهسمیتانما«

] .234. [»نفاساوال

پاكآلودگیهاوناپاکیهاجمیعازرااوخداکهاستشدهموسومطاهرهبهاکرمپیامبردخترفاطمهجهتاینبه«

.»استنشدهدیدهاودرنفاسوحیضآثارروزیکحتیواستگردانیدهمنزهو

علتعلیهاالسالمفاطمهبودنمنزهوپاكهمینکهاندگرفتهنتیجهچنینفوقمطالبازدانشمندانازجمعی

.النبیمسجددر) کردنسکونتوخوابیدنبرخاستن،ونشستندر(حاالتهمهدراوستبودنمجاز

خودشالقرآناحکامکتابدراستسومقرندرحنفیعلمايبزرگانازیکیکهمعروفیبسیارفقیهجصاص

وفاطمهطالب،ابیابنعلیاکرم،پیامبربودنمجاز: استچنینآنحاصلومضمونکهگویدمیمطالبی



تطهیريآیهسبببهالنبیمسجددرداشتنسکونتوخوابیدننشستن،ورود،بهحاالتشانجمیعدرحسنین

کهاست

]222صفحه[ 

بهحال،هردروهمیشهمساجد،تمامبلکهالنبیمسجدآغوشتنهانهنتیجهدرواست،شدهنازلآنانشاندر

] .235. [استبازمقدسموجوداتآنروي

خدايوآنهاست؛هايخانههمانندمساجداندپاکیزهومنزهناپاکیهاوآلودگیهاجمیعازکهالسالمعلیهمتنپنج

راموضوعاینکهاستدادهدستورپیامبرشبهواستکردهاستثناءمسجداحکامدررامقدسشانوجودتعالی

موردایندرتواندنمیايبهانههیچبهکسیهرگزونماید؛اعالمراآنانیکیکاسامیوبرساندامتشاطالعبه

.گرددملحقآنانجمعبه

]223صفحه[ 

فاطمهبودنمحدثه

بودنمحدثدرمعصومش،فرزندیازدهوامیرالمؤمنینباعلیهاستاهللاسالمصدیقهحضرتاشتراكنهممنتقب

).فرشتگانحدیثشنیدنیعنی(

.امامتورسالت،نبوت،: استقسمسهالهیمنصبهاي



) نبیالورسولمنقبلکمنارسلناماو(يآیهعباسبنعبداهللاکهاندکردهنقلخودکتبدرعامهعلماي

الورسولمنقبلکمنارسلناماو: «استکردهمیقرائتبدینگونهرا] 236[

]224صفحه[ 

] .237. [»محدثالونبی

یقینااکرمپیامبرازبعدکهمعتقدندوباشندمیاسالمدرمحدثوجودبهقائلهمگیسنیوشیعهدانشمندان

گفتارتمامکهانسانیباشد؛داشتهوجودباید) فرشتگانحدیثبهفرادهندهگوشوگیرندهالهام(محدثبشري

.استخدائیتصویبوتصدیقموردوالهیفرامینمطابقکردارشو

آنچهمحدثشخصوخداستجانبازفیضيواسطهکهاستايفرشتهآنفردي،چنینرازهموصحبتهم

.کندمیعملآنهابهپذیريفرمانکمالباگیردمیدستور

] .238. [باشندمیمحدثهمگیاطهاريائمهکهاستاینشیعیانمااعتقاد

بشرياکرمپیامبرازبعدکهاینبرقائلندنیزسنیدانشمندان

]225صفحه[ 

راباطلوحقراههايتعالیخدايجانبازوگویند،حدیثاوبهفرشتگانتاباشدداشتهوجودبایدمحدث

پیامبرخوداستفرشتگانصحبتهم-خدارسولازبعد-کهراکسیگویند،میعامهعلماي. دهندنشاناوبه

] .239! [استعمرشخص،آنواستفرمودهمعیناکرم



] .240. [استعلیهاهللاسالمعلیمقدسوجودپیامبرازبعدمحدثشخصآنکهمعتقدیمشیعیانمالیکن

:کنیممیذکر-استشدهاشارهمحدثيکلمهبهآنهادرکه-سنتاهلکتبازروایتچنداینجادر

:گویدمیخطاببنعمرمناقبدرصحیحشدربخاري

یکونواانغیرمنیکلمونرجالاسرائیلبنیمنقبلکمکانفیمنکانلقد: سلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیقال«

] .242. [»فعمراحدمنهمامتیمن] 241[یکنفانانبیاء

]226صفحه[ 

ازوباشند،انبیاازاینکهبدوناند،بودهمحدثاسرائیلبنیازمردانیاسالمازقبلدوراندر: فرموداکرمپیامبر

.»باشدمیمحدثعمرمنامت

:کندمیروایتخدارسولازمفهوم،همینباتقریباعمرفضائلدرصحیحشدر] 243[مسلم

] .244. [»منهمالخطاببنعمرفاناحدمنهمامتیفییکنفانمحدثون،قبلکماالممفیکانقد«

ورايهممطلبایندر) سنیوشیعه(فریقینزیرامذهبی،نهاستاسالمیيمسئلهیکبودنمحدثموضوع

وهستند،سخنهم

]227صفحه[ 

شدهتصریحکامالنیزسنیعلماطرفازمحدثشخصوجودبهدیگراحادیثوشد،ذکرکهروایاتیطبق

نامسنی،راویانروایات،اینتمامپایاندرکهاستاینباشد،میدقتوتوجهشایانبسیارآنچهولیاست،



وسهلبسیارکارعلی،یااستبودهمحدثعمرآیااینکهتشخیص. اندنمودهاضافهوملحقراخطاببنعمر

.باشدمیمسئلهاینروشنگراستضبطتاریخدرکهآنانازیکهرگفتارينمونهزیرااست،آسانی

:گویدمیخدارسولبهپیامبراحتضاربستردرکهکسی

] .245[»لیهجرالرجلان«

]228صفحه[ 

گفتارش،»گویدمیهذیان) استپیامبرمقصود(مرداینیعنی«

]229صفحه[ 

.شیطانیااستفرشتهاواستادآیاکهدهدمینشانبخوبی

وچیست،محدثونبیورسولمیانفرقکهکندمیعنوانچنینرامسئلهکافیکتابدرعلیهرحمۀاهللاکلینی

باقرامامحضرت. نمایدمیذکراستالهیمنصبسهاینيکنندهمشخصوروشنگرکهراروایاتیسپس

و] 246) [النبیورسولمنقبلکمنارسلناماو: «فرمایدمیچنینآیهاینذیلدرعلیهاهللاسالم

]230صفحه[ 



راملکاووگوید،میسخناوباالهیوحینزوليواسطهيفرشتهکهاستکسیرسول] 247. [»محدثال

گفتگوهنگامکهاستکسیمحدث. استعالیبسیاررتبهاینو. کندمیگفتگوفرشتهباوشناسدمیوبیندمی

شدهنقلعلیهمااهللاسالمصادقحضرتوباقرحضرتازبسیارروایاتموردایندروبیند،نمیراآنهافرشتگان

:شودمیذکرنمونهبرايحدیثچندکهاست

] .248[،»محدثونمحمداوصیاءان«

]231صفحه[ 

.»اندبودهمحدثهمگیمحمداوصیاءبدرستیکه«

] .249[،»محدثونمفهمون،صادقون،علماءاالئمه«

.»باشندمیمحدثوخداداد،بسیارفهمدارايراستگو،دانشمند،همگیائمه«

] .250[،»شیئایريالوالصوتیسمعالمحدث«

]232صفحه[ 

.»بیندنمیراچیزيولیشنود،میرافرشتهصدايکهاستکسیآنمحدث«

] .251[،»محدثاالسالمعلیهعلیکان«



]233صفحه[ 

.»استبودهمحدثالسالمعلیهعلی«

:فرمودحضرتآنچیست؟محدثازمقصودشود،میسؤالصادقحضرتاز

] .252. [»کیتکیتقلبهفیفینکتملکیاتیه«

راملکاینکهبدون(داردمیعرضهاوقلببرراوحینکاتوشودمینازلاوبرفرشتهکهاستکسیمحدث«

)».کندمشاهده

مقصودواستشدهواردالسالماطهارعلیهمائمهازکهاستقطعیومسلماحادیثجملهازشدذکرکهروایاتی

علیهااهللاسالمصدیقهحضرتمنقبت،ایندرمنصب،ایندرشودروشنکهاستمطلبایناثباتآنها،نقلازما

.اندبودهمحدثگانهدوازدهامامانکهچنانبوده،محدثهنیزاوواستشریکاومعصومیناوالدوعلیبا

:فرمایدمیصادقحضرت

المالئکۀالنمحدثۀ،فاطمۀسمیتانمانبیۀ،تکنلمومحدثهکانتآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبنتفاطمه«

اصطفاكوطهركواصطفاكاهللان(فاطمۀیا: - عمرانبنتمریمتناديکما- فتنادیهاالسماءمنتهبطکانت

فتحدثهم] 253) [الراکعینمعوارکعیواسجديلربکاقنتی(فاطمهیا،)نساءالعالمینعلی

]234صفحه[ 



کانتمریمانال،: فقالواعمران؟بنتمریمنساءالعالمینعلیالمفضلهالیست: لیلهذاتلهمفقالتیحدثونها،و

. »االخرینونساءاالولینسیدهوعالمهاوعالمکنساءسیدهجعلکجلوعزاهللانوعالمهانساءسیده

]254. [

برآسمانازفرشتگانکهاندنامیدهمحدثهجهتاینازرافاطمه. پیامبرنهبودمحدثهخدارسولدخترفاطمه«

فاطمهیا: گفتندمیسخنچنیناین-داشتندگفتگوعمرانبنتمریمباکههمانگونه-اوباوشدندمینازلاو

.برگزیدتراعالمزنانتمامازوگردانیدمنزهوپاكتراتعالیخدايبدرستیکه

صحبتهمفرشتگانبهعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتشبی): دهندمیادامهچنینسخنبهصادقحضرت(

مریمزیرانه،: دادندجوابنیست؟عمرانبنتمریماستبرترعالمزنانجمیعازکهزنآنآیا: فرمودخویش

دیگرزنانبیندرهمومریم،زماندرهم- راتوتعالیخدايولیبود،خودشزماندرعالمزنانيسیدهفقط

.»استدادهقرارجهانبانوانبانوي-زمانهاتمامدرآخرین،واولیناز

]235صفحه[ 

جبرئیل: اینکهبهاستشدهتصریحاحادیثازبرخیدر. اندکردهنقلدانشمندانازايعدهراروایتاین

کهاستاینازحاکیصریحاموضوعایندرواردهروایات. استبودهعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتصحبتهم

وصحبتهمرافرشتگانعلیهاالسالم،زهراحضرتخاطرتسلیبرايمتعالخداوندازاکرمپیامبررحلتازبعد

:فرمایدمیصادقحضرتموردایندروگردانید،اومانوس

جبرئیلکانوابیها،علیشدیدحزندخلهاکانقدویوماسبعینوخمسۀاهللارسولبعدمکثتفاطمهان... «

ذریتها،فیبعدهایکونبمایخبرهاومکانهوابیهاعنیخبرهاونفسها،یطیبوابیها،علیعزاهافیحسنیاتیها

] .255. [»فاطمۀمصحففهذاذلکیکتبعلیکانو



بود،کردهلبریزرااوقلبپدرداغجانسوزغمونماند،زندهروز75ازبیشاکرمپیامبررحلتازبعدفاطمه«

بخشتسلیوگفت،میبادسالمتپدرعزايدررااووآمدمیحضورشبهپیدرپیجبرئیلجهتاینبه

رحلتازبعدکهحوادثیازگاهوگفت،میسخنبزرگوارشپدرمنزلتومقامازگاهوبود؛زهراغمینخاطر

بهراهمهکردمیامالءجبرئیلآنچهنیزعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنینوداد؛میخبرگردیدمیوارداشذریهبراو

درتحریريرشته

]236صفحه[ 

.»گردیدموسومفاطمهمصحفبهکهاستسخناناینيمجموعهوآورد،می

:استشدهنقلشرحاینبهعلیهاهللاسالمصادقحضرتازکافی،کتابدردیگريروایت

فارسلجل،وعزاهللاالیعلمهالماالحزنمنوفاتهمنفاطمۀعلیدخلنبیهقبضلماتعالیوتباركاهللان«

الصوت،سمعتوبذلکاحسستاذا: لهافقالامیرالمؤمنینبذلکفاخبرتیحدثها؛وغمهامنهایسلیملکاالیها

الحاللمنلیسانهاما: قالثم: قالمصحفا،ذلکمناثبتحتیسمعتماکلیکتبفجعلفاعلمتهلی،قولی

] .256. [»یکونماعلمفیهولکنوالحرام،

پدرشمصیبتدررازهراقلبکهگرانباريغمهايازفرمود،روحقبضراپیامبرشتعالیخدايکههنگامی«

علیهااهللاسالمزهرامونسراايفرشتهتعالیحقجهتاینبه. نبودآگاهکسیجلوعزخدايجزفراگرفت،

علیبهرامطلباینعلیهااهللاسالمفاطمه. باشداوتنهائیدراوصحبتهمواوغمهايبخشتسلیکهفرمود

رااوصدايوآمد،حضورتبهفرشتهکهکردياحساسهرگاهفرمودحضرتونمود؛بازگوالسالمعلیه

فراهمفاطمهمصحفبود،آنهاکاتبامیرالمؤمنینکهدیگرفرشتگانوجبرئیلامالءاز. کنخبردارمراشنیدي

در: فرمودآنهايدربارهعلیکهآمد،



]237صفحه[ 

بوقوع) یاوشدهواقع(کهآنچهازاستدانشیبلکهنیستمطرححراموحاللازشرعیمسائلمصحفاین

.»پیوستخواهد

:استشدهواردنیزحضرتآنزیارتدربطوریکهاست،مسلماتازعلیهااهللاسالمفاطمهبودنمحدثه

] .257. [»العلیمۀالمحدثۀایتهاعلیکالسالمالنقیه،التقیۀایتهاعلیکالسالم«

یازدهوامیرالمؤمنینبا) بودنفرشتگانصحبتهم(بودنمحدثهمقامدرعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتنتیجه،در

نیست،پذیرامکاناست»ولی«کهکسآنبرايجزمقامایناحرازوباشد،میشریکالسالمعلیهمدیگرمعصوم

واکرمپیامبر. گویندمیسخناوبافرشتگانوالیتش،مقاميسایهدراست،ولیۀاهللاعلیهااهللاسالمفاطمهچونو

قرارجانشینراولییکخودشازبعدنبیهراند،کردهبیانبودن،محدثباتوامراوالیتمقامامیرالمؤمنین،

معصومیناوالدوحسینوحسنوفاطمه،امیرالمومنین،نیزسلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولاست،داده

امتدربودنمحدثواالييمرتبهاینبودنداراواست،دادهقرارخویشازپساولیاءرااوالسالمعلیهم

وگفتاراطوار،حرکات،تمامونیست،معقولامتافرادازیکهیچبرايمعصومسیزدهاینبرايجزخدارسول

.استحضرتآنبودنمحدثهمقامنمایانگرعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتکردار

]239صفحه[ 

زهراشیعیانبهرفتنبهشتبشارت



ومنقبتدرواستدادهرابهشتبشارتمعصومشفرزندانوامیرالمؤمنینشیعیانبهاکرمرسولچنانکه

يمژدهمناقبهمانذکرباعینانیزعلیهاالسالمزهراشیعیانبهنسبتاند،داشتهبیانمطالبیآنانمقامعظمت

یابدمیهدایتالسالمعلیهعلیازکهاستکسیعلیيشیعه. اقتداکنندهوپیرووتابعیعنیشیعه. انددادهبهشت

علیشیعیانردیفدرعینااخباردرعلیهاالسالمفاطمهيشیعه. اوستدامانبهدستومتمسکواوهمراهو

وعلیهااهللاسالمفاطمهشیعیانمنقبتدرگاهوگوید،میسخنامیرالمؤمنینشیعیانمدحدراکرمپیامبرگاه. است

حضرتکهاستایننشانگرخدارسولروشهمین

]240صفحه[ 

.باشدمیکبريوالیتصاحبوواالمقاموکراماتدارايودارداستقاللخودعلیهاالسالمزهرا

:حضرتآنشاندراکرمپیامبرازحدیثیاینک

لولومنخطامها،...الجنۀنوقمنناقۀعلیفاطمۀابنتیتقبلالقیامۀیومکاناذامرفوعاالعبداهللابنجابرعن«

یرينور،منقبۀعلیهاحمراوان،یاقوتتانعیناهااالذفر،المسکمنذنبهااالخضر،الزمردمنقوائمهارطب،

للتاجنور،منتاجراسهاعلیرحمۀاهللا،خارجهااهللا،عفوداخلهاظاهرها،منباطنهاوباطنها،منظاهرها

سبعونیمینهاعلیالسماءافقفیالدريالکوکبءیضیکماءیضی. الیاقوتوبالدرمرصعرکنکلرکنا،سبعون

:صوتهباعلییناديالناقۀ،بخطامآخذجبرئیلوملک،الفسبعونشمالهاعنوملک،الف

غضوااالشهیدالوصدیقالورسولالونبییومئذیبقیفالمحمد؛بنتفاطمهتجوزحتیابصارکمغضوا

یا: جاللهجلاهللاقبلمنالنداءفاذا،...جاللهجلربهاعرشتحاذيحتیفتسیرفاطمۀتجوزحتیابصارهم

وذریتیشیعۀوشیعتی،وذریتیسیديوالهی: فتقول.... تشفعیواشفعیتعطی،سلینیحبیبی،ابنۀوحبیبتی

محبوهاوشیعتهاوفاطمۀذریۀاین: جاللهجلاهللاقبلمنالنداءفاذا. ذریتیمحبیومحبی،



]241صفحه[ 

] .258. [»الجنۀتدخلهمحتیفاطمۀ،فتقدمهمالرحمۀ،مالئکۀبهماحاطقدوفیقبلونذریتها،محبوو

:فرمودکهکندمیروایتخدارسولازعبداهللابنجابر

کهشود،میمحشرعرصهواردبهشتیهايناقهازايناقهبرسوارفاطمهدخترمفرارسد،قیامتروزکههنگامی«

یاقوتازچشمانشبهشتی،مشکازاشدنبالهسبز،زمردازآنچهارپايودرخشانمرواریدازناقهآنمهار

فضاي. استنمایانبیرونشازآندرونودرونشازآنبیرونکهنور،از) ايخیمه(ايقبهآن،فرازبروسرخ،

دارايکهنورازتاجیفرازشبرو. استخداییرحمتپرتوخیمه،آنخارجوالهیعفوانوارقبه،آنداخل

آنراستجانباز. نورافشانندآسمانافقدردرخشانستارگانهمانندکهیاقوتودرازاستپایههفتاد

گرفتهراناقهمهارکهحالیدرجبرئیلو- استفرشتههزارهفتادآنچپطرفازوملک،هزارهفتادمرکب

فاطمهاینافکنید،پایینبهنظرهاوگیرید،خویشفراسويراخودنگاه: کندمیندابلنديصدايبا-است

گیرند؛فرومیدیدهادب،ازهمگیشهداوصدیقینوانبیاحتیهنگام،آندر. کندمیعبورکهاستمحمددختر

نداجاللهجلخداجانبازآنگاهگیرد،میقرارپروردگارشعرشمقابلدروکندمیعبورفاطمهاینکهتا

کنشفاعتوکنمعطایتتاخواهی؛میآنچهمنازبخواهمن،حبیبدخترايومن،يمحبوبهاي: شودمی

]242صفحه[ 

.فرمایمقبولتامایلیراکههر

دوستانومرا،پیروانمرا،شیعیانمرا،يذریهدریابمن،مواليايومن،خداياي: داردمیعرضهجوابدر

ودوستدارانش،کجاینداو؟پیروانوفاطمهذریههستندکجا: رسدمیخطابحقجانبازدیگربار. مرايذریه



میاندرسويهرازراآنانرحمتفرشتگانوآیندمیپیشبهجماعتیهنگامآندراو؟يذریهدوستداران

.»فرمایدمیواردبهشتبهخودهمراهراهمگیآنهاستپیشگامکهحالیدرعلیهاالسالمفاطمهو. گیرندمی

دراینکهواست؛متعددمواقفتناسببهمتفاوتمرکبهايبرسوارقیامتروزدرعلیهااهللاسالمصدیقهحضرت

بودهاختالفموردمرکبنوعهابعضینظربهواست،شدهذکرمتفاوتحضرت،آنمرکبهايوارده،احادیث

درستاشهمهوبودهمعینموقفدرمعینمشخصاتبااستشدهبیانکهمرکبیهرزیرا. نیستصحیحاست

علیهاالسالمفاطمهکههنگامیکهاستجهتاینازمرکب،مشخصاتدراختالفعلتونیست؛اختالفجاي

یکاستروانبهشتجانببهعرشمقابلازوقتیکهدارد،خاصیمرکبکندمیسیرالهیعرشسويبه

جعفرهمانند- الهیرحمتفضايدرطیرانوجوالنوبهشتبهورودهنگامهمچنینودیگر؛مخصوصمرکب

آنمرکبهايازیکیمشخصاتوشد،ذکرکهروایتیدر. باشدمیگوناگونوخاصمرکبهايداراي- طیار

. گیردمیمحشرروزدرراعلیهااهللاسالمزهرابهشتیيناقهمهارجبرئیلکهشدگفتهوگردیدبیانحضرت

جبرئیل،کهگفتتوانمی

]243صفحه[ 

خدا«يجملهکهروایاتوآیاتازبرخیدرواستموقفیومکانهردرالمکان،خدايخاصينماینده

هنگاملذااند؛نمودهتعالیوتباركحقينمایندهجبرئیلآمدنبرحملراهمهدانشمنداناست،رفتهبکار»آمد

آخرین،واولینازعالمبانوانبانويوخدايبرگزیدهکنیزیکتاآنمحشر،يعرصهبهعلیهاالسالمفاطمهورود

:کندنداافتخارباوبگیردامینجبریلرامرکبشمهارکهاوستيشایستههمین

]259. [»محمدبنتفاطمۀتجوزحتیابصارکمغضوا«

:فرمودکهاستشدهنقلچنینسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولازدیگرروایتیکدر



فتمرالصراط،علیتمرمحمد،بنتفاطمههذهابصارکم،غضواالقیامهاهلیاالعرش،بطنانمنمنادینادي... «

کالبرقالصراطعلیشیعتهاتمروعلیهافاطمه

]245صفحه[ 

] .260...». [الخاطف

دخترفاطمهاینفروگیرید،خودچشمانمحشراهلاي: کندمینداالهیعرشمیانازمناديقیامتروز«

.»گذرندمیصراطازبرقبسرعتشیعیانبافاطمهآنگاهکند،میعبورصراطازکهاستمحمد

:فرمودکهاستمنقولسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولحضرتازدیگريحدیثدر

. لهمغفرتقد: جلوعزاهللافیقول. شیعتیربیا: فتقولین. حاجتکسلیفاطمهیا: جبرئیلیقولثم... «

اعتصمفمنانطلقی: اهللافیقول. شیعتیشیعهربیا: فتقولین. لهمغفرتقد: اهللافیقول. ولديشیعهربیا: فتقولین

وولدكشیعهوشیعتکمعکوفتسیرینفاطمیین،کانواانهمالخالئقیودذلکفعند. الجنهفیمعکفهوبک

] .261...». [روعاتهمآمنهامیرالمومنینشیعه

عرضفاطمه. کنطلبخویشخدايازخواهیمیچههرفاطمه،اي: کندمیعرضجبرئیلآنگاهپس«

]246صفحه[ 

پروردگارا،: داردمیعرضه. آمرزیدمراتوشیعیانيهمه: رسدمیخطاب. دریابمراشیعیانخدایا،: کندمی

وبرومحشراهلمیاندراینکفاطمه،یابخشیدم؛راآنانيهمه: آیدمیندا. بدهنجاتنیزرافرزندانميشیعه



سپسسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر. شدخواهدواردبهشتبهتوهمراهشود،پناهندهتوبهکهکسیهر

درفاطمه،یا. بودیمفاطمینیزماکاشايکهکنندمیآرزومردميهمههنگامآندر: دادادامهچنینسخنانبه

بهشتواردسالمتبهتوپیدرامیرالمومنینشیعیانوتو،اوالدپیروانتو،شیعیانکهاستروزيچنین

.»شوندمی

:فرمودکهکندمینقلعلیهاهللاسالمباقرحضرتازمفصلحدیثیکدرجابرجناب

سارفاذاء،الرديالحبمنالجیدالحبالطیریلتقطکمامحبیهاوشیعتهالتلتقطالیومذلکانهاجابریاواهللا... «

التفاتکم؟مااحبائییا: جلوعزاهللافیقولالتفتوافاذایلتفتوا،انقلوبهمفیاهللایلقیالجنه،بابعندمعهاشیعتها

یا: اهللافیقول. الیومهذامثلفیقدرنایعرفاناحببناربیا: فیقولون. حبیبیبنتفاطمهفیکمشفعتفقد

فاطمه،لحبکساکممنانظروافاطمه،لحباطعمکممنانظروافاطمه،لحباحبکممنانظرواوارجعوااحبائی

قال. الجنهادخلوهوبیدهخذوافاطمه،حبفیغیبهعنکمردمنانظروافاطمه،حبفیشربهسقاکممنانظروا

فییبقیالواهللا: ابوجعفر

]247صفحه[ 

] .262...». [منافقاوکافراوشاكاالالناس

چنانکندمیجدامحشراهلمیانازراخودشیعیانزهرامادرمکهروزيهماناستاینجابر،یاقسمخدابه«

درخدارسند،میبهشتدربهشیعیانشفاطمههمراهچونو. سازدمیجدابدازراخوبهايدانهکهمرغی

ازافکنند،نظرخودسرعقببهکهآنگاهکنند؛نگاهخویشسرپشتبهکهفرمایدمیالقاءچنینآنانقلب

فاطمهشفاعتکهمنکنید؟مینگاهسرتانپشتبهشماکهچیستسبب: شودمیخطابتعالیخدايجانب

شیعیانمامنزلتوقدرداریممیدوستپروردگارا: کنندمیعرض. پذیرفتمشمايدربارهرامحمدحبیبمدخترم

برگردید،مندوستاناي: شودمیخطابتعالیخدايجانبازپس،. شودشناختهروزيچنیندرفاطمه



راشمافاطمهدوستیبرايکهراکسهر) وجماعتآنمیاندر(افکنیدنظر،)محشريصحنهبه(برگردید

يجرعهباونموده،نیکیکرده؛اطعامفاطمهدوستدارانشمابهزهراخاطربهکهراکسهراستداشتهدوست

کنید،واردشبهشتبهوبگیریدرااودست: استشدهمانعشمايدربارهافرادغیبتازیاوکرده،سیرابتانآبی

برکسیزهراامجدهمحبتبرکتازسوگندخدابه: فرموداضافهالسالمعلیه) باقرامام(ابوجعفرحضرتسپس

.»باشدمنافقیاوکافریاوداشتهتردیدمحمدآلوااليمقامبهنسبتکهآنکسیجزماندنمیجاي

]248صفحه[ 

آنکهاستمنقولسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولحضرتازروایتی»ابراهیمبنفراتتفسیر«در

:فرمودحضرت

] .263) [االکبرالفزعیحزنهمال: (تعالیقولهذلکو،...شیعتهاوذریتهاوالجنۀابنتیفاطمۀتدخل... «

] .265...». [شیعتهاوذریتهاوفاطمۀواهللاهی؛] 264) [خالدونانفسهماشتهتمافیهمو... (

هرگز: فرمایدمیتعالیخدايکهاستموردایندروشوند،میبهشتواردشیعیانشوذریهبافاطمهدخترم«

برايدارندتمایلبدانکهچههرباو... سازدنمیغمگینراآنها) قیامتروزبزرگهراسوهول(اکبرفزع

...».متنعمندهمیشه

اینجاازوهستندامانوامندرمحشرروزوحشتازخدا،رحمتپناهدراوشیعیانوذریهوفاطمهآري،

.باشدمیشخصیتاستقاللصاحبوخودبهمخصوصيشیعهدارايزهراحضرتکهشودمیمعلوم

:فرموداکرمپیامبرکهکندمیروایتچنینسلماناز- »الساعۀالشراط«بخشدر- الفتیزینکتابدرعاصمی

بحجزةالقیامۀیومالخذنبالنبوةبعثنیالذيوسلمانیا«



]249صفحه[ 

بحجزةآخذفاطمۀ،والحسینبحجزةآخذوالحسنبحجزته،آخذهفاطمۀوبحجزتی،اخذعلیوجبرئیل،

اخاتريانوباخیه؟ذاهبااهللارسولترياینواهللا؟برسولذاهبااهللاتريفاین.بحجزتهماخذهشیعتهموالحسن،

سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولولدترياینبولدها؟ذاهبۀفاطمۀترياینوبزوجته؟ذاهبااهللارسول

یاالکعبهربوالجنۀالییاسلمان،الکعبۀربوالجنۀالیسلمان،یاالکعبهربوالجنۀالیبشیعتهم؟ذاهبین

] .266. [»العالمینربعندمنجبرئیلبهعهدعهدسلمان،

جبرئیلدامانمنقیامت،روزدراست،فرمودهمبعوثپیامبريبهمراکهمقدسیوجودبهقسمسلمان،اي«

ورا،فاطمهدامانحسنورا،علیدامانفاطمهومرا،دامانعلیوگیرم،میراجلوعزخدايينماینده(

تعالیخدايکنی،میگمانآیاسلمان،یا. هستندآنهادامانبهدستشیعیانشانورا،حسندامانحسین

دوفاطمهورا؟زهراهمسرشعلیورا؟علیبرادرشپیامبر،وبرد؟میکجا) راخوديپناهنده(راپیامبرش

بهقسمسلماناي: فرمودندتکراربارسهاکرمپیامبرسپسبرد؟خواهندکجاراشیعیانشانآنهاورا؟فرزندش

استپیمانیاینوبرند؛میبهشتسويبهکعبهخداي

]250صفحه[ 

.»استدادهوعدهجهانیانپروردگارجانبازجبرئیلکه

زیارتدراو،بهنسبتدوستیوتشیعاظهاروعلیها،اهللاسالمصدیقهحضرتوالیتبهایقانواعتراف

دوستانازوزهراشیعیانازمنکهباششاهدخدایا: «استشدهبیانجمالتاینبانیزحضرتآنمخصوص

.»هستمحضرتآنوالیتبهمعتقدواویم



وهمسروپدربامقاماتبرترینومناقبواالتریندرعلیهااهللاسالمصدیقهفاطمهحضرتاینکهبهتوجهبا

شد،بیانقیامتروزدرحضرتآنعالیمراتببهنسبتکهمطالبیگرفتننظردرباواستمشتركفرزندانش

مقاماتاینصاحبکهنیستمعقولهرگزاست،شدهنقلاکرمپیامبرازشیعیانشيدربارهکهبشارتهائیو

.نباشدولیۀاهللاعالیه

و»فاطمه«اسامیبهعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتنامگذاريعلتدرکهاخباريازشد،بیانکهرامطالبی

وگردیده،مشتقتعالیوتباركحقاسماءازکهاستاسمیفاطمه. کرداستفادهتوانمیاستشدهوارد»بتول«

.»فاطمههذهوالفاطرانا: «استشدهنوشتهچنینجنتوعرشبر

:خوانیممیالعقبیذخائرکتابدر

لماهللارسولیا: علیقالفاطمۀ؟سمیتلمتدرینفاطمهیا: لفاطمۀسلموالهوعلیهاهللاصلاهللارسولقال«

یومالنارعنذریتهاوفطمهاقدجلوعزاهللان: قالفاطمۀ؟سمیت

]251صفحه[ 

] .267. [»القیامۀ

خودتاناهللارسولیا: کرد،عرضعلیاند؟نهادهفاطمهترااسمچرادانیمیآیا: فرمودفاطمهبهاکرمپیامبر«

ازرااوشیعیانوفاطمهتعالیخدايکهاستاینسبب: فرموداکرمپیامبر. چیستتسمیهاینسبببفرمایید

.»استنگهداشتهدورومنقطعقیامتروزآتش

حدیثاینکهکندمیاضافهواستکردهنقلعساکرابنازالعقبیذخائردرطبريالدینمحبرامذکورروایت

حضرتگویدمیطبريالدینمحب. استکردهذکرخودمسنددرنیزعلیهماالسالمالرضاموسیبنعلیامامرا

:فرمایدمیچنینمسندشکتابدررضا



النارمناحبهممنوولدهاوفاطمهابنتیفطمجلوعزان: قالسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولان«

] .268. [»فاطمهسمیتفلذلک

راآنانکهراکسیهرورافرزندانشوفاطمهدخترمتعالیوتباركخدايبدرستیکه: فرموداکرمپیامبر«

فاطمهرااوکهاستجهتاینازواستگردانیدهدورومنقطعآتشازبدارددوست

]252صفحه[ 

.»اندنامیده

ازاند،آوردهخودکتابهايدرراروایتایننیزعلماءازدیگرجمعیشد،بردهنامشانکهدانشمندانیبرعالوه

ازیکیکهقسطالنی] 270. [استکردهذکررامطلباینالتحقیقعمدةدر] 269[مالکیعبیديجمله

:کندمینقلچنیناللدنیهمواهبدراستعامهبزرگدانشمندان

بتوالسمیت(و] 271). [النارعنمحبیهاوفطمهااهللاالنفاطمهسمیتانما: (مرفوعاالخطیبوالنسائیروي«

ابنقاله) تعالیوتباركاهللالیالدنیاعنالنقطاعهاقیلو. حسباودیناوفضالزمانهانساءعنالنقطاعها

] .272. [»االثیر

کهاندکردهروایتپیامبرازبغداديخطیبونسائی«

]253صفحه[ 



دورومنقطعآتشازرادوستانشورااوتعالیوتباركخدايکهشدهنامیدهفاطمهدلیلاینبهفاطمه: (فرمود

زنانتمامازاصالتوفضیلتوتدیننظراززیرااند،نامیدهبتولرااو: (گویدمیاثیرابنو؛)استگردانیده

دلفاطمهکه: استدلیلاینبهبتولبهاويتسمیهکهشدهگفتههمچنیناست؛بودهممتازوجداخویشعصر

)».استپیوستهخویشخدايبهوگسستهدنیااز

اشفاطمهچرااست،وارداخباردرکهداردسريورمزيعلیهااهللاسالمفاطمهحضرتنامهايازیکهر

اند؟نهادهعذرارااسمشچراواند،گفتهبتولرااوچرااند؟نامیده

علیهاهللاصلیاکرمپیامبرفرمایشبهکهدارندمعنییکدوهرحقیقتدر»بتول«و»فاطمه«شدگفتهچنانکه

ومنقطعآتشازقیامتروزدراوشیعیانوفرزندشوفاطمهحضرتکهاستاینازحاکیسلموآلهو

.شاءاهللانبدهد،قرارعلیهااهللاسالمفاطمهشیعیانازنیزراماخدا. دورند

]255صفحه[ 

واحدنوریکازائمهوزهراوپیامبرخلقت

يائمهسایروامیرالمؤمنینواکرمرسولباعلیهاالسالماطهريفاطمهمحشرخاتوناشتراكدیگر،منقبت

کهمزیتی. استآفرینشدیگرشئوندروسرشت،وخويدربودن،خلقتمبدادرالسالمعلیهممعصومین

زیراکند،میثابتراآنانوالیتمقامدارندبشرعمومبهنسبتخلقتکیفیتدرالسالمعلیهممحمدآلومحمد

افضلیتمطلب،اینازوندارد،امکانآفرینشدرمخصوصامتیازاینبودنداراشامخمقامآنداشتنبدون

.شودمیاستفادهمخلوقاتجمیعبرآنان



وانبیاتمامبرخودشانبرترياستداللمبنايراموضوعاینعلیهماهللاصلواتاطهاريائمهواکرمرسول

فضیلت،ایندرعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتاینکهگرفتننظردرباواند؛دادهقرارفرشتگان

]256صفحه[ 

شودمیثابتوواضحکامالموضوع،ایندرواردهاخباربررسیباوباشد،میاکرمپیامبرشانهموردیفهم

اینبهنسبتاگرواست؛افضلمالئکوانبیاجمیعاز- دیگرمعصومینهمانند- علیهااهللاسالمفاطمهحضرتکه

حضرتآنخلقتشئونوممتازآفرینشکیفیت،)داریمتصریحکه(باشیمنداشتهتصریحیاخباردرمطلب

وانساز(تعالیوتباركخداوندمخلوقاتيکافهبرمقدسوجودآنيرتبهبرتريووالیتمقامازحاکی

:پردازیممیروایتچندبررسیبهمابارهایندروباشدمی) ملکوجن

حضرتوالدتکهکندمیسؤالعلیهاهللاسالمصادقحضرتازکهعمر،بنمفضلازاستحدیثیاولروایت

بلی،(نعميکلمهگفتن...». نعم: «فرمایدمیکالمابتدايدرحضرتآن. استبودهچگونهعلیهااهللاسالمفاطمه

وبحثقابلوارزندهبسیارسؤالاینطرحکهاستاینمویدوموضوععظمتنشانگرسخنشروعدر) آري

داستانچه... مولوديچهوالدتی،چهبلینعم،. شنیدنیاستداستانیوگفتنیاستمطلبیاینواستگفتگو

...عجیبی

الوعلیهایدخلنالفکنمکه؛نسوةهجرتهاسلموالهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبهاتروجلماخدیجهاننعم،«

فلما. علیهحذراغمهاوجزعهاکانولذالکخدیجۀفاستوحشت. علیهاتدخلامراةیترکنالوعلیهایسلمن

.اهللارسولمنذلکتکتمکانتوتصبرها؛وبطنهامنتحدثهافاطمۀکانتبفاطمۀحملت

]257صفحه[ 



تحدثین؟منخدیجهیالهافقالفاطمۀ،تحدثخدیجهفسمعیوماسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولفدخل

النسلهانهاوانثی،انهایخبرنیجبرئیلهذاخدیجه،یاقال. یونسنیویحدثنیبطنیفیالذيالجنین: قالت

ارضهفیخلفاءیجعلهموائمۀنسلهامنسیجعلومنهانسلیسیجعلتعالیوتباركاهللانوالمیمونه؛الطاهرة

انهاشمبنیوقریشنساءالیفوجهتوالدتهاحضرتانالیذلکعلیخدیجهتزلفلم. وحیهانقضاءبعد

.النساءمنالنساءتلیمامنیلتلینتعالین

نلیالوءنجیفلسنا. لهمالالفقیراطالبابیآلیتیممحمداتزوجتقولنا؛تقبلیولمعصیتناانت: الیهافارسلن

نساءمنکانهنطوالسمرنسوةاربععلیهادخلاذکذلکهیفبینالذلکخدیجهفاعتمت. شیئاامركمن

انااخواتک،نحنوالیکربکرسلفاناخدیجه،یاتحزنیال: احدیهنفقالت. راتهنلمامنهنففزعتهاشم،بنی

بنموسیاختکلثومهذهوعمران،بنتمریمهذهو،- الجنۀفیرفیقتکهیومزاحم،بنتآسیۀهذهوساره،

ویسارها،عناخريویمینها،عنواحدةفجلستالنساء،منالنساءتلیمامنکلنلیالیکاهللابعثناعمران،

.مطهرةطاهرةفاطمۀفوضعتخلفها،منالرابعهویدیها،بینالثالثه

دخلوالنورمنهااشرقاالرض،الیسقطتفلما

]258صفحه[ 

فتناولتهاالکوثرمنماءاالبریقفیوالجنۀ،منابریقوالجنۀ،منطستمعهاواحدةکلالعین،الحورمنعشر

ریحااطیبواللبن،منبیاضااشدبیضاوینخرقتیناخرجتوالکوثر؛بماءفغسلتهایدیهابینکانتالتیالمراة

الاناشهد: قالتوبالشهادتین،فاطمۀفنطقتاستنطقتها،ثمبالثانیه،قنعتهاوبواحدةفلفتهاالعنبر؛والمسکمن

وعلیهن،سلمتثماالسباط؛سادةولديواالوصیاءسیدبعلیانواالنبیاء،سیداهللارسولابیانواهللا،االاله

بعضابعضهمالسماءاهلبشروالحورالعین؛تباشرتوالیهایضحکناقبلنوباسمها،منهنواحدةکلسمت



طاهرةخدیجه،یاخذیها: النسوهقالتوذلک،قبلالمالئکهترهلمزاهرنورالسماءفیحدثوفاطمهبوالدة

] .273[...». علیهافدرثدیهاالقمتهاومستبشرة،فرحۀفتناولتهانسلها،فیوفیهابوركمیمونهزکیۀمطهرة

وآمدندنمیاويخانهبهدیگروجستهدورياوازمکهزنهايکرد،ازدواجاکرمپیامبرباخدیجهآنکهازبعد«

جلوگیرياويخانهبهزنانورودازوکردندمیخوددارياوبهکردنسالمازخدیجهبامالقاتهنگامدر

وغمراخدیجهقلبجهتاینبهنمودند،می

]259صفحه[ 

.کردمیتهدیدراپیامبرجانکهخطريبراي) بلکهخودشجانترسازنهالبته(فراگرفت،وحشت

باوبودمادرصحبتهمومونساوبطندرفاطمهحضرتشد،باردارعلیهاالسالمفاطمهبهخدیجههنگامیکه

اکرمپیامبرازراموضوعاینخدیجهجناب. کردمیدعوتبردباريوصبربهراخدیجهوگفتمیسخناو

ازبشنید،خدیجهبارافاطمهگفتنسخنوشدخانهواردخدارسولغفلتاروزیکاینکهتاداشت،مخفی

ومنصحبتهماست،منبطندرکهکودکیاین: کردعرضگفتی؟میسخنکسیچهبا: فرمودسوالخدیجه

دخترکودك،اینکهدهدمیخبرمنبهجبرئیلاینکخدیجه،اي: فرموداکرمپیامبر. استمنتنهائیمونس

مرااوالديسلسلهتعالیوتباركخدايکهمن،يپاکیزهومباركنسبيریشهواصلاوستبدرستیکه. است

.منوحیدورانانقضاءازبعدزمین،رويخلفايوطاهرینيائمهاوستنسلازواست،دادهقراراواز

میالدشوقتیکهبود،مادرصحبتهمومونسوگفت،میسخنخدیجهباوالدتشهنگامتافاطمهحضرت

وضعزمانکهدادپیغامهاشمبنیوقریشزنانبه)استمرسومزنانسایربینکههمانگونه(خدیجهشد،نزدیک

پاسخچنینآنانولی. نمائیدمساعدتویارينوزادموالدتدرمراوآیید،مننزدبهاست،نزدیکمنحمل

:دادند



یتیممحمدونمودي،سرپیچیماسخنانازونکردي،راقبولماگفتارازدواجتامردرتوچونخدیجه،اي

راطالبابیآل

]260صفحه[ 

پرستارتویارزادن،هنگامدروآییمنمیهرگزتونزدبهنیزمابرگزیديهمسريبهاستتهیدستفقیريکه

همانندزن،چهارناگهانبین،آندر. شدآزردهوغمگینسختآنانردجوابازخدیجهحضرت. بودنخواهیم

ازیکیبود،شدههراسانآناندیدارازخدیجهکهحالیدرشدند،واردخدیجهجنابيخانهبههاشم،بنیزنان

وخواهرانما. استفرستادهتویاريبرايراماتوپروردگارمخورغمخدیجهاي: گفتاوبهزنچهارآن

»عمراندخترمریم«ایناست،توبهشتیرفیق»مزاحمدخترآسیه«اینهستم،»ساره«منهستیم،تویاوران

ایندر(تااست،فرستادهتوکمکبرايراماخدااست،»عمرانبنموسیخواهر] 274[کلثم«اینواست،

درزنچهارآنازنفریک. باشیمتوپرستارویار) استنیازمنددیگرزنانکمکبهمعموالزنیهرکهحالت

کهترتیبیبه(اوسرپشتدرچهارمیورویش،پیشدرسومیاو،چپطرفدردومیخدیجه،راستسمت

.نشستند) استمرسومنوزادتولدبراي

اوطلعتازنوريآمد،فرودزمینبرمقدسمولودآنچونویافت؛تولدپاکیزهوپاكعلیهاالسالمفاطمه

نورآنازکهنماندمحلیزمینغربوشرقدروگردید،واردمکههايخانهتمامدرآنپرتوکهشدساطع

دستدرکهحورالعین،نفردههنگامآندر. باشدبهرهبی

]261صفحه[ 



پیشدرکهبانوئیآنخدمتبهوشدندواردبودبهشتیطشتیکوکوثرآبازپربهشتی،ابریقییکهر

کوثرآببا) بلکهدنیاآبهايبانه(رافاطمهحضرتبانو،آنوکردند،تقدیمبودنشستهخدیجهحضرتروي

ازوبپیچیدبودخوشبوترعنبرومشکازوسپیدتر،شیرازکهايپارچهمیاندرسپسونمود،شووشست

:فرمودآغازسخنبهچنینعلیهاالسالمفاطهحضرتآنگاهداد؛ترتیباومباركسربرايايمقنعهپارچه،همان

اینکهواست،پیامبرانساالروسیدوخدايفرستادهپدرماینکهو. نیستاهللاجزخدائیکهدهممیشهادت

حضرتسخننخستینکلمات،این(هستندخدارسولنوادگانساالروسیدفرزندانمواوصیا،سیدهمسرم

وفرمود،سالمنامشذکربازنچهارآنازیکهربهفاطمهسپسو). اوستتولدازبعدعلیهااهللاسالمصدیقه

.گفتندپاسخاوسالمبهخندانوشادآنان

شوراینيدامنهوگفتند،مبارکبادیکدیگربهرازهراحضرتوالدتداشتندحضورآنجادرکهبهشتیحوران

بسیارنورگرفت،میپیشیدیگرانبرتهنیتوبشارتدریکهرآسماناهالیوشد،کشیدهآسمانهابهسرورو

راآننظیرفرشتگانهرگزآنازقبلکهنوري. (شدحادثآسمانهادرفاطمهحضرتمیالددردرخشانی

واستچراغاننوزاداینطلعتازعالمکه: بودمطلباینيدهندهبشارتکهنوري(بودند،نکردهمشاهده

).باراننوررحمتپرتوازجهان

اي: گفتندوآوردندخدیجهخدمتبهرانوزادبانوچهارآن

]262صفحه[ 

. اوستنسلواووجوددرالهیپایانبیبرکاتواستمباركومطهروپاکیزهکهرا؛خودفرزندبگیرخدیجه

...».نهاداشسینهبرشیرنوشیدنبرايوگرفتآغوشدررانوزاد-شادمانیوسرورکمالبا-خدیجهحضرت

اولیاءمخصوصوالدت،کیفیتاینوباشد،اهللاولیکهاستبشريخصوصیاتوصفاتشد،گفتهآنچه

شدنخلق. باشندمیدیگراننفسبهاولیووالیتندمقامدارايکهکسانیبهاستمنحصرشئوناینوخداست،



فرشتگانجمیعبرنیزنورهمانسبببهواند،شدهآفریدهنورآنازعلیهاهللاسالمعلیواکرمپیامبرکهنورياز

.اندیافتهبرتريجبرئیلو

یاافضلیتواهللارسولیا: «شدپرسیدهاوازکههنگامیوفرمایدمیتصریحرامطلباینخوداکرمپیامبر

.من: فرمودجبرئیل؟

من«استآفریدهمراتعالیخداي: فرمودجوابدراهللا؟رسولیاچرا: کردسؤال) پیامبرعمويپسر(عباسابن

فرمودکالمیتعالیخداي. نیستآگاهآنکیفیتازکسیخداجزکهنورياز»اهللاعلمفیمکنونمخزوننور

نوردوآنآنگاهگشت،حادثدیگرينورنیزآنازکهفرموددیگريکالمسپسوشد،حاصلنوريآنازکه

] .275. [»آمدندبوجودماپیکرهايدومنورازوماارواحاولنورازپیوستند،بهم

]263صفحه[ 

شدندمیدهوآناننطفهانعقادازبعد- مادررحمدرکهاستنورهماناثردرعلیهاهللاسالمامامواکرمپیامبر

.دانندمیراچیزهمهودارند،احاطهجاهمهبرهستند،باخبرجاهمهاز- روحشان

نیستامامتونبوتخصوصیاتازمذکورمراتبواست،چنینعینانیزعلیهااهللاسالمزهرايصدیقهحضرت

صدیقهحضرتکهاستمقامهمانبرکاتازواست،بشرجمیعبربودننفسبهاولیووالیتشئونازبلکه

وتمامدیگراست،آگاهچیزهمهازآیدمیفرودزمینبراینکهبمحضوالدتش،هنگامدرعلیهااهللاسالمزهرا

کلماتمبارکشيشانهبراکرمپیامبروالدتدرکههمانگونهنیست،وابستهاوسنکوچکیوبزرگیبهکمالش

نبوتازمیالدش،لحظاتنخستیندرنیززهراحضرتبندد،مینقش] 276) [عدالوصدقاربککلمۀتمتو(

دراودانشباوالدتشروزدراوعلمدهد؛میشهادتمحمدرسالتوخدایکتاییبهودهدمیخبرخودپدر

. استخبردارقضایاتمامازبیناست،جهاناوضاعبهاست،آگاهچیزهمهازندارد؛فرقیهیچشهادتشهنگام

واولینازداند؛میراانبیاتمامیاسامیودشمنانش،اسمجنت،اهلوالعینحورنامهايفرشتگان،اسامی



کهاستبودهخداداديعلمهماندارايوالدتشروزدرومادربطندراونیست؛پوشیدهاوبرچیزيآخرین،

هیچگونهجاينتیجهدراند؛بودهآنواجدامیرالمؤمنینوپدرش

]264صفحه[ 

والدتشهنگامدرنیزطالبابیبنعلیچنانکهدهدمیمحمدرسالتبهشهادتمیالدشدراگرنیستاشکال

وگیرد،میسرچشمهوالیتشئونازاینهاتمام] 278. [فرمایدمیتالوتقرآنو] 277[دهدمیراشهادتاین

جزواست،»اهللاعلمفیمکنونمخزون«کهنورياست،بودهاوآفرینشيمایهکهاستمبارکینورآناثردر

.استمنعکسآندرملکوتعوالميهمهنما،تمامايآئینهمانندکهنوري. نیستآگاهآنکیفیتازکسیخدا

]265صفحه[ 

دیگرواسرافیلمقابلدرواوست،حاململککه-اثباتیومحولوحومحفوظلوحبرابردرکهنوري

کمبیراچیزهمهعلمیياحاطهباواستگرفتهقرارانتهاتاابتدااز-خلقتعوالمجمعروبرويوفرشتگان،

سهبهآفرید،رانورآنتعالیخدايکهآنگاه: فرمایدمیاشدربارهاکرمپیامبرکهنوري. بردارددرکاستو

.آمدیمبوجودفاطمهوعلیومن: قسمتسهآنازوفرمود،تقسیمشبخش

:گویدمیعمار

وکائنهوبماوکانبماالحدثکادن: نادتبهفلماابصرتفاطمۀ،علیولجقدوطالبابیبنعلیشهدت... «

فرجعتالقهقري،یرجعالسالمعلیهامیرالمؤمنینفرایت: عمارقالالساعه؛تقومحینالقیامۀیومالییکنلمبما



المجلس،بهاطمانفلمافدنی،اباالحسن،یاادن: لهفقالسلم،وآلهوعلیهاهللاصلیالنبیعلیدخلاذبرجوعه

احدثک؟امتحدثنیعلییا: لهقال

قالتوفاطمه،علیدخلتقدبککانی: فقالاهللارسولیااحسنمنکالحدیث: علیهاهللاسالمامیرالمؤمنینقال

اهللاشکراعلیفسجدتعلم؟الاو: فقالنورنا؟منفاطمۀنور: السالمعلیهعلیفقال. فرجعتکیتوکیتلک

.تعالی

.معهولجتوفاطمهعلیفولجبخروجه،خرجتوامیرالمؤمنینفخرج: عمارقال

]266صفحه[ 

لک؟قلتهبمافاخبرتهابیالیرجعتکانک: فقالت

ثمجالله،جلاهللایسبحکانونوريخلقتعالیاهللاناباالحسن؛یااعلم: فقالت. فاطمۀیاکذالککان: قال

الشجرةتلکمنالثمراقتطفانالهاماالیهاهللاوحیالجنهابیدخلفلمافاضائت،الجنه،شجرمنبشجرةاودعه

مناناوفوضعتنی،خویلدبنتخدیجهاودعنیثمابی،طلبسبحانهاهللافاودعنیففعل،لهواتکفیادرهاو

] .279. [»بنوراهللاینظرالمومناباالحسن،یایکن؛لمماویکونماوکانمااعلمالنور؛ذلک

علیهاالسالمفاطمهکههنگامیشد،واردعلیهاالسالمزهراصدیقهمنزلبهکهدیدمراعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنین«

آنچهازواست،پیوستهبوقوعگذشتهدرآنچهازتاآي،مننزدیکبه: کردعرضنمود،مشاهدهراحضرتآن

سخنبهچنینعمارسپس. گویمسخنتوبانیست،شدنیواقعهرگزآنچهازوشد،خواهدواقعقیامتروزتا

بهاوبانیزمنبرگشت،عقببهبگوید،زهرابهپاسخیاینکهبدونالسالمعلیهامیرالمومنیندیدم: دهدمیادامه

عظمتنشانگربگوید،پاسخیاینکهبدوناو،بازگشتنوزهرا،برابردرعلیسکوتاین. (برگشتمعقب

چهاردهوگرنهاست،حضرتآنوااليشئونباآشناییومعرفتبرايوزهرا،رفیعمقامنموداروموضوع،

کاملآگاهییکدیگرمقاماتبهنسبتالسالمعلیهممعصوم



]267صفحه[ 

).دارند

یا: فرمودخدارسولاو،ورودبمحضوشتافتاکرمپیامبرحضوربهزهراحضرتنزدازامیرالمومنین

کهیاکنم،بازگوراداستانمنعلی،یا: فرموداوبهاکرمپیامبرنمود،جلوسعلیچونوبیا،نزدیکتراباالحسن،

گویی؟میخودتو

: فرموداکرمپیامبر. استزیباترونیکوتربگشایید،سخنبهلبشمااگر: کردعرضعلیهاهللاسالمامیرالمؤمنین

ازتووگفت،چنانوچنیناووشدي،واردعلیهااهللاسالمزهراصدیقهحضرتبرکهبودمتوهمراهمنگوئی

).گذاشتیمیاندرمنبارامطلبو(بازگشتی) مننزدبه(آنجا

: فرموداکرمپیامبرماست؟نورازفاطمهنورآیا: افزودسپسواهللا،رسولیابلی: کردعرضالسالمعلیهعلی

اینکهدهدمینشانجواب،وسوالطرز. (آوردبجايشکريسجدهعلیآنگاهدانی؟نمیراموضوعاینمگر

خودتومگرآري،- ماست؟نورازفاطمهنورآیا«استدیگرانبهموضوعتفهیمبرايفقطپاسخوپرسش

وگفتاینشدگفتههمانطوریکهبلکهدانم،نمینهگویدنمیعلیونیست،مطرحندانستناینجادر»دانی؟نمی

پیامبرحضورازامیرالمؤمنین: گویدمیعمار). بسواستدیگرانآگاهیجهتموضوع،تشریحبرايشنود

.شدمعلیهاالسالمزهرايخانهوارداوهمراهنیزمنوشدروانفاطمهسويبهاکرم

بهبودمگفتهتوبهمنکهراآنچهوبرگشتیپدرمحضوربهاینجاازامیرالمؤمنین،یا: کردعرضفاطمهحضرت

حضرتآن

]268صفحه[ 



.نموديبازگو

.فاطمهیابوداینچنینبلی،: فرمودعلی

راخداپیوستهنوراینآفرید،مراوجودنورتعالی،خدايکههنگامیاباالحسن،یا: کردعرضزهراحضرت

هموارهنوراینوداد،امانتبهشتیدرختهايازدرختیبهراآنپروردگارسپسکرد،میستایشوتسبیح

میوهازکهشد،الهاماوبهخداجانبازوگردید،واردبهشتبهپدرماینکهتابود،بخشروشنائیوپرتوافکن

منتقلخویلدبنتخدیجهرحمبهبعداوپدرم،صلببهسبحانخدايمرانورهنگام،آندربرگیرد،درختآن

واقعآیندهدریاواستشدهواقعگذشتهدرآنچهازونورم،همانازمنشدم،متولداوازاینکهتافرمود،

.کندمینظارهخدائینوربامومناباالحسن،یاباخبرم،نیستشدنیواقعهرگزآنچهازوشد،خواهد

نشاناست،نمودهاشارهعلیهااهللاسالمزهراصدیقهحضرتواطهاريائمهخلقتکیفیتبهکهحدیثاین

سرچشمهنورهمینازنیزآنانخداداددانشواست،واحدنورالسالمعلیهممعصومچهاردهنورکهدهدمی

ونیست،آگاهآنکیفیتازکسیاوجزواستمکنونومخزونتعالیوتباركخداينزدکهنوريگیرد،می

.استمنعکسنورآندرآخرینواولینعلم

:فرمایدمیکهاستشدهنقلزمینهایندراکرمرسولحضرتازنیزدیگريروایت

ذلکاخذثموجههنورمنخلقهاالجنۀ،اهللاخلقلما«

]269صفحه[ 

ذلکاصابهفمنالنور،ثلثبیتهاهلوعلیااصابوالنور،ثلثفاطمۀاصابوالنور،ثلثاصابنیفقذفه،النور

] .280. [»محمدآلوالیۀعنضلالنور،ذلکمنیصبهلممنومحمدآلوالیۀالیاهتديالنور،



منوجودبرراآنثلثوگرفتپسبازرانورآنآفرید،جمالشنورازرابهشتمتعالخدايکهآنگاه«

افکندهنورآنازپرتويکسهربر. علیاوالدوعلیبرراآخرینثلثوفاطمه،بررادیگرشثلثافکند،

تباهیوگمراهیبهمحمدآلوالیتازدورماند،بهرهبینورآنازکسهرویابد،راهمحمدآلوالیتبهشود

.»افتد

فضلمنخلقوا... شیعتنا: «اندفرمودهآنان،يدربارهکهاستتابیدهنوراینازشعاعینیزشیعیانازیکهربر

] .281[.»طینتنا

]270صفحه[ 

.»اندشدهآفریدهماخلقتيخمیرمایهيماندهتهازماشیعیان«

]271صفحه[ 

تعبیراتباراآنمذکور،نورتوصیفدراکرمپیامبر

]272صفحه[ 

سپسواستنامیده»الکمالنور«و،»الجمالنور«و،»الجاللنور«،»اهللاعظمهنور«،»اهللاوجهنور: «مختلف

ادامهسخنبهچنین



]273صفحه[ 

.»خدائیعلمدرپنهانوپوشیدهاستنوري«»اهللاعلمفیمکنونمخزوننور: «دهدمی

ازعبداهللا،بنمحمدآنقسمتیکازکهاستشدهتقسیممساويقسمتسهبهنوراینشدبیانکههمانطور

بینمساويبطورکهايمیوههماننداند،شدهآفریدهعلیاوالدوعلیدیگرشسومیکازوفاطمه،ثلثشیک

.استبودهبرابردیگرانبازیادوکمبدوننفرسهازیکهريبهرهشود،تقسیمنفرسه

درالست،عالمدراظله،عالمدرآفرینش،شئوندر-مباركنورآنازخلقتشاقتضايبهاکرم،پیامبرآنچه

يصدیقهحضرتعینادارد،-جنتدروحشر،دربرزخ،درقبر،درجهان،ایندرجنین،عالمدرارواح،عالم

سیرآنهاکهعوالمیتمامدر. باشندمیداراالسالمعلیهممعصومشاوالدوامیرالمؤمنینوعلیهااهللاسالمزهرا

اکرم،پیامبروالدتهنگامدراگر: مثالبعنوان. استبودهردیفیکبهووضع،یکبهونسق،یکهمهاندکرده

بشارترااووالدتفرشتگانوشود،میروشنپائینوباالعوالمتمامومکههايخانهجمیعاونوراز

ازآفرینشاقتضايبه- ] 282[دهند،می

]274صفحه[ 

خدائی،نورآن] 283. [استچنینایننیزعلیهااهللاسالمزهراحضرتمیالددر- شدبیانکهمقدسینورهمان

.استمعنويعوالمدرسیروعظمت،ورحمتصفا،وزهدتقوي،وعلميسرچشمه

وسال،هزارشانزدهسال،هزاردهسال،هزاردوالسالم،علیهممعصومچهاردهخلقتمختلف،روایاتدراینکه

استبودهمطلبایناصلیهدف] 284[استشدهنقلبشرآفرینشازقبلسالهزاربیستیا



]275صفحه[ 

سنواتدقیقتعداداینکهنهاند،شدهآفریدهآدمیانوفرشتگانخلقتازقبلتنچهاردهاینبدانندهمهکه

واند،کردهسیرهمبارامعنويعوالمتمام- یکنواختوردیفهم-کهواحدند،نورآنان. باشدشدهارادهمذکور

همانندعلیهااهللاسالمزهراصدیقهحضرتکهکندمیایجابموضوع،ایندرشدهیاداخبارومنقبتیکهمین

.باشدبودهکبريوالیتصاحبمعصومش،اوالدوعلیواکرمپیامبر

]277صفحه[ 

ائمهوزهراوپیامبروالیتهمانندي

معصومچهاردهیکسانخلقتکیفیت. استیازدهمموضوعحاصلوتابعحقیقتدردوازدهمموضوع

محبت،یاوبغضاثراتلذاباشند؛یکدیگرردیفنیزوالیتشئونتمامدرکهکندمیایجابالسالم،علیهم

بهنسبتپیرويیاوپیچیسرعناد،یاودادوآثاربایکسانوبرابرمعصومیهربهنسبتعصیانیاواطاعت

سنیوشیعهواستالعادهفوقوزیادبسیارموضوعایندرواردهاخبار. باشدمیدیگرمعصومینازیکهر

براياخباردستهاینازروایتچنداینجادر. دارنداعترافآنهاصحبتبهوبودهمعتقدروایاتاینبههمگی

:شودمینقلنمونه

والحسین،الحسنبیدسلموآلهوعلیهاهللاصلیاالکرمالرسولاخذ«



]278صفحه[ 

] .285. [»القیامۀیومدرجتیفیمعیکانامهماواباهماوهذیناحبواحبنیمن: فقال

]279صفحه[ 

دوسترادواینمادروپدرومرا،فرزنددواینومرا،کسهر: فرمودوگرفتراحسنیندستخدارسول«

.»بودخواهددرجههممنباقیامتروزبدارد،

کامالتاآیدبعملبررسیوبحثآنيدربارهتفضیلبطورداردجاکهاستمطلبیاکرمپیامبربابودندرجههم

.گرددروشنهمگانبرموضوع

بشريمگرباشد؟درجههمسلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولباقیامتروزدرکسیداردامکانچگونهآیا

کهاستممکنچطورآیاشود؟نائلسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرنظیربیورفیعيدرجهبهتواندمی

رازیکومگو،سریکرسولحضرتکالمایندرکند؟پیدادسترسیامیرالمومنینواالييدرجهبهانسانی

دوستمراعترتومراکسهر: بگویدخواهدمیحضرتآنکهاستاینازعبارتآنواستنهفتهنگفتنی

قراروالیتبهمعتقدینصفدروموالیانردیفدرمنباواست،شدهنائلوالیتبهمؤمنینيدرجهبهبدارد

چنانباشد،میخودبهمخصوصومتفاوتيرتبهدارايفرديهردرجه،ایندروصفایندراگرچهدارد،

تعدادبهنیزراوالیتبهمؤمنیناست،بیشماريمتفاوتدرجاتقیامتروزدرراباایمانافرادوموحدانکه

يدرجهدرومعتقدین،صفدرموحدین،صفدرآنان،يهمهحالعیندرولیاستدرجاتیافرادشان

محمدباوالیتبهمومنین



]280صفحه[ 

شهادتيدرجهبهايعدهاستممکندیگر،عبارتبهیاواند،درجههمودین،همردیف،همصف،همعبداهللابن

نسبتهايبا-همهشهادتيمرتبهدرتنهاوبوده،متفاوتدیگريبایکهرمعنويمقامورتبهولیآیندنائل

.ردیفهموصفهمیکدیگرخود،بهمخصوصمقاماتومراتبحفظباوباشندمشترك-مختلف

درجۀ«بهچهاگرموحدینجمیعمثالاست،متفاوتبشرافرادتعدادبهمعنويدرجاتکهداشتتوجهباید

اوصیادارد،انبیادرجه،اینخودلیکناند،درجههمونزدیکموضوعایندریکدیگرباوشدهنائل»التوحید

خودبهمخصوصومتفاوتبسیاريمرتبهومقامرایکهرکهدارد،مخلصوندارد،شهدادارد،علمادارد،

.»المحبهدرجۀ«و»الوالیهدرجۀ«استگونههمینعیناومشترکند،همبابودنموحددرتنهاواست،

درحنبلبناحمد: آنانيجملهازکهاندکردهنقلخودکتابهايدرسنیعلماءازايعدهرابحثموردروایت

ابنتاریخش،دربغداديخطیب،-استششگانهصحاصازیکیکه-صحیحجامعدرترمذياحمد،مسند

الدینمحبتذکره،درابوالمظفراسدالغابه،دراثیرابنالمطالب،اسنیدر] 286[جزريتاریخش،درعساکر

و»تهذیب«درعسقالنیحجرابن،»ذخائر«و»ریاض«درطبري

]281صفحه[ 

.»صواعق«درهیتمیحجرابن

:فرمایدمیمذکورحدیثتشریحدرهیتمیحجرابن

] .287...». [الحجابرفعجههمنبلالمقام،حیثمنالمعیههنابالمعیهالمرادلیس«



هر: فرمایدمیاکرمپیامبرکهاینجادر- گویدمیکهاستنمودهدركرامطلبنیکوبسیارسنیدانشمنداین

مبادا-استدرجههمقیامتروزدرمنبابدارددوستراحسینوحسنفرزندمدووزهراوعلیومراکس

بهایمانیبامسلمانهرچونکهاستاینمرادبلکهخداست،رسولبابودنمقامهممقصودکهآیدنظربهچنین

ولطفمرکزدروفرماید،مینزدیکرحمتشجواربهرااوتعالیخدايباشد،داشتهمحبتعلیاوالدوعلی

وتباركحقمحضردرپردهبیوحجاب،رفعمقامایندرشود،میبرداشتههاپردهودهد،میقراراحسانش

.استهمراهوصفهمپیامبرباگرفتن،قرارتعالی

:دهدمیادامهچنینسخنبهآنگاهحجرابن

حسنووالصالحین،والشهداءوالصدیقنالنبیینمنعلیهماهللانعمالذینمعفاولئک: (تعالیقولهفیمانظیر... «

.]289] ». [288) [رفیقااولئک

]282صفحه[ 

نعمتهايخداکه-صالحینوشهداوصدیقینوانبیاءبامؤمن،مسلمانان: فرمایدمیتعالیخدايچنانکه«

ایندرکهاستروشنکامالو»نیکویی؛رفیقانچهوهمراهند،وهمگام- استفرمودهعطاآنانبهراخویش

دروفیض،معرضدراستایماناهليهمهبودنبرابرمرادبلکهنیستمطرحمقاماتبودنیکسانآیه

شهدا،صدیقین،انبیا،ازیکهروگرنه. گرفتنقرارخدامرحمتولطفمحضردرپردهبیورحمت،گاهجلوه

خودبهمخصوصايمرتبهودرجهوجداگانه،وخاصمقامیرامخلصونواخیار،ابرار،صالحین،علما،

تنپنجهرکهخودشانبهمخصوصونظیربیاستمقامیومرتبهنیزراالسالمعلیهمعباآلتنپنج. باشدمی

.نیستراهواالمقامآنبهراکسیهرگزومشترکند،آندریکسانبطور

:شودمیذکرآنهاازبرخیکهاندکردهنقلشیعهوسنیعلمايموردایندردیگريروایات

:فرمایدمیاکرمرسولحضرت



] .290. [»ابغضنیفقدابغضهممنواحبنیفقد) علیاوفاطمۀووالحسینالحسنیعنی(هوالءاحبمن«

]283صفحه[ 

اینانباکهکسیواست،داشتهدوستمرابدارد،دوستراعلیوفاطمهوحسینوحسنیعنیاینانکسهر«

.»استکردهخصومتمنباکند،دشمنی

:فرمایدمیعلیهاالسالمزهراصدیقهحضرتيدربارهو

] .291[اهللا،آذيفقدآذانیمنوآذانی،فقدآذاهامن... «

]284صفحه[ 

] .293] ». [292...) [االخرةوالدنیافیاهللالعنهمرسولهواهللایوذونالذینان(تعالیقولهذلکو«

تعالیخدايچنانکهاست،آزردهراخداگوییکنداذیتمراهرواست،آزردهمرابیازاردرافاطمهکسهر«

رحمتازوکردهلعنتآخرتودنیادرراآنانخدابیازارند،رااورسولوخداکهکسانیآنهمانا: (فرمایدمی

بااستبرابرعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتآزاراکرمپیامبرفرمایشبهتوجهباکه؛)»استفرمودهدورخود

.اورسولوخدابهنسبتایذاء

عامهکتبعباراتهمگیشود،میبیانموضوعایندراکرمپیامبرقولازکهاحادیثیوشدنقلکهروایاتی

:هستندالقولمتفقآنهاصحتدرسنیوشیعهکهاست

،»اغضبنیاغضبهامنمنی،بضعۀفاطمۀ«



.»استآوردهخشمبهمراکند،خشمگینرااوکسهراست،منتنيپارهفاطمه«

،»اغضبهامایغضبنیوآذاها،مایوذینیمنی،بضعۀفاطمۀ«

]285صفحه[ 

مراآوردخشمبهرافاطمهآنچهوسازد،میآزردهنیزمرابیازارد،رافاطمهآنچهاست،منتنيپارهفاطمه«

.»کندمیغضبناكهم

،»یبسطهامایبسطنییقبضها،مایقبضنیمنی،بضعۀفاطمۀ«

مراگرداند،مسروررااوآنچهوسازد،میخاطرگرفتهمراکنددلگیررااوآنچهاست،منتنيپارهفاطمه«

.»نمایدمیشاد

،»انصبهاما] 294[ینصبنیوآذاها،مایوذینیمنی،بضعهفاطمۀ«

مشقتدچارمرااندازدزحمتبهرااوآنچهوآزارد،میمراکندآزردهرااوآنچهاست،منتنيپارهفاطمه«

.»نمایدمی

عباراتباولی-مذکوراحادیثهمانندتقریبامفهومیبااکرمپیامبرازدیگريبسیارروایاتفریقینعلماي

:شویممییادآوراینجادرراآنهاازنمونهچندکهاندکردهنقل-مختلف

،»یسعفهاما] 295[یسعفنیمنی،بضعۀفاطمۀ«

مایقبضنیویبسطها،مایبسطنیمنی،] 296[شجنۀفاطمۀ«

]286صفحه[ 



،»یقبضها

،»آذانیفقدآذاهامنمنی،مضغۀفاطمۀ«

،»بسطهامایبسطنیوقبضها،مایقبضنیمنی،مضغۀفاطمۀ«

.»یسرهامایسرنیمنی،مضغۀفاطمۀ«

همگانبرکهاستاینعلیهااهللاسالمزهراصدیقهحضرتمنقبتدرشریفاحادیثایننقلازمامنظوروهدف

بادوستیومحبتهمانندعینااو،واذیتدشمنیوبغضیاوحضرت،آنیاريومحبتموضوعشودثابت

یکبهمنحصرهرگزمطلب،اینبهداشتناعتقادواست؛نبوتمقامبهنسبتعنادوعدواتیاواکرمپیامبر

جهانمسلمینتماممعتقداتازتردیدبدونواست،کلیواسالمیکامالموضوعاینبلکهنیست،خاصمذهب

.است

در) شدبیانکهالفاظیاختالفبا(را...» منیبضعهفاطمه«روایتکهسنیدانشمندانازايعدهناماینجادرما

:کنیممینقلاندکردهثبتخویشکتابهايدرقرنسیزدهطول

متوفايمکیدینارابن] 297[هجري،117متوفايملیکهابیابن

]287صفحه[ 

هجري،198متوفايعیینهبنابومحمد] 299[هجري،175متوفايمصريسعدبنلیث] 298[هجري،125

متوفايبغداديابوالنضر] 300[



]288صفحه[ 

227متوفايطیالسیابوالولیدحافظ] 302[هجري،227متوفايیربوعییونسبناحمد] 301[هجري،205

متوفايهذلیابوالمعمر] 303[هجري،

]289صفحه[ 

248متوفايمصريحمادبنعیسی] 305[هجري،240متوفايثقفیسعیدبنقتیبه] 304[هجري،236

امام-احمد] 306[هجري،

]290صفحه[ 

درمسلمهجري،256متوفاي-معروفصحیحصاحب- بخاريعبداهللاحافظهجري،241متوفاي-حنابله

) هجري273متوفاي(ماجهابنابوعبداهللاحافظهجري،261متوفاي-استستهصحاحازیکیکهصحیحش

که-سننشدر] 307) [هجري275متوفاي(سجستانیابوداودحافظ،-استستهصحاحازیکیکه-سننش

صحاحازیکیکه- صحیحشدر) هجري279متوفاي(ترمذيابوعیسیحافظ،،- استستهصحاحازیکی

که) هجري303متوفاي(نسائیابوعبدالرحمنحافظهجري،285متوفايترمذيابوعبداهللاحکیم،-استسته

متوفاينیسابوريابوعبداهللاحاکمهجري،356متوفاياصفهانیابوالفرجاست،ششگانهصحاحازیکیصاحب

اصفهانیابونعیمحافظهجري،405



]291صفحه[ 

هجري،502متوفايتبریزيخطیبابوزکریاهجري،458متوفايبیهقیابوبکرحافظهجري،430متوفاي

اخطب] 308[هجري،544متوفايعیاضقاضیابوالفضلقاضیهجري،510متوفايبغويابومحمدحافظ

581متوفايسهیلیابوالقاسمهجري،571متوفايعساکرابنابوالقاسمحافظهجري،568متوفايخوارزمی

ابن] 310[هجري،597متوفايجوزيابنابوالفرجهجري،586متوفايمعتزلیالحدیدابیابن] 309[هجري،

هجري،630متوفاياثیر

]292صفحه[ 

کنجیحافظهجري،654متوفايحنفیجوزيابنسبطهجري،652متوفايشافعیيطلحهابنابوسالم

699متوفاياندلسیازديحافظهجري،694متوفايطبريالدینمحبحافظهجري،658متوفايشافعی

الدینجمالهجري،756متوفايمعروفایجیقاضی] 311[هجري،748متوفايشافعیذهبیحافظهجري،

الدینزین] 312[هجري،768متوفايیافعیهجري،ابوالسعادات750ازبعدمتوفايزرندي

]293صفحه[ 

عسقالنیحجرابنحافظهجري،807متوفايهیثمینورالدینحافظ] 313[هجري،806متوفايعراقی

923متوفايقسطالنیابوالعباسحافظهجري،911متوفايسیوطیالدینجاللحافظهجري،852متوفاي



الدینزینهجري،974متوفايهیتمیحجرابن] 314[هجري،966متوفايبکريدیارقاضیحافظهجري،

مناوي

]294صفحه[ 

. امروزبهتا14و13و12و11و10قرندرعامهعلمايازکثیرييعدهو] 315[هجري،1031متوفاي

]316. [

]295صفحه[ 

شدذکرکهشریفهروایاتاینباواستاهمیتحائزبسیارنیزعامهعلماينزددربحثموردمطلباینچون

اوانحاءازنحويبهیاونداشته،محبتزهراحضرتبهنسبتکسهرکهاندکردهثابتواستداللصریحبطور

.دهیممیقراربررسیموردعمیقاراموضوعاینمالذااست،کافرباشدآزردهرا

واستاسالمیوعمومیصددرصدموضوعیگاهیوکنند،میعنوانمذهبیکبهمعتقدینرامطلبگاهی

مطلباینکهشودمیثابتکامالشدهنقل) سنیوشیعه(فریقیندانشمندانازکهاسناديومداركبهتوجهبا

وآزردهدلاوازحضرتآنونمایداذیتآزارراعلیهااهللاسالمزهراصدیقهحضرتکسهرکه: استاسالمی

.استکافرباشدناخشنود

]296صفحه[ 



:فرمودحضرتآنازکهاکرمپیامبرازانگیزحیرتومهمالعادهفوقاستروایتی

.»لرضاهایرضیوفاطمه،لغضبیغضبتعالیوتباركان«

وراضیاوکهآنگاهشودمیراضیوآید،بخشمفاطمهکههنگامیکندمیغضبتعالیوتباركخداوندهمانا،«

.»گرددخشنود

»لرضاكیرضیولغضبکیغضباهللان«فرمودعلیهاالسالمفاطمهبهخطابدیگرروایتدرو

.»گرددمیراضیتورضايباوکندمیغضبتوغضبباخدافاطمه،یا«

:آناننديجملهازکهاندکردهنقلعامهدانشمنداناززیادييعدهراعجیبروایتدواین

متوفايعاصمابیابن] 317[هجري،252متوفايمثنیابنابوموسی

]297صفحه[ 

هجري،360متوفايطبرانیابوالقاسمحافظ] 319[هجري،307متوفايموصلیابویعلی] 318[هجري،287

] 320[هجري،407متوفايخرکوشیابوسعدهجري،حافظ405متوفاينیسابوريحاکمابوعبداهللاحافظ

حافظهجري،430متوفايیاصفهانابونعیمحافظ

]298صفحه[ 



ابوالعباسحافظهجري،654متوفايجوزيابنسبطابوالمظفرهجري،571متوفايعساکرابنابوالقاسم

هیتمیحجرابنالدینشهابحافظهجري،852متوفايعسقالنیحجرابنحافظهجري،694متوفايطبري

1206متوفايصبانابوالعرفانهجري،1122متوفايمالکیزرقانیابوعبداهللاحافظهجري،974متوفاي

] .321.... [دیگرايعدهو13قرنمتوفاي- النجاهمفتاحصاحب-بدخشانیهجري،

نیستمعقولاست،گوناگونتحوالتدستخوشساعتهردرودارد،مختلفیحاالتبشرهراینکهبهتوجهبا

وبوده،خداتوجهموردجاهمهوهمیشهدگرگونیها،همهآنوجودبازندگانی،لحظاتتمامدربشريکه

خدا،خشمغضبشخدا،رضايرضایتش

]299صفحه[ 

حقارتچشمبهکسیهربروباشد،خدابادشمنیاوبادشمنیوخدا،حبمحبتشخدا،خشنوديمسرتش

هماناعتباربهوباشد؛بودهمطلقهوالیتمقامصاحباینکهمگربنگرد،اوبرحقارتنظربانیزخداکندنگاه

.باشدمیپذیرامکانموضوعاینتنهاهستند،دارانیزامیرالمؤمنینواکرمپیامبرعیناکهمقام

ناسزاودشناممردمسایرهمانندنیزاکرمپیامبرگویندمیعامهحضراتکهاستوالیتشئونبهتوجهعدمباو

حضرتآنبهخطابمرگبستردرکهرسانندمیبجاییتاراسخنباالخرهو... شودمیخشمناكگویدمی

:گویندمی

] .322[؛...»لیهجرالرجلان«

...».گویدمیهذیانمرداین«

امتشتمامبهرااوعمریکسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرکهاستمقدسیوجودعلیهااهللاسالمفاطمه

.استفرمودهبیانرامعنویشمقاماتوکرده،معرفی



رضایتشخدا،اطاعتاطاعتشخدا،محبتمحبتشکهبشريآناستمبرهنوروشنکامالشدگفتهچنانکه

بایدکهاستایناشالزمهخداست،غضبغضبشخدا،سخطسخطشخدا،مخالفتمخالفتشخدا،رضایت

مقامصاحب

]300صفحه[ 

باشدنداشتهدلدررامحبتشونیاوردایمانوالیتصاحببهکسهرنتیجه،دروباشد،مطلقهوالیتشامخ

عباراتازبعضینقلاینجادرکهدارنداعتقادوایمانآنبهنیزعامهعلمايکهاستمطلبیاینواست،کافر

:استضروريومفیدآنان

:فرمایدمی196صفحهدومجلددراالنفالروضکتابدرهجري581سالمتوفايسهیلیابوالقاسم

فقال. توبتهنزلتحینحلهارادتفاطمهانوتوبه،فینفسهربط] 323[عبدالمنذربنرفاعۀلبابهاباان«

وآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولسلم،فقالوآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولاالیحلنیالاناقسمتقد: ابولبابه

صلیمنوکفر،فقدسبهامنانعلییدلحدیثفهذافاطمۀ،علیوعلیهاهللافصلیمنی،مضغۀفاطمهان: سلم

.»ابیهاعلیصلیفقدعلیها

سوگندوببستمحکمتوبهچوببهراخودشکرد،توبهبودشدهمرتکبکهگناهیازرفاعهکههنگامی«

بندآنهرگزخورد

]301صفحه[ 



قرارخوديتوبهشدنقبولنشانرااینوفرماید،بازآنراخوددستبهعبداهللابنمحمداینکهمگرنگشایدرا

فاطمهحضرتهنگامآندرو] 324[شدنازلپروردگارجانبازاويتوبهشدنقبوليآیهاینکهتابود،داده

بهمنزیرانماید،رهابندازمرانبایداکرمپیامبرجزکسی: گفتابولبابهولیبگشاید،رابندهاآنفرموداراده

تنيپارهفاطمههمانا،: فرمودحضرترسید،اکرمپیامبرگوشبهسخناینچونوام،کردهیادسوگندامراین

.استمن

هراینکهبرداردداللتحدیثاین) کهگیردمینتیجهچنینحدیثراويسپس. (فاطمهوپیامبربرخدادرود

رسولپدرشبرصلواتبااستبرابرفرستد،صلواتاوبرکسهروشود،میکافردهددشنامرافاطمهکس

.»خدا

کهاستایننشانگرهمهکهاستشدهنقلاکرمپیامبرازاخباريزیارتشواوبرسالموصلواتکیفیتدر

زیاراتیوصلواتوداشتهاستقاللکامالمطلبایندر-خدارسولهمانند- علیهاالسالمزهراحضرت

اینکهجالبترواست،کردهنقلصغیرجامعکتابشرحدرنیزحجرابنراروایتاین. داردخودبهمخصوص

:گویدمیحدیثاینبیانضمن-کنوزالدقائقکتابصاحب- مناويالدینزین

]302صفحه[ 

کافردهددشنامرافاطمهکسهرکهکندمیاستدالل...) منیبضعهفاطمه(شریفحدیثباسهیلیابوالقاسم«

هروداردمیدشمنراکسیچنینخداواستحضرتآنبهنسبتاوبغضبرمشعرعملاینچون(است

ازعلیهاالسالمفاطمه: کهگیردمینتیجهحدیثهمینازسهیلی،)استکافریقینابدارددشمنخداکهراکسی

] .325. [»استافضلنیز) عمروابوبکریعنی(شیخین

يادامهدراستعامهبزرگانازیکیکه] 326[سمهوديشریف



]303صفحه[ 

:فرمایدمیحدیثاینتشریح

بضعۀانالنومفی] 327[الفضلامراتلماثممنومنه،بضعۀبواسطتهافیکونونمنهابضعۀاوالدهاانمعلومو«

ذریتها،مناالنیشاهدمنفکلحجرها،فیفیوضعغالمافاطمهتلدباناهللارسولاولهاحجرها،فیوضعتمنه

ولهم،االجاللداعیقلبهمنانبعثذلکتاملمنوالوسائط،تعددتانوالبضعۀ،تلکمنبضعۀ

]304صفحه[ 

] .328. [»علیهکانواحالايعلیبغضهمتجنب

بهنیزآناناند،فاطمهيبضعهچوناواوالدبلکهاست،پیامبرتنيپارهفاطمهتنهانهکهاستروشنکامالو«

ازايپارهکهدیدخوابدرالفضلاموقتیکهروستهمیناز. شوندمیمحسوبپیامبرتنيپارهزهرايواسطه

آوردخواهدفرزنديفاطمهکهنمودندتعبیراینطورراويخوابخدارسولاستافتادهويداماندرپیامبرتن

تنيپارهشود،مشاهدهپیامبريذریهکجاهردرنیزاکنون] 329. [گرفتخواهدقرارالفضلامداماندرکه

بدقتراموضوعاینکسهرلذااست؛شدهزیادبسیارهاواسطهشمارچهاگرخداست،رسول

]305صفحه[ 



حالهردرآنانبهنسبتدشمنیازونماید،میمحبتاحساسمحمدآلبهنسبتخویشقلبدرکند،بررسی

.»جویدمیدوري

:گویدمیحجرابن

بهیتاذيفالنبیبه،فتاذتءشیفاطمۀحقفیمنهوقعمنفکلبتاذیه،المصطفییتاذيمناذيتحریمفیهو«

منمعالجۀباالستقراءعرفلهذاوولدها،قبلمنعلیهااالذيادخالمناعظمءشیالوهذالخبر،بشهادة

] .330. [»اشداالخرةلعذابوالدنیافیبالعقوبۀذالکتعاطی

آنچهونماید،میآزردهدلراکند،پیامبرخاطرآزردهرااوکهچیزيهرزیرااست،حرامفاطمهاذیتوآزار«

آنچه): گیردمینتیجهچنینسخنپایاندرحجرابن... (استکردهاذیتراخداحقیقتدربیازارد،راخدارسول

البتهودنیاست،درگرفتاريبیازارد،رازهراکهکسآنجزايکهاستاینکندمیگوشزدمابهگذشتهتاریخ

.»بودخواهدشدیدترآخرتدراوعذاب

مساوينتیجهدروامیرالمؤمنینواکرمپیامبربهدشنامبااستبرابرعلیهااهللاسالمصدیقهحضرتبهگفتنناسزا

:فرمایدمیعلیيدربارهخدارسولکهچنانتعالی،وتباركحقبهدشنامبااست

] .331. [»اهللاسبفقدسبنیمنوسبنی،فقدعلیاسبمنعلیا،تسبواال«

]306صفحه[ 

مراحقیقتدردهددشناماوبهکسهرندهید،دشنامعلیبه«

]307صفحه[ 



] .332. [»استکردهبدزبانیخدابههمانادهد،دشناممنبهکسهرواست؛گفتهناسزا

]308صفحه[ 

منواغضبنی،فقدعلیااغضبمنعلیا،تبغضواال«

]309صفحه[ 

] .333. [»اهللاغضبفقداغضبنی

خشمگینمراکسهرواستکردهغضبناكمراهماناآوردخشمبهرااوکسهزکه؛)نکنیددشمنیعلیبا(«

.»استآوردهخشمبهراخداحقیقتدرکند

] .335] ...». [334[اهللاحبفقداحبنیمنواحبنی،فقداحبهمنو«

]310صفحه[ 

داشتهدلدرمرامحبتکسهرواست؛ورزیدهمهرمنبهحقیقتدرباشد،داشتهدوستراعلیکسهر«

] .336. [»استداشتهدوستراخداهماناباشد،



]311صفحه[ 

وشیعهمعتبرکتبدرمضامینهمینباعیناعلیها،اهللاسالمزهراحضرتمنقبتدراکرمپیامبرفرمایشاتاین

امیرالمومنینوخدارسولباوالیتشئونواحکامجمیعدرحضرتآندهدمینشانکهاستشدهنقلسنی

دشنامزهرايفاطمهیاامیرالمومنین،یااکرم،پیامبربهکسهرکهدهندمیفتويچنینعلمالذااست،شریک

.القتلواجبهمواستکافرهم: فرمایندمیعامهدانشمندانوشود،میالقتلواجبدهد

اووالیتپرتوومکن،دورعلیهااهللاسالمزهرايفاطمهلطفنظرازرامامحمد،آلومحمدحقبهپروردگارا،

.برسانبپایانراماعمروالیتمقاماینبهاعتقادباوفرما،جایگزینماقلبدررا

]313صفحه[ 

استیکسانحسنینوعلیوپیامبرمقامبابهشتدرزهرامقام

دراستالسالمعلیهمحسنینوامیرالمومنینواکرمپیامبرباعلیهااهللاسالمزهرايفاطمهاشتراكدیگر،منقبت

روشنکامالروایاتدستهایندردقتبا. عباآلتنپنجبهباشدمیمنحصرومخصوصکهدرجاتیومقامات

.نیستراهواالدرجاتآنبهرابشريهیچهرگزواست،خاصیمرکزیتومقامراآنانکهشودمی

:فرمودامیرالمومنینبهخطابحضرتآنکهکندمیروایتاکرمپیامبرازارقمبنزید

انتو(ابنتیفاطمهمعالجنهفیقصريفیمعیانت«



]314صفحه[ 

] .338] ». [337) [رفیقیواخی

تالوتراآیهایناکرمپیامبرسپس. هستیدمنهمنشینمنقصردربهشتدرفاطمهدخترموتوعلییا«

)».نشینیدمیهمروبرويبهشتیتختهايبربرادرانه: (فرمود

باکثیرابنفرائد،درحموینیمناقب،درمغازلیابنالنضره،الریاضکتابدرطبريالدینمحبراروایتاین

.اندکردهنقلمناقبدرحنبلبناحمدالفتی،زیندرعاصمیوالمال،وسیلهدر] 339[

رسولکهاندکردهنقلسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرازمرفوعاالسالمعلیهامیرالمومنیندیگريحدیث

:فرموداکرم

فیها؟معکیسکنمناهللا،رسولیا: قالواالوسیله،لیفسلوااهللاسالتمفاذا. »الوسیله«تدعیدرجهالجنهفی«

] .340. [»الحسینووالحسنفاطمهوعلی: قال

دربخواهیدهرگاه،»الوسیله«نامبهاستايدرجهدربهشت«

]315صفحه[ 

ایندرکسانیچهاهللارسولیا: گفتندنمایید،مسئلترا»وسیله«مقامبطلبید،خداازمنبرايچیزيدعاهنگام

عامهدانشمندانازحدیثاین. »حسینوحسنفاطمه،علی،: فرمودهستند؟همنشینشمابامخصوصيدرجه

.استکردهنقلمردویهابنحافظازالکبیرجامعکتابدرسیوطیجملهازاند،نمودهذکرخودکتبدرنیز



:کنیممیعرضچنینسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرزیارتدرنیزشیعیانما

] .341. [»الجنۀمنالوسیلۀآتهوالرفیعۀ،الدرجۀاعطهاللهم«

وتن،پنجبهاستمنحصرومخصوص-استبهشتیدرجاتواالترینکه-الوسیلهدرجۀشدگفتهچنانکه

وعلماءواولیا،اوصیا،انبیا،جمیعدرجاتازبرترالوسیلهدرجۀ. نیستراهاعلیيرتبهآنبهرابشريهرگز

] .342. [استمخلصین

]316صفحه[ 

:فرموداکرمپیامبرکهکندمیروایتچنینامیرالمؤمنین

.»القیامۀیومواحدمکانفیوالحسینوالحسنعلیوفاطمۀوانا«

.»هستیمواحديمنزلتومقامدارايحسینوحسنوعلیوفاطمهومنقیامتروز«

محشر،دراظله،درعالمذر،عالمدرنور،عالمدر. استیکیمنزلتشانومقامخلقتعوالمتمامدراینانآري

پایان،تاآغازازآفرینش،مسیرتمامدرخالصهشهود،وغیبدرملکوتی،وملکیعلوي،وسفلیعوالمدر

اندکردهنقلرامذکورحدیثکه) سنی(عامهازعلمايبعضی. مقامندهموشانهموردیفهمهم،باجاهمه

.النضرهالریاضدرطبريالدینمحبحافظمسند،درحنبلبناحمد: ازعبارتند

:استاینازعبارتاندشدهقائلبسیاراهمیتآنبهنسبتنیزعامهحضراتکهدیگريروایت

حضرتبهخطابوکرد؛مشاهدهاستراحتحالدرراامیرالمؤمنینوشد،علیخانهوارداکرمرسولروزي

:فرمودچنینزهرا

] .343. [»واحدمکانفیالقیامهیوم،)النائماو(هذالراقدو) الحسنینیعنی(هذینوایاكوانی«



]317صفحه[ 

درهمهقیامتروز،)علی(استآرمیدهاینجادرکهشخصاینوحسین،وحسنو) زهرایا(توومنهمانا،«

.»بودخواهیمجایک

....حسکانیحاکمطبري،الدینمحبعساکر،ابنحافظمسند،درحنبلابناحمد: ازعبارتندحدیثاینراویان

شریفحدیثاینمداركنیزما] 344. [استنمودهتاییدراآنوبررسیراروایتایناسنادنیسابوريحاکم

وآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرفرمایشاتازمسلماونیست،آنصحتدرتردیديکردیم؛رسیدگیکامالرا

.باشدمیسلم

:فرمودکهکندمینقلسلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولازقیسبنعبداهللا

] .345. [»العرشتحتقبۀفیالقیامۀیوموالحسینوالحسنفاطمۀوعلیوانا«

درقیامتروزحسینوحسنوفاطمهوعلیومنجایگاه«

]318صفحه[ 

.»داردقرارعرشزیرکهاستايقبه

حقحضرتعظمتپایتختدردارد،نام»وسیله«کهمقاماتواالترینکهشودمیمعلومچنینروایتایناز

کهآنجااست،تنپنچجایگاهفقطعالمپایتختآري،. نیستراهآنجابهراکسیهرگزواست؛تعالیوتبارك

.استکبریاییجاللوجمالنورگاهجلوهوجاللوعظمتنشانگر



وهمگاموهمراهجاهمهوالیتشئونتمامدرخلقتمنازلجمیعدرگانه،پنجانواراینشد،گفتهچنانکه

نشر،وحشردربرزخ،ودنیادراشباح،وارواحعالمدرذر،عالمدراظله،عالمدرانتها،وابتدادرهمتایند؛

بطورفضائلوملکاتتمامدرومراحلجمیعدرهمکناردرنبوده،جدایکدیگرازقیامت،روزتاخالصه

.سهیمندیکسان

]319صفحه[ 

بهشتبهوروددرزهرارکوبوتقدممقام

کهاستدیگرمواقفدرسیرهنگامدروبهشت،درقیامت،روزدر) بودنسواره(رکوبمقامچهاردهم،منقبت

از-عالمدرزنیهیچودارد،اشتراكحسنینوامیرالمؤمنینوبزرگوارشپدرباعلیهااهللاسالمزهراحضرت

میاناز. همتاستبیجهانبانوانبیننیزرتبهایندرعلیهاالسالمفاطمه. نیستمقاماینداراي- آخرینواولین

علما،صدیقین،جمیعبابلکهدیگر،زنانبااوفرق. شودمیمحشريعرصهواردسوارهکهاوستتنهابانوان،

.استسوارهوپیادهتفاوتشهداوحکما

]320صفحه[ 

:فرمودحضرتآنکهکندمیروایتسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبراز] 346[بریده



عدداکوابهعمان،وعدنبینکماحوضلیو. قومهمنبهآمنمنوهولبنهامنفیشربصالح،ناقۀاهللایبعث«

العضباء؟علیانتواهللا،رسولیا] : 347[معاذقال. ناقتهعلیصالحااهللایبعثو. االنبیاءفیستقیالسماءنجوم

] .348...». [العضباءعلیابنتیفاطمهواالنبیاء،بینمنبهاهللایخصنیالبراق،علیاناال،: قال

]321صفحه[ 

ازاوبهآورندگانایمانوصالححضرتپسانگیزد،برمیرستاخیزروزدرراصالححضرتناقهتعالیخداي«

آنجامهايتعدادکهعمان،تاعدنپهنايبهاستحوضیمرالیکنشوند؛میسیرابونوشندمیشترآنشیر

.نمایندمیسقایتطلب) مناز(انبیاواست،آسمانیستارگانشماربه

راصالححشر،روزدرتعالیخداي): فرمایدمیچنینسخنيادامهدرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر«

محشربهعضباءشتربرسوارنیزشماآیااهللارسولیاپرسیداکرمپیامبرازمعاذ. انگیزدبرمیاشناقهبرسوار

میاندرمراتعالیخدايکهاست،براقمناختصاصیمرکبنه،: فرمودجوابدرحضرتآنشوید؟میوارد

.»استفاطمهدخترممخصوصمرکبعضباءواست،گردانیدهمخصوصمرکباینبهانبیاء

.اندنمودهنقلراآننیزشیعهعلمايوآوردهتاریخشدرعساکرابنحافظشدذکرکهراروایتی

آنبرداشتماموریتاسالمتبلیغبراياکرمپیامبرجانبازالسالمعلیهعلیوقتهرکهاستشترينامعضباء

.بودسوارمخصوصمرکباینبرعلینیزکفاربرابردر) توبه(برائتيسورهقرائتجهتچنانکهشد،میسوار

رسولحضرتکهکندمیروایت] 349[حضرمیمرهبنکثیر

]322صفحه[ 



:فرمودسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرم

فیحتلبهالصالح،ثمودناقۀتبعثو. االنبیاءمناستسقانیمنوبیآمنمنواناالقیامۀیوممنهاشربحوضی«

اذا: معاذفقال... المحشر،بهتوافیحتیقبره،عندمنیرکبهاثمقومهمنمعهآمنواوالذینهولبنهامنفیشرب

] .350...». [االنبیاءدونمنبهاختصصتالبراق،علیاناابنتی،ترکبهاال،: قالاهللا؟رسولیاالعضباءترکب

ازوشویم،میسیرابآنازاستآوردهایمانمنبهکهکسهرومنکهاستحوضیمراقیامتروزدر«

آنانوصالحشود،میبرانگیختهصالحبرايثموديناقهروزآندرگردد،میسیراببخواهدآنکهنیزپیامبران

شودمیسوارناقهآنبرقبرشکناردرصالحسپسنوشند،میشترآنشیرازاندآوردهایماناوبهقومشازکه

سوارعضباءشتربرهمشماهنگامآندرآیااهللارسولیا: کردعرضمعاذ. آیدمیمحشريصحنهبهو

عضباءنه،: فرمودشوید؟می

]323صفحه[ 

.»امیافتهاختصاصآنبهانبیامیاندرکهاستبراقمنمرکبواست،فاطمهدخترممرکب

:فرمودکهاکرمپیامبرازشنیدم: گویدمیابوهریره

علیامامیفاطمۀتبعثوالبراق،علیابعثوناقته،علیصالحیبعثوالدوابعلیالقیامۀیوماالنبیاءتبعث«

] .351. [»ناقتیعلیطالبابیبنعلیوناقتین،علیوالحسینالحسن- فاطمهابنایبعثوالعضباء،

فاطمهوبراقبرنیزمنوشود،میمبعوثاشناقهباسوارصالحوهستند،مرکبهابرسوارانبیاقیامتروزدر«

يناقهبرطالبابیبنعلیودیگر،يناقهدوبرحسینوحسنفاطمه،فرزنددووعضباءبرمنپیشاپیشدر

.»شویممیمبعوثسوارههمگیمن،مخصوص



بهتوجهباواختصاصی؛نهاستبهشتیعمومیمرکبهاياز- شودمیاستفادهروایاتراچنانکه- انبیامرکب

وامیرالمؤمنینمخصوصانبیا،بهمراهشدنمبعوثسوارهقیامتروزدر«فرمایدمیپیامبرکهقبلی،روایت

وردیفاست،رفتهسخنتنپنجمسیرازکهآنجامواقف،تمامدر»باشدمیعلیهماهللاسالمحسنینوفاطمه

پشتخدارسولوجلوتر،همهازفاطمه: استچنینحرکتترتیب

]324صفحه[ 

بهالسالمعلیهمتنپنجورودحتیهستند،آنانسرپشتحسنیناکرم،پیامبرازبعدامیرالمؤمنینوفاطمه،سر

.استترتیبهمینبهنیزبهشت

درحاکمالعقبی،ذخائردرطبريالدینمحب: ازعبارتنداندکردهنقلراابوهریرهروایتاینکهدانشمندانی

. تاریخشدرخطیبوتاریخش،درعساکرابن،-استکردهتاییدوبررسیراآنصحتکه-مستدرك

آنروایتاینکهگیردمینتیجهچنینعساکرابنوخطیبوحاکموابوالشیخازحدیثایننقلضمنسیوطی

.کندمیتاییداست،شدهنقلتنپنجسیرهنگامدرفاطمهبودنپیشگاميدربارهشیعهطریقازکهرااحادیثی

:فرمودرسولحضرتکهاستآوردهالجوامعجمعکتابدرمداركواسنادذکرباسیوطیحافظ

] .352. [»محمدبنتفاطمۀالجنهیدخلشخصاول«

.»استمحمددخترفاطمهشودمیواردبهشتبهکهکسیاول«

]325صفحه[ 



:دیگرحدیثدرو

] .353...». [والحسینوالحسنفاطمۀوعلیوانا: الجنۀیدخلمناولان«

ایندرکهدیگرياحادیثواخبار،دستهایناز...». شویممیواردبهشتبهکسهمهازقبلتنپنجما«

خود،بهمخصوصاستمرکبهاییدارايعلیهاالسالمفاطمهکهشودمیمعلوماست،وارداکرمپیامبرازموضوع

فاطمه.استعضباءنیزحضرتآنمرکبهايازیکیواست،زمردازگاهیویاقوت،ازگاهینور،ازگاهیکه

بهشدنداخلهنگاممحشر،بهورودموقعدارد؛مختلفیمرکبهايمتعدد،مواقفدرسیرهنگامعلیهااهللاسالم

احادیثدراینکهوباشد،میمخصوصمرکببرسوارموقفیدردیگرمراحلوجنت،درسیروقتبهشت،

فاطمهمنقبتاین. استمنازلومواقفتعددهمینسبببهاند،کردهذکرمتنوعراحضرتآنمرکبهاي

شود،ومیمحشورمرکببرسوارکهاستبانوییتنهاآخرین،واولیناززنان،جمیعمیاندرکه- علیهااهللاسالم

خود،- دارداشتراكهمسانبطورسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبربافضیلتایندراینکهبهتوجهبا

کهواالستيرتبههمینشئونازوبوده،والیتشامخمقامدارايحضرتآنکهاستقاطعیوروشنبرهان

جمیع

]326صفحه[ 

.باشدمیخودبهمخصوصمرکببرسواراست،»ولیۀاهللا«کهاوواند،پیادهمحشردرزنان

]327صفحه[ 

فاطمهبرفرستادنصلواتفضل



موضوعدراوستاستقاللکند،میاثباتراعلیهااهللاسالمزهراصدیقهحضرتبودن»اهللاولیۀ«کهدیگريدلیل

وحسنینوامیرالمؤمنینواکرمپیامبربرصلواتهمانندکهزیارتش،کیفیتوحضرتآنبرفرستادنصلوات

بهنسبتاست،شدهامرزیارتشانومقدسوجودچهارآنبرصلواتبهکههمانگونهیعنیاست؛آنانزیارات

ازوتطهیريآیهمشمولکهعلیهالسالمفاطمه. ماجورندومامورهمگانموارد،ایندرنیززهراحضرت

:استداشتهبیانچنینبصراحتخدارسولرااوبرصلواتکیفیت-استمحمدآلیعنی- اکرمپیامبربیتاهل

: قولوابلتمسکون،ومحمدعلیصلاللهمتقولون: قالالبتراء؟الصالهماو: فقالواالبتراء،الصلوةعلیتصلواال«

ومحمدعلیصلاللهم

]328صفحه[ 

] .354. [»محمدآل

) شدهبریده(بتراءصلواتاهللارسولیا: شدسوال. نفرستید) شدهبریدهوبریدهدمناقص،(بتراءصلواتمنبر«

] 355[منآليدربارهولی،»محمدعلیصلاللهم«بگوییدوبفرستیدصلواتمنبر(اینکه: فرمودچیست؟

بایدشما. باشیدساکت

]329صفحه[ 

.»محمدآلومحمدعلیصلاللهمبگویید



]330صفحه[ 

رسولشوخداقبولموردوبریدهومقطوعنباشد،السالمعلیهمحسنینوفاطمهعلی،شاملکهصلواتی

وشیعهاز-جهانباایمانمسلمینجمیعکهاستافراديبرابروردیفهمزهرايصدیقهحضرتلذا. باشدنمی

بنمحمدهمتايمقام،ایندراووفرستند؛میدروداوبرپنجگانهنمازهايتشهددرروزشبانههر-سنی

فاطمهبرصلواتلزومهمینواست؛السالمعلیهمحسنینوعلیوسلم،وآلهوعلیهاهللاصلیعبداهللا

وااليمنصبواعلیيمرتبهنشانگربلکهنیست،سادهفضیلتومنقبتیکنمازياقامههنگامدرعلیهاالسالم

خودفاطمهبایدتردیدبدون. استگرفتهقرارامامتورسالتصاحبانجنبدرچنیناینکهاستحضرتآن

درودوصلواتمشمولوخضوعموردخدا،اولیاءهمتايوردیفهمتاباشد،بودهوالیتمقامدارايواهللاولیۀ

.باشدمکانوزمانهردرجهانمومنینجمیع

:فرمایدمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر

] .356. [»الجنۀمنکنتحیثبیوالحقهلهاهللاغفرفاطمۀیاعلیکصلیمن«

.»گرداندملحقمنبهبهشتدررااوودرگذرد،اوازتعالیخدايفرستد،صلواتتوبرکسهرفاطمهیا«

شدنملحق«یا،»اهللارسولباشدندرجههم«تعبیراتازمقصودشد،بیانمشروحاقبلیموضوعهايدرچنانکه

درکه»حضرتآنبابودنهمسایه«یاو،»بهشتدرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبربه

]331صفحه[ 



کسانیآنتمامجامعکهاست»االیماندرجۀ«يمرتبهدرمؤمنینشدنجمعاست،رفتهبکارمکررروایات

درجهآندر. اندرفتهجهانازاست،رسیدهمابهخدارسولازآنچهبهباایمانودرست،عقائدباکهاست

کهدیگردرجاتومراتبکهنیستتردیديهیچگونهجايولیباشند؛میهمکناردرویکسانندمؤمنینيهمه

اوخودبهمخصوصکسهرمقاموبوده،ملحوظکامالاست،متفاوتبسیاروبشرتعدادبرابرآنهاشمار

.باشدمی

بیانچنینرافاطمهحضرتفضائلازیکیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولحضرتروایتیدر

:فرمایدمی

: فیقوالن. ربیاهللا: فتقولربک؟من: قبرهافیالملکانیسالهادفنتوقبضتاذافاطمهان: قالالروح؛اتانی... «

ازیدکمواالطالب؛ابیبنعلیقبريشفیرعلیالقائمهذا: فتقولولیک؟فمن: فیقوالن. ابی: فتقولنبیک؟فمن

شمالهاعنویمینهاعنوخلفهامنویدیهابینمنیحفوظنهاالمالئکهمنرعیالبهاکلوقداهللان! فضلها؟من

.بنیهاوبعلهاوابیهاعلیوعلیهاالصالهیکثرونموتهاعندوقبرهاعندوحیاتها،فیمعهاهمو

فکانماطالبابیبنعلیزارمنوزارنی،فکانمافاطمهزارمنوحیاتی،فیزارنیفکانماوفاتیبعدزارنیفمن

منوعلیا،زارفکانماوالحسینالحسنزارمنوفاطمه،زار

]332صفحه[ 

] .357...». [زارهمافکانماذریتهمازار

درملکدوگردد،میدفنوشودمیروحقبضفاطمهکههنگامی: گفتوآمدمننزدبه) روح(جبرئیل... «

پیامبرتپرسندمیسپس. استمنپروردگاراهللا: فرمایدمیکیست؟توپروردگار: کنندمیسؤالاوازقبر

طالب،ابیبنعلی: گویدمیجوابدرکیست؟توولیکنندمیسؤالآنگاه. پدرم: فرمایدمیپاسخدرکیست؟

همبازآیا): فرمایدمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرسپس. (استایستادهقبرمکناردرکهکسیهمین



تنهافاطمهعالم،ایندر: کهدهدتذکروسیلهاینبهخواهدمیاکرمپیامبرشاید(کنم؟بیانرازهرادیگرفضائل

):فرمایدمیخویشسخنيادامهدراکرمپیامبر. است»اهللاولی«همسرشو»اهللارسول«پدرشکهاستکسی

اونگهبانطرفچهارازتااست،گماشتهفاطمهمحافظتبرايرافرشتگانازدستهیکتعالیخدايهمانا

کارشانوهستند،اوخدمتدرپیوستهقبرشکنارواو،مرگهنگاموحیات،حالدرمالئکاینوباشند؛

صلواتفرشتگانلسانومالئکمنطقدریعنی. (اوستفرزندانوهمسروپدرشوفاطمهبرفرستادنصلوات

بر

]333صفحه[ 

آننیزمنقبتایندروباشد،توامعلیهاالسالمفاطمهبرصلواتبابایدهموارهحسنینوعلیواکرمپیامبر

):دهدمیادامهسخنبهچنیناکرمپیامبرسپس. باشدمیدیگرمقدسوجودچهارآنردیفهموبرابرحضرت

فاطمهکهکسیواست؛کردهزیارتحیاتحالدرمراکهاستاینمثلکند،زیارتوفاتمازبعدمراکسهر

واست؛حسنینکردنزیارتمثلنمایدزیارتراعلیکسهرواست؛نمودهزیارتمراگوییکند،زیارترا

...».استآنانخودزیارتهمانندرا،آنانذریۀکندزیارتکهکسیآن

اینو] 358[اند،دانستههمانندکربالدرعلیبنحسینزیارتباري،شهردرراعبدالعظیمحضرتزیارتلذا

اند،کردهعنوانهمعامهعلماي) استپیامبربرصلواتبابرابرپیامبربیتاهلبرصلواتکه(رامطلب

مطلبیذیلدراالنفالروضکتابدرسهیلیچنانکهرا،علیهااهللاسالمفاطمهبرصلواتموضوعمخصوصا

:نویسدمی

] .359. [»ابیهاعلیصلیفقدعلیهاصلیمنو«



]334صفحه[ 

.»استفرستادهصلواتاوپدربرحقیقتدرفرستد،صلواتفاطمهبرکسهر«

.شودمیاستنباطعلیهااهللاسالمزهراحضرتبودناهللاولیهنیزشدنقلکهحدیثیاز

]337صفحه[ 

)مشترکهمناقب(زهرايفاطمهحضرتمنقبتچهل

اشاره

علیهاالسالمزهراحضرتيگانهچهليمشترکهمناقب

ازآنهاازبسیاريکهاستمطلبچهلیاومنقبتچهلداشتیم،بیانموضوعپانزدهدرآنچهيخالصهونتیجه

بامنقبتچهلایندرعلیهااهللاسالمزهراصدیقهحضرتاینکهواست،اهللاولیخصوصیاتازووالیتشئون

وااليمقامازحاکیخودباشد،میآنانبابرابرکامالوهمسانوشریکوسهیمفرزندانشوهمسروپدر

.استحضرتآن»الهیولیۀ«

ذکرراآنهایکبهیکاختصاربطوروترتیببهکهاستمنقبتچهلهمینما،بحثينتیجهوگفتارحاصل

.کنیممی



]338صفحه[ 

01منقبت

] .360. [»یکبرونهویهللونهویقدسونهواهللایسبحونانوارهموبنیها،وبعلهاوابیهاشانالناسقبلخلقتها«

.استبودهفرزندانشوهمسروپدرهماننددیگرانخلقتازقبلعلیهاالسالمزهراآفرینش

حقعظمتعرشپیشگاهدر-بشرخلقتوسفلیوعلويعوالميکلیهآفرینشازپیش-کهمقدسیانوارآن

آموزگارواستادعبادت،دروبودهیکتاخدايتکبیروتهلیلوتقدیسوتسبیححالدرتعالیوتبارك

.اندبودهفرشتگانسایروجبرئیل

]339صفحه[ 

02منقبت

] .361. [»بعلهاوابیهابینوبینهاالمقسومالنورثلثهیوتعالیوتباركاهللاعظمۀنورمنخلقها«

رسولحضرتکهواحدينورهمان. استتعالیوتباركحقحضرتعظمتنورازعلیهاالسالمزهراآفرینش

نورهوو«است،بودهنورهمانسومیکفاطمهخلقتمایهواند،شدهآفریدهآنازنیزطالبابیابنعلیواکرم

کبریائینوروکمالنورنورجالل،قدس،نورخدایی،علمخزانهدرنهفتهنوري،»اهللاعلیفیمکنونمخزون

.الهی



]340صفحه[ 

03منقبت

بعلهاوابیهاشانالجن،واالنسووالمالئکهالکرسیوالعرشوالنارالجنۀوواالرضالسماءخلقهفیعلیتها«

] .362. [»بنیهاو

کرسیوعرشدوزخ،وبهشتزمین،وآسمانهاآفرینشسببفرزندانشوهمسروپدرهمتايفاطمهحضرت

علتکهکسانیهماناست؛تنپنجازیکیعلیهاالسالم،زهرامقدسوجود. استبودهجنوانسوفرشتگانو

وزمینهاملکوت،وملکشهدا،وصدیقیناولیا،وانبیانبودندآناناگر. اندبودهآدمیانوآدموجهانآفرینش

نبودعلیهاالسالمزهراحضرتاگر. آمدندنمیبوجودجهانمخلوقاتسایرودوزخ،وبهشتنور،ونارآسمانها،

اواگر. شدندنمیآفریدهالسالمعلیهمابراهیمونوحوعیسیوموسینبوداواگر. نبودآدماوالدوآدمازاثري

.نبودخبريتوحیدوخداشناسیواسالمازنبود

]341صفحه[ 

04منقبت

] .363. [»بنیهاوبعلهاوابیهاشانالعزة،ربعندمنتسمیتها«



وآلهوعلیهاهللاصلیمحمدگذارياسمهمانندباشد،میمتعالخداوندطرفازاستعلیهالسالمزهراگذارينام

برابردر-نفرپنجایناینکهبرداردداللتمطلبهمینوالسالم؛علیهمحسینوحسنوعلیوسلم،

متعالخدايبهمربوطنامشان،انتخابحتیامورشانتماموندارند،اختیاريهیچگونهخوداز- پروردگار

.استنشدهدادهدخالتياجازهآنانمورددرکسیبهوبوده،

وحسنوفاطمهخودجانبازکهنیستمجازهرگزسلموآلهوعلیهاهللاصلیعبداهللابنمحمدحضرت

زادخانهوکعبهمولودکهطالبابیبنعلیگذارياسمدرهمچنین. کندگذارينامراالسالمعلیهمحسین

.نیستاختیاريراابوطالبوسلموآلهوعلیهاهللاصلیگرامیپیامبرخداست،

]342صفحه[ 

05منقبت

] .364. [»بنیهاوبعلهاوابیهاشانتعالی،وتباركاهللاسماءمناسمهااشتقاق«

شدهمشتقتعالیوتباركخداياسماءاز-فرزندانشوهمسروپدرنامهمانند- علیهاالسالمفاطمهنام«

.»است

]343صفحه[ 

06منقبت



] .365. [»بنیهاوبعلهاوابیهاشانباسمائهاوبهااالنبیاءتوسل«

وهمسروپدرنامووجودبهکههمانگونه- اندکردهتوسلاونامهايوعلیهاالسالمفاطمهحضرتبهانبیا

بشرافرادسایرواوصیاوانبیانجاتيوسیلهکهاوستبهتمسکو؛-اندنمودهتوسلعلیهاالسالمزهرافرزندان

.استبودهمشکالتاز

] .366. [»هلکفقدبهایومنلممنونجیفقدبهاامنمن«

.»گردیدهالكتحقیقبهنداشتاعتقاداوبهکسهروشد،رستگارهماناآورد،ایماناوبهکهکسهر«

]344صفحه[ 

07منقبت

] .367. [»بنیهاوبعلهاوابیهالدةالجنۀابوابوالعرشساقعلیاسمهاکتابه«

نوشتهبهشتدرهايوعرشساقبر،- فرزندانشوهمسروپدرردیفهم- علیهاالسالمفاطمهحضرتنام

.استشده

برموجوديهیچناممقرب،فرشتگاهومخلصین،اوصیاانبیا،وجودباکهاستواالییمقامچهاین! شگفتا

بخشزینتکهتن،پنجمقدساسامیمگراست،نشدهنگاشته- خداییجاللوعظمتپایتختآن-الهیعرش

.استاخرويمنازلترینعالیومعنوي،مراکزتمام



]345صفحه[ 

08منقبت

] .368. [»صورهموبنیهاوبعلهاوابیهااشباحردفالجنه،فیصورةوالعرشیمنۀعنشبحاکونها«

وپدرتصاویرواشباحهمردیفبهشت،درتصویرشوالهی،عرشراستايدرعلیهااهللاسالمزهراشبحوجود«

.»فرزندانشوهمسر

تصاویرواشباحبابلکهاستدادهقرارباالعوالمبخشزینتراتنپنجمقدساسامیتنهانهتعالی،خداي

بخشیدهمیمنتیرابرینعرشیمینوفرموده،مزینرارحمتشبهشتوخویشعظمتعرشآنان،نورانی

.است

آورد،میرويبهشتبهچونوبیند،میراتنپنجاشباحافکند،مینظرعرشبههنگامیکهالسالمعلیهآدملذا

منظرخلقت،ارکانآنجمالوجاللآثارنگردمیکهجاهربهوکند؛میمشاهدهراآنانزیبايتصاویر

.اوستچشمان

]346صفحه[ 

09منقبت

] .369. [»بنیهاوبعلهاوابیهاردفبها،التمسکواالقتداءوباالهتداءاالمرفیاشتراکها«



ایماناوبهوکردهبیعتسلموآلهوعلیهاهللاصلیعبداهللابنمحمدحضرتباکهمومنیومسلمانفردهر

پیشوایانشوداند،میخودخدايجانبازآورپیامراحضرتآنوپذیرفته،رااطاعتشورسالتوآورده

او،راهنماياو،»يولیه«علیهااهللاسالمزهراحضرتناگزیرهستند؛السالمعلیهمعلیاوالدوالسالمعلیهعلی

.اوستپناهگاهودستاویز- فرزندانشوهمسروپدرهمانند- مشکالتدرواو،مرجع

]347صفحه[ 

10منقبت

] .370. [»التطهیرآیۀفیدخولهاوالعصمۀ،فیاشتراکها«

وعصمتمقامدرالسالمعلیهمحسنینوامیرالمؤمنینواکرمپیامبرباعلیهاالسالمفاطمهحضرتاشتراك

.باشدمیتطهیريآیهخطابموردواهللاعصمهنیزاواوستدیگرمناقبازیکیطهارت،

]348صفحه[ 

11منقبت

] .371. [»الجبالواالرضوالسمواتعلیالمعروضۀاالمانۀمنکونها«



ووزینامانتآنبارزیرآنهاوشد،عرضهکوههاوزمینوآسمانهابرتعالیخدايجانبازکهامانتیآن

السالمعلیهمتنپنجوالیتهماناشد،پذیراراآنبشرولینمودندامتناعقبولشازونرفته،سنگینمسئولیت

.باشدمیمعروضهامانتجزءواهللاولیۀعلیهااهللاسالمزهرامقدسوجودواست؛بوده

]349صفحه[ 

12منقبت

] .372. [»طالبابیبنلعلیالرکنیۀفیاهللارسولمعاشتراکها«

وعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرباالسالم،علیهامیرالمؤمنینبهنسبتبودنرکنمقامدرعلیهاالسالم،فاطمهحضرت

وسلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولبهاستمنحصرمنقبتاینواست؛بودههمتاوهمسانسلموآله

.گردیدبیانتفصیلبطوراشمربوطهروایاتذیلدر»رکنیت«ازمقصودعلیهاالسالم؛وزهراصدیقه

]350صفحه[ 

13منقبت

] .373. [»بنیهاوبعلهاوابیهانظیرلها،اهللارسولمسجدتطهیرفیاشتراکها«



پاكواکرمپیامبرمسجدبهورودبهبودنمجازدرفرزندانشوهمسروپدرباعلیهاالسالمفاطمهاشتراك

.حالهردروزمانهردربودنش

]351صفحه[ 

14منقبت

] .374. [»اوالدهوامیرالمؤمنینکاالئمۀ،محدثۀکونها«

شئونمقاماینوگفتند،میسخناوبافرشتگانکهمعنیاینبهاست،علیهاالسالمفاطمهبودنمحدثه

صحبتهمنداشت،امامتمنصبزهراحضرتاینکهوجودباواوست،معصوماوالدیازدهوامیرالمؤمنین

.استبودهمالئکه

]352صفحه[ 

15منقبت

] .375. [»محبیهاوبشیعتهاالتبشیرفیاوالدهوامیرالمؤمنینمعاشتراکها



السالم،علیهماوالدشیازدهوامیرالمؤمنیندوستانوشیعیانبهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولچنانکه

رهاییونجاتبشارتنیزعلیهاالسالمفاطمهمحبانوشیعیانبهبسیارموارددراست،دادهرستگارييمژده

.استوالیتصاحبانمخصوصشئونازخوداینواست؛دادهعذاباز

]353صفحه[ 

16منقبت

] .376. [»بنیهاوبعلهاوکابیهاالقایمۀیومرکوبها«

.فرزندانشوهمسروپدرهمانندعلیهاالسالمزهراشدنمحشورسواره

]354صفحه[ 

17منقبت

] .377. [»امیرالمومنینبهایاخذاهللارسولکحجزهالقیامهیومحجزهلهاان«

وعلیهاهللاصلیپیامبرمقصودگویا(شوممیجبرئیلدامانبهدستمنقیامت،روزدر: فرمایدمیاکرمرسول

سپس؛)هستمالهیرحمتدامانبهمتمسکمنواستمتعالخدايينمایندهجبرئیلکهباشداینسلموآله



بهمتمسکطالبابیبنعلیومن،دامانبهدستعلیهاالسالمزهرادخترم: فرمایدمیچنینسخنيادامهدر

.هستندالسالمعلیهعلیدامانبهدستفرزندشیازدهواست،علیهاالسالمفاطمه

]355صفحه[ 

18منقبت

] .378. [»تصبرهاوبطنها،فیهیوامهاتحدثکانت

وفرمود،میدعوتشکیبائیبهرااووبود،مادررحمدرکهآنگاهمادرش،باعلیهاالسالمفاطمهگفتنسخن

.باشدمیوالیتمقامهاينشانهازخوداین

]356صفحه[ 

19منقبت

] .379. [»السالمعلیهمکااالئمۀاالسباطاوالدهوامیرالمؤمنینبذکروالوالدة،حینبالشهادتینتکلمها«

والدتهنگامدر- السالمعلیهممعصومشفرزندانوامیرالمؤمنینهمانند- نیزعلیهااهللازهراسالمصدیقهحضرت

.استوالیتصاحبانمخصوصشئونازخوداینواست؛گشودهشهادتینبهلب



]357صفحه[ 

20منقبت

] .380. [»القیامۀیومالییکنلمماویکونماوکانبماالعلمفیبنیهاوبعلهاوابیهامعاشتراکها«

درآنچهواستشدهواقعگذشتهدرآنچهبهعلمدرفرزندانشوهمسروپدرباعلیهاالسالمفاطمهاشتراك

خداستاولیاءمخصوصنیزدانشاینونیست؛شدنیواقعقیامتروزتاآنچهوپیوست،خواهدبوقوعآینده

.باشدمیوالیتمقامهاينشانهازعلمیچنینبودنداراو

]358صفحه[ 

21منقبت

] .381. [»االطهاراالئمۀفییعتقدکمامیمونۀزکیۀمطهرةطاهرةوالدتها«

.استیافتهتولدمادرازپاکیزهوپاكوطهارتباومباركالسالمعلیهماطهارائمههمانندعلیهاالسالمفاطمه

]359صفحه[ 



22منقبت

] .382. [»االطهاراالئمۀنموفیجاءمامثلالشهروالیومفینموها«

ياندازهبهماههردروماه،یکقدربهروزهردراطهارائمهباهمسانعلیهاالسالمزهراصدیقهحضرترشد

.استسالیک

يدربارهکهمعناییهربهوحالهردرجسمانی،رشدنهباشدروحیومعنوينمومقصوداینجادراستممکن

.استآنچناننیزعلیهاالسالمفاطمهدرعینااستمتصورالسالمعلیهماطهارائمه

]360صفحه[ 

23منقبت

] .383. [»ابیهاکوالدهمکهبیوتاتولدتحیننورهادخول«

پیامبرتولددرکهچنانفراگرفتراغربوشرقمکه،هايخانهتماماونورعلیهاالسالمفاطمهوالدتهنگام

موجودایننورافشانیباگوئیشد،روشنمبارکشنورازجهانتمامنیزسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرم

آنیافتتولداینک: فرمایدمیاعالممخلوقاتتماموفرشتگانبهزمین،وآسماناهلبهتعالیخدايمقدس،

وجودآناست؛بودهمخلوقاتتمامآفرینشعلتوعالمیانخلقتسببواوست،ازجهانیاننورکهبشري

.گردندمزینآفرینشلباسبهوگشایندچشمظهورنورعالمبهعدمظلماتازموجوداتشدباعثکهمقدسی



]361صفحه[ 

24منقبت

] .384. [»االئمهواهللارسولفیکمابعضابعضهمالسماءاهلتبشیر«

بهرااومیالدفرشتگانیافت،والدتعلیهاالسالمخدیجهجانبازعلیهااهللاسالمزهراحضرتکههنگامآندر

مقدممالئکهنیزالسالمعلیهماطهارائمهواکرمپیامبرتولددرچنانکهگفتند،میتهنیتودادندمیبشارتیکدیگر

وخلقتعللازیکیعلیهاالسالمفاطمهزیراباشد،چنیناینبایدودادند؛میمژدهیکدیگربهرامبارکشان

یمنازواوخلقتيسایهدرموجوداتسایرهمانندنیزفرشتگانواست،بودهآفرینشاسبابازیکی

.اندشدهآفریدهوجودش

]362صفحه[ 

25منقبت

] .385. [»الخاتمهللرسالۀاجرابنیهاوبعلهاکحبحبهاوجوبفی«

همگانبر،)استاالنبیاءخاتمرسالتاجرکه(معصومشفرزندانوهمسرحبهمانندعلیهاالسالمفاطمهحب

.سلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولبرحتیاستواجب



: استدادهفرماننفرچهارایندوستیبهمراتعالیخداي: فرمایدمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر

.السالمعلیهمحسینوحسنفاطمه،علی،

بلکهپیامبرندفرزندانودخترودامادنفرچهارآنکهاستجهتاینبهنهآنانمحبتودوستیوجوبالبته

وبودهعلیهاالسالمفاطمهحضرتوالیتمقامبهمعترفومعتقدبایدمن،مؤبندگانسایرهمانندنیزخدارسول

.دهدشهادتامراینبه

]363صفحه[ 

26منقبت

] .386. [»الجنۀفیالوسیلۀدرجۀفیبنیهاوبعلهاوابیهامعاشتراکها«

یاالوسیلهقبهدرفرزندانشوهمسروپدربااوستبودندرجههموردیفهموعلیهااهللاسالمزهرااشتراك

.بهشتيدرجۀالوسیله

ومرسلینوانبیاءازالسالمعلیهمتنپنججزواستتعالیوتباركحقحضرتعظمتپایتختکهآنجا

.نیستراهواالمقامآنبهراکسیمقربفرشتگانوصالحین

]364صفحه[ 

27منقبت



] .387. [»العرشتحتقبۀفیالقیامۀیومبنیهاوبعلهاوابیهامعاشتراکها«

شودمیبرپاعرشزیرکهنورازايقبهدرالسالمعلیهمفرزندانشوهمسروپدرباعلیهاالسالمفاطمهاشتراك

قبالکهاست»الوسیهدرجه«ازغیرمقاماینونیست،راهوااليرتبهآنبهراکسیالسالمعلیهمتنپنججزو

.شدبیان

]365صفحه[ 

28منقبت

] .388. [»الجمیعقبلهیوبنیهاوبعلهاوابیهامعالناسقبلالجنۀالیالدخولفی«

وپدرپیشاپیشدر- علیهاالسالمفاطمهحضرتکهحالیدرهمه،ازقبلبهشتبهالسالمعلیهمتنپنجورود

.شودمیبهشتواردکهاستکسینخستین- السالمعلیهمفرزندانشوهمسر

]366صفحه[ 

29منقبت



] .389. [»ربهابراهیمبهاابتلیوتلقیهاآدمالتیالکماتمنانهافی«

همانبانیزابراهیمحضرتوفراگرفت،السالمعلیهآدمحضرتکهاستکلماتیازیکیعلیهاالسالمفاطمه

] .390. [السالمعلیهمحسینوحسن،فاطمه،علی،محمد،: کلماتبایعنیشد؛امتحانکلمات

]367صفحه[ 

30منقبت

] .391. [»انفسناوابنائنابینالمباهلۀآیۀفیدخولها«

وجودآنواستشدهنازلآنهاشاندرمباهلهيآیهکهاستافراديازیکیعلیهاالسالمفاطمهحضرت

) حسینوحسن(ابنائناو) علی(انفسناومحمد: بینیعنیاستگرفتهقرارمعصومچهاربینمقدس،

.السالمعلیهم

]368صفحه[ 

31منقبت

فیوالحربوالسلمحکمفیوالعداءووالوالءالبغضوالحبحکمفیبنیهوعلیواهللارسولمعوحدتها«

] .392. [»واالذيالسبحکم



عداوت،یاومحبتمورددراسالمدرکهاحکامیکههستندعقیدههموالقولمتفقموضوعایندرشیعهوسنی

عینااست،جاريسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبربهنسبتکردناذیتودادندشنامجنگ،یاوصلح

وعلیهاهللاصلیخدارسولبهنسبتکسیاگریعنی. استاالجراواجبومعتبرنیزعلیهااهللاسالمزهرابهنسبت

کشتنیاواوبرزدنحدمجازاتشچنانکهدهددشنامیاوبیازاردراحضرتآنیاوورزددشمنیسلموآله

سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرباعلیهاالسالمزهراحضرتمواردایندرعینااوست،کفرموجبیاواو،

.استبرابرویکسان

]369صفحه[ 

32منقبت

.»دونهمنوآدممنکفولهایکنلمعلییخلقلملووالنفسانیاتوالکلماتفیعلیمعکفویتهافی«

.»معنويارزشهايوصفاتدرالسالمعلیهعلیباعلیهاالسالمفاطمهبودنهمتا«

همتائیعلیبرايهرگزشد،نمیآفریدهعلیهاالسالمفاطمهاگر: فرمایدمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر

برايسپسنبود،مانندونظیرجهاندررافاطمهشد،نمیخلقالسالمعلیهعلیاگرهمچنیننداشت،وجود

سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرمقصودشودتصورمباداکهاحتمالیاشتباهاینرفعومطلبشدنروشن

نبودند؛اوشانهموکفوشدند،علیهاالسالمفاطمهباهمسريخواستارکهدیگرانی) انحصارا: (کهاستبودهاین

ماننديونظیرالسالمعلیهعلیجزحاضرزماندرراعلیهاالسالمفاطمهتنهانه: فرمایندمیتصریحخدارسول

وعلما،صدیقین،اولیا،اوصیا،- اسالمپیامبرجز-انبیایعنی(آدماوالدوآدمازبلکهنیست،



]370صفحه[ 

کهعلی. اوستهمانندوکفوکهاستالسالمعلیهعلیتنهاونیست،علیهاالسالمزهراهمتايکسیهرگز) حکما

وجوددواینونیست،اوبرابرعالیهمقاماتوفاضلهملکاتدربشريواستنظیربیعلیهاالسالمفاطمهچون

.شریکندیکسانبطورمنقبتایندرمقدس

نبودمادسترسدرموردایندرتصریحیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرجانبازفرمایشاینبجزاگر

- انبیاجمیعبرعلیهاالسالمزهراصدیقهحضرتبرترياثباتبرايشریفحدیثهمین،)داردوجوداینکهبا(
.بودکافی-سلموآلهوعلیهاهللاصلیبزرگوارشپدرجز

]371صفحه[ 

33منقبت

] .393. [»بعلهاوکابیهافاطمهابغضمنکفر«

السالمعلیهعلییاوسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرکسهرکهانددادهفتويچنیندانشمندانووعلما

اینمشمولواستشریکهمسرشوپدرباموردایندرنیزعلیهاالسالمفاطمه. استکافربدارددشمنرا

گردد؟کفرموجباوبادشمنیونباشد،والیتمقاومصاحببشرياستممکنچگونهآیا. شودمیحکم

]372صفحه[ 



34منقبت

وعلیهاوالصالةبحبهااالمرومسئلۀکلعندوالحوائجفیبنیهاوبعلهاوکابیهاالیهابالتوسلاالمرفی«

] .394. [»زیارتها

ملجاالسالمعلیهماومعصومفرزندانوالسالمعلیهامیرالمومنینوسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرچنانکه

بودهعلیهاالسالمزهراصدیقهحضرتبهتوسلبهمامورخاتمتاآدمازبشراند،بودهانبیاءجمیعتوسلمرجعو

.است

تنپنجبهتوسلمشکالتشرفعودعااستجابتبراي- وشدآفریدهالسالمعلیهآدمکهوقتیهماناز

آدمبنیتکلیفشدآموختهاوبهجبرئیلتوسطهمتابیپروردگارپیشگاهدرآنهادادنقرارشفیعوالسالمعلیهم

.گردیدروشن

حوادثگردابوبالامواجآغوشدردائماکهدنیایینهد،میقدممشکالتوشدائدازپرجهانیدرکهانسانی

ایناختیاردرناگسستنیعروةالوثقايومحکمدستاویزهايکهکندمیایجابالهیبیکرانرحمتاست،عظیمه

داشتهگزندازدورپناهگاهیوخداپسند،امیدگاهیزندگانیش،ناهموارمسیردرتادهدقرارسرگردانبشر

يواسعهرحمتریسمانبهزدنچنگوتمسکوتوسلباوباشد

]373صفحه[ 

.یابنددستنجاتساحلبهالسالمعلیهآدمحضرتهمانندنیزآدمفرزندانالهی،



دادهنشانرانجاتراهپیامبرانشبهیکتاخداوندکههمانگونه-امیدواروخلوص،ازسرشارقلبیبااکنون

وجودوآوریم،مینیازروي»اهللا«درگاهبهنیزما- استآموختهراخداپسنددعايطریقآنهابهواست

فاطمۀیا: «داریممیعرضهودهیممیقرارخدائیفیضيواسطهوراهگشاوشفیعرازهراآبرومندمقدس

.»اغیثینیفاطمۀیااغیثینی،

فرمانیکبعنوان- آنانزیارتواطهاريائمهوسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبربرصلواتبهچنانکه

تاکیدوتصریحزیارتشوعلیهاالسالمفاطمهبرصلواتبهعینااست،شدهدادهدستور- اسالمیامروالهی

.استگردیده

]374صفحه[ 

35منقبت

] .395. [»بنیهاوبعلهامع،»اتیهل«سورةفضلفیدخولها«

»اتیهلی«يسورهفضیلتدرالسالمعلیهمحسنینوامیرالمؤمنینباهمسانعلیهااهللاسالمزهرافاطمهحضرت

.استسهیموشریک

]375صفحه[ 

36منقبت



] .396. [»باسمائهاعلیهاوالتسلیموالدتهاعندالیهاربهارسلعرفانها«

نزدبهمتعالخدايجانبازکهرامقامیعالیبانوانوحورالعینوالدتشهنگامدرعلیهاالسالمفاطمهحضرت

راآنانیکیک- نامذکربا- احوالپرسیوسالمازقبلوشناخت،میکامالکهبودندشدهارسالحضرتآن

:دادقرارمخاطب

...».علیکالسالممریمیاعلیک،السالمسارهیا«

وجودآنونبوده،سابقهبیآنانباعلیهاالسالمزهراحضرتآشناییومالقاتکهشودمیمعلوممطلبایناز

شناختهودیدهراآسمانیفرستادگانآنخویشملکوتیمسیردرکهاستکردهطیراعوالمیقبالمقدس

باراخودشیعیاناهللاولیۀیااهللاولیهرکهکندمیایجابوالیتشامخمقامزیراباشد،اینچنینبایدواست؛

] .397. [بشناسدیکیکخدادادشآگاهی

]376صفحه[ 

37منقبت

ولدهاوبعلمهاوابیهااختیارواالرضعلیکاطالعهنساءالعالمینعلیاختیارهاواالرضعلیاهللاطالع«

] .398. [»االئمۀ

نظرزمینبرباریکتعالیوتباركخداي: فرمایدمیصراحتکمالباسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر

چهارمیندرورا،اومعصوماوالدنظرسومیندرورا،علیدومدفعهوبرگزید،مراآخرینواولینازوافکند

.فرمودانتخاب-آخرینواولیناز- عالمزنانجمیعمیانازراعلیهاالسالمزهرابار



واست،مرتضیعلیکهچنانکهواست،مصطفیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرکههمانگونهپس

مختارهمرتضاة،مصطفاة،- آنانهمتاي- نیزعلیهااهللاسالمزهرامختارند،وبرگزیدهحسینوحسنکهسانهمان

.استتعالیوتباركخداوندبرگزیدهو

]377صفحه[ 

38منقبت

] .399. [»بنیهاوبعلهاوکابیهامحبیهاولشیعتهاالقیامۀیومکبريشفیعۀکونها«

وعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرباهمسان-علیهااهللاسالمصدیقهحضرتقیامت،روزدرراشفاعتمقامبزرگترین

مقامورتبهایندرراحضرتآنگفتتوانمیبلکهباشد؛میحائزالسالمعلیهامیرالمؤمنینوسلموآله

.نظیربیوبخودمخصوصاستامتیازاتی

وجودآنبسويتوجهاتتمامکهاستبنحويالهیعرشپیشگاهومحشربهاوفرمائیتشریفبزرگداشت

زهراصدیقهحضرتشامخمقام: فرمایدمیبارهایندرعلیهاهللاسالماماموشد،خواهدمعطوفمقدس

.ماندنمیپنهانهمنفریکنظرازحتیکهاستچنانقیامتروزدرعلیهاالسالم

]378صفحه[ 

39منقبت



] .400. [»القیامۀیومبنیهاوبعلهاوابیهاقدریعرفکماقدرهااهللایعرف«

درونماید،میجلوسآنبرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرکهشودمیبرپانورازمنبريقیامتروزدر

وپدروعلیهااهللاسالمزهرامنزلتومقامتعالیوتباركخداونداندآمدهگرداولیاءوانبیاءوجبرئیلکهحالی

يصحنهبهعلیهالسالمفاطمهورودهنگاموفرماید،میمعرفیمحشراهلبهرامعصومشفرزندانوهمسر

:شودمینداتعالیوتباركحقحضرتجانبازمحشر

.»فاطمهتجوزحتیابصارکمغضواالمحشراهلیا«

.»نمایدعبورفاطمهتافروافکنیدرانگاهتانمحشراهلاي«

]379صفحه[ 

40منقبت

] .401. [»بنیهاوبعلهاوکابیهااالنسووالجنالمالئکۀعلیافضلیتهافی

روایاتدرتحقیقوتفحصبامالئکه،ومرسلینوانبیابرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولبرتريچنانکه

ملکوجنوانسازمخلوقاتجمیعبرنیزعلیهااهللاسالمزهراافضلیتطریقهمانبهاست،شدهثابتمعتبر

.استمسلمومنصوص

وقرآنآیاتباکهاست،کتاباینموضوعپانزدهيخالصهعلیهاالسالمعلیهاالسالمفاطمهمنقبتچهلاین

.بودیمکردهبیانتفصیلبطورقبالراآنهابخش،اطمینانمداركبسیاراسنادذکرباومربوطهمعتبرروایات



]380صفحه[ 

مخصوصشئونازمنقبتچهلاینکهیابیمدرمییقینانماییم،قضاوتمنصفانهجو،حقیقتقلبیبابخواهیماگر

معصومینگفتارواهللاکالمانکارناپذیرآیاتآنهامبنايکهمناقبی. یکدیگرندملزوموالزمووالیت،صاحبان

بساطشدنبرچیدهتاجهانخلقتابتدايازحکمتشاقتضايبهرااویکتاخداوندکهبشري. استآگاهدل

منزلت. استدادهسیربسیارمواقفومختلفمراحلدررااوونشانده،خویشرحمتيسفرهکناردرآن،

علويعالمدرخلقتش،عالمدرمیثاقش،عالمدراش،اظلهعالمدرجهان،دوخاتونوبانوانبانوياینواالي

حاکیهمه،وهمهجنتش،بهوروددرمحشرش،وقیامتروزووالدتدرمادرش،رحمعالمدراش،سفلیو

.اوست»اللهیولیه«اعاليمقاماز

وقدربهاعتقادوبودهآفرینشعلتولینباشدکبريوالیتمقامدارايموجوديکهنیستمعقولهرگز

درسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبربامقدسشوجودوآیدبشمارایمانشرایطازاوخداداديمرتبه

وشریکهمسانبطورمذکوريگانهچهلمناقب

]381صفحه[ 

.باشدسهیم

حضرت؛آنزندگیبهاستمخصوصومربوطکهاستاحادیثیعلیهااهللاسالمزهرامناقبدومقسمتاما

وپدرش،ازنگاهداريشوهرداریش،فرزندانش،پرورشایثارش،عبادتش،زهدش،اخالقش،مکارميدرباره



مابررسیوبحثمورداینجادرکهاست،مسطورسنیوشیعهکتبدرکهدیگرش،شماربیفضایلوکماالت

.نیست

علیهاالسالمزهراصدیقهحضرتوالیتيسایهدرراماالسالمعلیهممحمدآلومحمدبحقتعالیخداوند

صلیاکرمرسولبهمؤمنینازونفرمایدکوتاهجهاندوخاتوناینوالیتدامانازرادستمانونماید،محشور

....دهدقرارمعصومشاوالدوسلموآلهوعلیهاهللا

العالمینربالحمدهللا

]387صفحه[ 

زهرايفاطمهکتابتعلیقات

)کساءحدیثروات(تطهیريآیهنزولشانروات

اشاره

] .402[تنپنجشاندرتطهیريآیهنزولشانروات

اندکردهنقلراکساءحدیثکهعامهوثوقموردعلمايوتابعین

01قرنروات



.عبدریهعبدالعزيبنطلحهابیبنعثمانبنشیبهبنتصفیه-1

صفیهازماجهابنسننونسائیسننوداودابیسنندر. استصحابیويکهمعتقدندبسیاري): توثیقات(

تابعینيطبقهازرااواگرحتیحالبهر. استکردهنقلپیامبرازواسطهبدونراآنهاويکهشدهنقلروایاتی

جملهاز. استموجودستهصحاحتمامیدرروایاتشواندنمودهتوثیقراويعامهعلمايبدانیم،نیز

]388صفحه[ 

ثقات. (استنمودهذکرخویشثقاتدرراوينامنیزحبانابن. باشدمیعجلیاندکردهتوثیقرااوکهکسانی

).430/ 12جالتهذیبتهذیب،211/ 35جالکمالتهذیب،427/ 4جاالستیعاب،386/ 4جحبانابن

.204/ 7جالسنهشرح): شیبهبنتصفیهازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري75یاو74متوفايابویحیییاوابوعبداهللاکوفیاوديمیمونبنعمرو-2

ازراويعامهازبسیاريولیاستآوردهصحابهعداددررااوناماالستیعابکتابدرعبدالبرابن): توثیقات(

راپیامبرولینمودهدركراجاهلیتيدورهاینکهبامیمونبنعمروکهکنندمیادعاوانددانستهتابعینيطبقه

ازعجلیونسائیومعینبنیحیی. استموجودستهصحاحجمیعدرويروایاتحالبهر. استنکردهرویت

ابنثقات. (استآوردهخودثقاتکتابدرراوينامنیزحبانابن. اندکردهتوثیقرااوکههستندکسانیجمله

تهذیب،158/ 4جالنبالءاعالمسیر،261/ 22جالکمالتهذیب،282/ 3جاالستیعاب،166/ 5جحبان

).82/ 1جالذهبشذرات،109/ 8جالکمال

.2836ح/ 388،389/ 3جطبرانیاوسطمعجم): میمونبنعمروازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري95متوفايتابعیکوفیوالبیاسدي) ابوعبداهللایاو(ابومحمدهشامبنجبیربنسعیدحافظ-3



.گفتیمسخن120يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

]389صفحه[ 

.763ح/ 87/ 2جالتنزیلشواهد): جبیربنسعیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.تابعیابوعمارقرشیعبداهللابنشدادابوعمار-4

رااونیزسفیانبنیعقوبوقطنیداروعجلیواستآوردهثقاتکتابدرراوينامحبانابن): توثیقات(

تقریب،357/ 4جحبانابنثقات،249/ 2جمعینبنیحییتاریخ،215صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیق

التسعهالکتبرجالموسوعه،112/ 2جالتابعیناسماءذکر،317/ 4جالتهذیبتهذیب،413/ 1جالتهذیب

).14/ 1ج

ابنتاریخ،6/ 22جطبريتفسیر،107/ 4جاحمدمسند): عبداهللابنشدادازنقلبهکساءحدیثمصادر(

/ 1جاالثارمشکل،233صالخواصتذکره،416/ 2جالمستدرك،78- 76ص) عالحسینترجمه(عساکر

/ 2جالغابهاسد،350ح/ 305صمغازلیابنمناقب،364ح/ 22،23/ 2جالسمطینفرائد،336،337

ح/ 46- 39/ 2جالتنزیلشواهد،147/ 3جالمستدركتلخیص،483،484/ 3جکثیرابنتفسیر،12

686 -693.

.تابعیکوفیحنفیسعدبنحکیمابوتحیی-5

بنیحییتاریخ. (استآوردهخودثقاتکتابدررانامشحبانابنونمودهتوثیقرااوعجلی): توثیقات(

تهذیب،210/ 7جالکمالتهذیب،130صعجلیثقات،182/ 4جحبانابنثقات،128/ 2جمعین

).453/ 2جالتهذیب

تفسیر): سعدبنحکیمازنقلبهکساءحدیثمصادر(



]390صفحه[ 

.332/ 1جاالثارمشکل،7/ 22جطبري

.هجري100متوفايتابعیشامیاشعريحوشببنشهرابوسعید-6

از»المفرداالدب«کتابدرنیزبخاريوباشدمیموجوداربعهسننومسلمصحیحدرويروایات): توثیقات(

ويمعینبنیحییوسفیانبنیعقوبوشیبهبنیعقوبوعجلیوحنبلبناحمد. استنمودهنقلروایتوي

شاهینابنثقات،223صعجلیثقات. (»الحدیثحسن: «گویدمیاويدربارهنیزبخاري. اندنمودهتوثیقرا

سیر،39/ 1جحنیفهابیمسانیدجامع،116/ 2جالتابعیناسماءذکر،349صداودابیسواالت،164ص

).369/ 4جالتهذیبتهذیب،578/ 12جالکمالتهذیب،460/ 1جالتهذیبتقریب،372/ 4جالنبالءاعالم

عامهمنابعازبسیاريدرآیهنزولشانيدربارهويروایات): حوشببنشهرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

و6/ 22جطبريتفسیر،292،298،304/ 6ج،298/ 2جاحمدمسندآنهايجملهازکهاستموجود

.باشدمی3811ح/ 479/ 4جطبرانیاوسطمعجم

02قرنروات

.واسطیفزاريابوبلج-7

راويجوزجانییعقوببنابراهیموازديابوالفتحوقطنیدارونسائیوسعدابنومعینبنیحیی): توثیقات(

کتابدررااونامحبانابنواندنمودهتوثیق



]391صفحه[ 

،162/ 33جالکمالتهذیب. (استموجوداربعهسننتمامیدرابوبلجروایات. استکردهذکرخوشثقات

).47/ 12جالتهذیبتهذیب،320ص- هجري140الیهجري121وفیاتوحوادث- االسالمتاریخ

.2836ح/ 388،389/ 3جطبرانیاوسطمعجم): فزاريابوبلجازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري103یاو97متوفايمدنیهاللییساربنعطاءابومحمدحافظ-8

کتابدرراوينامحبانابنواندنمودهتوثیقرااوسعدابنونسائیوابوزرعهومعینبنیحیی): توثیقات(

حضورالنبیمسجددرپیوستهعطاءمانندکهندیدمراکسی: «گویدمیابوحازم. استنمودهذکرخویشثقات

تذکره،124/ 20جالکمالتهذیب،199/ 5جحبانابنثقات،173/ 5جسعدابنطبقات. (»باشدداشته

).125/ 1جالذهبشذرات،217/ 7جالتهذیبتهذیب،448/ 4جالنبالءاعالمسیر،90/ 1جالحفاظ

.204/ 7جالسنهشرح): یساربنعطاءازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري104متوفايمدنیوقاصابیبنسعدبنعامر-9

ثقات. (استآوردهخویشثقاتکتابدررااونامنیزحبانابنواستنمودهتوثیقراويعجلی): توثیقات(

اسعاف،63/ 5جالتهذیبتهذیب،349/ 4جالنبالءاعالمسیر،186/ 5جحبانابنثقات،243صعجلی

).7/ 2جالطیفهالتحفه،328/ 2ج) موطاذیلدرمطبوع(المبطا

]392صفحه[ 



خصائص،63/ 7جالکبريالسنن،7/ 22جطبريتفسیر): سعدبنعامرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

تفسیر،656- 654ح/ 22- 19/ 2جالتنزیلشواهد،332/ 1جاالثارمشکل،48،49،81صامیرالمومنین

.107،147/ 3جالمستدركتلخیص،108،147/ 3جالمستدرك،458/ 3جکثیرابن

.هجري110متوفايانسبنمالکغالمبصريانسیانصاريسیرینبنمحمدابوبکر-10

رااوعجلیومعینبنیحییوحنبلبناحمدواستموجودستهصحاحتمامیدرويروایات): توثیقات(

النبالءاعالمسیر،241/ 3جالصفوهصفه،348/ 5جحبانابنثقات،405صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیق

مطبوع(المبطااسعاف،214/ 9جالتهذیبتهذیب،344/ 25جالکمالتهذیب،138صالدمبحر،606/ 4ج

).17صالمعتزلهطبقات،351/ 2ج) موطاذیلدر

،734ح/ 69/ 2جالتنزیلشواهد،6/ 22جطبريتفسیر): سیرینبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.484/ 3جکثیرابنتفسیر

.هجري111متوفايکوفیجدلیعوفیجنادهبنسعدبنعطیهابوالحسن-11

] 403. [استآوردهخویشثقاتکتابراوينامنیزشاهینابنونمودهتوثیقراويسعدابن): توثیقات(

ابنثقات،304/ 6جسعدابنطبقات(

]393صفحه[ 

،145/ 20جالکمالتهذیب،325/ 5جالنبالءاعالمسیر،406/ 2جمعینبنیحییتاریخ،247صشاهین

).224/ 7جالتهذیبتهذیب

تاریخ،334/ 1جاالثارمشکل،6،7/ 22جطبريتفسیر): عوفیيعطیهازنقلبهکساءحدیثمصادر(

-55/ 2جالتنزیلشواهد،70-68ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ،278/ 10ج،126/ 9جبغداد



،485/ 3جکثیرابنتفسیر،349ح/ 304صمغازلیابنمناقب،706،707،709،710،716،718ح/ 60

.413/ 3جالغابهاسد

.حجبیمکیعبدريقرشیطلحهابیبنعثمانبنشیبهبنجبیربنشیبهبنمصعب-12

. استموجوداربعهسننومسلمصحیحدرروایاتشواندنمودهتوثیقرااوعجلیومعینبنیحیی): توثیقات(

جالکمالتهذیب. (استزائدهابیبنزکریانیزاوازناقلوکردهنقلشیبهبنتصفیهازراتطهیرروایتوي

).162/ 10جالتهذیبتهذیب،31/ 28

.204/ 7جالسنهشرح): شیبهبنصعبازمنقلبهکساءحدیثمصدر(

]394صفحه[ 

.هجري114متوفايفهريقرشیاسلمرباحابیبنعطاءابومحمد-13

وي. باشدمیموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهتوثیقرااوباتفاقعامهعلماي): توثیقات(

ابنثقات،402/ 2جمعینبنیحییتاریخ،332صعجلیثقات. (استبودهخودزماندرمکهاهلمفتی

تهذیب،98/ 1جالحفاظتذکره،69/ 20جالکمالتهذیب،78/ 5جالنبالءاعالمسیر،198/ 5جحبان

).199/ 7جالتهذیب

،7/ 22جطبريتفسیر،107/ 4جحنبلبناحمدمسند): رباحابیبنعطاءازنقلبهکساءحدیثمصادر(

/ 13ج) عربیابنبشرح(ترمذيصحیح،3205ح/ 351/ 5ج- 34بابالقرآن،تفسیرکتاب-ترمذيصحیح

،79،80/ 2جالتنزیلشواهد،71ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،335/ 1جاالثارمشکل،200

.203صالنزولاسباب،483/ 3جکثیرابنتفسیر،760- 754،755،758ح/ 83،85



117متوفايمکیتیمیقرشیابومحمدوابوبکرعبداهللابنزهیرملیکهابیبنعبیداهللابنعبداهللاحافظ-14

.هجري

.گفتیمسخن286يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

/ 2السمطینفرائد673،674ح/ 32/ 2جالتنزیلشواهد): ملیکهابیبنعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.362ح/ 18،19

حجازيسهمیقرشیابوعبداهللاوابوابراهیمعاصبنعمروبنعبداهللابنمحمدبنشعیببنعمرو-15

118متوفاي

]395صفحه[ 

.هجري

.گفتیمسخن120يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

.72ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): شعیببنعمروازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.کوفیبرجمیتمیمیسویدعوفابیبنداودابوالجحاف-16

ثقاتکتابدرنیزحبانابنواندنمودهتوثیقراويمعینبنیحییوحنبلبناحمدوثوريسفیان): توثیقات(

/ 3جالتهذیبتهذیب،434/ 8جالکمالتهذیب،280/ 6جحبانابنثقات. (استنمودهاشارهاوبهخود

196.(



) لیدنط(اصبهاناخبار،292/ 6جحنبلبناحمدمسند): برجمیابوالجحافازنقلبهکساءحدیثمصادر(

ح/ 70/ 2جالتنزیلشواهد،64ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،334/ 1جاالثارمشکل،108/ ج

736.

.هجري121متوفايکوفیتنعیحضرمیحصینبنکهیلبنسلمهابویحییحافظ-17

. استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهتوثیقباتفاقراويعامهعلماي): توثیقات(

ثقه: «نمایدمییادچنیناوازاالیثارکتابدرحجرابنو»الحدیثفیثبتثقه: «گویدمیوييدربارهعجلی

جالتهذیبتهذیب،298/ 5جالنبالءاعالمسیر،317/ 4جحبانابنثقات،197صعجلیثقات. (»مشهور

).90صاالیثار،155/ 4

]396صفحه[ 

ترجمه(عساکرابنتاریخ،347ح/ 303صمغازلیابنمناقب): کهیلبنسلمهازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.738،739ح. 71،72/ 2جالتنزیلشواهد،65ص) عالحسن

.هجري122متوفايکوفی) ایامییاو(یامیحارثبنزبیدحافظ-18

ثقات. (استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواستموثقعامهعلمايباتفاقوي): توثیقات(

تهذیب98/ 3جالصفوهصفه،296/ 5جالنبالءاعالمسیر،371/ 6جحبانابنثقات،163صعجلی

).310/ 3جالتهذیبتهذیب289/ 9جالکمال

) عربیابنبشرح(ترمذيصحیح،304/ 6جحنبلبناحمدمسند): یامیزبیدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

،62ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،3811ح/ 479/ 4جطبرانیاوسطمعجم،248،249/ 13ج

.29/ 4جالغابهاسد،731- 724ح/ 67-64/ 2جالتنزیلشواهد،63،67،68



.هجري126متوفايثوريکوفیمسروقبنسعیدبنسفیانابوعبداهللاحافظ-19

وجرحرجالجمیع. کنندمییاد»الحدیثفیامیرالمومنین«عنوانباويازغالباعامهعلماي): توثیقات(

،50،81صمعینبنلیحییالجنیدابنسواالت،190صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقراويعامهتعدیل

سیر،151/ 9جبغدادتاریخ،169صاالمصارعلماءمشاهیر،371/ 6جسعدابنطبقات

]397صفحه[ 

).154/ 11جالکمالتهذیب،229/ 7جالنبالءاعالم

ابنبشرح(ترمذيصحیح،304/ 6جحنبلبناحمدمسند): ثوريسفیانازنقلبهکساءحدیثمصادر(

) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،3811ح/ 479/ 4جطبرانیاوسطمعجم،248،249/ 13ج) عربی

- 724ح/ 66- 64/ 2جالتنزیلشواهد،62،63،75ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،65،66ص
.29/ 4جالغابهاسد،729

.هجري127متوفايسديکوفیحجازيکریمهابیبنعبدالرحمنبناسماعیلابومحمد-20

.آوردیم120يصفحهپاورقیدرراويتوثیققبال): توثیقات(

جالتنزیلشواهد،66ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): سدياسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.722،723ح/ 63،64/ 2

.هجري127متوفايسبیعیکوفیهمدانییحمدذيبنعبداهللابنعمروابواسحاقحافظ-21

تمامیواندنمودهتوثیقراويعجلیوابوحاتمومعینبنیحییونسائیوحنبلبناحمد): توثیقات(

/ 5جحبانابنثقات،366صعجلیثقات. (اندکردهنقلخویشکتبدرراويروایاتستهصحاحصاحبان



/ 22جالکمالتهذیب،114/ 1جالحفاظتذکره،392/ 5جالنبالءاعالمسیر،104/ 3جالصفوهصفه،177

).63/ 8جالتهذیبتهذیب،102

ابنتاریخ): سبیعیابواسحاقازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]398صفحه[ 

.67ص) عالحسینترجمه(عساکر

131یا129متوفايبصريقرشیتمیمیملیکهابیبن) عبداهللا(جدعانبنزیدبنعلیابوالحسنحافظ-22

.هجري

واستنمودهتوثیقرااوشیبهبنیعقوب. استآمدهويروایاتاربعهسننومسلمصحیحدر): توثیقات(

عجلیثقات،148صمعینبنلیحییالجنیدابنسواالت. (استآوردهخویشثقاتکتابدرراوينامعجلی

).322/ 7جالتهذیبتهذیب،434/ 20جالکمالتهذیب،206/ 5جالنبالءاعالمسیر،346ص

،334/ 1جاالثارمشکل،323/ 6جحنبلبناحمدمسند): جدعانبنعلیازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.747،748،750ح/ 76،77/ 2جالتنزیلشواهد،65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ

.هجري129متوفايیمامیطائیکثیرابیبنیحییابونصر-23

ثقات. (استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهباتفاقراويعامهعلماي): توثیقات(

).268/ 11جالتهذیبتهذیب،27/ 6جالنبالءاعالمسیر،591/ 7جحبانابنثقات،475صعجلی

.689،690ح/ 43،44/ 2جالتنزیلشواهد): یمامیابونصرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري133متوفايکوفیدهنیبجلیاسلمبنمعاویهبنعمارابومعاویه-24



]399صفحه[ 

ثقات. (اندنمودهتوثیقرااوعجلیوحبانابنونسائیوابوحاتمومعینبنیحییوحنبلبناحمد): توثیقات(

،138/ 6جالنبالءاعالمسیر،268/ 5جحبانابنثقات،424/ 2جمعینبنیحییتاریخ،353صعجلی

).406/ 7جالتهذیبتهذیب،208/ 21جالکمالتهذیب

ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،333/ 1جاالثارمشکل): دهنیعمارازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.757،762،764ح/ 88-82،86/ 2جالتنزیلشواهد،68،69

.هجري143یا138متوفايزنیمبنسلیمابیبنلیث-25

آوردهخویشثقاتکتابدرراوينامعجلیودانستهصدوقراويساجیوشیبهابیبنعثمان): توثیقات(

/ 8جالتهذیبتهذیب،279/ 24جالکمالتهذیب،179/ 6جالنبالءاعالمسیر،399صعجلیثقات. (است

465.(

.61ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): سلیمابیبنلیثازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري140ازقبلمتوفايمدنینمرابیبنعبداهللابنشریک-26

لیحییالجنیدابنسواالت،217صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقرااوعجلیوابوداودوسعدابن): توثیقات(

،159/ 6جالنبالءاعالمسیر،444/ 6جحبانابنثقات،251/ 2جمعینبنیحییتاریخ،96صمعینبن

).337/ 4جالتهذیبتهذیب،475/ 12جالکمالتهذیب

]400صفحه[ 



.22،23صخوارزمیمناقب،204/ 7جالسنهشرح): نمرابیبنشریکازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.هجري140يدههمتوفايکوفیغنويسوقهبنمحمدابوبکر-27

. استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهتوثیقباتفاقراويعامهعلماي): توثیقات(

سیر،116/ 3جالصفوهصفه،289صشاهینابنثقات،404/ 7جحبانابنثقات،405صعجلیثقات(

).209/ 9جالتهذیبتهذیب،134/ 6جالنبالءاعالم

.67،68ص) عالحسینترجمه(عساکرتاریخ): سوقهبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري145متوفايکوفیابوعبداهللایاابومحمدعرزمیمیسرهسلیمانابیبنعبدالملک-28

ابنوترمذيونسائیوسفیانبنیعقوبوموصلیعمارابنوحنبلبناحمدومعینبنیحیی): توثیقات(

حبانابنثقات،371/ 2جمعینبنیحییتاریخ،309صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقراويعجلیوسعد

رجالموسوعه،155/ 1جالحفاظتذکره،396/ 6جالتهذیبتهذیب،322/ 18جالکمالتهذیب،97/ 7ج

).489/ 2جالتسعهالکتب

/ 304صمغازلیابنمناقب،292/ 6جاحمدمسند): سلیمانابیبنعبدالملکازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.760- 737،758ح/ 85- 70،71،83/ 2جالتنزیلشواهد،348ح

]401صفحه[ 

.هجري145متوفايهاشمیطالبابیبنجعفربنعبداهللابناسماعیل-29



جحبانابنثقات. (استآوردهراوينامخویشثقاتدرحبانابنونمودهتوثیقراويدارقطنی): توثیقات(

).306/ 1جالتهذیبتهذیب،112/ 3جالکمالتهذیب،74/ 1جالتعدیلوالجرحفیالجامع،15/ 4

جالتنزیلشواهد،147/ 3جالمستدرك): هاشمیجعفربنعبداهللابناسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.147/ 3جالمستدركتلخیص،362ح/ 18،19/ 2جالسمطینفرائد،675-673ح/ 32،33/ 2

.هجري146متوفايکوفیبزازمالئیقیسبنعمروابوعبداهللا-30

/ 7جحبانابنثقات،368صعجلیثقات. (استآوردهخویشثقاتکتابدرراوينامعجلی): توثیقات(

).92/ 8جالتهذیبتهذیب،200/ 22جالکمالتهذیب،250/ 6جالنبالءاعالمسیر،221

عساکرابنتاریخ،3811ح/ 479/ 4جطبرانیاوسطمعجم): قیسبنعمروازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.62ص) عالحسینترجمه(

.هجري146متوفايبصرياعرابیجمیلهابیبنعوفابوسهلحافظ-31

ابنواندنمودهتوثیقراويسعدابنونسائیومعینبنیحیی): توثیقات(

]402صفحه[ 

،258/ 7جسعدابنطبقات،296/ 7جحبانابنثقات(.استآوردهخودثقاتکتابدررااونامنیزحبان

).166/ 8جالتهذیبتهذیب،437/ 22جالکمالتهذیب،383/ 6جالنبالءاعالمسیر

ترجمه(عساکرابنتاریخ،296/ 6جحنبلبناحمدمسند): جمیلهابیبنعوفازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.69ص) عالحسین

.هجري148یا147متوفاياعمشکوفیکاهلیاسديمهرانبنسلیمانابومحمدحافظ-32



ستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهتوثیقراويعجلیونسائیومعینبنیحیی): توثیقات(

تاریخ،302/ 4جحبانابنثقات،234/ 2جمعینبنیحییتاریخ،204صعجلیثقات. (استموجود

).154/ 1جالحفاظتذکره،222/ 4جالتهذیبتهذیب،76/ 12جالکمالتهذیب،3/ 9جبغداد

ابنمناقب،332/ 1جاالثارمشکل،7/ 22جطبريتفسیر): مهرانبنسلیمانازنقلبهکساءحدیثمصادر(

/ 2جالتنزیلشواهد،64،67،68ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،345ح/ 331،332صمغازلی

.765ح/ 88

.هجري147ازبعدمتوفايزهريقرشیوقاصابیبنعتبهبنهاشمبنهاشم-33

. استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشودارندنظراتفاقويتوثیقدرعامهعلماي): توثیقات(

).20/ 11جالتهذیبتهذیب،206/ 6جالنبالءاعالمسیر،455صعجلیثقات(

]403صفحه[ 

/ 61،62/ 2جالتنزیلشواهد،7/ 22جطبريتفسیر): عتبهبنهاشمبنهاشمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.719ح

.هجري148متوفايواسطیربعییزیدبنحوشببنعوامابوعیسی-34

توثیقراويعجلیونیسابوريحاکموسعدابنوابوزرعهومعینبنیحییوحنبلبناحمد): توثیقات(

،298/ 7جحبانابنثقات،376صعجلیثقات. (استموجودستهصحاحکلیهدرروایاتشواندنموده

/ 8جالتهذیبتهذیب،427/ 22جالکمالتهذیب،354/ 6جالنبالءاعالمسیر،256صشاهینابنثقات

163.(



جالتنزیلشواهد،296ح/ 367،368/ 1جالسمطینفرائد): حوشببنعوامازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.684-682ح/ 37،38/ 2

.هجري149متوفايکوفیهمدانیزائدهابیبنزکریاءابویحیی-35

. باشدمیموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهتوثیقباتفاقراويعامهعلماي): توثیقات(

،202/ 6جالنبالءاعالمسیر،455/ 8جبغدادتاریخ،253/ 8جحبانابنثقات،165صعجلیثقات(

).331/ 3جالتهذیبتهذیب

الصحابه،فضائلکتاب-مسلمصحیح،149/ 2جالکبريالسنن): زائدهابیابنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

/1883/ 4ج-9باب

]404صفحه[ 

ترجمه(عساکرابنتاریخ،204/ 7جالسنهشرح،194،195/ 15ج) نوويبشرح(مسلمصحیح،2424ح

.147/ 3جالمستدركتلخیص،681ح/ 36،37/ 2جالتنزیلشواهد،63ص) عالحسن

.خزاعیابوعبیدهیاوابومعاویهعبادانیبصريزربیبنسعید-36

ازخویشسننکتابدرترمذيونمودهاشارهاوبهخویشثقاتکتابدرحبانابنوشاهینابن): توثیقات(

،430/ 10جالکمالتهذیب،362/ 6جحبانابنثقات،144صشاهینابنثقات. (نمایدمیروایتنقلوي

).28/ 4جالتهذیبتهذیب

.734ح/ 69/ 2جالتنزیلشواهد،6/ 22جطبريتفسیر): زربیبنسعیدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.مکیعبیدبنیحیی-37



حبانابنثقات. (کندمیاشارهويبهخودثقاتکتابدرنیزحبانابنونمودهتوثیقراوينسائی): توثیقات(

).254/ 11جالتهذیبتهذیب،456/ 31جالکمالتهذیب،529/ 5ج

/ 5ج- 34بابالقرآن،تفسیرکتاب-ترمذيصحیح): مکیعبیدبنیحییازنقلبهکساءحدیثمصادر(

/ 1جاالثارمشکل،7/ 22جطبريتفسیر،200/ 13ج) عربیابنبشرح(ترمذيصحیح،3205ح/ 351

.755-753ح/ 79،80/ 2جالتنزیلشواهد،335

]405صفحه[ 

.تابعیناتباعازنصیبیفزاريمرداسبنبالل-38

اوازخویشصحیحکتابدرنیزخزیمهابنوآوردهخودثقاتکتابدرراوينامحبانابن): توثیقات(

ويازروایاتیخودسننکتابدرماجهابنوترمذيوابوداودنیزستهصحاحصاحباناز. کندمینقلروایت

).504/ 1جالتهذیبتهذیب،298/ 4جالکمالتهذیب،92/ 6جحبانابنثقات. (اندنمودهنقل

ابنتاریخ،66،67ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): مرداسبنباللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.722،723ح/ 63،64/ 2جالتنزیلشواهد،66ص) عالحسینترجمه(عساکر

.هجري153متوفايزهريقرشیمدنیمسماربنبکیرابومحمد-39

عجلیثقات. (استنمودهاشارهويبهخودثقاتکتابدرنیزحبانابنوکردهتوثیقرااوعجلی): توثیقات(

الجرحفیالجامع،495/ 1جالتهذیبتهذیب،251/ 4جالکمالتهذیب،105/ 6جحبانابنثقات،86ص

).110/ 1جالتعدیلو



،7/ 22جطبريتفسیر،48،49صامیرالمومنینخصائص): مسماربنبکیرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

ح/ 21-19/ 2جالتنزیلشواهد،147/ 3جالمستدرك،63/ 7جالکبريالسنن،332/ 1جاالثارمشکل

.147/ 3جالمستدركتلخیص،654،655

متوفاياوزاعییحمدبنعمروبنعبدالرحمنابوعمرو-40

]406صفحه[ 

.هجري157

/ 7جسعدابنطبقات،296صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقراويخلیلیوحاتمابیابنوعجلی): توثیقات(

،62/ 7جحبانابنثقات،353/ 2جمعینبنیحییتاریخ،44صمعینبنلیحییالجنیدابنسواالت،488

).178/ 1جالحفاظتذکره،238/ 6جالتهذیبتهذیب،107/ 7جالنبالءاعالمسیر

صمغازلیابنمناقب،107/ 4جحنبلبناحمدمسند): اوزاعیابوعمروازنقلبهکساءحدیثمصادر(

عساکرابنتاریخ،364ح/ 22،23/ 2جالسمطینفرائد،336،337/ 1جاالثارمشکل،350ح/ 305

،416/ 2جالمستدرك،692-686ح/ 45-39/ 2جالتنزیلشواهد،78،77ص) عالحسینترجمه(

.147/ 3جالمستدركتلخیص

.هجري160حدودمتوفايمدنیعدويقرشیدیناربنعبداهللابنعبدالرحمن-41

صدوقفرديبعنوانرااومدینیبنعلیوکندمینقلروایتويازخودصحیحکتابدربخاري): توثیقات(

).206/ 6جالتهذیبتهذیب،208/ 17جالکمالتهذیب. (استنمودهمعرفی

.204/ 7جالسنهشرح): عدويعبداهللابنعبدالرحمنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري167یا165متوفايابوعبدالرحمنیاوابوعبداهللاکوفیاحمرزیادبنجعفر-42



]407صفحه[ 

یعقوبوسفیانبنیعقوبومعینبنیحیی.باشدمیموجودستهصحاحکتبتمامیدرويحدیث): توثیقات(

جالکمالتهذیب،85/ 2جمعینبنیحییتاریخ،97صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقراويعجلیوفسوي

).92/ 2جالتهذیبتهذیب،38/ 5

،62/ 2جالتنزیلشواهد،333،334/ 1جاالثارمشکل): احمرزیادبنجعفرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.721،737ح/ 63،70،71

.هجري166متوفايبصريعبديرفاعیعبداهللابنعقبه-43

ثقاتکتابدررااونامشاهینابنواندنمودهتوثیقراويمصريصالحبناحمدوحنبلبناحمد): توثیقات(

استآوردهخودثقاتکتابدرراوينامنیزشاهینابنکهکندمیتصریححجرابنهمچنین. استآوردهخود

. نداردوجودکتابدرعبداهللابنعقبهناماستشدهچاپقلعجیتحقیقبهکهشاهینابنثقاتدرکتابولی

تهذیب،246/ 7جحبانابنثقات] (404[

]408صفحه[ 

).244/ 7جالتهذیبتهذیب،205/ 20جالکمال

شواهد،66،67ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): رفاعیعبداهللابنازعقبهنقلبهکساءحدیثمصادر(

.751،752ح/ 77،78/ 2جالتنزیل



.هجري167متوفايبطائنیخرفیبزازبصريدیناربنسلمهبنحمادابوسلمه-44

وساجیونسائیوحبانابنواندآوردهراويروایاتخویشکتبدراربعهسننصاحبانومسلم): توثیقات(

/ 2جمعینبنیحییتاریخ،216/ 6جحبانابنثقات،131صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقرااوعجلی

).1/ 3جالتهذیبتهذیب،253/ 7جالکماتهذیب،444/ 7جالنبالءاعالمسیر،130

،334/ 1جاالثارمشکل،323/ 6جحنبلبناحمدمسند): سلمهبنحمادازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.750- 747ح/ 76،77/ 2جالتنزیلشواهد،65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ

.هجري169متوفايکوفیمالئیعبسیخلیفهبناسماعیلابواسرائیل-45

واستنمودهتوثیقخویشثقاتکتابدرراويشاهینابن): توثیقات(

]409صفحه[ 

شاهینابنثقات). (استصدوقیفرداوکهگویندمی: یعنی(»صدوقانهیقولون: «گویدمیاويدربارهسعدابن

).293/ 1جالتهذیبتهذیب،77/ 3جالکمالتهذیب،55ص

شواهد،66،67ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): مالئیابواسرائیلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.731ح/ 67/ 2جالتنزیل

.هجري169متوفايکوفیعامريجعفريعمروبنطعمه-46

/ 6جحبانابنثقات. (اندنمودهتوثیقراويدیگرانونمیرابنوخیثمهابیابنومعینبنیحیی): توثیقات(

).13/ 5جالتهذیبتهذیب،492



عساکرابنتاریخ،108/ 1) لیدنط(اصبهاناخبار): عامريعمروبنطعمهازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.64ص) عالحسینترجمه(

.هجري170ازقبلمتوفايکوفیرواسیرقاشیاغرمرزوقبنفضیلابوعبدالرحمن-47

عجلیثقات. (استآوردهخویشثقاتکتابدررااونامنیزحبانابنونمودهتوثیقراويعجلی): توثیقات(

تهذیب،305/ 23جالکمالتهذیب،342/ 7جالنبالءاعالمسیر،316/ 7جحبانابنثقات،384ص

).298/ 8جالتهذیب

تاریخ،334/ 1جاالثارمشکل،6،7/ 22جطبريتفسیر): مرزوقبنفضیلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

ترجمه(عساکرابن

]410صفحه[ 

.718- 706،707،709،710،714ح/ 60-55/ 2جالتنزیلشواهد،69،70ص) عالحسن

.هجري170ازقبلمتوفايمدائنیفزاريبهرامبنعبدالحمید-48

. اندنمودهتوثیقراويشاهینابنوعجلیوحبانابنوابوداودومدینیابنوحنبلبناحمد): توثیقات(

صشاهینابنثقات،341/ 2جمعینبنیحییتاریخ،120/ 7جحبان،ابنثقات،286صعجلیثقات(

).109/ 6جالتهذیبتهذیب،334/ 7جالنبالءاعالمسیر،232

مشکل،6/ 22جطبريتفسیر،298/ 6جاحمدمسند): بهرامبنعبدالحمیدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.743،746- 741ح/ 76- 73/ 2جالتنزیلشواهد،335/ 1جاالثار

.هجري172متوفايکوفیابوثابتیاابومحمدبکريهرمزبنثابتبنعمرو-49



تهذیب. (استکردهنقلروایتخویشسنندراوازوداندمیصدوقحدیثنقلدرراويابوداود): توثیقات(

).9/ 8جالتهذیبتهذیب،553/ 21جالکمال

.735ح/ 69/ 2جالتنزیلشواهد): بکريثابتبنعمروازنقلبهکساءحدیثمصدر(

حضرمیفرعانبنعقبهبنلهیعهبنعبداهللابوعبدالرحمن-50

]411صفحه[ 

.هجري174متوفايمصرياعدولی

. استآوردهرااونامخویشثقاتکتابدرنیزشاهینابنونمودهتوثیقراويصالحبناحمد): توثیقات(

ابنثقات. (استشدهنقلماجهابنسننوترمذيسننوداودابیسننومسلمصحیحدرويروایاتازبعضی

،373/ 5جالتهذیبتهذیب،487/ 15جالکمالتهذیب،11/ 8جالنبالءاعالمسیر،185صشاهین

).335/ 2جالتسعهالکتبرجالموسوعه

ح/ 87،88/ 2جالتنزیلشواهد،336/ 1جاالثارمشکل): لهیعهبنعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

764.

.هجري176متوفايیشکريبزازواسطیعبداهللابنوضاحابوعوانهحافظ-51

. استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهتوثیقباتفاقراويعامهعلماي): توثیقات(

).116/ 11جالتهذیبتهذیب،217/ 8جالنبالءاعالمسیر،464صعجلیثقات(

خصائص،2836ح/ 388،389/ 3جطبرانیاوسطمعجم): ابوعوانهازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.670ح/ 30،31/ 2جالتنزیلشواهد،64- 61صامیرالمومنین



.هجري177متوفايعذريبیروتیمزیدبنولیدابوالعباسحافظ-52

حاکموماکوالابنوقطنیدارونسائیوابوداودودحیم): توثیقات(

]412صفحه[ 

جالتهذیبتهذیب،81/ 31جالکمالتهذیب،419/ 9جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهتوثیقراوينیسابوري

11 /150.(

.686ح/ 39،40/ 2جالتنزیلشواهد،416/ 2جالمستدرك): مزیدبنولیدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.هجري181متوفايکوفیقرشیعایذيخزازبریدبنهاشمبنعلیابوالحسن-53

،351صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقرااوعجلیومعینبنیحییوحبانابنوشیبهبنیعقوب): توثیقات(

جالنبالءاعالمسیر،120/ 4جسمعانیانساب،213/ 7جحبانابنثقات،422/ 2جمعینبنیحییتاریخ

8 /342.(

شواهد،65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): عایذيهاشمبنعلیازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.739ح/ 72/ 2جالتنزیل

.هجري181متوفايکوفیاصبهانیبنعبداهللابنسلیمانبنمحمدابوعلی-54

عجلیثقات. (استکردهذکررااونامخودثقاتکتابدرنیزحبانابنونمودهتوثیقراويعجلی): توثیقات(

).201/ 9جالتهذیبتهذیب،308/ 25جالکمالتهذیب،52/ 9جحبانابنثقات،404ص

-ترمذيصحیح،7/ 2جطبريتفسیر): اصبهانیعبداهللابنسلیمانبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

،200/ 13ج) عربیابنبشرح(ترمذيصحیح،3205ح/ 351/ 5ج- 34بابالقرآن،تفسیرکتاب



]413صفحه[ 

ح/ 79،80/ 2جالتنزیلشواهد،71ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،335/ 1جاالثارمشکل

753 -755.

.هجري184یا183یا182متوفايادعیوهمدانیزائدهابیبنزکریابنیحییابوسعیدحافظ-55

ازستهصحاحصاحبانتمامیواندنمودهتوثیقراويسعدابنوشیبهبنیعقوبومعینبنیحیی): توثیقات(

/ 31جالکمالتهذیب،337/ 8جالنبالءاعالمسیر،615/ 7جحبانابنثقات. (اندکردهنقلروایتوي

).208/ 11جالتهذیبتهذیب،305

ترجمه(عساکرابنتاریخ،204/ 7جالسنهشرح): زائدهابیبنزکریابنیحییازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.681ح/ 36،37/ 2جالتنزیلشواهد،63ص) عالحسن

.هجري186متوفايکرمانیکوفیعنزيعبداهللابنابراهیمبنحسانابوهشام-56

وحنبلبناحمداندکردهنقلروایتويازخودسندرابوداودوصحیحین،درمسلموبخاري): توثیقات(

/ 9جالنبالءاعالمسیر،207/ 8جحبانابنثقات. (اندپرداختهاوتوثیقبهنیزالمدینیابنومعینبنیحیی

).245/ 2جالتهذیبتهذیب،9/ 6جالکمالتهذیب،40

التنزیلشواهد،347ح/ 303صمغازلیابنمناقب): عنزيابراهیمبنحسانازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.738ح/ 71/ 2ج

]414صفحه[ 



.هجري187یا186متوفايمدینهساکنکوفیاسماعیلبنحاتمابواسماعیل-57

ثقات. (استموجودستهصحاحکتبتمامیدرروایاتشواندنمودهتوثیقراويمتفقاعامهعلماي): توثیقات(

).128/ 2جالتهذیبتهذیب،187/ 5جالکمالتهذیب،210/ 8جحبان،ابنثقات،101صعجلی

جاالثارمشکل،48،49صامیرالمومنینخصائص): کوفیاسماعیلبنحاتمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.656ح/ 21،22/ 2جالتنزیلشواهد،332/ 1

.هجري187متوفايکوفیبصريمالئیحرببنعبدالسالم-58

ثقات. (استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهتوثیقباتفاقرااوعامهعلماي): توثیقات(

تهذیب،271/ 1جالحفاظتذکره،335/ 8جالنبالءاعالمسیر،128/ 7جحبانابنثقات،303صعجلی

).316/ 6جالتهذیب

ح/ 45،46/ 2جالتنزیلشواهد،6/ 22جطبريتفسیر): حرببنعبدالسالمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

693.

.هجري188متوفايرازيکوفیضبییزیدبنعبدالحمیدبنجریرابوعبداهللاحافظ-59

واندنمودهتوثیقراويعامهتعدیلوجرحعلماييکلیه): توثیقات(

]415صفحه[ 

،81/ 2جمعینبنیحییتاریخ،96صعجلیثقات. (استموجودستهصحاحکتبتمامیدرنیزروایاتش

).75/ 2جالتهذیبتهذیب،271/ 1جالحفاظتذکره،9/ 9جالنبالءاعالمسیر،145/ 6جحبانابنثقات



ترجمه(عساکرابنتاریخ،332/ 1جاالثارمشکل): ضبیعبدالحمیدبنجریرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.758،759ح/ 83،84/ 2جالتنزیلشواهد،67،68ص) عالحسین

.هجري192یا189متوفايالمخارقابیابنبهمعروفمدنیخراطزیادبنحمیدابوصخر-60

جحبانابنثقات،134صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقراويقطنیداروعجلیوحبانابن): توثیقات(

).41/ 3جالتهذیبتهذیب،366/ 7جالکمالالتهذیبتهذیب،136/ 2جمعینبنیحییتاریخ،1886

ح/ 78،88/ 2جالتنزیلشواهد،336/ 1جاالثارمشکل): المخارقابیابنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

763،764.

.هجري192متوفايمروزيسینانیموسیبنفضلابوعبداهللاحافظ-61

. استموجودروایاتشستهصحاحکتبتمامیدرواندنمودهتوثیقباتفاقراويعامهعلماي): توثیقات(

/ 23جالکمالتهذیب،103/ 9جالنبالءاعالمسیر،319/ 7جحبانابنثقات،264صشاهینابنثقات(

).286/ 8جالتهذیبتهذیب،254

]416صفحه[ 

ح/ 24-22/ 2جالتنزیلشواهد،278/ 10جبغدادتاریخ): سینانیابوعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

657،658.

.هجري193متوفايکرابیسیبصريغندرهذلیجعفربنمحمدابوعبداهللاحافظ-62

ثقات. (استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایتشونظردارنداتفاقويوثاقتدرعامهعلماي): توثیقات(

/ 9جالتهذیبتهذیب،214/ 16و98/ 9جالنبالءاعالمسیر،50/ 9جحبانابنثقات،402صعجلی

96.(



.296/ 6جحنبلبناحمدمسند): غندرابوعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري195متوفايدمشقیمسلمبنولیدابوالعباسحافظ-63

. استاتفاقموردعامهنزدويوثاقتوباشدمیموجودستهصحاحکتبجمیعدرويروایات): توثیقات(

).151/ 11جالتهذیبتهذیب،211/ 9جالنبالءاعالمسیر،466صعجلیثقات(

،686،688،690ح/ 41،44،45-39/ 2جالتنزیلشواهد): مسلمبنولیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

691،692.

.هجري195متوفايازرقواسطیقرشیمرداسبنیوسفبناسحاقابومحمدحافظ-64

]417صفحه[ 

ثقات. (استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشواندنمودهتوثیقباتفاقراعامهعلماي): توثیقات(

،171/ 9جالنبالءاعالمسیر،66/ 1جالتعدیلوالجرحفیالجامع،52/ 6جحبانابنثقات،62صعجلی

).257/ 1جالتهذیبتهذیب

.761ح/ 85،86/ 2جالتنزیلشواهد): مرداسبنیوسفبناسحاقازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري197یا196متوفايکوفیرواسیفرسبنعديبنملیحبنجراحبنوکیعابوسفیانحافظ-65

اوروایاتستهصحاحصاحبانتمامیودارندنظراتفاقويتوثیقدرعامهتعدیلوجرحعلماي): توثیقات(

/ 9جالنبالءاعالمسیر،562/ 7جحبانابنثقات،464صعجلیثقات. (اندکردهنقلخویشکتابدررا

).123/ 11جالتهذیبتهذیب،170/ 3جالصفوهصفه،140

.745ح/ 75،76/ 2جالتنزیلشواهد،6/ 22جطبريتفسیر): جراحبنوکیعازنقلبهکساءحدیثمصادر(



.هجري199متوفايکوفی] 405[خارفیهمدانینمیربنعبداهللابوهشامحافظ-66

درروایاتشوباشدمیاتفاقموردعامهنزدويوثاقت): توثیقات(

]418صفحه[ 

جالنبالءاعالمسیر،60/ 7جحبانابنثقات،282صعجلیثقات. (استموجودستهصحاحکتبتمامی

رجالموسوعه،305/ 2جسمعانیاالنساب،57/ 6جالتهذیبتهذیب،327/ 1جالحفاظتذکره،244/ 9

).360/ 2جالتسعهالکتب

.هجري199متوفايکوفی) ابونصریا(ابویوسفهمدانینصربناسباط-67

آورده»ثقات«درراوينامحباناینواستشدهنقلاربعهسننومسلمصحیحدرويروایات): توثیقات(

).211/ 1جالتهذیبتهذیب،357/ 2جالکمالتهذیب،85/ 6جحبانابنثقات. (است

ابنتاریخ،66،67ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): نصربناسباطازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.722،723ح/ 63،64/ 2جالتنزیلشواهد،66ص) عالحسینترجمه(عساکر

.هجري200یا199متوفايمدنیدیلیفدیکابیبنمسلمبناسماعیلبنمحمدابواسماعیل-68

اشارهاوبهخودثقاتکتابدرنیزحبانابنواندنمودهتوثیقراويمعینبنیحییوشاهینابن): توثیقات(

سیر،505/ 2جمعینبنیحییتاریخ،42/ 9جحبانابنثقات،286صشاهینابنثقات. (استنموده

).61/ 9جالتهذیبتهذیب،486/ 9جالنبالءاعالم

]419صفحه[ 



ح/ 32/ 2جالتنزیلشواهد،147/ 3جالمستدرك): فدیکابیبنابواسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.362ح/ 18،19/ 2جالسمطینفرائد،673،674

.هجري200متوفايمدنیلیثیعیاضبنانسابوضمره-69

. یافتتوانمیرااوروایاتستهصحاحکتبجمیعدرواستاتفاقموردعامهنزدويوثاقت): توثیقات(

،323/ 1جالحفاظتذکره،86/ 9جالنبالءاعالمسیر،76/ 6جحبانابنثقات،72صشاهینابنثقات(

).375/ 1جالتهذیبتهذیب

.هجري200حدودمتوفايیمامییونسبنعمرابوحفص-70

ثقاتکتابدرنیزحبانابنواندنمودهتوثیقراويشاهینابنومعینابنوحنبلبناحمد): توثیقات(

/ 9جالنبالءاعالمسیر،445/ 8جحبانابنثقات،197صشاهینابنثقات. (نمایدمیاشارهاوبهخویش

).142/ 6جالتعدیلوالجرح،422

.690ح/ 43،44/ 2جالتنزیلشواهد): یمامیابوحفصازنقلبهکساءحدیثمصدر(

حدودمتوفايکوفیحنفیمسلمبنعلیبنازرقابوالجهم-71

]420صفحه[ 

.هجري200

درثقاترااونامنیزحبانابنوکندمینقلروایتالصحیحینعلیالمستدركکتابدرويازحاکم): توثیقات(

).200/ 1جالتهذیبتهذیب،317/ 2جالکمالتهذیب،136/ 8جحبانابنثقات. (استنمودهثبتخویش



.738ح/ 71/ 2جالتنزیلشواهد): علیبنازرقازنقلبهکساءحدیثمصدر(

حدودمتوفايکوفیامويامیهبنعاصبنسعیدبنعاصبنسعیدبنابانبنسعیدبنعبیدابومحمد-72

.هجري200

اندنمودهتوثیقراويقطنیدارووضاحابنوحنبلبناحمدوابوزرعهوابوحاتمومعینبنیحیی): توثیقات(

جالکمالتهذیب،157/ 7جحبانابنثقات. (استکردهذکرخویشثقاتکتابدررااونامنیزحبانابنو

).66/ 7جالتهذیبتهذیب،209/ 19

.3811ح/ 479/ 4جطبرانیاوسطمعجم): سعیدبنعبیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

03قرنروات

.هجري202یا201متوفايکوفیعوفیعطیهبنحسنبنحسینابوعبداهللا-73

]421صفحه[ 

بنمحمدبنطلحهازخودسندبهبغداديخطیب. بودبغدادقاضیهارونخالفتزماندروي): توثیقات(

).32/ 8جبغدادتاریخ. (استبودهابوحنیفهاصحابازبزرگیمردعوفیحسینکهکندمینقلجعفر

) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،126/ 9جبغدادتاریخ): عوفیابوعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.73ص

.هجري203متوفايکوفیزبیرياسديعمربنزبیربنعبداهللابنمحمدابواحمدحافظ-74



صعجلیثقات. (استعامهاتفاقمورداوتوثیقواستموجودستهصحاحتمامیدرويروایات): توثیقات(

جالکمالتهذیب،529/ 9جالنبالءاعالمسیر،58/ 9جحبانابنثقات،292صشاهینابنثقات،406

).254/ 9جالتهذیبتهذیب،476/ 25

المناقب،کتاب- ترمذيصحیحجامع،304/ 6جاحمدمسند): زبیريابواحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

ترجمه(عساکرابنتاریخ،)العربیابنشرحبامطبوع،248،249/ 13جو(3871ح/ 699/ 5ج-61باب

ح/ 65،66/ 2جالتنزیلشواهد،62،63ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،65،66ص) عالحسن

725،728.

.هجري203متوفايکوفیخثعمیمقدامبنمصعبابوعبداهللا-75

صعجلیثقات. (اندکردهذکرخویشثقاتکتبدرراوينامحبانابنوشاهینابنوعجلی): توثیقات(

ثقات،308صشاهینابنثقات،430

]422صفحه[ 

).165/ 10جالتهذیبتهذیب،43/ 28جالکمالتهذیب،175/ 9جحبانابن

فضائلکتاب-مسلمصحیح،149/ 2جالکبريالسنن): «مقدامبنمصعبازنقلبهکساءحدیثمصادر(

المستدركتلخیص،194،195/ 15ج) نوويبشرح(مسلمصحیح،2424ح/ 1883/ 4ج- 9بابالصحابه،

.6/ 22جطبريتفسیر،147/ 3ج

.هجري203متوفايکوفیعبديردیحبنمختاربنفرافصهبنبشربنمحمدابوعبداهللاحافظ-76



عجلیثقات. (استعامهعلماياتفاقموردتوثیقشوموجود،ستهصحاحتمامیدرويروایات): توثیقات(

التهذیبتهذیب،265/ 9جالنبالءاعالمسیر،293صشاهینابنثقات،441/ 7جحبانابنثقات،401ص

).73/ 9ج

/ 4ج- 9بابالصحابه،فضائلکتاب- مسلمصحیح): عبديبشربنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.194،195/ 15ج) نوويبشرح(مسلمصحیح،149/ 2جالکبريالسنن،2424ح/ 1883

.هجري204متوفايحنفیابوبکربهمعروفبصريعبدالمجیدبنعبدالکبیر-77

عجلیثقات. (استنمودهتوثیقرااونیزعجلیوبردمینامويازخودثقاتکتابدرحبانابن): توثیقات(

تهذیب،489/ 9جالنبالء،اعالمسیر،132/ 7جحبانابنثقات،378/ 2جمعینبنیحییتاریخ،493ص

).449/ 6جالتهذیب

]423صفحه[ 

/ 22جطبريتفسیر،81صامیرالمومنینخصائص): عبدالمجیدبنعبدالکبیرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.654ح/ 19،20/ 2جالتنزیلشواهد،7

.هجري206یا204متوفايعجلیخفافبصريعطاءبنعبدالوهابابونصر-78

ثقات. (نمایدمیراذکراونامخودثقاتکتابنیزدرحبانابنواستنمودهراتوثیقويشاهینابن): توثیقات(

/ 9جالنبالءاعالمسیر،133/ 7جحبانابنثقات،379/ 2جمعینبنیحییتاریخ،242صشاهینابن

).6/ 2جالتسعهالکتبرجالموسوعه،450/ 6جالتهذیبتهذیب،451

.69ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): خفافابونصرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري205یا200متوفاياالصلدمشقیبجلیتنیسیبکربنبشرابوعبداهللا-79



ثقات،80صعجلیثقات. (اندنمودهتوثیقراويابوزرعهوحبانابنوعقیلیوعجلیودارقطنی): توثیقات(

).443/ 1جالتهذیبتهذیب،95/ 4جالکمالتهذیب،141/ 8جحبانابن

،336،337/ 1جاالثارمشکل،147/ 3جالمستدرك): تنیسیبکربنبشرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.687،688ح/ 40،41/ 2جالتنزیلشواهد

متوفايمدنیحزامیشیبهبنعبدالملکبنعبدالرحمن-80

]424صفحه[ 

.هجري207حدود

نقلروایتازاوخودصحیحکتابدربخاريوآوردهخویشثقاتکتابدرراوينامحبانابن): توثیقات(

تاریخ،221/ 6جالتهذیبتهذیب،260/ 17جالکمالتهذیب،375/ 8جحبانابنثقات. (استنموده

).128/ 11جالنبالءاعالمسیر،255ص- هجري230الی221وفیاتوحوادث-ذهبیاالسالم

جالسمطینفرائد،673،674ح/ 32/ 2جالتنزیلشواهد): حزامیعبدالرحمنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.362ح،18،19/ 2

.هجري207متوفايقیصربهملقببغداديخراسانیلیثیقاسمبنهاشمابوالنضرحافظ-81

.گفتیمسخن288يصفحهپاورقیدروييدربارهپیشتر): توثیقات(

.298/ 6جحنبلبناحمدمسند): لیثیابوالنضرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري209یاو208یاو207متوفايبصريعبديقیسبنلقیطبنفارسبنعمربنعثمانحافظ-82



دررااونامحبانابنواندکردهتوثیقراويعجلیوسعدابنومعینبنیحییوحنبلبناحمد): توثیقات(

ثقات. (باشدمیموجودستهصحاحتمامیدرعمربنعثمانروایات. استنمودهدرجخویشثقاتکتاب

،461/ 19جالکمالتهذیب،280/ 11جبغدادتاریخ،451/ 8جحبانابنثقات،329صعجلی

]425صفحه[ 

/ 2جالذهبشذرات،142/ 7جالتهذیبتهذیب،378/ 1جالحفاظتذکره،557/ 9جالنبالءاعالمسیر

22.(

شرح،)253/ 2جلیدنط(223/ 2جاصبهاناخبار): عبديعمربنعثمانازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.521،589/ 5جالغابهاسد،204/ 7جالسنه

.هجري208متوفايبغداديابوالحسنیاوابوعبداهللاقرقسانیصدقهبنمصعببنمحمد-83

معرفیصدوقفرديحدیثدررااوابوزرعهو؛»بهباسال: «گویدمیويتوثیقدرحنبلبناحمد): توثیقات(

).21/ 2جالذهبشذرات،458/ 9جالتهذیبتهذیب،460/ 26جالکمالتهذیب. (استنموده

مغازلیابنمناقب،107/ 4جحنبلبناحمدمسند): قرقسانیمصعببنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

،688ح/ 41،42/ 2جالتنزیلشواهد،77،78ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،350ح/ 305ص

.364ح/ 22،23/ 2جالسمطینفرائد،689

.هجري209متوفايحنفیعبدالمجیدبنعبیداهللابوعلی-84

موجودروایاتشستهصحاحتمامیدروباشدمیعامهتعدیلوجرحعلماياتفاقموردويوثاقت): توثیقات(

/ 7جالتهذیبتهذیب،487/ 9جالنبالءاعالمسیر،404/ 8جحبانابنثقات،318صعجلیثقات. (است

).523/ 2جالتسعهالکتبرجالموسوعه،34



]426صفحه[ 

.108/ 3جالمستدرك): عبدالمجیدبنعبیداهللازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري211متوفايکوفیعجلیءمقريصالحبنمسلمبنصالحبنعبداهللابواحمدحافظ-85

صحیحکتابدربخاريواندنمودهتوثیقراوياندلسیبکربنولیدوخراشابنومعینبنیحیی): توثیقات(

جالحفاظتذکره،403/ 10جالنبالءاعالمسیر،352/ 8جحبانابنثقات. (نمایدمیروایتنقلويازخود

).261/ 5جالتهذیبتهذیب،109/ 15جالکمالتهذیب،390/ 1

.709ح/ 57/ 2جالتنزیلشواهد): عجلیمقريابواحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري215یا211متوفايقطوانیکوفیبجلیمخلدبنخالدابوالهیثمحافظ-86

روایاتش-داودابیسننبجز- نیزاربعهسننومسلمصحیحدرواستبخاريکبارشیوخازوي): توثیقات(

وجزرهصالحوحبانابنوشاهینابنوعجلیبهتوانمیاندنمودهتوثیقرااوکهکسانیاز. استموجود

،116صشاهینابنثقات،224/ 8جحبانابنثقات،141صعجلیثقات. (نموداشارهشیبهابیبنعثمان

).116/ 3جالتهذیبتهذیب،217/ 10جالنبالءاعالمسیر،163/ 8جالکمالتهذیب

.719ح/ 61،62/ 2جالتنزیلشواهد،7/ 22جطبريتفسیر): قطوانیخالدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

]427صفحه[ 

.هجري212متوفايکوفیعبسیالمختارابیبنموسیبنعبیداهللابومحمدحافظ-87



. یافتتوانمیرااوروایاتستهصحاحکتبجمیعدرواندنمودهتوثیقباتفاقراويعامهعلماي): توثیقات(

صشاهینابنثقات،152/ 7جحبانابنثقات،384/ 2جمعینبنیحییتاریخ،319صعجلیثقات(

/ 1جالحفاظتذکره،50/ 7جالتهذیبتهذیب،553/ 9جالکمالتهذیب،553/ 9جالنبالءاعالمسیر،239

352.(

التنزیلشواهد،349ح/ 304صمغازلیابنمناقب): عبسیموسیبنعبیداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.707،708،751،768ح/ 56،57،77،78،89،90/ 2ج

.هجري212متوفايبزارکوفیقرشینجیحبنعطیهبنحسنابوعلی-88

تهذیب. (داندمیصدوقفرديراويابوحاتمونمایدمینقلروایتاوازخویشسنندرترمذي): توثیقات(

).294/ 2جالتهذیبتهذیب،213/ 6جالکمال

.7/ 22جطبريتفسیر): کوفیعطیهبهحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري213متوفايخریبیشعبیهمدانیربیعبنعامربنداودبنعبداهللابوعبدالرحمن-89

]428صفحه[ 

بنیحییوابوزرعهواندنمودهنقلراويروایاتخویشکتبدراربعهسننصاحبانوبخاري): توثیقات(

/ 7جسعدابنطبقات،60/ 7جحبانابنثقات. (استاونسائیوقطنیداروقانعابنوسعدابنومعین

جالتهذیبتهذیب،337/ 1جالحفاظتذکره،458/ 14جالکمالتهذیب،346/ 9جالنبالءاعالمسیر،295

5 /200.(

.هجري214متوفايمروزيمودبابوعلییاوابواحمدتمیمیبهرامبنمحمدبنحسین-90



صحاحصاحبانتمامیواندنمودهتوثیقراويعجلیومسعودبنمحمدوقانعابنوسعدابن): توثیقات(

،185/ 8جحبانابنثقات،121صعجلیثقات. (اندکردهنقلاوازروایاتی- خویشدرصحاح-سته

،406/ 1جالحفاظتذکره،366/ 2جالتهذیبتهذیب،471/ 6جالکمالتهذیب،338/ 7جسعدابنطبقات

).244/ 1جشهبهقاضیابنطبقات

،68،69ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): مودبمحمدبنحسینازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.762ح/ 86،87/ 2جالتنزیلشواهد

.هجري215متوفايبصريابوبکریاوابومحمدشیبانیزیادابیبنحمادبنیحییحافظ-91

روایتشواندنمودهتوثیقراويعجلیوابوحاتموسعدابن): توثیقات(

]429صفحه[ 

/ 10جالنبالءاعالمسیر،257/ 9جحبانابنثقات،306/ 7جسعدابنطبقات. (استموجودصحیحیندر

).199/ 11جالتهذیبتهذیب،276/ 31جالکمالتهذیب،139

.670ح/ 30،31/ 2جالتنزیلشواهد): شیبانیحمادبنیحییازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري215متوفايمروزيعبديشقیقبنحسنبنعلیابوعبدالرحمنحافظ-92

ذکرخویشثقاتکتابدررااونامنیزحبانابنواستموجودستهصحاحتمامیدرويروایات): توثیقات(

تهذیب،371/ 20جالکمالتهذیب،370/ 1جالحفاظتذکره،460/ 8جحبانابنثقات. (استکرده

).298/ 7جالتهذیب

.721ح/ 62،63/ 2جالتنزیلشواهد): عبديحسنبنعلیازنقلبهکساءحدیثمصدر(



.هجري217متوفايکوفییشکريصبیحبناسماعیل-93

/ 3جالکمالتهذیب،97/ 8جحبانابنثقات. (استآوردهخویشدرثقاتحبانابنراوينام): توثیقات(

).306/ 1جالتهذیبتهذیب،110

.702ح/ 52/ 2جالتنزیلشواهد): صبیحبناسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصدر(

بصريانماطیسلمیمنهالبنحجاجابومحمدحافظ-94

]430صفحه[ 

.هجري217متوفاي

. اندنمودهتوثیقباتفاقرااوعامهعلمايوباشدمیموجودستهصحاحکتبجمیعدرويروایات): توثیقات(

،352/ 10جالنبالءاعالمسیر،104صشاهینابنثقات،109صعجلیثقت،202/ 8جحبانابنثقات(

).403/ 1جالحفاظتذکره،206/ 2جالتهذیبتهذیب

.743،744،747ح/ 76- 73/ 2جالتنزیلشواهد): منهالبنحجاجازنقلبهکساءحدیثمصدر(

218متوفايذرامهابیبنابومسهربهمعروفدمشقیغسانیمسهربنعبداالعلیبنمسهربنعبداالعلی-95

.هجري

ستهصحاحکتبيکلیهدرروایاتشواستعامهتعدیلوجرحعلمايتمامیوثوقمورددروي): توثیقات(

ثقات،339/ 2جمعینبنیحییتاریخ،245صشاهینابنثقات،285صعجلیثقات. (باشدمیموجود

).465/ 1جالتهذیبتقریب،98/ 6جالتهذیبتهذیب،228/ 10جالنبالءاعالمسیر،408/ 8حبانابن

.690ح/ 43،44/ 2جالتنزیلشواهد): مسهربنعبداالعلیازنقلبهکساءحدیثمصدر(



.هجري219متوفايکوفینهديدرهمبناسماعیلبنمالکابوغسانحافظ-96

تمامیدرروایاتشواندنمودهتوثیقباتفاقراويعامهعلماي): توثیقات(

]431صفحه[ 

،164/ 9جحبانابنثقات،301صشاهینابنثقات،417صعجلیثقات. (استموجودستهصحاحکتب

).3/ 10جالتهذیبتهذیب،430/ 10جالنبالء،اعالمسیر

ترجمه(عساکرابنتاریخ،333،334/ 1جاالثارمشکل): نهديابوغسانازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.712،721،737- 710ح/ 57،58،62،63،70،71/ 2جالتنزیلشواهد،70ص) عالحسن

219متوفايکوفیقرشیطلحیتیمیمالئیدرهمبنزهیربنحمادبندکینبنفضلابونعیمحافظ-97

.هجري

درراروایاتشوباشدمیاتفاقموردعامهعلماينزداووثاقت. استعامهمحدثیناکابرازوي): توثیقات(

صشاهینابنثقات،383صعجلیثقات،319/ 7جحبانابنثقات. (یافتتوانمیستهصحاحتمامی

تهذیب،197/ 23جالکمالتهذیب،142/ 10جالنبالءاعالمسیر،473/ 2جمعینبنیحییتاریخ،264

).110/ 2جالتهذیبتقریب،270/ 8جالتهذیب

/ 45،46،55،68/ 2جالتنزیلشواهد،6/ 22جطبريتفسیر): دکینبنفضلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.693،706،733ح

.هجري219متوفايکوفیعطاردهانثابتبنعلی-98



عنوانبااوازالتهذیبتقریبدرحجرابنونمودهذکرراوينامخویشثقاتکتابدرحبانابن): توثیقات(

،289/ 7جالتهذیبتهذیب،339/ 20جالکمالتهذیب،457/ 8جحبانابنثقات. (نمایدمییاد»صدوق«

تقریب

]432صفحه[ 

).33/ 2جالتهذیب

شواهد،66،67ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): دهانثابتبنعلیازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.722،723ح/ 63،64/ 2جالتنزیل

.هجري220متوفايبصريصفارعبداهللابنمسلمبنعفانابوعثمانحافظ-99

. استموجودروایاتشستهصحاحکتبجمیعدرواندنمودهتوثیقراويباتفاقعامهعلماي): توثیقات(

،379/ 1جالحفاظتذکره،242/ 10جالنبالءاعالمسیر،522/ 8جحبانابنثقات،336صعجلیثقات(

).230/ 7جالتهذیبتهذیب

ترجمه(عساکرابنتاریخ،323/ 6جحنبلبناحمدمسند): مسلمبنعفانازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.748،750ح/ 77/ 2جالتنزیلشواهد،65ص) عالحسن

.هجري225متوفايبزازواسطیسلمیجعدبناوسبنعونبنعمروابوعثمانحافظ- 100

ثقات. (استعامهعلمايتمامیوثوقموردواندنمودهنقلراويروایاتستهصحاحصاحبان): توثیقات(

تهذیب،450/ 10جالنبالءاعالمسیر،485/ 3جحبانابنثقات،225صشاهینابنثقات،368صعجلی

).86/ 8جالتهذیب



]433صفحه[ 

.682،683ح/ 37،38/ 2جالتنزیلشواهد): عونبنعمروازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري226متوفايمصريیزیدبنمسلمبنعفیربنکثیربنسعیدابوعثمانحافظ- 101

وبخاري. استنمودهذکرخویشثقاتدررااونامحبانابنونمودهتوثیقراويمعینبنیحیی): توثیقات(

،266/ 8جالنبالءاعالمسیر،266/ 8جحبانابنثقات. (اندنمودهنقلروایتويازصحیحیندرنیزمسلم

/ 4جالتهذیبتهذیب،36/ 11جالکمالتهذیب،427/ 2جالحفاظتذکره،583/ 10جالنبالءاعالمسیر

74.(

ح/ 87،88/ 2جالتنزیلشواهد،336/ 1جاالثارمشکل): کثیربنسعیدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

764.

.هجري228متوفايفرضیمروزيخزاعیهمامبنحارثبنمعاویهبنحمادبننعیمابوعبداهللاحافظ- 102

بخاريواندنمودهتوثیقرااوعجلیوحبانبنحسینبنعلیومعینبنیحییوحنبلبناحمد): توثیقات(

/ 10جالتهذیبتهذیب،595/ 10جالنبالءاعالمسیر. (نمایدمینقلروایتويازخودصحیحکتابدرنیز

458.(

.657ح/ 22،23/ 2جالتنزیلشواهد): حمادبننعیمازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري230متوفايبصريهاشمیسمینهابیبناسماعیلبنمحمدابوعبداهللاحافظ- 103

]434صفحه[ 



. استموجودويروایتبخاريصحیحکتابدرواندنمودهتوثیقرااومحمدبنصالحوابوحاتم): توثیقات(

).59/ 9جالتهذیبتهذیب،693/ 10جالنبالءاعالمسیر(

،69ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): سمینهابیبناسماعیلبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.77،78ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ

.هجري231متوفايبصريجحديطلحهبنکاملابویحییحافظ- 104

ثقات. (استنمودهذکرخویشثقاتکتابدررااونامنیزحبانابنوکردهتوثیقرااوقطنیدار): توثیقات(

).408/ 8جالتهذیبتهذیب،107/ 11جالنبالءاعالمسیر،28/ 9جحبانابن

.65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): طلحهبنکاملازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري232متوفايبصريعدويحجینبنمشجربنعونبناشرسبنحوثرهابوعامر- 105

یادصدوقفرديبعنوانويازذهبیواستکردهذکرخویشثقاتکتابدررااونامحبانابن): توثیقات(

).668/ 10جالنبالءاعالمسیر،215/ 8جحبانابنثقات. (نمایدمی

ابنتاریخ): اشرسبنحوثرهازنقلبهکساءحدیثمصادر(

]435صفحه[ 

.752ح/ 78/ 2جالتنزیلشواهد،66،67ص) عالحسنترجمه(عساکر

.هجري232متوفايکثیربنیحییبنکثیرابومالک- 106



دررااونامحبانابن. کندمینقلروایتوياز»مسندزیادات«درقسمتحنبلبناحمدبنعبداهللا): توثیقات(

تاریخ،26/ 9جحبانابنثقات. (استکردهمعرفیصدوقفرديراوينیزابوزرعهونمودهذکرثقاتکتاب

).304ص-هجري240الیهجري231وفیاتوحوادث-االسالم

.2836ح/ 388،389/ 3جطبرانیاوسطمعجم): یحییبنکثیرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.هجري234متوفايبغدادينسائیحرشیشدادبنحرببنزهیرابوخیثمهحافظ- 107

اذعاناوصداقتبهالنبالءاعالمدرذهبیواستآوردهخویشثقاتکتابدرراوينامحبانابن): توثیقات(

).342/ 3جالتهذیبتهذیب،489/ 11جالنبالءاعالمسیر،256/ 8جحبانابنثقات. (نمایدمی

ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ،29/ 4جالغابهاسد): حرببنزهیرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.726ح/ 65،66/ 2جالتنزیلشواهد،65،66

.هجري238یا232متوفايرصافیبغداديهاشمیریانبنبکاربنمحمدابوعبداهللا- 108

]436صفحه[ 

جالنبالءاعالمسیر،88/ 9جحبانابنثقات. (اندنمودهتوثیقراويقطنیدارومعینبنیحیی): توثیقات(

).75/ 9جالتهذیبتهذیب،525/ 24جالکمالتهذیب،112/ 11

.742،745ح/ 76- 74/ 2جالتنزیلشواهد): بکاربنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري234متوفايکوفیخارفیهمدانینمیربنعبداهللابنمحمدابوعبدالرحمنحافظ- 109



راروایاتشستهصححکتبتمامیدروباشدمیعامهتعدیلوجرحعلمايجمیعوثوقموردوي): توثیقات(

تهذیب،455/ 11جالنبالءاعالمسیر،85/ 9جحبانابنثقات،285صشاهینابنثقات. (یافتتوانمی

).282/ 9جالتهذیب

/ 4ج-9بابالصحابه،فضائلکتاب- مسلمصحیح): نمیربنعبداهللابنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.729ح/ 66،67/ 2جالتنزیلشواهد،194،195/ 15ج) نوويبشرح(مسلمصحیح،2424ح/ 1883

.هجري235متوفايکوفیعبسیخواستیبنعثمانبنابراهیمشیبهابیمحمدبنعبداهللابوبکرحافظ- 110

ابوحاتموخراشابنوعجلی. استموجود- ترمذيسننبجز-ستهصحاحتمامیدرويروایات): توثیقات(

التهذیبتهذیب،432/ 2جالحفاظتذکره،122/ 11جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهتوثیقرااونیزقانعابنو

).2/ 6ج

]437صفحه[ 

فضائلکتاب-مسلمصحیح،149/ 2جالکبريالسنن): شیبهابیبنابوبکرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

/ 3جالمستدرك،194،195/ 15ج) نوويبشرح(مسلمصحیح،2424ح/ 1883/ 4ج- 9بابالصحابه،

.689ح/ 41،42/ 2جالتنزیلشواهد،147

.هجري237متوفاينیشابورساکنقهستانیتمیمیسعیدبنجراحبنعبداهللابومحمد- 111

جحبانابنثقات. (کندمیاشارهاونامبهخودثقاتکتابدرحبانابنونمودهتوثیقراوينسائی): توثیقات(

).169/ 5جالتهذیبتهذیب،361/ 14جالکمالتهذیب،356/ 8

.759ح/ 83،84/ 2جالتنزیلشواهد): سعیدبنجراحبنعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(



راهویهابنبهمعروفمروزيحنظلیمطربنابراهیمبنمخلدبنابراهیمبناسحاقابویعقوبحافظ- 112

.هجري238متوفاي

ابنثقات. (باشدمیعامهعلمايتمامیوثوقموردواستعامهرواتترینبرجستهازیکیوي): توثیقات(

).216/ 1جالتهذیبتهذیب،433/ 2جالحفاظتذکره،358/ 11جالنبالءاعالمسیر،115/ 8جحبان

.759ح/ 24/ 2جالتنزیلشواهد): راهویهابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]438صفحه[ 

239متوفايکوفیعبسیخواستیعثمانبنابراهیمشیبهابیبنمحمدبنعثمانابوالحسنحافظ- 113

.هجري

وبخاريصحیحدرروایاتشواندنمودهتوثیقراوينمیربنعبداهللابنمحمدومعینبنیحیی): توثیقات(

/ 7جالتهذیبتهذیب،444/ 2جالحفاظتذکره،151/ 11جالنبالءاعالمسیر. (استموجودمسلمصحیح

149.(

،332/ 1جاالثارمشکل،149/ 2جالکبريالسنن): شیبهابیبنابوالحسنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

التنزیلشواهد،67،68ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،345ح/ 301،302صمغازلیابنمناقب

.75- 71/ 1جخوارزمیالحسینمقتل،679ح/ 35/ 2ج

.هجري240متوفايبلخیبغالنیثقفیطریفبنجمیلبنسعیدبنقتیبهابورجاء- 114

.گفتیمسخن289يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

ح/ 351/ 5ج-34بابالقرآن،تفسیرکتاب-ترمذيصحیح): سعیدبنقتیبهازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.48،49صامیرالمومنینخصائص،200/ 13ج) عربیابنبشرح(ترمذيصحیح،320



.هجري249یاهجري245یا240متوفايبصريقطانسعیدبنیحییبنمحمدبناحمدابوسعید- 115

ثقات. (استنمودهیادصدوقعنوانبااوازحاتمابیابنوآوردهخودثقاتدرراوينامحبانابن): توثیقات(

تهذیب،38/ 8جحبانابن

]439صفحه[ 

).80/ 1جالتهذیبتهذیب،483/ 1جالکمال

.680ح/ 36/ 2جالتنزیلشواهد): قطانابوسعیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري241متوفايمکهساکنمدنیکاسببنحمیدبنیعقوبابویوسفحافظ- 116

. اندآوردهخودثقاتکتبدررااونامحبانابنوشاهینابنونمودهتوثیقراويزبیريمصعب): توثیقات(

/ 11جالتهذیبتهذیب،158/ 11جالنبالءاعالمسیر،285/ 9جحبانابنثقات،360صشاهینابنثقات(

383.(

.351ح306صمغازلیابنمناقب): حمیدبنیعقوبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري241متوفايبغداديمروزيشیبانیهاللبنحنبلبنمحمدبناحمدابوعبداهللا- 117

مقاموووثاقتبهعامه،رجالیکتبازبسیاريدر. باشدمیمسندکتابصاحبوحنابلهاماموي): توثیقات(

.استشدهاشارهاوعلمیباالي

،292،296،298/ 6ج،107/ 4جحنبلبناحمدمسند): حنبلبناحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.108،132/ 3جحاکممستدرك،304،323

قیسبنولیدبنشجاعبدرابیبنولیدابوهمامحافظ- 118



]440صفحه[ 

.هجري243متوفايبغداديکوفیسکونی

درحبانابنوشاهینابنواندنمودهنقلروایتويازخویشصحاحدرابوداودوترمذيومسلم): توثیقات(

جالکمالتهذیب،227/ 9جحبانابنثقات،338صشاهینابنثقات. (اندآوردهرااونامخویشثقاتکتب

).135/ 11جالتهذیبتهذیب،23/ 12جالنبالءاعالمسیر،23/ 31

) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ،204/ 7جالسنهشرح): سکونیابوهمامازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.681ح/ 36،37/ 2جالتنزیلشواهد،63ص

.هجري244متوفايمروزيخزاعیحسنبنحریثبنحسینابوعمار- 119

ثقات. (استنمودهتوثیقرااونسائیوداردروایت- ماجهابنسننبجز- ستهصحاحتمامدروي): توثیقات(

).233/ 2جالتهذیبتهذیب،400/ 11جالنبالءاعالمسیر،187/ 8جحبانابن

.658ح/ 23/ 2جالتنزیلشواهد): حریثبنحسینازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري245متوفايسدينسیبکوفیابواسحاقیاوابومحمدفزاريموسیبناسماعیل- 120

درراوينامنیزحبانابنواندنمودهیادصدوقعنوانباويازابوداودوحاتمابیابنومطین): توثیقات(

ابنثقات. (استآوردهثقاتکتاب

]441صفحه[ 



).335/ 1جالتهذیبتهذیب،541/ 2جالحفاظتذکره،210/ 3جالکمالتهذیب،104/ 8جحبان

.753ح/ 79/ 2جالتنزیلشواهد): فزارياسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري245متوفايدمشقیسلمیابانبنمیسرهبننصیربنعماربنهشامابوالولیدحافظ- 121

ابنونمودهتوثیقرااوعجلیومعینبنیحیی. داردروایتاربعهسننوبخاريصحیحدروي): توثیقات(

تهذیب،420/ 11جالنبالءاعالمسیر،233/ 9جحبانابنثقات. (استآوردهثقاتدررانامشنیزحبان

).51/ 11جالتهذیبتهذیب،242/ 30جالکمال

/ 2جالتنزیلشواهد،48،49صامیرالمومنینخصائص): سلمیعماربنهشامازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.656ح/ 21،22

.هجري246متوفايحمصیقرشیبهلولبنمصفیبنمحمدابوعبداهللاحافظ- 122

/ 9جحبانابنثقات. (دارداذعانويصداقتبهنیزابوحاتمونمودهتوثیقرااوقاسمبنمسلمه): توثیقات(

).460/ 9جالتهذیبتهذیب،94/ 12جالنبالءاعالمسیر،100

.648ح/ 16،17/ 2جالتنزیلشواهد): مصفیبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]442صفحه[ 

.هجري247متوفايکوفیاسديهاللبنعبداالعلیبنواصلبنعبداالعلی- 123

آوردهثقاتکتابدررااونامنیزحباناینودانندمیصدوقفرديراويابوحاتموعلیبنعمرو): توثیقات(

.6/ 22جطبري،409/ 8جحبانابنثقات. (است

.هجري247متوفايبغدادياالصلطبريجوهريسعیدبنابراهیمابواسحاقحافظ- 124



. اندنمودهتوثیقراويعامهعلمايدیگروخلیلیوحبانابنوقطنیداروبغداديخطیبونسائی): توثیقات(

،104/ 2جالتعدیلوالجرح،83/ 8جحبانابنثقات. (استموجودصحیحیندراوروایاتازبعضی

/ 1جالتهذیبتهذیب،95،98/ 2جالکمالتهذیب،93/ 6جبغدادتاریخ،52/ 4جدمشقتاریخمختصر

).57/ 1جالتسعهالکتبرجالموسوعه،116/ 2جالکمالتهذیبتذهیبخالصه،123

شواهد،68،69ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): جوهريابواسحاقازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.762ح/ 86،87/ 2جالتنزیل

.هجري248متوفايکوفیهمدانیکریببنعالءبنمحمدابوکریبحافظ- 125

]443صفحه[ 

. استموجودويروایاتستهصحاحکتبجمیعدرواندنمودهتوثیقرااوقاسمبنمسلمهونسائی): توثیقات(

).385/ 9جالتهذیبتهذیب،394/ 11جالنبالءاعالمسیر(

.6،7/ 22جطبريتفسیر): ابوکریبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري248متوفايرازيحیانبنحمیدبنمحمدابوعبداهللاکبیرحافظ- 126

. استآوردهرااونامخودثقاتکتابدرشاهینابنواستنمودهتوثیقراويمعینبنیحیی): توثیقات(

/ 2جالحفاظتذکره،127/ 9جالتهذیبتهذیب،503/ 11جالنبالءاعالمسیر،290صشاهینابنثقات(

490.(

.759ح/ 83،84/ 2جالتنزیلشواهد): حمیدبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري249متوفايمروزيعدويغیالنبنمحمودابواحمدحافظ- 127



/ 9جحبانابنثقات. (اندنمودهتوثیقرااوقاسمبنمسلمهنسائیواستصحیحینرجالازوي): توثیقات(

).64/ 10جالتهذیبتهذیب،223/ 12جالنبالءاعالمسیر،202

/ 699/ 5ج-61بابالمناقب،کتاب- ترمذيصحیحجامع): غیالنبنمحمودازنقلبهکساءحدیثمصادر(

).العربیابنشرحبامطبوع248،249/ 13جو(3871ح

]444صفحه[ 

.هجري249متوفايبغداديواسطیبزارمحمدبنصباحبنحسنابوعلی- 128

ابنثقات. (استنمودهتوثیقرااوحنبلبناحمدوباشدمیبخاريصحیحرواترجالازوي): توثیقات(

).289/ 2جالتهذیبتهذیب،191/ 6جالکمالتهذیب،476/ 2جالحفاظتذکره،176/ 8جحبان

/ 2جالتنزیلشواهد،350ح/ 305صمغازلیابنمناقب): صباحبنحسنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.689ح/ 41،42

.هجري249متوفاي) کشییا(کسینصربنحمیدبنعبدابومحمدحافظ- 129

. استآوردهخویشثقاتکتابدررااونامحبانابنواستمسلمصحیحرواترجالازوي): توثیقات(

).455/ 6جالتهذیبتهذیب،235/ 12جالنبالءاعالمسیر(

.708ح/ 57/ 2جالتنزیلشواهد): حمیدبنعبدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري250متوفايکوفیرواجنیاسديیعقوببنعبادابوسعید- 130

بخاريصحیحدروي. استآوردهثقاتدررااونامحبانوابننمودهتوثیقراويخزیمهابن): توثیقات(

اعالمسیر. (داردروایت



]445صفحه[ 

).109/ 5جالتهذیبتهذیب،541/ 2جالحفاظتذکره،175/ 14جالکمالتهذیب،536/ 11جالنبالء

تاریخ،735،739،765ح/ 69،70،88/ 2جالتنزیلشواهد): یعقوببنعبادازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.65،68،69ص) عالحسنترجمه(عساکرابن

.هجري250متوفايابوحفصیاوابوامیهامويدیناربنکثیربنسعیدبنعثمانبنعمروحافظ- 131

عداددررااونامنیزحبانابنواندکردهتوثیقراويابوداودونسائی. استحدیثحفاظازعثمانبنعمرو

،144/ 22جالکمالتهذیب،509/ 2جالحفاظتذکره،488/ 8جحبانابنثقات. (استنمودهذکرثقات

).124/ 2جالذهبشذرات،76/ 8جالتهذیبتهذیب،305/ 12جالنبالءاعالمسیر

.3811ح/ 479/ 4جطبرانیاوسطمعجم): سعیدبنعثمانبنعمروازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري252متوفايبصريعنزيدیناربنقیسبنعبیدبنمثنیبنمحمدابوموسیحافظ- 132

.گفتیمسخن296يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

،7/ 22جطبريتفسیر،81صامیرالمومنینخصائص): عنزيمثنیبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.670ح/ 30،31/ 2جالتنزیلشواهد

]446صفحه[ 



متوفايدورقیقیسیعبديمزاحمبنمنصوربنافلحبنزیدبنکثیربنابراهیمبنیعقوبابویوسف- 133

.هجري252

اوازستهصحاحصاحبانتمامیواندنمودهتوثیقراويقاسمبنمسلمهوبغداديخطیبونسائی): توثیقات(

).381/ 11جالتهذیبتهذیب،141/ 12جالنبالءاعالمسیر،286/ 9جحبانابنثقات. (اندکردهنقلروایت

.715ح/ 59/ 2جالتنزیلشواهد): دورقیابویوسفازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري253متوفايقطانکوفیراشدبنموسیبنیوسفابویعقوب- 134

/ 9جحبانابنثقات. (نمایدمینقلرااووثاقتنیزخطیبونمودهتوثیقراويقاسمبنمسلمه): توثیقات(

.465/ 32ج،425/ 11جالتهذیبتهذیب،221/ 12جالنبالءاعالمسیر،282

.304،349صمغازلیابنمناقب): قطانابویعقوبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري254متوفايبغداديطوسیمنصوربنداودبنمنصوربنمحمدابوجعفرحافظ- 135

آوردهخویشثقاتکتابدررااونامحبانابنواندنمودهتوثیقراوينسائیوقاسمبنمسلمه): توثیقات(

النجوم،472/ 9جالتهذیبتهذیب،212/ 12جالنبالءاعالمسیر،130/ 9جحبانابنثقات. (است

]447صفحه[ 

).343/ 2جالزاهره

.107/ 3جالمستدركتلخیص): طوسیمنصوربنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري256متوفايبخاريمغیرهبنابراهیمبناسماعیلبنمحمدابوعبداهللا- 136



ورجالیمنابعازبسیاريدرراويازتمجیدوتوثیقواست»صحیح«مشهورکتابمولفوي): توثیقات(

/ 9جالتهذیبتهذیب،391/ 12جالنبالءاعالمسیر،113/ 9جحبانابنثقات. (یافتتوانمیعامهتاریخی

47.(

.110/ 2جبخاريکبیرتاریخ): بخاريابوعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصدر(

: نمایدمینقلبدینگونه- باختصار-راروایتاین- فزاريمرداسبنباللنامذیل- خودکبیرتاریخدربخاري

بنشهرعنمرداس،بنباللعنالسدي،عناسباط،اخبرناالدهان،ثابتبنعلیاخبرنا: ابویحییمحمدقالو

کبیرتاریخ. (الرجسعنهمفاذهببیتیاهلهوالء: سلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیقالسلمه،امعنحوشب،

).110/ 2جبخاري

سلمه،امعن: «... نمایندمینقلبدینگونهخوداسنادباحسکانیحاکموعساکرابنرامرداسبنباللروایت

فدعتهم. ابنیکوزوجکلیادعی: فقالیدیه،بینفوضعتهابخزیرهفاطمهفاتتهاهللارسولعلیدخل: قالت

الرجسعنهمفاذهبحامتیوبیتیاهلهوالءاللهم: قالثمعلیهمالکساءفجمعخیبري،کساءتحتهموفطعموا

فقالت. تطهیراطهرهمو

]448صفحه[ 

،66ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ. (»خیرالیوخیرعلیانک: قالبیتک؟اهلمنالستسلمهام

.722،723ح/ 63،64/ 2جالتنزیلشواهد،66ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،67

.هجري256متوفايوراقکوفیعجلیکرامهبنعثمانبنمحمدابوجعفر- 137



کتابدروي. استنمودهاذعاناوصداقتبهابوحاتمواستکردهتوثیقراويخالدبنمسلمه): توثیقات(

/ 9جالتهذیبتهذیب،296/ 12جالنبالءاعالمسیر،117/ 9جحبانابنثقات. (داردروایتبخاريصحیح

338.(

.768ح/ 89،90/ 2جالتنزیلشواهد): کرامهبنعثمانبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري257متوفايمروزيهاللبنعطاءبنعبدالرحمنبنخشرمبنعلیابوالحسنحافظ- 138

ازوي. کندمیذکررااونامخودثقاتکتابدرحبانابنواندکردهتوثیقراويمروزيونسائی): توثیقات(

/ 2جالحفاظتذکره،552/ 11جالنبالءاعالمسیر،471/ 8جحبانابنثقات. (استمسلمصحیحرجال

).316/ 7جالتهذیبتهذیب،502

.278/ 10جبغدادتاریخ): خشرمبنعلیازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]449صفحه[ 

.هجري257متوفايمودببغداديعبديیزیدبنعرفهبنحسنابوعلی- 139

. نامدمیصدوقفرديراويحاتمابیابنواندنمودهتوثیقراويقاسمبنمسلمهومعینبنیحیی): توثیقات(

/ 2جالتهذیبتهذیب،2502/ 2جالحفاظتذکره،547/ 11جالنبالءاعالمسیر،179/ 8جحبانابنثقات(

293.(

التنزیلشواهد،147/ 3جالمستدرك،63/ 7جالکبريالسنن): عرفهبنحسنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.147/ 3جالمستدركتلخیص،655ح/ 20،20/ 2ج

.هجري260متوفايواسطیسلمیثابتبن) زاذانیاو(زاذيبنهارونبنیزیدابوخالدحافظ- 140



درعامهعلماي. استآمدهستهصحاحتمامیدرروایاتشوباشدمیعامهمحدثینمعاریفازوي): توثیقات(

النبالءاعالمسیر،632/ 7جحبانابنثقات،348صشاهینابنثقات. (دارندنظراتفاقويعدالتووثاقت

).366/ 11جالتهذیبتهذیب،261/ 32جالکمالتهذیب،358/ 9ج

،367/ 1جالسمطینفرائد،684ح/ 38/ 2جالتنزیلشواهد): هارونبنیزیدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.296ح/ 368

.هجري260يدههمتوفايکوفیهمدانیشبامیعباسبنعبدالجبار- 141

ثقات. (اندنمودهتوثیقراويشاهینابنوعجلیوابوحاتم): توثیقات(

]450صفحه[ 

والجرح،102/ 6جالتهذیبتهذیب،384/ 16جالکمالتهذیب،243صشاهینابنثقات،285صعجلی

).162/ 6جالتعدیل

ترجمه(عساکرابنتاریخ،33/ 1جاالثارمشکل): شامیعباسبنعبدالجبارازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.757،762ح/ 82،86،87/ 2جالتنزیلشواهد،68ص) عالحسین

.هجري261متوفاينیسابوريقشیريمسلمبنحجاجبنمسلمابوالحسین- 142

بااليمراتبووثاقتبهعامهمنابعازبسیاريدروباشدمی»صحیح«معروفکتابصاحبوي): توثیقات(

.استگردیدهتصریحويعلمی

/ 1883/ 4ج-9بابالصحابه،فضائلکتاب-مسلمصحیح): نیسابوريمسلمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.194،195/ 15ج) نوويبشرح(مسلمصحیح،2424ح



.هجري264متوفايرازيمخزومیفروخبنیزیدبنعبدالکریمبنعبیداهللابوزرعهحافظ- 143

وربانیامامیوي: «گویدمیبغداديخطیب. استخواندهامامرااوابوحاتموثقهراوينسائی): توثیقات(

سیر،326/ 10جبغدادتاریخ،407/ 8جحبانابنثقات. (»بودصادقفرديوبسیاراحادیثنقلباحافظی

).30/ 7جالتهذیبتهذیب،89/ 19جالکمالتهذیب،65/ 13جالنبالءاعالم

شواهد): رازيابوزرعهازنقلبهکساءحدیثمصادر(

]451صفحه[ 

.362ح/ 18،19/ 2جالسمطینفرائد،674ح/ 32/ 2جالتنزیل

.هجري265متوفايکوفیعبسیشیبهابیبنمحمدبنعبداهللابنابراهیمابوشیبه- 144

جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهتوثیقراويحبانابنواندلسیقاسمبنمسلمهوخلیلیابویعلی): توثیقات(

).62/ 1جالتسعهالکتبرجالموسوعه،136/ 1جالتهذیبتهذیب،128/ 2جالکمالتهذیب،128/ 11

.722ح/ 63،64/ 2جالتنزیلشواهد): شیبهابیبنابراهیمابوشیبهازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري267متوفايمصريخوالنینصربنبحرابوعبداهللا- 145

سیر. (اندنمودهتوثیقراويقاسمبنمسلمهوخزیمهابنوحاتمابیابنوعبداالعلیبنیونس): توثیقات(

).420/ 1جالتهذیبتهذیب،16/ 4جالکمالتهذیب،566/ 2جالحفاظتذکره،502/ 12جالنبالءاعالم

.147/ 3جالمستدرك): نصربنبحرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

متوفايغرزهابیابنبهمشهورکوفیغفاريقیسبنیونسبنمحمدبنحازمبناحمدوابوعمرحافظ- 146

.هجري267



رااوناصرالدینابنونمودهتالیفرامفصلی»مسند«وي): توثیقات(

]452صفحه[ 

اعالمسیر،44/ 8جحبانابنثقات. بردمینامخویشثقاتکتابدرويازنیزحبانابن. (استکردهتوثیق

).168/ 2جالذهبشذرات،298/ 6جبالوفیاتالوافی،594/ 2جالحفاظتذکره،239/ 13جالنبالء

.751ح/ 77،78/ 2جالتنزیلشواهد): حازمبناحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.هجري267متوفايفارسیشاذاننهشلیزیدبنبکیربنعبداهللابنابراهیمبناسحاقابوبکر- 147

سیر،120/ 8جحبانابنثقات. (دارداذعاناووثاقتبهابوحاتمونمودهتوثیقراوينسائی): توثیقات(

).394/ 8جبالوفیاتالوافی،382/ 12جالنبالءاعالم

.هجري270متوفايبصريامويدیناربنمرزوقبنابراهیمابواسحاق- 148

کتابدررااونامنیزحبانابنوکردهاعترافويوثاقتبهعثمانبنسعیدویونسابنودارقطنی): توثیقات(

).163/ 1جالتهذیبتهذیب،197/ 2جالکمالتهذیب،86/ 8جحبانابنثقات. (استآوردهخودثقات

.749ح/ 77/ 2جالتنزیلشواهد): مرزوقبنابراهیمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

]453صفحه[ 

.هجري270متوفايمصريمراديعبدالجباربنسلیمانبنربیعابومحمد- 149



. اندنمودهتوثیقرااوخالدبنمسلمهوخلیلیوحاتمابیابنواستشافعیاصحابکبارازوي): توثیقات(

،587/ 12جالنبالءاعالمسیر،240/ 8جحبانابنثقات. (»علیهمتفقثقه: «گویدمیاوتوثیقدرخلیلی

).245/ 3جالتهذیبتهذیب،65/ 1جشهبهقاضیابنطبقات،586/ 2جالحفاظتذکره

،332،335/ 1جاالثارمشکل،147/ 3جالمستدرك): مراديسلیمانبنربیعازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.687،688ح/40،41/ 2جالتنزیلشواهد،63ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ

.هجري270متوفايکوفیعامريعفانبنعلیبنحسنابومحمد- 150

ثقات. (استنمودهتصریحاوصداقتبهابوحاتمواندنمودهتوثیقراويخالدبنمسلمهودارقطنی): توثیقات(

).301/ 2جالتهذیبتهذیب،24/ 13جالنبالءاعالمسیر،181/ 8جحبانابن

.707ح/ 56/ 2جالتنزیلشواهد): عفانبنعلیبنحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري271یا270متوفايعذريبیروتیمزیدبنولیدبنعباسابوالفضلحافظ- 151

]454صفحه[ 

. داندمیصدوقفرديرااوابوحاتمواندنمودهتوثیقراويخالدبنمسلمهونسائیوحاتمابیابن): توثیقات(

/ 5جالتهذیبتهذیب،320/ 25جالکمالتهذیب،471/ 12جالنبالءاعالمسیر،512/ 8جحبانابنثقات(

131.(

ح/ 39،40/ 2جالتنزیلشواهد،416/ 2جالمستدرك): بیروتیابوالفضلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

686.

.هجري271متوفايبصريقزازیزیدبنسنانبنمحمدابوالحسن- 152



نامنیزحبانابن. »بهالباس: «گویدمیويتعدیلدردارقطنیونمودهتوثیقرااوخالدبنمسلمه): توثیقات(

تهذیب،554/ 12جالنبالءاعالمسیر،133/ 9جحبانابنثقات. (استآوردهخودثقاتکتابدررااو

).206/ 9جالتهذیب

.108/ 3جالمستدرك): فزازابوالحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري271متوفايبغداديدوريواقدبنحاتمبنمحمدبنعباسابوالفضلحافظ- 153

چندهراستعلیهمتفقاوعدالت: «گویدمیخلیلواندنمودهتوثیقراويخالدبنمسلمهونسائی): توثیقات(

تذکره،522/ 12جالنبالءاعالمسیر،513/ 8جحبانابنثقات. (»اندنکردهروایتاوازمسلموبخاريکه

).129/ 5جالتهذیبتهذیب،579/ 2جالحفاظ

ابنتاریخ): دوريمحمدبنعباسازنقلبهکساءحدیثمصادر(

]455صفحه[ 

.716،733ح/ 61،68/ 2جالتنزیلشواهد،62ص) عالحسینترجمه(عساکر

.هجري272متوفايوراقبغداديمهرانبنعبداهللابنعلیبنمحمدابوجعفرحافظ- 154

. استنمودهتوثیقرااونیزدارقطنیودارداعترافويبودنموثقوبودنحافظبهبغداديخطیب): توثیقات(

).61/ 3جبغدادتاریخ،590/ 2جالحفاظتذکره،49/ 13جالنبالءاعالمسیر(

.349ح304صمغازلیابنمناقب): وراقعلیبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري274متوفايبزارحسانبنمکرمبنحسنابوعلی- 155



/ 8جحبانابنثقات. (نمایدمیتصریحاووثاقتبهنیزذهبیونمودهتوثیقراويبغداديخطیب): توثیقات(

).53/ 2جالعبر،192/ 13جالنبالءاعالمسیر،432/ 7جبغدادتاریخ،180

اسد،22،23صخوارزمیمناقب،204/ 7جالسنهشرح): مکرمبنحسنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.521،589/ 5جالغابه

.هجري275متوفايازديسجستانیعمروبنشدادبناشعثبنسلیمانابوداودحافظ- 156

ستهصحاحازیکیکهباشدمی»سنن«کتابصاحبابوداود): توثیقات(

]456صفحه[ 

.استشدهاشارهويازتمجیدووثاقتبهعامهرجالیمابعازبسیاريدر. شودمیمحسوب

.682،732ح/ 37،68/ 2جالتنزیلشواهد): سجستانیابوداودازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري276متوفايعوفیجنادهبنسعدبنعطیهبنحسنبنمحمدبنسعدبنمحمدابوجعفر- 157

/ 13جالنبالءاعالمسیر،258/ 4جاالنساب. (»بهالباسهو: «گویدمیويتوثیقدردارقطنی): توثیقات(

334.(

ترجمه(عساکرابنتاریخ،126/ 9جبغدادتاریخ): عوفیسعدبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.73ص) عالحسین

.هجري279متوفايابوعیسیترمذيسلمیضحاكبنموسیبنسورهبنعیسیبنمحمد- 158

موجودعامهکتبازبسیاريدرويوثاقتبهتصریحوباشدمیستهصحاحازیکیاوسننکتاب): توثیقات(

.است



34بابالمناقب،کتابوالقرآنتفسیرکتاب- ترمذيصحیح): ترمذيابوعیسیازنقلبهکساءحدیثمصادر(

،200،248/ 13ج) عربیابنبشرح(ترمذيصحیح،3871ح،3205ح،351،699/ 5ج- 61بابو

249.

]457صفحه[ 

.هجري282متوفايشعرانیزهیربنموسیبنمسیببنمحمدبنفضلابومحمدحافظ- 159

جالنبالءاعالمسیر. (استنمودهتوثیقرااوالمنتظمدرجوزيابنواستعامهادبايوفقهاازوي): توثیقات(

).351/ 12جالمنتظم،626/ 2جالحفاظتذکره،317/ 13

.147/ 3جالمستدرك): شعرانیمحمدبنفضلازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري283متوفايبغدادساکنتمتامتماربصريضبیحرببنغالببنمحمدابوجعفرحافظ- 160

،143/ 3جبغدادتاریخ. (استنمودهتصریحاوصداقتبهجوزيابنوکردهتوثیقراويدارقطنی): توثیقات(

،390/ 13جالنبالءاعالمسیر،369/ 12جالمنتظم،151/ 9جحبانابنثقات،307/ 4جبالوفیاتالوافی

).615/ 2جالحفاظتذکره

.709،748ح/ 57،77/ 2جالتنزیلشواهد): ضبیغالببنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري284متوفايبغداديحربیمیمونبنحسنبناسحاقابویعقوبحافظ- 161

/ 13جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهتوثیقراويدارقطنیوابراهیموحنبلبناحمدبنعبداهللا): توثیقات(

).375/ 12جالمنتظم،410



]458صفحه[ 

.70ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): حربیابویعقوبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري285متوفايواسطیمروانبناحمدبنابراهیم- 162

تاریخ،5/ 6جبغدادتاریخ. (استموجودبغدادتاریخدروييترجمهواستبغدادمحدثینازوي): توثیقات(

).100ص-هجري290الیهجري281وفیاتوحوادث-االسالم

.335/ 1جاالثارمشکل): واسطیاحمدبنابراهیمازنقلبهکساءحدیثمصدر(

متوفايعاصمابیابنبهمعروفبصريشیبانیمخلدبنضحاكبنعمروبناحمدابوبکرکبیرحافظ- 163

.هجري287

.گفتیمسخن297يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

.670ح/ 30،31/ 2جالتنزیلشواهد): عاصمابیابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري289متوفايوکیعیعبداهللابنواقدبنجهمبنحفصبنعمربناحمدبنابراهیمابواسحاق- 164

. نمایدمینقلاوعلمیمقامازتجلیلدررااقوالیبغداديخطیبوکردهتوثیقراويدارقطنی): توثیقات(

).5،6/ 6جبغدادتاریخ(

اوسطمعجم): وکیعیاحمدبنابراهیمازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]459صفحه[ 



.2836ح/ 388،389/ 3جطبرانی

.هجري290متوفايبغداديمروزيشیبانیحنبلبنمحمدبناحمدبنعبداهللابوعبدالرحمنحافظ- 165

سیر. (استعامهعلماياجماعمورداوتوثیقوباشدمیحنبلبناحمدپدرش»مسند«راويوي): توثیقات(

الکتبرجالموسوعه،203/ 2جالذهبشذرات،141/ 5جالتهذیبتهذیب،516/ 13جالنبالءاعالم

).250/ 2جالتسعه

،22/ 2جالسمطینفرائد،132/ 3جالمستدرك): حنبلبناحمدبنعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،64،66،67ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ،364ح/ 23

.689ح/ 41،42/ 2جالتنزیلشواهد،63،69،71،76

.هجري292متوفايکجیبصريمهاجربنماعزبنمسلمبنعبداهللابنابراهیمابومسلمحافظ- 166

تاریخ،620/ 2جالحفاظتذکره. (استنمودهتوثیقرااودارقطنیوبودهحدیثحافظانازوي): توثیقات(

).210/ 2جالذهبشذرات،423/ 13جالنبالءاعالمسیر،120/ 6جبغداد

جالتنزیلشواهد،65ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): کجیابومسلمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.743ح/ 74،75/ 2

کوفیعبسیشیبهابیبنعثمانبنمحمدابوجعفرحافظ- 167

]460صفحه[ 

.هجري297متوفاي



،155/ 9جحبانابنثقات. (استنمودهتوثیقرااوجزرهصالحوباشدمیعامهحفاظازوي): توثیقات(

).661/ 2جالحفاظتذکره،21/ 14جالنبالءاعالمسیر،82/ 4جبالوفیاتالوافی،42/ 3جبغدادتاریخ

.149/ 2جالکبريالسنن): شیبهابیبنمحمدابوجعفرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري297متوفايمطینبهملقبحضرمیسلیمانبنعبداهللابنمحمدابوجعفرحافظ- 168

تذکره،41/ 14جالنبالءاعالمسیر. (استنمودهتوثیقرااودارقطنیوبودهحدیثحافظانازوي): توثیقات(

).228/ 2جالذهبشذرات،345/ 3جبالوفیاتالوافی،662/ 2جالحفاظ

.679،729ح/ 35،66،67/ 2جالتنزیلشواهد) مطینعبداهللابنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

04قرنروات

.هجري301متوفايغزيفرجبنحسن- 169

سیر،59/ 7جدمشقتاریخمختصر. (استشدهنقلدمشقتاریخکتابدرويصداقتبهتصریح): توثیقات(

).241/ 4جعساکرابنتاریختهذیب،55/ 14جالنبالءاعالم

]461صفحه[ 

.764ح/ 87،88/ 2جالتنزیلشواهد): غزيفرجبنحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري303متوفاينسائیشعیببناحمدابوعبدالرحمنحافظ- 170

.باشدمیستهصحاحازیکیاو»سنن«کتاب): توثیقات(



صالسالمعلیهطالبابیبنعلیامیرالمومنینخصائص): نسائیابوعبدالرحمنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

48،61-64،81.

.هجري303متوفايانماطینیسابوريیوسفبناسحاقبنابراهیمابواسحاقحافظ- 171

العمادابنشذراتدرهمچنینوذهبیکتبازبعضیدررااوتوثیقواستحدیثحفاظازوي): توثیقات(

).242/ 2جالذهبشذرات،701/ 2جالحفاظتذکره،193/ 14جالنبالءاعالمسیر. (یافتتوانمیحنبلی

.759ح/ 83،84/ 2جالتنزیلشواهد): انماطیابواسحاقازنقلبهکساءحدیثمصدر(

303متوفايخراسانینسويشیبانینعمانبنعبدالعزیزعامربنبنسفیانبنحسنابوالعباسحافظ- 172

.هجري

ونمودهتصریحاوصداقتبهحاتمابیبنعبدالرحمنواستحدیثيبرجستهحفاظوائمهازوي): توثیقات(

ابنثقات. (استکردهتوثیقراوينیزذهبی

]462صفحه[ 

،92/ 1جشهبهقاضیابنطبقات،703/ 1جالحفاظتذکره،157/ 14جالنبالءاعالمسیر،171/ 8جحبان

).263/ 3ج) سبکی(الشافعیهطبقات،32/ 12جبالوفیاتالوافی

.658ح/ 23/ 2جالتنزیلشواهد): شیبانیسفیانبنحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري307متوفايموصلیتمیمییحییبنمثنیبنعلیبناحمدابویعلیحافظ- 173

.گفتیمسخن297يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(



شواهد،67،69-65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): موصلیابویعلیازنقلبهکساءحدیثمصادر(

منتخب،645/ 13جالعمالکنز،29/ 4جالغابهاسد،727،738،752ح/ 65،66،71،78/ 2جالتنزیل

.96/ 5جالعمالکنز

.هجري307متوفايقباباصبهانیعطاءبنفوركبنمحمدبنمحمدبنعبداهللابوبکر- 174

/ 4جالزاهرهالنجوم،257/ 16جالنبالءاعالمسیر. (نمایدمییاد»کبیرامام«عنوانباويازذهبی): توثیقات(

).72/ 3جالذهبشذرات،139

.670ح/ 30،31/ 2جالتنزیلشواهد): فوركبنمحمدبنعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]463صفحه[ 

.هجري310متوفايطبريکثیربنیزیدبنجریربنمحمدابوجعفرحافظ- 175

.گفتیمسخن119يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

.6،7/ 22جطبريتفسیر): طبريجریربنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري311متوفايشافعینیسابوريسلمیمغیرهبنخزیمهبناسحاقبنمحمدابوبکرحافظ- 176

النبالءاعالمسیر. (باشدمیآناناتفاقموردتوثیقشواستعامهيبرجستهيائمهوحفاظازوي): توثیقات(

طبقات،196/ 2جبالوفیاتالوافی،720/ 2جالحفاظتذکره،99/ 1جشهبهقاضیابنطبقات،365/ 14ج

).109/ 3ج) سبکی(الشافعیه

.677،688ح/ 34،41/ 2جالتنزیلشواهد): خزیمهبناسحاقبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري312متوفايغنديباواسطیازديحارثبنسلیمانبنمحمدبنمحمدابوبکرکبیرحافظ- 177



. پردازدمیويمدحبه-بغداديخطیبمانند- وکندمییاد»کبیرحافظ«عنوانباويازذهبی): توثیقات(

).99/ 1جبالوفیاتالوافی،383/ 14جالنبالءاعالمسیر،209/ 3جبغدادتاریخ(

.656ح/ 21،22/ 2جالتنزیلشواهد): باغنديابوبکرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

رازيمهرانبنبشیربنسعیدبنعلیابوالحسنحافظ- 178

]464صفحه[ 

.هجري313متوفايعلیکبهمعروف

/ 14جالنبالءاعالمسیر،750/ 2جالحفاظتذکره. (باشدمیحدیثحفاظازواستطبرانیمشایخازوي

145.(

.3811ح/ 479/ 4جطبرانیاوسطمعجم): رازيسعیدبنعلیازنقلبهکساءمصدرحدیث(

317متوفايبغداديبغويسابوربن] 406[مرزبانبنعبدالعزیزبنمحمدبنعبداهللابوالقاسمحافظ- 179

.هجري

317متوفايبغداديبغويسابوربنمرزبانبنعبدالعزیزبنمحمدبنعبداهللابوالقاسمحافظ): توثیقات(

اويدربارهواستآوردهراويحالشرح117- 111/ 10جبغدادتاریخدربغداديخطیب. هجري

بغداديخطیب. »بودبسیاردانشوفهمدارايوفراواناحادیثراوياعتماد،موردموثق،وي: «گویدمی

ابوالقاسمبرايبایدگفت»ثقهمافوق«انسانیبهبتوانهرگاه: «کهکندمیحکایتهارونبنموسیازهمچنین

).101/ 1جالغدیر. (»شودگفتهبغوي

/ 1جالحنابلهطبقات،737/ 2جالحفاظتذکره،440/ 14جالنبالءاعالمسیر: بهبفرماییدمراجعههمچنین

.275/ 2جالذهبشذرات،190



.67،68ص) عالحسینترجمه(عساکرتاریخ): بغويابوالقاسمازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري318یا317متوفايبغداديهاشمیکاتببنصاعدبنمحمدبنیحییابومحمدحافظ- 180

]465صفحه[ 

/ 14جالنبالءاعالمسیر،231/ 14بغدادتاریخ. (اندنمودهتوثیقراويشاهینابنودارقطنی): توثیقات(

501.(

شواهد،63ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): صاعدبنمحمدبنیحییازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.349،350ح/ 304،305صمغازلیابنمناقب،689،751ح/ 41،42،77،78/ 2جالتنزیل

.هجري319متوفايفسويفارسیحمشادبنمعدانبنحسینبنعلیابوالحسن- 181

).520/ 14جالنبالءاعالمسیر. (شناسمنمیوي) احادیث(برايضعفی) ينقطه(منگویدمیذهبی): توثیقات(

.678ح/ 34،35/ 2جالتنزیلشواهد): معدانبنحسینبنعلیازنقلبهکساءحدیثمصدر(

321متوفايحنفیطحاويمصريحجريازديسلمهبنسالمهبنمحمدبناحمدابوجعفرکبیرحافظ- 182

.هجري

توثیقازپسذهبی. گرددمیمنتهیاوبهمصردردینیریاستواستمشهورحفاظوفقهاءازوي): توثیقات(

،27/ 15جالنبالءاعالمسیر،808/ 3جالحفاظتذکره. (»استنیامدهبمانندشکسیاوازبعد: «گویدمیوي

).9/ 8جبالوفیاتالوافی

جالتنزیلشواهد،337-332/ 1جاالثارمشکل): سالمهبنمحمدبناحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.688،711،757ح/ 41،58،83/ 2



عقیلیحمادبنموسیبنعمروبنمحمدابوجعفرحافظ- 183

]466صفحه[ 

.هجري322متوفايحجازي

از. اوستآناز»الکبیرالضعفاء«کتابواستتعدیلوجرحيبرجستهعلمايوازحفاظوي): توثیقات(

تذکره،236/ 15جالنبالءاعالمسیر. (استفاسیقطانبنابوالحسننمودهتوثیقراويکهکسانیجمله

).291/ 4جبالوفیاتالوافی،833/ 3جالحفاظ

.هجري326متوفايسودانیکوفیبزارمحاربیزکریابنقاسمبنمحمدابوعبداهللا- 184

).73/ 15جالنبالءاعالمسیر. (استدارقطنیمشایخازوي

،68،69ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): محاربیابوعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.735،739،749ح/ 69،72،77/ 2جشواهدالتنزیل

معروفرازيغطفانیحنظلیمهرانبنداودبنمنذربنادریسبنمحمدبنعبدالرحمنابومحمدحافظ- 185

.هجري327متوفايحاتمابیاینبه

.گفتیمسخن95يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

/ 3جکثیرابنتفسیر،722ح/ 63،64/ 2جالتنزیلشواهد): حاتمابیابنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

485.

]467صفحه[ 



.هجري336متوفايابوعبداهللاحکیمیابراهیمبناحمدبنمحمد- 186

،217/ 1جبغدادتاریخ. (استنمودهتوثیقرااوبرقانیابوبکرواستدارقطنیمشایخازوي): توثیقات(

الیهجري331حوادث-االسالمتاریخ،244/ 2جسمعانیاالنساب،146/ 1جشهبهقاضیابنطبقات

).140ص-هجري350

الحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،126/ 9جبغدادتاریخ): حکیمیابوعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.73ص) ع

340متوفاياعرابیبنابوسعیدبهمعروفصوفیبصريدرهمبنبشربنزیادبناحمدابوسعیدحافظ- 187

.هجري

پرداختهويمدحبهتفصیلبهخودکتبدرذهبیواستاالسنادعالیومشهورحفاظازیکیوي): توثیقات(

).852/ 3جالحفاظتذکره،407/ 15جالنبالءاعالمسیر. (است

.64،69ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): اعرابیبنابوسعیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري341متوفايملحیصفاربغداديصالحبناسماعیلبنمحمدبناسماعیلابوعلی- 188

]468صفحه[ 

بغدادتاریخ. (استنمودهتوثیقراويدارقطنیو»گرددمیمنتهیاوبهاسنادعلو: «گویدمیذهبی): توثیقات(

).432/ 1جالمیزانلسان،440/ 15جالنبالءاعالمسیر،302/ 6ج



،20/ 2جالتنزیلشواهد،63/ 7جالکبريالسنن): صفارمحمدبناسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.655ح/ 21

.هجري341ازبعدمتوفايصفاربصرياسماعیلبنعبیدبناحمدابوالحسنحافظ- 189

،261/ 4جبغدادتاریخ. (استکردهنقلراويتوثیقوستودهحافظوامامعناوینباراويذهبی): توثیقات(

).876/ 3جالحفاظتذکره،438/ 15جالنبالءاعالمسیر

.691،743ح/ 44،45،74،75/ 2جالتنزیلشواهد): صفارعبیدبناحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري345متوفايماسرجسینیسابوريماسرجسبنعیسیبنحسنبنموملبنعلیابوالقاسم- 190

وعقلدر: «گویدمیذهبی. باشدمینیسابوريحاکمشیوخازوبودهنیشابوراهلشیخوي): توثیقات(

الیهجري331وفیاتوحوادث-االسالمتاریخ،397/ 6جالمنتظم. (»بودالمثلضربويپرهیزگاري

).425ص-هجري350

شواهد): موملبنعلیازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]469صفحه[ 

.654ح/ 19،20/ 2جالتنزیل

.هجري346متوفاياصمامويسنانیمعقلیسنانبنمعقلبنیوسفبنیعقوببنمحمدابوالعباس- 191

تاریخ. (اندنمودهتوثیقرااودیگرانوعديبنابونعیموخزیمهابنکهاستبزرگیمحدثینازوي): توثیقات(

).133/ 1جالحفاظتذکره،452/ 15جالنبالءاعالمسیر،405/ 3جبغداد



جالتنزیلشواهد،108،147/ 3ج،416/ 2جالمستدرك): سنانیابوالعباسازنقلبهکساءحدیثمصادر(

الغابهاسد،22،23صخوارزمیمناقب،204/ 7جالسنهشرح،686،687،719ح/ 39،40،61،62/ 2

.521،589/ 5ج

.هجري350متوفايبغداديخطبییحییبناسماعیلبنعلیبناسماعیلابومحمد- 192

تاریخ. (»بودفضائليمجموعهوي: «گویدمیاويدربارهذهبیونمودهتوثیقراويدارقطنی): توثیقات(

).522/ 15جالنبالءاعالمسیر،3/ 7جالمنتظم،304/ 6جبغداد

بنمحمدابوجعفر-193. 278/ 10جبغدادتاریخ): خطبیعلیبناسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري352ازبعدمتوفايکوفیشیبانیدحیمبنعلی

]470صفحه[ 

الذهبشذرات،334/ 3جالزاهرهالنجوم. (استنمودهتوثیقرااوذهبیوبودکوفهمحدثینازوي): توثیقات(

).36/ 16جالنبالءاعالمسیر،9/ 3ج

.73ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): دحیمبنعلیبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري354متوفايبستیتمیمیاحمدبنحبانبنمحمدابوحاتمحافظ- 194

) 920/ 3جالعربیالتراثاحیاءدارطبع(833/ 3جالحفاظتذکرهدرذهبیراويحالشرح): توثیقات(

وحدیثولغتوفقهعلمازاو«گویدمیحاکم. »استآثارازحافظانودینعلمايازوي: «گویدمیوآورده

259/ 11جالنهایهالبدایهودرنیزکثیرابن. »شدمیمحسوبروزگارخردمندمردانازوبودلبریزوعظ

).105/ 1جالغدیر. (»استمجتهدینونویسندگانوبزرگازحفاظیکیابوحاتم: «گویدمی



مشهورکتاب. استاوآناز»المجروحین«و»الثقات«کتابواستعامهتعدیلوجرحعلماياکابرازوي

نمودهتوثیقراويخویشثقاتکتابدرشاهینابن. باشدمیويمعروفآثارازنیز»حبانابنصحیح«

).920/ 3جالحفاظتذکره،92/ 16جالنبالءاعالمسیر،296صشاهینابنثقات: بهبفرمایدمراجعه. (است

.745ح/ 75،76/ 2جالتنزیلشواهد): حبانبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]471صفحه[ 

.هجري360متوفايمزکینیسابوريمطربنمحمدبنجعفربنمحمدابوعمرو- 195

النجوم،162/ 16جالنبالءاعالمسیر. (نمایدمیتوثیقرااووستودهامامعنوانباراويذهبی): توثیقات(

).31/ 3جالذهبشذرات،62/ 4جالزاهره

،689،693ح/ 41،42،45،86،87/ 2جالتنزیلشواهد): مزکیابوعمروازنقلبهکساءحدیثمصدر(

762.

.هجري360متوفايشامیطبرانیلخمیمطیربنایوببناحمدبنسلیمانابوالقاسمحافظ- 196

.گفتیمسخن96يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

ج،77/ 12ج،26/ 9ج،56- 52/ 3جطبرانیکبیرمعجم): طبرانیابوالقاسمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

ح/ 479/ 4ج،2836ح/ 388،389/ 3جطبرانیاوسطمعجم،294،286،333،337/ 23ج،65/ 22

.221صالمحرقهالصواعق،96/ 5جالعمالکنزمنتخب،645/ 13جالعمالکنز،3811

فیالکامل«صاحبجرجانیقطانبنمباركبنمحمدبنعبداهللابنعديبنعبداهللابواحمدحافظ- 197

.هجري365متوفاي»التعدیلوالجرح



قبولحدیثدرراويوثاقتوحفظباتفاقعامهعلماي): توثیقات(

]472صفحه[ 

).14/ 1جشهبهقاضیابنطبقات،154/ 16جالنبالءاعالمسیر. (اندنموده

.68ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): عديابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري368متوفايحنبلیقطیعیمالکبنحمدانبنجعفربناحمدابوبکر- 198

جالغدیر. (اندنمودهتوثیقرااوکثیرابنودارقطنیواست»حنبلبناحمدمسند«کتابراويوي): توثیقات(

).332/ 11جالنهایهوالبدایه،210/ 16جالنبالءاعالمسیر،105/ 1

حنبلبنمحمدبناحمدنامذیلکهاحمدمسندمصادربرعالوه): قطیعیابوبکرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

الحسنترجمه(عساکرابنتاریخ،203صالنزولاسباب،108/ 3جالمستدرك: بهبفرماییدمراجعهآوردیم

-41،42،65،75/ 2جالتنزیلشواهد،64،65،66،67ص) عالحسینترجمه(و،63،65،69،76ص) ع
.364ح/ 22،23/ 2جالسمطینفرائد،689،726،746،750ح/ 77

.هجري369متوفايابوالشیخبهمعروفاصبهانیحیانبنجعفربنمحمدبنعبداهللابومحمدحافظ- 199

.گفتیمسخن111يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

.738،757ح/ 71،82/ 2جالتنزیلشواهد): ابوالشیخازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]473صفحه[ 



.هجري370متوفايعسکريمصريرشیقبنحسنابومحمدحافظ- 200

،280/ 16جالنبالءاعالمسیر. (ستایدمیصداقتوامامتبهرااوونمودهتوثیقراويذهبی): توثیقات(

).959/ 3جالحفاظتذکره

.753ح/ 89/ 2جالتنزیلشواهد): عسکريرشیقبنحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري370متوفايحنفیجصاصرازيعلیبناحمدابوبکر- 201

بودهويباحنفیانریاستاوزماندرواستحنفیمذهبفقهايترینبرجستهازیکیجصاص): توثیقات(

مذهبشناخت: «گویدمیسپسونمایدمییاد»عالمه«و»امام«چونعناوینیباجصاصازذهبی. است

/ 4جالزاهرهالنجوم،340/ 16جالنبالءاعالمسیر،314/ 4جبغدادتاریخ. (»گرددمیمنتهیبهاوابوحنیفه

).71/ 3جالذهبشذرات،138

.230/ 5جالقرآناحکام): جصاصابوبکرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري373یا371متوفايواسطیسقاءبنابومحمدعثمانبنمحمدبنعبداهللاحافظ- 202

مسافرتهايکهاستعامهمعروفيائمهوحفاظازوي): توثیقات(

]474صفحه[ 

تذکره،351/ 16جالنبالءاعالمسیر،130/ 10جبغدادتاریخ. (استنمودهحدیثاستماعبرايبسیاري

).965/ 3جالحفاظ

.345،346ح/ 301،302صمغازلیابنمناقب): سقاءبنابومحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري376متوفايبغداديءمقريیعقوببناحمدبنعبیداهللابوالحسین- 203



. استنمودهتوثیقرااوازهرياحمدبنعبیداهللاواستبغويابوالقاسموباغنديتالمیذازوي): توثیقات(

).369/ 16جالنبالءاعالمسیر،362/ 10جبغداديتاریخ(

.61ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): ءمقرياحمدبنعبیدالهازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري378متوفايمفیدجرجرائییعقوببنمحمدبنمحمدبناحمدبنمحمدابوبکر- 204

تاریخ. (استنمودهمعرفیصالحفرديرااومالینیوستوده»اماموشیخ«عنوانباراويذهبی): توثیقات(

).92/ 3جالذهبشذرات،979/ 3جالحفاظتذکره،269/ 16جالنبالءاعالمسیر،346/ 1جبغداد

.348ح/ 304صمغازلیابنمناقب): جرجرائیاحمدبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]475صفحه[ 

.هجري381متوفايءمقريابناصبهانیزاذانبنعاصمبنعلیبنابراهیمبنمحمدابوبکرحافظ- 205

جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهتوثیقرااوابونعیمومردویهابنکهاستمعرفیبسیارحفاظازوي): توثیقات(

).1063/ 3حالحفاظتذکره،398/ 16

،67- 65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): اصبهانیابراهیمبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.68،69،77،78ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،69

.هجري384متوفايکاتببغداديمرزبانیعبیدبنموسیبنعمرانبنمحمدابوعبیداهللا- 206

الوافی،447/ 16جالنبالءاعالمسیر،135/ 3جبغدادتاریخ. (استنمودهتوثیقرااوعتیقی): توثیقات(

).239/ 4جبالوفیات

.731،736ح/ 67،69،70/ 2جالتنزیلشواهد): مرزبانیابوعبیداهللازنقلبهکساءحدیثمصدر(



.هجري387متوفايواعظابوالحسنسمعونبناسماعیلبناحمدبنمحمد- 207

سیر،362/ 4جماکوالابناکمال. (»بودخویشروزگاريیگانهوي: «گویدمیبغداديخطیب): توثیقات(

).52/ 2جبالوفیاتالوافی،505/ 16جالنبالءاعالم

اسماعیلبناحمدبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]476صفحه[ 

.66،67ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): واعظ

.هجري388متوفايجوزقیخراسانیشیبانیزکریاءبنمحمدبنعبداهللابنمحمدابوبکرحافظ- 208

،1013/ 3جالحفاظتذکره. (استآوردهخویشکتبدررااومدحوذهبیبودهنیشابورشیخوي): توثیقات(

).316/ 3جبالوفیاتالوافی،493/ 16جالنبالءاعالمسیر

.60ص) عالحسینترجمه(عساکرتاریخ): جوزقیابوبکرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

متوفايعدلنیسابوريمخلديشیبانبنمخلدبنعلیبنحسنبنمحمدبناحمدبنحسنابواحمد- 209

.هجري389

/ 16جالنبالءاعالمسیر. (استنمودهمعرفیصدوقفرديرااوذهبیواستحدیثيائمهازوي): توثیقات(

).131/ 3جالذهبشذرات،1021/ 3جالحفاظتذکره،539

.63ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): مخلديابواحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

ابنبهمعروفهرويانصاريمخلدبنیحییبناحمدبنمحمدبناحمدبنعبدالرحمنابومحمد- 210

.هجري392متوفايشریحابی



]477صفحه[ 

/ 16جالنبالءاعالمسیر. (نمایدمیفراوانیتمجیدهايازويذهبیوبودههراتمشایخازوي): توثیقات(

).140/ 3جالذهبشذرات،183/ 2جالعبر،526

.63ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): شریحابیابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري394متوفايابواسحاقابزاريوراقنیسابوريرجاءبنمحمدبناحمدبنابراهیم- 211

/ 16جالنبالءاعالمسیر. (استنمودهاذعانويصداقتبهذهبیواستحدیثيائمهازوي): توثیقات(

).48/ 3جالذهبشذرات،152

.690ح/ 43،44/ 2جالتنزیلشواهد): ابزاريابواسحاقازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري396متوفايدمشقیکالبیولیدبنحسنبنعبدالوهابابوالحسین- 212

سیر. (استنمودهنقلالنبالءاعالمدرذهبیراتعدیلاینونمودهتوثیقراويکتانیعبدالعزیز): توثیقات(

).214/ 4جالزاهرهالنجوم،147/ 3جالذهبشذرات،557/ 16جالنبالءاعالم

.774ح/ 92/ 2جالتنزیلشواهد): کالبیابوالحسینازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]478صفحه[ 

05قرنروات



متوفايصیداويغسانیجمیعبنیحییبنعبدالرحمنبناحمدبنمحمدبناحمدبنمحمدابوالحسین- 213

.هجري403

اودیگرانوبغداديخطیبوکردهبسیاريمسافرتهايحدیثاستماعبرايکهاستمحدثینازوي): توثیقات(

).60/ 2جبالوفیاتالوافی،152/ 17جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهتوثیقرا

.67،68ص) عالحسینترجمه(عساکرتاریخ): صیداوياحمدبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

بیعابننیسابوريحاکمضبیحکمبننعیمبنحمدویهبنمحمدبنعبداهللابنمحمدابوعبداهللاحافظ- 214

.هجري405متوفايشافعیطهمانی

.گفتیمسخن128يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

،108،132/ 3ج،416/ 2جالصحیحینعلیالمستدرك): نیسابوريحاکمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.589/ 5جالغابهاسد،204/ 7جالسنهشرح،146،147

.هجري409متوفايمتبمبنابوالحسینواعظحمادبناحمدبنمحمدبناحمد- 215

اذعاناوصداقتبهذهبیکهاستمعروفیمحدثینازوي): توثیقات(

]479صفحه[ 

،183ص- هجري420الیهجري401وفیاتوحوادث-االسالمتاریخ،370/ 4جبغدادتاریخ. (نمایدمی

).156/ 8جبالوفیاتالوافی،288/ 17جالنبالءاعالمسیر



،74ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): واعظاحمدبنمحمدبناحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

75.

.هجري412متوفايبزازبغداديغزالبرهانبنعمربنحسینابوعبداهللا- 216

جبغدادتاریخ. (استشدهتوثیقخطیبتوسطواستبغداديخطیبوبیهقیابوبکرشیوخازوي): توثیقات(

).265/ 17جالنبالءاعالمسیر،82/ 8

.63/ 7جالکبريالسنن): غزالعمربنحسینازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري415متوفايازرققطانبغداديفضلبنمحمدبنحسینبنمحمدابوالحسین- 217

/ 2جبغدادتاریخ. (استموثقعامهعلماءباجماعويالنبالء،اعالمدرذهبیيگفتهاساسبر): توثیقات(

).203/ 3جالذهبشذرات،331/ 17جالنبالءاعالمسیر،249

.149/ 2جالکبريالسنن): ازرقحسینبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]480صفحه[ 

.هجري415متوفايصیدالنینیسابوريشاذانبناحمدبنمحمدبناحمدبنمحمدابوصادق- 218

. استبیهقیابوبکرحافظشیوخازوي. نمایدمییادادیبواماموفقیهچونعناوینیبااوازذهبی): توثیقات(

).401/ 17جالنبالءاعالمسیر(

.718ح/ 60،61/ 2جالتنزیلواهد): صیدالنیابوصادقازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري415متوفايجاراهوازيشیرازيعبدانبنسعیدبنفرجبنعبدانبناحمدبنعلیابوالحسن- 219



ابوبکروقشیريابوالقاسمشیوخازوي. »االسنادعالیمشهورثقه: «گویدمیاويدربارهذهبی): توثیقات(

).397/ 17جالنبالءاعالمسیر. (استبیهقی

ح/ 17،32،44،45،58،74،75/ 2جالتنزیلشواهد): اهوازيابوالحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

649،673،691،692،713،743.

.هجري417متوفاي) العجوزوجهابنبهمعروف(بغداديسکريعبدالجباربنیحییبنعبداهللابومحمد- 220

/ 10جبغدادتاریخ. (استنمودهتوثیقرااوذهبیودارداذعانويصداقتبهبغداديخطیب): توثیقات(

).317/ 1جشهبهقاضیابنطبقات،1037/ 3جالحفاظتذکره،386/ 17جالنبالءاعالمسیر،199

]481صفحه[ 

.655ح/ 20،21/ 2جالتنزیلشواهد): سکريابومحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري421متوفاينیسابوريعمروابیابنصیرفیشاذانبنفضلبنموسیبنمحمدابوسعید- 221

جالذهبشذرات،350/ 17جالنبالءاعالمسیر. (استنمودهتوثیقراويالنبالءاعالمدرذهبی): توثیقات(

3 /220.(

.707،741ح/ 56،73،74/ 2جالتنزیلشواهد): صیرفیابوسعیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري421متوفايحیريحرشیمحمدبناحمدعمروابیحافظبنحسنبناحمدابوبکر- 222

. استنمودهتوثیقرااوسمعانیمنصوربنمحمدابوبکروبودهخراسانالقضاتقاضیوي): توثیقات(

دیانتودقیقتردیگرانازوداشتهراسماعصحیحترینخودمعاصرینمیاندروي: «گویدمیفارسیعبدالغافر



،356/ 17جالنبالءاعالمسیر. (نمایدمیتمجیدبسیاراوازنیزحاکم. »استبودهکاملترسایرینازاعتقادشو

).6/ 4جالشافعیهطبقات،306/ 6جبالوفیاتالوافی

.718ح/ 60،61/ 2جالتنزیلشواهد): حرشیحسنبناحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

ثعلبینیسابوريابراهیمبنمحمدبناحمدابواسحاقحافظ- 223

]482صفحه[ 

.هجري427متوفاي

.گفتیمسخن97يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

،689ح/ 42،41،45،46،86،87/ 2جالتنزیلشواهد): ثعلبیابواسحاقازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.362ح/ 18،19/ 2جالسمطینفرائد،693،762

428متوفايسهمیقرشیمحمدبنابراهیمبنموسیبنابراهیمبنیوسفبنحمزهابوالقاسمحافظ- 224

.هجري

. کندمیتوثیقرااوحنبلیالعمادابنوشماردبرمیحدیثاهليائمهوحفاظازراويذهبی): توثیقات(

جالذهبشذرات،1089/ 3جالحفاظتذکره،469/ 17جالنبالءاعالم،سیر456/ 4جدمشقتاریختهذیب(

3 /231.(

.68ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): سهمیابوالقاسمازنقلبهکساءحدیثمصدر(

428متوفاينیسابورساکناصبهانییزديمنجویهبنابراهیمبنمحمدبنعلیبناحمدابوبکرحافظ- 225

.هجري



تذکره،438/ 17جالنبالءاعالمسیر. (دانندمیموثقوامامحدیثنقلدرراويعامهعلماي): توثیقات(

).323/ 3جالذهبشذرات،1085/ 3جالحفاظ

.722ح/ 63،64/ 2جالتنزیلشواهد): اصبهانیعلیبناحمدابوبکرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]483صفحه[ 

430متوفايمهرانیاصبهانیمهرانبنموسیبناسحاقبناحمدبنعبداهللابناحمدابونعیمحافظ- 226

.هجري

.گفتیمسخن97يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

/ 1ج: لیدنط(223/ 2ج،143/ 1جاصبهاناخبارذکر): اصبهانیابونعیمازنقلبهکساءحدیثمصدر(

).253/ 2ج،108

.هجري430متوفايحارثیتمیمیحارثبنعبداهللابناحمدبنمحمدبناحمدابوبکر- 227

بیهقیابوبکرجملهازافرادازبسیاريروایتیشیخواستادخودوباشدمیدارقطنیوابوالشیختالمیذازوي

هجري421وفیاتوحوادث- االسالمتاریخ. (»العربیهفیاماماکان: «گویدمیاويدربارهذهبی. استبوده

).245/ 3جالذهبشذرات،1097/ 3جالحفاظتذکره،281ص-هجري440الی

،656ح/ 21،22،30،31،71/ 2جالتنزیلشواهد): حارثیتمیمیابوبکرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

670،738.

متوفايبزازبغداديهمدانیحکیمبنغیالنبنعبداهللابنغیالنبنابراهیمبنمحمدبنمحمدابوطالب- 228

.هجري440



عنوانباويازنیزذهبی. استکردهتوثیقرااوونمودهحدیثاستماعويازبغداديخطیب): توثیقات(

سیر،74/ 12جالنهایهوالبدایه،317/ 15جالمنتظم،234/ 3جبغدادتاریخ. (نمایدمییاد»االمینالشیخ«

اعالم

]484صفحه[ 

).119/ 1جبالوفیاتالوافی،598/ 17جالنبالء

.70ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): غیالنابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

مذهبابنبهمعروفواعظبغداديتمیمیوهببناحمدبنعلیبنمحمدبنعلیبنحسنابوعلی- 229

.هجري444متوفاي

بهخودکتابدرنیزکثیرابنونماید،مییاد»عراقمسند«و»عالمامام«عنوانباويازذهبی): توثیقات(

اعالمسیر،390/ 7جبغدادتاریخ. (استقطیعیازحنبلبناحمدمسندتمامیراويوي. دارداشارهاوتدین

).80/ 12جالنهایهوالبدایه،640/ 17جالنبالء

بنمحمدبناحمدنامذیلکه-»احمدمسند«مصادربرعالوه): مذهبابنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

عساکرابنتاریخ،64،66،67ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ: بهبفرماییدمراجعه- آوردیمحنبل

.364ح/ 22،23/ 2جالسمطینفرائد،63،69ص) عالحسینترجمه(

متوفايدمشقیتمیمیمعروفبنقاسمبنعثماننصرابیبنعبدالرحمنمحمدابیبنمحمدابوالحسین- 230

.هجري446



. »المحدثالمامونالکبیر،العدل: «نمایدمییاداوازعنواناینباگویدمیسخناوازکهآنگاهذهبی): توثیقات(

،648/ 17جالنبالءاعالمسیر. (»شدتعطیل) دمشق(شهرتمامرفتدنیاازويکهآنگاه: «گویدمیذهبی

).274/ 3جالذهبشذرات

]485صفحه[ 

.62،63ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): تمیمیمحمدابیمحمدبنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري451متوفايعشاريحربیفتحبنعلیبنمحمدابوطالب- 231

تاریخ. (نمایدمیمعرفیزاهدوعالموفقیهفرديراويذهبیونمودهتوثیقرااوبغداديخطیب): توثیقات(

).130/ 4جبالوفیاتالوافی،48/ 18جالنبالءاعالمسیر،107/ 3جبغداد

.66،67ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): عشاريابوطالبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

) کنجروذيیا(جنزروذينیسابوريجعفربنمحمدبناحمدبنمحمدبنعبدالرحمنبنمحمدابوسعد- 232

.هجري453متوفاي

رااسماعیلبنعبدالغافراقوالوکندمییادويازخراسانمسندوفقیهشیخچونالفاظیباذهبی): توثیقات(

).231/ 3جبالوفیاتالوافی،101/ 18جالنبالءاعالمسیر. (نمایدمینقلويمدحدر

.65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): جنزروديعبدالرحمنبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري454متوفايمقنعیجوهريبغداديشیرازيحسنبنمحمدبنعلیبنحسنابومحمد- 233

]486صفحه[ 



کان: «گویدمیويصداقتبهنمودناذعانازپسذهبیونمودهمعرفیموثقراويبغداديخطیب): توثیقات(

).68/ 18جالنبالءاعالمسیر،393/ 7جبغدادتاریخ. (»الروایهبحورمن

تاریخ،731،736ح/ 67،70/ 2جالتنزیلشواهد): جوهريعلیبنحسنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.61،65ص) عالحسینترجمه(عساکرابن

و»بحرویهسبط«بهمعروفاصبهانیکرانیسلمیمحمدبنابراهیمبنمنصوربنابراهیمابوالقاسم- 234

.هجري455متوفاي»کران«

جالنبالءاعالمسیر. (استنمودهمعرفیصالحفرديراويمندهبنیحییوکردهتوثیقرااوذهبی): توثیقات(

).296/ 3جالذهبشذرات،73/ 18

ترجمه(و،65،69ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): کرانیابوالقاسمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.77،78ص) عالحسین

457متوفايعیاربهمعروفنیسابورياشکاببننعیمبنمحمدبناحمدسعیدابیبنسعیدابوعثمان- 235

.هجري

ابناکمال. (»داشتاشتهارحدیثنقلبهوبودخراسانشیوخازشیخیاو: «گویدمیوييدربارهعبدالغافر

).86/ 18جالنبالءاعالمسیر،118/ 6جعساکرابنتاریختهذیب،287/ 6جماکوال

ابنتاریخ): عیارسعیدابیبنسعیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]487صفحه[ 



.72ص) عالحسینترجمه(عساکر

.هجري458متوفايبیهقیعلیبنحسینبناحمدابوبکرحافظ- 236

.گفتیمسخن210يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

،22صالخوارزمیمناقب،63/ 7ج،149/ 2جالکبريالسنن): بیهقیابوبکرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

23.

.هجري459متوفايواسطییزدادبن) حسنیا(حسینبنمحمدبنعلیابوتمام- 237

قرارتاییدموردرااوصداقتبغداديخطیبوداشتهاشتغالقضاوتوحدیثنقلبهواسطدروي): توثیقات(

440وفیاتوحوادث- االسالمتاریخ،212/ 18جالنبالءاعالمسیر،103/ 12جبغدادتاریخ. (استداده

).473ص-هجري460الیهجري

.349،350ح/ 304،305صمغازلیابنمناقب): واسطیابوتمامازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري463متوفايمالکیاندلسیقرطبینمريعبدالبربنمحمدبنعبداهللابنیوسفابوعمرحافظ- 238

اماماکان: «گویدمیاويدربارهذهبی. باشدمیاالستیعابکتابصاحبواستعامهبزرگانازوي): توثیقات(

عالمه،متقنا،ثقه،دیا،

]488صفحه[ 

).153/ 18جالنبالءاعالمسیر،28/ 3جالحفاظتذکره،66/ 7جاالعیانوفیات. (»متبحرا

.204/ 3ج-عطالبابیبنعلیيترجمهذیل-االستیعاب): قرطبیعبدالبرابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري463متوفايشروطینیسابوريازهريازهربنحسنبنمحمدبنحسنبناحمدابوحامد- 239



توثیقرااوحنبلیالعمادابنونمایدمیتصریحويصداقتوعدالتبهالنبالءاعالمسیردرذهبی): توثیقات(

).311/ 3جالذهبشذرات،254/ 18جالنبالءاعالمسیر. (کندمی

.63ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): شروطیازهريابوحامدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري463متوفايبغداديخطیبثابتبنعلیبناحمدابوبکرحافظ- 240

.گفتیمسخن154يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

.278/ 126،10/ 9جبغدادتاریخ): بغداديخطیبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري463متوفايمروزیهحاتمبنمحمدبناحمدبنتکریمهالکرامام- 241

]489صفحه[ 

باکردمینقلراروایتیکههنگامی: «گویدمیذهبی. استشمردهحفاظيجملهازراوياهدلابن): توثیقات(

شذرات،233/ 18جالنبالءاعالمسیر. (»بودتعبدوخیرباتواممعرفتیوفهمدارايوکردمیمقابلهاصل

).314/ 3جالذهب

.75-71/ 1جخوارزمیالحسینمقتل): مروزیهاحمدبنتکریمهازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري468متوفاينیسابوريواحديابوالحسنمتویهبنعلیبنمحمدبناحمدبنعلی- 242

.گفتیمسخن96يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

.203صواحديالنزولاسباب): واحديابوالحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

نیسابوريحاکمحسکانبنمحمدبناحمدبنمحمدبناحمدبنعبداهللابنعبیداهللابوالقاسمحافظ- 243

.هجري470ازبعدمتوفايحسکانیحذاءابنبهمعروفحنفی



.گفتیمسخن108يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

.92-16صالتنزیلشواهد): حسکانیابوالقاسمازنقلبهکساءحدیثمصدر(

بناحمدبنعلیبنعبدالملکبناحمدابوصالححافظ- 244

]490صفحه[ 

.هجري470متوفايموذننیسابوريبکربنعبدالصمد

/ 18جالنبالءاعالمسیر،267/ 4جبغدادتاریخ. (اندنمودهتوثیقراويدیگرانوبغداديخطیب): توثیقات(

).335/ 3جالذهبشذرات،1162/ 3جالحفاظتذکره،419

.521/ 5جالغابهاسد): موذننیسابوريابوصالحازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري476متوفايکوفیکرجیعالنبناحمدبنمحمدابوالفرج- 245

).451/ 18جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهتوثیقراويذهبیونرسیابوالغنائم): توثیقات(

.68،69ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): کرجیابوالفرجازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري477متوفاياسماعیلینافلهجرجانیبکرابیبناسماعیلبنمسعدهبناسماعیلابوالقاسم- 246

اعالمسیر. (ستایدمیرااوعلمیاطالعاتيسعهوکندمییاد»مفتیامام«عنوانباويازذهبی): توثیقات(

).354/ 3جالذهبشذرات،564/ 18جالنبالء

عساکرابنتاریخ،223/ 9جبالوفیاتالوافی): جرجانیمسعدهبناسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.68ص) عالحسینترجمه(



]491صفحه[ 

.هجري477متوفايطوسینوقانیفرخزاديمحمدبنسعیدبنمحمدابوسعیدقاضی- 247

ازفرخزادي. »بودبسیارروایاتناقلونیکوسیرتوعالموفاضلفردياو: «گویدمیوييدربارهسمعانی

- ذهبیاالسالمتاریخ. (استنمودهاستماعثعلبینزدراثعلبیتفسیراعظمقسمتواستمفسرثعلبیشاگردان
).206ص- هجري480الی471وفیاتوحوادث

/ 18،19/ 2ج،296ح/ 367،368/ 1جالسمطینفرائد): فرخزاديابوسعیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.362ح

ابن«و»جالبیابن«بهمعروفشافعیمغازلیجالبیواسطیطیببنمحمدبنمحمدبنعلیابوالحسن- 248

.هجري483متوفاي»مغازلی

.گفتیمسخن81يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

،646- 644/ 13جالعمالکنز،306- 302صمغازلیابنمناقب): مغازلیابنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.96/ 5جالعمالکنزمنتخب

483متوفايکرخیبغداديعاصمیمهرانبنعاصمبنعلیبنمحمدبنحسنبنعاصمابوالحسین- 249

.هجري

بهحنبلیالعمادابنوذهبیوکردهتوثیقرااوسکرهبنابوعلی): توثیقات(

]492صفحه[ 



/ 3جالذهبشذرات،598/ 18جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهاشارهاوصداقتهمچنینوويعلمیدرجات

).128/ 5جالزاهرهالنجوم،368

ابنتاریخ،69ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): کرخیحسنبنعاصمازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.67ص) عالحسینترجمه(عساکر

.هجري492متوفايشافعیخلعیمصرياالصلموصلیمحمدبنحسینبنحسنبنعلیابوالحسن- 250

منتهیاوبهمصردراسنادعلو: «گویدمیالعمادابن. »الروایهفیعلوله: «گویدمیعربیبنابوبکر): توثیقات(

ولیگردیدمنصوبقضاوتسمتبهخلعی: «گویدمیوشمردهتصانیفصاحبراوينیزسکرهابن. »شودمی

) سبکی(الشافعیهطبقات،317/ 3جاالعیانوفیات. (»بردپناهانزوابهقرافهدروکرداستعفاروزیکازپس

).74/ 19جالنبالءاعالمسیر،398/ 3جالذهبشذرات،253/ 5ج

.64،69ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): خلعیابوالحسنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

06قرنروات

.هجري500متوفايحدادسعیدبناحمدبنمحمدبناحمدابوالفتح- 251

اعالمسیر. (دهیمیقرارتمجیدموردرااوفصاحتوفقهوستودهراويتدینوورعالعمادابن): توثیقات(

شذرات،216/ 19جالنبالء

]493صفحه[ 



).195/ 5جالزاهرهالنجوم،410/ 3جالذهب

.73ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): حدادابوالفتحازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري512متوفايعباسیهاشمیزینبیعلیبنمحمدبنحسینابوطالب- 252

قرارستایشموردراويورعوعلموفقهعامهعلمايواستمذهبحنفیفقهاياکابرازوي): توثیقات(

،1249/ 4جالحفاظتذکره،322ص- هجري520الی501وفیاتوحوادث- ذهبیاالسالمتاریخ. (اندداده

).34/ 4جالذهبشذرات

.75- 71/ 1جخوارزمیالحسینمقتل): زینبیابوطالبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري516یاو510متوفايشافعیبغويفراءبنمحمدبنمسعودبنحسینابومحمدحافظ- 253

.گفتیمسخن180يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.204/ 7جالسنهشرح،528/ 4جبغويتفسیر): بغويابومحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.هجري523متوفايخسروجرديبیهقیعلیبنحسینبناحمدبنمحمدبنعبیداهللابوالحسن- 254

]494صفحه[ 

،503/ 19جالنبالءاعالمسیر. (باشدمیعساکرابنمشایخازواستبیهقیابوبکرحافظنوادگانازوي

).67/ 4جالذهبشذرات

.63ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): خسروجرديابوالحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري524متوفايمراتبیبغداديرضوانبنمحمدبنرضوانبناحمدبنعبداهللابناحمدابونصر- 255



ازرضوانابن. استنمودهمعرفیالصدقهکثیروالصالهکثیروصدوقوصالحراوينجارابن): توثیقات(

).89ص- هجري530وفیات- االسالمتاریخ،530/ 19جالنبالءاعالمسیر. (باشدمیعساکرابنمشایخ

.65،67،68ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): مراتبیابونصرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

بغدادياالصلهمذانیشیبانیحصینبنعباسبناحمدبنعبدالواحدبنمحمدبناهللاهبهابوالقاسم- 256

.هجري525متوفاي

محدثینازوي. اندنمودهتوثیقرااوجوزيابنوسمعانیوکردهاذعانويصداقتبهذهبی): توثیقات(

سیر. (استنمودهنقلمذهبابنازرا»حنبلبناحمدمسند«کهاستکسیتنهاوباشدمیعامهيبرجسته

).77/ 4جالذهبشذرات،247/ 5جالزاهرهالنجوم،536/ 19جالنبالءاعالم

ابنتاریخ): شیبانیمحمدبناهللاهبهازنقلبهکساءحدیثمصادر(

]495صفحه[ 

.364ح/ 22،23/ 2جالسمطینفرائد،64ص) عالحسینترجمه(عساکر

.هجري527متوفايحنبلیبغداديبناءبنعبداهللابناحمدبنحسنعلیابیبناحمدابوغالب- 257

ذهبی. باشدمیعامهبزرگاندیگرازبسیاريومدینیابوموسیوعساکرابنوسلفیمشایخازوي): توثیقات(

).79/ 4جالذهبشذرات،603/ 19جالنبالءاعالمسیر. (استنمودهتوثیقالنبالءاعالمدررااو

.65ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): بغداديابوغالبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

530متوفايشافعینیسابوريفراويصاعديالعباسابیبنمحمدبناحمدبنفضلبنمحمدابوعبداهللا- 258

.هجري



جاالعیانوفیات. (باشدمیعامهرواییيائمهواکابرازوبودهمحدثوفقیهخراسانمحدثینوفقهاازوي

،166/ 6ج) سبکی(الشافعیهطبقات،423/ 4جبالوفیاتالوافی،615/ 19جالنبالءاعالمسیر،290/ 4

).96/ 4جالذهبشذرات

تاریخ،66،67،69ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): فراويابوعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.66،67،77،78ص) عالحسینترجمه(عساکرابن

مستملیشحامینیسابوريیوسفبنمحمدبناحمدبنمحمدبنمحمدبنطاهربنزاهرابوالقاسم- 259

متوفايشروطی

]496صفحه[ 

.هجري533

کتبدرالعمادابنوذهبیونمودهبسیاريسفرهايحدیثاستماعبرايکهاستخراسانمحدثینازوي

).102/ 4جالذهبشذرات،9/ 20جالنبالءاعالمسیر. (اندنمودهتمجیداوازخویش

،67-65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): مستملیطاهربنزاهرازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.63ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ

.هجري533متوفاينوقانیبغدادياحمدبنسهلبنناصر) ابوسعدیا(ابوسعید- 260

533وفیات- ذهبیاالسالمتاریخ. (»باشدمیموثقوفقیهوعالماو: «گویدمیوييدربارهذهبی): توثیقات(

).339ص- هجري

،18/ 2ج،296ح/ 367،368/ 1جالسمطینفرائد): نوقانیسهلبنناصرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.362ح/ 19



.هجري533متوفايعلويناصربنتفاطمهالمجتبیام- 261

اعالمسیر. (استکردهنقلراآنهاونمودهحدیثاستماعکهاستبودهايمعمرهيعلویهواصفهان،اهلوي

).13يصفحهپانویس/ 20جالنبالء

،67-65ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): علویهفاطمهالمجتبیامازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.77،78ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ

]497صفحه[ 

انصاريسلمیخزرجیفرضیعبدالرحمنبنمحمدبنعبداهللابنمحمدبنعبدالباقیبنمحمدابوبکر- 262

.هجري535متوفايمرستانقاضیبهمعروفبزازحنبلینصريبغدادي

ازکههنگامیعامهمولفین. استبودهاطالعباوآگاهمختلفعلومدروبودهحدیثيائمهازوي): توثیقات(

،108/ 4جالذهبشذرات،23/ 20جالنبالءاعالمسیر. (پردازندمیويازتجلیلبهگویندمیسخناو

).267/ 5جالزاهرهالنجوم

.61ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): سلمیعبدالباقیبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري535متوفاينوقانیمتولیحفصبناحمدبن) حفصبن(منتصربممحمدابومحمد- 263

نیکوعفیففرديوفاضلواماموي: گویدمیاويدربارهسمعانیابن. استسمعانیاینمشایخازوي

/ 6جالکبريالشافعیهطبقات. (فتواصاحببودفرديونمودمیحفظرامذهبکهبودزاهدياوبود؛سیرت

402.(

،18/ 2ج،296ح/ 367،368/ 1جالسمطینفرائد): نوقانیمنتصربنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.362ح/ 19



536متوفايالوطنبغداديالمولد،دمشقیسمرقندياشعثابیبنعمربناحمدبناسماعیلابوالقاسم- 264

.هجري

]498صفحه[ 

ابوالقاسم: «گویدمیاويدربارهبسطامیعمر. استسمعانیوعساکرابنوسلفیمشایخازوي): توثیقات(

سیر،1617/ 4جالطلببغیه. (استنمودهتوثیقراوينیزعساکرابنهمچنین. »استعراقوخراساناسناد

).269/ 5جالزاهرهالنجوم،112/ 4جالذهبشذرات،28/ 20جالنبالءاعالم

،69ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): سمرقندياحمدبناسماعیلازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.67،68،71ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ

متوفايدمشقیصوريعقیلابیبنعیاضبنعلیبنعبداهللابنمحمدبنعبدالرحمنبنعلیابوطالب- 265

.هجري537

النجوم،108/ 20جالنبالءاعالمسیر. (استنمودهمتصفتدینبهرااوذهبیواستعساکرابنمشایخازوي

).273/ 5جالزاهره

.69ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): صوريعبدالرحمنبنعلیازنقلبهکساءحدیثمصدر(

538متوفاي»الکشاف«کتابصاحبخوارزمیزمخشريمحمدبنعمربنمحمودابوالقاسمجاراهللا- 266

.هجري

.گفتیمسخن99يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

.369/ 1جالکشاف): زمخشريعمربنمحمودازنقلبهکساءحدیثمصدر(



]499صفحه[ 

.هجري539متوفاياصبهانیبغداديبنعلیبنحسنبناحمدسعدابیبنمحمدبنتفاطمهالبهاءام- 267

وي. »المعمرهالصالحهالواعظهالعالمهالشیخه: «نمایدمیمعرفیچنینرااوگویدمیسخنويازکهآنگاهذهبی

/ 20جالنبالءاعالمسیر. (استمحدثیندیگرازبعضیومدینیابوموسیوسمعانیوعساکرابنمشایخاز

148.(

.72ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): اصبهانیالبهاءامازنقلبهکساءحدیثمصدر(

اشبیلیاندلسیمعافريعبداهللابنمحمدبناحمدبنعبداهللابنمحمدبنعبداهللابنمحمدابوبکرحافظ- 268

.هجري543متوفايمالکیعربیابنبهمعروف

تجلیلوحالشرحاست،شدهتدویناوازپسکهرجالیکتباکثردرواستمحدثینوفقهاءمشاهیرازوي

/ 4جالذهبشذرات،1293/ 4جالحفاظتذکره،197/ 20جالنبالءاعالمسیر. (یافتتوانمیراوياز

).456/ 3جالمولفینمعجم،330/ 3جبالوفیاتالوافی،141

.200/ 13جمالکیعربیابنبشرحترمذيصحیح): مالکیعربیابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري548متوفايشافعیسنجیسهلابیبنعبداهللامحمدبنبکرابیبنمحمدابوطاهرحافظ- 269

کتابهايدرراويازتجلیلواستمرومحدثینوخطباءوحفاظازوي

]500صفحه[ 



طبقات،1312/ 4جالحفاظتذکره،284/ 20جالنبالءاعالمسیر. (یافتتوانمیسبکیطبقاتوذهبی

).187/ 6ج) سبکی(الشافعیه

.73ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ): سنجیابوطاهرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري550متوفايبغداديسالمیعمربنعلیبنمحمدبنناصربنمحمدابوالفضلحافظ- 270

/ 4جالحفاظتذکره،265/ 20جالنبالءاعالمسیر. (استبودهخویشعصرادبايوحدیثحافظانازوي

).104/ 5جبالوفیاتالوافی،155/ 4جالذهبشذرات،320/ 5جالزاهرهالنجوم،1289

.521/ 5جاسدالغابه): سالمیابوالفضلازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري567متوفايخوارزمیخطیببکريمحمداحمدبنبنموفق- 271

.گفتیمسخن128يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

/ 1جخوارزمیالحسینمقتل،23-22صخوارزمیمناقب): خوارزمیخطیبازنقلبهکساءحدیثمصادر(

71-75.

.هجري571متوفايعساکرابنبهمشهورشافعیدمشقیاهللاهبهبنحسنبنعلیابوالقاسم- 272

]501صفحه[ 

.گفتیمسخن107يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال): توثیقات(

ابنتاریخ،70- 63ص) عالحسنترجمه(عساکرابنتاریخ): عساکرابنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.78- 60ص) عالحسینترجمه(عساکر

.هجري590متوفايشافعیقزوینیطالقانییوسفبناسماعیلبناحمدابوالخیرالدینرضی- 273



وعلومازاطالعدروي: «گویدمیطالقانیيدربارهدبیثیابنونمایدمییادعالمهوامامعنوانباويازذهبی

وبودشافعیاصحابرئیسطالقانیابوالخیر: «گویدمینیزنجارابن. »داشتطوالیییدحدیثشناخت

/ 21جالنبالءاعالمسیر،200/ 1جالنقلهلوفیاتالتکمله. (»بودامامزهدووعظوتفسیرواصولودرمذهب

).7/ 6جالکبريالشافعیهطبقات،190

ح/ 18،19/ 2ج،296ح/ 367،368/ 1جالسمطینفرائد): طالقانیابوالخیرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

یزیدلعنبهحاضریکبارحتیخودزندگانیطولدرکهداشتعنادبیتاهلبابقدريطالقانیابوالخیر. 362

.باشدمیکساءحدیثرواتازیکینیزاوحالاینبانگردید؛معاویهبن

597متوفايجوزيابنبهمعروفحنفیبغداديبکريمحمدبنعلیبنعبدالرحمنابوالفرجحافظ- 274

.هجري

.گفتیمسخن292يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.364ح/ 22،23/ 2جالسمطینفرائد): جوزيابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]502صفحه[ 

07قرنروات

.هجري606متوفايرازيفخرالدینابوعبداهللاتیمیقرشیحسینبنعمربنمحمدابوعبداهللا- 275

.گفتیمسخن101يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال



نزولشانروایتنقلازپسرازيفخر. 85/ 8جالکبیرالتفسیر): رازيفخرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

اهلبینصحتهعلیکالمتفقالروایههذهاناعلمو: «گویدمیالسالمعلیهمبیتاهلخصوصدرتطهیريآیه

اتفاقآنصحتبرمحدثینومفسرینکهاستاحادیثیمانندروایتاینکهبدانید: یعنی. »الحدیثوالتفسیر

.دارندنظر

کتابصاحبجزرياثیرابنعزالدینشیبانیجزريعبدالکریمبنمحمدبنمحمدبنعلیابوالحسن- 276

.هجري630متوفاي»التاریخفیالکامل«

.گفتیمسخن181يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.521،589/ 5ج،29/ 4ج،413/ 3ج،12/ 2جالغابهاسد): شیبانیاثیرابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

بنسبطبهمعروفحنفیبغداديهبیريعونیترکیعبداهللابنقزاوغلیبنیوسفالدینشمسابوالمظفر- 277

.هجري654متوفايجوزي

]503صفحه[ 

.گفتیمسخن129يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.233صالخواصتذکره): جوزيبنسبطابوالمظفرازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري671متوفايقرطبیاندلسیفرحبنبکرابیبناحمدبنمحمدابوعبداهللاحافظ- 278

درداوديالدینشمسوالطیبنفحدرتلمسانی. استمعروفاوتفسیرکتابواستمفسرینبزرگانازوي

. کردانداشارهنیزاوورعوزهدبهويعلمیمقاماتذکرضمنونمودهتجلیلبسیارويازالمفسرینطبقات

).322/ 5جاالعالم،69/ 2جالمفسرینطبقات،210/ 2جالطیبنفح(



.183/ 14جقرطبیالقرآنالحکامالجامع): قرطبیابوعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري694متوفايالدینمحبطبريمحمدبنعبداهللابناحمدابوالعباس- 279

.گفتیمسخن99يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

/ 3جالنضرهالریاض،88-24،86-21صالعقبیذخائر): طبريالدینمحبازنقلبهکساءحدیثمصادر(

152،153.

08قرنروات

انصاريعلیبنمکرمبنمحمدالدینجمالابوالفضل- 280

]504صفحه[ 

.هجري711متوفايمنظورابنبهمعروف

کتابينویسندهاو. استبودهخویشعصرمحدثینومورخیناکابرازیکیوعربشناسانلغتسرآمدوي

طرابلسدرمنظورابن. اندکردهذکر) غربطرابلسبعضیو(مصررازادگاهش. باشدمی»العربلسان«معروف

نقل. استنمودهفوتنابیناییازپسآنجادروبازگشتهمصربهعمرپایاندروبودهقضاوتمسندصاحب

).108/ 7جاالعالم،262/ 4جالکامنهالدرر. (گذاردیادگاربهخویشبخطکتابجلد500ويکهاست

.13،119،120/ 7جدمشقتاریخمختصر): منظورابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري722متوفايخراسانیجوینیمحمدبنعلیبنعبداهللابنمویدبنمحمدبنابراهیم- 281

.گفتیمسختوييدرباره100يصفحهپاورقیدرپیشتر



،18،19/ 2ج،296ح/ 367،368/ 1جفرائدالسمطین): جوینیاالسالمشیخازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.362،364ح/ 22،23

متوفايمزيدمشقیحلبیقضاعییوسفبنعبدالملکبنیوسفبنعبدالرحمنبنیوسفابوالحجاج- 282

.هجري742

اوآثارجملهاز. استتعدیلوجرحيبرجستهعلمايومحدثینازوي

]505صفحه[ 

آنمصادروويزندگانیشرح. (نموداشاره»االشرافتحفه«کتابو»الکمالتهذیب«کتاببهتوانمی

محمدتالیف(النبالءاعالمکتاببهبفرماییدمراجعههمچنین. استآمدهالکمالتهذیبکتابيمقدمهدربتفصیل

).534- 531/ 4ج) طباخراغب

جاالطرافبمعرفهاالشرافتحفه،229/ 6جالکمالتهذیب): مزيابوالحجاجازنقلبهکساءحدیثمصادر(

8 /130.

.هجري748متوفايالدینشمسذهبیقایمازبنعثمانبناحمدبنمحمدابوعبداهللا- 283

.گفتیمسخن292يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

،107،132،146/ 3ج،416/ 2جالمستدركتلخیص): ذهبیالدینشمسازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.385/ 3جالنبالءاعالمسیر،147

750متوفايمدنیالدینجمالحنفیزرنديحسنبنمحمودبنمحمدبنحسنبنیوسفبنمحمد- 284

.هجري



.گفتیمسخن117يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.238،239صالسمطیندررنظم): زرنديیوسفبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

شافعیعمادالدینکثیربنعمربناسماعیلابوالفداء- 285

]506صفحه[ 

.هجري774متوفايدمشقی

.گفتیمسخن181يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.485-483/ 3جکثیرابنتفسیر): دمشقیکثیرابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

09قرنروات

.هجري807متوفايشافعیقاهريهیثمیسلیمانبنبکرابیبنعلیابوالحسنحافظ- 286

.گفتیمسخن102يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.169/ 9جالزوائدمجمع): هیثمیابوالحسنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري852متوفايابوالفضلالدینشهابعسقالنیحجربنعلیبناحمد- 287

.گفتیمسخن131يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

تهذیب،378/ 4ج،509/ 2ج،330/ 1جاالصابه): عسقالنیحجرابنازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.297/ 2جالتهذیب



متوفايمالکیصباغابننورالدیناحمدبنمحمدبنعلی- 288

]507صفحه[ 

.هجري855

.گفتیمسخن103يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.24صالمهمهالفصول): مالکیصباغابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري875متوفايجزائريثعالبیمخلوفبنمحمدبنعبدالرحمنابوزید- 289

،331/ 3جاالعالم. (باشدمیمعروفیتالیفاتدارايوبودهجزائريبرجستهمتکلمینوفقهاومفسرینازوي

).122/ 2جالمولفینمعجم

.227/ 4جثعالبیتفسیر): ثعالبیابوزیدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

10قرنروات

.هجري911متوفايسیوطیشافعیمصريالدینکمالبنعبدالرحمنالدینجالل- 290

.گفتیمسخن80يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

.198،199/ 5جدرالمنثورتفسیر): سیوطیالدینجاللازنقلبهکساءحدیثمصدر(

هیتمیحجربنعلیبنمحمدبناحمدابوالعباس- 291



]508صفحه[ 

.هجري974متوفايالدینشهاب

.گفتیمسخن104يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

،)143،144ص: ه1385القاهرهمکتبهط(المحرقهالصواعق): هیتمیحجرابنازنقلبهکساءحدیثمصدر(

).221،222ص: ه1414العلمیهالکتبداربیروت،ط(

.هجري975متوفايهنديمتقیبرهانپورعبدالملکبنالدینحسامبنعلی- 292

تالیفیکصدحدودبهرااوکتبشمار. باشدمی»العمالکنز«مشهورکتابصاحبومحدثوفقیهوي

فیالنقیالقول«کهاستنوشتهوييدربارهمستقلکتابیمکیفاکهیاحمدبنعبدالقادرعالمه. اندرسانیده

).788- 775/ 16جالعمالکنز،379/ 8جشذرات،135/ 1جالغدیر. (داردنام»المتقیمناقب

.96/ 5جالعمالکنزمنتخب،646-644/ 13جالعمالکنز): هنديمتقیازنقلبهکساءحدیثمصادر(

.هجري977متوفايشربینیاحمدبنمحمدالدینشمسخطیب- 293

وفقهوتفسیرهايزمینهدرتالیفاتیصاحبشربینی. استمصريمذهبشافعیفقهايومفسرینازوي

).6/ 6جاالعالم. (باشدمیبالغت

.245/ 3جالمنیرالسراج): شربینیخطیبازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]509صفحه[ 

11قرنروات



.هجري1014متوفايقاريهرويمحمدسلطانبنعلیمال- 294

علماخذبهابتدامکهدراو. رفتمکهبهوآمدبدنیاهراتدرقاريعلی. استمذهبحنفیفقهاياکابرازوي

جاالعالم،137/ 1جالغدیر(نمودتدوینرابسیاريکتبوپرداختتالیفوتحقیقبهسپسوکردمبادرت

5 /12.(

.589/ 5جالمفاتیحمرقاه): قاريعلیمالازنقلبهکساءحدیثمصدر(

12قرنروات

1171متوفايو1092حدودمتولدشافعیشبراويالدینشرفبنعامربنمحمدبنعبداهللابومحمد- 295

.هجري

خاتمه«عنوانباويازالعروستاجدرزبیدي. استنمودهتالیفبسیاريکتبواستمصريفقیهیوي

و»شاعر«،»متکلم«،»اصولی«،»محدث«،»فقیه«،»امام: «چونالقابیبارااوکتانیوکندمییاد»المسندین

/ 4جاالعالم،1065/ 2جالفهارسفهرس،289/ 3ج-شبريمادهذیل-العروستاج. (ستایدمی»ادیب«

130.(

بحباالتحاف): شبراويعبداهللازنقلبهکساءحدیثمصدر(

]510صفحه[ 

.18صاالشراف



.هجري1137یا1127متوفايخلوتیحنفیبروسويمصطفیبنحقیاسماعیلابوالفداءشیخ- 296

دررامدتیوبودهقسطنطنیهساکنوي. استدوازدهمقرناوایلمعروفيمتصوفهومفسرانازبروسوي

کالموحدیثوتصوفوتفسیردرآثاريصاحببروسوي. استگردیدهفوتهمانجادروگذرانیدهبروسه

).362/ 1جالمولفینمعجم،313/ 1جاالعالم. (باشدمی

.44/ 2جالبیانروح): بروسويابوالفداءازنقلبهکساءحدیثمصدر(

13قرنروات

.هجري1250متوفايو1173متولدصنعانیشوکانیمحمدبنعلیبنمحمدقاضی- 297

.گفتیمسخن132يصفحهپاورقیدروييدربارهقبال

-216،265صدرالسحابه،279/ 4جالقدیرفتح): شوکانیعلیبنمحمدازنقلبهکساءحدیثمصادر(
267.

.هجري1270متوفايبغداديآلوسیعبداهللابنمحمودالدینشهابابوالثناء- 298
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. استنمودهتدوینبسیاريکتبورساالتواستهجريسیزدهميسدهمعروففقیهومحدثومفسروي

).815/ 3جالمولفینمعجم،176/ 7جاالعالم(

.14/ 22جالمعانیروح): آلوسیابوالثناءازنقلبهکساءحدیثمصدر(

14قرنروات



.هجري1304متوفايمکیشافعیدحالنزینیبناحمد- 299

،129/ 1جاالعالم. (باشدمیدیگرتالیفاتو»النبویهالسیره«کتابصاحبومشهورمورخیوفقیهوي

).143/ 1جالمولفینمعجم

.329،330/ 3جالمحمدیهاالثاروالنبویهالسیره): دحالنزینیبناحمدازنقلبهکساءحدیثمصدر(

.هجري1371ازبعدمتوفايناصفعلیبنمنصورشیخ- 300

/ 7جاالعالم. (استداشتهاشتغالتدریسبهقاهرهزینبیجامعدروبودهمصردرحدیثعلمايازوي

301.(

.207/ 4جلالصولالجامعالتاج): ناصفعلیبنمنصورشیخازنقلبهکساءحدیثمصدر(
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شوريروزدرامیرالمومنینيمناشده

] .407[شوريروزدرالسالمعلیهامیرالمومنینيمناشده

میانازوکنندمشورتیکدیگربااصطالحبهتاکردتعیینرانفرششبمیردآنکهازپیشخطاببنعمر

وزبیروطلحهوالسالمعلیهعلیامیرالمومنین: ازبودندعبارتنفرششآن. نمایندانتخابايخلیفهخویش

نقلبهخوارزمیابوالمویدبهمربوطکهروایاتیازیکیدر. وقاصابیبنسعدوعوفبنعبدالرحمنوعثمان



بهشوريروزدرالسالمعلیهامیرالمومنینحضرتکهخوانیممیاستآوردهخویشکتابدراسقعبنواثلهاز

:فرمودندچنیندیگران

احدافیکمجمیعاالنفرایهااهللانشدکمقالثم. ذلکتغییرالعجمیکموعربیکمیستطیعالبماعلیکمالحتجن

: قالواالمالئکه؟معالجنهفیالطیارجعفرمثلاخلهاحدمنکمهلاهللافانشدکم: قال. ال: قالواقبلی؟اهللاوحد

.الاللهم
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: قال. الاللهم: قالواغیري؟الشهداءسیدرسولهاسدواهللاسدحمزهکعمیعملهاحدفیکمهلاهللانشدکم: قال

. الاللهم: قالواغیري؟الجنهاهلنساءسیدهمحمدبنتفاطمهزوجتیمثلزوجهلهاحدفیکمهلباهللانشدکم

اللهم: قالواغیري؟الجنهاهلشبابسیداالحسینوالحسنسبطیمثلسبطانلهاحدفیکمهلباهللانشدکم: قال

.ال

: قال. الاللهم: قالواقبلی؟صدقهنجواهیديبینقدممراتعشراهللارسولناجیاحدفیکمهلباهللافانشدکم: قال

وعاداه،منعادووااله،منالواللهممواله،فعلیموالهکنتمناهللارسوللهقالاحدفیکمهلباهللافانشدکم

.الاللهم: قالواغیري؟الغایبالشاهدلیبلغنصره،منانصر

حبالیوحبالکاشدهموالی،والیکخلقکباحبائتنیاهللارسوللهقالاحدفیکمهلاهللافانشدکم: قال

اهللارسوللهقالاحدفیکمهلاهللافانشدکم: قال. الاللهم: قالواغیري؟معهاکلوفاتاهالطیر،هذامنمعییاکل

غیريرجعاذیدهعلیاهللایفتححتیالیرجعرسولهواهللایحبهورسولهواهللایحبرجالغداالرایهالعطین

البعثناولتنتهینولیعهبنیلوفداهللارسولفیهقالاحدفیکمهلاهللافانشدکم: قال. الاللهم: قالواغیري؟منهزما

.الاللهم: قالواغیري؟بالسیفیقتلکمکمعصیتیومعصیتهکطاعتیطاعتهوکنفسینفسهرجالالیکم



: قال. الاللهم: قالواغیري؟هذایبغضویحبنیانهزعممنکذباهللارسولقالاحدفیکمهلاهللافانشدکم: قال

ومیکائیلوجبرئیلمنهمالمالئکهمنملکآالفثالثهواحدهساعهفیعلیهسلماحدفیکمهلباهللافانشدکم

.الاللهم: قالواغیري؟القلیبمناهللارسولالیبالماءجئتحیثاسرافیل

لهفقالالمواساه،هیهذهجبرئیللهقالاحدفیکمهلفانشدکم: قال
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احدفیکمهلاهللافانشدکم: قال. الاللهم: قالواغیري؟منکمااناوجبرئیلقالومنه،اناومنیانه: اهللارسول

احدفیکمهلباهللافانشدکم: قال. الاللهم: قالواغیري؟علیاالفتیالوذوالفقاراالالسیفالسماءمننودي

.الاللهم: قالواغیري؟النبیلسانعلیالمارقینوالقاسطینوالناکثینیقاتل

غیري؟القرآنتاویلعلیتقاتلوالقرآنتنزیلعلیقاتلتانیاهللارسوللهقالاحدفیکمهلاهللافانشدکم: قال

قال. الاللهم: قالواغیري؟وقتهافیالعصرصلیحتیالشمسعلیهردتاحدفیکمهلاهللافانشدکمقال. الاللهم

فقالء،شیفینزلاهللارسولیاابوبکرفقالبکر،ابیمنبراءهیاخذاناهللارسولامرهاحدفیکمهلباهللافانشدکم

االالیحبکاهللارسوللهقالاحدفیکمهلباهللافانشدکم: قال. الاللهم: قالواغیري؟علیاالعنیالیوديانه

.الاللهم: قالواغیري؟کافراالالیبغضکومومن

ابوابکمسددتمااهللارسولفقالذلک،فیفقلتمبابی،فتحوابوابکمبسدامرتعالیانهاتعلمونباهللافانشدکم: قال

یومناجانیانهاتعلمونباهللافانشدکم: قال. نعماللهم: قالواغیري؟بابهفتحوابوابکمسداهللابلبابهالفتحتو

: قال. نعماللهم: قالواغیري؟انتجاهاهللابلانتجیتهانامافقالدوننا،ناجاهفقلتمذلک،فاطالالناسدونالطایف

اللهم: قالوادار؟ماکیفعلیمعالحقیدورالحقمععلیوعلیمعالحققالاهللاسولاناتعلموناهللافانشدکم

تضلوالنبیتیاهلعترتیواهللاکتابالثقلینفیکمتاركانی6قالاهللارسولاناتعلمونباهللافانشدکم: قال. نعم

.نعماهللا: قالوا. الحوضعلیرداحتییفترقالنوبهماتمسکتمانما



. الاللهم: قالواغیري؟مضجعهفیاضطجعوبنفسهالمشرکینمناهللارسولوقیاحدفیکمهلاهللافانشدکم: قال

احدفیکمهلاهللافانشدکم: قال
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انزلاحدفیکمهلباهللافانشدکم: قال. الاللهم: قالواغیري؟البرازالیدعاکمحیثالعامريعبدودبنعمروبارز

اهللارسوللهقالاحدفیکماهللافانشدکم: قال. الاللهم: قالواغیري؟الخ،) یریدانما(قالحیثالتطهیرآیهفیهاهللا

وآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسوللهقالاحدفیکمهلاهللافانشدکم: قال. الاللهم: قالواغیري؟العربسیدانت

).224-222صخوارزمیمناقب. (الاللهمقالواغیري؟لکسالتاالشیئااهللاسالتماسلم

:استقراراینازفوقروایتيترجمهمضون

عربشمامیانازکهکنمتمامراحجتشمابرچنان: فرمودندداشتندحضورشوريدرآنانکهبهامیرالمومنین

بهمنازقبلکهشماهستمیانازکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما. نمایدردراآننتواندعربغیریاو

.نیستنه: گفتندباشد؟دادهشهادتخدایگانگی

برادريبهشتدرمنمانندکههستشمامیانازکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: گفتعلیحضرت

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتند. باشدمالئکههمراهکهباشدداشتهجعفرچون

داشتهحمزهچونعموییمنمانندکههستشمامیاندرکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندباشد؟شهیدانساالروخدارسولشیروخداشیرکهباشد

دختفاطمهمنهمسرمانندهمسريکههستشمامیانازکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

داشتهبهشتاهلزنانيسیدهوخدارسول
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.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندباشد؟

وحسننظیرفرزنددومنبمانندکههستشمامیانازکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندباشد؟داشته- بهشتجوانانسرور-حسین

کردهنجواپیامبربامرتبهدهمنمانندکههستشمامیانازکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندباشد؟دادهصدقهپیابر،باگفتگویشازقبلوباشد

از) نمایدتناولرامرغیخواستمیکهآنگاه(پیامبراینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

کهراکسیواست،محبوبتریننیزمننزدکهراخودمخلوقاتمحبوبترینخداوندا«کهکرددرخواستخداوند

و. »نمایدتناولمنباهمراهرامرغاینتابفرستمننزددارددوستمراوراتودیگريفردهرازبیش

: گفتندبود؟منجزکسیفردآنآیا. فرستادپیامبرنزدرافردآنو) کردمستجابراپیامبردعاي(نیزخداوند

.ماستگفتهاینشاهدخداوخیر،
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فردا«فرمودپیامبرکردندفرار) خیبردر(افرادکهآنگاهاینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

اودارند،دوسترااونیزخدارسولوخداودارددوسترارسولشوخداکهدادخواهممرديبهراپرچم

دیگريکسبهمنبجزراپرچمپیامبرآیا،»فرمایدنصیبپیروزياوتوسطخداوندآنکهمگرگشتبازنخواهد

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندداد؟



واقداماتاینبه(یا«فرمودبنوولیعههیئتبهپیامبراینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

بود،خواهدمنخودبمانندکهفرستادخواهمبسویتانرامرديمناینکهیاودهیدپایان) خودتهدیدات

شمابا(شمشیربااواست،منبهنسبتنافرمانیماننداوبهنسبتنافرمانیومنازاطاعتماننداوازاطاعت

گفتهاینشاهدخداونه،: گفتندبود؟منجزکسیپیامبرمنظورآیا،»کشتخواهدراشماو) کردخواهدنبرد

.ماست

مراکندگمانکهکسی: «فرمودمنيدربارهپیامبراینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

عبارتاینشماازکسیيدربارهمنبجزپیامبرآیا،»گویدمیدروغکنددشمنی) علی(اینباولیدارددوست

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتنداست؟گفتهرا

پیامبربرايچاهازکهآنگاهمنمانندکههستشمامیاندرکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

حضورنیزاسرافیلومیکائیلوجبرئیلمیانشاندرکه-مالئکهازملکهزارسهساعتیکدرآوردآب

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندباشند؟فرستادهدرودوسالماوبر- داشتند

استاین: گفت) احديغزوهدر(منيدربارهجبرئیلاینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

ازآیا. هستمنفردوشماازنیزمن: گفتجبرئیلواویم،ازمنواستنازمعلی: فرمودنیزپیامبروفداکاري؛

میان
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.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندباشد؟منقبتیچنیندارايکههستکسیشما

چنینآسمانازاشدربارهمنمانندکههستشمامیاندرکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

گفتهاینشاهدخداونه،: گفتند؟»علیجزجوانمردينیستوذوالفقار،جزشمشیرينیست«باشدآمدهندا

.ماست



با-پیامبرفرمایشبهبنا- کههستشمامیاندرمنازغیرکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندنماید؟مقاتلهمارقینوقاسطینوناکثین

من«باشدگفتهاوبهپیامبرکههستشمامیاندرمنبجزکسیآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

اینشاهدخداونه،: گفتند؟»نمودخواهیجنگقرآن) معنیو(تاویلبرايتوونمودمجنگقرآنتنزیلبراي

.ماستگفته

بازگشتهاوبرايخورشیدکههستمنجزکسیشمامیاندرآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندبخواند؟بموقعراعصرشنمازتاباشد

) توبه(برائتيسورهتافرستادابوبکربسويمراپیامبراینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

مذمتدر(ايآیهمگرپرسیدپیامبراز) باعتراض(ابوبکرکهآنگاهو) نمایمابالغراآنخودو(بگیرمويازرا

نخواهدانجامعلیجزکسیمنطرفازرا) الهیآیات(ابالغ) يوظیفه: (فرمودندپیامبراست؛شدهنازل) او

فرمودهجمالتیچنینشماازکسیيدربارهمنجزپیامبرآیاداد؛
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.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتنداست؟

تو«باشدفرمودهاوبهپیامبرکههستمنجزکسیشمامیاندرآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

گفتهاینشاهدخداونه،: گفتند. »منافقفردمگرداردنمیدشمنراتوومومن،فردمگرندارددوسترا

.ماست

بهکه(راخودمنازلدرکهکردامرتعالیخداوندکهاستایننهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

آناینکهنهمگرو. باشدباز) مسجدبه(امخانهدرکهفرمودامرمنيدربارهونماییدمسدود) شدمیبازمسجد



منازلدرکهنبودممناین«فرمودشمابهخدارسولکردید،اعتراض) پیامبربه(خصوصایندرشمازمانیکه

وبستراشماهايخانهدرکهبودخداونداینبلکهبازگشتمراعلیمنزلدرکهنبودممناینوبستمراشما

گردیدم؟استثناموردایندرکهبودمکسیتنهامنشمامیاندراینکهنهمگر. »گذاردبازراعلیيخانهدر

.استچنینچرا: گفتند

نجواطوالنیمدتیبرايمنباپیامبرطایفروزدراینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

شماجوابدرپیامبر،»گویدنمیسخنماباوکندمینجواعلیبافقطپیامبرچرا«گفتیدشماکهآنگاهونمود،

نجوابرايرااوکهبودخدااینبلکهکردمانتخابخودبانجوايبرايراعلیکهنبودممناین«فرمود

.ماستگفتهاینشاهدخداوآري،: گفتندنبود؟چنینآیا. »برگزید

باعلیواستعلیباحق«فرمودخدارسولکهدانیدنمیشمامگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداوآري،: گفتند؟»چرخدمیعلیمحوربرهموارهحقواستحق

]523صفحه[ 

میاندرگرانبهاءشیدومن«فرمودخدارسولکهدانیدنمیشمامگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

بههیچگاهورزیدتمسکدواینبهاگررا؛خودم) عترتو(بیتاهلوخداکتاب: گذارممییادگاربهشما

ازهیچگاه- گردندواردمنبرحوض) کنار(در) قیامتدر(دوهرزمانیکهتا- دواینوافتادنخواهیدضاللت

.ماستگفتهاینشاهدخداوآري،: گفتند؟»شوندنمیجدایکدیگر

درخدارسولازجانشباکههستکسیشمامیاندرمنبجزآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

خداونه،: گفتندباشد؟نمودهجانفشانیپیامبربستردر) المبیتلیلهدر(وباشدکردهحفاظتمشرکینمقابل

.ماستگفتهاینشاهد



شمامیاندرآیاطلبید،مبارزعامريعبدودبنعمروزمانیکهآندهم،میسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندرفت؟ازنبردبهمنجزکسی

يآیهاويدربارهخداوندکههستکسیشمامیاندرمنبجزآیادهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتند؟...)یریدانما(فرمایدمیچنانکهباشدکردهنازلراتطهیر

درآیا؟»هستیعربآقايتو«گفتمنبهخدارسولاینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

.ماستگفتهاینشاهدخداونه،: گفتندگفت؟دیگريکسبهمنجزراعبارتاینپیامبرشمامیان

نخواستمخداوندازراچیزي«گفتمنبهخدارسولاینکهنهمگردهممیسوگندخدابهراشما: فرمودعلی

درخواستنیزتوبرايراچیزآنآنکهمگر

]524صفحه[ 

گفتهاینشاهدخداونه،: گفتندگفت؟دیگريکسبهمنبهجزراعبارتاینپیامبرشمامیاندرآیا. »نمودم

.ماست

]527صفحه[ 

عباسبنعبداهللاغالم) هجري105م(بربريعکرمه

عباسبنعبداهللاغالم) هجري105متوفاي(بربرييعکرمهابوعبداهللاشخصیتيدربارهمختصري



).61يصفحهبهمربوط(

دورهاینسازانحدیث. آوردبشماراسالمتاریخدرحدیثجعلگسترشونضجيدورهبایدراتابعینعهد

وتفسیراز-هازمینههمهدرکهاندنمودهافراطاحادیثساختندرآنچنانخویشايفرقهاعتقاداتازمتاثر

.استمشهودجعلیاتشانسوءتاثیرات-احکامواعتقاداتتاگرفتهتاریخ

در. استبوده)هجري105متوفايو25متولد(بربريعکرمهابوعبداهللادورهاینسازحدیثخوارجازیکی

اینبهتصریحروایاتازبسیاري

]528صفحه[ 

نمازناشایستیبطور: مثالعنوانبهبوده؛مباالتبیاسالمیآداببهنسبتعکرمهکهاستشدهموضوع

] .410. [استدادهمیگوشغنابهآنکهیاو] 409[کرده،میبازينرد] 408[خوانده،می

است؟خوارجازعکرمهآیا

اشاره

علماياکابرتمامیتقریبااستفرقهایننامداروموثرکنندگانتبلیغازیکیوبودهخوارجازعکرمهاینکهدر

ترویجآفریقادرراخوارجافکارباراولینبرايکهاستکسیوي] 411. [هستندرايهمومتفقسنتاهل

برعامهعلماياختالفتنها] 412. [انددانستهاوازمتاثرراآفریقاخوارجپیدایشبطوریکهنمود



]529صفحه[ 

نمودهمیتبلیغبیشترکدامیکبرايوداشتهگرایشبیشترخوارجازايفرقهچهبهعکرمهکهاستاینسر

.اندنمودهمعرفی] 413[بیهسییاوحروريیاوصفريراويگروهیومذهباباضیرااوايعده. است

استبودهاباضیهازعکرمهمعتقدندکهکسانی

پیرويهجري86سالمتوفايتیمیمريمقاعسیاباضبنعبداهللازکههستندخوارجازايفرقهاباضیه

.کنندمی

صحاحيکلیهدروياحادیثوباشدمیتابعیناکابرازکه) 117یاو115یا114متوفاي(رباحابیبنعطاء

براعتقادرابعضیکهنمودهنقلنیزعساکرابن] 414. [»استبودهاباضیعکرمه: «گویدمیاستموجودسته

] .415. [استاباضیعکرمهکهاستاین

کسانیتمامیگفتوایستادمسجددربر) کهدیدمرا(عکرمه: «گویدمیحضرمیاسحاقابیبنعبداهللابنزید

.»کافرندهستندمسجددرکه

] .416. [»داشترااباضیهعقایدعکرمه: «گویدمیسپسحضرمیزید

]530صفحه[ 

استبودهصفریهازعکرمهمعتقدندکهکسانی



.گویندمینیز»زیادیه«فرقهاینبه. باشندمیاصفربنزیادآراءپیروکههستندخوارجازايفرقهصفریه

آراءنیزآفریقامردمو... داشتراصفریهعقایدوبودخوارجمذهبعکرمهمذهب: «گویدمیحنبلبناحمد

] .417. [»اندنمودهاخذعکرمهازراصفریه

حنبلبناحمداست؟اباضیعکرمهآیاکهپرسیدمحنبلبناحمدازگویدمیجوزجانییعقوببنابراهیم

] .418. [»استبودهصفريوي: «گفت

بهاعتقادواستداشته- هستندخوارجازکه- راصفریهاعتقاداتعکرمهکهگویند: «گویدمیطبريجریرابن

] .419. [»عباسابنبهاستافتراییاینکهدادهمینسبتنیزعباسابنبهراصفریهآراء

راويروایاتخویشصحاحدرستهصحاحصاحبانتمامیکه(نوفلبنعبدالرحمنبنمحمدابواالسود

مغربمردميدربارهمنازوي. دیدمراعکرمهبازگشتممدینهبهمصرازآنکهازبعدمن: «گویدمی) اندآورده

منسخنانهمین. برندمیبسرغفلتوخبريبیدراندازهچهتامغرباهالیکهگفتماوبههممن. نمودسوال

افکارباراولینبرايوبرودمغرببهعکرمهکهشدباعث

]531صفحه[ 

] .420. [»بدهدرواجآنانمیاندرراصفریه

ازنامیحتی) مالکیهامام(انسبنمالکدلیلهمینبهوبودصفریهآراءتابععکرمه: گویدمیمعینبنیحیی

بهمعتقدندکههستندگروهیمغرباکنوندرهم: «گویدمیهجري571متوفايعساکرابن] 421. [بردنمیوي

اخذعکرمهازرامذهبشانکهکنندمیگمانعدهاینمشهورند،صفریهنامبهوباشندمیاباضیهمذهب

] .422. [»اندنموده



مردم. نمودحدیثاستماعاوازودیدآفریقادرراعکرمه»اسودبنیزید«کهگویندمی: نویسدمیقلقشندي

معتقداستخوارجازکهصفریهدینبههمگیاینان. آمدندجمعاسودبنیزیدگردبهسجلماسهبیابانگرد

] .423. [بودند

استبودهحروريعکرمهمعتقدندکهکسانی

این. باشندمی] 424[هجري69متوفايحروريعامربننجدهآراءتابعکههستندخوارجازايفرقهحروریه

.دارندشهرتنیز»نجدیه«نامبهفرقه

بهمغربدروپذیرفتراخوارجيحروریهآراءويرسید،هالکتبهمغربدرعکرمه: «گویدمیکلبیابن

بنعلی] 425. [»پرداختآنتبلیغ

]532صفحه[ 

موافقعکرمه: «گویدمیلهیعهابن] 426. [»استداشتهراحروريينجدهعقدیدعکرمه: «گویدمینیزمدینی

.»نمودهمینقلحدیثحروريينجدهآراءبا

عکرمهبودنکذابيدربارهعامهنظر

رواییتفسیريکتبتمامیدر-قرآنیآیاتتفسیرخصوصدر- عکرمهاحادیثکهنمودادعاتوانمیتقریبا

گردیدهجرحعامهعلماياکابروتابعینوصحابهتوسطويکهاستحالیدراین. استموجودبوفورعامه

.اندنمودهمتهماکاذیبياشاعهبهرااووبسیاري



از. استدادهرواجمسلمانانمیاندرراآنهاوبربافتهخودازدروغیناخباريدینی،احکامازبسیاريدروي

ازدواجبودهمحرمکههنگامیدرپیامبر: «گویدمیوي. است»محرمفردازدواججواز«احکاماینيجمله

آنوضعبهمتهمراويوکردهتکذیبراعکرمهقولاینصراحتاتابعینسایرآنکهحالو] 427[،»استکرده

] .428. [اندنموده

جایزباشدنشدهگفته»اهللابسم«ذبحشهنگامکهرامذبوحیحیوانخوردنعباسابن: «گویدمیعکرمه

نصمخالفاستشدهدادهنسبتعباسابنبهعکرمهتوسطدروغبهکهحکماینحالیکهدر] 429[،»داندمی

صریح

]533صفحه[ 

] .430. [استقرآن

با-آنهاازبعضیبهخودکتبدرعامهعلمايواستبسیارشدهساختهعکرمهتوسطکهمجعولیاحکامشمار

.اندنمودهاشاره-آنهابودنجعلیبهتصریح

یکیبهراآنهاغالبانشانداتقانکرسیبر- قرآنیآیاتتفسیردرخصوصا-راخوداعتقاداتآنکهبرايعکرمه

اظهاردروي. استمحضکذبآنهااکثرکهدادهنسبتعباسبنعبداهللاجناببهعمدتاوپیامبرصحابهاز

! استبودهخوارجيجملهازنیزعباسبنعبداهللا: کندمیادعاحتیکهبودهپروابیآنجاتاخویشاکاذیب

]431. [

-)هجري131متوفاي(سختیانیایوبجملهاز-عامهعلمايکهاستبقدريوياکاذیبوعکرمهباطلآراء
وافسوسجاياوصافاینتمامیبا] 432. [اندنمودهتوصیفعقلیبیوسفاهتبهراوياو،ازدفاعبراي

کهاستدریغ



]534صفحه[ 

بخاري. کندمینقلروایتدیگرناصبیهادهوعکرمهازخودکتابدر،)صحیحصاحب(بخاريبگوییم

واحتجاجعکرمه) احادیث(بهکهیافتتواننمیراکسی) محدثین(مامیاندر: «گویدمیعکرمهيدرباره

] .433. [»ننمایداستناد

همچنین. نمودخواهداثباترابخاريادعاياینصحتعدمبروشنیخواندخواهیدبعدصفحاتدرکهآنچه

ازیکیرااووپرداختهعکرمهازتجلیلبهزرکلیمانندمعاصرنویسندگانازبرخیکهاستتاسفبسیجاي

استنمودهعنوانقرآنآیاتيدربارهعکرمهکهمطالبیآنکهحالواند،نمودهمعرفیقرآنتفسیرهاياسطوانه

قرآنمتشابهآیاتيدربارهوي. اوستالحادبرقاطعبرهانیآنهاازبرخیکهاستسخیفودونآنجاتا

دیگرانکردنگمراهبرايايوسیلهتااستکردهنازلجهتبدانراقرآنمتشابهآیاتخداوند: «گویدمی

] .434. [»باشد

اندپرداختهعکرمهجرحبهکهعامهعلمايوتابعینوصحابهازبعضی

اهلکتببهارجاعبا- اندپرداختهعکرمهجرحبهکهراعامهعلمايوتابعینوصحابهازبعضیناماینجادرما

:نماییممینقل- سنت

.هجري68متوفايصحابیهاشمیقرشیعبدالمطلببنعباسبنعبداهللابوالعباس-1

نقلحدیثحروريينجدهآراءباموافقعکرمه: «گویدمیلهیعهابن

]535صفحه[ 



عباسبنعبداهللانزدبهبازگشت،کهآنگاهعکرمه. بوداوباماهششمدتورفتنجدهنزدیکباروي. نمودمی

] .435. [»الخبیثجاءقد: گفتپاسخدرعباسابننمود،سالماوبهوآمد

عباسابن: «استنوشتهونمودهتحریفراعباسابنيجملهالتهذیبتهذیبکتابدرعسقالنیحجرابن

] .436. [»الحدیثجاءقد: گفت

.هجري73متوفايصحابیخطاببنعمربنعبداهللابوعبدالرحمن-2

ازیکیبنیانگذارکه-حروريعامربننجدهبهنمازدرکهبودکسانیجملهازعمربنعبداهللاکهگفتیمپیشتر

خودغالمبهلذاوبودکذابفرديعکرمهعمر،ابننظردرحالاینبا] 437. [کردمیاقتدا-استخوارجفرق

منبهداد،مینسبتدروغعباسابنبهکهعکرمهبمانندوبترس،خداازنافع،ايتوبرواي: «گفتمینافع

] .438. [»مدهنسبتدروغ

]536صفحه[ 

] .439. [هجري79متوفايکوفیهذلیمسعودبنعبداهللابنعبدالرحمن-3

ابنازراآنمنگفتوکردنقلحدیثیمنبرايعکرمهیکبار: «گویدمیمسعودبنعبداهللابنعبدالرحمن

ایناز: پرسیدمنازعکرمه. بیاوردواتوکاغذمنبرايمنغالماي: گفتمخودغالمبهمن. شنیدمعباس

. آري: گفتمبنویسی؟راآنخواهیمیآیا: پرسیدعکرمه. بلی: گفتمکردي؟تعجب) خواندمبرایتکهحدیثی(

واست،»صحیح«کتابصاحبحجاجبنمسلمحایتاینناقل] 440. [»گفتمراخودمرايمن: گفتعکرمه

.استنمودهاعترافروایتجعلبهآندرعکرمهبینیممیهمانطوریکه

.هجري94متوفايمدنیمسیببنسعیدابومحمد-4



علماازبسیاريکهايبگونهاستراويترینبرجستهمسیببنسعیدتابعینمیاندرعامهعلماينظربه

.نمایندمیمحسوبمسانیدعداددرراويمرسالت

بمانندتوبرداي: «گفتمی»برد«خودغالمبهمسیببنسعید: گویندمیدیگرانوقتیبهابنوانسبنمالک

] .441. [»مدهنسبتدروغمنبهداد،مینسبتدروغعباسابنبهکهعکرمه

]537صفحه[ 

. »استنمودهمعرفیکذابراناصحبنخصیبوعکرمهويکهشدهنقلمسیبابناز: «گویدمینیزذهبی

] .443. [استپرداختهعکرمهتکذیببهمتعدديمواقفدرمسیببنسعیدکهاستذکربهالزم] 442[

.هجري95متوفايکوفیجبیربنسعیدابوعبداهللا-5

جماعتیباکهدیدیمراعکرمهکهبودیمنشستهجبیربنسعیدبایکبار: «گویدمیخثیمبنعثمانبنعبداهللا

کهبسپاریدبیادوکنیدسوال) رامسائلی(اوازوبرویدعکرمهنزدبرخیزید: گفتمابهجبیربنسعید. رودمی

پاسخمابهنیزاوونمودیمسواالتیويازورفتیمعکرمهنزدوبرخاستیمما. شنیدیدپاسخچهوپرسیدیدچه

] .444. [»استگفتهدروغ) شمابه(عکرمه: گفتمابهسعیدگفتیم،جبیربنسعیدبهراهمهوآمدیمداد؛

گفتارشازعکرمهاگر: «گفتمیکهاستنقلجبیربنسعیدازهمچنین

]538صفحه[ 



نیزدیگريمواقفدرجبیربنسعید] 445. [»گشتمیآمادهاونزدبهرفتنبرايمرکبهاداشتبرمیدست

] .446. [استنمودهتضعیفراعکرمه

] .447. [هجري104متوفايمخزومیجبربنمجاهدابوحجاج-6

] .448. [داندمیکذابراعکرمهکهاستافراديجملهازنیزمجاهد

] .449. [هجري106متوفايیمانیهمدانیخوالنیحمیريکیسانبنطاووسابوعبدالرحمن-7

اوسويبهرفتنبرايمرکبهاداشتبرمیدستگفتارشازوترسیدمیخداازعکرمهاگر: «گویدمیطاووس

] .450. [»گشتمیآماده

]539صفحه[ 

] .451. [هجري107متوفايمدنیبکرابیبنمحمدبنقاسمابوعبدالرحمنیاابومحمدحافظ-8

عکرمه: «گفتاوبهقاسمنمودنقل) بکرابیبنمحمدبن(قاسبرايعکرمهازحدیثیمرهبنعثمانیکبار

صبححدیثمخالفبصورتراحدیثهمانهنگامشبوکندمینقلراحدیثیصبحهنگاماواست،کذاب

] .452. [»نمایدمیروایت

.هجري110متوفايبصريسیرینبنمحمدابوبکر-9

پاسخدرويشد،پرسیدهعکرمهيدربارهسیرینبنمحمدازیکبارکهکندمینقلخویشسندبنعديابن

راسیرینبنمحمدعبارتذهبی] 453. [»نمودنخواهدخوشحالمراباشدبهشتاهلازکذابیاینکه: «گفت

کهکردهنقلاینطور



]540صفحه[ 

] 454. [»استکذابعکرمهولیبودنخواهدمنناخشنوديموجبباشدبهشتاهلازعکرمهاگر: «گفتوي

.

] .455. [استنمودهمعرفیکذابراعکرمهسیرین،بنمحمد: گویدمینیزجوزيابن

گویدمینقلمابرايچیزهاییوکندمیاذیتراماعکرمه: گفتمسیرینبنمحمدبه: «گویدمیدیناربنصلت

خواهممیخداازکهگفتعکرمهيدربارهسخنیمنجوابدرسیرینبنمحمد. داریممیناپسندراآنهاماکه

] .456. [»نمایدراحتاودستازراماوبکشدراعکرمهکه

نقلحدیثشسنديسلسلهدرراعکرمهنامحتیداشتکراهتسیرینبنمحمدکهکندمینقلحنبلبناحمد

عکرمهناماینکهبراي(استنمودهنقلعباسابنازعکرمهراحدیثفالنبگویدخواستمیکهآنگاهونماید

میاندرگفتبایدحقاکهکثیرابن] 457. [»عباسابنعننبئت: «گفتمی) باشدنبردهاستکذابکهرا

»عباسابنعنثبت«بهرا»عباسابنعننبئت«عبارتاستحقایقتحریفکریههايچهرهازمورخین

] .459. [استدادهتغییر] 458[

]541صفحه[ 

.هجري114متوفايرباحابیبنعطاء-10

] .460. [استکردهنقلعطاءتوسطراعکرمهشدنتکذیبخلیفهبنفطر

] .461. [هجري118متوفايعباسبنعبداهللابنعلیابومحمد-11



. استشدهبستهطویلهدربهعکرمهدیدمرفتمعباسبنعبداهللابنعلینزدیکبار: «گویدمیحارثبنعبداهللا

دروغمنپدربهاو: گفتپاسخدرويکنید؟میرفتاراینگونهخودغالمبا: گفتم) عباسبنعبداهللابنعلیبه(

] .462. [»دهدمینسبت

]542صفحه[ 

] .463. [هجري118متوفايبصريسدوسیقتادهبندعامهبنقتادهابوالخطاب-12

] .464. [استشعربیتیکفقطکردمحفظعکرمهازکهچیزيتنهامن: «گویدمیقتاده

] .465. [هجري143متوفايانصاريقیسبنسعیدبنیحییابوسعید-13

]543صفحه[ 

بنسعیدبنیحیی. گویندمیسخنعکرمهيدربارهکهدیدمراایوبوانصاريسعیدبنیحیی: گویدمیوهیب

] .466. [»بودکذابفرديعکرمه: «گفتایوب

. استنمودهمعرفیکذابراعکرمهسعدي،بنیحییکهنمایدمیتصریحخویشکتابدرجوزيابنهمچنین

]467. [

] .468. [هجري158متوفايذئبابیابنبهمعروفقرشیمغیرهبنعبدالرحمنبنمحمدابوحارث-14

غیرفردويدیدم،راعباسابنغالمعکرمهمن: «گویدمیذئبابیابن



]544صفحه[ 

] .469. [»بوداعتمادقابل

] .470. [هجري179متوفايمدنیاصبحیانسبنمالکابوعبداهللا-15

] .471. [آمدنمیخوششعکرمهازمالک: گویدمیمعینبنیحیی

آراءپیروعکرمهچونکردنمییاديعکرمه) احادیث(ازمالک: گفتمیکهاستنقلمعینبنیحییازهمچنین

] .472. [بودصفریه

] .473. [کردنمینقلروایتعکرمهازمالک: گویدمیعمرانابیبنخالد

] .474. [بردنمیاحادیثشسنددرراعکرمهناممالک: گویدمیحنبلبناحمد

]545صفحه[ 

. »کندحذفاسنادشازرادیگرانوعکرمهمانندضعیفیافراداسمکهداشتعادتمالک: «گویدمیدارقطنی

]475. [

درزمانیکهکردمیپیرويخوارجاعتقاداتازعکرمهآنجائیکهازمالک: گویدمیمدینیعلیبنمحمد

] .476. [»مردي:«گفتمی»عکرمه«نامبجاينمایداشارهويبهخواستمیکتابهایش

راعکرمهمالک،کهاندکردهنقلدیگرانوحزامیضحاكبنمحمدومدنیعبداهللابنمطرفوعیسیبنمعن

] .477. [نگیردفرا) حدیث(ويازکسیکهبودکردهامرودانستنمیموثق

] .478. [استکردهمعرفیکذابراعکرمهانس،بنمالک: گویندمیذهبیوجوزيابن



] .479. [داشتبدينظرعکرمهبننسبتانسبنمالک: گویدمیشافعی

]546صفحه[ 

] .480. [»کردمیاجتناباوازوبودگردانرويعکرمهازمالک: «گویدمیذهبی

اوازمسلمومالکلذااستداشتهراخوارجاعتقاداتعکرمهکهشدهگفتهآنجائیکهازگویدمیذهبی

] .481. [اندبودهگردانروي

] .482. [هجري204متوفايمطلبیشافعیادریسبنمحمدابوعبداهللا-16

] .483. [»بپذیردراعکرمهحدیثکسیکهدانمنمیجایز: «گویدمیشافعیادریسبنمحمدشافعیانامام

]547صفحه[ 

] .484. [هجري230متوفايبغداديبصريقرشیمنیعبنسعدبنمحمدابوعبداهللا-17

اونمود،) استنادو(احتجاجتواننمیعکرمهحدیثبه: «گویدمیطبقاتمعروفکتابصاحبسعدبنمحمد

] .485. [»گویندمیسخن) بسیار(اوعلیهمردمکهاستکسی

] .486. [هجري233متوفايبغداديمعینبنیحییابوزکریا-18

]548صفحه[ 



] .487. [استکردهمعرفیکذابراعکرمهمعین،بنیحیی: گویدمیذهبی

.هجري241متوفايبغداديشیبانیحنبلمحمدبناحمدابوعبداهللا-19

دیگرانازرابسیاريجروحو] 488[داندمی»الحدیثمضطرب«راعکرمه- حنبلبناحمد- حنابلهامام

.استسیرینابنومالکجرحآنهايجملهازکهاست،نمودهنقلعکرمهيدرباره

دراینو] 489[باشد،میعباسابنغالمعکرمهازاعتمادترموردخالدبنعکرمه: گویدمیحنبلبناحمد

] .490. [»استالحدیثمنکروي: «گویدمیاويدربارهبخاريکهاستفرديخالدبنعکرمهکهاستحالی

.هجري261متوفاي) صحیحصاحب(نیشابوريقشیريحجاجبنمسلمابوالحسین-20

اوازمسلمومالکلذااستداشتهراخوارجاعتقاداتعکرمهکهشدهگفتهآنجائیکهازگویدمیذهبی

] .491. [اندبودهگردانروي

385متوفايبغداديدارقطنیعمربنعلیابوالحسن-21

]549صفحه[ 

.هجري

دیگرانوعکرمهمانندضعیفیافراداسمکهداشتعادتمالک: «گویدمیدارقطنینمودیماشارهکههمانگونه

.نمایدمیتضعیفراعکرمه- تمامصراحتبا- خودعبارتایندردارقطنی] 492. [»کندحذفاسنادشازرا

] .493. [هجري626متوفايحمويرومیعبداهللابنیاقوتابوعبداهللا-22

] .494. [»دادمینسبتدروغ) عباسابن(خویشمواليبهعکرمهکهاستنقل: «گویدمیحمويیاقوت



] .495. [هجري681متوفايشافعیخلکانبنمحمدبکرابیبناحمدالدینشمسابوعباس-23

اند،گفتهسخنعکرمهعلیهمردم: «گویدمیخویشکتابدرخلکانابن

]550صفحه[ 

] .496. [»استداشتهراخوارجآراءويزیرا

درتطهیريشریفهيآیهکهاندداشتهاظهاربسیاريتابعینوصحابهخواندیدکتابمتندرپیشترهمانطوریکه

تنهاعکرمهواستگردیدهنازل) السالمعلیهمحسینوحسنوفاطمهوعلیواکرمپیامبر(تنپنجخصوص

زنانشاندرمذکوريآیهگفتهکهاوستتنهاونیستتنپنجشاندرتطهیريآیهنمودهاظهارکهاستفردي

یافتدرخواهندبخوبیدانستندعکرمهيدربارهراعامهعلماينظرخوانندگانکهحال. استشدهنازلپیامبر

پیامبربیتاهلدشمنانازوبودهخوارجوپردازاندروغازکه-عکرمهچونالحالیمعلومفردقولبهاستنادکه

مفسرینازبعضیمتاسفانهولی. باشدنابخردانهواساسوپایهبیتواندمیحديچهتا- شودمیمحسوب

درراعکرمهقولهمواره- اندبودهدینیضدسیاستهايتبهکاراندستيبازیچهمواردازبسیاريدرکه- عامه

.اندنمودهنقلخودکتبدرتفسیريشاخصنظریکبعنوانصحیحه،روایاتتمامیمقابل

شاءلووغروراالقولزخرفبعضالیبعضهمیوحیالجنواالنسشیاطینعدوانبیلکلجعلناکذلکو(

] .497). [یفترونماوفذرهمفعلوهماربک

]553صفحه[ 

صادقامامازروایتیوامانتيآیه



] .498[السالمعلیهصادقامامازروایتیوامانتيآیه

:استچنینالسالمعلیهصادقامامازعمربنمفضلروایتکاملمتن

فاطمهوعلیومحمدارواحاشرفهاواعالهافجعلعامبالفیاالجسادقبلاالرواحخلقتعالیوتباركاهللان«

نورهم،وفغشیهاالجبال،واالرضوالسمواتعلیفعرضهاعلیهماهللاصلواتبعدهماالئمهووالحسینوالحسن

ائمهوخلقیعلیحججیواولیائیواحبائیهوالء: الجبالواالرضوللسمواتتعالیوتباركاهللافقال

فمنناري،خلقتعاداهموخالفهملمنوجنتی،خلقتتوالهملمنومنهم،الیاحبخلقاخلقتمابریتی،

اسفلفیالمشرکینوجعلتهوالعالمین،مناحدااعذبهالعذاباعذبتهعظمتیمنمحلهمومنیمنزلتهمادعی

روضاتفیمعهمجعلتهعظمتیمنمکانهمومنیمنزلتهمیدعلموبوالیتهماقرمنوناري،مندرك

]554صفحه[ 

عباديمنالمذنبینفیشفعتهموجواري،احللتهموکرامتی،ابحتهموعنديیشاوونمافیهالهمکانوجناتی،

االرضوالسماواتفابتخیرتی؟دونلنفسهیدعیهاوباثقالهایحملهافایکمخلقی،عندامانهفوالیتهمامائی،و

.ربهاعظمهمنمحلهاتمنیومنزلتهاادعاءمناشفقنویحملنهاانالجبالو

یعنی) الشجرههذهالتقرباوشئتماحیثرغدامنهاکال: (لهماقالالجنه،زوجتهوآدمجلوعزاهللاسکنفلما

بعدهماالئمهووالحسینوالحسنفاطمهوعلیومحمدمنزلهالیفنظرا). الظالمینمنفتکونا(الحنطهشجره

ساقالیرووسکماارفعا: جاللهجلاهللافقالالمنزله؟هذهلمنربنایا: فقاالالجنه،اهلمنازلاشرففوجداها

مکتوبهعلیهماهللاصلواتاالئمهوالحسینووالحسنفاطمهوعلیومحمداسمفوجدارووسهمافرفعاعرشی،

! الیکاحبهمماو! علیکالمنزلههذهاهلاکرمماربنایا: فقاالجالله،جلالجبارنورمنبنورالعرشساقعلی

انایاکماسري،علیامنائیوعلمیخزنههوالءخلقتکما،ماهملوال: جاللهوجلاهللافقال! لدیکاشرفهمماو



منفتکونا(عصیانیونهیفیبذلکفتدخالکرامتیمنمحلهموعندي،منزلتهمتمنیاوالحسد،بعینالیهمتنظرا

.حقبغیرلمنزلتهمالمدعون: قالالظالمون؟منوربنا: قاال). الظالمین

النار،تعالیوتباركاهللافامرجنتک،فیمنزلتهمرایناکمانراهاتیناركفیظالمیهممنازلفارناربنا: قاال

فیلمنزلتهمالمدعینلهمالظالمینمکان: جلوعزاهللاقالوالعذاب،والنکالالوانمنفیهاماجمیعفابرزت

یاالعذاب،لیذوقواسواهابدلواجلودهمنضجتکلماوفیهااعیدوامنهایخرجواانارادواکلمامنهادركاسفل

وجواريعنفاهبطکماالحسدبعینحججیوانواريالیالتنظراحواءیاوآدم

]555صفحه[ 

هذهعنربکمانهیکماماقالوسوآتهمامنعنهماوريمالهمالیبديالشیطانلهمافوسوس(هوانیبکمااحل

/ االعراف(بغرورفدلهما- الناصحینلمنلکماانیقاسمهماو- الخالدینمنتکونااوملکینتکونااناالالشجره

مکانفعادالحنطه،شجرهمناکالحتیفخذالالحسد،بعینالیهمفنظرامنزلتهمتمنیعلیحملهماو،))20-22

الشجرهمناکالفلمااکاله،مامکانعادمماکلهالشعیراصلویاکاله،لممماکلهاالحنطهفاصلشعیرا،اکالما

المربهمانادیهماوالجنهورقمنعلیهمایخصفانطفقاو(عریانینبقیاواجسادهماعنالحللوالحلیطار

ولنناتغفرلمانوانفسناظلمناربناقاال- مبینعدولکماالشیطانانلکمااقلوالشجرهتلکماعنانهکما

یعصینیمنجنتیفییجاورنیفالجواريمناهبطا: قال،))22،23/ االعراف(الخاسرینمنلنکوننترحمنا

.المعاشطلبفیانفسهماالیموکولینفهبطا

فضلمنمنزلهبتمنیانفسکماظلمتماانکما: لهمافقالجبرئیلجاءهماعلیهمایتوبانجلوعزاهللارادفلما

التیاالسماءبحقربکمافسالارضه،الیجلوعزاهللاجوارمنالهبوطمنبهعوقبتماقدفجزاوکماماعلیکما،

.علیکمایتوبحتیالعرشساقعلیرایتموها



وعلیناتبتاالواالئمهوالحسینوالحسنفاطمهوعلیومحمد: علیکاالکرمینبحقنسالکانااللهم: فقاال

بهایخبرونواالمانههذهیحفظونذلکبعداهللانبیاءتزلفلم. الرحیمالتوابهوانهعلیهما،اهللافتاب. رحمتنا

کلفاصلعرف،قدالذياالنسانحملهاوادعائهامنیشفقونوحملهافیابناممهم،منالمخلصینواوصیاءهم

انفابینالجبالوواالرضالسمواتعلیاالمانهعرضناانا: (جلوعزاهللاقولذلکوالقیامه،یومالیمنهظلم

منهااشفقنویحملنها

]556صفحه[ 

] .499))». [72/ االحزاب(جهوالظلوماکانانهاالنسانحملهاو

ارواحرا،روحهابرترینوشریفترینوآفرید؛بدنهاخلقتازقبلسالهزاردوراارواحتعالیخداي: «یعنی

وآسمانهابرراآنودادقرارالسالمعلیهمعلیبنحسیننسلازگانهنهيائمهوحسنینوفاطمهعلی،محمد،

وتباركحقجانبازآنگاهشد،جهانگیروفراگرفتراجاهمهمعصومچهاردهنورکرد،عرضهکوههاوزمین

برمنحجتهايهستنداینانومن،اولیاءودوستاناینانند: کهآمدخطابکوههاوزمینوآسمانهابهتعالی

باشد،محبوبترآنانازمننزددرکهامنیافریدهمخلوقیهیچ. منمخلوقاتاماماناینانندومخلوقاتم،يهمه

.امنمودهخلقآناندشمنانومخالفینبرايرادوزخمآتشوآنان،دوستانبرايرابهشتم

باشدآنانشامخجایگاهومرتبتمدعیکهرافرديهرونمایدادعاراآنانمنزلتومقامکهراکسیهرپس

اسفلدركبهمشرکینبارااووباشم،نکردهعذاباوبمانندرامخلوقاتازکسیکهنمودخواهمعذابچنان

راآنانرفیعجایگاهومنزلتومقامونماینداقرارآنانوالیتبهکهکسانیونمود؛خواهمروانهدوزخمآتش

طلبکهراآنچهآنانبراي. دادخواهمقرارخویشبهشتبستانهايدرراهمگیننمایندادعا) خویشبراي(

زنگناهکارانخصوصدرراشفاعتشانوبود،خواهندمن) رحمت(جواردرآنان. مهیاستمنجنتدرکنند



کهکیستآیامن،برگزیدگاناینبجز. مخلوقاتمنزددراستمنامانتوالیتشانپس. پذیرفتخواهممردو

باامانتاینبهبتواند

]557صفحه[ 

!کند؟ادعاخویشبرايرامقامآنو،)نمایدتركراآنقبولو(ورزدخیانتاشسنگینیتمام

مقاماینادعايازونمودندخودداري) آنبهخیانتو(امانتاینقبولتركازهمگیکوههاوزمینوآسمانها

.کردنداندیشهوترسیدندآنتمنايو) امانت(والیت

خواهیدمیآنچههر: (فرمودگردانیدساکنبهشتدرراحواهمسرشوآدمجلوعزخدايکههنگامی

). بودخواهیدستمکارانازصورتآندرکهنشویدنزدیک) گندمدرختیعنی(درختاینبهولیبخورید

السالمعلیهمآنانازبعدامامانوحسینوحسنوفاطمهوعلیومحمدمنزلتومکانبهحواوآدمکهآنگاه

وااليمقاماینپروردگارا،: کردندعرضاست،بهشتاهلمنازلاشرفآنانمقاماتکهدریافتندوافکندندنظر

بهسرکههنگامیحواوآدم. افکنیدنظرمنعرشساقبهوکنیدسربلندکهآمدخطاباست؟کسانیچه

خطباآنانازبعدائمهوحسینوحسنفاطمه،علی،محمد،نامکهکردندمشاهدهوکردندلندالهیعرشسوي

منزلتوکرامتچهپروردگارا،: کردندعرضاست،شدهنوشتهعرشساقبرجبارخدايجانبازنور

گرامیتونزددرموجوداتاینچقدرو! محبوبندتونزداینانچقدر! اينمودهعطا) تنچهارده(اینبه) عظیمی(

!هستندشریفو

مناسرارامینانومنعلمدارانخزانهاینان. آفریدمنمیرانفردوشمانبودند،آناناگر: فرمودجلوعزخداي

ودارندمننزددرآنانکهرامنزلتیاینکهازبپرهیزیدوبنگرید،حسديبدیدهآنانبهاینکهازبپرهیزید. هستند

اگر. (ایدنمودهعصیانمنبروایدشدهمرتکبمرانواهیصورتاندرنمایید،تمناراآنانرفیعوگرامیمقام

خواهیدستمکاراناز) گردیدآنانمقاممدعی
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راآنانمنزلتومقامکهکسانی: فرمودخداوندهستند؟کسانیچهستمکاران: کردندعرضحواوآدم. بود

.نمایندمیادعابناحق

تودوزخآتشدروکنندمیستمآنانحقدرکهراکسانیآنجایگاهمابهپروردگارا،: کردندعرضحواوآدم

بهستمکارانمنازل،- دیدیمتوبهشتدرراتنچهاردهاینمنازلکههمانگونهبهتا- بدهنشانگیرندمیجاي

خداوند. ساختآشکارراخودعذابهايگونهتمامیآتشآنگاه. فرمودامرآتشبهخداوند. ببینیمنیزراآنان

اینکههرگاهبود؛خواهدجهنماسفلدركدرآنانمقامکنندگانادعاوآنان،بهستمکارانجایگاه: فرمود

بسوزدآنانپوستهايکههرگاهوشوند،میبازگرداندهآنبهباردیگرگردندخارجآتشازبخواهندستمکاران

.بچشند) راخودعمل(عذابتاشوندمیجدیدپوستهايباردیگر

خواهیددورمنجوارازصورتآندرمنگرید،حسديدیدهبامنحجتهايوانواراینبهحوا،ايوآدماي

برداشتهآنانازبهشتیيجامه(کهنیتاینبهنمود،وسوسهرادوآنشیطانسپس. (گردیدخواهیدخواروشد

اینبهدرختاینازراشماپروردگارتانگفتدوآنبهشیطان. گرددآشکارآنانيپوشیدهعورتهاي) وشود

آنبراي- شیطانآنگاهگردید؛خواهیدجاویدیاشدخواهیدفرشتهصورتآندرچوناستنمودهنهیدلیل

و،)دادفریبراآنان) خویشسوگندبا(شیطان) کهبودچنین(هستم؛شماخیرخواهمنکهنمودیاد- قسمدو

دوآنپسبنمایند،راآنانمقامومنزلتتمناي) معصومچهارده(آنانبهغبطهيدیدهباکهواداشترادوآن

) جو(شعیربخورندآنازخواستندآنانکهراآنچهولینمودند،تناولگندمدرختازتاآمدندفرودآنقدر

آنازنتوانستنددوآنکهاستچیزيآنازگندمهاتمامیاصلوگردید؛

]559صفحه[ 



.خوردندآنازدوآنکهاستچیزيهمانازشعیرهاتمامیاصلوبخورند،

و(گردیدندعریاندوآنوبرخاستآنانبدنازآنانهايجامهوزیورهاخوردنددرختآنازدوآنکهآنگاه

درختاینازراشمامنآیاکهکردندارادوآنخداوندوبپوشانند،راخودبهشتیبرگهايباکهشدندآنبر

ونمودیمستمخویشبرماپروردگارا،گفتنددوآن. شماستدشمنشیطانکهنگفتمبشمامنآیاونکردم،منع

شویددور(منجواراز: فرمودخداوند). بودخواهیمزیانکارانازنفرماییرحمتمابرونیامرزيراماتواگر

به(حواوآدمآنگاه. باشدمنجواردرمنبهشتدرنبایدنبنددبکارمرافرمانکهکسی. آییدفرود) زمینبرو

.گردیدموکولخودشانبهدوآنمعاشطلبوکردندهبوط) زمین

آنانبهخطابوشدنازلجبرئیلکند،قبولراحواوآدميتوبهکهفرمودارادهجلوعزخدايکههنگامی

همینشماجزايوداشتید،رواستمخودبرشمایندازبرترکهکسانیمنزلتومقامتمنايباشما: گفتچنین

برکهنامهاییآنحقبهکهبخواهیدخودپروردگارازاینک. استزمینبهجلوعزخداوندجوارازهبوط

ازپروردگارا،: داشتندعرضهچنینحواوآدمآنگاه. فرمایدقبولراشمايتوبهکردیدمشاهدهالهیعرشساق

همهازتونزدکه- السالمعلیهمائمهوحسینوحسنفاطمه،علی،محمد،حقبهکنیممیدرخواستتو

قبولراآنانيتوبهتعالیخدايآنگاه. دهیقرارخودرحمتمشمولراماوبپذیريرامايتوبه-ترندگرامی

.- استمهربانوپذیرتوبهاوبدرستیکه- فرمود؛

کردند،میمعرفیخویشامتهايمخلصافرادواوصیابهراآنوبودندامانتاینحافظهموارهانبیاآنازپس

)آنتركو(امانتاینبهخیانتازو

]560صفحه[ 



ونمود،خیانتبدان»انسانآن«ولینمودند،میحذرخودبرايآن) بناحق(ادعايازوورزیدندمیخودداري

انا(فرمایدمیجلوعزخداوندکهروستاینازواوست،همقیامتروزتاظلمهاتمامیيریشهواصللذا

ظلوماکانانهاالنسانحملهاومنهااشفقنویحملنهاانفابینالجبالواالرضوالسمواتعلیاالمانهعرضنا

] ».500) [جهوال

عصمتنقالوعقالاینکهبهعنایتباکهباشندداشتهتوجهبایدمحترمخوانندگانروایتاینخصوصدر: تذکر

. استگردیدهمطرحمجازييبگونهکالمفوق،حدیثدرلذااستمسلمومحرزوثابتامريالهیانبیاء

حدیثيادامهدرلذاخوردندغبطهتنپنجمقامبهحواوآدمکهاستاین»الحسدبعینالیهمفنظرا«ازمنظور

استایندیگرموضوع. »علیکمافضلمنمنزلهبتمنیانفسکماظلمتماانماانکما: «گفتجبرئیلکهاستآمده

نهواستتنپنجمقامتمنايدلیلبهتشبهاینوحقیقی،نهاستمجازينیزظالمینبهحواوآدمتشبه: که

.آنانمنزلتادعاي

حمل«کهاستاینامانتيآیهمعنیوجوهازیکیروایاتبرخیازاستفادهباکهاستایندیگرمهمينکته

یحفظونذلکبعداهللانبیاءتزلفلم«آمدهحدیثدرهمانطوریکهبلکهنیست»امانتحفظ«معنیبه»امانت

معنیکهگرفتنتیجهتوانمیلذا»حملهافیابوناممهم،منالمخلصینواوصیاءهمبهایخبرونواالمانههذه

خیانتیعنیاوست،خودآنازاوستدستدرکهامانتیکهنمایدادعاناحقبهفردکهاستاین»امانتحمل«

امانتدر

]561صفحه[ 

.داردقرار»امانتاداي«مقابلدردرست»امانتحمل. «کند

والیت،»امانت«ازمراد: کهاستآمدهشدهنقلالسالمعلیهممعصومینائمهازکهماثورهروایاتازبسیاريدر

] .501. [است) طالبابیبنعلیوالیت: احادیثبرخیدروامامت،: روایاتبعضیدرو(



. باشدمیکافرنمایدراآنادعايناحقبهکهکسهرواستوالیت»امانت«ازمراد: فرمایندمیصادقامام

]502. [

ومنزلتادعايیعنی(استننموده) امانتدرخیانت(»امانتحمل«تنهانهآدمحضرتکهدانیممیمايهمه

. استپرداختهآنتبلیغواخباربهونمودهحفظراامانتاینالهیانبیاءدیگرمانندبلکه) نکردهراتنپنجمقام

همانهایی»انسان«ازمرادپس. استکردهخیانتالهیامانتایندرونپذیرفتهراآنکهبوده»انسان«این

راتنپنجمقامومرتبتادعايخودونمودندغصبآنبحقصاحبانازراالهیخالفتوالیتکههستند

) ابوبکریعنی(منافقابوالشرورهمان) االنسان(ازمرادآیهایندر: فرمودکهاستنقلصادقاماماز. کردند

] .503. [است

امانتدرخیانتمعنیبه»امانتحمل«کهکندمیتصریح238/ 4جاعرابهوالقرآنمعانیکتابدرزجاج

درخیانتکهکسهر: «گویدمیواست
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حسنقولازسپسزجاج. »استکردهگناهحملنمایدگناهکهکسهرواستنمودهامانتحملنمایدامانت

کنندمیامانتحملکههستندمنافقیوکافرافراد) االنسانحملها(در»انسان«ازمرادکهکندمینقلبصري

مومنینیوصدیقینوانبیابه: «گویدمیزجاج. کنندنمیاطاعتالهیاوامرازو) نمایندمیامانتدرخیانتینی(

ایناستآمدهآیهاینيادامهدرکهآنچهوشود،نمیگفته) جهوالظلوماکان(کنندمی) پروردگاراز(اطاعتکه

والمومنینعلیاهللایتوبوالمشرکاتوالمشرکینوالمنافقاتوالمنافقیناهللالیعذب(کندمیتاییدرامطلب

))».73/ االحزاب(رحیماغفورااهللاکانوالمومنات

بحاراالنواربهتوانندمیباشندمیامانتيآیهتفسیروجوهدیگرازبیشتراطالعاتکسببهمایلکهخوانندگانی

.بفرمایندمراجعه278/ 57ج
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)اکرمپیامبرزباناز(محشردرفاطمهمقاموموقف

] .504) [سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرزبانازمحشردرعلیهاالسالمزهراحضرتمقاموموقف

:فرمودالسالمعلیهامیرالمومنینکهاستشدهروایتعباسابنقولازفراتتفسیردر

یاحزنکما: لهافقالحزینه،هیوعلیهاالسالمفاطمهعلییومذاتسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولدخل«

اخبرنیقدولکنعظیملیومانهبنیهیا: قال. القیامهیومعراهالناسوقوفوالمحشرذکرتابهیا: قالتبنیه؟

بنعلیبعلکثمابراهیم،ابیثمانا،القیامهیوماالرضعنهتنشقمناول: قالانهجلوعزاهللاعنجبرئیل

ثمنور،منقبابسبعقبركعلیفیضربملکالفسبعینفیجبرئیلالیکاهللایبعثثم. السالمعلیهطالبابی

راسکعندفیقفنورمنحللبثالثاسرافیلیاتیک

اسرافیلفیناولکعورتک،مستورهروعتک،آمنهفتقومین. محشركالیقومی! محمدبنتفاطمهیا: فینادینک

یقودوفترکبینهاذهب،منمحفهعلیهارطبلولومنزمامهانور،منبنجیبهزوقائیلیاتیکوفتلبسینها،الحلل

.التسبیحالویهبایدیهمملکالفسبعونیدیکبینوبزمامها،زوقائیل

نورمنمجمرهمنهنواحدهکلبیدالیک،بالنظریستبشرونحوراء،الفسبعوناستقبلتکالسیربکجدفاذا

فاذایمینک،عنفیسرناالخضر،بالزبرجدالمرصعالجوهراکالیلعلیهنونار،غیرمنالعودریحمنهایسطع

فتسلمالحورمنمعکمنمثلفیعمران،بنتمریماستقبلتکلقینک،انالیقبركمنسرتالذيمثلسرت

ورسوله،وباهللالمومناتاولخویلدبنتخدیجهامکتستقبلکثم. یساركعنمعهامنوتسیرهیوعلیک

معهاوحوراءالفسبعینفیحواءاستقبلتکالجمعمنقربتفاذاالتکبیر،الویهبایدیهمملکالفسبعونمعها



واحد،صعیدفیالخالئقیجمعاهللانذلکوالجمع،توسطتفاذا. معکمعهامنوفتسیرهیمزاحمبنتآسیه

الصدیقهفاطمهتجوزحتیابصارکمغضوا: الخالئقیسمعالعرشتحتمنمنادیناديثماالقدامبهمفیستوي

بنعلیوعلیهسالمهواهللاصلواتالرحمنخلیلابراهیماالیومئذالیکفالینظرمعها،منومحمدبنت

.امامکخدیجهامکمعفیراهاحواءآدمیطلبوطالب،ابی

یصطفوالنور،الویهبایدیهمالمالئکه،صفوفالمرقاهالیالمرقاهبینمراقیسبعفیهالنورمنمنبرلکینصبثم

اعلیفیصرتفاذاآسیه،وحواءیساركعنمعکالنساءاقربویسارهعنوالمنبریمینعنالعینالحور

الحسینوالحسنارنیربیا: فتقولینحاجتک،سلیفاطمهیا: لکفیقولالسالم،علیهجبرئیلاتاكالمنبر

.ظلمنیممنحقیالیوملیخذربیا: یقولهوودما،تشخبالحسیناوداجوفیاتیانک

]567صفحه[ 

فوجیخرجثمزفره،ذلکعندجهنمفتزفراجمعون،المالئکهوجهنملغضبهیغضبوالجلیل،ذلکعندفیغضب

لزبانیهاهللافیقولالحسین،نحضرلماناربیا: یقولونوابنائهمابناءوابناءهموالحسینقتلهیلتقطوالنارمن

کانوافانهمالنارمناالسفلفیفالقوهمبنواصیهمخذواالوجوه،سوادواالعینبزرقهبسیماهمخذوهم: جهنم

.فقتلوهالحسینحاربواالذینآبائهممنالحسیناولیاءعلیاشد

. لهمغفرتقد: جلوعزاهللافیقول. شیعتیربیا: فتقولینحاجتک،سلیفاطمهیا: السالمعلیهجبرئیلیقولثم

وفمنانطلقی: اهللافیقول. شیعتیشیعهربیا: فتقولین. لهمغفرتقد: اهللافیقول. ولديشیعهربیا: فتقولین

والشدائد،عنهمذهبتقدعوراتهم،مستورهروعاتهم،آمنهامیرالمومنینشیعهوولدكشیعهوشیعتکمعک

.الیظماونهموالناسیظماوالیخافون،هموالناسیخافالموارد،لهمسهلت

بایدیهمبعدك،کاناحداالیتلقینوقبلکاحدایتلقینلمحوراء،الفعشراثنتاتلقتکالجنه،باببلغتفاذا

نجیبکلعلیرطب،لولومنازمتهاالیاقوت،واالصفرالذهبمنرحائلهانور،مننجائبعلینور،منحراب



مناعمدهعلیجوهرمنموائدلشیعتکوضعواهلها،بکتباشرالجنهدخلتفاذا. منضودسندسمننمرقه

فیاهللاولیاءاستقراذاو] 505[،)خالدونانفسهماشتهتفیماهمو(الحساب،فیالناسومنهافیاکلوننور،

لولوهوبیضاءلولوهواحد،عرقمنلولوتانالفردوسبطنانفیانوالنبیینمندونهمنووآدمزاركالجنه

لنامنازلفالبیضاءدار،الفسبعونواحدهکلفیدور،وقصورفیهماصفراء

]568صفحه[ 

.اجمعینعلیهماهللاصلواتابراهیمآلوالبراهیممنالالصفراءولشیعتنا،و

جلوعزاهللاعنجبرئیلاخبرنیلقدابنتییا: قالبعدك،الابقیویومکارياناحبکنتفماابهیا: قالت

.نصركلمنالعظیمالفوزوظلمک،لمنکلهفالویلبیتیاهلمنتلحقنیمناولانک

بهمالحقنابایمانذریتهماتبعتهموآمنواوالذین(االیههذهتالالحدیثهذاذکراذاعباسابنکان: عطاءقال

] .507] ». [506) [رهینکسببماامريکلءشیمنعملهممنالتناهمماوذریتهم

ازپیامبر. بودمحزونروزآندرفاطمه. شدواردفاطمهبرسلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولروزي: «یعنی

مردماینکهومحشرازپدرجان،: گفتفاطمهاست؟ساختهمحزوناینچنینراتوچیزيچهدخترم،: پرسیداو

دخترم،: فرمودسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبر. نمودمیادشدخواهندمحشورعریانبصورتقیامتروزدر

روزدرکهاستدادهخبرمنبهمتعالخداوندسويازجبرئیلولیاست،بزرگیروزقیامتروزکهبراستی

خواهدابراهیمپدرممنازپسبود،خواهممنشدخواهدگشودهاوبر) مزارش(زمینکهکسیاولینقیامت

روانهتوبسويملکهزارهفتادباراجبرئیلخداوندآنگاه. استطالبابیبنعلیتوهمسرسپسبود،

توسرکناروآیدمیتونزدنورازحلهسهبااسرافیلآنگاه. زندمینوريقبههفتتوبربرجبرئیلسازد،می

فاطمهاي: دهدمیدرنداچنینراتووایستدمی



]569صفحه[ 

-حجابوستربا-نگرانیوهراسهیچبی) آرامدلبا(توآنگاه. برخیزمحشرت) بهرفتن(برايمحمد،دخت
نورازمرکبیزوقائیلسپس. پوشیدخواهیراآنهاتوودادخواهدتوبهراهاحلهاسرافیلخواست،برخواهی

سوارآنبرتوپس. داردقرارزرازايکجاوهآنبرواستلولوازآنزمامکهمرکبیآورد،میتوبرايرا

هزارهفتادکهاستحالیدراینونماید،میهدایتراآنوگیردمیرامرکبآنزمامزوقائیلوگرديمی

.اندایستادهتومقابلدردارنددستدرتسبیحبیرقحالیکهدرملک

مسروروشادتودیداربهوشتافت،خواهندتواستقبالبهحوريهزارهفتاددهی،ادامهخودراهبهتوکهآنگاه

آتشیاینکهبدون- عوديرایحهکهاستنورازايمجمرهحوریاناینازیکهردستدر. گردیدخواهند

درآنان. داردقرار- سبززبرجدبهمزین-گوهرازتاجهاییحوریانآنسربر. استمنتشرآناز- باشدداشته

خواهیرواندیگربارآمديآنانبسويخودقبراز) کهجاللیهمانبا(تووگردند،میروانتوراستسمت

بهوآمدخواهداستقبالتبه-اندفراگرفتهنیزراوتو،بمانندحوریانحالیکهدر-عمرانبنتمریمآنگاه. شد

. گردیدخواهندروانتوچپسمتدراویندهمراهکهحوریانیتمامیباخودسپسونمود،خواهدسالمتو

خواهداستقبالتبهخداسترسولوخدابهيآورندهایمانبانوياولینکهخویلدبنتخدیجهمادرتسپس

هزارهفتادمیاندرحواگرديجمعنزدیکتوکهآنگاه. اویندبا- دستبهتکبیررایت- ملکهزارهفتادآمد؛

براهتوباهمراهانشتمامیواوسپس. اوستبانیزمزاحمبنتيآسیهوآمدخواهدتواستقبالبهحوري

بروي،) خالئق(جمعمیانبهتوکهآنگاه. آوردخواهدگردمکانیکدرراخالئقتمامیخداوند. افتادخواهند

حالیدراینو-دهدمیدرنداعرشزیرازمناديیک

]570صفحه[ 



همراهانشبامحمددختصدیقهيفاطمهتافروبندیددیدگان: -شنوندمیرااوصدايخالئقتمامیکهاست

نگاهتوبهطالبابیبنعلیجزوعلیهسالمهواهللاصلواتخلیلابراهیمجزهیچکسروزآندر. نمایندعبور

.دیدخواهدتوپیشاپیشدرخدیجهتومادرباراحواوحواستجستجويبه) روزآندر(آدم. نمودنخواهد

دروداردوجودمالئکهازصفوفیپلههرمیاندارد،پلههفتکهگرددمیمنصبنورازمنبريتوبرايسپس

نزدیکترینتوچپسمتدر. اندکشیدهصفمنبرچپوراستدرسمتحورالعیناست،نوررایاتآناندست

خواهدتوبهوآمدخواهدتونزدالسالمعلیهجبرئیلرسیديمنبربااليبهکهآنگاه. استآسیهوحواتوبهزن

حسن. بدهنشانمنبهراحسینوحسنپروردگارا،: گفتخواهیتو. بخواهداريحاجتیاگرفاطمه،اي: گفت

زبانشبرسخنواینزندمیفورانخونحسینگلويازشاهرگحالیکهدرآمدخواهندتوبسويحسینو

.بستاناندکردهظلممنبهکهکسانیازمراحقامروزپروردگارا: استجاري

مهیببانگیباجهنم. نمایندمیغضبمالئکهتمامیوجهنماوخشمازوگیرد،میخشمجلیلخداوندآنگاه

فرزندانفرزندانوحسینقاتالنفرزندانوحسینقاتالنوآیندمیبیرونآتشازگروهیکشد،برمیشعله

و(نبودیمحاضرحسین) قتلدر(کهماخدایا: گویندمی) حسینقاتالنفرزندان. (کنندمیجمعراحسینقاتالن

به) توجهبا(راآنان: فرمایدمی) عذابيمالئکه(جهنميزبانیهبهخداوند). نداشتیماوکشتندردخالتی

مکانبهراهمهوبگیریدپیشانیشانمويازدارند،سیاهصورتیوزاغچشمانکههاییچهرهبگیرید،سیمایشان

- رسانیدندبقتلرااووجنگیدندحسینباکهپدرانشانازبیش- حسیندوستانباآنان. بیندازیدآتشاسفل
.کردنددشمنیوعناد

]571صفحه[ 

پروردگارا: گفتخواهیتو. کنطلبخویشخدايازخواهیمیهرچهفاطمه،اي: گویدمیجبرئیلسپس

فرزندانشیعیانخدایا: گفتخواهیتو. آمرزیدمراآنان: فرمودخواهدجلوعزخداوند. دریابمراشیعیان



. بیامرزنیزمراشیعیانشیعیانخدایا: گفتخواهیتو. آمرزیدمنیزراآنان: فرمایدمیخداوند. بدهنجاتنیزمرا

واردبهشتبهتوهمراهآوردپناهتوبهکهکسیهروبرومحشراهلمیاندرفاطمه،اي: فرمایندمیخداوند

شیعیانوشیعیانتباتوسپس. بودندفاطمیایکاشکهدارنددوستخالیقتمامیکهآنگاهست. شدخواهد

کهاستحالیدراینوشد،خواهیروان) خاطرآرامشبا(هراسبدونامیرالمومنینشیعیانوفرزندانت

گردیدهسهلآنانبرمواقفوشدهبرطرفآنانازنامالیماتوشدائدواستمستوروپوشیدهآنانعورتهاي

.نیستندتشنهآنانآنکهحالواندتشنهمردمندارند،هراسیوخوفآنانولیهراسانندهمگیمردماست،

رااحديتوازقبلکهحوریانیگردند،میمواجهتوباحوريهزاردوازدهبرسیبهشتيدروازهبهتووقتی

نورازمرکبهاییبرواستنورازهایینیزهآناندستدردید،نخواهندتوازپسنیزرااحديواندندیده

بالشیمرکبیهربرباشد،میمرواریدازراآنهاافساراست،یاقوتوزردطالياززینهاییدارايکهاندنشسته

. دادخواهندراتوورودبشارتیکدیگربهجنتاهلگرديواردبهشتبهتوکهآنگاه. استلطیفدیباياز

آنازآنانشود،میگسترده-داردقرارنورازهاییپایهبرکه- گوهرازهاییسفرهوخوانهاتوشیعیانبراي

آنان): «فرمایدمیقرآندرخداوند(وهستند،شدنمحاسبهحالدرمردمدیگرحالیکهدرخورندمیخوانها

.»دارندجاودانهتنعمینماینداشتهاکهآنچههردرهمیشه

]572صفحه[ 

بهشتدروندر. آمدخواهندتوزیارتبهانبیادیگروآدمگردند،مستقربهشتدرپروردگاراولیايکهآنگاه

مروارید،دوآندر. زردمرواریديدیگريواستسفیدمرواریديیکیاست،اصلیکازکهاستمرواریددو

شیعیانومامنازلسفید) مروارید(است،خانههزارهفتادآنهاازیکهردرکهدارد،قرارهاییخانهوقصرها

.استعلیهماهللاصلواتابراهیمآلوابراهیممنازلزرد) مروارید(وماست



کهندارمدوستپدرجان: گفتعلیهاالسالمفاطمه،)سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرسخناناینازپس(

بهمتعالخداوندسويازجبرئیلمن،دختر: فرمودندسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبر. بمانمزندهتوازپس

آنبرواي. شدخواهیملحقمنبهکهبودخواهیفردياولین-منبیتاهلمیاناز-توکهاستدادهخبرمن

.کنندمییاريراتوکهبودخواهدکسانیآنازعظیمرستگاريونمایند،ظلمتوبهکهکسانی

آوردندایمانآنانکه: پرداختمیآیهاینتالوتبهنمودمییادراحدیثاینزمانیکهعباسابن: گویدمیعطاء

آنانعملپاداشازورسانیدخواهیمآنانبهرافرزندانآنماگردیدند،آنانپیروایماندرنیزفرزندانشانو

.»استخویشعملگرودرنفسیهرکهکاستنخواهیمچیزي

]575صفحه[ 

)باقراماملساناز(فاطمهشیعیانبهبهشتبشارت

] .508) [السالمعلیهباقرامامزباناز(علیهاالسالمزهراشیعیانرفتنبهشتبشارت

:خوانیممیچنینفراتتفسیردر

انااذافاطمهجدتکفضلفیبحدیثحدثنیاهللا،رسولیابنفداكجعلت: السالمعلیهجعفرالبیجابرقال

آلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولعنجدي،عنابی،حدثنی: السالمعلیهابوجعفرقال. بذلکفرحواالشیعهبهحدثت

ثمالقیامه،یوممنابرهماعلیمنبريفیکوننورمنمنابرالرسلولالنبیاءنصبالقیامهیومکاناذا: قالسلمو

منمنابرلالوصیاءینصبثم. بمثلهاالرسلواالنبیاءمناحدیسمعلمبخطبهفاخطباخطب؛محمدیا: اهللایقول

علییا: اهللایقولثممنابرهم،اعلیمنبرهفیکوننور،منمنبراوساطهمفیطالبابیبنعلیلوصیینصبونور



]576صفحه[ 

.بمثلهااالوصیاءمناحدیسمعلمبخطبهفیخطباخطب،

یقالثمنور،منحیاتیایامریحانتیوسبطیوالبنیفیکوننورمنمنابرالمرسلینواالنبیاءالوالدینصبثم

.بمثلهاالمرسلینواالنبیاءاوالدمناحدیسمعلمبخطبتینفیخطباناخطبا،: لها

بنتمریماینخویلد؟بنتخدیجهاینمحمد؟بنتفاطمهاین: السالمعلیهجبرئیلهووالمناديیناديثم

لمنالجمعاهلیا: تعالیوتباركاهللافیقولفیقمن،زکریا؟بنیحییامکلثوماماینمزاحم؟بنتآسیهاینعمران؟

انیالجمع،اهلیا: تعالیوتباركاهللافیقول. القهارالواحدهللا: والحسینوالحسنعلیومحمدفیقولالیوم؟الکرم

فاناالبصار،غضواوالرووسطاطاواالجمعاهلیافاطمه،والحسینووالحسنعلیولمحمدالکرمجعلتقد

.الجنهالیتسیرفاطمههذه

المرجان،منرحلعلیهاالرطب،المخفقاللولومنخطامهاالجنبین،مدبجهالجنهنوقمنبناقهجبرئیلفیایتیها

علیفیسیرونملکالفماهالیهایبعثویمینها،علیفیسیرونملکالفماهالیهافیبعثفترکبهایدیهابینفتناخ

بابعندصارتفاذا. الجنهبابعلییسیرونهاحتیاجنحتهمعلییحملونهاملکالفماهالیهایبعثویسارها

یعرفاناحببتربیا: فتقولجنتی؟الیبکامرتقدوالتفاتکماحبیبی،بنتیا: اهللافیقولتلتفت،الجنه

ذریتکمنالحداولکحبقلبهفیکانمنفانظريارجعیحبیبیبنتیا: اهللافیقول. الیومهذامثلفیقدري

فیاهللایلقیالجنه،بابعندمعهاشیعتهاسارفاذاالردي،الحمنالجیدالحبالطیریلتقطکمامحبیهاخذي

. حبیبیبنتفاطمهفیکمشفعتقدوالتفاتکممااحبائییا: جلوعزاهللافیقولالتفتوافاذایلتفتوا،انقلوبهم

یعرفاناحببناربیا: فیقولون

]577صفحه[ 



لحباطعمکممنانظروافاطمه،لحباحبکممنانظرواوارجعوااحبائییا: اهللافیقول. الیومهذامثلفیقدرنا

حبفیغیبهعنکمردمنانظروافاطمه،حبفیشربهسقاکممنانظروافاطمه،لحبکساکممنانظروافاطمه،

بینصاروافاذامنافق،اوکافراوشاكاالالناسفیالیبقیواهللا: ابوجعفرقال. الجنهادخلوهوبیدهخذوافاطمه،

فنکونکرهالانفلو: (فیقولون] 509) [حمیمصدیقالو-شافعینمنلنافما: (تعالیاهللاقالکمانادواالطبقات

) لکاذبونانهموعنهنهوالمالعادواردوالوو(ماطلبوامنعواهیهاتهیهاتابوجعفرقال] . 510) [المومنینمن

]511] . [512. [

يدربارهحدیثیمنبهخدا؛رسولفرزندايبادشمافدايجانم: کردعرضالسالمعلیهباقرامامبهجابر«

باقرامام. گردندمسروروشادآنشنیدنازنمودمنقلشیعیانبرايراآنکهآنگاهتابفرماییدفاطمهفضیلت

وآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولکهنمودنقلمنبراي) حسینامام(جدماز) العابدینزینامام(پدرم: فرمود

قیامتروزدر. گرددمینصبنورازمنابريرسوالنوانبیابرايفرارسدقیامتروزکهآنگاه: فرمودندسلم

سخنرانیچناننیزمن. کنسخنرانیمحمدبا: فرمایدمیخداوندسپس. استایشانمنابرازبلندترمنمنبر

.باشندنشنیدهرسلوانبیاازهیچیکراآنمانندکهکردخواهم

وسطدروگردیدخواهدنصبنورازمنابرياوصیابرايآنازپس

]578صفحه[ 

. بودخواهدآنانمنبرازبلندتراومنبرشد،خواهدنصبطالبابیبنعلیمنوصیبراينورازمنبريآنها

هیچیککهنمودخواهدایرادسخنرانیچنانعلیآنگاهکن؛سخنرانیعلیاي: گویدمیاوبهخداوندآنگاه

.باشندنشنیدهراآنبمانندازاوصیا



زندگیيریحانهدوومنفرزنددوبراي. شدخواهدنصبمرسلینوانبیافرزندانبراينورازمنابريسپس

سخنرانیدونیزآناننمایید،سخنرانی: شدخواهدگفتهآندوبهآنگاه. گردیدخواهدنصبنورازمنبرينیزمن

.باشندنشنیدهراآنبمانندمرسلینوانبیافرزندانازهیچیککهنمودخواهندایراد

بنتيخدیجهکجاستمحمد؟بنتيفاطمهکجاست: کندمیندا-استالسالمعلیهجبرئیلکه- مناديآنگاه

زمانیکهزکریا؟بنیحییمادرکلثومامکجاستمزاحم؟بنتيآسیهکجاستعمران؟بنتمریمکجاستخویلد؟

علیومحمدکیست؟دستبهکرمامروزمحشر،اهلاي: فرمایدمیتعالیوتباركخداوندخیزند،برمیزاناین

خالیق،جمعاي: فرمایدمیتعالیخداي. استقهاريیگانهخداوندآناز»کرم: «گویندمیحسینوحسنو

فروگیریدسرهامحشر،اهلايدادم،قرارفاطمهوحسینوحسنوعلیومحمداختیاردررا»کرم«منهمانا

.استروانجنتسويبهکهاستفاطمهاینفروبندید،چشمانو

ازافسارشاست،آراستهزیوربهپهلویشدوحالیکهدرآیدمیاونزدبهشتیشترانازايناقهباجبرئیلآنگاه

سوارآنبراوونشیندمیفاطمهکناردرناقهآن. داردقرارمرجانازجهازيآنبرواستدرخشانمروارید

یکصدآنگاه. گردندمیرواناوچپسمتازملکهزاریکصدواوراستسمتازملکهزاریکصد. گرددمی

شوندمیفرستادهدیگرملکهزار

]579صفحه[ 

دیگربه(برسدبهشتيدروازهبهفاطمهزمانیکه. برسانندجنتيدروازهبهخویشبالهايرويبررافاطمهتا

فرمانراتواینکهنهمگرچیست؟توالتفاتایندلیلمن،حبیبدختراي: فرمایدمیخداوند. کندمینظر) سو

خداوند. گرددآشکارمنمنزلتوقدرامروزدارمدوستپروردگارا،: گویدمیفاطمه. دادمبهشتبهورود

ازیکیمحبتیاوتومحبتقلبشدرکهراکسیهرافکن،نظروبازگردمن،حبیبدختراي: فرمایدمی

.نماواردبهشتبهرااووبگیررادستشبودتويذریه



ناپسندهايدانهازرانیکوهايدانهکهايپرندهبمانند- اوروزآندرقسم،خدابه: فرمودندالسالمعلیهباقرامام

بهشتدربهاوبافاطمهشیعیانزمانیکه. نمایدمیجدا) جمعآناز(راخودشمحبانوشیعیان-نمایدمیجدا

آنانبهخداوندآنگاه. نمایندسودیگربهنظر) بهشتبهوروداز(کهاندازدمیآنانقلبدرخداوندرسندمی

راخودحبیبدخترفاطمهشفاعتمنهماناچیست،جنتازشماالتفاتایندلیلمن،حبیباناي: گویدمی

.پذیرفتمشمايدرباره

اي: فرمایدمیخداوند. گرددشناختهمامنزلتوقدرامروزکهداریمدوستپروردگارا،: گفتخواندآنان

چهببینیدداشتند،میدوستفاطمهبهمحبتتاندلیلبهراشماکسانیچهکهبنگریدوبازگردیدمن،حبیبان

جامهشمابهفاطمهبهمحبتبخاطرکسانیچهببینیدنمودند،میاطعامفاطمهبهمحبتبخاطرشمابهکسانی

بخاطرکسانیچهببینیداند،دادهآبايجرعهشمابهفاطمهبهمحبتشانبخاطرکسانیچهببینیدپوشانیدند،می

.نماییدداخلبهشتبهوبگیریدخویشدستباراآناناند،شدهشماازدیگرانغیبتمانعفاطمهبهمحبت

مگر) نگرددواردبهشتبهکه(ماندنمیجايبرمردممیاندرکسیقسمخدابه: فرمودندالسالمعلیهباقرامام

فردیاو) خداوجوددر(يتردیدکننده

]580صفحه[ 

نداچنینشوندواقعآنطبقاتمیاندروگردندروان) جهنمسويبه(کهآنگاه) دوزخیاناین. (منافقیاوکافر

] 514) [المومنینمنفنکونکرهلناانفلو: (گویندمیو] 513) [حمیمصدیقالو- شافعینمنلنافما(کنندمی

.

ردوالوو. (شدخواهندمنعکنندمیدرخواستکهآنچهازآنانهیهات،هیهات،: فرمودندالسالمعلیهباقرامام

] .515) [لکاذبونانهموعنهنهوالمالعادوا



]583صفحه[ 

فاطمهمنقبتدرانصاريعبداهللابنجابرازروایتی

] .516[علیهاالسالمفاطمهحضرتمنقبتدرانصاريعبداهللابنجابرازروایتی

وعلیهاهللاصلیاهللارسولبناصلی: قالاالنصاري،عبداهللابنجابرعنعلیهماالسالم،ابیهعنالصادق،عن... «

مهاجرهمنشیخالیهقبلاذکذلکفبیاهمحوله،الناسوقبلتهفیجلسانفتلفلماالعصر،صالهسلموآله

آلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولعلیهفاقبلضعفا،وکبرایتمالکالیکادهوواخلق،وتهللقدسملعلیهالعرب،

.فارشنیفقیروفاکسنی،الجسدعاريوفاطعمنی،الکبدجائعانااهللانبییا: الشیخفقالالخبر،یستحثهسلمو

رسوله،واهللایحبهورسولهواهللایحبمنمنزلالیانطلقکفاعله،الخیرعلیالدالولکنشیئا،لکاجدمافقال

حجرهالیانطلقنفسه،علیاهللایوثر

]584صفحه[ 

یا: قالوازواجه،منلنفسهبهینفردالذيسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبیتمالصقبیتهاکانو. فاطمه

: صوتهباعلیناديفاطمهبابعلیوقففلمابالل،معاالعرابیفانطلقفاطمه،منزلعلیبهفقفقم،بالل

. العالمینربعندمنبالتنزیلاالمینالروحجبرئیلمهبطوالمالئکه،مختلفوالنبوه،بیتاهلیاعلیکمالسالم

شقهمنمهاجراالبشرسیدابیکعلیاقبلتالعرب،منشیخ: قالهذا؟یاانتفمنالسالم،علیکو: فاطمهفقال

والحالتلکفیعلیولفاطمهکانو. اهللایرحمکفواسینیالکبد،جائعالجسد،عاريمحمدبنتیااناو



سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولعلمقدوطعاما،فیهاطعمواماثالثاسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسول

.شانهمامنذلک

اناهللافعسیالطارق،ایهاخذ: فقالتوالحسین،الحسنعلیهینامکانبالقرظمدبوغکبشجلدالیفاطمهفعمدت

بهصانعاناماکبشجلدفناولتینیالجوعالیکشکوتمحمدبنتیا: االعرابیقالمنه،خیرهومالکیرتاح

.السغبمناجدمامع

عبدالمطلب،بنحمزهعمهابنتفاطمهلهااهدتهعنقهافیکانعقدالیقولهمنهذاسمعتلمافعمدت: قال

االعرابیفاخذمنه،خیرهومابهیعوضکاناهللافعسیبعهوخذه: فقالتاالعرابی،الینبذتهوعنقهامنفقطعته

اهللارسولیا: فقالاصحابه،فیجالسسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیواهللارسولمسجدالیانطلقوالعقد

و: قالوسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیفبکی: قال. لکیصنعاناهللافعسیبعه: فقالتالعقدهذهفاطمهاعطتنی

.آدمبناتسیدهمحمدبنتفاطمهاعطتکهقدولکاهللایصنعالکیف

اشتركفلوعماریااشتره: قالالعقد؟هذابشراءلیاتاذناهللارسولیا: فقالعلیهاهللارحمهیاسربنعمارفقام

فقالبالنار،اهللاعذبهمماالثقالنفیه

]585صفحه[ 

ولربی،فیهااصلیوعورتیبهااستریمانیهبردهواللحم،والخبزمنبشبعه: قالاعرابی؟یاالعقدبکم: عمار

لموخیبرمنسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولنفلهالذيسهمهباعقدعمارکانواهلی،الییبلغنیدینار

منشبعکواهلکتبلغکراحلتیویمانیهوبردههجریهدرهمماتاودیناراعشرونلک: فقالشیئامنهیبق

.لهضمنمافوفاهعماربهانطلقوالرجل،ایابالمالاسخاكما: االعرابیفقال. اللحموالبرخبز

واشبعت: سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسوللهفقالسلم،وآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولالیاالعرابیعادو

مااله،انکاللهم: االعرابیفقالبصنیعها،فاطمهفاجزقالامی،وانتبابیاستغنیتونعم: االعرابیقالاکتسیت؟



اذنالوراتعینالمافاطمهاعطاللهمالجهات،کلعلیرازقناانتوسواكنعبدهلناالهالواستحدثناك،

فیفاطمهاعطیقداهللان: فقالاصحابه،علیاقبلودعائهعلیسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیفامن. سمعت

اعطاهاوابدا،کفولفاطمهکانماعلیلوالوبعلهاعلیومثلی،العالمینمناحدماوابوهاانا: ذلکالدنیا

ومقدادبازائهکانو-الجنهاهلشبابسیداواالنبیاءاسباطشبابسیدامثلهماللعالمینماوالحسینوالحسن

اذاانها،)السالمعلیهجبرئیلیعنی(الروحاتانی: قال. اهللارسولیانعم: قالواازیدکم؟و: فقال- سلمانوعمار

فمن: فیقوالنابی،: فتقولنبیک؟فمن: فیقوالن. ربیاهللا: فتقولربک؟من: قبرهاالملکانیسالهادفنتوقبضت

.طالبابیبنعلیقبريشفیرعلیالقائمهذا: فتقولولیک؟

ویمینهاعنوخلفهامنویدیهابینمنیحفظونهاالمالئکهمنرعیالبهاکلوقداهللان: فضلهامنازیدکمواال

.بنیهاوبعلهاوابیهاعلیوعلیهاالصالهیکثرونموتهاعندوقبرهاعندوحیاتها،فیمعهاهموشمالهاعن

وزارنی؛فکانمافاطمهزارمنوحیاتی؛فیزارنیفکانماوفاتیبعدزارنیفمن

]586صفحه[ 

فکانماذریتهمازارمنوعلیا،فکانمازاروالحسینالحسنزارمنوفاطمه،فکانمازارطالبابیبنعلیزارمن

.زارهما

الذيالسهمذلکمنابتاعهسهم،اسمهعبدلهکانویمانیه،بردهفیلفهوبالمسکطیبهوالعقدالیعمارفعمد

وسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولالیفادفعهالعقدهذاخذ: لهقالوالمملوك،الیالعقدفدفعبخیبر،اصابه

اهللاصلیالنبیفقالعمار،بقولاخبرهوسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبهفاتیالعقدالمملوكفاخذ. لهانت

اهللاصلیاهللارسولبقولاخبرهاوبالعقدالمملوكفجاء. لهاانتوالیهافادفعفاطمه،الیانطلق: سلموآلهوعلیه

بایضحککما: فقالتالغالم،فضحکالمملوك،اعتقتوالعقدعلیهاالسالمفاطمهفاخذتسلم،وآلهوعلیه



الیرجعوعبدا،اعتقوفقیرا،اغنیوعریانا،کسیوجائعا،اشبعالعقد،هذابرکهعظماضحکنی: فقالغالم؟

] .517. [»ربه

بجايماباراعصرنمازسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرروزي: «گویدمیانصاريعبداهللابنجابر

همیندر. آمدندگرداودوربهنیزمردمونشستمکانهماندررسیداتمامبهحضرتنماززمانیکه. آوردند

واردداشتآنپوسیدگیوکهنگیازنشانکهمندرسايجامهبابودنشینانبادیهازکهمسافرپیرمردیکحال

ازوگردیدنداومتوجهنیزپیامبر. آمدسلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولبسويضعفوناتوانیوباگردید

نماییداطعاممرالطفاهستمفقیرولباسبیوگرسنهفرديمنخدا،پیامبراي: گفتپیرمرد. شدندجویااوحال

.کنیدرسیدگیمنبهوبپوشانیدجامهو

)راافراد(کهکسیولیندارمتنوبرايچیزيمن: فرمودندسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر

]587صفحه[ 

منزلبه. باشددادهانجامرانیککارآنخودکهاستآنمانندنماید،راهنمایی) برکتوخیربهو(نیکراهبه

يخواستهکهکسیهمان. اوینددوستدارنیزخداپیامبروخداودارد،دوستراخدارسولوخداکهبروکسی

.فاطمهمنزلبهبرو. دهدمیترجیحخویشيخواستهبرراخدا

آنجادربودتنهاونبودهمسرانشباکهبهنگامیپیامبرکهداشتقرارايخانهکناردرعلیهاالسالمفاطمهيخانه

.ببرفاطمهمنزلبهرااووبرخیز: فرمودباللبهپیامبر. بردمیبسر

شمابرسالم: گفتبلندصدايبارسیدفاطمهحضرتمنزلدربهوقتی. رفتباللباوبرخاستاعرابیپیرمرد

قرآنبااالمینروحجبرئیلنزولمحلومالئکهآمدورفتموضعکه) شماستيخانه(نبوت،خانداناي

بهنشینانم،بادیهازپیرمردي: گفتاعرابیکیستید؟شماعلیکم،سالم: فرمودفاطمهحضرت. استپروردگار

خداکن،کمکیمنبههستمگرسنهوندارمايجامهمنمحمد،دختراي. رفتمپدرتنزدبهوکردمسفراینجا



حالنیزپیامبروبودند،نخوردهچیزيکهبودروزسهپیامبرخودوعلیوفاطمههنگامآندر. بیامرزدراتو

آنبرحسینوحسنوبودشدهدباغیبرگباکه- گوسفنديپوستبسويفاطمه. دانستمیراعلیوفاطمه

رفاهشمابهاینازبیشترخداونداستامیدبگیرید،اینرا: گفتودادپیرمردبهراآنورفت- خوابیدندمی

پوستمنبهشماوکنممیشکایتخودگرسنگیازشمانزدمنمحمد،دختراي: گفتاعرابی. داردارزانی

کنم؟چکارپوستاینبادارمکهگرسنگیاینبامندهید،میگوسفند

حمزهعمویشدختر-کهراگردنبنديشنیدراپیرمردسخناینفاطمهوقتی: گویدمیانصاريعبداهللابنجابر

رااین: گفتوداداعرابیبهراآنوکردبازگردنازبودآویختهگردندر- وبوددادهاوبهعبدالمطلببن

راآنازبهترگردنبند،اینمقابلدرخداوندکهاستامید. بفروشیدوبگیرید

]588صفحه[ 

اصحابمیاندرپیامبرحالیکهدرورفتخدارسولمسجدبهوگرفتراگردنبنداعرابی. بدهدعوضشمابه

کهشایدبفروشراآنگفتودادراگردنبنداینمنبهفاطمهاهللا،رسولیا: کردعرضپیامبربهبودندنشسته

.بدهدبرکتتوبهخداوند

نخواهدبرکتوخیرتوبهخداوندچطور: گفتوگریستسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر: گویدمیجابر

عمار. استنمودهعطاتوبه- آدمدخترانيسیدهیعنی- محمدبنتيفاطمهراآنآنکهحالوداد

اي: فرمودپیامبربخرم؟راگردنبنداینکهدهیدمیاجازهمنبهآیااهللا،رسولیا: گفتوبرخاستعلیهاهللارحمه

عمار. فرمودنمیعذابراآنانخداشدندمیشریک) انسوجن(ثقلین) آنخریددر(اگرکهبخرراآنعمار،

کنیسیرگوشتونانبایکبارمرااینکهبه: گفتپیرمردفروشی؟میچندبهراآناعرابی،اي: گفتپیرمردبه

تابدهمنبهدیناريهمچنینبگزارم؛نمازآنباوبپوشانمآنباراخودتابدهیمنبهنیزیمانیبردیکو

.برسانمامخانوادهبهراخودآنيبوسیله



دیگروبودفروختهبوددادهويبهخیبرازاکرمپیامبرکهغنایمیازراخویشسهمتمامیعمارایامآندر

بهیمانیبردیکبادرهم100يباضافهدینار20من: گفتپیرمردبهلذابود،نماندهبرایشغنایمآنازچیزي

غذاییباراتوهمچنینوبرسانداتخانوادهنزدبهراتوتابخشممیتوبهنیرراخودممرکببعالوهدهم؛میتو

بارااوعمارآنگاه! باسخاوتی) مالبذل(درچقدرتومرد،اي: گفتاعرابی. کنممیاطعامگوشتوگندمناناز

.بخشیدويبهبوددادهوعدهاوبهکهراآنچهوبردخود

آیاوشدي،سیرآیا: پرسیداوازپیامبر. بازگشتسلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسولنزدبهسپساعرابی

)هممالاز(منوبله: گفتاعرابیگرفتی؟راخویشيجامه

]589صفحه[ 

در(اعرابی. بدهعملشاینبخاطررافاطمهپاداشپس: فرمودپیامبر. بادتوبفدايمادرموپدرشدم،نیازبی

کهنداریمتوجزخداییمانیستیم،تويآورندهپدیدماوتوییخداوندگاربارالها،: گفت) وکرددعافاطمهحق

آنچشمینهکهکنعطاچیزهاییچنانفاطمهبهبارالها،. ماییرازقجهتهرازکهتوییاینوبپرستیمرااو

.باشدشنیدهراآن) وصف(گوشینهودیدهرا

فاطمهبهراچیزهاآندنیاایندرخداوند: فرمودندکردهصحابهبهرووگفتندآمینپیرمرددعاياینبرپیامبر

اگرواوستهمسرعلینیست،منبمانندعالمیانمیاندرکسیوهستماوپدرمن) کهچرا: (استنمودهعطا

میاندرآنکهحالونمودهعطاراحسینوحسنفاطمه،بهخداوند. نبودکفويابدتافاطمهبراينبودعلی

سپس. باشندمیبهشتجوانانآقايوانبیائندهايزادهجوانانسروردو،آن. نیستدوآنبمانندکسیعالمیان

) فاطمهفضیلتدر(خواهیدمیآیا: فرمودونمود- بودندنشستهاوکنارکه- سلمانوعمارومقدادبهروپیامبر

.اهللارسولیابلی: گفتندبگویم؟شمابهاینازبیش



: دادخبرچیزيمنبهوآمدمننزد) السالمعلیهجبرئیلیعنی(روح: فرمودندسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبر

کیست؟توپروردگار: پرسندمیويازملکدوقبرشدرشودسپردهبخاكگرددروحقبضفاطمهکهآنگاه

کیست؟توولی: گویندمی. پدرم: گویدمیکیست؟توپیامبر: پرسندمیاواز. استاهللامنپروردگار: گویدمی

.طالبابیبنعلییعنیاستایستادهقبرمکناردرکهکسیهمین: گویدمی

ازگروهیخداوندهمانا: بگویمفاطمهفضیلتيدربارهاینازبیش: فرمودندسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبر

زماندرتااستگماردهفاطمهازنگاهبانیبرايرامالئکه

]590صفحه[ 

راوياو،یسارویمینواوسرپشتواوپیشاپیشاز) سوچهاراز(فوتشبهنگاموقبرشدروحیاتش

فرزندشدووهمسرشوپدرشوفاطمهبهصلواتودرودنثارحالدردائمامالئکهاین. نمایندحفاظت

.باشندمی

کسیهرواست،نمودهمالقاتحیاتمزماندرمراکهاستآنبمانندنمایدزیارتوفاتمازپسمراکهکسهر

اینمانندکندزیارتراعلیکهکسهرواست،نمودهزیارتمراکهاستاینمانندنمایدزیارترافاطمهکه

راعلیکهاستاینمانندنمایدزیارتراحسینوحسنکهکسهرواست،کردهزیارترافاطمهکهاست

زیارترادوآنکهاستاینمانندنمایدزیارتراحسینوحسنيذریهکهکسهرواست،نمودهزیارت

.استکرده

پیچیدیمانیرددرراآنساخته،بوخوشمشک،باراآنونمودمعطوفگردنبندبهراخودتوجهعمارسپس

خریداريبودشدهنصیبشخیبرازکهسهمیباراغالماینعمار. سپرد-داشتنام»سهم«که-خودغالمبهو

آن. بخشیدماوبهراتومنودهی،میاوبهراگردنبنداینورويمیفاطمهنزد: گفتويبهعمار. بودکرده

فاطمهبودداشتهبیانحضرتيدربارهخدارسولکهفرمایشاتیاز) ماجراگفتنضمن(وآمدفاطمهنزدغالم



يخندهعلتفاطمهزمانیکهونمودايخندهغالم. کردآزاررابندهآنوگرفتراگردنبندفاطمه. نمودباخبررا

کرد،سیرراايگرسنهگردنبنداینواداشت،خندهبهمراگردنبنداینفراوانبرکت: گفتجوابدرپرسیدرااو

.»بازگشتصاحبشنزدهمعاقبتوساختآزارراايبندهنمود،غنیرافقیريپوشاند،راعریانی

پاورقی

»هجري«لفظذکربه»قمريهجري«بجاياختصارجهتبهاینازپسکهباشندداشتهعنایتخوانندگان] 1[

.استقمريهجريمنظوردیدیدمطلقبطورراهجريلفظکهکجاهرلذاکنیم؛میاکتفا

کهدیگرياساتیدحیاتازاطالعکسبهمچنینوآیاتاینحیاتازآگاهیکسببهمایلکهخوانندگان] 2[

بهکه) تهرانم1976/ ه1396چاپ(الغدیرکتابمقدمهبهباشند؛میشدخواهداشارهآنهانامبهاینازپس

.فرمایندمراجعهیافتهنگارشنجفیامینیرضاشیخالمسلمینواالسالمحجهحضرتگرانمایهاستادقلم

.11يآیهغافر،يسوره] 3[

.180يآیهاالعراف،يسوره] 4[

.172يآیهاالعراف،يسوره] 5[

.11الی7آیاتالواقعه،يسوره] 6[

.استشدهسرودهامینیيعالمهسوگدرکه) امید. م(ثالثاخوانمهديمطوليقصیدهاز] 7[

.42يآیهفصلت،يسوره] 8[

.هد،صفحات/ 5جالغدیر] 9[

.2يآیهالبقره،يسوره] 10[

.7صفحهالحقاحقاقملحقاتفهرسب،صفحه/ 8جه،ز،ر،صفحات/ 3جالغدیر] 11[



.استشدهسرودهامینیيعالمهرثايدرکهفیروزکوهیامیريکریمسیديقصیدهاز] 12[

. استنجفیامینیرضاآقاحاجالمسلمینواالسالمحجهحضرتارجمندمحققگرانمایهاستادمنظورم] 13[

م1976/ ه1396چاپ(الغدیرکتابيمقدمهدرمستوفیبصورتراامینیعالمهمرحوميزندگینامهایشان

.اندفرمودهمرقوم) تهران

ذیالراآنمتنکهاستالسالمعلیهالعابدینزیناماميعشرهخمسدعايدهمین»المتوسلینمناجات] «14[

:خوانیدمی

والرحمهنبینبیکشفاعهورحمتکعوارفاالالیکذریعهلیالورافتک،عواطفالیکوسیلهلیلیسالهی

حلقدوبرضوانک،الفوزالیوصلهلیصیرهماوغفرانک،نیلالیسببالیفاجعلهماالغمه،مناالمهمنقذ

صفوتکمناجعلنیوعملی،بالخیراختمواملیفیکفحققجودك،بفناءطمعیحطوکرمک،بحرمرجائی

القاصدونالیجدومنه،اکرمعلیالوافدونالیفدمنیاجوارك،فیالصدقمنازلجنتکبحبوحهاحللتهمالذین

کرمکبذیلویديمددتعفوك،سعهالیطریدالیهآويمناعطفیاووحید،بهخالمنخیریامنه،ارحم

جبحاراالنوار. (الراحمینارحمیاالدعاءسمیعیاالخسران،وبالخیبهالتبلنیوالحرمانفالتولنیکفی،اعلقت

91 /149.(

چنینآنعباراتکهاستالسالمعلیهسجاداماميعشرهخمسدعايچهاردهمینالمعتصمینمناجات] «15[

:است

یاوالمساکین،راحمیاوالبائسین،عاصمیاوالهالکین،منجییاوالعائذین،معاذیاوالالئذین،مالذیااللهم

یاوالمستضعفین،ناصریاوالمنقطعین،ماويیاوالمنکسرین،جابریاوالمفتقرین،کنزیاوالمضطرین،مجیب

بقدرتکالذلمانواعوذ،فبمنبعزتکاعذلمانالالجین،حصنیاوالمکروبین،مغیثیاوالخائفین،مجیر

وصفحکابواباستفتاحالیالخطایااحوجتنیوعفوك،باذیالالتشبثالیالذنوبالجاتنیقدوالوذ،فبمن

منحقماوعطفک،بعروهالتمسکعلینقمتکمنالمخافهحملتنیوعزك،بفناءاالناخهالیاالسائهدعتنی

منالتعرناوحمایتک،منفالتخلناالهییهمل،اویسلمانبعزكاستجاربمنالیلیقویخذل،انبحبلکاعتصم

ومالئکتکمنخاصتکباهلاسئلکلک،وکنفکفیوبعینکفاناالهلکه،مواردعنذدناورعایتک،



المصیبات،دواهیمنتکنناواالفات،منتجنبناوالهلکات،منتنجیناواقیهعلیناتجعلانبریتکمنالصالحین

فیتحویناانورکنک،شدیدالیتوویناانومحبتک،بانواروجوهناتغشیانوسکینتک،منعلیناتنزلانو

درراعشرهخمسدعاي. 152/ 91جبحاراالنوار. (الراحمینارحمیارحمتکوبرافتکعصمتک،اکناف

).بیابیدتوانیدمینیزالجنانمفاتیح

.33يآیهاالحزاب،يسوره] 16[

/ االنعام) (رجسفانه(قرآنیعبارتتوضیحدرکلبیابنواستناپاکیوقذرمعنیبهلغتدررجس] 17[

).148/ 5جالعربلسان. (»باشدمیگناهمعنیبهرجس: «گویدمی) 145

دچارراانسانکهعملیازاستعبارترجس: «گویدمیکلمهاینتوضیحدربغويمسعودبنحسینحافظ

).203/ 7جالسنهشرح. (»نمایدمیعذاب

فیفجعلنیبیوتاالقبائل) اهللا(جعل: «... فرمودندسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرگویدمیعباسابن

اهلوفانا،)تطهیرایطهرکموالبیتاهلالرجسعنکملیذهباهللایریدانما: (جلوعزقولهذلکوبیتاخیرها

).199/ 5جالمنثوردر،316/ 2جالنهایهوالبدایه. (»الذنوبمنمطهرونبیتی

: فرمایدمیکهاستاینازونهادجايبیتبهتریندرمراودادقراربیوتیبصورتراهاقبیلهخداوند: یعنی«

) معصومو(مطهرگناهازمنبیتاهلومنپس؛)تطهیرایطهرکموالبیتاهلالرجسعنکملیذهباهللایریدانما(

.»باشیممی

وظاهريبدیهايوپلیدیهاازراماخداوند: فرمودندوکردندتالوتراتطهیريآیهنیزالسالمعلیهامیرالمومنین

).کنزالفوائدازنقلبه(213،214/ 25جبحاراالنوار. هستیمحقطریقبرمالذاواستنمودهپاكباطنی

اکرمپیامبرهمسرواستهجري62سالمتوفاي-قولیبهبنا-)سهیلیاو(حارثبنتهندسلمهام] 18[

قبل. استمشهوردرایتوخلقحسنبهخدارسولهمسرانمیاندروي. باشدمیسلموآلهوعلیهاهللاصلی

ابوبکرخواستگاريدرخواستبهسلمهامولیبوداوباازدواجخواهانابوبکرنماید،ازدواجپیامبرباآنکهاز

.نمودازدواجسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرباودادردجواب



.استباالپوشولباسمعنیبهکساء] 19[

پایانوسرانجامسلمه،اماي: کهاستاینحضرتمنظور. بودخواهدبخیرتوعاقبتیعنی»خیرالیانت] «20[

پنجمامخصوصفقط) تطهیرمقام(هستیآنشاهدکهمقامیاینولیگردیدخواهدختمنیکیوخیربهتوامر

.استتن

ازقسمتایناختالفدلیلطبريالدینمحب. استشدهنقلنیزدیگريصورتهايبه»خیرالیانتو«عبارت

بارهادیگرانوفاطمهوسلمهاممنزلدرپیامبرعملاینکهداندمیاینرادیگرقسمتهايهمچنینوروایت

).222صالمحرقهالصواعق. (استشدهتکرار

اهللاصلیاکرمپیامبرفرمایشاتازمستفادمعتقدندامام12تمامیطهارتوعصمتبهامامیهيشیعهاینکه] 21[

اندنمودهنقلبارهایندرکهاحادیثیازیکیودارنداقرارموضوعاینبهنیزعامه. استسلموآلهوعلیه

:استزیرروایت

ووالحسینوالحسنعلیوانا: یقولسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولسمعت: قالعباس،بنعبداهللاعن«

عباسابن: «یعنی). 430،564ح/ 133،133/ 2جفرائدالسمطین. (»معصومونمطهرونالحسینولدمنتسعه

معصومومطهرحسینفرزندنهوحسینوحسنوعلیومن: فرمودکهشنیدمخدارسولازمن: گویدمی

.»باشیممی

.هجري58یاو56یا55یا54سالمتوفايزهري) وهیب: یاو(اهیببنمالکوقاصابیبنسعد] 22[

.هجري93سالمتوفاي) ابوحمزه: یاو(ابوثمامهخزرجینجارينضربنمالکبنانس] 23[

.هجري68سالمتوفايعبدالمطلببنعباسبنعبداهللا] 24[

.هجري74سالمتوفايخدريانصاريسنانبنمالکسعدبنابوسعید] 25[

.هجري83سالمتوفايمخزومیعبداالسدبنسلمهابیعمربن] 26[

.هجري85یاو83سالمتوفايکنانیلیثیعبدالعزيبناسقعبنواثله] 27[



.هجري80سالمتوفايهاشمیطالبابیبیجعفربنعبداهللا] 28[

).ظفرابنیاو(حارثبنهاللابوحمراء] 29[

58سالمتوفاي-سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرهمسراناز- قحافهابیبنبکرابیبنتعایشه] 30[

.باشدمیهجري

.هجري59یاو58یا57متوفايیمانیدوسیابوهریره] 31[

.هجري65حدودمتوفايمزنیعبداهللابنیساربنمعقل] 32[

.هجري110یاو108یا102یا100متوفايلیثیواثلهعامربنابوالطفیل] 33[

.هجري78یاو74یا73متوفايانصاريعبداهللابنجابر] 34[

نقلابوبرزهنسبدرنیزدیگرياقوال. هجري65سالمتوفاياسلمیعابدبنعبیدبننضلهيابوبرزه] 35[

.استشده

.هجري33متوفاياسودبنمقدادبهمعروفحضرمیکنديعمروبنمقداد] 36[

يشمارهتعلیقدرماواندنمودهنقلصحابهاینازراتطهیريآیهنزولشأنخویشکتبدرعامهعلماي] 37[

.ایمنمودهدرجبتفصیلاندنمودهروایتآندررامربوطهاحادیثعلمااینکهرامنابعی1

بهنیازيدیگرباشندمیعادلپیامبريصحابهتمامیکهاستاینبرعامهمبنايآنجائیکهازاستذکربهالزم

هنگامی1يشمارهتعلیقدرولینماییممیبسندهآناننامذکرهمینبهنیزماونیستصحابهیکیکتوثیق

سپسوپرداختهآنانیکایکتعدیلبهعامهرجالیکتباساسبرابتداایمآوردهراعامهعلمايوتابعیننامکه

.ایمنمودهدرجراتطهیريآیهبهمربوطمصدر

. استنگردیدهطبعتاکنونمتاسفانهوآمدهالغدیربعدبهدوازدهممجلداتدرتطهیريآیهنزولشأناسناد] 38[

بهتوجهبا: کهاستایناستمسلمکهآنچهولیام،نگردیدهمذکورمجلداتزیارتبهموفقزماناینتاحقیر

درتطهیريآیهنزولشأنخصوصدربیشتريمداركرسیده،بطبعامینیعالمهمرحومفوتازپسکهکتبی



وتابعینشاملو(اندنمودهنقلراتطهیريآیهنزولشأنکهرارواتیازنفر300نامما. باشدمیدسترس

بهیچایمکردهذکرتعلیقایندرکهآنچهیقیاکههرچندایم،آورده1يشمارهتعلیقدر) باشندمیعامهعلماي

بهشیعیانچشمبزوديکهباشد. ساختنخواهدنیازبیاستآمدهالغدیردربارهایندرکهمطالبیازراماوجه

مطالبیشدهتطهیريآیهبهالغدیرمطبوعمجلداتدرکهاشاراتیتنها. گرددروشننیزالغدیرمجلداتيبقیه

استدرج348/ 9ج،236/ 7ج،170/ 6ج،416/ 5ج،24،196/ 3ج،50/ 1جمجلداتدرکهاست

.باشدمیاختصارنهایتدروبودهاشارهبصورتهمگیو

فیوفی: خمسهفیاالیههذهنزلت: فرمودسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرگویدمیخدريابوسعید] 39[

،769ح/ 2جشواهدالتنزیل،5/ 22جطبريتفسیر. (االیه) اهللایریدانما(فاطمهوحسینوحسنوعلی

دمشقتاریخمختصر،485/ 3جکثیرابنتفسیر،221صالمحرقهالصواعق،356ح/ 10/ 2جفرائدالسمطین

) اهللایریدانما(آیهاین: یعنی). «294صالمودهینابیع،198/ 5جدرالمنثور،67/ 9جالزوائدمجمع،13/ 7ج

.»فاطمهوحسینوحسنوعلیومن: استشدهنازلنفرپنجشاندر

:ازعبارتنداستشدهگزارشماه6بمدتپیامبرعملاینوقوعایشانازکهايصحابه] 40[

.174صالمودهینابیع: السالمعلیهامیرالمومنین- )1(

طیالسیمسند،259،285/ 3جاحمدمسند،402/ 22ج،56/ 3جطبرانیکبیرمعجم: مالکبنانس- )2(

.639،644،773-637ح/ 2جشواهدالتنزیل،338/ 1جاالثارمشکل،2059ح/ 274ص

.695،696ح/ 2جشواهدالتنزیل،200/ 56،22/ 3جطبرانیکبیرمعجم: هاللابوالحمراء- )3(

:ازعبارتنداستشدهگزارشماه9بمدتپیامبرعملاینوقوعایشانازکهايصحابه] 41[

.108،174صالمودهینابیع،642- 640ح/ 2جشواهدالتنزیل: مالکبنانس- )1(

.702ح/ 2جشواهدالتنزیل،232صالطالبکفایه،338/ 1جاالثارمشکل: هاللابوالحمراء- )2(

.23صخوارزمیمناقب،668ح/ 2جشواهدالتنزیل: خدريابوسعید- )3(



اهللارسولومیکائیلوجبرئیل: سبعهالبیتفیو،)اهللایریدانما: (بییفیاالیههذهنزلت: «گویدمیسلمهام] 42[

الیانک: فقالالبیت؟اهلمنالستاهللا،رسولیا: فقلتالبیت،بابعلیاناووالحسین،والحسنفاطمهوعلیو

).757/ 82/ 2جشواهدالتنزیل. (»البیتاهلمنانکقالماوالنبی،ازواجمنانکخیر،

رسولومیکائیلوجبرئیل: بودندنفرهفتفقطخانهدروگردیدنازلمنمنزلدر) اهللایریدانما(يآیه: یعنی«

آیاخدا،رسولاي: گفتمپیامبربه. بودم) ایستاده(خانهدرکنارنیزمن. حسینوحسنوفاطمهوعلیوخدا

حضرتوپیامبري،همسرانازتووشدخواهدبخیرتوعاقتفرمودندمنبهپیامبرباشم؟میبیتاهلازنیزمن

.»هستیبیتاهلازتوکهنفرمودمنبه

والحسنفاطمهوعلیواهللارسولفی) اهللایریدانما(االیههذهنزلت: «گویدمیدیگريروایتدرسلمهام

،756ح/ 2جشواهدالتنزیل،302صمغازلیابنمناقب،271،272/ 4جطبرانیاوسطمعجم. (»والحسین

).67ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ

.»استشدهنازلحسینوحسنوفاطمهوعلیوخدارسولشأندر) اهللایریدانما(آیهاین: یعنی«

ازتوانممیهممنآیایعنی؟»اناو«: کردمعرضپیامبربهمنآیهنزولازبعد: گویدمیروایتیدرسلمهام] 43[

خدابهونمودمپیامبرازراسوالاینمن: گویدمیسلمهامگردم؟تطهیريآیهمشمولوباشمکساءاصحاب

انا؟واهللا،رسولیا: فقلت. «شدخواهی»بخیرعاقبت«تو: گفتندبلکهندادندمثبتپاسخحضرتکهسوگند

).484/ 3جکثیرابنتفسیر. (»خیرالیانک: قالوانعممافواهللا: قالت

ضرورتنیزنکتهاینبهعنایتاندنداشتهاظهارپیامبرهمسرانازهیچیکراادعاییچنیناینکهبرعالوه] 44[

پروردگاربرعصیانومعاصیدرچنان- باشدمیعایشهآنانجملهازکه- خدارسولزنانازبعضیکهدارد

اگر. معصومانسانازاينمونهنهودانستمعصیتوگناهازتمثالیحقیقتدرراآنانبایدکهاندبودهغرق

- بودندسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرهمسرانازدوهرکه- حفصهوعایشهيسیرهيدربارهبخواهیم
نیازمندتردیدبینماییم،بحثاندنمودهوارداسالميپیکرهبهنفردواینکهصدماتیازوبگوییمسخناینجادر

صلیاکرمپیامبرروایاتازیکیبهراخوانندگانتوجهداردجافقط. بودخواهیمکاغذمنهفتادکردنسیاهبه



سويبهروایتیکهمینباراعایشهوکنیمجلباستآمدهمسلمصحیحدرکهسلموآلهوعلیهاهللا

.سازیمروانهعدالتيمحکمه

مومن؛فردمگرداردنمیدوستراتوعلی،اي: «فرمودندعلیبهپیامبرکهکندمیروایتخویشسندبهمسلم

کتاب-مسلمصحیح)». (منافقاالالیبغضکومومناالالیحبک. (منافقفردمگرداردنمیدشمنراتوو

).131/ 86/ 1ج- 33باباالیمان،

ودشمنیيدرجهنهایتبیانگردیگرشخضباانسانیکجنگیدناینکهبهعنایتباوفوقروایتبهتوجهبا

هايچهرهاز- جملجنگپرچمداربگوییمبهتریاو-عایشهکهبگیریمنتیجهتوانیممیبراحتیلذااوستعناد

.استاسالمتاریخدرنفاقشاخص

،108صالمودهینابیع،302صمغازلیابنمناقب،32صالطالبکفایه،172/ 3جحاکممستدرك] 45[

ابنالعمده،652،704،672-649ح/ 2جشواهدالتنزیل،61/ 2جالحسینمقتل،7/ 22جطبريتفسیر

.224صخوارزمیمناقب،)ثعلبیتفسیرازنقلبه(،38،51،52صبطریق

.ایمآورده2يشمارهتعلیقدررامناشدهاینکاملمتن. 224صخوارزمیمناقب] 46[

کذابوبودهخوارجازعامهعلمايبتصریحکهاستفردي) هجري105متوفاي(بربريعکرمهابوعبداهللا] 47[

3يشمارهتعلیقدرکتاباینپایانیقسمتدرما. استداشتهاشتهارپیامبرخاندانبادشمنیبهوي. است

.گفتخواهیمسخنبتفصیلعکرمهيدرباره

درکهروایاتیانبوهمقابلدرکهباشدمیمضحکبسیارکهاستایناستذکربهالزماینجادرکهآنچه

.گرددطرحعکرمهمانندالحالیمعلومفردقولاست،شدهنقلتنپنجشأندرآیهنزولخصوص

چهتاويکهدریابندعکرمهگفتاراینازبلکهنکنندنگاهتفسیرينظریکبعنوانراعکرمهسخنانخوانندگان

دردودریغجاي. پرواستبیوجسورعلیهماهللاصلواتاکرمپیامبربیتاهلبامعاندتوافتراودروغدرحد

. کنندمیمطرحتفسیرينظریکددرراعکرمهاراجیف) دیگرمواردیاو(موردایندرعامهعلمايکهاست

بعضیواستشدهنازلتنپنجيدربارهتطهیريآیهکهمعتقدندبعضی: گویدمیخودتفسیردرطبريجریرابن



ومحکمروایت16بهاولگروهيعقیدهطرحبرايسپسطبري. استپیامبرزنانيدربارهکهمعتقدندهم

رواي16یعنیبشد،میسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبريصحابهازهمگیروایتهاآنکهکندمیاستنادصحیح

اینکهبدوندومگروهنظرطرحبرايبعداست،شدهنازلتنپنجشأندرتطهیريآیهکهکندمینقلصحابهاز

جطبريتفسیر. (استپیامبرزنانيدربارهآیهاینکهبودهمعتقدعکرمهگویدمینمایدنقلصحابهازرایی

یکتفسیريوجوهازمرادونهاد،نامقرآنیآیاترواییتفسیربتواناستداللنوعاینبرواقعااگر. 8- 5/ 22

وبربافدخودازمطالبیتواندمیايدورههردرفرديهرکهکنیمقبولبایدباشد،قولهانقلهمینامثالآیه،

آیهاینمشمولنیزالعباسبنی: گفتندنیزالعباسبنیخالفتزماندرچنانکهبدهدحراجبازاربهتفسیربعنوان

).223،224صالمحرقهالصواعقبهبفرماییدمراجعه. (باشندمی

سخناگر. استتفاسیردرعکرمهامثالنظرطرحپیامدالعباس،بنیخصوصدرتطهیريآیهنزولشانطرح

کهدادندنمیبخودرااینجراتافراددیگرشدنمینقل- آیهتفسیريوجوهعنوانتحت- عکرمهچونافرادي

بعنوانراخزعبالتوتافهاتاینباشدقراراگر. نمایندتطهیريآیهمشمولنیزرامتوکلوالرشیدهارونامثال

!ماند؟خواهدباقیدینازچیزيچهدیگرواقعابپنداریمدینیحقایقراآنهاونماییمتلقیقرآنتفسیر

يآیههمچنینوتطهیريآیهازقبلآیاتچونکهاستمدعیعکرمهکهاستاینسیاقداستانازمنظور] 48[

اینپاسخ. استپیامبرهمسرانيدربارههمتطهیريآیهسیاقبهمانپساستپیامبرزوجاتبهمربوطآنبعد

دارايهمگیاستپیامبرزوجاتيدربارهکهتطهیرآیهازبعديآیهیاوتطهیريآیهازقبلآیاتکهاست

امکانکالمظاهرنظرازلذاواستمذکرتطهیريآیهدرموجودضمیردوآنکهحالوباشدمیمونثضمائر

راآننیزعامهعلمايکهاستموضوعیاینوباشدسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرزنانيدربارهآیهندارد

.اندپذیرفته

حسینوحسنوفاطمهوعلیشأندرتطهیريآیهکهمعتقدندمفسریناکثر: «گویدمیهیتمیحجرابن] 49[

).220صالمحرقهالصواعق. (»استمذکر) یطهرکم(درهمچنینو) عنکم(درضمیراینکهبدلیلاستشدهنازل

يآیهدرخداوندکهپندارندمیجاهلمردمازبعضی: فرمودکهکندمینقلحسینبنعلیبنزیدازابوالجارود

بودپیامبرهمسرانمراداگرکهسوگندبخداگویند،میدروغاینان. استنمودهقصدراپیامبرهمسرانتطهیر،



دیگرعبارتنظیرشدمیبیانتانیثبصورتعبارتو»تطهیرایطهرکنوالرجسعنکنلیذهب:«فرمودمیخدا

/ 2جقمیتفسیر). (النساءمنکاحدلستن(و) التبرجنو(،)بیوتکنفییتلیمااذکرنو: (استفرموددهکه

).207/ 35جبحاراالنوار،168

وماثرهممنغررعلیالشتمالهاالنبويالبیتاهلفضائلمنبعاالیههذهثم: «گویدمیهیتمیحجرابن] 50[

اواالثمهوالذيالرجساذهابعلیامرهمفیتعالیارادتهلحصرالمفیده) انما(بابتدئتحیثبشانهماالعتناء

الطرقبعضفیسیاتیو. المذمومهاالحوالواالخالقسائرمنتطهیرهموعنهم،بهاالیمانیجبفیماالشک

).223صالمحرقهالصواعق. (»التطهیرذلکفائدههووالنار،علیتحریمهم

بهتوجهشاملوایشانمناقبتریندرخشانحاوياینکهبراياستنبويبیتاهلفضائلمنبعآیهاینیعنی«

امردرراتعالیخداييارادهحصريافاده) انما(وگردد،میآغاز) انما(لفظباکهچرااستآنان) رفیع(شأن

واجبآنهابهایمانکهاستآنچیزهاییبهشکیاوگناههماننیزرجسونماید،میرجسازآناننمودنمنزه

مذموماحوالواخالقخصوصیاتجمیعازبیتاهلتطهیردرخداونديارادهبیانگرهمچنینآیهاین. است

همانااستحرامآنانبرجهنموآتش- کهآمدهشدخواهدنقلکهروایاتطرقازبعضیدر- اینکهواست؛

.»باشدمیتطهیراینيفائده

.است»ولی«الزامامعصومهموباشدمعصومباید»ولی«همیعنی] 51[

صدیقهمعنی: «گویدمیباشندمیصدیقهعلیهاالسالمزهراحضرتاینکهيدربارهمجلسیيعالمهمرحوم] 52[

کهآنچهبهعلیهااهللاسالمفاطمهکهاستآنمرادو. استتصدیقوصدقدريمبالغه) باشدمیفعیلهوزنبرکه(

حضرت. اندبودهکثیرالتصدیقآوردندمیپروردگارجانبازسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرپدرشان

نمودندمیتصدیقراخوداقوالخویش،کردارباواندبودهصادقنیزاقوالشاندرهمچنینعلیهااهللاسالمصدیقه

).315/ 5جالعقولمرآه...». (استعصمتمعنیبهدقیقااینو

.61آیهعمران،آليسوره] 53[



کهنمودهنقلتفصیال- متعدديبطرقخویشسندبا- مدینهبهرانجرانیانآمدنماجراياصفهانیابوالفرج] 54[

:استچنینآنيخالصه

وعبدالمسیح،وقیس،وسید،وابوحبش،وعاقب،وآنان،اسقفمیانشاندرکهنجراننصارايازگروهی

دریهودیانکهجایی(یهودالمدارسبیتبهابتداوآمدندمدینهبهبودندحارثنامبهعبدالمسیحخردسالفرزند

عالمانکند؛غلبهشمابرتوانستهنفریکچطور: گفتندآنانبهخطابورفتند) خواندندمیراخویشکتبآن

ابتدارفتند،پیامبرنزدهمگیروزآنفرداي. برویماونزدمحمدامتحانبرايفرداتاکنیدحاضرراخویش

اسقف. عمران: فرمودحضرتکیست؟موسیپدرابوالقاسم،اي: گفتونمودسخنبهآغازنجرانیاناسقف

بنعبداهللامنپدر: فرمودحضرتکیست؟توپدر: گفتاسقف. یعقوب: فرمودحضرتکیست؟یوسفپدر: گفت

درفرمود،تاملیسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرکیست؟عیسیپدربگوحال: گفتاسقف. استعبدالمطلب

/ عمرانآل(ترابمنخلقهآدمکمثلعنداهللاعیسیمثلان(آوردوحیوشدنازلجبرئیلکهبودزماناین

59.(

عیسیکهکردهوحیتوبهخداکنیمیفکرتو: گفتاسقف. نمودندتالوتنجرانیاناسقفبرايراآیهپیامبر

نگردیدهوحیچیزيچنینیهودقومبرنهومابرنهوتوبرنهآنکهحالواستشدهخلقخاكاز) آدممانند(

....است

منفیهحاجکفمن(نمودنازلراآیهاینخداوند) برنداشتنددستخویشلجاجتازنجرانیانکهجهتآناز(

فنجعلنبتهلثمانفسکموانفسناونسائکمونسائناوابنائکموابنائناندعتعالوافقلالعلممنجاءكمابعد

)).61/ عمرانآل(الکاذبینعلیاهللالعنت

گرددمشخصآنکهبرايگفتندآنانبهونمودندتالوتآنانبرايراآیهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر

خواهمشمابنفرینهستندمنوجودونفسمانندبهکهافراديوزنانوفرزندانبهمراهمن(کیستباحق

دچارکهطرفینازکدامهرنماید،عذابدچارراماکهبخواهیدخداوندازوکنیدچنیننیزشماوپرداخت

: فرمودندپیامبر. استمنصفانهاي: گفتنجرانیاناسقف). گرددمیثابتمقابلطرفحقانیتشدالهیعذاب

.نمودخواهیممباهلهیکدیگربافردا



به) کنندنفرینیکدیگرحقدرمحمدونصارابگذارید: (گفتندخودمیاندروشدندمنصرفمباهلهازیهودیان

.رامسلمانانیابردخواهدبینازرانصاراخداکهاستمربوطچهما

مباهلهاوبااگرخداستپیامبرمحمددانیممیکهما: گفتندیکدیگربهرسیدندخودمنازلبهوقتینیزمسیحیان

آنفرداي. باشدنداشتهماباکاريهماوتاباشیمنداشتهاوبکارکاريدیگراستبهترشدخواهیمهالكکنیم

راحسینوحسنوفاطمهوعلیفقطپیامبر. گردیدعازممباهلهبراياکرمپیامبر- صبحاذانازپس- روز

منصرفاوبايمباهلهازکهگفتندپیامبربهدیدندخاندانشبارااوکهآنگاهنجرانیان. بردخودبامباهلهبراي

).10-6/ 12االغانی. (ننمایدنفرینآنانحقدرکهخواستندحضرتازواندشده

گفتسیدبهعاقب. بودندنجرانیاناسقفدوهر»سید«و»عاقب: «کهکندمینقلروایتیدرحسکانیحاکم

مابايمباهلهبهاشخانوادهبااگرولینیستپیامبریقیناکندمباهلهمابابخواهداصحابشبامحمداگر

راحسنوخود،راستسمتدرراعلیشدآمادهمباهلهبرايپیامبرزمانیکه. استپیامبرتحقیقاکندمبادرت

.دادقرارخودسرعقبدررافاطمهوعلی،راستسمتدرراحسینوخویش،چپسمتدر

ویابیممینجاتمانهبدهیانجامرااینکاراگرچوننکنمباهلهمحمدبا: گفتسیدبهدیدچنینوقتیعاقب

).174ح/ 1جشواهدالتنزیل.... (مااعقابنه

.365ح/ 23،24/ 2حفرائدالسمطینبهبفرماییدمراجعههمچنین

فضائلمنبابالصحابه،فضائلکتاب- مسلمصحیح: ازاستعبارتآیهایننزولشأنمصادرازبعضی] 55[

/ 1جحنبلبناحمدمسند،176/ 15ج) نوويبشرح(مسلمصحیح،1871/ 4ج/ 32حطالب،ابیبنعلی

- طالبابیبنعلیمناقبفیبابالمناقب،کتاب- ترمذيسنن،)97،98/ 3جشاکرمحمداحمدچاپ(185
،9/ 12جاالغانی،63/ 7ج) بیهقی(الکبريالسنن،301- 299/ 3جطبريتفسیر،3724ح/ 638/ 5ج

،150/ 3جحاکممستدرك،63ص- 17نوع- )نیسابوريحاکمتالیف(الحدیثعلوممعرفه،10

صمغازلیابنمناقب،120ص) صباغابن(المهمهالفصول،176-168ح/ 129- 120/ 1جشواهدالتنزیل

ج،307ح/ 377،378/ 1جفرائدالسمطین،509/ 2جاالصابه،29،55،56- 28صالطالبکفایه،263

،371/ 1جکثیرابنتفسیر،387/ 3جالنبالءاعالمسیر،291/ 3جاالشرافتحفه،365ح/23،24/ 2



خوارزمیمناقب،14صالخواصتذکره،25صذخائرالعقبی،178،224،229،238صالمحرقهالصواعق

/ 4جاللدنیهالمواهب،38/ 4جدرالمنثور،26/ 4جاسدالغابه،291/ 16جالبالغهنهجشرح،60،97ص

.267صدرالسحابه،5صاالتحاف،9،44،51،232،281،295صالمودهینابیع،43

مباهلهروزدرپیامبرکهشدهنقلاوغیروعباسابنازمتواترياخبارتفاسیردر: «گویدمینیسابوريحاکم

فرزنداناینان: فرمودسپسوداشتقرارآنانسرپشتدرنیزفاطمهوگرفتراحسینوحسنوعلیدست

یکدیگرحقدرتابیاوریدراخودزنانوفرزندانوهمتایاننیزشماباشند،میمازنانو) انفسنا(همتایانو

).63ص- 17نوع- الحدیثعلوممعرفه. (»دهیمقراردروغگویانبرراخدالعنتوکنیمنفرین

عینیعنی) انفسنا(تعبیرباالسالمعلیهامیرالمومنینمقدسوجودازآیهایندرکهاستضرورينکتهاینتذکر

اختصاصکهاستمنزلتیومقامخوداینواست؛شدهیادسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرنفسووجود

.استبودهترجمهدرتسامحبابازنمودیمترجمههمتابهراکلمهاینماچنانچهاگروداردامیرالمومنینبه

منتخب،4237ح/ 358/ 2جکنزالعمال،60/ 1جالدرالمنثور،4288ح/ 163/ 3جاالخبارفردوس] 56[

.419/ 1جکنزالعمال

کردهنقلرامذکورحدیثالعلویهالخصائصکتابدر) هجري480متولد(نطنزيعلیبنمحمدابوالفتح] 57[

ذکر301/ 7جالغدیرو320صالمطالبارجحکتابدر-العلویهالخصائصبهارجاعبا-روایتاین. است

.استگردیده

).175/ 11جبحاراالنوار. (ببینیدتوانیدمیراروایتایننیزبحارکتابدر

578سالدرنجارابنالدینمحببهمعروفاهللاهبه) بنحسن(بنمحمودبنمحمدابوعبداهللاکبیرحافظ] 58[

.استگردیدهفوتهمانجادرهجري643سالدروشدهزادهبغداددرهجري

توثیقراويحنبلیالعمادابنوذهبیواندپرداختهويعلمیمقامازتجلیلبهعامهرجالعلمايتمامی

تاریخ«ذیلکتاباین. بردنامآنهامیانازتوانمیرا»بغداداریخ«کهاستبسیاريتالیفدارايوي. اندنموده

مذهبشافعیوي. استنرسیدهبچاپتاکنونکهباشدمیجلد16درواستبغداديخطیبتالیف»بغداد



بهجملهازبسیاريمسافرتهايعلمکسببرايونمودهآغازسالگی10سنازراحدیثاستماعوباشدمی

.استداشتهحجازومصروشاموخراسانواصفهان

،131/ 23جالنبالءاعالمسیر،9/ 5جبالوفیاتالوافی،1428/ 4جالحفاظتذکره: بهبفرماییدمراجعه

.352صاالسالمدول،226/ 5جالذهبشذرات،98/ 8ج) سبکی(الشافعیهطبقات

مراجعههمچنین). 60،61/ 1جالدرالمنثور. (استنمودهنقلنجارابنحافظازراحدیثاینسیوطی] 59[

.97،238،239صالمودهینابیع،63صمغازلیابنمناقب: بهبفرمایید

.سیوطیبهمعروفهجري911سالمتوفايشافعیمصريالدینکمالبنعبدالرحمنالدینجالل] 60[

. استبوده) مصردرنیلرودغربیيکنارهدرشهري(اسیوطاهالیازکهاندخواندهسیوطیجهتآنازرااو

راويتالیفاتشماربعضی. استنمودهتدوینبسیاريتالیفاتکهباشدمیعامهمعروفحفاظومفسرانازوي

غریبورجالفنونوحدیثعلمبهخویشزماندرسیوطی: «گویدمیشعرانی. اندرسانیدهعنوان600به

عبدالحی. »استبودهاعلمخودمعاصرانتمامیازاحکام،استنباطهمچنینوروایاتسندومتنوحدیث

نوادرازاينادره- تالیفکثرتواطالعوحفظدر-اخیرقروندرمرداین: «گویدمیسیوطیيدربارهکتانی

-ويکتبنامذکرازپسوسیوطیازتجلیلازپس-شذراتکتابدرحنبلیالعمادابن. »استاسالم

!»استکردهمینیزاالرضطیونمودهدركبیداريدرراپیامبربارچندوهفتادسیوطی: «گویدمی

،36-17ص) شعرانی(الصغريالطبقات: بهبفرماییدمراجعهعامهنزدويعلمیيرتبهومقامازاطالعبراي

معجم،301/ 3ج) زرکلی(االعالم،1022-1010/ 2جالفهارسفهرس،55- 51/ 1جالذهبشذرات

.133/ 1جالغدیر،82/ 2جالمولفین

نزل«کتابو»العباآلمناقبفیالنجامفتاح«کتابمولف) بدخشانی(بدخشیخانمعتمدبنمحمدمیرزا] 61[

وحدیثعلمازمولفاطالعوسعتبیانگرکتابدواین. باشدمی»االطهارالبیاهلمناقبمنصحبمااالبرار

).143/ 1جالغدیر. (استاحادیثاسنادشناختدرويمهارت



اهلمناقبمنصحبمااالبرارنزل«کتابيمقدمهبهبفرماییدمراجعهبدخشیاحوالشرحازبیشتراطالعبراي

.»االطهارالبیت

ازبسیاريدرتوانمیراويزندگانیشرح. هجري385متوفايدارقطنیعمربناحمدبنعلیحافظ] 62[

عصروزمانهينادرهوي: «گویدمی34/ 12جبغدادتاریخدربغداديخطیب. یافتتاریخوتراجمکتب

مواردشناختوگذشتگانآثاربهعلم. استبودهخودزمانعلمیپیشوایانازونظیر،بیفرديوخویش،

علوم،اینتمامیدروي. شودمیمنتهیاوبهرواتاحوالازآگاهیورجالاسامیشناساییوحدیثضعف

نهجبرمذهبشومقبول،ومتیاعتقادشقبول،مورداوشهادت. استعادلوفقیهوامینوصادقفردي

).106/ 1جالغدیر. (»استداشتهتسلطنیزحدیثغیرعلومدروبوده،سالمت

،297/ 3جاالعیانوفیات،449/ 16جالنبالءاعالمسیر: ازعبارتندويزندگانیشرحدیگرمصادرازبعضی

جالحفاظتذکره،463/ 3ج) سبکی(الشافعیهطبقات،372/ 4جالزاهرهالنجوم،362/ 11جالنهایهوالبدایه

.167/ 2جالعبر،116/ 3جالذهبشذرات،193صاالرشاد،991/ 3

ابنوجالبیابنبهمعروفشافعیمغازلیجالبیواسطیطیببنمحمدبنمحمدبنعلیابوالحسن] 63[

علمدرويتضلعوتسلطنشانگربخوبیاوستينوشتهکه»المناقب«کتاب. هجري483متوفايمغازلی

).112/ 1جالغدیر. (استآنفنونوحدیث

.113ص- هجري490الی480وفیاتوحوادث-ذهبیاالسالمتاریخ: بهبفرماییدمراجعههمچنین

شیعهرجالعلمايسويازمختلفیاقوالوييدرباره. جعفیعمربنمفضل) ابومحمدیا(ابوعبداهللا] 64[

امامخواصواصحابازوي. باشدمیاورفیعمقامووثاقتازحاکیمتینوغالبقولکهاستگردیدهمطرح

علیهماالسالمکاظماماموصادقاماماصحابازراويطوسیشیخ. استبودهالسالمعلیهصادقجعفر

ذکرممدوحوکالييجملهازراويطوسیشیخواندنمودهتوثیقرااومفیدشیخوقولویهابن. استبرشمرده

حضرتنزدیکانوخواصازوالسالمعلیهصادقاماماصحابشیوخازوي: «گویدمیمفیدشیخ. استنموده

کهاستکافیهمینمفضلجاللتدر: «فرمایندمیخوئیاهللاآیهمرحوم. باشدمیصالحفقهايثقاتازوبوده

هماناینواست،نمودهمشخص) مفضلتوحید(معروفشکتابکتابتبرايراويتنهاالسالمعلیهصادقامام



ازمفضلکهدارداینبرداللتآشکاراموضوعاینوکرده،یاد»فکرکتاب«نامباآنازنجاشیکهاستکتابی

ادامهدرخوئیاهللاآیهمرحوم. »استبودهحضرتعنایتموردوالسالمعلیهصادقاماماصحابخواص

قابلاستبوده»الروایهمضطربوالمذهبفاسد«ويکهاستگفتهمفضليدربارهنجاشیاینکه: «فرمایندمی

شیخکالمروایات،و... داردمعارضتمفیدشیخکالمبا»استالمذهبفاسد«گویدمیاینکهچون... نیستاعتنا

کالمایناگربگوییمبایدباشدمی»الروایهمضطربوي«استگفتهنجاشیاینکهاماونماید؛میتقویترامفید

مصنفات) ازبعضی(کهاستاینازحاکیبلکه... نیستمفضلوثاقتعدمازکاشفباشدهمدرستحتی

. استضعیفگرددمیمنتهیاوکتببهکهطریقیکهمعناستاینبهو... باشداوآنازکهنیستمعلوممفضل

.»باشدمیثقهوجلیلفرديعمربنمفضل: اینکهنتیجه

/ 10جالشیعهاعیان،210ص) طوسیشیخ(الغیبهکتاب،314،360صالطوسیرجال: بهبفرماییدمراجعه

صالثقاتمعجم،371/ 2جالبحارسفینه،258/ 2جالرواهجامع،292/ 18جالحدیثرجالمعجم،132

.281/ 4جآشوبشهرابنمناقب،361

علمايکتبمیاناز. استنمودهنقل97صالمودهینابیعکتابدرقندوزيعامهعلمايازراروایتاین] 65[

.176/ 11جبحاراالنوار،126صاالخبارمعانی: نمودمراجعهکتباینبهتوانمینیزشیعه

نفدتماابحرسبعهبعدهمنیمدهالبحرواقالمشجرهمناالرضفیانمالوو: (فرمایدمیقرآندرخداوند] 66[

دیگردریايهفتبهمراهدریاآبوشودقلماستزمیندرکهدرختیهراگر: یعنی)). «27لقمان(اهللاکلمات

.»ماندمیناتمامآننگارشورسدنمیبپایانالهیکلماتبازگردند) مداد(مرکبراآن

امامچیست؟»کلمات«ازمنظورپرسیدونمودسوالآیهاینيدربارهالسالمعلیههاديامامازاکثمبنیحیی

مافضائل) چون(کلمات،ماییم: یعنی. «»التستقصیوفضائلناالتدركالتیالکلماتنحن: «فرمودندجواب

،404/ 4جآشوبشهرابنمناقب. (»باشدنمیراهیآنکنهفهمبهونیستدركقابل) کاملبطور(

).166/ 50ج،174/ 24ج،151/ 4جبحار،454صطبرسیاحتجاج،479صالعقولتحف



حسنویهابنبهمشهورحنفیموصلیاحمدبنمحمدالدینجمالابنتالیفکه»المناقببحردر«کتابدر

سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرازمفصلروایتیکازقسمتیدرمولفباشد،می) هجري680متوفاي(

:کندمینقلچنین

ساقعلیمکتوباالسالمعلیهمالحسینووالحسنفاطمهاسموعلیاخیاسمواسمیرايلماآدمانو... «

الومبنیهسماءخلقتلمااالسماءهذهلوالآدمیا: قالمنی؟اکرمهووخلقاخلقتالهی: قالبالنور،العرش

غفرتاالعلیکفبحقهمسیديوالهی: فقال. آدمیاخلقتکالومرسالنبیاالومقرباملکاالومدحیهارضا

.خطیئتیلی

).11/ 5جالحقاحقاق)...». (علیهفتابکلماتربهمنآدمفتلقی: (تعالیاهللاقالالتیالکلماتفنحن

فاطمهناموعلیبرادرمنامومننامنمودمشاهدهآدمکهآنگاه: «فرمایندمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبر

کهايآفریدهمنازقبلراکسیتوآیاخداوندا،: گفتاست،شدهنگاشتهنورباعرشساقبرحسینوحسنو

زمینهیچورااستواريآسمانهیچمننبودنداسماءایناگرآدماي: فرمودخداوندباشد؟منازترگرامی

آدم. آفریدمنمیآدماينیزتراوکردمنمیخلقرامرسلیپیامبرهیچورامقربیيفرشتههیچوراايگسترده

کهکلماتیآنماییم): فرمودادامهدرپیامبر. (درگذرمنگناهازدارندتوبراینانکهحقیبهپسخداوندا،: گفت

)».علیهفتابکلماتربهمنآدمفتلقی: (گویدمیآنيدربارهخداوند

درتغییروتبدیلرسید،اتمامبهپروردگارتيکلمهعدالتوراستیروياز. «115يآیهاالنعام،يسوره] 67[

.»نداردراهیخداوندکلمات

روایاتشودمینوشته) امامچشمدوبینیاوبازو،بریا(شانهبرکلماتاینزمانیچهاینکهخصوصدر] 68[

روایاتاینمضمونبهگذرابصورتابتداما. نمودتقسیمدستهنهبهراآنهاتوانمیکهگردیدهنقلمختلفی

:نماییممینقل-روایاتایناختالفيدرباره-رامجلسیعالمهمرحومنظرسپسوکنیممیاشاره



ينطفهانعقادازپسماهچار: کهاستآمدهشدهنقلالسالمعلیهصادقامامازکهروایاتازبعضیدر- )1(

جبحاراالنوار،441- 434،439- 432صبصائرالدرجات. (بنددمینقشامام) عضد(بازوبرکلماتاینامام

).359/ 57ج،3/ 48ج،39،41-43/ 25

براماموالدتازپسکلماتاینکهشدهنقلعلیهماالسالمصادقاماموباقرامامازروایاتبعضیدر- )2(

،314،315/ 2جبرقیمحاسن،374/ 1جعیاشیتفسیر. (بنددمینقشامام) ایمنعضد(راستبازوي

،134-132/ 42،26-38/ 25ج،178/ 24جبحاراالنوار،440-436،439-431صبصائرالدرجات

136.(

راستبازويبرمادربطندرکلماتاینفرمودحضرتکهاستنقلالسالمعلیهششمامامازروایتی- )3(

).36/ 25جبحاراالنوار،221/ 1جقمیتفسیر. (شودمینوشتهامام) ایمنعضد(

چشمدوبینامامتولدازپسکلماتاینکهشددهنقلعلیهماالسالمصادقاماموباقرامامازروایاتی- )4(

).133/ 26ج،37،40،44/ 25جبحاراالنوار،432،435،436صبصائرالدرجات. (شودمینوشتهامام

امام) عضد(بازوبراماموالدتازپسکلماتاینکهشدهنقلالسالمعلیهصادقامامازروایاتبعضیدر- )5(

).40/ 25جبحاراالنوار،432صبصائرالدرجات. (بنددمینقش

يشانهدوبینامام،تولدازپسکلماتاین: فرمودحضرتکهاستنقلالسالمعلیهششمامامازروایاتی- )6(

).134/ 26ج،43،44/ 25جبحاراالنوار،138صبصائرالدرجات. (شودمینوشته) کتفیهبین(امام

براماموالدتازپسکلماتاینکهاستآمدهشدهنقلالسالمعلیهصادقامامازکهروایاتازبعضیدر- )7(

).133/ 26جبحاراالنوار،437،438صبصائرالدرجات. (بنددمینقش) منکبهعلی(حضرتيشانه

راستيشانهبرامامتولدازپسکلماتاینکهشدهنقلعلیهماالسالمصادقاماموباقرامامازروایاتی- )8(

).135/ 26جبحاراالنوار،442صبصائرالدرجات. (شودمینوشته) االیمنمنکبهعلی(امام

بازويدوهربروالدتازپسکلماتاین: فرمودحضرتکهاستنقلالسالمعلیهششمامامازروایتی- )9(

).41/ 25جبحاراالنوار،436صبصادرالدرجات. (شودمینوشته) منکبیهعلی(امام



در) کلماتاین(کتابتکهدارداحتمالندارد،زیرامنافاتیکدیگربااخباراین: فرمایندمیمجلسیيعالمه

چهوباشدحقیقیچه) کتابت(اینحالباشدگرفتهصورتشدذکرکهاوقاتیتمامیدرومذکورمواضعتمامی

کهاوستوداردراخالفتوامامتقابلیت) کهاستامامشخصاین(کهاستاینازکنایهحالبهرمجازي،

.... گیردمیسرچشمهحکمتیوعلمهرکهاوستسکناتوحرکاتازواستربانیعلوميافاضهمحل

).40/ 25جبحاراالنوار(

و(رتقوفتقوهستندتوومخلوقاتبندگانآنانآنکهجزنیستآنانوتومیانتفاوتیخداوندا،: «یعنی] 69[

شاهدانوکارانکمکآنان. باشدمیتوسويبهبازگشتشانوتوازایشانآغاز. توستبدستآنانامور) انجام

.»هستندتوبازرسانونگاهبانانومدافعانومیزانهاو

بهراآناالعمالاقبالصاحبکهاستالسالمعلیهعصرولیحضرتيرجبیهدعايازقسمتیفوقعبارات

/ 95جبحاراالنوار،646صاالعمالاقبال. (نمایدمینقلسعیدبنعثمانبنمحمدابوجعفرازخویشسند

393.(

آوردهرجبماهيادعیهقسمتدرالجنانمفاتیحکتابدررافوقدعاينیزقمیعباسشیخمرحومهمچنین

.است

.23يآیهالشوري،يسوره] 70[

بعدمگرنفرمودواجبرابیتاهلمودتخداوند: «فرمایندمیآیهاینيدربارهالسالمعلیهرضاحضرت] 71[

.... »گردندبازنمیگمراهیوضاللتبههیچگاهوتابندنمیبررويخدادینازهیچگاهایشاندانستآنکهاز

رااوخاندانوخدارسولوباشدداشتهرابیتاهلمودتکهکسی: «فرمودندسپسالسالمعلیهرضاحضرت

ونمایدتركرابیتاهلمودتکهکسیوباشد؛نداشتهدوسترااونیستقادردیگرخداپیامبربدارد،دوست

ازايفریضهتركشخصآنزیرابدارد،دشمنرافردآنکهاستواجبخدارسولبرورزد،دشمنیآنانبا

پیامبربررا) القربیفیالمودهاالاجراعلیهاسئلکمالقل(يآیهخداوندکهآنگاه.... استنمودهراالهیواجبات

اي: فرمودپروردگارثنايوحمدازپسوبرخاستخویشاصحابمیاندرخدارسولفرمود،نازلخود

پاسخهیچکسنمایید؟میاداراوظیفهآنشماآیااست،نمودهواجبراايوظیفهمنيدربارهخداوندمردم



منبهنوشیدنیوخوردنیونقرهوطالشماکهنیستاینوظیفهآنمردم،اي: فرمودپیامبر. ندادراپیامبر

يآیه(راآیهاینپیامبرچیست؟تومقابلدرمايوظیفهکهبگواستچنینکهحالپرسیدندمردم. بدهید

رضاامام. »پذیریممیراآناستهمینتنهاتومقابلدرمايوظیفهاگر: گفتندمردم. فرمودتالوت) رامودت

پیامبرانیتمامیبرخداوند. ننمودندوفاخودعهداینبهآناناکثروگفتندچنینمردم: «فرمایدمیالسالمعلیه

انبیااجرکهاستمتعالخداياینزیرانمایند،درخواستاجريقومشانازمباداکهکردوحینمودمبعوثکه

بهونمودواجبمسلمانانبرراسلموآلهوعلیهاهللاصلیمحمداقربايمودتخداوندولیداد،خواهدرا

باخویشمیثاقبهگروهیپس... دهدقرارخویشاقربايدوستیراخویشرسالتاجرکهکردامرپیامبر

اقربايبابودندنفاقواختالفاهلآنانکهدیگرطرفازوشدندمتمسکآنان) دوستی(بهوکردندوفاخداوند

سربودنمودهمشخصراآنخداوندکهحدوديازوگردانیدندرويآنانازونمودنددشمنیومعاندتپیامبر

مثبتپاسخپیامبردعوتبهکههستندکسانیتمامیوعربتمامیپیامبراقربايازمنظور: گفتندوبرتافتند

واجبپیامبراقربايدوستیومودتصورتدوهردر) باشددرستنیزآنانيگفتهایناگرحتی. (اندداده

برنیزمودتباشدنزدیکتراوبهقرابتهرقدرودارنداولویتامرایندرنزدیکترندپیامبربهآنانکهواست

کههستندکسانی»بیتاهل«کهاستمسلموثابتمطلبایناخباردرگرچه.... باشدبیشتربایداساسهمان

آنانبهکسیکههرچنداستنمودهواجبراایشاندوستیخداوندکههستندهمانانواستالزمآنانمودت

بررابهشخداوندباشدنیزمخلصومومنوباشدداراراآنکسیاگرکهاستمودتیدوستی،این. ننمودوفا

مالهمالجناتروضاتفیالصالحاتعملواوآمنواالذینو: (استفرمودهخداوندزیراگرداندمیواجباو

قلالصالحاتعملواوآمنواالذینعبادهاهللایبشرالذيذلک- الکبیرالفضلهوذلکربهمعندیشاوون

))».22،23يآیهالشوري،يسوره(القربیفیالمودهاالاجراعلیهالاسئلکم

نصارومهاجرین) کهیکبار: (اندفرمودهالسالمعلیهحسینامامحضرت: «فرمودندالسالمعلیهرضاامامآنگاه

شمانزدکهکسانیيهزینهوخودزندگیيهزینهبرايشما: گفتندخدارسولبهبودندآمدهگردپیامبرنزد

هرچقدرماجورید؛کهکنیدحکمآنهادرنیکیبهماستخونهايومااموالاین. داریدمخارجیآیندمی

االمینروحخداوند: فرمودپیامبر. داریدنگاهخویشبرايراآنتکلفبیخواستیدهرچقدروببخشیدخواستید

اقربايمنازپساینکهیعنی) القربیفیالمودهاالاجراعلیهالاسئلکمقل(محمداي: گویدمیويوفرستادهرا



راآنچهخدارسول: گفتندمنافقانشانشدند،خارجپیامبرنزدازانصارومهاجرین) کهآنگاه. (بداریددوستمرا

ترغیب- )مرگش(ازبعددر- خاندانشبادوستیبهراماکهکردردنیتاینبهفقطکردیمعرضهاوبهماکه

) گناهی(چنانمنافقانيگفتهاین). نیستخدافرماناینو(استزدهافترا) خدابه(نشستایندراونماید،

بمااعلمهوشیئااهللامنلیفالتملکونافتریتهانقلافتراهیقولونام: (نمودنازلراآیهاینخداوندکهبودعظیم

)).8يآیهاالحقاف،يسوره(الرحیمالغفورهووبینکموبینیشهیدابهکفیفیهتفیضون

آري؛سوگندبخدا: گفتنداست؟دادهرويچیزي) شمامیان(آیا: کردندسوالایشانازوطلبیدندراآنانپیامبر

شدهنازلاوبرکهراايآیهپیامبرآنگاه. داشتیمناپسندراسخنانآنماکهاندگفتهتنديسخنانماازايعده

الذيهوو: (کهفرمودنازلراآیهاینخداوندگرفت،شدتایشانيگریهوگریستندآنان. خواندآنانبربود

صصدوقامالی))». (25يآیهالشوري،يسوره(تفعلونمایعلموالسیئاتعنیعفووعبادهعنالتوبهیقبل

).228- 225/ 25جبحاراالنوار،433-431صالعقولتحف،185-183/ 1جاالخبارعیون،426- 424

.هجري241متوفايبغداديمروزيشیبانیهاللبنحنبلبنمحمدبناحمدابوعبداهللا] 72[

سیر: یافتتوانمیذیلکتبجملهازمصادرازبسیاريدرراويزندگانیشرحواستحنبلیانامامنامبرده

تاریخ،63/ 1جاالعیانوفیات،161/ 9جاالولیاءحلیه،4/ 1جالحنابلهطبقات،177/ 11جالنبالءاعالم

رجالموسوعه،31صاالکملالنعت،72/ 1جالتهذیبتهذیب،18/ 8جحبانابنثقات،412/ 4جبغداد

.38/ 1جالتسعهالکتب

عامهبزرگفقهايوحفاظازهجري318متوفاينیسابوريمنذربنابراهیمبنمحمدابوبکرحافظ] 73[

مهمیکتابهايوي. »نداردنظیرکهاستنوشتهکتابهاییمنذرابن: «گویدمیالحفاظتذکرهدرذهبی. باشدمی

.استگذاردهجايبهخوداز»تفسیرالقرآن«و»القرآناختالف«و»المبسوط«چون

/ 2جاللغاتواالسماءتهذیب،490/ 14جالنبالءاعالمسیر،782/ 3جالحفاظتذکره: بهبفرماییدمراجعه

الوافی،102/ 3ج) سبکی(الشافعیهطبقات،280/ 2جالذهبشذرات،207/ 4جاالعیانوفیات،196

.336/ 1جبالوفیات



معروفرازيغطفانیحنظلیمهرانبنداودبنمنذربنادریسبنمحمدبنعبدالرحمنابومحمدحافظ] 74[

احیاءدارطبع(48/ 3جالحفاظتذکرهدرراويزندگانیشرحذهبی. هجري327متوفايحاتمابیابنبه

خلیلیابوالولیدقولازونمودهیادناقدوحافظوامامعنوانباويازوآورده) 829/ 3جالعربیالتراث

).101،102/ 1جالغدیر. (»بودشریفوزاهدفرديحاتمابیابن: «گویدمی

آناز»التعدیلوالجرح«کتابوباشدمیتعدیلوجرحعلمايوبرجستهحفاظازويکهاستذکربهالزم

نیزذیلکتبدرراويزندگانیشرح. اندنمودهتوثیقرااونیزدیگريافرادباجی،ابوالولیدبرعالوه. اوست

جالنبالءاعالمسیر،324/ 3ج) سبکی(الشافعیهطبقات،111/ 1جشهبهقاضیابنطبقات: ببیندتوانیدمی

.308/ 2جالذهبشذرات،265/ 3جالزاهرهالنجوم،263/ 13

شرحذهبی. هجري360متوفايشامیطبرانیلخمیمطیربنایوببناحمدبنسلیمانابوالقاسمحافظ] 75[

نمودهنقل) 912/ 3جالعربیالتراثاحیاءدارطبع(131- 126/ 3جالحفاظتذکرهکتابدرراويزندگانی

یاواستادهزاراز. استدنیا) اسنادصاحب(محدثوحجتوعالمهوامامطبرانی: «گویدمیذهبی. است

نیزشیرازيابوالعباس. »استبودهروایتامرزبدگانازامانتداريوصداقتبااواست،نمودهنقلحدیثبیشتر

).105/ 1ج) الغدیر. (»استموثقفرديوي: «گویدمی

سیر،240/ 6جعساکرابنتاریختهذیب: استرفتهسخنطبرانیحالشرحپیراموننیززیرکتابهايدر

/ 3ج) سبکی(الشافعیهطبقات،407/ 2جاالعیانوفیات،59/ 4جالزاهرهالنجوم،119/ 16جالنبالءاعالم

.308/ 2جالذهبشذرات،324

252/ 3جالحفاظتذکرهدرذهبی. هجري416متوفاياصبهانیمردویهبنموسیبناحمدابوبکرحافظ] 76[

وي. بودعالمهفرديودقیقحافظیاو: گویدمیونمودهیادوياز) 1050/ 3جالعربیالتراثاحیاءدارطبع(

/ 1جالغدیر. (داردمفیدوجذابتصنیفاتیوانبوهتحقیقاتیوداشتآگاهیرجالعلمبهوآشناحدیثبه

108.(

/ 3جالذهبشذرات،308/ 17جالنبالءاعالمسیر: بیابیدراويزندگانیشرحتوانیدمینیزکتابهاایندر

.245/ 4جالزاهرهالنجوم،201/ 8جبالوفیاتالوافی،190



ابن. هجري468متوفاينیسابوريواحديمتویهبنعلیبنمحمدبناحمدبنعلیابوالحسنکبیرمفسر] 77[

تفسیرونحوعلمدرواحدي: «گویدمی) 303/ 3جعباساحسانطبع(361/ 1جاالعیانوفیاتدرخلکان

ودارنداتفاقويکتببودنمفیدبرمردمتمامیواستبودهموفقخودتصانیفدروخویش،زماناستاد

باشدمی»الوجیز«و»البسیط«،»الوسیط: «ويتالیفاتجملهاز. نمایندمییادآنهاازخوددرسهايدرمدرسین

).111/ 1جالغدیر. (»اوستآنازنیزالنزولاسبابکتاب. استقرآنتفسیرسههرکه

،289/ 3ج) سبکی(الشافعیهطبقات،104/ 5جالزاهرهالنجوم: استآمدهويحالشرحنیزذیلکتبدر

جالنبالءاعالمسیر،256/ 1جشهبهقاضیابنطبقات،303/ 3جاالعیانوفیات،1017/ 2جالقصردمیه

.330/ 3جالذهبشذرات،339/ 18

ابن. هجري437یاو427متوفايمشهورمفسرنیسابوري،ثعلبیابراهیمبنمحمدبناحمدابواسحاق] 78[

: گویدمیواستنوشتهراويحالشرح) 79/ 1جعباساحسانط(22/ 1جاالعیانوفیاتدرخلکان

برتريتفاسیرسایربرکهاستنوشتهراکبیريتفسیرواستبودهخویشروزگارينادرهتفسیرعلمدروي«

اعتمادقابلوصحیحنقلهایشثعلبی: «گویدمیوکردهیادوياز»نیسابورتاریخ«درنیز»فارسی. «»دارد

مشایخواحادیثيشمارهوکندمینقلروایتمقريمهرانبنابوبکراماموخزیمهبنابوطاهرازوي. است

).109/ 1جالغدیر. (»استبسیارحدیثش

الوافی،79/ 1جاالعیانوفیات،1090/ 3جالحفاظتذکره: استآمدهويزندگانیشرحنیززیرکتابهايدر

/ 1جاسنويطبقات،58/ 4ج) سبکی(الشافعیهطبقات،435/ 17جالنبالءاعالمسیر. 307/ 7جبالوفیات

.283/ 4جالزاهرهالنجوم،36/ 5جاالدباءمعجم،159

و336متولدمهرانیاصبهانیمهرانبنموسیبناسحاقبناحمدبنعبداهللابناحمدابونعیمحافظ] 79[

خلکانابن. استشدهثبتتاریخوتراجمکتبازبسیاريدراوازستایشوحالشرح. هجري430متوفاي

بزرگانومحدثینبرجستگانازابونعیم: «گویدمی) 92/ 1جعباساحسانطبع(27/ 1جاالعیانوفیاتدر

. اندگشتهمنتفعوکردهاخذراحدیثاوازنیزدیگرانوفراگرفتهفضالازراحدیثاو. باشدمیموثقحفاظ

طبع(292/ 3جالحفاظتذکرهدرنیزذهبی. »باشدمیکتببهترینازاوستينوشتهکه»االولیاءحلیه«کتاب



برايحدیثطالبانکهبودهکسیابونعیم: «گویدمیمردویهابنقولاز) 1092/ 3جالعربیاحیاءالتراثدار

سندیتوحفظيقوهدراحديآسمانزیردروشتافتندمیاوسیبهوبستندمیسفربارويمجلسدرك

احادیثیحاضرینازیکیروزهروآمدندمیگرداونزددرهمهبود،دنیاحافظوي. استنبودهاومانندکالم

).109/ 1جالغدیر. (»خواندمیابونعیمبرايظهرنزدیکتابودمایلکهرا

طبقات،245/ 3جالذهبشذرات،18/ 4ج) سبکی(الشافعیهطبقات: استآمدهاوحالشرحنیزذیلکتبدر

.453/ 17جالنبالءاعالمسیر،81/ 7جبالوفیاتالوافی،202/ 1جشهبهقاضیابن

ذهبی. هجري516یاو510متوفايشافعیبغويفراءبنمحمدبنمسعودبنحسینابومحمدحافظ] 80[

نمودهیاد»سنتمحیی«و»حافظ«و»امام«چونعناوینیباويازوآوردهالحفاظتذکرهدررويحالشرح

واستنادموردواستمعروفبسیار- »التنزیلمعالم«نامبه-ويقرآنتفسیرو»السنهشرح«کتاب. است

: آنهاستيجملهازکهداردنیزدیگريمهمبسیارتالیفات. استگرفتهقراراوازپسعلماياستشهاد

ودیانتوزهدبهراويعامهعلماي. »حدیثااالربعین«و»الصحیحینبینالجمع«و»التهذیب«و»المصابیح«

).75/ 7جالسبکیطبقات،439/ 19جالنبالءاعالمسیر،113/ 1جالغدیر. (اندنمودهتوصیفصالح

،25صالعقبیذخائر،829- 822ح/ 2جشواهدالتنزیل،12259ح/ 351/ 11جطبرانیکبیرمعجم] 81[

ح/ 13/ 2جفرائدالسمطین،309صمغازلیابنمناقب،516/ 7جالمحیطالبحرتفسیر،31صالطالبکفایه

،168/ 9جالزوائدمجمع،7،21/ 3جاللدنیهالمواهبشرح،27ص) صباغابن(المهمهالفصول،359

....و،105صالراغبیناسعاف،112صنوراالبصار،239صاحیاءالمیت،259،340صالمحرقهالصواعق

جالشافعیهطبقاتدرسبکی. هجري694متوفايالدینمحبطبريمحمدبنعبداهللابناحمدابوالعباس] 82[

نمودهیاداواز340/ 13جخودتاریخدرنیزکثیرابن. استستودهرااووآوردهراويحالشرح9/ 5

طبريالدینمحب) 1474/ 4جالعربیاحیاءالتراثدارطبع(264/ 4جالحفاظتذکرهدرذهبیهمچنین. است

اوونوشتمیکتابودادمیفتواوکردمیتدریسوداشتتسلطفقهدروي: «گویدمیودانستحفاظازرا

).122/ 1جالغدیر. (»بودعالیقدروزاهدوصالحامامیوحجازمحدیثوشافعیهشیخ



/ 2جالتقییدذیل،74/ 8جالزاهرهالنجوم،425/ 5جالذهبشذرات: استرفتهسخنويازنیزذیلکتبدر

.185/ 1جالمولفینمعجم،26

538متوفاي»الکشاف«کتابصاحبخوارزمیزمخشريمحمدبنعمربنمحمودابوالقاسمجاراهللا] 83[

.هجري

واستآوردهراويحالشرح) 168/ 5جعباساحسانطبع(197/ 2جاالعیانوفیاتدرخلکانابن

بودهخودزمانبالمعارضپیشواياو. استکبیرامامبیانعلمونحووحدیثوتفسیردرزمخشري: «گویدمی

وي: گویدمیالجنانمرآهدریافعی. شتافتندمیويسويبهوبستندمیسفرباراوعلمازاستفادهبرايمردمو

تالیفاتاو. استخودزمانپیشوايفنونایندروبودهنظراتقاندارايبیانولغتونحووحدیثوتفسیردر

از388صالوعاهبغیهکتابدرنیزسیوطی. »استگرفتهقرارستایشموردهمگیکهداردنظیريبیوبرجسته

بودفرديذکاوت،دربودغایتی. دشتبسیاريفضلوبودگستردهعلمشيدائرهوي«: گویدمینمودهیاداو

باراآنوبودتواناوقوياعتزالمذهبدروبودمعتزلیوحنفیاستوار،علمیهردروقریحه،خوش

دررازمخشريحالشرح. کندمیذکررازمخشريتالیفاتومشایخسپسسیوطی. »داشتمیبیانصراحت

. استگردیدهذکرتالیفاتشوشدهستایشزمخشريازآنجادر. یافتتوانمینیز209صالفوائدالبهیهکتاب

).114/ 1جالغدیر. (استکردهیادوياز219/ 12جالنهایهوالبدایهدرنیزکثیرابن

وحوادث- ذهبیاالسالمتاریخ،126/ 19جاالدباءمعجم: استآمدهويزندگانیشرحنیززیرکتابهايدر

،274/ 5جالزاهرهالنجوم،151/ 20جاالنبالءاعالمسیر،486ص- هجري540الیهجري521وفیات

.118/ 4جالذهبشذرات،314/ 2جالمفسرینطبقات

سالگی78سندرجوینیخراسانیحمویهالمویدبنمحمدسعدالدینبنابراهیمابواسحاقاالسالمشیخ] 84[

) 1505/ 4جالعربیالتراثاحیاءدارطبع(،298/ 4جالحفاظتذکرهدرذهبی. استشدهفوتهجري722در

جوینی: «گویدمیاويدربارهودادهقرارستایشموردراوي»اکمليیگانهومحدثامام«: چونعباراتیبا

حالشرحنیزحجرابن. »شدمسلماناوتوسطغازانسلطانوداشتزیاديتوجهآنفراگیريوروایتبه

).123/ 1جالغدیر. (استستودهراويوآورده67/ 1جالکامنهالدرردرراحموینی



،98/ 10جالزاهرهالنجوم،125صذهبیشیوخمعجم: استآمدهويزندگانیشرحنیزذیلکتبدر

.59/ 1جالمولفینمعجم،186صالوعاهبغیه

»القرآنغرائب«نامبهاستکبیريتفسیرصاحبوي. نیسابوريقمیحسینبنمحمدبنحسنالدیننظام] 85[

/ 1جالغدیر. (استرسیدهبچاپایرانومصردربارچندینکتاباین. استنوشتهراآن828سالدرکه

124.(

ازیکیوي. 652متوفايشافعینصیبینیعدويقرشیمحمدبنطلحهبنمحمدالدینکمالابوسالم] 86[

درراعامهعلمايمدحوتجلیل. باشدمیعامهبزرگانازیکیحدیثنقلدرواستشافعیفقهيائمه

.بیابید417- 413/ 5جالغدیردرتوانیدمیويخصوص

وکبیرتفسیرصاحبهجري606متوفايشافعیرازيفخرالدینحسنبنعمربنمحمدابوعبداهللا] 87[

نمودهثبترااوحالشرح) 248/ 4جعباساحسانطبع(48/ 2جاالعیانوفیاتدرخلکانابن. مشهور

براوائلعلمومعقولوکالمعلمدراو. استنظیربیفرديوخودزمانينادرهوي: «گویدمیواست

يدربارهنیزاثیراین. شمردبرمیراويتالیفاتسپسخلکانابن. »استجستهپیشیخویشعصردانشمندان

یاداواز55/ 13جالنهایهوالبدایهدرنیزکثیربن. »استبودهدنیاامامخودزماندروي: «گویدمیرازي

رااوواستدادهارائهويازمفصلیحالشرح40- 33/ 5جالشافعیهطبقاتدرسبکیهمچنین. استنموده

جالغدیر. (استتاختهشدیداگفتهسخنانیرازيعلیهاالعتدالمیزانکتابدراینکهدلیلبهذهبیبروستوده

1 /118.(

.248/ 4جبالوفیاتالوافی،500/ 21جالنبالءاعالمسیر: بیابیدتوانیدمینیزذیلکتبدرراويحالشرح

.هجري982متوفايحنفیعماديمصطفیبنمحمدبنمحمدابوالسعودمولی] 88[

سالدرقسطنطنیهشهربهنزدیکروستاهايازیکیدراو. است»السعودابیتفسیر«معروفکتابمولفوي

اوازخویششذراتکتابدرالعمادابن. نمودسفرمتعدديبالدبهعلمتحصیلبرايوآمدبدنیاهجري898

قضاوتبهراخویشزندگانیازمدتیکهاستفقهاییازابوالسعود. کندمییادعالمهوامامچونعناوینیبا



. استدادهجوابرافقهیاستفتاي1000تعادروزیکظرفدربارهاويکهاندآوردهوپرداخته

).59/ 7جاالعالم،400-398/ 8جالذهبشذرات(

ابوحیانجیانینفزيغرناطیاندلسیحیانبنیوسفبنعلیبنیوسفبنمحمداثیرالدینابوعبداهللا] 89[

تفسیرکتابواستعامهمعروفمحدثینومفسرینادباازوي. هجري745متوفايشافعینحوي

یاد»مصردیارعالم«و»عربحجت«و»ذوفنون«چونعناوینیباويازذهبی. اوستآناز»البحرالمحیط«

طبقات. (بودآشنااحادیثوسبعقرائاتبهويگویدمیوداندمیاماملغتونحودررااواسنوي. نمایدمی

).302/ 4جالدرالکامنه،518/ 1جاسنوي

ومشهورمفسرینازهجري710یا701متوفاينسفیمحمودبناحمدبنعبداهللابوالبرکاتالدینحافظ] 90[

المنار،کنزالدقائق،آنهايجملهازکهاستنمودهتالیفبسیاريکتبوي. استمذهبحنفیمعروففقهاي

. استنمودهیاد»زاهد«و»دنیايعالمه«عنوانباويازحجرابن. باشدمیاالسرارکشفوالتنزیل،مدارك

).228/ 2جالمولفینمعجم،67/ 4جاالعالم،247/ 2جالکامنهالدرربهبفرماییدرجوع(

807سالمتوفايو735سالمتولدشافعیقاهريهیثمیابوالحسنسلیمانبنبکربیبنعلیحافظ] 91[

.هجري

. استبرشمردهراتالیفاتشومشایخوآورده200/ 5جالضوءالالمعکتابدرسخاويراويزندگانیشرح

ازبسیاريبخوبیهیثمی: گفتهکهاستنقلچنینفاسیازتقی: «گویدمیهیثمیازفراوانتجلیلضمنسخاوي

) 843متوفايشافعیمحمدبنمحمد(اقفهسیهمچنین. بودنیکوصالحفرديوکردهحفظراآثارومتون

: گویدمیسپسسخاوي. »محبتبامردمبهنسبتومتواضعزاهد،حافظ،عالم،امام،بودفرديهیثمی: گویدمی

همگانقبولموردمطلباینواستستایشقابلبسیاراوخصوصیاتسایروپارساییوزهدوتدین«

ويتالیفاتهمراهبهرااومشایخوستودهراوي70/ 7جالذهبشذراتدرنیزحنبلعبدالحی. »است

).128/ 1جالغدیر. (استبرشمرده

متوفايو874متولدصباغاینبهمعروفمالکی،مکی) االصلغزي(احمدبنمحمدبنعلینورالدین] 92[

.هجري855



شرحایندر. استآوردهالضوءالالمعکتابدررااوحالشرحوکندمینقلروایت-اجازهبا- ويازسخاوي

ازکهداردتالیفاتیصباغابن: «گویدمیسخاوي. استشدهیاددیگرعلوموفقهدرصباغابنمشایخحال،

العبرکتابدیگريو،)استامامدوازدهائمه،ازمنظورکه(االئمهلمعرفهالمهمهالفصولکتابآنهاستيجمله

والمالذخیرهکتابدرشافعیعبدالقادربناحمدشیخوالمجالسنزههکتابدرصفوري. »النظرشفهفیمن

/ 1جالغدیر. (کنندمینقلروایتصباغابنيالمهمهفصولکتابازنوراالبصارکتابدرشبلنجیهمچنین

131.(

این.... الطالبکفایهکتابصاحبهجري658متوفايشافعیکنجییوسفبنمحمدابوعبداهللاحافظ] 93[

عنایتازهمچنینووييگستردهفضلوعلمازوبودهحدیثامردرآنمولفتسلطنشانگرتنهاییبهکتاب

کندمینقلروایتکنجیازالمهمهالفصولدرمالکیصباغابن. دهدمیخبرآنفنونوحدیثامربهاوتوجهو

).121/ 1جالغدیر. (نمایدمییادحافظوامامعبارتبااواز

دروشدزادهمصردرهجري1055سالدرمکیمصريزرقانییوسفبنعبدالباقیبنمحمدابوعبداهللا] 94[

.یافتوفاتهجري1122سال

32/ 4جالدررسلککتابدرمرادي. استداشتهتسلطعلومانواعدرومصربودهدیارمحدثآخرینوي

کتابتوانمیآنهايجملهازکهاستبرشمردهراويگرانقدرتالیفاتومشیخواستآوردهراويحالشرح

خاتموعالمهموالي«عنوانباراويالظنونکشفدرنیزچلبی. بردنامرا»الموطاشرح«و»اللدنیهالمواهب«

).142/ 1جالغدیر. (استستوده»محدثین

.456/ 1جالفهارسفهرسکتاببهبفرماییدمراجعههمچنین

متوفايو909متولدشافعیانصاريسعديهیتمیحجربنعلیبنمحمدبناحمدالدینشهابحافظ] 95[

راحجرابنحالشرحتفصیلبه292-287صالنورالسافردرعیدروسابن. مکرمهيمکهدرهجري974

وفقهعلمدراو. استتدریسوفتوااهليخاتمهواالسالمشیخواماموشیخوي: «گویدمیواستآورده

دانشمندانکههمانطوريوي. دریابدرادریاآنمنزلتتواندنمیدلوباکسیکهبوددریاییفقهیمسائلتحقیق

اوبهدیگرامامانکهبودامامیاو. استمشهوروآشکارمردممیاندرفضائلشواستالحرمیناماممتفقند،



کهاستآیتیحجرابنهاينوشته. آوردندمیاوسويبهروحجازسرزمینمردمکهبودبزرگیکردند،میاقتدا

بهوشمردبرمیراحجرابنتالیفاتومشایخسپسعیدروسابن. »عاجزندآنهانظیرنوشتنازويمعاصران

جالغدیر. (یافتتوانمینیز109/ 1جالبدرالطالعکتابدرراحجرابنحالشرح. پردازدمیآنهاازستایش

1 /134،135.(

.340-377/ 1جالفهارسفهرسکتاببهبفرماییدمراجعههمچنین

آنجادرواستآوردهنوراالبصارکتابآغازدرراخودحالشرحشبلنجیمومنبنحسنبنمومنسید] 96[

درشبلنجی. استبرشمردهنیزراخودهاينوشتهازبرخیوپرداختهمختلفهعلومدرخویشمشایخنامذکربه

).... استرفتهدنیااز1308سالازپسو(استگشودهجهانبهچشمانديوپنجاهودویستوهزارسال

).148/ 1جالغدیر(

دیارآندروآمدبدنیادرمصروي. هجري1206متوفايشافعیصبانعلیبنمحمدشیخابوالعرفان] 97[

مشهورنظردقتوتحقیقدرورسیداستاديبهنقلیوعقلیعلومدرمصرعلماينظرزیرصبان. شدبزرگ

آنهاازعنواندهازبیشکهداردسودمنديوزیادهاينوشتهوي. گشتپرآوازهشامومصردرنامشوگردید

).145/ 1جالغدیر... (استرسیدهبچاپ

.705/ 2جالفهارسفهرسکتاببهبفرماییدمراجعههمچنین

عنوانباويازالعمادابن. هجري923متوفايشافعیمصريقسطالنیمحمدبناحمدالدینشهابحافظ] 98[

. اوستاز»ارشادالساري«کتابواستبخاريصحیحکتابمعروفشارحقسطالنی. نمایدمییادحافظ

بهراقرآنو... بودمردمزاهدتریندنیادراو: «گویدمیونمودهتجلیلبسیارويازخویشطبقاتدرشعرانی

:گویدمیاويدرباره) 984متوفاي(غزيبدرالدین. کردمیروایتقرائت14

بالقسطالنیالمعروفاحمد- االتقانذيالمسندالحافظ

/ 2جالفهارسفهرس،121/ 8جالذهبشذرات،56صشعرانیطبقات،134/ 1جالغدیر: بهبفرماییدمراجعه

.254/ 1جالمولفینمعجم،967



.7،21/ 3جاللدنیهالمواهبشرح: بهبفرماییدرجوع] 99[

570متوفاي) میمفتحبه(مالءبهمعروفموصلیاردبیلیخضربنمحمدبنعمرالدینمعینابوحفص] 100[

عامهکتبدر. اوستآناز»المرسلینسیدسیرهفیالمعبدینوسیله«کتابوبودهموصلمشایخازوي. هجري

،2010/ 2جالظنونکشف. (استشدهاشارهويعلمیمراتببههمچنینوصالح،وزهدمراتببه

جالغدیر،573/ 2جالمولفینمعجم،60/ 5جاالعالم،784/ 1جالعارفینهدیه،708/ 2جالمکنونایضاح

1 /116.(

درقندوزيو261صالمحرقهالصواعقدرحجرابنو25،26صذخائرالعقبیدرطبريالدینمحب] 101[

.اندکردهنقلمالءازراروایتاین194صالمودهینابیع

.31الطالبکفایه] 102[

متوفايعساکرابنبهمعروفالدین،ثقلهبهملقبشافعیدمشقیاهللاهبهبنحسنبنعلیابوالقاسمحافظ] 103[

عباساحسانطبع(363/ 1جاالعیانوفیاتدرخلکانابن. دمشقتاریخمشهورکتابصاحبهجري571

ابنهمچنینو177/ 11جالتاریخفیالکاملکتابدرنیزاثیرابن. استآوردهراويحالشرح) 309/ 1ج

حدیثحفاظبزرگانازیکیوي: «گویدمیکثیرابن. اندستودهراوي294/ 12جالنهایهوالبدایهدرکثیر

درکهحفظیيقوهواطالعهمچنینوآن،تصنیفوگردآوريوحدیثاستماعجهتبهکهاستکسیواست

نامبهداردکتابیعساکراین. استتوجهموردداردآنفنونواسلوباتقانوحدیثمتونوسندباارتباط

).116/ 1جالغدیر...». (استمجلدهشتاددرکهشامتاریخ

،273/ 4جالشافعیهطبقات،554/ 20جالنبالءاعالمسیر: اندآوردهراعساکرابنحالشرحنیزذیلکتب

.357/ 12جالتاریخفیالکامل،261/ 10جالمنتظم،73/ 13جاالدباءمعجم،60،61/ 3جالعبر

نیسابوريحاکمحسکانبنمحمدبناحمدبنمحمدبناحمدبنعبداهللابنعبیداهللابوالقاسمحافظ] 104[

دارطبع(390/ 3جالحفاظتذکرهدرذهبی. هجري470ازبعدمتوفايحسکانیحذاءابنبهمعروفحنفی

وبوددقیقبسیارشیخیحسکانی: «گویدمیواستآوردهراويحالشرح) 1200/ 3جالعربیاحیاءالتراث



اوبود،) کمتريهايواسطهباو(عالیاحادیثشسندکهبودمسنیفردوي... داشتحدیثعلمبهکاملیتوجه

/ 1جالغدیر. (»باشدمیهجري490ازبعدسالهايويوفاتسال. استنمودهتدوینوگردآوريرااحادیث

112.(

همچنینذهبی. »بودافادهوحدیثنقلوحدیثاستماعحالدرهموارهوي: «گویدمیاالسالمتاریخدرذهبی

،268/ 18جالنبالءاعالمسیر. »السماعوبالحدیثتامهعنایهذومتقن،شیخ: «گویدمیاوتوصیفدر

.1200/ 3جالحفاظتذکره،305ص- هجر480الی471وفیاتوحوادث-ذهبیاالسالمتاریخ

فوتشامدرکهاستپیامبرصحابیآخرینهجري81سالمتوفايوهببنعجالنبنصديابوامامه] 105[

.استگردیده

دراستآمدهالطالبکفایهدرکه»صحبتنا«لفظ. 837ح/ 2جشواهدالتنزیل،178صالطالبکفایه] 106[

.استگردیدهروایت»محبتنا«بصورتشواهدالتنزیل

عدمفرضبا- نیزاینجادرو) 287/ 7جالعربلسان. ر(استپیرويوانقیاد»صحبت«معانیازیکی

تنپنجماازمتابعتکهکسهر: فرمایندمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبریعنیمعناست؛همینبه-تصحیف

.افکندمیآتشدرروبهرااوخداوندننماید

دراستآمدهالطالبکفایهدرکه»صحبتنا«لفظ. 837ح/ 2جشواهدالتنزیل،178صالطالبکفایه] 107[

.استگردیدهروایت»محبتنا«بصورتشواهدالتنزیل

عدمفرضبا- نیزاینجادرو) 287/ 7جالعربلسان. ر(استپیرويوانقیاد»صحبت«معانیازیکی

تنپنجماازمتابعتکهکسهر: فرمایندمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبریعنیمعناست؛همینبه-تصحیف

.افکندمیآتشدرروبهرااوخداوندننماید

فیهالهنزدحسنهیقترفمنوالقربیفیالمودهاالاجراعلیهالاسئلکمقل: (23يآیهالشوري،يسوره] 108[

).حسنا

.هجري277متوفايو195متولدرازيداودبنمنذربنادریسبنمحمدابوحاتمحافظ] 109[



ازابوحاتم. استنمودهفوتبغداددرعاقبتوکردهسفرمصروشاموعراقبهوآمدهبدنیاريدروي

امامانازیکیابوحاتم: «گویدمیبغداديخطیب. استعامهتعدیلوجرحيبرجستهيائمهازومفسرین

ازوي: «گویدمیاويدربارهنیزذهبی. »استمعروففضلبهومشهورعلمبهکهاستموثقوحافظ

رسیدهکاملمهارتبهاحادیثسندومتنشناختدروکردهسفرمختلفیسرزمینهايبه. استعلمدریاهاي

کتبازبسیاريدر. اندنمودهتوثیقرااوکههستندکسانیجملهازاللکائیونسائیوبغداديخطیب. »است

.یافتتوانمیراويازتجلیلومدحعامهتراجم

ج) یعلیابیابن(الحنابلهطبقات،73/ 2جبغدادتاریخ،372- 349/ 1جالتعدیلوالجرح: بهبفرماییدمراجعه

،381/ 24جالکمالتهذیب،567/ 2جالحفاظتذکره،247/ 13جالنبالءاعالمسیر،384-386/ 1

.171/ 2جالذهبشذرات،207/ 2سبکیطبقات،31/ 9جالتهذیبتهذیب

مصادرایندراستپیامبربیتآلمودت) حسنهیقترفمنو(در»حسنه«ازمراداینکهبهتصریح] 110[

،341،)حنبلبناحمدازنقلبه(259صالمحرقهالصواعق،316صمغازلیاینمناقب: باشدمیموجود

.23صالصاديرشفه،239صالمیتاحیاء،)حاتمابیابنازنقلبه(7/ 6جالدرالمنثور

.هجري369متوفايابوالشیخبهمعروفاصبهانیحیانبنجعفربنمحمدبنعبداهللابومحمدحافظ] 111[

سوذرجانیابوالقاسموبغداديخطیبومردویهابنجملهازعامهعلمايکهاستمعروفیبسیارحفاظازوي

.51/ 2جاصبهاناخبار،945/ 3جالحفاظتذکره،276/ 16جاالنبالءاعالمسیر. اندنمودهتوثیقراوي

).259صالمحرقهالصواعق. (کندمینقلابوالشیخازراروایتاینحجرابن] 112[

:استچنیننمودهنقلالحدیدابیابنکهآنطوريروایتازقسمتاین] 113[

ارادعطائهمندرهمسبعمائهاالالبیضاءوصفراءخلفماونون،بنیوشعفیهاتوفیالتیومریمبنعیسی... «

...».عرفنیمن: الناسایهاقالثممعه؛الناسبکیوفبکیالعبرهخنقتهثمالهله؛خادمابهایبتاعان

.38يآیهیوسف،يسوره] 114[



/ 9جالزوائدمجمع،259صالمحرقهالصواعق،11/ 4ج) قدیمط(الحدیدابیابنيالبالغهنهجشرح] 115[

.231/ 2جالمجالسنزهه،43صالصاديرشفه،32صالطالبکفایه،146

پدرانآئینازمنو: «گویدمیکهاستیوسفحضرتکالمقرآنیعبارتاین. 38يیوسف،آیهيسوره] 116[

.»نمودمپیرويیعقوبواسحاقوابراهیمخود

خطیب. معللمسندصاحبهجري292متوفايمصريبزارابوبکرعبدالخالقبنعمروبناحمدحافظ] 117[

رامسندکتاببود،حافظوموثقفرديوي: «گویدمیاويدرباره334/ 4جبکغدادتاریخکتابدربغدادي

/ 2جالحفاظتذکرهکتابدرنیزذهبی. »نمودروشنراآنهاضعفمواردداده،نظراحادیثيدربارهونوشت

نقلدارقطنیقولازراويوثاقتوآوردهراويحالشرح) 653/ 2جالعربیاحیاءالتراثدارطبع(228

).98/ 1جالغدیر. (استنموده

.59/ 1جاالعتدالمیزان،209/ 2جالذهبشذرات،554/ 13جالنبالءاعالمسیر: بهشودمراجعههمچنین

مشهورکتابمولفوي. هجري356متوفاياصفهانیامويقرشیمحمدبنحسینبنعلیابوالفرج] 118[

توثیقرااونیزذهبی. »استنبودهترموثقکسیاصفهانیابوالفرجز: «گویدمیبتیابوالحسن. است»االغانی«

بودفرديعربایاموانسابخصوصدرو... بوددریاییادبیمطالبنقلدروي: «گویدمیواستنموده

چیزهاییانسابومسنداتواغانیواخباروشعرازابوالفرج: «گویدمیاويدربارهتنوخیابوعلی. »بصیر

/ 16جالنبالءاعالمسیر. (»باشدداشتهراحفظیاتایناوبمانندکهندیدمراکسیهرگزمنکهبودکردهحفظ

،398/ 11جبغدادتاریخ،93/ 3جالجنانمرآه،20/ 21جبالوفیاتالوافی،307/ 3جاالعیانوفیات،201

).15/ 4جالزاهرهالنجوم،19/ 3جالذهبشذرات

مولفوي. هجري655متوفايمعتزلیالحدیدابیابنبهمشهورمدائنیاهللاهبهبنعبدالحمیدعزالدین] 119[

ادبوتاریخوکالموحدیثبرويتسلطبیانگرتنهاییبهکتاباینواستمشهور»يالبالغهنهجشرح«

/ 1جالغدیر. (استآورده) مصرقدیمط(575/ 4جکتابهمیندرراخودحالشرحالحدیدابیابن. باشدمی

120.(



نامذیل-االعیانوفیات،199/ 13جالنهایهوالبدایه،372/ 23جالنبالءاعالمسیر: بهشودمراجعههمچنین

.248/ 1جالوفیاتفوات،)392/ 5جعباساحسانط(158/ 2ج- اثیرابن

.هجري303متوفايسننصاحبنسائیشعیببناحمدابوعبدالرحمنحافظ] 120[

/ 2جالعربیاحیاءالتراثدارطبع(268/ 2جالحفاظتذکرهکتابدرذهبی. داشتسال88وفاتهنگاموي

ذهبی. بودحدیثبهآنهااعلمومصرمشایخافقهخودزماندرنسائی: «گویدمیدارقطنیقولاز) 698

84/ 2جالشافیهطبقاتدرسبکی. »استبالمعارضامامنسائی: «گویدمینیسابوريابوعلیقولازهمچنین

/ 11جالنهایهوالبدایهدرکثیرابنومسلمین،يائمهازاستامامینسائیکهکندمینقلطحاويابوجعفراز

/ 1جالغدیر. (»حافظودقیموثق،استفرديواستامامحدیثدرنسائی: «گویدمییونسابنقولاز123

99.(

،123/ 2جالعبر،125/ 14جالنبالءاعالمسیر: بهبفرماییدمراجعهنسائیزندگیازبیشتراطالعبراي

جالتهذیبتهذیب،698/ 2جتذکره،239/ 2جالذهبشذرات،)77/ 1جعباساحسانط(االعیانوفیات

.27/ 1جالستهالکتبرجالموسوعه،88/ 1ج) شهبهقضیابن(الشافعیهطبقات،36/ 1

روایاتینیزمسلمصحیحوبخاريصحیحدرکهاستتابعینیازکوفیشیبانییریمبنهبیرهابوالحارث] 121[

نقلهبیرهاز-اختصاربه-طریقچندبهنیزطبرانینسائی،برعالوهراحدیثاین. استگردیدهنقلوياز

).2725-21717ح/ 81-79/ 3جطبرانیکبیرمعجم. (نمایدمی

. استآوردهخویشثقاتکتابدرراوينامنیزحبانابنواندنمودهتوثیقنسائیوحنبلبناحمدراهبیره

).23/ 11جالتهذیبتهذیب،150/ 30جالکمالتهذیب،511/ 15جحبانابنثقات: بهبفرماییدمراجعه(

يسدهمورخینازوي. هجري894متوفايشافعیصفوريعبدالرحمنبنعبدالسالمبنعبدالرحمن] 122[

اخبارعنالنفایسمنتخبوالمجالسنزهه«آنها،ازیکیعنوانکهاستتالیفاتیصاحبوباشدمینهم

).93/ 2جالمولفینمعجم،533/ 1جالعارفینهدیه،70/ 2جالمکنونایضاح. (باشدمی»الصالحین



الدینشهابشیخبنمحمدبنعلیبنعیدروسبنعبداهللابنعلیبنمحمدبنعبدالرحمنبنابوبکر] 123[

.هجري1342متوفايو1262متولدشافعیحضرمیحسینیعلوي

سفرهندبالدوقسطنطنیهوحجازبهیمنمشایخمحضردرتلمذازپسوآمدهبدنیایمنحضرموتدروي

عناوینیبااوازونمودهتجلیلبسیاروياز»الفهارسفهرس«خویشکتابدرکتانی. شدفوتهنددروکرد

شیوخازبعضیبهونمایدمییاد) فیلسوف(و) اصولیمحقق(و) مسند(و) مورخ(و) عالمه(و) امام(چون

).146/ 1جالفهارسفهرس. (کندمیاشارهويکتبهمچنینوروایی

پنجاهوهفتصدمتوفايالدینشمسحنفیمدنیزرنديمحمدبنحسنبنیوسفبنمحمدالدینجمال] 124[

حالشرح-استمذکور210صالمختارمنتخبکتابدربطوریکه- باشدمیويمعاصرکه»سالمی. «انديو

کتابدرحجرابنرازرندي. استداشتهبیانزرنديباراخودمالقاتوبرشمردهرااومشایخوآوردهراوي

وکردتالیفرادررالسمطینکتابزرندي: «گویدمیوييدربارهواستنمودهیاد295/ 4جالکامنهالدرر«

. شدمشغولحدیثوفقهتدریسبهونوشتمتعدديکتابهايوگرفتدستدرپدرشازبعدرامدینهریاست

صباغابن...». درگذشت748یا747سالدرآنکهتاپرداختقضاوتبهآنجادرورفتشیرازبهسپس

/ 1جالغدیر. (نمایدمییادنبويشریفحرممحدثوعالمهامام،شیخ،بعنواناوازالمهمهالفصولدرمالکی

125.(

.23يآیهالشوري،يسوره] 125[

.24صدررالسمطیننظم] 126[

،516/ 7جالمحیطالبحرتفسیر،20/ 7جاللدنیهالمواهبشرح،16/ 24جطبريتفسیر] 127[

.7/ 6جالدرالمنثور،259صالمحرقهالصواعق

خطیبراويحالشرح. هجري310متوفايطبريکثیربنیزیدبنجریربنمحمدابوجعفرحافظ] 128[

وکنندمیحکمويهايگفتهبراساسکهاستعلماییازیکیطبري: «گویدمیوآوردهبغدادتاریخدربغدادي

بسیارراويطبري،حالشرحهنگامنیزبغداديخطیب. »نمایندمینظرخواهیويازدانششوفضلدلیلبه



امامبعنوانراويونمودهیاداواز283-277/ 1جالحفاظتذکرهدرنیزذهبی. استدادهقرارستایشمورد

).100/ 1جالغدیر. (استستودهدنیاتاركوزاهدو

وایراداتتمامیبهالمیزانلساندرحجرابنولیاندنمودهتضعیفراطبريعامهعلمايازبعضیکههرچند

.استپرداختهويمدحبهودادهپاسخمفصلبصورتاستشدهمطرحاويدربارهکهتضعیفهایی

،267/ 14جالنبالءاعالمسیر،162/ 2جبغدادتاریخ: یافتتوانمینیزذیلمصادردرراطبرييزندگینامه

ط(االعیانوفیات،267/ 14جالنبالءاعالمسیر،100/ 5جالمیزانلسان،100/ 1جشهبهقاضیابنطبقات

،135/ 2جالشافعیهطبقات،40/ 18جاالدباءمعجم،260/ 2جالذهبشذرات،191/ 4ج) عباساحسان

.110/ 2جالمفسرینطبقات

حبانابن. هجري95متوفايکوفیالبیواسدي) ابوعبداهللایاو(ابومحمدهشامبنجبیربنسعیدحافظ] 129[

ابنو،»المسلمینعلیحجهامامثقه: «گویدمیوييدربارهطبريابوالقاسمواند،نمودهتوثیقراويعجلیو

سالگی45سندریوسفبنحجاجبدستکهبودکوفهفقهايومکهعبادازويکهنمایدمیتصریححبان

ابنثقات،181صعجلیثقات،275/ 4جحبانابنثقات،65/ 1جالغدیر: بهبفرماییدمراجعه. (شدکشته

،164صالصحیحینرجالبینالجمع،82صاالمصارعلماءمشاهیر،82صالفقهاءطبقات،145صشاهین

،321/ 4جالنبالءاعالمسیر،349/ 1جالتهذیبتقریب،320/ 2ج) موطاذیلدرمطبوع(المبطااسعاف

).42/ 1ج) شعرانی(الکبريالطبقات،11/ 4جالتهذیبتهذیب،358/ 10جالکمالتهذیب

متوفايازيحجسهمیقرشیابوعبداهللاوابوابراهیمعاصبنعمروبنعبداهللابنمحمدشعیببنعمرو] 130[

.هجري118

شعیببنعمروازموثقافراداگر: گویدمیوييدربارهقطانیحییواندنمودهتوثیقرااونسائیوعجلی

سیر،365صعجلیثقات: بهبفرماییدمراجعه. (باشدمیحجتودرستحدیثآننمایندنقلراروایتی

ذیلدرمطبوع(المبطااسعاف،64/ 22جالکمالتهذیب،48/ 8جالتهذیبتهذیب،165/ 5جالنبالءاعالم

).344/ 2ج) موطا



.هجري127متوفايسديکوفیحجازيکریمهابیبنعبدالرحمنبناسماعیلابومحمد] 131[

یادنیکیبهويازخودتاریخکتابدرنیزبخاريواستموجوداربعهسننومسلمصحیحدرويروایات

صعجلیثقات: بهبفرماییدمراجعه. (اندنمودهتوثیقراوينیزعجلیوحبانابنوحنبلبناحمد. نمایدمی

تاریخ،361/ 1جبخاريکبیرتاریخ،75/ 1جالتعدیلوالجرحفیالجامع،20/ 4جحبانابنثقات،66

).313/ 1جالتهذیبتهذیب،132/ 3جالکمالتهذیب،264/ 5جالنبالءاعالمسیر،348/ 1جبخاريصغیر

.5/ 6جالدرالمنثور،516/ 7جالمحیطالبحرتفسیر،16،17/ 24جطبريتفسیر] 132[

.390/ 7جرازيفخرتفسیر] 133[

پیوندشانمیزان(بهآنان) يمسئله(وامورکههستندکسانیمحمدآلکهاستاینمننظر: گویدمیرازيفخر

آلآنانباشدکاملتروبیشترپیامبرباپیوندشانکهکسانیآنلذا،)شودمیواگذاراوبه(وگرددبازمیپیامبر) با

هرازبیشخدارسولباحسینوحسنوعلیوفاطمهبینموجودارتباطکهنیستتردیديوبود،خواهنداو

است،) مسلمومحرز(متواترنقلبه) بدیهیو(معلومهمچونکهاستمطلبیاینواست،بودهچیزيهروکس

.باشند»آل«اینهاکهاستواجبلذا

.8،9يآیهاالنسان،يسوره] 134[

/ 4جالکشاف،1056،1057،1059،1061- 1047،1048،1051،1053ح/ 2جشواهدالتنزیل] 135[

الخواصتذکره،276/ 8جرازيفخرتفسیر،201صالطالبکفایه،194-188صخوارزمیمناقب،169

،530/ 5جاسدالغابه،272صمغازلیابنمناقب،257/ 3ج) قدیمط(البالغهنهجشرح،317-312ص

صالمودهینابیع،387/ 4جاالصابه،88،102صذخائرالعقبی،299/ 6جالدرالمنثور،525صغررالتبیان

.14- 12صنوراالبصار،383ح/ 56- 53/ 2جفرائدالسمطین،107

معتزلهبزرگانازوي. هجري240متوفايمعتزلیبغدادياسکافیسمرقنديعبداهللابنمحمدابوجعفر] 136[

وسعتوتیزهوشیدراياعجوبهوي: «گویدمیاويدربارهذهبی. اویندپیروانازاسکافیهيفرقهواست



هفتادوبودفاضلوعالماسکافی: «گویدمینیزیزداذاین. »پارساوپاکدامنومتديبودفرديوبوداطالعات

).221/ 6جاالعالم،78صالمعتزلهطبقات،550/ 10جالنبالءاعالمسیر. (»استنوشتهکالمدرکتاب

خودکتابآغازدرکهآنطوروي. شافعیصوفیترمذيبشربنحسنبنعلیبنمحمدحافظ] 137[

در-ابونعیمحافظ. کندمینقلروایتخودمشایخازیکیازهجري285سالدراستنوشته) نوادراالصول(

آوردهراويحالشرح20/ 2جالشافعیهطبقاتدرسبکیواستستودهراترمذي- »االولیاءحلیه«کتاب

).101/ 1جالغدیر. (است

،141/ 4جالصفوهصفه،233/ 10جاالولیاءحلیه،439/ 13جالنبالءاعالمسیر: بهبفرماییدمراجعههمچنین

.106/ 1جشعرانیطبقات

حالشرح34/ 1جاالعیانوفیاتدرخلکانابن. هجري328متوفايقرطبیعبدربهبناحمدابوعمر] 138[

بروداشتحفظدرزیادياحادیثکهاستعلماییازیکیعبدربهابن: «گویدمیواستنمودهثبتراوي

. »استنمودهتالیف- باشدمیسودمندکتابیکه-راعقدالفریدکتابويبود،مطلعافرادازبسیارياخبار

).102/ 1جالغدیر(

جاالدباءمعجم،283/ 15جالنبالءاعالمسیر: بیابیدتوانیدمینیزذیلمصادردرراعبدربهابنزندگانیشرح

.110/ 1جاالعیانوفیات،193/ 11جالنهایهوالبدایه،211/ 4

بیعابننیسابوريحاکمضبیحکمبننعیمبنحمدویهبنمحمدبنعبداهللابنمحمدابوعبداهللاحافظ] 139[

درحاکم. باشدمی»الصحیحینعلیالمستدرك«مشهورکتابمولفوي. هجري405متوفايشافعیطهمانی

کههنگامییعنی(330سالدروي. پرداختحدیثفراگیريبهکودکیآغازازوآمدبدنیاهجري321سال

/ 5جبغدادتاریخدر(کثیرابنوذهبیوبغداديخطیب. پرداختحدیثاستماعبه) نداشتبیشترسالنه

).107/ 1جالغدیر. (اندنمودهتوثیقراوي) 355/ 11جالنهایهوالبدایهو242/ 3جالحفاظتذکره،473

/ 4جاالعیانوفیات،155/ 4جالشافعیهطبقات،162/ 17جالنبالءاعالمسیر: بهبفرماییدمراجعههمچنین

.1039/ 3جالحفاظتذکره،320/ 3جبالوفیاتالوافی،280



میورقیاندلسیحمیديازديیصلبنحمیدبنفتوحبنعبداهللابنفتوحنصرابیبنمحمدعبداهللاحافظ] 140[

و»امام«چونعناوینیبااوازذهبی. باشدمیاندلسیحزمابنشاگردانواصحابازوي. هجري488متوفاي

از- انقیادوعقددروعملوعلمدر-وي: گویدمیونمایدمییاد»المحدثینشیخ«و»حافظ«و»متقن«

. یافتتوانمیعامهرجالیکتبازبسیاريدرراحمیديابوعبداهللازتجلیل. بودحدیثاصحاببقایاي

،156/ 5جالزاهرهالنجوم،120/ 19جالنبالءاعالمسیر،1218/ 4جالحفاظتذکره: بهبفرماییدرجوع(

).392/ 3جالذهبشذرات

اخطببهمعروفحنفیمکیمویدبناسحاقسعیدابیبناحمدبنموفقابومحمدوابوالمویدحافظ] 141[

بشمارحفاظازروایتنقلدرواستمذهبحنفیيبرجستهفقهايازوي. هجري567متوفايخوارزم

قرنسرایانغدیریهازیکیويآنجائیکهاز. داشتدستنیزادبوشعروتاریخوسیرهدرخوارزمی. رودمی

.استگردیدهدرج407-398/ 4جالغدیرکتابدر- مبسوطنسبتابصورت- حالششرحباشدمیششم

سالمتولدشافعیاصبهانیمدینیموسیبناحمدعیسیابیبنعمربکرابیبنمحمدابوموسیحافظ] 142[

ازوپرداختهويازتجلیلبهاوازپسحفاظکهاستايبرجستهمحدثینازوي. هجري581متوفايو501

.اندنمودهیادحافظبعنواناو

جالنبالءاعالمسیر،116/ 1جالغدیر: بفرماییدمراجعهذیلکتببهتوانیدمیويزندگانیشرحازاطالعجهت

/ 4جالعبر،1334/ 4جالحفاظتذکره،)286/ 4جعباساحسانط(486/ 1جاالعیانوفیات،152/ 21

.273/ 4جالذهبشذرات،264

شهرزوريکرديموسیبنعثمانبنعبدالرحمن) الدینصالح(بنعثمانابوعمروالدینتقیحافظ] 143[

ازاو»الحدیثعلوم«کتابواستعامهمحدثیناکابرازوي. هجري643متوفايشرخانیشافعیموصلی

ازپسکهعامهرجالیکتبازبسیاريدر. استشدهنوشتهالحدیثعلميدربارهکهاستکتبیمشهورترین

و»امام«چونعناوینیباالصالحابنازذهبی. یافترااوحالشرحتوانمیاستشدهتالیفويعصر

اسنويطبقات،1430/ 4جالحفاظتذکره،140/ 23جالنبالءاعالمسیر. (کندمییاد»االسالمشیخ«و»عالمه«

).326/ 8جسبکیطبقات،112/ 2جشهبهابنطبقات،41/ 2ج



بنسبطبهمعروفحنفیبغداديهبیريعونیترکیعبداهللابنقزاوغلیبنیوسفالدینشمسابوالمظفر] 144[

.هجري654متوفايجوزي

الجنانمرآهدریافعی. باشدمی) جوزيابندختر(رابعهويمادرنامواستحنبلیجوزيابنحافظسبطوي

راوييزندگینامه194/ 13جالنهایهوالبدایهدرنیزکثیرابن. استآوردهراويحالشرح136/ 4ج

یاداواز230صالفوائدالبهیهدرنیزابوالحسنات. استستودهرااويخطابهحسنوفضلوعلموآورده

خوشواعظوفقیهوعالماوگردید،مسلطفقهدرونمودتفقهجوزيبنسبط: «گویدمیواستنموده

وتفسیربهوصالحاستاستاديوي: گویدمی234صاالخبارمنتخبدرنیزسالمیابوالمعالی. »بودمعاشرتی

خودکتابدرسپسسالمی. »استجلد29درکهنمودهتدوینمفصلیتفسیراو. استعالمفقهوحدیث

).120/ 1جالغدیر. (شمردبرمیراجوزيابنتالیفاتومشایخ

،66/ 7جالزاهرهالنجوم،296/ 23جالنبالءاعالمسیر: استشدهیادجوزيبنسبطازنیزذیلکتبدر

.286/ 5جالذهبشذرات

اصوليزمینهدروي. هجري685متوفايشافعیبیضاويعمربنعبداهللاناصرالدینابوالخیرقاضی] 145[

درو،»مختصرالکشاف«کتابتفسیردر،»القصويغایه«کتابفقهدر،»المصباح«و»الطوالع«کتابهايدین

: گویدمی59/ 5جالشافعیهطبقاتکتابدرسبکی. استنمودهتدوینرا»المصابیحشرح«کتابحدیث

بهوپرداختقضاوتمقامتصديبهشیرازدر. بودزاهدعابديوصالحنظريصاحبمبرز،امامیبیضاوي«

فوتتبریزدربیضاوي: «گویدمیواستستودهراوي309/ 13جالنهایهوالبدایهدرکثیرابن. »رفتتبریز

).122/ 1جالغدیر. (»استشده

،110/ 4جاالعالم،392/ 5جالذهبشذرات،157/ 8جسبکیطبقات: بهشودمراجعههمچنین

.266/ 2جالمولفینمعجم

وي. هجري699یاو695متوفاياندلسیازدييجمرهابیبنسعیدبنسعدبنعبداهللابومحمدحافظ] 146[

. اوستآثارجملهاز»الحسانالمرائی«و»النفوسبهجه«،»النهایهجمع«کتابهايواستمالکیهمحدثیناکابراز

امارابالحق،قواالکانو: گویدمیاويدربارهکثیرابن. استنمودهوفاتمصردروباشدمیاندلسازاواصل



،89/ 4جاالعالم،408/ 13جالنهایهوالبدایه: بهبفرماییدمراجعه. (المنکرعننهاءاوبالمعروف

).234/ 2جالمولفینمعجم

متوفايخازنبهمعروفبغداديشیحیخلیلبنعمربنابراهیمبنمحمدبنعلیعالءالدینابوالحسن] 147[

. استنمودهتدوینرامتعدديآثاروباشدمیعامهفقهوحدیثوتاریخوتفسیرعلمايازوي. هجري741

).131/ 6جالذهبشذرات،97/ 3جالدررالکامنه(

: گویدمی108/ 6جالشافعیهطبقاتدرسبکی. 756متوفايشافعیایجیاحمدبنعبدالرحمنقاضی] 148[

داشتدستنیزفقهدرایجی. داشتآشنایینحووبیانومعانیوسنتوقرآنباوبوداماممعقوالتدروي«

ونمودهیادایجیاز322/ 2جالکامنهالدرردرنیزحجرابن. »المواقفنامبهداردکتابیکالمعلمدرو

).126/ 1جالغدیر. (استدادهقرارستایشموردراويوبرشمردهرااوتالیفات

و773سالمتولدحجرابنبهمعروفشافعیمصريعسقالنیمحمدبنعلیبناحمدابوالفضلحافظ] 149[

.هجري852سالمتوفاي

بتفصیل40- 36/ 2جالضوءالالمعکتابدرسخاوي. است»التهذیبتهذیب«و»االصابه«کتابصاحبوي

حجرابن: گویدمیسخاوي. استپرداختهويازتجلیلبهوگفتهسخنويتالیفاتومشایخواويدرباره

معلوماتوتیزهوشیووقادذهنووافیاطالعاتوامانتووثاقتوحفظبهقدماءاست،امامانامام

اعلمکهاستدادهشهادتوييدرباره) عراقی(اوشیخوانددادهشهادتفنونتمامیدروييگسترده

حجرابنيدربارهحلبیبرهانوفاسیتقی: گویدمیسپسسخاوي. استحجرابنحدیث،دراواصحاب

ابن: گویدمی273- 270/ 7جالذهبشذراتکتابدرنیزعبدالحی. ایمندیدهراحجرابنمثلما: اندگفته

بسیارستایشبهخویشکتابدرسپسعبدالحیگردید؛»حافظاالسالم«ویافتتبحرعربیتوفقهدرحجر

).130/ 1جالغدیر. (شماردبرمی- آنهاازتمجیدبا-راويتالیفاتوپردازدمیحجرابناز

/ 1جالفهارسفهرس،75ص»الرواهوالعلماءبغیه«کتابدربتفصیلحجرابنتالیفبررسیوزندگانیشرح

.استآمده7ص) مقدمه(المنفعهتعجیل،352/ 1جالتقییدذیل،321



1137یاو1127متوفايبروسويخلوتیحنفیاستانبولیمصطفیبنحقیبناسماعیلابوالفداء] 150[

ازتفاسیر»البیانروح«نامبهويجلديدهتفسیر. استعامهکثیرالتالیفمتصوفانومفسرانازوي. هجري

کتابهاياودیگرآثارجملهاز. استمعروفنیز»حقیتفسیر«نامبهکهباشدمیاخیرقروندرعامهمشهور

مراجعه. (است»االربعینشرح«و»النجاهکتاب«،»التوحیدکتاب«،»لتیسیرالوصولاالصولطریقتسهیل«

).362/ 1جالمولفینمعجم،313/ 1جاالعالم: بهبفرمایید

نوشتهپدرشازنقلبهبدرالطالعکتابيمقدمهدروي. صنعانیشوکانیمحمدبنعلیبنمحمدقاضی] 151[

علومبرمسلط،استفقیهی. اندکردهثبت1250نیزرااووفاتتاریخ. استآمدهبدنیا1173سالدرکهاست

بهاوکاملحالشرح. استمفیديوبسیارتالیفاتصاحباو. استآراستهفضائلبهودارداحاطهنیزدیگر

درراخوداساتیدومشایخآنجادروي. استثبت215- 214/ 2جبدرالطالعکتابيمقدمهدرخودشقلم

کهرارساالتیوکتابهاوشمردبرمیعربیتعلوموبیانومعانیوحدیثواصولوفقهوکالموحکمت

واستشدهچاپويهاينوشتهازبسیاريتاکنون. بردمینام- شودمیعنوانیکصدبربالغو- استنوشته

اینبهيوابستهکهآنچهوسنتوقرآنازاعم- شریعتعلوموفنونبهويکهاستاینازحاکیآنهاهمگی

يمقدمهدرراويحالشرحنیزسبعیمحسنبنحسین. داردتسلط-استمسانیدومشایخمعرفتازعلم

).146،147/ 1جالغدیر. (استنوشته) بوالقط8جلد(االوطارنیلنامبهشوکانیکتابهايازیکی

مبسوطینسبتامطالبحاويکه1088-1082/ 2جالفهارسفهرسکتاببهبفرماییدمراجعههمچنین

.استشوکانیيدرباره

.72يآیهاالحزاب،يسوره] 152[

.35يآیهالبقره،يسوره] 153[

،396،397صالمرامغایه،340/ 3جالبرهان،110-108صاالخبارمعانی: بهبفرماییدمراجعه] 154[

.174- 172/ 11جبحاراالنوار



عالمتباماکهراحدیثقسمتهايازبعضیلذااندفرمودهنقلباختصارراروایتاینعالمهمرحومآنجائیکهاز

درهمچنین. استآمده4يشمارهتعلیقدرکاملبطورچنینمتن. اندنکردهذکرایمنمودهمشخصچیننقطه

مذکوريآیهداللتومعانیبررسیبهالسالم،علیهصادقامامازعمربنمفضلحدیثنقلازپس4تعلیق

.استشدهپرداخته

بهتوانندمیهستندبیتاهلروایاتدرآیهایندرتفسیريوجوهازبیشترآگاهیکسببهمایلکهخوانندگانی

.بفرمایندمراجعه278/ 57جبحار

الذینایهایاالنبیعلییصلونمالئکتهواهللان(يآیهحضرتکهکندمیروایتقمیابراهیمبنعلی] 155[

والتصدیقولهتزکیهعلیهاهللاصلوات:«فرمودندسپسوکردندتالوترا) تسلیماسلمواوعلیهصلواآمنوا

،170/ 2جقمیتفسیر. (»بهجاءبماوبالوالیهلهسلموایعنی) تسلیماسلمواو: (قولهوبفضله،االقرار

).27/ 17جبحاراالنوار

الفاظباروایاتازبسیاريدر»هلکعنهاححادمنونجیبهاتعلقمنالنجاه،سفینهنحن«مضمون] 156[

نجیرکبهامننوح،سفینهمثلفیکمبیتیاهلمثل: «معروفحدیثآنهاجملهازکهاست،گردیدهضبطمختلف

.باشدمی)» هلکاو(غرقعنهاتخلفمنو

:ببینیدتوانیدمیذیلمصادردرراسفینهحدیث

،151/ 3جحاکممستدرك،211/ 1ج) قتیبهابن(االخبارعیون،2637ح/ 45،46/ 3جطبرانیکبیرمعجم

ح98/ 12جکنزالعمال،306/ 4جاالولیاءحلیه،252ص) قتیبهابن(المعارف،91/ 12جبغدادتاریخ

،1ح/ 3736/ 1جفرائدالسمطین،235السمطیندررنظم،92/ 5جکنزالعمالمنتخب،34169،34170

/ 1جالحدیدابیابنالبالغهنهجشرح،234صالطالبکفایه،132صمغازلیابنمناقب،20صالعقبیذخائر

،79صالصاديرشفه،282صالمحرقهالصواعق،113صالمیتاحیاء،168/ 9جالزوائدمجمع،218

.27المودهینابیع،268صدرالسحابه



تشبیه»نوحکشتی«بهنیزرامعصوماماماندیگرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرکهاستذکربهالزم

.اندفرموده

: فرمودندالسالمعلیهعلیبهسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرکهاستآمدهعباسابنازنقلبهروایتیدر

. »غرقعنهاتخلفمنونجا،فیهارکبمننوح،سفینهمثلبعديولدكمناالئمهمثلومثلک«

).517ح/ 244/ 1جفرائدالسمطین(

برکهکسهراست،»نوحکشتی«مثلهستندتوفرزندانکهمنازپسيائمهمثلوتومثلعلیاي: «یعنی

.»شودمیغرقورزدتخلفآنازکهکسهرویابدمینجاتگرددسوارکشتیآن

.300،301/ 2جالغدیر،461صالمطالبارجح،1ح/ 3736/ 1جفرائدالسمطین] 157[

.5/ 27جبحاراالنوار: بهبفرماییدمراجعه] 158[

دارط(دمشقمدینهتاریخ،274صالطالبکفایه،214صخوارزمیمناقب،259/ 1جبغدادتاریخ] 159[

بهمخطوط،118/ 3ج(الفردوسمسند،130ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،170/ 14ج) الفکر

).432/ 24جالحقاحقاقازنقل

،366/ 1جطوسیامالیبهتوانمیاندکردهنقل- اندکیتفاوتبا- راروایتاینکهشیعیمصادرمیاناز

.نموداشاره4/ 27جبحاراالنوارو94/ 1جاربلیالغمهکشف

التاریخفیالکاملدراثیراین. هجري463متوفايبغداديخطیبابوبکرثابتبنعلیبناحمدحافظ] 160[

ويزندگانیشرحالشافعیهطبقاتدرسبکی. »بوددنیاامامخودعصردربغداديخطیب: «گویدمی26/ 10ج

حیثازماکهکسانیاز: «گویدمیماکوالابنقولازواستدادهقراربسیارستایشموردرااووآوردهرا

وحدیثضعفتشخیصدرتسلطوسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرحدیثضبطواتقانوحفظومعرفت

خطیب(ابوبکرنمودیممشاهدهمطروحومنکروفردوغریبوصحیحاحادیثتشخیصوآنسندهاي

جالغدیر. (»شدنمییافتويمانندکسیدارقطنیازبعدبغداداهالیمیاندروبودشخصیتآخرین) بغدادي

1 /111.(



جالنبالءاعالمسیر: بفرماییدمراجعهنیزذیلکتببهتوانیدمیبغداديخطیبزندگانیازبیشتراطالعبراي

عباساحسانط(27/ 1جاالعیانوفیات،265/ 8جالمنتظم،)13/ 4(247/ 1جاالدباءمعجم،270/ 18

شهبهقاضیابنطبقات،1135/ 3جالحفاظتذکره،253/ 5جالعبر،313/ 3جالذهبشذرات،)92/ 1ج

.240/ 1ج

زین«کتابصاحبوي. هجريپنجمقرنبزرگانازیکیعاصمیعلیبنمحمدبناحمدابومحمد] 161[

کهچندهراست،ادبوحدیثوتفسیربراوتسلطازحاکیکتاباین. باشدمی»اتیهلسورهشرحفیالفتی

).112/ 1جالغدیر. (دهدمینشاننیزراتشیعازويشدیدگریز

.استبودهعالمهمرحوماختیاردرکتاباینازخطیينسخهیک. استنرسیدهطبعبههنوزکتاباین] 162[

راروایتاینمضامینبهقریباستنمودهنقلخوارزمیکهروایتیدرهمچنین. 247صالمودهینابیع] 163[

).67/ 1جخوارزمیالحسینمقتل. (یافتتوانمی

عامهتوسطبسیاريروایاتباشندمیجهانبانوانيسیدهعلیهااهللاسالمفاطمهحضرتاینکهيدرباره] 164[

:خوانیدمیذیالراآنهاازبعضیکهاستنقل

:فرمودندعلیهاالسالمفاطمهبهسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرکهکندمیروایتخودصحیحدربخاري

بابالمناقب،کتاب- بخاريصحیح. (»المومنیننساءاوالجنهاهلنساءسیدهتکونیانترضینامافاطمهیا«

).289صالمحرقهالصواعق،210ح/ 92/ 5ج-االسالمفیالنبوهعالمات

:فرمودندعلیهاالسالمفاطمهبهسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرکهکندمینقلخودصحیحدرمسلم

فضائلکتاب- مسلمصحیح. (»االمههذهنساءسیدهاوالمومنیننساءسیدهتکونیانترضینامافاطمهیا«

صالمحرقهالصواعق،1904/ 4ج-97،99حالسالم،والصالهعلیهاالنبیبنتفاطمهفضائلبابالصحابه،

289.(



علیهاالسالمفاطمهبهسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبر: کندمینقلچنینراخودروایتاصفهانیابونعیم

:فرمودند

).42/ 2جاالولیاءحلیه». (-االمههذهنساءاو-نساءالعالمینسیدهتکونیانترضینامافاطمهیا«

نساءسیدهانهااما: «فرمایدمیعلیهاالسالمفاطمهيدربارهسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبردیگريروایتدرو

).42/ 2جاالولیاءحلیه(،»القیامه

صالمحرقهالصواعق. (»الجنهاهلنساءسیدهفاطمه: «فرموداکرمپیامبرکهاندکردهروایتهمبسیاريروات

290.(

،196صطیالسیمسند: بخوانیدتوانیدمینیزذیلمصادردرراعالمزنانبرعلیهاالسالمفاطمهسیادتروایات

/ 3جالمستدرك،26،27/ 8جسعدابنطبقات،120- 116صامیرالمومنینخصائص،1373ح/ 197

،42صالعقبیذخائر،48/ 1جاالثارمشکل،54،79/ 1جالحسینمقتل،39/ 2جاالولیاءحلیه،156

.260صالمودهینابیع،97/ 5جالعمالکنزمنتخب،522/ 5جاسدالغابه،378/ 4جاالصابه

وآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولقولعناخبرنی: السالمعلیهعبداهللاالبیقلت: قالعمر،بنالمفضلعن] «165[

وعالمها،نساءسیدهکانتلمریمذاك: فقالعالمها؟نساءسیدههیا،)نساءالعالمینسیدهانها: (فاطمهفیسلم

عللبهبفرماییدمراجعههمچنین). 107صاالخبارمعانی. (»االخرینواالولینمننساءالعالمینسیدهفاطمه

.26،78/ 43ج،68،85/ 37ج،206/ 14جبحاراالنوار،388ص) بطریقابن(العمده،182صالشرایع

مرحومدستنویسهايازنقلبهماخذاینبهارجاع) (عاصمیتالیف(اتیهلسورهشرحفیالفتیزین] 166[

).استشدهتهیهگفتاراینبرايکهاستامینیعالمه

).عاصمیتالیف(اتیهلسورهشرحفیالفتیزین] 167[

.230/ 2جالمجالسنزهه] 168[



کتبدرروایتاین. 3/ 5جالحقاحقاق،41/ 1جفرائدالسمطین،)نطنزيتالیف(العلویهالخصائص] 169[

.نمودمراجعهتوانمی9/ 15جبحاراالنواربهنمونهبرايکهاستگردیدهضبطهمشیعه

زهرا: (اولموضوعذیلدربودنمودهنقلابوهریرهکهتنپنجاسامیاشتقاقروایت: استیادآوريبهالزم

.گردیدذکر) آفریشعللازیکیعلیهاالسالم

.هجري480متولدنطنزيابراهیمبنعلیبنمحمدابوالفتح] 170[

دراو. استترفاضلعراقوخراساناهلتمامیازشعروادبولغتدروي: «گویدمیاويدربارهسمعانی

علمشدریايواوازوخواندموينزدراادبیاتازتوجهیقابلمقدارمنوآمدمروبههجري521سال

هرمنوآمدمانزدبغداددراقامتمطولدرهمبارچندیندیدم،همداندررااوبعدها. نمودمبسیارياستفاده

مراجعه. (»امکردهحدیثاستماعاوازنیزمرودر... بردمبهرهواازونوشتمراويتقریراتدیدمرااوکهبار

).115/ 1جالغدیر،505/ 5جسمعانیاالنساب: بهبفرمایید

جلبسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرازايشریفهروایتبراخوانندگاننظربارهایندر] 171[

.نماییممی

وآلهوعلیهاهللاصلیالنبییهودياتی: یقولالسالمعلیهالصادقاباعبداهللاسمعت: قالراشد،بنمعمرعن.. «

النبیعمرانبنعمرانبنموسیامافضلانت: قالحاجتک؟مایهوديیا: فقالالیه،النظریحدبینفقامسلم

بالغام؟اظلهوالبحرلهفلقوالعصاوالتوراهعلیهانزلواهللاکلمهالذي

اصابلماالسالمعلیهآدمان: اقولولکنینفسهیزکیانللعبدیکرهانهسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیلهفقال

.لهاهللافغفرهالی،غفرتلمامحمدآلومحمدبحقاسالکانیاللهم: قالانتوبتهکانتالخطیئه

منانجیتنیلمامحمدآلومحمدبحقاسالکانیاللهم: قالالغرق،خافوالسفینهفیرکبلمانوحاانو

.عنهاهللافنجاهالغرق،

فجعلهامنها،انجیتنیلمامحمدآلومحمدبحقاسالکانیاللهم: قالالنار،فیالقیلماالسالمعلیهابراهیمانو

.سالماوبرداعلیاهللا



فقالآمنتنی،لمامحمدآلومحمدبحقاسالکانیاللهم: قالخیفهنفسهفیاوجسوصاهالقیلماموسیانو

.االعلیانتانکالتخف: جاللهاهللا

ذریتیمنویهوديیا. النبوهالنفعتهوشیئاایمانهنفعهمابنبوتیوبییومنلمثمادرکنیلوموسیانیهوديیا

). 319،320/ 26جبحاراالنوار. (»خلفهصلیوفقدمهلنصرتهالسالمعلیهمریمبنعیسینزلخرجاذاالمهدي

کردسوالپیامبرازیهوديیکروزيکهفرمایندمیالسالمعلیهصادقامامکهاستاینفوقروایتيخالصه

: نمودتوبهجمالتاینباگردیدخطامرتکبآدمکهآنگاه: فرمودندپیامبرموسی؟یاهستیدافضلشماآیاکه

برکهآنگاهنیزنوح. آمرزیدرااونیزخداو،»بیامرزيمراکهخواهممیتوازمحمدآلومحمدحقبهخدایا،«

ومحمدحقبهکهخواهممیتوازمنخداوندا،: «کردعرضخدابهترسید،شدنغرقازونشستکشتی

چنینشدانداختهآتشدرکهآنگاهنیزابراهیم. دادنجاترااوهمخدا،»دهینجاتشدنغرقازمرامحمدآل

آتشنیزخداوندو،»دهینجاتآتشاینازمراکهخواهممیتوازمحمدآلومحمدحقبهخداوندا،: «گفت

دروفراگرفترااوقلبترسانداختراخویشعصايزمانیکهنیزموسی. دادقرارضرربیوسرداوبرايرا

: فرمودموسیبهنیزخدا. »داراماندر) اژدهاایناز(مرامحمدآلومحمدحقبهخداوندا،: «گفتحالآن

اوبراينفعیهیچنبوتشوایمانشآوردنمیایمانمننبوتبهومنبهوبودخواهیمسلطآنبرتونترس

آمدخواهداونصرتبرايمریمبنعیسینمایدخروجکهآنگاهواستمنذریهازمهديیهودي،اي. نداشت

.»گزاردخواهندنمازمهديپشتوداشتخواهدمقدمرامهديو

شد،انداتهچاهدربرادرانشتوسطیوسفزمانیکهاستشدهنقلالسالمعلیهصادقامامازرواییدرهمچنین

انیاللهم: «بگوییراجمالتاین) چاهازنجاتبراي(کهنمودهامرخداوندکهگفتويبهوآمداونزدجبرئیل

صلواالکرام،وذوالجاللاالرض،والسماواتبدیعالمنان،الحنانانت،االالهالکله،الحمدلکفاناسئلک،

الاحتسب،حیثمنواحتسبحیثمنارزقنیومخرجا،وفرجاامريمنلیاجعلومحمد،آلومحمدعلی

تفسیر. (»الیحتسبحیثمنمصرملکآتاهومخرجا،المراهکیدمنوفرجا،الجبمنلهاهللافجعلربهفدعا

).247،248/ 12جبحاراالنوار،355/ 1جقمی

).250/ 24جالحقحقاقبهبفرماییدرجوع). (مخطوط(العرائس] 172[



:استآمدهزیربصورتهايطریقدوبهحدیثاینصدوقشیخاالخبارمعانیدر

العمري،صالحبنظهیرعنالمحاربی،جعفرابیعنالمدینی،جعفربنعلیعنالبیهقی،جعفرابیبناحمد- )1(

بناصلی: «قالمالک،بنانسعنالرقاشی،یزیدعنابیه،عنسلیمان،بنالمعتمرعنتمیم،بنیحییعن

معاشر: فقالالکریم،بوجههعلینااقبلصالتهمنانفتلفلماالفجر،صالهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسول

فلیتمسکالزهره،افتقدمنوبالزهره،فلیتمسکالقمرافتقدمنوبالقمر،فلیتمسکالشمسافتقدمنالناس،

الزهرهفاطمهوالقمرعلیوالشمسانا: فقالالفرقدان؟والزهرهوالقمرومالشمساهللا،رسولیا: قیل. بالفرقدین

.»الحوضعلییرداحتیالیفترقاناهللاکتابوالفرقدان،الحسینوالحسنو

عنابیه،عنعبداهللا،بنمحمدعنالکرخی،علیبنعبداهللاعنالبصري،علیبن) و(عمربنمحمد- )2(

صالهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبناصلی: «قالانس،عنالزهري،عنمعمر،عنالصنعانی،عبدالرزاق

الشمسافتقدمنالناس،معاشر: قالثمجل،وعزاهللاعلیالکریمبوجههعلینااقبلالصالهمنانفتلفلماالفجر،

: اهللارسولقالثم. بالفرقدینفلیتمسکالزهره،افتقدمنوبالزهره،فلیتمسکالقمرافتقدمنوبالقمر،فلیتمسک

علییرداحتیالیفترقاناهللاکتابوالفرقدان،الحسینوالحسنوالزهرهفاطمهوالقمرعلیوالشمس،انا

).115- 114صاالخبارمعانی. (»الحوض

.922ح/ 2جالتنزیلشواهد،361ح/ 16/ 2جفرائدالسمطینالعلویه،الخصائص] 173[

904یا903متوفايمیرخواندبهمعروفمحمودبنخاوندشاهبنمحمدتالیف»الصفاءروضه«کتاب] 174[

.باشدمیهجري

بهمعروفشیرازيالدینهمامبنالدینغیاثتالیف»بشرافراداخبارفیالسیرحبیبتاریخ«کتاب] 175[

.استهجري941متوفايخواندمیر

. 35/ 1جالسیرحبیبعلیهماالسالم،علیبنحسینحضرتاحوالذیل/ 3جزء/ 1جلدالصفاءروضه] 176[

الحسینمقتلو،91ح/ 1ج-)المستقیمالصراطاهدنا(يآیه- التنزیلشواهد: بهبفرماییدمراجعههمچنین

.110/ 1جخوارزمی



باراراستراه: «فرمودندسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر: استچنینروایتاینفارسیيترجمه

راستراهگردیدپنهانماهکهآنگاهوبیابید؛ماباراراستراهگردیدپنهانخورشیدکهآنگاهبیابید؛خورشید

کهآنگاهوبیابید؛زهرهيستارهباراراستراهشدپنهانزهرهيستارهکهآنگاهوبیابید؛زهرهيستارهبارا

اهللارسولیا: کهشدعرضخدارسولبه. بیابیدفرقدینيستارهدوباراراستراهشدپنهانزهرهيستاره

: فرمودکیست؟زهره. طالبابیبنعلی: فرمودکیست؟ماه. هستممنمنظور: فرمودچیست؟خورشیدازمنظور

.»باشندمیحسنیننیزفرقدینوزهرا،

.74،75/ 24جبحاراالنوار،130،131/ 2جطوسیامالی،115- 114صاالخبارمعانی] 177[

نقلعینااینجادرراآنماداردکهاهمیتیبهنظرکهاستآوردهعباراتیباراجابرروایتامالیدرطوسیشیخ

:کنیممی

عنابیه،عنجعفر،بنموسیعنصدقه،بنمحمدعنزکریا،بنعلیبنالحسنعنالمفضل،ابیعنجماعه،«

علینااقبلوانفتلثمالفجر،صالهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبناصلی: قالجابراالنصاري،عنجده،

انافقمت: قال. بالفرقدینفلیتمسکالقمرفقدمنوبالقمر،فلیتمسکالشمسفقدمنالناس،ایها: قالثمیحدثنا،

آلهوعلیهاهللاصلیهوفاذا. انا: قالالشمس؟مناهللارسولیا: فقلنامالک،بنانسمعناواالنصاريابوایوبو

فانانجم،طلعنجمغابکلماالسماءنجومبمنزلهفجعلناخلقنا،تعالیاهللان: فقالمثال،لناضربقدسلمو

وابوولديودینیقاضیووزیريووصییواخی: قالالقمر؟فمن. قلنا. بالقمرفتمسکوابیذهبفاذاالشمس،

وهوالء: فقالملیا،مکثثم. والحسینالحسن: قالالفرقدان؟فمن: قلنا. طالبابیبنعلیاهلیفیخلیفتی

/ 2جطوسیامالی. (»الحوضعلییرداحتیالیفترقانالقرآن،معهمبیتی،اهلوعترتیالزهرههیوفاطمه

130،131.(

ماباونمودمابهرونمازاتمامازپسوخواندماباراصبحنمازخدارسول«کهکندمیروایتجابر: یعنی

هرکسوجوید،تمسکماهبهبایددهددستازراخورشیدکههرکسمردم،اي: فرمودحضرت. گفتسخن

.شودمتمسکفرقدانبهبایددهددستازراماه



خدارسولاي: کردیمعرضپیامبربه-بودنیزمالکبنانس-برخاستیمانصاريابوایوبومن: گویدمیجابر

راماتعالیخداي: فرمودزد،مثالیمابرايپیامبرآنگاههستم؛منخورشید،: فرمودچیست؟خورشیدازمنظور

طلوعدیگرييستارهگرددپنهانايستارههرگاهداد،قرارآسمانستارگاهيبمنزلهراماآنگاهنمود؛خلق

کیست؟ماهازمنظور: گفتیم. گردیدمتمسکماهبهرفتممنکهآنگاهوخورشیدممن) کهبدانید(پسنماید؛می

میاندرمنجانشینومنفرزندانپدرومندیونيکنندهپرداختووزیرووصیوبرادرماه،: فرمودپیامبر

. هستندحسینوحسنمنظور: فرمودچیست؟فرقدانازمنظور: گفتیم. باشدمیطالبابیبنعلییعنیخاندانم

منبیتاهلوخاندان- باشدمیزهرهکه-فاطمهوآنان: فرمودسپسونموددرنگايلحظهپیامبرآنگاه

ازگردندمیوارد) کوثر(حوضکناردرمنبر) کهقیامتروز(تامنبیتاهلوقرآنوقرآنند،باآنانهستند؛

.شوندنمیجدایکدیگر

.115- 114صاالخبارمعانی] 178[

/ 24جبحاراالنوار،115- 114صاالخبارمعانی،130،131/ 2جطوسیامالی،)مخطوط(العرائس] 179[

74-76.

همیبهنیزروایتیبودانصاريعبداهللابنجابرومالکبنانسازنقلبکهفوقروایاتبرعالوه] 180[

:نمایدمینقلبدینگونهراآناالثرکفایهصاحبکهاستنقلسلمانجنابازمضمون

جمیعاالجوهري،عباسبنالحسنبنعبداهللابناحمدبنمحمدابوعبداهللاوالمطلببنعبداهللابنمحمدحدثنا«

السبیعی،اسحاقابیبنیونسبناسرائیلحدثنا: قالزیاد،بنادریسعنالیمانیالحق) بنمحمد(حدثنا: قاال

علیهاهللاصلیاهللارسولخطبنا: قالعنهاهللارضیالفارسیسلمانعن،)سلیمانبن(القاسمعنالزبیر،بنجعفرعن

وخیرا،عترتیفیاوصیکمالمغیب،الیمنطلقوقریبعنعنکمراحلانیالناس،معاشر: فقالسلموآلهو

بالقمر،فلیتمسکالشمسافتقدمنالناس،معاشر. النارفیاهلهاوضاللهکلوضاللهبدعهکلفانوالبدع،ایاکم

استغفروقولیاقولبعدي،الزاهرهبالنجومفلیتمسکالفرقدینافتقدمنوبالفرقدین،فلیتمسکالقمرافتقدمنو

علیهفدخلتعائشه،بیتدخلحتیتبعتهسلموآلهوعلیهاهللاصلیالمنبرعننزلفلما: قال. لکمولیاهللا

فتمسکواالقمرافتقدتماذاوبالقمر،فتمسکواالشمسافتقدتماذا: تقولسمعتکاهللا،رسولیاامیوانتبابی: قلت



فتمسکواالقمرافتقدتمفاذاالحسین،وفالحسنالفرقداناماوبعديبهفتمسکواالفرقدینافتقدتماذاوبالفرقدین،

االوصیاءهمانهم: قالثم. مهدیهمالتاسعوالسالمعلیهالحسینصلبمنالتسعهفاالئمهالزاهرهالنجوماماوبهما،

سیدهمواولهم: قالاهللا،رسولیالیفسمهم: قلت. عیسیحواريویعقباسباطعددابرار،ائمهبعدي،الخلفاءو

والنبیین،علمباقرعلیبنمحمدبعدهوالحسین،بنعلیالعابدینزینبعدهماوسبطی،وطالب،ابیبنعلی

ابنهثمابنه،علیخراسانبارضیقتلوالذيعمران،بنموسیسمیالکاظمابنهومحمد،ابنالصادقجعفر

علمی،علمهملحمی،ودمیمنعترتیفانهمغیبته،فیالمنتظرالقائمالحجهوالحسن،وعلیالصادقانومحمد،

).42- 40صاالثرکفایه. (»شفاعتیتعالیاهللانالهفالفیهمآذانیمنحکمی،حکمهمو

بزوديمنمردم،اي: فرمودآندرونمودسخنرانیمابرايخدارسولروزي: گویدمیفارسیسلمان: «یعنی

ازنمایید،رفتاربخوبیمنخاندانباکهکنممیوصیتشمابهرفت،خواهمغیب) عالم(بسويشمامیاناز

مردم،اي. استآتشجایگاهشضاللتیهراهلواستضاللتوگمراهیبدعتی،هرکهبپرهیزیدبدعتها

فرقدانبهبایدداددستازراماهکهکسهروشود،متمسکماهبهبایدداددستازراخورشیدهرکس

راسخنم. گرددمتمسکنازمبعددرخشانستارگانبهبایدداددستازرافرقدانکههرگاهونماید،تمسک

.نمایممیمغفرتطلبشماوخودمبرايخداوندازوگویممی

منگردید،داخلعایشهمنزلبهتارفتمحضرتدنبالبهآمدندپایینمنبرازپیامبرکهآنگاه: گویدمیسلمان

کسهر: «فرموديکهشنیدمباد،بفدایتمادرموپدرخدارسولاي: کردمعرضپیامبربهوگردیدمداخلنیز

تمسکفرقدانبهبایدداددستازراماهکهکسهروشود،متمسکماهبهبایدداددستازراخورشیدکه

ازشمامنظور،»گرددمتمسکمنازبعددرخشانستارگاهبهبایدداددستازرافرقدانکههرگاهونماید،

است؛علیماه،وهستممنخورشید،: فرمودندپیامبرچیست؟درخشانستارگانوفرقدانوماهوخورشید

راماهکهآنگاههستند،حسینوحسننیزفرقدان. گردیدمتمسکاوبهمنازپسدادیددستازمراکهآنگاه

وباشندمیحسینفرزندانازکههستندامامینهنیزدرخشانستارگاهشوید؛متمسکدوآنبهدادیددستاز

نیکامامانیآنانباشند؛میمنازبعدخلفايواوصیاآنان: فرمودندسپسپیامبر. استایشانمهديآناننهمین

ذکرراآنانناماهللارسولیا: کردمعرض: گویدمیسلمان. هستندعیسیحواريویعقوبفرزندانتعدادبه

بنعلیباشدمیآنانسروروآقاکهآناناولین: گفتندوفرمودندذکرمنبرايراآناننامنیزحضرت. بفرمایید



اوازبعدوحسین،بنعلیالعابدینزیندوآنازپسو،)حسینوحسن(منينوهدوسپساست،طالبابی

نامیدهعمرانبنموسینامبهکهکاظمفرزندشومحمد،فرزندصادقجعفروانبیا،علمباقرعلیبنمحمد

آنسپس،ومحمد،فرزندشاوازپسورسید،خواهدقتلبهخراسانسرزمیندرکهعلیفرزندشوشود،می

و(عترایناننشینند؛میاوانتظاربهغیبتشدرکهقائمحجتآنانازبعدوحسن،وعلییعنیصادق) امام(دو

منحکمبمانندآنانحکمومن،علمبمانندآنانعلمباشند؛میمنگوشتوخونازوهستندمن) خاندان

.نفرمایدیاریشمنشفاعتباخداوند-نمایدمیاذیتآنانآزاربا-مراکهکسیاست،

هیچآنتواتردرواستگردیدهبیانمختلفیعباراتبااستمشهور»ثقلین«حدیثبهکهروایتاین] 181[

:نماییممیاشارهعامهکتبازروایتاینمصادرازبعضیبهذیالما. نمودتواننمیتردیدي

صحیح،2408ح/ 1873/ 4ج- طالبابیبنعلیفضائلمنبابالصحابه،فضائلکتاب- مسلمصحیح

کتاب-دارمیسنن،366،367/ 4جحنبلبناحمدمسند،194/ 2جالکبريبابالمناقب،کتاب-ترمذي

نظم،109،148،533/ 3جالمستدرك،431،432/ 2ج-القرآنقرامنفضلبابالقرآن،فضائل

مناقب،16صذخائرالعقبی،113/ 4جکثیرابنتفسیر،205،206/ 7جالسنهشرح،232صدررالسمطین

اسد،538،539ح/ 275- 272/ 2جفرائدالسمطین،104/ 1جالحسینمقتل،234،235صمغازلیابن

،224صالمحرقالصواعق،114صالمیتاحیاء،737،738/ 2جالطحاویهالعقیدهشرح،12/ 2جالغابه

،30،38،41صالمودهینابیع،7،306/ 6ج،60/ 2جالدرالمنثور،163/ 9جالزوائدمجمع،229،230

370،183.

ازوي. هجري737ازبعدمتوفايتبریزيخطیببهمعروفعمريعبداهللابنمحمدالدینولیابوعبداهللا] 182[

. استگردیدهفارغهجري737سالدرخود»المصابیحمشکاه«معروفکتابتحریرازواستحدیثعلماي

).437/ 3جالمولفینمعجم،234/ 6جاالعالم. (استنمودهثبتهجري741سالراويوفاتتاریخزرکلی

حجرابن. هجري774متوفايدمشقیقیسیشافعیکثیربنعمربناسماعیلعمادالدینحافظ] 183[

بعنوانويازذهبیونمودهفراوانتجلیلاوازالغمرانباءکتابدرهمچنینوالکامهالدررکتابدرعسقالنی

بهتفسیروحدیثوتاریخعلمدرریاست: «گویدمیاويدربارهحبیبابن. استکردهیادفتواصاحبمحدثی



الکامنهالدرر،126/ 1جالغدیر. (اوستمعروفآثارجملهازالنهایهوالبدایهمعروفکتاب. »گرددمیمنتهیاو

).45/ 1جالغمرانباء،373/ 1

جزرياثیرابنبهمعروفشیبانیعبدالکریمبنمحمدبنمحمدبنعلیابوالحسنالدینعزحافظ] 184[

باويازذهبی. باشدمی»الغابهاسد«و»التاریخفیالکامل«معروفکتابمولفوي. هجري630متوفاي

طالبانماواياثیرابنمنزل: «گویدمیونمایدمییاد»ادیب«و»اخباري«و»عالمه«و»امام«چونعناوینی

بودهامامآن،بهمربوطمطالبشناختوحدیثحفظدراثیرابن: «گویدمیاويدربارهخلکانابن. »بودعلم

،353/ 22جالنبالءاعالمسیر،119/ 1جالغدیر. (»باشدمیحافظمتاخرینوقدماتاریخخصوصدرو

).1399/ 4جالحفاظتذکره

.هجري279متوفايابوعیسیترمذيسلمیضحاكبنموسیبنسورهبنعیسیبنمحمدحافظ] 185[

حبانابنثقات. (دارندنظراتفاقاووثاقتدرعامهعلمايوباشدمیستهصحاحکتبازیکیويسننکتاب

والبدایه،387/ 9جالتهذیبتهذیب،250/ 26جالکمالتهذیب،270/ 13جالنبالءاعالمسیر،153/ 9ج

).77/ 11جالنهایه

.هجري273متوفايقزوینیماجهابنبهمعروفربعییزیدبنمحمدابوعبداهللاحافظ] 186[

نیزتاریخوتفسیردرماجهابن. شودمیمحسوبستهصحاحازیکیکهاست»السنن«کتابينویسندهوي

مشایخمحضرونمودهمسافرتريومصروشامومکهوبغدادو) کوفهوبصره(عراقینبهوي. داردتالیف

اوتوثیقواستبزرگموثقیماجهابن: «گویدمیاويدربارهابویعلی. استکردهدركبالدایندرراحدیث

جالنبالءاعالمسیر. (»نموداحتجاجتوانمی) روایاتشو(ويبهکهاستکسیاوباشد،میهمگاناتفاقمورد

الذهبشذرات،530/ 9جالتهذیبتهذیب،40/ 27جالکمالتهذیب،636/ 2جالحفاظتذکره،277/ 13

).64/ 2ج

ج،2875ح/ 408- 407/ 3جطبرانیاوسطمعجم،2619،2620ح/ 40/ 3جطبرانیکبیرمعجم] 187[

والبدایه،149/ 3جحاکممستدرك،52/2جماجهابنسنن،7255ح/ 128/ 8ج،5011ح/ 9- 8/ 6



فضلبابالمناقب،کتاب-ترمذيسنن،523/ 11،5/ 3الغابهاسد،23صالعقبیذخائر،40/ 8جالنهایه

/ 3المستدركتلخیص،137/ 7جبغدادتاریخ،175،176/ 3جاالصابه،699/ 5ج- محمدبنتفاطمه

الصواعق،154/ 3جالنضرهالریاض،157،158/ 14ج،218/ 13ج) دارالفکرط(دمشقمدینهتاریخ،149

ح/ 96/ 12جالعمالکنز،188،189صالطالبکفایه،372ح/ 38/ 2جالسمطینفرائد،282صالمحرقه

،91صخوارزمیمناقب،61،99/ 1جخوارزمیالحسینمقتل،92/ 5جالعمالکنزمنتخب،34159

،35،165،172،194،229،230،261،294صالمودهینابیع،269صالسحابهدر،26صالمهمهالفصول

309،307.

بشاره،28،158صالغمهکشف،345/ 1جطوسیامالیکتابهايبهتوانمینیزشیعیمصادرجملهاز

.نمودمراجعه306/ 43،78،79،82،43/ 37بحاراالنوار،178صالمصطفی

.207،208/ 3جالبالغهنهجشرح] 188[

.211صخوارزمیمناقب،373ح/ 40/ 2جالسمطینفرائد،154/ 3جالنضرهالریاض] 189[

/ 3جالغابهاسد. (اندکردهذکرصحابهعداددرراويعامهعلمايکهاستکسانیازسلمهاممولیصبیح] 190[

).175/ 3جاالصابه،11

الکمالتهذیب،175/ 3جاالصابه،11/ 3جالغابهاسد،2875ح/ 408- 407/ 3جاالوسطالمعجم] 191[

.169/ 9جالزوائدمجمع،113/ 3

: گویدمیسپسوکردهنقلاوسطمعجمدر-آمدهمتندرصبیحازکهگونههمینبه- راحدیثاینطبرانی

اشارهآنبهطبرانیکهراسديروایت. (استدادهنسبتارقمبنزیدبهصبیحقولازراروایتاینسدي

کفایه،523/ 11،5/ 3الغابهاسد،52/ 1ج-11باب- ماجهابنسنن: ببینیدتوانیدمیمصادرایندرنمایدمی

).188صالطالب

تلخیص،137/ 7بغداد،تاریخ40،223/ 8جالنهایهوالبدایه،2621ح/ 4/ 3جطبرانیکبیرمعجم] 192[

ج- محمدبنتفاطمهفضلبابالمناقب،کتاب-ترمذيسنن،149/ 3جحاکممستدرك،149/ 3المستدرك



/ 2جحنیلبناحمدمسند،169/ 9جالزوائدمجمع،189صالطالبکفایه،52/ 1ماجهابنسنن،699/ 5

/ 1جخوارزمیالحسینمقتل،218/ 13ج) الفکردارط(دمشقمدینهتاریخ،64صمغازلیمناقب،442

/ 92،6/ 5جالعمالکنزمنتخب،34164ح/ 97/ 12جالعمالکنز،90،91صخوارزمیمناقب،61،99

.261صالمودهینابیع،216

.نموداشاره141/ 22بحاراالنوارو،51صالعمده: بهتوانمیشیعهکتبمیاناز] 193[

:استچنیننگردیدهذکرروایتقسمتاینازکهعباراتی] 194[

زکتوالحرام،اهللابیتحجتورمضانشهرصامتوصلوات،خمساللیلهوالیومفیصلتامراهفایما... «

...».انهاوفاطمه،ابنتیبشفاعهالجنهدخلتبعديعلیاوالتوزوجها،اطاعتومالها،

:استچنیننشدهذکرروایتقسمتاینازکهعبارتهایی] 195[

وکسمعکعلیکفلیکرماالجنهاهلشبابسیداهماوریحانتايوابنايفهماالحسینوالحسناماو... «

...».اللهم: فقالالسماء،الییدهسلموآلهوعلیهاهللاصلیرفعثم. بصرك

.24،25/ 43جبحاراالنوار،393،394صصدوقشیخامالی] 196[

چیزياوسخنگوید،نمیسخننفسهوايرويازهیچگاهپیامبر: یعنی. 4و3يآیهالنجم،يسوره] 197[

.نیستوحیجز

.الغدیراولجلدبهبفرماییدرجوع] 198[

اوبهويازپسکهفردياولیناینکهخصوصدرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبراخباراین] 199[

:آنهاستيجملهازکهاستگردیدهدرجبسیاريمصادردرباشدمیفاطمهشدخواهدملحق

فاطمهمنقبهواهللارسولقرابهمناقببابواالسالم،فیالنبوهعالماتبابالمناقب،کتاب- بخاريصحیح

النبیبنتفاطمهفضائلبابالصحابه،فضائلکتاب- مسلمصحیح،126،210ح/ 55،92/ 5ج- علیهاالسالم



،39صالعقبیذخائر،48/ 1جاالثارمشکل،247/ 2جالکبريطبقات،77،240،282/ 6جحنبل

....و،274صالسحابهدر،3421ح/ 108/ 12جالعمالکنز،371،403ح/ 35،86/ 2جفرائدالسمطین

/ 1جفرائدالسمطین،56صالعقبیذخائر،62/ 1جخوارزمیالحسینمقتل،201/ 3جاالولیاءحلیه] 200[

تاریخ،93،94صالطالبکفایه،105/ 3جالنضرهالریاض،98صالسمطیندررنظم،314ح/ 382،383

جالعمالکنز،120ص) عالحسینترجمه(عساکرابنتاریخ،166،167/ 14ج) الفکردارط(دمشقمدینه

.35/ 5جالعمالکنزمنتخب،33044ح/ 625/ 11

گذاردهعلیبر) هم(را»ابوالریحانتین«يکنیهخدارسول: «گویدمیروایتایننقلازقبلطبريالدینمحب

).104/ 3جالنضرهالریاض. (»بود

.34يآیهالنساء،يسوره] 201[

/ 3جاالخبارفردوسدرهمچنین. استموجود237صالمودهینابیعدرلفظهمینبهروایتاین] 202[

: لفظبه(66/ 1جخوارزمیالحسینمقتلدرو،)کفولفاطمهکانماعلییخلقلملو: لفظبه(5170ح/ 418

.استآمده) کفولفاطمهکانماعلییکنلملو

:استچنینروایتمتن] 203[

لفاطمهکانماطالبابیبنعلیاهللایخلقلملو: فقالفاطمه،امرفیسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیعوتب«

.107/ 43جبحاراالنوار. »االرضوجهعلیکفولهاکانلمالوالك: خبرفیوکفو،

. خوانیممیالسالمعلیهامیرالمومنینملکوتیبارگاهزیارتبهنگاممبعثروزدرکهاستدعاییمنظور] 204[

.باشدمیرجبهفتمبیستمبعث،روزشیعهعلمايبیندرمشهورقولبنابر

اللهم: «... استچنینباشدمیمبعثروزمخصوصکهالسالمعلیهامیرالمومنینزیارتازقسمتاین] 205[

کلمتکوالعلیا،یدكوالوثقی،عروتکواالوفی،امینکوعبدكعلیصلومحمد،آلومحمدعلیصل

امیرالمومنین،االصفیاء،عمادواالولیاء،رکنواالوصیاءسیداالکبر،صدیقکوالوري،علیحجتکوالحسنی،



،32صالشهیدمزار،96- 95صالزائرمصباح...». (الصالحیناماموالصدیقین،قدوهوالدین،یعسوبو

).379/ 97جبحاراالنوار

مفیدشیخمرحوموشدهروایتالسالمعلیهصادقامامازکهامیرالمومنینيمطلقهزیارتاینازقسمتی] 206[

عبدكامیرالمومنینعلیصلومحمد،آلومحمدعلیصلاللهم: «... استچنیناستنمودهنقلراآن

علیحجتکوالحسنی،کلمتکواالعلی،جنبکوالعلیا،یدكوالوثقی،عروتکواالوفی،امینکوالمرتضی،

والدین،یعسوبوامیرالمومنین،االصفیاء،عمادواالولیاء،رکنواالوصیاء،سیدواالکبر،صدیقکوالوري،

).307/ 97جبحاراالنوار،79- 78صالزائرمصباح...». (المخلصیناماموالصالحین،قدوه

.200/ 98جبحاراالنوار،664صالمتهجدمصباح] 207[

.353/ 98جبحاراالنوار،184صالشهیدمزار،172صالزائرمصباح] 208[

.332/ 98جبحاراالنوار،172صالکبیرالمزار،211صالشهیدمزار،154صالزائرمصباح] 209[

.128- 127/ 99جبحاراالنوار،277/ 2جاالخبارعیون] 210[

:خوانیممیالسالمعلیهامیرالمومنینحضرتزیارتهايازیکیدرهمچنین

الکبیرالمزار...». (العبادساسهوالبالد،ارکانواالوتاد،دعائموالنجاه،سفینهولدكمناالئمهوانکاشهد... «

؛)342،148/ 97جبحاراالنوار،76،77ص

:خوانیممیغدیرعیدروزدعاهايازیکیدرو

ساسهوالباهره،االعالموالزاهره،النجوموالساده،الدعاهوالقاده،االئمهمحمد،آلومحمدعلیصلاللهم... «

؛)320/ 95جبحاراالنوار،492صاالعمالاقبال...». (البالدارکانوالعباد،

:خوانیممیاستالسالمعلیهممحمدآلومحمدبهاستشفاعبرايکهحضرتشریفتوقیدرو



ملکوته،فیارادهورتبهودبرهوقضاهفیماامرهفیماامرهمجاريعلموخالفتهیاسینآلیااهللاتاکمقد... «

...». االحکامقضاهوالبالدارکانوالعبادساسهامناوه،وعلماوهوشهداوهوخزنتهانتموالغطاء،لکمفکشف

).93/ 99جبحاراالنوار،223،224صالزائرمصباحبهکنیدمراجعههمچنین. 37/ 91جبحاراالنوار(

.107/ 43جبحاراالنوار] 211[

نقلطبرياالمامهدالئلوصدوقامالیوخصالوالشرائععللکتابازراروایتاینمجلسیمرحوم] 212[

:گویدمیسپسوکندمی

ازاشرفعلیهماالسالمفاطمهوعلیکهگفتوکرداستداللروایتاینبهبتوانکهداردوجودامکاناین«

).10،11/ 43جبحاراالنوار. (»هستند- سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبربجز- اولوالعزمانبیاءتمامی

زهراحضرتيگانهچهلمناقبازدوموسیمنقبتدرچنانکهاستبودههمیننیزامینیعالمهمرحوماعتقاد

وعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرجانبازفرمایشاینبجزاگر: «گویندمیخواندخواهیداینازپسکهعلیهاالسالم

اثباتبرايشریفحدیثهمین،)داردوجوداینکهبا(نبودمادسترسدرموردایندرتصریحیسلموآله

.بودکافی) بزرگوارشپدرجز(انبیاجمیعبرعلیهاالسالمزهراصدیقهحضرتبرتري

:استچنینروایتيادامه. استگردیدهنقلنسائیتوسطکهاستروایاتیازحدیثاین] 213[

صعدثم. ذلکعمرالیثم. بابهفسدطاعه،وسمعا: قالوفاسترجع،بابکسدانبکرابیالیارسلثم... «

المصنوعهاللئالی. (»علیبابفتحوابوابکمسداهللاولکنعلیبابالفتحتوابوابکمسددتاناما: فقالالمنبر،

).347/ 1ج

حدیثاینوضعبهمتهمرا) هجري295متوفاي(ابزاريعبیداهللابن) حسینیاو(حسناللئالی،درسیوطی

:بگوییمبایدجوابدرکهاستنموده

ابزاريخصوصدرکاملبناحمدکهباشدمیطعنیاقوالشانمستنداندنمودهجرحراابزاريکهکسانی: اوال

بغدادييشجرهبنکاملبناحمدکوفهقاضیکهاستاینآیدبرمیرجالیکتبازکهآنچه. استکرده

وتکبردلیلبهخوداینونمودهمیتوهینوجسارتبیهودهعلماءازبسیاريبه) هجري350متوفاي(



کبرراکاملاین: یعنی،»العجباهلکه: «گویدمیکاملبناحمديدربارهقطنیدار. استبودهويخودپسندي

احمد: گویدمیدیگرجايدرقطنیدار). 249/ 1جالمیزانلسان،358/ 4جبغدادتاریخ. (بردبینازغرورو

االسالمتاریخ،546/ 15النبالءاعالمسیر. (نبودقائلارزشیخویشزمانفقهايازهیچیکبرايکاملبن

).435ص- 350الی331وفیاتوحوادث-ذهبی

بیتاهلمناقبذکربهبیشتر»ابزاري«آنجائیکهازعامهرجالعلمايازبعضیکهنمایدمیچنین: ثانیا

کاملجرحجهتمستمسکیبعنواناستگرفتهصورتکاملبناحمدتوسطکهراويطعنپرداخته،می

ازاستکردهنقلبیتاهلمناقبيدربارهويکهراروایتیهرطریقاینازواندنمودهاتخاذ»ابزاري«

»االبوابسدحدیث«یعنیبحثموردحدیثهمینآنهايجملهازکهاندکردهقلمداد»ابزاري«موضوعات

بهاختصاصیحدیثایننقلآنکهحالواست،برشمره»ابزاري«جعلیاتازراآنسیوطیکهباشدمی

.ندارد»ابزاري«

سلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیان: «استنقلعباسابنازعبارتاینبادیگريروایتکهاستذکربهالزم

).161صالثمینهالدره. (»عنهاهللارضیعلیباباالفسدتکلها،االبواب) بسد(امر

بجزشدهبستهدرهاتمامیلذانمودند،) شدمیمنتهیمسجدبهکهافرادمنازل(درهايبستنبهامرپیامبر: «یعنی

.»علی) منزل(در

يادامه. 36521ح،175/ 13جالعمالکنز،374/ 3جالحلبیهالسیره،114،115/ 9جالزوائدمجمع] 214[

ارسلثم. ببهفسدطاعه،وسمعا: قالثمفاسترجع،بابکسدانبکرابیالیارسلثم: «... استچنینروایت

وابوابکمسددتاناما: سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولقالثم. ذلکبمثلالعباسالیارسلثمعمر،الی

.»ابوابکمسدوعلیبابفتحاهللاولکنعلیبابفتحت

معروفکتابصاحبوي. هجري1044متوفايحلبیاحمدبنابراهیمبنعلینورالدینابوالفرج] 215[

دروي. داردبسیاريتالیفاتواستعامهمتاخرعصورمشهورمورخینوادباازاو. باشدمی»النبویهالسیره«

).436/ 2جالمولفینمعجم،251/ 4جاالعالم. (نمودفوتمصردروشدزادهحلب



.هجري458جمتوفايبیهقیخراسانیخسروجرديموسیبنعلیبنحسینبناحمدابوبکرحافظ] 216[

راآنمانندبهکسی: «گویدمیاشدربارهذهبیکهکتابی. باشدمی»الکبريالسنن«معروفکتابمولفوي

. بیابیدتوانیدمیالنبالءاعالمسیردرراآنهاازبعضینامکهنمودهتدوینبسیاريکتببیهقی. »استننوشته

/ 3جالحفاظتذکره،110/ 1جالغدیر. (»استمسلمینيائمهازیکیبیهقی: «گویدمیاويدربارهسبکی

).432صالحفاظطبقات،8/ 4جسبکیطبقات،163/ 18جالنبالءاعالمسیر،1132

101/ 12جکنزالعمال،368ح/ 28/ 2جفرائدالسمطین،375/ 3الحلبیهالسیره،65/ 7جبیهقیسنن] 217[

.34182،34183ح

.67/ 2جالکبیرالتاریخ] 218[

.166/ 14ج) الفکردارط(دمشقمدینهتاریخ،65/ 7جبیهقیسنن] 219[

منابعاندکردهنقلرااالبوابسدحدیثکهنیزشیعیمصادريجملهاز. گردیداشارهعامهمصادربهقبال] 220[

:باشدمیزیر

،193/ 2جالبرهان،201،202صالشرائععلل،182/ 1جاالخبارعیون،273،274صصدوقامال

،98،331،332صالغمهکشف،194،373/ 2جطالبابیآلمناقب،20- 17صالعسکرياالمامتفسیر

.35-19/ 39بحاراالنوار،185-175صالعمده،63- 60صالطرائف

بهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرکهپاسخیوعبدالمطلببنعباستقاضاياینخصوصدر] 221[

:بفرماییدمراجعهذیلمصادربهانددادهوي

االبرارنزل،374/ 3جالحلبیهالسیره،117/ 3جحاکممستدرك،2031ح/ 246/ 2جطبرانیکبیرمعجم

.115/ 9جالزوائدمجمع،14،15/ 7جالباريفتح،35ص



دومينیمهمورخینازوي. هجري1019متوفايقرمانیدمشقیاحمدبنیوسفبناحمدابوالعباس] 222[

،26/ 1جالظنونکشف. (اوستآنازاالولآثاروالدولاخبارمعروفکتابواستدمشقهجريدهميسده

).327/ 1جالمولفینمعجم،1505/ 2جالعربیهالمطبوعاتمعجم،159/ 1جالعارفینهدیه

فادخلنیالسماءالیبیاسريلیلهعائشهیا: «فرمایندمیعایشهبهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر] 223[

خدیجه،فواقعتفنزلتصلبیفینوراونطفهفصارتفاکلتهافاخذتهاتفاحهناولنیالجنهالسالمعلیهجبرئیل

ح/ 50،51/ 2جالسمطینفرائد. (انسیهحوراءفاطمهعائشه،یاقبلتهاالجنهالیاشتقتفکلما. منهاففاطمه

381.(

منبهسیبیونمودواردبهشتبهمراالسالمعلیهجبرئیلرفتم) معراج(آسمانبهمنکهشبیعایشه،اي: «یعنی

باآمدمفرود) آسماناز(کهآنگاهشد؛منصلبدرنوريونطفهسیبآن. خوردموگرفتمراسیبآنمنداد؛

گردممیبهشتمشتاقکههرگاهمنعایشه،اي. استبهشتیسیبهمانازفاطمهونمودم؛نزدیکیخدیجه

.»استعالمزنانبهشتیيحوریهاو. بوسممیرافاطمه

/ 25جالحقاحقاقکتابدرراآنهاازبعضیتوانیدمیخوانندگانکهاستموجودعامهازنیزدیگريمصادر

.بیابند4-7

همچنین. استگردیدهنقل) خرکوشیتالیف(المصطفیشرفکتابازروایتاین42/ 43جبحاراالنواردر

ح/ 321ص-)4،5/ الروم(اهللابنصر-المومنونیفرحیومئذو(يآیهذیل-فراتتفسیر: بهبفرماییدمراجعه

.184صالشرائععلل،435

يجملهازکهاستگردیدهنقلسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرازمختلفیعباراتباجمالتاین] 224[

:آنهاست

یا،»الجنهریحفشممتادنیتهاالجنه،الیاشتقتاذافانا«

یا،»فاطمهابنتیرائحهشممتالجنه،رائحهاشتقتفکلما«

یا،»الجنهرائحه) فاطمهاي(منهااشمانا«



. استمضمونهمینبهکهدیگريعباراتو»منهاطوبیشجرهرائحهوجدتاال) فاطمهاي(قبلتهافما«

:بهبفرماییدمراجعه

.202/ 9جالزوائدمجمع،154-153/ 3جحاکممستدرك،1000ح-400/ 22جطبرانیکبیرمعجم

،183صالشرائععلل: آنهاستيجملهازکهاست،موجودنیزشیعهعلمايازبسیاريکتبدرروایتاین

احتجاج،118صصدوقتوحید،94،95/ 1جاالخبارعیون،49،286ح/ 76،211صفراتتفسیر،184

.6-4/ 43ج،119،151،189،190/ 8جبحاراالنوار،137،138صالغمهکشف،409صطبرسی

.247صالمطالبارجح،227/ 2جالمجالسنزهه،44صالعقبیذخائر] 225[

.باشدمی»ملحانبنتسلمهام«مالک،بنانسمادرنام] 226[

) رافعیتالیف(التدوینوبخاريکبیرتاریخازنقلبه309،310/ 10جالحقاحقاقدرسلیمامروایات] 227[

.استآمده

.241،247صالمطالبارجح] 228[

متوفايشافعیجزريشیبانیاثیربنعبدالکریمبنمحمدبنمحمدبنمباركمجدالدینابوالسعادات] 229[

.هجري606

صاحبکهويبرادر. باشدمی»االصولجامع«و»االثروالحدیثغریبفیالنهایه«معروفکتابمولفوي

ابوالسعاداتمجدالدینبرادرم: «گویدمیواستآوردهخویشکتابدرراويحالشرحاست»الکامل«کتاب

وتفسیردرمشهورتصانیفیوبودبرجستهعالمیلغتوحدیثنحوواصولینوفقهجملهازعلمچنددر

بسیارينویسندهاو. استنمودهتدوینراهاییرسالههمچنیندارد،الحدیثغریبوحسابونحووحدیث

طریقوراهمالزمومتین،ومتدینبودفردي. شدالمثلضربمردممیاندربطوریکهبودموفقیوحاذق

ماروزگاردرکهکسیشاید. بودزماننیکانازتحقیقااو. باشدراضیاوازوکندرحمتخدایشمستقیم،

النبالءاعالمسیر،118/ 1جالغدیر. (»نمودمکوتاهیاوازتجلیلدرمنکهدانندمیاندشناختهرااووهستند



طبقات،288/ 12جالتاریخفیالکامل،65/ 13جالنهایهوالبدایه،22/ 5جالذهبشذرات،488/ 21ج

).366/ 5جسبکی

.94/ 1ج- »بتل«يکلمهذیل-النهایه] 230[

.94/ 1ج- »بتل«يکلمهذیل-النهایه] 231[

:استچنینآنکاملمتنواستآوردهخودکبیرمعجمدرطبرانیراروایتاین] 232[

الثوري،سفیانثناالحرانی،ابوقتادهثناالرهاوي،شیبهابیبناحمدثناالرقی،یحییبنسعیدبنعبداهللاحدثنا«

: فقلتفاطمه،یقبلسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولاريکنت: قالتعائشه،عنابیه،عنعروه،بنهشامعن

السماءالیبیاسريلیلهکانلماانهحمیراءیا: فقال. قبلمنتفعلهکنتماشیئاتفعلاراكانیاهللا،رسولیا

منهاابیضالوحسنا،منهااحسنهیشجرهالجنهفیارامالجنهشجرمنشجرهعلیفوقعتالجنه،ادخلت

واقعتاالرضهبطتفلماصلبی،فینطفهفصارتفاکلتها،ثمرتهامنثمرهفتناولتثمره،منهااطیبالوورقه،

االدمیینکنساءلیستفاطمهانحمیراءیافاطمه،ریحشممتالجنهالیاشتقتانافاذابفاطمه،فحملتخدیجه،

همچنین. 202/ 9جالزوائدمجمع،1000ح/ 401-400/ 22جطبرانیکبیرمعجم. (»یعتلونکماالتعتل

).386ح/ 61/ 2جفرائدالسمطینبهبفرماییدمراجعه

علمايازوي. هجري401متوفايشافعیهرويعبدالرحمنبنمحمدبنمحمدبناحمدابوعبید] 233[

بسیارباشدمیالحدیثغریبوالقرآنغریبخصوصدرکهاو»الغریبین«کتابوباشدمیلغتيبرجسته

این: «گویدمیوي»الغریبین«يدربارهخلکانابنوکندمییاد»عالمه«عنوانبااوازذهبی. استمعروف

جالنبالءاعالمسیر،95/ 1جاالعیانوفیات. (»باشدمیسودمندکتبازوشدهمنتشرعالمتمامیدرکتاب

).228/ 4جالزاهرهالنجوم،84/ 4جسبکیطبقات،146/ 17

.19/ 43جبحاراالنوار] 234[

:استچنینجصاصعبارتاصل] 235[



لهیحلمطهرطاهرفهوالجلیلطهرهفمنالتطهیر،آیهنتیجهابنیهاوفاطمهولعلیاهللارسولمسجدتطهیرانما«

.»عزوشرفوکرامهوقدسموضعکلیحلان

الشیطانیلقیمااهللافینسخامنیتهفیالشیطانالقیتمنیاذااالنبیالورسولمنقبلکمنارسلناماو] (236[

.52يآیهالحج،يسوره) حکیمعلیماهللاوآیاتهاهللایحکمثم

/ 12جقرطبیتفسیر،79- 78/ 5ج-الخطاببنعمرمناقببابالمناقب،کتاب- بخاريصحیح] 237[

.366/ 4ج-الحجيسورهاز52يآیهذیل-الدرالمنثور،79

کنز،318،319،372صالدرجاتبصائر،328،329االختصاص،176،243/ 1جکافیاصول] 238[

الغیبه،169/ 1جاالخبارعیون،102صاالخبارمعانی،474،106/ 2جصدوقخصال،176صالفوائد

،66،72،74،75/ 26ج،77،116/ 25جبحاراالنوار،92،93،97ص) طوسی(الغیبه،60ص) نعمانی(

....152/ 282،383،393،395،399،39/ 36ج،272/ 36ج،77،79،81

کتاب-مسلمصحیح،79- 78/ 5ج-الخطاببنعمرمناقببابالمناقب،کتاب- بخاريصحیح] 239[

الریاض،257/ 2جاالثارمشکل،2398ح/ 1864/ 4ج- 23حعمر،فضائلمن) 2(بابالصحابه،فضائل

و366/ 4ج-الحجيسورهاز52يآیهذیل- الدرالمنثور،182/ 4جالموقعیناعالم،287/ 2جالنضره

.دیگرمصادرازبسیاري

،324- 321صالدرجاتبصائر،176،177صالفوائدکنز،275،286،287،329صاالختصاص] 240[

/ 39ج،216/ 38ج،70،79،80،81- 67/ 26جبحاراالنوار،118صالرجالمعرفهاختیار،366،367

152،40 /141 -142،47 /75.

بودنمحدثدرشکوتردیدمعنايبهعبارتاین: گویندمی»یکنفان«عبارتيدربارهعامهعلماي] 241[

»زیدفهوصدیقلیکانان«بگوییدشماکهاستاینمانندواست،اختصاصوتاکیدمعنايبهبلکهنیستعمر

زیددوستیيدربارهگویندهکهاستاینمنظوراینجادر. استزیدهماناباشمداشتهدوستیمناگریعنی



: بهبفرماییدمراجعه. (»دهدنشانرازیددوستیخصوصیتمبالغهيمقولهازخواهدمیبلکهداردشکوتردید

).44،45/ 5جالغدیر،507/ 4جالصغیرالجامع

.79- 78/ 5ج-الخطاببنعمرمناقببابالمناقب،کتاب- بخاريصحیح] 242[

.هجري261متوفاينیسابوريقشیريمسلمبنحجاجبنمسلمابوالحسینحافظ] 243[

.باشدمی»صحیح«معروفکتابصاحبوي

.2398ح/ 1864/ 4ج- 23حعمر،فضائلمن) 2(بابالصحابه،فضائلکتاب- مسلمصحیح] 244[

:کنندمیروایتچنینحنفیجوزيبنسبطوغزالیابوحامد] 245[

التختلفوالکمالکتببیاضوبدواهائتونی: بیسیروفاتهقبلقالسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولماتلماو«

ازپیشترکمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیخدارسول: یعنی(»لیهجرفانهالرجلدعوا: عمرفقال. بعديفیه

اختالفیکدیگربامنازبعدکهبنویسمچیزيشمابرايتابیاوریدکاغذودواتمنبراي: فرمودوفاتش

ط(21صالدارینفیماکشفوالعالمینسر). (گویدمیهذیاناوکنیدرهارامرداین: گفتعمر. نکنید

).62صالخواصتذکره،)النعمان

محدثینکهاستبارفضاحتوشیطانیبقدرينمودهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبربهعمرکهجسارتی

معموالواندنمودهويعبارتکتماندرسعیگوناگونانحاءبه-گردندواقعهاصلمنکرآنکهبدون- عامه

البالغهنهجشرح. (»استنمودهغلبهپیامبربردردکهبوداینمعنایشکهگفتپیامبربهچیزيعمر: «گویندمی

)).20/ 2ج: قدیمط(،51/ 6جالحدیدابیابن

واندکردهنقلخودهايصحیحدرمسلموبخاريراحدیثاین: گویدمیماجراایننقلازپسالحدیدابیابن

.دارندنظراتفاقآنصحتبرهمگیمحدثین



پیامبرپاسخدر: گویندمیکننداشارهعمرنامبهاینکهبدونخودمسنددرحنبلبناحمدوصحیحدرمسلم

کتاب- مسلمصحیح). (گویدمیهذیانخدارسول(»یهجرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولان: «گفتند

).355/ 1جحنبلبناحمدمسند،1637ح/ 1259/ 3ج- 21حدیثالوصیه،تركبابالوصیه،

غلبهپیامبربردرد»الوجععلیهغلب: «گفتعمر: گویدمیکندنقلراعمرکالمخواهدمیکهآنگاهبخاري

اوعقلکنترلتحتگفتارشواستدردشدتازگویدمیپیامبرکهسخنانییعنیدیگرعبارتبه(استنموده

:کندمینقلخودکتابازموضعسهدرراروایتاینبخاري). نیست

.200/ 9ج- الخالفکراهیهباب،...االعتصامکتاب- بخاريصحیح- )1(

.29/ 6ج- وفاتهالنبیمرضبابالمغازي،کتاب- بخاريصحیح- )2(

.219/ 7ج-»عنیقوموا«المریضقولبابالطب،والمرضیکتاب- بخاريصحیح- )3(

:کندمینقلگونهسهبهراعمرعبارتاینمسلم

است؟شدهچهرااو(؟»هجراشانه؟ما: «گفتندپیامبردستورازپسافراد: گویدمیروایتنخستیندر- )1(

).گوید؟میهذیانآیا

هذیانخدارسول(»یهجرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولان: «گفتندافراد: گویدمیدومروایتدر- )2(

).گویدمی

تعدیلچنینخودبخیالرااوعبارتدیگرطرفازولیآوردمیراهمرنامعاقبتسومروایتدرمسلم- )3(

غلبهپیامبربردرود(»الوجععلیهغلبقدسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولان: «گفتعمر: کندمینقلشده

/ 1259الی1257/ 3ج-20،21،22احادیثالوصیه،تركبابالوصیه،کتاب-مسلمصحیح). (استنموده

).1637ح



اتفاقپنجشنبهروزدرسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرفوتازقبلروزچهارشداشارهآنبهکهماجرایی

رزیه«عبارتباماجرااینازوگریستمیعباسابنکهاندکردهروایتمختلفبطرقعامهحفاظ. استافتاده

.نمودمییاد) پنجشنبهروزمصیبت(»الخمیسیوم

راتوجیهاتآننامبایدکهاندبرآمدهعمرهايگفتهاینتوجیهدرجاهالنهبقدريعامهعلمايازبعضی

اینيدربارهکهعلمایی: «گویدمیمسلمصحیحيحاشیهدرعبدالباقیفوادمحمد. گذاردگناهازبدترعذرهاي

عمرنظردقتوفضیلتوعلمينشانه) راپیامبربهويجسارتیعنی(راعمرعبارتاندگفتهسخنحدیث

مستحقلذاوباشندعاجزآنانجامازآنانبساايکهبنویسدمطالبیپیامبراینکهازترسیدعمرچوندانند،می

! »کرداجتهادشدنمیآنهامقابلدردیگروشدمینصاوامرآننوشت،میپیامبراگرچونگردند،عقوبت

).1637ح/ 1257/ 3ج-20حدیثذیلالوصیه،تركبابالوصیه،کتاب-مسلمصحیح(

.52يآیهالحج،يسوره] 246[

منابعتوانمیآنهايجملهازکهاست،شدهنقلالسالمعلیهماطهارائمهازبعضیروایاتدرقرائتاین] 247[

:برشمردرازیر

،81/ 26جبحاراالنوارو176،177صالدرجاتکنز،270/ 1جکافیاصولدرالعابدینزینامامروایت

).369صالدرجاتبصائربهبفرماییدمراجعههمچنین(استدرج82

،370- 324،368صالدرجاتبصائر،176،175/ 1جکافیاصولدرالسالمعلیهباقرامامروایت

،80- 69،70،74،77/ 26ج،41/ 11جبحاراالنوارو118صالرجالمعرفهاختیار،328صاالختصاص

.استموجود142/ 40ج

االختصاص،370،371صالدرجاتبصائر،177/ 1جکافیاصولدرنیزراالسالمعلیهصادقامامروایت

.یافتتوانمی78/ 26جبحاراالنوارو329ص

. »محدثون) السالمعلیهموعلیه(محمداوصیاءان: «کهاستنقلعلیهماالسالمصادقاماموباقراماماز] 248[

).270/ 1جکافیاصول(



ح/ 178صالکشیرجال. (»محدثوناالوصیاءان: «... فرمایندمیروایتیدرالسالمعلیهباقرامامهمچنین

الدرجاتبصائر. (»محدثونعلیاوصیاءان: «فرمایندمیدیگريروایتدرو؛)81/ 26جبحاراالنوار،308

).72/ 26جبحاراالنوار،321ص

صالدرجاتبصائر. (»محدثونکلنامهدیونولديمناوصیائیوانی: «فرمایندمینیزالسالمعلیهامیرالمومنین

).79/ 26جبحاراالنوار،372

ائمهولديمناوصیائیوانی: «استنمودهنقلالسالمعلیهامیرالمومنینازبدینگونهراروایتآخرینمفیدشیخ

).329صاالختصاص. (»محدثونکلنامهتدون

الغیبه. (»محدثونائمهصلبیمنعشراحدوانا: «فرمودندحضرتکهاستنقلامیرالمومنینازروایتیهمچنین

).93ص) طوسی(

.319صالدرجاتبصائر،271/ 1جکافیاصول] 249[

علماء،االئمه: «استشدهنقلنیزصورتاینبهوباشدمیالسالمعلیهرضاامامفرمایشاتازروایتاین

).طوسیامالیازنقلبه: 66/ 26جبحاراالنوار. (»محدثونمفهمون،صادقون،حلماء،

بیتیاهلمن: «فرمودندحضرتکهاستنقلسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمرسولحضرتازروایتیهمچنین

آلمناقب. (»جوراوظلماملئتکماعدالیمالاالرضبالحق،القائممنهممفهمون،محدثوننقیباعشراثنا

).271/ 36جبحاراالنوار،300/ 1جطالبابی

.75،76/ 26جبحاراالنوار،370صالدرجاتبصائر] 250[

:نماییممیذکرذیالراآنهاازبعضیماکهاستشدهنقلروایاتدرمختلفیبصورتهايعبارتاین

.»شیئایريالوالصوتیسمعالذيالمحدث«

.»الصورهیريالوالصوتیسمعالذيالمحدث«

.»شیئایريالوالصوتیسمعالذيالمحدث«



.»المنامفییاتیهالویريالوالملککالمیسمعالذيفهوالمحدث«

.»قلبهفیینکتواذنهفیینقربلشیئایريالوحدیثهموالمالئکهکالمیسمعالذيالمحدث«

.»المنامفییوتیالوالیعاینویسمعالذيفهوالمحدث«

.»الملکیعاینالویريالوالصوتیسمع) االمام(«

.»الشخصیريالوالکالمیسمعالذيهواالمام«

.»محدثونهمونبیاکانالنهیري،سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولکانماالیرون) االوصیاءاي(انهم«

.»منامهفییريالویعاینالوفیسمعیحدثالذيفهوالمحدث«

.»یعاینالویريالوالصوتیسمع) االمام(«

االختصاص،374-322،368صالدرجاتبصائر،176،177،243/ 1صکافیاصول: بهبفرماییدمراجعه

.82- 74/ 26ج،41/ 11جبحاراالنوار،177صالفوائدکنز،328،329ص

،286صاالختصاص،21،22/ 2جطوسیامالی،270،271/ 1جکافیاصول: بهبفرماییدمراجعه] 251[

صالرجالمعرفهاختیار،323،366،372-321صالدرجاتبصائر،176،177صالفوائدکنز،287،329

.75/ 142،47-141/ 152،40/ 39ج،216/ 38ج،70،79،80،81- 67/ 26جبحاراالنوار،118

.327/ 22جبحاراالنوار،21،22/ 2جطوسیامالی] 252[

مریمیا- نساءالعالمینعلیاصطفاكوطهركواصطفاكاهللانمریمیا: (استچنینقرآنیيآیهاصل] 253[

.42،43يآیهعمران،آليسوره) الراکعینمعارکعیوواسجديلربکاقنتی

بصائر: بهبفرماییدمراجعههمچنین. 78،79/ 43ج،206/ 14جبحاراالنوار،182جالشرائععلل] 254[

.79/ 26جبحاراالنوار،329صاالختصاص،372صالدرجات



/ 43ج،41/ 26ج،546/ 22جبحاراالنوار،153،154صالدرجاتبصائر،241/ 1جکافیاصول] 255[

79،80،156،194.

.80/ 43ج،545/ 22جبحاراالنوار،240/ 1کافیاصول] 256[

.195،199/ 97جبحاراالنوار،624صاالعمالاقبال] 257[

.219،220/ 43جبحاراالنوار،25صصدوقامالی] 258[

مختلفیعباراتبامتعددروایاتدرجملهاین). نمایدعبورفاطمهتافرودبندیدخودچشمان: (یعنی] 259[

:استقبیلآنازکهاست،گردیدهایراد

.»معهامنوسلموآلهوعلیهاهللاصلیمحمدبنتالصدیقهفاطمهتجوزحتیابصارکمغضوا«

.»الصراطعلینساءالعالمینسیدهسلموآلهوعلیهاهللاصلیمحمدبنتفاطمهلتجوزکمابصارکمغضوا«

.»روسکمنکسواوابصارکمغضوا«

.»سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولبنتفاطمهتمرابصارکمغضوا«

.»سلموآلهوعلیهاهللاصلیمحمدبنتفاطمهتعبرحتیابصارکمغضوا«

.»سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللاحبیببنتفاطمهتمرحتیابصارکمغضوا«

.»تسیرفاطمههذهفاناالبصارغضوا«

.»الصراطعلیتمرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولمحمدبنتفاطمهفهذهابصارکمغضوا«

.»الصراطعلیفاطمهتجوزحتیابصارکمغضواوروسکمنکسوا«

.»الجنهالیتسیرفاطمههذهفاناالبصار،غضواوالروسطاطاوا«



بخاريشرطمبنايبریعتی(الشیخینشرطعلی- حدیثاین: «گویدمیفوقروایتيدربارهنیسابوريحاکم

).153/ 3جحاکممستدرك. (»استصحیح-)مسلمو

االحادیثمنهذاو: «گویدمیچنینروایتایننقلازپس193/ 9جالبالغهنهجشرحدرالحدیدابیابن

احادیثجملهازوباشدمیصحیحهاحادیثازروایتاینیعنی. »المستضعفهاالخبارمنلیسو.الصحیحه،

.نیستضعیف

مستدرك،180ح/ 108/ 1جطبرانیکبیرمعجم: استقراراینازعامهکتبدرروایتاینمصادرازبعضی

ح/ 49/ 2جالسمطینفرائد،153/ 3جالمستدركتلخیص،523/ 5جالغابهاسد،153،161/ 3جحاکم

ح/ 108ص،34211-34209ح/ 105،106ص/ 12جالعمالکنز،289صالمحرقهالصواعق،380

.46صاالتحاف،182صالمودهینابیع،34229ح/ 109،110ص،34219

االمامتفسیر: نمودمراجعهذیلمصادربهتوانمیجملهازکهاستموجودنیزشیعهکتبدرروایتاین

تفسیر،253،254،355،356صالفوائدکنز،434ص-93يآیهالبقره،يسورهتفسیرذیل-العسکري

مراجعههستندبارهایندرشیعیروایاتبیشتربررسیبهمایلکهکسانی. 578ح/ 437،438صفرات

،52،53،62،64،219،220،221/ 43ج،70/ 37ج،610/ 32ج،336/ 7جبحاراالنوار: بهبفرمایند

.59/ 68ج،223،224

244=صفحه**

.223/ 43جبحاراالنوار] 260[

توسطکهحدیثاین. 227/ 54،43/ 8جبحاراالنوار،587ح/ 447- 444صفراتتفسیر] 261[

زهراحضرتمناقبازبعضیبهآندرواستطویلنسبتااستگردیدهنقلاکرمپیامبرازامیرالمومنین

متنآن،اهمیتبدلیلماکهگردیدهاشاره-محشردرصدیقهحضرتمقاموموقفبهخصوصا- علیهاالسالم

.ایمآورده5يشمارهتعلیقدرراروایتکامل



6يشمارهتعلیقدرروایتاینکاملمتن. 65/ 52،43/ 8بحاراالنوار،403ح/ 299صفراتتفسیر] 262[

.استآمده

.103يآیهاالنبیاء،يسوره] 263[

.102يآیهاالنبیاء،يسوره] 264[

: بهبفرماییدمراجعه. استآمدهفراتتفسیرکتابدردوهرکهاستشدهنقلروایتدودرعبارتاین] 265[

.60/ 65ج،63/ 43ج،336/ 7جبحاراالنوار،362،578ح/ 269،437،438صفراتتفسیر

عالمهمرحوماختیاردراشرفنجفدرکتاباینمخطوطينسخه(اتیهلسورهشرحفیالفتیزین] 266[

).استبودهامینی

.24،263،445صالمطالبارحج،194صالمودهینابیع،26صالعقبیذخائر] 267[

تطمث،لموتحضلمآدمیه،حوراءفاطمهابنتیان: «فرمودپیامبرکهکنندمیروایتبغداديخطیبونسائی

ح/ 109/ 12جالعمالکنز،245صالمحرقهالصواعق. (»النارعنمحبیهاوفطمهااهللاالنفاطمهسماهاانما

34226.(

.24،263،445صالمطالبارجح،194صالمودهینابیع،26صالعقبیذخائر] 268[

کهاستمتعدديتالیفاتدارايوي. هجري1091متوفايمالکیمصريعبیديعلیعامربنابراهیم] 269[

جالعارفینهدیه،52/ 1جالمکنونایضاح. (باشدمی»الصدیقآلبشائرفیالتحقیقعمده«کتابآنهاازیکی

).33/ 1جالمولفینمعجم،33/ 1

صالعقبیذخائر،15صالتحقیقعمده. (نمایدمینقلالعقبیذخائرکتابازعیناراروایتاینعبیدي] 270[

. »النارعنمحبیهاوفطمهااهللاالنفاطمهابنتیسمیتانما: «فرمودپیامبرکهکندمینقلدیلمیهمچنین). 26

).235صالمحرقهالصواعق،1395/ 426/ 1جاالخبارفردوس(



جالسمطینفرائد،245صالمحرقهالصواعق: بهبفرماییدمراجعههمچنین. 394/ 1جاللدنیهالمواهب] 271[

.34226ح/ 109/ 12جالعمالکنز،379،384ح/ 48،57،58/ 2

.94/ 1ج- »بتل«يکلمهذیل- النهایهبهبفرماییدمراجعههمچنین. 394،395/ 1جاللدنیهالمواهب] 272[

.4-2/ 43ج،80،81/ 16جبحاراالنوار،475،476صدوقامالی] 273[

.340/ 3جآشوبشهرابنمناقببهبفرماییدمراجعههمچنین

برايوبرندمیبکارمردانبرايفقطرا»کلثوم«نامعربیزباندرکهباشندداشتهعنایتخوانندگان] 274[

،139/ 12جالعربلسانبهبفرماییدمراجعه. (شودمیاستفاده»کلثم«و»کلثومام: «نامهايزنزنانگذارينام

).1468/ 2جالعرباسماءمعجم

/ 26ج،345/ 18جبحاراالنواردرکهشدهنقلالسالمعلیهامیرالمومنینازمضمونهمینبهروایتی] 275[

.باشدمیموجود303/ 57ج،335

.115يآیهاالنعام،يسوره] 276[

السالمعلیهعلیکههنگامی: فرمودپیامبرکهاستآمدهانصاريعبداهللابنجابرازمفصلیروایتدر] 277[

:گفتراجمالتاینونمودسجدهزمینبرآمدبدنیا

بیوالنبوهیختمبمحمدواهللا،رسولمحمدوصیعلیااناشهدواهللا،رسولمحمداانواهللا،االالهالاناشهد«

).14/ 35بحاراالنوار،79/ 1جالواعظینروضه. (»امیرالمومنیناناوالوصیه،یتم

وارداوبرباراولینبرايخدارسولکههنگامی-والدتازپسالسالمعلیهامیرالمومنینکهشدهروایت] 278[

- خاشعونصالتهمفیهمالذین- المومنونافلحقد-الرحیمالرحمناهللابسم: (نمودتالوتراآیاتاین-شدند
- الوارثونهماولئک(تاابتداازراسورهنیزسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر. المومنونيسورهآخرتا...) 

وآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرآنگاه. فرمودندتالوت)) 10،11المومنون(خالدونفیهاهمالفردوسیرثونالذین



واهللانتوفیمتارون،علومهممنتمیرهم،(امیرالمومنین(امیرهمواهللانت: «فرمودندالسالمعلیهعلیبهسلم

).18،37،38/ 35بحاراالنوار،319/ 2جطوسیامالی. (»یهتدونبکودلیلهم

تاابتداازراقرآنخودوالدتازپسالسالمعلیهامیرالمومنینکهاستنقلاکرمپیبامبرازنیزدیگريروایتدر

).22/ 35جبحاراالنوار،84/ 1جالواعظینروضه. (خواندندسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبربرايانتها

.8/ 43بحاراالنوار] 279[

.44/ 43بحاراالنوار] 280[

یسرهمویسوونامایسووهمطینتنا،فضلمنخلقوامناجزءشیعتنا: «فرمایندمیالسالمعلیهصادقامام] 281[

/ 65جبحاراالنوار،305/ 1جطوسیامالی. (»الینامنهیوصلالذيفانهمفلیقصدهماحدارادنافاذایسرنا؛ما

24.(

راآنانکندغمگینراماکهآنچه. اندشدهخلقماطینتيباقیماندهازوهستندماازجزییماشیعیان«یعنی

مابهخواهدمیکهکسهرلذانماید؛میمسرورنیزراآنانکندشادمانراماکهآنچهونمایدمیاندوهگیننیز

.»رسانندمیمابهراويآنانکهچرانمایدروماشیعیانبهکندرو

یا: «فرمودالسالمعلیهطالبابیبنعلیبهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر: گویدمیعباسابنهمچنین

اهاننیمنواهاننی،فقداهانکمنواهانک،فقدمنهمواحدااهانفمنالقیامه،یومالفائزونهمشیعتکعلی

منطینتکوروحی،منروحکمنک،اناومنیانتعلییا. المصیربئسوفیهاخالداجهنمناراهللادخله

فقدعاداهممنوابغضنا،فقدابغضهممنواحبنا،فقداحبهمفمنطینتنا؛فضلمنخلقواشیعتکوطینتی،

الشفیعاناعلییا. عیوبوذنوبمنفیهمکانماعلیلهممغفورشیعتکانعلییا. ودنافقدودهممنوعادانا،

اولیاوكواهللا،انصارانصاركواهللا،شیعهشیعتکعلییا. بذلکفبشرهمالمحمود،المقامقمتاذاغدالشیعتک

ذوانتوالجنهفیکنزلکعلییا. عاداكمنوشقیتوالك،منسعدعلییا. اهللاحزبحزبکواهللا،اولیاء

).65،7جبحاراالنوار،18،162صالمصطفیبشاره،23،24صصدوقامالی. (»قرنیها



شیعیانازیکیبهکسهر. رستگارندقیامتروزدرتوشیعیانعلیاي: «فرمودندامیرالمومنینبهپیامبر: یعنی

بهکهکسهرواست،کردهاهانتمنبهنمایداهانتتوبهکسهرواست،نمودهاهانتتوبهنمایداهانتتو

ازتوعلی،اي. بردخواهد-استناگواربسجایگاهیکه-جهنمبههمیشهبرايرااوخداوندنمایداهانتمن

رامابدارددوستوباشدمیمنطینتتوطینتواستمنروحتوروحباشم،میتوازمنوهستیمن

مابانمایدعداوتباکهکسیهراست؛نمودهدشمنیماباورزددشمنیآنانباکهکسهروداشته،دوست

باحتی-توشیعیانهماناعلی،اي. استنمودهمودتماباورزدمودتآنانباکهکسهرونمودهعداوت

گیرمقرار»محمودمقام«درکهآنگاه) قیامت(فردايمنعلی،اي. اندشدهآمرزیده- دارندکهعیوبیوگناهان

تویارانوخداستيشیعهتويشیعهعلی،اي. بدهآنانبهرابشارتاینپس،بود؛خواهمتوشیعیانشفیع

نمودپیشهراتودوستیکههرعلیاي. استخداحزبتوحزبوخدادوستانتودوستانپروردگارند،یاران

نیکبختیبه

توواست؛گنجیبهشتدرراتوعلی،اي. گردیدبختنگوننموددشمنیتوباکهکسهرویافتدست

.»باشیمیبهشتذوالقرنین

ائمهطینتيباقیماندهازشیعیانکه«موضوعاینبهآندرکهاستنقلمفصلیبسیارحدیثنیزباقراماماز

).105/ 64جبحاراالنوار. (استشدهاشاره»هستند

:استچنینآنمتنکهاستشدهنقلخصوصایندرروایتیالدرجاتبصائردر

نضحلطینتهکانانهوالعرش،تحتجوهرهمنطینهمنمحمداخلقاهللان: «فرمایندمیالسالمعلیهصادقامام

امیرالمومنینلطینهکانوسلم،وآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولطینهنضحمنالسالمعلیهامیرالمومنینطینهفجبل

منشیعتناطینهفجبلنضحلطینتناکانتوالسالم،علیهامیرالمومنینطینهفضلمنطینتنافجبلنضحالسالمعلیه

ولنا،خیرهمولهمخیرنحنالولدعلیالوالدتعطفعلیهمتعطفقلوبناوالینا،تحنفقلوبهمطینتنا،نضح

).8/ 25بحاراالنوار،14صالدرجاتبصائر. (»خیرلهنحنوخیرلنااهللارسول

رامحمدطینتوفرمود،خلقبودعرشزیردرگوهريازکهسرشتیوطینتازرامحمدخداوند: «یعنی

طینتو. نمودخلقخدارسولطینتتراوشهمانازراامیرالمومنینطینتخداوندکهبودتراوشی



برايوکرد،خلقراامیرالمومنینطینتيباقیماندهازراماطینتخداوندکهبودتراوشینیزراامیرالمومنین

ماشیعیاندلهاي. استفرمودهخلقماطینتتراوشهمانازراماشیعیانخداوندکهبودهتراوشینیزماطینت

شیعیانمانبرايما. داردتوجهآنانبه- فرزندبهپدرشفقتومهربانیبمانند-نیزمادلهايوهستندمامشتاق

اوبرايهمماواستبهترینمابراينیزخدارسولهستند؛هابهترینمابرايماشیعیانوهستیمهابهترین

.»هستیمهابهترین

:نویسدمیچنین»المناقببحردر«درحسنویهابننیزعامهعلمايمیاناز

الیبیاسريلیله: سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولقالعنه،اهللارضییاسربنعمارالییرفعهاباالسنادو«

الناسعلیخلیفتکاناصدقت: قال. علیکاللهم: قالامتک؟تخلیمنعلیمحمدیا: الیاهللاوحیالسماء

ثموحیی،علیامینیانتوبرساالتیاصطفیتکانی: قال. ربیاسعدیکولبیک: قلت. محمدیااجمعین

وغصنهاعلیوشجرهمحمدیاانتوالحسین،الحسنلهجعلتاالوصیاءخیراالکبرالصدیقطینتکمنخلقت

فالجلطینتکم،بقیهمنشیعتکمجعلتوعلیین،فیطینمنخلقتکمثمرها،الحسینووالحسنورقهافاطمه

ج،341/ 4جالحقاحقاقازنقلبه(مخطوط65صالمناقببحردر. (»الیکمتهوياجسادهموقلوبهمذلک

18 /429،430.((

بهخداوندبردندآسمانهامعراجبهمراکهشامگاهی: فرمودندچنینخدارسول: گویدمییاسربنعمار: «یعنی

: گفتخدا. سپارممیتوبهخداوندا: گفتمسپاري؟میکسیچهبهراخویشامتمحمد،اي: کهنمودوحیمن

. هستمتوخدمتوطاعتدرمنپروردگارا،: گفتم. محمدايباشممیتوامتبرتوجانشینمنگفتی،درست

درختیتومحمد،اي. باشیمیمنوحیامینتووبرگزیدمخودسويازرسالتبرايراتومن: گفتخداوند

درکهگلیازراشمامن. باشدمیآنهايمیوهحسینوحسنوآنبرگفاطمهوآنيشاخهعلیکههستی

قلبهاشماشیعیانکهروستهمینازآفریدم؛راشماشیعیانشماگليباقیماندهازونمودمخلقاست»علیین«

.»داردشماسويروجسمهایشانو

/ 64ج،130/ 26ج،8،10/ 25ج،225/ 5جبحاراالنواردرتوانیدمینیزدیگرالفاظبارااخیرروایت

.ببینید،77،129



:ببینیدتوانیدمیزیرکتبدرراموضوعاینبهمربوطروایاتازبعضی] 282[

- ذهبیاالسالمتاریخ،283/ 1جدمشقتاریختهذیب،282/ 127،128،5/ 4جحنبلبناحمدمسند
ایندر. 426،449،450/ 11جالعمالکنز،323،324/ 2جالنهایهوالبدایه،42ص- نبویهيسیرهقسمت

.331الی254/ 15جبحاراالنوارکتاببهبفرماییدمراجعهنیزشیعهيمنقولهروایاتازاطالعبرايخصوص

.5،8-2/ 43جبحاراالنوار: بهکنیدمراجعههمچنین. کتابهمینسومموضوعبهبفرماییدمراجعه] 283[

علیهاهللاصلیاکرمپیامبرخلقت«موضوعبهاستشدهنقلعامهعلمايتوسطکهايعدیدهروایاتدر] 284[

:استزیرحدیثدوروایاتاینيجملهاز. استگردیدهتصریح»آدمحضرتازقبلسلموآلهو

االخبارفردوس،79/ 21جطبريتفسیر. (»البعثفیآخرهموالخلقفیالناساولکنت: «فرمایندمیپیامبر

).409،452،453/ 11جالعمالکنز،4883ح331/ 13ج

ح333/ 3جاالخبارفردوس. (»الجسدوالروحبینآدمونبیاکنت: «فرمایندمیحضرتدیگرروایتدر

- النبیفضلبابالمناقب،کتاب- ترمذيسننبهکنیدمراجعههمچنین. 409،450/ 11جالعمالکنز،4887
).71/ 1جالزوائدمجمع،52/ 9جاالولیاءحلیه،3609ح/ 585/ 5ج

درکهاختالفیبا(سالهزارچندینتنپنجخلقت«کهنیزموضوعاینعامهکتبدرمنقولهاحادیثبهتوجهبا

ازکهروایاتازبعضی. باشدمیمسلمومحرزعامهنزد»استدادهرويآدمخلقتازقبل) آنهاستضبط

) علیهفتابکلماتربهمنآدمفتلقی(سوميآیهذیلکتابهمینقبلیقسمتهايدربودشدهنقلفریقینطریق

االرضوالسمواتعلیاالمانهعرضناانا(هفتميآیهو) فاتمهنبکلماتربهابراهیمابتلیاذو(چهارميآیهو

بخشهمیندرهمچنینو) جهوالظلوماکانانهاالنسانحملهاومنهااشفقنویحملنهاانفابینالجبالو

.گردیدنقلاولموضوعذیل،)روایاتدیدگاهازفاطمهحضرت(

کتاب-ترمذيسنن،)576ح/ 25،26/ 2ج: شاکرمحمداحمدطبع(77/ 1جحنبلاحمدمسند] 285[

جطبرانیکبیرمعجم،961ح/ 399صطبرانیصغیرمعجم،3733ح/ 641،642/ 5ج- 21بابالمناقب،

نظم،23،91صالعقبیذخائر،189/ 3جالنضرهالریاض،287،288/ 13جبغدادتاریخ،2654ح/ 50/ 3



ح/ 25،26/ 2جالسمطینفرائد،196/ 13ج) الفکردارط(دمشقمدینهتاریخ،210صالسمطیندرر

اعالمسیر،29/ 4جالغابهاسد،359،360/ 29جالکمالتهذیب،11/ 7جدمشقتاریخمختصر،366

صالمطالباسنی،508ص-250الی241وفیاتوحوادث-ذهبیاالسالمتاریخ،135/ 12جالنبالء

کنز،232/ 2المجالسنزهه،213،264،284صالمحرقهالصواعق،430/ 10جالتهذیبتهذیب،121،122

در،92/ 5جالعمالکنزمنتخب،37613ح/ 639/ 13ج،34196ح/ 34161،103ح/ 97/ 12جالعمال

.44صالصاديرشفه،269صالسحابه

نصرزمانیکه: «گویدمیحنبلبناحمدبنعبداهللا. استجهضمینصربنعلیبننصرحدیثاینرواتازیکی

صحبتمتوکلباعبدالواحدبنجعفر. بزنندتازیانههزاررااوداددستورمتوکلنمودنقلراحدیثاینعلیبن

سخناینآنقدرعبدالواحدبنجعفر. استسنتاهلاز) علیبننصریعنی(مرداین: گفتاوبهپیوستهوکرد

االسالمتاریخ،360/ 29جالکمالتهذیب،288/ 13جبغدادتاریخ. (»برداشتدستاوازمتوکلتاگفترا

/ 10جالتهذیبتهذیب،135/ 12جالنبالءاعالمسیر،508ص- 250الی241وفیاتوحوادث-ذهبی

430.(

ولیداد،رااوزدندستوراسترافضیعلیبننصرپنداشتآنجائیکهازمتوکل: «گویدمینیزبغداديخطیب

/ 12جالنبالءاعالمسیر،288/ 13جبغدادتاریخ. (»نمودرهاراوياستسنتاهلازاودانستزمانیکه

).360/ 29جالکمالتهذیب،135

بادشمنییعنی(نصباودرولیبودسنیمتوکل: «گویدمیمتوکلباعلیبنصرماجراينقلازپسذهبی

سیر. (»استسنتاهل) اعتمادموردو(قدمثابتامامانازعلیبننصر: «گویدمیسپسذهبی. »بودنیز) علی

).135/ 12جالنبالءاعالم

833متوفايجزرياینبهمعروفشافعیمقريدمشقیابوالخیرمحمدبنمحمدبنمحمدالدینشمس] 286[

آنجادر. یافت260-255/ 9جالالمعالضوءکتابدرتوانمیمبسوطبصورترااوحالشرح. هجري

بهکهاندبودهافرادي: گویدمیوبرشمردهبیانومعانیوحدیثواصولوفقهدرراويمشایخکتاب،صاحب

آنهاازوکندمیذکرمختلفعلومدرراجزريابنتصانیفسپس. انددادهاقراءوتدریسوافتاءياجازهاو



مناقبفیالمطالباسنی«کتابشمردبرمیاوبرايالالمعالضوءصاحبکهکتبیجملهاز. نمایدمیتجلیل

الفوائدتعالیقدرو،49- 39/ 1جالنعمانیهالشقایقکتابدرراجزريابنحالشرح. باشدمی»طالبابیآل

).129/ 1جالغدیر. (یافتتوانمینیز140صالبهیه

.213صالمحرقهالصواعق] 287[

.69يآیهالنساء،يسوره] 288[

.213صالمحرقهالصواعق] 289[

:گویدمیارقمبنزید] 290[

الیبیتهامنخارجههیوعلیهاالسالم،فاطمهفمرتجالسا،سلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولعندکنت«

النبیالیهمفنظرآثارهم،فیعلیوالحسین،والحسن: ابناهامعهاوسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللانبیحجره

-دمشقمدینهتاریخ. (»ابغضنیفقدابغضهممنواحبنی،فقدهوالءاحبمن: فقالسلموآلهوعلیهاهللاصلی
ح/ 103/ 12جالعمالکنز،120،121/ 7جدمشقتاریخمختصر،91ص- عالحسینترجمهقسم

34194.(

آنانپیدرنیزعلیوبودنداوباحسینوحسنحالیکهدر- فاطمهکهبودمنشستهاکرمپیامبرنزدمن«یعنی

مرابدارددوسترااینهاکهکسهر: فرمودخدارسول. آمدپیامبريحجرهسويبهخوديخانهاز-بودروان

.»استنمودهدشمنیمنباورزددشمنیاینانباکهکسهرودارددوست

صلیپیامبرازسلمانجناب. نماییممیجلب»سلمان«روایتیکازقسمتیبهراخوانندگانتوجهاینجادر

منومعی،الجنهفیفهوبنتیفاطمهاحبمنسلمانیا: «فرمودحضرتکهکندمینقلسلموآلهوعلیهاهللا

).391ح/ 67/ 2جالسمطینفرائد...». (النارفیفهوابغضها

وبغضکهکسهروبودخواهدمنبابهشتدربدارددوسترافاطمهدخترمکهکسهرسلماناي«یعنی

...».گرفتخواهدجايآتشدرباشدداشتهدلدررافاطمهدشمنی



نقلصورتاینبهراحدیثاین»جبربنمجاهد. «استموجودنیزعامهکتبدرروایتازقسمتاین] 291[

:نمایدمی

یعرفهالممنوعرفها،فقدهذهعرفمن: فقالفاطمه،بیدآخذهووسلموآلهوعلیهاهللاصلیالنبیخرج«

فمنجنبی،بینالتیروحیوقلبیهیومنی،بضعههیوسلم،وآلهوعلیهاهللاصلیمحمدبنتفاطمهفهی

االبصارنور،228/ 2جالمجالسنزهه،139صالمهمهالفصول. (»اهللاذيفقدآذانیمنوآذانی،فقدآذاها

).41ص

.57يآیهاالحزاب،يسوره] 292[

:استچنیناستدرجقمیتفسیردرکهروایتاینکاملمتن] 293[

وآذانی،فقدآذاهامنوحیاتی،فیآذاهاکمنموتیبعدآذاهامنوموتی،بعدآذاهاکمنحیاتیفیآذاهامن«

،170،171/ 2جقمیتفسیر. (»االیه...) رسولهواهللایوذونالذینان(اهللاقولذلکواهللا،آذيفقدآذانیمن

).25/ 43جبحاراالنوار

:گویدمیچنینکلمهاینتوضیحدرزبیدي] 294[

...». المشقهقیلوالتعب،النصبواتعبها،مایتعبنیاي) انصبهاماینصبنیمنی،بضعهفاطمه: (الحدیثفیو«

).485/ 1جالعروستاج(

بییلمویالها،ماینالنیاي) یسعفهامایسعفنیمنی،بضعهفاطمه: (الحدیثفیرويما: «گویدمیزبیدي] 295[

).139/ 6جالعروستاج. (»بهایلمما

تاج. (باشدچیزیککلازايشعبهوپارهکهاستچیزيهرمعنیبهودرختيشاخهمعنیبه: شجنه] 296[

).250/ 9جالعروس

117متوفايمکیتیمیقرشیابومحمدوابوبکرعبداهللابنزهیرملیکهابیبنعبیداهللابنعبداهللاحافظ] 297[

.هجري



جمیعدرروایاتشونمودهتوثیقباتفاقرااوعامهعلمايواستعامهوثوقمورديبرجستهازمحدثینوي

.باشدمیموجودستهصحاحکتب

تهذیب،88/ 5جالنبالءاعالمسیر،2/ 5جحبانابنثقات،268صعجلیثقات: (بهبفرماییدمراجعه

).309/ 2جالتسعهالکتبرجالموسوعه،306/ 5جالتهذیب

.هجري126یاو125متوفايجمحیاثرممکیدیناربنعمروابومحمد] 298[

ابن. یافتتوانمیستهصحاحجمیعدرراوياحادیث. دارندنظراتفاقدیناربنعمروتوثیقدرعامهعلماي

بنقاسم: «گویدمینیزمسعر. »نبودعالمتروترفقیهدیناربنعمروازمامیاندرکسی: «گویدمینجیحابی

دیناربنعمرو: «گویدمیعیینهبنسفیان. »هستندحدیثنقلدرافرادترینمتقندیناربنعمرووعبدالرحمن

دیگرازحدیث20استماعازبهترشنوممیاوازمنکهحدیثیکواست،موثقاست،موثقاست،موثق

،300/ 5جالنبالءاعالمسیر،167/ 5جحبانابنثقات،479/ 5جسعدابنطبقات. (»استاشخاص

).28/ 8جالتهذیبتهذیب،5/ 22جالکمالتهذیب

صحاحجمیعدرويروایات. هجري175متوفايمصريفهمیعبدالرحمنبنسعدبنلیثابوالحارث] 299[

بناحمدوسعدابنچونافرادي. اندپرداختهويتوثیقوتجلیلبهعامهبزرگانازبسیاري. استموجودسته

توثیقراويکههستندکسانیجملهازشیبهبنیعقوبومدینیبنعلیومعینبنیحییونسائیوحنبل

تهذیب،136/ 8جالنبالءاعالمسیر،360/ 7جحبانابنثقات،517/ 7جسعدابنطبقات. (اندنموده

).85/ 1جالذهبشذرات،459/ 8جالتهذیبتهذیب،255/ 24جالکمال

محدثیناکابرازوي. هجري198متوفايکوفیهاللیعمرانابیبنعیینهبنسفیانابومحمدحافظ] 300[

چونعناوینیباويازآنکهازپسخلکانابن. استموجودستهصحاحدربوفورروایاتشواستعامه

ومدح. »استهمگانقبولمورداوروایاتواحادیثصحت: «گویدمیکندمییاد»زاهد«و»عالم«و»امام«

. استدرجعامهرجالکتبازبسیاريدرويعلمیمراتبووثاقتبهياشارهوعیینهبنسفیانازتجلیل

تذکره،497/ 5جسعدابنطبقات،391/ 2جاالعیانوفیات،174/ 9جبغدادتاریخ،80/ 1جالغدیر(

).354/ 1جالذهبشذرات،177/ 11جالکمالتهذیب،117/ 4جالتهذیبتهذیب،262/ 1جالحفاظ



.هجري207یاو205متوفايقیصربهملقببغداديخراسانیلیثیقاسمبنهاشمابوالنضرحافظ] 301[

عامهتعدیلوجرحعلماي. نمایدمییاد»االمحدثینشیخ«و»امام«و»حافظ«چونعناوینیباويازذهبی

سیر،454صعجلیثقات. (استموجودستهصحاحکتبجمیعدرروایاتشودارندنظراتفاقويوثاقتدر

).18/ 11جالتهذیبتهذیب،545/ 9جالنبالءاعالم

یونسبناحمدبهمعروفکوفیتمیمیقیسبنعبداهللابنیونسبنعبداهللابناحمدابوعبداهللاحافظ] 302[

.هجري227متوفايیربوعی

بناحمد. شودمییافتستهصحاحيکلیهدراحادیثشوباشدمیعامهمعروفبسیاررواتوائمهازوي

ابنوعجلیوسعدابنوشیبهابیبنعثمانونسائیوابوحاتم. کندمییاد»االسالمشیخ«عنوانبااوازحنبل

/ 7جسعدابنطبقات. (اندنمودهتوثیقرایونسبناحمدکههستندکسانیجملهازذهبیوقانعابنوحبان

جالذهبشذرات،50/ 1جالتهذیبتهذیب،375/ 1جالکمالتهذیب،457/ 10جالنبالءاعالمسیر،405

2 /59.(

عناوینباويازذهبی. هجري227متوفايطیالسیبصريباهلیعبدالملکبنهشامابوالولیدحافظ] 303[

کتبدررااوروایاتستهصحاحصاحبانتمامی. نمایدمییاد»االسالمشیخ«و»ناقد«و»حافظ«و»امام«

بودفرديمردممیاندروبودخودزمانامامابوالولید: «گویدمیوييدربارهابوزرعه. اندکردهذکرخویش

توثیقراابوالولیدکههستندکسانیجملهازقانعابنوحبانابنوسعدابنوحنبلبناحمد. »القدرجلیل

تهذیب،341/ 10جالنبالءاعالمسیر،571/ 7جحبانابنثقات،300/ 7جسعدابنطبقات. (»اندنموده

).62/ 2جالذهبشذرات،45/ 11جالتهذیبتهذیب،226/ 30جالکمال

.هجري236متوفايقطیعیبغداديهرويهذلیحسنبنمعمربنابراهیمبناسماعیلابومعمرحافظ] 304[

سنیدرآنچنانوي: گویدمیبزارشریکبنعبید. نمایدمییاد»امام«و»کبیرحافظ«عنوانباويازذهبی

ابن. »استسنیکهداشتخواهداظهاربپردازدگفتنسخنبهمنقاطراگرحتی: «گفتمیکهبودقويگرد

روایات. استنمودهثبتخویشثقاتکتابدررااونامنیزحبانابنواندکردهتوثیقراويقانعابنوسعد



،266/ 6جبغدادتاریخ،359/ 7جسعدابنطبقات. (استموجودمسلمصحیحوبخاريصحیحدرابومعمر

).86/ 2جالذهبشذرات،19/ 3جالکمالتهذیب،69/ 11جالنبالءاعالمسیر،273/ 1جالتهذیبتهذیب

.هجري240متوفايبلخیبغالنیثقفیطریفبنجمیلبنسعیدبنقتیبهابورجاء] 305[

ويروایاتستهصحاحتمامیدرواندنمودهتوثیقرااونیسابوريحاکمونسائیوابوحاتمومعینبنیحیی

حبانابنثقات. (استستودهرااوبتفصیلونمایدمییاد»االسالمروایه«عنوانباويازذهبی. استموجود

التهذیبتهذیب،523/ 23جالکمالتهذیب،467/ 1جالبلدانمعجم،13/ 11جالنبالءاعالمسیر،20/ 9ج

).90/ 1جالغدیر،358/ 8ج

.هجري249یاو248متوفايزغبهمصريابوموسیتجیبیبنعبداهللابنمسلمبنحمادبنعیسی] 306[

) صحیحصاحب(حجاجبنمسلممشایخازوي. نمایدمییاد»عمدهمحدث«و»امام«عنوانباويازذهبی

ثقاتکتابدرراوينامحبانابنواندنمودهتوثیقرااوقطنیدارونسائیوابوداودوابوحاتمواست

،595/ 22جالکمالتهذیب،209/ 8جالتهذیبتهذیب،494/ 8جحبانابنثقات. (استکردهذکرخویش

).118/ 2جالذهبشذرات،506/ 11جالنبالءاعالمسیر

.هجري275متوفايازديسجستانیعمروبنشدادبناشعثبنسلیمانابوداودحافظ] 307[

علمايتمامیوثوقموردابوداود. شودمیمحسوبستهصحاحازیکیکهباشدمی»سنن«کتابصاحبوي

).201/ 1جالتهذیبتهذیب،203/ 13جالنبالءاعالمسیر،282/ 8جحبانابنثقات. (استعامه

سبتیاندلسییحصبیعیاضبنموسیبنعمروبنعیاضبنموسیبنعیاضابوالفضلقاضیحافظ] 308[

.هجري544متوفايمالکی

»امام«و»یگانهحافظ«عنوانبااوازذهبی. استبسیارتالیفدارايوبودهخویشزمانمحدثیناکابرازوي

،212/ 20جالنبالءاعالمسیر،1304/ 4جالحفاظتذکره،114/ 1جالغدیر. (نمایدمییاد»االسالمشیخ«و

).138/ 4جالذهبشذرات



.هجري581متوفايمالقیسهیلیخثعمیاصبغبناحمدبنعبداهللابنعبدالرحمنابوزیدحافظ] 309[

: گویدمیزبیربنابوجعفر. شماردبرمیحدیثحفاظازرااووداندمیامامعربیزبانبرتسلطدرراويذهبی

وي. داشتتسلطشناسیواژهولغتبروبودسرآمدنحودرعالم؛بودفرديوداشتزیادياطالعاتسهیلی«

رجالبهوبودعالمحدیثوتفسیربهوي. داشتآشنایینیزانسابورجالبهوبودعالمحدیثوتفسیربه

. بودحافظحدیثوپیشینیانتاریخبهنسبتودانستمیرافقهاصولوکالمعلم. داشتآشنایینیزانسابو

شذرات،1348/ 4جالحفاظتذکره. (»عجیبوعمیقاستنباطاتوهانوآوريباهوشیاروزیركبودفردي

).94/ 2جالمولفینمعجم،271/ 4جالذهب

وي. هجري597متوفايحنفیبغداديبکريجوزيابنابوالفرجمحمدبنعلیبنعبدالرحمنحافظ] 310[

زمانيعالمهوي: «گویدمی301/ 1جاالعیانوفیاتدرخلکانابن. رسدمی) اوليخلیفه(ابوبکربهنسبش

نوشتهکتابمتعدديهايرشتهدرابوالفرج. استبودهخویشروزگاراماموعظ،فنوحدیثدروخود،

).117/ 1جالغدیر...». (است

جالنهایهوالبدایه،365/ 21جالنبالءاعالمسیر: استموجودنیززیرمصادردرجوزيابنزندگانیشرح

/ 4جالحفاظتذکره،171/ 12جالتاریخفیالکامل،140/ 3ج) عباساحسانطبع(االعیانوفیات،28/ 13

.329/ 4جالذهبشذرات،93/ 2جاالرشدالمقصد،1342

.هجري748متوفايشافعیذهبیعبداهللابنقایمازبنعثمانبناحمدبنمحمدالدینشمسحافظ] 311[

علماياستنادموردهموارهکهنمودهتالیفبسیاريکتبذهبی. استعامهحدیثورجالعلماياکابرازوي

حافظ«عنوانبااوازکثیرابن. اندرسانیدهنفرسیصدوهزاربهراذهبیشیوخشمار. استگرفتهقراراوازپس

. کندمییاد»حفاظامام«عنوانباويازنیزکتانی. نمایدمییاد»المحدثینشیخ«و»اسالممورخ«و»کبیر

فهرس،153/ 6جالذهبشذرات،100/ 9جسبکیطبقاتالنبالء،اعالمسیريمقدمه،124/ 1جالغدیر(

).417/ 1جالفهارس

.هجري768متوفايمکییمنیشافعییافعیعلیبناسعدبنعبداهللابوالسعاداتالدینعفیف] 312[



بودداراکهعلومیتوسطکهاستامامیوي: «گویدمیونمودهفراوانتجلیلويازخویشطبقاتدراسنوي

منیدرخودکهسبکی. استخواندهفقیهوتوانامحدثیومفتیامامیرااونیزذهبی. »گردیدمقتداومرشد

. »استنمودهتالیفبسیاريمصنفاتوبودصالحمرديیافعی: «گویدمیاويدربارهنمودهمالقاتراوي

الدرر،210/ 6جالذهبشذرات،330/ 2جاسنويطبقات،33/ 10جسبکیطبقات،126/ 1جالغدیر(

).229/ 2جالمولفینمعجم،72/ 4جاالعالم،247/ 2جالکامنه

.هجري806متوفايعراقیبکرابیبنعبدالرحمنبنحسینبنعبدالرحیمابوالفضلالدینزینحافظ] 313[

وباشدمیالحدیثعلمدرجملهازبسیاريتالیفاتدارايواستعامهمحدثینيبرجستهبزرگانازیکیوي

شاگردانازیکیخودکهعسقالنیحجرابن. استشدهیادمجددلقببااوازهشتمقرندرکهاستکسانیاز

راسنتاويبوسیلهخداوندوکردحدیثامالءبهشروع796سالازاو: «گویدمیوييدربارهاستعراقی

. اندنمودهمبادرتاوازستایشبهوپرداختهويزندگانیشرحذکربهعامهعلمايازبسیاري. »نمودزنده

).130/ 2جالمولفینمعجم،344/ 3جاالعالم،170/ 5جالغمرانباء،814/ 2جالفهارسفهرس(

فقهوتاریخعلمايازوي. هجري966حدودمتوفايبکريدیارحسنبنمحمدبنحسینقاضی] 314[

»الخمیستاریخ«معروفکتابينویسندهبکريدیاراست،داشتهاشتغالقضاوتبهمدتیمکهدروبودهعامه

).634/ 1جالمولفینمعجم،256/ 2جاالعالم. (باشدمی

قاهريمناويشافعیحداديالعابدینزینبنعلیبنالعارفینتاجبنعبدالرووفمحمدالدینزین] 315[

.هجري1031متوفاي

وکبیراماممناوي: «گویدمیواستآوردهراويحالشرحتفصیلبه412/ 2جاالثرخالصهکتابدرمحبی

وفاضلوامامبودفرديوبودخویشسرزمیندانشمندانبرترفرداوشکبدون. مقتداستوموثقوحجت

درهموارهبود،شدهعزیزنیکیهایشباوبودنافعوجودشخاشع؛ومتواضعخداوندمقابلدروعابدوزاهد

غذاوعدهیکازبیشروزشبانهدر. ورزیدمیصداقتوصبرهموارهوبودخودپروردگارذکروتسبیححال

آشنامطالبیبهنبودمرتبطچندانیکدیگرباکهعلومیاحیاناومختلفمعارفوعلوممیانازوخوردنمی

مناويمشایخذکربهخویشکتابدرسپسمحبی. »رسیدنمیاوهماننديبهمعاصرانشازکسیکهبودشده



بسیارآنهاازوبرشمردهراويتالیفاتوپرداختهانزواوطریقتوادبیاتوحدیثوتفسیرواصولوفقهدر

).138/ 4جالغدیر. (استنمودهتجلیل

المولفینمعجم،1798/ 2جالمعربهوالعربیهالمطبوعاتمعجم،204/ 6االعالم: بهبفرماییدمراجعههمچنین

.410/ 3ج

،5،323،324،328/ 4مسنداحمد: ازاستعبارت) منیبضعهفاطمه(بحثموردروایاتمصادر] 316[

فاطمهمنقبهوسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولقرابهمناقببابالمناقب،کتاب-بخاريصحیح،332

النبیبنتفاطمهفضائل) 15(بابالصحابه،فضائلکتاب- مسلمصحیح،209ح/ 92/ 5ج- علیهاالسالم

منبینهنیجمعمابابالنکاح،کتاب-داودابیسنن،1902،1903/ 4ج-93،94حالسالموالصالهعلیها

،698/ 5ج- علیهاالسالمفاطمهفضل61بابالمناقب،کتاب- ترمذيسنن،2071ح/ 226/ 2ج-النساء

،1014-1010ح/ 404،405/ 22ج،30ح/ 25،26/ 20جطبرانیکبیرمعجم،3867،3869ح/ 699

،201/ 10ج،307/ 7جالکبريالسنن،40،41/ 2جاالولیاءحلیه،154،158،159/ 3جحاکممستدرك

/ 2جاالنفالروض،298/ 1جعساکرابنتاریختهذیب،53/ 1جخوارزمیمقتل،232/ 7جالسنهشرح

/ 2جالنبالءاعالمسیر،377ح/ 45/ 2جالسمطینفرائد،37صالعقبیذخائر،521/ 15جالغابهاسد،196

الصغیرالجامع،378/ 4جاالصابه،441/ 12جالتهذیبتهذیب،203/ 9جالزوائدمجمع،119،132،133

جالعمالکنز،139/ 485،6/ 1جالعروستاج،57،274،285،289صالمحرقهالصواعق،421/ 4ج

نزهه،276- 274صالسحابهدر،34212،34213،34215،34222،34223ح/ 106-108/ 12

.1216/ 3جالنساءاعالم،171،180،260صالمودهینابیع،228/ 2جالمجالس

.هجري252متوفايبصريعنزيدیناربنقیسبنعبیدبنمثنیبنمحمدابوموسیحافظ] 317[

موثقفرديوي: «گویدمیونمودهدرج286-283/ 3جبغدادتاریخدرراويزندگیشرحبغداديخطیب

دررااوازستایشووثاقت. »اندنمودهحجتياقامهاوحدیثبه) سنتاهل(امامانواستاعتمادموردو

).92،93/ 1جالغدیر. (یافتتوانمیتراجمکتبازبسیاري



/ 12جالنبالءاعالمسیر،111/ 9جحبانابنثقات،295صشاهینابنثقات: بهبفرماییدمراجعههمچنین

.425/ 9جالتهذیبتهذیب،123

متوفايعاصمابیابنبهمعروفبصريشیبانیمخلدبنضحاكبنعمروبناحمدابوبکرکبیرحافظ] 318[

.هجري287

حدیثهزارپنجاهداراياو»الکبیرالمسند«کتاب. باشدمیعامهوثوقموردوبرجستهحفاظوفقهاءازوي

شذرات،269/ 7جبالوفیاتالوافی،430/ 13جالنبالءاعالمسیر،640/ 2جالحفاظتذکره. (استبوده

).195/ 2جالذهب

.هجري307متوفايموصلیتمیمییحییبنمثنیبنعلیبناحمدابویعلیحافظ] 319[

ذهبی. اندنمودهتوثیقرااونیسابوريحاکموازديعبدالغنیحافظواست»مسند«معروفکتابمولفوي

الحفاظتذکره،55/ 8جحبانابنثقات: بهبفرماییدمراجعه. (»گرددمیمنتهیاوبهاسناد،درعلو: «گویدمی

).241/ 7جبالوفیاتالوافی،174/ 14جالنبالءاعالمسیر،707/ 2ج

407یا406متوفايخرکوشیبهمشهورنیسابوريابراهیمبنمحمدعثمانابیبنعبدالملکابوسعد] 320[

من: «گویدمیاويدربارهنیسابوريحاکم. استعامهمشهورفقهايومحدثینومفسرینازیکیوي. هجري

. »باشدپرهیزگاريوخدابسويارشادهمچنینوتواضع،وزهدوعلمجامعکهندیدماومانندبهراکسی

عناوینیباذهبی. »بودصالحوپرهیزگاروموثقخرکوشی: «گویدمیونمودهتجلیلاوازنیزبغداديخطیب

اززاهدبودفقیهیخرکوشی: «گویدمیسبکیواستنمودهیادوياز»االسالمشیخ«و»مقتداامام«چون

،256/ 17جالنبالءاعالمسیر،432/ 10جبغدادتاریخ،108/ 1جالغدیر. (»مومنیناعالمودینيائمه

).184/ 3جالذهبشذرات،222/ 5جسبکیطبقات،360/ 2جالبلدانمعجم

ح/ 108/ 1جطبرانیکبیرمعجم: ازاستعبارت...» فاطمهلغضبیغضباناهللا«روایتدواینمصادر] 321[

الحسینمقتل،39صالعقبیذخائر،153،154/ 3جحاکممستدرك،1001ح1/ 40122ج،182

محمدبنعبداهللانامذیل(492/ 2جاالعتدالمیزان،378ح/ 46/ 2جالسمطینفرائد،52/ 1ج) خوارزمی(



،202/ 3جاللدنیهالمواهبشرح،)استنمودهتوثیقراويموضع،هماندربنحويخودذهبیکه(سالمبن

الصواعق،378/ 4جاالصابه،443/ 12جالتهذیبتهذیب،522/ 5جالغابهاسد،203/ 9جالزوائدمجمع

،173صالمودهینابیع،171صالراغبیناسعاف،37725ح/ 674/ 13جالعمالکنز،266صالمحرقه

174،198....

کهعبارتاینمصادربه) علیهاالسالمفاطمهحضرتبودنمحدث(نهمموضوعقسمتدرپیشتر] 322[

.نمودیماشارهاستسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبربهخطاببنعمرشیطانیجسارت

درواستسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرمعروفيصحابهازانصاريعبدالمنذربنابولبابه] 323[

برخیبراساس. اندنمودهذکر»مروان«بعضیو»رفاعه«بعضیو»بشیر«رااواسمبعضی. باشدمیاتالفنامش

نیزويوفاتتاریخخصوصدر. استبودهاودستبهعوفبنعمروبنیرایتمکهفتحروزدرروایات،از

حتیاند؛کردهنقلامیرالمومنینخالفتزماندرگروهیوعثمانخالفتزمانراآنايعدهاست،اختالف

،168/ 4جاالصابه: بهبفرماییدرجوع. (استیافتهوفاتهجري50سالازپسويکهاندگفتهايعده

صخیاطبنخلیفهتاریخ،152صخیاطبنخلیفهطبقات،284/ 5جالغابهاسد،303/ 4جاالستیعاب

60.(

اهللانعلیهمیتوباناهللاعسیسیئاآخروصالحاعمالخلطوابذنوبهماعترفواآخرونو(يآیهمنظور] 324[

.باشدمی)) 102يآیهالتوبه،يسوره(رحیمغفور

منافضلانهاویغضبه،النهکفرسبهامنانعلیالسهیلیبهاستدل: «استچنینمناويعبارتاصل] 325[

).421/ 4جالقدیرفیض. (»الشیخین

توجیههو. کفرسبهامنانعلیالسهیلیبهاستدل: «گویدمی...) منیبضعهفاطمه(حدیثنقلازپسنیززرقانی

).205/ 3جاللدنیهالمواهبشرح. (»کفراغضبهمنوغضبهوغضبهابینسويقدوسبها،ممنتغضبانها



کهاستایناودلیلو. استکافردهددشنامفاطمهبهکهکسیهرکردهاستداللحدیثاینباسهیلی: «یعنی

وخشمبابرابررافاطمهغضبوخشمنیزپیامبروآید،میغضبوخشمبهدهددشناماوبهکهکسیازفاطمه

.»استکافرنمایدخشمگینراپیامبرکهکسهرواستدانستهخویشغضب

دشنامکفرخصوصدرعامهعلمايفتواياینبهتوجهباکهاستاینگرددمطرحبایداینجادرکهسوالی

دشنام) السالمعلیهعلییاو(علیهاالسالمفاطمهبهکهتابعینیوصحابهحکمعلیهاالسالم،زهرابهدهندگان

بهابوبکردشامروایت. (داردقرار) ابوبکر(خلیفهنخستینآنانراسدرکهدهندگانیدشنامچیست؟اندداده

ط80/ 4ج(جدیدط215/ 16جالحدیدابیابنالبالغهنهجشرحدرتوانیدمیراعلیهاالسالمفاطمهحضرت

).بخوانید) قدیم

911متوفايسمهوديشافعیحسنیعیسیبنعلیبناحمدبنعبداهللابنعلیابوالحسننورالدین] 326[

.هجري

عنوانبااوازسبکی. استداشتهاشتغالتالیفوتدریسبهمدینهدروبودهخویشعصرفقهايوعلماازوي

النور«درعیدروسابن. استپرداختهاوازتجلیلوستایشبهخویشکتابدرونمودهیاد»مقتداامام«

موردرااوخویشطبقاتدرنیزشعرانیواندپرداختهويشیوخذکربه»الطالعالنور«درشوکانیو»السافر

/ 4جاالعالم،50/ 8جالذهبشذرات،61صشعرانیطبقات،133/ 1جالغدیر. ((استدادهقرارستایش

307.(

.هاللیهفضلامهزم،بنبجیربنحزنبنحارثبنتلبابه] 327[

او. باشدمی) سلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرعموي(عبدالمطلببنعباسهمسرواستصحابیهوي

حضرتازپس- عامهکتبازبسیاريدرواست) سلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبرهمسر(میمونهخواهر

براي. (استگذشتهدرعثمانحکومتزماندرالفضلام. استشدهیادمسلمانزناولینبعنواناواز-خدیجه

سیر،449/ 12جالتهذیبتهذیب،297/ 35جالکمالتهذیب: بهبفرماییدمراجعهويزندگانیازبیشتراطالع

).483/ 4جاالصابه،504/ 4جاالستیعاب،314/ 2جالنبالءاعالم



.421/ 4جالقدیرفیض] 328[

متنوگردیدهنقلمختلفعبارتباکهاستروایتیبهاشارهگویدمیسخنآنازسمهوديهخوابیک] 329[

:استچنینآنهاازیکی

غالمافاطمهتلد: قال. بیتیفیاعصائکمنعضواانرایتاهللا،رسولیا: قالتالفضلامانحرببنسماكعن«

...».حسینافولدتقثم،بلبنترضعینهو

ازعضويکهدیدمخوابدرمنخدا،رسولاي: کردعرضاکرمپیامبربهالفضلام: گویدمیحرببنسماك«

اوبهقثم) فرزندت(شیرازتووآوردخواهدبدنیاپسريفاطمه: فرمودندپیامبر. استمنيخانهدرتواعضاي

...».آورددنیابهراحسینفاطمهسپس. دادخواهیشیر

/ 6جخودمسنددرنیزحنبلبناحمد. استشدهروایتسعدابنازنقلبه484/ 4جاالصابهدرفوقحدیث

راحسنفاطمهیعنی،»حسنافولدت: «گویدمیآنجادرکهتفاوتاینبااستکردهنقلراروایتاین339

).آوردبدنیا

.421/ 4جالقدیرفیض] 330[

فردوس،121/ 3جحاکممستدرك. (»تعالیاهللاسبفقدسبنیمنوسبنی،فقدعلیاسبمن«یا] 331[

السمطیندررنظم،122/ 3جالنضرهالریاض،81،82صخوارزمیمناقب،6099ح/ 189/ 4جاالخبار

مغازلیابنمناقب،101صاالبصارنور،247،205صالمودهینابیع،30/ 5جالعمالکنزمنتخب،105ص

).32903ح/ 602/ 11جالعمالکنز،226صالسحابهدر،394ص

سبمنواهللا،سبفقدسبنیمنوسبنی،فقدعلیاسبمن: «استکردهنقلبدینگونهراروایتاینعساکرابن

).118/ 7جدمشقتاریخمختصر. (»اهللاعذبهفقداهللا

:کنیممیجلبذیلروایتبهراخوانندگاننظرموضوعاینباارتباطدر



ما: لقائدهفقال. السالمعلیهعلیایسبونهموقریشمجالسمنبمجلس- بصرهحجبمابعد-عباسابنمر«

: قالواجل؟وعزاهللالسابایکم: فقالفرده،. الیهمفردنی: قال. السالمعلیهعلیاسبو: قالیقولون؟هوالءسمعت

اهللارسولسبمناهللاسبحان: قالواجل؟وعزاهللارسولالسابفایکم: قال. اشركفقداهللاسبمناهللاسبحان

صلیالنبیسمعتانیباهللاشهدفانا: قال. کانفقدهذااما: قالواطالب؟ابیبنعلیالسابفایکم: قال. کفرفقد

اهللاکبهاهللاسبمنوجل،وعزاهللاسبفقدسبنیمنوسبنیفقدعلیاسبمن: یقولسلموآلهوعلیهاهللا

الفصول،241ح/ 302/ 1جالسمطینفرائد،122،123/ 3جالنضرهالریاض...». (النارفیمنخریهعلی

).299/ 2جالغدیر،120،121ص) صباغابن(المهمه

بهدادندشنامحالدرکهقریشازجمعیکنارازروزي-بودگردیدهنابیناکهایامیدر-عباسابن«یعنی

: گفتکردمیاشراهنمایی) وبودگرفتهرااودست(کهکسیبهعباسابن. گذشتبودندالسالمعلیهعلی

راهنما،. ببرآناننزدمرا: گفتعباسابن. دادندمیدشنامعلیبهداشتند: گفتراهنماگفتند؟میچهاینهاشنیدي

دهید؟میدشنامخداوندبهشماازکدامیک: گفتجمعآنبهعباسابن. بردآناننزدوبازگرداندراعباساین

دشنامخدارسولبهشماازکدامیک: گفت. استمشركدهددشنامخدابهکهکسهراهللاسبحان: گفتند

بنعلیبهشماازکدامیک: گفتعباسابن. استکافردهددشنامخدارسولبهکهکسهر: گفتنددهید؟می

ازگیرممیشاهدراخدا: گفتعباسابن. دادیممیدشنامعلیبهماآري: گفتنددادید؟میدشنامطالبابی

دهددشنامخدابهکهکسهرواست،دادهدشناممنبهدهددشنامعلیبهکهکسهر: فرمودکهشنیدمپیامبر

.»نمودخواهدجهنميروانه) بینی(سربارااوخداوند

نقلدهندمیدشنامالسالمعلیهامیرالمومنینبهکهکسانیيدربارهزیاديحکایاتوروایاتعامهعلماي] 332[

:خوانیدمیذیالراآنهاازبعضیکهاندکرده

فانهعلیاتسبواال«یا؛»اهللابذاتممسوسفانهعلیاتسبواال: «فرمایندمیسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبر

مجمع،68/ 1جاالولیاءحلیه،324ح/ 148/ 19جطبرانیکبیرمعجم. (»جلوعزاهللاذاتفیممسوساکان

).127ح/ 165/ 1جالسمطینفرائد،130/ 9جالزوائد



سبفقدسبنیمنوسبنی،فقدعلیاسبمن: «فرمایدمیدیگريروایتدرسلموآلهوعلیهاهللاصلیپیامبر

).6099ح/ 189/ 4جاالخبارفردوس. (»عظیمعذابلهوجهنمناراهللادخلهاهللاسبمنواهللا،

فقدعلیاسبمن: یقولسلموآلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولسمعت: «گویدمیبجلیجدلیابوعبداهللابهسلمهام

/ 3حاکممستدرك،)24صمصر: التقدمط(99صامیرالمومنینخصائص،323/ 6جاحمدمسند. (»سبنی

ص-الراشدینالخلفاءعهد-ذهبیاالسالمتاریخ،65صالعقبیذخائر،123/ 3جالنضرهالریاض،121

).426/ 6جالزوائدمعجم،391/ 7جالنهایهوالبدایه،121/ 3جالمستدركتلخیص- 634

الم: فقالالکوفه،منقدملناجاراانالبیت،هذااهلالوعلیاالتسبوا: «گفتابودجانه: گویدمیحنبلبناحمد

الصواعق. (»بصرهاهللاطمسوعینیهفیبکوکبیناهللافرماه،)الحسینیعنی(قتلهاهللانالفاسقبنالفاسقهذاتروا

).266،297صالمحرقه

اینخداکهندیدیدآیا: گفتوآمدکوفهازماهمسایگانازیکیندهید،دشنامبیتایناهلوعلیبه: «یعنی

وآوردپدیدسفیدينقطهدواوچشماندرخداوند). بودعلیبنحسینمنظورش(کشترافاسقفرزندفاسق

.»نمودنابینارااو

روایاتشستهصحاحتمامیدرکه(واسطیبشیربنهشمکهکندمینقلخویشسندبهنیزشافعیمغازلیابن

:استگفته) استموجود

وعلیهاثنیواهللافحمدخطیبهمقاممیتلهمماتاذاکانامیهبنیزمنفیبواسطالشاماهلخطباءادرکت«

یشقرجعثمقتله،حتیفعصرهبالحائطالزقهوثدییهفیقرنیهفوضعثورفجاءفسبه،السالمعلیهعلیاذکر

).391صمغازلیابنمناقب. (»یوذیهالواحداالیهیجشماالویمیناالناس

سخنرانشانشد؛فوتواسطاهلازفرديیکبار. دیدمواسطدرراشاماهلخطبايامیهبنیزماندرمن: «یعنی

دووآمدگاوي) خطیبدشنامازپس. (داددشناماوبهونمودیادعلیازخداثنايوحمدازپسوبرخاست

تافشردسخنرانيسینهدراراخوشاخآنقدروچسبانددیواربهرااووگذاردويهايسینهبرراخودشاخ

...».کشتراوي



فرائدکتابدرکهباشدمیحکایتیچندآنهايجملهازکهاستشدهنقلخصوصایندرنیزدیگريحکایات

.استدرج306- 304/ 1جالسمطین

ذخائر،312صالموفقیاتاالخبار. (»اهللاغضبفقداغضبنیمنواغضبنیفقدعلیااغضبمن: «یاو] 333[

،32953ح/ 610/ 11جالعمالکنز،109/ 9جالزوائدمجمع،122/ 3جالنضرهالریاض،65صالعقبی

).230صمغازلیابنمناقب،91،282صالمودهینابیع،154/ 6جالعمالکنزمنتخب

بنعلیببغضهماال- االنصارمعاشرنحن-المنافقینالنعرفکناانا: «گویدمیخدريابوسعیدمعروفصحابی

).366/ 1جالسمطینفرائد. (»طالبابی

.»شناختیممیطالبابیبنعلیبهنسبتبغضشانوکینهازفقطرامنافقین،)انصار(ما«یعنی

.190صالمحرقهالصواعق،312صالموفقیاتاالخبار] 334[

واهللا،احبفقداحبنیمنواحبنیفقداحبهمن: «استچنینحدیثاینکاملمتنروایاتازبرخیدر] 335[

،947ح/ 319/ 1جطبرانیکبیرمعجم: بهبفرماییدمراجعه. »اهللابغضفقدابغضنیمنوابغضنیفقدابغضهمن

/ 5جالعمالکنزمنتخب،130/ 3جحاکممستدرك،108،109/ 9جالزوائدمجمع،901ح/ 380/ 23ج

ینابیع،212صالسحابهدر،122/ 3جالنضرهالریاض،65صالعقبیذخائر،230صبغدادتاریخ،32

.91،237،282صالموده

:نظیراست،شدهواردهمدیگرالفاظبااحادیثاینمفهوم] 336[

آذيفقدآذانیمنوآذانی،فقدعلیاآذيمنوابغضنی،فقدعلیاابغضمنواحبنی،فقدعلیااحبمن«- )1(

).263صالمحرقهالصواعق. (»اهللا

ابغضنی،فقدابغضهمنواحبنی،فقداحبهمنمنافق،االالیبغضهومومن،االالیحبه) عاليیعنی(فانه«... - )2(

).369/ 17جدمشقتاریخمختصر. (»جلوعزاهللاعذبهابغضنیمنو



احبنی،فقداحبکمناالخره،فیسیدالدنیافیسیدانت: «فرمایدمیالسالمعلیهعلیبهپیامبرروایتیدر- )3(

مختر. (»بعديمنابغضکلمنالویلواهللا،بغیضبغیضکوضنیابغقدابغضکمنواهللا،حبیبحبیبکو

).391،392/ 7جالنهایهوالبدایه،373/ 17جدمشقتاریخ

احبفقداحبنیمنواحبنی،فقداحبکمناال: «... فرمایدمیامیرالمومنینبهدیگريروایتدرپیامبر- )4(

. »النارادخلهاهللابغضهمنواهللا،ابغضهابغضنیمنوابغضنی،فقدابغضکمنوالجنه،ادخلهاهللاحبمنواهللا،

).371/ 17جدمشقتاریخمختصر(

فقدعلیااحبمنواهللا،عصیفقدعصانیمنوعصانیفقدعلیاعصیمنواطاعنی،فقدعلیااطاعمن«- )5(

ومومناالالیحبکاهللا،ابغضفقدابغضنیمنوابغضنی،فقدعلیاابغضمنواهللا،احبفقداحبنیمنواحبنی

).367/ 17جدمشقتاریخمختصر. (»منافقاوکافراالالیبغضک

ومبغضیمبغضکواهللا،محبمحبیومحبیمحبک: «فرمودچنینعلیبهپیامبریکبارگویدمیسلمان- )6(

).367/ 17جدمشقتاریخمختصر. (»اهللامبغضمبغضی

الویلواهللا،عدوعدويوعدويعدوكواهللا،حبیبحبیبیوحبیبیحبیبک: «فرمایندمیعلیبهپیامبر- )7(

).127،128/ 3جحاکممستدرك. (»بعديابغضکلمن

.استدرجنیزپرانتزداخلعبارتروایاتازبعضیدر] 337[

.47آیهالحجر،يسوره] 338[

وبودهمکهشعرايوادباازوي. هجري1047متوفايشافعیمکیکثیربامحمدبنفضلبناحمد] 339[

/ 1جالمکنونایضاح. (استنمودهتدوینمکهدر1027سالدررا»االلمناقبعدفیالمالوسیله«کتاب

).228/ 1جالمولفینمعجم،195/ 1جاالعالم،159/ 1جالعارفینهدیه،405

کنز،247صمغازلیابنمناقب،94/ 5جالعمالکنزمنتخب،67،68/ 1ج) خوارزمی(الحسینمقتل] 340[

.37616ح/ 639،640/ 13ج،34195ح/ 103/ 12جالعمال



الوسیلهآتهوالعلیاالدرجهاعطهاللهم: «نظیراستآمدههمدیگريالفاظباپیامبرزیارتدرعبارتاین] 341[

).169/ 97بحاراالنوار. (»الشریفه

کامل(.»االخرونواالولونبهیغبطهمحمودامقاماابعثهوالجنهمنالوسیلهوالدرجهاعطهواللهم«یاو

).16صالزیارات

آندرصورتاینبهفوقعباراتکهاستنقلالسالمعلیهمبیتاهلوپیامبربرصلواتینیزروزعرفهاعمالدر

اینکاملمتن. (»الکبیرهالدرجهوالرفعهوالشرفوالفضیلهوالوسیلهآلهومحمدااعطاللهم«استآمده

).ببینیدتوانیدمیالجنانمفاتیحدرراصلوات

الوسیلهالدرجهلیاهللاسالواو: «فرمودسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرکهاستآمدهروایتیدر] 342[

ارجونبیاالالینالهاالجنهمندرجهاعلیهی: قالالجنه؟منالوسیلهالدرجهماواهللا،رسولیا: قیل. الجنهمن

).65/ 91جبحاراالنوار. (»انااکونان

ح/ 40،41/ 3جطبرانیکبیرمعجم،101/ 1جحنبلبناحمدمسند،190ح/ 26صطیالسیمسند] 343[

،137/ 3جالمستدركتلخیص،137/ 3جحاکممستدرك،1016،1017ح/ 405،406/ 22ج،2622

خوارزمیالحسینمقتل،367ح/ 28/ 2جالسمطینفرائد،25صالعقبیذخائر،183/ 3جالنضرهالریاض

/ 14ج،227،228/ 13ج) الفکردارط(دمشقمدینهتاریخ،269،523/ 5جالغابهاسد،75،103ص

اعالمسیر،403،404/ 6جالکمالتهذیب،111ص) عالحسینترجمه(دمشقمدینهتاریخ،163،164

در،34172ح/ 99/ 12جالعمالکنز،94/ 5العمالکنزمنتخب،170/ 9جالزوائدمجمع،258/ 3جالنبالء

.194المودهینابیع،270صالسحابه

.137/ 3جحاکممستدرك] 344[

.34177ح/ 100/ 12جالعمالکنز] 345[

نخستیندرويعامهمنابعاساسبر. صحابیاسلمیاعرجبنحارثبنعبداهللابنحصیببنبریده] 346[

که(سرغنوبهدرخطاببنعمروالیبریده،. استداشتهشرکتخیبريغزوهدروآوردهاسالمهجري،سال



/ 14جسعدابنطبقات. (استدرگذشتههجري63یاو62سالدروبوده) استواقعشاموحجازمرزدر

).53/ 4جالکمالتهذیب،470/ 2جالنبالءاعالمسیر،263/ 1جاالستیعاب،241

ازیکیوي. هجري18متوفايخزرجیانصارياوسبنعمروبنجبلبنمعاذابوعبدالرحمن] 347[

حفاظدرشماررااوعامهعلمايوداشتهحضوردیگرغزواتازبسیاريوبدريغزوهدرکهاستايصحابه

صورتصحابهبینکهمواخاتیدرسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبراسحاق،ابننقلبهبنا. اندنمودهذکر

،376/ 4جالغابهاسد،459/ 3جاالستیعاب. (استدادهقرارطالبابیبنجعفربرادرراجبلبنمعاذداد

).15صالحفاظطبقات،19/ 1جالحفاظتذکره،186/ 10جالتهذیبتهذیب

بفرماییدمراجعههمچنین. 32340ح/ 499/ 11جالعمالکنز،311،312/ 3جدمشقتاریختهذیب] 348[

.166/ 1جالحیوانحیاهو260/ 5جدمشقتاریخمختصربه

).ابوالقاسمیاو(ابوشجرهحمصیشامیرهاويحضرمیمرهبنکثیر] 349[

وسعدابن. استنمودهدركرابدرييصحابه70- حبیبابیبنیزیديگفتهبه- واستتابعینيطبقهازوي

خراشابنواستآوردهخویشثقاتکتابدرراوينامنیزحبانابن. اندکردهتوثیقراويعجلیونسائی

،332/ 5جحبانابنثقات،448/ 7جسعدابنطبقات: بهبفرماییدرجوع. (استنمودهاذعانويصداقتبه

وفیاتوحوادث- االسالمتاریخ،46/ 4جالنبالءاعالمسیر،158/ 24جالکمالتهذیب،397عجلیثقات

).514ص-هجري80الی61

/ 3جدمشقتاریختهذیب: بهبفرماییدمراجعههمچنین. 39179ح/ 432- /431/ 14جالعمالکنز] 350[

.260/ 5جدمشقتاریخمختصر،312

شرطبنابرحدیثاین«: گویدمیحدیثایننقلازپسنیسابوريحاکم(152/ 3جحاکممستدرك] 351[

.333/ 10جالزوائدمجمع،55/ 1جخوارزمیمقتل،152/ 3جالمستدركتلخیص،)»استصحیحمسلم

:کندمینقلچنینپیامبراز) استصحابهاکابرازعامهنزدکه(ابوهریره] 352[



فردوس: بهبفرماییدمراجعه. »عمرانبنتمریممثلاالمههذهفیمثلهافاطمه،الجنهیدخلشخصاول«

/ 2جاالعتدالمیزان،260صالمودهینابیع،34234ح/ 110/ 12جالعمالکنز،83ح/ 69/ 1جاالخبار

.16/ 4جالمیزانلسان،618

حبانابن. استگردیدهنقلعجالنبنعبدالسالمازنقلبهحدیثاینالمیزانلسانواالعتدالمیزانکتابدر

اوطعنموجبکه-ويگناهتنهاظاهرا). 127/ 7جالثقات(استنمودهتعدیلراويالثقاتکتابدر

.استروایتهمیننقل-گردیدهذهبیامثالوذهبیيبوسیله

مناولان: «فرمایندمیالسالمعلیهامیرالمومنینبهسلموآلهوعلیهاهللاصلیاکرمپیامبرروایتیدرو] 353[

المحرقهالصواعق. (»ورائکممن: قالفمحبونا؟: علیقال. الحسینووالحسنفاطمهوانتوانا: الجنهیدخل

).34166ح/ 98/ 12جالعمالکنز،311ص

.29صالصاديرشفه،295صالمودهینابیع،225صالمحرقهالصواعق] 354[

.استحسنینوفاطمهوعلی: محمدآلازمنظورکهدارنداتفاقعامهعلماي] 355[

).225صالمحرقهالصواعق... (گیردنمیبردرراپیامبرهمسرانآل،لفظیقینا: گویدمیصواعقدرحجرابن

پیامبرعترتآیا: پرسیدحضرتازاستداشتهالسالمعلیهرضاامامباعلمابهمراهیکهايمحاورهدرمامون

: فرمودندپیامبرکهاستآمدهپیامبراحادیثدر: گفتمامون. بلی: فرمودندحضرتاست؟پیامبرآلهمان

ازالسالمعلیهرضاحضرت. »هستنداوامتمحمد،آل: «گویندمیهمصحابهو،»هستندمنآلهمانمنامت«

تفاوت: فرمودندالسالمعلیهرضاامام. خیر: گفتنداست؟حرامصدقهپیامبرآلبرآیا: پرسیدندحضارومامون

،426صالعقولتحف،180/ 1جاالخبارعیون،422صصدوقامالی.... (استهمینامتوپیامبرآلمیان

).221/ 25جبحاراالنوار

- الحکیمالقرآنو-یس(يآیهدر: پرسیدندعلماوعباسیمامونازالسالمعلیهرضاحضرتمحاورههمیندر
محمد) یس: (گفتندعلماکیست؟) یس(ازخداوندمنظور) 4- 1/ یس(مستقیمصراطعلی- المرسلینلمنانک

پس: فرمودندالسالمعلیهرضاحضرت. نداردشکیموضوعایندرهیچکسواستسلموآلهوعلیهاهللاصلی



پیآنحقیقتبهکسیکهاستنمودهعطافضلیسلموآلهوعلیهاهللاصلیمحمدآلومحمدبهمتعالخداوند

چنانکهانبیا،برمگراستنفرستادهسالماحديبرخداوندنماید،درك) بخوبی(راآناینکهمگربردنخواهد

و،))109/ الصافات(ابراهیمعلیسالم: (فرمایدمیو،))79/ الصافات(العالمینفینوحعلیسالم: (فرمایدمی

،»نوحآلعلیسالم«استنفرمودهقرآندرخداوند)). 120/ الصافات(هارونوموسیعلیسالم: (فرمایدمی

: استفرمودهبلکههارونوموسیآلعلیسالم: «استنفرمودهو»ابراهیمآلعلیسالم«استنفرمودهو

جاالخبارعیون،426،427صصدوقامالی. (محمدآلبرسالمیعنی)) 130/ الصافات(یاسینآلعلیسالم(

).229/ 79جبحاراالنوار،433صالعقولتحف،185/ 1

آنهادرواستگرفتهصورتبسیاريتحریفات) یاسینآلعلیسالم(يآیهقرائتخصوصدر: تذکریک

خالویهابنکهاستاینتحریفاتایناوجينقطه. شودقرائتدیگريهايبگونه»یاسینآل«يواژهشدهسعی

بنابیقرائتو،)ادراسینعلیسالم(مسعودابنقرائت: «گویدمی128صالقرآنشواذفیمختصرکتابدر

وجود»آل«يکلمهاصالابیقرائتدرکهشدهادعاکتابایندریعنی. »استبوده) یاسینعلیسالم(کعب

کتابازدرالمنثوردرسیوطیمثالبعنواناست،یافتهادامهنیزمعاصرهايدورهدرحتیتحریفاتاین! ندارد

خوانده»یاسینآل«بصورتراآیهقرائتعباسابنکهاستکردهنقلمردویهابنوطبرانیوحاتمابیاین

کتابمحقق-استرسیدهبطبع) العربیالتراثاحیاءدار(بیروتدرکه- طبرانیکبیرمعجمکتابدرولیاست

. استکردهضبط»یاسینال«بصورتراآنونمودهتحریفراعباسابنعبارت) سلفیعبدالمجیدحمدي(

ونمایندمقابله56/ 11جطبرانیکبیرمعجممتنبارا286/ 5جدرالمنثورمتنتوانندمیمحترمخوانندگان

.بفرمایندقضاوتخود

.194/ 97ج،55/ 43جبحاراالنوار] 356[

.58/ 43جبحاراالنوار،139صالمصطفیبشاره] 357[

حاويواستمفصلنسبتاروایتاصلآنجائیکهازواستنمودهروایتانصاريعبداهللابنجابرراحدیثاین

تعلیقدرآنيترجمهباراحدیثکاملمتنمالذاباشدمیعلیهاالسالمزهرايفاطمهحضرتازبسیاريمناقب

.ایمآورده7يشماره



:استچنینآنمتنکهاستمندرجقولویهابنکاملکتابدرروایتی] 358[

ابیعلیدخلت: قالالري،اهلبعضعنالعطار،یحییبنمحمدعنبابویه،موسیبنالحسینبنعلیحدثنی«

قبرزرتلوانکاما: فقال. علیهاالسالمعلیبنالحسینزرت: فقلتکنت؟این: فقالالعسکري،الحسن

).324صالزیاراتکامل. (»السالمعلیهالحسینزارکمنلکنتعندکمعبدالعظیم

آمده324و307صالزیاراتکامليحاشیهدرکهدارندحدیثاینيدربارهتوضیحیامینیعالمهمرحوم

.است

.196/ 2جاالنفالروض] 359[

حضرتبخشو) سوميآیه(آیاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 360[

).اولموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمه

).یازدهمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 361[

).اولموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 362[

).سومواولموضوعذیل(روایاتاهدیدگازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 363[

).سومواولموضوعذیل(روایاتازدیدگاهعلیهاالسالمفاطمهبخش: بهبفرماییدمراجعه] 364[

).چهارموسوميآیهذیل(آیاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 365[

).اولموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 366[

حضرتبخشو) هفتميآیهذیل(آیاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 367[

).دومموضوع(دیدگاهازعلیهاالسالمفاطمه

.سومواولموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 368[

).چهارمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 369[



).اوليآیه(آیاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 370[

).هفتميآیه(آیاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 371[

).هفتمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 372[

).هشتمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 373[

).نهمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 374[

).دهمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 375[

).چهاردهمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 376[

).دهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 377[

).یازدهمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 378[

).یازدهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 379[

).یازدهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 380[

).یازدهمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 381[

ینمیکماالیومفیتنمیعلیهاالسالمفکانت:«... خوانیممیالسالمعلیهصادقامامحضرتازروایتیدر] 382[

ازنقلبه: 3/ 43ج،81/ 16جبحاراالنوار. (»السنهفیالصبیینمیکماالشهرفیتنمیوالشهرفیالصبی

).صدوقشیخامال

).یازدهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 383[

).یازدهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 384[

).پنجميآیه(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 385[



).سیزدهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 386[

).سیزدهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 387[

).چهاردهمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 388[

).چهارموسوميآیه(آیاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 389[

عالوهابراهیمحضرتخواندیم) فاتمهنبکلماتربهابراهیمابتلیاذو(چهارميآیهذیلدرهمانطوریکه] 390[

.گردیدامتحان) السالمعلیهممهديحضرتتاسجادامام(نیزائمهدیگرمباركاسامیباتنپنجنامبر

).دوميآیه(آیاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 391[

).ششموپنجمموضوع(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 392[

).دوازدهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 393[

).چهارمواولموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 394[

).ششميآیه(آیاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 395[

).یازدهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 396[

توانیدمیراآنهاازايمجموعهکهاستمنقولعلیهماهللاصلواتائمهازبسیاريروایاتخصوصایندر] 397[

.بفرماییدمالحظه132-117/ 26جبحاراالنواردر

).دومموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 398[

).دهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 399[

).دهمموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 400[



موضوعذیلواولموضوعذیل(روایاتدیدگاهازعلیهاالسالمفاطمهحضرتبخش: بهبفرماییدمراجعه] 401[

).یازدهم

).54،55صفحاتبهمربوط] (402[

راعلیدشناموسبکهنوشتقاسمبنمحمدبرايحجاج: «گویدمیخویشطبقاتکتابدرسعدابن] 403[

بزندويبهتازیانه400نمودخودداريعلیبهدادندشنامازويچنانچهاگروبداردعرضهعوفیيعطیهبه

علیبهدادندشنامازعطیهآنکهازپسوکردعملحجاجامربهنیزثقفیقاسمبنمحمد. بتراشدرااوریشو

).304/ 6جسعدابنطبقات. (کرداجرااويدربارهراحجاجدستوراتتمامینمودخودداري

اینکهنیستبعیدهیچداریمسراغ- استنمودهتحقیقويهکتبیکدر- »قلعجی«ازکهتحریفاتیبا] 404[

عجلیکهاستاین»عجلیثقات«کتابدرقلعجیمسلمتحریفاتاز. باشدبودهتعمديافتادگیوسقط

/ 7جالتهذیبتهذیب(»الحسینقتلالذيهووثقهتابعیهو: «گویدمیوقاصابیبنسعدبنعمريدرباره

عبارتقلعجیآقاي). استکشتهراحسینکهاستکسیاووباشدمیثقهوتابعیسعدبنعمر: یعنی(،)451

اینکهبخیالاند،فرمودهحذف»عجلیثقات«کتاباز- عجلیآبرويحفظبرايشاید-را»ثقهتابعیهو«

. گذاردسرپوش»سعدبنعمر«چونجنایتکارانیتوثیقبروکردهآبروداري»عجلی«چونافراديبراي

تحریفاینبه258/ 2جالتعدیلوالجرحفیالجامعکتابدر). 357ص: عجلیثقات: بهبفرماییدمراجعه(

.»العجلیثقاتاصلمنمتعمدحذفحدثانهالظاهر: «گویندمیآنمولفینوشدهاشارهقلعجیتعمدي

).305/ 2ج) سمعانیتالیف(االنساب. (داشتندسکونتکوفهدرکهاستهمدانازبطنینامخارف] 405[

).256/ 5جاالنساب. (استسمعانیازنقلبهکلمهاینضبط] 406[

).61يصفحهبهمربوط] (407[

میزان،284/ 20جالکمالتهذیب،152/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،271/ 7جالتهذیبتهذیب] 408[

اعالمسیر،180ص- هجري120الیهجري101وفیاتوحوادث- االسالمتاریخ،95/ 3جاالعتدال

.26،27/ 5جالنبالء



هجري101وفیاتوحوادث- االسالمتاریخ،95/ 3جاالعتدالمیزان،284/ 20جالکمالتهذیب] 409[

.27/ 5جالنبالءاعالمسیر،180ص- هجري120الی

.184/ 12جاالدباءمعجم] 410[

المعارف،633/ 11جالمذیلذیلتاریخمنالمنتخب،293/ 5جالکبريالطبقات: بهبفرماییدرجوع] 411[

االدباءمعجم،144/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،1905،1906/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل،455ص

/ 2جالضعفاءفیالمغنی،279،283،287،288،290/ 20جالکمالتهذیب،186- 182،184/ 12ج

سنهحوادث- ذهبیاالسالمتاریخ،93،96/ 3جاالعتدالمیزان،163/ 2جالمتروکینوالضعفاءدیوان،438

،26،270/ 7جالتهذیبتهذیب،22،26،30،33/ 5جالنبالءاعالمسیر،180،181ص- مائهوخمس

.265/ 3جاالعیانوفیات،130/ 1جالذهبشذرات

جاالدباءمعجم،142،151/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،1906/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل] 412[

وخمسسنهحوادث-االسالمتاریخ،96/ 3جاالعتدالمیزان،277،278/ 20جالکمالتهذیب،184/ 12

.267/ 7جالتهذیبتهذیب،20،21،22/ 5جالنبالءاعالمسیر،179ص-مائه

.نمایندمیتبعیتجابربنهیصمبنابوبیهسازکههستندخوارجازگروهیبیهسیه] 413[

جالنبالءاعالمسیر،181ص- مائهوخمسسنهحوادث-االسالمتاریخ،278/ 20جالکمالتهذیب] 414[

.267/ 7جالتهذیبتهذیب،21/ 5

.151/ 17جعساکرابنتاریخمختصر] 415[

وخمسسنهحوادث- ذهبیاالسالمتاریخ،96/ 3جاالعتدالمیزان،278/ 20جالکمالتهذیب] 416[

.21،22/ 5جالنبالءاعالمسیر،180،181ص-مائه

- االسالمتاریخ،269،270/ 7جالتهذیبتهذیب،1905،1906/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل] 417[
.30/ 5جالنبالءاعالمسیر،179ص-مائهوخمسسنهحوادث



.267/ 7جالتهذیبتهذیب،21/ 5جالنبالءاعالمسیر،278/ 20جالکمالتهذیب] 418[

.633/ 11جالمذیلذیلتاریخمنالمنتخب] 419[

تهذیب،20/ 5جالنبالءاعالمسیر،277/ 20جالکمالتهذیب،1906/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل] 420[

.267/ 7جالتهذیب

.267/ 7جالتهذیبتهذیب،21/ 5جالنبالءاعالمسیر،278/ 20جالکمالتهذیب] 421[

.142/ 17جعساکرابنتاریخمختصر] 422[

.158/ 5جاالعشیصبح] 423[

. استنمودهمیاقتداعامربننجدهبهنمازدرويبدانیمکهاستکافیهمینعمربنعبداهللافضیحتدر] 424[

).10/ 8جاالعالم(

.184/ 12جاالدباءمعجم] 425[

.21/ 5جالنبالءاعالمسیر،96/ 3جاالعتدالمیزان،277/ 20جالکمالتهذیب] 426[

تهذیب،23/ 5جالنبالءاعالمسیر،150/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،374/ 3جالکبیرالضعفاء] 427[

.280/ 20جالکمالتهذیب،268/ 7جالتهذیب

تهذیب،23/ 5جالنبالءاعالمسیر،150/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،374/ 3جالکبیرالضعفاء] 428[

.280/ 20جالکمالتهذیب،268/ 7جالتهذیب

.1908/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل] 429[

لکمفصلقدوعلیهاسمذکرمماتاکلواااللکمماو- مومنینبایاتهکنتمانعلیهاهللاسمذکرممافکلوا] (430[

يسوره) بالمعتدیناعلمهوربکانعلمبغیرباهوائهملیضلونکثیراانوالیهاضطررتممااالعلیکمماحرم



اولیائهمالیلیوحونالشیاطینانولفسقانهوعلیهالهاسمیذکرلممماالتاکلواو(،119- 118يآیهاالنعام،

.121يآیهاالنعام،يسوره) لمشرکونانکماطعتموهمانولیجادلوکم

تاریخ،96/ 3جاالعتدالمیزان،279/ 20جالکمالتهذیب،144/ 17جعساکرابنتاریخمختصر] 431[

.22/ 5جالنبالءاعالمسیر،180،181ص- مائهوخمسسنهحوادث-ذهبیاالسالم

اعالمسیر،177ص-مائهوخمسسنهحوادث- االسالمتاریخ،277،284/ 20جالکمالتهذیب] 432[

.267،269/ 7جالتهذیبتهذیب،20،27/ 5النبالء

).49/ 7جالکبیرالتاریخ. (بعکرمهیحتجهوواالاصحابنامناحدلیس] 433[

.32،33/ 5جالنبالءاعالمسیر،94/ 3جاالعتدالمیزان،374/ 3جالکبیرالضعفاء] 434[

ص- مائهوخمسسنهحوادث- االسالمتاریخ،277/ 20جالکمالتهذیب. آمدخبیث) عکرمه: (یعنی] 435[

.20/ 5جالنبالءاعالمسیر،177

.پیشینپاورقیمصادربابفرماییدمقابله. 267/ 7جالتهذیبتهذیب! آمدحدیث: یعنی] 436[

.10/ 8ج) زرکلی(االعالم] 437[

،189/ 12جاالدباءمعجم. (عباسابنعلیعکرمهکذبکماعلیالتکذبونافع،یاویحکاهللا،اتق] 438[

جالکمالتهذیب،149/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،70،71/ 2جالرجالمعرفهوالعللفیالجامع،190

ابن(المتروکینوالضعفاء،267،268/ 7جالتهذیبتهذیب،22،23/ 5جالنبالءاعالمسیر،279،280/ 20

).226/ 3جالحدیثفیالوضع،182/ 2ج) جوزي

بنیحییوشیبهبنیعقوب. استموجودستهصحاحيدرکلیهمسعودبنعبداهللابنعبدالرحمنروایات] 439[

کردهذکرخویشثقاتکتابدرراوينامحبانابنواندنمودهتوثیقرااوابوحاتموسعدابنوعجلیومعین

جالتهذیبتهذیب،239/ 17جالکمالتهذیب،76/ 5جحبانابنثقات،181/ 6جسعدابنطبقات. (است

).87/ 1جالذهبشذرات،215/ 6



.269/ 7جالتهذیبتهذیب،29/ 5جالنبالءاعالمسیر،286/ 20جالکمالتهذیب] 440[

جالمذیلذیلتاریخمنالمنتخب،438صالمعارف. (عباسابنعلیعکرمهکذبکماعلیالتکذب] 441[

جالنبالءاعالمسیر،280/ 20جالکمالتهذیب،70،71/ 2جالرجالمعرفهوالعللفیالجامع،633/ 11

/ 12جاالدباءمعجم،182/ 2ج) جوزيابن(المتروکینوالضعفاء،268/ 7جالتهذیبتهذیب،22،23/ 5

فیالوضع،178ص- مائهوخمسسنهحوادث- االسالمتاریخ،96/ 3جاالعتدالمیزان،184،185

).226/ 3جالحدیث

.94/ 3جاالعتدالمیزان] 442[

تهذیب،23/ 5جالنبالءاعالمسیر،150/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،374/ 3جالکبیرالضعفاء] 443[

.227/ 3جالحدیثفیالوضع،280/ 20جالکمالتهذیب،268/ 7جالتهذیب

.245جالنبالءاعالمسیر،281/ 20جالکمالتهذیب] 444[

.177ص- مائهوخمسسنهحوادث-االسالمتاریخ،385/ 2جالکبريالطبقات] 445[

/ 7جالتهذیبتهذیب،281،282/ 20جالکمالتهذیب،151-149/ 17جعساکرابنتاریخمختصر] 446[

.1909/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل،268

دربوفوروياحادیث. باشدمیعامهعلمايتمامیوثوقموردواستتابعیناکابرازجبربنمجاهد] 447[

جالنبالءاعالمسیر،42/ 10جالتهذیبتهذیب،228/ 27جالکمالتهذیب. (استموجودستهصحاحکلیه

4 /449.(

.163/ 2جالمتروکینوالضعفاءدیوان،182/ 2ج) جوزيابن(المتروکینوالضعفاء] 448[

ومعینابن. استموجودستهصحاحيکلیهدرروایاتشکهاستتابعینیازکیسانبنطاووسحافظ] 449[

تابعینساداتازیکیویمناهلعبادازیکیطاووس: «گویدمیحبانوابناندنمودهتوثیقراويابوزرعه

ابنثقات،537/ 5جسعدابنطبقات. (نمایدمییاد»یمنعالم«و»مقتدافقیه«عنوانبااوازنیزذهبی. »است



تهذیب،38/ 5جالنبالءاعالمسیر،90/ 1جالحفاظتذکره،357/ 13جالکمالتهذیب،391/ 4جحبان

).133/ 1جالذهبشذرات،8/ 5جالتهذیب

الکمالتهذیب،1905/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل،289،290/ 5ج،385/ 2جالکبريالطبقات] 450[

النبالءاعالمسیر،177فصمائهوخمسسنهحوادث- االسالمتاریخ،94/ 3جاالعتدالمیزان،287/ 20ج

.269/ 7جالتهذیبتهذیب،96/ 1جالحفاظتذکره،30/ 5ج

واماموفقیهاوبزرگ،استعالمیرفیع،مقامیباموثقاستفرديوي: «گویدمیاويدربارهسعدابن] 451[

کهندیدیمراکسیمدینهدرما: «گویدمیاويدربارهنیزسعیدبنیحیی. »استکثیرالنقلمحدثینازوپارسا

طبقات،96/ 1جالحفاظتذکره،427/ 23جالکمالتهذیب. (»بدانیممحمدبنقاسمازترفاضلرااوبتوانیم

).44صالحفاظ

،189/ 12جاالدباءمعجم،148،149/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،286/ 20جالکمالتهذیب] 452[

.28،29/ 5جالنبالءاعالمسیر،178ص- مائهوخمسسنهحوادث- االسالمتاریخ

تهذیب،1905/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل. (کذابالجنهاهلمنیکونانه) یسعنیما(یسرنیما] 453[

).282/ 20جالکمال

-ذهبیاالسالمتاریخ،94/ 3جاالعتدالمیزان. (کذابولکنهالجنهاهلمنیکونانمایسوونی] 454[
فیالوضع،94/ 3جاالعتدالمیزان،25/ 5جالنبالءاعالمسیر،179ص-مائهوخمسسنهحوادث

).227/ 3جالحدیث

.182/ 2ج) جوزيابن(المتروکینوالضعفاء] 455[

.25/ 5جالنبالءاعالمسیر،1907/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل] 456[

،30/ 5جالنبالءاعالمسیر،287،288/ 20جالکمالتهذیب،1905/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل] 457[

.استشدهنقلمابرايعباسابناز: یعنی»عباسابنعننبئت. «269،270/ 7جالتهذیبتهذیب



.استصحیحوثابتحدیث) نمودهنقلعباسابنازعکرمهراحدیثفالناینکهيبواسطه: (یعنی] 458[

،1905/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل: کتابهايباراکتاباینعبارت. 273/ 9جالنهایهوالبدایه] 459[

تطبیق269،270/ 7جالتهذیبتهذیب،30/ 5جالنبالءاعالمسیر،287،288/ 20جالکمالتهذي

.بفرمایید

ص- مائهوخمسسنهحوادث- االسالمتاریخ،94/ 3جاالعتدالمیزان،281/ 20جالکمالتهذیب] 460[

.1905/ 5الرجالضعفاءفیالکامل،179

حبانابنوکردهتوثیقرااوابوزرعهوعجلی. استموجوداربعهسننومسلمدرصحیحويروایات] 461[

روزهرو... بودماباشامدرعبداهللابنعلی:«گویدمیابوسنان. استآوردهخویشثقاتکتابدرراوينام

/ 21جالکمالتهذیب،160/ 5جحبانابنثقات،312/ 5جسعدابنطبقات. (»خواندمینمازرکعتهزار

).148/ 1جالذهبشذرات،357/ 7جالتهذیبتهذیب،35

/ 1جالذهبشذرات،184،185/ 12جاالدباءمعجم،265/ 3جاالعیانوفیات،456صالمعارف] 462[

تاریخمنالمنتخب. (بودندبستهباغدریعنی»الحشباب«بهراعکرمهکهاستآمدهدیگرمصادردر. 130

جاالعتدالمیزان،190/ 12جاالدباءمعجم،151/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،633/ 11جالمذیلذیل

»الحشباب«عبارتخویشکتابدرعقیلی). 268/ 7جالتهذیبتهذیب،23/ 5جالنبالءاعالمسیر،94/ 3

دکترکتابمصححکارتحریفاینکهنیستبعیدهیچالبته. استنموده»الحسنباب«بهتبدیلودادهتغییررا

رجوع. (استفراواناستنمودهتصحیحاوکهکتابهاییدرتحریفاتاینگونهازکهچراباشد،قلعجیعبدالمعطی

گردیدمعرفیفوقاکهمصادريدرموجودعباراتراباعبارتو) 373،374/ 3جالکبیرالضعفاءبهبفرمایید

فیالوضع«و179ص-مائهوخمسسنهحوادث-االسالمتاري: بهکنیدمراجعههمچنین. بفرماییدتطبیق

.226/ 3ج»الحدیث

حدیثحفظدروي: «گویدمیاويدربارهمهديابن. استموجودستهصحاحتمامیدرقتادهاحادیث] 463[

ازوبودهفقهوقرآنعلمايازجامعهدرقتاده: «گویدمیحبانابن. »استبهترطویلحمیدبمانندنفر50از

کردهیاد»حدیثدرحجت«بعنواناوازقتاده،توثیقضمننیزسعدابن. »شودمیشمردهخویشزمانحفاظ



/ 8جحبانابنثقات،229/ 7جسعدابنطبقات. (استنمودهذکرثقاتشماردررانامشنیزحبانابنو

).153/ 1جالذهبشذرات،321

.1906/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل،284/ 20جالکمالتهذیب] 464[

وسعدابنواستموجودستهصحاحکلیهدرروایاتش. استمحدثیناکابرازوبودهمدینهقاضیوي] 465[

توثیقوتجلیل. اندنمودهتوثیقرااوابوزرعهوحنبلبناحمدونسائیومعینبنیحییوعجلیومدینیابن

/ 1جالحفاظتذکره،521/ 5جحبانابنثقات. (یافتتوانمیعامهرجالیکتبدربسیاريدرراوي

الذهبشذرات،221/ 11جالتهذیبتهذیب،346/ 31جالکمالتهذیب،468/ 5جالنبالءاعالم،سیر137

).212/ 1ج

- االسالمتاریخ،94/ 3جاالعتدالمیزان،282/ 20جالکمالتهذیب،373/ 3جالکبیرالضعفاء] 466[
.268/ 7جالتهذیبتهذیب،25/ 5جالنبالءاعالمسیر،179،180ص-مائهوخمسسنهحوادث

/ 3جالحدیثفیالوضع: بهبفرماییدمراجعههمچنین. 182/ 2ج) جوزيابن(المتروکینوالضعفاء] 467[

227.

بناحمد. باشدمیموجودستهصحاحتمامیدرروایاتشواستعامهمحدثیناکابرازیکیذئبابیابن] 468[

بنیحیی. »بودترفاضل) مالکیهامام(مالکازذئبابیابن: «گویدمیوداندمیمسیببنسعیدمانندرااوحنبل

نامنیزحبانابنواندکردهتوثیقرااوخلیلیوسعدابنونسائیوشیبهبنیعقوبوحنبلبناحمدومعین

النبالءاعالمسیر،296/ 2جبغدادتاریخ،390/ 7ححبانابنثقات. (استنمودهذکرثقاتشماردرراوي

).245/ 1جالذهبشذرات،303/ 9جالتهذیبتهذیب،630/ 25جالکمالتهذیب،459/ 7ج

ابن(المتروکینوالضعفاء،282/ 20جالکمالتهذیب. (ثقهغیرکانوعباس،ابنمولیعکرمهرایت] 469[

).271/ 7جالتهذیبتهذیب25/ 5جالنبالءاعالمسیر،94/ 3جاالعتدالمیزان،182/ 2ج) جوزي

تاریخیورجالیکتبازبسیاريدرويازتجلیلوتوثیقواستمالکیهيفرقهامامانسبنمالک] 470[

.استموجودعامه



اعالمسیر،207/ 1جالحفاظتذکره،316/ 6جاالولیاءحلیه،459/ 7جحبانابنثقات: بهبفرماییدرجوع

شذرات،5/ 10جالتهذیبتهذیب،91/ 27جالکمالتهذیب،373/ 1جالجنانمرآه،43/ 8جالنبالء

.289/ 1جالذهب

،283/ 20جالکمالتهذیب،1908/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل،412/ 2جمعینبنیحییتاریخ] 471[

.268،269/ 7جالتهذیبتهذیب،26/ 5جالنبالءاعالمسیر

،21/ 5جالنبالءاعالمسیر،278/ 20جالکمالتهذیب،634/ 11جالمذیلذیلکتابمنالمنتخب] 472[

.267/ 7جالتهذیبتهذیب

.152/ 17جعساکرابنتاریخمختصر] 473[

،30/ 5جالنبالءاعالمسیر،287،288/ 20جالکمالتهذیب،1905/ 5جالرجالضعفاءفیالکامل] 474[

.180ص- مائهوخمسسنهحوادث-االسالمتاریخ،269،270/ 7جالتهذیبتهذیب

دارقطنیعبارتاینکهدارندتوجهمحترمخوانندگانالبته. 220/ 2جالتعدیلوالجرحفیالجامع] 475[

ناممالککهموضوعاینچونبردارد؛درنیزراانسبنمالکطعناستعکرمهجرححاوياینکهبرعالوه

.روایاتسنددرمالکتدلیسازاستنشانیکردهمیحذفاسنادشازدیگرضعفايوعکرمه

.26/ 5جالنبالءاعالمسیر،283/ 20جالکمالتهذیب] 476[

سیر،151/ 17جعساکرابنتاریخمختصر،268/ 7جالتهذیبتهذیب،283/ 20جالکمالتهذیب] 477[

.26/ 5جالنبالءاعالم

.163/ 2جالمتروکینوالضعفاءدیوان،182/ 2ج) جوزيابن(المتروکینوالضعفاء] 478[

.269/ 7جالتهذیبتهذیب،26/ 5جالنبالءاعالمسیر،283/ 20جالکمالتهذي] 479[

.93/ 3جاالعتدالمیزان] 480[

.96/ 1جالحفاظتذکره] 481[



.یافتتوانمیعامهکتبازبسیاريدرراويازستایشوتجلیلواستشافعیاناماموي] 482[

جالحفاظتذکره،56/ 2جبغدادتاریخ،63/ 9جاالولیاءحلیه،30/ 9جحبانابنثقات: بهبفرماییدمراجعه

الذهبشذرات،25/ 9جالتهذیبتهذیب،355/ 24جالکمالتهذیب،5/ 10جالنبالءاعالمسیر،361/ 1

جلد(سبکیطبقات،176/ 2الزاهرهالنجوم،13/ 2جالجنانمرآه،)بیهقیتالیف(الشافعیمناقب،9/ 2ج

).اول

بنداود: شماردبرمیچنیناندنوشتهمتسقلکتابیشافعیحالشرحومناقبيدربارهکهراکسانینامسبکی

حاکمآبري،ابوالحسنحاتم،ابیبنعبدالرحمنساجی،یحییبنزکریا،)ظاهریهيفرقهامام(ظاهريعلی

بیهقی،ابوبکربغدادي،عبدالقاهرسرخسی،اسماعیلقطان،ابوعبداهللاحمکان،حسینبنحسنابوعلینیسابوري،

جسبکیطبقات. (جوینیابوالمعالیوفندق،بهمعروفبیهقیابوالحسنالمقري،ابنرازي،فخربغدادي،خطیب

1 /344،345.(

تهذیب،180ص-مائهوخمسسنهحدیث- االسالمتاریخ. (عکرمهحدیثیقبلانالحداريال] 483[

).269/ 7جالتهذیبتهذیب،26/ 5جالنبالءاعالمسیر،283/ 20جالکمال

دراوازتجلیلکهاستعامهتعدیلوجرحعلمايمعروفترینوحفاظترینبرجستهازیکیسعدابن] 484[

/ 5جبغدادتاریخ. (باشدمی»الکبريالطبقات«معروفکتابمولفوي.استدرجعامهرجالیکتبازبسیاري

جالتهذیبتهذیب،664/ 10جالنبالءاعالمسیر،255/ 25جالکمالتهذیب،425/ 2جالحفاظتذکره،321

).69/ 2جالذهبشذرات،258/ 2جالزاهرهالنجوم،182/ 9

،341/ 1جاللغاتواالسماءتهذیب،293/ 5جالکبريالطبقات. (فیهالناستکلموبحدیثهیحتجلیس] 485[

).33/ 5جالنبالءاعالمسیر،94/ 3جاالعتدالمیزان

بناحمد. کندمییاد»المحدثینشیخ«و»حفاظسید«و»یگانهامام«چونعناوینیباويازذهبی] 486[

بنیحیی. »استهمگانازاعلممامیاندرمعینبنیحییرجال،خصوصدر: «گویدمیاويدربارهحنبل

توانیمنمیراکتابیعامه،تعدیلوجرحکتبمیاندر. استنوشتهحدیثمیلیونیککهکندمیادعاخودمعین



/ 9جحبانابنثقات،354/ 7جسعدابنطبقات. (باشدندادهقراراستنادموردرااورجالینظراتکهبیابیم

/ 31جالکمالتهذیب،429/ 2جالحفاظتذکره،71/ 11جالنبالءاعالمسیر،177/ 14جبغدادتاریخ،262

).79/ 2جالذهبشذرات،280/ 11جالتهذیبتهذیب،543

.163/ 2جالمتروکینوالضعفاءدیوان] 487[

.269/ 7جالتهذیبتهذیب،26/ 5جالنبالءاعالمسیر،283،284/ 20جالکمالتهذیب] 488[

.269/ 7جالتهذیبتهذیب،26/ 5جالنبالءاعالمسیر،283،284/ 20جالکمالتهذیب] 489[

.96صالصغیرالضعفاء] 490[

.96/ 1جالحفاظتذکره] 491[

.220/ 2جالتعدیلوالجرحفیالجامع] 492[

از»البلدانمعجم«و»االدباءمعجم«معروفکتابهايواست،ادبیاتوتاریخيبرجستهعلمايازوي] 493[

جالغدیر. (استگردیدهدرجويازپسرجالیکتبازبسیاريدراوعلمیمراتبذکروحالشرح. اوست

الذهبشذرات،283/ 5جالزاهرهالنجوم،122/ 6جاالعیانوفیات،312/ 22جالنبالءاعالمسیر،119/ 1

).121/ 5ج

.184/ 12جاالدباءمعجم] 494[

ابناءانباءواالعیانوفیات«نامبهويکتاب. استمشهورادبايومورخینبزرگانازخلکانابن] 495[

عباس،احساندکترقلمبهاالعیانوفیاتيمقدمه. (استتاریخیورجالیکتبمشهورترینازیکی»الزمان

).220/ 1جاالعالم،353/ 7جالزاهرهالنجوم

.265/ 3جاالعیانوفیات] 496[

.112يآیهاالنعام،] 497[



).135،136صفحاتبهمربوط] (498[

/ 11جبحاراالنوار،396،397صالمرامغایه،340/ 3جالبرهان،110-108صاالخبارمعانی] 499[

172 -174.

.72يآیهاالحزاب،] 500[

،245صالفوائدجامعکنز،76صالدرجاتبصائر،172/ 2جقمیتفسیر،413/ 1جکافیاصول] 501[

تفسیربهبفرماییدمراجعههمچنین. 279/ 23جبحاراالنوار،239/ 1جاالخبارعیون،108صاالخبارمعانی

.593ح/ 452،453ص-نهميآیهالنجم،يسورهذیل-فرات

.279/ 23جبحاراالنوار،239/ 1جاالخبارعیون،110صاالخبارمعانی] 502[

.279/ 23جبحاراالنوار،110صاالخبارمعانی] 503[

).245يصفحهبهمربوط] (504[

.102يآیهاالنبیاء،سوري] 505[

.21يآیهالطور،يسوره] 506[

.587/ 447- 444صفراتتفسیر] 507[

).247يصفحهبهمربوط] (508[

.100،101يآیهالشعراء،يسوره] 509[

.102يآیهالشعراء،يسوره] 510[

.28يآیهاالنعام،يسوره] 511[

.64،65/ 43ج،51،52/ 8جبحاراالنوار،403ح/ 298،299صفراتتفسیر] 512[



کهنداریمنیزدوستیونمایدراشفاعتمانکهنداریمراکسیما: یعنی. 100،101يآیهالشعراء،يسوره] 513[

.کندحمایتمااز

.بودخواهیممومنانازباشد) دنیابه(بازگشتیمابرايباردیگراگر: یعنی. 102يآیهالشعراء،يسوره] 514[

که) زشتیاعمال(همانارتکاببههمبازشوند،بازگرداندهدنیابهاگر: یعنی. 28يآیهاالنعام،يسوره] 515[

.دروغگویندافراديآنانهماناآورد،خواهندروياندشدهنهیآنهااز

).331،332صفحاتبهمربوط] (516[

.58- 56/ 43جبحاراالنوار،139-137صالمصطفیبشاره] 517[



با تشکر از 

اصفهان جهت اختیار گذاشتن این متن کتاب گهر بارقائمیهايرایانهتحقیقاتمرکز

اصفهانقائمیهايرایانهتحقیقاتمرکزارهدرب

الرحیمالرحمناهللابسم

)41آیهتوبهسوره(تَعلَمونَکُنْتُمإِنْلَکُمخَیرٌذلکُماللَّهسبیلِفیأَنْفُسکُموبِأَموالکُمجاهدوا



): السالمعلیه(رضاحضرتبدانیداگراستبهترشمابراىایننمایید؛جهادخداراهدرخود،جانهاىواموالبا

دهد،یادمردمبهوگیردیادرامادانشهاىوعلوم... دارد) برپاو(زندهراماامرکهاىبندهنمایدرحمخدا

پیروىماازآینههربدانند) بیافزایندآنبریاوکاستهآنازچیزىآنکهبى(رامانیکوىسخناناگرمردمزیرا

کنندمى) عملآنطبقو(

159صاالنواربحارجلددوخالصهشرحوترجمه-البحاربنادر

شهربرجستهعلمايازیکی) ره(آباديشمساهللاآیتشهیداصفهانقائمیهمذهبیفرهنگیمجتمعبنیانگذار

و) السالمعلیه(الرضاموسیبنعلیحضرتبخصوص) السالمعلیهم(اهلبیتبهدلدادگیدرکهبودنداصفهان

شمسیهجري1340سالدرخوددرایتونظربالذاوبودهشهره) الشریففرجهتعالیاهللاعجل(عصرامام

میادامهراراهشبهتروترقويروزهرونشدخاموشآنچراغوقتهیچکهشدراهیومرکزبنیانگذار

.دهند

حسنسیدحاجاهللاآیتحضرتاشرافتحتشمسیهجري1385سالازاصفهانقائمیهتحقیقاتمرکز

دانشگاه،وحوزهفرهیختگانازمرکبتیمیروزيشبانهوخالصانهفعالیتباو) الشریفسرهقدس(امامی

.استنمودهآغازعلمیوفرهنگیمذهبی،مختلفهايزمینهدرراخودفعالیت

تقویت) السالمعلیهمالبیتاهلواهللاکتاب(ثقلیننابمعارفوفرهنگبسطوشیعهحریمازدفاع:اهداف

جايبهسودمندمطالبکردنجایگزیندینی،مسائلتردقیقبررسیبهنسبتمردمعامهوجوانانانگیزه

وکریمقرآنمعارفاساسبرمطالعاتیجامعبسترایجادهارایانهوهمراههايتلفندرمحتوابیهايبلوتوث

غنیومطالعهفرهنگگسترشطالب،ومحققینبهدهیسرویسمعارف،نشرانگیزهباالسالمعلیهمبیتاهل

رفعسهولتجهتالزممنابعبودندسترسدراسالمی،علومهايافزارنرمبهعالقمندانفراغتاوقاتکردن
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فروشوبازرگانی) 021(88318722تهراندفتر) 0311(2357022فکس) 0311(- 2357023-25تلفن

)0311(2333045کاربرانامور09132000109

وادارهاندیشخیرايعدههمتباانتفاعیغیرودولتیغیر،مردمیمرکز؛اینبودجهاینکهتوجهقابلنکته

ايتوسعههايطرحوحاضرعلمیومذهبیفعالیتوسیعورشدبهروحجمجوابگويلیوگردیدهتامین

امیدواریموداشتهامید) قائمیه(خانهایناصلیصاحبکرموفضلبهمرکزایناینروازنیست،فرهنگی

صورتدرتابنمایدهمگانشاملراروزافزونیتوفیقالشریففرجهتعالیاهللاعجلاالعظماهللابقیهحضرت

.نمایندانشااهللایاريرامامهمامرایندرامکان

-IR90: شباحسابشمارهو1973-3045- 5331- 6273:کارتشماره،621060953حسابشماره

تجارتبانکنزداصفهانقائمیهايرایانهتحقیقاتمرکزنامبه0180-0000-0000-0621-0609-53

سیدمسجدخیابان–اصفهانشعبه

عقیدتیوفکريکارارزش

اوما،غیبتمحنتکهشودماازیتیمیدارعهدهکسهر: -السالمعلیهحسینامامازسندش،به-االحتجاج

بهخداوندکند،هدایتشوارشادتادهدسهمیاوبهرسیده،دستشبهکهماعلومازواستکردهجداماازرا

اوبراي! منفرشتگان. سزاوارترمتوازکردن،کَرَمدرمن! برادرشکنندهشریکبزرگواربندهاي: «فرمایدمیاو

الیقکهراآنچهها،نعمتدیگرازودهیدقرارکاخهزار،هزاراست،دادهیادکهحرفیهرعددبهبهشت،در

.»کنیدضمیمهآنهابهاوست،

رایککدام: «فرمودمرديبهالسالمعلیهحسینامام: السالمعلیهالعسکرياإلمامإلیالمنسوبالتفسیر

ناصبیمرديیارهانی،میدستشازرااوتووداردراضعیفبینواییکشتنارادهمردي: داريمیتردوست

آنکهگشاییمیاوبررا] علماز[ايدریچهتوامادارد،راماپیروانازضعیفوبینوامؤمنیکردنگمراهاراده

رااووسازدمیساکتراخویشخصممتعال،خدايهايحجتباوداردمینگاهبِدان،راخودبینوا،

.»شکند؟می



اوکههرو: «فرمایدمیمتعالخدايگمان،بی. ناصبیآندستازبینوامؤمناینرهاندنحتماً: «فرمود] سپس[

گوییکند،ارشادایمان،بهکفرازوکندزندهرااوکههریعنی؛»استکردهزندهرامردمهمهگوییکند،زندهرا

.»بکشدتیزشمشیرهايباراآنانکهآنازپیشاست،کردهزندهرامردمهمه

اجابتاووبخواندفراحق،معرفتبهگمراهیازراانسانیکسهر: «فرمودالسالمعلیهحسینامام: زیدمسند

.»داردبندهکردنآزادماننداجريکند،

تنپنجشاندرتطهیرآیۀنزولشانروات

عامهوثوقموردعلمايوتابعین

اندکردهنقلراکساءحدیثکه

)اولقرنروات(



.عبدرِیهعبدالعزّيبنطَلحۀابیبنعثمانبنشَیبۀبنتصفیّه-1

ابــنســننونســائیســننوداودابــیســنندر. اســتصــحابیويکــهمعتقدنــدبســیاري]:توثیقــات[

حـال بهـر . اسـت کـرده نقـل پیـامبر ازواسـطه بـدون راآنهـا ويکـه شـده نقـل روایاتیصفیهازماجه

درروایـاتش وانـد نمـوده توثیـق راويعامـه علمـاي بـدانیم، نیـز تـابعین يطبقـه ازرااواگـر حتی

ـ . باشـد مـی عجلـی انـد کـرده توثیـق رااوکـه کسـانی جملـه از. اسـت موجـود ستّهصحاحتمامی ناب

ـ ثقـات . (اسـت نمـوده ذکـر خـویش ثقـات درراوينامنیزحبان جاالسـتیعاب ،4/386جحبـان ناب

).12/430جالتهذیبتهذیب،35/211جالکمالتهذیب،4/427

.7/204جالسنّهشرح]: شَیبهبنتصفیهازنقلبهکساءحدیثمصدر[ 

.هجري75یاو74متوفايابویحیییاوابوعبداهللاکوفیاَوديمیمونبنوعمر-2

ازبسـیاري ولـی اسـت آوردهصـحابه عـداد دررااونـام االسـتیعاب کتـاب درعبـدالبرّ ابن]:توثیقات[

يدورهاینکـه بـا میمـون بـن عمـرو کـه کننـد مـی ادعـا وانـد دانسـته تـابعین يطبقهازراويعامه

صــحاحجمیـع درويروایـات بهرحـال . اسـت نکـرده رؤیـت راپیـامبر ولـی نمـوده دركراجاهلیـت 

کـرده توثیـق رااوکـه هسـتند کسـانی جملـه ازعجلـی ونسـائی ومعـین بـن یییح. استموجودستّه

ــاننابــ.  انــد ــانابــنثقــات. (اســتآوردهخــوردثقــاتکتــابدرراوينــامنیــزحب 5/166جحب،

ــتیعاب ــذیب،3/282جاالس ــالته ــیر،22/261جالکم ــالمس ــبالءاع ــذیب،4/158جالنّ ــالته الکم

).1/82جالذّهبراتشذ،8/109ج

.2836ح/ 3/388،389جطبرانیاوسطمعجم]:میمونبنعمروازنقلبهکساءحدیثمصدر[



.هجري95متوفايتابعیکوفیوالبیاسدي) ابوعبداهللایاو( ابومحمدهشامبنجبیربنسعیدحافظ-3

.گفتیمسخن120يصفحهپاورقیدروييدربارهقبالً]:توثیقات[

.763ح/ 2/87جالتنزیلشواهد]: جبیربنسعیدازنقلبهکساءحدیثمصدر[

.تابعیابوعماردمشقیقرشیعبداهللابنشدادعمارابو-4

ــانابــن]: توثیقــات[ بــنیعقــوبودارقطنــیوعجلــیواســتآوردهثقــاتکتــابدرراوينــامحب

ثقـات ،2/249جمعـین بـن یحـی تـاریخ ،215صعجلـی ثقـات . ( انـد نمودهتوثیقرااونیزسفیان

التــابعیناســماءذکــر،4/317جالتهــذیبتهـذیب ،1/413جالتهــذیبتقریــب،4/357جحبــانابـن 

).1/141جالتسعهالکتبرجالموسوعۀ،2/112ج

ــهکســاءحــدیثمصــادر[ ــلب ــشــدادازنق ــداهللانب ــدمســند]:عب ــريتفســیر،4/107جاحم جطب

ــاریخ،22/6 ــنت ــاکراب ــۀ(عس ــینترجم ــالم)الحس ــه الس ــ 76صعلی ــتدرك،78ـ ،2/416جالمس

ــذکرة ــواصتـ ــکل،233صالخـ ــارمشـ ــد،1/336،337جاآلثـ ــمطینفرائـ / 2/22،23جالسـ

ــب،364ح ــنمناق ــازلیاب ــد،350ح/ 305صمغ ــهاس ــنتفســیر،2/12جالغاب ــراب ،3/483جکثی

.693ـ686ح/ 46ـ2/39جالتنزیلشواهد،3/147جالمستدركتلخیص،484

.تابعیکوفیحنفیسعدبنکیمحابوتحیی-5



. ( اســتآوردهخــودثقــاتکتــابدررانــامشحبــاننبــاونمــودهتوثیــقرااوعجلــی]:توثیقــات[

ــاریخ ــیحت ــنیی ــینب ــات،2/128جمع ــنثق ــاناب ــات،4/182جحب ــیثق ــذیب،130صعجل ته

).2/453جالتهذیبتهذیب،7/210جالکمال

.1/332جاآلثارمشکل،22/7جطبريتفسیر]:سعدبنحکیمازنقلبهکساءحدیثمصادر[

.هجري100متوفايتابعیشامیاشعريحوشببنشهرسعیدابو-6

کتـاب درنیـز اريبخـ وباشـد مـی موجـود اربعـه سـنن ومسـلم صـحیح درويروایـات ]:توثیقات[

»فــرَداالَدبوشــیبهبــنیعقــوبوعجلــیوحنبــلبــناحمــداســت.نمــودهنقــلروایــتوياز»الم

ـ یحوسفیانبنیعقوب ـ انـد. نمـوده توثیـق راويمعـین بـن یی : گویـد مـی اويدربـاره نیـز اريبخ

ــنُ« سحــدیث ــات. (»الح ــیثق ــات،223صعجل ــنثق ــاهیناب ــؤاالت،164صش ــیس صداوداب

ــر،349 ــماءذک ــابعیناس ــامع،2/116جالت ــانیدج ــیمس ــهاب ــیر1/39جحنیف ــالم،س ــبالءاع جالنّ

).4/369جالتهذیبتهذیب،12/578جالکمالتهذیب،1/460جالتهذیبتقریب،4/372

ــحبــنشــهرازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[ درآیــهنــزولشــأنيدربــارهويروایــات]:بوشَ

ــیاري ــابعازبس ــهمن ــودعام ــتموج ــهاس ــهازک ــايجمل ــندآنه ــدمس ،6/292ج،2/298جاحم

.باشدمی3811ح/ 4/479جطبرانیاوسطمعجمو22/6جطبريتفسیر،304

)دومقرنروات(



.واسطیفَزاريابوبلج-7

یعقـوب بـن ابـراهیم وازديابـوالفتح ودارقطنـی ونسـائی وسـعد ابـن ومعـین بـن یییح]:توثیقات[

ـان ابـن وانـد نمودهتوثیقراويوزجانیجاسـت کـرده ذکـر خـویش ثقـات کتـاب دررااونـام حب .

ـ االسـالم تـاریخ ،33/162جالکمـال تهـذیب . (اسـت موجـود اربعـه سـنن تمامیدرابوبلجروایات ـ

).12/47جالتهذیبتهذیب،320صـهجري140الیهجري121وفیاتوحوادث

.2836ح/ 3/388،389جطبرانیاوسطمعجم]:فزاريابوبلجازنقلبهکساءحدیثمصدر[

.هجري103یاو97متوفايمدنیهاللییساربنعطاءابومحمدحافظ-8

نـام حبـان ابـن وانـد نمـوده توثیـق رااوسـعد ابـن ونسـائی وابوزرعـه ومعینبنیییح]:توثیقات[

ماننــدکــهندیــدمراکســی«: گویــدمــیابوحــازم. اســتنمــودهذکــرخــویشثقــاتکتــابدرراوي

حبـان ابـن ثقـات ،5/173جسـعد ابـن طبقـات . (»باشـد داشـته حضـور النبیمسجددرپیوستهعطاء

ــذیب،5/199ج ــالته ــذکرة،20/124جالکم ــاظ جت ــیر،1/90الحف ــالمس ــبالءاع ،4/448جالنّ

).1/125جالذّهبشذرات،7/217جالتهذیبتهذیب

.7/204جالسنّهشرح: ]یساربنعطاءازنقلبهکساءحدیثمصدر[

.هجري104متوفايمدنیوقاصابیبنسعدبنعامر-9

خــویشثقــاتکتــابدررااونــامنیــزحبــانابــنواســتنمــودهتوثیــقراويعجلــی]:توثیقــات[

ــنثقــات،243صعجلــیثقــات. (اســتآورده ــاناب ــبالءاعــالمســیر،5/186جحب ،4/349جالنّ



ــذیب ــذیبته ــعاف،5/63جالته ــأاس ــوع(المبطّ ــلدرمطب ــأذی ــۀ،2/328ج) موطّ ــهالتّحف جاللّطیف

2/7.(

،7/63جالکبــريالســنن،22/7جطبــريتفســیر: ]ســعدبــنعــامرنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[

ــائص ــؤمنینخص ــکل،48،49،81صامیرالم ــارمش ــواهد،1/332جاآلث ــلش ــ2/19جالتنزی ـ

ــیر،656-654ح/ 22 ــنتفســ ــرابــ ــتدرك،3/458جکثیــ ــیص،3/108،147جالمســ تلخــ

.3/107،147جالمستدرك

.هجري110متوفايانسبنمالکغالمبصريانسیانصاريسیرینبنمحمدابوبکر-10

ـ یحوحنبـل بـن احمـد واسـت موجـود ستّهصحاحتمامیدرويروایات]:توثیقات[ ومعـین بـن یی

الصـفوه صـفۀ ،5/348جحبـان ابـن ثقـات ،405صعجلـی ثقـات . (انـد نمـوده توثیـق رااوعجلی

، تهــذیب 25/344، تهــذیب الکمــال ج 138الــدم ص بحــر،4/606جالنّــبالءاعــالمســیر،3/241ج

).17صالمعتزلهطبقات،2/351ج) موطّأذیلدرمطبوع(المبطّأ، اشعاف 9/214التهذیب ج 

ــلشــواهد،22/6جطبــريتفســیر: ]ســیرینبــنمحمــدازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[ جتنزی

.3/484جکثیرابنتفسیر،734ح/ 2/69

.هجري111متوفايکوفیلیدجعوفینادهجبنسعدبنعطیۀابوالحسن-11



خــویشثقــاتکتــابدرراوينــامنیــزشــاهینابــنونمــودهتوثیــقراويســعدابــن]:توثیقــات[

جمعـین بـن یحـی تـاریخ ،247صشـاهین ابـن ثقـات ،6/304جسـعد ابـن طبقـات . ( استآورده

).7/224جالتهذیب تهذیب،20/145جالکمالتهذیب،5/325جالنّبالءاعالمسیر،2/406

ــهازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[ ــارمشــکل،22/6،7جطبــريتفســیر: ]عــوفیيعطی جاآلث

ــاریخ،1/334 ــدادت ــاریخ،10/278ج،9/126جبغ ــنت ــاکراب ــه( عس ــنترجم -68ص) عالحس

مغـــازلیابـــنمناقـــب،706،707،709،710،716،718ح/ 60-2/55جالتنزیـــلشـــواهد،70

.3/413جالغابهاسد،3/485جکثیرابنتفسیر،349ح/304ص

.حجیمکیعبدريقرشیۀطلحابیبنعثمانبنۀشیببنجبیربنشیبۀبنمصعب-12

ـ یح]:توثیقات[ سـنن ومسـلم صـحیح درروایـاتش وانـد نمـوده توثیـق رااوعجلـی ومعـین بـن یی

بـن زکریـا نیـز اوازناقـل وکـرده نقـل شـیبه بنـت صـفیه ازراتطهیـر روایتوي. استموجوداربعه

).10/162جالتهذیبتهذیب،28/31جالکمالتهذیب. (استزائدهابی

.7/204جالسنّهشرح]:شیبهبنمضعبازنقلبهکساءحدیثمصدر[

.هجري114متوفايفهريقرشیاسلمباحرابیبنعطاءابومحمد-13

ســتّهصـحاح کتـب جمیـع درروایـاتش وانــدنمـوده توثیـق رااوباتفّـاق عامـه علمـاي ]:توثیقـات [

تـاریخ ،332صعجلـی ثقـات . (اسـت بـوده خـود زمـان درمکـه اهـل مفتـی وي. باشـد میموجود

ــیح ــنیی ــینب ــات،2/402جمع ــنثق ــاناب ــیر،5/198جحب ــالمس ــبالءاع ــذیب،5/78جالنّ ته

).7/199جالتهذیبتهذیب،1/98جالحفاظتذکرة،20/69جالکمال



تفسـیر ،4/107جحنبـل بـن احمـد مسـند ]:ربـاح ابـی بـن عطـاء ازنقـل بـه کسـاء حـدیث مصادر[

صــحیح،3205ح/ 5/351ج-34بــابالقــرآن،تفســیرکتــاب–ترمــذيصــحیح،22/7جطبــري

ــذي ــنبشــرح(ترم ــیاب ــارمشــکل،13/200ج) عرب ــاریخ،1/335جاآلث ــنت ــه(عســاکراب ترجم

-754،755،758ح/ 85-2/79،80،83جالتنزیـــلشـــواهد،71صعلیـــه الســـالم)الحســـین

.203صالنّزولاسباب،3/483جکثیرتفسیرابن،760

ـ لَمابـی بنعبیداهللابنعبداهللاحافظ-14 مکـی یمـی تَقرشـی ابومحمـد وابـوبکر عبـداهللا بـن هیـر زهیکَ

.هجري117متوفاي

.گفتیمسخن286يصفحهپاورقیدروييدربارهقبالً]:توثیقات[

673،674ح/ 2/32جالتنزیـل شـواهد : ]کـه یلَمابـی بـن عبـداهللا ازنقـل بـه کسـاء حـدیث مصادر[

.362ح/2/18،19جالسمطینفرائد

سـهمی قرشـی ابوعبـداهللا وابـوابراهیم عـاص بـن عمـرو بـن عبـداهللا بـن محمدبنشعیببنعمرو-15

.هجري118متوفايحجازي

.گفتیمسخن120يصفحهپاورقیدروييدربارهقبالً]:توثیقات[

علیــه الحســینترجمــۀ(عســاکرابــنتــاریخ]:شــعیببــنعمــروازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــدر[

.72صالسالم)



.کوفیبرجمیتمیمیسویدعوفابیبنداودابوالحجاف-16

ـ یحوحنبـل بـن احمدوثوريسفیان]:توثیقات[ حبـان ابـن وانـد نمـوده توثیـق راويمعـین بـن یی

جالکمـال تهـذیب ،6/280جحبـان ابـن ثقـات . (اسـت نمـوده اشـاره اوبـه خـود ثقاتکتابدرنیز

).3/196جالتهذیبتهذیب،8/434

اخبــار،6/292جحنبــلبــناحمــدمســند: ]برجمــیابوالجحــافازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[

ــارمشــکل،108/ج) لیــدنط(اصــبهان ــه الحســینترجمــۀ(عســاکرابــنتــاریخ،1/334جاآلث علی

.736ح/ 2/70جالتنزیلشواهد،64صالسالم)

.هجري121متوفايکوفیتنعیحضرمیحصینبنکُهیلبنسلمۀابویحییحافظ-17

سـتّه صـحاح کتـب جمیـع درروایـاتش وانـد نمـوده توثیـق باتفّـاق راويعامـه علمـاي ]:توثیقات[

کتــابدررجــحابــنو»الحــدیثفــیثبــتثقَــۀٌ«: گویــدمــیوييدربــارهعجلــی. اســتموجــود

ــار ــادچنــیناوازاالیث ــدمــیی ــنثقــات،197صعجلــیثقــات(»مشــهورثقــۀٌ«: نمای ــاناب جحب

).90صاالیثار،4/155جالتهذیبتهذیب،5/298جالنّبالءاعالمسیر،4/317

تـاریخ ،347ح/ 303صمغـازلی ابـن مناقـب ]:هیـل کُبـن سـلمۀ ازنقـل بـه کسـاء حـدیث مصادر[

.739، 738ح/ 2/71،72جالتنزیلشواهد،65صالسالم)علیه الحسنترجمه(عساکرابن



.هجري122متوفايکوفی) یامیایاو( یامیحارثبنزبیدحافظ-18

مـی موجـود سـتّه صـحاح کتـب جمیـع درروایـاتش واسـت موثـق عامـه علمـاي باتفّـاق وي]:توثیقات[

الصـفوه صـفۀ ،5/296جالنّـبالء اعـالم سـیر ،6/371جحبـان ابـن ثقـات ،163صعجلـی ثقـات . (باشد

).3/310جالتهذیبتهذیب،9/289جالکمالتهذیب3/98ج

( ترمـذي صـحیح ،6/304جحنبـل بـن احمـد مسـند ]:یـامی زبیـد ازنقـل بـه کساءحدیثمصادر[

ــرح ــنبش ــیاب ــم،13/248،249ج) عرب ــطمعج ــیاوس ــاریخ،3811ح/ 4/479جطبران ــنت اب

ــاکر ــه(عس ــینترجم ــالم) الحس ــه الس ــواهد،62،63،67،68صعلی ــلش ح/67–2/64جالتنزی

.4/29جالغابهاسد،731–724

.هجري126متوفايثوريکوفیوقسرُمبنسعیدبنسفیانعبداهللابوحافظ-19

جمیـع  .  کننـد مـی یـاد »الحـدیث فـی امیرالمـؤمنین «عنـوان بـا ويازغالبـاً عامهعلماي]:توثیقات[

الجنیـد ابـن سـؤاالت ،190صعجلـی ثقـات . (انـد نمـوده توثیـق راويعامـه تعـدیل وجرحرجال

ــلیح ــنیی ــینمب ــات،50،81صع ــنطبق ــعداب ــاهیر،6/371جس ــاءمش ــاراالَعلم ،169صمص

).11/154جالکمالتهذیب،7/229جالنّبالءاعالمسیر،9/151جبغدادتاریخ

ترمـذي صـحیح ،6/304جحنبـل بـن احمـد مسـند : ]ثـوري سـفیان ازنقـل بـه کساءحدیثمصادر[

ــرح( ــنبش ــیاب ــم،13/248،249ج) عرب ــطمعج ــیاوس ــاریخ،3811ح/4/479جطبران ــنت اب

ــۀ(عســاکر ــه الســالم)الحســنترجم ــاریخ،65،66صعلی ــنت ــاکراب ــۀ(عس ــه الحســینترجم علی

.4/29جالغابهاسد،729-724ح/ 66-2/64جالتنزیلشواهد،62،63،75صالسالم)



.هجري127متوفايسديکوفیحجازيکریمهابیبنعبدالرحمنبناسماعیلابومحمد-20

.آوردیم120يصفحهپاورقیدرراويتوثیققبالً]:توثیقات[

علیـه السـالم)  الحسـن ترجمـۀ (عسـاکر ابـن تـاریخ : ]سـدي اسـماعیل ازنقلبهکساءحدیثمصادر[

.722،723ح/ 2/63،64جالتنزیلشواهد،66ص

.هجري127متوفايسبیعیکوفیهمدانیدحمیذيبنعبداهللابنعمروابواسحاقحافظ-21

ـ یحونسائیوحنبلبناحمد]:توثیقـات [ انـد نمـوده توثیـق راويعجلـی وابوحـاتم ومعـین بـن یی

صعجلـی ثقـات . (انـد کـرده نقـل خـویش کتـب درراويروایـات سـتّه صـحاح صـاحبان تمامیو

ــنثقــات،366 ــاناب ــفوهصــفۀ،5/177جحب ــبالءاعــالمســیر،3/104جالص ــذکرة،5/392جالنّ ت

).8/63جالتذهیبتهذیب،22/102جالکمالتهذیب،1/114جالحفاظ

علیــه الحســینترجمــۀ(عســاکرابــنتــاریخ: ]ســبیعیابواســحاقازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــدر[

.67صالسالم)

ـ بـن زیدبنعلیابوالحسنحافظ-22 ابـی بـن ) عبـداهللا (دعانجـ م متوفـاي بصـري قرشـی تمیمـی هلیکَ

.هجري131یا129

توثیـق رااوشـیبه بـن یعقـوب . اسـت آمـده ويروایـات اربعـه سـنن ومسـلم صـحیح در]:توثیقات[

ـ لیحالجنیـد ابـن سـواالت . (اسـت آوردهخـویش ثقـات کتـاب درراوينـام عجلـی واستنموده یی



ــن ــینب ــات،148صمع ــیثق ــیر،346صعجل ــالمس ــبالءاع ــذیب،5/206جالنّ ــالته جالکم

).7/322جالتهذیبتهذیب،20/434

ــبــنعلــیازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[ مشــکل،6/323جحنبــلبــناحمــدمســند]:دعانج

ــار ــاریخ،1/334جاآلث ــنت ــۀ(عســاکرب ــه الســالم)الحســنترجم ــواهد،65صعلی ــلش جالتنزی

.747،748،750ح/ 2/76،77

.هجري129متوفايیمامیطائیکثیرابیبنیییحابونصر-23

سـتّه صـحاح کتـب جمیـع درروایـاتش وانـد نمـوده توثیـق باتّفـاق راويعامـه علمـاي : ]توثیقات[

ــانابــنثقــات،475صعجلــیثقــات. (اســتموجــود ــبالءاعــالمســیر،7/591جحب ،6/27جالنّ

).11/268جالتهذیبتهذیب

.689،690ح/ 2/43،44جالتنزیلشواهد]:یمامیابونصرازنقلبهکساءحدیثمصدر[

.هجري133متوفايکوفیدهنیبجلیاسلمبنمعاویۀبنعمارابومعاویه-24

ــانابــنونســائیوابوحــاتمومعــینبــنییــیحوحنبــلبــناحمــد]:توثیقــات[ رااوعجلــیوحب

ــانابــنثقــات،2/424معــینبــنییــیحتــاریخ،353صعجلــیثقــات. (انــدنمــودهتوثیــق جحب

).7/406جالتهذیبتهذیب،21/208جالکمالتهذیب،6/138جالنّبالءاعالمسیر،5/268



ــدیثمصــادر[ ــهکســاءح ــلب ــارازنق ــیدعم ــکل]:هن ــارمش ــاریخ،1/333جاآلث ــنت ــاکراب عس

ــۀ( ــینترجم ــه الحس ــالم)علی ــواهد،68،69صالس ــلش -757،762ح/ 88-2/82،86جالتنزی

764.

.هجري143یا138متوفايیمزنَبنسلیمابیبنلیث-25

ــنعثمــان]:توثیقــات[ ــیب ــامعجلــیودانســتهصــدوقراويســاجیوشــیبهاب ــابدرراوين کت

الکمـال تهـذیب ،6/179جالنـبالء اعـالم سـیر ،399صعجلـی ثقـات . (اسـت آوردهخـویش ثقـات 

).8/465جالتهذیبتهذیب،24/279ج

لیم ابـی بـن لیـث ازنقـل بـه کسـاء حـدیث مصدر[ علیـه  الحسـین ترجمـۀ (عسـاکر ابـن تـاریخ ]:سـ

.61صالسالم)

.هجري140ازقبلمتوفايمدنینَمرابیبنعبداهللابنشریک-26

سـواالت ،217صعجلـی ثقـات . (انـد نمـوده توثیـق رااوعجلـی وابـوداود وسـعد ابـن ]:توثیقات[

ـ یحتـاریخ ،96صمعـین بنییلیحالجنیدابن ،6/444جحبـان ابـن ثقـات ،2/251جمعـین بـن یی

).4/337جالتهذیبتهذیب،12/475جالکمالتهذیب،6/159جالنّبالءاعالمسیر

خـوارزمی مناقـب ،7/204جالسـنه شـرح : ]نمـر ابـی بـن شـریک ازنقـل بـه کسـاء حـدیث مصادر[

.22،23ص

.هجري140يدههمتوفايکوفیغَنَويسوقَهبنمحمدابوبکر-27



سـتّه صـحاح کتـب جمیـع درروایـاتش وانـد نمـوده توثیـق باتّفـاق راويعامـه علمـاي ]:توثیقات[

،289صشــاهینابــنثقــات،7/404جحبــانابــنثقــات،405صعجلــیثقــات. (اســتموجــود

).9/209جالتهذیبتهذیب،6/134جالنّبالءاعالمسیر،3/116جالصفوةصفّۀ

علیـه السـالم)  الحسـین ترجمـۀ (عسـاکر ابـن تـاریخ ]: سـوقه بـن محمدازنقلبهکساءحدیثمصدر[

.67،68ص

.هجري145متوفايکوفیابوعبداهللایاابومحمدمیعرزرهیسمسلیمانابیبنعبدالملک-28

ونسـائی وسـفیان بـن یعقـوب وموصـلی عمـار ابـن وحنبـل بـن احمدومعینبنیییح]:توثیقات[

بــنییــیحتــاریخ،309صعجلــیثقــات. (انــدنمــودهتوثیــقراويعجلــیوســعدابــنوترمــذي

ــین ــات،2/371جمع ــنثق ــاناب ــذیب،7/97جحب ــالته ــذیب،18/322جالکم ــذیبته جالته

).2/489جالتسعهالکتابرجالموسوعۀ،1/155جالحفاظتذکرة،6/396

ابـن مناقـب ،6/292جاحمـد مسـند ]:سـلیمان ابـی بـن عبـدالملک ازنقـل بـه کسـاء حدیثمصادر[

.760-737،758ح،85-2/70،71،83جالتنزیلشواهد،348ح/304مغازلی

.هجري145متوفايهاشمیطالبابیبنجعفربنعبداهللابناسماعیل-29

. ( اســتآوردهراوينــامخــویشثقــاتدرحبــانابــنونمــودهتوثیــقراويدارقطنــی]:توثیقــات[

ــات ــاثق ــاننب ــامع،4/15جحب ــیالج ــرحف ــدیلوالج ــذیب،1/74جالتع ــالته ،3/112جالکم

).1/306جالتهذیبتهذیب



،3/147جالمســتدرك]:هاشــمیجعفــربــنعبــداهللابــناســماعیلازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[

ــواهد ــلشـ ــد،675-673ح/2/32،33جالتنزیـ ــمطینفرائـ ــیص،362ح/2/18،19جالسـ تلخـ

.3/147جالمستدرك

.هجري146متوفايکوفیبزّازمالئیقیسبنعمروابوعبداهللا-30

ثقـات ،368صعجلـی ثقـات . (اسـت آوردهخـویش ثقـات کتـاب درراوينـام عجلی]:توثیقـات [

التهــذیبتهــذیب،22/200جالکمــالتهــذیب،6/250جالنّــبالءاعــالمســیر،7/221جحبــانابــن

).8/92ج

ــدیثمصــادر[ ــهکســاءح ــلب ــروازنق ــنعم ــیسب ــم: ]ق ــطمعج ــیاوس ،3811ح/4/479جطبران

.62صعلیه السالم)الحسینترجمۀ(عساکرابنتاریخ

.هجري146متوفايبصرياعرابیجمیلهابیبنعوفابوسهلحافظ-31

رااونـام نیـز حبـان ابـن وانـد نمـوده توثیـق راويسـعد ابـن ونسـائی ومعینبنیییح]:توثیقات[

سـیر ،7/258جسـعد ابـن طبقـات ،7/296جحبـان ابـن ثقـات . (اسـت آوردهخـود ثقـات کتابدر

).8/166جالتهذیبتهذیب،22/437جالکمالتهذیب،6/383جالنّبالءاعالم

تـاریخ ،6/296جحنبـل بـن احمـد مسـند ]: جمیلـه ابـی بـن عـوف ازنقـل بـه کساءحدیثمصادر[

.69صعلیه السالم)الحسینترجمۀ(عساکرابن

.هجري148یا147متوفايشاعمکوفیکاهلیديساَمهرانبنسلیمانمحمدابوحافظ-32



کتـب جمیـع درروایـاتش وانـد نمـوده توثیـق راويعجلـی ونسـائی ومعـین بـن یییح]:توثیقات[

ـ یحتـاریخ ،204صعجلـی ثقـات . (اسـت موجـود سـتّه صحاح ابـن ثقـات ،2/234جمعـین بـن یی

ــان ــاریخ،4/302جحب ــدادت ــذیب،9/3جبغ ــالته ــذیب،12/76جالکم ــذیبته ،4/222جالته

).1/154جالحفاظتذکرة

جاآلثــارمشــکل،22/7جطبــريتفســیر: ]مهــرانبــنســلیمانازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[

ــب،1/332 ــنمناق ــازلیاب ــاریخ،345ح/ 331،332صمغ ــنت ــۀ(عســاکراب ــه الحســینترجم علی

.765ح/2/88جالتنزیلشواهد،64،67،68صالسالم)

.هجري147ازبعدمتوفايزهريقرشیوقّاصابیبنعتبۀبنهاشمبنهاشم-33

سـتّه صـحاح کتـب جمیـع درروایـاتش ودارنـد نظـر اتفـاق ويتوثیـق درعامـه علمـاي ]:توثیقات[

).11/20جالتهذیبتهذیب،6/206جالنّبالءاعالمسیر،455صعجلیثقات. ( استموجود

التنزیـل شـواهد ،22/7جطبـري تفسـیر : ]تبـه عبـن هاشـم بـن هاشـم ازنقـل بهکساءحدیثمصادر[

.719ح/2/61،62ج

.هجري148متوفايواسطیبعیرَیزیدبنحوشببنعوامابوعیسی-34



ـ یحوحنبـل بناحمد]:توثیقات[ عجلـی ونیسـابوري حـاکم وسـعد ابـن ورعـه ابوزومعـین بـن یی

،376صعجلــیثقــات. (اســتموجــودســتّهصــحاحکلیــهدرروایــاتشوانــدنمــودهتوثیـق راوي

ــات ــنثق ــاناب ــات،7/298جحب ــنثق ــبالءاعــالمســیر،256صشــاهیناب ــذیب،6/354جالنّ ته

).8/163جالتهذیبتهذیب،22/427جالکمال

ــهکســاءحــدیثمصــادر[ ــلب ــوامازنق ــنع ــحب ــد: ]بوشَ ــمطینفرائ 296ح/ 1/367،368جالس،

.684-682ح/2/37،38جالتنزیلشواهد

.هجري149متوفايکوفیهمدانیزائدهابیبنزکریاءابویحیی-35

سـتّه صـحاح کتـب جمیـع درروایـاتش وانـد نمـوده توثیـق باتّفـاق راويعامـه علمـاي ]:توثیقات[

،8/455جبغــدادتــاریخ،8/253جحبــانابــنثقــات،165صعجلــیثقــات. (باشــدمــیموجــود

).3/331جالتهذیبتهذیب،6/202جالنّبالءاعالمسیر

ـــالمســلمصــحیح،2/149جالکبــريالســنن: ]زائــدهابــیابــنازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[

ــاب ــائلکت ــحابه،فض ــابالص ــ9ب ــحیح،2424ح/4/1883جـ ــلمص ــرح( مس ــوويبش ج) ن

ــرح،15/194،195 ــنهش ــاریخ،7/204جالس ــنت ــاکراب ــۀ( عس ــنترجم ــالم)الحس ــه الس صعلی

.3/147جالمستدركتلخیص،681ح/ 2/36،37جالتنزیلشواهد،63



.خزاعیابوعبیدهیاوابومعاویهعبادانیبصريزربیبنسعید-36

درترمـذي وانـد نمـوده اشـاره اوبـه خـویش ثقـات کتـاب درحبـان ابـن وشـاهین ابن]:توثیقـات [

جحبـان ابـن ثقـات ،144صشـاهین ابـن ثقـات . (نمایـد مـی روایـت نقلويازخویشسننکتاب

).4/28جالتهذیبتهذیب،10/430جالکمالتهذیب،6/362

ــلشــواهد،22/6جطبــريتفســیر]:زربــیابــنســعیدازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[ جالتنزی

.734ح/2/69

.مکیعبیدبنیحیی-37

. کنـد مـی اشـاره ويبـه خـود ثقـات کتـاب درنیـز حبانابنونمودهتوثیقراوينسائی]:توثیقـات [

).11/254جالتهذیبتهذیب،31/456جالکمالتهذیب،5/529جحبانابنثقات(

ـ ترمـذي صـحیح : ]مکـی عبیـد بنیحییازنقلبهکساءحدیثمصادر[ بـاب القـرآن، تفسـیر کتـاب ـ

ــ34 ــحیح،3205ح/5/351جـ ــذيص ــرح(ترم ــنبش ــیاب ــیر،13/200ج) عرب ــريتفس جطب

.755ـ753ح/ 2/79،80جالتنزیلشواهد،1/335جاآلثارمشکل،22/7

.تابعیناتباعازنصیبیفَزاريمرادسبنبالل-38

صــحیحکتــابدرنیــزخُزَیمـه ابــنوآوردهخــودثقـات کتــايدرراوينــامحبـان ابــن]:توثیقـات [

درماجـه ابـن وترمـذي وداودابـو نیـز سـتّه صـحاح صـاحبان از. کنـد مـی نقلروایتاوازخویش



ــانابــنثقــات. (انــدنمــودهنقــلويازروایــاتیخــودســننکتــب جالکمــالتهــذیب،6/92جحب

).1/504جالتهذیبتهذیب،4/298

ــبــنبــاللازنقــلبــهکســاءحــدیثمصــادر[ علیــه الحســنترجمــۀ( عســاکرابــنتــاریخ: ]رادسم

جالتنزیـل شـواهد ،66صعلیـه السـالم)  الحسـین ترجمـۀ (عسـاکر ابـن تـاریخ ،66،67صالسالم)

.723، 722ح/2/63،64

هجري.153متوفاي مسمار مدنی قرشی زهري بنبکَیرابومحمد-39

عجلـی او را توثیــق کـرده و ابـن حبــان نیـز در کتــاب ثقـات خـود بــه وي اشـاره نمــوده        [توثیقـات]:  

ــی ص   ــات عجل ــت. (ثق ــان ج  86اس ــن حب ــات اب ــال ج  6/105، ثق ــذیب الکم ــذیب 4/251، ته ، ته

).1/110، الجامع فی الجرح و التعدیل ج 1/495التهذیب 

، تفســیر 49، 48: خصــائص امیرالمــؤمنین ص یــر بــن مســمار][مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از بکَ 

ــار ج 22/7طبـــري ج  ــکل اآلثـ ــري ج 1/332، مشـ ــنن الکبـ ــتدرك ج 7/63، السـ ، 3/147، المسـ

.3/147، تلخیص المستدرك ج 655، 654/ح 21ـ 2/19شواهد التنزیل ج 

هجري.157ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن یحمد اَوزاعی متوفاي -40

، 296عجلــی و ابــن ابــی حــاتم و خلیلــی وي را توثیــق نمــوده انــد. (ثقــات عجلــی ص  [توثیقــات]:

ـ ، سؤاالت ابـن الجنیـد لیح  7/488طبقات ابن سعد ج  ـ ، تـاریخ یح 44عـین ص ی بـن م ی عـین ج  ی بـن م ی

ــان ج  2/353 ــن حب ــات اب ــ7/62، ثق س ،ــبالء ج  ر اَی ــالم النّ ــذیب ج  7/107ع ــذیب الته ، 6/238، ته

).1/178تذکرة الحفاظ ج 



، مناقـب ابـن   4/107مسـند احمـد بـن حنبـل ج     [مصادر حدیث کساء به نقل از ابـو عمـرو اوزاعـی]:   

ــازلی ص  ــار ج  350/ ح 305مغـ ــکل اآلثـ ــمطین ج  337، 1/336، مشـ ــد السـ / 23، 2/22، فرائـ

ـ 2/39، شـواهد التنزیـل ج   78، 77ص علیـه السـالم)  ، تـاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ الحسـین      364ح

.3/147، تلخیص المستدرك ج 2/416المستدرك ج ، 692-686/ ح 45

.هجري160عبدالرحمن بن عبداهللا بن دینار قرشی عدوي مدنی متوفاي حدود -41

در کتــاب صــحیح خــود از وي روایــت نقــل مــی کنــد و علــی بــن مــدینی او را  بخــاري [توثیقــات]:

ــال ج      ــذیب الکم ــت. (ته ــوده اس ــی نم ــدوق معرف ــردي ص ــوان ف ــذ 17/208بعن ــذیب الته یب ج ، ته

6/206.(

.7/204شرح السنّه ج [مصدر حدیث کساء به نقل از عبدالرحمن بن عبداهللا عدوي]:

هجري.167یا 165جعفر بن زیاد احمر کوفی ابو عبداهللا و یا ابوعبدالرحمن متوفاي -42

ـ حدیث وي در تمامی کتب صحاح ستّه موجـود مـی باشـد. یح   [توثیقات]: عـین و یعقـوب بـن    ی بـن م ی

ـ ، تـاریخ یح 97یعقوب فسوي و عجلـی وي را توثیـق نمـوده انـد. (ثقـات عجلـی ص       سفیان و  ی بـن  ی

).2/92، تهذیب التهذیب ج 5/38، تهذیب الکمال ج 2/85معین ج 

ــاد احمــر]:   ــر بــن زی ــه نقــل از جعف ــار ج [مصــادر حــدیث کســاء ب ، شــواهد 33، 1/333مشــکل اآلث

.737، 721/ح71، 70، 63، 2/62التنزیل ج 

.هجري166اهللا رفاعی عبدي بصري متوفاي عقبۀ بن عبد-43



احمد بن حنبل و احمد بـن صـالح مصـري وي را توثیـق نمـوده انـد و ابـن شـاهین نـام او          [توثیقات]:

را در کتاب خود آورده است. همچنین ابن حجـر تصـریح مـی کنـد کـه ابـن شـاهین نیـز نـام وي را در          

ن کـه بـه تحقیـق قلعجـی چـاپ شـده       کتاب ثقات خود آورده اسـت ولـی در کتـاب ثقـات ابـن شـاهی      

، تهـذیب الکمـال ج   7/246است نام عقبـۀ بـن عبـداهللا در کتـاب وجـود نـدارد. (ثقـات ابـن حبـان ج          

).7/244، تهذیب التهذیب ج 20/205

علیـه  ]: تـاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ الحسـن      [مصادر حدیث کساء به نقل از عقبـۀ بـن عبـداهللا رفـاعی    

.752، 751/ح78، 2/77زیل ج ، شواهد التن67، 66صالسالم)

هجري.167ابوسلمه حماد بن سلمۀ بن دینار بصري بزّاز خرفی بطائنی متوفاي -44

مسلم و صـاحبان سـنن اربعـه در کتـب خـویش روایـات وي را آورده انـد و ابـن حبـان و          [توثیقات]:

ــات عجلــی ص    ــد. (ثق ــق نمــوده ان ــی او را توثی ــان131نســائی و ســاجی و عجل ــن حب ــات اب ج ، ثق

ــاریخ یح6/216 ــ، ت ــین ج  ی ــن مع ــبالء ج  2/130ی ب ــالم النّ ــیر اع ــال ج  7/444، س ــذیب الکم ، ته

).3/1، تهذیب التهذیب ج 7/253

، مشـکل اآلثـار   6/323[مصادر حدیث کساء به نقل از حمـاد بـن سـلمه]: مسـند احمـد بـن حنبـل ج        

ــۀ الحســن  1/334ج  ــاکر (ترجم ــن عس ــاریخ اب ــه الســالم)، ت ــواهد ا65ص علی ــل ج ، ش ، 2/76لتنزی

.750ـ 747/ ح77

هجري.169ابواسرائیل اسماعیل بن خلیفه عبسی مالئی کوفی متوفاي -45



ابن شاهین وي را در کتـاب ثقـات خـویش توثیـق نمـوده اسـت و ابـن سـعد دربـاره ي او          [توثیقات]:

ص [یعنی: می گوینـد کـه او فـرد صـدوق اسـت]. (ثقـات ابـن شـاهین         » یقولون إنّه صدوق«می گوید: 

).1/293، تهذیب التهذیب ج 3/77، تهذیب الکمال ج 55

علیــه : تــاریخ ابــن عســاکر (ترجمــۀ الحســین [مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از ابواســرائیل مالئــی]

.731/ح 2/67، شواهد التنزیل ج67، 66ص السالم)

هجري.169عمۀ بن عمرو جعفري عامري کوفی متوفاي طُ-46

ابـی خیثمـه و ابـن نمیـر و دیگـران وي را توثیـق نمـوده انـد. (ثقـات          ی بن معین و ابن ییح[توثیقات]:

).5/13، تهذیب التهذیب ج 6/492ابن حبان ج 

ــن عمــرو عــامري]   ــل از طعمــۀ ب ــه نق ــدن) [مصــادر حــدیث کســاء ب ــار اصــبهان (ط لی ، 1/108: اخب

.64ص علیه السالم)تاریخ ابن عساکر (ترجمۀ الحسین 

هجري.170وق اغرّ رقاشی رؤاسی کوفی متوفاي قبل از رزیل بن مضَابو عبدالرحمن فُ-47

عجلــی وي را توثیــق نمــوده و ابــن حبــان نیــز نــام او را در کتــاب ثقــات خــویش آورده [توثیقــات]:

، تهــذیب 7/342، سـیر اعــالم النّــبالء ج  7/316، ثقـات ابــن حبــان ج  384اسـت. (ثقــات عجلــی ص  

).8/298، تهذیب التهذیب ج 23/305الکمال ج 



، مشـکل اآلثـار ج   7، 22/6تفسـیر طبـري ج   مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از فضـیل بـن مـرزوق]:      [

ـ 2/55، شـواهد التنزیـل ج   70، 69ص علیـه السـالم)  ، تـاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ الحسـن      1/334

.718ـ 714، 710، 709، 707، 706/ ح 60

هجري.170عبدالحمید بن بهرام فزاري مدائنی متوفاي قبل از -48

احمــد بــن حنبــل و ابــن مــدینی و ابــوداود و ابــن حبــان و عجلــی و ابــن شــاهین وي را  [توثیقــات]: 

ـ ، تـاریخ یح 7/120، ثقـات ابـن حبـان ج    286توثیق نمـوده انـد. (ثقـات عجلـی ص      ی بـن معـین ج   ی

).6/109، تهذیب التهذیب ج 7/334، سیر اعالم النّبالء ج 232، ثقات ابن شاهین ص 2/341

، تفســیر طبــري ج 6/298: مســند احمــد کســاء بــه نقــل از عبدالحمیــد بــن بهــرام] [مصــادر حــدیث 

.746، 743ـ 741/ح 76ـ 2/73، شواهد التنزیل ج 1/335، مشکل اآلثار ج 22/6

.هجري172عمرو بن ثابت بن هرمز بکري ابومحمد یا ابوثابت کوفی متوفاي -49

از او در ســنن خــویش روایــت نقــل ابــوداود وي را در نقــل حــدیث صــدوق مــی دانــد و [توثیقــات]:

).8/9، تهذیب التهذیب ج 21/553کرده است. (تهذیب الکمال ج 

.735/ح 2/69شواهد التنزیل ج [مصدر حدیث کساء به نقل از عمرو بن ثابت بکري]:

174ولی مصــري متوفــاي عــدابوعبــدالرحمن عبــداهللا بــن لهیعــۀ بــن عقبــۀ بــن فرعــان حضــرمی اُ -50

هجري.



مد بن صالح وي را توثیق نمـوده و ابـن شـاهین نیـز در کتـاب ثقـات خـویش نـام او را         اح[توثیقـات]: 

آورده است. بعضـی از روایـات وي در صـحیح مسـلم و سـنن ابـی داود و سـنن ترمـذي و سـنن ابـن           

، تهـذیب الکمـال ج   8/11، سـیر اعـالم النّـبالء ج    185ماجه نقل شده اسـت. (ثقـات ابـن شـاهین ص     

).2/335، موسوعۀ رجال الکتاب التسعه ج 5/373ج ، تهذیب التهذیب15/487

، شــواهد التنزیــل ج 1/336]: مشــکل اآلثــار ج [مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از عبــداهللا بــن لهیعــه

.764/ ح 88، 2/87

51-هجري.176ري متوفاي شکُحافظ ابوعوانه وضّاح بن عبداهللا واسطی بزّاز ی

نمـوده انـد و روایـاتش در جمیـع کتـب صـحاح سـتّه        : علمـاي عامـه وي را باتّفـاق توثیـق    [توثیقات]

، تهــذیب التهــذیب ج  8/217، ســیر اعــالم النّــبالء ج   464موجــود اســت. (ثقــات عجلــی ص    

11/116.(

ــی ج      ــط طبران ــم اوس ــه]: معج ــل از ابوعوان ــه نق ــاء ب ــدیث کس ــادر ح ، 2836/ ح 389، 3/388[مص

.670/ح31، 2/30، شواهد التنزیل ج 64-61خصائص امیرالمؤمنین ص 

52-حافظ ابوالعباس ولید بن مزیهجري.177ذري متوفاي د بیروتی ع

ــوداود و نســائی و دارقطنــی و ابــن مــاکوال و حــاکم نیســابوري وي را توثیــق  [توثیقــات]: دحــیم و اب

، تهــذیب التهــذیب ج  31/81، تهــذیب الکمــال ج  9/419نمــوده انــد. ( ســیر اعــالم النّــبالء ج     

11/150.(



، 2/39، شـواهد التنزیـل ج   2/416المسـتدرك ج  بـه نقـل از ولیـد بـن مزیـد]:     [مصادر حـدیث کسـاء  

.686/ح 40

هجري.181ابوالحسن علی بن هاشم بن برید خزّاز عایذي قرشی کوفی متوفاي -53

ـ [توثیقات]: یعقوب بن شیبه و ابـن حبـان و یح   ی بـن معـین و عجلـی او را توثیـق نمـوده انـد. (ثقـات        ی

، انســاب ســمعانی 7/213، ثقــات ابــن حبــان ج 2/422ن معــین ج ی بــیــ، تــاریخ یح351عجلــی ص 

).8/342، سیر اعالم النّبالء ج 4/120ج 

علیـه  تـاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ الحسـن      [مصادر حدیث کساء به نقـل از علـی بـن هاشـم عایـذي]:     

. 739/ح 2/72، شواهد التنزیل ج 65ص السالم)

هجري.181نی کوفی متوفاي ابوعلی محمد بن سلیمان بن عبداهللا بن اصبها-54

عجلی وي را توثیـق نمـوده و ابـن حبـان نیـز در کتـاب ثقـات خـود نـام او را ذکـر کـرده            [توثیقات]:

ــی ص   ــات عجل ــت. (ثق ــان ج  404اس ــن حب ــات اب ــال ج 9/52، ثق ــذیب الکم ــذیب 25/308، ته ، ته

).9/201التهذیب ج 

، 2/7تفسـیر طبـري ج   اصـبهانی]: [مصادر حـدیث کسـاء بـه نقـل از محمـد بـن سـلیمان بـن عبـداهللا         

ــاب     ــاب تفســیرالقرآن، ب ، صــحیح ترمــذي (بشــرح 3205/ ح 5/351ـ ج 34صــحیح ترمــذي ـ کت

ــی) ج  ــن عرب ــار ج 13/200اب ــکل اآلث ــین   1/335، مش ــۀ الحس ــاکر (ترجم ــن عس ــاریخ اب ــه ، ت علی

.755-753/ح 80، 2/79، شواهد التنزیل ج 71ص السالم)



یــا 183یــا 182بــن ابــی زائــده ي همــدانی وادعــی متوفــاي حــافظ ابوســعید یحیــی بــن زکریــا-55

هجري.184یا 183

ــیح[توثیقــات]: ــد و تمــامی   ی ــق نمــوده ان ــن ســعد وي را توثی ــن شــیبه و اب ــن معــین و یعقــوب ب ی ب

، سـیر اعـالم النّـبالء    7/615صاحبان صحاح ستّه از وي روایت نقـل کـرده انـد. (ثقـات ابـن حبـان ج       

).11/208، تهذیب التهذیب ج 31/305ج ، تهذیب الکمال8/337ج 

، تـاریخ  7/204: شـرح السـنّه ج   [مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از یحیـی بـن زکریـا بـن ابـی زائـده]         

.681/ح37، 2/36، شواهد التنزیل ج 63ص علیه السالم)ابن عساکر (ترجمۀ الحسن 

هجري.186ابوهشام حسان بن ابراهیم بن عبداهللا عنزي کوفی کرمانی متوفاي -56

اري و مســلم در صــحیحین، و ابــوداود در ســنن خــود از وي روایــت نقــل کــرده انــد. بخــ[توثیقــات]:

ی بن معین و ابـن المـدینی نیـز بـه توثیـق او پرداختـه انـد. (ثقـات ابـن حبـان ج           یاحمد بن حنبل و یح

).2/245، تهذیب التهذیب ج 6/9، تهذیب الکمال ج 9/40، سیر اعالم النّبالء ج 8/207

ان بـن ابـراهیم عنـزي]:        [ 347/ ح303مناقـب ابـن مغـازلی ص    مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از حسـ ،

.738/ح2/71شواهد التنزیل ج 

هجري.187یا 186ابواسماعیل حاتم بن اسماعیل کوفی ساکن مدینه متوفاي -57



ه علمـاي عامــه متفقـاً وي را توثیــق نمـوده انــد و روایـاتش در تمــامی کتـب صــحاح ســتّ     [توثیقـات]: 

ــی ص   ــات عجل ــان ج  101موجــود اســت. (ثق ــن حب ــات اب ــال ج 8/210، ثق ــذیب الکم ، 5/187، ته

).2/128تهذیب التهذیب ج

، 49، 48خصــائص امیرالمــؤمنین ص [مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از حــاتم بــن اســماعیل کــوفی]:

.656/ح22، 2/21، شواهد التنزیل ج 1/332مشکل اآلثار ج 

هجري.187بصري کوفی متوفاي عبدالسالم بن حرب مالئی -58

علمــاي عامــه او را باتّفــاق توثیــق نمــوده انــد و روایــاتش در جمیــع کتــب صــحاح ســتّه [توثیقــات]:

، 8/335، سـیر اعـالم النّـبالء ج    7/128، ثقـات ابـن حبـان ج    303موجود اسـت. (ثقـات عجلـی ص    

).6/316، تهذیب التهذیب ج 1/271تذکرة الحفاظ ج 

ـ   ، شـواهد التنزیـل ج   22/6تفسـیر طبـري ج   ه نقـل از عبدالسـالم بـن حـرب]:    [مصادر حدیث کسـاء ب

.693/ ح46، 2/45

هجري.188حافظ ابوعبداهللا جریر بن عبدالحمید بن یزید ضبی کوفی رازي متوفاي -59

کلیه ي علماي جـرح و تعـدیل عامـه وي را توثیـق نمـوده انـد و روایـاتش نیـز در تمـامی          [توثیقات]:

ـ ، تـاریخ یح 96ود اسـت. (ثقـات عجلـی ص   کتب صحاح ستّه موجـ  ، ثقـات ابـن   2/81ی بـن معـین ج   ی

، تهــذیب التهــذیب ج  1/271، تــذکرة الحفــاظ ج  9/9، ســیر اعــالم النّــبالء ج   6/145حبــان ج 

2/75.(



، تـاریخ ابـن   1/332: مشـکل اآلثـار ج   [مصادر حدیث کساء بـه نقـل از جریـر بـن عبدالحمیـد ضـبی]      

.759، 758/ح 84، 2/83، شواهد التنزیل ج 68، 67ص سالم)علیه العساکر (ترجمۀ الحسین 

60-  ــی الم ــن اب ــه اب ــاد خــرّاط مــدنی معــروف ب ــن زی ــد ب ــخر حمی ــاي ابوص ــا 189خــارق متوف 192ی

.هجري

، ثقـات  134ابن حبـان و عجلـی و دارقطنـی وي را توثیـق نمـوده انـد. (ثقـات عجلـی ص         [توثیقات]:

ــان ج   ــن حب ــاریخ یح6/188اب ــ، ت ــین ی ــن مع ــال ج  2/136ج ی ب ــذیب الکم ــذیب 7/366، ته ، ته

).3/41التهذیب ج 

      شـواهد التنزیـل ج   1/336مشـکل اآلثـار ج   خـارق]: [مصادر حـدیث کسـاء بـه نقـل از ابـن ابـی الم ،

.764، 763/ح88، 2/78

.هجري192حافظ ابوعبداهللا فضل بن موسی سینانی مروزي متوفاي -61

علماي عامـه وي را باتّفـاق توثیـق نمـوده انـد و در تمـامی کتـب صـحاح سـتّه روایـاتش           [توثیقات]:

ــن شــاهین ص   ــات اب ــان ج 264موجــود اســت. (ثق ــن حب ــات اب ــبالء ج 7/319، ثق ، ســیر اعــالم النّ

).8/286، تهذیب التهذیب ج 23/254، تهذیب الکمال ج 9/103

، شــواهد التنزیــل ج 10/278اریخ بغــداد ج : تــ[مصـادر حــدیث کســاء بــه نقــل از ابوعبــداهللا ســینانی] 

.658، 657/ ح 24ـ 2/22



62-ذلی غُحافظ ابوعبداهللا محمد بن جعفر ههجري.193ر بصري کرابیسی متوفاي ند

علماي عامـه در وثاقـت وي اتفـاق نظـر دارنـد و روایـاتش در جمیـع کتـب صـحاح سـتّه           [توثیقات]:

ــان ج 402موجــود اســت. (ثقــات عجلــی ص  ــبالء ج 9/50، ثقــات ابــن حب و 9/98، ســیر اعــالم النّ

).9/96، تهذیب التهذیب ج 16/214

.6/296: مسند احمد بن حنبل ج [مصدر حدیث کساء به نقل از ابوعبداهللا غُندر]

63-حافظ ابوالعباس ولید بن مسلم دهجري.195شقی متوفاي م

روایــات وي در جمیــع کتــب صــحاح ســتّه موجــود مــی باشــد و وثاقــت وي نــزد عامــه  [توثیقــات]:

ــی ص   ــات عجل ــت. (ثق ــاق اس ــورد اتف ــبالء ج  466م ــالم النّ ــیر اع ــذیب ج 9/211، س ــذیب الته ، ته

11/151.(

، 686/ ح45، 44، 41ـ 2/39شـواهد التنزیـل ج   [مصدر حـدیث کسـاء بـه نقـل از ولیـد بـن مسـلم]:       

688 ،690 ،691 ،692.

هجري.195ق متوفاي زرحافظ ابومحمد اسحاق بن یوسف بن مرادس قرشی واسطی ا-64



علمـاي عامـه وي را باتّفـاق توثیـق نمـوده انـد و روایـاتش در جمیـع کتـب صـحاح سـتّه            [توثیقات]:

، الجــامع فــی الجــرح و التعــدیل ج 6/52ن ج ، ثقــات ابـن حبــا 62موجـود اســت. (ثقــات عجلــی ص  

).1/257، تهذیب التهذیب ج 9/171، سیر اعالم النّبالء ج 1/66

/ ح 86، 2/85شـواهد التنزیـل ج   [مصدر حدیث کسـاء بـه نقـل از اسـحاق بـن یوسـف بـن مـرداس]:        

761.

65-         ـ 196واسـی کـوفی متوفـاي    حافظ ابوسفیان وکیـع بـن جـرّاح بـن ملـیح بـن عـدي بـن فـرس ر ا ی

هجري.197

علماي جرح و تعـدیل عامـه در توثیـق وي اتفـاق نظـر دارنـد و تمـامی صـاحبان صـحاح          [توثیقات]:

ــان ج 464ســتّه روایــات او را در کتــب خــویش نقــل کــرده انــد. (ثقــات عجلــی ص  ثقــات ابــن حب ،

).11/123، تهذیب التهذیب ج 3/170، صفۀ الصفوه ج 9/140، سیر اعالم النّبالء ج 7/562

ــن جــرّاح]:  [م ــع ب ــه نقــل از وکی ــري ج صــادر حــدیث کســاء ب ــل ج 22/6تفســیر طب ، شــواهد التنزی

.745/ح 76، 2/75

هجري.199حافظ ابوهشام عبداهللا بن نمیر همدانی خارفی کوفی متوفاي -66



وثاقت وي نـزد عامـه مـورد اتفـاق مـی باشـد و روایـاتش در تمـامی کتـب صـحاح سـتّه            [توثیقات]:

ــان ج 282لــی ص موجــود اســت. (ثقــات عج ــبالء ج 7/60، ثقــات ابــن حب ، 9/244، ســیر اعــالم النّ

، موســوعۀ 2/305، االنســاب ســمعانی ج  6/57، تهــذیب التهــذیب ج  1/327تــذکرة الحفــاظ ج  

).2/360رجال الکتاب التسعه ج 

.6/292مسند احمد بن حنبل ج [مصدر حدیث کساء به نقل از عبداهللا بن نمیر همدانی]:

هجري.199همدانی ابو یوسف (یا ابونصر) کوفی متوفاي اسباط بن نصر -67

[توثیقات]: روایات وي در صـحیح مسـلم و سـنن اربعـه نقـل شـده اسـت و ابـن حبـان نـام وي را در           

ــان ج » ثقــات« ــن حب ، تهــذیب التهــذیب ج 2/357، تهــذیب الکمــال ج 6/85آورده اســت. (ثقــات اب

1/211.(

علیـه السـالم)  : تـاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ الحسـن      نصـر] [مصادر حدیث کساء به نقل از اسباط بـن 

، 2/63، شــواهد التنزیــل ج 66صعلیــه الســالم)، تــاریخ ابــن عســاکر (ترجمــۀ الحســین 67، 66ص 

.723، 722/ ح 64

200یــا 199یلــی مــدنی متوفــاي یک ددابواســماعیل محمــد بــن اســماعیل بــن مســلم بــن ابــی فُــ-68

هجري.

بـن معـین وي را توثیـق نمـوده انـد و ابـن حبـان نیـز در کتـاب ثقـات           ییابن شاهین و یح[توثیقات]:

ـ ، تـاریخ یح 9/42، ثقـات ابـن حبـان ج    286خود به او اشاره نموده اسـت (ثقـات ابـن شـاهین ص     ی ی

).9/61، تهذیب التهذیب ج 9/486، سیر اعالم النّبالء ج 2/505بن معین ج 



ــ    ــی ف ــن اب ــماعیل ب ــل از ابواس ــه نق ــدیث کســاء ب ــتدرك ج دیک]:[مصــادر ح ــواهد 3/147المس ، ش

.362/ح 19، 2/18، فرائد السمطین ج 674، 673/ح 2/32التنزیل ج 

هجري.200ابو ضمره انس بن عیاض لیثی مدنی متوفاي -69

وثاقت وي نزد عامه مورد اتفـاق اسـت و در جمیـع کتـب صـحاح سـته روایـات او را مـی         [توثیقـات]: 

ــان ج ، ثقــا72تــوان یافــت. (ثقــات ابــن شــاهین ص ــبالء ج 6/76ت ابــن حب ، 9/86، ســیر اعــالم النّ

).1/375، تهذیب التهذیب ج 1/323تذکرة الحفاظ ج 

.351/ح 306مناقب ابن مغازلی ص [مصادر حدیث کساء به نقل از انس بن عیاض]:

هجري.200ابوحفض عمر بن یونس یمامی متوفاي حدود -70

شـاهین وي را توثیـق نمـوده انـد و ابـن حبـان نیـز در        : احمد بن حنبل و ابـن معـین و ابـن    [توثیقات]

ــن شــاهین ص  ــد. (ثقــات اب ــه او اشــاره مــی نمای ــان ج 197کتــاب ثقــات خــویش ب ــن حب ، ثقــات اب

).6/142، الجرح و التعدیل ج 9/422، سیر اعالم النّبالء ج 8/445

مصدر حدیث کساء به نقل از ابوح]690/ح 44، 2/43: شواهد التنزیل ج مامی]فص ی.

هجري.200ابوالجهم ازرق بن علی بن مسلم حنفی کوفی متوفاي حدود -71

حاکم از وي در کتاب المستدرك علی الصـحیحین روایـت نقـل مـی کنـد و ابـن حبـان نیـز         [توثیقات]:

ــان ج    ــن حب ــات اب ــوده اســت. (ثق ــت نم ــات خــویش ثب ــام او را در ثق ــال ج 8/136ن ــذیب الکم ، ته

).1/200، تهذیب التهذیب ج 2/317



.738/ح 12/17شواهد التنزیل ج [مصدر حدیث کساء به نقل از ازرق بن علی]:

ه امـوي کـوفی    بان بـن سـعید بـن عـاص بـن سـعید بـن عـاص بـن اُ         محمد عبید بن سعید بن اَابو-72 میـ

هجري.200متوفاي حدود 

ی بـن معـین و ابوحـاتم و ابوزرعـه و احمـد بـن حنبـل و ابـن وضّـاح و دارقطنـی وي           ییح[توثیقات]:

ـ          ت. (ثقـات ابـن   را توثیق نموده اند و ابن حبـان نیـز نـام او را در کتـاب ثقـات خـویش ذکـر کـرده اس

).7/66، تهذیب التهذیب ج 19/209، تهذیب الکمال ج 7/157حبان ج 

.3811/ح 4/479معجم اوسط طبرانی ج [مصدر حدیث کساء به نقل از عبید بن سعید]:

(روات قرن سوم)

73-ابو عبداهللا حسین بن حسن بن عَطهجري.202یا 201ه عوفی کوفی متوفاي ی

ان خالفت هـارون قاضـی بغـداد بـود. خطیـب بغـدادي بـه سـند خـود از طلحـۀ           وي در زم[توثیقات]:

بن محمد بن جعفـر نقـل مـی کنـد کـه حسـین عـوفی مـرد بزرگـی و اصـحاب ابوحنیفـه بـوده اسـت.              

).8/32(تاریخ بغداد ج 

، تــاریخ ابــن عســاکر 9/126تــاریخ بغــداد ج [مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از ابوعبــداهللا عــوفی]:

.73ص علیه السالم)(ترجمۀ الحسین

هجري.203حافظ ابواحمد محمد بن عبداهللا بن زبیر بن عمر اسدي زبیري کوفی متوفاي -74



روایات وي در تمـامی صـحاح سـتّه موجـود اسـت و توثیـق او مـورد اتفـاق عامـه اسـت.           [توثیقات]:

، سـیر اعـالم النّـبالء    9/58، ثقـات ابـن حبـان ج    292، ثقـات ابـن شـاهین ص    406(ثقات عجلی ص 

).9/254، تهذیب التهذیب ج 25/476، تهذیب الکمال ج 9/529ج 

، جـامع صـحیح ترمـذي ـ     6/304احمـد ج  : مسـند [مصادر حدیث کساء بـه نقـل از ابواحمـد زبیـري]    

، مطبــوع بــا شــرح ابـــن    249، 13/248(و ج 3871/ح 5/699ـ ج 61کتــاب المناقــب، بــاب   

، تـاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ     66، 65ص علیـه السـالم)  العربی)، تاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ الحسـن     

.728، 725/ح 66، 2/65، شواهد التنزیل ج 63، 62ص علیه السالم)الحسین 

75-ابوعبداهللا مصعقدام خَب بن مهجري.203می کوفی متوفاي ثع

عجلــی و ابــن شــاهین و ابــن حبــان نــام وي را در کتــب ثقــات خــویش ذکــر کــرده انــد. [توثیقــات]:

، تهــذیب الکمــال 9/175، ثقــات ابــن حبــان ج 308، ثقــات ابــن شــاهین ص 430(ثقــات عجلــی ص 

).10/165، تهذیب التهذیب ج 28/43ج 

ـ حـدیث کسـاء بـه نقـل از م    [مصادر صـحیح المسـلم ـ    2/149السـنن الکبـري ج   عب بـن مقـدام]:  ص ،

ــاب     ــاحبه، ب ــائل الص ــاب فض ــووي) ج    2424/ح 4/1883ـ ج 9کت ــرح ن ــلم (بش ــحیح المس ، ص

.22/6، تفسیر طبري ج 3/147، تلخیص المستدرك ج 195، 15/194

76-         د203یـح عبـدي کـوفی متوفـاي     حافظ ابوعبـداهللا محمـد بـن بشـر بـن فرافضـۀ بـن مختـار بـن ر

هجري.



: روایات وي در تمامی صحاح سـتّه موجـود، و تـوثیقش مـورد اتفـاق علمـاي عامـه اسـت.         [توثیقات]

ــی ص  ــات عجل ــان ج  401(ثق ــن حب ــات اب ــاهین ص  7/441، ثق ــن ش ــات اب ــالم 293، ثق ــیر اع ، س

).9/73، تهذیب التهذیب ج 9/265النّبالء ج 

صـحیح مسـلم ـ کتـاب فضـائل الصـاحبه،       حمـد بـن بشـر عبـدي]:    [مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از م   

ــاب  ــري ج  2424/ح 4/1883ـ ج 9ب ــنن الکب ــووي) ج    2/149، الس ــرح ن ــلم (بش ــحیح مس ، ص

15/194 ،195.

هجري.204عبدالکبیر بن عبدالمجید بصري معروف به ابوبکر حنفی متوفاي -77

ابــن حبــان در کتــاب ثقــات خــود از وي نــام مــی بــرد و عجلــی نیــز او را توثیــق نمــوده [توثیقـات]: 

ـ ، تـاریخ یح 493است. (ثقات عجلی ص  ، سـیر  7/132، ثقـات ابـن حبـان ج    2/378عـین ج  ی بـن م ی

).6/449، تهذیب التهذیب ج 9/489اعالم النّبالء ج 

، تفسـیر  81ائص امیرالمـؤمنین ص  خصـ [مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از عبـدالکبیر بـن عبدالمجیـد]:      

.654/ح 20، 2/19، شواهد التنزیل ج 22/7طبري ج 

هجري.206یا 204ابونصر عبدالوهاب بن عطاء بصري خفّاف عجلی متوفاي -78

ابن شـاهین وي را توثیـق نمـوده اسـت و ابـن حبـان نیـز در کتـاب ثقـات خـود نـام او را            [توثیقات]:

ـ ، تـاریخ یح 242ص ذکر می نماید. (ثقات ابـن شـاهین   ، ثقـات ابـن حبـان ج    2/379ی بـن معـین ج   ی



، موسـوعۀ رجـال الکتـاب التسـعه     6/450، تهـذیب التهـذیب ج   9/451، سیر اعـالم النّـبالء ج   7/133

).2/6ج 

علیـه السـالم)  تـاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ الحسـین      [مصدر حدیث کساء به نقـل از ابونصـر خفّـاف]:   

.69ص 

هجري.205یا 200تنّیسی بجلی دمشقی االصل متوفاي ابوعبداهللا بشر بن بکر-79

ــان و ابوزقَجلــی و عطنــی و عقُدار[توثیقــات]: رعــه وي را توثیــق نمــوده انــد. (ثقــات یلــی و ابــن حب

، تهـــذیب التهـــذیب ج 4/95، تهـــذیب الکمـــال ج 8/141، ثقـــات ابـــن حبـــان ج 80عجلـــی ص 

1/443.(

ــه نقــل از بِ  ــار ج 3/147المســتدرك ج کــر تنّیســی]:شــربن ب[مصــادر حــدیث کســاء ب ، مشــکل اآلث

.688، 687/ح41، 2/40، شواهد التنزیل ج 337، 1/336

هجري.207عبدالرحمن بن عبدالملک بن شیبه حزامی مدنی متوفاي حدود -80

اري در کتـاب صـحیح خـود از    بخـ ابن حبان نـام وي را در کتـاب ثقـات خـویش آورده و     [توثیقات]:

، تهـذیب التهـذیب   17/260، تهـذیب الکمـال ج   8/375اسـت. (ثقـات ابـن حبـان ج     او روایت نمـوده  

، سـیر اعـالم   255هجـري ـ ص   230الـی  221، تـاریخ االسـالم ذهبـی ـ حـوادث وفیـات       6/221ج 

).11/128النّبالء ج 



  ــدالرحمن ح ــل از عب ــه نق ــاء ب ــدیث کس ــادر ح ــی]:[مص ــل ج زام ــواهد التنزی ، 674، 673/ح 2/32ش

.362/ح 19، 2/18ین ج فرائد السمط

هجري.207حافظ ابوالنّضر هاشم بن قاسم لیثی خراسانی بغدادي ملقب به قیصر متوفاي -81

سخن گفتیم.288پیشتر درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [توثیقات]:

.6/298مسند احمد بن حنبل ج [مصدر حدیث کساء به نقل از ابوالنّضرلیثی]:

و یـا  208و یـا  207لقـیط بـن قـیس عبـدي بصـري متوفـاي       حافظ عثمان بن عمـربن فـارس بـن   -82

هجري.209

ـ احمد بن حنبـل و یح [توثیقات]:  ی بـن معـین و ابـن سـعد و عجلـی وي را توثیـق کـرده انـد و ابـن          ی

ــن عمــر در تمــامی    ــات عثمــان ب ــات خــویش درج نمــوده اســت. روای ــاب ثق ــام او را در کت ــان ن حب

، تـاریخ بغـداد ج   8/451، ثقـات ابـن حبـان ج    329صحاح ستّه موجود می باشـد (ثقـات عجلـی ص    

ــال ج  11/280 ــذیب الکمـ ــبالء ج  19/461، تهـ ــالم النّـ ــیر اعـ ــاظ ج  9/557، سـ ــذکرة الحفّـ ، تـ

).2/22، شذرات الذّهب ج 7/142،تهذیب التهذیب ج 1/378

(ط لیــدن ج 2/223اخبــار اصــبهان ج [مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از عثمــان بــن عمــر عبــدي]:

.589، 5/521د الغابه س، ا7/204ُرح السنّه ج )، ش2/253

هجري.208محمد بن مصعب بن صدقه قُرقُسانی ابو عبداهللا و یا ابوالحسن بغدادي متوفاي -83



؛ و ابوزرعــه او را در حــدیث »ال بــأس بــه«احمــد بــن حنبــل در توثیــق وي مــی گویــد: [توثیقــات]:

ــال ج     ــذیب الکم ــت. (ته ــوده اس ــی نم ــدوق معرف ــردي ص ــذیب ج  26/460ف ــذیب الته ، 9/458، ته

). 2/21شذرات الذّهب ج 

، 4/107مسـند احمـد بـن حنبـل ج     [مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از محمـد بـن مصـعب قُرقُسـانی]:       

، 77ص علیــه الســالم)، تــاریخ ابــن عســاکر (ترجمــۀ الحســین 350/ح 305مناقــب ابــن مغــازلی ص 

.364/ح 23، 2/22مطین ج لس، فرائد ا689، 688/ح 42، 2/41، شواهد التنزیل ج 78

هجري.209ابوعلی عبیداهللا بن عبدالمجید حنفی متوفاي -84

وثاقت وي مورد اتفاق علماي جـرح و تعـدیل عامـه مـی باشـد و در تمـامی صـحاح سـتّه         [توثیقات]: 

، سـیر اعـالم النّـبالء ج    8/404، ثقـات ابـن حبـان ج    318روایاتش موجـود اسـت. (ثقـات عجلـی ص    

).2/523، موسوعۀ رجال الکتب التسعه ج 7/34تهذیب ج ، تهذیب ال9/487

.3/108المستدرك ج [مصدر حدیث کساء به نقل از عبیداهللا بن عبدالمجید]:

ــاي    -85 ــی کــوفی متوف ــريء عجل ــن صــالح مق ــن مســلم ب ــن صــالح ب ــداهللا ب 211حــافظ ابواحمــد عب

هجري.

اري بخـ عین و ابن خراش و ولیـد بـن بکـر اندلیسـی وي را توثیـق نمـوده انـد و        ی بن مییح[توثیقات]:

ــان ج   ــ8/352در کتــاب صــحیح خــود از وي نقــل روایــت مــی نمایــد. (ثقــات ابــن حب س ،عــالم ر اَی

ــبالء ج  ــاظ ج  10/403النّ ــذکرة الحف ــال ج  1/390، ت ــذیب الکم ــذیب ج  15/109، ته ــذیب الته ، ته

5/261.(



.709/ح 2/57شواهد التنزیل ج قل از ابواحمد مقري عجلی]:[مصدر حدیث کساء به ن

هجري.215یا 211حافظ ابوالهیثَم خالد بن مخلَد بجلی کوفی قَطوانی متوفاي -86

اري اسـت و در صـحیح مسـلم و سـنن اربعـه نیـز ـ بجـز سـنن ابـی           بخـ وي از کبار شیوخ [توثیقات]:

توثیـق نمـوده انـد مـی تـوان بـه عجلـی و ابـن         داود ـ روایـاتش موجـود اسـت. از کسـانی کـه  او را       

ـ     ـان و صـالح جزَشاهین و ابـن حب141ه و عثمـان بـن ابـی شـیبه اشـاره نمـود. (ثقـات عجلـی ص         ر ،

ــان ج  ــن حب ، ســیر اعــالم 8/163، تهــذیب الکمــال ج 116، ثقــات ابــن شــاهین ص 8/224ثقــات اب

).3/116، تهذیب التهذیب ج 10/217النّبالء ج 

، 2/61، شـواهد التنزیـل ج   22/7تفسـیر طبـري ج   اء بـه نقـل از خالـد قطـوانی]:    [مصادر حـدیث کسـ  

.719/ ح 62

هجري.212حافظ ابومحمد عبیداهللا بن موسی بن ابی المختار عبسی کوفی متوفاي -87

علماي عامـه وي را باتّفـاق توثیـق نمـوده انـد و در جمیـع کتـب صـحاح سـتّه روایـات او           [توثیقات]:

، ثقـات ابـن حبـان ج    2/384، تـاریخ یحیـی بـن معـین ج     319را می توان یافت. ( ثقـات عجلـی ص   

ــاهین ص  7/152 ــن ش ــات اب ــبال 239، ثق ــالم النُّ ــیر اَع ــال ج  9/553ج ء، س ــذیب الکم ، 9/553، ته

).1/352، تذکرة الحفاظ ج 7/50یب ج تهذیب التهذ

ــه نقــل از عبیــداهللا بــن موســی عبســی]:  ــن مغــازلی ص [مصــادر حــدیث کســاء ب / ح 304مناقــب اب

.768، 751، 708، 707/ ح 90، 89، 78، 77، 57، 2/56، شواهد التنزیل ج 349



هجري. 212ابو علی حسن بن عطیۀ بن نجیح قُرشی کوفی بزّار متوفاي -88

ترمـذي در سـنن خـویش از او روایـت نقـل مـی نمایـد و ابوحـاتم وي را فـردي صـدوق           ت]:[توثیقـا 

). 294/ 2، تهذیب التهذیب ج 6/213می داند. ( تهذیب الکمال ج 

.22/7: تفسیر طبري ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از حسن بن عطیه ي کوفی ]

هجري. 213نی شَعبی خُرَیبی متوفاي ابو عبدالرحمن عبداهللا بن داود بن عامر بن ربیع همدا-89

بخــاري و صــاحبان ســنن اربعــه در کتــب خــویش روایــات وي را نقــل نمــوده انــد و ابــو [توثیقــات]: 

طنـی و نَسـائی او را توثیـق کـرده انـد. ابـن حبـان        زرعه و یحیی بن معین و ابن سعد و ابن قـانع و دارقُ 

، طبقـات ابـن سـعد    7/60( ثقـات ابـن حبـان ج    نیز در کتاب ثقات خـویش از وي یـاد نمـوده اسـت.    

ــبالء ج  7/295ج  ــالم النُّ ــیر اَع ــال ج 9/346، س ــذیب الکم ــاظ ج 14/458، ته ــذکرة الحف ، 1/337، ت

). 5/200تهذیب التهذیب ج 

: تــاریخ ابــن عســاکر(ترجمۀ الحســن [ مصــدر حــدیث کســاء بــه نقــل از عبــداهللا بــن داود  همــدانی ] 

.69ص علیه السالم)

هجري. 214حسین بن محمد بن بهرام تَمیمی ابواحمد و یا ابو علی مؤدب مروزي متوفاي -90

ابن سـعد و ابـن قـانع و محمـد بـن مسـعود و عجلـی وي را توثیـق نمـوده انـد و تمـامی            [ توثیقـات]: 

، 121روایـاتی از او نقـل کـرده انـد. ( ثقـات عجلـی ص       -در صـحاح خـویش  -صاحبان صحاح ستّه



ــ  ــن حب ــات اب ــعد ج  8/185ان ج ثق ــن س ــات اب ــال ج  7/338، طبق ــذیب الکم ــذیب 6/471، ته ، ته

). 1/244، طبقات ابن قاضی شُهبه ج1/406، تذکرة الحفاظ ج 2/366التهذیب ج 

تـاریخ ابـن عسـاکر ( ترجمـۀ الحسـین      [ مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از حسـین بـن محمـد مـؤدّب]:       

.762/ ح 87، 2/86، شواهد التنزیل ج 69، 68ص علیه السالم)(

هجري. 215حافظ یحیی بن حماد بن ابی زیاد شَیبانی ابو محمد و یا ابوبکر بصري متوفاي -91

ــات]: ــاتش در صــحیحین   [ توثیق ــد و روای ــق نمــوده ان ــی وي را توثی ــو حــاتم و عجل ــن ســعد و اب اب

ــان ج 7/306موجــود اســت. ( طبقــات ابــن ســعد ج  ر اَعــالم 9/257، ثقــات ابــن حبــی ــبالء ج ، س النُّ

). 11/199، تهذیب التهذیب ج 31/276، تهذیب الکمال ج 10/139

. 670/ح 31، 2/30شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از یحیی بن حماد شَیبانی ]:

هجري. 215حافظ ابو عبدالرحمن علی بن حسن بن شقیق عبدي مروزي متوفاي -92

روایات وي در تمـامی صـحاح سـتّه موجـود اسـت و ابـن حبـان نیـر نـام او را در کتـاب           [ توثیقات]:

، تهــذیب 1/370، تــذکرة الحفــاظ ج 8/460ثقــات خــویش ذکــر کــرده اســت. ( ثقــات ابــن حبــان ج 

). 7/298، تهذیب التهذیب ج 20/371الکمال ج 

.721/ ح 63، 2/62شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از علی بن حسن عبدي]:

هجري. 217اسماعیل بن صبیح یشکُري کوفی متوفاي -93



ــات ]: ــان ج     [ توثیق ــن ح ــات اب ــت. (ثق ــویش آورده اس ــات خ ــان در ثق بــن ح ــام وي را اب ، 8/97ن

).1/306، تهذیب التهذیب ج 3/110تهذیب الکمال ج 

.702/ح 2/52شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از اسماعیل بن صبیح]:

هجري. 217حافظ ابو محمد حجاج بن منهال سلَمی اَنماطی بصري متوفاي -94

ــات] ــه او را   [ توثیق ــاي عام ــی باشــد و علم ــب صــحاح ســتّه موجــود م ــع کت ــات وي در جمی : روای

ـ   109، ثقـات عجلـی ص   8/202باتّفاق توثیـق نمـوده انـد. ( ثقـات ابـن حبـان ج        اهین ، ثقـان ابـن ش

). 1/403، تذکرة الحفاظ ج2/206، تهذیب التهذیب ج 10/352، سیر اَعالم النُّبالء ج 104ص 

اج بـن منهـال]:        جـ744، 743/ح 76-2/73شـواهد التنزیـل ج   [ مصدر حـدیث کسـاء بـه نقـل از ح ،

747 .

انی دمشـقی معـروف بـه ابـو        -95 سـهِر غَسـسهِر بن عبـداالَعلی بـن مسـهِر بـن ابـی    عبداالَ علی بن مم

. هجري218ذُرامه متوفاي 

وي مــورد وثــوق تمــامی علمــاي جــرح و تعــدیل عامــه اســت و روایــاتش در کلیــه ي  [ توثیقــات]:

، تـاریخ  245، ثقـات ابـن شـاهین ص    285کتب صحاح سـتّه موجـود مـی باشـد. ( ثقـات عجلـی ص       

ــین ج   ــن مع ــی ب ــان  2/339یحی ــن حب ــات اب ــ 8/408، ثق ــالم النُّ ــیر اَع ــذیب 10/228بالء ج ، س ، ته

). 1/465، تقریب التهذیب ج 6/98التهذیب ج 

.690/ح 44، 2/43شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از عبداالَعلی بن مسهر ]:



هجري. 219حافظ ابو غَسان مالک بن اسماعیل بن درهم نهدي کوفی متوفاي -96

علمـاي عامـه وي را باتّفـاق توثیـق نمـوده انـد و روایـاتش در تمـامی کتـب صـحاح سـتّه            [ توثیقـات]: 

ــن شــاهین ص 417موجــود اســت. ( ثقــات عجلــی ص  ــان ج 301، ثقــات اب ــن حب ، 9/164، ثقــات اب

). 10/3، تهذیب التهذیب ج 10/430سیر اَعالم النُّبالء ج 

ــان نَهــدي]:  ــار ج م[ مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از ابــو غس ــن 334، 1/333شــکل اآلث ، تــاریخ اب

ــن   ــۀ الحس ــاکر ( ترجم ــالم)عس ــه الس ــل ج70ص علی ــواهد التنزی /ح 71، 70، 63، 62، 58، 2/57، ش

710-712 ،721 ،737.

م مالئـی تَ        -97 رهـهیـر بـن داد بـن ز کَـین بـن حمـیم فَضل بن دیمـی طَلحـی قُرشـی کـوفی     حافظ ابو نُع

هجري. 219متوفاي 

وي از اکابر محـدثین عامـه اسـت. وثاقـت او نـزد علمـاي عامـه مـورد اتفـاق مـی باشـد و            [ توثیقات]:

، ثقـات عجلـی ص   7/319روایاتش را در تمامی صـحاح سـتّه مـی تـوان یافـت. ( ثقـات ابـن حبـان ج         

ــاهین ص   383 ــن ش ــات اب ــین ج   264،  ثق ــن مع ــی ب ــاریخ یحی ــبالء ج   2/473، ت ــالم النُّ ــیر اَع س ،

). 2/110، تقریب التهذیب ج 8/270، تهذیب التهذیب ج 23/197الکمال ج ، تهذیب 10/142

، 2/45، شـواهد التنزیـل ج   22/6تفسـیر طبـري ج   [مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از فضـل بـن دکَـین]:      

.733، 706، 693/ح 68، 55، 46

هجري. 219علی بن ثابت دهان عطّار کوفی متوفاي -98



ثقـات خـویش نـام وي را ذکـر نمـوده و ابـن حجـر در تقریـب التهـذیب          ابن حبان در کتاب [ توثیقات]:

، 20/339، تهـذیب الکمـال ج   8/457یـاد مـی نمایـد. ( ثقـات ابـن حبـان ج       » صـدوق « از او با عنوان 

). 2/33، تقریب التهذیب ج 7/289تهذیب التهذیب ج 

ان]:        هـسـاک   [ مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از علـی بـن ثابـت دعلیـه  ر ( ترجمـۀ الحسـن   تـاریخ ابـن ع

.723، 722/ ح 64، 2/63، شواهد التنزیل ج 67، 66ص السالم)

هجري. 220حافظ ابو عثمان عفّان بن مسلم بن عبداهللا صفّار بصري متوفاي -99

علمـاي عامـه باتفـاق وي را توثیـق نمـوده انـد و در جمیـع کتـب صـحاح سـتّه روایـاتش            [ توثیقات]:

، 10/242، سـیر اَعـالم النُّـبالء ج    522/ 8، ثقـات ابـن حبـان ج    336موجود است. ( ثقـات عجلـی ص   

). 7/230، تهذیب التهذیب ج 1/379تذکرة الحفاظ ج 

، تـاریخ ابــن  6/323د احمــد بـن حنبــل ج  : مسـن [ مصـادر حـدیث کســاء بـه نقــل از عفّـان بـن مســلم]     

.750، 748/ ح 2/77، شواهد التنزیل ج 65ص علیه السالم)عساکر ( ترجمۀ الحسن 

هجري. 225حافظ ابو عثمان عمرو بن عون بن اَوس بن جعد سلمی واسطی بزّاز متوفاي -100

ده انــد و مــورد وثــوق تمــامی علمــاي صــاحبان صــحاح ســتّه روایــات وي را نقــل نمــو[ توثیقــات]: 

ــان ج 225، ثقــات ابــن شــاهین ص 368عامــه اســت. (ثقــات عجلــی ص  ر 3/485، ثقــات ابــن حبــی س ،

). 8/86، تهذیب التهذیب ج 10/450اَعالم النُّبالء ج 

.683، 682/ ح 38، 2/37شواهد التنزیل ج [مصدر حدیث کساء به نقل از عمرو بن عون]:



هجري. 226فظ ابوعثمان سعید بن کثیر بن عفَیر بن مسلم بن یزید مصري متوفاي حا-101

یحیـی بـن معـین وي را توثیـق نمـوده و ابـن حبـان نـام او را در ثقـات خـویش ذکـر نمـوده             [ توثیقات]:

، 8/266است. بخـاري و مسـلم نیـز در صـحیحین از وي روایـت نقـل نمـوده انـد. ( ثقـات ابـن حبـان ج            

، تهــذیب التهــذیب 11/36، تهــذیب الکمــال ج 2/427، تــذکرة الحفــاظ ج 10/583اَعــالم النُّــبالء ج ســیر

). 4/74ج 

، 2/87، شـواهد التنزیـل ج   1/336[ مصادر حدیث کساء بـه نقـل از سـعید بـن کَثیـر]: مشـکل اآلثـار ج        

.764/ح 88

ام خُزاعـی مـروزي فَرَضـی متوفـاي           -102 اد بـن معاویـۀ بـن حـارث بـن همـمیم بن ححافظ ابو عبداهللا نُع

هجري. 228

احمـد بـن حنبـل و یحیــی بـن معـین و علـی بـن حســین بـن حبـان و عجلـی او را توثیــق           [ توثیقـات]: 

اَعـالم النُّـبالء ج   نموده اند و بخـاري نیـز در کتـاب صـحیح خـود از وي روایـت نقـل مـی نمایـد. ( سـیر          

). 10/458، تهذیب التهذیب ج 10/595

.657/ح 23، 2/22: شواهد التنزیل ج [مصدر حدیث کساء به نقل از نُعیم بن حماد]

هجري. 230حافظ ابو عبداهللا محمد بن اسماعیل بن ابی سمینه هاشمی بصري متوفاي -103



نمـوده انـد و در کتـاب صـحیح بخـاري روایـت وي       ابو حاتم و صالح بـن محمـد او را توثیـق    [ توثیقات]:

).59/ 9، تهذیب التهذیب ج 10/693موجود است. ( سیر اَعالم النُّبالء ج 

مینه]:           تـاریخ ابـن عسـاکر ( ترجمـۀ     [ مصادر حـدیث کسـاء بـه نقـل از محمـد بـن اسـماعیل بـن ابـی سـ

.78، 77ص علیه السالم)الحسین 

104-ه جري بصري متوفاي حافظ ابو یحیی کامل بن طَلحهجري.231حد

دارقُطنـی او را توثیـق کـرده و ابـن حبـان نیـز نـام او را در کتـاب ثقـات خـویش ذکـر نمـوده             [توثیقات]:

). 8/408، تهذیب التهذیب ج 11/107، سیر اَعالم النُّبالء ج 9/28است. ( ثقات ابن حبان ج 

علیـه السـالم)  : تـاریخ ابـن عسـاکر ( ترجمـۀ الحسـن      [ مصدر حدیث کساء بـه نقـل از کامـل بـن طلحـه]     

. 65ص 

هجري. 232ابوعامر حوثرة  بن اَشرَس بن عون بن مشَجر بن حجین عدوي بصري متوفاي -105

ابــن حبــان نــام او را در کتــاب ثقــات خــویش ذکــر کــرده اســت و ذهبــی از وي بــه عنــوان  [ توثیقــات]:

). 10/668، سیر اَعالم النُّبالء ج 8/215بن حبان ج فردي صدوق یاد می نماید. (ثقات ا

وثَرة بـن اَشـرَس]:    علیـه السـالم)  تـاریخ ابـن عسـاکر ( ترجمـۀ الحسـن      [ مصادر حدیث کساء به نقل از حـ

.752/ح 2/78، شواهد التنزیل ج 67، 66ص 



هجري. 232ابومالک کثیر بن یحیی بن کثیر متوفاي -106

از وي روایـت نقـل مـی کنـد. ابـن      » زیـادات مسـند  «عبداهللا بن احمـد بـن حنبـل در قسـمت     [ توثیقات]:

حبان نام او را در کتـاب ثقـات ذکـر نمـوده و ابوزرعـه نیـز وي را  فـردي صـدوق معرفـی کـرده اسـت. (            

ــان ج  ــن حب ــاریخ االســالم9/26ثقــات اب ــات -، ت ــی 231حــوادث و وفی ص -هجــري240هجــري ال

304  .(

.2836/ ح 389، 3/388معجم اَوسط طَبرانی ج حدیث کساء به نقل از کثیر بن یحیی]:[ مصدر 

هجري. 234حافظ ابو خَیثَمه زهیر بن حرب بن شَداد  حرَشی نَسائی بغدادي متوفاي -107

ــان نــام وي را در کتــاب ثقــات خــویش آورده اســت و ذَهبــی در اَعــالم النُّــبالء بــه  [ توثیقــات]: ابــن حب

ــان ج صــدا ــبالء ج 8/256قت او اذعــان مــی نمایــد. ( ثقــات ابــن حب ــیر اَعــالم النُّ تهــذیب 11/489، س ،

). 3/342التهذیب ج 

رب]:        هیـر بـن حــد الغابـه ج   [ مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از زتـاریخ ابـن عسـاکر ( ترجمـۀ     4/29اُس ،

.726/ ح 66، 2/65، شواهد التنزیل ج 66، 65ص علیه السالم)الحسن 

هجري. 238یا 232ابو عبداهللا محمد بن بکّار بن ریان هاشمی بغدادي رصافی متوفاي -108

، ســیر 9/88یحیــی بــن معــین و دارقطنــی وي را توثیــق نمــوده انــد. ( ثقــات ابــن حبــان ج [ توثیقــات]:

). 9/75، تهذیب التهذیب ج 525/ 24،  تهذیب الکمال ج 11/112اَعالم النُّبالء ج 

.745، 742/ ح 76-2/74شواهد التنزیل ج در حدیث کساء به نقل از محمد بن بکّار]:[ مص



هجري. 234حافظ ابو عبدالرحمن محمد بن عبداهللا بن نُمیر همدانی خارفی کوفی متوفاي -109

وي مورد وثـوق جمیـع علمـاي جـرح و تعـدیل عامـه مـی باشـد و در تمـامی کتـب صـحاح            [ توثیقات]:

، سـیر اَعـالم   9/85، ثقـان ابـن حبـان ج    285ا می تـوان یافـت. ( ثقـات ابـن شـاهین ص      ستّه روایاتش ر

). 9/282، تهذیب التهذیب ج 11/455النُّبالء ج 

کتـاب فضـائل الصـحابه،    -: صـحیح مسـلم  [ مصادر حدیث کساء به نقل از محمـد بـن عبـداهللا بـن نُمیـر]     

ــاب  ــووي) 2424/ح 4/1883ج -9ب ــرح ن ــلم ( بش ــحیح مس ــل ج 195، 15/194ج ، ص ــواهد التنزی ، ش

.729/ ح 67، 2/66

حافظ ابـوبکر عبـداهللا بـن محمـد بـن ابـی شَـیبه ابـراهیم بـن عثمـان بـن خُواسـتی عبسـی کـوفی               -110

هجري. 235متوفاي 

موجـود  اسـت. عجلـی و ابـن     -بـه جـز سـنن ترمـذي    -روایـات وي در تمـامی صـحاح سـته    [ توثیقات]:

ـ  ، تـذکرة الحفـاظ   11/122انع نیـز او را توثیـق نمـوده انـد. ( سـیر اَعـالم النُّـبالء ج       خراش و ابوحاتم و ابن ق

). 6/2، تهذیب التهذیب ج 2/432



ــیبه]:  -، صــحیح مســلم2/149الســنن الکبــري ج [ مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از ابــوبکر بــن ابــی شَ

ــاب    ــحابه، ب ــائل الص ــاب فض ــوو  2424/ ح4/1883ج -9کت ــرح ن ــلم ( بش ــحیح مس ، 15/194ي) ج ، ص

.689/ ح 42، 2/41، شواهد التنزیل ج 3/147، المستدرك ج 195

هجري. 237ابو محمد عبداهللا بن جرّاح بن سعید تَمیمی قُهستانی ساکن نیشابور متوفاي -111

نَسائی وي را توثیق نمـوده و ابـن حبـان در کتـاب ثقـات خـود بـه نـام او اشـاره مـی کنـد. (            [ توثیقات]:

). 169/ 5، تهذیب التهذیب ج 361/ 14، تهذیب الکمال ج 8/356ثقات ابن حبان ج 

. 759/ ح 84، 2/83شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از عبداهللا بن جرّاح بن سعید]:

ـ  حافظ ابویعق-112 ـ    نوب اسحاق بن ابـراهیم ب مطَـر حنظَلـی مـروزي معـروف بـه      نمخلَـد بـن ابـراهیم ب

ابن راههجري. 238یه متوفاي و

وي یکــی از برجســته تــرین روات عامــه اســت و مــورد وثــوق تمــامی علمــاي عامــه مــی   [ توثیقــات]:

، تهـذیب  2/433لحفـاظ ج  ، تـذکرة ا 11/358، سـیر اَعـالم النُّـبالء ج    8/115باشد. ( ثقـات ابـن حبـان ج    

). 1/216التهذیب ج 

.759/ ح 2/24: شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن راهویه ]

ــیبه ابــراهیم بــن عثمــان خُواســتی عبســی کــوفی   -113 حــافظ ابوالحســن عثمــان بــن محمــد بــن ابــی شَ

هجري. 239متوفاي 



یــر وي را توثیــق نمــوده انــد و روایــاتش در یحیــی بــن معــین و محمــد بــن عبــداهللا بــن نُم [ توثیقــات]:

ــبالء ج     ــیراَعالم النُّ ــت، ( س ــود اس ــلم موج ــحیح مس ــاري و ص ــحیح بخ ــاظ ج 11/151ص ــذکرة الحف ، ت

). 7/149، تهذیب التهذیب ج 2/444

، مشـکل اآلثـار   2/149السـنن الکبـري ج   [ مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از ابوالحسـن بـن ابـی شَـیبه]:       

ــب 1/332ج  ــازلی ص ، مناق ــن مغ ــه  345/ ح 302، 301اب ــۀ الحســین علی ــن عســاکر ( ترجم ــاریخ اب ، ت

.75-1/71، مقتل الحسین خوارزمی ج 679/ح 2/35، شواهد التنزیل ج 68، 67السالم) ص 

هجري. 240ابورجاء قُتَیبۀ بن سعید بن جمیل بن طَریف ثقفی بغالنی بلخی متوفاي -114

سخن گفتیم. 289پاورقی صفحه ي قبالً درباره ي وي در[ توثیقات]:

ج -34کتـاب تفسـیر القـرآن، بـاب     -صـحیح ترمـذي  [ مصادر حدیث کساء بـه نقـل از قُتَیبـۀ بـن سـعید]:     

ــی) ج     3205/ ح 351/ 15 ــن عرب ــرح اب ــذي ( بش رمــحیح ت ــؤمنین ص  13/200، ص ــائص امیرالم ، خص

48 ،49.

هجـري یـا   245یـا  240متوفـاي  ابو سـعید احمـد بـن محمـد بـن یحیـی بـن سـعید قطّـان بصـري           - 115

. هجري249

ابـن حبـان نـام وي را در ثقـات خـود آورده و ابـن ابـی حـاتم از او بـا عنـوان صـدوق یـاد             [ توثیقـات]: 

). 1/80، تهذیب التهذیب ج 1/483، تهذیب الکمال ج 8/38نموده است. ( ثقات ابن حبان ج 



. 680/ح 2/36: شواهد التنزیل ج [ مصدر الحدیث کساء به نقل از ابوسعید قطّان]

. هجري241حافظ ابو یوسف یعقوب بن حمید بن کاسب مدنی ساکن مکه متوفاي - 116

مصــعب زبیــري وي را توثیــق نمــوده و ابــن شــاهین و ابــن حبــان نــام او را در کتــب ثقــات [ توثیقــات]:

ــاهین ص    ــن ش ــات اب ــد. ( ثق ــود آورده ان ــان ج  360خ ــن حب ــات اب ــبالء ج  ،9/285، ثق ــیراَعالم النُّ س

). 11/383، تهذیب التهذیب ج 11/158

.351ح 306مناقب ابن مغازلی ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از یعقوب بن حمید]:

. هجري241ابوعبداهللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل شَیبانی مروزي بغدادي متوفاي - 117

سـند مـی باشـد. در بسـیاري از کتـب رجـالی عامـه، بـه         وي امام حنابلـه و صـاحب کتـاب م   [ توثیقات]:

وثاقت و مقام باالي علمی او اشاره شده است. 

ــه نقــل از احمــد بــن حنبــل]:  ــل ج [ مصــادر حــدیث کســاء ب ــن حنب ، 6/292، ج 4/107مســند احمــد ب

.132، 3/108، مستدرك حاکم ج 323، 304، 298، 296

در شُـجاع بـن    - 118 ام ولید بن ابی بـمکّونی کـوفی بغـدادي متوفـاي        حافظ ابوه 243ولیـد بـن قـیس سـ

. هجري



مسلم و ترمذي و ابـو داود در صـحاح خـویش از وي روایـت نقـل نمـوده انـد و ابـن شـاهین          [ توثیقات]:

، ثقـات ابـن حبـان    338و ابن حبان در کتب ثقات خـویش نـام او را آورده انـد. ( ثقـات ابـن شـاهین ص       

). 11/135، تهذیب التهذیب ج 12/23، سیر اَعالم النُّبالء ج 31/23، تهذیب الکمال ج 9/227ج 

ــکّونی]:  ــام سمــنّه ج [ مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از ابــو ه ســاکر ( 7/204شــرح الستــاریخ ابــن ع ،

.681/ ح 37، 2/36، شواهد التنزیل ج 63ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص 

هجري. 244وزي متوفاي ابو عمار حسین بن حریث بن حسن خُزاعی مر-119

روایــت دارد و نَســائی او را توثیــق -بــه جــز ســنن ابــن ماجــه-وي در تمــام صــحاح ســته[ توثیقــات]:

ــان ج     ــن حب ــات اب ــت. ( ثق ــوده اس ــبالء ج  8/187نم ــالم النُّ ــیر اَع ــذیب ج  11/400، س ــذیب الته ، ته

2/233  .(

.658/ح 2/23ج شواهد التنزیل [ مصدر حدیث کساء به نقل از حسین حریث]:

هجري. 245اسماعیل بن موسی فَزاري ابو محمد و یا ابواسحاق کوفی نسیب سدي متوفاي -120

مطَین و ابن ابی حـاتم و ابـو داود از وي بـا عنـوان صـدوق یـاد نمـوده انـد و ابـن حبـان نیـز            [ توثیقات]:

ــان ج     ــن حب ــات اب ــت. ( ثق ــات آورده اس ــاب ثق ــام وي را در کت ــال ج  8/104ن ــذیب الکم ، 3/210، ته

). 1/335، تهذیب التهذیب ج 2/541تذکرة الحفاظ ج 

.753/ح 79/ 2شواهد التنزیل ج [مصدر حدیث کساء به نقل از اسماعیل فَزاري]:



ــلَمی دمشــقی متوفــاي  -121 ــرَة بــن اَبــان س یس245حــافظ ابوالولیــد هشــام بــن عمــار بــن نُصــیر بــن م

هجري. 

وي در صــحیح بخــاري و ســنن اربعــه روایــت دارد، یحیــی بــن معــین و عجلــی او را توثیــق [ توثیقــات]:

، سـیر  9/233آورده اسـت. ( ثقـات ابـن حبـان ج     نموده و ابن حبان نیـر نـامش را در ثقـات را در ثقـات     

). 11/51، تهذیب التهذیب ج 30/242، تهذیب الکمال ج 11/420اَعالم النُّبالء ج 

لَمی]:        شـام بـن عمـار سـشـواهد  49، 48خصـائص امیرالمـؤمنین ص   [ مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از ه ،

.656/ح 22، 2/21التنزیل ج 

هجري. 246مصفّی بن بهلُول قُرشی حمصی متوفاي حافظ ابو عبداهللا محمد بن -122

مسلمۀ بـن قاسـم او را توثیـق نمـوده و ابـو حـاتم نیـز بـه صـداقت وي اذعـان دارد. ( ثقـات            [ توثیقات]:

). 9/460، تهذیب التهذیب ج 12/94، سیر اَعالم النُّبالء ج 9/100ابن حبان ج 

.648/ ح 17، 2/16شواهد التنزیل ج ]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن مصفّی

. هجري247عبداالَعلی بن واصل بن عبداالَعلی بن هالل اَسدي کوفی متوفاي - 123

عمرو بـن علـی و ابـو حـاتم وي را فـردي صـدوق مـی داننـد و ابـن حبـان نیـز نـام او را در             [توثیقات]:

، تهــذیب التهــذیب 16/379ج ، تهــذیب الکمــال8/409کتــاب ثقــات آورده اســت. ( ثقــات ابــن حبــان ج 

). 6/97ج 

22/6: تفسیر طبري ج ل][ مصدر حدیث کساء به نقل از عبداالَعلی بن واص .



هجري. 247حافظ ابو اسحاق ابراهیم بن سعید جوهري طبري االصل بغدادي متوفاي -124

مــاي عامــه وي را نَســائی و خطیــب بغــدادي و دارقُطنــی و ابــن حبــان و خلیلــی و دیگــر عل[ توثیقــات]:

، الجـرح  8/83توثیق نموده اند. بعضـی از روایـات او در صـحیحین موجـود اسـت. ( ثقـات ابـن حبـان ج         

ــدیل ج  ــق ج   2/104و التع ــاریخ دمش ــر ت ــداد ج  4/52، مختص ــاریخ بغ ــال ج  6/93، ت ــذیب الکم ، ته

ــذیب ج 98، 2/95 ــذیب الته ــال ج  1/123، ته ــذیب الکم ــذهیب ته ــوعۀ ر2/116، خالصــۀ ت جــال ، موس

). 1/57الکتب التّسعۀ ج 

تــاریخ ابــن عســاکر ( ترجمــۀ الحســین علیــه [ مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از ابــو اســحاق جــوهري]:

.762/ ح 87، 2/86، شواهد التنزیل ج69، 68السالم) ص 

هجري. 248حافظ ابو کُرَیب محمد بن عالء بن کُرَیب همدانی کوفی متوفاي -125

نَسائی و مسـلمۀ بـن قاسـم او را توثیـق نمـوده انـد و در جمیـع کتـب صـحاح سـتّه روایـات            [ توثیقات]:

). 9/385، تهذیب التهذیب ج 11/394وي موجود است. ( سیر اَعالم النُّبالء ج 

.7، 22/6تفسیر طبري ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو کُرَیب]:

هجري. 248حافظ کبیر ابو عبداهللا محمد بن حمید بن حیان رازي متوفاي -126



یحیــی بــن معــین وي را توثیــق نمــوده اســت و ابــن شــاهین در کتــاب ثقــات خــود نــام او را  [ توثیقــات]:

ــن شــاهین ص   ــات اب ــبالء ج 290آورده اســت. ( ثق ــیراَعالم النُّ ــذیب ج 11/503، س ــذیب الته ، 9/127، ته

). 2/490فاظ ج تذکرة الح

.759/ ح 84، 2/83شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن حمید]:

هجري. 249حافظ ابو احمد محمود بن غَیالن عدوي مروزي متوفاي -127

وي از رجال صحیحین اسـت و نَسـائی و مسـلمۀ بـن قاسـم او را  توثیـق نمـوده انـد. ( ثقـات          [ توثیقات]:

راَعالم النُّبالء ج 9/202ان جابن حبی10/64، تهذیب التهذیب ج 12/223، س .(

کتــاب المناقــب، بــاب -جــامع صــحیح ترمــذي[ مصـادر حــدیث کســاء بــه نقــل از محمــود بــن غَــیالن]: 

مطبوع با شرح ابن العربی). 249، 13/248( و ج 3871/ ح 5/699ج -61

128-زّار واساح بن محمد ببهجري. 249طی بغدادي متوفاي ابو علی حسن بن ص

وي از رجال روات صحیح بخـاري مـی باشـد و احمـد بـن حنبـل او را توثیـق نمـوده اسـت. (          [ توثیقـات]: 

ــان ج  ــن حب ــذکرة الحفــاظ ج 8/176ثقــات اب ، تهــذیب التهــذیب ج 6/191، تهــذیب الکمــال ج 2/476، ت

2/289  .(

ــباح]  ــه نقــل از حســن بــن ص ــازلی ص : منا[ مصــادر حــدیث کســاء ب ــن مغ ــب  اب ، شــواهد 350/ح 305ق

.689/ح 42، 2/41التنزیل ج



هجري. 249حافظ ابو محمد عبد بن حمید بن نَصر کَسی ( یا کَشّی) متوفاي -129

ــان نــام او را در کتــاب ثقــات خــویش  [ توثیقــات]: وي از رجــال روات صــحیح مســلم اســت و ابــن حب

). 6/455، تهذیب التهذیب ج 12/235آورده است. ( سیراَعالم النُّبالء ج 

.708/ح 2/57شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از عبد بن حمید]:

هجري. 250ابو سعید عباد بن یعقوب اَسدي رواجِنی کوفی متوفاي -130

یح ابن خُزَیمـه وي را تویـق نمـوده و ابـن حبـان نـام او را در ثقـات آورده اسـت. وي در صـح         [ توثیقـات]: 

ــبالء ج    ــیراَعالم النُّ ــت دارد. ( س ــاري روای ــال ج  11/536بخ ــذیب الکم ــاظ ج  14/175، ته ــذکرة الحف ، ت

). 5/109، تهذیب التهذیب ج 2/541

ــوب]:    ــن یعق ــاد ب بــل از ع ــه نق ــاء ب ــدیث کس ــادر ح ــل ج[ مص ــواهد التنزی ، 735/ح 88، 72، 70، 2/69ش

.69، 68، 65سالم) ص ، تاریخ ابن عساکر (ترجمۀ الحسن علیه ال765، 739

ه و یـا ابـو حفـص متوفـاي                -131 حافظ عمرو بـن عثمـان بـن سـعید بـن کثیـر بـن دینـار امـوي ابـو امیـ

هجري. 250

عمرو بن عثمان از حفّاظ حدیث اسـت. نَسـائی و ابـو داود وي را توثیـق کـرده انـد و ابـن حبـان نیـز نـام           

، تهـذیب  2/509، تـذکرة الحفّـاظ ج   8/488او را در عداد ثقات ذکـر نمـوده اسـت. (ثقـات ابـن حبـان ج       



ــال ج  ــبالء ج  22/144الکم ــالم النُّ ــیر اَع ــذیب ج  12/305، س ــذیب الته ــذّهب ج  8/76، ته ــذَرات ال ، شَ

2/124  .(

/ ح 4/479معجــم اَوســط طَبرانــی ج [ مصــدر حــدیث کســاء بــه نقــل از عمــرو بــن عثمــان بــن ســعید]: 

3811  .

252حـافظ ابـو موســی محمـد بـن مثَنّــی بـن عبیـد بــن قَـیس بـن دینــار عنَـزي بصـري متوفــاي           -132

هجري. 

سخن گفتیم. 296قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]:

، تفســیر 81خصــائص امیــر المــؤمنین ص [ مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از محمــد بــن مثَنّــی عنَــزي]:

.670/ح 31، 2/30نزیل ج ، شواهد الت22/7طبري ج 

زاحم عبـدي قَیسـی               -133 ابو یوسف یعقوب بـن ابـراهیم بـن کَثیـر بـن زیـد بـن اَفلـح بـن منصـور بـن مـ

هجري. 252دورقی متوفاي 

نَســائی و خطیــب بغــدادي و مســلمۀ بــن قاســم وي را توثیــق نمــوده انــد و تمــامی صــاحبان [توثیقــات]: 

، 12/141، ســیراَعالم النُّــبالء ج 9/286صــحاح ســتّه از او روایــت نقــل کــرده انــد. (ثقــات ابــن حبــان ج 

). 11/381تهذیب التهذیب ج 

.715/ ح 2/59شواهد التنزیل ج[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابویوسف دورقی]:

هجري. 253ابو یعقوب یوسف بن موسی بن راشد کوفی قطّان متوفاي -134



مسلمۀ بن قاسم وي را توثیق نمـوده و خطیـب نیـز وثاقـت او را نقـل مـی نمایـد. (ثقـات ابـن          [ توثیقات]:

). 32/465، ج 11/425، تهذیب التهذیب ج 12/221، سیراَعالم النُّبالء ج 9/282حبان ج 

.349، 304مناقب ابن مغازِلی ص در حدیث کساء به نقل از ابو یعقوب قطّان]:[ مص

هجري. 254حافظ ابوجعفر محمد بن منصور بن داود بن منصور طوسی بغدادي متوفاي -135

مسلمۀ بـن قاسـم و نَسـائی وي را توثیـق نمـوده انـد و ابـن حبـان نـام او را در کتـاب ثقـات            [توثیقـات]: 

، تهـذیب التهـذیب ج   12/212، سـیر اَعـالم النُّـبالء ج    9/130ثقـات ابـن حبـان ج    خویش آورده اسـت. ( 

). 2/343، النجوم الزاهره ج 9/472

.2/59/715شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو یوسف دورقی]: 

هجري. 256ابو عبداهللا محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرَه بخاري متوفاي -136

ــات]: [ ــهور  توثیق ــاب مش ــف کت ــحیح« وي مؤل ــیاري از  » ص ــد از وي را در بس ــق و تمجی ــت و توثی اس

ــان ج      ــن حب ــات اب ــت. ( ثق ــوان یاف ــی ت ــه م ــاریخی عام ــالی و ت ــابع رج ــبالء 9/113من ــیراَعالم النُّ س ،

). 9/47، تهذیب التهذیب ج 12/391ج

.2/110یر بخاري ج تاریخ کب[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو عبداهللا بخاري]:



بـدین گونـه   -باختصـار -ایـن روایـت را  -ذیل نام بـالل بـن مـرداس فَـزاري    -بخاري در تاریخ کبیر خود

نقل می نماید: و قال محمد أبو یحیی: أخبرنـا علـی بـن ثابـت الـدهان، أخبرنـا أسـباط، عـن السـدي، عـن           

اهللا علیـه و آلـه و سـلم: هـؤالء     بالل بن مرداس، عن شـهر بـن حوشـب، عـن أم سـلمۀ، قـال النبـی صـلی        

]. 2/110أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس. [ تاریخ کبیر بخاري ج

« ... روایت بالل بن مرداس را ابن عساکر و حاکم حسـکانی بـا اسـناد خـود بـدین گونـه نقـل مـی نمایـد:          

عن أم سلمۀ، قالـت: دخـل علـی رسـول اهللا فأتتـه فاطمـۀ بخزیـرة فوضـعتها بـین یدیـه، فقـال: ادعـی لـی              

لهـم هـؤالء   زوجک و ابنیک. فدعتهم فطعمـوا و تحـتهم کسـاء خیبـري، فجمـع الکسـاء علـیهم ثـم قـال: ال         

أهل بیتی و حامتی فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیـراً. فقالـت ام سـلمۀ ألسـت مـن أهـل بیتـک؟ قـال         

، تـاریخ  67، 66، [ تـاریخ ابـن عسـاکر ( ترجمـۀ الحسـن علیـه السـالم) ص        »: إنّک علی خیر و إلی خیـر 

]. 723، 722، ح 64، 2/63، شواهد التنزیل ج 66ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 

هجري. 256ابو جعفر محمد بن عثمان بن کَرامه عجلی کوفی وراق متوفاي -137

مسلمۀ بـن خالـد وي را توثیـق کـرده اسـت و ابـو حـاتم بـه صـداقت او اذعـان نمـوده اسـت.             [توثیقات]: 

ــان ج      ــن حب ــات اب ــت دارد. (ثق ــاري روای ــحیح بخ ــاب ص ــبالء ج   9/117وي در کت ــالم النُّ ــیر اَع س ،

). 9/338، تهذیب التهذیب ج 12/296

.768/ح 90، 2/89شواهد التنزیل ج[ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن عثمان بن کَرامه]:

257حـافظ ابــو الحســن علــی بــن خَشــرَم بــن عبـدالرحمن بــن عطــاء بــن هــالل مــروزي متوفــاي   -138

هجري. 



ن در کتـاب ثقـات خـود نـام او را ذکـر      نَسائی و مـروزي وي را توثیـق کـرده انـد و ابـن حبـا      [توثیقات]:

ــان ج      ــن حب ــات اب ــت. ( ثق ــلم اس ــحیح مس ــال ص ــد. وي از رج ــی کن ــبالء ج  8/471م ــیراَعالم النُّ س ،

). 7/316، تهذیب التهذیب ج 2/502، تذکرة الحفاظ ج 11/552

.10/278: تاریخ بغداد ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از علی بن خَشرَم]

هجري. 257ابو علی حسن بن عرفَۀ بن یزید عبدي بغدادي مؤدب متوفاي -139

یحیی بن معین و مسلمۀ بـن قاسـم وي را توثیـق نمـوده انـد. و ابـن ابـی حـاتم وي را فـردي          [ توثیقات]:

ــان ج      ــن حب ــات اب ــد. (ثق ــی نام ــدوق م ــبالء ج  8/179ص ــیراَعالم النُّ ــاظ  11/547، س ــذکرة الحف ، ت

).2/293التهذیب ج ، تهذیب 2/502ج

، 3/147، المســتدرك ج 7/63: الســنن الکبــري ج [ مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از حســن بــن عرَفــه]

.3/147، تلخیص المستدرك ج 655/ح 21، 2/20شواهد التنزیل ج 

طی متوفـاي            -140 لَمی واسـ 260حافظ ابو خالـد یزیـد بـن هـارون بـن زاذي ( و یـا زاذان) بـن ثابـت سـ

هجري. 

وي از معــاریف محــدثین عامــه مــی باشــد و روایــاتش در تمــامی صــحاح ســتّه آمــده اســت. :[توثیقـات] 

، ثقـات ابـن حبـان    348علماي عامه در وثاقت و عـدالت وي اتفـاق نظـر دارنـد. (ثقـات ابـن شـاهین ص        

). 11/366، تهذیب التهذیب ج 32/261، تهذیب الکمال ج 9/358، سیر اَعالم النُّبالء ج 7/632ج 



، فرائـد السّـمطَین   684/ح 2/38شـواهد التنزیـل ج   حـدیث کسـاء بـه نقـل از یزیـد بـن هـارون]:       [مصادر

.296/ح 368، 1/367ج 

هجري. 260عبدالجبار بن عباس شبامی همدانی کوفی متوفاي دهه ي -141

، ثقـات  285ابـو حـاتم و عجلـی و ابـن شـاهین وي را توثیـق نمـوده انـد. (ثقـات عجلـی ص           [توثیقات]:

ــن ــاهین ص اب ــال ج  243ش ــذیب الکم ــذیب ج  16/384، ته ــذیب الته ــدیل  6/102، ته ــرح و التع ، الج

). 6/162ج

بامی]:          ار بـن عبـاس شـتـاریخ ابـن   1/33مشـکل اآلثـار ج   [ مصادر حـدیث کسـاء بـه نقـل از عبـدالجب ،

.762، 757/ح 87، 86، 2/82، شواهد التنزیل ج68عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 

هجري. 261لحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قُشَیري نیسابوري متوفاي ابوا-142

مـی باشـد و در بسـیاري از منـابع عامـه بـه وثاقـت و        » صـحیح « وي صاحب کتاب معـروف  [ توثیقات]:

مراتب باالي علمی وي تصریح گردیده است. 

-9لصـحابه، بـاب   کتـاب فضـائل ا  -صـحیح مسـلم  [ مصادر حدیث کساء بـه نقـل از مسـلم نیسـابوري ]:    

.195، 15/194، صحیح مسلم ( بشرح نووي) ج 2424/ح 4/1883ج 

ــرُّ    -143 ــن فَ ــد ب ــن یزی ــدالکریم ب ــن عب ــداهللا ب ــه عبی رعــافظ ابوز ــاي  ح ــی رازي متوف 264وح مخزوم

هجري. 



وي « نَســائی وي را ثقــه و ابــو حــاتم او را امــام خوانــده اســت. خطیــب بغــدادي مــی گویــد:[توثیقــات]:

، تـاریخ  8/407ثقـات ابـن حبـان ج    ».(و حافظی با نقل احادیث بسـیار و فـردي صـادق بـود    امامی ربانی

، تهــذیب التهــذیب ج  19/89، تهــذیب الکمــال ج  13/65، ســیر اَعــالم النُّــبالء ج  10/326بغــداد ج 

7/30.(

، فرائــد السّــمطین 674/ح 2/32شــواهد التنزیــل ج [ مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل از ابوزرعــه رازي]:

.362/ح 19، 2/18ج

هجري. 265ابو شَیبه ابراهیم بن عبداهللا بن محمد بن ابی شَیبه عبسی کوفی متوفاي -144

ــات]: ــد.      [ توثیق ــوده ان ــق نم ــان وي را توثی ــن حب ــی و اب ــم اندلس ــن قاس ــلمۀ ب ــی و مس ــویعلی خلیل اب

، موســوعۀ 1/136، تهــذیب التهــذیب ج  2/128، تهــذیب الکمــال ج  11/128(ســیراَعالم النُّــبالء ج  

). 1/62رجال الکتب التسعه ج

ــیبه]:   ــی شَ ــراهیم بــن اب ــیبه اب ــه نقــل از ابوشَ ــل ج شــواهد الت[ مصــدر حــدیث کســاء ب /ح 64، 2/63نزی

722.

هجري. 267ابو عبداهللا بحر بن نَصر خَوالنی مصري متوفاي -145

یــونُس بــن عبــداالَعلی و ابــن ابــی حــاتم و ابــن خُزَیمــه و مســلمۀ بــن قاســم وي را توثیــق  [توثیقــات]: 

ــبالءج ــیراَعالم النُّ ــد. (س ــاظ ج12/502نمــوده ان ــذکرة الحف ، تهــذیب4/16، تهــذیب الکمــال ج 2/566، ت

). 1/420التهذیب ج



. 3/147المستدرك ج [مصدر حدیث کساء به نقل از بحر بن نصر]:

حافظ ابو عمرو احمد بن حازِم بن محمد بن یـونس بـن قَـیس غفـاري کـوفی مشـهور بـه ابـن ابـی          -146

هجري. 267غَرَزه متوفاي 

ـ    » مسند«وي [توثیقات]: ق کـرده اسـت. ( ابـن حبـان     مفصلی را تألیف نمـوده و ابـن ناصـرالدین او را توثی

ــان ج     ــن حب ــات اب ــرد، ثق ــی ب ــام م ــویش ن ــات خ ــاب ثق ــز از وي در کت ــبالء ج 8/44نی ــیراَعالم النُّ س ،

). 2/168، شَذَرات الذّهب ج 6/298، الوافی بالوفیات ج 2/594، تذکرة الحفاظ ج 13/239

. 751/ح 2/77،78شواهد التنزیل ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از احمد بن حازم]:

267ابـوبکر اســحاق بـن ابــراهیم بــن عبـداهللا بــن بکَیــر بـن زیــد نَهشَــلی شـاذان فارســی متوفــاي      -147

هجري. 

: نَســائی وي را توثیــق نمــوده و ابــو حــاتم بــه وثاقــت او اذعــان دارد. ( ثقــات ابــن حبــان ج [ توثیقــات]

). 8/394، الوافی بالوفیات ج 12/382، سیر اَعالم النُّبالء ج 8/120

، 716/ ح 69، 2/59شــواهد التنزیــل ج [مصــادر حــدیث کســاء بــه نقــل ازاســحاق بــن ابــراهیم نَهشَــلی]:

734.

هجري. 270بن مرزوق بن دینار اموي بصري متوفاي ابو اسحاق ابراهیم-148



دارقُطنی و ابن یونس و سعید بن عثمـان بـه وثاقـت وي اعتـراف کـرده و ابـن حبـان نیـر نـام          [ توثیقات]:

، تهـذیب  2/197، تهـذیب الکمـال ج   8/86او را در کتاب ثقـات خـود آورده اسـت. (ثقـات ابـن حبـان ج      

). 1/163التهذیب ج 

.749/ ح 2/77شواهد التنزیل ج یث کساء به نقل از ابراهیم بن مرزوق]:[ مصادر حد

هجري. 270ابو محمد ربیع بن سلیمان بن عبدالجبار مرادي مصري متوفاي -149

ــد او را   [توثیقــات]: ــن ابــی حــاتم و خلیلــی و مســلمۀ بــن خال وي از کبــار اصــحاب شــافعی اســت و اب

، 8/240ثقــات ابــن حبــان ج ». ( ثقَــۀٌ متَّفــقٌ علیــه« گویــد:توثیــق نمــوده انــد. خلیلــی در توثیــق او مــی

ــبالء ج  ــیراَعالم النُّ ه ج 2/586، تــذکرة الحفــاظ ج 12/587ســهب ، تهــذیب 1/65، طبقــات ابــن قاضــی شُ

). 3/245التهذیب ج 

، مشـکل اآلثـار ج   3/147المسـتدرك ج  [ مصادر حـدیث کسـاء بـه نقـل از ربیـع بـن سـلیمان مـرادي]:        

ــالم) ص   1/332،335 ــه الس ــین علی ــۀ الحس ــاکر (ترجم ــن عس ــاریخ اب ــل ج63، ت ــواهد التنزی ، 2/40، ش

.688، 687/ح 41

هجري. 270ابو محمد حسن بن علی بن عفّان عامري کوفی متوفاي -150



دارقُطنــی و مســلمۀ بـن خالــد وي را توثیــق نمـوده انــد و ابــو حـاتم بــه صــداقت او تصــریح    [توثیقـات]: 

). 2/301، تهذیب التهذیب ج 13/24، سیراَعالم النُّبالء ج 8/181نموده است. ( ثقات ابن حبان ج 

.707/ح 2/56شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از حسن بن علی بن عفّان]:

هجري. 271یا 270والفضل عباس بن ولید بن مزید بیرُوتی عذري متوفاي حافظ اب-151

ابن ابی حاتم و نَسـائی و مسـلمۀ بـن خالـد وي را توثیـق نمـوده انـد ابـو حـاتم او را فـردي           [ توثیقـات]: 

ــان ج    ــن حب ــات اب ــد. (ثق ــی دان ــدوق م ــبالء ج 8/512ص ــیراَعالم النُّ ــال ج  12/471، س ــذیب الکم ، ته

).5/131تهذیب التهذیب ج ، 25/320

، 2/39، شـواهد التنزیـل ج   2/416المسـتدرك ج  [ مصادر حـدیث کسـاء بـه نقـل از ابوالفضـل بیروتـی]:      

.686/ح 40

هجري. 271ابو الحسن محمد بن سنان بن یزید قزّاز بصري متوفاي -152

ابـن  ». البـأس بـه  « مسلمۀ بن خالد او را توثیـق نمـوده و دارقُطنـی در تعـدیل وي مـی گویـد:       [ توثیقات]:

، سـیراَعالم النُّـبالء ج   9/133حبان نیز نـام او را در کتـاب ثقـات خـود آورده اسـت. (ثقـات ابـن حبـان ج         

). 9/206، تهذیب التهذیب ج 12/554

. 3/108[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو الحسن قزّاز]: المستدرك ج 



هجري. 271د دوري بغدادي متوفاي حافظ ابو الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واق-153

عـدالت او متَّفـق   « نَسائی و مسلمۀ بـن خالـد وي را توثیـق نمـوده انـد و خلیلـی مـی گویـد:         [ توثیقات]:

، سـیر  8/513ثقـات ابـن حبـان ج    ». ( علیه اسـت هرچنـد کـه بخـاري و مسـلم از او روایـت نکـرده انـد        

). 5/129، تهذیب التهذیب ج 579، تذکرة الحفاظ ج/12/522اَعالم النُّبالء ج 

تـاریخ ابـن عسـاکر (ترجمـۀ الحسـین علیـه       ساء بـه نقـل از عبـاس بـن محمـد دوري]:     [ مصادر حدیث ک

.733، 716/ح 68، 2/61، شواهد التنزیل ج 62السالم) ص 

هجري. 272حافظ ابو جعفر محمد بن علی بن عبداهللا بن مهران بغدادي وراق متوفاي -154

ــرا [توثیقــات]: ــودن وي اعت ــودن و موثــق ب ــه حــافظ ب ف دارد و و دارقُطنــی نیــز او را خطیــب بغــدادي ب

). 3/61، تاریخ بغداد ج 2/590، تذکرة الحفاظ ج 13/49توثیق نموده است. (سیراَعالم النُّبالء ج 

.349ح 304مناقب ابن مغازلی ص [مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن علی وراق]:

هجري. 274ابوعلی حسن بن مکرَم بن حسان بزّار متوفاي -155

خطیب بغـدادي وي را توثیـق نمـوده و ذَهبـی نیـز بـه وثاقـت او تصـریح مـی نمایـد. (ثقـات            توثیقات]: [

). 2/53، العبر ج 13/192، سیراَعالم النُّبالء ج 7/432، تاریخ بغداد ج 8/180ابن حبان ج 

، 22ص، مناقـب خـوارزمی  7/204شـرح السـنّه ج   [ مصادر حدیث کسـاء بـه نقـل از حسـن بـن مکـرَم]:      

.589، 5/521، اُسد الغابه ج 23



هجري. 275حافظ ابو داود سلیمان بن اَشعث بن شَداد  بن عمرو سجِستانی اَزدي متوفاي -156

مـی باشـد کـه یکـی از صـحاح سـته محسـوب مـی شـود. در          » سـنن « [توثیقات]: ابو داود صاحب کتاب 

اره شده است. بسیاري از منابع رجالی عامه به وثاقت و تمجید از وي اش

.732، 682/ ح 68، 2/37شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو داود سجِستانی]:

وفی متوفـاي            -157 نـاده عـۀ بـن سـعد بـن ج طیـ276ابو جعفر محمد بن سعد بن محمـد بـن حسـن بـن ع

هجري. 

ــد:[ توثیقــات]: ــه« دارقُطنــی در توثیــق وي مــی گوی ــأس ب ــیراَعالم 4/258االنســاب ج ». ( هــو ال ب س ،

). 13/334النُّبالء ج 

وفی]      تـاریخ ابـن عسـاکر (    9/126: تـاریخ بغـداد ج   [ مصادر حدیث کساء به نقـل از محمـد بـن سـعد عـ ،

. 73ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 

158- ة بــن موســی بــن ضــحــورــذي ابــو عیســی متوفــاي محمــد بــن عیســی بــن سرمــلَمی ت 279اك س

هجري. 

کتاب سنن او یکـی از صـحاح سـتّه مـی باشـد و تصـریح بـه وثاقـت وي در بسـیاري از کتـب           [توثیقات]: 

عامه موجود است. 



ذي]:      رمــذي   [ مصادر حدیث کساء بـه نقـل از ابـو عیسـی ترمکتـاب تفسـیر القـرآن و کتـاب     –صـحیح ت

ــاب   ــب، ب ــاب34المناق ــن   3871، ح 3205، ح 699، 5/351ج -61و ب ــرح اب ــذي ( بش رمــحیح ت ، ص

. 249، 248، 13/200عربی) ج 

هجري. 282حافظ ابو محمد فضل بن محمد بن مسیب بن موسی بن زهیر شَعرانی متوفاي -159

سـیر  وي از فقها و ادبـاي عامـه اسـت و ابـن جـوزي در المنـتظم او را توثیـق نمـوده اسـت. (         [ توثیقات]:

). 12/351، المنتظم ج 2/626، تذکرة الحفاظ ج13/317اَعالم النُّبالء ج 

.3/147المستدرك ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از فضل بن محمد شَعرانی]:

ار تَمتـام سـاکن بغـداد متوفـاي            - 160 ی بصـري تَمـرب ضَـب 283حافظ ابو جعفر محمد بـن غالـب بـن حـ

. هجري

توثیــق کــرده و ابــن جــوزي بــه صــداقت او تصــریح نمــوده اســت. ( تــاریخ دارقُطنــی وي را[ توثیقــات]:

ــداد ج  ــات ابــن حبــان ج   4/307، الــوافی بالوفیــات ج  3/143بغ ، 12/369، المنــتظم ج 9/151، ثق

). 2/615، تذکرة الحفاظ ج 13/390سیراَعالم النُّبالء ج 

ــبی]:    ــب ضُ ــن غال ــد ب ــل از محم ــه نق ــدیث کســاء ب ــل ج [ مصــدر ح ــواهد التنزی ، 709/ح 77، 2/57ش

748.



هجري. 284حافظ ابو یعقوب اسحاق بن حسن بن میمون حربی بغدادي متوفاي -161

ــیراَعالم  [ توثیقــات]: عبــداهللا بــن احمــد بــن حنبــل و ابــراهیم و دارقُطنــی وي را توثیــق نمــوده انــد. ( س

). 12/375، المنتظم ج 13/410النُّبالء ج 

تـاریخ ابـن عسـاکر ( ترجمـۀ الحسـن علیـه السـالم)        ء به نقل از ابو یعقـوب حربـی]:  [ مصدر حدیث کسا

.70ص 

هجري. 285ابراهیم بن احمد بن مروان واسطی متوفاي -162

وي از محدثین بغـداد اسـت و ترجمـه ي وي در تـاریخ بغـداد موجـود اسـت. ( تـاریخ بغـداد          [ توثیقات]:

). 100ص -هجري290هجري الی 281حوادث و وفیات -، تاریخ االسالم6/5ج

.1/335مشکل اآلثار ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابراهیم بن احمد واسطی]:

حافظ کبیر ابوبکر احمـد بـن عمـرو بـن ضـحاك بـن مخلَـد شَـیبانی بصـري معـروف بـه ابـن ابـی              -163

هجري. 287عاصم متوفاي 

سخن گفتیم. 297قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]:

.670/ ح 31، 2/30شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن ابی عاصم]: 

د بـن عبـداهللا وکیعـی متوفـاي              -164 هـم بـن واقـفـص بـن جابو اسحاق ابراهیم بن احمـد بـن عمـر بـن ح

هجري. 289



ده و خطیـب بغـدادي اقـوالی را در تجلیـل از مقـام علمـی او نقـل        دارقُطنـی وي را توثیـق کـر   [ توثیقات]:

). 6، 5/ 6می نماید. ( تاریخ بغداد ج 

/ 389، 3/388معجـم اَوسـط طَبرانـی ج    [ مصدر حـدیث کسـاء بـه نقـل از ابـراهیم بـن احمـد وکیعـی]:        

.2836ح 

ـ            -165 دادي متوفـاي  حافظ ابـو عبـدالرحمن عبـداهللا بـن احمـد بـن محمـد بـن حنبـل شَـیبانی مـروزي بغ

هجري. 290

پــدرش احمـد بــن حنبـل مــی باشـد و توثیــق او مـورد  اجمــاع علمــاي     » مسـند «وي راوي [ توثیقـات]: 

ــبالء ج   ــیراَعالم النُّ ــه اســت. ( س ــذیب التهــذیب ج 13/516عام ــذَّهب ج 5/141، ته ــذَرات ال ، 2/203، شَ

). 2/250موسوعۀ رجال الکتب التّسعه ج 

ــه   ــل]:   [ مصــادر حــدیث کســاء ب ــن حنب ــد ب ــن احم ــداهللا ب ــو عب ــل از اب ــد 3/132المســتدرك ج نق ، فرائ

ــمطَین ج  ِّ67، 66، 64، تــاریخ ابــن عســاکر ( ترجمــۀ الحســن علیــه الســالم) ص  364/ ح 23، 2/22الس ،

ــالم) ص    ــه الس ــین علی ــۀ الحس ــاکر ( ترجم ــن عس ــاریخ اب ــل ج 76، 71، 69، 63ت ــواهد التنزی ، 2/41، ش

.689/ح 42

ی متوفـاي             حافظ ابو مسلم-166 ز بـن مهـاجر بصـري کَجـ292ابـراهیم بـن عبـداهللا بـن مسـلم بـن مـاع

هجري. 

ــات]: ــاظ ج    [ توثیق ــذکرة الحف ــت. ( ت ــوده اس ــق نم ــی او را توثی ــوده و دار قُطن ــدیث ب ــان ح وي از حافظ

). 2/210، شَذَرات الذَّهب ج 13/423، سیراَعالم النُّبالء ج 6/120، تاریخ بغداد ج 2/620



ی]  [مصادر  تـاریخ ابـن عسـاکر ( ترجمـۀ الحسـین علیـه السـالم) ص        حدیث کساء به نقل از ابو مسـلم کجـ :

.743/ح 75، 2/74، شواهد التنزیل ج 65

هجري. 297حافظ ابو جعفر محمد بن عثمانئ بن ابی شَیبه عبسی کوفی متوفاي  -167

نمـوده اسـت. ( ثقـات ابـن حبـان      وي از حفاظ عامـه مـی باشـد و صـالح جـزَره او را توثیـق       [ توثیقات]: 

ــداد ج  9/155ج  ــاریخ بغ ــات ج  3/42، ت ــوافی بالوفی ــبالء ج  4/82، ال ــیراَعالم النُّ ِــذکرة 14/21، س ، ت

). 2/661الحفاظ ج 

.2/149السنن الکبري ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو جعفر محمد بن ابی شَیبه]:

هجري. 297حافظ ابو جعفر محمد بن عبداهللا بن سلیمان حضرَمی ملقّب به مطین متوفاي -168

وي از حافظـان حـدیث بـوده و دارقُطنـی او را توثیـق نمـوده اسـت. ( سـیر اَعـالم النُّـبالء ج           [ توثیقات]:

). 2/228، شذرات الذّهب ج 3/345، الوافی بالوفیات ج 662/ 2، تذکرة الحفاظ ج41/ 14

ــین]   ــداهللا مطَ ــن عب ــل از محمــد ب ــه نق ــل ج [ مصــدر حــدیث کســاء ب ــواهد التنزی / ح 67، 66، 2/35: ش

679 ،729  .

( روات قرن چهارم)

هجري.301حسن بن فَرَج غَزّي متوفاي -169



، 7/59تصریح به صداقت وي در کتاب تاریخ دمشق نقل شده است. ( مختصر تاریخ دمشق ج [ توثیقات]:

).4/241، تهذیب تاریخ ابن عساکر ج 14/55سیراَعالم النُّبالء ج 

. 764/ح 88، 2/87شواهد التنزیل ج ي]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از حسن بن فَرَج غَزّ

هجري. 303حافظ ابو عبدالرحمن احمد بن شُعیب نَسائی متوفاي -170

او یکی از صحاح ستّه می باشد. » سنن« کتاب [ توثیقات ]:

: خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم [مصدر حدیث کساء به نقل از ابو عبدالرحمن نَسائی]

. 81، 64- 61، 48ص 

هجري. 303حافظ ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق بن یوسف نیسابوري اَنماطی متوفاي -171

وي از حافظ حدیث است و توثیق او را در بعضی از کتب ذَهبی و همچنین در شَذَرات ابن العماد [ توثیقات]:

). 2/242، شَذَرات الذَّهب ج 2/701، تذکرة الحفاظ ج 14/193حنبلی می توان یافت. ( سیراَعالم النُّبالء ج 

.759/ ح 84، 2/83شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو اسحاق اَنماطی]:

303حافظ ابو العباس حسن بن سفیان بن عامر بن عبدالعزیز بن نُعمان شَیبانی نَسوي خراسانی متوفاي -172

هجري. 



است و عبدالرحمن بن ابی حاتم به صداقت او تصریح وي از ائمه و حفاظ برجسته ي حدیث[ توثیقات]:

، تذکرة 14/157، سیراَعالم النُّبالء ج 8/171نموده و ذَهبی نیز وي را توثیق کرده است. ( ثقات ابن حبان ج 

، طبقات الشافعیه ( سبکی) ج 12/32، الوافی بالوفیات ج 1/92، طبقات ابن قاضی شُهبه ج 1/703الحفاظ ج 

3/263.(

.658/ح 2/23شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از حسن بن سفیان شَیبانی]:

هجري. 307حافظ ابو یعلی احمد بن علی بن مثَنّی بن یحیی تَمیمی موصلی متوفاي -173

سخن گفتیم. 297: قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]

-65تاریخ ابن عساکر (ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص ابویعلی موصلی]:[ مصادر حدیث کساء به نقل از 

، کنز العمال ج 4/29، اُسد الغابه ج 752، 738، 727/ح 78، 71، 66، 2/65، شواهد التنزیل ج 69، 67

.5/96، منتخب کنز العمال ج 13/645

هجري. 307ابوبکر عبداهللا بن محمد بن محمد بن فُورك بن عطاء اصبهانی قَباب متوفاي -174

، النجوم الزاهره ج 16/257یاد می نماید. ( سیراَعالم النُّبالء ج » امام کبیر« ذَهبی از وي با عنوان [ توثیقات]:

). 3/72، شَذَرات الذَّهب ج 4/139

.670/ ح 31، 2/30شواهد التنزیل ج داهللا بن محمد بن فُورك]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از عب

هجري. 310حافظ ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کَثیر طَبري متوفاي -175

سخن گفتیم. 119قبالً در باره ي وي در پاورقی [ توثیقات]:



.7، 22/6تفسیر طبري ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن جریر طبري]:

هجري. 311فظ ابوبکر محمد بن اسحاق بن خُزیمۀ بن مغیره سلَمی نیسابوري شافعی متوفاي حا-176

وي از حفاظ و أئمه ي برجسته ي عامه است و توثیقش مورد اتفاق آنان می باشد. ( سیر اَعالم [ توثیقات]:

، 2/196وافی بالوفیات ج، ال2/720، تذکرة الحفاظ ج 1/99، طبقات ابن قاضی شُهبه ج 14/365النُّبالء ج 

). 3/109طبقات الشافعیه ( سبکی) ج 

.688، 677/ ح 41، 2/34شواهد التنزیل جیمۀ]:زَ[ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن اسحاق بن خُ

هجري. 312حافظ کبیر ابوبکر محمد بن محمد بن سلیمان بن حارث اَزدي واسطی باغَندي متوفاي -177

به مدح وي می -و مانند خطیب بغدادي- یاد می کند» حافظ کبیر«وي به عنوان ذهبی از [ توثیقات]: 

). 1/99، الوافی بالوفیات ج 14/383، سیر اَعالم النُّبالء ج 3/209پردازد. ( تاریخ بغداد ج 

.656/ح 22، 2/21شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوبکر با غندي]:

هجري. 313ن سعید بن بشیر بن مهران رازي معروف به علیک متوفاي حافظ ابو الحسن علی ب-178

، سیر اَعالم النُّبالء ج 2/750وي از مشایخ طَبرانی است و از حفاظ حدیث می باشد. (تذکرة الحفّاظ ج

14/145 .(

. 3811/ح 4/479معجم اَوسط طبرانی ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از علی بن سعید رازي]:

317ابو القاسم عبداهللا بن محمد بن عبدالعزیز بن مرزبان بن سابور بغَوي بغدادي متوفاي حافظ- 179

. هجري



317حافظ ابوالقاسم عبداهللا بن محمد بن عبدالعزیز بن مرزبان بن سابور بغَوي بغدادي متوفاي [ توثیقات]:

را آورده است و درباره ي او می شرح حال وي 117- 10/111هجري. خطیب بغدادي در تاریخ بغداد ج 

خطیب بغدادي ». وي موثق، مورد اعتماد، راوي احادیث فراوان و داراي فهم و دانش بسیار بود« گوید:

گفت باید براي » مافوق ثقه« هر گاه بتوان به انسانی « همچنین از موسی بن هارون حکایت می کند که: 

]. 1/101الغدیر ج ». [ ابوالقاسم بغَوي گفته شود

، طبقات الحنابله ج 2/737، تذکرة الحفاظ ج 14/440همچنین مراجعه بفرمایید به: سیر اَعالم النُّبالء ج 

.2/275، شَذَرات الذَّهب ج 1/190

، 67تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوالقاسم بغَوي]:

68 .

هجري. 318یا 317بن محمد بن صاعد بن کاتب هاشمی بغدادي متوفاي حافظ ابو محمد یحیی-180

، سیر اَعالم النُّبالء ج 14/231دارقُطنی و ابن شاهین وي را توثیق نموه اند. ( تاریخ بغداد [ توثیقات]:

14/501 .(

علیه السالم) تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین[ مصادر حدیث کساء به نقل از یحیی بن محمد بن صاعد]:

، 349/ح 305، 304، مناقب ابن مغازلی ص 751، 689/ح 78، 77، 42، 2/41، شواهد التنزیل ج 63ص 

350.

هجري. 319ابو الحسن علی بن حسین بن معدان بن حمشاد فارسی فَسوي متوفاي -181



ذَهبی می گوید من ( نقطه ي)  ضعفی براي ( احادیث) وي نمی شناسم. ( سیراَعالم النُّبالء ج [توثیقات]:

14/520 .(

.678/ح 35، 2/34شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از علی بن حسین بن معدان]:

حنفی متوفاي حافظ کبیر ابو جعفر احمد بن محمد بن سالمۀ بن سلَمه اَزدي حجري مصري طَحاوي-182

هجري. 321

وي از فقهاء و حفاظ مشهور است و ریاست دینی در مصر به او منتهی می گردد. ذَهبی پس از [ توثیقات]:

، سیراَعالم النُّبالء ج 3/808تذکرة الحفاظ ج». ( بعد از او کسی بمانندش نیامده است« توثیق وي می گوید:

). 8/9، الوافی بالوفیات ج 15/271

، شواهد التنزیل ج 337-1/332مشکل اآلثار ج صادر حدیث کساء به نقل از احمد بن محمد بن سالمه]:[ م

.757، 711، 688/ح 83، 58، 2/41

هجري. 322حافظ ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد عقَیلی حجازي متوفاي -183

از آن اوست. از » الضعفاء الکبیر« تاب وي از حفاظ و علمی برجسته ي جرح و تعدیل است و ک[توثیقات]:

، تذکرة 236/ 15جمله کسانی که وي را توثیق نموده ابوالحسن ین قطّان فاسی است. ( سیر اَعالم النُّبالء ج 

). 4/291، و الوافی بالوفیات ج 3/833الحفاظ ج 

.657/ح 23، 2/22شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو جعفر عقیلی]:

هجري. 326ابو عبداهللا محمد بن قاسم بن زکریا محاربی بزّار کوفی سودانی متوفاي -184



). 15/73وي از مشایخ دارقُطنی است. ( سیر اَعالم النُّبالء ج 

، 68تاریخ این عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابو عبداهللا محاربی]:

.749، 739، 735/ح 77، 72، 2/69التنزیل ج ، شواهد 69

حافظ ابو محمد عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن منذر بن داود بن مهران حنظلی غَطفانی رازي -185

هجري. 327معروف به ابن ابی حاتم متوفاي 

سخن گفتیم. 95: قبالً درباره ي وي پاورقی صفحه ي [ توثیقات]

، تفسیر ابن کثیر ج 722/ح 64، 2/632شواهد التنزیل ج ابن ابی حاتم]:[ مصادر حدیث کساء به نقل از

3/485.

هجري.336محمد بن احمد بن ابراهیم حکیمی ابو عبداهللا متوفاي -186

، 1/217: وي از مشایخ دارقُطنی است و ابوبکر برقانی او را توثیق نموده است. ( تاریخ بغداد ج[توثیقات]

350هجري الی 331حوادث -، تاریخ االسالم2/244، االَنساب سمعانی ج 1/146طبقات ابن قاضی شُهبه ج 

). 140ص - هجري

، تاریخ ابن عساکر (ترجمۀ الحسین 9/126تاریخ بغداد ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابو عبداهللا حکیمی]:

.73علیه السالم) ص 



صوفی معروف به ابوسعید بن اَعرابی حافظ ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم بصري-187

هجري. 340متوفاي 

وي یکی از حفاظ مشهور و عالی االسناد است و ذهبی در کتب خود به تفصیل به مدح وي [توثیقات]:

.3/852، تذکرة الحفاظ ج 15/407پرداخته است. (سیراَعالم النُّبالء ج

، 64تاریخ ابن عساکر (ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو سعید بن اعرابی]:

69.

. هجري341ابوعلی اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن صالح بغدادي صفّار ملَحی متوفاي - 188

و دارقُطنی وي را توثیق نموده است. (تاریخ » علوة إسناد به او منتهی می گردد«ذَهبی می گوید: [توثیقات]:

). 1/432، لسان المیزان ج 15/440عالم النُّبالء ج ، سیرا6/302َبغداد ج 

، 2/20، شواهد التنزیل ج7/63السنن الکبري ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از اسماعبل بن محمد صفّار]:

.655/ح 21

هجري. 341حافظ ابو الحسن احمد بن عبید بن اسماعیل بصري صفّار متوفاي بعد از -189

ذَهبی وي را با عناوین امام و حافظ ستوده و توثیق وي را نقل کرده است. ( تاریخ بغداد ج [ توثیقات]:

). 3/876، تذکرة الحفاظ ج 15/438، سیراَعالم النُّبالء ج 4/261

.743، 691/ح 75، 74، 45، 2/44شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از احمد بن عبید صفّار]:

هجري. 345بن مؤمل بن حسن بن عیسی بن ماسرجِس نیسابوري ما سرجِسی متوفاي ابوالقاسم علی -190



در عقل و « وي شیخ اهل نیشابور بوده و از شیوخ حاکم نیسابوري می باشد. ذَهبی می گوید:[ توثیقات]:

الی هجري331حوادث و وفیات –، تاریخ االسالم 6/397المنتظم ج». ( پرهیزگاري وي ضرب المثل بود

). 425ص –هجري 350

.654/ح 20، 2/19شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از علی بن مؤمل]:

هجري. 346ابو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان معقلی سنانی اموي اَصم متوفاي -191

م بن عدي و دیگران او را توثیق نموده اند. ( وي از محدثین بزرگی است که ابن خُزیمه و ابو نُعی[ توثیقات]:

). 1/133، تذکرل الحفاظ ج 15/452، سیراَعالم النُّبالء ج 3/405تاریخ بغداد ج 

، شواهد التنزیل ج 147، 3/108، ج 2/416المستدرك ج[ مصادر حدیث کساء به نقل از ابو العباس سنانی ]:

، اُسد الغابه ج 23، 22، مناقب خوارزمی ص 7/204سنّه ج ، شرح ال719، 687، 686/ح 62، 61، 40، 2/39

5/521 ،589.

هجري. 350ابو محمد اسماعیل بن علی بن اسماعیل بن یحیی خُطَبی بغدادي متوفاي -192

تاریخ ». ( وي مجموعه ي فضائل بود« دارقُطنی وي را توثیق نموده و ذَهبی درباره ي او می گوید: [ توثیقات]:

). 15/522، سیراَعالم النُّبالء ج 7/3، المنتظم ج6/304بغداد ج 

.10/278تاریخ بغداد ج بی]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از اسماعیل بن علی خُطَ

هجري. 352ابو جعفر محمد بن علی بن دحیم شَیبانی کوفی متوفاي بعد از -193



، شَذَرات 3/334ست. ( النجوم الزاهره ج وي از محدثین کوفه بود و ذَهبی او را توثیق نموده ا[ توثیقات]: 

). 16/36، سیراَعالم النُّبالء ج 3/9الذَّهب ج 

ص علیه السالم)تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن علی بن دحیم]:

73.

هجري. 354حافظ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد تَمیمی بستی متوفاي -194

) 3/920( طبع دار احیاء التراث العربی ج 3/833شرح حال وي را ذهبی در تذکرة الحفاظ ج [توثیقات]:

او از علم فقه و لغت و « حاکم می گوید:». وي از علماي دین و از حافظان آثار است« آورده و می گوید:

نیز در البدایۀ و النهایۀ ج ابن کثیر ». حدیث و وعظ لبریز بود و از مردان خردمند روزگار محسوب می شد

]. 1/105الغدیر ج». [ ابو حاتم یکی از حفاظ بزرگ و نویسندگان و مجتهدین است« می گوید:11/259

از آن او است. کتاب مشهور » المجروحین«و » الثقات«وي از اکابر علماي جرح و تعدیل عامه است و کتاب 

شد. ابن شاهین در کتاب ثقات خویش وي را توثیق نموده نیز از آثار معروف وي می با» صحیح ابن حبان« 

). 3/920، تذکرة الحفاظ ج 16/92، سیراَعالم النُّبالء ج 296است. ( مراجعه بفرمایید به: ثقات ابن شاهین ص 

. 745/ ح 76، 2/75شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن حبان]:

هجري. 360محمد بن مطَر نیسابوري مزکّی متوفاي ابو عمرو محمد بن جعفر بن-195

، النجوم 16/162ذهبی وي را با عنوان امام ستوده و او را توثیق می نماید. (سیراَعالم النُّبالء ج [ توثیقات]: 

). 3/31، شَذرات الذَّهب ج 4/62الزاهره ج 



، 693، 689/ح 87، 86، 45، 42، 2/41ج شواهد التنزیل [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوعمرو  مزکّی]: 

762.

. هجري360حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر لخمی طَبرانی شامی متوفاي - 196

سخن گفتیم. 96قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]:

، 12/77، ج 9/26، ج 56-3/52: معجم کبیر طَبرانی ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابوالقاسم طَبرانی]

/ح 4/479، ج 2836/ ح 389، 3/388، معجم اَوسط طَبرانی ج 337، 333، 286، 23/294، ج 22/65ج 

. 221، الصواعق المحرقۀ ص 5/96، منتخب الکنز العمال ج 13/645، کنز العمال ج 3811

الکامل فی « هللا بن محمد بن مبارك بن قطّان جرجانی صاحب حافظ ابو احمد عبداهللا بن عدي بن عبدا- 197

. هجري365متوفاي » الجرح و التعدیل

علماي عامه باتّفاق حفظ و وثاقت وي را در حدیث قبول نموده اند. ( سیراَعالم النُّبالء ج [توثیقات]: 

). 1/14، طبقات ابن قاضی شُهبه ج 16/154

.68تاریخ ابن عساکر (ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص ن عدي]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از اب

هجري. 368ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک قَطیعی حنبلی متوفاي -198

است و دار قُطنی و ابن کثیر او را توثیق نموده اند. ( » مسند احمد بن حنبل« وي راوي کتاب [ توثیقات]:

).11/332، البدایۀ و النهایه ج 16/210لنُّبالء ج ، سیراَعالم ا1/105الغدیر ج 



عالوه بر مصادر مسند احمد که ذیل نام احمد بن محمد بن [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابوبکر قطیعی]:

، تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ 203، اَسباب النُّزُول ص 3/108حنبل آوردیم مراجعه بفرمایید به: المستدرك ج 

، شواهد 67، 66، 65، 64، و (ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 76، 69، 65، 63م) ص الحسن علیه السال

.364/ح 23، 2/22، فَرائد السّمطین ج 750، 746، 726، 689/ ح 77- 75، 65، 42، 2/41التنزیل ج 

هجري. 369حافظ ابو محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حیان اصبهانی معروف به ابو الشیخ متوفاي -199

سخن گفتیم. 111قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]: 

. 757، 738/ح 82، 2/71[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو الشیخ]: شواهد التنزیل ج 

هجري. 370حافظ ابو محمد حسن بن رشیق مصري عسکري متوفاي -200

، 16/280ی ستاید. ( سیراَعالم النُّبالء ج ذهبی وي را توثیق نموده و او را به امامت و صداقت م[توثیقات]:

). 3/959تذکرة الحفاظ ج 

.753/ ح 2/89: شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از حسن بن رشیق عسکري]

هجري. 370ابوبکر احمد بن علی رازي جصاص حنفی متوفاي -201

جصاص یکی از برجسته ترین فقهاي مذهب حنفی است و در زمان او ریاست حنفیان با وي بوده [ توثیقات]:

شناخت « یاد می نماید و سپس می گوید: »  عالمه« و » امام« است. ذهبی از جصاص با عناوینی چون 

، النُجوم الزّاهره 16/340ج ، سیراَعالم النُّبالء 4/314تاریخ بغداد ج ». ( مذهب ابو حنیفه به او منتهی می گردد

). 3/71، شَذَرات الذّهب ج 4/138ج 



. 5/230اَحکام القرآن ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوبکر جصاص]:

هجري. 373یا 371حافظ عبداهللا بن محمد بن عثمان ابو محمد بن سقّاء واسطی متوفاي -202

که مسافرتهاي بسیاري براي استماع حدیث نموده وي از حفاظ و ائمه ي معروف عامه است [ توثیقات]:

). 3/965، تذکرة الحفاظ ج 16/351، سیراَعالم النُّبالء ج 10/130است. ( تاریخ بغداد ج 

.346، 345/ ح 301،302مناقب ابن مغازلی ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو محمد بن سقّاء]:

203 -هجري376قريء بغدادي متوفاي ابو الحسین عبیداهللا بن احمد بن یعقوب م .

وي از تالمیذ باغَندي و ابوالقاسم بغَوي است و عبیداهللا بن احمد اَزهري او را توثیق نموده است. ( [ توثیقات]: 

). 16/369، سیراَعالم النُّبالء ج 10/362تاریخ بغدادي  ج 

ن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص تاریخ اب[ مصدر حدیث کساء به نقل از عبیداهللا بن احمد مقريء]:

61.

. هجري378ابوبکر محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن یعقوب جرجرائی مفید متوفاي - 204

ستوده و مالینی او را فردي صالح معرفی نموده است. ( تاریخ » شیخ و امام«ذهبی وي را با عنوان [ توثیقات]:

). 3/92، شَذَرات الذّهب ج 3/979، تذکرة الحفاظ ج 16/269، سیراَعالم النُّبالء ج 1/346بغداد ج 

.348/ ح 304: مناقب ابن مغازلی ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن احمد جرجرائی]



هجري. 381حافظ ابوبکر محمد بن ابراهیم بن علی بن عاصم بن زاذان اصبهانی ابن مقريء متوفاي -205

وي از حفاظ بسیار معروفی است که ابن مردویه و ابو نُعیم او را توثیق نموده اند. ( سیراَعالم [ توثیقات]:

). 3/1063، تذکرة الحفاظ ج 16/398النُّبالء ج

تاریخ ابن عساکر (ترجمۀ الحسن علیه السالم) ر حدیث کساء به نقل از محمد بن ابراهیم اصبهانی]:[ مصاد

.78، 77، 69، 68، تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 69، 67- 65ص 

هجري. 384ابو عبیداهللا محمد بن عمران بن موسی بن عبید مرزبانی بغدادي کاتب متوفاي -206

، الوافی 16/447، سیراَعالم النُّبالء ج 3/135عتیقی او را توثیق نموده است. ( تاریخ بغداد ج قات]:[ توثی

). 4/239بالوفیات ج 

.736، 731/ح 70، 69، 2/67شواهد التنزیل ج[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوعبیداهللا مرزبانی]:

هجري. 387محمد بن احمد بن اسماعیل بن سمعون ابوالحسین واعظ متوفاي -207

، 4/362کمال ابن ماکوال ج ». ( وي یگانه ي روزگار خویش بود« خطیب بغدادي می گوید: [ توثیقات]:

). 2/52، الوافی بالوفیات ج 16/505سیراَعالم النُّبالء ج 

تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه بن اسماعیل واعظ]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن احمد 

. 67، 66السالم) ص 

هجري. 388حافظ ابوبکر محمد بن عبداهللا بن محمد بن زکریاء شَیبانی خراسانی جوزقی متوفاي -208



وي شیخ نیشابور بوده و ذهبی مدح او را در کتب خویش آورده است. ( تذکرة الحفاظ ج [ توثیقات]:

). 3/316، الوافی بالوفیات ج 16/493، سیراَعالم النُّبالء ج 3/1013

.60تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوبکر جوزقی]:

ابو احمد حسن بن احمد بن محمد بن حسن بن علی بن مخلَد بن شیبان مخلَدي نیسابوري عدل متوفاي -209

هجري.389

وي از ائمه ي حدیث است و ذهبی او را فردي صدوق معرفی نموده است. ( سیراَعالم النُّبالء ج [توثیقات]:

). 3/131، شَذَرات الذّهب ج  3/1021، تذکرة الحفاظ ج 16/539

.63تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو احمد مخلَدي]:

بو محمد عبدالرحمن بن احمد بن محمد بن احمد بن یحیی بن مخلَد انصاري هرَوي معروف به ابن ابی ا-210

هجري.392شُرَیح متوفاي 

وي از مشایخ هرات بوده و ذهبی از وي تمجیدهاي فراوانی می نماید. ( سیراَعالم النُّبالء ج [ توثیقات]:

). 3/140، شَذَرات الذّهب ج 2/183، العبر ج 16/526

.63تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن ابی شُرَیح]:

هجري. 394ابراهیم ابن احمد بن محمد بن رجاء نیسابوري وراق اَبزاري ابو اسحاق متوفاي -211



وي از ائمه ي حدیث است و ذهبی به صداقت وي اذعان نموده است. (سیراَعالم النُّّبالء ج [ توثیقات]:

). 3/48، شَذَرات الذّهب ج 16/152

.690/ح 44، 2/43شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو اسحاق اَبزاري]: 

هجري. 396ابو الحسین عبدالوهاب بن حسن بن ولید کالبی دمشقی متوفاي -212

عبدالعزیز کَتّانی وي را توثیق نموده و این تعدیل را ذهبی در اَعالم النُّبالء نقل نموده است. ( [توثیقات]:

). 4/214، النجوم الزاهره ج 3/147، شَذَرات الذّهب ج 16/557سیراَعالم النُّبالء ج 

.774/ح 2/92ج شواهد التنزیل[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوالحسین کالبی]: 

( روات قرن پنجم)

ابو الحسین محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن عبدالرحمن بن یحیی بن جمیع غَسانی صیداوي -213

هجري. 403متوفاي 

وي از محدثینی است که براي استماع حدیث مسافرتهاي بسیاري کرده و خطیب بغدادي و دیگران [توثیقات]:

). 2/60، الوافی بالوفیات ج 17/152او را توثیق نموده اند. ( سیراَعالم النُّبالء ج  

م) ص تاریخ ابن عساکر (ترجمۀ الحسین علیه السال[ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن احمد صیداوي]:

67 ،68.



حافظ ابو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن محمد بن حمدویه بن نَعیم بن حکَم ضَبی حاکم نیسابوري ابن بیِِّع -214

هجري. 405طَهمانی شافعی متوفاي 

سخن گفتیم. 128قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [توثیقات]: 

، 132، 3/108، ج 2/416المستدرك علی الصحیحین ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از حاکم نیسابوري]:

.5/589، اُسد الغابه ج 7/204، شرح السنّه ج 147، 146

هجري. 409احمد بن محمد بن احمد بن حماد واعظ ابوالحسین بن متَیم متوفاي -215

، 4/370غداد ج وي از محدثین معروفی است که ذهبی به صداقت او اذعان می نماید. ( تاریخ ب[توثیقات]: 

، 17/288، سیراَعالم النُّبالء ج 183ص - هجري420هجري الی 401حوادث و وفیات - تاریخ االسالم

). 8/156الوافی بالوفیات ج 

تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه [ مصدر حدیث کساء به نقل از احمد بن محمد بن احمد واعظ]: 

.75، 74السالم) ص 

هجري. 412ن به عمر بن برهان غزّال بغدادي بزّاز متوفاي ابو عبداهللا حسی-216

وي از شیوخ ابوبکر بیهقی و خطیب بغدادي است و توسط خطیب توثیق شده است. ( تاریخ بغداد [توثیقات]:

). 17/265، سیراَعالم النُّبالء ج 8/82ج 

.7/63السنن الکبري ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از حسین بن عمر عزّال]:

هجري. 415ق متوفاي زرابو الحسین محمد بن حسین بن محمد بن فضل بغدادي قطّان اَ-217



).3/203، شَذَرات الذّهب ج 17/331براساس گفته ي ذهبی در اَعالم النُّبالء ج [ توثیقات]:

.2/149السنن الکبري ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن حسین اَزرق]: 

هجري. 415ابو صادق محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن شاذان نیسابوري صیدالنی متوفاي -218

ذهبی از او با عناوینی چون فقیه و امام و ادیب یاد می نماید. وي از شیوخ حافظ ابوبکر بیهقی [ توثیقات]:

). 17/401است. (سیراَعالم النُّبالء ج 

.718/ح 61، 2/60شواهد التنزیل جصادق  صیدالنی]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو 

415ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان بن فَرَج بن سعید بن عبدان شیرازي اهوازي جار متوفاي -219

هجري. 

وي از شیوخ ابوالقاسم قُشیري و ابوبکر ». ثقۀٌ مشهور عالی اإلسناد« ذهبی درباره ي او می گوید:[ توثیقات]:

). 17/397( سیر اَعالم النُّبالء ج بیهقی است.

/ ح 75، 74، 58، 45، 44، 32، 2/17[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوالحسن اهوازي]: شواهد التنزیل ج 

649 ،673 ،691 ،692 ،713 ،743.

417ابو محمد عبداهللا بن یحیی بن عبد الجبار سکَّري بغدادي ( معروف به ابن وجه العجوز) متوفاي -220

هجري. 

خطیب بغدادي به صداقت وي اذعان دارد و ذهبی او را توثیق نموده است. ( تاریخ بغداد ج [ توثیقات]:

). 1/317، طبقات ابن قاضی شُهبه ج 3/1037، تذکرة الحفاظ ج 17/386، سیراَعالم النُّبالء ج 10/199



.655/ ح 21، 2/20ج شواهد التنزیل[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو محمد سکَّري]:

هجري. 421ابو سعید محمد بن موسی بن فَضل بن شاذان صیرَفی ابن ابی عمرو نیسابوري متوفاي -221

، شَذَرات الذّهب ج 17/350ذهبی در اَعالم النُّبالء وي را توثیق نموده است. (سیراَعالم النُّبالء ج [ توثیقات]: 

3/220 .(

.741، 707/ح 74، 73، 2/56شواهد التنزیل جبوسعید صیرَفی]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از ا

هجري. 421ابوبکر احمد بن حسن بن حافظ ابی عمرو احمد بن محمد حرَشی حیري متوفاي -222

وي قاضی القضات خراسان بوده و ابوبکر محمد بن منصور سمعانی او را توثیق نموده است. [توثیقات]:

وي در میان معاصرین خود صحیح ترین سماع را داشته و از دیگران دقیق تر و « عبدالغافر فارسی می گوید:

سیراَعالم النُّبالء ج د. ( حاکم نیز از او بسیار تمجید می نمای». استدیانت و اعتقادش از سایرین کاملتر بوده 

). 4/6، طبقات الشّافعیه ج 6/306، الوافی بالوفیات ج 17/356

.718/ ح 61، 2/60شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از احمد بن حسن حرَشی]:

هجري. 427حافظ ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم نیسابوري ثَعلبی متوفاي -223

سخن گفتیم. 97الً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي قب[ توثیقات]:

، 689/ ح 87، 86، 46، 45، 42، 2/41شواهد التنزیل ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابو اسحاق ثَعلبی]:

.362/ ح 19، 2/18، فرائد السمطین ج 762، 693



428رشی سهمی متوفاي حافظ ابوالقاسم حمزة بن یوسف بن ابراهیم بن موسی بن ابراهیم بن محمد قُ-224

هجري. 

ذهبی وي را از حفاظ و ائمه ي اهل حدیث بر می شمارد و ابن العماد حنبلی او را توثیق می کند. [ توثیقات]:

، شَذَرات الذّهب ج 3/1089، تذکرة الحفاظ ج 17/469، سیراَعالم النُّبالء ج 4/456( تهذیب تاریخ دمشق ج 

3/231 .(

.68تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص نقل از ابوالقاسم سهمی]:[ مصدر حدیث کساء به

حافظ ابوبکر احمد بن علی بن محمد بن ابراهیم بن منجویه یزدي اصبهانی ساکن نیسابور متوفاي -225

هجري. 428

، تذکرة 17/438بالء ج علماي عامه وي را در نقل حدیث امام و موثق می دانند. ( سیراَعالم النّ[توثیقات]:

). 3/323، شَذرات الذّهب ج 3/1085الحفاظ ج 

.722/ ح 64، 2/63شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوبکر احمد بن علی اصبهانی]:

430حافظ ابو نُعیم احمد بن عبداهللا بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران اصبهانی مهرانی متوفاي -226

هجري. 

سخن گفتیم. 97قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]: 

، ( ط لیدن: ج 2/223، ج 1/143ذکر اخبار اصبهان ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو نُعیم اصبهانی]:

). 2/253، ج 1/108



هجري. 430ابوبکر احمد بن محمد بن احمد بن عبداهللا بن حارث تَمیمی حارثی متوفاي -227

از تالمیذ ابوالشیخ و دار قُطنی می باشد و خود استاد و شیخ روایتی بسیاري از افراد از جمله ابوبکر بیهقی وي 

421حوادث و وفیات –تاریخ االسالم ». ( کان اماماً فی العربیۀ«درباره ي او می گوید: بوده است. ذهبی 

). 3/245، شَذَرات الذّهب ج 3/1097، تذکرة الحفاظ ج281ص –هجري 440هجري الی 

، 656/ح 71، 31، 30، 22، 2/21شواهد التنزیل ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوبکر تمیمی حارثی]:

670 ،738.

ابوطالب محمد بن محمد بن ابراهیم بن غَیالن بن عبداهللا بن غَیالن بن حکیم همدانی بغدادي بزّاز - 228

. هجري440متوفاي 

« خطیب بغدادي از وي استماع حدیث نموده و او را توثیق کرده است. ذهبی نیز از وي با عنوان [توثیقات]:

، سیر 12/74، البدایۀ و النّهایۀ ج 15/317، المنتظم ج 3/234یاد می نماید. ( تاریخ بغداد ج » الشیخ األمین

). 1/119/الوافی بالوفیات ج 17اَعالم النُّبالء ج 

. 70تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن غَیالن]: 

ابو علی حسن بن علی بن محمد بن علی بن احمد بن وهب تمیمی بغدادي واعظ معروف به ابن مذهب -229

هجري. 444متوفاي 



یاد می نماید، و ابن کثیر نیز در کتاب خود به »مسند عراق« و »امام عالم« ذهبی از وي با عنوان [ توثیقات]:

، سیراَعالم 7/390تدین او اشاره دارد. وي راوي تمامی مسند احمد بن حنبل از قطیعی است. ( تاریخ بغداد ج 

). 12/80، البدایۀ و النهایه ج 17/640النُّبالء ج 

که ذیل نام احمد بن محمد بن - »احمدمسند « عالوه بر مصادر [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابن مذهب]:

، تاریخ 67، 66، 64مراجعه بفرمایید به: تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص - حنبل آوردیم

. 364/ح 23، 2/22، فرائد السّمطین ج 69، 63ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 

ی نصر عثمان بن قاسم بن معروف تمیمی دمشقی ابو الحسین محمد بن ابی محمد عبدالرحمن بن اب-230

هجري. 446متوفاي 

العدل الکبیر، المأمون « ذهبی آنگاه که از او سخن می گوید با این عنوان از او یاد می نماید:[ توثیقات]:

بالء ج سیراَعالم النُّ». ( آنگاه که وي از دنیا رفت تمام شهر ( دمشق) تعطیل شد« ذهبی می گوید: ». المحدث

). 3/274، شَذَرات الذّهب ج 17/648

[ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن ابی محمد تمیمی]: تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) 

. 63، 62ص 

هجري. 451ابوطالب محمد بن علی بن فتح حربی عشاري متوفاي -231

ي را فردي فقیه و عالم و زاهد معرفی می نماید. ( خطیب بغدادي او را توثیق نموده و ذهبی و[ توثیقات]: 

). 4/130، الوافی بالوفیات ج 18/48، سیراَعالم النُّبالء ج 3/107تاریخ بغداد  ج 



ابو سعد محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن محمد بن جعفر نیسابوري جنزَروذي ( یا -232

هجري. 453کَنجروذي) متوفاي 

با الفاظی چون شیخ فقیه و مسند خراسان از وي یاد می کند و اقوال عبدالغافر بن اسماعیل ذهبی [ توثیقات]:

). 3/231، الوافی بالوفیات ج 18/101را در مدح وي نقل می نماید. ( سیراَعالم النُّبالء ج 

تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن عبدالرحمن جنزَرودي]:

.65السالم) ص 

هجري. 454ابو محمد حسن بن علی بن محمد بن حسن شیرازي بغدادي جوهري مقَنَّعی متوفاي -233

خطیب بغدادي وي را توثیق و امین معرفی نموده و ذهبی پس از اذعان نمودن به صداقت وي می [ توثیقات]: 

). 18/68، سیراَعالم النُّبالء ج 7/393تاریخ بغداد ج ». ( کان من بحور الروایۀ« گوید: 

، تاریخ 736، 731/ح 70، 2/67: شواهد التنزیل ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از حسن بن علی جوهري]

. 65، 61ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 

و » سبط بحرویه« ابو القاسم ابراهیم بن منصور بن ابراهیم بن محمد سلَمی کَرّانی اصبهانی معروف به -234

هجري. 455متوفاي » کَرّان« 

ذهبی او را توثیق کرده و یحیی بن منذه وي را فردي صالح معرفی نموده است. ( سیراَعالم النُّبالء [ توثیقات]:

). 3/296، شَذرات الذّهب ج 18/73ج 



، 65تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابوالقاسم کَرّانی]:

.78، 77، و ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 69

ابو عثمان سعید بن ابی سعید احمد بن محمد بن نُعیم بن اشکاب نیسابوري معروف به عیار متوفاي - 235

. هجري457

اکمال ابن ». ( او شیخی از شیوخ خراسان بود و به نقل  حدیث اشتهار داشت« فر درباره ي وي می گوید:عبدالغا

). 18/86، سیراَعالم النُّبالء ج 6/118، تهذیب تاریخ ابن عساکر ج 6/287ماکوال ج 

علیه السالم) ص تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین [ مصدر حدیث کساء به نقل از سعید بن ابی سعید عیار]: 

72.

هجري. 458حافظ ابوبکر احمد بن حسین بن علی بیهقی متوفاي -236

سخن گفتیم. 210قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]:

، 22، مناقب الخوارزمی ص 7/63، ج 2/149: السنن الکبري ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابوبکر بیهقی]

23.

هجري. 459حمد بن حسین ( یا حسن) بن یزداد واسطی متوفاي ابو تمام علی بن م-237



وي در واسط به نقل حدیث و قضاوت اشتغال داشته و خطیب بغدادي صداقت او را مورد تأیید قرار [توثیقات]:

440حوادث و وفیات -، تاریخ االسالم18/212، سیراَعالم النُّبالء ج 12/103داده است. ( تاریخ بغداد ج 

). 473ص –هجري 460الی هجري 

.350، 349/ح 305، 304مناقب ابن مغازلی ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو تمام واسطی]:

463حافظ ابو عمر یوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبرّ نَمري قُرطُبی اندلسی مالکی متوفاي -238

هجري. 

کان « عاب می باشد. ذهبی درباره ي او می گوید: وي از بزرگان عامه است و صاحب کتاب االستی[ توثیقات]:

، سیراَعالم النُّبالء ج 3/28، تذکرة الحفاظ ج 7/66وفیات االعیان ج ». ( إماماً دیِّناً، ثقۀ ً، متقناً، عالمۀً، متبحراً

18/153 .(

ج - ابی طالب عذیل ترجمه ي علی بن-االستیعاب[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن عبدالبرّ قُرطُبی]:

3/204.

هجري. 463ابو حامد احمد بن حسن بن محمد بن حسن بن اَزهر اَزهري نیسابوري شُرُوطی متوفاي -239

ذهبی در سیر اَعالم النُّبالء به عدالت و صداقت وي تصریح می نماید و ابن العماد حنبلی او را [توثیقات]:

). 3/311، شَذَرات الذّهب ج 18/254توثیق می کند. ( سیر اَعالم النُّبالء ج 

تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو حامد اَزهري شُرُوطی]:

.63ص 



هجري.463حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادي متوفاي -240

سخن گفتیم. 154قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [توثیقات]:

. 10/278، 9/126تاریخ بغداد ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از خطیب بغدادي]:

هجري. 463اُم الکرام کریمۀ بنت احمد بن محمد بن حاتم مروزیه متوفاي -241

هنگامی که روایتی را نقل می « ابن اَهدل وي را از جمله ي حفاظ شمرده است. ذهبی می گوید: [ توثیقات]:

، 18/233سیراَعالم النُّبالء ج ». ( له می کرد و داراي فهم و معرفتی توأم با خیر و تعبد بودکرد با اصل مقاب

). 3/314شَذَرات الذّهب ج 

.75-1/71مقتل الحسین خورازمی ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از کریمه بنت احمد مروزیه]:

هجري. 468علی بن احمد بن محمد بن علی بن متُّویه ابوالحسن واحدي نیسابوري متوفاي -242

سخن گفتیم. 96قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [توثیقات]:

.203اَسباب النُّزول واحدي ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوالحسن واحدي]:

مد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسکان حاکم نیسابوري حافظ ابو القاسم عبیداهللا بن عبداهللا بن اح-243

هجري. 470حنفی معروف به ابن حذّاء حسکانی متوفاي بعد از 

سخن گفتیم. 108قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [توثیقات]:

.92-16شواهد التنزیل ص [ مصدر حدیث کساء به نقل ابو القاسم حسکانی ]:



د بن عبد الملک بن علی بن احمد بن عبد الصمد بن بکر نیسابوري مؤذّن متوفاي حافظ ابو صالح احم-244

هجري. 470

، سیراَعالم النُّبالء ج 4/267خطیب بغدادي و دیگران وي را توثیق نموده اند. ( تاریخ بغداد ج [ توثیقات]:

). 3/335، شَذَرات الذّهب ج 3/1162، تذکرة الحفاظ ج 18/419

.5/521اُسد الغابه ج ساء به نقل از ابو صالح نیسابوري مؤذّن]:[ مصدر حدیث ک

هجري. 476ابو الفرج محمد بن احمد بن عالّن کرجی کوفی متوفاي -245

). 18/451ابو الغنائم نرسی و ذهبی وي را توثیق نموده اند. ( سیراَعالم النُّبالء ج [توثیقات]:

.69، 68تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم)ص جی]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو الفرج کَرَ

. هجري477ابو القاسم اسماعیل بن مسعدة بن اسماعیل بن ابی بکر جرجانی نافله اسماعیلی متوفاي - 246

یاد می کند و سعه ي اطالعات علمی او را می ستاید. ( سیر » امام مفتی«ذهبی از وي با عنوان [ توثیقات]:

.3/354، شذرات الذّهب ج 18/564اَعالم النُّبالء ج 

، تاریخ ابن عساکر ( 9/223الوافی بالوفیات ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از اسماعیل به مسعده جرجانی]:

.68م) ص ترجمۀ الحسین علیه السال

هجري. 477قاضی ابو سعید محمد بن سعید بن محمد فرّخزادي نَوقانی طوسی متوفاي -247



فرخزادي ». او فردي فاضل و عالم و نیکو سیرت و ناقل روایات بسیار بود« سمعانی درباره ي وي می گوید: 

است. ( تاریخ االسالم از شاگردان ثعلبی مفسر است و قسمت اعظم تفسیر ثعلبی را نزد ثعلبی استماع نموده

). 206ص -هجري480الی 471حوادث و وفیات -ذهبی

، 2/18، ج 296/ح 368، 1/367فرائد السمطین ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو سعید فرّخزادي]:

.362/ح 19

» یابن جالّب« ابو الحسن علی بن محمد بن محمد بن طیب واسطی جالّبی  مغازلی شافعی معروف به -248

هجري. 483متوفاي » ابن مغازلی« و 

سخن گفتیم. 81قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]:

- 13/644، کنز العمال ج 306- 302مناقب ابن مغازلی ص [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابن مغازلی]: 

.5/96، منتخب کنز العمال ج 646

علی بن عاصم بن مهران عاصمی بغدادي کرخی متوفاي ابو الحسین عاصم بن حسن بن محمد بن - 249

. هجري483

ابو علی بن سکَّره او را توثیق کرده و ذهبی و ابن العماد حنبلی به درجات علمی وي و همچنین [ توثیقات]: 

، النجوم الزاهره ج 3/368، شَذَرات الذّهب ج 18/598صداقت او اشاره نموده اند. ( سیراَعالم النُّبالء ج 

5/128 .(



عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص تاریخ ابن[ مصادر حدیث کساء به نقل از عاصم بن حسن کَرَخی]:

. 67، تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 69

492ابو الحسن علی بن حسن بن حسین بن محمد موصلی االَصل مصري خلَعی شافعی متوفاي -250

هجري. 

علو اسناد در مصر به او « د: ابن العماد می گوی». له علُو فی الروایۀ« ابوبکر بن عربی می گوید: [ توثیقات]:

خلَعی به سمت قضاوت منصوب « ابن سکّره نیز وي را صاحب تصانیف شمرده و می گوید: ». منتهی می شود

، طبقات 3/317وفیات االعیان ج ». ( گردید ولی پس از یک روز استعفا کرد و در قرافه به انزوا پناه برد

). 19/74، سیر اَعالم النُّبالء ج 3/398لذّهب ج ، شَذَرات ا5/253الشافعیه ( سبکی ) ج 

.69، 64تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [مصادر حدیث کساء به نقل از ابوالحسن خلَعی]:

( روات قرن ششم)

هجري. 500ابو الفتح احمد بن محمد بن احمد بن سعید حداد متوفاي -251

ابن العماد ورع و تدین وي را ستوده و فقه و فصاحت او را مورد تمجید قرار می دهد. ( سیراَعالم [ توثیقات]:

). 5/195، النجوم الزاهره ج 3/410، شَذَرات الذّهب ج 19/216النُّبالء ج 

.73تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوالفتح حداد]:

هجري. 512ابو طالب حسین بن محمد بن علی زینبی هاشمی عباسی متوفاي -252



وي از اکابر فقهاي حنفی مذهب است و علماي عامه فقه و علم و ورع وي را مورد ستایش قرار [ توثیقات]:

، تذکرة الحفاظ ج 322ص -هجري520الی 501حوادث و وفیات - داده اند. ( تاریخ االسالم ذهبی

). 4/34ذرات الذّهب ج ، ش4/1249َ

.75-1/71: مقتل الحسین خوارزمی ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو طالب زینبی]

هجري. 516و یا 510حافظ ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد بن فرّا بغَوي شافعی متوفاي -253

سخن گفتیم. 180قبالً در باره ي وي در پاورقی صفحه ي 

. 7/204، شرح السنّه ج 4/528تفسیر بغَوي ج نقل از ابو محمد بغَوي]:[ مصادر حدیث کساء به 

هجري. 523ابو الحسن عبیداهللا بن محمد بن احمد بن حسین بن علی بیهقی خُسرو جِردي متوفاي - 254

،19/503وي از نوادگان حافظ ابوبکر بیهقی است و از مشایخ ابن عساکر می باشد. ( سیر اَعالم النُّبالء ج 

). 4/67شَذَرات الذّهب ج 

تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوالحسن خُسرُوجِردي]:

63.

524ابو نصر احمد بن عبداهللا بن احمد بن رضوان بن محمد بن رضوان بغدادي مراتبی متوفاي -255

هجري. 



کثیرالصالة و کثیر الصدقه معرفی نموده است. ابن رضوان از ابن نجار وي را صالح و صدوق و [ توثیقات]:

). 89ص - هجري530وفیات - ، تاریخ االسالم19/530مشایخ ابن عساکر می باشد. ( سیراَعالم النُّبالء ج 

، 67، 65: تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو نصر مراتبی]

68.

ابو القاسم هبۀ اهللا بن محمد بن عبدالواحد بن احمد بن عباس بن حصین شَیبانی همذانی االصل بغدادي -256

هجري. 525متوفاي 

ذهبی به صداقت وي اذعان کرده و سمعانی و ابن جوزي او را توثیق نموده اند. وي از محدثین بر [ توثیقات]:

را از این مذهب نقل نموده است. ( سیر » سند احمد بن حنبلم« جسته ي عامه می باشد و تنها کسی است که 

). 4/77، شَذَرات الذّهب ج 5/247، النجوم الزاهره ج 19/536اَعالم النُّبالء ج 

تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصادر حدیث کساء به نقل از هبۀ اهللا بن محمد شَیبانی ]:

. 364/ح 23، 2/22، فرائد السمطین ج 64

. هجري527ابو غالب احمد بن ابی علی حسن بن احمد بن عبداهللا بن بنّاء بغدادي حنبلی متوفاي - 257

وي از مشایخ سلَفی و ابن عساکر و ابو موسی مدینی و بسیاري از دیگر بزرگان عامه می باشد. [ توثیقات]:

ر اَعالم النُّبالء ج ذهبی او را در اَعالم النُّبالء توثیق نموده است. (س4/79، شَذَرات الذّهب ج 19/603ی .(

. 65تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [مصدر حدیث کساء به نقل از ابو غالب بغدادي]:



ابو عبداهللا محمد بن فضل بن احمد بن محمد بن ابی العباس صاعدي فُراوي نیسابوري شافعی متوفاي -258

هجري. 530

فقها و محدثین خراسان فقیه و محدث بوده و از اکابر و ائمه روایی عامه می باشد. (وفیات االعیان ج وي از

، 6/166، طبقات الشافعیه (سبکی) ج 4/423، الوافی بالوفیات ج 19/615، سیراَعالم النُّبالء ج 4/290

). 4/96شَذَرات الذّهب ج 

، 66تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص فُراوي]:[ مصادر حدیث کساء به نقل از ابو عبداهللا

.78، 77، 67، 66، تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 69، 67

ابو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن یوسف نیسابوري شحامی مستَملی -259

هجري. 533شُرُوطی متوفاي 

ین خراسان است که براي استماع حدیث سفرهاي بسیاري نموده و ذهبی و ابن العماد در کتب وي از محدث

). 4/102، شَذَرات الذّهب ج 20/9خویش از او تمجید نموده اند. ( سیراَعالم النُّبالء ج 

الم) ص تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السستملی]:[ مصادر حدیث کساء به نقل از زاهر بن طاهر م

.63، تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 65-67

هجري. 533ابو سعید [یا ابو سعد] ناصر بن سهل بن احمد بغدادي نوقانی متوفاي -260



وفیات –تاریخ االسالم ذهبی ». ( او عالم فقیه و موثّق می باشد« ذهبی درباره ي وي می گوید:[ توثیقات]:

).339ص -هجري533

، 2/18، ج 296/ح 368، 1/367فرائد السمطین ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ناصر بن سهل نوقانی]:

.362/ح 19

هجري. 533ام المجتبی فاطمه بنت ناصر علویه متوفاي -261

وي اهل اصفهان، و علویه ي معمره اي بوده است که استماع حدیث نموده و آنها را نقل کرده است. ( سیراَعالم 

). 13/پانویس صفحه ي 20النّبالء ج 

تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص [ مصادر حدیث کساء به نقل از ام المجتبی فاطمه علویه]:

.78، 77اکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص ، تاریخ ابن عس65-67

ابوبکر محمد بن عبد الباقی بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن عبدالرحمن فَرَضی خَزرجی سلَمی -262

هجري. 535انصاري بغدادي نَصري حنبلی بزّاز معروف به قاضی مرَستان متوفاي 

اه و با اطالع بوده است. مؤلفین عامه  هنگامی که وي از ائمه ي حدیث بوده و در علوم مختلف آگ[ توثیقات]:

، 4/108، شَذَرات الذّهب ج 20/23از او سخن می گویند به تجلیل از وي  می پردازند. ( سیراَعالم النُّبالء ج 

). 5/267النجوم الزاهره ج 

جري.  ه535ابو محمد محمد بن منتَصر  [بن حفص] بن احمد بن حفص متولّی نوقانی متوفاي -263



وي از مشایخ ابن سمعانی است. ابن سمعانی درباره ي او می گوید: وي امام و فاضل و فردي عفیف و نیک 

سیرت بود؛ او زاهدي بود که مذهب را حفظ می نمود و فردي بود صاحب فتوا. ( طبقات الشافعیۀ الکبري ج 

6/402 .(

، 2/18، ج 296/ح368، 1/367فرائد السمطین ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن منتَصر نَوقانی]: 

.362/ح 19

ابو القاسم اسماعیل بن احمد بن عمر بن ابی اَشعث سمرقَندي دمشقی المولد، بغدادي الوطن متوفاي -264

هجري. 536

ابو « سمعانی است. عمر بِسطامی درباره ي او می گوید: وي از مشایخ سلَفی و ابن عساکر و [ توثیقات]: 

، همچنین ابن عساکر نیز وي را توثیق نموده است. ( بغیۀ الطَلَب ج »القاسم اسناد خراسان و عراق است

). 5/269، النجوم الزاهره ج 4/112، شَذَرات الذّهب ج 20/28، سیراَعالم النُّبالء ج 4/1617

تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ه نقل از اسماعیل بن احمد سمرقندي]:[ مصادر حدیث کساء ب

.71، 68، 67، تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص 69ص 

ابو طالب علی بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداهللا بن علی بن عیاض بن ابی عقیل صوري دمشقی -265

هجري. 537متوفاي 

، 20/108خ ابن عساکر است و ذهبی او را به تدین متّصف نموده است. ( سیر اَعالم النُّبالء ج وي از مشای

). 5/273النجوم الزاهره ج 



تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) وري]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از علی بن عبدالرحمن ص

.69ص 

متوفاي » الکَشّاف« د زمخشَري خوارزمی صاحب کتاب جاراهللا ابو القاسم محمود بن عمر بن محم-266

هجري. 538

سخن گفتیم. 99قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [ توثیقات]:

.1/369شّاف ج الکَ[ مصدر حدیث کساء به نقل از محمود بن عمر زمخشَري]:

539اُم البهاء فاطمه بنت محمد بن ابی سعد احمد بن حسن بن علی بن بغدادي اصبهانی متوفاي -267

هجري. 

». الشیخۀ العالمۀ الواعظۀ الصالحۀ المعمرة« ذهبی آنگاه که از وي سخن می گوید او را چنین معرفی می نماید: 

از دیگر محدثین است. (سیر اَعالم النُّبالء ج وي از مشایخ ابن عساکر و سمعانی و ابو موسی مدینی و بعضی 

20/148 .(

.72تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ام البهاء اصبهانی]:

268-ري اندلسی حافظ ابوبکر محمد بن عبداهللا بن محمد بن عبداهللا بن احمد بن محمد بن عبداهللا معاف

هجري. 543ف به ابن عربی مالکی متوفاي اشبیلی معرو



وي از مشاهیر فقهاء و محدثین است و در اکثر کتب رجالی که پس از او تدوین شده است، شرح حال و 

، شَذَرات الذّهب ج 4/1293، تذکرة الحفاظ ج 20/197تجلیل از وي را می توان یافت. ( سیراَعالم النّبالء ج 

). 3/456، معجم المؤلفین ج 3/330، الوافی بالوفیات ج 4/141

). 13/200صحیح ترمذي بشرح ابن عربی مالکی ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن عربی مالکی]:

269-هجري. 548نجی شافعی متوفاي حافظ ابو طاهر محمد بن ابی بکر محمد بن عبداهللا بن ابی سهل س

را در کتابهاي ذهبی سبکی می توان یافت. ( وي از حفاظ و خطباء و محدثین مرو است و تجلیل از وي 

). 6/187، طبقات الشافعیه (سبکی) ج 4/1312، تذکرة الحفاظ ج 20/284سیراَعالم النُّبالء ج 

.73تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسین علیه السالم) ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو طاهر سنجی]:

. هجري550محمد بن علی بن عمر سالمی بغدادي متوفاي حافظ ابو الفضل محمد بن ناصر بن- 270

، تذکرة الحفاظ ج 20/265وي از حافظان حدیث و ادباي عصر خویش بوده است. (سیراَعالم النُّبالء ج 

). 5/104، الوافی بالوفیات ج 4/155، شَذَرات الذَّهب ج 5/320، النجوم الزاهره ج 4/1289

.5/521اُسد الغابه ج ابو الفضل سالمی]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از 

هجري. 567موفق بن احمد بن محمد بکري خطیب خوارزمی متوفاي -271



سخن گفتیم. 128قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي [توثیقات]: 

، مقتل الحسین خورازمی ج 23-22مناقب خورازمی ص [ مصادر حدیث کساء به نقل از خطیب خوارزمی]:

1/71-75.

هجري. 571ابو القاسم علی بن حسن بن هبۀ اهللا دمشقی شافعی مشهور به ابن عساکر متوفاي -272

سخن گفتیم. 107قبالَ درباره ي وي در پاورقی ص[ توثیقات]:

، 70- 63تاریخ ابن عساکر ( ترجمۀ الحسن علیه السالم) ص [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابن عساکر]:

.78- 60مل الحسین علیه السالم) ص تاریخ ابن عساکر ( ترج

هجري. 590رضی الدین ابو الخیر احمد بن اسماعیل بن یوسف طالقانی قزوینی شافعی متوفاي -273

وي در اطالع از « ذهبی از وي با عنوان امام و عالمه یاد می نماید و ابن دبیثی درباره ي طالقانی می گوید: 

ابو الخیر طالقانی رئیس اصحاب شافعی « نجار نیز می گوید:ابن». علوم و شناخت حدیث ید طوالیی داشت

، سیر اَعالم النُّبالء 1/200التّکملۀ لوفیات النقله ج ». ( بود و در مذهب و اصول و تفسیر و وعظ و زهد امام بود

). 6/7، طبقات الشافعیۀ الکبري ج 21/190ج 

/ح 19، 2/18، ج 296/ح 368، 1/367ئد السّمطین جفرا[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو الخیر طالقانی]:

،. ابو الخیر طالقانی بقدري با اهل بیت عناد داشت که در طول زندگانی خود حتی یکبار حاضر به لعن یزید 362

بن معاویه نگردید؛ با این حال او نیز یکی از روات حدیث کساء می باشد. 



597ي بغدادي حنفی معروف به ابن جوزي متوفاي حافظ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بکر-274

هجري. 

سخن گفتیم. 292قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

.364/ ح 23، 2/22فرائد السّمطین ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن جوزي]

( روات قرن هفتم)

هجري. 606ن رازي متوفاي ابو عبداهللا محمد بن عمر بن حسین قرُشی تیمی ابو عبداهللا فخرالدی-275

سخن گفتیم. 101قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

. فخر رازي پس از نقل روایت شأن نزول 8/85التفسیر الکبیر ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از فخر رازي]:

هل التفسیر و و اعلم أن هذه الروایۀ کالمتفق علی صحته بین أ« آیه ي تطهیر در خصوص اهل بیت ع می گوید: 

یعنی : بدانید که این روایت مانند احادیثی که مفسرین و محدثین بر صحت آن اتفاق نظر دارند. » . الحدیث

ابو الحسن علی بن محمد بن محمد بن عبدالکریم جزَري شَیبانی عزّ الدین ابن اثیر جزَري صاحب -276

هجري. 630متوفاي » الکامل فی التاریخ« کتاب 



سخن گفتیم. 181ره ي وي در پاورقی صفحه ي قبالَ دربا

.589، 5/521، ج 4/29، ج 3/413، ج 2/12اُسد الغابه ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن اَثیر شیبانی]:

ابو المظفّر شمس الدین یوسف بن قزاُوغلی بن عبداهللا ترکی عونی هبیري بغدادي حنفی معروف به -277

هجري. 654سبط بن جوزي متوفاي 

سخن گفتیم. 219قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

.233تذکرة الخواص ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو المظفر سبط بن جوزي]:

هجري. 671حافظ ابو عبداهللا محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح اندلسی قُرطُبی متوفاي -278

وي از بزرگان مفسرین است و کتاب تفسیر او معروف است. تلمسانی در نفح الطیب و شمس الدین داودي در 

ز اشاره  کرده طبقات مفسرین از وي بسیار تجلیل نموده و ضمن ذکر مقامات علمی وي به زهد و ورع او نی

). 5/322، االَعالم ج 2/69، طبقات المفسرین ج 2/210اند. ( نفخ الطیب ج 

.14/183الجامع ال حکام القرآن قرطبی ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو عبداهللا قُرطُبی]:

هجري. 694ابو العباس احمد بن عبداهللا بن محمد طَبري محب الدین متوفاي -279

سخن گفتیم. 99وي در پاورقی صفحه ي قبالَ درباره ي 

، الرّیاض النّضرة ج 88-86، 24-21ذخائر العقبی ص [ مصادر حدیث کساء به نقل از محب الدین طبري]:

3/152 ،153.



( روات قرن هشتم)

هجري. 711ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرّم بن علی اَنصاري معروف به ابن منظور متوفاي - 280

لغت شناسان عرب و یکی از اکابر مورخین و محدثین عصر خویش بوده است. او نویسنده ي وي سر آمد

می باشد. زادگاهش را مصر ( و بعضی طَرابلُس غرب) ذکر کرده اند. ابن منظور » لسان العرب« کتاب معروف 

ینایی فوت نموده در طرابلس صاحب مسند قضاوت بوده و در پایان عمر به مصر بازگشته و در آنجا پس از ناب

، االَعالم ج 2/262جلد کتاب بخط خویش به یادگار گذارد. ( الدرر الکامنه ج 500است. نقل است که وي 

7/108 .(

.120، 119، 7/13مختصر تاریخ دمشق ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن منظور]:

هجري. 722اسانی متوفاي ابراهیم بن محمد بن مؤید بن عبداهللا بن علی بن محمد جوینی خر- 281

مطین ج وینی][ مصدر حدیث کساء به نقل از شیخ االسالم ج2/18، ج 296/ح 368، 1/367: فرائد الس ،

. 364، 362/ح 23، 22، 19

ابو الحجاج یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف بن عبدالملک بن یوسف قُضاعی حلَبی دمشقی مزّي -282

هجري. 742متوفاي 

» تهذیب الکمال« وي از محدثین و علماي برجسته ي جرح و تعدیل است. از جمله آثار او می توان به کتاب 

اشاره نمود. ( شرح زندگانی وي و مصادر آن به تفصیل در مقدمه ي کتاب تهذیب » تحفۀ االشراف« و کتاب 



-4/531تألیف محمد راغب طباخ] ج الکمال آمده است. همچنین مراجعه بفرمایید به کتاب اَعالم النُّبالء [ 

534 .(

، تحفۀ االشراف بمعرفۀ االطراف 6/229تهذیب الکمال ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از ابو الحجاج مزّي]:

.8/130ج 

هجري. 748ابو عبداهللا محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز ذهبی شمس الدین متوفاي -283

سخن گفتیم. 292ي قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه 

، 146، 132، 3/107، ج 2/416: تلخیص المستدرك ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از شمس الدین ذهبی]

.3/385، سیراَعالم النُّبالء ج 147

750محمد بن یوسف بن حسن بن محمد بن محمود بن حسن زرندي حنفی جمال الدین مدنی متوفاي - 284

. هجري

سخن گفتیم. 117قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

.239، 238نظم درر السّطین ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از محمد بن یوسف زرندي]:

. هجري774ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر عماد الدین شافعی دمشقی متوفاي - 285

سخن گفتیم.181قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

.485- 3/483: تفسیر ابن کثیر ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن کثیر دمشقی]



( روات نهم)

هجري. 807حافظ ابو الحسن علی ابن ابی بکر بن سلیمان هیثَمی قاهري شافعی متوفاي -286

سخن گفتیم. 102قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

.9/169مجمع الزّوائد ج هیثَمی]:[ مصدر حدیث کساء به نقل از ابو الحسن 

. هجري852احمد بن علی بن حجر عسقالنی شهاب الدین ابوالفضل متوفاي - 287

سخن گفتیم. 131قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

، تهذیب التهذیب 4/378، ج 2/509، ج 1/330االصابه ج ابن حجر عسقالنی ]:حدیث کساء به نقلادر[مص

. 2/297ج 

هجري. 855علی بن محمد بن احمد نورالدین ابن صباغ مالکی متوفاي -288

سخن گفتیم. 103قبالً درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

.24الفصول المهمۀ ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن صباغ مالکی]:

هجري. 875وف ثَعالبی جزائري متوفاي ابو زید عبدالرحمن بن محمد بن مخلُ-289

وي از مفسرین و فقها و متکلمین برجسته ي جزائر بوده و داراي تألیفات معروفی می باشد. (االَعالم ج 

). 2/122، معجم المؤلّفین ج 3/331



.4/227تفسیر ثعالبی ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوزید ثعالبی ]:

(روات قرن دهم)

هجري. 911جالل الدین عبدالرحمن بن کمال الدین مصري شافعی سیوطی متوفاي -290

سخن گفتیم. 80قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

. 199، 5/198تفسیر در المنثور ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از جالل الدین سیوطی]:

هجري. 974دین متوفاي ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر هیتَمی شهاب ال-291

سخن گفتیم. 104قبالَ درباره ي وي در پاورقی صفحه ي 

، 143ه: ص 1385الصواعق المحرقه ( ط مکتبۀ القاهره [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابن حجر هیتَمی]:

). 222، 221ه: ص 1414)، ( ط بیروت، دار الکتب العلمیه 144

292 -سام الدین بن عبدالملک بتّقی هندي متوفاي علی بن حهجري975رهانپور م .



می باشد. شمار کتب او را به حدود یکصد تألیف » کنز العمال« وي فقیه و محدث و صاحب کتاب مشهور 

القول النّقی فی « رسانیده اند. عالمه عبدالقادر بن احمد فاکهی مکی کتابی مستقل درباره ي وي نوشته است که 

). 788- 16/775کنز العمال ج ، 8/379، شَذَرات ج 1/135نام دارد. ( الغدیر ج » مناقب المتّقی

.5/96، منتخب کنز العمال ج 646- 13/644کنز العمال ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از متّقی هندي]:

هجري. 977خطیب شمس الدین محمد بن احمد شربینی متوفاي -293

فسیر و فقه و وي از مفسرین و فقهاي شافعی مذهب مصري است. شربینی صاحب تألیفاتی در زمینه هاي ت

). 6/6بالغت می باشد. ( االَعالم ج 

.3/245السراج المنیر ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از خطیب شربینی]:

(روات قرن یازدهم)

هجري. 1014مالّ علی بن سلطان محمد هرَوي قاري متوفاي -294

که رفت. او در مکه ابتدا به اخذ وي از اکابر فقهاي حنفی مذهب است. علی قاري در هرات به دنیا آمد و به م

، 1/137علم مبادرت کرد و سپس به تحقیق و تألیف پرداخت و کتب بسیاري را تدوین نمود. ( الغدیر ج 

). 5/12االعالم ج 



.5/589مرقاة المفاتیح ج [مصدر حدیث کساء به نقل از مالّ علی قاري]:

(روات قرن دوازدهم)

و متوفاي 1092ابو محمد عبداهللا بن محمد بن عامر بن شرف الدین شَبراوي شافعی متولد حدود -295

هجري. 1171

خاتمۀ « وي فقیهی مصري است و کتب بسیاري تألیف نموده است. زبیدي در تاج العروس از وي با عنوان 

و » شاعر«،»متکلّم« ،»اصولی« ،»محدث«، »فقیه«،» امام« یاد می کند و کتّانی او را با القابی چون:» المسندین

، االَعالم ج 2/1065، فهرس الفهارس ج 3/289ج - ذیل ماده ي شبر- می ستاید. ( تاج العروس» ادیب«

4/130 .(

.18االتحاف بحب االَشراف ص [ مصدر حدیث کساء به نقل از عبداهللا شَبراوي]:

هجري. 1137یا 1127شیخ ابو الفداء اسماعیل حقّی بن مصطفی برُوسوي حنَفی خَلوتَی متوفاي -296



برُوسوي از مفسران و متصوفه ي معروف اوایل قرن دوازدهم است. وي ساکن قسطنطنیه بوده و مدتی را در 

سیر و تصوف و حدیث و برُوسه گذرانیده و در همان جا فوت گردیده است. برُوسوي صاحب آثاري در تف

). 1/362، معجم المؤلّفین ج 1/313کالم می باشد. ( االَعالم ج 

.2/44روح البیان ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از ابوالفداء برُوسوي]:

( روات قرن سیزدهم)

هجري. 1250و متوفاي 1173قاضی محمد بن علی بن محمد شَوکانی صنعانی متولد - 297

سخن گفتیم. 132یوي در پاورقی صفحه ي قبالَ درباره 

، -216، در السحابه ص 4/279فتح القدیر ج [ مصادر حدیث کساء به نقل از محمد بن علی شَوکانی]: 

265 -267.

هجري. 1270ابو الثّناء شهاب الدین محمود بن عبداهللا آلوسی بغدادي متوفاي -298

است و رساالت و کتب بسیاري تدوین نموده وي مفسر و محدث و فقیه معروف سده ي سیزدهم هجري 

). 3/815، معجم المؤلّفین ج 7/176است. (االَعالم ج 

.22/14]:  روح المعانی ج مصدر حدیث کساء به نقل از ابو الثّناء آلوسی[ 



(روات قرن چهاردهم )

هجري. 1304احمد بن زینی دحالن شافعی مکّی متوفاي - 299

، 1/129و تألیفات دیگر می باشد. (االَعالم ج» السیرة النّبویه« وي فقیه و مورخی مشهور و صاحب کتاب 

). 1/143معجم المؤلفین ج 

.330، 3/329[مصدر حدیث کساء به نقل از احمد بن زینی دحالن]: السیرة النّبویه و اآلثار المحمدیه ج 

هجري. 1371شیخ منصور بن علی ناصف متوفاي بعد از -300

وي از علماي حدیث در مصر بوده و در جامع زینبی قاهره به تدریس اشتغال داشته است. ( االَعالم ج 

7/301 .(

.4/207التاج الجامع لالصول ج [ مصدر حدیث کساء به نقل از شیخ منصور بن علی ناصف]:


