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ديوار بلند خرافه و تعصـب و كينـه   ، ه اين بن بستَت! ما داخل يك بن بست قرار مي گيريد، شدر اين كتاب
شيطان نشسته تو را مي گيرد و ، ن از آن باال بروي چون روي ديوارسعي نك! استتوزي سر به فلك كشيده 

، مي تواني فقط با يك اعتراف كوچك :اما اين سوي بن بست! ديوار كه جهنم است پرتاب مي كند به پشت
و خداوند بـا  و سنت  قرآنو حياتي ابدي با روشنايي  دوباره استاين سو تولدي ، برادر عزيز من! بازگردي

 .چندان دشوار نيست !برادر .روي تو آغوش گشوده اند، بو يك ميليارد مسلمانان جهان، تمامي فرشته گانش
سخت كه عمري به مـا دروغ گفتـه   اين باور قبول و ! خواهد و پا گذاشتن روي هواي نفس اندكي تعقل مي

. نگلستان و صهيونيست را نااميد كـن به جاي نوشتن رديه برخيز و شيطان و ا! خواهر و برادر برخيز اي! اند
  .....برخيز! برخيز! برخيز! فته وحدت نمايشيما منتظر اتحاد واقعي هستيم نه ه

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بن بست
  تقديم به تمامي فريب خوردگان نظام واليت                
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رانـده شـدند خواسـتار     اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كه از ديارشـان و اموالشـان  ) اين غنايم نخست(
) 8(كنند اينان همان مردم درست كردارند  باشند و خدا و پيامبرش را يارى مى مى) او(فضل خدا و خشنودى

اند هر كس را كه به سوى آنان كوچ  جاى گرفته و ايمان آورده) مدينه(در) مهاجران(كسانى كه قبل از) نيز(و
يابند و هـر چنـد در    ه شده است در دلهايشان حسدى نمىكرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ايشان داد

دارند و هر كس از خست نفس خود مصون ماند  باشد آنها را بر خودشان مقدم مى) مبرم(خودشان احتياجى
گويند پروردگارا  مى) و(اند آمده) مهاجران و انصار(=كسانى كه بعد از آنان) نيز(و) 9(ايشانند كه رستگارانند 

برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى و در دلهايمان نسبت به كسـانى كـه    بر ما و بر آن
  )10(اى مگذار پروردگارا راستى كه تو رئوف و مهربانى  كينه) هيچ گونه(اند ايمان آورده
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نيـاز   از حقيقـت بـى   )آدمـى را  ( گمـان بـه هـيچ وجـه      )ولـى (كننـد   و بيشترشان جز از گمان پيروى نمى 
  .كنند داناست آرى خدا به آنچه مى گرداند نمى
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  .دقلب همه مورد پرسش واقع خواهند شو چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و 

  

  :قسمت اول

رخاب و سفيدآبپاسخ به رديه س  
  

  تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد  ن   خوش بود گر محك تجربه آيد به ميا
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  )نساء 46(...منَ الَّذينَ هادواْ يحرِّفُونَ الَْكلم عن مواضعه ويقُولُونَ سمعَنا وعصيَنا
گويند شـنيديم و   مىو  )تحريف مي كنند(گردانند اند كلمات را از جاهاى خود برمى برخى از آنان كه يهودى

  ! ...نافرمانى كرديم
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  .برند دانند و فقط گمان مى مى نمىرا جز خياالت خا) خدا(كه كتاب  سوادانى هستند از آنان بى) بعضى(و 
گوينـد ايـن از جانـب     نويسند سـپس مـى   با دستهاى خود مى )اى شده تحريف(پس واى بر كسانى كه كتاب 

خداست تا بدان بهاى ناچيزى به دست آرند پس واى بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته و واى بر ايشان از 
  .آورند به دست مى )اين راهاز (آنچه 
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ايـم تـا آن را نفهمنـد و در     هـا افكنـده   ما بر دلهايشان پـرده  )ولى(دهند  و برخى از آنان به تو گوش فرا مى 
آورند تا آنجا كه وقتـى نـزد    اى را ببينند به آن ايمان نمى و اگر هر معجزه )ايم قرار داده(گوشهايشان سنگينى 

هـاى   چيـزى جـز افسـانه    )كتـاب (گوينـد ايـن    كنند كسانى كه كفر ورزيدند مى آيند و با تو جدال مى تو مى
جـز   )ولـى (كننـد   از آن دورى مـى  )خـود نيـز  (دارند و  از آن باز مى )مردم را(و آنان  ) 25(پيشينيان نيست 

هنگـامى كـه بـر آتـش عرضـه       )منكران را(و اى كاش  ) 26(دانند  افكنند و نمى خويشتن را به هالكت نمى
كرديم  آيات پروردگارمان را تكذيب نمى )ديگر(شديم و  يند كاش بازگردانده مىگو ديدى كه مى شوند مى مى

  ) 27(شديم  و از مؤمنان مى

� �M �N � � �t��� 
� 
Q �� �+ �c�� �� �� ��� �V 
$ �L 
f����  � ��U��� 

  ..از آنكه بر خداوند دروغ مي بندد و كيست ظالمتر
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مي كـنم زيـرا ايـن بـرادران      شده ام از آنها معذرت خواهي بعضي هاباعث سردرد ، از اينكه با آيات الهي( 
به مذاقشان شيرين تر است نه به حق  چونعالقه مندند   بيشتر به مفاتيح و زيارت و قصه و احاديث جعلي 

  ) ! استبوده تلخ  برخيهميشه به مذاق كه 
  
  

  .سالم بر پيامبر اسالم و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش
نه به قصد فهميدن  و ساير كساني كه به قصد نوشتن رديه كتاب مي خوانيد( برادر عزيز آقاي جوادي نسب 

احاديـث و كتـب   يعنـي  ( آيا مي داني كه اجماع علماي اهل سنت و شيعه بر اين است كـه نقـل   ) !حقيقت
يعني در خصوص متواترترين آنها ممكن است خلط و تدليس و جعـل  (  ظني الصدورند) و روايي تاريخي 

ميليـوني   36مانند تـواتر   – صورت گرفته باشد چه برسد به روايات واحد با راويان جعلي يا با انقطاع سند
وص اينكـه  شكي در خصـ يعني هيچ ( قطعي الصدور است  ،قرآنو )  ! مبني بر ديدن عكس خميني در ماه 

  ) از جانب ذات باريتعالي بر قلب پيامبر نازل شده وجود ندارد  قرآنتك تك آيات 
كـه البتـه بسـيار    ( اكنون خواهش مي كنم پرده هاي تعصبات قبيله اي و فرقه اي و مـوروثي را كنـار بزنـي    

كـه  ( بلكه به قصد پاسخ دادن بـه وجـدان و شـعور خـودت      ،و نه به قصد پاسخ دادن به من) دشوار است 
يك بار ديگر در اين آيات تامل كن و تـو را بـه خـدا بـراي     ) آخوند و راويان جاعل آنرا به بازي گرفته اند 

يـا بـه    !يا تاويل و توجيه كتب تفسير و حديث  هفهم آن به شعور خودت مراجعه كن نه به آخوند سر محل
  ! قزوينيسايت آقاي 

اگر كسي وجداني بيدار و آگاه داشته باشد فكر نمي كنم ديگر نيازي به پاسخي بيشـتر از ايـن داشـته باشـد     
 ،به شبهات شما مي دهيم و قبـل از آن ) نه نقلي ( پاسخي مبسوط و كامل و عقلي  ،ولي ما به ياري خداوند

به قصـد پاسـخ دادن نخوانـدم    ) بر خالف شما ( خدمت شما برادر گرامي بايد عرض كنم من رديه شما را 
بلكه خواندم تا اگر نكته اي جديد و بر حق در آن وجود دارد آنرا قبول و اين را نزد همه اعتراف كنم ولـي  

زيـرا  (  جواب آنها داده شـده اسـت  متاسفانه ديدم شبهات همان شبهات هميشگي و تكراري است كه بارها 
گاهي شما دوسـت عزيـز دانشـجو كـه مطمئـنم بـاالخره       آپس براي  )شيعه بوده ام  ،من قبل از موحد شدن

مژده اي براي شما دارم من نيز  ضمناً .قلبتان به نور توحيد روشن خواهد شد پاسخ زير را تهيه نمودمروزي 
زي كه خرافات شرك آميز را از سينه ام به دور ريخـتم  ومانند شما در خانواده اي شيعه متولد شده ام و از ر

  

  مقدمه
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را  قـرآن ) ر سخت بود و من نمي توانستم باور كنم كه قرنهاست دروغ به خورد مـا داده انـد   كه البته بسيا( 
اگر چنان نشـد آن موقـع    ،شما نيز چنين كن ،بيشتري مي فهممم بسيار عميق تر و جذاب تر و با لذت و فه

البته از ته دل و با ميل و عالقه و با ايمـان واقعـي و   ! (  دروغگو و شياد و منحرفي بيش نيستم ،دان كه منب
  ) يا تقليد ، خرافات را دور بريز نه از سر اكراه و منطق تعقل و دليل

  
متاسفانه بدن برخي شيعيان كه آخوندها مغز آنها را از خرافات آكنده كرده اند با شنيدن ساز مخالف  :1نكته 

اگر شيعه را پيروي از علي تعريف كني يعني تالش براي برقراري عـدل و   :براي همين برادر عزيز ،مي لرزد
و نه نمايشي و از روي خدعـه  ( و اتحاد صميمانه مساوات و جستجوي علم و جوياي حق بودن و همياري 

مخالفين و منتقدين براي پيشرفت اسالم و خوشرويي و تفقه در دين و آيـات الهـي   با با همه حتي ) و تقيه 
   .شيعه هستيم ،هم من و هم همه اهل سنت ،بخو ...و

تنها  ،از اين پساولين و آخرين پاسخ من به منتقدين شيعه پيرامون اين كتاب است و   ،پاسخ حاضر :2نكته 
شيعه هستم كه اين رديه از جانب مراجعي شناخته شـده  جديد به شرطي حاضر به پاسخگويي به رديه هاي 

رديه ها هر روز در وبالگ يا سايتي گذاشته خواهد شد و اينجانب فرصـت  صورت بگيرد، چون از اينگونه 
  .ندارم از صبح تا شام به اين و آن پاسخ دهم و اينقدر بيكار نيستم

ـ ) درهم و برهميا نه گزينشي و ( شناخته بطور كامل ولي چنانچه مراجع  ز به اين سوالت پاسخ دهند، من ني
مطمئن باشيد شجاعت  خي مطالب شدمهم متوجه به اشتباه بودن بر اگر .حاضر به دفاع از كتاب خود هستم

  1!مب هم مي كن، سرخاب و سفيدآبيشتر شد% 10اعتراف دارم و اگر اين اشتباهات از 
 بـود  اين سخن جناب مكارم شيرازي نيز بوده كـه گفتـه   در مورد مراجع شناخته شده الزم به تذكر است كه

  .من تنها با مفتي اعظم عربستان سعودي مناظره مي كنم
  

در ضمن از حقه بازيهاي جديد مراجع شيعي اين است كه فردي را به عنوان منتقـد مـي گذارنـد و ممكـن     
، ولي براي اينكه پـس  2باشد )قزويني يا روحانيون مركز تحقيق مثال(شاناست تمامي آن كتاب از سوي خود

مقامش تخريب نگردد، به اين روش عمل مـي كننـد و چـون هـدف مـا نشـان دادن       از پاسخ به او وجهه و 
  .مي كنيم خرافي بودن و گمراه بودن اين اشخاص است، بنابراين تنها با خود ايشان مباحثه

  
  :جناب منتقد عزيز در ابتدا كتاب خود اينگونه نوشته اند :3نكته 

                                                 
 )بـر ضـد شـيعه   ( شامل سواالت، تناقضات و احاديثي از کتب شيعه است که نجانبينوشته ا :)شيعه پاسخ نمي دهد(کتاب سرخاب و سفيدآب ١

  .مي باشد
که در هر کدام چندين آخوند نشسته ... اين مرکز از تلويزيون نمايش داده شده و داراي اتاقهاي مختلفي است، اتاق حديث، اتاق فقه و غيره ٢

 .اند و با اينترنت و  لوازم ديگر در حال تحقيق و پاسخگويي هستند
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  . پاسخ دادن به اين سواالتاز خداي متعال خويش كمك خواستم و شروع كردم براي 
و شـدن  در اينجا بود كه متوجه شدم با يكي از برادران حزب اللهي طرف هستم، چون ايشان قصد هـدايت  

خواندن بدون تعصب كتاب مرا نداشته است و از همان ابتدا تنها و فقط براي پاسخگويي اقدام كـرده و بـه   
همان روش خشكه مقدسي خوارج و زير بـار حـق    راه و روش و مذهبش ذره اي شك نداشته است، دقيقاً

نرفتن و لجاجت، كه همگي در علما و مراجع شيعه بخوبي ظهور يافته است و مـن نيـز بارهـا گفتـه ام كـه      
متعصب، انتخاب گزينشي از آيات الهي، زير بار حق نـرفتن،  : خوارج امروزي در واقع همين روافض هستند

چه خوبان همـه دارنـد تـو تنهـا     هر  ، ديد گنجشكي و، شك نكردننكردن بازي با كلمات و سفسطه، تعقل
  !داري

عزيز دلم من رديه شما را بدون تعصب و فقـط بـه   : ولي من در اينجا خطاب به جناب منتقد عزيز مي گويم
اين خاطر خواندم كه چنانچه در جايي اشتباهي داشته ام در صدد رفع آن برآيم و يا اينكـه بـروم سـرخاب    

  .كنم
نه سرخاب مي كنم و : سرخاب كن يا معذرت خواهي، كه در جوابش مي گويم: تر دانلود كتاب نوشتهدر تي

  ! تر مي دهم نه معذرت خواهي، بلكه پاسخهاي كوبنده 
بـوده كـه از كتـب اهـل     گزينشي احاديثي  از ،ايشانكتاب درصد  70الي  60در اينجا الزم به تذكر است كه 

از  درصد نيـز  20 حدود واالت كتاب سرخاب و سفيدآب واز س درصد 10حدود  كرده وسنت جمع آوري 
  .است منتقد و توضيحات نوشته ها

دهيد ي و منطبق با شواهد مسلم تاريخي بقرآنما در ابتدا كتاب خود آورديم كه پاسخهاي عقلي و منطقي و  
تنها  جناب قزويني كه ايشان جمع آوري احاديث بوده، همچون استادشان بيشترين كارتا سرخاب كنيم، ولي 
مجموعه اي از دروغهاي : و شيعه در يك كالم يعني 3فقط همين كار را ياد گرفته است هنرش همين است و

  .كتب اهل سنت
من از قبل مي دانستم كه محققين شيعه مي روند به سراغ احاديث و روايـات، چـون چيـز ديگـري      :4نكته 

مين در انتهـاي كتـاب سـرخاب و    د و براي هعقل سازگاري ندارنبراي گفتن ندارند و اصال عقايد شيعه با 
اختصاص دادم تا ايشان را متذكر كنم كه بيشتر سواالت ما جنبه  ) حديثيعني ( نقل مبحثي را به  ،بآسفيد

ي و منطبق با شواهد مسلم و متواتر تاريخي را دارد نه اخبار واحـد و احاديـث ضـعيف    قرآنعقلي، منطقي، 
  .جناب منتقد اين قسمت كتاب را ناديده گرفته است مسلمين يا اهل سنت، ولي ظاهراًكتب عامه 

البته  كه من سني هستم و علي حسين اميري نويسنده اهل سنت و تصور داشته: در آغاز كتابش نوشته منتقد 
ايد خرافـي  سالي است كه از عق 6من در خانواده اي شيعي متولد شده ام و در ميان شيعيان بزرگ شده ام و 

                                                 
ما مي گوئيم براي اين تعدا کم اينقدر به هراس و جنب و جوش !! هزار نفر است ٥٠٠يکبار جناب قزويني مي گفت تعداد وهابيون تندرو فقط  ٣

البته من مي دانم وحشت امثال قزوينـي از  . افتاده ايد و شبکه ماهواره اي زده ايد و ميليون ها تومان خرج کرده ايد، اين تعداد که وحشتي ندارند

 .شوند و هيچ چيز بدين اندازه براي اينها وحشتناک نيستچيست، از اين است که عده اي همچون من در ايران بيدار 
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كتب اهل از را  فراواني احاديث و بخاطر اين ذهنيت، منتقد عزيز روي همين قضيه .و اشتباه دست كشيده ام
  .است سنت جمع آوري كرده

براي خواننده گرامي الزم به تذكر است كه بكارگيري اين شيوه در برابر كساني چون عالمه برقعي يا اسـتاد  
ـ هـر حـديث ضـد    چون مـا   ،خيلي مناسب نيست ،)همان اهل سنتيا حتي (طباطبائي يا اين حقير ي و قرآن

در واقـع شـما خيلـي     .را براحتي رد مي كنـيم  ضعيف و مخالف با مسلمات تاريخي و سنت قطعي و متواتر
  .تلويزيون سالم همان د براييو اين حربه را بگذار نمي توانيد از اين حربه در برابر ما استفاده كنيد

بسياري از احاديث و روايات و مطالب مختلف از قول علماي اسالمي كه مورد استناد منتقد قرار گرفته اند،  
  .از جوابهاي ايشان داده شده است از همين ابتدا بسياريبر همين منوال هستند و بنابراين 

 مطالـب  برخي حتي درالزم به تذكر است كه اهل سنت اينقدر شرف داشتند كه كتابهاي مرا انتشار دهند و  
داشته ام و البته اهل سنت منطقي هستند، ولي در مملكـت امـام زمـاني شـما نمـي تـوان        به ايشان نيز انتقاد

  .شما با انتقاد مخالفيد، شما ملتي مطيع و مقلد مي خواهيد نه امثال مرا انتقادي كرد و اصالً
ن كتاب سرخاب و سفيدآب در همـه جـاي   كه رديه ايشان را همچو شتهبه دوستانش اصرار دا منتقدجناب 

  !!رديه آنرا نيز بخواند ،اينترنت انتشار دهند تا هركس اين كتاب را خواند
چون سايتهاي شيعه همگي باز هستند و اينكار به نحو ،بايد به ايشان بگويم كه شما نگران اين مسائل نباشيد 

مي شـوند و چنـد روزي اسـت كـه همـين       احسن انجام مي شود و اين سايتهاي اهل سنت هستند كه فيلتر
براستي چرا اينقدر از اين كتب در وحشـت  . سايت عقيده كه كتاب سرخاب و سفيدآب را داشت، فيلتر شد

شما  .تيد كه نبايد از اين امور بترسيدهستيد؟ اگر شما بر حق هستيد و قادر به جوابگويي و نوشتن رديه هس
معني آزادي از گردن يا كتب اهل سنت را نمي دهيد و اين است  اجازه چاپ اين كتب يا كتب عالمه برقعي

نظام ولي فقيه و مملكت امام زماني با بيداري مردم مخالف است، چـون بيـدار شـدن ايشـان      !!به باالي شما
  .ييعني پايان حكومت و خرافات و بسته شدن دكانها

و در منتقد عزيز ناراحـت مـي شـوند    اب البته مرا ببخشيد كه اينگونه سخن گفتم، چون متوجه نبودم كه جن
افرادي هستند كه دچار افراطهاي زيادي هسـتند   ،كتاب خود نوشته اند كه در بين تمامي وعاظ شيعه و سني

  .و شما نبايد گناه مسلمان را به پاي اسالم بگذاريد
گذاشتم و البد  مانامام زمان و امام ز و البته من هم به حساب شيعه نگذاشتم، بلكه به حساب نائب بر حق 

  !!!!اينها از شيعه جدا هستند و ربطي به شيعه ندارند
نـه فرقـه و مـذهبي كـه      ،گناه مسلمان را بخاطر اين پاي اسالم نمي گذارند كه دين اسالم بدون نقص است

چون مهدي دانشمند تربيت مي كند كه همـه اهـل    يت و البته چنين فرقه اي آخوندسراسر كفر و شرك اس
  !!!بخاطر اينكه طواف نساء ندارند ،سنت را حرامزاده مي داند

  .ما بايد اين خرابيها را به حساب اهل سنت بگذاريم يا به حساب مسيحيان تا شما راضي شويد البد
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و بـه نقـد آنهـا پرداختـه     كرده  گزينشكتاب سرخاب و سفيدآب را  از سواالت برخيجناب منتقد  :5نكته 
ها و صفحات مختلفي هستند نه اينكه از ابتدا و بطور كامـل سـواالت را آورده   قسمت سواالت ازاست و البته 

را بطور كامل نيـاورده، مـثالً قسـمت انتهـايي آنـرا نيـاورده و يـا آورده و         در ضمن برخي از سواالت. باشد
مثل سوال پيرامون نبودن نام علي يا امامان .(نداشته يسخالبته علت آن روشن است، چون پاپاسخي نداده و 

تقسيم بندي كرده و شروع بـه جـواب دادن نمـوده كـه      االت را به چند بخش به سليقه خوديا سو) قرآندر 
در  سـوال  از قسـمتهاي  برخـي  ، يعنـي اين تقسيم بندي ها با اصل سوال تفاوت دارنـد  در برخي موارد البته

  .استنيامده تقسيم بندي 
  :در ابتداي كتاب خود نوشتهمنتقد 

و جالب . الزم به ذكر است كه بسياري از اين سواالت يا سواالتي بود كه هيچ ربطي به مسئله عقايد نداشت
  .بود كه همين سوالها بارها تكرار مي شد

  
  :پاسخ

مثـال از سـواالتي كـه     ما ادعا نكرديم كه همه سوالها از عقايد است، ما فقط پاسخ خواسته ايم و البته بطـور 
ايشان جواب نداده اند اين بوده كه چرا در شهرهاي بزرگي چون تهران يا اصفهان اجازه ساخت مسجد بـه  

  اهل سنت نمي دهيد؟
البد اين سوال از نظر ايشان ربطي به عقيده ندارد، ولي من مي گويم عدم ساخت مسجد براي اهل سنت بر 

تولي و تبري و البته اين اصل در تمامي شـئونات زنـدگي شـما بطـور      مي گردد به اعتقاد شما پيرامون اصل
ي كـه از  ياسرائيل و انگليس چـه سـودها   اين در زيارت عاشورا و كتب عالمه مجلسي و ،كامل نمايان است

  )تشيع صفوي: تبري با اهل سنت و تولي با مسيحيان و در يك كالم(.اين اعتقاد شما نبرده اند
جد با ولي امر مسلمين جهان و نائب بر حق امام زمان است كه نمي دانم چرا به در ضمن اجازه ساخت مس

  !!اهل سنت را جزو مسلمين نمي داند اين جمعيت فراوان مسلمين اهميتي نمي دهد، البد
باز بايد يادآور شوم كه الزم نيست انبوهي از احاديث و روايـات را بـراي    منتقدقبل از پاسخ دادن به جناب 

  .من اين احاديث را خوانده امو خود  دمن بيرون بكشي
  !!د؟حديث تحويل من مي دهي شماسواالت عقلي و منطقي مي پرسم و  شمامن از 

نبـوده اسـت و جـواب     ذي الحجه گرماي شـديدي  18من با داليل علمي ثابت كرده ام كه در غدير خم در 
  .عقلي هم مي خواهم نه چند روايت

خفقـاني از جانـب   ) ص(كه چنانچه پس از رحلت نبي اكـرم ) ايد كه جوابي نداده(سوال اول كتاب يا همان
خطبـه  !!(ابوبكر ايجاد شده، پس اين چه خفقاني بوده كه زنها در مسجد عليه خليفه خطبه مي خوانـده انـد؟  

  )فاطمه زهرا
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ي رويد و دهها روايت از كتب مختلف كپي مي كنيد تا صحت خطبه فاطمه زهـرا را بـه اثبـات    حاال شما م 
  .برسانيد

به نظر من راه آن است كه به اتحاد  .مهم راه است و هدفي كه در انتهاي راه وجود دارد ،برادر عزيز :6نكته 
براسـتي آيـا افسـانه هـا و      ،به دوستي و محبت خـتم شـود   ،واقعي بين مسلمانان و حتي نوع بشر ختم شود

و تفرقـه و خشـم و عـزا و     وزي و نفاق و بد دلي و سـياه دلـي  خرافات متعصبانه شما جز به خشم و كينه ت
به نظام واليت فقيه و ترور علماي اهل سنت ؟ ا كنون به چيز ديگري ختم شده استخشنودي صهيونيست ت

راه شما اگر ! حق است و چه كسي بر باطل؟ كسي بر ختم شده است و همينها كافي است كه نشان دهد چه
آري تنها نتيجه اي كه مي تواند داشته باشد فـرو كـردن هـر چـه      .بدانيمهم داشته بگوييد تا ما نتيجه خوبي 

اگر سودي مادي برايتـان نـدارد    نهايتاً ...و از كيسه دين خوردن و! كمتر علَم سياست است در قلب دينمح
  !نكنيد بيهوده خود را جهنمي 

  
برادر عزيز كه براي من احاديث كتب اهل سنت را شاهده آورده ايد از يك نكته غفلت كرده ايد ما   :7نكته 

شـما   ،پاسخ عقلي همين روايات نقلي دروغ را در دل سئواالت خودمان به صـورت بسـيار مـوجز داده ايـم    
بـين  وغ وجود نداشت كه اصال دعـوايي  ؟ اگر اين احاديث جعلي درهمان سئوالها را تكرار كرده ايد دوباره

بـر   ،سال است از صفويه بـه ايـن طـرف خصوصـا     400سال است عموما و  1400شما ! شيعه و سني نبود 
ما هم از همان كتابهـا   ،هياهو و جنجال براه انداخته ايد ،همين روايات ضد و نقيض دروغ با راويان ضعيف
، طلـب  علي به آنها دختر نمي داد و مشورت نمـي داد  ،و كتابهاي شيعه شاهد آورده ايم كه اگر دشمني بود

نچه به ضررتان است را يا با چوب تقيـه  ولي شما هر آ ...ياد نمي كرد ونها به نيكي ش نمي كرد و از آزآمر
سـعي در فريـب    ،مين پاسخهاي كالمي مبهم بي سر و تـه حراج مي كنيد يا بهانه مصلحت مي آوريد و با ه

شـما دوبـاره    ،من نيز با طرح چند سئوال عقلي همين روايات دروغ را به چـالش كشـيده ام  ! ديگران داريد 
مانند آن كسي كه خودش را به خواب زده از خواب غفلت بيدار نشده و دوباره همان احاديث را بـراي مـا   

را روايت زده كند به مرور به  قرآننگاه كند و  قرآنگر كسي با عينك روايت به برادر عزيز ارديف كردي ؟ 
خرافات و نهايتا شرك شده و چون اين حالت  ،تفرقه افكني ،مسائل سياسي ،فرقه سازي ،دام يكجانبه نگري

به يك چاشني ديني و مذهبي با خود به همراه دارد چنان در اعماق روح و جان آن شخص نفوذ مي كند كه 
  ! هيچ وجه نمي تواند خالف آنرا باور كند و حتي از شنيدن سخن حق متعجب هم مي شود 

  
متاسفانه منتقد گرامي از سر و ته سـئواالت مـا را زده بـراي همـين از دوسـتان عزيـز مـي خـواهم          :8نكته 

  ! منطبق نمايند سئواالت مرا با پاسخ ايشان مجدداً
پاسخ اصلي به سئواالت مصداقي در قسمت اول نوشته شده و در قسمتهاي بعدي بـه ترتيـب شـما     :9نكته 

   .وارد بحثهاي كلي تر و كالن تر و اساسي تر  مي شويد
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برادر گرامي شما به برخي منابعي اشاره مي كنيد كه صحت آنها بسيار محل ترديد محققـان اسـت    :10نكته 
 ،براي نمونه به كتاب االمامه و السياسه ابن قتيبه دينوري اشاره كرده بوديد اين كتاب متعلق به دينوري نيست

   :زيرا

�   �?������L J�n  نـام   وي  تصـانيف   در فهرست ، قتيبه  بن  مسلم  عبدهللا بن  حال  ِ شرح از نويسندگان  يك  هيچ
J-�@E%�  كرد  اشاره  ذيل  كتابهاي  به  توان مي  از آنجمله  اند كه را ذكر نكرده:  

  شـمس   تأليف) ، دار صادر بيروت328: ، شماره شرح حال43-42: ، ص3، جاالعيان  توفيا(  االعيان  وفيات
  )ق.هـ 681  متوفي(  خلكان  احمد بن  الدين

 J@�V  ��N�%�  =  ��)��  }���+%�  ���S/%� �  )1444، شـماره شـرح حـال    64-63: ، ص2، ج ،,J��.U%� J���o'� 
  )ق.هـ 911  متوفي(  سيوطي  ، عبدالرحمن الدين جالل  تأليف) محمد ابو الفضل ابراهيم: تحقيق

=��%�  ��@��%�V  ) دار النشـر فـراوز   516: ره شرح حال، شما609-607: ، ص17صفدي، الوافي بالوفيات، ج ،
  )ق.هـ 764  متوفي(  صفدي  أيبك  بن  الدين  صالح  تأليف) م1991هـ 1411شتاينر بفيسبادن، 

 ��'J@*+�E%� J���o، 5309: ، شـماره شـرح حـال   170: ، ص10بغدادي، خطيب، تاريخ بغداد، ج (بغداد   تاريخ
  ) ق.هـ463( متوفي  بغدادي  علي  ابوبكر، احمد بن  تأليف

علمـا در  : گويـد  مذكور مي  كتاب  االخبار در مقدمه  عيون  و پژوهشگر كتاب  ، محقق طويل  علي  دكتر يوسف
  و نويسـندگان   از مؤرخـان   يـك   هـيچ   كـه   اسـت   آن  ترديد دارند، و دليلشان  والسياسة  االمامة  كتاب  انتساب

ابـن قتيبـه، عيـون االخبـار،     (انـد   را ذكر نكرده  ��%@E�  J-���J?�  كتاب  قتيبه  ابن  تصانيف  مشهور در فهرست
  )م1985هـ 1406، دار الكتب العلمية، 33: مقدمه ص

  اشـتباهات   ، زيـرا حـاوي   صـحيح   و نـه   اسـت   قديمي  نه  � �%@E��?�  J-��J  كه  ـ معتقد است  DOZY  دوزي
  .  است  و غيرمعقول  خيالي  و روايات  تاريخي

گويـد و   هاماكر مـي   معروف  خاورشناس.  نيست  ممكن  قتيبه  ابن  به  ضعيفي  تصنيف  چنين  انتساب رو  از اين
  دارنـد و در ايـام    حماسـي   جنبـه   كـه   آن  امثـال   تاريخي  و كتابهاي  كتاب  اين  كه  است  موافق نيز با او  دوزي

  قهرمانيهـاي   را متوجـه   انـد تـا آنـان    شـده   ليفتـأ   مسلمانان  در روح  حماسه  انگيختن  براي  صليبي  جنگهاي
عبـد  : ، ترجمـه 21: ، ص1ك عنان، محمد عبد اهللا، تاريخ دولت اسالمي در اندلس، ج .ر. (سازند  اجدادشان

  )، چاپ موسسه كيهان1366الحميد آيتي، چاپ اول، زمستان 
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. انـد  داده  نسـبت   قتيبه  ابن  را به  @E%� �J��?�  @-��J كتاب: گويد مي Brakeman  بروكلمان  معروف  مستشرق
  ابـن   و در زمـان   در مصر يـا در مغـرب    � �%@E��?�  J-��J  كتاب: گويد مي DEGEIE  گوي  دي  كه  در حالي

تـاريخ االدب العربـي،   .( اسـت   مأخوذ شده  حبيب ابن  از تاريخ  كتاب  از آن  و قسمتي  است  شده  تصنيف  قتيبه
  )220، ص2:ج

 DE  گوي  دي  اند در حاليكه داده  نسبت  قتيبه  ابن  را به  كتاب  اين:  است  نيز آمده  �?-��@U'�  J��\   ��"�و در 

GEIE الشنتاوي، احمد، .( است  بوده  قتيبه  و معاصر ابن  يا مغربي  مصري  مردي  آن  مصنف  دهد كه مي  ترجيح
�) U'� �"�� J@ )1/262��\ �?-��زكي خورشيد، ابراهيم، ��V J�"U'� �� (  

و اساتيد   نفر از محققان 227  كوشش  به  كه  اسالمي  بزرگ  المعارف  دائرة  نويسندگان  آنكه  تر از همه  و جالب
  : دارند مي  مرقوم  چنين  قتيبه  ابن  تصانيف  در فهرست  است  شده گردآوري  كشورمان  بنام

  : مردود است  قوي  احتمال  قطعاً يا به  قتيبه  ابن  به  انتسابشان  كه  كتابهايي

  ، همـان  كوكنت(،  موجود است  فاس  القرويين  در جامعه  از آن  اي نسخه  ، كه �'V  JV"U�)%?�JV"�'�  n  �?%*��ـ 1
  ؛ )162

  طه  كوشش  به  م 1985در و نيز   در قاهره  م 1957در   ، از جمله رسيده  چاپ  بارها به  كه  � �%@E��?�  J-��Jـ 2
  )شمسي 1369، چاپ اول تهران 459: ، ص4دائرة المعارف بزرگ اسالمي، ج . ( محمد زيني

  المطبوعـات   درمعجـم  ? � �%@E��?�  J�-���J  كتـاب   نام  را بخاطر نقل  متعدد پژوهشگران  نظرات  توان لذا نمي
و نويسندگان مقاله ي دردانه ي كوثر و يـورش بـه خانـه     محققان(  سركيس اليان  يوسف  كه  و المعربة  العربية

  ي شده  چاپ  كتابهاي  فهرست  در آن) وحي نام يوسف اليان سركيس را اشتباها الياس سركيس نقل كرده اند
سـركيس، يوسـف   . ك.ر(  نكـرده   اظهار نظـري   گونه  مزبور هيچ  كتاب  ي و درباره  برده  را نام  و عجمي  عربي

  در آن  كـه   مردود دانسـت ) مكتبة ثقافة الدينية 211-212: ، ص1جم المطوعات العربية و المعربة، جاليان، مع
و   االمامـة  كتـاب   در تـأليف   واقعي  ي انگيزه  و در حقيقت.  ايم شده  و تعصب  ما نيز گرفتار احساسات  صورت
  : گويد مي  ، دانشمند معاصر مصري دروزه  محمد عزه  كه  است  آن  السياسة

  و به. خورد مي  چشم  آشكارا به  و السياسة  االمامة  در بيشتر روايات  و عباسي  علوي  هاشمي  تأثير عقايد شيعه
پديد   و هاشميان  امويان  ميان  راشدين  از خلفاي  پس  كه  است  تضاد و رقابتي  نتيجه  روايات اين   قوي  احتمال

  بـر خـالف    اند كه بوده  تر و خردمند از آن  تر، منزّه  با ايمان) اهللا عنهما رضي (وعلي   فاطمه  و گرنه  است  آمده
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اهللا  رضـي  (فاطمه   خانه  سوزاندن  به  كه  است  تر وخوددارتر از آن  پا خيزند و عمر بزرگ  به  مسلمانان  مصالح
  )المكتبة المصرية ، بيروت21: دروزه، محمد عزة، تاريخ العرب في السالم، ص. (يازد  دست) عنها

جالب است كه شما برخي از مطالب اين كتاب را قبول نداريد و فقط آنجاهايي كه بـا سـاليق شـما منطبـق     
تر او را مي گيرد داست را قبول داريد مطالبي مانند افسانه مسخره عشق يزيد به ارنب و اينكه امام حسين زو

معلوم است نويسنده مجهول اين كتاب به افسانه سرايي هاي عجيـب   ..و يزيد كينه امام را به دل مي گيرد و
و غريب و محيرالعقول عالقه داشته كه جريان حمله به خانه حضرت فاطمه را هم تحت تاثير انديشه هـاي  

   ...غاليان در آن آورده است
  

ايـن   ايشـان نيـز ظـاهراً   البته متاسفانه  .در اينجا توجه شما را به سخنان دكتر بهشتي جلب مي كنم :11نكته 
كسي يك سوزن به خودش نمي زند و يك جوالـدوز   ،سخنان را خطاب به ديگران آورده و به قول معروف

  :ولي به هر حال سخنان جالب است! به مردم 

قبال آمده اند يك مكتب ديگر و يك عقيده ديگر يك فكر ديگر و يك انديشه ) ليبرالها و ماركسيستها ( اينها 
و بنابر اين مي بينيـد  ! سراغ آيات و روايات ! قبول كرده اند و بعد هم آمده اند سراغ كتاب و سنت ديگر را 

مـي   قـرآن پشتوانه و سند از كتاب و سنت مي آورد ده تا آيـه   ،براي افكار و آراي از پيش پذيرفته شده اش
اء و انديشـه هـا و افكـار و    و حديث را تطبيق كرده اسـت بـر آر   قرآناما آيه ! تا حديث مي آورد  30آورد 

شناخت اهـل راي   .اين هم يك نوع شناخت اسالم است. الم كه قبال انها را پذيرفته استعقايد بيگانه از اس
و حديث بگيرند بلكـه قـبال    قرآني آيند تا رنگ مو حديث ن قرآنبعضي افراد سراغ ! و قياس و استحسان 

براي اثبات اسالميت و حقانيت رنگ از پيش گرفتـه شـده    و حديث قرآنمي آيند تا از ! رنگ گرفته هستند 
التقاطي عني اينكه افـرادي بـه نـام    ) اسالم التقاطي است ( اين اسالم اسالم خط امام نيست  .دليل پيدا كنند

افكار و انديشه ها و آراي بيگانه از اسالم را بپذيرند و قاطي كنند با انديشه ها و عقايد اسـالمي كـه    ،اسالم
ود نوعي بدعت گزاري در دين است يعني كساني آراي خودشان را بر دين تحميل مي كننـد انديشـه   اين خ

يـا كسـاني كـه     .تحميل مي كننـد  و احاديث قرآنهاي خود را كه از جاي ديگر قرض گرفته اند به اسالم و 
ان تفسير مـي  و حديث را تفسير به راي مي كنند يعني آيات و روايات را مطابق راي و گرايش خودش قرآن

انتشارات بنياد  .آيت اهللا بهشتي كتاب او به تنهايي يك امت بود( كنند اينها در حقيقت التقاطي فكر مي كنند 
  ) 238شهيد جلد اول ص 

  
بيشتر  :به پايان مي رسانم و نيچه سخنم را در اين قسمت با اين سخنان زيبا از ويل دورانت و ولتر :12نكته 

ادعا مي كنيم كه كـاخي از  ! خواهشهايي نفساني هستند كه كمي با چاشني عقل درهم آميخته اند  ،استداللها
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انديشه دور از خواهشهاي نفساني مي سازيم ولي در عمل آن دليلي را بـر مـي گـزينيم كـه ظـاهر اغـراض       
  ) 21لذات فلسفه ويل دورانت ص( شخصي يا قومي ما را بيارايد 

ودش در پاسخ كشيشي كه از او خواسته بود اعتراف كند كاتوليك اسـت بـر   ولتر در آخرين لحظات عمر خ
دوسـتان خـود را    ،من در حالي مي ميرم كه خـدا را مـي پرسـتم    :مي آشوبد و اين اعالميه را منتشر مي كند

  ) 227همان ص ! ( بيزار و متنفرم  ،دوست دارم و به دشمنان خود كينه اي ندارم و از خرافات
بـه مـن    :ل حزب اللهي خودش چنين گفـت مطع آماده مرگ شده بود به خواهر اُبه طور ق نيچه هنگامي كه

قول بده كه پس از مرگم فقط دوستانم بر جنازه من حاضر شوند و مردم فضـول و كنجكـاو ديگـري آنجـا     
زيـرا در آن  ! مواظب باش كه كشيش يا كس ديگري بر كنار گور من سخنان بيهوده و دروغ نگويـد   .نباشند

  )363همان ص! ( هنگام من توانايي دفاع از خويشتن را ندارم 
  

  :و اما پاسخ
   ؟صنعاني شيعه بوده يا سنيص اينكه در خصو -

ند اگر امام صادق يا حضرت علي زنده شو ؟ مثالًبه اسم است يا به روش و نوع تفكربرادر عزيز آيا مذهب 
وده بايد بگوييم ؟ در خصوص صنعاني به نظر شما وقتي او با معاويه دشمن ببه شما مي گويند شيعه يا غالي

مجلس مـا را بـا نـام معاويـه     : مي گفتصنعاني  ،هر گاه در مجلسي نام معاويه مي آمد(او سني بوده است؟
  )  23ساعت  7/3/88قزويني شبكه ماهواره اي سالم  آقاي دكتر حسيني :منبع( ) آلوده نكنيد 

شـيعه معاويـه، بنـابراين    : شيعه علي و بـه سـپاه معاويـه   : در جنگ علي با معاويه به سپاهيان علي مي گفتند
در مورد معاويه چنـين سـخني مـي     مذهب هركس بر ضد معاويه بوده مي شده شيعه علي و آيا فردي سني

  !!گويد؟
سـير  ( شيعه ثقه بوده است  ،عبدالرزاق بن همام بن نافع حافظ كبير عالم يمني ابوبكر الحمير صنعاني :يذهب

  )  220شماره  9/563اعالم النبالء 
  )  1000شماره  302تاريخ الثقات ( او يمني و ثقه بوده است و شيعه  :عجلي

آيا صنعاني شيعه بوده و در شيعه گري افراط  :عبداهللا احمد ابن حنبل مي گويد از پدرم پرسيدم و به او گفتم
من چيزي در اين خصوص از او نشنيدم و لـيكن او مـردي بـوده اسـت كـه       :مي كرده است ؟ پس او گفت

  )  1545شماره  2/59العلل و معرفه الرجال ! ( خبرهاي تعجب آور براي مردم نقل مي كرده است 
و احاديث زيادي دارد و بزرگاني از مسلمين بـا او مكاتبـه    صنعاني نوشته ها :ابن عدي درباره او گفته است

داشته اند و حديث خطرناك و مشكل داري از او نقل نشده مگـر اينكـه نسـبت تشـيع بـه او داده انـد و او       
پس اين بزرگترين ذمـي اسـت   ! رواياتي دارد در فضائل كه احدي از ثقات ما در آن خصوص موافق نيستند 

  )  5/1952الكامل ( اديث او شده است كه در خصوص روايات اح
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همين شخص بوده كه  ،مي شود   برخي معتقدند شيخ صنعان مورد نظر عطار نيشابوري كه مدتي مسيحي( 
  ) البته بسيار بعيد است 

، فهرست كاملي از رجال شيعه كه در مسانيد اهل سنت وجـود دارنـد را مـي    ما در انتهاي اين تحقيق ضمناً
آن اسـت   حداكثر ارفاق ،كسي به رواياتي كه نام آنها در آن روايات وجود دارد احتجاج نكندآوريم تا ديگر 

ما تمامي احاديث ثقات اين رجال را قبول داريم مگر احاديثي كه در باب فضائل ائمه و يا سب و  كه بگوييم
تشيع را به نفـع   در هيچ محكمه اي نيز قاضي سخن يك نفر شيعه يا منتسب به .لعن خلفاء و اصحاب باشد

   .عقايد خودش قبول نخواهد داشت
  
، و اين نشان مـي دهـد كـه مسـئله     مسئله زيارت قبوراول از همه و به سرعت رفته به سراغ عزيز  منتقد  -

قبور تا چه اندازه نزد ايشان داراي اهميت است، تنها مشكل شيعيان نبودن گنبد و بارگـاه بـر روي قبرسـتان    
  !!!!هرچه سريعتر اينكار صورت بگيرد تا اسالم از خطر نابودي نجات پيدا كندبقيع است و بايد 
  .است همان ابتدا متوجه سوال ما نشده متاسفانه ايشان از

سنت است و هرآنچـه بعـداً ايجـاد شـده بـدعت       بوده  صاكرمطبق احاديث متواتر هر آنچه در زمان نبي 
�� J/E%� q8UV �8R�  �-�z�- ���: فرمايد مي �علي  ،است �� JN8�%���  ،سنت آن است كه رسـول  «يعني
  .»ايجاد و اضافه شده است �آورده و بدعت چيزي است كه پس از رسول خدا  صخدا 

يعني روش عملي ثبت شده متواتر در تـاريخ، توسـط   ( ما مي پرسيم اين كار در كجاي سنت نبوي يا علوي
( ايـن روش  الم بوده است يا خير؟ آيا قبور در صدر اسوجود داشته است؟ ساختن ) پيامبر يا حضرت علي

يا و جايي ثبت شده است متواتر و منطبق با مسلمات تاريخي وجود داشته بطور  ) يعني آبادني قبور بزرگان 
فقط يك سند جعلي ضعيف دروغ براي ما بياوريد كه نشان دهد روي قبور ساختمان سازي مي شـده   خير؟

  ! ؟ 
نبوده و سوال ما نيز همين است كه چرا روي قبـر حمـزه و شـهداي بئرمعونـه و     نه اينگومشخص است كه 

و بسياري ديگر از اين بدعت خبري نيست؟ و اگر سـنت   صحضرت خديجه و ابراهيم فرزند رسول اكرم
چنين كاري صـورت  كه  هروي قبور اين بزرگان مهمتر بود)  صحيح استشما مورد اشاره و احاديث (ه بود

  ! ) قبور ديگراني كه شناخته شده نبوده اند بگيرد تا 
  .حاال شما دهها حديث جعلي براي جواز قبرسازي براي ما جمع كن و بياور 

  :نوشته چنين و قبور را جز شعائر الهي دانستهتعظيم  منتقد عزيز
  :در بناء بر قبور قرآننظريه 

  .تعمير و حفظ قبر اولياء تعظيم شعائر الهي است
   32حج)/هر كس شعائر الهي را تعظيم و تكريم كند، آن نشانه تقوي هست( 

بطور مسلم انبياء و اولياي الهي از بزرگترين و بارزترين نشانه هاي دين الهي هسـتند، كـه بـه وسـيله آنـان      
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  .گسترش يافته است
  :دو چيز تكريم قبور اولياي الهي خدا روشن مي شودمالحظه  به هر حال با

اي الهي، به خصوص آنان كه در راه گسترش دين جانبازي كرده اند، از شـعائر الهـي و نشـانه اي    اولي: الف
  .دين خدا هستند

يكي از راه هاي تعظيم اين گروه، پس از درگذشتشان؛ عالوه بر حفظ آثار و مكتبشـان، همـان حفـظ و    : ب
  .تعمير قبور ايشان مي باشد

  :پاسخ
  !نيامده است؟ قرآنما نمي دانيم چرا اين شعائر مهم كه اينقدر نزد شيعيان داراي اهميت است در 

و نگفتـه هـركس    آمده كه هركس شعائر الهي را تعظيم و تكريم كند نشانه تقواي اوسـت  32/در سوره حج
، فـردي بـا   )دو مثل ابوجهل و ابولهب براي خداي يكتـا قائـل بـه واسـطه و شـفيع شـو      (قبور را تعظيم كند

  !!!تقواست
اولياء را جزء خود دين دانسته، در صورتيكه ايشان نه اصل دين هستند و نه فرع آن، بلكه تنها تـابع   بعد هم

نمي توانيد بگوئيد كه امام از امامت جداست و امامت همچون نبوت است و مثل نبـي    دين اسالم هستند و
  :ين كند، چونو نبوت مي ماند و بدين طريق امامت را وارد د

  اين قياسي مع الفارق و نادرست است،: اوالً 
تابع آن بوده و نبـوت در واقـع همـان وحـي و      صوحي مي شده و حتي خود نبي اكرمصبه پيامبر: ثانياً 

  .دستورات الهي و تشريعي دين اسالم است كه هر كس بايد تابع آن باشد و البته به امام وحي نمي شود
  .بيان شده و شما مي بايست ثابت كنيد كه ايمان به امامت هم وجود دارد قرآنايمان به نبوت در : ثالثاً 
اگر شما به امامت دعوت مي كنيد و نه به امام، پس چرا مي گوئيد كه علي مـي بايسـت خليفـه مـي     : رابعاً 

 خالفت الهي او را واجب و و پس شما در واقع شخص امام حقيقت به شخص امام اشاره داريد، شد؟ و در
ـ  .اصلي از دين مي دانيد د و بگويـد  براستي آيا هر كسي مي تواند به اين بهانه بيايد و بدعتي را وارد دين كن

  ؟ اين از شعائر الهي است
به خصوص آنان كه در راه گسترش دين جانبازي كرده اند، از شعائر الهـي و  : بعد هم در مورد اولياء نوشته

  .دين خدا هستندنشانه اي 
بايد به ايشان گفت پس چرا نمك به حرامي مي كنيد و جانبازيها و مجاهدتهاي صحابه را به روي مباركتان 
نمي آوريد؟ البته حواس من نبود كه شيعيان نفرت صحابه را به دل دارد و آنها را مرتد، غاصب و ظالم مـي  

  .داند
  .هاي تعظيم ايشان و حفظ مكتبشان دانستهبعد هم حفظ و تعمير قبور اولياء را يكي از راه

حفظ و تعمير قبور سودي نداشته و ندارد و شما اعمالتان را همچون اولياء كنيد نه اينكه بر سر قبر ايشان بر 
  .سر و روي خود بكوبيد و ضريح ايشان را بوس كنيد
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صدقه آنها  ي بوسيد و قربان وبه ياد داستاني افتادم جواني بود بسيار احساساتي كه مرتب پدر و مادرش را م
نمي خواهـد اينقـدر    :نها توجهي نداشت روزي پدر پير او با عصبانيت به او گفتمي رفت ولي به نصايح آ

قربان و صـدقه  ! اگر راست مي گويي كمي هم به حرف من گوش و عمل كن  ،مرا ببوسي و چاپلوسي كني
تو اينكارهـا را فقـط بـراي روحيـه     ! زحمتي ندارد به قول يك نفر يك تكه زبان است .رفتن كه كاري ندارد

  ! دت و شارژ شدن خودت انجام مي دهيگرفتن خو
توجه مردم به قبور اولياء باعث كمرنگ شدن شعائر الهي مي شود و باعث مي شـود كـه   همين   :برادر عزيز

تفرقـه انگيـز انجـام    جمعيت مسلمين بجاي مساجد به قبرستان بيايند تا گريه و زاري و اعمال بيهوده و يـا  
دهند و چه چيز براي دشمنان اسالم بهتر از اين كه مسجد اين مركز پرستش خداي يكتا و تجمـع مسـلمين   

  ).فتامل جداً(كم رنگ و خلوت شود و شيعيان مي خواهند همين كار را در مكه و مدينه بكنند
نامربوطي از جانب شيعيان گفته شده و باعث جنجالي بر پا شده و يا سخنان  ،بارها شده كه در قبرستان بقيع

تفرقه ميان شيعه و سني شده اند و يا اذهان مردم را نسبت به اهل سنت عربستان خراب كـرده انـد و همـه    
ايـن اسـت   !!!  اينها بخاطر اين بوده كه مثالً فالن مرد يا زن احمق مي خواسته كمي خاك بردارد يـا بخـورد  

  .مي زند شعائر الهي كه شيعه از آن دم
 براي ساخت مسجد در كنار قبور اولياء اين آيه ادعا نموده كه اصحاب كهف را آورده و داستان منتقد سپس
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در فـرا  (بر حالشان آگاه ساختيم تا بدانند كه وعـده خـدا راسـت اسـت و      )مردم آن ديار را(و بدين گونه  
 )اى عده(پس  ،كردند هنگامى كه ميان خود در كارشان با يكديگر نزاع مى ،قيامت هيچ شكى نيست )رسيدن

كسانى كه بر كارشان  )سرانجام(آنان داناتر است  )حال(پروردگارشان به  بگذاريم، بنيانيگفتند بر روى آنها 
  .بنا خواهيم كرد مسجد و معبديغلبه يافتند گفتند حتما بر ايشان 

  
  :پاسخ

الزم به تذكر است كه درون فضاي كوچك غار نمي توان ساختمان سـاخت و  عـده اي مـي خواسـته انـد      
اي كوچك همچون ضريح بسـازند و آنهـا كـه    بنيان و سازه  ،اصحاب كهف جنازههمچون شيعيان بر روي 

عبـادت خـداي   و محل  )نه امامزاده(را مسجد آنجا: ممانعت به عمل آوردند و گفتند كار غلبه داشتند از اين
   .مي كنيم )نه عبادت اصحاب كهف( يكتا

مـن نمـي    .در ضمن در آيه اشاره شده كه آنهايي كه غلبه داشتند و نگفته آنهايي كه بر حق بودند يا بر باطل
و ! يا كجاي آيه خداوند چنين دستوري را صادر نمـوده؟ ! ؟است دانم مجوز ساخت قبور در كجاي آيه آمده

  .آيه چنين بدعتي استخراج نمي شود البته هيچگاه از اين
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و !! باشد، كداميك از اين امامزاده ها و قبور امامان، مسجد هستند؟مي همين مسجد مورد نظر شما  اگرحتي 
آيا نام آنها مسجد است يا امام زاده؟ شما در اين محلها دور قبـر  ! آيا مردم به نيت مسجد به آنجا مي روند؟

اريد و پول مي ريزيد و حاجت مي طلبيد و نذري مـي پزيـد و زن صـيغه    مي چرخيد و آنجا ضريح مي گذ
  آيا نام اين محل مسجد است يا بتكده؟  ...مي كنيد و

البد مردم به نيت مسجد تا نجف و كربال و مشهد مي روند تـا در بمـب گـذاريها يـا تصـادفات جـاده اي        
  .بميرند

تنازع و اختالف پيش  ،در آيه آمده كه بين دو گروه ضمنا! و دور قبر نمي گرديمدر مسجد كه ضريح نداريم 
  .آمده و گروهي كه غلبه داشته چنين پيشنهادي داده و اين ربطي به مجوز قبرسازي ندارد

و البته كنار !! ست و چگونه مي خواسته اند درون آن غار بنايي بسازند؟خدا تازه مسجد، محلي براي عبادت
د و بارگاهها و ضريحهاي شما ندارد كه بر روي خـود قبـور سـاخته    آنجا مسجدي ساختن ربطي به اين گنب

  . مي شوند
آيه ادعاي شما را رد مي كند، چون خواسته مردم بـه قبـور مردگـان تـوجهي نداشـته       جالب است كه همين

باشند و تنها به مسجد كه محل عبادت خداست معطوف شوند و از بنا بر روي قبور اولياء جهـت تكـريم و   
يشان جلوگيري شده است، بر خالف شيعيان كه بنا كه چه عرض كنم، كاخ و گنبد زريـن بـر روي   احترام ا

قبور امامان خود مي سازند و البته به نيت همان مردگان و ستايش و تكريم ايشان به زيارات قبورشـان مـي   
واسـطه هـا و    ا در آنجا به تنهايي، عبادت خداوند در مذهب تشـيع بـا  به نيت مسجد و عبادت خدروند نه 

  !!!شفيعان است كه به اوج خود مي رسد
بـين دو گـروه    :زيـرا خداونـد مـي فرمايـد     ،ف قبـر سـازي اسـت   لجالب است كه به نظر ما همين آيه مخا

عده اي گفتند روي قبر آنها بنا بسازيم ولي عده اي ديگر گفتند اين محل را سجده گـاه   ،شد) دعوي(منازعه
يعنـي اتخـاذ    :نتخـذن  :بلكه گفتنـد ) احداث كنيم ( يا احدثوا ) بنا كنيم ( ابنوا دقت كنيد نگفتند . قرار دهيم

شما مي توانيد به يك قطعه زمين  ،زيرا مسجد به معناي مصطلح آن يعني ساختمان هم مي تواند نباشد ،كنيم
براسـتي آيـا   . محـل سـجده  : مسجد در لغت عـرب يعنـي  ! صاف كه در آن خدا عبادت شود بگوييد مسجد

دسان شيعه مي توانند روي غاري كه داخل كوهاي است ساختماني بنا كنند و مسـجد بسـازند؟ و چـرا    مهن
را تاييد نكرده و فرمـوده عـده    ناثري از اين ساختمان عجيب باقي نمانده است؟ گو اينكه خداوند عمل آنا

 موده اين كار شد يا نشد؟اي كه غلبه با آنها بود گفتند اين محل را سجده گاه خداوند قرار دهيم و حتي نفر
  .و البته ساخت همان مسجد در كنار قبور نيز ربطي به عقايد و بدعتهاي شما ندارد

نيز همان مسجد را بيان كرده است و البته ما بـر روش پيـامبر    كه منتقد ذكر كرده داستان ابوجندل با ابوبصير
  .هستيم نه بر روش ابوجندل صاكرم

الزم به تذكر است كه قبور امامان شيعه محلي براي عبادت خدا نيسـت بلكـه محلـي بـراي مشـرك شـدن       
بندگان است، چون به عقيده ما صدا كردن مـدعو غيبـي در واقـع شـرك در عبـادت خداسـت و در آيـات        
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غيرخدا به متعددي تصريح شده كه فقط مرا بخوانيد و فقط از من ياري بجوئيد و از خواندن من دون اهللا و 
شدت نهي شده است، در صورتيكه شيعيان امامان و قبورشان را شفيع و واسطه اي بين خود و خداي خـود  

و ورد زبانشان يا علـي  ) شرك در صفات الهي(مي دانند و امامان را نيز در هرجا همچون خدا صدا مي زنند
  .و ياحسين است

عبرت و مشـخص بـودن آن بـراي     ،طر حفظدر ضمن جريان اصحاب كهف از معجزات الهي است كه بخا
  .مردم بوده است و شما نمي توانيد قبور كساني ديگر همچون امامان يا امامزادگان را با آن قياس كنيد

التـاج  .(و كساني كه بر قبرها مسجد مـي سـازند  . خدا لعنت كند زائرات قبور را: مي فرمايند صرسول خدا
  ) 1/382الجامع االصول في احاديث الرسول 

را مسـجد   )18/جن( ��� �'�8R� �� e� �N8:�� � 8�E: اي شيعه در احاديث رسيده از ائمه پيرامون آيهعلم
چگونگي و اندازه قطع دست دزد نيـز بـه همـين مـورد     محل سجده تفسير مي كنند و همينطور در رابطه با 

، اينجـا مـي   !نـه محـل عبـادت؟   ! پس چرا در اينجا مسجد را ناگهان ساختمان تفسير مي كنيد؟. اشاره دارند
بـه پـيش   ) و نه مسـجد (خواهيد بر ميل خود و بر طبق مذهب خويش به سمت قبرسازي و ساختن امامزاده

  . برويد
به سراغ موارد مختلف و بي ربطي رفته و از جـواب دادن   ،در تمامي پاسخهايش همانطور كه گفتم نويسنده

شانه خالي كرده و آمده داليل حرمت را بيـان كـرده و احاديـث كتـب      ،رتبط با سوال ماصريح و روشن و م
  .مختلف را رديف نموده است

  :و اين حديث را آورده كه
خدا لعنت كند زنانى كه به زيارت «: فرمود صرسول خدانسايى به سند خود از ابن عباس نقل مى كند كه 

  ».قبور مى آيند و كسانى كه قبور را مساجد قرار داده و بر آن چراغ ها روشن مى كنند
  :نويسنده مطالبي را براي رد سند ذكر كرده و سپس نظرات مختلف را بدين صورت بيان نموده 

تضييع مال است، ولـى چـراغ روشـن     نگردد، زيرا حديث بر موردى حمل مى شود كه منفعت بر آن مترتب
، دعا، خواندن نماز و نفع هاى ديگرى كـه مـى   قرآنقرائت  كردن بر باالى قبر براى زيارت صاحب آن قبر،

تواند زائر در آن جا ببرد، در اين موارد نه تنها حرام و مكروه نيست، بلكه رجحان نيز دارد، زيرا از مصاديق 
   ). 44و  43تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد، البانى، ص  .1)1((تعاون بر برّ و 

  . تقوا است
مورد حديث در جايى است كه زنده ها از چراغ ها نفع نبرند، ولى اگـر  «: عزيزى در شرح حديث مى گويد

 » .نفعى بر آن مترتب شود اشكالى ندارد

اغ به اين جهت اسـت كـه تضـييع مـال     نهى از روشن كردن چر«: سندى نيز در شرح سنن نسايى مى گويد
  » .در صورتى كه بر آن نفعى مترتب شود از مورد نهى خارج است: بدون منفعت است و مفاد آن اين است
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روشن كردن چراغ بر سر قبور جايز نيست، زيرا ضايع كردن مال اسـت، مگـر   «: شيخ على ناصف مى گويد
  ».كه در اين صورت روشن كردن چراغ اشكالى ندارددر صورتى كه يكى از زنده ها بر سر آن قبور باشد 

   
  :پاسخ

ـ  روي قبـور   ،راي اسـتفاده مـردم  خالصه كالم و قلم فرسايي ايشان اين است كه چراغ و شمع را مي توان ب
  .گذاشت و تنها از جهت اسراف و بال استفاده بودن حرمت دارد

اين حديث بر قبور غير انبياء و اولياء حمل مى شود، زيرا قبور آنان را بايد با وجوه : نويسنده اينطور نوشته 
  .مختلف تعظيم نمود كه از جلمه آنها روشن نمودن چراغ است

چطور شما . بايد عرض كنم كه دين امام با ماموم تفاوتي ندارد و هر دو مي بايست تابع دين باشنددر پاسخ 
  : همين نقد خود، در بخش ارث گذاشتن انبياء و مسئله فدك، فوري نوشته ايد در

هـا   و از طرفى انبياء و رسوالن الهى غير از منصب نبوت و پيامبرى، در بعد بشرى ماننـد سـاير انسـان   
 صرمخداوند متعال بـه پيـامبر اكـ     ها فرقى ندارند، هستند و در مسائلى از قبيل ارث و غيره، با ساير انسĤن

  :فرمايد مى
  ��
A x �R��� �� �o�+�d 
� I ���V � �� �� �6 �
A �Y  )110/الكهف( �����1

  ... شود بگو اى پيامبر من بشرى همانند شمايم مگر آن كه به من وحى مى
  

ولي ناگهان در اينجا قبور ايشان را از بقيه جدا مي كنيد و ظاهراً قبور را جزو قوانين اسـالمي حسـاب نمـي    
  .در اينجا خودتان معترف شده ايد كه اين عمل اسالمي نيستكنيد و 

  .در ابتداي همين بخش اولياء را جزء شعائر الهي دانسته
البته طبق نظر شما كه اوليـا را جـزء   (ما مي پرسيم شعائر الهي براي همه است يا فقط براي خود اين شعائر 

  )دين مي دانيد
و اي كاش قبور ائمه شما فقط تفاوتي جزئي داشت، ولي براي همه روشن است كه مثالً قبر امـام رضـا در    

  ! ! ! مشهد كمي بيشتر از مقداري جزئي با ديگران تفاوت دارد 
ايجاد چراغ بر سر قبور چه ربطي به طلب حاجت و صدا كردن غيرخـدا و  تـوي سـر زدن و گريـه و     : ثانياً

  !!زاري دارد؟
خوب حـاال بايـد چـه    . م اكنون در بعضي قبرستانها در ايران حتي لوازم بازي براي كودكان نيز نصب شدهه

كار كرد؟ اينها چه دليلي است بر شرك و خرافات شما و ايجاد گنبد و بارگاه زرين بر روي خود اين قبـور  
  .به هرحال اينها جواب سواالت ما نبوده و نيست! دارد؟

زئين قبور احاديث فراواني در كتب شيعه و سني وجود دارند و اين يك حديث تنها در ضمن براي حرمت ت
  . نيست
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مي : جناب منتقد احاديث بسياري را در كتابش براي اثبات عقايدش گردآوري نموده سوال من اين است كه

  ؟چه شود بفرمائيد اجتهاد يعني
  . يح هستندهم شيعه و هم اهل سنت داراي اجتهاد در استخراج احاديث صح

  ...اجتهاد يعني جدا كردن احاديث ضعيف و صحيح از يكديگر، طبق علم رجال و علم درايه و غيره
  .شما هر حديثي بياوريد، مطمئن باشيد حديث ضد آن نيز موجود است، پس بايد احاديث را بررسي كرد

ر ضررتان باشـد  تب خودتان بولي ظاهراً شما هر حديثي كه به نفعتان باشد قبول مي كنيد و هر حديثي در ك
  .روش علمي و تحقيقي نيست نرد مي كنيد و اي

 يث از كتب شيعه در مورد عدم سـاخت اگر شما خيلي به حديث عالقه مند هستيد، پس اين هم چندين حد
  .قبور

كه هر جوابي كه شما به اين احاديث بدهيد ما هم همان جواب را به خود شما مـي دهـيم،    يدفراموش نكن 
اگر بگوئيد تمامي اينها ضعيف هستند، پس تمامي احاديث مورد نظر شما نيز ضعيف هسـتند، اگـر بگوييـد    

  ...خبر واحد هستند پس احاديث گزينشي شما نيز خبر واحدند و غيره
دهند و ظلم و سـتمي را   همسايگاني هستند كه هر گاه آنان را بخوانند پاسخي نميمردگان، رفته گان  -1

شوند، اگر در حق ايشان نيكي شود شاد نگردنـد و اگـر    دفع نمي كنند و متوجه نوحه سرايي و مداحي نمي
دورنـد  شوند با هم هستند در حالي كه تنها هستند و همسايه اند در حالي كه از هم   قحطي شود نا اميد نمي

 )111نهج البالغه خطبه. (به زيارت يكديگر نمي روند

رفته گان، گورشان خانه هايشان شد و اموالشان به ميراث رفت كسي را كه بر سر گورشان مـي آيـد    -2
نمي شناسند و به كسي كه برايشان گريه مي كند توجهي ندارند و هر كس كه ايشان را بخواند جواب نمـي  

 )235البالغه خطبه  نهج.(دهند

عجب مقصد دوري است و چه زيارت غافالنـه  : حضرت علي پس از خواندن سوره تكاثر مي فرمايد -3
باعث عبرت باشد سزاوارتر از آن است كه مايه فخر گردد و اگر با ديـده فروتنـي بـه    ) قبور بزرگان(اي اگر 

كه با ديده اي تار به آنهـا   قبر نگاه كنند خردمندانه تر از آن است كه آنها را وسيله فخر قرار دهند بي درنگ
به اهل قبور جامي نوشـانده انـد كـه قـوه     . نگاه مي كنند و بدين سبب به درياي جهل و ناداني فرو رفته اند

البالغه خطبه  نهج. (گويايشان را به گنگي و شنوايشان را به كري و حركاتشان را به سكون تبديل كرده است
221  ( 

مسجد قرار ندهيد همانا خداي متعال يهود را لعنت نمود زيـرا قبـور    قبرم را قبله گاه و محل توجه و -4
 )887ص  65باب  2وسائل الشيعه ج (پيامبر اكرم  . پيامبران خود را مساجد قرار داده اند

مستدرك الوسائل محدث نوري از عالمـه  . (از گچ كاري قبر و نوشتن روي آن نهي فرمودهصپيامبر -5
 ). 1/127چاپ سنگي مستدرك . حلي در كتاب النهايه
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قبرم را محل رفت و آمـد قـرار ندهيـد و قبرهايتـان را     : شنيدم كه رسول خدا مي فرمايد: علي فرمود -6
باب  1مستدرك الوسائل ج . (مساجد خويش قرار ندهيد و خانه هايتان را محل دفن مرده هايتان قرار ندهيد

 ) 132از ابواب دفن ص  55

باب  2وسائل الشيعه ج . (هار انگشت باز از هم بيشتر باال نبريدقبر مرا بيش از چ: موسي ابن جعفر -7
 )858از ابواب دفن ص  31

وسائل . (هرگز ايستاده آب منوش و هيچ قبري را طواف مكن و در آب پاك ادرار مكن: امام صادق -8
 ) 99ص  2سفينه البحار ج 92باب  10الشيعه ج 

اي قرباني بيش از سه روز نهـي فرمـود   رسول خدا ما را از ذخيره كردن گوشته: �حضرت علي  -9
 )مسند امام زيد كتاب الحج. (و ما را از زيارت قبور نهي نمود...  و

 . من نزد دلهاي شكسته و قبرهاي ويرانم: خداوند فرموده: پيامبر اكرم -10

پس تـا  ) 864ص  37باب  2وسائل الشيعه ج . (قبر رسول خدا از شن قرمز رنگ است: امام صادق -11
 ! نشده بوده... رسول اهللا بنا و زينت و آن زمان قبر

پيامبرص از اينكه بر قبـر مسـلمين   : عبدالرزاق صنعاني از قدماي شيعه از ابن طاووس روايت كرده -12
بهترين قبور شما قبري : بنايي ساخته شود و يا گچ كاري و يا بر روي آن زراعت شود نهي نموده و فرمودند

 ) 3/506المصنف، . (است كه شناخته نشود

قبـر نبـي اكـرم و    : رسول خدا قبر فرزندش ابراهيم را مسطح نمود و قاسم ابن محمد گويد: ذكري -13
. قبر مهاجرين و انصار در مدينه منـوره مسـطح بـود   : گويد شيخين را در حالي ديدم كه مسطح بود و نيز مي

 )149توحيد عبادت سنگلجي انتشارات دانش ص (

از ابواب دفـن   16باب  2وسائل الشيعه ج (قبر مرا از گل غير خودش گل كاري نكنيد : امام صادق -14
 ). 864ص 

. رسول خدا از اينكه بر قبر، خاكي ريخته شود كه از خودش نيست نهي فرمـود : �حضرت علي  -15
 )126از ابواب دفن ص  34باب  1مستدرك ج (

خدايا، قبرم را بتي قـرار  : تجعل قبري وثنا يعبد اللهم ال: رسول خدا در آخرين لحظات عمر شريف -16
 . مده كه عبادت شود

شهيد اول در كتاب ذكري گذاشتن يك قطيفه بر مرقد مطهر نبي اكرم را فاقد دليل شـرعي و تـرك    -17
 اين كار را اولي دانست

يده و از تن از صحابه رسول خدا را د 150هجري كه بيش از  104ابوعمر عامر ابن شراحيل الكوفي متوفاي 
اگر نه اين بود كه رسول خدا از زيارت قبور نهـي  : آنان حديث اخذ كرده به قول ابن بطال همواره مي گفت

 .را زيارت مي كردم صفرموده است من قبر پيامبر
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. كسي كه قبرهـا را زيـارت كنـد از مـا نيسـت     : عبدالرزاق الصنعاني شيعي در كتاب خود المصنف -18
 ).6705حديث  3/569المصنف ) رسول خدا(

ما با رسول خدا مردي را كـه مـرده   : حاكم نيشابوري از عبداهللا ابن عمرو ابن عاص روايت مي كند -19
بود در قبر گذاشتيم چون برگشتيم و برابر خانه آن ميت رسيديم ناگاه بـا زنـي برخـورد كـرديم كـه گمـان       

از نزد خـانواده ايـن   : ن زن گفتاي فاطمه، از كجا مي آيي؟ آ: پس فرمود. كنم رسول خدا او را شناخت مي
معاذاهللا كه من با ايشان تا قبرسـتان  : مبادا با ايشان به قبرستان رفته باشي؟ زن گفت: رسول خدا فرمود. ميت

اگـر بـا ايشـان بـه     : رسول خدا فرمـود ! رفته باشم در حالي كه تو در اين باب آنچه را كه بايد تذكر داده اي
 !ا نمي ديدي تا آنگاه كه جد پدرت كه بت پرست بود را ببينيقبرستان رفته بودي ديگر بهشت ر

 ).246ص الحياة،  مسند امام زيد دار مكتبة . (ما را از زيارت قبور نهي فرمود صپيامبر  -20

. و كساني كه بر قبرها مسجد مـي سـازند   ،خدا لعنت كند زائرات قبور را: فرمودند صرسول خدا -21
 ) 1/382ول التاج الجامع األصول في أحاديث الرس(

 )حديث متواتر مورد اتفاق. (قبرم را محل آمد و شد قرار ندهيد: رسول خدا -22

 .بار خدايا، قبر مرا بتي قرار مده كه پرستيده شود: حديث عطاء ابن يسار از رسول خدا -23

شـاخه نخـل   ) سالگي فـوت كـرد   2كه در سن (باالي قبر ابراهيم پسر رسول خدا : حضرت صادق -24
حتماً پسر رسول خدا نيز بـا ابـوبكر و   (شك شد قبر نيز گم شد و ديگر معلوم نشد خرمايي بود كه چون خ

عمر دشمن بوده و براي نشان دادن اين دشمني به آيندگان، خواسته است محل قبرش مانند حضرت فاطمـه  
 ).كتاب كافي و كتاب من اليحضر الفقيه!) (نامعلوم باشد

ي مگذار مگر آنكه آن را با خـاك يكسـان سـازي و    قبري را باق: دستور حضرت علي به ابي الهياج -25
 . تنديسي باقي مگذار مگر آنكه خرابش كني

. هر كه قبري را تجديد بنا كند و يا مجسمه اي بسازد از اسالم خارج شده است: �حضرت علي  -26
 ).43بحاراألنوار و وسايل الشيعة باب  18من اليحضره الفقيه صدوق و المحاسن برقي و جلد (

پس ايشـان را از ايـن   . ن مثني فرزند امام حسن مجتبي گروهي را در نزد قبر پيامبر ديدجناب حس -27
مگيريـد و خانـه هايتـان را    ) محل آمد و شـد (قبر مرا عيد : همانا پيامبر خدا فرمود: عمل نهي نمود و فرمود

 ).1360المصنف صنعاني و وفاء الوفاء سمهودي ص . (قبرستان نكنيد

رسول خدا مرا به : علي فرمود: القداح روايت شده كه امام جعفر صادق فرموددر كتاب كافي از ابي  -28
هيچ تصويري مگذار مگر اينكه آنرا : مدينه گسيل داشت براي خرابي گورستانها و شكستن صورتها و فرمود
 . محو كني و هرچه قبري را مگذار مگر آنكه آنرا با زمين مساوي گرداني

علـي ابـن جعفـر مـي     : از ابواب دفن آورده 44يل الشيعة باب در كتاب تهذيب شيخ طوسي و وسا -29
آيا ساختمان روي قبر و نشسـتن بـر روي آن خـوب اسـت؟     : از برادرم موسي بن جعفر سئوال كردم: گويد
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مـالي نمـودن    نه ساختمان روي قبر خوب است و نه نشستن بر روي آن، و نه گچ كاري آن و نه گل: فرمود
 . آن

ز حضرت امام صادق روايت شده كه آن حضـرت از اجـداد بزرگـوارش    در مجالس شيخ صدوق ا -30
 . رسول خدا از گچ مالي نمودن قبر و نماز خواندن در آن نهي فرمود: روايت نموده و گفت

بر قبرها بنـا نكنيـد و   : در محاسن برقي از جراح مدايني از ابي عبداهللا صادق روايت شده كه فرمود -31
 . د براي اينكه رسول خدا اين عمل را مكروه دانستسقف هاي خانه ها را نقاشي نكني

رسول خدا نهي فرمودنـد كـه بـر    : ابواب دفن از امام صادق روايت شده 44در وسايل الشيعة باب  -32
 . قبري نمازگزاري شود يا روي آن بنشينند يا بر آن ساختماني بنا كنند

 . از گچ كاري گورها نهي فرمود صپيامبر: در معاني األخبار آمده -33

آيا مي دانيد كه رسول خـدا كسـي را كـه    : علي به سوي مردم آمد و فرمود: فقه الرضا روايت كرده -34
قبرها را مصلي و جاي نمازخواندن قرار دهد لعنت كرده است و كسي كه با خدا معبودي ديگر قرار دهد نيز 

 ! لعنت فرموده يعني هر دو مشركند

فقط يك وجب از زمين  صقبر پيامبر : نقل نموده در علل الشرايع امام صادق از پدران بزرگوارش -35
وخود پيامبر نيز كه فرموده بودند قبر مرا قبله قرار ندهيد و مسجد نكنيد زيـرا خـداي تعـالي    . (باال آمده بود

احاديث فوق همه از كتـب شـيعه   . (يهود را براي اينكه قبور پيامبران خود را مسجد كرده بودند لعنت فرمود
 !).كتب وهابي ها و سني ها مي باشد و نه از

ام سلمه به رسول خدا يادآور شد وقتي كه در مهاجرت اول در حبشه بوده معبدي را ديده بـه نـام    -36
ماريه و براي نبي اكرم آنچه كه در آن از نقش و نگارها و آيينه كاريها ديده بود تعريف كرد حضرت رسـول  

خوبي در ميان ايشان مي مرد روي قبر او مسـجد مـي   اينان گروهي بودند كه چون بنده صالح و مرد : فرمود
التاج الجامع األصول . (اين قبيل مردم بدترين خلق خدايند. ساختند و در آن نقش و نگارها به كار مي بردند

 )244و  243ص  1ج

مطالب و احاديثي را گردآوري كرده و بطـور   اولياء، مسجد در كنار قبور تبراي جواز ساخ منتقدپس از آن 
  :لي چنين نتيجه گيري نموده استك

فهميدن مقصود اين روايات، متوقف بر دانستن مقصـود  : اوالً:در جواب از استدالل به اين روايات بايد گفت
از قيام بـه عملـى كـه يهـود و     صيهود و نصارا از ساختن مسجد بر قبور اولياى خود مى باشد، زيرا پيامبر

  . كرده استنصارا با قصد خاصى انجام مى دهند نهى 
و قبله قرار مـى دادنـد و بـر     با مراجعه به روايات پى مى بريم كه يهود و نصارا، قبور اولياى خود را مسجد

شـديداً بـا ايـن عمـل      صلذا پيـامبر . در حقيقت آنان را عبادت مى كردند. روى آن قبور سجده مى كردند
  . مقابله كرده و از آن نهى فرموده است
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اولياى الهى به جهت تبرك، مسجد ساخته شود، تا انسان به بركت آن ولى خدا توجه  حال اگر در كنار قبور
و حضور قلبش بيشتر باشد و از طرفى نيز هيچ قصد تعظيم و تكريمـى نسـبت بـه آن ولـى در حـال نمـاز       

  .نداشته باشد
  :پاسخ

 ،21چطور دچار تناقض گويي شده، در ابتداي همين بخش پيرامون سوره كهـف آيـه   منتقدمتوجه باشيد كه 
منظور خاصي براي سخن پيـامبر اسـالم قائـل    ) ص(مسجد را محل و ساختمان آورده ولي در حديث پيامبر

 شده كه يعني اهل كتاب قبور انبياء خود را محل سجده و عبادت گرفته اند و آنرا قبله قرار داده انـد و نهـي  
  .از اين بابت بوده است و بنابراين مي توان كنار قبور جهت تبرك مسجدي بنا كرد صپيامبر
  ؟ منظور شما از مسجد ساختمان و بنا است يا محل سجده و عبادت و قبله؟يدتكليف ما را روشن كنلطفاً 

چنين است  ،آوردهنويسنده همانطور كه در سطور بعد از اين نيز از قول عالمه بدر الدين حوثى  كلي منظور
و  شـيعيان مسـئله   ي بـراي چه چيزهـاي  هنوز كه قبر را نبايد قبله قرار دهيم و واقعاً جاي بسي خنده دارد كه

  .سال تالش علما و مفسرين، بايد چه نكاتي را به ايشان متذكر شويم 1400و پس از  است مشكل
 در مسـجدالحرام و در شـهر مكـه    واقـع  كعبه خانه كه بر سر اين موضوع است با شيعيان در اينجا ما بحث
  !!!ايشانمسلمين و اولياء  خود قبله واقعي مسلمين است نه قبور همان

  .بايد گفت كه خجالت نكشيد و قبر را هم قبله كنيد، براي شما كه موردي ندارد
كننـد و  الزم به تذكر است كه شيعيان قبر را نيز قبله قرار مي دهنـد و ماننـد كعبـه بـه دور آن طـواف مـي       

  .شعائري جدا براي آداب زيارت نيز دارند و بر خالف توجيهات خود در اينجا عمل مي كنند
آورده در آداب زيـارت   مـورد  28به بعد به زيارت پرداختـه و   311از صفحة  الجنان مفاتيح كتاب صاحب 

  !!!كنددر وقت زيارت پشت به قبله و رو به قبر منور : چنين نوشته سيزدهمو در مورد  است
پس : و بعد گويد ....برو تا نزديك قبر بايستي و رو به قبر و پشت به قبله كن و بگو: گفته 348 فحهدر صو  

  . پشت به قبله بايست ،ضريح را ببوس
  ! نمي شويد؟ صمي پرسيم كه آيا در اينجا هم شما مشمول حديث پيامبر منتقداز جناب 

منظور از احاديث لعنت يهـود و نصـارا در مـورد تعظـيم قبـور      در ثاني نويسنده چنين نتيجه گري كرده كه 
  .صالحانشان در واقع بخاطر عبادت ايشان بوده

شيعيان در كنار قبور امامان خود چه مي كنند؟ مسلم است كه همان عبـادت در آنجـا    مي شود بفرمائيد مثالً
يعني دعا مغز  ،��N8%���U%� �� (�  :رسول خدا فرموده،صورت مي گيرد، چون به اتفاق علما دعا عبادت است

يعني دعا همان عبادت است، و نيـز از ائمـه    ،الدعاء هو العبادة:هو مخ عبادت است و در روايت ديگر فرمود
  .يعني برترين عبادتها دعاست، ����U%� Y� � �N8%�): نقل شده كه

ولي شيعيان همچون بـت پرسـتان    ،و در عبادت و صدا كردن خداي يكتا نمي بايست كسي را شريك نمود 
دوران جاهليت آمده اند و اين امامان و قبورشان را واسطه و شفيعي بين خود و خداي خود قرار داده اند و 
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در دعا آنها را مي خوانند و در كنار قبرها دم مي گيرند و ياحسين و يا علي مي گويند، و بر اين عقيـده انـد   
بلكه اينهـا بايـد    ،ي قبول نمي شوديرافت بسياري هستند و دعاي ما به تنهاكه اينها نزد خدا داراي آبرو و ش

  .شفيع و واسطه شوند
واب اين عبادت را باالتر از حج خانه خدا مي ثا انجام مي دهيد و حتي همان عبادت ر نزد قبور پس شما نيز

 و محـل عبـادت   ود را مسجددانيد، پس خدا لعنت كند يهود و نصارا و روافض را كه قبور انبياء و اولياء خ
  .كردند
 . بار خدايا قبر مرا بت قرار مده، خدا لعنت كند قومى را كه قبور انبياى خود را مساجد كردند:  صپيامبر

خدا لعنت كند نصارا و يهود را، زيـرا قبـور انبيـاى خـود را     : نقل كرده صبخارى در صحيح خود از پيامبر
  .مسجد قرار دادند

از قيام به عملى كه يهود و نصارا با قصد خاصى انجام مى دهند، نهى  صپيامبر: گويدحال جناب منتقد مي 
  .كرده است

شيعيان برخورد  چونهم صدر برابر قبر نبي اكرم در آنجا ، آيا اهل سنتمي روندمسجدالنبي  كساني كه به
در يك كالم آنرا عبادت آيا به آن تمسك مي جويند و آنرا بوس مي كنند و آنرا تعظيم مي كنند و  ؟مي كنند
يا تنها خدا را عبادت مي كنند؟ كساني كه به مدينه رفته اند خودشان خوب مي دانند و نيازي بـه   ؟مي كنند

  .توضيح بيشتر نيست
كه بنابراين سـاختن مسـجد در   ) از ابن قيم جوزيه(ذرايع آوردهسپس مطالبي پيرامون استدالل به قاعده سد 

اگر به قصد شرك نباشد و غالب مردم نيز اين نيت را از خواندن نمـاز در آن مسـاجد   كنار قبور اولياى الهى 
  .اشكالى در ساختن آن مساجد نيست. نداشته باشند

  
  :پاسخ

وجـود   مردم ايران كه به هيچ عنوان زمينه هاي خرافي شدن و زود باوري در ايشـان  بايد گفت به خصوص
  !!!به خرافات هندي يا غلو در حق اولياء توجهي ندارند و اصالً!!! ندارد

كسى كه چاقو مى خرد يا راديو مى خرد ممكن است كسى از آن سوء استفاده نمـوده و  : نوشته منتقد سپس
  .)هد شدو خواسته بگويد بسياري از معامالت روزمره باطل خوا( در راه فساد استفاده كند

و معامالت روزمره قياس نموده اسـت، در ضـمن بايـد    با چاقو و راديو  اصول عقايد ديني را منتقد در واقع
  . آري، همان چاقور را نيز به دست احمقان يا آدمكشان نبايد داد: گفت

  .به هر حال اين قسمت نيز ربطي به موارد مطرح شده ما ندارد
راني در فلسـطين و  را آورده و قبـور پيـامب   سيره مسلمين و اجماع ادعا شده در مورد تعميـر قبـور   سپس

  .يعقوب و يوسف و ابراهيم اشاره كرده است
  :پاسخ
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بايد گفت غالت و دكانداران هر جايي را قبر مي دانند و اگر خجالت نمي كشيدند در كره ماه هـم امـامزاده   
اي مي ساختند و آيا شما اجماع و سيره مسلمين را قبول داريد؟ پس چرا در جاهاي ديگر با آنها مخالفيـد؟  

اينجا هم بطور گزينشي و دل بخواهي عمل مي كنيد و اصالً در هر جا هر چيز به نفعتان باشد فوري بـه   در
از همه گذشته سيره مسلمين از صدر اسالم تا كنون است نه قبـل از آن و ايـن قبـور مـورد     . آن مي چسبيد

و البته شما بر روش و سـيرت  استناد شما متعلق به قبل از اسالم است كه اهل كتاب روي آنها را ساخته اند 
  .آنها هستيد، همان يهود و نصارايي كه قبور پيامبرانشان را تزئين كرده و مسجد قرار دادند

كه در برخي تواريخ آمده كه  بسياري از قبور محلشان نامشخص است و حتي قبوري چون قبر حضرت علي
  .به چندين هزار سال قبل هستندچه برسد به قبر پيامبراني كه متعلق  قبر مغيره بن شعبه است،

  .شما بايد ثابت كنيد كه كدام باستان شناس قبور اين پيامبران را تائيد كرده است
در ضمن تعداد پيامبران بسيار زياد بوده و اين تعداد انگشت شمار از قبوري كه بر جا مانده در برابـر تعـداد   

ا از شعائر الهي و موارد اساسي و مهم بودند الاقل كل پيامبران هيچ به حساب مي آيد، در صورتيكه اگر اينه
  .تعدادشان بيشتر بود

  از همه گذشته اثبات وجود اين قبور چه ربطي به ساختمان سازي بر روي آنها دارد؟
در مورد كثرت عالقه مردم جهان به اين قبور بايد گفت كه هميشه عده اي براي فريب دادن مـردم حضـور   

ري از مردم در گمراهي بوده اند، از تعداد زيادي شيعه تندرو و غالي در ايران گرفته داشته اند و هميشه بسيا
تا ميليونها نفر مسيحي و يهودي و هركاري كه همه كردند دليل بـر صـحيح بـودنش نيسـت و شـايد همـه       

  دنبالشان مي رويد؟ به بخواهند بروند به جهنم، شما هم
بسوي زينتهاست و معلوم است كه در مورد قبور نيز همـين   طبيعت و هواي نفس بشر بر حب دنيا و رفتن(

  )كار را مي كند
در اتـاقي   صچطور مي توان ساخت بنا بر قبور را حرام دانست در صورتيكه پيـامبر  كه سپس نوشتهمنتقد 

  . كه عائشه در آن زندگي ميكرده دفن شده و عمر و ابوبكر هم در كنار حضرت دفن شدند
از وجود  قبل خين نساخت و البته اتاقك عائشهو شي صبنايي بر روي قبور پيامبركسي هم : بايد گفت

كه پس از رحلـت در همـان    است و حالتي چون اتاق و محل كار و دفتر پيامبر اسالم را داشته بوده قبر
يح و گنبـد و بارگاههـاي شـما دارد؟    چه ربطي به ضـر  و آن چهار ديواري محل رحلت دفن شده است

هـيچ  و شـيخين  ) ص(پيـامبر ر قبـ روي در ضمن ! ن و امام زاده ها اتاق چه كسي بوده است؟قبور اماما
ضريح نيز نداشـته   همان خاك خودش بوده است واز صورت نگرفته و ) حتي گذاشتن سنگ قبر(عملي
  .است

ـ  صاصالً دفن پيامبر  ه درون اين چهار ديواري بوده كه جلوي آشكار شدن قبر را گرفته تا مبادا مردم ب
سمت قبرپرستي روي آورند، مخصوصاً قبري كه متعلق به خاتم انبياء باشد كه مـورد محبـت شـديدي    

مي گفته خدايا قبرم  صبوده و خطر گمراهي براي ساده لوحان وجود داشته است و براي همين پيامبر
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ديث را بتي قرار مده كه پرستش شود و شرايط آن زمان در همان دوره قابل بررسـي اسـت، دلـيلش حـ    
  :زير
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خداوند يهود و «: در بيماري وفات خود، فرمود صرسول اهللا:  عنها مي گويدعايشه رضي اهللا: ترجمه
اگـر ايـن   : عايشه رضي اهللا عنها مي گويـد . »نصارا را لعنت كند، آنان قبور انبياي خود را مسجد  قرار دادند

لـي  و). يعني در حجره قرار نمي دادنـد (را آشكار مي كردند صاحتمال وجود نمي نداشت، قبر رسول اهللا 
 .مي ترسم كه مردم آنرا مسجد قرار دهند

نيز طبق حديثي كه قبر مرا عيد و محل رفت و آمد نگيريد نگران همين موضوع بوده است و  صپيامبر
به احتمال بسيار  ،بودمي حديث عائشه نيز صحت اين موضوع را مي رساند و چنانچه قبر پيامبر آشكار 

  .محل رفت و آمد مي شد قوي
  ) 864ص  37باب  2وسائل الشيعه ج (قبر رسول خدا از شن قرمز رنگ است: فرموده) ع(امام صادق 

  .ي نداشته استبنا و زينت صقبر رسول اهللا نيز تا آن زمان اين نشان مي دهد كه حتي
قبـر نبـي اكـرم و    : رسول خدا قبر فرزندش ابراهيم را مسطح نمود و قاسم ابـن محمـد گويـد   : ذكري

گويد قبر مهاجرين و انصار در مدينه منـوره مسـطح    دم كه مسطح بود و نيز ميشيخين را در حالي دي
  )149توحيد عبادت سنگلجي انتشارات دانش ص (بود

را فاقد دليل شرعي و ترك  صشهيد اول در كتاب ذكري گذاشتن يك قطيفه بر مرقد مطهر نبي اكرم
  . اين كار را اولي دانست

فقـط يـك    صقبـر پيـامبر  : از پدران بزرگوارش نقل نمـوده  معليه السال در علل الشرايع امام صادق
  .وجب از زمين باال آمده بود

مي سازد و بنابراين ديگر اتـاق عائشـه بصـورت     صدر ضمن عائشه نيز ديواري بين خود و قبر نبي اكرم  
قبلي نبوده است و از آن جدا شده است، همينطور صحابه بين مسجد و اتاق ديـواري مـي كشـند و همـين     

  . نشان مي دهد كه تا چه اندازه بر اين امر واقف بوده اند
پيامبرى در هر نقطه اى كه فوت كنـد   هر ابوبكر گفته اينكه زير سقف اشاره كرده و صنتقد به دفن پيامبرم

  .در همان جا بايد به خاك سپرده شود
در جواب بايد گفت كه سخن از نهي ساخت بر روي قبور است و تازه هر پيامبري ممكن است در هرجايي 

شما از كجاي سخن ابوبكر جواز سـاخت قبـور را    فوت كند و آنجا سقفي نيز باشد خوب تكليف چيست؟
همانجـا   در تكليف اين است كه طبق دستور عمل كرده و آن پيامبر را ايد؟ در چنين مواقعياستخراج كرده 

خاك كنيم و سپس دوباره طبق دستور همان پيامبر عمل كرده و با آن قبر و اتاق كاري نداشته باشـيم و آنـرا   
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به مرور زمان از بين مي رفته انـد و همـان قبـر    ر حتم اتاقهاي گلي و ساده در آن موقع بازسازي نكنيم، بطو
همـان حـديث    همان دستور نهي از قبرسازي نتيجه مي داده اسـت و  بصورت عادي باقي مي مانده است و

يعنـي بـا عيـد     ،مد نگيريد نيز بر همـين مـورد مسـتند اسـت    نيز كه قبر مرا عيد و محل رفت و آ صپيامبر
ن قبر چنانچـه داراي سـاختماني باشـد تخريـب مـي      بطور حتم آ، سر يك قبر نگرفتن و نرفتن دائم بر

چـون مربـوط بـه     ،و اين امر پيرامون پيامبران قبلي بسيار صادق تر اسـت ) در اثر عدم بازسازي(شود
 ن اتـاق ند و چنانچه بر فرض درون اتاقي رحلت كرده اند و همانجا نيز دفن شده اند، آا گذشته بوده

  .است مي شده خراب بر اثر  عدم رفت و آمد
پيامبر اسالم خاتم االنبياء است و مورد توجه جمع كثيري از مسلمين جهان و قبر او نيز در كنـار   ولي

در مسجد بسيار معروف ايشان يعني مسجدالنبي و همينطور در فاصله كمي تا محراب واقـع شـده و   
امروزي و بسـيار  مسجدالنبي بصورت  ي مسلمين، ساختمانبه بركت دولت آل سعود و همكار ضمن

در جـوار چنـين    صن براي استفاده ميليونها مسلمان در آمده است و طبيعي است كه قبر پيامبرمدر
 مانـده اسـت،   مشخص و پابرجا جمع دوستداران دين اسالم و در اثر تجديد بناي مسجد،مكاني و با 

ر اين مـورد قابـل   و د صورت نبوده استي پيغمبران قبلي بدينبرا چيزيوگرنه واضح است كه چنين 
  .قياس با پيامبر ما نيستند و در كنار قبور ايشان مسجدي چون مسجدالنبي نبوده است

 اتاقهاي گلي و ساده در آن زمـان در صـورت بازسـازي نكـردن     در ضمن الزم به يادآوري است كه 
بـا بمـب قابـل     ن شيعه نبوده كه فقطامانند گنبد و بارگاههاي فعلي امام از بين مي رفته اند و براحتي

ولي شما شيعيان پس  بوده اند نيز رحلت پيامبر اسالماين سقف و اتاق، قبل از  تازه . تخريب هستند
از فوت انبياء و امامان قصد ساخت قبور ايشان را داريد و روي قبور ايشان را اتاق ساخته ايد و اتاق 

بـه نيـت اسـت و بطـور     اعمـال   در اسالم .مناسبتري هستندكه چه عرض كنم، قصر و بارگاه كلمات 
محـل   آنجـا  بلكـه  ،نشده انـد  ساختهشتن روي قبر كسي و سقفش به منظور گذا صپيامبر اتاق حتم

و همسران ايشان بوده است و قيـاس ايـن مسـائل و اسـتخراج ايـن بـدعتها از آن        صزندگي پيامبر
  . صحيح نيست

را به حـال خـود گذاشـت و روي    اگر اين عقيده شما صحيح بود، پس چرا حضرت علي همان اتاق 
  !!را بازسازي نكرد؟) يا ديگران(قبر پيامبر

  :منتقد در ادامه چنين آورده
  .علماء اسالم بر تحريم قبور را دارند قه قطعى وهابيان چگونه ادعاى اتفاحال با اين سير

  :پاسخ
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. شما براي جواز قبرسازي كدام علما هستند؟ و چنين علمايي جهال هستند نه علمـا  دانم منظورنمي  
اين علما همان فريسيان و رهباناني هستند كه مردم را گمراه مي كنند و بسوي قبرپرسـتي و پرسـتش   
غيرخدا مي كشانند، حاال شما دوست داريد پيرو ايشان باشيد به ما ربطي ندارد و اما علماي راسـتين  

  :بر خالف عقايد شما بوده اند نيز
: 1��u%� z��aU = �~�: �آورده است) ارشاد الساري 304الي  301/، ص4ج(امام نووي در شرح مسلم 

 ,%�1 �8�� 8�P� � a/�� �� �8K ��"�D� JojV Jj�~� s��امـام  . ��…�? ���� ���1� A? -����, � ص� �
در مكه مشاهده نمودم كه ائمه دستور دادند : امام شافعي در كتاب االم فرموده است: فرمايد نووي مي

� ? ���1 ����� �: كه فرموده صي رسول اهللا  بناي روي قبور را ويران نمايند و اين عمل را فرموده
,���- ?A� كند تأييد مي.  

قبور مطالبي آورده و منظورش بر ايـن بـوده كـه بـر      منتقد در انتهاي اين بخش در مورد صاف كردن
  :فرض صحت اين احاديث، منظور خود قبور بوده است نه ساختمان و بناي روي آنها و چنين نوشته

بلكه بحث درباره بناها و ساختمانى اسـت كـه روى قبـر     ،در حاليكه سخن ما درباره خود قبر نيست
  .انجام گرفته است

  :پاسخ
شما روي خود قبور را نيز سنگهاي گرانبها و بزرگي مي گذاريـد و ارتفـاع آنـرا از    همه مي دانند كه 

سطح زمين باال مي بريد و هركس به زيارت قبر امام رضا و امامان ديگر رفته باشـد ايـن موضـوع را    
در ثاني واقعاً جاي خنـده دارد كـه آيـا روي    . مشاهده كرده است، پس اين سخن شما بي مورد است

بـرايش بـال اشـكال     ي بـزرگ گنبد و بارگاه و ساختمان از آنطرف ضريح و باشد وليد بنايي نباي قبور
باشـد و هـيچ    و صاف مثالً قبر امام رضا از خاك ص باشد، لطيفه اي به اين بامزه گي شنيده بوديد؟

مثل اين است . باشد عين حال ضريح و گنبد و بارگاه داشته باشد و كاخ ولي درتزئيني نداشته باشد، 
  !!!كه بگوئيم يك زن موهايش بيرون باشد ولي بقيه بدنش كامالً پوشيده باشد و اين اشكالي ندارد

منتقد مطالبي نيز در مورد حضرت عائشه نوشته كه در اتاقش حالت زائر قبور را داشته و پس از دفن 
 وعايشه مبناى شرعى نداشته و ندارد اين كار و نوشته كه !! عمر ديوار كشيده براي رو گرفتن از عمر
  .دزن بايد از مرد نامحرم زنده شرم و حيا كن

  :پاسخ
بايد گفت  ،او شه زني پرهيزكار بوده شكي نيست و در مورد رو گرفتناينكه ام المومنين عاي در مورد

نمـي   كسـي ؟ پـس  اسـت  درب و حتي كليد و قفل داشته صشما كه معتقديد بيوت همسران پيامبر
توانسته سر زده وارد شود و اما پس از دفن عمر نيز مسئله اي جداست و شـايد دالئـل ديگـري نيـز     
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شه را مبني بر پرهيزكاري و باحيا بـودن او نمـي دانيـد و    ته و چنانچه شما اين عمل حضرت عايداش
خدشـه دار و  شـه را  يق كه شده اعمال نيـك عاي و مي خواهيد به هر طر مي دانيدن بر مبناي شرعآنرا 

بي معنا بوده و البته مبناي شرعي نيـز   پس رو گرفتن حضرت فاطمه از آن فرد نابينا نيز كمرنگ كنيد،
 در مورد ديوار .بلكه از فرد بينا رو مي گيرند ! نداشته است، چون كسي از شخص نابينا رو نمي گيرد

قبور بايد در  االخره قبرستان وچون ب ،ر بودن نمي شودوپشت ديوار ديگر شامل زائر قب كه بايد گفت
ـ   آيا بايد حدود آن مشخص باشد يا خير؟ هم اكنون نيـز زنهـا   شوند و و مشخص جايي جدا رده تـا ن

هاي قبرستان بقيع اجازه رفت و آمد دارند نه تا درون قبرستان و درون قبرستان با بيـرون آن تفـاوت   
  .دارد

البـد زيـارت عاشـورا هـم مـي      : ،بايد گفـت ...زائر تمام وقت قبور بوده و شهعايبنابراين اينكه گفتيد 
شما ظاهراً علـم غيـب نيـز    (!!!است و حاجت مي طلبيده و دائم هم غيرخدا را صدا مي زده!! خوانده

  ! و نذري هم مي پخته و پولهاي داخل ضريح را جمع آوري مي كرده  !!)داريد

  :و چنين نوشته كليدى درباره بنا قبور جوابهاىسپس پرداخته به بعضى از منتقد 
����� �با استدالل به ختمان بر قبور تعظيم شعائراللَّهسا ���	 
 �� ��� �� �� �� ���� �� ��	 ����� �� �� ������ �� �� �� ��� ����:	
{   

مثـل  (بيان شده اند  قرآنشعائر الهي در  اشاره كرديم قبال نيز كه رهمانطو: در جواب منتقد بايد گفت
و سنت، قبور را به عنوان شعائر الهي نديده ايم و ايـن از سـاخته    قرآنو ما در جايي از ) صفا و مروه

  .هاي خود شماست و در واقع شعائرالناس است
  :سپس نوشتهمنتقد 

انـى  در خارج از مكتب اسالم نيز قبور بزرگان خود به عنوان افتخار آفرينان آن ملت از خرابـى و وير 
  .حفظ مى كنند

  
  :پاسخ

و سـنت نبـي    قـرآن ربطي به ما نـدارد و مـا فقـط بـا اسـالم و       ،بايد گفت كه خارج از مكتب اسالم
شما همين جا نشان . سر و كار داريم و همين براي تمسك و رهايي از گمراهي كافي است صاكرم

اتخاد كرده ايد و سخن ما نيـز  داديد و معترف شديد كه اين عمل خود را از مسيحيان و غير مسلمين 
  .همين است

  :سپس نوشتهمنتقد 
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��:قبور اصحاب كهف يك عده مى گويند درباره � ��!�" �# �� �$�! �� �% 	��" �#	 	���� �� �� ������:
با ذكر  قرآنو   }�
  .آن را تقرير مى كند ،اين مطلب و عدم انتقاد از آنان

صحبت از تنازع و اخـتالف بـين دو    ،در آيه بوده اند وهمانطور كه قبالً نيز گفتيم اين عده بر خالف 
نظر گـروه دوم را تائيـد كـرده بـود، ولـي در       ،خود منتقد نيز براي تائيد ساخت مسجد گروه است و

  .اينجا طوري ديگر سخن گفته است
  :سپس نوشتهمنتقد 

تاكنون هيچ قبرى را خراب نكرده انـد   ...در هيچ بالد اسالمى از عراق، مصر، سوريه، اردن و ايران و
  .به بعضى از اين كشورها حكومت مى كردند سضرت علىحو در حالى كه خود 

  :پاسخ
اينكه در اين كشورها تا كنون هيچ قبري خراب نشده دليلش وجود شيعيان در آنجاست يا اهل سنتي 

  .شماستكه خيلي به اين امور اهميت نمي داده اند و البته اين باعث خوشحالي 
  : ضمنا چه كسي گفته حضرت علي ساختمانهاي شرك آميز قبور را ويران نكردند

�z�1 �8-?� ��@�� �� �N :�� �V �N � z�1  ,�@+N �� �< �� z�-� ,@+N a/dUV �� �N 3dUV� ?� �%��
,���- ?A ���� ��1 ? � ,�Ej� ?A ?�d�  8: ? ��: از ابوالهياج اسدي روايت شده كه گفـت  : ��-+� 

من را بر آن انتخاب كـرد   صكنم بر آنچه رسول اهللا  طالب به من گفت تو را انتخاب مي علي بن ابي
اي را فرونگذاري جز آنكـه آن را پـاك نمـايي و از     وآن اين است كه هيچ عكس و تصوير و مجسمه

  .تخت نمايي بين ببري و هيچ قبري را فرونگذاري جز آنكه آن را

عن : (از كليني بدين صورت نقل شده است 209/ در كتاب وسائل الشيعه چاپ سنگي جلد اول ص
  )إلي المدينه فـي هـدم القبـور و كسـر الصـور     صبعثني رسول اهللا  س قال امام علي: عبداهللا قال ابي

بـور و  روي ق) بنا و گنبـد (من را جهت تخريبص امام علي فرمود، رسول خدا : جعفرصادق گفت
  .ها به سوي مدينه مامور و رهسپار كرد شكستن تصاوير و مجسمه

  :چنين نوشتهسپس آورده و  صاتاق و محل دفن پيامبرمنتقد دوباره مطالبي درباره 
سال به زيارت قبر مادرشان رفتند و در كنار قبر  40وقتى پيامبر به مّكه مراجعت كردند بعد از حدود 

كه قبر ما در حضرت داللت و نشانه اى داشته اسـت و منهـدم نشـده     گريه كردند اين نشان مى دهد
  .است و اگر نه حضرت نمى توانستند آنرا پيدا كنند

  :پاسخ
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در شعب ابيطالـب بـوده اسـت و مسـلم      حضرت خديجه، نزد ايشان تا لحظه رحلت صپيامبر: اوالً
  .از محل دفن ايشان با خبر بوده است كه

دفـن اشـخاص را مـي     محل بنابراين براحتي و داراي علم غيب هستند معصومينبه عقيده شما  :ثانياً
محـل دفـن شخصـي را گـم      صاگر بطور مثال در داستاني ذكر مي شد كه امام يا حتي پيامبر.(دانند

كرده است و ما اين داستان را براي عدم داشتن علم غيب بيان مي كرديم، بطـور حـتم شـيعيان نمـي     
ه گرامي الزم به تذكر است كه غيب نزد خداست و چنانچه در موردي بخواهد براي خوانند.پذيرفتند

  )آنرا از طريق وحي به رسول خويش اعالم مي كند و البته به امامان وحي نمي شود
وجود نشانه هاي مختصر در آن زمان ربطي به جواز ساخت گنبـد و بارگـاه و ضـريح نـدارد و     : ثالثاً

قابـل شناسـايي    بلندي داشته باشد چهار انگشتجاي هر قبري تا حدودي مشخص است و چنانچه 
و موردي كه در ذهن شما شيعيان اسـت يعنـي   ) و بنا به دستور پيامبر اين كار اشكالي ندارد (  است

قبل از ورود به مكه هم مي بايست قبر حضرت خديجه را مي ديـده اسـت، يعنـي    ) ص(امبراينكه پي
البته شناسايي چنين قبري خيلي ساختماني چون حرم امام رضا كه از چند كيلومتري هم ديده شود و 

  .نيست مشكل
زمان حتي  در آن زمان قابل قياس با زمان فعلي نيست و در اين شانقبور دجمعيت مردم و تعدا: رابعاً

قبوري كه مشخص هستند نيز قابل شناسايي نيستند با اينكه نام و نسب صاحب قبـور را روي سـنگ   
ولي باز بايد كلي جستجو كنيد و همين نوشـته هـا را نيـز بخوانيـد تـا قبـر مـورد         كرده اندقبر حك 

در  و مـي تـوان   گذاشتن سنگ قبر نيز صحيح نمي باشـد  كه البته لزومي ندارد و(نظرتان را پيدا كنيد
، همانطور كه پيامبر اسـالم در برابـر شـهداي احـد     زيارت شرعي انجام داد و رفت ،برابر تمامي قبور

  )انجام مي داده است
، قبر حضرت خديجه خيلي آسانتر از هم اكنـون قابـل شناسـايي بـوده،     صدر نتيجه در زمان پيامبر

  .چون كثرت قبور به شكل امروزي نبوده است
براي تشخيص قبر حضرت خديجه نيازي نبوده كه حتماً آن قبر از سطح زمين بسـيار مرتفـع   : خامساً

بوده باشد يا ساخته اي بر روي آن باشد، بلكه تنها بودن قطعه سنگي كوچـك روي آن، باعـث پيـدا    
  .بودن آن مي شده است

  :و چنين نوشته توهم شرك در زيارت قبور :سپس رفته سراغمنتقد 
به يقين اگر مفهوم زيارت و محتـواي  . به زوار قبور ائمه دين، بر چسب شرك مي زنند آگاهان،گاه نا

  .مي شدند نستند، از اين سخن شرمندهزيارت نامه ها را مي دا
كرده است و در توحيدي بودن آن اشاره  به سپس جمالتي از زيارت جامعه كبيره را انتخاب نموده و
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بزرگان وهابيت چشم خويش را به واقعيـت بسـته انـد و چنـين مـي      اما متاسفانه باز هم : انتها نوشته
  :نويسند

با توضـيحات بـاال   ) من عقائد الشيعه اثنا عشري(.شيعيان مي گويند ائمه آنان فرزندان خداوند هستند
  به راستي آيا اين مطالب چيزي جز تهمتهاي ناروا به برادران شيعه مي باشد؟؟

  
  :پاسخ

با زيارات شما در تضاد كامل است و زيارت شرعي براي  البته مي دانيم وما مفهوم زيارت شرعي را 
حاجت و واسطه قرار دادن در دعا و طلبيدن ولي زيارات شما براي  ،عبرت و طلب استغفار است

خواندن غير خدا و مدعو غيبي و همينطور دادن صفات خالق به مخلوق است و امام را چون خدا در 
در اصول كافي باب التقليد جالب است  .و توجه به غيرخداستبه قبور  همه جا صدا زدن و توجه

سوره  31در توضيح آيه  عليه السالم حديثي مي باشد مبني بر اينكه ابوبصير مي گويد امام صادق
�&� 	���اتخذوا  :توبه �' �� �� � �#� �# �(�) ��� ����* �+ �( �� �� �+ �(��* �,�) 	� �- � يعني علما و راهبان خويش   }�	:�������� 	.�

به خدا سوگند كه دانشمندان  :را به جاي خداوند يگانه به خدايي و ربوبيت و سروري گرفتند فرمود
) هرچند اگر چنين مي كردند مردم  نمي پذيرفتند( و راهبان مردم را به عبادت خويش دعوت نكردند

و نادانسته ) و مردم نيز تبعيت كردند(بلكه حرام الهي را براي مردم حالل و حالل را حرام كردند
اصول كافي در باب الشرك حديث هفتم نيز  2علما و راهبان را عبادت كردند كه اين حديث در ج

خوب آقايان نيز مي گويند ما كه امامان را عبادت نمي كنيم ما هم مي گوييم بله عبادت  .آمده است
افتد مركز وفاقي به نام مسجد گم و گور مي نمي كنيد ولي وقتي با اين كار كعبه از مركزيت مي 

 .مي دهد قرآنو  توجه به اسنان و افسانه ها و خرافات تاريخي جاي خود را به توجه به خدا .شود
زنان صيغه اي و رمالها و دعانويسها و آش و  .انواع و اقسام زيارتنامه ها از هر سو خارج مي شود

خدا كو ؟ آنگاه در همين بلبشو كافي است يك نفر  خوب پس توحيد كجاست و ...نذري پختن ها و
زرنگ هم پيدا شود و بخواهد علَم سياست را در قلب دين فرو كند ديگر كار كشور هم زار مي شود 

   ...و
درباره محتواي زيارتنامه ها بايد بگوئيم كه بخوبي با جمالت شرك آميز آن آشنا هستيم و اين شـما   

هستيد كه بايد از گفتن چنين سخناني شرمنده شويد سخناني كه شيخ عباس قمي بيسـواد در كتـابش   
  .جمع آوري كرده و به خوردتان داده است

 در ، و ميزان صدق و كذب زيارات راههاد نداشتخوش باور و اجت هحاج شيخ عباس قمي عالمي بود 
نقل شيخ طوسي و شيخ كفعمي و ابن طاووس و مجلسي و شـيخ نـوري و صـدوق و كلينـي و ابـن      
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بـا اينكـه    هنداشت يو به كساني كه ايشان از آنان روايت كرده اند نظر اد كردهالمشهدي دانسته و اعتم
و يا كذابين و يا مردمان مجهول المذهب و يا فطحي و يـا   يا غالة يا ضعفاء راويان قبل از ايشان اكثراً

ارزش  خواننـده كتاب مفاتيح الجنان نام راويان را ذكر نكرده تا  البته درو . ناوسي و يا مهمل بوده اند
  .روايات را بداند

  :و تنها بطور مثال، سند زيارت جامعه كبيره بدينگونه
موسي بن عبداهللا نخعي . ن عبداهللا نخعي نقل كردهاين زيارت را شيخ صدوق از موسي ب: گويد مي

باشـند و ممقـاني    بتصريح علماي رجال برادرزادة حسين بن يزيد نخعي است، و هر دو از غالت مي
تصريح كرده كه موسي بن عمران از عموي خود حسين بـن يزيـد    349در جلد اول رجال خود ص 

را براي تطهير رجـال معيـوب نوشـته، و هـر      اين ممقاني كه كتاب خود. كرده است نخعي روايت مي
چون اين زيارت را از حضرت هادي نقل كرده دليل بر حسن : گويد كند مي كس غالي باشد تطهير مي

زيرا ايـن زيـارت داراي   . در حالي كه نقل اين زيارت دليل بر قبح حال و عوامي اوست. حال اوست
بحار  آنرا روايت كـرده از دقـاق و    102مجلسي در جلد . است و عقل قرآن ضدجمالت بسياري بر 

و . انـد از اسـدي و او از برمكـي و او از نخعـي     و تمام اينهـا روايـت كـرده   . سنائي و وراق و مكتب
  : حال شرح حال اينها. همچنين از اينان نقل كرده شيخ صدوق

كند از ضـعفاء و بعـد    يروايت م:: اما اسدي نام او محمد بن جعفر االسدي است كه نجاشي گفته
و بر خالف مذهب حـق قائـل بـه جبـر و      قرآناو بر خالف : يعني» كان يقول بالجبر والتشبيه«:: گفته

: گويـد  ابن داود نيز او را به اين صفت زشت معرفـي كـرده و مـي   . تشبيه خالق به مخلوق شده است
يعني، اين . »فسقه بل كفرهقوله بالجبر والتفويض ألوجب «نويسد  ممقاني مي. ضعيف و مجروح است

اين اسدي روايت كرده از برمكي كه نامش محمـد  . قول او موجب فسق او بلكه موجب كفر او است
برمكي ضـعيف اسـت و در رجـال شـيخ طـه او را رديـف       : نجاشي گويد. بن اسماعيل برمكي است

ين شخص مهمـل  ا: ممقاني گويد. برمكي روايت كرده از موسي بن عمران نخعي. ضعفاء آورده است
احتمال دارد او موسائي باشد كه هرگـز شـراب نخـورد    : است، و نامي از او در رجال نيست، و گويد

  . مگر هنگامي كه متوكل عباسي او را با ابراهيم در سر قمار حاضر كرد و با او شراب نوشيد
يعنـي   ،محسـابهم علـيك   إياب الخلـق إلـيكم و   :ي فراواني دارد، همچونقرآنو البته جمالت ضد 

و اين كلمات مخالف چندين آيـه  . شما ائمه است هبرگشت مردم بسوي شما و حساب ايشان بر عهد
محققا برگشت مردم بسوي ما اسـت،  : فرمايد مي 26-25خداوند در سورة غاشيه آيات : است قرآناز 

  .سپس بر ما است حساب ايشان
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شان بر عهدة تو نيست، و حساب تو هم اي پيامبر، چيزي از حساب اي: آمده 52سورة انعام آية در 
  .چيزي بر ايشان نيست

  .نيست حساب ايشان مگر بر پروردگارم: آمده 113در سورة شعراء آية 
  .بر تو فقط ابالغ است و منحصراً بر ما حساب اينان است: آمده 40در سورة رعد آية 

بنـدة   :ابن عبدك يعنـي  وعبدك  ،يا أمير المؤمنين: در كيفيت زيارت حضرت امير آوردههمينطور 
  .تو و پسر بندة تو

بنـده   .ال تكن عبد غيرك وقد جعلك اهللا حراً: فرمودهعليه السالم  در صورتيكه خود حضرت علي
وه كه چه تفاوت عظيمي است ميان علي شما بـا  ! ديگري نباش در حاليكه خداوند تو را آزاد آفريده 

  ! آن علي كه من شناختم 
 مشـرك شـدن  اين محتواي زياراتي است كه وهابيون از آن بي خبرند، يعني بنده غيرخدا شـدن و  

  .از محتواي اين زيارات بي خبر باشند پس همان بهتر كه ساير مسلمين
نيامده اليس اهللا  قرآنمگر در  :براستي در دعاي فرج آمده يا محمد و يا علي اكفياني فانكما كافيان

وند براي بنده اش كافي نيست ؟ آنگاه ما بايد شرمنده باشيم و خجالت بكشـيم ؟  آيا خدا :بكاف عبده
آري اين گذر زمان است كه حق را باطل و باطل را حق مي كند و من واقعا متعجبم كه چه كـرده ام  

قلب مرا به نـور ايمـان    ،براستي خدا به چه علت! و چه بوده ام جز بنده اي خوار و ضعيف و گمراه 
 ،بگـذريم ! روشن نمود ؟ خدايا به پاس اين محبتت درجه رفيع شهادت را نصيب من فرما هدايت و 

   ...شقشقيه هدرت
يا محمد يا علي يا علي : و گفته مدهائي كه موجب كفر و شرك است، آدر نماز صاحب الزمان دع

يا محمد أكفياني فإنكما كافياي يا محمد يا علي يا يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصراي، يا محمد 
يا علي يا علي يا محمد احفظاني فإنكما حافظاي يا موالي يا صاحب الزمان الغـوث الغـوث الغـوث    

  .أدركني أدركني أدركني
م علي األئمة الراشدين الـذين فرضـوا علينـا الصـلوات وأمـروا بإيتـاء       السال: مدهدر زيارت ششم آ

ما نماز را فـرض كرديـد و مـا را بـه دادن      اي كساني كه بر ،سالم بر شما اي ائمه ي راشدين. الزكاة
ائمـه بـر مـا نمـاز را     : در اينجا ائمه را خالق خود و شارع دين قرار داده و گويـد . زكات امر فرموديد

چشم بيناي خدا و دسـت و گـوش خـدا    : فتهسپس گ.اند ما را به دادن زكات امر كرده واجب كرده و
السـالم علـي   «: رسد به اينكه قسيم بهشت و دوزخ است، تا مي �علي بن ابي طالب است، و علي 

، يعني، سالم بر تو كه هم اصـل قـديمي و هـم    »األصل القديم والفرع الكريم السالم علي الثمر الجني
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اجماع مسلمين اصـل قـديم فقـط خـدا اسـت، و بـاقي       ه م ميوة چيده شدة آن، با اينكه بفرع آن و ه
  .موجودات همه حادثند، و كسي كه غير خدا را قديم بداند مشرك است

  .سيف بن عميره است كه مورد لعن ائمه بوده استو راوي آن 
خرافه و جنون در كتاب مفاتيح الجنون بـود كـه بـه آن اشـاره      اين قطره اي كوچك از درياي شرك،

  .كرديم

  :؟ و چنين آوردهمنتقد سپس رفته به سراغ آيا روايتي بر جواز زيارت قبور در كتب اهل سنت هست
شما را از زيارت قبور نهي كردم، : نقل كرده است صسليمان بريده از پدرش، از پيامبر اكرم -1

  )دارالفكر 65صفحه3صحيح مسلم، جلد(. آگاه باشيد كه از اين به بعد قبور را زيارت كنيد
آگاه باشيد، از اين پس قبور را زيارت كنيد؛ چرا كـه شـما را   :نقل مي كندصابن مسعوداز پيامبر -2

 ) 501صفحه1سنن ابن ماجه جلد(.به ياد مي آوردنسبت به دنيا بي اعتنا مي سازد و آخرت را 

فـتح  (نهي نمودم شما را از زيارت قبور پس از اين به بعـد زيـارت كنيـد قبـور را    : قال رسول اهللا -3
  )دارالمعرفه 148ص3الباري في شرح البخاري ج

قـال  : حدثنا احمد بن يونس، ثنا معرف بن واصل، عن محارب بن دثار عن ابن بريده، عن ابيه قال -4
بـاب   -237ص2سنن ابـي داود ج (نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكره: رسول اهللا

  )دارالجنان بيروت-في زياره القبور
  :پاسخ

و صرفا بـراي  ( د منظور و اشاره به همان زيارت شرعي است كه موردي ندار ،در تمامي اين احاديث
ه هيچ ارتباطي با عقايد شما ندارد و همـين زيـارتي اسـت    بتو ال) گرفتن عبرت بوده و طلب استغفار 

  )البته نه توسط شيعيان(ان بقيع انجام مي شوددر قبرست نيز اكنونكه 
فشار بياوريـد   تاندر ضمن اين احاديث نشان مي دهند كه نهي نيز بوده و شما بايد كمي به مغز خود

كه اين نهي به چه خاطر بوده است؟ شما كه در صفحات قبلي مدعي شده ايد كه حتي قبور انبياء در 
مشخص است و كسي آنها را  جاي آنها اند و براي همين طول تاريخ و در گذشته از شعائر الهي بوده

همـان   صرسول اكـرم نبوده است، پس چرا  و تازه اي اين عقيده جديديو در نتيجه  خراب نكرده
 اجـازه ) طريقه درست آنـرا  ( بعد را ادامه نداده است و در ابتدا از اين عمل نهي كرده و  و عقيده راه

  .ندداده ا
 ،در ابتدا از زيارت قبور نهي كرده بخاطر همان داليل فعلي كه بر شيعيان صـدق مـي كنـد    صپيامبر

ولي پس از مدتي زيارت شرعي را تعلـيم  . يعني توجه به غيرخدا و پرستش قبور مثل بتها و صورتها
داده و آنرا مجاز شمرده است و البته روش تبليغ و هدايت مـردم در همـين اسـت كـه دسـتورات و      
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مثـل  (احكام به تدريج و در چند مرحله نازل شوند تا زحمت و مشـقتي بـراي مسـلمين پـيش نيايـد     
  )يم شرابتحر

البتـه بـه جـز قسـمتي كـه      (سپس منتقد، اقسام زيارات را آورده كه همان عبرت و استغفار بوده است
  )تبرك جستن به صاحب قبر را هم آورده

چرا بانوان شيعه به زيـارت قبـور    :تيتر نوشته در سراغ مسائل متفرقه ديگر و به در ادامه رفتهمنتقد 

ن به قبرستان بقيع جلوگيري مي كنند و بين زن و مـرد فـرق   مي روند ولي وهابيون از ورود بانوا

  مي گذارند؟

  :پاسخ
زيارت زنان نظرات مختلفي وجود دارد و بحث مـا در اينجـا    پيرامونالبته  اينها جوابهاي ما نيستند و
  .بر سر اين موضوع نيست

منتقد احاديث و داليلي از كتب اهل سنت براي اثبات زيارت زنان جمع كرده است، همچون روايـت  
  ): تلخيص كرده( زير كه براي خود شيعيان خيلي جالب است، روايت را چنين آورده

از «: آن زن فرمـود  حضـرت بـه  . كنـد  كرد، زنى را ديد كه نزد قبرى گريه مى عبور مى صاللَّه رسول 
رسيده است به تو نرسـيده   از نزد من دور شو، مصيبتى كه به من: زن گفت» صابر باش خدا بترس و

رفـت بـه زن گفتنـد ايـن شـخص       صاللَّه رسول شناخت وقتى را نمى صاللَّه است و آن زن رسول
ه شـما را نشـناختم، حضـرت      يـا رسـول  : آمد و گفت بود، زن به خانه آن حضرت صاللَّه رسول اللـَّ
J�8 �~��» دمه، أولى استصبر نزد ص: فرمود f2%� 8/N f�2%� 6f��«) كتـاب   327ص2صحيح مسـلم ج
  )عزالدين -الجنائز

�#��� O ��N ,�U�G��/�%� s�V�/O8R � ��V i��� ��N ;m� /O8R �"jN �V �6dN� a/d'� �V 8j¡: �متن عربي
�� z�-� ���� ص ��3%;  a�< �N ao�: q�"�� �N £� � �� z�)� � � �� a):���<� �s%�)� : ����V ��

a��@2jV ��� Y@1 ;��w 6+� :�� z�-� ,�A :��'� Yd� ��$#D� �,�V�V s:D� �}V���V ,�V�V ��N 8�Z ��+� �
s%�)� :�� z�-� �� �3�"N� ¤ �z�)�� :,�8< z�� 8/N �2%� 6�� �z�1 ��� :,�82%� z�� 8/N�   

  
  :سپس اينگونه نتيجه گيري كرده

انـد و   كرده رفته و گريه مى مى زنها، كنار قبر ص اللَّه شود كه زمان رسول معلوم مىاز اين رويات نيز 
  .نكرد بلكه او را امر به صبر و تقوى نمود حضرت به آن زن نفرمود چرا كنار قبر آمدى و او را نهى

  :پاسخ



 ٣٩

و بـه آن اسـتناد    ديا خير؟ اگر قبول داري دمي پرسيم كه آيا اين روايت را قبول داري عزيز منتقد ما از
؟ چـرا نـزد قبـر    گريه و زاري و شـيون مـي كنيـد    رهاي ديگرقب و پس چرا نزد قبور امامان ،دمي كني

زنجير زنـي   ،كه چه عرض كنم و زاري البته گريه حسين و ابوالفضل اين حركات را انجام مي دهيد؟
از گريه و زاري منع نمي كنند  مردم رانيز  علماي شما و كنمرا نيز بايد به اين امور اضافه  قمه زني و

ربطي د كه اين امور فوري بگويي دنمي تواني و زاري مي كنند، در ضمن تشويق به گريه تازه آنها راو 
  .به شيعه ندارد، شيعه يعني همين چيزها

دستورات را ابالغ مي كرده و كوتاهي در اجراي دستورات ربطـي   صدر مورد اين روايت نيز پيامبر
  :ندارد، همچون همين گريه و زاري كه در حديث چنين آمده صبه نبي اكرم
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هنگام بيعت، از ما تعهد گرفـت كـه نوحـه     صاهللارسول : ام عطيه رضي اهللا عنها مي فرمايد: ترجمه
ام سـليم، ام عـالء و دختـر ابـو     : اما هيچ كس از ما به اين عهد وفا نكرد، مگر پـنج زن . خواني نكنيم

  .و دو زن ديگر» همسر معاذ«سبره 

وقتـي در   صپيـامبر  كه گفت بايد و در مورد آن زن وده باشداين امر در مورد قبور نيز مي توانسته ب
ديگر  صمورد گريه و زاري او را نهي كرده و مشاهده نموده كه آن زن توجهي ندارد بنابراين پيامبر

امر به معروف و نهي از منكر شـرايط خـاص خـود را     ادامه نداده است و او را رها كرده است و البته
دارد و در هر جايي نمي توان اين عمل را صورت داد و چه بسا كه امر به معروف و نهي از منكر نـا  

  .بجا تاثير منفي و مخربي بر جا بگذارد
و  شرايط آن زن را درك كرده و تنها به نهي از گريه و زاري بسنده نموده است صپيامبربطور حتم 

به  ديگر سخني نگفته و حتي در روايت مي بينيم كه همين نيز مورد توجه آن زن قرار نگرفته است و
  .ادامه داده است همان كار قبلي خود

او را متذكر نكرده است، بايد  صچرا پيامبر صچنانچه بگوئيد پس از رفتن مجدد آن زن نزد پيامبر
بخواهند مورد ديگـري   صاجرا نكرده بود تا پيامبررا  صبگوئيم كه آن زن هنوز دستور اول پيامبر

را  صهمان نهي قبلي را مجدداً متذكر شده تا آن زن كه تازه پيـامبر  صرا به او تذكر دهند و پيامبر
ي را مي بايست انجام مي داده اسـت و  شناخته بيشتر متوجه نهي قبلي نيز بشود و بداند كه دستور قبل
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نحوه امر به معروف و نهي از منكر است كه جانب پيامبر عزيزمان انجام البته همگي اينها نمونه اي از 
  .شده است

  :قرآنسواالت در مورد تحريف منتقد سپس رفته به سراغ 

متاسفانه منتقد هيچ گونه جوابي به سوال ما نداده و اصالً متوجه سوال ما نشده است يا نخواسته كـه  
ما . معتقد نيست قرآنمتوجه شود و كلي دليل از علما رديف كرده براي اثبات اينكه شيعه به تحريف 

جـع شـيعي مطـرح    ميان علمـاي و مرا  قرآنخودمان بهتر از شما مي دانيم كه فعالً اعتقاد به تحريف 
و سوال ما چيز ديگري بود كه ايـن عقيـده در گذشـته بيشـتر      )البته اگر در حالت تقيه نباشند(نيست

بوده و هم اكنون كم رنگ شده و چه اطميناني به ساير عقايد شما هست؟ چنـدين سـال گذشـته تـا     
تنهـا جـايز نمـي     گرچه هنوز عده اي متوجه نشـده انـد و آنـرا   (متوجه اشتباه بودن قمه زني شده ايد

البد چند صد سال ديگر نيز بايد بگذرد تا متوجه اشتباه بودن عـزاداري و خالفـت بالفصـل و    ) دانند
  .امام زمان شويد

  .اشتباه مسلمان را به پاي اسالم ننويسيد: بعد نوشته
  :و در واقع داراي تحريف، خرافات، شرك و دروغ نيست همانطور كه قبالً نيز گفتم اسالم 

  هر عيب كه هست از مسلماني ماست     اسالم به ذات خود ندارد عيبي               
  

ولي شيعه به ذات خود عيبهاي فراواني دارد و بنابراين پيروان آن نيز همين عيبها را پيـدا كـرده انـد،    
در واقع پيروان يك مكتب خرافي هستند كه با پيروي و دفـاع از آن مكتـب بـه    . پس هر دو مقصرند

  . رشد آن كمك مي كنند و اينها ربطي به اسالم بدون عيب ندارد
و مطـالبي را بـراي اثبـات ادعـايش      كريم هستند قرآنت نيز قائل به تحريف اهل سنسپس نوشته كه 

  .آورده است
بايد به ايشان عرض كنم مي شود شما از جواب دادن شانه خالي نكنيد و فعالً سوال و بحث پيرامون 

 شما فرض كنيد اصالً اهل سنتي وجود ندارد و جوابهاي ما را بدهيد. شما شيعيان است نه اهل سنت
  .است قرآنو البته اجماع علماي اهل سنت بر عدم تحريف 

. در صورتي كه بگوييد، همه علماي شيعه قائل به اين مطلب هستند: منتقد قبل از اين نيز نوشته بود 
زيرا جناب بن جبرين براي استدالل به اين حرف كه شيعيان قائـل بـه تحريـف     ،دروغي بيش نيست

  .طاب محدث نوري را بيان مي نمايندهستند، تنها كتاب فصل الخ قرآن
 قـرآن جناب منتقد بدينوسيله مي خواهد بگويد كه تنها در برخي كتب انگشت شمار شـيعه تحريـف   

  .ثبت شده است
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يت حديث و روا 2000 )فصل الخطاب(كتاب همين يكد الزم به يادآوري است كه در پاسخ به منتق
براسـتي محـدثان و راويـان شـيعي اگـر چنـين       ! آن هم از منـابع شـيعي    ،دارد قرآنپيرامون تحريف 

مقصـود محـدث نـوري از     ؟يث را جمع آوري و كتابت كرده انـد عقايدي ندارند چرا اين انبوه احاد
نبوده و نيسـت، پـس    قرآنجمع آوري اين روايات چه بوده؟ اگر شيعه به هيچ وجه قائل به تحريف 

اگر مي دانسته انـد دروغ اسـت، پـس علـت جمـع آوري      (مي كرده؟ اين همه روايات در كتبشان چه
  !)چيست؟

مـي  توجه خواننده گرامـي را جلـب   و در مورد اينكه تنها به همين يك كتاب اشاره شده، الزم است 
چنـين   يعني اصول كافي كه در آن جناب كليني با سند صـحيح  كنم به مهمترين كتاب حديث شيعي

  :آورده
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  .ي كه جبرئيل براي پيغمبر اسالم آورد هفده هزار آيه بوده استقرآن: يعني امام صادق فرمود

سند صحيح نيز مـي  يعني روايت با  .از بين رفته است قرآنيعني طبق اين حديث نزديك به دو ثلث 
  ! تواند دروغ باشد

ما گفته ايم آيا اين مي تواند عليه شيعه بكار رود؟ و ايشان بجـاي   ،ايدبه سوال دوم نيز پاسخي نداده 
  .پاسخ دادن دوباره رفته به سراغ اهل سنت و اين مورد را عليه اهل سنت بكار برده است

  :به شرح زير قرآنمطالبي ديگر از علماي شيعه مبني بر تحريف  
: گويـد  مـي ) 114-112االيضـاح  (در كتـابش  ) هـ260(فضل بن شاذان نيشابوري متوفاي سال  -1

و او براي اثبـات مـدعاي خـود روايـاتي از اهـل سـنت       . از بين رفته است قرآنباب در بيان آنچه از 
را ثابت كند، و نـوري طبرسـي تأكيـد     قرآنكوشيده ناقص بودن  –كه با توجيه نادرست آن  –آورده 

  . است قرآنكرده كه معتقد به تحريف 
فرات بن ابراهيم كوفي از علماي قرن سوم هجري با سند خودش در تفسيرش روايـت كـرده    -2
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  ). 1/78(و چند آيه به همين صورت آورده است 
  ).48، 47، 13، 1/12(عياشي از علماي قرن سوم در تفسيرش در  -3
  ). 10، 9، 1/5(قمي استاد كليني در تفسيرش در  -4
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آورده اسـت، از   قـرآن روايـات زيـادي بـراي اثبـات تحريـف      ) 1/413(كليني در اصول كافي  -5
  ). 27، 26، 25، 23 ،8: (آنجمله

س آن كـه  ابوبكر را متهم كرده كـه او از تـر  ) هـ 352(ابو القاسم علي بن احمد كوفي متوفاي  -6
-1/51(اين را در كتاب االستغاثة من بدع الثالثة . را جمع آوري نكرد قرآنكارشان خراب نشود همه 

  . ذكر كرده است) 53
  . ذكر كرده است لغيبةرا در كتاب ا قرآنبودن  محمد بن ابراهيم نعماني در قرن پنجم ناقص -7
در كتـابش أوائـل المقـاالت    ) هـ 413(ابو عبداهللا محمد بن نعمان، ملقب به مفيد متوفاي سال  -8
روايات و اخبار بسيار زيادي از امامان هدايت از فرزندان پيـامبر اكـرم ص آمـده    : گويم مي: (گويد مي

جملـه حـذف   است، و بر آنچه برخي از ظالمان از  قرآنكه شاهد و گواهي است بر اختالفاتي كه در 
  ....).كردن و بريدن برخي آيات در آن انجام داده اند

االحتجـاج  (ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي از علماي قـرن ششـم در كتـابش     -9
  . كم شده است قرآنادعا كرده كه ) 1/240-245-249

 عرفة األئمـة كشف الغمة في م(در كتابش ) هـ 692متوفاي (ابو الحسن علي بن عيسي اربلي  -10
1 /319 .(  

امـا اينكـه در   : (گويـد  در اول تفسير مي) الصافي(در تفسيرش ) 1091متوفاي (فيض كاشاني  -11
 3: نسـاء /سـوره پـس از آوردن  (، آينـد  كنـي كـه درسـت بـه نظـر نمـي       با چيزهايي برخورد مي قرآن

د، و بلكه منافقان مطالبي را از رفتار عادالنه با يتيمان تشابهي با ازدواج با زنان ندار. نوشته بدينصورت
  ).اند را كم كرده قرآناند و بيش از يك سوم  وسط حذف كرده

  ). 18-17ورقه . (دهد و اين گونه كاشاني به دروغ بستن بر خدا ادامه مي
  ). 18/145 الشيعةوسائل (در كتابش ) هـ 1104متوفاي (محمد بن حسن حر عاملي  -12
را پر از رواياتي كرده كـه تأكيـد   ) بحار االنوار(كتابش  ،)هـ 111متوفاي (محمد باقر مجلسي  -14

 قـرآن آورده كـه   12/525همچنين روايات زيادي در كتابش مرآة العقـول  . ناقص است قرآنمي كنند 
  .ناقص است

  ). 364-2/360 نيةاألنوار النعما(در كتابش ) هـ 1112 متوفاي(اهللا موسوي جزائري  نعمة -15
  ). 296-294 لنجفيةالدرر ا(در كتابش   1186متوفاي (احمد بحراني يوسف بن  -16
) باب ذكر الصحيفه و الجفـر و الجامعـه و مصـحف فاطمـه    ) (كتاب الحجه(در كتاب كليني  -17

وارد شـدم، سـخن بـه     �عبـداهللا  بر ابي: فرمايد از ابي بصير است كه مي: آمده است) 1/239-241(
دانيـد از    نزد ماست، و شما چه مـي  �همانا مصحف فاطمه«:  گفتدرازا كشيد و در پايان ابوعبداهللا
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شماسـت، بـه    قـرآن سـه برابـر   : مصحف فاطمه؟ گفتم يا اباعبداهللا مصحف فاطمـه چيسـت؟ فرمـود   
  ).شما در آن نيست قرآنخداوند سوگند حرف واحدي از 

را تمامـاً   قرآنه به راستي هيچ كسي جز امامان شيع(آمده است ) كتاب الحجه(باز در همان كتاب 
  ):1/228) (جمع ننموده است

را بدان منـوال كـه    قرآنهر كسي كه ادعا كند تمام «: شنيدم �از اباجعفر: گويد جابر الجعفي مي
و ائمة پس از ايشان  �آوري نموده، به راستي كذّاب است و هيچ كس جز امام علي نازل شده جمع

  .)آوري ننموده است را به صورت منزلش جمع قرآن
حضـرت   قـرآن البته روايتي مكذوب از امام جعفر صادق، كه ايشان ) 2/633(كند  و باز روايت مي

فارغ گشـت، آن را بـر    قرآناز كتابت  �هنگامي كه امام علي: (را بيرون آورده و فرمودند �علي
اين كتابِ خداوند عزّ و جلّ است، من آن را همـانطوري كـه بـر    : مردم عرضه نمود، و به مردم گفت

كتـابي كـه نيـز در دسـت ماسـت      : مردم بـدو گفتنـد  . ام پيامبر اعظم نازل شده در دو لوح گرد آورده
به خدا سوگند پس : فتامام گ. حكيم است و ما را به مصحف شما نيازي نيست قرآنمصحف جامع 

اه نمـايم كـه شـايد آن را    يابيد و تنها بر من بـود كـه شـما را از آن آگـ     از امروز ديگر شما آن را نمي
  !!!)بخوانيد

، 416، 414، 1/412( :دارد، نگاه كنيد به كتاب الحجه قرآنكليني روايات ديگري نيز مبني بر تحريف 
417 ،422 ،424 ،425(  

داراي آيـات ناسـخ و    قـرآن «: گويد مي(  ه 1386نجف ) (1/5(تفسير خويش قمي در مقدمة  -18
نيز آيـاتي وجـود    قرآنباشد و در  منسوخ است، قسمتي از آن آيات محكمه و قسمتي هم متشابهه مي

آنچـه كـه   «: گويـد  مـي ) 1/10(و در مقدمة كتـابش  !!! دارد خالف آنچه كه خداوند نازل فرموده است
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) 389، 360، 211، 1/84(به تفسير قمـي در ايـن مواضـع     كنيدرابطه رجوع  در اين براي اطالع بيشتر
  .پردازد الكرسي نيز به اثبات تحريف مي و حتي در آيه). 125، 2/117(

از مفسر بزرگي نقـل  ) تهران) (10ص (در مقدمة ششم تفسيرش  4كاشانيدر تفسير الصافي،  -19
در تفسير خـويش از  «: گويد كند كه او نيز يكي از مشايخين بزرگ و مفسر به نام شيعه است و مي مي
داد صاحب حجت بر ما مخفي  مطالب زائد و نقصان روي نمي قرآناگر در : كند كه جعفر ذكر مي ابي

از ) 11ص (و همچنين در مقدمة كتـابش  . نمايد او را تصديق مي قرآنخيزد گشت، و اگر قائم بپا نمي
بدان شيوه كه نازل شده قرائـت   قرآناگر «: كند كه روايت مي �عبداهللا تفسير عياشي و او نيز از ابي

مجمـوع آنچـه كـه از    «): 14ص (گويـد   و در همان مقدمه باز مي. »يافتيم شد دو اسم را در آن مي مي
ي كـه  قرآنـ رساند كه؛ به راستي  وايات منقوله از طريق اهل بيت به ما رسيده اين نكته را مياخبار و ر

بلكه برخي از مطالب آن . نازل گشته صدر ميان ماست كامل و تمام نيست، همانطوري كه بر محمد
 خالف آنچه هست كه نازل شده، و برخي نيز تغيير و تحريف يافته، و مطالب زيادي نيز در ميـان آن 

از آن جمله اسم علي در بسياري جاها و لفظ آل محمـد در بيشـتر از يـك بـار، و     . حذف شده است
به آن ترتيبي نيست كه خدا  قرآنهمچنين اسامي منافقين در جاهايي خاص، و چيزهاي ديگر، و اين 

در اين  و اما اعتقاد بزرگان ما رحمهم اهللا: گويد مي) 14ص (و باز در . »و رسول از آن خشنود هستند
آيد آن اسـت كـه وي    طاب ثراه برمي) االسالم ثقه(ظاهر آنچه كه از امام محمدبن يعقوب كليني : باره

آورد و  مـي ) كافي(و در اين باره رواياتي را در كتاب . كريم است قرآنمعتقد به تحريف و نقصان در 
كه در اول تفسـيرش كلينـي   نيز مالمحسن نه اينكه هيچگونه نقد و اعتراضي در نوشته كليني ندارد بل

  .را فردي موثق و مطمئن در روايات منقول دانسته است
نـاقص   قرآناند  اسم چهل نفر از كساني كه گفته) فصل الخطاب(نوري طبرسي در مقدمه كتاب  -20

است و تحريف شده است را نام برده است، و او از علماي گذشته هيچ كسي را استثناء نكرد به جـز  
  ). 51ص (چهار نفر 

اگر احاديث ضعيف شما دليلي بر ضد شما نيسـت، پـس چـرا    در پاسخ به منتقد عزيز بايد گفت كه 
  .نيز همين بوده بيرون مي كشيد؟ و سوال ما رتب احاديثي را از كتب اهل سنتخودتان م

دهها برابرش را نيز اهـل سـنت از    آورده ايد، قرآني خود براي عدم تحريف از علما داليلي كه شما
  .قول علماي خود مي آورند

                                                 
 مالمحسن و ملقّب به فيض کاشاني يا کاشي ٤
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انـد بـراي اينكـه     منتقد نوشته اين روايات يا جعلي است و دشمنان شيعه به دروغ به ائمه نسبت داده
ـ ا يا افرادي كه اين روايـات را نقـل كـرده    موقعيت آن حضرات را در جامعه مخدوش كنند د كـذّاب  ن

  .اند بوده
در  ،كه شما گردآوري مي كنيـد خواهنـد داد   ز همين پاسخها را به رواياتيبايد گفت كه اهل سنت ني

از افـراد كـذاب نيسـت، بلكـه از افـراد       ،634، ص2، جدر اصـول كـافي   قرآنضمن روايت تحريف 
  .راستگو و ثقه است

اين بود پاسخ به دو سوال ديگر و البته در انتهاي هر بخش اين را تكـرار كـرده    :نوشته منتقد در انتها
  .است بوده است كه ما نفهميديم منظورش كدام سواالت

  :سواالت در مورد كمك علي بن ابيطالب به عمرسپس رفته سراغ 
اصـلي را   نـرا زده اسـت و چنانچـه خواننـده اي كتـاب     آر و تـه  سمنتقد سوال را مختصر كرده و 

چون مطالب يك سوال همچون حلقه هاي زنجيـر هسـتند و    ،مي شود گمراهيدچار  ،نخوانده باشد
جوابهاي شيعه واقف بوده ام و ايـن   به ذهن خواننده را آماده مي كنند براي پرسش اصلي و خود من

و براي همين منتقـد  جوابها را آورده ام و پاسخ داده ام تا دوباره منتقد نخواهد همان ها را تكرار كند 
و : توجيه كند و فقط قسـمت انتهـايي را چنـين آورده    آنها را چون نمي توانسته ،اصالً آنها را نياورده

   !چطور دشمن اسالم و غاصب خالفت براي مشورت نزد او مي آمده؟
باز در انتها به اين سوال پاسخي  ،و جالب است پس از رديف كردن احاديث و قلم فرسايي بسيار

  .اده استند
  :مطالب حذف شده را عيناً از كتاب سرخاب و سفيدآب مي آوريم

  !چطور دشمن اسالم و غاصب خالفت براي مشورت نزد او مي آمده؟ 
شما كه معتقد هستيد عمر غاصب خالفت بوده و ظالم بوده؛ پس چرا حضرت علي به او مشورت 

  !مي داده است؟
اسالم منحرف نشود به عمـر مشـورت مـي داده    حضرت علي به خاطر اينكه : شيعه خواهد گفت

  .است
پس طبق اين گفته اسالم منحرف نشده است چون حضرت علي با مشورت : در جواب مي گوئيم

دادن جلوي انحراف آنرا گرفته و بنابراين تمامي ادعاهاي شما مبني بر تحريف اسالم به خاطر غصب 
  .خالفت علي مردود مي شود

ايده آل با خالفت علي درست مي شـده و بـه خـاطر غصـب خالفـت      آن جامعه : شيعه مي گويد
  .نشده است
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اسالم بسيار بسيار منحرف شده ولي از اين طرف مـي گوئيـد   : شما از طرفي مي گوئيد: مي گوئيم
نخير منحرف آن چناني هم نشده و تنها آن جامعه ايده آل درست نشده؛ پس معلوم نيست شـما چـه   

  مي خواهيد؟
علي به عنوان وزير و مشاور نتوانسته باشد جلوي انحراف اسالم را بگيرد پس و چنانچه حضرت 

  .چنانچه خودش هم خليفه مي شده نمي توانسته كاري بكند
و سوال اصلي ما در اينجاست كه اگر عمر ظالم بوده و دشمن اسالم بوده پس چرا براي پيشرفت 

دانسـته كـه    بگيرد و اين دشمن از كجـا مـي  و كمك به دين اسالم نزد علي مي رفته تا از او مشورت 
دزدي : اين سخن شما همچون اين مي باشد كه بگوئيم! علي بهتر از ديگران به او مشورت مي دهد؟

آيا هيچ . براي ساختن دستگاه دزدگيري نزد شخصي برود تا به او كمك كند دستگاه دزدگير را بسازد
  دزدي چنين كاري مي كند؟

ده نزد علي نمي رفت تا براي كمك به اسالم از او كمك بگيرد از كسي كـه  اگر عمر دشمن اسالم بو
  .به نظر شما از همه براي اسالم بهتر بوده، پس اي كاش اسالم هميشه از اين دشمنان داشته باشد

، كـه هـيچ   لوال علي لهلك عمـر  :جمله ورده براي اثباتمنتقد عزيز در پاسخ به ما كلي سند و دليل آ
  .اب ما نداشته و ما پيرامون اين قضيه بحثي نداشته ايمارتباطي به جو

سپس قلم فرسايي كرده و در يك كالم منظورش اين بوده كـه وظيفـه امـام حفـظ ديـن و مشـورت       
ظلـم بـه    دفع وگيري از بي عدالتي ودلسوزانه و كمك به مظلوم و كمك به قضاوت صحيح براي جل

ماه 6عمر بن خطاب امر به رجم زني كرد كه در  ده كهروايتي را آور و يا است مسلمين و موارد ديگر
و هچنين در مورد زن ديوانه ايي كه زنا كرده بود كه علـي بـن ابيطالـب در    . بچه اش به دنيا آمده بود

لـوال علـي   : كه عمر گفـت . و سنت نبوي را به او يادآوري كرد قرآنو  هر دو كار جلوي او را گرفت
  .لهلك عمر

از جناب نويسنده اين كتاب كه شعار منطـق و عقـل ميدهنـد يـك     : نوشته خطاب به اينجانب سپس 
  .سوال مي نمايم

  به نظر شما اين مشكل يك مشكل شخصي است يا يه مشكل مربوط به جامعه اسالمي؟
  .تك تك مردم نسبت به برطرف كردن آن وظيفه دارند. خب زماني كه مشكل مشكل اسالمي باشد

  !درست نيست؟
  آيا علي بن ابيطالب را از اين دايره خارج مي نماييد؟

  مگر او مسلمان نيست؟
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هر (نفرموده است  قرآنمگر در . اگر مسلمان است پس بايد جان يك مسلم براي اهميت داشته باشد
كس انساني را نجات داد مانند اين است كه تمامي مردم را نجات داده است و هر كه شخصـي را بـه   

  )مانند اين است كه تمامي مردم را كشته استغير حق بكشد 
و نظاره گر مرگ يـك  . نسبت به اين آيات بي توجه باشد قرآنآيا توقع داريد علي بن ابيطالب عالم ال

  تنها به اين دليل كه با عمر مشكل دارد؟. انسان باشد
شـما جـايي   آيا . مصلحت جامعه اسالمي بود. در تمام جاهايي كه علي به عمر بن خطاب كمك كرد

  كه بحث منافع اسالم و مسلمين نباشد و علي به عمر بن خطاب كمك كند؟ . سراغ داريد
  :پاسخ

  .مشورت دادن به شخصي ظالم در ظلم او نيست بطور حتم منظور حضرت علي
تك تـك مـردم نسـبت بـه برطـرف      . زماني كه مشكل مشكل اسالمي باشد :جناب منتقد عقيده دارد

  .كردن آن وظيفه دارند
حضرت عمر رضي اهللا عنه نيز همينگونه بوده و ماننـد مسـلماني واقعـي بـراي     : در جواب مي گوئيم

پيشرفت اسالم در امور مختلف نزد علي مي رفته است و مشورت مي كرده است، سوال ما نيز همين 
به حرف مشاور دلسوز گوش مي  ؟ و تازهبوده كه آيا اين غاصب و ظالم اينقدر غم دين داشته است؟

و اي كـاش همـه    ؟ را نـابود كرديـد   ...و برقعـي و  ؟ شما كه مشاورين و منتقديني چون بازرگانداده
دشمنان اسالم همينگونه بودند و البته جناب منتقد جوابي نداده است و سر و ته و شاخ و برگ سوال 

ابوبكر و عمر را غاصب خالفت و مخـرب   ،الزم به تذكر است كه شيعيان. ما را تا توانسته زده است
د و مشورت به چنين شخصي تنها وقتي صـحيح اسـت كـه آن    ناسالم و موجب فساد در دين مي دان

شخص بر راه و روش صحيح و اسالمي باشد وگرنه بطور حتم در امور منحرف و تخريبي حضـرت  
ش اسالمي بـوده انـد و نـه    علي به هيچ كس مشورت نمي داده است، پس عمر و ابوبكر بر راه و رو

ظالم و غاصب، وگرنه مشورت به ظالم همچون شركت در ظلم اوست و سوال ما نيز همين بوده كـه  
پس اسالم دچار انحـراف نشـده چـون    . چون اينها ظالم نبوده اند علي به آنها مشورت مي داده است

هم كمكشان كرده تا اسالم  اند و با روشي صحيح به پيش رفته اند و علي كردهعمر و ابوبكر ظلمي ن
پيشرفت كند، ولي شيعه مي گويد اسالم منحرف شده كه البته تمامي اينها در سـوال مـا بطـور كامـل     

فالني با ما مي نشيند  :ضمن اينكه به تازگي مثلي در ميان آقايان باب شده به اين مضمون .بوده است
! ليـدي خـودش را در نظـر مـردم پـاك كنـد       يعني او مي آيد كنار ما تـا پ ! تا ما آب تطهير او شويم 

   ...بگذريم
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اگر به عقيده شما حضرت علي براي دفاع از اسالم به عنوان مشـاور عمـل كـرده و بـاز هـم اسـالم       
منحرف شده است، پس چنانچه خودش هم خليفه مي شد تاثير چنداني نداشته اسـت و اگـر اسـالم    

  منحرف نشده پس درد شما چيست؟
نجا به و علي در آ مي شده اندظلم و ستم هم مرتكب بگويد كه عمر و ابوبكر  شيعه فقط مي خواهد

  !ايشان مشورت نمي داده است 
بايد به اين نادانان بگوئيم اگر عمر و ابوبكر سوء نيتي داشته اند و بـه قـول شـما غاصـب و ظـالم و      

شـته انـد پـس در آن    در واقع دشمن اسالم بوده اند و قصد ضربه زدن بـه ديـن اسـالم را دا   منافق و 
مواردي هم كه شما ذكر كرديد نبايد به مشورت حضرت علي تن در مي دادند و مي توانسته اند كار 

كسي كه به عقيده شـما از بـه آتـش كشـيدن خانـه      . خودشان را بكنند و به ظلم خودشان ادامه دهند
براي بيعت اجبـاري بـرده   فاطمه و سقط جنين او باكي نداشته و با كمك چندين نفر علي را با طنابي 

پـس گـوش نـدادن بـه مشـورتي سـاده بـراي         ،و جو رعب و وحشت و خفقان ايجـاد كـرده   ،است
جلوگيري از رجم شدن زني غريبه برايش بسيار ساده تر بـوده و لزومـي بـه اطاعـت كـردن از علـي       

آمده است نه نداشته و اصالً چنين شخصي براي ضربه زدن و نابودي اسالم و ظلم و ستم به ديگران 
براي كمك خواستن از علي در امور مختلف نظامي، سياسي، اقتصادي و قضايي و در يك كالم براي 

ضمنا عجيب است عمر به مشورت علي مثال در خصوص مظلوم نشدن يك زن گوش  .نجات اسالم
مـي   ن سو مي آيد و حق همين علي را كه بر مبناي دستور الهي اسـت زيـر پـا   دهد، ولي از آفرا مي 
  ! ) قاعده االهم فاالهم ( گذارد 

چنين شخصي از نظر شما آمده براي ظلم به دختر پيامبر اسالم و يا دورتـرين اشـخاص و مسـلمين     
وقتي عمـر در   دديگر كه حتماً نسبت به ديگران كوچكترين باكي در دل راه نمي داده و فراموش نكني

) علـي و فاطمـه  (نسبت به نزديكترين افراد توانسته اين همه صهمان روزهاي اول رحلت نبي اكرم
ظلم كند و ديگران را نيز با خود بسيج كند پس در زمان خالفتش به مراتب نيرومندتر و قويتر بوده و 

هـم  ب است كه مشـورت پـذير و دلسـوز اسـالم     يعلي برايش معنايي نداشته ولي عج تاصال مخالف
سخنان علي گوش نمي دهد، عمر كـه ادعـاي    بر خالف شيعه كه به) نكند دو شخصيتي بوده؟(بوده،

  .شيعه بودن نداشته است
منتقد عزيز به مرجعيت علمي امام اشاره كرده و منظورش اين بوده كه عمر ناچـار بـوده بـراي حـل     

  .مشكالت خود نزد امام برود
  :پاسخ
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همانطور كه گفتم سوال اصلي ما اين است كه خليفه دوم از نظر شـما شخصـي ظـالم و غاصـب     
است و در نتيجه دشمن اسالم است و به هر نحوي جلوي پيشرفت اسالم را مي گيرد و مثل اين مي 

كمك كند دستگاه دزدگير را نزد شخصي برود تا به او  ،دزدي براي ساختن دستگاه دزدگيريماند كه 
  آيا هيچ دزدي چنين كاري مي كند؟!  بسازد

و فراموش نكنيد طبق گفته خودتان، حضرت علي تنها در امور ديني و گرفتن حقـوق مسـلمين و   
در يك كالم در راه پيشرفت اسالم مشورت مي داده است و اين خود به خود يعني اينكـه عمـر نيـز    

علي هـم بـه او كمـك مـي كـرده       براي پيشرفت اسالم نزد او براي مشورت مي رفته و البته حضرت
همچـون  ) و مشورت به دشـمن اسـالم  (است، وگرنه طبق گفته خود حضرت علي، مشورت به ظالم 

شركت در ظلم اوست و منظور ما نيز اثبات همين موضوع بوده است كه بنابراين حضرت عمر رضي 
ات براي پاسخگويي بـه  اهللا عنه شخصي ظالم نبوده و از خدا استغفار مي جويم از بكارگيري اين كلم

مسلما سخن حضرت علي در مشورت دادن به ظالم مشـورت در امـور شخصـي نبـوده بلكـه      ( .شما
همان شئون حكومتي بوده است و حتي منظور مشورت درست يا غلط هم نيست زيـرا آن يـار امـام    

  )  ...ولي امام صادق او را توبيخ كرد ،صادق براي سفر حج به هارون شترهايش را كرايه داد
را جمـع آوري   قـرآن چنانچه ابوبكر و عمر و عثمان سوء نيتي داشتند و يا دشمن اسالم بودنـد،  (

نمي كردند تا اسالم همان جا نابود شود و اصحاب هم كه به قول شما مرتد بوده اند و بنابراين همـه  
  ) زمينه ها مناسب بوده است

منافع اسالم و مسلمين نباشـد و علـي بـه عمـر بـن      آيا شما جايي سراغ داريد كه بحث منتقد نوشته 
  خطاب كمك كند؟

دارد بـر  در پاسخ بايد گفت كه در تاريخ طبري چنين آمده كه عمر قصد داشت مالي را از بيت المال 
ن مردد بوده و ولي در برداشت آ ،خليفه بوده و دستمزد او و البته نه بصورت غير شرعي بلكه حقوق

. و علي او را منع مي كند، يعنـي بـر نـداري بهتـر اسـت     ) يعني نظرت چيست؟(كندبه علي نگاه مي 
  .خوب در اينجا مسئله اي شخصي بوده و ربطي به اسالم و مسلمين نداشته است

شما مي گوئيد مخفي بودن قبر حضرت زهرا داراي پيام و نشانه اي است، ما مي گوئيم آيا مشـورت  
  !!ام و نشانه اي نيست؟دادن علي به عمر داراي هيچگونه پي

امام هدايتگر و الگو با خود نمي گفته كه همكاري من با فردي ظالم در تاريخ ثبت مي شـود و مـردم   
تازه به زعم (و عوام ساده و بي خبر نيز همواره مرا در كنار اين اشخاص مي بينند و گمراه مي شوند؟

مـي گـويم تحليلهـاي شـما متنـاقض       به همين خاطر است كه) شما علي به علم غيب نيز مجهز بوده
   .  است
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در مسجد كوفه حضرت علي را ديدم و از ايشان خواستم مـرا انـدرز دهـد، او    : نوف بكالي مي گويد
خدا با تو خوب خواهد بود، از ايشـان خواسـتم يـك چيـز بيشـتر بـرايم        ،با مردم خوب باش: گفت

كتـاب  .(ي تـو بايـد يـار سـتمگر نباشـي     نوف اگر مي خواهي فرداي قيامت با من باش: بگويد، فرمود
   )، جرج جرداق75صداي عدالت انسان، ص

مـن در  !! سال خانه نشين بوده و چها كه بر او نگذشـته اسـت   25شيعه دائم مي گويد كه علي مدت 
  :اينجا مي گويم كه چه بر علي گذشته

  به قول خودتان جلوي رجم زني بي گناه را گرفته -1
 )امام حسن در فتح اصفهان مثالً ،در جنگهاي با ايران(فرستادهحسن و حسين را به جنگ  -2

 قرآننظارت بر جمع آوري  -3

بـه   دادن مشورت به خلفا در زمينه هاي جنگي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و در يـك كـالم   -4
 خلفا براي وزير و مشاور عنوان

 در آوردن ام كلثوم به همسري عمر بن خطاب -5

  صهمان هجرت نبي اكرم تعيين مبدا تاريخ مسلمين، يعني -6

 )حداقل دو بار(جانشيني حضرت عمر در مدينه -7

  روش اتخاذي پيرامون زينتهاي خانه كعبه -8
اين چند نمونه از كارهايي بود كه حضرت علي در زمان خانه نشيني خـود انجـام داده اسـت و اگـر     

  !!خانه نشين نبود چكار مي كرد؟
  !!!طريق خانه نشين مي كرداي كاش جمهوري اسالمي نيز ما را به همين 

مشخص است كه وزير همه جا حضور دارد و خانه . خود حضرت علي نيز گفته كه من وزير بوده ام
تـو بايـد   : ، ضمناً شاه بخشيده و وزير نمي بخشد، يعني شيعه نمي بخشـد و مـي گويـد   نشين نيست

  !!!خليفه باشي نه اينكه وزير باشي
  نيست؟ قرآنچرا نام علي در اينكه  به خرفته به سراغ پاسسپس  عزيز نتقدم

چون همـان عمـل قبلـي را بصـورت      ،بسيار جالبتر از بقيه جاها بود اين قسمت از رديه جناب منتقد
 نياورده ،يعني آن قسمت از سوال را كه جوابي برايش نداشته ،بسيار شديدتر و مضحك تر ادامه داده

تمـامي  دار تر اين است كه مـن در ايـن سـوال    را آورده و جالبتر و خنده  است و تنها قسمتهاي اول
به آنها پاسخ داده ام تا چنانچه منتقدي خواست بـه مـا پاسـخ     و ام داليل و پاسخهاي شيعه را آورده

تعداد ركعات نماز نيـز   مي گويد، داليلي چون اينكه شيعه دهد نخواهد دوباره همين موارد را بياورد
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نسبت به آنها  و دشمني باعث ايجاد كينه و حسد قرآنست و يا اينكه بودن نام آيندگان در ني قرآندر 
  ...مي شود و

را آورده و سپس همان جوابهاي تعـداد   ؟نيست قرآنآنوقت جناب منتقد فقط سوال چرا نام علي در 
  :و از من چنين پرسيده ي باشد را رديف كردهنم قرآنركعات نماز نيز در 

  مده است؟آ قرآنآيا تعداد ركعات نماز در . دوست عزيز
  آمده است؟ قرآنآيا تعداد تكبيرات نماز ميت در 

  آمده است؟ قرآنآيا روش حج در 
  است؟ قرآنآيا شيوه صاله تراويح شما در 

  
آري اين است رديه بر كتاب سرخاب و سفيدآب، البد شما اينگونه شعار منطق و عقل مي دهيد نـه   

  .ما
اينجا نيازي به پاسخ به اين سواالت نمي بينم، چون همگي در همان كتاب سـرخاب و سـفيدآب   در 

  .آورده شده و نيازي به تكرار نيست
  :پرسيده سپس منتقد

شـايد شـيعيان و يـا اهـل سـنت      . نيامده اسـت  قرآنپس چون تعداد ركعات نماز در . طبق قول شما
خـب پـس چـرا    ) روايت تضمين شده نيسـت : چون جنابعالي فرموديد.(رواياتي را جعل كرده باشند

  چرا صبح دو ركعت ميخوانيد؟. نماز ميخوانيد
  :پاسخ

محفوظند و جاي خود را دارند و شـما   صاحاديث و سنت پيامبر: بايد خدمتتان عرض كنم كه اوالً 
كالم خدا كه متواتر و حفظ شـده   و قرآني ظني الصدور بودن را نفهميده ايد، روايات در مقابل معنا
  .است سپس سنت قرآناول : حالت ظني دارند، يعني در مقايسه با كتاب الهي اند
مرتبه بطور متواتر و توسط اجماع مسـلمين   5سال است روزي  1400 نماز و تعداد ركعات آن،: ثانياً

 مسلمات قطعـي و عينـي و حتمـي تـاريخي     از سنتهاي قطعي و متواتر است و جزو اجرا مي شود و
است و ما دليلي نمي بينيم كه دو ركعت نماز صبح را تغيير دهيم و نيازي هم به جعل روايت برايش 

عامه، در مورد تعداد ركعات نمـاز  الخالف  خذما :توانستيد طبق قاعده نيست كه البته شما چنانچه مي
  .مثل ديگر عقايدتان، مخالف با اهل سنت باشيدهم ايجاد شبهه مي كرديد تا 

 صاينكه مي گوئيم مسلمات قطعي و متواتر تـاريخي و مطـابق بـا سـنت قطعـي رسـيده از پيغمبـر       
يـا حتـي   ! زئين قبور نيز به همين شكل است؟و ت همين موارد است و آيا مثالً مجوز ساخت ممنظور
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يا موارد ديگـري چـون عـزاداري و     !!، يعني نهي از تزئين و ساخت قبور؟صدق مي كند برعكس آن
  ....غيره

  :جالب است كه منتقد حديث زير را آورده
به امام صادق ـ عليـه السـالم ـ عـرض كـردم، مـردم        «: كند چنانكه ابوبصير در ضمن رواياتي نقل مي

بـه  : نيامده است؟ حضرت فرمودنـد  قرآنپرسند، چرا نام علي و اهل بيت او ـ عليهم السالم ـ در    مي
كه پيغمبر  ا ايننازل شد و سه و چهار ركعتي آن نام برده نشد، ت صآنها بگو آيه نماز بر پيامبر اكرم 

  ...خود براي مردم آن را بيان كرد صاكرم 
  :پاسخ

ما نمي دانيم اين روايت امام صادق را بپذيريم يا روايت ديگر او را كه ابوحنيفه را بـه خـاطر قيـاس    
اصل امامت را با فرعي از فـروع ديـن    اصول عقايد و نمودن لعن كرده است، ولي خود امام در اينجا

  .قياس كرده است
، همچون توحيد و نبوت و معاد و است بيان شده قرآنبطور واضح و روشن و آشكار در  اصول دين

و البته همـه مـوارد ريـز و درشـت     ) 6/مائده(حتي فروعي چون نماز يا حتي فرع فرع آن يعني وضو
نيـز بجـاي كتـاب كنـوني مـي       قرآننيز رجوع كرد، وگرنه  صوجود ندارد و بايد به سنت نبي اكرم

بـاقي   نيز باز براي عده اي سوالكتابي چون رساله هاي حجيم مراجع ديني مي بود و در انتها  بايست
  .مي ماند كه البته تمامي اينها را در كتاب خود ذكر كرده ام

 قـرآن آياتي را آورده است و با اينكه خودش معترف شده كه نام علي بصـورت لفـظ در    منتقدسپس 
و پاي بيخود زده و حديث و آيات و تفاسير را گـردآوري كـرده    نيست ولي باز نمي دانيم چرا دست

  . و يك كالم نمي گويد كه سوال ما جوابي ندارد
نويسنده براي اثبات عقايد خود آياتي را آورده كه البته من نامي از علي در اين آيات نديدم و چنانچه 

  .شما مشاهده كرديد به من نيز اطالع دهيد
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  .نيست كه البته نامي از علي در هيچ يك

  .سپس احاديث و تفاسيري را رديف كرده كه اين آيات در حق اهل بيت و علي بوده است 
ظاهراً منتقد عزيز متوجه سوال ما نشده يا نمي خواسته كه متوجه شود، مـا از شـما فقـط و فقـط در     

  .نه احاديث قرآنسوال كرديم،  قرآنمورد نام علي در 
  .بصورت مورد نظر خويش تفسير مي كنيد ،شما اين آيات را با احاديث دلخواه
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  :در ضمن منتقد يك دست گل نيز به آب داده و چنين نوشته
آمده، حضرت علي ـ عليه السالم ـ مصداق كامـل و شـاخص آن     » يا ايها الذين آمنوا«هرجا  قرآندر 
  . روايت در اين مورد آورده است 19باشد، چنانكه حاكم حسكاني  مي

  :پاسخ
ابتداي بسياري از آيات كه يا ايها الذين امنـو آمـده بعـد از آن تـوبيخي در كـار بـوده       در : مي گوئيم

اي كسانيكه ايمان آورديد چرا مي گوئيد آنچه را كه عمـل نمـي كنيـد، اي كسـانيكه ايمـان      : همچون
ال آورديد در حالت مستي به نماز نزديك نشويد، اي كسانيكه ايمان آورده ايد صدايتان را نزد پيامبر با

  ....نبريد، ربا نخوريد و
  پس آيا مصداق كامل و شاخص اين آيات علي مي باشند؟ 

در ضمن شيعه نمي تواند دوباره دست به تاويل بزند و بگويد منظور از علـي يعنـي مـومن تـرين از     
  .مومنان و خطاب اين آيات با كساني ديگر از مومنان در درجات پائين تر است

ي، علـي را از  قرآنـ ست و بطور عمومي و كلي آمده و جـايي از آيـات   چون خطاب به همه مومنان ا
زمره مومنين مورد مخاطب خارج نكرده و چون مصداق كامل و شـاخص آن علـي بـوده، پـس مـي      

تا ديگـران در مـورد    الاقل يك آيه نازل مي شد از جدايي علي از ديگران قرآنبايست بطور حتم در 
  .علي به شبهه و اشتباه نيفتند

اب بطور كلي آمده وگرنه بطور مثال همه مومنين نعوذباهللا رباخوار نبوده اند بلكه آيات به قصـد  خط 
 ز و هدايت و ارشاد آمده تا اگر شخصي از مومنين چنين عملي مرتكـب شـده، فـوراً   نصيحت و پرهي

  .برود و توبه كند يا اگر قصد انجام دارد منصرف شود
و در ابتدا نوشته كه اين سـوال هـيچ ربطـي بـه بحـث       يسواالت سياسمنتقد سپس رفته به سراغ 

  .عقايدي ندارد
  :پاسخ

مگر شعار شما اين نيست كه سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ما؟ پس چطـور  
  !ناگهان سكوالر مي شويد؟ ،هر جا به ضررتان است

شـئونات كشـور در دسـت او و    آيا نائب امام زمان كه فرمانده كل قوا و رهبر سياسي اسـت و تمـام   
د، شما به مهدي و نائبش عقيـده داريـد يـا    نربطي به عقايد شما ندار روحانيون و طرفدارانشان است،

  !خير؟
  .هست يا نيست؟ بلكه سوال كرديم و جواب خواستيم كه سوال عقايدي نگفتيم در ضمن ما
  اين يعني چي؟) تخريب وجهه ايرانيان در سطح بين المللي(كه منتقد نوشته
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  :پاسخ
اين را مي گذارم به اختيار شعور و فهم خود خواننده تا خودش نگاهي كوچك به وجهه ايرانيان در  

سطح بين المللي بيندازد و البته بطور مثال در نزد عربها و اهل سـنت كـه خيلـي محبـوب هسـتيد و      
كشورها حاال بقيه  ،چون اصال به مقدسات ايشان توهين نمي كنيد ،ايشان خيلي شما را دوست دارند

  !!باشد براي بعد
  :نوشته چندين سطر بدين شكل سپسمنتقد 

  وجهه بين الملليش بهتر بوده است؟) قبل انقالب(ايران گذشته. شما مي گوييد 
ولـي امـروز اذانهـاي آنـان از شـبكه هـاي       . اهل سنت جرات حـرف زدن نداشـتند  . در ايران گذشته

  . تلوزيوني پخش مي شود
ولـي امـروز   . و شهرهاي اهل سنت ابتدايي ترين امكانات زندگي را نداشتند استانها. در ايران گذشته

  ....تلوزيون و. اينترنت. تلفن. حتي در روستاهاي اهل سنت
  .اين از جنبه داخلي
  :اما از جنبه خارجي

ب اهل سنت را مي كشـتند  آمريكايي اگر موالنا صاح. تحت ظلم آمريكا و انگليس بود. ايران گذشته
ولي يه موالنا صاحب اهل سنت اگـر  . ه شوندمبايد در كشور خويش محاك. نان برخورد كردآنبايد با 

  اما امروز ايراني صالبت دارد و شرف........ يك سگ آمريكايي را مي كشت
ولي ايرانيان براي كمك بـه مـردم   . با دشمنان اسالم دست دوستي مي دهند! كشورهاي عربي اسالمي

  .د ميلياردها تومان پول جمع مي نمايندمظلوم غزه كه اهل سنت هستن
. مي نوشـد ) مي(رهبر كشور عربي اسالمي عربستان با يكي از خبيث ترين دشمنان اسالم و مسلمين 

  .ولي رئيس جمهور ايران در كشور آمريكا دولتمردان اين كشور را به سخره ميگيرد
آبروي اسالم را در مجـامع بـين    شما بايد خدا را شكر كنيد كه يك كشور شيعه مانند ايران هست كه

  .المللي نگه ميدارد
  :پاسخ

حسـودي   ،استعداد و انصافي كـه داريـد   ، چون به هوش واميدوارم اهل سنت اين مطالب را نخوانند
شما لطف كنيد و اهل سنت را توسط اداره اطالعات تـرور، شـكنجه و اعـدام نكنيـد، اذان      .مي كنند

  .پيشكش خودتان
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ل سنت جرات حرف زدن نداشته، پس البد هم اكنون خيلي جرات و آزادي پيـدا  اينكه در گذشته اه
ايشان را فيلتر  اينترنتي حتي سايتهاي خود شما از ترس .ايشان ندارد كاري با هيچ ت و كسيكرده اس

  .كمي خجالت بكشيد !!اجازه صحبت به ايشان مي دهيد؟ آيا مي كنيد، آنوقت
در مورد تلفن و اينترنت و تلويزيون براي اهل سنت الزم نيست خجالت بكشيد و اگر مي بينيد اينها 

واقعـاً جـاي تاسـف دارد كـه     . شودرا قطع كنيد تا خيالتان راحت  آنها خيلي برايشان زياد است همه
  .اهل سنت منت بگذاريد سر بر نيز زندگي را قصد داريد امكانات عادي

در گذشته پيشرفت اينترنت و تلويزيون كمتر بوده و االن بيشتر شده و اين ربطـي بـه انقـالب     مسلماً
  .شما ندارد، انقالب شما هم كه نبود همينطور مي شد

ز مسـموم و  و دانشـمندان ايشـان نيـ   مساجد اهل سنت تخريب نمي شدند  در ضمن در رژيم گذشته
هان و نائب بر حق امام زمان نمـي دانسـت و   ين جولي امر مسلم خود را ترور نمي شدند و تازه شاه

ولي شما مذهب خود را وارد حكومت كرده ايد، حكومتي فرقه گرا كـه فقـط و    ادعاي دين نداشت،
ذهن بيمار  !!كوبا و كره نه با كشورهاي كمونيستي چون چين، روسيه،فقط با اهل سنت دشمن است 

اهل سنت را در پستها و مشاغل مهم و اساسي و آيا شما (.تشيع صفوي فقط با اهل سنت مشكل دارد
  !)  كليدي دولتي وارد مي كنيد؟

چـون در آنجـا    ،در مورد جنبه خارجي ايرادهايي كه به كشورهاي عربـي مـي گيريـد بـي معناسـت     
سياست از دين جداست و سياست عين ديانت نيست و جواب شما را به خودتان مي دهيم كـه ايـن   

  .هيچ ربطي به عقيده ندارد
ولـي در  ) اشتباه مسلمان را پاي اسالم نگذاريد(اشتباهات سياستمداران در آنجا ربطي به اسالم ندارد 

و دين را وارد تمامي عرصه ها كـرده   اينجا نائب امام معصوم و من عنداهللا است كه حكومت مي كند
  .است

حكام خود از ايـن   برداريما هنوز متوجه بهره در مورد مردم مظلوم غزه واقعاً جاي خنده دارد كه ش
تنها براي نمونه جناب احمدي نژاد در سفر خود به آمريكا در پاسخ به خبرنگـاري   قضيه نشده ايد و

چنانچه مردم فلسطين بخواهند با اسرائيل صلح كنند آيا شما موافق هستيد يا خير؟ و : كه از او پرسيد
، ولي هر چه آن خبرنگار اصرار مي كرد كه فقط يك جواب بله يا نخير بدهيداصرار داشت خبرنگار 

 :خالي مي كرد و فقط مي گفت نهشا دادن بله يا خير، ولي جناب احمدي نژاد از جواب :كه فقط بگو
 اين به عهده خود مردم فلسطين است و هر چه دوباره خبرنگار مي گفت كـه مـا فـرض مـي گيـريم     

جناب احمدي نژاد پاسخ نمي داد و تـا   نظر شما چيست؟ ولي باز مردم فلسطين بخواهند صلح كنند،
چه؟ يعنـي اينكـه ايـران مـي     اين يعني چه؟ من به شما مي گويم يعني  !!بله يا خير را نگفتانتها نيز 
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چون اين حكومت ماننـد   ،در آنجا هميشه آتش جنگ شعله ور باشد و با صلح مخالف است خواهد
ود به خود نابود مي شود، انقالب ايـران بـا   و خ همان اسرائيل با جنگ زنده است و با صلح مي ميرد

: خون زنده است، با جنگ زنده است، با شهيد و جانباز زنده است و براي همين خمينـي مـي گفـت   
جنگ ستيزي و ايجاد تفرقه و سر شاخ شدن با دنيا در قشر حزب الهي، سـپاهي  (.جنگ رحمت است

  )و واليت فقيهي بيشتر وجود دارد
بايـد   ،نها را به سخره مي گيـريم ريكا و انگليس بوده ايم و اكنون آزير استعمار آمقبالً  در مورد اينكه

كنم بايد بگـويم كـه بـا    گفت كه اكنون نيز نوكر انگليس هستيد و حتي براي اينكه خيالتان را راحت 
  :همكاري داريد و تنها براي تلنگري كوچك به مغز شما صهيونيسم نيز

حكـام ايرانـي    چـرا  هر موقع جنجالي در فلسطين رخ مـي دهـد   ايد كهفكر كرده آيا تا به حال كمي 
ايـراد   و اينقدر كه بـه ايشـان   ؟طقه مي كنند؟فوري و بدون معطلي سر به جان كشورهاي عربي در من

علتش روشـن اسـت، گذاشـتن حكـومتي شـيعي در       !!؟مي گيرند به خود اسرائيل ايرادي نمي گيرند
وده كه مبادا مسلمين عليه اسرائيل با يكديگر متحـد شـوند و ايـن    خاورميانه و حفظ آن براي همين ب

و ذهن مردم را خراب كند تـا در روح شـما ذره اي    كومت تا مي تواند جلوي اين امر را مي گيردح
نكند و بـراي   هم به ذهنتان خطور چنين چيزهايي دوستي و ايجاد اتحاد با عربها شكل نگيرد و اصالً

د مـي رويـ  كـه  در ايران هـر جـا    دمي بيني ،رخ مي دهدنجالي در فلسطين همين است كه هر زمان ج
ه و خيـالش بـا   هستند، بله اسرائيل كار خودش را كـرد  و سني ها در حال فحش دادن به عربها مردم

  .است شما راحت وجود
نيز  تنها مي توان گفت كه چنانچه مسلمين در ايجاد اتحاد و مقابله با اسرائيل بي همت بوده اند، شما

  .را گرفته ايدكاري نكرده ايد و حتي جلوي اتحاد  تاجي بر سر كسي نزده ايد و در تحقق اين امر
  !!!در انتها نوشته كه ايران آبروي اسالم را در مجامع بين المللي نگه مي دارد

 آبروي شـيعه  در آنجا كه حجاب ايراني به مكه و مدينه است البد منظورتان رفتن زنان بي: بايد گفت
  !!!ب ايشان در قبرستان بقيعيا حركات جال ،اند را باال و پائين كرده

به هر حال از نظر ما شيعه مايه آبرو ريزي براي جهان اسالم بوده نه حفـظ آبـرو، مـذهبي كـه بـراي      
نزديكترين خويشان و ياران پيامبر اسالم ذره اي احترام قائل نيست و آنها را لعن مي كند، نمي توانـد  

م حفظ آبرو كند و همين حركات ايشان بـوده كـه راه را جلـوي پـاي غربيـان گذاشـته تـا        براي اسال
  .كاريكاتور پيامبر اسالم را چاپ كنند

چون تصـور دارنـد شـما     ،هر عمل اشتباه شما بنام دين تمام مي شود و جوانان را دين گريز مي كند
  .شما از سياست كنار بكشيد و هر اشتباهي كه خواستيد بكنيد. هستيد و خود دين نماينده دين
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آيا نخستين پيـروان هـر دينـي،     :سوال بعدي را به ميل خود به اينصورت در آورده كهسپس منتقد 

  بهترين پيروان آن دين هستند؟
  :سپس آمده و طرح شبهه كرده به اينصورتمنتقد 

هاي امت  هاي آن امت هستند؛ چنان كه حواريون بهترين ينمعموال هر دينى نخستين پيروانش از بهتر
هـا   توان بـه آن  اند ؛ پس چگونه مي پيروان نخستين دين اسالم نيز اينگونه بوده ،حضرت عيسي بودند

  .را زد.. .تهمت آتش زدن خانه دختر رسول خدا و
  :پاسخ

  :من اين بودهما اين چيزها نبوده و سوال  در صورتيكه سوال
بوده و در هر غم و سختي يار و ياور او بـوده و بـا او رابطـه     صاز اول عمر همراه پيامبر افرادي كه

نمـي   ،خويشاوندي داشته و از طرف او سمتهاي متعددي را داشته اند و پـس از او خليفـه شـده انـد    
توانند حكم حكومتي صادر كنند ولي كساني كه يك شبه مجتهد شده اند مي توانند مثالً خالف نظـر  
شوراي نگهبان حكم حكومتي صادر كرده و كانديـداهاي رد صـالحيت شـده رياسـت جمهـوري را      

  ... يا حكم اعدام صادر كنند يا حكم تخريب مسجد بدهند و! تاييد كنند

و اگر مقصود اولين مومن باشـد صـحيح    مقصود از نخستين طرفداران كيست؟منتقد سپس نوشته كه 
  !!است، ولي اولين مومنان صحيح نيست

  :سپس نوشته

اگر مقصود نخستين نفر باشد، آري، هميشه در تاريخ آنچه ذكر شده است، نخسـتين نفـرى كـه بـه      
بوده است؛ نخسين كسى كـه بـه    پيامبرى ايمان آورده است، يا بهترين و يا جزو بهترين افراد آن امت

نخستين كسى كه به حضرت عيسى عليه السالم ايمـان آورد  .ابراهيم عليه السالم ايمان آورد، لوط بود
يحيى عليه السالم بود؛ نخستين كسى كه به موسى عليه السالم ايمان آورد طبق آنچه اهل سنت نقـل  

در مردان   ايمان آورد، صه به رسول خدابود؛ و نخستين كسى ك  )مومن آل فرعون(كرده ايد،حزقيل 
  .اميرمؤمنان علي عليه السالم و در زنان، حضرت خديجه عليها السالم بوده است

  :پاسخ
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جالب است كه جناب منتقد فرق ميان كودك با مرد را نمي داند يا نمي خواهد بداند، ايشان حضرت 
لين كسي بوده كه او عليه السالم مومنين عليعلي را جزء مردان آورده اند و نوشته اند در مردان اميرال

  !!ايمان آورده است

 در آن زمـان  در جواب بايد گفت كه علي اولين كودك بوده كه ايمـان آورده نـه اولـين مـرد، چـون     
مرد نمي گويند و اما اولين مرد كسي است كه شـما   ،ساله 10و به يك كودك  5ساله بوده 10كودكي 

او را غاصب و ظالم و مرتد مي دانيد نه مومن، اولين مرد حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه بـوده كـه بـه    
  .ايمان آورده است صپيامبر

نوشته كه طبـق  ) قرآننه خود (اشاره كرده و با استناد به تفاسير مختلف 112سپس به سوره مائده آيه 
  .يه عده اي از حواريون كافر شده انداين آ

  :پاسخ

بايد گفت حواريون چه ربطي به صحابه دارند؟ و سخن ما از صحابه است و تازه همان حواريـون را  
و در آيات متعددي، مدح مهـاجرين و انصـار نمـودار     قرآندر نيز با اشاره به تفاسير كافر كرده ايد و 

است، همينطور در تفاسير صحيح از اهل سنت و اهل سنت صحابه را مانند شما مرتـد و كـافر نمـي    
نمي دانم شيعه چرا اينقدر با پيروان پيامبران مشـكل دارد؟ و مـي خواهـد آنهـا را كـافر نشـان        .دانند
  !!دهد؟

  :كه چنانچه منتقد سپس نوشته

  :مقصود همه صحابه است؟ به طور قطع باطل است

اما اگر مقصود همه كسانى باشد كه آن پيامبر را ديده و در زمان حيات او، نبـوت او را قبـول كردنـد    
اى  اين مطلب به طور قطع خالف واقعيت است؛ زيرا هنگامى كه ثابت شد كه عده) صحابه آن پيامبر(

اى از همين اصحاب انبياء؛ چـه   ، واى به حال سائرين؛ هميشه عدهاند از اول مومنين به انبيا كافر شده
در حيات و چه پس از رحلت آنان با روش و سيره آنان مخالفت كـرده و دسـت بـه تحريـف ديـن      

  .زدند مى

                                                 
  سالگي زمان شهادت ٦٣= سال حکومت  ٥+ سال وزارت  ٢٥+ سال بعثت  ٢٣+ سال  ١٠سن علي  ٥
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  . ماجراى مخالفت قوم موسى و گوساله پرستى ايشان شاهدى قوى بر اين مدعا است

  :پاسخ

بحـث و سـوال مـا    و  صموسي اسـت نـه اصـحاب پيـامبر     ماجراي قوم موسي مربوط به اصحاب 
، علي پرست نشدند و صبعد از رحلت نبي اكرم صبود، صحابه پيامبر صپيرامون اصحاب پيامبر

را ديده اند و ايمـان   صاينكه نوشته ايد همه كسانيكه پيامبر .فقط همان خداي يكتا را مي پرستيدند
را زيـاد مـي ديـده و     صگفت كه عبداهللا بن ابي نيز پيامبربه نبوت او آورده اند صحابه هستند، بايد 

است و همينطور منافقين ديگـر و مقصـود مـا مهـاجرين و      نيز قبول مي كردهحتي به ظاهر نبوت را 
ز زمره منافقين جدا هستند انصار اوليه هستند كه در آيات و احاديث صحيح به طور واضح و روشن ا

  .جزء بهترين مومنين بوده اند و

پس منتقد قلم فرسايي كرده و مطالب بسياري را از كتب اهل سنت بيرون كشيده تا به هـر نحـوي   س
جالـب   و سنت را اثبات كند و قرآنشخصيت صحابه را زير سوال ببرد و يا ناآگاهي ايشان نسبت به 

حتي گاهي اوقات خالف سـنت   :است كه در جايي تصريح داشته و در مورد صحابه چنين نوشته كه
دوباره  به نحوي بدتر و و به نوعي ديگر بازگردانيده رادر واقع همان سوال ما . دنبوي دستور مي دادن

حق اجتهـاد و   صحابه از نظر شما كه چطور هبود اين ما سوال به صحابه اعتراض كرده، در صورتيكه
بـران  هولـي ر  ،راض شما واقـع مـي شـوند   مورد اعت نداشته اند و دائم را كم حكومتيصادر كردن ح

  !!براحتي خالف شرع دستور مي دهند؟خودتان مجمع تشخيص مصلح نظام دارند و 

خالف نظـر شـوراي نگهبـان حكـم     و  مي شويديك شبه مجتهد سوال ما در مورد خود شما بود كه 
يـا  ! كنيـد مـي  ت شده رياست جمهـوري را تاييـد   و كانديداهاي رد صالحي مي كنيدحكومتي صادر 

نمـي   صولي ياران و نزديكان پيـامبر  !!مي دهيدد يا حكم تخريب مسجد يكنمي حكم اعدام صادر 
منتقد تنها خواسته به هر طريـق ايمـان صـحابه را زيـر     . هيچ حكم حكومتي داشته باشند توانسته اند

اصال مومن نبوده اند سوال ببرد تا بدينگونه از پاسخ به قسمت دوم كناره گيري كند و بگويد كه اينها 
د عيناً همان حكـم خداسـت و   نجناب خامنه اي هر حكمي بده البته(كه بخواهند حكمي صادر كنند

   ).بايد فوري اجرا شود

به هرحال سخنان و داليل شما، ايمان صحابه و مهاجرين و انصار اوليه را خدشه دار نمي كند و شما 
  .ن فعلي خودتان تحقيق كنيدبايد كمي در مورد ارتداد و بي ايماني رهبرا
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احاديث و رواياتي بسياري در مدح صحابه هستند ولي متاسفانه چشمان محققين شيعه آنهـا را نمـي   
  :بيند و فقط دنبال ارتداد صحابه هستند

به اصحاب من ناسزا نگوييد، اگر هر  :فرمود صپيامبر: گويد از ابو سعيد خدري روايت است كه مي
بخـاري  صحيح [. رسد  مد آنها و نصف آن نمي هكوه احد طال انفاق كند به انداز هكس از شما به انداز

  . ]2541و صحيح مسلم ) 3673(
بهترين مردم كساني هسـتند كـه در   : كند كه فرمود از پيامبر ص روايت مي  �عبداهللا بن مسعود(

د از آنهـا  آينـد و سـپس كسـاني كـه بعـ      كنند، سپس آنان كـه بعـد از ايشـان مـي     قرن من زندگي مي
  . )]2533(و صحيح مسلم ) 2653(بخاري صحيح [..). .آيند مي

، 6اند كه عبارتند از عبداهللا بـن مسـعود   روايت كرده صحديث مذكور را شش نفر از اصحاب پيامبر 
  . 11، و عايشه10، و جعدة بن هبيرة9، و عمرو بن شراحبيل8، و عمران بن حصين7و نعمان بن بشير

انتها نيز سوال ما را بدون جواب گذاشـته و رفتـه بـه سـراغ خطبـه شقشـقيه و       در منتقد به هر حال  
  .سواالت ديگر

  :سواالت خطبه شقشقيه

  :پاسخ

  . منتقد تنها منابعي را در اينجا آورده و به اصل سوال پاسخي نداده است

استداللي شـما ايـن اسـت كـه بـراي      ) !اگر نگوييم مغرضانه(يكي از روشهاي اشتباهمتاسفانه  -1
ه مي كنيد در صورتيكه تمامي آن كتابهـا يـك راوي   راثبات يك حديث به كتابهاي متعدد اشا

نمي تواند علـت صـحت آن حـديث    تابهايي كه يك حديث را نقل كرده يعني تعدد ك ،دارند
برادر عزيـز اگـر ايـن حـديث در هـزار      ! باشد و آن حديث را از حالت خبر واحد در بياورد

كه عكرمه خـود  گو اين( .باشدرمه از خوارج عكفقط تي راوي آن كتاب هم نقل شده باشد وق
                                                 

  . - اإلحسان –) ٧١٠٨(، و ابن حبان )٢٣٥٣(، و ابن ماجه )٤١٢٨(، و احمد )٦٤٢٤(، و مسلم )٢٦٠٠(بخاري  - ٦
  ).٦٦١٣(، و ابن حبان )١٨٠٠٧(احمد  - ٧
  ). ٢٢٥٥(، و ترمذي )١٩٤٤٥(، و احمد )٧/٣٤٨(بخاري  - ٨
  ). ٢٨١٥١(ابن حبان  - ٩

  ). ١/١٤٨(ابن حميد  - ١٠
  ).٢٢٢٥(مسلم  - ١١
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ضمنا گلدزيهر كه بعيد است دشمن اهل بيـت بـوده باشـد در كتـاب     (! مولي ابن عباس بوده
اس مـي رسـد دقـت    بايد در صحت احاديثي كه به ابن عب :درسهايي درباره اسالم مي نويسد
ث از نها براي جعل حـدي بوده و هميشه آد و وثوق اكثر فرق كرد زيرا اين شخص مورد اعتما

دقت كنيد حديثي خبـر   ،است خبر واحد و فاقد حجت ،خبر آن )!نام او استفاده مي كرده اند
ن هم پيش پـا افتـاده   دهها هزار نفر نقل شده و موضوع آ واحد شده كه روي منبر كوفه براي

ال براي منـاظره بـين   س 1400بلكه يك موضوع سياسي بوده كه حتي هم اينك پس از  ،نبوده
آيـا   ،ريق نقل شـده نگاه چگونه فقط از يك ط، آشيعه و سني جذابيت خاص خودش را دارد

 !!جاي تعجب نيست؟

اگـر بـاز هـم    ( بلكه مربوط به برخـورد دوگانـه    ،سئوال اصلي ما نه مربوط به خطبه شقشقيه -2
ما سئوال كرديم كـه  . شما در تجزيه و تحليل مسائل است با) مودب باشيم و نگوييم منافقانه 

ماننـد  ( چرا يك حديث را كه قبول نداريد مي گوييد خبر واحـد اسـت و راوي آن عكرمـه    
ولي جايي ديگر از همين شـخص  ) اهل بيت فقط همسران پيامبرند  :حديثي كه عكرمه گفته

؟ پـس شـما بـه جـاي     را قبول مي كنيـد ) قشقيه خطبه ش( خبر واحد ) يعني عكرمه ( راوي 
 .اصل سئوال طفره رفته ايد و تازه همان پاسخ شما نيز غلط بوده است پاسخ به

قي نگذاشته و محل تقيه نبـوده و  حضرت علي در اين جا كه به قول شما چيزي براي خلفا با -3
باز هم به وقايع بدتر و تلـخ تـر از قبيـل غصـب خالفـت و       ،عايت مصلحت هم نكرده اندر

يعنـي مـا اگـر خطبـه      ،اشـاره اي نمـي كننـد    !!شكني در غدير و هجوم به خانه وحـي بيعت 
 ! !شقشقيه را قبول كنيم  به ناچار بايد تمامي اين افسانه ها را دور بريزيم

حضـرت علـي رد و    اينكه معاويه نامه هاي مكرري بـه  برخي از محققان شما معتقدند علت -4
بدل مي كرد و قاصد ايشان را در شام نگهداشت و مرتـب در نامـه هـا بـه حضـرت عمـر و       
ابوبكر اشاره مي كرده اين بوده است  كه حضرت علي از كوره در رفتـه و تـوهين يـا اظهـار     

دار عمر و ابوبكر بـوده انـد   مخالفتي با خلفا را بنويسد تا معاويه به اكثريت مسلمانها كه طرف
ولـي حضـرت علـي هيچگـاه      ،ببينيد اين علي با خلفاي قبلي هم مشكل داشته اسـت : بگويد

وده تا به قول شـما آتـو   مچنين نكرده و در نامه هاي خود جز به نيكي از عمر و ابوبكر ياد نن
بيايد و  ،حاال چگونه ممكن است كسي كه در نامه نگاري چنين نكرده .به دست دشمن ندهد

پاه خـودي و  دستگي در س ر در مسجد كوفه چيزي بگويد كه موجب دوجلوي دهها هزار نف
تبري با عمـر   ؟ آيا معضل پيراهن عثمان كم بوده كه تازه او بياييد وسوء استفاده حريف شود

؟ جالب اينكه از جمع كثيري كه در آن هنگام عمر و ابـوبكر  و ابوبكر را هم به آن اضافه كند
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و هيچ اثري از انعكاس چنين خطبه تند ! ه اي بر نمي خيزدند كوچكترين نغمرا قبول داشته ا
بـه چشـم نمـي    )  ...در مثلها و شعرها و حوادث تاريخي همـان زمـان و  ( سياسي در تاريخ 

تمامي اينها قرائن متعددي هستند دال بر اينكه خطبه شقشـقيه خبـري جعلـي و    ؟ آري خورد
  .دروغ است كه به قصد تفرقه افكني ساخته شده

سوال خـود   3و چندين سوال ما را در  راغ سواالت در مورد زيارت عاشوراسپس رفته به س منتقد
  :بدينصورت ،خالصه كرده

  سند زيارت عاشورا -1
 مگر علي از ناسزا گفتن منع نكرده است؟ چرا شما لعن مي كنيد؟ -2

  در شان عمر است؟) هللا بالد فالن(خطبه  -3
نكرده مثل قرائـت زيارتنامـه هـاي موجـود در مفـاتيح توسـط       منتقد برخي از سواالت ما را ذكر 

يـا   آيا وجود داشته است؟... ) به خصوص زيارات عاشورا و دعاي ندبه و دعاي عهد و(اصحاب
در زمان امام محمد باقر و امام صادق و انتساب اين زيـارت بـه    تعارض اين زيارت با اصل تقيه

ي كينه توزيها را از جانب سني هـا مـ  لواعظين كه تمام يا سوال در مورد سلطان ا امام محمد باقر،
و چـه   ؟چه كسي در اماكن مقدس اهل سنت زيارت عاشورا مي خوانـد  ما پرسيده ايم كه داند و

اگـر   و! كساني همه ساله عمركشان و عيدالزهرا مي گيرند؟ و ورد زبانشان لعنت بر عمـر اسـت؟  
آيا شيعه حاضـر بـه    آنها چگونه خواهد بود؟ وجماعتي حضرت علي را لعن كنند، رفتار شيعه با 

   ايجاد وحدت با خوارج هست؟
 هوال ما كـه آيـا لعـن شـي    سپس منتقد اسنادي را براي زيارت عاشورا ذكر كرده و در پاسخ به سو

فرموده باشد شخص پيامبر يعني خدا به صورت وحي به (  بوده يا خير؟ ئمهو ا صپيامبر خدا و
منع نكرده است؟ چرا  )به سپاه شام(مگر علي از ناسزا گفتن )معيني به اسم و رسم را لعنت كن؟ 

  :شما لعن مي كنيد؟ چنين نوشته
آن كلمه ايي كه علـي از آن منـع كـرد    . جنابعالي دو كلمه را با يكديگر مخلوط كرديد. دوست عزيزم

  .مده استآهم همين گونه  قرآنو در  )لعن(نه ) سب يعني فحش دادن بود(
  
  

  :اما معني سب
  .سب كردن يعني فحش دادن و ناسزا گفتن است
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آن چـرا خداونـد از   . اگر اينگونه كه شما مي فرماييد باشد يعني لعنت كردن ناپسند نزد خداوند باشد
  .استفاده كرده است قرآندر 
�� ª:كريم چنين آمده است قرآندر  �&�/ �U�+ �� �3
4�%��� ����/ 
N �%� �� �&�/ �U�+ �� �� ��� ¬}�")�%�:]�T{   

  .آري در اين آيه امده است كه خداوند لعنت ميكند گروهي از اهل كتاب را
  

  :يا در جاي ديگر
ª �Y@
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  :پاسخ
به غير  قرآنشما در اينجا خودتان را بجاي خدا گذاشته ايد و خود را با خدا قياس كرده ايد، خدا در 

البته البد شما قسم (خودش هم قسم ياد مي كند در صورتيكه ما نمي توانيم به غير خدا قسم بخوريم
   )به حضرت عباس و ائمه ديگر: مي خوريد

لعنـت بـر قـوم كـافرين و بـه      : مي گوئيم وگرنه ،استدر ضمن مقصود لعن شما بر خلفاي مسلمان 
ت البته در زيـار  نه بر مسلمان و اسم و نامي مشخص ونه بر  اد اهل سنت لعنت بر گروهي استاعتق

  !!به آل ايشان و حتي و نام نيز لعن به افراد مسلمان آمده است شما به اسم
نيز  قرآندر آياتي از  .با كافران كاري نداريد و تمامي مشكل شما با خود مسلمين بوده و هست شما 

 سب به كافران نهي شده قرآنوقتي در اسالم و . كه به آنها استناد كرديد لعن به مسلمين وجود ندارد
  .پس به طريق اولي لعن به مسلمين نيز مردود است است،

ور مداوم و از صبح تا شام باشد و تمامي فكر و ذكـر شـما را مشـغول    تازه همان لعن نيز چنانچه بط
بطور حتم مردود اسـت، چـون مـي بينـيم كـه در حادثـه       ) دقيقاً همان چيزي كه در شيعه هست(كند

دائم مشـغول لعـن    صبه شهادت مي رسند و پيامبر صبئرمعونه كه عده بسياري از اصحاب پيامبر
بـراي عالميـان   صتوسط وحي از اين عمل نهـي مـي شـود و پيـامبر    بوده است، ) به اسم(آن قاتلين

  )توجه داشته باشيد كه حتي همين لعن نيز در مورد كفار بوده و باز نهي شده.(رحمتي بوده نه لعنت
و اما در مورد اينكه لعن با سب تفاوت دارد، بايد گفت كه موضوع بر سر اهانت به مقدسات ديگران 

شـما   ر و عمر و بزرگان ديني اهل سنت باعث ناراحتي ايشان مي شود واست و بطور حتم لعن ابوبك
تصور داريد مثالً چنانچه سپاه حضرت علي در جنگ صفين به معاويه و سپاه مقابل لعن مي كردنـد،  

بطور حتم حضرت علي ايشان را نهـي مـي كـرد    ! ؟ حضرت علي آنها را از اين عمل باز نمي داشت
نهي شـده   قرآنو تازه دشنام به كفار نيز در  سلمين بوده اند نه جزو كفارچون سپاه معاويه نيز جزء م

  .است
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 وحـدت ايجاد  نها همخوارج مشكلي داشته باشيد و بايد با آ با نبايد پس لعن را قبول داريد، شما اگر
بـا اينكـه   .(همانطور كه در سوال ما نيز اين مورد ذكر شده بود و البته شـما پاسـخي نـداده ايـد     ،كنيد

خوارج فعلي معتدل شده اند و مثل شيعيان فعلي نيستند و از صبح تا شـام مشـغول لعـن يـا نفـرين      
  ) گذشتگان نمي باشند

نيز بطور بسيار زشت  و فحش و ناسزا سب ،عالوه بر لعن شيعي در ميان عوام و در دل جامعهضمنا 
، الي منبرها و توسط روحانيون شماو ناپسندي نسبت به عمر و ابوبكر در حال اجراست و حتي بر با

پس دوباره نگوئيد اشتباه ديگران را به پاي شيعه نگذاريد، من كمتر شيعه اي را ديده ام كـه بـه عمـر    
شده ام، پس شيعه يعنـي همـين مـردم و اصـالً مـذهب      ناسزا نگويد و البته من در ميان ايشان بزرگ 

يا علمايي چون مجلسي و آخونـدي چـون مهـدي     است و شيعه بوده كه اين چيزها را ياد مردم داده
حرامزاده مي گويد و مسلمانان اهل سنت را حرامـزاده مـي    ،دانشمند كه بطور علني به ابوبكر و عمر

البد شما كلمه حرامـزاده  !! را چه مي گذاريد؟ حركاتن ايپس اسم !! داند بخاطر نداشتن طواف نساء
بلكه تنها به چگونگي تولد افراد اشاره داريد و داليل فقهي آنـرا ذكـر   !! را هم جزو فحش نمي دانيد؟

البته حساب اكثر شيعيان فهيم و آگـاه از  (  !!!!و اصالً قصد توهيني نداشته ايد 12)طواف نساء(مي كنيد
اين تعداد اندك جداست ولي متاسفانه تمامي شئونات كشور فعال در دست همين تعداد اندك اسـت  

  ! ) فقط به خاطر بي حالي اكثريت 
همچنين كسي كه لعن به انساني كه لعن در شانش نباشد لعن بفرستد همانا لعـن بـه او    :منتقد نوشته

  .بازميگردد
  .پس شما چرا ناراحت هستيد 

  .نان كه به خلفا لعن مي كنند لعن به خودشان برميگرددآپس . مگر نمي گوييد خلفا اشتباهي نكردند
  :پاسخ

 .صحيح است و براي همين وضع مملكت و مردمتـان بـدين شـكل در آمـده اسـت      سخن شما كامالً
براستي چرا بايد كشوري كه بهترين هوش و بهترين منابع خدادادي را دارد و به زعـم شـما بهتـرين    

از دزدي و رانتخواري نگو كه در  191مذهب آري چرا بايد اين وضع كشور باشد ؟ اعتبار پاسپورت 
وه خـواري  اعتياد و فقر و فحشـا و رشـ   .بيداد مي كند) بنا به اعتراف احمدي نژاد ( بين سران كشور 

   .بگذريم تف سر باالست و بايد خفه شد  ....در ادارات و

                                                 
عرض مي کنم که هرکس طواف نسـاء نـدارد    خدمت شما طبق فقه شيعه نمي گويم بلکه فقه شيعه مي گويد و من من اين سخنان را گفت که دانشمند مي ١٢

 !!!د بلکه تمامي سخنانش منطبق بر شرع استچيزي نمي گوي شاز خود در واقع تاکيد داشت که حرامزاده است و
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آن هـم   ،معاويه و يزيد و آل مروان و آل زيـاد (فراموش نكنيد در زيارت عاشورا به اسم نيز لعن آمده
كل دودمان آنها آدم حسابي نبوده؟ كه حجتي باشد بـراي   يعني يك نفر هم در ،همه آنها :يعني قاطبه

تيكي خراب بـوده و  نژاد ما به صورت ژن :خوب آنها در قيامت به خداوند خواهند گفت؟ روز قيامت
  !) ما مقصر نيستيم

  !؟ي كنيدآيا عمربن عبدالعزيز از بني اميه كه فدكتان را هم پس داد، لعن م
مـي كنـيم و   و نفـرين  لعن رهبران انقالب را به اسم،  ، پس ما نيزاگر شما بر اين رويه پافشاري داريد
  .اين نبايد موجب ناراحتي شما شود

آقاي قزويني در شبكه ماهواره اي سالم معترض بود كه چرا دكتر مـالزاده مراجـع مـا را لعـن مـي      (
  )!!!كند

  در شان عمر است؟) هللا بالد فالن(آيا خطبه پس منتقد رفته به سراغ سوال بعدي كه س
مراد يكي از اصحاب حضـرت علـي    منتقد با توضيحاتي كه آورده در قسمت اول نوشته ممكن است

  !!بوده باشد
يـا  (منظور اينها از يكي از اصحاب همان سلمان و مالك اشتر هستند و البته ما نمي دانيم كه ايـن دو  

نهـا  كه خدا بـه آ  كجا را فتح كرده اند؟ چون در خطبه از شهرهاي فالن ياد شده) ديگر اصحاب علي
ن شخص مورد نظر يا بايد خليفه اين شـهرها بـوده باشـد و يـا     بنابرايبركت دهد و آنها را نگاه دارد، 

ايـن خطبـه را    در مملكت شماست، كه مترجم نهج البالغه ا را فتح كرده باشد، علي دشتياين شهره
و آيا خليفه شـهرها   !؟ما مي گوئيم سلمان كدام شهر را فتح كرده بود!! در مورد سلمان فارسي دانسته

توجه داشته باشيد شهرها و نه شهر، نمي توانيد بگوئيد سلمان حاكم مدائن بـوده و در ضـمن   !!(بود؟
  )مدائن را ويران كردند نه آباد

خود رفت و مردم را پراكنده بر جاى گذاشت، كـه نـه گمـراه، راه خـويش     : در انتهاي خطبه نيز آمده
  .سيدشناخت، و نه هدايت شده به يقين ر

ر مي رود كه با رحلت خويش مردم را بر جاي اين سخنان نيز در مورد حاكمان و رهبران و خلفا بكا
كسـاني را در طـرق    و چـه  !!كساني را بر جـاي گذاشـتند و رفتنـد؟   سلمان و مالك چه  .مي گذارند

  ؟ مختلف انداختند
بـدون  : ن منتقد چنـين نوشـته  و چون ابن ابي الحديد خطبه را در شان عمر بن خطاب دانسته، بنابراي

الحديد و محمد عبـده كـه هـر دو از دانشـمندان سـنى مـذهب        شك گفتار شخصى همچون ابن أبي
  .هستند، براى ما ارزش نداشته و چيزى را ثابت نمى كند

  :پاسخ
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ه انـد،  ذكر كـرد  الحديد دانشمند سني مذهب نبوده و بيشترين مذهبي كه براي اواول از آنكه ابن ابي 
ابـن   :نوشته در آنجا و حتي خود منتقد نيز در صفحات بعدي منابعي را آورده كه است معتزليهمان 

البالغـه بـه    نهـج  ابن ابي الحديد مذهب كالمي و اعتقـادي خـويش را در شـرح    .ابي الحديد معتزلي
درباره با وجود اين . دارد بر مي اش به اعتقادات معتزله بغداد پرده كند و از شيفتگي صراحت اعالم مي

و را برخي از اهل سنت ماننـد ابـن كثيـر ا    چنان كه. گرايش مذهبي او آراي متناقضي بيان شده است
برخي از شيعيان او را مغرض و متعصب در آراي اهل سنت  اند و دانسته يا شيعه معتزلي  شيعه غالي

اما مطالب فراوانـي نيـز   البالغه آشكار است،  وجود اين كه گرايش به تشيع در شرح نهج با ،اند دانسته
 آن هست كه با عقايد شيعيان درباره امامـت و مسـائل تـاريخي پـس از رحلـت پيـامبر       سازگار  در

اقـرار   ابن ابي الحديد در سرتاسر كتابش به معتزلي بودن خويش و اعتقاد به درستي خالفـت . نيست
او در . خوانـد  مـي  يخلفاي سه گانه پـيش از حضـرت علـ    كند و بزرگان معتزله را شيوخ خويش مي

معتقدند بيعت با خليفه اول، صحيح و  كند كه تمام بزرگان و اساتيد البالغه تأكيد مي مقدمه شرح نهج
وجود نداشته است، بلكه به اختياري بوده اسـت   شرعي بوده و براي بيعت نصي از طرف رسول خدا

سـپس او بـه   . شـود  شناخته مـي طريقي براي اثبات امامت  كه به طريق اجماع و غير اجماع به عنوان
يـازدهم   برخي از نويسندگان به نقل از يوسف بن يحيي صنعاني، اديب قرن .پردازد بحث تفضيل مي

  .است اند كه ابن ابي الحديد معتزلي جاحظي بوده نوشته) ه 1121م (و دوازدهم هجري 
  
  
  
  

  :ي از عقايد معتزله به شرح زيرخالصه ا
به امامت مفضول قائل شدند و گفتند با وجود شـخص فاضـل و برتـر    زيديه در مقابل امامت فاضل 

به همين دليل با بودن علي بن ابيطالب كه فاضل . تعيين شخص مفضول و فروتر به امامت جايز است
تر از ديگر صحابه پيغمبر بود، ابوبكر و عمر و عثمان را كه مفضول بودند، امـام مـي دانسـتند و مـي     

بر مصالحي جايز است، بيشتر معتزله زيـدي مـذهب بودنـد، از ايـن جهـت      گفتند امامت مفضول بنا 
  )57خاندان نوبختي ص(غالب ايشان قائل به امامت مفضول شدند

: و از جمله ايشان ابن ابي الحديد صاحب شرح نهج البالغه است كه در فاتحه آن كتـاب مـي گويـد   
©$%� �8j`�� ����¨+N z��*'� �81 ����1� ,S+2' Y��?�k�@+o�%� � .سپاس خدايي را كـه : يعني. ...



 ٦٧

شرح نهـج  (.اقتضاي آنرا داشت) بندگان(برتري داد مفضول را بر افضل به جهت مصلحتي كه تكليف
  ) 3ص 1ج ،1965البالغه، طبع مصر 

اعتقـاد بـه    مشخص است كه اين از عقايد اهل سنت نيست و اهل سنت ابوبكر را فاضل مي داننـد و 
در مـوارد ديگـري نيـز بـا معتزلـه      البته  چنين امري را طعن در انتخاب مهاجرين و انصار مي دانند و

  .اختالف دارند
و اما در مورد ابن ابي الحديد كه سخن او در اينجا براي شما فاقد ارزش شـده، پـس چـرا هـر كجـا      

ره مـي كنيـد و هـر كجـا بـه ضـرر       اشـا  شساليق فرقه اي شما را تاييد مي كند به سـخنان  سخنان او
روزي يكـي  . به ياد يك داستان جالب مي انـدازد اينگونه استدالل شما من را  !!؟شماست رد مي كنيد

منـاظره  آيا شما حاضريد با من يك  :از كشيشان مسيحي به نزد يك عالم مسلمان مي آيد و مي گويد
و پيـامبر   قـرآن  ،نگاه كن :كشيش مي گويد .بله :مي گويدعقلي و منطقي داشته باشيد؟ عالم مسلمان 

شـما گفتـه    قـرآن اعتراف كرده اند من نيز به نبوت عيسي معتقدم ولـي  شما به نبوت حضرت عيسي 
پس به اين نتيجـه مـي رسـيم كـه مـا هـر دو بايـد در         ،محمد پيامبر بوده ولي من اين را قبول ندارم

نبوت عيسي است پس تو بايد مسيحي شوي  موضوعي كه هر دو بر آن اتفاق داريم متفق شويم و آن
آنهـا   .متاسفانه استدالل و استنادهاي مكرر شما به كتب و علماي اهل سنت بر همين منوال اسـت ! ؟ 

واحد يا ( صدها حديث و مطلب دارند كه مخالف عقايد شماست در البه الي آن احاديثي هم دارند 
اتفاق دارنـد   وييد دو طرف چون بر يك موضوعشما مي گ ،كه به نفع شماست)  ...با راوي ضعيف و

  د ملتزم شوند به عقايد ما ؟  پس آنها باي
، در شـما  نويسـندگان ظر دكتر علي شـريعتي از  شما كه كتب علماي اهل سنت اشار داريد، اين هم ن

  :مورد اين خطبه
راسـت كـرد و   كجـي را  ) عمر(آفرين بر فالن : دكتر علي شريعتي درباره اين خطبهترجمه و توضيح 

درد را درمان نمود و سنت رسول را بر پا داشت و فتنه را پشت سر گذاشـت پاكـدامن رفـت انـدك     
طاعت خداوند را ادا كرد و بر حقـش   .پيشي جست ،خير خالفت را به چنگ آورد و از شرش ،عيب

اه نمـي  آنچنانكـه گمـراه در آن ر   ،تقوي ورزيد رحلت كرد و خلق را در راههاي شعبه شعبه رها كرد
ادب  ،بزرگـواري  :شريعتي قبل از ترجمه خطبـه مـي نويسـد    13. يابد و انسان در راه استوار نمي ماند

ستايش از فضيلتهاي كسي كه نقيصت هـايي نيـز دارد عيـب و هنـر      ،انساني اعتراف ارزشهاي رقيب
تعبيـري  در آغاز همه خدمات و صفات مثبت كسي را گفـتن و در پايـان از اوــ بـا      ،ديگري را گفتن

                                                 
 ٨٦ص  –انتشارات چاپخش تهران  ١٣٧٨چاپ دوم دكتر علي شريعتي . تشيع علوي و تشيع صفوي  ١٣
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درسي است كه علي به انسانيت مي آموزد و به ويژه به  ...عميق و در عين حال مودبانه ـ انتقاد كردن 
  14! ناقدان و قضاوت كنندگان درباره شخصيتها و حتي درباره مخالف 

  
فرمانروا شد و  " :اند فرموده)) درباره عمر بن خطاب ((  459در حكمت  عليه السالم  حضرت علي 

البتـه در بيشـتر   . بر مردم فرمانروايي كرد پس بر پا داشت و ايستادگي نمود تا اينك دين قرار گرفـت 
ترجمه و شرح نهج البالغه بـه  ! نام عمر از داخل پرانتز حذف شده است ،ترجمه هاي پس از انقالب

 1300ص  .ايرانمهـر  هــ ش صـحافي   1351فروردين  26چاپ .قلم حاج سيد علينقي فيض االسالم
در ترجمه هاي پس از انقالب اين موضوع مانند خطبه قبلي حـذف يـا تحريـف شـده     (459حكمت 

  )است
در كتابهـاي  اين هم نظر فيض االسالم از كتب خودتان كه در شان عمر آورده اسـت و براسـتي چـرا    

  !!پس از انقالب آنرا خذف كرده ايد؟
 چنين امري نياز باشد و اينـرا  كه البته فكر نمي كنم پاسخ به تاس منتقد احتمال تقيه را نيز ذكر كرده

  .خود خواننده مي گذارم به عهده شعور

  !!امير المؤمنين عليه السالم، دوست نداشت چهره عمر را ببيند: سپس چنين نوشته
  :پاسخ

 تـا  را به عمـر داده  شدختر ديگر از طرفي ولي نمي خواسته چهره عمر را ببيند علي كه جالب است
  !!!!هر روز چهره عمر را ببيند

 با عمر و ابوبكر بد بـوده  و اهل بيت در اينجا براي اينكه برادران عزيز شيعه متوجه شوند چقدر علي
اميدوارم متوجه نكته ديگري نيـز  . ديث زير را مي آوريماحا !!و چقدر آنها با هم دشمن بوده اند !!اند

  !!طرف مقابل نيز كار چندان دشواري نيستاي بشويد كه جمع آوري و رديف كردن حديث بر
 ،وقتي شمشير خسرو و كمربنـد و زيـور وي را پـيش عمـر بـن خطـاب       :قيس عجلي گويد -

تـو خويشـتن    :علـي گفـت   .كه اين را تسليم كرده اند موتمن بوده انـد كساني : آوردند گفت
 :عمر وقتي سالح خسرو را بديد گفـت : گويد شعبي نيز .نيز خويشتن دار شده ترعيت ،داري

 )1822تاريخ طبري ص  (.من بوده اندتاند مو كساني كه اين را تسليم كرده

محمد ابـن حنفيـه پسـر حضـرت علـي را بـه        ،عبيداهللا ابن عمر ابن خطاب ،در جنگ صفين -
هماوردي مي خواند حضرت علي از بيم اينكه محمـد كشـته شـود او را بـر مـي گردانـد و       

                                                 
 ٨٦و  ٨٥همان ص  ١٤
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عبيـداهللا   .به هماوردي تو آمدم پيش بيا :خودشان به ميدان مي روند و به پسر عمر مي گويند
ابـن   .ابن عمر بازگشـت  :گويد! نه : گفت. بيا :مرا به هماوردي تو حاجت نيست گفت :گفت

پدر جان به هماوردي اين فاسق رفتي بـه خـدا اگـر     :گويد حنفيه به پدرش حضرت علي مي
پسركم  :علي گفت .دانستم رود تو باشد من اين كار را شايسته تو نميخواست هما پدرش مي

 2525و  2526تاريخ طبري ص  .به جز نيكي مگوي) عمر ( درباره پدر او 

بر كتاب خدا و سنت پيمبر خـدا بيعـت    :ربيعه بن شداد خثعمي پيش علي آمد كه بدو گفت -
اگر ابوبكر و عمر جز به كتـاب   ،واي تو: علي گفت .بر سنت ابوبكر و عمر :ربيعه گفت .كن

تـاريخ   .خدا و سنت پيمبر خدا بيعت كرده بودند بر حق نبودند و ربيعـه بـا وي بيعـت كـرد    
 2599طبري ص 

بهترين و برترين اين امت بعد از پيـامبر ابـوبكر و عمـر هسـتند،     : است حضرت علي فرموده -
و  871و 837و  833ء و مسند احمد تحقيق احمد شـاكر أحاديـث شـماره    7/20فتح البارى 

 220و  1/219ابن تيميه  :و منهاج السنه 2ج 1054و  880و  879و 878

مـي آوريـم و چنانچـه    ا سخنان و نظرات كساني چون خلفا را پيرامون حضرت علي در اينج -
بگوئيد ما سخن ايشان را قبول نداريم در جواب مي گوئيم كـه پـس چقـدر عمـر و ابـوبكر      

ولي باز عمر  !!اينكه شما مي گوئيد علي نمي خواسته چهره عمر را ببيندخوب بوده اند كه با 
 :در مورد او چنين سخناني گفته

 –مهدي بن محمد بـاقر فقيـه ايمـاني     –مطاب زير از كتاب امام امير المومنين علي از ديدگاه خلفاء 
   :1378فروردين  1419چاپ دوم چاپخانه امير تاريخ انتشار عيد غدير 

يب خوارزمي با ذكر سند از عثمان بن عفان نقل نموده و او از عمر ابـن خطـاب و   عالمه خط -
همانا خداوند از نور  :مي فرمايد) ص(او از ابوبكر بن ابي قحافه كه گفت شنيدم رسول خدا 

صورت علي فرشتگاني آفريد كه خداوند را تسبيح گويند و تقديس نمايند و ثواب آنرا براي 
همين سند را به سندي ديگر از عثمان  – .فرزندش ثبت و ضبط كننددوستان علي و دوستان 

 15 ...و او از عمر نقل كرده كه

شنيدم ابوبكر صـديق مـي    :حافظ ابن حجر عسقالني از ابواالسود دوئلي نقل نموده كه گفت -1
مـي   صاي مردم بر شما باد به علي ابن ابي طالب پس همانا من شـنيدم رسـول خـدا   :گويد

 16 .علي بعد از من بهترين كسي باشد كه خورشيد بر او تابيده و غروب نموده :فرمايد

                                                 
 ٢٣٦ص  ١٩مناقب خوارزمي اواخر فصل  ١٥
 ١٥مناقب سيدنا علي ، عيني ص  – ٦/٩١لسان الميزان  ١٦
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 –پـدرم   –عالمه ابن مغازلي و ديگران با ذكر سند از عايشه نقل كرده انـد كـه گفـت ديـدم      -
اي پدر از چه رو مـي بيـنم زيـاد     :ابوبكر به طور فراوان نگاه به چهره علي مي كند پس گفتم

همانا كـه نگـاه    :اي دخترم شنيدم رسول خدا مي فرمود :كني ؟ گفت به صورت علي نگاه مي
 17 .به صورت علي عبادت است

رسول  :عالمه خطيب خوارزمي و ديگران با ذكر سند از عمر ابن خطاب نقل نموده كه گفت -
در حظيره و جايگـاه مقـدس در قبـه    همانا علي و فاطمه و حسن و حسين  :فرمود صخدا 

عالمه متقي با ذكر سـند  18 .بيضاء و سفيدرنگي باشند كه سقفش عرش خداوند رحمان است
از مامون و او از پدرش هارون و او از مهدي واو از منصور دوانيقي و او از پدرش محمـد و  

از  :گفـت شنيدم عمـر ابـن خطـاب مـي      :او از پدرش عبداهللا ابن عباس نقل نموده كه گفت
بدگويي درباره علي خودداري نماييد چه من خود بر خورد بـه خصـلتها و ويژگـي هـايي از     

در حق او نمودم كه اگر يكي از آنها در آل خطاب پيدا مي شد به نظر من از  صرسول خدا
من و ابوبكر و ابوعبيـده جـراح همـراه چنـد نفـر از       .انچه آفتاب بر آن تابيده است بهتر بود

ل اهللا مي رفتيم تا رسيديم به درب خانه ام سلمه در حاليكه علي دم در ايستاده اصحاب رسو
پس گفتيم مي خواهيم به خدمت پيامبر برسيم علي گفت هم اكنون حضـرتش از خانـه    .بود

آنگاه در حاليكه تكيه بـر علـي    .يرون آمد و ما از ديدنش خوشحال شديمببيرون مي آيد كه 
همانا تـو اي علـي بـا دشـمن دسـت بـه        :ابن ابي طالب كرد با دست بر شانه او زد و فرمود

يكه نخستين مومني باشـي كـه ايمـان    در حال، ي و دشمن به رويارويي تو بر خيزدگريبان شو
الهـي و   كننده ترين كـس بـه عهـد    ورده است و آگاه ترين مردم به رخدادهاي جهان و وفاآ

وف ترين فرد و دسـت انـدكار زعامـت و حكومـت نسـبت بـه       ئتقسيم كننده بيت المال و ر
و تو بازوي كمك كار من و غسل دهنـده   .رعيت و بزرگترين مبتال به مصائب و گرفتاري ها

من و دفن كننده ام و پيشرو و دست به گريبان با هر گونه سختي و امر ناخوشـايندي باشـي    
اعالم محدثين و تاريخ نگاران از جملـه اسـكافي و ابـن عسـالكر و ابـن ابـي       عده اي از  ...و

                                                 
 تاريخ دمشق ابن – ٢٦١ص  ٢٣مناقب خطيب خوارزمي فصل  – ٢٥٣و  ٢٥٢با دو سند به شماره هاي  ٢١٠مناقب علي بن ابي طالب ص  ١٧

نهايه العقول فخرالدين رازي به  –خطي  ٣١شماره  ١٧مسلسالت ابوالفرج بن جوزي ورق  –با دو سند  ٣٩٣و  ٢/٣٩١عساكر  بخش امام علي 

ذخاير  –چ مصر به نقل از موافقه ابن سمان  ٢١٩چ بيروت و  ١٧٣و  ٢/١٧٢رياض النظره محب طبري  – ٧/١١٠نقل ملحقات احقاق الحق 

تاريخ الخلفاء  – ٧/٣٥٨البدايه و النهايه ابن كثير  – ١٦١ص  ٣٤كفايه الطالب گنجي شافعي باب  –تاريخ دمشق  ٩٥ العقبي محب طبري ص

 –از طريق حاكم و ابن عساكر  ١٩مناقب سيدنا علي عيني ص  – ١٠٦صواعق المحرقه ابن حجر ص  -به نقل از ابن عساكر   ١/٩٦سيوطي 

 ١٣٤وسيله المال حضرمي ص 
 ١٢٢تاريخ دمشق ابن عساكر بخش امام حسن ص – ١٩فصل  ٢١٤مناقب ص  ١٨
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الحديد و سيوطي و خطيب خوارزمي و محب طبري ايـن حـديث را بـا پـاره اي اختالفـات      
 19.آورده اند

عالمه محقق رجالي خطيب بغدادي و ديگر حديث اوران و تـاريخ نگـاران بـا ذكـر سـند از       -
نقل كرده اند كه مردي را ديد به علي دشنام مي دهد و در سويد بن غفله از عمر ابن خطاب 

پنـدارم تـو از    :پـس عمـر گفـت   . كـرد  بعض مصادر آمده كه با علي مخاصمه و دشمني مـي 
محققا علي نسبت به من مانند هارون باشد نسبت : فرمود منافقين باشي شنيدم رسول خدا مي

 20.به موسي جز آنكه بعد از من پيامبري نباشد

  :مطالب زير را آورده وآيا سخن امام كنايه از عثمان و مذمت او است؟ :قد نوشتهسپس منت
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» عثمـان «اين سـخن را در بـاره    عليه السالمهستند معتقدند كه امام » زيديه«كه گروهى از » جاروديه«

گفته، و آن را به عنوان بد گويى از عثمان و پايين آوردن مقام كارهاى وى بيان كرده است؛ همـانطور  
كنيم؛ پس اين كنايه بـه   كه امروز اميرى را كه از دنيا رفته است در زمان امير زنده پس از او، مدح مى

  .اوست
  :پاسخ

الحديد و محمـد   بدون شك گفتار شخصى همچون ابن أبي: ه ايدشما در چند صفحه قبل چنين نوشت
 !!عبده كه هر دو از دانشمندان سنى مذهب هستند، براى ما ارزش نداشته و چيزى را ثابت نمى كنـد 

  !پس چطور در اينجا سخن ابن ابي الحديد ارزش دارد و چيزي را ثابت مي كند؟
و گوشه و كنايـه نيـز سـاخته ذهـن      د نموده استخطبه ستايش و تمجي: در مورد مذمت عثمان، اوالً

آيا شما : ، ثانياًبيمار شماست، علي رك و راست بوده و در زمان خالفت نيازي به اينكار نداشته است
  .عثمان و عمر نزد شما يكي هستند و بحث پيرامون اين مسئله نيست!! همان عثمان را قبول داريد؟

دن اين خطبه از ابن ابي الحديد جمالتي را آورده و در قسمت سپس منتقد دوباره براي اثبات تقيه بو
  :بررسي اين ديدگاه چنين نوشته

                                                 
لئالي  -١/١٣٢تاريخ دمشق بخش امام علي  - ٢٩٢چ مصرو ص ٢١نقض العثماينه حاجظ ص - ٣٦٣٧٨شماره ١٣/١١٧كنزالعمال  ١٩

 به نقل از الموافقه ابن سمان ١٠٦و٢/١٨رياض النضره  – ١٩ص ٥مناقب فصل- ١/١٦٧مصنوعه
 ٧/٤٥٣تاريخ بغداد  ٢٠
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  :نويسد الحديد مى ميرزا حبيب اهللا خوئى پس از نقل كالم ابن أبي
عمر باشد، بايد كالم آن حضرت را تأويل ببـريم و آن را از بـاب   » فالن«اگر مقصود از : نتيجه آن كه

بدانيم؛ چنانچه سيره و عادت اهل بيت عليهم السالم آن است كه در بسيارى از مـوارد  توريه و اشاره 
  ....به همين صورت است

  :پاسخ
هرجا سخني بر ضرر شيعه بود آنرا به تاويل ببريد و تمامي آنرا از بـاب تقيـه و توريـه بدانيـد،      ،آري

ث و روايـات را نيـز تحريـف    را كه تحريف مي كنيد، احاديـ  قرآن معناي نداريد، يديگر رهچون چا
كنيد تا خيالتان راحت شود، خوئي و بسياري از شيعيان ديگر سيره و عادت اهل بيت را بر اين اصـل  

  !! مي دانسته اند
خوب با اين حساب اين چگونه امام هدايتگري است؟ امامي كه حركـات و اعمـالش در هالـه اي از    

و راهنماي ديگران شود و تازه بقيه را به گمراهـي مـي   تقيه و توريه باشد كه نمي تواند اسوه و الگو 
  .كشاند

زير را در  مطلبو  !!داند گر مى حيله خائن و  عمر را ابوبكر و) عليه السالم(على: وشتهسپس منتقد ن
  :و نوشته اثبات كالمش آورده

كـريم   قـرآن ترين كتاب بعـد از   همان طورى در كتاب صحيح مسلم كه از ديدگاه اهل سنت صحيح 
  : گويد باشد، از زبان عمر، خطاب به عباس و على مى مى
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علـى  (و شـما دو نفـر    ،ابـوبكر مـدعى خالفـت آن حضـرت شـد      ،صپس از رحلت پيامبر گرامى 

و پس از درگذشت ابوبكر من مـدعى   ،حيله گر و خائن دانستيد ،ابوبكر را دروغگو، گنهكار) وعباس
  .حيله گر و خائن دانستيد ،گنهكار ،خليفه پيامبر و ابوبكر نمودم شما باز هم مرا دروغگو

، فـتح  49حكم الفئ حديث  15كتاب الجهاد باب ) 1757ح  728ص (، 152ص  5ج   صحيح مسلم
  .144ص    6الباري ج 

  :پاسخ
متاسفانه طبق آيه يحرفون الكلم عن مواضعه شما مانند بسياري از شبهات ديگر خودتان سر و ته  

اين روش برخي ( يك واقعه را مي زنيد و فقط يك قسمت آنرا كه به نفعتان است بيرون مي كشيد 
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طاله براي جلوگيري از اشما شرح صحيح مسلم امام نووي را بخوانيد ما ) از عمالي يهود بوده است 
يرفا آمد  ...مالك مي گويد عمر ابن خطاب قاصد فرستاد پيش من :خالصه واقعه را مي نويسيم ،كالم

 .و گفت اي اميرالمونين اجازه مي دهي علي و عباس مي خواهند داخل شوند عمر گفت داخل شوند
يعني ( يا اميرالمومنين بين من و بين اين كاذب گناهكار غدار خائن قضاوت كن  :عباس آمد و گفت

ظاهرا دعوا سر فدك بوده كه حضرت عمر آنرا پس داده بوده و دوباره بين مالكيت آن بين ! علي 
عمر گفت آرام باشيد من  .بين آنها قضاوت كن :مردم گفتند! )  علي و عباس درگيري پيش مي آيد 

خدايي كه آسمان و زمين به اذن او قائم است قسم مي دهم آيا مي دانيد كه رسول خدا شما را به 
گفت شما را به  .بله :گفتند .فرمود ما ارث  به جا نمي گذاريم آنچه ما مي گذاريم صدقه است

خداوند  :عمر گفت .بله :گفتند) همان سخنان ( قسم مي دهم شما مي دانيد پيامبر گفت  ...خدايي كه
ª �M :مانند ه بعضي در برخي احكام نداده استي به پيامبر داده كه اين ويژگي را بويژگ �N ��� �(� ���� � ��

 
,
%� �- ������¬ ����:�آنچه از في خدا نصيب رسولش كرد رسول خدا اموال بني نضير را بين شما   }
( ر جاي خودش تقسيم كرد و رسول خدا خرج يكسالش را از اين مال بر مي داشت و بقيه را د

 :عمر گفت  .بله :گفتند .مصرف مي كرد دوباره عمر آنها را قسم داد آيا اين را مي دانيد)  ...جهاد و
وقتي رسول خدا فوت كرد ابوبكر گفت من جانشين رسول خدا هستم شما دو نفر آمديد ميراث 

خائن كاذب،  :يديدپيامبر گفته ما ارث نمي گذاريم شما دو نفر د :خود را خواستيد ابوبكر گفت
خدا مي داند كه ابوبكر صادق است نيكوكار و پيرو حق است ابوبكر فوت كرد و بعد از او  ...غادر

يعني اين دعوي را (  ...كاذب و خائن و مكار و :پس ديدم .من دوست پيامبر و دوست ابوبكرم
يعني اگر ( خداوند مي داند كه من صادقم نيكوكارم و تابع حقم ) مرتب بين شما مشاهده مي كنم 

تو و ) هم داريد به در مي زنيد كه ديوار بشنود يعني اگر هم داريد غير مستقيم به من طعنه مي زنيد 
ستيد آنرا به شما مي دهم ولي عهد و اگر خوا :را بده به ما من گفتم) فدك ( عباس گفتيد اين مال 

و شما ) يعني توليت و نحوه مصرف آن نه تملك ( به آن عمل كنيد پيمان خداست مانند رسول خدا 
يعني به شما دادم حاال بين هم اختالف كرديد ؟ مطمئن باشيد اگر هم ( چنين كرديد چنين نيست ؟ 

زيرا عربها براي عموي ! يري پيش مي آمد خالفت را به علي مي دادند تازه بين علي و عباس درگ
بعد هم كه مال را به شما  :عمر گفت .بله :گفتند! ) يك نفر ارزش بيشتري قائل هستند تا پسرعمو 

دادم آمده ايد بين شما و قضاوت كنم من به غير از اين تا قيام قيامت قضاوت نمي كنم اگر از اين 
ادعاي شيعه مبني بر كشورداري و خالفت براي شخص جالب است ( كار عاجزيد مال را برگردانيد 

  ! ) ديگري جز حضرت عمر 
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  :فدكمنتقد پس از اين رفته به سراغ 
البته اگر كسي اندكي شعور عقل سليم داشته و تعصب نداشته باشد پاسخ باال براي فهميـدن جريـان   

سنگين است پاسخ زيـر  عده اي خيلي بيش از حد ولي به هر حال چون خواب  فدك كفايت مي كند
   :را در مورد فدك مي آوريم

ء مـي  خطبـه غديريـه انشـا    ،آيا جا نداشت كه ايشان به جاي موضوع بي اهميت مادي فـدك  -
  !؟نمودند

  ! زن از زمين ارث نمي برد  :فروع كافي و من اليحضره الفقيه :در دو كتاب مهم شيعه -
؟ چرا دقيقا و مشخصا سئوال ما نوشته ايدا پاسخ است كه براي ما برادر عزيز به نظر شما اينه -

تـو را بـه خـدا يـك كمـي      ؟ ران مي پرسيم شما از قم مي گوييدرا جواب نمي دهيد ما از ته
سرتان را از داخل الك توجيهات هميشه تكـراري بيـرون بكشـيد و سـئوال مـا را بـا دقـت        

 ! وانيدبخ

و مديريت فدك ميان حضرت علي و  در توليت. ابوبكر نيز در مورد فدك مانند رسول خدا عمل كرد
عمويش عباس اختالف نظر واقع شد و شكايت نزد خليفه بردند و اما او ميان ايشـان حكـم نكـرد و    

اگر فـدك مالـك حقيقـي مـي داشـت كـه از       . كار را به خودشان واگذاشت تا بين خود اصالح كنند
جايز نبود و هرگـز حضـرت علـي    تصرف غير در آن ناراضي مي بود، طبعاً دادن منافع آن به سايرين 

  .سرپرستي و توليت چنين ملكي را نمي پذيرفت و به هيچ وجه تعاون بر اثم نمي فرمود
ابوبكر مدعي نشد كه فدك مال اوست و از آن اسـتفاده شخصـي نكـرد، بلكـه گفـت تركـه رسـوال        

ر و ملـك  صدقه اي است براي مستحقين، مانند زمينهاي خالصه كه متعلق به شخص زمامـدا  صاهللا
  .او نيست، بلكه بايد با نظارت او صرف مصالح امت شود

حضرت علي وقتي خليفه شد فدك را تقسيم نكرد و مصرفي كه داشت تغيير نداد و آنرا بـه ملكيـت   
در نياورد، در حالي كه  واجب بـود در زمـان بسـط يـد، مـال را بـه       عليه السالم  ورثه حضرت زهرا

  .صاحب مال يا وراث او رد كند
زيرا شان  ،بوده است صمچنين نمي توان گفت كه هبه بوده و اين هبه در مرض موت رسول خداه

اجل از آن است كه در روزهاي آخر عمر، براي وارثـي بـيش از سـهمش وصـيت كنـد و       صپيامبر
اما اگر بگوئيم كه اين هبه . خالف نيست كه هبه غير مقبوضه با وفات واهب، باطل و بال اثر مي شود

صورت گرفته، در اين صورت بايد در يد حضرت فاطمه قرار مـي داشـت و ديگـران هـم از آن      قبالً
  !مطلع مي بودند
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اما اينكه شيعه مي گويد چون ابوبكر فدك را به حضرت زهرا تسليم نكرد آن حضـرت قسـم خـورد    
  !كه با او سخن نگويد تا اينكه پدرش را مالقات كند و از او نزد پدر شكايت كند

اين سخن اليق مقام واالي حضرت فاطمه نيست زيرا ايشان مي دانسته اند كه بث شكوي فقط 
حتي در همين دنيا  عليه السالم مي خوانيم كه حضرت يعقوب قرآندر . بسوي خداست نه غير او
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  ) 86/يوسف(فقط بسوي خدا عرضه مي دارم

الزم به تذكر است كه به اتفاق علما بـر عموميـت    ،عموميت ارث پيرامون در مورد آيات مورد استناد
تخصيص به عدم ارث فرزند كافر يـا  : خود باقي نيست و به چند مورد تخصيص خورده است، مانند

  ...يرهقاتل پدر و غ
در ضمن لفظ ارث اسم جنس و داراي انواعي است از قبيل ارث مال، ارث ملك و سلطنت و ارث 
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سوره اعراف نيز به  137و  128و همينطور در آيه . خانه هايشان و اموالشان را به شما ميراث داديم

  .همين معني آمده است
است آشكار است كه معنـاي عرفـي و معمـول ارث     يعهز سوره نمل كه مورد استناد شا 16و اما آيه 

ري نيـز  اوالد ديگـ  عليـه السـالم   غير از حضرت سليمان عليه السالم مراد نيست، زيرا حضرت داوود
اوالد اعـم از نيكوكـار و غيـر    .نان نيز از ارث به معنـاي عرفـي آن محـروم نبـوده انـد     داشت و قهراً آ

بگذارد از او ارث مي برنـد، پـس حضـرت سـليمان در ارث      يكوكار هر دو در صورتي كه پدر مالين
بيهوده است و متضمن مدح نيسـت امـا    بدين معني ممتاز نبوده و ذكر ارث بردنش بدين معني كامالً

پس ارثي كه سليمان به بهره مندي از آن ممتاز اسـت ارث  . آيه مذكور در مقام مدح و تمجيد اوست
ومي است و در ميان همگان مشترك است و ذكر ايـن امـور از   نبوت است نه ارث مال كه از امور عم

  .به دور است قرآنشان 
�� ª :آيه پنجم و ششم سوره مريم نيز به هيچ وجه مويد ادعاي فوق نيست زيرا مي فرمايد 
" �� �� a
/ �O 
" ��

�W@ 
	 �� �n �� �, �+ �U �!� �� �n��) �U �� 
z�[ �� 
در حالي كه حضرت . از من و از آل يعقوب ميراث برد }6:مريم{¬ �



 ٧٦

پدر . يحيي از آل يعقوب مال ارث نمي برد، اموال آنان را اوالد و خويشاوندانشان ارث برده بودند
حضرت يحيي يعني حضرت زكريا نيز اموالي نداشت كه دعا كند خداوندا به من وارثي عطا فرما كه 

ي زاهد بود كه مال نيندوخته بود، عالوه بر اين چنانكه گفتيم زيرا وي نجار!! مالم بي وارث نماند
در اين آيه .ارث بردن مال امري معمول و متعارف است، مدح او نبوده و امتيازي به شمار نمي رود

 . نيز ارث نبوت مقصود است نه ارث مال

نيمـي از  ما مـي دانـيم كـه    : سئوال ،ايد كه فدك ارثي مالي بودهبحثي طوالني را مطرح كرده  -
منافع ساليانه فدك از طريق شمعون رييس يهـودي فـدك در قبـال تـامين امنيـت منطقـه بـه        

خوب زن انسان از آدم ارث مي برد به خصوص اگر نمائات و  .واگذار شده است  صپيامبر
؟ ما مي ين مورد هيچگونه ادعايي نمي كننددر ا صچرا زنان پيامبر ،باشد ..درختها و ثمره و

حق نداشـته انـد پـس از ايشـان بـا مـردي       صكريم زنان پيامبر قرآندانيم طبق نص صريح 
اگـر از فـدك    ،چه مي شده صنها پس از پيامبراكنون سرنوشت تامين معاش آ .كنندازدواج 

 ؟ برده اند و چرا ارث نمي برده اندارث نمي 

 
   :و اما كل ماجراي فدك

سـفيري بـه نـام     ،صيهوديان خيبر و ساير نقاط را شكست مي دهد پيـامبر اكـرم   ،وقتي سپاه اسالم
رياست منطقه را به عهده داشته و فردي صـلح   ،يوشع بن نون .محيط را نزد روساي فدك مي فرستد

بدهد و  ص، نيمي از محصول فدك را به پيامبرتعهد مي دهد كه هر سال صبه پيامبرطلب بوده او 
دسـت بـه توطئـه نزنـد و حكومـت       ،پرچم اسالم زندگي كند و بر ضد مسـلمانان بعد از اين در زير 

 .زنـدگي رسـول اكـرم    –ا يروشن تر از خورشيد آبي تر از در از كتاب(  .امنيت منطقه را تامين نمايد
 )  1383 –شركت توسعه كتابخانه هاي ايران  –نوشته مظفر سربازي 

تمامـاً   ،اكـرم  در زمان رحلـت نبـي   ،، ملكيت فدكشيعههنيت اشتباه و بيمار روحاني پس بر خالف ذ
گرفته  قرار مي صنيمي از محصول به صورت ساليانه در اختيار پيامبر ،متعلق به يهوديان بوده و فقط

 ! و ملكيت فدك متعلق به كسي نبوده كه بخواهد غصب شود  .است

احتمـاالً  . فاطمه تقسيم مي كـرده اندان دخترش ، اين محصول را بين فقراء از جمله خصپيامبر اكرم
حضـرت   .نقش اصلي را داشـته انـد  ) يعني توليت اين كار ( خانواده حضرت علي نيز در اين وظيفه 

  .ابوبكر و عمر نيز دقيقاً همين روش را دنبال مي كنند

ه در متن تعهد شورش گسترده رده واقع مي شود و همانگونه ك سبه محض خالفت حضرت ابوبكر
ماننـد  (  ير منـاطق را عهـده دار بـوده   وظيفه حفظ امنيت منطقه فدك و سـا  ،حكومت :نيممي بي فوق
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ولي تمامي قبايل از   .بايد امنيت را حفظ مي كرده است ،زاي دريافت نيمي از محصولاو در  )پيامبر 
شود عوايد فدك را هزينه تجهيز سپاه براي دفع  خودداري مي كنند و حكومت مجبور مي اتدادن زك

آنهمـه بـراي    – حضرت فاطمهيعني  –يعني براي نجات ديني كه پدر همين دختر (شورش رده كند 
 ) بود   كشيدهآن رنج و سختي 

براي همسـر پادشـاه   در زمان خالفت عمر هديه اي را ) و دختر علي ( ام كلثوم همسر حضرت عمر 
 .دهـد  ، گردنبندي قيمتي براي او به پيك مسلمين ميو همسر پادشاه روم نيز در مقابل روم مي فرستد

؟ مسـلمين  اين گردنبند را چه كار كنم :رسدحضرت عمر مسلمانها را در مسجد جمع مي كند و مي پ
كر مي كند آنگـاه مـي   كي فحضرت عمر اند .اشكالي ندارد و اين متعلق به ام كلثوم است :مي گويند

، هيچگـاه چنـين هديـه اي را    كلثـوم  اگر پيك مسلمانها نبـود ام  اگر قدرت مسلمين نبود و! نه: گويد
سئوال مـن از آخونـدهاي بـي شـرم ايـن       .و گردن بند را به بيت المال مي فرستد .دريافت نمي كرد

آيـا يوشـع بـن نـون از      ،ه بودنددر مكه ماند صاگر نبود قدرت سپاه اسالم و اگر پيامبر اكرم :است
 !؟مي داد صو فدك را به حضرت محمدمدينه به مكه مي آمد 

 ، عمـل صآيا حضرت فاطمه در قبال دريافت نيمي از محصول فدك مي توانستند به تعهدات پيامبر
 ؟ و آيا ديگر خوردن چنين مالي حالل بود؟كرده و امنيت منطقه را حفظ كنند

ا در زمـان حياتشـان بـه حضـرت     ، عوايـد فـدك ر  صكنيد پيامبر اكـرم اكنون بايد براي ما مشخص 
  .به حضرت فاطمه رسيد و يا اين عوايد به صورت ارث) يعني بخشيد(فاطمه، هبه كرد

ارزش  ،زيـرا فـدك    !؟اند ، خبري نداشتهاز مردم مدينه از اين موضوع مهم اگر هبه بوده چرا هيچيك
كسـي حاضـر نمـي     ،اين موضوع از آنجا معلوم مي شود كه به جز يك نفـر  .مالي بااليي داشته است

اگـر هبـه بـوده چـرا پيـامبر       :سئوال دوم .شهادت دهد ،شود به نفع حضرت فاطمه در اين خصوص
همسـر ديگـر    9و بـه  ) البته بنا به اعتقاد شما ( جانب انصاف و عدالت را رعايت ننموده  ،)ص(اكرم
) و نه زمين ( فقط از يك هشتم ابنيه و درختها  ،توجه به اين نكته كه زنبا  .چيزي نمي بخشند ،خود

 ،قرآنشده ؟ زيرا طبق نص صريح  چه مي صتكليف تامين زندگي آتي همسران پيامبر .ارث مي برد
واجب تر بـوده كـه    ،ازدواج كنند پس به طريق اولي ،صاند پس از رحلت نبي اكرم آنها حق نداشته

 ،و ايـن فـرض  . اند ه شود و نه به حضرت فاطمه كه همسري كاري و دلير داشتهبه آنها چيزي بخشيد
توانند با بيش از يك زن ازدواج  مردها در صورتي مي ،قرآنوقتي قوت مي گيرد كه بنا به نص صريح 

البته طبق عقيده مـنحط و خرافـي   ( پس كو عدالت نبي اكرم ! كه بين آنها عدالت را رعايت كنندكنند 
 )نه نبي اكرم مجسمه عدل بوده اندشيعه و گر
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همچنـين  ؟ و ادعـايي نمـي كنـد    ،بر در اين خصوصاگر ارث بوده چرا حتي يك نفر از همسران پيام
 ؟شهادت حاضر شودبوده تا براي نخبر  اچرا كسي از اين موضوع ب

علماي شيعه مي گويند حضرت فاطمه مانند بقيه از پدرش ارث مي برد ولي در اصول كافي باب 
در خصوص آيه و  .ر ارث ننهادندهمانا پيامبران درهم و دينا :صفه العلم حديثي آمده به اين عنوان

رث سليمان داوود بايد بگوييم اگر منظور وراثت مادي بوده پس چرا ساير فرزندان حضرت و
پاره اي  ؟ پس معلوم است كه منظور نبوت است وث نبرده اند و چرا فقط ورث داوودسليمان ار


{� ª:حضرت زكريا خطاب به خداوند مي گويد .معلوO 
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در ذريه من خواهد بود كه ؟ حضرت ابراهيم نيز به خدا مي گويد آيا اين نبوت مال به ارث مي برد
يعني حتي به ارث رسيدن همين علم و حكمت نيز  .نه :خداوند پاسخ مي دهد در ظالمين آنها

  .شرايطي دارد

مثال همسران ايشـان نمـي توانسـته انـد      ،موارد ديگر نيز با بقيه تفاوت داشته اند در برخي صپيامبر
يا ايشان از يك تاريخ معين به بعد حق ازدواج نداشته انـد   .پس از رحلت ايشان با كسي ازدواج كنند

  ...يا صدقه بر ايشان حرام بوده است و

 ،فدك را به حضرت علي پس داد بـين حضـرت علـي و عبـاس     ،سال بعد حضرت عمر 2چرا وقتي 
دعـوي را بـه حضـرت     ،شود و وقتي آن دو نفـر  دعوي مي) احتماال توليت آن ( عموي پيامبر بر سر 

 ،پـس ! خـود دانيـد   ،گر به مـن مربـوط نيسـت   مي گويند اين دي ،ارجاع مي دهند حضرت عمر ،عمر
 ؟ همچنان الينحل باقي مي ماند ،وعموض

البتـه پاسـخهاي   (؟ در زمان خالفت خودشـان، فـدك را تصـرف نكردنـد     ،حضرت عليبراستي چرا 
 )جدلي و كالمي در اين خصوص بي فايده است

بوده كه حضرت علي توليـت آنـرا بـه     صوقف نبي اكرم ،محصول فدك، اين نيم به احتمال فراوان
كنـد   حضرت ابوبكر نيز مالكيـت را تصـرف نمـي    .عهده داشته و عوايد آن به مصرف فقرا مي رسيده

بلكه عوايد آنرا براي تجهيز سپاه در سركوب شورش رده تصرف مي كند و حضرت عمر نيز توليـت  
  .آنرا دو سال بعد پس مي دهد

چيـزي بـراي    :گويند مي برند و مي صحضرت فاطمه حسن و حسين را به حضور نبي اكرمروزي 
و اما حلمم را براي حسن و اما شجاعتم را بـراي   :مي فرمايند صپيامبر .اين دو نفر به ارث بگذاريد

ه اين يعنـي اينكـ   ...علماء وارثان انبياء هستند و :امام صادق نيز مي فرمايند .حسين به ارث مي گذارم
 !از خود به ارث مي گذارند نه مال و منال  ...پيامبران علم و دانش و ايمان و
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اي پيامبر به مردم بگو مـن مـزد و    :مي فرمايد صمي خوانيم كه خدا به نبي اكرم ،قرآندر دهها آيه 
ا به فرمان تصرف فدك ر ،صچگونه ممكن است خداوند به پيامبر .اجر رسالت از شما نمي خواهم

 ،و بعـد هـم  ( رود  زير سـئوال نمـي   ،رسالت ايشان ،؟ آيا در اين صورتداده باشد ،دخترش نفع تنها
چه ! فرمان موروثي كردن خالفت در خاندان همين دختر از جانب خدا و الزام مردم به اطاعت از آن 

براسـتي اگـر قـدرت    ) مزدي بهتر از قدرت و حكومت و تصرف منطقه مرغوب و حاصلخيز فـدك؟ 
 به مكه مي آمد و فدك را به ايشان مي داد؟ ،اسالم و مسلمانان و مقام نبوت ايشان نبود آن يهودي

توانـد دليـل    مساله دلخوري حضرت فاطمه با حضرت ابوبكر حتي اگر صحت هم داشته باشـد نمـي  
حضـرت عايشـه را نيـز بسـيار دوسـت       صمحكمي در رد و تخطئه كسي باشد زيـرا پيـامبر اكـرم   

يعنـي  ( ايـن دو نفـر    صپس از رحلت نبي اكـرم  .حضرت فاطمه را نيز دوست داشته اند. اند داشته
اگـر روايـات   ( با حضرت ابـوبكر و حضـرت علـي مخالفتهـايي     ) رت عايشه حضرت فاطمه و حض

ت داشـته دال بـر صـحت    آنها را دوسـ صپيدا مي كنند آيا اينكه پيامبر) تاريخي صحت داشته باشد 
ستون دين اگر شكست با زنـان   :؟ به اين سخن ام سلمه خطاب به عايشه دقت كنيدقضاوت آنهاست

نيز  قرآندر آيه صريح  .دين حاصل شد با زنان به جمعيت مبدل نگرددبرپا نشود و پراكندگي اگر در 
: كه هم مرد بوده اند و هم پيامبر و هم سن بااليي داشته انـد مـي فرمايـد    )ص(خطاب به پيامبر اكرم

وص چرا بايد در خصـ  .كه به من وحي مي شود) با اين تفاوت( بگو من نيز بشري مانند شما هستم 
اين همه ) اگر به فرض محال چنين افسانه هاي وجود داشته باشد(ساله 18 قضاوت و تحليل دختري

 !!؟اهو براه بيندازيمهي

چرا در اين مورد  !!؟نيامده وقتي قرض مي دهيد نوشته كتبي يا شاهد بگيريد قرآنبراستي مگر در آيه 
نكـه فاطمـه   ابوبكر به صـرف اي اگر حضرت (!؟وشته كتبي وجود داشته و نه شاهديبه اين مهمي نه ن

دختر پيامبر است سخن او را قبول مي كرد از فردا مجبور بود سـخن سـاير مسـلمانها را نيـز در هـر      
رفت و بلوا و بي نظمي در جامعه حادث  زمينه اي قبول كند و بدين ترتيب رشته امور از دست او مي

 دك را پس ميتوليت ف ،زمان خالفتشوقتي حضرت عمر در  در تاييد اين سخن بايد گفت ،مي شد
يعني اگر ابوبكر هم پـس مـي داد غائلـه     ،شود دهد بر سر آن بين حضرت علي و عباس اختالف مي

و اگر ابوبكر خالف قاعده عمل مي كرد از فرداي آنروز هر كس براي هر چيزي . كرد خاتمه پيدا نمي
  !)دفاتر ثبت اسناد رسمي نيز وجود نداشته است ،با عنايت به اين نكته كه در آنزمان .ادعايي داشت

از سفري بر گشته و ديدند فاطمه پرده اي را جلوي اتاق آويزان كرده با او قهـر   صوقتي پيامبر اكرم
از اينكـه فاطمـه آرام آرام آلـوده دنيـا شـود نگـران        صيعني اينكه پيامبر ،كردند و وارد اتاق نشدند
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؟ دقت كنيد نگاهي كه ما به حضرت ابوبكر داريم با ين چيزي نباشديد ابوبكر نگران چنچرا با ،بودند
براي همين از  ،ابوبكر حتي در نظر آنها مقامي باالتر از حضرت علي دارد ،ها متفاوت است نگاه سني

با عنايت به اين نكته كه حضـرت ابـوبكر    .، پاسخها را از اين ديد نيز نگاه كنيدشما خواهش مي كنم
  .تر از دختر خودش عايشه دوست داردبوده فاطمه را بيشچندين بار گفته 

سال رسالت خود كوچكترين كاري كه نبوت ايشان را زير سـئوال ببـرد    23در طول  صپيامبر اكرم
و را بـراي خودشـان برداشـته    ) عني چندين روستاي حاصلخيز و آبـاد ي(آيا امكان دارد فدك ،نكردند

ما بايد متوجه اين نكته باشـيم  )  ...فت را به علي بدهند ويا خال( سپس آنرا فقط به دخترشان بدهند؟
درسـت بـه    ،كه موضع حاكم و رفتار او در موقعيت حكومت با رفتار ساير مردم بسيار متفاوت است

عمـر  )  پـس از رحلـت او  (د درم مانده بوداز ابوبكر هفتص :همين دليل است كه در تاريخ مي خوانيم
  )تاريخ گزيده حمداهللا مستوفي ( .المال بردند و به وارثان نداديت دستور داد تا آن را به ب

�� �� �� �� a@S�-? m�  4@G�� ����� � "oV��V� ,�/� e/�q  :حضرت علي در خصوص فدك فرموده اند
"jN  ) من از خدايم شرم مي كنم چيزي را كه ابوبكر آنرا منع كـرد و  ) 252ص 16ابن ابي الحديد ج

به همين دليل حضرت علي در زمان خالفتشـان فـدك را تصـرف نمـي     (  .عمر بر آن صحه گذاشت
  )كنند

البته روحانيون در ذهن شيعيان اينگونه القاء كرده اند كه ملكيت زمين فدك متعلق به نبي اكرم بوده و 
ملكيـت   ،ايشان آنرا به حضرت فاطمه داده اند ولي بر خالف ذهنيت اشتباه و بيمـار روحـاني شـيعه   

نيمـي از محصـول بـه صـورت      ،تماماً متعلق به يهوديان بوده و فقط ،اكرم ان رحلت نبيدر زم ،فدك
و ملكيت فدك متعلق به كسـي نبـوده كـه بخواهـد      .گرفته است قرار مي صساليانه در اختيار پيامبر

توانـد حـق    فاطمه گرچه حق استفاده از عين و نمائات آن را داشـته نمـي  (  :ضمن اينكه! غصب شود
 21) .را محفوظ داردمالكيت آن

احتمـاالً  . كـرده  اين محصول را بين فقراء از جمله خاندان دخترش فاطمه تقسيم مي ،صپيامبر اكرم
حضـرت   .نقش اصلي را داشـته انـد  ) يعني توليت اين كار ( خانواده حضرت علي نيز در اين وظيفه 

  .ابوبكر و عمر نيز دقيقاً همين روش را دنبال مي كنند

گويند حضرت فاطمه مانند بقيه از پدرش ارث مي برد ولـي در اصـول كـافي بـاب      ميعلماي شيعه 
   .همانا پيامبران درهم و دينار ارث ننهادند :صفه العلم حديثي آمده به اين عنوان
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ايـد  اكرم نيمـي از عو  يوشع ابن نون با در نظر گرفتن كدام يك از عناوين نبي :به عنوان آخرين سئوال
  :؟ پاسخ از سه حالت خارج نيستاعطاء كردندفدك را به ايشان 

  .كه اشتباه بودن اين پاسخ اصال نيازي به توضيح ندارد :به خاطر شخص پيامبر :الف
پيـامبري ايشـان را    ،اين پاسخ نيز اشتباه است زيرا اگر يوشع بن نون :به خاطر پيامبر بودن ايشان :ب

  .ادن نبودقبول داشت كه بايد مسلمان مي شد و نيازي به باج د
 ،وقتي سپاه اسـالم  :دقت كنيد(  .به خاطر جايگاه حكومتي نبي اكرم و قدرت اسالم و سپاه اسالم :ج

سفيري به نام محـيط را نـزد رؤسـاي     ،صدهد پيامبر اكرم يهوديان خيبر و ساير نقاط را شكست مي
)  ...بـوده و  و يكي از مواد مصالحه نيز تامين حفظ امينت منطقه توسط سپاه اسالم ...فدك مي فرستد

و نتيجـه اي كـه از    .اين پاسخ كامال منطقي و درست و منطبق با تمامي قرائن تاريخي و عقلي اسـت 
شود اين است كه اين عوايد متعلق به حكومـت و عمـوم جامعـه اسـالمي بـوده       اين پاسخ گرفته مي

   .است
بسـياري از وقـايع    ،عربهـا  .اي بسيار مهم جلـب مـي كـنم    در اينجا توجه خوانندگان را به نكته :نكته

حتي جريان افـك بـه حضـرت    ( شاخص و مهم را به صورت شعر و ضرب المثل در مي آورده اند 
و در اين زمينه هيچگونه خفقان يا تحريفي در تاريخ وجود نداشته و تمامي موارد ثبـت  ! ) عايشه را  
براي من به عنون يك محقق بسيار جاي تعجب است كه مثال عده اي بيايينـد خالفـت را    .شده است

هزار نفر را در غدير خم زير پـا بگذارنـد    120بر خالف دستور خدا و پيامبر او غصب كرده و بيعت 
يلي زده به صورت او سبعد هم بيايند به قول شما فدك را از تنها دختر بازمانده پيامبر غصب كنند و 

با اينهمه در خصوص ايـن اتفاقـات بسـيار مهـم نـه ضـرب       و باعث سقط جنين و شهادت او شوند 
البته توسط مردم همان زمان نه زمانهاي بعـدي كـه تحـت    ! ( المثلي ساخته شود و نه شعري سروده 

  )دروغها و تعصبات فرقه اي اشعاري سروده اند 
ئد ااهل اين قريه ها، ع) بصورت فيء از زمين و اموال(آنچه خدا: فرموده 7خداوند در سوره حشر آيه

و يتيمان و مساكين و ) وي(رسول خويش گرداند، از آن خداست و از آن پيامبر و از آن خويشاوندان
  .در راه ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد

يكـي از ايشـان   انـد، چـرا   ر بـوده  با علي و مخالف با ابوبك نفر را ذكر كرده كه موافق 250 شماشيخ 
  !!!براي شهادت در مورد فدك حاضر نشده است؟

آيا حضرت علـي مـي خواسـت بـا چنـين طرفـداران شـجاعي         در صورت صحت اين موضوع، پس
  !!!امپراطوري را فتح و حكومت را اداره كند؟ 3و !! شورش رده را سركوب كند؟
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و البتـه   سراغ بخش بعدي و نوشته سواالت پيرامون خالفت به رفته عزيز پس از موضوع فدك منتقد
  :اين سوال يك سوال از ما را نوشته يعني

 چرا كسي به حق الهي حضرت علي و غدير خم اشاره اي نداشته؟ 

  :نوشته تقسيم بندي كرده و را بدينگونه سپس سوال
  آيا علي بن ابيطالب به واقعه غدير خم احتجاج كرد؟: اوال 

مثـل  (در اينجا رواياتي از كتب اهل سنت استخراج كرده پيرامون احتجاج علي به واقعـه غـدير خـم    
  )19823ح  ،370ص  ،4ج  ،مسند احمد

  
  : پاسخ

كسي با اصل واقعه غدير مشكلي ندارد و ما نگفتيم واقعه غدير را براي ما اثبات كنيد و از كتب اهـل  
?��q  :ت فهميده مي شود همان جملهسنت دليل بياوريد، چيزي كه از اين روايا ��� �� � �$ �& �� �q�? �� �� �s�/ �L �� �� 

چـرا كسـي بـه حـق الهـي      : ، سوال ما اين بوده�مي باشد نه خالفت الهي و بالفصل حضرت علي
  حضرت علي و غدير خم اشاره اي نداشته؟

سـقيفه اسـت و در   ن موضـوع در  شاره نشدن بديمنتقد مواردي را ذكر كرده و البته بيشترين مقصود ا
  .مورد نظر بوده نه خالفت بالفصل و من عنداهللا يهمان جاهاي ديگر نيز فقط معناي دوست

در انتها نيز نوشـته آيـا بـازهم    منتقد روايات بسياري را در اثبات همين جمله گرداوري كرده است و 
  !مي گوييد كسي به حديث غدير احتجاج نكرد؟

  : سپس رفته به سراغ سوال بعدي
جانشيني تعيـين نكـرده   صطبق عقيدة شما چرا پيامبر: شيعيان مرتب خطاب به اهل سنت مي گويند

  !ولي ابوبكر تعيين كرده و عمر را بجاي خود گذاشته؟
احـاديثي  ) مثل اصول كافي(سوال ما اين است كه شما شيعيان منكر قياس هستيد و در كتب خود 

و دين با قياس بـه دسـت   ) بخاطر قياس كردنش(ن كرده داريد همچون اينكه امام شما ابوحنيفه را لع
  ...نيايد و قياس عمل شيطان است و

  حال مي پرسيم كه چرا پس خودتان قياس مي كنيد؟
  قياس مي كنيد؟  صچرا ابوبكر را با پيامبر 

  
  :اين قسمتها را آورده، يعني ادامه و توضيحات سوال را نياورده البته منتقد 

  نبي قياس مي كنيد؟چرا غير نبي را با 
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و الزم به تذكر است كه مردم با حضرت عمر بيعت كرده اند و باعث خالفت او شده اند نه اينكه 
  .به زور و بطور انحصاري عمر توسط ابوبكر خليفه شده باشد

فرستاده خدا بوده و كاري را بدون اذن الهي انجـام نمـي داده، آن هـم كـاري بـه ايـن        صپيامبر
  .جانشيني و خالفتمهمي، يعني 

بنام دين تمام مي شده و چنانچه خطايي از خلفاي بعدي سـر مـي زده، همـه    ص هر عمل پيامبر
و پيامبر ص مي ديده اند، همچون زماني كه خالد بـن وليـد بـه اشـتباه      قرآنمردم آنرا از ديد اسالم، 

  .هار برائت كرداز اين عمل اندوهگين شد و از آن اظ صاقدام به كشتن عده اي كرد و پيامبر
هركـاري  : از همه گذشته، چرا حضرت علي جانشيني انتخـاب نكـرد؟ و بـه هنگـام رحلـت فرمـود      

  .خواستيد بكنيد
  :و نوشته سوال پيرامون قياس كردن را ذكر كرده قسمت منتقد

  .شيعيان قياس مي كنند. اما در مورد اينكه فرموديد 
  . به اين نمي گويند قياس. برادر عزيزم

انتخاب خليفه بايد توسط مردم باشد و اين حق مسلم مردم است كه در يـك نمونـه   : گوييدشما مي 
  .عمل به قانون هست. پس قياس نيست. ب كنندابزرگ دموكراسي خليفه خويش را انتخ

يـا بـه قـول    . ابوبكر بهتر از مردم ميدانسته است كه چه كسي خـوب اسـت  . شايد گروهي بگويند
  .دارد) حق وتو(معروف 
  سوال؟يك 

  آيا پيامبر احق به اين مي باشد يا ابوبكر؟. در كار باشد) حق وتو(اگر قرار باشد 
  .نمونه دموكراسي بايد هميشه تكرار شود. ما دنبال دموكراسي هستيم. ما قياس نكرديم

  
  :پاسخ

از يكي ) پيامبر و ابوبكر(در مورد اينكه اين قياس نيست بايد گفت كه شما دو نفر را ذكر كرده ايد
!! ايشان متصل به وحي الهي است و آن يكي فاقد چنين امري است، آيا اين دو با هم تفاوتي ندارنـد؟ 

برابر دانست و با هم قيـاس  امور مختلف سياسي و ديني و اجتماعي اين دو را  تمامي آيا مي توان در
  !!نمود؟

يح دادم كـه  در اينجا مشخص شد كه چرا قسمتهاي بعدي سوال حذف شده چون در آنجـا توضـ  
معرفي عمر توسط ابوبكر فقط حالت نامزدي و تائيد صالحيت را داشته نـه اينكـه بطـور اجبـاري و     
انحصاري عمر تنها و فقط توسط ابوبكر خليفه شده باشد و بقيه مهـاجرين و انصـار نقشـي نداشـته     
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كـه البتـه در   باشند، انتصاب خليفه با بيعت اهل حل و عقد و مهاجرين و انصار مشروعيت مي يابـد  
  .مورد حضرت عمر صادق بوده است

  
  :روايات نيز نشان مي دهند كه ابوبكر در سپردن خالفت به عمر مشورت كرده است

اند كه ابوبكر وقتي به بستر بيمـاري افتـاد    ابن سعد و طبري و غيره با اسانيد متعددي روايت كرده
عبـدالرحمان  . عمر بن خطاب به مـن بگـو  در مورد : عبدالرحمان بن عوف را فرا خواند و به او گفت

. دانـم  گرچـه بهتـر مـي   : ابوبكر گفـت . داني پرسي كه خودت آن را بهتر مي تو مرا از چيزي مي: گفت
  .سوگند به خدا او بهترين كسي است كه مورد نظر شماست: عبدالرحمان گفت

تو از همـه مـا   : تعثمان گف. در مورد عمر به من بگو: سپس عثمان بن عفان را فرا خواند و گفت
  ).خواهم نظر شما را بدانم مي(با اينكه از شما به او آگاهترم : گفت. تر هستي به او آگاه

دانم اين است كه درون او بهتر از ظاهر اوست، و در ميان ما  آنچه من در مورد او مي: عثمان گفت
گند بـه خـدا اگـر او را    خداوند بر تو رحم نمايد، سـو : ابوبكر گفت. هيچ كسي مانند او وجود ندارد

  .رفتم كردم از تو فراتر نمي ترك مي
  .و با سعيد بن زيد ابااالعور و اسيد بن حضير و ديگر مهاجرين و انصار مشورت كرد

گـردد،   شود راضي مي مي) خدا(او بعد از تو بهترين است، براي آنچه سبب رضامندي : اسيد گفت
نمايد بهتر از آن چيـزي   گردد، آنچه پنهان مي ناخشنود ميشود  مي) خدا(و بر آنچه سبب ناخشنودي 

  .تر نيست كسي در به دست گرفتن اين امر از او قوي نمايد، و هيچ است كه اظهار مي
ي و حضرت علـ يا مورد مربوط به را توضيح داده ام و  صعلت تعيين نشدن خليفه توسط پيامبر

  .نشده اندآورده  موارد ديگري كه البته در كتاب منتقد عزيز
 ،سپس سوال بعدي مورد نقد قرار گرفته و البته دوبـاره همـان اوايـل سـوال را ذكـر كـرده اسـت       

  :بدينصورت
  .شيعه معتقد است كه خالفت الهي حضرت علي،  غصب شده است

  اگر اين منصب، منصبي الهي است، پس چگونه قابل غصب شدن است؟: سوال
  : الزم به تذكر است كه ادامه سوال كه ذكر نشده بدينصورت بوده

  !! را غصب كند؟ صمگر كسي مي توانسته نبوت پيامبر
اگـر امامـت منحصـر بـه وجـود شخصـي       . عالوه بر اينكه شيعه، امامت را باالتر از نبوت مي داند

ايـن مقـام را از او   خاص است و توسط خداوند به او اهدا مي شود، پس آيا شخصي ديگـر ميتوانـد   
  !بگيرد؟
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الزم به تذكر است كه شيعه خالفت و امامت را جدا از هم نمـي دانـد و نمـي توانـد بگويـد كـه       
خالفت علي غصب شده ولي امامت او پابرجا بوده و منصب امامت را داشته است، و در واقـع پـس   

  .، امام بوده استصاز رحلت نبي اكرم
لي با هم بوده و هر دو الهـي بـوده و از جانـب خداونـد اهـدا      به اعتقاد شيعه، خالفت و امامت ع

  .شده، پس تنها متعلق به خود حضرت علي بوده نه شخصي ديگر
در واقع شيعه مقام خالفت را تنها براي كسي مي داند كه منصب امامت را نيز داشـته باشـد، پـس    

معصوم و من عنداهللا مـي   خالفت جزئي از همان امامت است و چيزي جدا از آن نيست و تنها امامي
  !!! تواند خليفه شود، پس چطور اين منصب امامت و خالفت غصب شده است؟

  :منتقد چنين پاسخ داده
با زور و غلبه بـر  اين كه امامت منصب الهي است شكي در آن نيست ؛ اما قرار نيست كه اين منصب 

تواند امامـت   هر كس خواست مي ،، مردم در انتخاب راه خداوند اختيار كامل دارندمردم تحميل شود
راه و  .الهي را بپذيرد و اگر كسي نخواست و دلش خواست و حكومت شيطاني را بپذيرد آزاد اسـت 

  .چاه مشخص است و اختيار به دست خود انسان است
  .پس هر كس هر آنچه خواهد به آن رسد) الاكراه في الدين(كريم فرموده است  قرآنزيرا در 

  . همچنين مقام خالفت و امامت با يكديگر فرق دارد
  .خالفت بوده است نه امامت. طبق عقيده شيعيان منصبي كه غصب شده است

  :زيرا شيعيان براي امام شرايطي قائلند از قبيل
و . امام آن است كه بواسطه وصول به مقام يقين، و كشف ملكوت، هيمنه بر عالم امـر پيـدا نمـود   (( 

.) بر او مشهود گردد و بتواند با سيطره بر باطن، قلوب را به مقاصد و غايات رهبري كنـد باطن افعال 
  )145ص 1امام شناسي ج(

  .پس به زبان راحت تر
 .)هر امامي مي تواند خليفه باشد ولي هر خليفه ايي نمي تواند امام باشد(

  
  :پاسخ

ابوبكر را نيز كسي به مردم  صحبت از تحميل كردن امامت و خالفت به مردم نيست و همان خالفت
شما شيعيان ابوبكر و عمر را غاصب خالفت الهي مي دانيد و ايشان را مقصر مـي  تحميل نكرد، ولي 

و اصـالً   دانيد و لعن مي كنيد، در واقع شما كاري با شوري، اكثريت، اجماع و پذيرش مـردم نداريـد  
ايـن امـر را    در واقـع  واينها را قبول نداريد كه حاال بخواهيد بر عهده خود مردم بگذاريد يا نگذاريد 
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و به قول خودتان امري دينـي اسـت و ديـن نيـز اكـراه      . مي دانيد نه انتخابي و حكم خدايي انتصابي
  ).ال اكراه في الدين(ندارد

و چگونـه قابـل    ؟چگونه غصب شـده  ي و حكم خداييو دين كه اين منصب الهي سوال ما اين بوده 
  !غصب شدن است؟ قابلصپيامبرآيا نبوت  !غصب شدن است؟

در انتها نيز نوشته ايد كه امر خالفت غصب شده نه امامت و در واقع چنين معترف شده ايـد كـه   
ر علمـاي  امامت الهي بوده و غير قابل غصب ولي خالفت اينگونه نبوده، كه البته چنين چيزي مد نظـ 

بحثهـا   اختالفات و تمامي شيعه نيست و ايشان خالفت را نيز بالفصل و من عنداهللا مي دانند و اصالً
  .بر سر همين موضوع است

اينكه خالفت با امامت يكي است در همان قسمت از سوال كه توسط منتقد حذف شـده  در مورد 
   . بود توضيح داده ام

باطن افعال بر او مشهود گردد و بتواند با سيطره بـر  : جالب است كه منتقد در توصيف امام نوشته
  .باطن، قلوب را به مقاصد و غايات رهبري كند

براي علي مشهود مي شد و با سيطره بـر   بني ساعده اگر چنين بود پس بايد باطن افعال در سقيفه
است و البـد بـراي    نبودهصپيامبرامري كه براي  البته ،درهبري مي كر ايشان را به مقصد ،قلوب صحابه

  !!!همين نزد شيعه امامت باالتر از نبوت است
  :، يعني اين سوالبه سوال بعديمنتقد عزيز سپس پرداخته 

/ شيعه عدم بيعت حضرت علي را تا مدت زماني اندك نوعي مخالفت قلمداد مي كنـد 

مـن از  : إنـي أكـره عـن اخـتالف    : فرمايندحضرت علي به عباس در مورد بيعت مي 

  آيا اين دو عقيده متناقض نيست؟. اختالف بيزارم
  :بدين شكل پاسخ داده سپس و

  .دوست عزيز به قول از منطقيون
  .قياس مع الفارق انجام داديد

  جمع كرد؟. آيا نمي شود اين دو مسئله ايي رو كه فرموديد
و بعـد از چنـد مـاه بـراي جلـوگيري از      . رده باشـد يعني علي بن ابيطالب براي چند ماه بيعت نك

  اختالف بيعت كند؟
اين چنين استدالل و مقدمـه چيـدن و نتيجـه گيـري بعيـد      . از جنابعالي كه شعار منطق مي دهيد

  .است
  :پاسخ
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دوست عزيز اگر كتب تاريخي را مطالعه كرده باشي حضرت علي ايـن سـخن را در همـان روز     
در همان روزي كه ابوسفيان . بوبكر بيعت كرده بودند مي فرمايدكه مهاجرين و انصار با ا ننخستي

  ! وده است و نه روزها و ماههاي بعدعالقه مند با بيعت با حضرت علي ب نيز شديداً
  

توسط حضرت علي مي  ...ن ودر خصوص رد بيعت ابوسفيا كه منتقد بررسي نموده اند سئوال بعدي
  .باشد

  :پاسخ 
مـن   .من هرقدر كه پاسخ شما را مطالعه كردم ربطي بين آن و سئوال خودم پيدا ننمـودم ، برادر عزيز 

چرا يكجا شيخ شرف الدين سـكوت  : من مي پرسم .وب بود يا بد ندارمكاري به نيت ابوسفيان كه خ
گفته بود و مي گوييد پيامبر به علي ( حضرت علي را دال بر مصلحت انديشي ايشان اعالم مي نمايد 

و در جايي ديگر داستان چهل نفر بـا سـر تراشـيده    ) ر به خونريزي و جنك كشيد سكوت كناگر كا
چرا شما يك موضع واحد در تجزيه و تحليل وقايع تاريخي اتخاذ نكـرده و از   ،شده را نقل مي كنيد

) خـود  بـه زعـم   ( يـت را  قطعات مختلف و متضاد تاريخي ساختمان ناهنجار و كج و نـاموزون وال 
   !؟ساخته ايد

  
 سازدواج ام كلثوم آخرين فرزند دختر حضـرت فاطمـه بـا عمـر    سئوال بعدي در خصوص 

   :است
و خواسته به هـر طريـق كـه شـده ايـن       است گردآوري كرده مطالب مختلفي از كتب گوناگونمنتقد 

  .ازدواج را از اعتبار بيندازد و آنرا به هر وجه و شكلي كه شده خدشه دار كند
  :پاسخ

  :چنين نوشته 109صفحه  42عالمه مجلسي در بحار االنوار جلد
تنها مربـوط بـه آنسـتكه ايـن حادثـه از      ) ازدواج خليفه با ام كلثوم(درباره اصل واقعه انكار شيخ مفيد

گذشت انكار ) از طريق اماميه(ثابت نمي شود وگرنه، پس از ورود اخباري كه) اهل سنت( طريق آنان
عليـه  _از ابوعبـداهللا صـادق  ) سلسـله سـند را مـي آورد   (و كليني به سند خود! ستاين امر، شگفت ا

نزد ام كلثوم رفت و او را به خانـه   �چون عمر وفات يافت، علي: گزارش نموده كه گفت _السالم
از ابوعبداهللا صادق عليه السالم نيـز  ) سند را ذكر مي كند(و همانند اين روايت با سند ديگر. خود برد

  .ه استگزارش شد
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اثر شيخ حر عاملي، ضمن كتاب الميراث از امام باقر عليه السـالم نقـل كـرده     در كتاب وسائل الشيعه
��¥·� ���V���- ¨��� n���&/V� � ����E%� ,��@+N ¨��+N s��/V JN� ����� "��jN ���V 8�����d+L �� s��:  :اســت كــه

�8R��ام كلثـوم دختـر علـي عليـه السـالم و      : يعني)  408ص ،3وسائل الشيعه، چاپ سنگي،ج������
  .....مردند) مقارن با يكديگر(در يك زمان پسرش زيد فرزند عمر بن خطاب

ر ابوبكر بوده هنگام رحلت ابوبكر داخل شـكم مـادرش بـوده حـاال عقـل      ام كلثومي كه دخت -
ساله دختر علي ازدواج كرده يا بـا دختـر هنـوز بـه دنيـا       11سليم مي گويد عمر با ام كلثوم 

 ! نيامده 

دال بر ازدواج عمر  ) تواتر معنوي(مختلفي نشانه هاي ،ما در گوشه گوشه كتب معتبر تاريخي -
نشانه هايي كه حتي دال بر محبت ام كلثوم نسبت بـه عمـر    ،مه مي بينيمبا ام كلثوم دختر فاط

جالب است كه در اين مـوارد نمـي   (  :و حتي وجود فرزندي به نام زيد براي آنها بوده است
توانيد مثل هميشه بگوييد كه اين روايات را بني اميه جعل كـرده زيـرا بنـي اميـه روايـاتي را      

بين علي و عمر و ابوبكر بـوده اسـت بـراي بهـره بـرداري      جعل مي كرده كه دال بر دشمني 
   )  ...سياسي و نظامي و

در تاريخ طبري آمده بسره ابن ارطاه سردار معاويه به مناسبتي از حضرت علي بـدگويي مـي    -
نجا نشسته بوده با چوبدستي به سر بسر ابن ارطاه مي كبـود و سـر او   ، زيد ابن عمر كه آكند

خونين مي شود معاويه رو به او مي كند و مي گويد بد علي را مـي گـويي در حاليكـه زيـد     
  ! اينجا نشسته يك پدر بزرگش عمر است و پدر بزرگ ديگر او علي 

كلثوم شـروع بـه شـيون و    ام  ،در تواريخ آمده وقتي حضرت عمر از ابولولو ضربه مي خورد -
  .فغان مي كند

در تاريخ طبري به واقعه اي اشاره شده كه همسر امپراطور روم براي ام كلثـوم همسـر عمـر     -
  .هديه اي را مي فرستد

ام كلثوم آوار خانه بر  ،ام كلثوم و فرزندش در يك شب كشته شدند كه در تاريخ طبري آمده -
  .ك دعواي بيهوده قبيله اي كشته شدي مياني براي در سرش ريخت و زيد هنگام پا

در فقه اهل سنت هميشه هنگام مثـال زدن در خصـوص ارث بـودن دو نفـري كـه همزمـان        -
   .رحلت كرده اند همين مثال را مي زنند و اين مثال نزد طالب اهل سنت بسيار معروف است

الـدين محمـد   صـفي    -1در اثبات ازدواج ام كلثوم با حضرت عمر ديگر چند دليل مختصر  -
هجـري نسـب شـناس و مـورخ      709ابن تاج الدين معروف به ابن الطقطقي الحسني متوفاي 

مـي   �نين علـي مزير عنوان دختـران اميـر المـو    2/152معروف در كتاب سير اعالم النبالء 
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باشد كه مادرش فاطمه دختـر رسـول    يكي ديگر از دختران حضرت علي ام كلثوم مي :نويسد
ورد و پس آرزندي به نام زيد از او به دنيا بن خطاب با وي ازدواج كرد و فاهللا است كه عمر ا

آنچه از اين  :محقق سيد مهدي رجايي در المجدي -2.از عمر به عقد عبداهللا ابن جعفر درآمد
روايات مي توان بدان اعتماد كرد مطلبي اسـت كـه اكنـون از نظـر گذشـت كـه عبـاس ابـن         

و اجازه پدرش به ازدواج عمر درآورد و از عمـر فرزنـدي    عبدالمطلب ام كلثوم را با رضايت
 :پرسـد  معاويه ابن عمار از امام صادق مـي  :6/115فروع كافي ج   -3 .به دنيا آوردبه نام زيد 

بلكـه هـر    :؟ فرمودده بنشيند يا هر جايي خواست برودزني كه شوهرش مرده بايد در خانه ع
 .اش بـرد  ام كلثوم را با خود به خانـه  ،كردهنگاميكه عمر وفات � جايي كه خواست علي 
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ولي مگر نمي دانيد وقتي در كتب تاريخي  ،شما به اصالت اين احاديث خدشه وارد كرده ايد -
و در كتب حديث هم به آن واقعـه اشـاره   ) تواتر معنوي(اشاره شده باشد به يك حادثه كراراً

ن واقعه اشاره شده باشد بعيد در كتب روايي سني هم به آ در كتب روايي شيعه و .شده باشد
ده و وارد تـاريخ يـا   د چنين موضوعي را جعل كرناست آدم يا آدمهاي ديوانه اي خواسته باش

 ؟ اند ؟ و چه سودي از اين كار مي بردهكتب حديث كنند

دالرحمن بـن زيـد بـن اسـلم و     عبـ  :سئوال ديگر شما اسامي آورده اي در رد احاديث ماننـد  -
 ،احمد بن حسين صوفي، عقبة بن عامر جهني و ابراهيم بن مهران مـروزي  »عبداهللا بن وهب«

حتـي  قبول داريد چنانچه در بين روات يك حديث نام اين افراد بود آن حديث رد مي شـود  
با اين حساب بسياري از احاديـث بحـار االنـوار را بايـد رد      .اگر آن حديث به نفع شما باشد

 ! آقايان بين روات آنها وجود دارد كنيد زيرا اسامي اين

مي گوييد ازدواج با زور صورت گرفته هر چند خنده دار بودن اين ادعـا بـر كسـي پوشـيده      -
م و عمـر  نيست ولي چرا ما در متون ديگر نشانه هايي دال بر محبت و دوسـتي بـين ام كلثـو   

  !!؟طالق نكشيده استو چرا كار به ) اگر ازدواج با زور بوده ؟ ( مشاهده مي كنيم 

تمـامي مشـكل مـا نيـز      اتفاقـاً  ،آفرين و صـد آفـرين  ! فرموده بوديد اضطراب در متن حديث -
اگـر   ،همينجاست كه شما هميشه وقايع را به نفع خود و با روشهاي متضاد تحليل مـي كنيـد  

كه باز هم مي گويم ساختن چنين ( ديث دليل دروغ بودن واقعه اي است اظطراب در متن ح
ايـن سـئوال   ) ي و هم در كتاب تاريخي بي معناست، هم در كتاب روايبه اين وسعت دروغي

چرا در روايات حمله به خانه وحي كه اينهمـه اضـطراب وجـود     :بزرگ و مهم پيش مي آيد
: دال بر دروغ بودن اصل افسانه اسـت اضطرابها  دارد شما از خودتان سئوال نمي كنيد كه اين
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يكجا عمر پهلوي ابوبكر نشسته و به . يكجا خالد با قنفذ بوده. دارد يكجا عمر با قنفذ حضور
، يكجـا بـه خانـه    يكجا به خانه فاطمـه حملـه شـده   ! گر رفتهيجايي د ولي در در خانه نرفته

! تهديـد بـه آوردن آتـش كردنـد     گوينـد  يكجا مي گويد آتش آوردند جايي ديگر مي! عايشه
ته شمشير يكجا با تازيانه و يا دس !عمر خودش ضربه به پهلو زده يكجا قنفذ ضربه زدهيكجا 

يكجا وارد خانـه شـده انـد يكجـا از     ! يكجا لگد زده اند يكجا سيلي! زده اند يكجا با ميخ در
 ،صـورت گرفتـه   رحلت روزيكجا مي گويد حمله در ! ان دم در و وارد نشده برگشته اندهم

يكجا مي گويد علي را دست بسته آوردند يكجا مي گويد ! ييكجا مي گويد در روزهاي بعد
البته چون اين افسانه بـراي گـرم كـردن     ....و! ر را زد زمين و نشست روي سينه اشعلي عم

دكان و اختالف بين شيعه و سني بسيار مورد پسند حضرات است مي توان گفت ايـن چنـد   
 ! زيي اضطراب در متن حديث نمي باشدجمورد 

شـما فكـر كـرده ايـد ازدواج در قـرن       ،براستي اين ديگر از آن حرفهاست :عدم تناسب سني -
 7بـا عايشـه    صعزيز دلم مگر پيامبر اكرم !!؟بيستم و در جوامع شهري صورت گرفته است

؟ با او ازدواج نكرد در مدينه) 13تا  11احتماالً بين (عقد ازدواج نبست و چند سال بعد ساله 
رسـيدند  ! سالگي به شـهادت  18در سن  يا چرا راه دور برويم شما مي گوييد حضرت فاطمه

 قاعدتاً) محسن در كودكي بر اثر بيماري مي ميرد(دختر و پسر داشته اند 5 خوب چون ايشان
  ...سالگي با حضرت علي ازدواج كرده باشند و 9بايد در سن 

؟ عجب ام كلثوم دختر ابوبكر كـه در آن زمـان يـا داخـل     تر ابوبكرسئوال بعدي ام كلثوم دخ -
  .يا چهار سال داشته است 3شكم مادرش بوده و يا 

حضـرت علـي تـا زمـان رحلـت حضـرت        .خيلي خنده دار است :ام كلثوم از زني غير زهرا -
حتي وقتي مي خواسته بـا دختـر ابوجهـل ازدواج كنـد حضـرت      ( فاطمه زن ديگري نداشته 

)  ...فاطمه را بيـازارد و قهر مي كنند و مي روند خانه پدر كه پيامبر مي فرمايند هر كه فاطمه 
اگر ايشان تا يكسال پس از رحلت حضرت فاطمه صبر كـرده و بعـد ازدواج كـرده و فرزنـد     

مـاه بعـد بـه     9و  ! ) كه بسيار بعيد است ( مورد اشاره شما باشد دختر همان اول ايشان هم 
بعيـد   ،سال داشته است كه نه تنها اين موضـوع  6يا  5دنيا آمده باشد در زمان ازدواج با عمر 

او از تولـد  كه حاصل اين ازدواج اسـت پـس چگـونگي     است بلكه بعيد تر آن است كه زيد
مي بينيد براي اينكه زير بـار حـرف حـق نرويـد چقـدر       ...ساله عجيب تر است و 5دختري 

 ! ضحكه اميال فرقه اي خود كرده ايدخ را متاري
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به وجود احاديث دال بر ازدواج ام كلثوم در كتب شيعه اشاره كرده بوديد و فرمـوده بوديـد     -
و نام راويان را آورده ايد قبول داريد هر كجـاي ديگـر كـه    همه روايات صحيح السند نيستند 

 :سئوال ديگـر ! ؟را به ديوار كوبيد بايد آن حديث نام اين روات بود و حديث به نفع شما بود
آيا همه راويان احاديث اهل سنت صحيح السند هستند خوب رواياتي هم كه شـما بـه كتـب    

 ! دوباره تجزيه و تحليل دوگانه .تاهل سنت اشاره مي كنيد بر همين منوال اس

 
افسـانه شـهادت    :فصل الخطاب و بزرگترين مناقشه هميشگي بين شيعه و سـني  :سئوال بعدي

  حضرت فاطمه زهرا 
مي گويند كسي كه خواب است را مي توان بيدار كرد ولي كسي كـه خـودش را بـه خـواب زده     

سـئوال كـرده   برادر عزيز ما از شما خواسته بوديم و خيلي واضح و روشـن   .نمي توان بيدار كرد
را براي ما ثابـت  جنين شهادت حضرت فاطمه و سقط آتش زدن در و  :بوديد كه وقوع سه واقعه

اشاره كرده ايد كه  ولي شما فقط تهديد به اين موارد را آورده ايد و يكجا هم به كتب شيعه ،كنيد
  ! بي فايده است

حتي رواياتي كه در كتب اهل سنت پيرامون  :اين قسمت از سئوال ما را هم حذف كرده ايد ضمناً
اشاره دارند تنها تهديد بـه سـوزاندن منـزل را    اين مسئله موجود است و علماي شيعه نيز دائم به آنها 

بيان مي كنند نه اينكه اينكار عملي شده باشد و همچنين سقط جنين و شـهادت فاطمـه نيـز در آنهـا     
  .نيست
اضطراب شديد به قول خودتان در متن احاديث كه در فقرات قبـل بـه آن اشـاره شـد خـود       -

   .دليلي قاطع بر دروغ بودن اين واقعه دارد
 ،نـازل شـده اسـت   ) انصـار و مهـاجرين   ( در تعريف و ستايش اصحاب  قرآنآيه از يكصد  -

بسيار بعيد است اين افراد به  .بدون هيچگونه ابهام و تاويلي به صورتي بسيار واضح و روشن
آنقدر بي هميت و بي غيرت شده باشند كه كسـي بيايـد و در    ،صمحض وفات پيامبر اكرم

جنين او سقط شود و در نهايت مسبب مرگ او باشـد و   سيلي بزند و صگوش دختر پيامبر
! ممكن است بگوييد از اين اتفاق كسي خبر نداشته  .هيچكس حتي اعتراضي هم نكرده باشد

سال با پيدا شدن كتاب سليم ابن قـيس در   350پس چگونه در قرن چهارم و پس از گذشت 
نه ايشـان و نـه    �ضرت علي ؟ حتي در زمان خالفت حهايي را مي بينيم جا چنين افسانهآن

 زيـرا موضـوع بسـيار    .هيچ شخص ديگري به چنين اتفاق مهمي حتي اشاره هم نكرده است
و بعيد است فكر كنيم مـردم مدينـه در همـان    ! و دختر او) محسن(قتل نوه پيامبر  :مهم است
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ال از سـ  1400زمان از اين مسائل بي اطالع بوده اند و اكنون شيعه در سرزمين ايران پـس از  
ابن عبـاس يـا زيـد يـا      جالب است كه اصحاب بزرگواري مانند! اين وقايع مطلع شده است 

بـا حضـرت عمـر     بـه جـاي اعتـراض    ...عبد اهللا ابن مسعود و سلمان فارسي و عمار ياسر و
با شنيدن نام او و حتي ابن مسعود مدتها پس از شهادت حضرت عمر ! همكاري مي كرده اند

پس همكاري همه جانبـه اصـحاب و حتـي    ) !شنيدن نام قاتل دختر پيامبر با(به گريه مي افتد
شود چنين نتيجـه قـاطعي بگيـريم كـه كسـي دختـر        حضرت علي با عمر و ابوبكر باعث مي

 .سترا نكشته ا صپيامبر

ين طنزهاي تاريخ همـين موضـوع   شايد يكي از جالب تر :تناقض در محل و موقعيت مكاني -
 .حضرت عمر همراه عده اي به طـرف خانـه حضـرت فاطمـه حملـه كـرد       :دقت كنيد. باشد

اي ماننـد   شـنونده بيچـاره خانـه    و! خانه :شود افسانه از همان اولش با دروغ و غلو شروع مي
خانه خودش با باغچه و حياط و اتاقهاي متعدد و دري با قفلـي آهنـي و محكـم در نظـرش     

و حتي اتاق هم ( ل زندگي فاطمه اتاقكي بودهمح! دهولي خانه اي در كار نبو! شود مجسم مي
خانـه عايشـه بـا يـك      .صدر ضلع غربي مسجد مدينه در كنار بقيه اتاقهاي زنان پيامبر! ) نه

از اين موضوع مي گذريم و به دروغ بعدي مـي   .ديوار فاصله در كنار خانه فاطمه بوده است
رد و علي را با طناب بسـت  حضرت عمر همراه عده اي به سوي خانه علي حمله ك :پردازيم
اتـاق فاطمـه داخـل مسـجد بـوده و درب      : ولـي ! ن كشان به سوي مسجد براه افتادنـد و كشا

يعنـي صـحن    بـوده مستقيماً داخل صـحن مسـجد    22)محل ورودي نه وجود دربي چوبي(آن
شما مي گوييد ابوبكر پس از بيعت در سقيفه همراه دار و . ، همان صحن مسجد بودهحياطش

سرگرم كفـن و دفـن    صبه مسجد مدينه وارد شد در حاليكه هنوز نزديكان پيامبردسته اش 
  :آن حضرت بودند پس

در  صزيرا همه متفق القولند كه پيـامبر اكـرم   ،آنها در خانه عايشه بودند نه در خانه فاطمه -1  
   .اتاق عايشه رحلت كردند

زور وارد ضرت عمـر بخواهـد بـا    آيا عايشه اجازه باز كردن در خانه خودش را نداشته كه ح -2
  !؟شود و آنجا را آتش بزند

  ؟ه در اين اتاق كوچك جا شده بودنداينهمه آدم چگون -3 

                                                 
  .اتاقكها دري نداشته اند و بجاي آن پارچه بوده است كه اتفاقا يكي از سواالت ما در كتاب سرخاب و سفيدآب پيرامون همين قضيه است 22
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و علي را از كجا به كجا كشان كشان  ؟حضرت عمر از داخل مسجد به سوي كجا براه افتاد -4   
بـه صـحن    رو و درش هـم مسـتقيم   !!!اتاق فاطمه كه همانجا داخل مسجد بوده اسـت ! آوردند؟
  23؟بوده است مسجد

عرب  ،مي گويند نام جنيني كه سقط شد محسن بوده: يتضاد با عقل سليم و آيات محكم اله -
اسـم مـي گذاشـته     ،و معلوم نبودهكي و كجا براي كودكي كه هنوز به دنيا نيامده و جنسيت ا

خ آن در پاسـ مگـر حضـرت علـي     ،غيب مي دانسته انـد اگر هم مي گوييد طبق علم  !؟است
گويند مگر شما علم غيب داري نمي فرمايند كه علم غيب يعني اينكـه داخـل    شخصي كه مي

آيـات  (نزد خداسـت  و اينها منحصراً ...شقي است يا سعيد و ،رحمها چيست نر است يا ماده
و فراموش نكنيد در آن زمان دسـتگاه سـونوگرافي وجـود نداشـته و تـازه       )آخر سوره لقمان

تعيين جنسيت با دستگاههاي عكسبرداري ديگر ربطي به مسئله غيب ندارد چون آن پزشـك  
  !!براحتي در حال مشاهده آن است و در واقع با دستگاه تشخيص داده نه اينكه غيب بداند

خانه ديگر هم كنار قبرستان بقيع داشته اند  ممكن است محقق شيعه بگويد حضرت علي يك -
البته از البه الي متون تـاريخي همـه   (!كنند به آنجا نقل مكان  مي صركه پس از رحلت پيامب

اين سخن بسيار ضعيف است و فقط در يك متن تـاريخي  ولي ) چيزي مي توان بيرون كشيد
 .مسجد مدينه بوده است و تمام متون ديگر مي گويند اتاق فاطمه داخل همان. آمده است

. مـي داننـد  ) ص(اكثر متون جعلي شما حمله به خانه فاطمه را در همان روز رحلـت پيـامبر   -
 ) تعداد كمي هم يكي دو روز پس از آن (

بوده اند كه طبق آيات سوره دهر سه روز متوالي ندانش به گفته شما به قدري فقير علي و خا -
دند به نحوي كه حسن و حسين به حالت مرگ افتـاده  غذاي خود را به فقير و يتيم و اسير دا

 !!!خانه دوم :بودند آنوقت شما معتقديد

حضرت علي شايد در زمان خالفت حضرت عمر ابن خطاب كه غنايم به مدينه سرازير شده  -
  .خانه ديگري خريداري نموده باشند

باشد و آنرا به  نداشتهگويد اگر كسي خانه اي داشته و نيازي به آن  امام صادق در حديثي مي -
آنگاه با وجود اصحاب صفه كه حتي جا و  .ندهد خدا هيچ نظري به او نداردبرادر نيازمندش 

و اگر هم خانه تحت تصرف كسي بوده آيا حضرت علي همان  .خانه دوم :مكان هم نداشتند
 !!؟صادر مي كنندحكم تخليه خانه را  ،صروز وفات  پيامبر اكرم
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شـود و در جـايي    يختن پرده اي رنگين جلوي اتاق فاطمه خشمگين مياز آوصپيامبر اكرم -
 خانه دوم ؟ :ديگر تقاضاي دخترش براي استخدام كنيز را رد مي كند آنگاه

گويد تو اولـين كسـي هسـتي كـه از      در آخرين وصيت در گوشي به دخترش مي) ص(پيامبر -
، اولـين  ه باشد محسندر صورتيكه اگر محسن، شهيد شد .خاندان من به من ملحق مي شوي

ي ، مـ شود بگوييد جنين، شخص حساب نمي و اگر .نفري بوده كه به پيامبر ملحق شده است
 !؟شود چطور شهيد حساب مي: پرسيم

اگر مادري حامله باشد و خبر مرگ قريب الوقوع خـودش را بشـنود حـداقل نگـران جنـين       -
بـا   رضي اهللا عنها فاطمهخوانيم كه حضرت  شود ولي ما در تاريخ مي داخل شكم خودش مي

و  نكته ديگر اينكه از سرنوشت كودك خـود ! خبر، خوشحال شدند و لبخند زدند شنيدن اين
 ...و ؟كند ، چه كسي به او شير مي دهد چه كسي او را بزرگ مي؟اينكه آيا زنده مي ماند يا نه

 .سئوال نمي كنندصاز پيامبر اكرم

در تاريخ ثبت نشده حتـي  ) يعني سقط محسن ( هيچ سخني از حضرت فاطمه در اين رابطه  -
شيعه معتقد است حضرت فاطمه در مسـجد   ،كه پس از اين وقايع) جعلي فدكيه ( در خطبه 

در صـورتيكه بهتـرين مـدرك بـراي رسـوا كـردن       انـد   در حضور ابوبكر ايراد كـرده  مدينه و
كه بهانه تقيه  .ه استمخالفين و برانگيختن مردم و آگاه كردن آنها اشاره به همين موضوع بود

 ! نيز دركار نيست

اسـم  محسـن را روي او گذاشـته و داخـل      ، صدر متون معتبر تاريخي آمده كه پيامبر اكرم -
 .زنده بوده است صگوش او اذان گفته اند يعني اينكه محسن در زمان حيات پيامبر

و درگذشـته   در برخي متون معتبر تاريخي آمده كه محسن در كودكي مبتال به بيمـاري شـده   -
 24.است

انـد   سال سن داشته 1سال محاصره اقتصادي در شعب ابي طالب حدود  3حضرت فاطمه در  -
شما مجسم كنيد آيا چنان فشار شديدي كه در تاريخ آمده نمي توانسته در ضـعف جسـماني   

مشكالت هجرت به مدينه و شرايط دشوار بعدي را نيز به اين موارد اضافه  .ايشان موثر باشد
  .كنيد

با وجود ايـن  ) آن هم زن و آن هم در آن شرايط بهداشتي و پزشكي  (آيا امكان دارد يك نفر  -
روز يا سه ماه بعد منجر به رحلت او شده آن هـم ضـربه اي    40كه ظرف فقط (ضربه مهلك 

                                                 
اين دو كتاب از قديمي ترين و معتبرترين ( و تاريخ طبري ) ضمنا مجددا متذكر مي شوم كه يعقوبي شيعه است و نه سني ( تاريخ يعقوبي  24

 )كتب منبع تاريخي است 
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) هر شـب  ( قادر باشد شبهاي بعد ) ...كه به قول شما موجب شكسته شدن استخوان سينه و
از صبح تا شب ! با آنها درباره خالفت  گفتگو كند؟در خانه انصار برود و همراه همسرش به 

به مسجد برود و درباره فدك آن سخنراني  .برود و گريه كند) به بقيع ( نيز به بيرون از مدينه 
رده و مي ؟ جالب است كه برخي مورخين داستانسرا اين موارد را فراموش ك ...را ايراد كند و

ر عمر از بستر بيماري خـارج  ، حضرت فاطمه به بستر رفته و تا آخن ضربتنويسند بر اثر اي
  !!؟را بايد ديد يا قسم حضرت عباس رااكنون دم خروس ! نشدند

اينكه محل قبر فاطمه مشخص نيست نشانه چيـزي اسـت و آن چيـز يعنـي      :شيعه مي پرسد -
طرفـي مسـلم    براي هـر محقـق بـي    :پاسخ! اعالم دشمني با حضرت عمر و حضرت ابوبكر 

ايرانـي   ،است كه قبر و مقبره در قرون بعدي و بر اساس تبليغات غاليان و انديشه هاي هندي
قبر در نزد مسلمانان صدر اسالم مساله مهمـي   ،و به طور قطع. كند اهميت پيدا مي ،و مسيحي

��  شـمردند   حتي قبرهايشان را مي بر خالف كفار كه( نبوده است � a��R "O��o�%� ��o ��:��
 "V�)'�� در مورد حمزه سيدالشهداء مي فرمايند اگر نبود كـه ايـن امـر سـنت شـود      صپيامبر

چيـزي   ،صحتي روي قبر پيامبر اكرم! جسد تو را در همين بيابان رها مي كردم و مي رفتم 
و اگر داخل اتاق عايشه نبود چه بسا مكان آن هم براي  .نساخته و چيزي وجود نداشته است

خواسته هنگام  البته شايد هم حضرت فاطمه از شدت حجب و حياء نمي .ي ماندما مجهول م
و براي همين در تاريكي اين كار صـورت   .بدن مطهرشان را كسي مشاهده كند ،تشييع و دفن
ما مي دانيم كه حضرت فاطمه حتي از آن شخص كور رو مي گيرد با عنايـت  (  .گرفته است

شايد هم حضرت علي يا حضرت فاطمـه از  ) ز بوده است به اينكه تابوتهاي آن روزگار روبا
اي به  كينهصبيم منافقين مدنيه و باقيمانده اندك يهوديان مغرض  و ساير كساني كه از پيامبر

دل داشته اند و امكان داشته بدن حضرت را از قبر خـارج كننـد اينگونـه مخفيانـه بـه خـاك       
نامشخص بودن محل قبر حضرت علـي در  كند  موردي كه اين ظن را تاييد مي .سپرده شدند

ايـن احتمـال بـاز هـم قـوي تـر        .جريان شورش و آشوب و بلواي خوارج و بني اميه اسـت 
خوانيم كه شورش اهل رده و احتمال حمله آنها به مدينه در همين  شود وقتي در تاريخ مي مي

ينـه همسـر و   ك،و بسياري از قبايل .رخ داده است) يعني زمان وفات حضرت فاطمه ( روزها 
شورش رده كه در همين زمان اتفاق مي افتد ظـن مـا    .پدر حضرت فاطمه را به دل داشته اند

البته اهل سنت قبر فاطمه را همين قبري مـي داننـد كـه    ( .كند را در اين خصوص قوي تر مي
شيعه اين قبر را متعلق به فاطمه مادر حضـرت علـي مـي     .در كنار قبور ائمه بقيع وجود دارد
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آيـا او   ،نيز مشخص نيسـت  صقبر ابراهيم پسر بسيار محبوب پيامبر ضمناً) واهللا اعلم  .ددان
 نيز با كسي دشمن بوده ؟

در بيمـاري فاطمـه نـزد او آمدنـد و      صبرخي از زنان پيامبر :آمده) شيعه(در تاريخ يعقوبي -
آيا مي خواهيد چنانكه  :گفت .اي دختر پيامبر ما را از حضور در غسلت بهره مند ساز :گفتند

فكر مي كـنم انسـان   (  .؟ نيازي به حضور شما ندارمادرم گفتيد درباره من نيز بگوييددرباره م
هر قدر هم احمق باشد با خواندن همين يك دليل متوجه درخواست حضرت فاطمه از كفن 

ايشـان  هر چند احاديثي نيز داريم كه حضرت ابوبكر بـر   .و دفن مخفيانه در شب شده باشند
مورد ديگر درخواست حضرت فاطمه از اسماء همسر حضرت ابوبكر است كه ) نماز خواند 

يانه بوده ايـن  براي ايشان تابوتي بسازند كه بدن ايشان پيدا نباشد كه اگر دفن در شب و مخف
معقتد است اين اولين بـار بـوده كـه بـراي يـك نفـر از        ،ابن عبد البر! معناست درخواست بي

و چـه بسـا مراسـم خاكسـپاري در روز صـورت       .مسلمانان چنين تابوتي ساخته شده اسـت 
  .گرفته باشد

از اينكـه بـر قبـر مسـلمين بنـايي      صپيـامبر  :ي از ابن طاووس روايت كردهناعبدالرزاق صنع -
بهترين قبـور   :ود نهي نموده و فرمودندساخته شود و يا گچ كاري و يا بر روي آن زراعت ش

و شـايد حضـرت فاطمـه و حضـرت     ) 3/506 .المنصف(  .شما قبري است كه شناخته نشود
خواسته اند قبرشان مخفي باشـد   علي به اين علت و به خاطر رعايت اين دستور نبي اكرم مي

 ) اند  ن بودهزيرا شاهد برخي جريانات غلو و انحرافي در زمان حياتشا. ( و شناخته نشود

براي من بسيار جاي تعجب است كه تاريخ براي عقايد ضاله شيعه چه خوب وقايع خـودش   -
از سويي سپاه يمن با حضرت علي قهر مي كنند و دامنه شايعات بدانجا  .را مرتب كرده است

مجبور مي شوند در غدير خم حضـرت علـي را مبـري كـرده و      صمي كشد كه پيامبر اكرم
روز بعد علي بايد به خـاطر حضـور    70از ديگر سو  .ه دوستي با علي كنندهمه را سفارش ب

در مراسم سوگ پيامبر در سقيفه حاضر نشود و همه ابوبكر را انتخاب كنند و حضرت علـي  
 150اندكي مخالفت كنند و ناراحـت شـوند و بعـد از     ،صبه خاطر قرابت نزديكتر با پيامبر

ين دو واقعه را به هم پيوند بزند و بگويد علت مخالفت گذرد شيعه ا سال كه از اين وقايع مي
بعـد شـورش اهـل رده و بـيم حملـه      ! حضرت علي اين بوده كه او در غدير خليفه شده بود

راهزنان به مدينه رخ دهد و حضرت فاطمه شبانه و مخفيانه به خاك سپرده شوند و بـاز هـم   
 ! بوبكر شيعه اين اتفاق را ربط دهد به دشمني ميان فاطمه با ا
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ران و همچنين بقيـه دختـران و پسـ   ) فرزند پيامبر ( قاسم و ابراهيم  :لطفاً بيان بفرماييد قاتلين -
پـيش از آن   ؟ زيرا تمام فرزندان آن حضرت در سنين پـايين و چه كساني بوده اند صپيامبر

حضرت امام صادق فرموده اند باالي قبر ابراهيم شـاخه نخلـي   ( رحلت كرده اند؟  ،حضرت
ن فقـط  آنشان ميدهد قبر در زمانه فعلي و د كه با خشكيدن آن محل قبر نيز گم شد و اين بو

 )براي شيعيان داراي اهميت شده است 

چرا حضرت علي در زمان خالفت خودشان كه ديگر خلفاء هم زنـده نبودنـد قبـر حضـرت      -
شيعه موضوع خيلي همه قرائن و شواهد بيانگر آن است كه قبر براي ( فاطمه را نشان ندادند 

اين امور بسـيار بـي اهميـت     ...مهم و اساسي و حياتي مي باشد و در ديدگاه پيامبر و علي و
 ) 25بوده است

ابن سباء را كه يك جريان ممتد تاريخي در قسمت اعظم ممالك اسالمي آن روزگاران  ،شيعه -
) حتي شـيعه  ( و توسط بيشتر مورخين ) سباييه(بوده و حتي فرقه اي به اين نام وجود داشته 

ثبت شده است را دروغ و جعلي و افسانه سرايي مورخين مي داند چگونه جريان حملـه بـه   
ه بيشتر طول نكشيده را وحي منزل دانسته و حتـي مـي داننـد در آن    دقيق 15خانه فاطمه كه 

و حضـرت عمـر دقيقـا كجـا     !!! ن بـوده؟ در مغز حضرت عمر چه افكاري در جريـا  ،لحظات
و حتـي از هـر يـك از    !!! دقيقا در چه محلي قرار داشـته انـد؟  ايستاده بوده و حضرت فاطمه 

و جزئيات را آنقدر دقيق مـي   .بدل شدهافراد حاضر چه حركاتي سر زده و چه سخناني رد و 
اين را ندارد كه به ايـن  نويسند و باالي منبر مي گويند كه هيچ فيلمنامه نويس زبردستي توان 

 ! را تشريح كند حوادثدقت ما 

! ما مي دانيم كه ام كلثوم همسر حضرت عمر بوده و دختر حضرت فاطمه و حضـرت علـي    -
؟ آيـا امكـان دارد   درش و برادرش حاضر به زندگي باشـد آيا امكان دارد يك دختر با قاتل ما

  .اجازه چنين ازدواجي را بدهند عليه السالمحضرت علي 

( كريم نيز آنها را امـت نمونـه    قرآنافراد امت خود را بهترين تمام دوران و  ،صپيامبر اكرم -
اينقدر بـي حميـت    ،صمعرفي مي نمايد آيا اين امت در همان روز وفات پيامبر) امه وسطا 

شده اند كه حاضر مي شوند يك نفر سيلي به گوش دختر پيامبر بزند و جنين او سقط شـود  
 ...و و در خانه را آتش بزند
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) خديجـه  (آيا علت وفات حضرت فاطمه آزار و اذيتهاي وارده بر ايشان به خاطر فوت مادر  -
شعب ابيطالب و رنـج سـفر   و ستم كفار در مكه نسبت به پيامبر و سه سال زندگي سخت در 

هجرت به مدينه و در نهايت رحلت پدر بزرگوارشان نبوده است مسلماً هر كسي چنان پـدر  
 ،مـرگ آن پـدر  ) كه كس ديگري در تاريخ نداشـته و نخواهـد داشـت    ( نازنيني داشته باشد 

 .كمرشكن خواهد بود

. دايتان را بلند نكنيـد خطاب به اعراب آمده كه پشت اتاقهاي پيامبر، ص قرآندر آيه اي از 
علت مشخص است چون دري وجود نداشته كه آنها به در بزنند صدايشان را بلند كـرده  

 . آوردند و به خاطر كوچك بودن اتاقها موجب آزار و اذيت ديگران را فراهم مي

سوره احزاب آمده كه اي كساني كه ايمان آورده ايد داخـل خانـه هـا نشـويد      52در آيه 
سـوره  (و اين آيه به خوبي نشان مي دهد كه اتاقهـاي ( .شما اجازه داده شود مگر اينكه به

پارچه آويزان مـي كـرده    ،بنداشته و به جاي در بنبي اكرم در) اتاق= حجره : حجرات
 . اند

دربـي   صطبق تحقيق اينجانب اصالً در آن زمـان اتاقهـاي همسـران پيـامبر    : درب خانه
ه كه داخل مسجد بوده اند درب نداشته اسـت و  نداشته و اتاقكهاي زنان و حضرت فاطم

حايـل و   ،به اين علت كه وجود خود مسـجد . به جاي درب از پرده استفاده مي كرده اند
ولي در جاهاي ديگر مثل منازل يهوديان در خيبر يا اشخاص ثروتمنـد  . حفاظ بوده است

 :ديگر درب بوده است و اما داليل

قديمي شهر يا به روستاها برويد و درهـاي چـوبي را   اگر شما حتي هم اينك به محالت 
سال قبل ساخته شده است ببينيد متوجه مي شويد كه چقـدر شـرايط    80يا  50كه همين 

حتي برخي مناطق )...لوالها و ،قفل.( مكانيكي و اصولي اين درها مسخره و معيوب است
سـال قبـل در    1400 اكنون چگونه ممكن است! پارچه آويزان كرده اند ،فقير به جاي در

دري چنان محكم بـر اتاقـك    ،محيطي كه نه نجار داشته و نه درختي به جز درخت خرما
شده آنرا از جـا كنـد؟ و آيـا     محقر و فقيرانه اي نصب شده باشد كه فقط با آتش زدن مي

تواند پشت دري كه در حال سوختن و دود كرده اسـت بايسـتد؟ و آيـا مـردي      كسي مي
دقت كنيد كه خانه اي در كـار نبـوده و فاطمـه و سـاير زنـان داراي      (دهداخل آن اتاق نبو

كه حضرت فاطمه را از چنين شـرايطي دور  )حجره هايي كوچك يا همان اتاقك بوده اند



 ٩٩

البته حتي در كتب اهل سنت چند حديث معدود است كـه بـه وجـود درب بـراي     (كند؟
البتـه حتـي ايـن    . باشـند  يشـتر مـي  اتاق پيامبر اشاره دارند ولي داليل نبودن درب بسيار ب

 ) احاديث نيز مربوط به اتاق عايشه است و نه اتاق حضرت فاطمه

از شدت  صدر مقدمه نهج الفصاحه نوشته اتاق زنان پيامبر) شيعه(دكتر ابوالقاسم پاينده
همچنـين رجـوع كنيـد بـه     ( فقر درب نداشته و جلوي آن پارچه آويزان مـي كـرده انـد   

ويد پيامبر از سفر برگشت و ديد فاطمه پارچه اي رنگي جلوي اتاقش گ داستانهايي كه مي
فرمايــد از وراء حجــاب يــا پــرده بــا زنــان پيــامبر ســخن  يــا آيــاتي كــه مــي ...گرفتــه و

دقت كنيد كه تمامي اين آيات در مورد اتاق پيامبر و همسران پيـامبر   )53/احزاب(بگوييد
 .كه ممكن است درب بوده باشدباشند كه مورد نظر ما است نه جاهاي ديگر  مي

از نظر اسالم، هـيچكس حـق نـدارد    : مرتضي مطهري در كتاب مساله حجاب مي نويسد
 قرآندر محيطي كه  ،در بين اعراب .بدون اطالع و اجازه قبلي به خانه ديگري داخل شود

در خانـه  . نازل شده است معمول نبوده كه كسي براي ورود در منزل ديگران اذن بخواهد
اولين كسي كه دستور داد براي  ....باز بوده همانطوري كه االن در دهات ديده مي شودها 

خانه هاي مكه مصراعين يعني دو لنگه در قرار دهند معاويه بود و هم او دسـتور داد كـه   
 !)پس از اين وقايع است سال 30خالفت معاويه هم كه متعلق به .(درها را ببندند

اي كساني كه ايمـان آورده ايـد بـه خانـه ديگـران داخـل        :آمدهسوره نور  27در آيه 
مسلماً اگر خانه ها در داشت خداوند مي  و. نشويد مگر آنكه قبالً آنان را آگاه سازيد

 ،البته به احتمال فراوان.(فرمود اي كساني كه ايمان آورده ايد در خانه هايتان را ببنديد
چـوبي   بدر ،ز مسـلمانان پولـدار  خانه هاي برخي از افراد يهودي متمول و برخـي ا 

سـوره   53در تفسـير آيـه    170مطهـري در كتـاب مسـاله حجـاب ص     ) داشته است
 .پـروا وارد اتاقهـاي پيـامبر مـي شـدند      مسلمان بيعربهاي : احزاب چنين مي نويسد

آيه نازل شد كه اوالً سرزده و بدون اجازه وارد خانه . زنهاي پيامبر هم در خانه بودند
 خواهيد چيزي از زنـان پيـامبر بگيريـد از پشـت پـرده      وقتي مي و ثانياً پيغمبر نشويد

دقت كنيد در اينجا نيز به پارچه و پرده اشاره (.بخواهيد بدون اينكه داخل اتاق شويد
 )شده
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و چنان شد كه دريا كشتي اي را كه از آن يكي از بازرگانان رومـي  : در تاريخ طبري آمده
شكست و چوب آنرا بگرفتند و بـراي سـقف كعبـه آمـاده     بود به جده انداخت كه درهم 

كردند و يك مرد قبطي در مكه بود كه نجاري مي دانست و مقدمه كـار فـراهم آمـد ص    
كساني ماننـد يهوديـان و اشـراف قـريش و كـالً كسـاني كـه        : يعني در آن روزگار( 838

در چـوبي داشـته    خانه آنها ،وضعيت مالي خوبي داشته اند و داخل خانه نيز لوازم قيمتي
حتي براي ساختن سـقف كعبـه چـوب وجـود     . بوده است بولي اكثر خانه ها بدون در

 .نجار هم نداشته اند ،عربهانداشته است و نجار هم قبطي بوده و 

 انـد و اصـوالً   كـرده  جلوي اكثر درها پارچه آويزان مي ،26بعلت نبودن درختي به جز نخل
و اصـالً دختـر    !نداشته اسـت  بنيازي به در اتاقك حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده

زاهدانه مي زيسته و نيازي به گذاشتن درب و صرف هزينه اضافي نبوده است  صپيامبر
و فراموش نكنيد بودن درب در آن زمان براي افراد ثروتمند بوده نه براي اتاقك كوچـك  

رنگـين  همچنين مراجعه كنيد به آن داستاني كه حضـرت فاطمـه پارچـه    (حضرت فاطمه
آويزان كرده بودند و پيامبر از مشاهده آن ناراحت شدند و داستاني كـه ريـيس آن قبيلـه    
بدون اجازه وارد اتاق پيامبر و عايشه مي شود و آياتي كه مـي گويـد پيـامبر را از پشـت     

 ) ...بلند صدا نزنيد و با اجازه وارد شويد و -اتاقكها  -حجرات 

 ...شـهادت ايشـان و سـقط جنـين داخـل رحـم و      خانه دختـر پيـامبر و    بآتش زدن در
موضوعي بسيار مهم است كه بايد همه متوجه آن شده و داستانها و شـعرها پيرامـون آن   

چگونه در هيچ سـند تـاريخي حتـي اشـاره     ) در همان زمان نه در زمانهاي بعدي(بسازند
ار بـه ايـن   كتاب سليم ابن قيس كه براي اولين ب. مردم مدينه به اين موضوع وجود ندارد

اش پيدا مـي شـود و علمـاي     و كله افسانه اشاره مي كند در اوايل قرن چهارم هجري سر
بسياري مانند ابن غضايري، لويي ماسينيون و شيخ مفيد معتقدند در ايـن كتـاب خلـط و    

 . تدليس صورت گرفته و اين كتاب جعلي است

كردنـد و بـا    برخي از اعراب مي آمدند و پيامبر را از پشت خانه بلند صدا مي: قرآنآيات 
فرمايد بـدون اجـازه وارد    اي ديگر مي در آيه. سر و صدا موجب آزار ديگران مي شده اند
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وارد اتاق  ،اي كه بدون اجازه در حضور نبي اكرم اتاق نشويد و يا ماجراي آن رييس قبيله
 . نداشته است باينها بيانگر آن است كه اتاقها درهمه   ...شود و عايشه مي

زيـرا   ...السالم عليك يا اهـل بيـت النبـوه و   : كه هنگام ورود مي گفته اند صخود پيامبر
 ،و بـه جـاي آن  ! اعالم ورود كنند ،بي وجود نداشته كه بخواهند با كوبيدن بر آن دربدر

 .اين سخن را مي گفته اند

همـانطور كـه    -1از سوره نور مي باشد  61د اشاره دارد آيهتنها آيه اي كه به درب و كلي
 صنيز گفتيم بحث ما فقط پيرامون اتاق حضرت فاطمه و اتاقهاي همسـران پيـامبر   قبالً

است نه جايي ديگر و اين آيه به طور عام براي كل مسلمين آمده تـا بداننـد در صـورت    
.. .جنگهاي با يهوديان و جنگ خيبر وداشتن كليد حق ورود دارند مثل منازل يهوديان در 

و يا حتي پس از فتح ايران و روم و مصر كه در آن كشـورها بـه طـور حـتم درب بـوده      
است و آياتي كه ما براي عدم وجود درب آورديم مربوط به خانـه پيـامبر و همسـران او    

در مـوردي  مرتبه از كلمه بيت و بيوت استفاده شده ولي  9از ابتداي آيه تا انتها  -2.است
به جاي بيوت كلمه ملكـتم آمـده و ملكـتم را مـي تـوان بـه       ) مفاتحه(كه كلمه كليد آمده

شـما بـراي جـايي درب بـه      -3 .همچون صندوقچه چيزي كه مالك آن هستي معني كرد
كه شي ء يا چيزي قيمتي در آن باشـد نـه   ) پيش 1400آن هم در (همراه كليد مي گذاريد

كه به طـور حـتم از جـواهرات و چيزهـاي      صپيامبراتاقك حضرت فاطمه و همسران 
نهج البالغه  160حضرت علي در خطبه. قيمتي خالي بوده و زندگي زاهدانه اي داشته اند

بر روي زمين مـي نشسـت و و غـذا مـي      :فرموده صدر مورد راه و رسم زندگي پيامبر
جامـه   خورد و چون برده ساده مي نشست و با دست خود كفش خود را وصله مي زد و

خود را مي دوخت و بر االغ برهنه مي نشست و ديگري را بر پشت سـر خـويش سـوار    
در خانه او آويخته بود كه نقـش و تصـويرها در آن بـود بـه يكـي از       مي كرد پرده اي بر
از جلوي چشمانم دور كن كه هرگاه نگاهم بدان مـي افتـد    اين پرده راهمسرانش فرمود 

  .افتم به ياد دنيا و زينتهاي آن مي

ما مي پرسيم مگر چه چيز درون اتاق حضرت فاطمه بـوده كـه بخواهـد بـراي آن درب     
چون گذاشتن درب چوبي در آن زمان هزينه ساز و مشـكل بـوده و هزينـه آن    !! بگذارد؟

درب چوبي از مجموع اشياء اتاق حضرت فاطمه بيشتر مي شده اسـت و مثـل ايـن مـي     
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ه پولي نداشته باشيد ولي بخواهيد برويد و يك بنز ماند كه هم اكنون شما براي خريد خان
 !! آخرين مدل را خريداري كنيد، آيا اين امر معقول و منطقي است؟

البته از آنجا كه من جوياي حقيقتم و نه اثبات عقايد فرقـه اي پـس از مطالعـه تمـامي متـون       -
 : زير رسيده اميعه و سني به نتيجه تاريخي و احاديث در خصوص اين مناقشه بيهوده بين ش

اول از همه بايد مغزت را از اينكه حضرت علي خليفه منصوص من عنداهللا بوده يـا اينكـه حضـرت    
دخترم فكر نكن چـون دختـر منـي در     :پيامبر( فاطمه چون دختر پيامبر بوده پس معصوم بوده است 

پـاك  )   ...ي وقيامت من مي توانم براي تو كاري كنم هر كاري كرده اي خودت براي خودت كرده ا
خوب اكنون به وقايع با عينك همان زمان نگاه مي كنيم و تقدس بيهوده نيز براي كسي     نمي  .كني

در سـقيفه و بـه    ،در جوامع عرب هميشه بين قبايل به خصوص بر سر رياست درگيري بوده .تراشيم
ي قـريش اسـت بـه    حضرت ابوبكر كه قبيله او از كم اهميت تـرين تيـره هـا   ) فلته( صورت ناگهاني

ابوسفيان و زبير و پسران ابي لهب و عباس عموي پيامبر و حضرت علي از  .خالفت انتخاب مي شود
 .اين موضوع دلخور مي شوند كه چرا بدون حضور و مشورت با آنها چنين تصميم اتخاذ شده اسـت 

) ده باشـد  حتي اگر آن شخص حضرت علي بو(ر بيعت كردن و يا نكردن يك نفر براي ابوبكر و عم
پس آنها در روزهاي نخست از اينكه حضرت علي بيعت نمي كند عكـس العملـي    ،چندان مهم نبوده
داخل مسـجد  ) يا فاطمه ( ولي كار به اينجا خاتمه پيدا نمي كند اتاق حضرت علي  .نشان نمي دهند

فين و بـوده محـل تجمـع مخـال    و محلي بوده كه ابوبكر نماز جماعت مي خوانده و اين خانـه شـده   
قبيله اوس نيـز   ي يهود نيز كه در فدك نشسته اند،بقايا خوب شورش رده كه در راه است،! معترضين

گيري بين اين دو قبيلـه  ن احتمال درست كه از قبيله خزرج خورده و هر آهنوز عصباني از رودستي ا
مسـجد   نـه تيمـي در داخـل   در چنين شرايطي كدام حاكم عاقل اجازه مي دهـد يـك خا  . وجود دارد

دقت كنيد كه حضرت علي و فاطمه به هيچ وجه موافق نابودي دين پدرشان نبوده اند ! درست شود؟
؟ دقت كنيد در روايـات  بودند همينگونه فكر مي كرده اند ولي آيا كساني هم كه اطراف آنها را گرفته

ت را به خداوندي خدا قسـم پـدر  : حضرت عمر به حضرت فاطمه مي گويد متعددي مي خوانيم كه
بيشتر از پدر خودم و تو را بيشتر از دختر خودم دوست دارم ولي اگر اين افراد را از اين محل متفرق 

خوب حضرت فاطمه هم به آنها مي گويد به خدا من مي ! دي دستور آتش زدن خانه را مي دهمنكر
تعدادي مي روند و تعدادي باز هم  .مل مي كند ديگر اينجا نياييددانم اگر عمر حرفي زد به حرفش ع

باالخره طاقت حضرت عمر طاق مي شود و به دسـتور حضـرت ابـوبكر بـراي متفـرق       .مي آمده اند
زبير با شمشير كشيده بيرون مي آيد و به زمين مـي خـورد و    .كردن شورشيان به سوي آنها مي روند

حضرت فاطمه ) مانند سقيفه(هدبين حاضرين از دو طرف درگيري رخ مي د .شمشير او را مي گيرند
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با مشـاهده   .گريه كنان بيرون مي آيند و از دو طرف مي خواهند كه به اين منازعه بيهوده خاتمه دهند
 ،همـين . و ديگر هم آنجـا جمـع نمـي شـوند    . ر رسول اهللا جمعيت متفرق مي شوندشيون تنها يادگا

ي دقيقا جريان همين بـوده و چيـزي   اگر بدون تعصب و غرض همه متون را كنار هم بگذار .والسالم
نـه جنينـي    و نه دري وجود داشته نه آتشي زده شده نه توي گوش كسي زده اند .جز اين نبوده است

موضوع يك دعوا بوده كمي شديد تر از ساير دعواهاي قبيلـه اي كـه هميشـه در جريـان      .سقط شده
  .علي و عمر و ابوبكر مي دهدحضرت  بوده كه با گذشت زمان جاي خود را به صلح و دوستي بين

  هنوز مخفى است؟ صچرا قبر تنها يادگار پيامبر :ر پايان نيز منقد مطالبي نوشته چون اينكهد
منتقد مي خواسته بگويد كه مواردي اين چنين داراي پيام و نشانه اي است، در صورتيكه بايد همـين  

قبورشان را از شـعائر الهـي دانسـته و    سوال را از خود ايشان پرسيد، چون در صفحات قبلي اولياء و 
وجود قبور پيامبراني چون يعقوب و يوسف و ابراهيم را نيز دال بـر اهميـت ايـن موضـوع در ديـن      

يك پله از خـدا   مقام او را بسيار باال مي دانيد و در واقع او را تنها دانسته، پس قبر فاطمه اي كه شما
و حتـي اشـخاص زمـان پيـامبر     بسـياري از پيـامبران   و همينطور قبـور   ؟كجاست ،پائين تر مي دانيد

  .صاكرم
و بين اين !! ما انبياء را يك پله باالتر از مردم عادي مي دانيم و شما يك پله پائين تر از خدا مي دانيد 

  . دو تفاوتهاي زيادي است
  .در مورد پنهان بودن قبر فاطمه، خود شيعيان چند جا را براي قبر فاطمه مد نظر دارند

مورد اينكه مخفي بودن قبر فاطمه داراي نشانه و پيامي است، لطفـاً بفرمائيـد همكـاري حضـرت      در
علي با حضرت عمر و مشورت دادن دائم به ايشان آيا حاوي هيچ نشـانه و پيـامي نيسـت؟ در آنجـا     

  .ديگر كاري با پيامها و نشانه ها نداريد بلكه فوري مي رويد به سراغ توجيهات و ماست مالي كردن
در مورد مخفي بودن قبر فاطمه بايد ديد شما قبر او را با كداميك از قبور فعلي قياس مي كنيـد؟ قبـر   
عثمان و امام حسن و ابوبكر و عمر به اين خاطر مشـخص مانـده انـد كـه اينهـا مقامـات سياسـي و        

سالم كه خيلي او مشهور بوده اند ولي فاطمه بعداً مشهور شد و به همين دليل قبر ابراهيم پسر پيامبر ا
  .نيز معلوم نيست  صساله، پسر پيامبر 12را دوست داشت و يا قاسم 

با اينكه روايـاتي بـر ضـد    (فاطمه زهرا زني با حيا بوده و شايد نمي خواسته مردي بر جنازه او باشد 
  )اين روايات هستند كه ابوبكر در تدفين فاطمه زهرا حاضر بوده و اختالفي ميان آنها نبوده است

و مورد بسيار مهمتر كه الزم است شما شيعيان بدان توجه كنيد اين اسـت كـه حضـرت فاطمـه ايـن      
جمله را بارها از زبان پدرش به هنگام رحلت شنيده بوده كه خدايا قبرم را بتي قرار مده كه پرسـتش  
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مـري،  شود و به مردم مي گفته كه قبر مرا عيد نگيريد و بنـابراين بـراي جلـوگيري از وقـوع چنـين ا     
  .قبرش را پنهان كرده است

  
  :سواالت متفرقهبه سپس منتقد پرداخته 

يعني اينكـه بـا   (مجتهدند  4گروه آنها پيرو  4چرا اهل سنت، امت واحدند و حتي : سوال ما بدينگونه
ولـي  ) هم اختالف عقيدتي ندارند بلكه فقط اختالف فقهي دارند مانند پيـروان دو مجتهـد در شـيعه   

شيعه پس از قتل عثمان، تا كنون به هزار و يك فرقه تقسيم شده و هزار و يك دروغ و خرافه و هزار 
 قه و دشمني با ساير مسلمين؟و يك تفر

  
 :منتقدپاسخ 

  .اينكه شيعيان فرق مختلفي هستند. فرض دوم جنابعالي را قبول مي نماييم
  :ولي در مورد فرض اول كمي با هم صحبت مي نماييم

  حرمة الزواج الحنفي من الشافعية
   :قال الشيخ أبو حفص في فوائده

وهكذا قال بعـض مشـايخنا ولكـن يتـزوج      .شافعي المذهبال ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل 
   .زاد في البزازية تنزيال لهم منزلة أهل الكتاب .بنتهم

  .80ص ،2ج ،البحر الرائق البن نجيم المصري
  آيا شما به اين مي گوييد اختالف كوچك؟

  
  48ص  - 3ج  -عبد اهللا بن قدامه حنبلي  -المغني 

  .اما فتواي علماي معاصر حنفي اين كار را حالل اعالم مي نمايد. ..ولو استمنى بيده فقد فعل محرما
  آيا اين اختالف كوچكي است؟

امـا سـاير   . ازدواج پدر با دختر خودش را كه از طريق زنا به دنيا آمده باشد حالل مي داننـد : شافعيان
  .فرق اهل سنت اينگونه نيستند
  .و چه بسيار اختالفهاي ديگر

  .شمااما در مورد فرض دوم 
شيعيان دوازده امامي قائل به اين مطلب هستند كه هر كس اسمش شيعه بود بـه   ادوست عزيز آي: اوال

  حق است؟
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در يك ) منظور شيعه دوازده امامي(اگر يك شيعه: (همانگونه كه از جعفر بن محمد روايت شده است
  .شهر چند هزار نفري باشد بايد مانند در درخشاني باشد

  آري به راستي ديگر نمي توان مغالطه كرد كه چرا اينطور و آن طور؟ 
  

  :پاسخ
الزم بـه تـذكر    .بيرون كشيده ايد براي اثبات اختالف ميان مذاهب اربعه اهـل سـنت   را شما يك راي

است كه مذاهب اربعه به شخص دعوت نمي كننـد بلكـه تنهـا معبـر و روش و مكتبـي اجتهـادي را       
و ) امـامي  12امـامي،   7(جلوي پاي شما قرار داده اند ولي فرق مختلف شيعه به فرد دعوت مي كنند

دارند نه در چنـد  با يكديگر تفاوت  نيز در اصول عقايد افراد جزء اصولي ترين عقايد ايشان هستند و
در ميان اهل سنت هر عالمي ممكن از فتـوايي بدهـد و عـالمي     هم اكنون نيز. فروع دين و يا اجتهاد

سياسـت و   كل بر روي يه و مراجع تقليد شما نيستند كهديگر آنرا رد كند و همچون واليت مطلقه فق
نظور ما نيز همـانطور كـه در   اختالفاتي دارند و م يفروع دين برخي بلكه در ،دخالت دارند جامعهكل 

بـا يكـديگر اسـت و     و كلـي  سوال ذكر كرده ايم اختالف نداشتن اهل سنت در عقايد اصولي و مهم
و در مسلمات تاريخي و متـواتر و   روشن است كه در اجماع اهل سنت چنين اختالفاتي نيست كامالً

 بسـيار متفاوتنـد،   فـرق شـيعه  ولي  در اصول دين و پايه و اساس و اركان شريعت با هم يكي هستند،
هيچكدام نيـز   و ديگري فرزند حسن عسكري را و يكي فرزند امام جعفر صادق را امام زمان مي داند

حرام مي داننـد و فقـط خـود را بـر      نيز يكديگر را قبول ندارند و رجوع پيروان خود به فرق ديگر را
عه اهل سنت بود ايشان نيز رجـوع بـه   در صورتيكه اگر اين اختالفات ميان مذاهب ارب ،حق مي دانند

ن امر صـادق اسـت و اهـل سـنت     در صورتيكه خالف اي ،مذاهب ديگر خود را صحيح نمي دانستند
  .مذاهب اربعه به دلخواه استفاده كنند ازكه  آزادند

لي نوشته كه هركس اسم شيعه را داشت آيا بر حـق اسـت؟ بايـد    منتقد فرض دوم ما را قبول كرده و
در اينجا صحبتي از صحيح بودن يا نبودن مذهب اصـلي تشـيع نداشـته ايـم، بلكـه تنهـا       گفت كه ما 

  .پرسيده ايم كه چرا شما فرقه فرقه شده ايد ولي اهل سنت نشده اند؟ همين
در ضمن هركس اسمش سني بود نيز دليل بر حقانيتش نمي شود و چه بسا نام اهـل سـنت را يـدك    

لي صحبت بر سر اين است كه اصل ديـن اهـل سـنت را مـي     مي كشد ولي عقايد شرك آميز دارد، و
داراي عقايد صحيحي نيستند و نام شيعه براي ) به جز زيدي(توان پذيرفت ولي هيچيك از فرق شيعه

  .رد هريك كافي است
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اصل تشيع از نظر شما چيست؟ حتماً همان خالفت بالفصل حضرت علي و عصـمت و نـص بـراي    
خوب بطور حتم اگر شيعه يعني عقيده ... .قبور و عزاداري و غلو و دوازده امام و علم غيب و ساخت

داشتن به اين امور، پس همان نام شيعه براي رد كردن شما كافيست و اصالً تمامي بحث و جدلها بـر  
  .سر همين عقايد است و چنانچه اين عقايد را نداشتيد كه مشكلي وجود نداشت

كه مـا بـا اسـتناد بـه تـاريخ       محسن، فرزند فاطمه زهراسوال پيرامون منتقد سپس پرداخته به 
طفـل توسـط عمـر يـا قنفـذ صـحيح        شهادت اين دكي ذكر كرده ايم، يعنييعقوبي مرگ او را در كو

بـر  جمهـور علمـا    مورخين شيعه و منتقد مطالب و نظرات مختلفي را آورده تا ثابت كند نظر. نيست
كه البتـه در  !! كه به دليل ضربات وارده سقط شد. محسن جنين شش ماه ايي بوده است: اين است كه

 صاينكه پيامبر در قسمت هجوم به خانه فاطمه و(صفحات قبلي پيرامون اين قضيه توضيح داده ايم
ه بـه  كـه بـراي مطالعـ    ....تو اولين كسي هستي كه به من ملحق مي شوي و: فاطمه فرمودند در گوش

  )همان بخش رجوع شود
سوال ما كه بيشترين ظلم و ستم نسبت به اهل بيت از جانـب مـدعيان تشـيع     سپس منتقد پرداخته به

پـس شـيعه بـه چـه كسـي       بوده، امام حسين توسط مردم كوفه، علي توسط يك نفر از سپاه خودش،
  معترض است؟

جنگيدن با امـام حسـين عليـه السـالم     منتقد مطالب را ذكر كرده و مقصودش بطور كلي اين بوده كه 
  .شيعه بودن داردمنافات با 

تمام سخن ما نيز همين است و همانطور كه خودتان ذكر  همينطور است و اصالً بايد بگوئيم كه دقيقاً
، اعتقاد بـه خالفـت   !؟و آيا شما هم اكنون پيرو اهل بيت هستيداست  يكرده ايد شيعه به معناي پيرو

ايشـان منافـات دارد و مـا بـه هـيچ      الهي علي و ساختن قبور ائمه و غلو در مورد ايشان با پيروي از 
جالب است كه ما در سوال نوشته ايم كه مدعيان تشـيع ايـن   . عنوان شما را پيرو اهل بيت نمي دانيم

هـم اكنـون نيـز    . ظلم و ستمها را كرده اند، ولي منتقد بر سر مفهوم شيعه بودن با ما بحث كرده است
  .شما مدعيان تشيع هستيد

علي بوده جزو پيروان او نبوده، پس جزو پيـروان چـه كسـي بـوده؟ البـد      آيا ابن ملجم كه در لشكر 
خوارج با معاويه و عمر و عاص و علي مخالف بوده اند و نقشه ترور ايشان را مي كشند كه (!!معاويه

  )ابن ملجم براي كشتن علي انتخاب مي شود
علـي در   حضـرت  نبوده انـد كـه  ، آيا از پيروان علي جنگها با علي بوده اندمردم كوفه و كسانيكه در 

  :موردشان چنين گفته
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به خدا سوگند دوست داشتم كه خـدا ميـان مـن و شـما جـدايي      : فرموده 116در نهج البالغه خطبه 
  .اندازد و مرا به كسي كه نسبت به من سزاوارتر است ملحق فرمايد

دم نجـات دهـد بـه خـدا     از خدا مي خواهم به زودي مرا از اين مـر  :به ابن عباس فرموده 35در نامه 
سوگند اگر در پيكار با دشمن آرزوي من شهادت نبود و خود را براي مرگ آماده نكرده بودم دوست 

  .مي داشتم حتي يك روز با اين مردم نباشم و هرگز آنان را ديدار نكنم
نفرين بر شما چقدر از دست شما ناراحتي كشـيدم يـك روز آشـكارا بـا آواز      :فرموده 125در خطبه 

بلند شما را به جنـگ مـي خـوانم و روز ديگـر آهسـته در گـوش شـما زمزمـه دارم نـه آزاد مـردان           
  .راستگويي هستيد به هنگام فرا خواندن و نه برادران مطمئني براي رازداري هستيد

نه يكديگر را ياري مي كنيد و نه خيرخواه يكديگريد و نه چيزي بـه يكـديگر    :فرموده 113در خطبه 
  .ه به يكديگر دوستي مي كنيدمي بخشيد و ن

خدا خيرتان دهد آيا ديني نيست كه شما را گرد آورد آيـا غيرتـي نيسـت كـه      :فرموده 180در خطبه 
  .شما را براي جنگ با دشمن بسيج كند

من شما را به سوي حق مي كشانم اما چونان بزغاله هايي كـه از غـرش شـير     :فرموده 131در خطبه 
فرار كنند مي گريزيد هيهات كه با شما بتوانم تاريكي را از چهره عدالت بزدايم و كجي ها را كـه در  

  .حق راه يافته راست نمايم
تان بـي خـرد كـه    اي كودك صـف ) يااشباه الرجال و الرجال(اي مردنمايان نامرد :فرموده 27در خطبه 

عقل هاي شما به عروسان پرده نشين شباهت دارد چقدر دوست داشتم كه شما را هرگز نمي ديدم و 
شناسايي شما جز پشيماني حاصلي نداشت و اندوهي غم بار پايان آن شـد خـدا    .هرگز نمي شناختم

  .شما را بكشد كه دل من از دست شما پر خون و سينه ام از خشم شما ماالمال است
اصالً اصطالح شيعه، مخصوصاً در معناي حزبي و سياسي آن، از زمان جنگ صفين به وجود آمد كـه  

: شيعه معاويه و به پيروان و سپاهيان علي مي گفتند: به طرفداران، حاميان و سپاهيان معاويه مي گفتند
آنهـا گلـه   شيعه علي، پس در واقع شيعه علي بوده اند كه البته حضرت علـي در جاهـاي بسـياري از    

  .كرده و حتي خود خوارج نيز از دل همين ها بيرون آمدند
امـام   حسـين را  حضـرت  همچون اينكه آنهـا  ه،راي شيعه بودن اهل كوفه ذكر كردب منتقد صفاتي كه

  .داشته استداليل ديگري  ند و نوشتن نامه از جانب ايشاننمي دانسته اسوم و معصوم 
بـر سـر همـين     نيز با شيعه بودن منافات دارد و تمامي بحث ما كه است شما اين داليل بايد گفت كه

تا شما، آنها قبرپرستي و غلو و اعتقاد  بوده اندآنها به شيعه بودن بسيار نزديكتر  موضوع است و اتفاقاً
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 را نداشته اند و تنها در رفـتن بـه جنـگ   شيعيان امروزي  و بدعتهاي به خالفت الهي و ديگر خرافات
  .بدينگونه مورد انتقاد حضرت علي واقع شده اند، پس واي بر شما باز سست بوده اند و

  :، سوال بصورت زيرخمسسپس منتقد پرداخته به سوال ما پيرامون 
براسـتي چـرا   ) يعني دريافت يك پنجم منافع ساليانه از مردم و نه يك پنجم غنايم جنگي(خمس 

ابن اسحاق يا تـاريخ طبـري و حتـي    در كتب قديمي مانند سيره (حتي يك روايت معتبر تاريخي 
وجود ندارد كه پيامبر اكرم در ده سال حكومت در مدينه و حضـرت علـي   )  تاريخ يعقوبي شيعه

به عنوان خمس، سـود  ) كسبه و بازرگانان و كشاورزان و دامداران(سال خالفتشان از مردم  5در 
ي بينيم كه خمس غنايم جنگـي را  منافع ساليانه را دريافت كرده باشند ولي به كرات رواياتي را م

خلفاء هم كه از گرفتن خمس منافع بدشان نمي آمده ولـي چـرا ايـن كـار را     (دريافت كرده اند؟ 
  !!!) انجام نمي داده اند در اينجا كه ديگر ظلمي به اهل بيت وارد نمي شده؟

شيعه و سـني  منتقد پاسخ به عدم گرفتن خمس از جانب خلفا را نداده و روايات كثيري از كتب 
كـه  ... .ذكر كرده بر جواز گرفتن خمس منافع و همينطـور بحـث كـرده پيرامـون مفهـوم غـنم و      

ارتباطي با سوال ما نداشته، ما كتب تاريخي را معرفي كرده ايم و تنها از گرفتن خمـس منـافع از   
ر و علي سوال نموده ايم و كاري بـا نظـرات ثبـت شـده د     صبازرگانان و ديگران توسط پيامبر

 ياز اهل سنت نظرات يدر كتب ديگر! آن گرفتن خمس توسط ديگران كتب اهل سنت نداشته ايم
  .ثبت شده و سوال ما چيز ديگري است هاضد اين

، تنهـا  صآن هم از طريق پيامبر ،)از غنيمت جنگي و(منتقد پيرامون دريافت خمس بدون جنگ 
  :، مثل اينبه خبري واحد اشاره داشته
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 .35ص  ،1ج  ،و صحيح مسلم 250ص  ،4ج  ،صحيح البخارى    ��'�/�

  :منتقد سپس اينطور نوشته

هـاى جنگـى را پرداخـت نماينـد      در اين حديث پيامبر از اهالى عبدالقيس نخواسته است كه غنيمت
توانستند نزد پيامبر بيايند بنابراين جنگى در كار نبوده تـا مقصـود از    زيرا آنان از خوف مشركين نمى

  . غنيمت در حديث غنيمت جنگى باشد
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  :پاسخ
، نمي تواند دليل محكم و مناسبي براي خـالي كـردن   احد مبني بر دريافت خمس از منافعيك خبر و

ن عظيم كشوري مانند معادي وقتي بيشتر جلوه مي كند كه بدبخت ،هر ساله يك پنج دارايي مردم باشد
  ! خمس از اين زاويه غلط نگاه كنند ايران را نيز در دست آخوندهايي بدانيم كه به

  
   :داليل رد دريافت خمس از منافع

  

بـراي مـن    .......نشـده  اسـت  شد كه به هيچ كس قبل از من داده چيز به من عطا  5پيامبر فرمود   -1
اگـر غنيمـت اعـم از    ) ( خمـس  يعنـي  (   371ص  1صحيح مسـلم ج   .غنيمتهاي جنگي حالل شد

منفعت است و منافع ساليانه نيز خمس حساب مي شود چرا پيامبر فرمودند غنايم جنگي و نفرمودند 
  ! ) و فرمودند غنائم جنگي ! منافع ؟ يا نفرمودند غنائم ؟ 

قسـم آن غنيمـت بهـره هـا  و      به خدا :از امام صادق در تفسير آيه خمس :حكيم موذن بني عبس -2
ربحهاي روز به روز است كه به دست مي آيد جز آنكه پدرم بر شيعيان ما حالل فرمود تا نسل آنـان  

   !!!! )پس چرا آخوندها مي گيرند ؟ ) (  54ص  2استبصار ج (  .پاك شود
ما خمس را براي شيعيان پـاك سـاختيم تـا مواليـد آنـان پـاك و        :امام باقر :276ص  6وافي ج  – 3

  !!!! )پس چرا آخوندها مي گيرند ؟ (  .پاكيزه گردندفرزندانشان حالل و 
هـر چيـزي كـه بـر اسـاس       :امام باقر فرمـود  :ابوبصير گويد :529ص  8جامع احاديث شيعه ج  – 4

شهادت به وحدانيت خدا و رسالت حضرت محمد در كارزار با كفار غنيمت گرفته شـود خمـس آن   
پـس  (  .حق ماست و بر كسي حالل نيست كه چيزي از خمس بخرد تا آنكه حق ما را به ما برسـاند 

  ) منافع مال چه ؟ 
مام باقر درباره طال و نقره و مس از ا :محمد ابن مسلم گفت :533ص  8جامع احاديث شيعه ج  – 5

آيا دولت خمس اين معادن را بـه مراجـع   (  .در همه آنها خمس است :و آهن و سرب پرسيدم فرمود
  ) مي دهد ؟

همه مردم در حقوق پايمـال   :امام صادق :داوود بن كثير رقي 593ص  8جامع احاديث الشيعه ج  -6
ولي آخوندها حـرام  (  .ي شيعيان آنرا حالل كرديمما زندگي مي كنند جز آنكه ما برا) خمس ( شده 
  )كردند

بهره اي  :حضرت علي به فاطمه گفت :فضيل از امام صادق – 597ص  8جامع احاديث شيعه ج  -7
  ! )به جز خمس (  .را كه از بيت المال داري به پدران شيعيان ما حالل كن تا پاكيزه شوند
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از امام صادق پرسيدند يابن رسول اهللا به هنگامي كـه قـائم    – 595ص  8جامع احاديث شيعه ج  -8
چـه  ) خمس ( شما از نظرها غائب است حالت شيعيان شما درباره ويژگي هايي كه خدا به شما داده 

اگر از آنان بگيريم با آنا انصاف نورزيده ايم و اگر بـه خـاطر پرداخـت نكـردن      :خواهد بود ؟ فرمود
يشان را دوست نداشته ايم بلكه مسكنها و منزلهـا را مباحشـان سـاختيم تـا     آنانرا مواخذه كنيم ديگر ا

عبادتهاي ايشان درست باشد  و نكاح ها و ازدواجها را بر آنها مباح كرديم تا والدتشان پاك گـردد و  
 ! )به جز خمس (  .پاك سازندكسب و تجارت را مباح كريم تا اموال و داراي خود را 

+��j  :آيه خمس -9  �N� ��� �� 
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يـك پـنجم آن بـراي خـدا و پيـامبر و بـراي        را بـه غنيمـت گرفتيـد   و بدانيد كه هر چيـزي   ﴾انفال 
ماندگان است اگر بـه خـدا و آنچـه بـر بنـده خـود در روز        خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه

ايد و خدا بـر   روبرو شدند نازل كرديم ايمان آورده با هم) جنگ بدر( گروه جدايي  روزي كه آن دو 
   .هر چيزي تواناست

شاهد آورديم كه اين كتابي است بي هيچ شك و شبهه بـه زبـان عربـي واضـح و      قرآنبارها از خود 
دقت كنيد كه آيـات قبـل و    ...روشن بدون هيچگونه كجي و وسيله و معيار تشخيص حق از باطل و

است در اين آيه نيز از كلمه غنيمت سخن رانده پس خمس فقط بـه غنـائم   بعد از اين در باره جنگ 
جنگي تعلق مي گيرد و ما نمي توانيم بر اساس چند حديث بي صاحب از منافع ساليانه مردم خمس 
بگيريم براستي آيا علماي اهل سنت كه شما مي گوييد خـوب نيسـتند و همچنـين عمـر و ابـوبكر و      

چنين ساير خلفاي بني اميه و بني عباس از خمس بدشان مـي آمـد   عثمان و حتي حضرت علي و هم
كه اگر چنين چيزي در سنت پيامبر بود قطعا آنها مهر تاييد بر ان مي زدند اينجا كه ديگر نمي توانيـد  

براسـتي در كجـاي   ! ظلم به اهل بيت را علم كنيد و بگوييد نگرفتن خمس ظلم مي شده به اهل بيت 
يامبر در كوچه و بازار مدينه راه مي افتادنـد و از كسـبه و تجـار و كشـاورزان     تاريخ نوشته شده كه پ

َلا َتْغُلوا في دينكُم وَلا َتُقوُلوا علَـي اهللاِ     :آري اينجاست كه بايد گفت .خمس منافع ساليانه مي گرفتند
  ! بر خداوند جز حق اي مومنان در دين خودتان غلو نكنيد و  مگوييد )  171:النساء(إِلَّا الحقَّ  

 .غنيمـت  :دقت كنيد آيات قبل و بعد دارد درباره جنگ سخن مي گويد و در اينجـا نيـز مـي فرمايـد    
تنهـا دليـل آنهـا مثـل      .اكنون  روحانيون به چه دليل مي گويند خمس به منافع ساليانه تعلق مي گيرد

كاري به آيات قبل و بعد نداشته باشدي در سياق لغت عرب غنمتم اعم از اسـتفتم   :هميشه اين است
آيا معني يك كلمه را بايد داخل يك جمله  :است يعني غنيمت شامل منفعت هم مي شود ولي سئوال
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دقيقا ماننـد مـورد   ( فهميد يا آن كلمه به خودي خود داراي هر معني مي شود كه شما دوست داريد 
براسـتي  ! ) ه بدون توجه به شرايط و به خودي خود از ان خالفت را بيرون مـي كشـند   كلمه مولي ك

ي كه خودش را نور و مبين و وسيله جدايي حق از باطل و راحت و آسان و قابل فهم و مفصـل  قرآن
  اينهمه گيچ و گنگ باشد ؟ ) البته طبق عقايد شما ( بيان كرده چرا بايد 

به اثبات نرسيده كه پيامبر اكرم يا حضـرت علـي در   ) واتر و مستند  به ت( در هيچ كجاي تاريخ  -10
خمس منافع سـاليانه   ،زمان خالفتشان در كوچه و بازار راه مي افتادند و از كسبه و تجار و كشاورزان

را مي گرفتند در صورتيكه در جاي جاي تاريخ طبري و ساير كتب مغازي از دريافت خمـس غنـائم   
براستي مگر ابوبكر و عمر و ساير خلفاي بني اميه و بني عباس از پر كـردن   .جنگي سخن رفته است

مسلم است كه اگر چنين امري در سنت نبوي مي بود آنهـا قطعـا خمـس     .بيت المال بدشان مي آمده
اينجا كه ديگر نمي توانيد ظلم به اهل بيـت را علـم كنيـد و بگوييـد      .منافع را هم از مردم مي گرفتند

زيرا اصوال شيعه هر چه را كه بـه مـذاقش خـوش    ! ! ( خاطر ظلم به اهل بيت بوده  كتمان خمس به
  ! ) نيايد به اهل بيت مربوط مي كند 

البته ممكن است آقايان مثل هميشه هذيان گويي كنند و بگويند پيامبر به خاطر فقر مـالي مـردم    -11
  ز اغنياء زكات مي گرفته اند ؟ ولي ما سئوال مي كنيم كه پس چرا ا! مدينه خمس نمي گرفته اند 

آورده شده كـه كمـي   اين قسمت از كتاب خمس عالمه بزرگوار حيدرعلي قلمداران  ي درمطالب

طوالني است و چنانچه خواننده گرامي فرصت و حوصله كافي را ندارد مي تواند ادامه پاسخ به 

  .رديه را مطالعه كند

الفقيـه يكـي از چهـار كتـاب      من ال يحضـره (خاصة الغنائم  الخمس إال في  ليس �:الصادق قال -12
  .ت مگر در غنايمسخمس ني :امام صادق فرمودند)  اصلي و پايه شيعه

در كتب تـوارخ و سـير از جملـه كتـاب     دادن خمس غنائم به حاكم قبل از اسالم نيز رايج بوده  -13
نكسـي اسـت كـه    نويسد ابومالـك اشـعري آ   مي) 291ص (تاريخ قم كه از كتب معتبر شيعه است 

مالك بـن عـامر   : نويسد مي) 278ص (و در . بذكر خمس قرآنخمس را قسمت كرد قبل از نزول 
كه از جمله مهاجران است ابتدا كرد پيش از نزول آيه خمس، خمس را قسمت كـرد و ايـن معنـي    

فرمود او را كـه  ) ص(در وقتي بود كه مالك بن عامر غنيمتي را يافت در بعضي از غزوات، رسول 
خمس آن از بهر خداست، پـس حـق سـبحانه و    يك سهم از آن بهر خدا بنه، مالك بن عامر گفت 
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( : ده ايـن آيـه را فرسـتاد   تعالي به قسمت مالك بن عامر رضـا داده و آن قسـمت را امضـاء فرمـو    
هسَفأَنَّ هللاِ ُخم ءنْ شَيم تُمما َغنوا أَنَّمَلماعاي از كتب تاريخ است كه اولين خمـس   و در پاره...)  .و

تـاريخ ابوالفـدا   (از جنگ بدر در سريه خود بخـدمت رسـول خـدا آورد    را عبداهللا بن جحش قبل 
  )واقدي و ابن خلدون

  
بايد همواره در مسئله خمس مورد نظر باشد آن است كه آيه شريفه مصدر  نكته ديگر اينكه  -14

به واعلموا است و اگر به آن دقت و توجه شود كه لحن آن لحن آمـر و آخـذ نيسـت بلكـه     
ي است يعني مانند آيات صـلوه و زكـات نيسـت كـه لحـن آن آمرانـه       لحن اعالمي و ارشاد

زيرا غانم غنيمت قبل از قسمت مالك غنيمت نيسـت تـا وجـوب پرداخـت آن بـوي      . است
چنانكه بسياري از فقهاي بزرگ شيعه در مسئله خمـس در غنيمـت بـاين نكتـه     . توجه شود

آن با آيات زكات اينست كـه در   و تفاوت 27.اند متطّن و به آن حقيقت اعتراف و اشاره كرده
} 141:األنعام{] وآَُتوا حقَّه[}  43:البقرة{] وآَُتوا الزََّكاةَ: [فرمايد آنها با لحني سخت آمرانه مي

]ْقَناكُمزا رمُقوا منَ        [} 254:البقرة{] أَنْف مـ نَـا لَكُـما أَخْرَج مـمو تُمب ا كَسـ مـ ات بـنْ َطيُقوا مأَنْف
ذي آَتَـاكُم   [}  267:البقرة{] ألَرضِا الِ اهللاِ الـَّ نْ مـم مآَُتوهو در . و امثـال آن }  33:النـور {] و

امـا در آيـه   . فرمايـد  را بعذاب شديد تهديـد مـي   دنبال اكثر آيات زكات، منكرين و مخالفين
نها بـر  واعلموا كه لطف و تفاوت آن نه ت: فرمايد شريفة خمس با لحن اعالمي و ارشادي مي

اهل ادب بلكه بر عموم آشنايان بلغت عرب مخفي نيست زيرا اين مسـئله علمـي اسـت نـه     
فرمايـد   از آن جهـت كـه مـي   . و اعتقادي است نه اكتسابي و دانستني است نه دادنـي . عملي

أَنْزَْلَنا علَي إِنْ ُكْنتُم آَمْنتُم ِباهللاِ وما [كند  فرمايد بدهيد و در دنبال آن هم اضافه مي بدانيد و نمي
كه در آن از نيروي ايمان و اعتقاد مجاهـدين و غـانمين در    .}41:األنفال{] عبدَنا يوم الفُرَْقانِ

و هـر گـاه در سـاير آيـاتي كـه ايـن كلمـه مباركـه         ! كنـد  تسليم بتقسيم غنيمت استمداد مي
تمـام آنهـا داراي جنبـة    بينيم كه كلمـة واعلمـوا در    بكار رفته است دقت شود مي] واعَلموا[

                                                 
الن الغانمين و ان ملكوا الغنيمة باختيـار اال ان ملكهـم فـي    : استالعباد در اين باره فرموده  در ذخيره) ميرزا محمدباقر(مرحوم فاضل شيرازي  -٢٧

پس تا امام عنيمت را بين مجاهدين و غـانمين تقسـيم ننمايـد مالكيـت غـانمين در غنـائم در غايـت        ... و لالمام ان يقسم بينهم ... الضعف  غايه
فوائد، قطع كرده است بتوقـف مالكيـت در آن بـر قسـمت      در) ره(همچنين شهيد ثاني . ضعف است لذا خطابي متوجه ايشان در دادن نيست

كند زيرا كسي مالك چيزي نيست تا  غنيمت پس چنانكه گفته شد آيه شريفه كه مصدّر بكلمه واعلموا است كسي را امر به ايتاء خمس نمي
مشاع است از ايـن جهـت بـراي تقسـيم و     مورد خطاب آمرانه واقع شود بدادن آن و مالي است كه در ميان غانمين و رياست جند مشترك و 

  ...فرمايد خذ من اموالهم صدقه رفع نزاغ مصدّر بكلمة واعلموا است و مانند زكات نيست كه مي

گيـرد چنانكـه نيسـت واهللا     قبل از تقسيم ضعيف است و لذا مورد خطاب آمرانه قرار نمـي ) امام و مجاهدين(در مسئله خمس مالكيت طرفين 
 .اعلم
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ارشادي است و خاصيت وعظ و اندرز و راهنمائي دارد كه مخـاطبين خـود را بـه ايمـان و     
 223و  203و  232و  196و  194مانند  آيه شـريفه  . خواند اعتقاد و تقوي و پرهيزكاري مي

سوره بقره كه در اين آيات شريفه پس از آنكه امـر بـه تقـوي و پرهيزكـاري      235و  232و 
كند چنانكه در آيات شريفه  فرمايد از طريق وعظ و ارشاد بيك حقيقت اعتقادي اعالم مي مي
ايد چون خدا و پيامبر شما را بـه   اي كساني كه ايمان آورده: فرمايد سوره االنفال مي 25و 24

بخشد آنان را اجابت كنيد و بدانيد كـه خـدا ميـان     چيزي فرا خواندند كه به شما حيات مي 
كه در آن نيز بيك مسـئله  گردد و هم در نزد او محشور خواهيد شد  دلش حايل مي آدمي و 

) واعلمـوا (و لطف مطلب آنست كه در اين آيات شريفه كـه كلمـة   . نمايد اعتقادي اعالم مي
دهد چنانكـه در دنبـال همـين آيـه شـريفه نيـز        بكار رفته قبل و يا بعد آيه دستور تقوي مي

رسـد بترسـيد و بدانيـد كـه خـدا       ه تنها بـه سـتمكاران شـما نمـي     اي ك و از فتنه: فرمايد مي
و بدانيـد كـه امـوال و     :فرمايـد  همين سوره پس از آنكـه مـي   28و در آيه كيفر است  سخت

و در هستند و خداست كه نزد او پاداشي بزرگ است  ] شما[آزمايش ] وسيله[فرزندان شما 
دنيا در حقيقت بازي و سرگرمي و آرايش  بدانيد كه زندگي :فرمايد سوره الحديد مي 20آيه 

چون مثـل  ] مثل آنها[جويي در اموال و فرزندان است  و فخرفروشي شما به يكديگر و فزون
خشـك  ] آن كشـت [به شگفتي اندازد سپس ] باران[باراني است كه كشاورزان را رستني آن 

عذابي سخت اسـت  ] دنيا پرستان را[شود و آن را زرد بيني آنگاه خاشاك شود و در آخرت 
از جانب خدا آمرزش و خشنودي است و زندگاني دنيـا جـز كـاالي فريبنـده     ] مؤمنان را[و 

بدانيـد كـه خـدا زمـين را پـس از مـرگش زنـده        : فرمايـد  آن سوره مي 17و در آيه نيست  
كـه در  ايم باشد كه بينديشـيد    را براي شما روشن گردانيده] خود[گرداند به راستي آيات  مي

اين آيات كلمة واعلمـوا جنبـه وعـظ و ارشـاد و اعـالم مسـائل اقتصـادي اسـت و در         تمام 
همه اينها اعالم بيك حقيقت اعتقادي است نه اتيان . هيچكدام امر باحكام عبادي نشده است

امر، يعني اگر رسول خداص از غنائم دارالحرب خمس را بـراي اربـاب خمـس جـدا كـرد      
ند كه آن حقي است كه مخصـوص خداسـت و كسـي را    مجاهدين و غنامين غنائم بايد بدان

اما هيچگاه مسلمانان مأمور بپرداختن آن نبودند زيرا خمس غنائم . حق اعتراض به آن نيست
بلكه تمام آن قبل از تقسيم در اختيار رسول خدا و يـا فرمانـدهان جنـگ بـود و چيـزي در      

  !اختيار ديگران نبود تا مأمور بپرداخت آن باشند
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هاي رسول خدا به رؤساء قبايل و مشايخ عشاير يا والتـي را   بينيم كه گاهي در نامه ر ميو اگ -15
آيـد چنانكـه در نامـة     اي است كه از آن معنـاي امـر بـدادن خمـس برمـي      فرستاد كلمه كه به بالد مي

"� �� �� �'� �jN ,�V��� N�� i§¥@�� ��: حضرت به شرحبيل بن عبدكالل اين عبارت آمده است كه آن
8�U� �V a� a/&±� 8E��� :�� a¥N�� ����'� "¿� �V %�� ,V � ij·� :�� ij·�� ��  �[ ,��� �  � �/�'�

i§ a¥N�� ���� 8�N ,V n�/! = ����'� �®�%�−  و در نوشته آن حضرت به جناده و قـوم او : a�¥N��
�� ij·� i§ ����'� ��− هـا حضـور نداشـت و     براي آن است كه چون خود آن حضرت در جنگ

وگرنه . فرمايد جناب بودند لذا ايشان دادن خمس غنائم جنگ را مطالبه مي اين اشخاص نمايندگان آن
عليه  چنانكه در تهذيب از حضرت صادق. داشت حضرت خمس غنائم را بنفس نفيس  برمي خود آن
  .اهللا اذا اتاه المغنم اخذ صفوة كان رسول: روايت است كه السالم

 
اي از متشـبثين را دسـتاويز    است و اين كلمه پـاره } 41:األنفال{] َغنمتُم: [شريفه كلمة در آية -1

شده است كه در مقصود خود بدان متمسك شوند در حالي كه كلمة غنيمت در لغت بچيزي استعمال 
الغنيمه هوالفوز بالشي بال مشـقه  : شود كه بدون زخمت عائد شود چنانكه در القاموس گفته است مي

شود كه بوسيله قهر و غلبه مسلماني بمشـركين بدسـت آمـده     ما در اصطالح شرع به اموالي گفته ميا
 .باشد

والغنيمـه هـي الموجـف عليهـا بالخيـل      : نويسـد  مي) 4ج  64ص ) (االم(الف ـ شافعي در كتاب  
ه يعني غنيمت چيزي است كه با لشكر و سـپا ! والركاب والفيء هو مالم يوجف عليه بخيل وال ركاب

  .آيد سواره و پياده بدان دست يابند و في بدون قهر و غلبه سپاه بدست مي
المسلمين بالقتال  والغنيمه ما غلب عليه: نويسد مي) 17ص ) (الخراج(ب ـ يحيي بن آدم در كتاب  

يعني غنيمت آن چيزي است كـه مسـلمانان بوسـيله قتـال بـدان      . حتي ياخذه والفي ما صولحوا عليه
  .نكه آنرا غنوه اخذ كنند و فيء چيزي است كه بدان صلح نماينددست يابند تا آ

الغنيمه والفي يفترقان في ان الفـيء مـأخوذ   : نويسد مي) 121ص (السلطانيه  ج ـ ماوردي در احكام 
يعني غنيمت و فيء با يكديگر فرق دارند زيرا فيء درا از روي عفو و . الغنيمه مأخوذ قهراً عفواً و مال

هرچند در معناي كلمـه فـيء   .  شود كنند، و مال غنيمت از روي قهر و غلبه اخذ مي مصالحه اخذ مي
  .اي غنيمت دانسته اند نيز بين فقها اختالف هست زيرا آنرا هم پاره

المسلمون  واهللا اعلم فيما يصيب: در معناي غنيمت: نويسد مي) 18ص ) (الخراج(د ـ ابويوسف در  
اهللا  ه من المتاع والسالح والكراع فان في ذالك الخمس لمن سميالشرك و ما اجبلبوا ب من عساكر اهل

  .في كتابه و اربعه اخماس هي للجند
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چـاپ تهـران بعـد از ذكـر آيـه      ) 1ج  797ص ) (التبيـان (در تفسير ) ره(ـ مرحوم شيخ طوسي    ه
بقتـال و   الكفار الحرب من اقول الغنيمه ما اخذ من اموال اهل: نويسد شريفه خمس در معناي غنمتم مي

گويم غنيمت آنچيزي اسـت كـه از جنگـاوران كفـار بوسـيله       يعني من مي. اهللا للمسلمين هي هبه من
  .شود و آن از جانب خدا بمسلمانان هبه است جنگ گرفته مي

الغنيمه كل مـا اخـذ مـن دارالحـرب بالسـيف      : همين كتاب نوشته است) 2ج  666ص (و ـ و در  
االمام   المسلمين ينظر فيه الم و ما ال يمكن الي دار االسالم فهو لجميععنوه مما يمكن نقله الي داراالس

يعني غنيمت عبارتست از تمـام چيزهـايي كـه در    : المسلمين المال لمصالح و يصرف ارتفاعه الي بيت
كشور اسالم انتقـال   توان آنرا به ميدان جنگ با شمشير بطريق قهر و غلبه اخذ شود از آن اموالي كه مي

  )اموال غيرمنقول(توان انتقال داد  و آنچه را كه نمي) موال منقولا(داد 
پس آن مال جميع مسلمانان است كه اختيار آن با پيشـواي مسـلمين اسـت كـه درآمـد آن را بـه       

  .نمايد المال انتقال داده صرف مصالح مسلمين مي بيت
غنيمـه مـا اخـذ مـن     ال: نويسـد  چاپ اسالميه مي) 4ج  543ص (البيان  ز ـ شيخ طبرسي در مجمع 

اهللا تعالي للمسلمين و هـوالمروي عـن ائمتنـا علـيهم      الكفار بقتل و هي هبه من اموال اهل الحرب من
شـود و آن بخشـش خـدا بـر      يعني غنيمت چيزي است كه از اموال جنگاوران كافر گرفته مي: السالم

  .روايت شده است) ع(مسلمين است و همين معني از ائمه ما 
البيان نقل كرده و آنـرا   همين عبارت را از مجمع) البيان زبده(س اردبيلي در كتاب ح ـ مرحوم مقد 

  .پسنديده است
الظـاهر  : نويسـد  عبس مي ط ـ مرحوم فاضل جواد در مسالك االفهام در ذيل خبر حكيم مؤذن بني 

  )ظاهر آيه داللت بر غنيمت دارد از محل نبرد . ( غنيمه دارالحرب: من االيه كون الغنيمه
از قول مقدس اردبيلي آورده است كه آنچـه از  ) 1ج  441ص (العقول  ي ـ عالمه مجلسي در مرآه 

كلمه غنيمت متبادر است آن است كه آن غنيمـت دارالحـرب اسـت و تفسـير مفسـيرين آن را تأئيـد       
  .كند مي

ه انـد و چنانكـه مالحظـ    اين معنائي است كه فقهاء اسالم از عامه و خاصه از كلمه غنيمـت كـرده  
اي  شود در آن هيچگونه اختالفي ندارند و نبايد هم داشته باشند زيرا اين كلمه شريف در هـر آيـه   مي

آمده است خود آن آيه و ماقبل و مابعد آن حاكي است كه آن غنيمت دارالحرب  قرآناز آيات كريمه 
  :است

  : الف ـ در همين آيه شريفه
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سـت چـه نيكـو سـرور و چـه نيكـو يـاوري        و اگر روي برتافتند پـس بدانيـد كـه خـدا سـرور شما     
  )40/ االنفال (است

وَقاتُلوهم حتَّي َلا تَُكونَ فْتَنةٌ ويُكونَ الدينُ هللاِ َفإِنِ اْنَتهوا َفَلا عدوانَ : [ما قبل آن اين آيه مباركه است
وا [عطـف اسـت   ) واو(و و آنگاه آيه شريفه معطوف بـه  } 193:البقرة{] إِلَّا علَي الظَّالمينَ َلمـاعكـه  ] و

وم  [الفرقان  يوم: فرمايد بعالوه در خود آيه شريفه مي. دارد غنيمت مربوط بدارالحرب است مسلم مي يـ
يعني روزي كه تميز و تفاوت بـين حـق و باطـل حاصـل     }  41:األنفال{] الفُرَْقانِ يوم الَتقَي الجمعانِ

  :فرمايد در آيه بعد بالفاصله مي. كنند كفار در جنگ تالقي ميشود، آن روزي است كه مسلمانان با  مي
و بدانيد كه هر چيزي را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براي خدا و پيامبر و بـراي خويشـاوندان  و   

ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايي  روزي كه آن  يتيمان و بينوايان و در راه
  )41/ االنفال ( .ايد و خدا بر هر چيزي تواناست وبرو شدند نازل كرديم ايمان آوردهدو گروه با هم ر

  .كند كه صورت آرايش جنگي آن روز مسلمين را با كفار مجسم مي
  :فرمايد آورد و مي همين سوره كه باز كلمه غنيمت را مي 69ب ـ آيه 

پروا داريد كه خدا آمرزنـده مهربـان    ايد حالل و پاكيزه بخوريد و از خدا پس از آنچه به غنيمت برده
    .است

همين آيه عموماً وظائف جنگ و  55آيات ماقبل آن تماماً مربوط به احكام دارالحرب است از آيه 
شـما  ] ميـان [اي پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز اگر از  : فرمايد دهد تا آنجا كه مي جهاد را تعليم مي

شوند و اگر از شما يكصد تن باشند بـر هـزار تـن از     چيره مي بيست تن شكيبا باشند بر دويست تن
هـيچ پيـامبري را   : تـا آيـه  ) 65/ االنفـال  ( فهمند اند كه نمي گردند چرا كه آنان قومي كافران پيروز مي

اسيراني بگيرد تا در زمين به طور كامل از آنان كشـتار  ] براي اخذ سربها از دشمنان[سزاوار نيست كه 
ناپـذير حكـيم     خواهـد و خـدا شكسـت    خواهيـد و خـدا آخـرت را مـي     نيـا را مـي  كند شما متـاع د 

  )67/ االنفال (است
  :فرمايد مي 15ج ـ در سوره مباركه الفتح كه باز گفتگو از غنيمت است چنانكه در آيه 

بـه  ] هم[ماندگان خواهند گفت بگذاريد ما  گرفتن غنايم روانه شديد به زودي برجاي] قصد[چون به 
خواهند دستور خدا را دگرگون كنند بگو هرگز از پي ما نخواهيد آمد  مي] اين گونه[شما بياييم دنبال 

بلكـه بـر مـا رشـگ     ] نـه [آري خدا از پيش در باره شما چنين فرموده پس به زودي خواهنـد گفـت   
    يابند بلكه جز اندكي درنمي] نه چنين است[بريد  مي
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و . يه عموماً داستان فتح مكه و جنگ حنين و امثال آن استتمام آيات ماقبل آن از اول سوره تا اين آ
كننـدگان و   آيات مابعد آن نيز تا آخر سوره مربوط بـه موضـوعات جنـگ و متخلفـين از آن و يـاري     

  .مجاهدين است
  :شود بدين صورت است ديده مي) از ماده غنيمت(كه باز كلمه مغانم  94د ـ در سوره النساء آيه 

رسيدگي كنيد و بـه كسـي كـه    ] خوب[كنيد  ايد چون در راه خدا سفر مي ن آوردهاي كساني كه ايما 
متاع زندگي دنيا را بجوييد چرا ] تا بدين بهانه[كند مگوييد تو مؤمن نيستي  اسالم مي] اظهار[نزد شما 

همين گونه بوديد و خدا بر شما منت نهـاد پـس   ] نيز[كه غنيمتهاي فراوان نزد خداست قبال خودتان 
    دهيد آگاه است رسيدگي كنيد كه خدا همواره به آنچه انجام مي خوب

عالوه بر انكه متن خود آيه گواه آن است كه اين حكم مربوط بجنگ است آيات ما قبل آن از آيه 
و آيـات  . بلكه قبل از آن تا اين آيه تماماً مربوط به احكام حرب و دفاع و قتل عمد و خطاء است 71

  :فرمايد نساء مي 95بوط به احكام جنگ است چنانكه در آيه مابعد آن بالفاصله مر
ديده نيستند با آن مجاهداني كـه بـا مـال و جـان خـود در راه خـدا جهـاد         نشين كه زيان مؤمنان خانه

اي بـر   كننـد بـه درجـه    باشند خداوند كساني را كه با مال و جان خود جهـاد مـي   كنند يكسان نمي مي
نشـينان   مجاهدان را بر خانه] لي[نيكو داده و] پاداش[مه را خدا وعده نشينان مزيت بخشيده و ه خانه

    به پاداشي بزرگ برتري بخشيده است
  .كه عموماً مربوط به احكام جهاد است 104تا آيه 

و غيـره  ) هـا  سـودهاي كسـب  (پس كلمه غنيمت را تعميم دادن بهرگونه درآمد از ارباح مكاسـب  
ريسي كه از طـرف متشـبثين تعمـيم داده     حمالي و كناسي و چرخ كني و شكني و هيزم چنانكه تا هيزم

شده است جز سفسطه و فرار از حقيقت و استفاده سوء از اين كلمه مباركه يگانـه از مقاصـد ايشـان    
زيرا نه در كتاب خدا و نـه در سـنت   . اي ظالمانه است چيز ديگر نيست و مطالبه خمس از آن مطالبه

حضرت از حق و باطل و نه در عمـل مسـلمين صـدر اول چيـزي      اي آناهللا و نه در سيره خلف رسول
و خلفاي راشدين حتي در سيرة سالطين جـور از   صاهللا  نظر از سيرة رسول صرف. ديده نشده است

عباس ديده و شنيده نشده اسـت كـه از امـوال مسـلمين مخصوصـاً از اربـاح مكاسـب         اميه و بني بني
تـرين مـدرك و دليـل و     ته شود و حال اينكه اگر كوچـك و تجارات خمس گرف) ها سودهاي كسب(

و درآمد مسـلمين خمـس   ) ها سودهاي كسب(اي بدست خلفا ميافتاد كه مثالً در ارباح مكاسب  بهانه
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تـرين صـورت بـراي مـا      كردند و تاريخ نيز آنرا بروشن است، مسلماً آنرا بشديدترين صورت اخذ مي
  28.راج خلفا را براي ما بيان كرده استكرد چنانكه وضع گرفتن زكات و خ بيان مي

حضـرت   اما خمس غنائم دارالحرب را در زمان رسول خداص خود آنجناب و پس از رحلـت آن 
داشتند پس وجوب آن، اگر بتوان در اين مورد كلمـه وجـوب اسـتعمال كـرد فقـط       خلفاء مأخوذ مي
  29.دارالحرب است  مخصوص غنائم

                                                 
خود كه آنرا براي هارون نوشته است بدين صورت بيـان  ) الخراج(الرشيد وضع گرفتن زكات و خراج را در كتاب  سف معاصر هارونابويو -٢٨

زننـد و برايشـان اشـياء     را بسـختي مـي   دارند و آنان گذاران را در مقابل آفتاب وامي بمن خبر رسيده است كه مأمورين ماليات، خراج: كند مي
الـذر   اجلـب  : آورده است كه سليمان بن عبدالملك به عامل خود در مصـر نوشـت  ) 32ص (هشياري در تاريخ الوزراء ج. آويزند سنگين مي

عمـال  : اند كه و در باره دولت عباسي گفته. الدم حتي ينصرم يعين شير را بدوش تا قطع شود و خون را بمك تا تمام شود حتي ينقطع واجلب
بدتر از همه . كردند چنانكه گوئي رحم و ايماني در قلوب ايشان نيست  بت به بدهكاران استعمال ميخراج انواع وسائل شدت و عذاب را نس

االمـام الصـادق   (در كتـاب  !) آويختنـد تـا بميرنـد    را مـي  كردند و يا يكدست و يـك پـا آنـان    مارو افعي مردم را ميزدند و همچنين حبس مي
الحجاج آورده اسـت كـه بـا     الفرء از محمدبن جعفر بن داستاني از خراج گرفتن ابن) 336ص (از كتاب الحضاره ) 536) (والمذاهب االمربعه

 .دادند بدهكار مظلوم چه جناياتي انجام مي
االية فهي تدل علي وجوبه علي غنـائم    والذي ينبغي ان يذكر هنا مضمون: نويسد مي) 209ص ) (البيان زبده(مرحوم مقدس اردبيلي در كتاب  -29

مورد يـادآور شـد آن اسـت كـه      فرمايد آنچه الزم است كه در اين مي. دارالحرب اي ما يصدق عليه شي و اي شيء كان منقوالً و غير منقول
كند بر وجوب خمس و در غنائم دارالحرب بهر چيزي كه اسم چيز بر آن صدق كند هر چه مي خواهد باشـد منقـول يـا     اللت ميآيه فقط د

تهـذيب چـاپ   ) 4ج  121ص (آن كتاب بعد از آنكه حديث وارد در كافي و تهذيب را كـه در  ) 110ص (غيرمنقول و نيز همان مرحوم در 
  )�اي البي عبداهللا (قال قلت له : بني عبس روايت شده كهنجف است از علي بن فضال از حكم مؤذن 

ماندگان است اگر  و بدانيد كه هر چيزي را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براي خدا و پيامبر و براي خويشاوندان  و يتيمان و بينوايان و در راه
 ايد و خدا بر هر چيزي تواناست شدند نازل كرديم ايمان آوردهبه خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايي  روزي كه آن دو گروه با هم روبرو 

  )41/ االنفال . (
: فرمايـد  مـي . العلماءيجعلونه مخصوصاً بغنائم دارالحرب كما عرفـت  الظاهر ان ال قائل به فان بعض: نويسد مي. قال هي واهللا ابال فاده يوماً بيوم

كند براي اينكه بعضي از علما خمـس را   نيست و آيه را چنين تفسير نمي) ه روزانهدر فائد(ظاهر اين است كه هيچكس قائل به چنين خمسي 
  !كه دانستي اند چنان فقط مخصوص به غنائم دارالحرب گرفته

و انه تكليف شاق والزام شخص باخراج جميع ما يملكـه بمثلـه مشـكل    : نويسد و نيز همان مرحوم در باره اينكه خمس شامل جميع اشياء مي
يعني اين يك تكليف شاقي است كه شخص را مجبـور و  . الشريفه الممحاء ينفيانه والروايه غير صحيحه و في صراحتها ايضاء تأملواالصل و

ملزم كنند كه هر چه را مالك شده خمسش را اخراج كند و خود امر مشـكلي اسـت و اصـل برائـت شـريعت سـمحة سـهله نيـز آن را نفـي          
و در صـراحت  ) را راوي آن علي بن فضّال ضالّ مّضـل اسـت و همچنـين حكـيم كـه مجهـول اسـت       زي(كنند و روايت هم صحيح نيست  مي

  ).خواهد گويد و چه مي زيرا معلوم نيست چه مي(روايت نيز تأمل است 
و }  41:األنفال{] َفأَنَّ هللاِ ُخمسه واعَلموا أَنَّما غَنمتُم منْ شَيء[بقوله تعالي  الموجبون  احتج: فرمايد العباد مي مرحوم محقق سبزواري در ذخيره

: السـابقة  اآليات االيه غنيمع دارالحرب كما يدل عليه في الواقعه في الغنيمة  المتبادر من  فيه نظر الن الغنيمة ال يشتمل االرباح لغة و عرضاً علي ان
اند و حال اينكه در آن جاي تأمل و نظر است براي اينكـه   احتجاج كرده    : اند به آيه كه خمس را در ارباح مكاسب واجب گرفته يعني آنان

شود آن است كه مراد از  شود نه لغتاً و نه عرفاً عالوه بر آنكه آنچه در كلمه غنيمت در آيه شريفه متبادر مي غنيمت شامل ارباح مكاسب نمي
همـين جنـاب در جـاي    . بر آن داللت دارد) و امثال آن يعني آيه و قاتلوهم(كه آيات سابق بر اين آيه  غنيمت، غنيمت دارالحرب است چنان

انـد كـه آيـه شـريفه شـامل معنـاي خمـس اسـت در اربـاح مكاسـب            اي از علماي شيعه گفتـه  ديگر در همين كتاب و در همين باب كه پاره
علمـاي  (اي از اصـحاب مـا    عنـي پـاره  ي. اللغة علـي خالفهـا   الفرق و كالم اهل  الدعوي مدعياً اتفاق وانكر بعض اصحابنا صحة هذه : فرمايد مي
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نمايـد كـه خمـس فقـط شـامل غنـائم        حقيقت را تأييد مي احاديثي هم كه از اهل بيت رسيده اين
چـاپ نجـف و   ) 1ج  21ص (دارالحرب است چنانكه در كتاب من اليحضره الفقيه مرحوم صـدوق  

چـاپ نجـف از عبـداهللا بـن سـنان      ) 2ج  56ص (چاپ نجف واالستبصـار  ) 4ج  124ص (تهذيب 
قـال سـألت احـدهما     �لحسـن ا و ابـي 30 �سمعت ابا عبداهللا: روايت شده است كه او گفته است

كه مضمون هر دو روايت شريف آن است كه خمس فقط . الغنائم الخمس اال في الخمس فقال ليس عن
  .خاص غنائم دارالحرب است

نكته ششم را كه در فهم آيه شريفه بايد در نظـر داشـت آن اسـت كـه كلمـه غنمـتم بصـيغه         -2
 :دشو مخاطب ماضي آمده است كه از آن چند چيز استفاده مي

اي كه حاضر بوده پس غنائم كه هنوز بدست نيامده و اختصاص  ء الف ـ امري كه واقع شده و شي 
صـحيح نيسـت زيـرا    ) القربي را كسان رسول خدا بـدانيم  هرگاه ذوي(آن برسول خدا و كسان بعداً و 

توان به اشخاص موجود تقسيم كرد همچنين شئ موجود را به اشخاص معدوم و  شئ مصدوم را نمي
آمده و شامل عموم حاضـرين و  ) ماضي و حال و استقبال(ون آيات زكات نيست كه بصيغ مختلفه چ

  31.شود غائبين مي
ب ـ خطاب متوجه افراد موجود و معلوم آن زمان است چنانكه ماقبل و مابعد آيه كيفيت جنگ را  

ا   إِنْ ُك: [فرمايد دهد و مي كند و افراد مخصوصي را مورد خطاب قرار مي مجسم مي مـبِـاهللاِ و ْنتُمآَم ْنتُم
إِذْ أَْنتُم ِبالعدوةِ الـدْنيا  : [فرمايد بعد مي}  41:األنفال{] أَنْزَْلَنا علَي عبدَنا يوم الفُرَْقانِ يوم الَتقَي الجمعانِ

   نْكُم َفلَ مـ أَسـ الرَّكْـبي ووةِ الُقصودِبالع مهاب حكـم از حاضـرين بغيـر    و انسـح }  42:األنفـال {] و
حاضريت مستند به اجماع است و چنين اجماعي در بين عموم مسلمين و حتـي بـين علمـاي شـيعه     

                                                                                                                                                        
انـد؟ و در   اند كه تمام فرق اسالمي و جميع علماي لغت نيز بر خالف اين ادعااتفاق كـره  كه مدعي صحت اين ادعا را منكرند در حالي)شيعه

يعني بسا باشـد كـه   . اعد عليهاللغه يس و لعله متجه و ما وجدته من كالم اهل: نويسد دهد و مي انكار بر شيخ طبرسي قول منكرين را ترجيح مي
العبـاد   جناب ايشـان در ذخيـره  ! كند قول منكرين موجود باشد و من نيز آنچه از سخنان علماي لغت يافتم اين معني را تقويت و مساعدت مي

ما اآليه فظاهرهـا  ا: فرمايد كنند مي كه به آيه شريفه استناد مي دهد در جواب آناني در آخر كتاب خمس آنجا كه سقوط خمس را ترجيح مي
دهد كـه بـا ايـن     يعني ظاهر آنچه خمس را اختصاص به غنائم دارالحرب مي... الغيبه  اختصاصها بالغنائم فاليقم غيرها مع آنها ال تشمتل زمان

تي باشـد و  زيرا در زمان غيبت جهادي نيست تا غنيم(شود و در زمان غيبت نيز خمس را شامل نيست  كيفيت شامل غير غنائم دارالحرب نمي
است كـه غنيمـت در    ظاهر اين: فرمايد االفهام مي مرحوم فاضل جواد هم چنانكه سبق تحرير يافت در مسالك!) غنيمتي نيست تا خمسي باشد

پـس بنـابر   . انـد  كند و اكثر مفسرين هـم بـر ايـن عقيـده     آيه شريفه مخصوص دارالحرب است و آيات سابق و الحق نيز اين معني را تأييد مي
  .كند ه بزرگان فقهاي شيعه غنيمت كه مشمول خمس است همان غنيمت دارالحرب است چنانكه روايات هم آنرا تأييد ميعقيد

 �عن سماعه ابن عبداهللا 62ص  2الغنائم خاصه و در تفسير عياشي ج  الخمس اال في يقول ليس - 30
سوره البقره ـ از جمله آياتي كه داللت بر حـال    277البقره ـ آيه  سوره  177آيه : از جمله آياتي كه داللت بر ماضي در موضوع زكات دارد -31

آيـاتي کـه د2لـت بـر مضـارع . سوره النور ٥٦آيه  سوره الحج ـ  7سوره النساء ـ آيه   77سوره البقره آيه  110دارد آيه ) فصل امر(

 .سوره ا2عراف ١٥٦سوره التوبه آيه  ٧١سوره الماعده ـ آيه  ٥٥آيه ) استقبال دارد(
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القربي اسـت   اهللا و حيات ذي القربي منحصر به زمان رسول اهللا و سهم ذي بنابراين سهم رسول.! نيست
القربي زمان  از حيات ذي و بعد از حيات رسول خداص اموالي كه هنوز بدست نيامده و همچنين بعد

القربي دارد محتـاج دليـل ديگـري اسـت و چنـين       اهللا و ذوي اهللا اموالي كه اختصاص به رسول رسول
اهللا و ازواج مطهرات آن چنان بعد  چنانكه احكام خاصه بوجود رسول! دليلي عقالً و نقالً وجود ندارد

بودن يا حرام بودن زنان برسول خداسـت   مثالً احكامي كه راجع به حالل. از حياتشان مصداقي ندارد
و كيفيت آمد و شد و ورود و خروج مردم به خانه رسول خدا و طرز تكلم و مخاطبه با آن حضـرت  

اهللا و امثـال   حضرت و احكامي كه مربوط به ازدواج رسـول  و كيفيت سلوك او و مردم با همسران آن
احكام و احـوال آمـده اسـت، پـس از فـوت      مجيد راجع به اين  قرآنآن است و آيات بسياري كه از 

. حضرت مصاديقي ندارد و حكمش منقطع است مگـر از بـاب اسـوه حسـنه     رسول خدا و ازدواج آن
جناب اسـت پـس از    بديهي است آنچه مربوط به خواب و خوراك و پوشاك و اعاشه و معاشرت آن

  متعلق به رسـول پس حكم خمس غنيمت كه يك سهم آن كه . حضرتش حكم آن منقطع خواهد بود
زيرا استفاده از اموال غنيمت بـراي  . القربي است نيز حكمش منقطع است خدا و يك سهم آن مال ذي

خوردن و پوشيدن و رفع حوائج زندگي است و استفاده از آن منـوط و موقـوف و مشـروط بوجـود     
سـي اسـت   القربي ك و نيز چون ذي. حيات است پس از حيات تمام اين خواص و احكام منتفي است

دارد كه منحصر  كه قرابت نزديك با رسول خدا دارد خصوصاً كه بصيغه مفرد آمده است و معلوم مي
وآت ذَا القُرْبي : [در آيه شريفه ديگر] ذَا القُرْبي[رساند كه مراد از  بيك شخص است و احاديث نيز مي

قَّهص (نكـه در جلـد هشـتم بحـاراالنوار     اهللا عليها بوده چنا تنها حضرت زهرا سال ،}26:اإلسراء{] ح
و اسـلم  : نويسد چاپ تبريز از مناقب ابن شهرآشوب در باب نزول رسول خدا به فدك آورده مي) 91

قـال   ،}26:اإلسراء{] وآَت ذَا القُرْبي حقَّه[من اسلم و اقرهم في بيوتهم و اخذذ منهم اخماسهم و نزل 
ا و هي ميراثها من امها خديجه و من اختهـا هنـد بنـت ابـي     اعط فاطمه عليها السالم فدك: و ماهو قال

القربي هرگاه خويشان  دارد مراد از ذي اآلية كه معلوم مي النبيص ما اخذ منها و اخبرها  هاله فحمل اليها
  .اهللا عليها نخواهد بود رسول خدا باشند جز فاطمه سالم

كه مقارن يا در حين جنگ بـدر  ) نايم خمس غ( در تاريخ هم معلوم است در هنگام نزول آيه شريفه 
بمدينه است رسول خـدا داراي خويشـاني    صاهللا  بوده و در ماه پانزدهم يا شانزدهم هجرت رسول

كـه او نيـز در خانـه و كفالـت      �القربي ناميد نبوده است مگر حضـرت زهـرا   كه بتوان آنها را ذوي
العاص بـود و رقيـه كـه     زيرا در آن زمان از فرزندان رسول خدا جز زينب كه زن ابي. رسول خدا بود

كلثـوم اسـت ازدواج    زن عثمان بود كه وفات كرد و بالفاصله عثمان با دختر ديگر رسول خـدا كـه ام  
نكرده و در كفالت پدرش بود كـس   ازدواج �كه هنوز با اميرالمؤمنين علي �نمود و فاطمه زهرا
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جـز سـوده بنـت    ) القربـي ناميـد   هر چند زوجه را نمي توان ذي(حضرت  و از ازواج آن. ديگري نبود
حضـرت هـم جـز     حضرت هم جز حمزه و از بنـي اعمـام آن   زمعه زن ديگري نداشت و از اعمام آن

قيل بن ابيطالـب و نوفـل   مسلماني ديگر نبود زيرا عباس عموي ديگر پيغمبر و پسرانش و ع �علي
بردند و چون حمزه و علي خـود   بن حارث بن عبدالمطلب پسرعموهاي پيغمبر در حال كفر بسر مي

شدند و از اقربان پيغمبر هم مسلماني ديگـر   اهللا نمي از مجاهدين و غانمين بودند مشمول سهم خمس
  !تدانس) القربي ذي(و او را . نبود تا بتوان از خمس غنائم به او داد

يك از خويشان خـود   نيز شاهد است كه آن حضرت از غنائم جنگ به هيچ صاهللا  و سيرة رسول
آن هم نه از غنائم بدر بطور ممتاز و معلوم بلكه بهمان انـدازه كـه    �اي نداد جز حضرت زهرا بهره

القربـي   پـس اگـر مـراد از ذي   ! نمـود  حضرت بود و از خمس غنيمت اعاشـه مـي   در تحت كفالت آن
بايست رسـول خـدا از غنيمـت     دارد كه مي �ان رسول خدا باشد انحصار به حضرت فاطمهخويش

داد، و خمس غنائم ناموجود حرب ناموجود،  القربي مي به فرد يا افراد موجود ذي) ما غنمتم(موجوده 
يعنـي چيـزي نـاموجود بـه افـراد و اشـخاص       (چيزي نيست كـه بـه ارث بـه ديگـران منتقـل شـود       

  القربـي داده باشـد و آن شـي موجـود بـه      اهللا به كسي از ذي آنچه را كه خود رسول مگر!) ناموجود؟؟
 صاهللا  را در اينجـا بـه رسـول   ) القربـي  ذي(القربي برسد، اين در صورتي است كـه كلمـة    وارث ذي

  ).كه اين نسبت مورد ترديد است در حالي(نسبت دهيم 
است در  قرآنريم چنانكه در آيات ديگر القربي را بطور اطالق واگذا اگر كلمه ذي: نكته هفتم -3

مانند اين آيات شريفه كـه در  . آن صورت معني آيه چيز ديگري غير از آنچه مشهور است خواهد بود
  .القربي مانند آيه غنيمت بدون قيد است آنها نيز كلمة ذي


�a: فرمايـد  مـي  83آيه ) البقره(الف ـ در سورة مباركه  / �V �H���d@ 
� � �� �$� �#�� �w
A ��  �f�� ?
A ��� �8��� �U �: �? �Y�@
�� � �l
A
 �� 2%� ��� �j@
1�� �� ��/ �E �R 
«�/+
% ����%� �1 �� 
}
L� �E��'� �� a ������@�%� �� �� �" �)�%� �
w �� ���� �E �R
A 
��� �8
%� ���%�
V �� ?
A �����@% ��� �: � �O ��� �L ®%� ����:[ �� ��

 �	 
" �U �� ������ �� �� �o/ �� ��@
+ �1 ���05g;        و چون از فرزندان اسرائيل پيمـان محكـم گـرفتيم كـه جـز خـدا را
خـوش  ] بـه زبـان  [نپرستيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان احسان كنيد و با مـردم  

بـه حالـت   ] همگـي [سخن بگوييد و نماز را به پا داريد و زكات را بدهيد آنگاه جز انـدكي از شـما   
  )83(يد اعراض روي برتافت

اسـرائيل پيمـان گرفتـه اسـت كـه جـز خـدا را نپرسـتند و بـه والـدين و            در اين آيه كه خدا از بنـي 
القربي واليتامي والمساكين همانسان مرتب  خويشاوندان و يتيمان و مسكينان احسان كنند، كلمات ذي

القربـاي رسـول    ذيالقربـي،   و پر واضح است كه ايـن ذي . و منظم است كه در آية غنيمت آمده است
  .خدا نيست
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مغرب بگردانيد بلكه نيكي آن اسـت كـه كسـي بـه خـدا و روز بازپسـين و       ] يا[را به سوي مشرق و 
را بـا وجـود دوسـت داشـتنش بـه      ] خـود [و پيامبران ايمان آورد و مال ] آسماني[فرشتگان و كتاب 

بندگان بدهد و نماز ] راه آزاد كردن[ايان و در ماندگان و گد خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه
را برپاي دارد و زكات را بدهد و آنان كه چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختي و زيان 

  )177(اند و آنان همان پرهيزگارانند  و به هنگام جنگ شكيبايانند آنانند كساني كه راست گفته

السبيل چون آيه غنيمـت رديفنـد و جـز اينكـه      ليتامي والمساكين وابنالقربي وا كه در اين آيه نيز ذوي
  .ذوي القربي بصيغة جمع است
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 �C0gh;    و خدا را بپرستيد و چيزي را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر
باره خويشاوندان و يتيمـان و مسـتمندان و همسـايه خـويش و همسـايه بيگانـه و        احسان كنيد و در
كه خدا كسـي را كـه متكبـر و فخرفـروش اسـت      ] نيكي كنيد[مانده و بردگان خود  همنشين و در راه

  )36(دارد  دوست نمي

هـا  القربي بهمان رديف آيه غنيمت است و شكي نيست كـه هرگـز منظـور از آن    كه در اين آيه نيز ذي
  .محمد نيستند  القربي و يتامي و مساكين آل ذي

  :فرمايد كه مي 29تا آيه  23از آيه ) االسراء(د ـ در آيات حَكمي سوره 
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احسان كنيد اگـر يكـي از آن   ] خود[و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر  

اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و بـا  ] حتي[دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگي رسيدند به آنها 
   )23(آنها سخني شايسته بگوي 

 
  ﴾29﴿ْغلُوَلةً إَِلي عنُقك والَ تَبسْطها كُلَّ الْبسط فَتَْقعد ملُوما محسورا والَ تَجعلْ يدك م:  فرمايد تا آنجا كه مي
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زده بـر   شـده و حسـرت   دستي منما تا مالمت گشاده] هم[و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار  
  )29(جاي ماني 
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$+�%0g5;    مانـده را   پس حق خويشاوند و تنگدسـت و در راه
  )38(براي كساني كه خواهان خشنودي خدايند بهتر است و اينان همان رستگارانند ] انفاق[بده اين 

 
  :فرمايد سوره النساء كلمه دوالقربي ـ اولوالقربي آمده است آنجا كه مي 8و ـ و در آيه 
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از آن را بـه ايشـان ارزانـي    ] چيـزي [حاضر شدند ] ارث[خويشاوندان يتيمان و مستمندان در تقسيم 

   )8(داريد و با آنان سخني پسنديده گوييد 
معناي عام خويشاوندان هر مسلماني است كه در امم گذشـته   القربي به ت كلمه ذيكه در تمام اين آيا

و در هيچكدام از آنها . بر نيكي كردن و چيز دادن به خويشاوندان توصيه شده است. و اين امت است
چنانكه بتوفيق خدا بعـد   32چنين باشد خويشاوندان رسول خدا نيست و نبايد هم) القربي ذي(مراد از 
از خمسـي كـه از    صبيان خواهد شد انشااهللا بلي آنچه مسلم است آن است كه رسـول خـدا   از اين

آورد چنانكـه   را برمي داد يا حوائج آنان  اي از خويشان خود سهمي از آن مي داشت به پاره غنائم برمي
 صاهللا و كان رسول): 5ج  237ص (آمده است و در المصنف ) 381ص (در كتاب المغازي واقدي 

دعاهم ان يزوج اياماهم و يخدم عائلتهم و  �الخمس و يزوج اياماً هم و كان عمر هاشم من يعطي بني
هاشم از خمس عطـا   يعني رسول خداص به بني. يقضي من غارمهم فابوا اال ان يسلمه كله و ابي عمر

ن بـي شوهرشـان   داد، عمر نيز ايشان را دعوت كرد تا زنا شوهر آنان را بشوهر مي فرمود و زنان بي مي
هاشم از آن سر  وارشان را خادم بخشد و از وامدارشان قضاء دين كند لكن بني را بشوهر دهد و عيال

و ! باز زدند مگر اينكه عمر تمام خمس را به ايشان واگـذارد عمـر نيـز از ايـن پيشـنهاد سـر بـاز زد       
ر از خمس غنائم بعض و عباس عموي پيغمب �اخباري نيز در اين باره هست كه اميرالمؤمنين علي

القربي كردنـد، لكـن عمـر از ايشـان درخواسـت نمـود كـه آن جـزو          غزوات از عمر مطالبه سهم ذي

                                                 
در ايـن آيـه   (مـراد از قرابـت   : نويسـد  در اين باره آنچه مضمونش اين اسـت مـي  ) 2ج  20ص (االفهام  مرحوم فاضل جواد در كتاب مسالك -32

قرابت خود شخص است پس امر است بصله رحم بوسيله مال و جان يا اينكه مراد نفقة اقاربي است كه بـر شـخص واجـب اسـت و     ) غنيمت
 521ص ) (التبيـان (و مرحوم شيخ طوسي نيـز در تفيسـر   ) و فرد يا افراد خاصي نيستند(القربي، عموم است  ل ولذيللرسو: مقتضاي آيه شريفه

عباس و حسـن   عباس والحسن انهم قرابه االنسان يعني ابن و روي عن ابن: نويسد القربي حقه مي و ات ذي: ذيل آيه شريفه) چاپ تهران 2جد 
 .وندان خود شخص استالقربي خويشا اند مراد از ذي گفته
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اما ما . المال باشد و ايشان به همان سهمي كه در ديوان مقرر داشته اكتفا كنند و آنان نيز پذيرفتند بيت
ر اسالم مقرر اسـت و مـا بـدان ايمـان     نگريم زيرا با اصولي كه د بدين اخبار با نظر ترديد و تحير مي

  .داريم اينگونه اخبار سازگار نيست چنانكه خواهد آمد انشاءاهللا
آمده است متشبثين ) من شيئ(است كه چون در آيه شريفه قيد ) سن شيء(كلمه : نكته هشتم -4

م آنرا دليل گرفته اند كه هر چيـز، يعنـي از تمـا   ) ها سودهاي كسب(موجبين خمس بر ارباح مكاسب 
وجه  هيچ   گونه استدالل تشبث به كل حشيش است و به كه اين اموال بايد خمس گرفته شود در حالي


���� ª: در جملـه ) من(كه بيانيه است چون ) من(جا كلمه  در اين. با مدعاي ايشان سازگار نيست/�� �!�� ��
 
�� B®%� �z �� �1 ����
/�� �!� �� 
�� �O ���~� �� 
� �i �! �"%� ¬}Å`�:g^{  ت مراد از آن، اشيائي است كـه از غنـائم جنـگ    اس

كه بدست آمد مشـمول خمـس    عايد شده است يعني هر چيزي از غنيمت هر چند جزئي باشد همين
پس كلمه من شـيء  . توان آنرا بدون تقسيم يا قبل از تقسيم تصاحب و تصرف كرد غنائم است و نمي

من شيء يعنـي  (شود   ياء تعميم داده نميدر آيه شريفه از جنس خود خارج نگشته و هرگز بساير اش
خواهند مطلبي را جمل و اثبات كنند واقعاً عملشان   كه با اين تشبثات مي كساني) الغنيمه  من شيء من

  ! و نحوه فكرشان عجيب است
شما اگر در مغازه ساعت فروشي و يا دوا فروشي وارد شويد و در آنجا اعالني ببينيد يـا از صـاحب   

گويد كـه آنچـه بخواهيـد در ايـن مغـازه موجـود و در اختيـار         كه به مشتريان خود ميدكان بشنويد 
دانيد كه مقصود او اين است كه از جنس ساعت فروشـي يـا از جـنس دوا     مشتريان محترم است، مي

فروشي يا هر چيزي كه مربوط به آن مغازه است از بقالي و عطاري و غيـره موجـود اسـت و هرگـز     
ه در دكان دوافروشي، پاالن االغ و در دكان عطاري افسار و نعل اسب و در دكـان  دهيد ك احتمال نمي

  حلوافروشي براي فروش، ميز و مبل همه باشد؟
هرچند در اعالن يا در گفته صاحب دكان بخوانيد و بشنويد كه هرچه بخواهيد در اين مغازه موجـود  

وص همان مكان معين است نه اينكه است و اگر اشياء مكان معيني قاچاق اعالن شود مربوط و مخص
بلكه قاچاق بودن آن شيء مربوط ! در هر كجا كه اشيائي شبيه اشياء آن مكان بدست آيد قاچاق است

پس در اين آيه شريفه كلمـه مـن   . همان مكان است و تعميم آن بساير اشياء ناداني يا مفسطه است به
بدست آمده است هرچـه باشـد مشـمول     شيء مربوط به غنيمت دارالحرب است كه آنچه از غنيمت

خمس است نه هر چيزي از هر جا كه بدست آمده باشد ولـو از حمـالي و كّناسـي مشـمول خمـس      
  !!باشد؟

اتفاقاً در اخبار و احاديث خمس راجع به اين موضوع شواهد فراوان است كه جلو هرگونه وسوسه و 
  .گيرد تشبث را مي
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و در المغازي واقـدي  ) 5ج  242ص (اصبهاني  ر المنصنفالف ـ در كتب سير و احاديث از جمله د 
كـه از شـميرش    آمده است كه عقيل بن ابي طالب بر زوجه خود وارد شد در حالي) 3ص  918ص (

دانم كه تو با مشركين مقاتله كردي از غنائم آنان چه بدسـت   من مي :چكيد زنش به او گفت خون مي
و آن ! ن پيراهن خود را بدوزيم و سوزن را به زن خـود داد اي؟ عقيل گفت اين سوزن را تا با آ آورده

زند كـه هـر    اهللا فرياد مي در اينحال شنيد كه منادي رسول. زن فاطمه دختر وليد بن عتبه بن ربيعه بود
واهللا ما اري ابرتك اال : كه به چيزي از غنيمت دست يافته بياورد، عقيل به زن خود رجوع كرده گفت

آنگاه سوزن را برداشت در ميان غنـائم  ! بينم كه سوزنت از دست رفت چنين ميقد ذهبت يعني بخدا 
  .افكند

كماني از  ،ب ـ در همان كتاب و ساير كتب تواريخ است كه عبداهللا بن زيدالمازني در روز جنگ  
  .غنائم برداشت و با آن مشركين تير ميانداخت پس از اتمام كار آنرا بغنائم رد كرد

) 5ج  243ص (و در المصــنّف ) 304ص (و در موطــاً مالــك ) 943ص (ج ـ در همــان كتــاب   
يعنـي  . القيامه ادوالخياط والمخيط فاياكم والغل فانه عار و نار و شنار يوم: رسول خدا اعالم فرمود كه

و هر نخي و سوزني را از غنائم بپردازيد، و برحذر باشيد از خيانت كه آن ننگ است و آتـش اسـت   
بخدا قسـم از آنچـه   : عيب است در روز قيامت، آنگاه مقداري كرك از پهلوي شتري گرفت و فرمود

جز خمس و حال اينكه خمس هم خدا بشما فيء داده است بر من حالل نيست حتي بقدر اين كرك 
  .من شيء الغنيمه يعني) من شيء(دارد  و دهها از اين قضايا كه معلوم مي. شود بشما رد مي

�%/���1 �N "jU� �N  �w�  a� 1 q�L z��) 9493رقم  5ج  242ص (در المصنف عبدالرزاق صنعاني  چنانكه
��� q"&c �N ,V £D@� ���UV �+�� ? ?� ,��  6� ��¥@³ Y!� �+�� ? ?� ��� �/� �U� �/�� �/X  ? ?� (��X� ,�% ,��@)%�

��� ,V £D@� ��-"� �+�� ,S¿ q"&c �N ,��@)%� :مر بن قتاده گفت كه پيغمبـر هـر گـاه غنيمتـي بـه      يعني مع
داد كه اعالم كنند آگاه باشيد هيچ مردي نخي را كه و كمتر و از آن  دست ميĤورد منادي را دستور مي

در حالي كه آن شتر را در روز ) خائن(آيد  خيانت نكند آگاه باشيد هيچ شتري را خيانت نكنند كه مي
در ) خـائن (ائي است آگاه باشيد اسبي را خيانت نكنند كه ميĤيـد  قيامت در پشت دارد و براي آن صد

  .حالي كه آن اسب بر  پشت او است در روز قيامت و او را فريادي است
و همچنين مردي از اشجع مرد و رسول خدا بر او نماز نگذارد زيرا از غنائم خيبر به قـدر دو درهـم   

  !!خيانت كرده بود
دارد كه اين خمس حق خداست و اختصاص به  كه معلوم مي )هللا خمسه  فان(نكته نهم جمله  -5

است كه در موارد  قرآناين ادب : كسي ندارد و اگر بعد از آن نام رسول را برده است بايد دانست كه
و ايـن شـايد از   ! آورد بدن آنكه رسول را رديـف خـدا دانـد    بسياري نام رسول را بعد از نام خدا مي
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ي كه شايسته اطاعت است رسول است از آن سبب كه نماينده بيـان  جهت است كه بعد از خدا كس آن
كند  شود و كساني كه آن فرمان را اجرا مي احكام خدا است زيرا فرمان خدا به وسيلة رسول ابالغ مي

كنند لكن در حقيقت اطاعتشـان اطاعـت از خـدا     گرچه بصورت ظاهر از پيغمبر اطاعت و پيروي مي
دهـد   و رسول را در يك رديف و در يـك ميـزان تسـاوي قـرار نمـي      و اين كيفيت هرگز خدا. است

اي دنبال نام خدا است بـدون آنكـه او را    چنانكه در آيات شريفه ذيل نام رسول همواره همچون مايه
 .شريك و نظير و سهيم خدا بداند

�  : فرمايد سوره النساء مي 13در آيه  -1 �&
� � �Æ � 
� � 
" � �Z y��/ �! �, �+ 
# �8 �� �,�%� �- �� �� �f�� 
e
¥ �� � �� �� 
f�� � � �8 �R �3�+
:
 ��@
b �U�%� �� �� �*�%� �3
% �w �� � �&@
� ��� 
8
%� �# ���� �v�~�0]g;       اينها احكام الهي است و هـر كـس از خـدا و پيـامبر او

انـد و   آن نهرها روان است در آن جاودانـه ] رختاند[اطاعت كند وي را به باغهايي درآورد كه از زير 
 اين همان كاميابي بزرگ است
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هاي فراوان و گشايشها خواهد يافت و هـر كـس    و هر كه در راه خدا هجرت كند در زمين اقامتگاه 
اش به درآيد سپس مرگش دررسد پاداش او قطعـا   از خانه مهاجرت در راه خدا و پيامبر او] به قصد[

  )100(بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است 
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A �,�%� �- �� ��0�T;  گشتند  اند خشنود مي و اگر آنان بدانچه خدا و پيامبرش به ايشان داده

دهنـد و مـا بـه خـدا      است به زودي خدا و پيامبرش از كرم خود به ما مـي  گفتند خدا ما را بس و مي
سوره  51و  48سوره توبه و در آيه  74و  62همچنن در آيه  )59(] قطعا براي آنان بهتر بود[مشتاقيم 

در تمـام ايـن    .سوره الحجـرات  14و  در آيه  9سوره االحزاب و  سوره الفتح آيه  57النور و در آيه 
ل و مفعول مفرد خدا است و نام رسول از آن جهت كه نماينده مشار بالبنـان خـدا اسـت    فاع ،آيات 

كنـد و اگـر كسـي را     كند خدا مي اي دنبال نام خدا است پس اگر مطيع را داخل بهشت مي چون سايه
كند خداست و اگـر   شود خدا حاكم است و اگر كسي را لعنت مي بايد دعوت به حكم بين ايشان مي
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و نام رسول از آن جهت كه سمبل و نماينده راه خدا است . ا توقير و تسبيح كرد خداستبايد كسي ر
 ª: در اين آيات آمده است وگرنه هيچ اثر استقالل و تشخص و تعـين در آن نيسـت چنانكـه نظيـر    �
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هرگاه فاعل (كند خداست  است كه در اين آيات نيز انفال از آن خداست چنانكه آن كس كه زنده مي

سهمي از آن خدا و سـهمي از آن  . شود پس اين معني كه خمس شش سهم مي 33)يحييكم خدا باشد
سـبيل درسـت بنظـر     القربي و سه سهم ديگر از يتامي و مساكين وابن و سهمي مال ذي ص اهللا رسول

  .شود انشااهللا رسد، بجهاتي كه ذيالً توضيح مي نمي
القربـي و يتـامي و    در اثبات اين مطلب كه خمس فقط مال خدا است و حقـي اسـت از بـراي ذي   

  .فان هللا خمسه: رمايدف سبيل عالوه از صريح آيه شريفه كه مي مساكين وابن
نيـز آن را تأييـد    �اي از احاديث از طريق اهـل بيـت طهـارت    و پاره صاهللا  كتب سيره رسول

  .كند مي
ص (سـعد   و طبقات ابـن  696رقم  1و االصابه جلد ) 1ج  175ص (الف ـ طبق روايت اُسدالغابه  

جمالت آن اين عبارت  بن عبداهللا نوشته است ضمن اي كه رسول خداص به فجيع در نامه) 1ج  274
  ...اهللا و اعطي من المغنم خمس.. .:مصرح است

الطائبين نوشته است اين جمله  حزين   اي كه حضرتش به بني الذكر نامه ب ـ و نيز در مصادر فوق  
�� � �-��%, � ���� � }L��'�   a�¥N��L®%� £� � ��+2%�  �� � ����H ��1�����با اندك تفاوت آمده است

�� ����'� i§ ��� 
اي  در نامه) 1ج  264ص (سعد  تاريخ و طبقات ابن) 2ج  64ص (ج ـ و نيز بنا به روايت يعقوبي  

المغـانم   هاي آن اين عبارت شريفه است و اعطيتم من جنابص به اهل يمن نوشته است از جمله كه آن
  .اهللا خمس

ك وائلي نوشـته اسـت   د ـ و همچنين در مكتوبي كه وجود مقدس ختمي مرتبت به نهشل بن مال 
  .اهللا المغانم خمس و اعطيتم من. اين جمله است

ـ ايضاً در نامه آنجناب به جناده ازدي و قوم او طبق روايت ابن سـعد در طبقـات و كنزالعمـال       ه
  .اهللا المغانم خمس واعطوا من) 5ج  320ص (

                                                 
 !ما باشد) فاعلش(در اين جا كلمه دعاكم كه مفرد است خداست هرچند ضمير متصل يحييكم مرجعش  - 33
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و ) 5ج  75ص (يـر  و البدايـه والنهايـه ابـن كث   ) 2ج  281ص (و ـ نيز طبق روايت تاريخ طبـري   
  .اهللا المغانم خمس ـ و اعطيتم من) 4ج  258ص (هشام  و سيره ابن) 82ص (البلدان  فتوح

البلـدان   و فتـوح ) 5ج  76ص (و البدايـه والنهايـه   ) 2ج  388ص (ز ـ كذالك به روايـت طبـري    
ج (االعشـي   و صبح) 3ج  186ص (و كنزالعمال ) 4ج  265ص (هشام  و سيره ابن) 80ص (بالدري 

و : اي كه آنحضرت به عمر و بن حزم نوشته اسـت  در نامه) 72ص (والخراج ابويوسف ) 10ص  10
اي كه رسول خـدا   نامه) 19ص (االموال قاسم بن سالم  و در كتاب. اهللا الغنائم خمس ذ منامره ان يأخ

ص (االموال قاسم بن سالم  و در كتاب. �� �'���� §N� � i¥@�� ��: به بني زهر بن حبش نوشته است
ـ و   اهللا المغـانم خمـس   و اعطيـتم مـن  : خدا به بني زهر بن حبش نوشته اسـت   اي كه رسول نامه) 19

پرسد  مردي از پيغمبر خدا از غنيمت مي) 427ص (النبي ضبط شده است و همچنين در االموال  سهم
يك پنجم از آن خدا و بـراي مجاهـدان   (كه يك سهم : هللا سهم و لهوالء اربعه: فرمايد آن حضرت مي

) اهللا خمـس ( ها رسول خدا قيد كلمـه  فرمائيد كه در تمام اين نامه مالحظه مي. چهار پنجم ديگر است
  !!فرمايد كه خمس خاص خدا است نه آن شش سهمي كه خدا هم يكي از آنها است مي

  :السالم اما در احاديث اهل بيت عليهم
عـن ابيـه عـن     �الوصايا ـ روي الكوني عن جعفر بن محمد  الفقيه، كتاب الف ـ در من اليحضره 

  .اهللا عز و جل رضي لنفسه بالخمس  س النالوصيه بالخم �قال اميرالمؤمنين : السالم قال ابائه عليهم
الجعفريات باسناده عن جعفـربن محمـد عـن     از كتاب ) 1ج  551ص (الوسائل  ب ـ در مستدرك 

الوصـيه بـالخمس و    انه كان يسـتحب   �طالب بن ابي الحسين عن ابيه عن علي بن ابيه عن جده علي
  .سالقسمة باخم اهللا تبارك و تعالي رضي لنفسه عن  ان : يقول

جعفر امـام   روايتي است از حضرت ابي) 290ص (الصفار  الحسن ج ـ در بصائرالدرجات محمد بن 
المـؤمنين ارزاقهـم    اهللا علـي  واهللا لقد يسـر  �قال : شود كه در آن اين جمله ديده مي �محمد باقر

  .لربهم واحداً و اكلوا اربعه حالالً بخمسه دراهم جعل 
.. .�عـن علـي  .. .12الخمـس فـي غنـائم دارالحـرب حـديث       وجوب: الشيعه باب د ـ در وسائل 

  .الغنائم فنجعل هللا خمس.. .واعلموا انما غنمتم
ـ احاديث فوق از اهل بيت طهارت داللت دارد كه خمس غنائم از آن خداست چنانكه احاديث    ه

ي بخمـس  ان ابابكر اوص) 3ج 194ص (سعد  از طريق عامه نيز مؤيد اين مدعي است  در طبقات ابن
المسلمين و در روايت ديگـر قـال ابـوبكر لـي مـن مـالي        اهللا من في او قال خذ من مالي ما اخذ.. .ماله

عن رجل من بلقين قـال  .. .)6ج  336ص (الغنيمه فاوصي بالخمس و در سنن بيهقي  مارضي ربي من
اربعه اخماسها للجيش  الغنيمه قال فان هللا خمسها و قلت فماتقول في.. .القري النبيص و هو بوادي اتيت
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الحسن بـن   الجدلي آورده است قال سألت بن سلم از قيس) 5ج  238ص (و صنعاني نيز در المنصنف 
هللا الـدنيا واالخـره كـه      كـالم   قـال هـذا مفتـاح   ...) واعلمـوا (اهللا  عن قول) الحنفيه ابن(محمد بن علي 

  .رساند چون مفتاح كالم است خمس بنام خدا است مي
بحث آن است كه خمس غنائم از آن خداست و نام رسول در دنبال نام خدا چـون نـام   نتيجه اين 

� �-���@��� � � � �?�*�"� �� _R� z�-"%�� ��� z��-"%�� � z	��Y1 � ,q: حضرت در آياتي مانند آن
�L�N  �w� z�-"+%� انـد   توان در رديف شش نفري كه فقها آورده باشد كه در آن نه تنها خدا را نمي مي

چنانكـه در تـاريخ و   . توان اثبـات كـرد   درآورد بلكه حتي از آن حقي از براي رسول خداص نيز نمي
اهللا حقي براي خود جدا كرده باشد در تمـام   شود كه آن حضرت از خمس سيرة رسول خدا ديده نمي

غنائم غزوات چيزي كه معلوم است آن است كه آنجناب از صفاياي جنگ آنچه مخصـوص آنجنـاب   
النبـي را مطالبـه    نوشـت از آنـان صـفي    هائي هم كـه برؤسـاي قبايـل مـي     نمود و در نامه ود اخذ ميب

شود كه آنحضرت از خمس غنائم سهمي خاص براي خود  اما در هيچ تاريخي ديده نمي 34.فرمود مي
سـبيل بـود    القربـي والمسـاكين واليتـامي وابـن     اهللا را كـه حـق ذي   برداشته باشد، جنابش فقط خمـس 

داد زيرا بدان نيازي نداشت و زندگاني و معيشت حضرتش از فَـيء   داشت و به مستحقين آن مي يبرم
  . گذشت كه اختصاص بحضرتش داشت مي

) 26ص (البلـدان بـالدري    و فتوح) 161ص (السلطانيه ماوردي  چنانكه در تواريخ معتبره چون احكام
مخيريق : و تاريخ طبري آمده است) 2ج  140ص (هشام  و سيره ابن) 36ص (بن آدم  والخراج يحيي

االمـوال بـود از    النضير بود و مـردي غنـي و كثيـر    كه يكي از احبار و دانشمندان يهود و از علماي بني
كتب آسماني رسول خدا را شناخته بود و چون جنگ احد پيش آمد يهود را خواسـته و گفـت شـما    

امـا او گفـت   (فتند امروز روز شنبه است دانيد كه نصرت محمد بر شما واجب است يهود به او گ مي
اگر مـن كشـته   : اي براي شما نباشد و خود شمشير و سالح برداشته و ببازماندگانش گفت هرگز شنبه

كند آنگاه بـه جنـاب پيغمبـر آمـد در در      شدم مال من از آن محمد است كه در آن هر چه خواهد مي
از هفت باغسـتان بـود عبـارت از ميثـب و     ركاب حضرتش قتال كرد تا كشته شد و اموال او عبارت 

صافيه و دالل وحشي و برقه و اعراف و مشربه كه آنها را رسول خدا برداشته و جزء صـدقات خـود   

                                                 
شاء عبـداً و ان شـاء فرسـاً     الصفي ان النبي ما يدعي كان سهم : گفته است 9485رقم ) 5ج  239ص (بن همان صنعاني در المصنف  عبدالرزاق -٣٤

يعني سـهم پيغمبـر از غنـائم آن بـود كـه صـفي       . الصفي له سهمه ان شهد و ان غاب و كانت صفيه بنت حي من الخمس و يضرب يختاره قبل
فرمـود و سـهم جنـابش     خواست اسب كه آن را قبل از تقسيم خمس انتخـاب مـي   داشت و اگر مي شد اگر مي خواست برده برمي خوانده مي

 .ر حي بن اخطب از صفاياي جنگ بودشد و صفيه دحت اگر حاضر بود يا غائب كنار گذاشته مي
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بن اشرف بتصـرف درآورد و يهـود را    شكني كعب  النضير را بعلت پيمان قرار داد و سرزمين يهود بني
  .نيز مصالحه برسول خدا واگذار شدو فدك . جالي وطن كرد و ملك آنها خاص رسول خدا شد

النضـير كـه خـاص     آورده است رسـول خـدا از امـوال بنـي    ) 378ص (و چنانكه واقدي در المغازي 
نمـود و   ها زراعـت مـي   هاي باغستان و در زير نخل. كرد اش انفاق مي حضرتش بود بر اهل و خانواده

قوت ساليانه اهل و عيال خود را از جو خرما بـراي زنـان خـود و فرزنـدان عبـدالمطلب از آن تهيـه       
كرد چنانكه ابوبكر و عمر در زمـان خالفـت    فرمود و مازاد آنرا صرف اسلحه و مهمات جنگي مي مي

پـس درآمـد امـوال    . كردند خود از همان اسلحه و آالت جنگي كه رسول خدا خريده بود استفاده مي
سـبيل   شـد صـرف ابـن    النضير مخصوص احتياجات خود آنجناب بود و آنچه از فـدك عايـد مـي    بني
پرداخـت و يـك    و درآمد خيبر را سه قسمت كرده بود دو قسـمت آنـرا بـه مهـاجرين مـي      فرمود مي

آيد كـه رسـول خـدا     نمي فرمود بهر صورت از تواريخ و سير بر قسمت آنرا بر خانواده خود انفاق مي
خمس را به شش قسمت كرده باشد قسمتي از آن مال خدا و قسـمتي مـال خـود او و سـهمي از آن     

پس چنانكـه گفتـه شـد از كلمـه و     ! سبيل باشد سهم ديگر از يتامي و مساكين وابن القربي و سه ذوي
توان بطور قطع چنين نتيجه گرفت كه رسـول خـدا را در خمـس غنـائم يـك سـهم        للرسول نيز نمي

حضرت بـراي   شود كه آن جناب چنين چيزي به اين كيفيت ديده نمي گانه است زيرا در سيره آن شش
به اينكه پس از وفات از غنائمي كـه   35م ششگانه برداشته باشد تا چه رسد خود سهمي خاص از سها

هنوز بدست مسلمين نيفتاده و بعداً خواهد افتـاد سـهمي از بـراي آنجنـاب باشـد يـا سـهمي بـراي         
عنـوان   جانشينان او منظور شود چنانكه تاريخ خلفاي حق و باطل آنجناب هم چنين سهمي را حتي به

دهد و چنانكه گفتيم نام رسول خدا در دنبال آيه غنيمت چون نام  نشان نمي حق رياست و فرماندهي
(��� ���ª: آن حضرت :� �� 
z� �- "%� �� 
� �z� �* ���~� 
Y باشد و اگـر بـه اتكـاء اقـوال فقهـاء       مي}  1:األنفال{ ¬�1

مگـر   حضرت مصـداقي نـدارد   اهللا از خمس غنائم منظور شود پس از فوت آن سهمي هم براي رسول
اينكه آنرا بزمامدار مسلمين كه رياست جنگ را نيز برعهده دارد از اين جهت قائل شويم كه متأسفانه 

                                                 
الغنيمة تقسم علي خمسه اخماس فاربعـه منهـا لمـن     كانت :عباس روايت شده است كه گفت از ابن) 453ص (بن سلّام  االموال قاسم در كتاب -35

قـال فمـا كـان هللا و للرسـول منهـا فهـو        �النبـي  يعنـي قرابـه   . القربـي  قاتل عليها و خمس واحد تقسم علـي اربعـه فربـع اهللا و للرسـول و لـذي     
الذي  الفقير  السبيل وهو الضيف الرابع البن الثالث للمساكين ،والربع  الثاني لليتامي، والربع  الخمس شيئاً، والربع  النبي من  و لم يأخذ �النبي لقرابه

پنجم آن بـه چهـار قسـمت     اند و يك كه جنگ كردهشود چهار قسمت آن براي كساني است  يعني غنيمت بر پنج تقسيم مي. ينزل بالمسلمين
پـس آنچـه مـال خـدا و رسـول اسـت مـال        . القربي يعني خويشـاوند پيغمبـر اسـت    چهارم آن كه مال خدا و رسول و ذي يك. شود تقسيم مي

از آن مسكينان اسـت و  چهارم سوم  چهارم دوم از آن يتيمان است و يك داد و يك خويشاوند پيغمبر است و خود پيغمبر چيزي از آن برنمي
 .شود چهارم چهارم از آن در راه مانده است و آن مهمان فقيري است كه به مسلمانان وارد مي يك
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يا خوشبختانه در سيره خلفاء آن حضرت كه سهمي در تاريخ وجود ندارد هرچند در احاديـث آمـده   
  36.است
ت قرار گيـرد  سبيل است كه در آيه شريفه است و بايد مورد دق كلمات يتامي و مساكين وابن -6

اي از احاديث، اين افراد و اشـخاص را اختصـاص بـه منسـوبين       بسياري از فقهاء شيعه به استناد پاره
  !كه حقيقت غير اين است اند در حالي داده صاهللا  رسول

  :تر شود بايد چند نكته در اين مورد در نظر گرفته شود براي اينكه اين حقيقت واضح
)ª yالف ـ زمان نزول آيه شريفه   � �¾ �� 
� ���� �j
/ �X �6� �� �� �j�+ �N� كه اين آيـه  .. .انما غنمتم}  41:األنفال{ ¬��

در هنگام جنگ بدر بوده يا چنانكه واقدي قائل است در غزوه بني قينقاع كه در نيمه شوال يعني مـاه  
نازل شده است و در هر صـورت در سـال دوم هجـرت    ) يا سه ماه بعد از جنگ بدر(بيستم هجرت 

كيفيتي بود كه قبالً   دانيم در اين هنگام وضع مسلمانان از حيث فقر و فاقه به و چنانكه مي. بوده است
بيان كرديم و دعاي رسول خدا در اين هنگام چنانكه يادآور شديم بهترين معرف وضع آنها بـود كـه   

  :كرد عرض مي
�@! �v� �&+%� �&EL�� q�"X �v� �&+%� �&+¿�� q�*R �v� �&+%��&U�G��  � 

زيرا هنوز گشايشي براي مسلمين پيدا نشده بود و اسالم از قلمرو شهر مدينه بخارج راه نيافته بود 
  :و ركات و صدقات كه گرفتن آن پس از توسعه اسالم به موجب فرمان

ª �J �1 �8 �< �� 

�� �� ���� �� 
� �$ آيات من اموالهم صدقه واجب شد در آن موقع اگر هم در }  103:التوبة{ ¬#�
، دادن آن فرض شود بود لكن بر مرحله عمـل نيامـده بـود و طبـق تصـريح تـاريخ و احاديـث        قرآن

                                                 
از فرمايش اميرالمؤمنين آورده است كه آن حضـرت  ) 59ص (الهدي از تفسير نعماني  المحكم والمتشابه مرحوم سيد مرتضي علم(در رساله  -36

اللهـص يعنـي انفـالي كـه در زمـان رسـول خـدا اختيـار آن بـا           التي كانـت لرسـول    االنفال بامورالمسلمين بعد ذلكفرموده است ثم ان للغنائم 
معهـذا از ايـن   ) يعنـي پيشـواي سياسـي اسـالم    (اهللا بوده است بعد از آن حضرت اختيار آن با كسي است كه قائم به امور مسلمين است  رسول

  .شود قي خاص به انفال داشته باشد چنانكه از آن حقي خاص براي رسول خدا استنباط نميآيد كه زمامدار مسلمين ح حديث بدست نمي
در كتب عامه آمده است كه رسول خداص از غنائم جنگ آنچـه را كـه بـراي كفايـت مؤونـه يكسـاله خـود و عيـالش الزم بـود برداشـت           

و ) 5ج  106ص (المحتـاج   و نهايـه ) 1ج  38ص (بـن رشـد   المجتهـد ا  كـرد چنانكـه در بدايـه    نمود و بقيه را صـرف مصـالح مسـلمين مـي     مي
امـا فقهـاء عامـه و خاصـه را در موضـوع      . آمده است) 8ج  11ص (و تفسير قرطبي ) 10ج  7ص (و تفسيرالمنار ) 5ج  440ص (البحرالزخار 
  !اللهص از خمس غنائم نظرات و فتاوائي است كه نتيجه همه آنها يكي است سهم رسول

القربـي بـين اغنيـاء و فقـراي      شـود و سـهم ذوي   اهللا از غنائم بعد از آن حضرت صرف مصالح مسلمين مي كه سهم رسول شافعي معتقد است
  .سبيل عموم مسلمين است شود و بقيه مال فرق ثالثه يتامي و مساكين وابن االنثيين تقسيم مي ايشان للذكر مثل حظ

القربي كه ايشان نيـز در صـورت فقيـر     نحضرت ساقط است و همچنين سهم ذوياما ابوحنيفه قائل است كه سهم رسول خدا پس از وفات آ
سبيل عموم مسلمين تقسـيم   كنند پس خمس غنائم بين يتامي و مساكين وابن المال استفاده مي بودن مانند ساير فقرا هستند كه از زكات و بيت

شـود يعنـي خمـس     داند و در نتيجه رأي تمام آنهـا يكـي مـي    ين ميدار مسلم اما مالك، امر خمس غنائم را مفوض برأي امام و زمام. شود مي
 .شود المال مسلمين مي غنائم تحويل بيت
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صحيحه در سال نهم يازدهم هجرت رسول خداص مأمور اخذ زكات شد و مأموران و عامليني براي 
  .اخذ آن بقبائل و بالد اعزام داشت

ل و اوالدي از خـود بـاقي   شـدند عيـا   ب ـ بديهي است كه در ميدان جنگ كساني كه شـهيد مـي   
گذاشتند هرچند طبق روايات وارده براي شهدائي كه بدرد فيض شهادت نائل شده بودنـد رسـول    مي

خدا سهمي مقرر داشت چنانكه در المغازي واقدي روايت شده است كه رسول خـدا بـراي چهـارده    
سـهم پـدرم را مـأخوذ     نفر از شهداء بدر سهمي مقرر فرمود و عبداهللا بن سعد بن خيثمه گفته است،

) 1ج  102ص (داشتيم معهذا كساني بودند كه بدين فوز نائل نگشتند، و در هر صورت يتامي بودنـد  
كه اكثر، قهراً فقير و بي سرپرست بودند و همچنين كسـان بسـياري از مسـلمانان بودنـد كـه فقيـر و       

ن جنـگ حاضـر شـوند چنانكـه     پريشان بودند و شايد بعلت پيري و يا فقيري نتوانسته بودند در ميدا
  :فرمايد مي 92حاكي حاالت آنهاست در سوره التوبه آيه  قرآناي از آيات  پاره

  
  

و اينگونه محروميت از فيض جهاد بعلت فقر و فاقه قهراً محروميت ديگري از سهم غنـائم جنـگ   
نمود كه سهمي از غنائم براي اين طبقه كه مساكينند منظور شود تا تسـكيني   و الزم مي 37از پي داشت

  .براي خاطر محزون و پريشان ايشان باشد
اي از مسلمانان از قبيله يا بالد خـود در راه مانـده و بـه اصـطالح      و نيز در اثر هجرت و فرار پاره

ن غزوان كه با كفار قريش كه به منظور جنگ بـا  ب سبيل بودند مانند مهاجرت مقداد بن عمر و عتبه ابن
اي خود را به مسلمين برسانند و اگـر   رسول خدا بيرون آمدند اينان نيز بيرون آمدند تا شايد به وسيله

نمود كه  آمده است فلذا واجب مي) 2ج  18ص (خلدون  چنانكه در تاريخ ابن! نه بديار خود برگردند
ه مال و غنائي دست يابند اين طبقات از نظر دور نيفتنـد از ايـن   اگر مسلمين و مخصوصاً مجاهدين ب

القربي بالفاصله كلمات يتامي و مسـاكين وابـن سـبيل آمـده      بينيم بعد از كلمه ذي جهت است كه مي
است كه اگر بدرجه رفيعه شهادت نائل گرديدند باري فكرشان از جهت عيال و اطفال خود تا حدي 

خود ايشان با فرا رسيدن اجل و نيل بفـيض شـهادت از غنيمـت محـرم      راحت باشد و بدانند كه اگر
همچنـين افـراد فقيـر و مسـكين     ! گردند يتيمان ايشان بهر صورت سـهمي از آن خواهنـد داشـت    مي

                                                 
حـديث مرفـوعي اسـت كـه رسـول      ) 188(و از طريق خاصـه در المصـنف عبـدالرزاق صـنعاني     ) 13ص (داود  از طريق عامه در مراسيل ابن -37

همينكـه مـرد مجاهـد    . الصلح فان سـهمه الهلـه    المسلمين و ارض  و يخرج من ارضالعدو  الرجل بعد ما يدخل ارض  اذا مات: خداص فرمود
 .رسد براي جهاد از زمين مسلمانان و صلح خارج شد و مرد سهم غنيمت او به اهلش مي
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كردند كه رفـع نيازمنـدي شـديد خـود را      سبيل كه در اين هنگام مرجع و ملجأئي را جستجو مي وابن
  .از غنائم جنگ را به ايشان اختصاص داد بنمايند لذا پروردگار عالم سهمي

اند كه يتامي و مساكين وابن سبيل از خويشاوندان رسول خدايند در تـاريخ نـزول    ج ـ اينكه گفته 
اين آيه شريفه و هنگام تقسيم غنائم جنگ در ميان خويشاوندان رسول خدا يتـامي و مسـاكين وابـن    

القربي  سهمي منظور دارد زيرا چنانكه در بحث ذيسبيلي وجود نداشت كه خدا براي آنان مخصوصاً 
محمد كه مسلمان بودند هيچكدام از آنان مشمول افراد  آورديم در زمان نزول آيه خمس كساني از آل

اعمـام او و اكثـر    سبيل نبودند نه از دختران رسـول خـدا و نـه از اعمـام و بنـي      يتامي و مساكين وابن
شـدند پـس    كافر بودند كه هرگز مشمول حكم اين آيـه نمـي  خويشاوندان آن حضرت در اين هنگام 

چگونه ممكن است كه پروردگار جهان در اين ميان از بين تمام مسلمانان تنها يتامي و مساكين وابـن  
سبيل ناموجود آل محمدص را اختصـاص بـه خمـس غنـائم داده و چنـين امتيـازي را در شـريعت        

  !امتياز اسالم بديشان بخشد؟ بي
سبيل  عقل و شرع و تاريخ هرگز امكان نداشت و ندارد كه مراد از يتامي و مساكين وابن لذا از نظر

  !.محمد باش؟ سبيل آل  در اين آيه شريفه يتامي و مساكين وابن
انـد نـه تنهـا     پس از نظر عقل و تاريخ يتامي و مساكين وابـن سـبيل در ايـن آيـه عمـوم مسـلمين      

سبيل از  اديث وارده از اهل بيت نيز يتامي و مساكين وابنمحمدص و در آيات كتاب الهي و در اح آل
سـوره الحشـر    7عموم مسلمين اند از جمله آيات كه وابستگي تامي به اين موضوع دارند آيه شريفه 

  :فرمايد است كه مي
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8 �G0p;   ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن  ساكنان آن قريه] دارايي[آنچه خدا از

ت تـا ميـان   ماندگان اسـ  و يتيمان و بينوايان و درراه] وي[و متعلق به خويشاوندان نزديك ] او[پيامبر 
به شما داد آن را بگيريد و از آنچـه شـما   ] او[توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده 

    )7(كيفر است  را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت

  :فرمايد و بالفاصله در آيه بعد مي
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باشـند و خـدا و پيـامبرش را يـاري      مـي ] او[اموالشان رانده شدند خواستار فضل خـدا و خشـنودي   
 كنند اينان همان مردم درست كردارند مي

  : و در دنبال
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كـوچ كـرده دوسـت     اند هر كس را كه به سوي آنان جاي گرفته و ايمان آورده] مدينه[در ] مهاجران[
يابند و هر چند در خودشان  دارند و نسبت به آنچه به ايشان داده شده است در دلهايشان حسدي نمي

دارند و هر كس از خست نفس خود مصـون مانـد    باشد آنها را بر خودشان مقدم مي] مبرم[احتياجي 
 ايشانند كه رستگارانند 

يتـامي و مسـاكين و    ،سـبيل  ارد يتامي و مساكين وابند دارد مي همين سوره كه معلوم مي 9تا آخر آيه 
محمد ندارند صرف نظر از اينكـه   اند و اختصاص به آل سبيل مهاجرين و انصارند كه مشمول فيء ابن

پـس مهـاجرين و   ! سبيل وجـود نداشـت    يتامي و مساكين و ابن صمحمد در آن هنگام اصالً در آل
  .انصار يعني عموم مسلمين آن روز

  .السالم صرفنظر از صحت و سقم آنها بيت عليهم احاديث اهلاما در 
در حديث طـويلي از  ) 555ص (العقول كه از كتب معتبره فرقه اماميه است در  در كتاب تحف -1

�� � � % � ? �(�� �  ,�/� � ��E� z�)� 6o� � ,%�1 �� �در موضوع غنائم �حضرت صادق ��E�?�
¾ z�-� ij�� (  ��� /�%�,j@  �&- �&/� Ë�)� �&-� ,Ej�V Ë�1 a�%�   � q"�Lw ,�V a�@C ,�E*/% �

�����~ �6&�- $�*��� �+¥'�8��N a�/V �� JV�")% �6&- � q8UV ����   �6&�- � �&/@L��E' �6&�- � }j+�E'�
�V? Y@�E%� .اينكه در آيه شريفه كلمه هللا آمـده اسـت پـس آن چنـان اسـت كـه شخصـي        : فرمايد مي
پـس  . شـود  ن چيز مال خداست و از براي تو باشد اما چيزي از آن براي خدا تقسيم نمـي گويد اي مي

نمود سهمي از آنرا كـه مـال خـدا بـود خـود       كرد آن را پنج سهم مي غنيمتي كه رسول خدا قبض مي
آن را بـه ميـراث گـذارد و     ،داشت تا بدان وسيله نام خدا را زنده دارد و پس از خـود   جناب برمي آن

داشـت و   راي خويشان از فرزندان عبدالمطلب و سهمي هم براي يتيمان مسلمانان انفـاذ مـي  سهمي ب
سبيل كه در اين حديث به روشني معلـوم اسـت كـه     سهمي براي مساكين مسلمين و سهمي براي ابن

  .سبيل عموم مسلمين است هاي يتامي و مساكين وابن سهم
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نيـز روايتـي اسـت كـه همـين مضـمون را        �حمره از حضـرت بـاقر   در روضه كافي از ابن -2
اليتامي  دون سهام : فرمايد تا آنجا كه مي. البيت سهاماً ثالثه اهللا جعل لنا اهل ان: فرمايد رساند زيرا مي مي

اهللا  سـبيل از خويشـان رسـول    يعني سهام يتامي و مسـاكين و ابـن  ...سبيل فانها لغيرهم والمساكين وابن
  .نيست و از غير ايشان است

چـاپ نجـف و   ) 2ج  22ص (اليحضرالفقيه  و در من) 2ج  125ص (در تهذيب شيخ طوسي  -3
الجعفي روايـت اسـت كـه حضـرت امـام جعفـر         از زكريا بن مالك) 2ج  34ص (الشيعه  در مختلف

الصدقة فهـي للمسـاكين وابناءالسـبيل     السبيل فقد عرفت انا ال تاكل و اما المساكين وابن: صادق فرمود
  ) هاشم السبيل مردم غير بني ين و ابنيعني مساك(

چـاپ نجـف در   ) 4ج  134ص (و در تهذيب شيخ طوسـي  ) 158ص (الفقيه  اليحضره در من -4
فهذا : روايت است كه فرمود �از حضرت امام محمد باقر} 7:الحشر{] ما أََفاء اهللاُ: [ذيل آيه شريفه

القربي ثم نحـن   الرسول و سهم سهمين سهم  يقول ذلك و ليس لنا فيه غير �المغنم كان ابي  بمنزلة 
حضــرت (فرمايــد فــي و انفــال نيــز بمنزلــه غنــائم جنــگ اســت و پــدرم  مــي.. .شــركاء فيمــا بقــي

اهللا و سـهم   پس براي ما از آن جـز دو سـهم نيسـت سـهم رسـول     : فرمايد چنين مي �العابدين زين
سبيل كـه مـال    هم يتامي و مساكين و ابنالقربي آنگاه در باقيمانده ما با ساير مردم شريكيم يعني س ذي

  .عموم مسلمين است يتيمان و مسكينان و ابناء سبيل ما هم با آنها شريكند
ج  52ص (روايتي است كه عالمه مجلس آنرا در بحاراالنوار ) 2ج  63ص (در تفسير عياشي  -5

سالك و صـاحب  چاپ ) 2ج  88ص (چاپ كمپاني و سيد هاشم بحراني آنرا در تفسير البرهان ) 20
بعد از آنكه سـهم   �حضرت صادق: الشيعه نيز آن را در ابواب تقسيم خمس آورده است كه وسائل

السبيل يعني  و ثالثه اسهام لليتامي والمساكين و ابناء: القربي را مذكور داشته فرموده است رسول و ذي
و بـدون قيـد مـال محمـد،     سه سهم ديگر مال يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است بطور اطالق 

  .يعني عموم مسلمين
از  176رقـم  ) 2ج  56ص (واالستبصـار   365رقم ) 4ص و ج  128(در تهذيب شيخ طوسي  -6
�L�� : فرمايـد  روايت كرده است كه آن حضرت مي �بن الجارود از حضرت صادق بن عبداهللا ربعي

z�-� ��� q�:� �w� � �E)� �O ,% %w ��L � q�*< $#� �/�'� ��E)� ��O ,�E§ $#D� � «�§� ,E§ a)V �
}V «�§� ,UV�� �E1 �O ,@+N ��+:�1 ��$%� «�/%� «�§� ,E§ q$#� �$%� ij·� :i§ $#D�  Y! � ®N ��

�E)� �O ,E*/%  ��w }V «�§� ,UV�?�  (�/V�� }L�E'�� a���@%�� �")%�  ��)R �&/� 8R�� YL a¥U� Y@�E%�
?� %$L � 6L $#� ���z�-"%�$#� چنـين بـود كـه همينكـه غنيمـت را       صيعني رسول خـدا . ص
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صفاياي جنگ عبـارت از اسـب   (داشت و آن مال خودش بود  آوردند صفاياي آنرا برمي بخدمتش مي
آنگاه آنچه را باقي ) زبده و شمشير خوب و كنيز و امثال آن است كه مال فرمانده و رئيس جند است

داشت و سپس چهار پنجم آنرا در بين مردمي كـه   يك پنجم آنرا برميكرد و  مانده بود پنج قسمت مي
فرمود آنگاه آن يك پنجمي را كـه برداشـته بـود پـنج قسـمت       بر آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مي

داشت و سپس چهار پنجم ديگر را ميان دارنـدگان قرابـت و    پنجم خدا را براي خود برمي كرد يك مي
داد همچنين اسـت وظيفـه    كرد بهر كدام از ايشان حقي مي اه مانده تقسيم مييتيمان و بينوايان و در ر

فرود يعني وظيفه زمامدار مسلمين همـان   كند چنانكه رسول خدا اخذ مي پيشواي مسلمين كه اخذ مي
در اين حـديث نيـز يتـامي و مسـاكين و     . كرد او نيز بايد چنين كند است كه رسول خداص عمل مي

القربي نيـز   خويشان رسول خدا نيز هستند يعني عموم مسلمين اند و حتي كلمه ذي ابناءالسبيل از غير
  .بطور اطالق است

العتره واالمه از فرمايشات حضرت رضـا در مجلـس    الفرق بين في 23در عيون اخبارالرضا باب  -7
��E'�� a���� � }L� �U: ,�%�1�� ��%@���: مناظره با علماء در شرح آيه شريفه واعملوا انما غنمتم فرمـود 

��� �� �"# ,j�� e¥)� �w� �@�@%� %$L � �@2� �&@� ,% �o� ¤ � ���/�%�  ¤ ,�/o�E� s�U¥)�� �$% }j+E'�
�� �@2� ,% �o� q$#� ,% YC ? � �/�'� .دارد كـه يتـيم و    كه در اين حديث نيز بطور اطالق معلوم مي

  .مسكين در اين آيه يتيم و مسكين عموم مسلمين اند
بن ابراهيم از پدرش و او از محمدبن سـنان   ، علي58باب  �ايضاً در كتاب عيون اخبارالرضا -8

در خراسـان بـودم كـه مـردي از      �در نزد موالي خود حضـرت رضـا  : كند كه او گفت روايت مي
مأمون به احضـار آن امـر نمـود، همينكـه نظـر      . صوفيه كه سرقت كرده بود خبرش را به مأمون دادند

مرد افتاد او را پارسا يافت كه در ميان چشمان او اثـر سـجده نمايـان بـود مـأمون بـه او        مامون به آن
: گويـد  تا آنجا كه مي.. .!بدا به اين آثار جميله و اين كردار زشت كه نسبت سرقت گرفته است: گفت

 آنمرد گفت من اين سرقت را از روي اضطرار نه از راه اختيار مرتكب شدم و اين در حالي است كـه 
تو چه حقي در خمس و فيء داري؟ براي اينكه : تو حق مرا از خمس و فيء مانع شدي مأمون گفت
)ª y: خداي عزوجل خمس را شش قسمت كرد و فرمود � �¾ ��� 
� ���� �j
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سبيل هستم و دستم از خانه و مالم منقطـع   كه من ابن تو حق مرا منع كردي در حالي: آن مرد گفت
: مـأمون گفـت  . هسـتم  قرآنچيزي رجوع كنم و نيز از جمله حملة توانم ب است و نيز مسكينم كه نمي
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اهللا را كه در باره سارق اسـت معطـل كـنم بـراي ايـن       آيا من حدي از حدود خدا و حكمي از احكام
پاك كن آنگـاه  ) بوسيله خد(ابتدا، بخويشتن كن و اول خود را : آن مرد صوفي گفت(هاي تو؟  افسانه

مأموم روي بحضـرت ابوالحسـن   ! اول بر خود اقامه كن آنگاه بغير خودحد خدا را . بغير خود بپرداز
انه يقول سرقت فسرق يعنـي ايـن شـخص    : گوئي؟ حضرت فرمود تو چه مي: نموده و گفت) الرضا(

تا آنكـه  . مأمون در غضب شديدي فرو رفت! گويد چون تو دزدي كردي او هم دزدي كرده است مي
تعـالي   دهي؟ حضرت فرمـود خـداي   درباره او چه رأي مي: بار دگر متوجه حضرت رضا شد و گفت

كـه بجاهـل رسـيد او را     الحجه البالغه و آن حجتي است كه همين فلله: جل جالله به محمدص فرمود
و ايـن  . كند چنانكه عالم آنرا بوسيله علمش ميداند و دنيا و آخرت به حجت قائمند جهلش آگاه مي به

در اين حـديث شـريف آن مـرد    . ن امر به آزادي آن صوفي كردفلذا مأمو. مرد حجت خود را برآورد
هاشـم   و مـأمون كـه هـر دو از بنـي     �هاشم نبوده در حضور حضرت رضا صوفي كه مسلماً از بني

سبيل كرد و حضرت رضا او را تصديق و مأمون را محكوم  بودند ادعاي خمس و سهم مسكين و ابن
  .سبيل عموم مسلمينند آيه شريفه مساكين و ابنسبيل در  پس معلوم شد كه مسكين و ابن. نمود
.. .الخمـس واالنفـال   بـاب ) چـاپ بيـروت   356( �بن الحسين در مسند حضرت زيدبن علي -9

اهللا قرننـا    الخمس قال هولنا ما احتجنا فاذا استغينا فال حق لنا فيه الم تر ان عن �سألت زيداً بن علي
سـبيل فـال حـق لهـم و      المسكين و امـن ابـن   اليتيم واستغني  سبيل فاذا بلغ اليتامي والمساكين و ابن  مع

  .كذالك نحن اذا استغنينا فال حق لنا
الحسين از مسئله خمـس غنـائم    علي بنگويد از حضرت زيدبن  ابوخالد واسطي راوي حديث مي

مـا همينكـه مسـتغني    ! آن براي ماست مادامي كه بدان محتاج شديم: حضرت فرمود جنگ پرسيدم آن
سـبيل    بيني كه خدا ما را با يتيمان و مسـكينان و ابـن   شديم ديگر در آن حقي براي ما نيست مگر نمي

سبيل بمحل امـن برسـد    مستغني شود و ابنكه يتيمي بالغ شود و مسكين  پس همين. قرين كرده است
همچنين ما نيز هنگامي كه مستغني شويم ديگر حقي از خمـس بـراي   . ديگر براي ايشان حقي نيست

بيـت   اهللا و از بزرگـان اهـل   در اين حديث زير كه خـود از سـالله هاشـم و اقربـاي رسـول     . ما نيست
پنـدارد و معـذالك فـرق بـين      ر مردم ميسبيل ساي طاهرين است خود را قرين يتامي و مساكين و ابن

سـبيل از عمـوم    دارد يتيمان و مساكين و ابـن  گذارد كه معلوم مي خود و ديگران با كلمه لنا و لهم مي
  !هاشم و ذريه رسول خدا مسلمين اند نه فقط بني

 سيوطي در مصر چاپ شـده ) المنثور الدر(در تفسير حبراالمه عبداهللا بن عباس كه در حاشيه  -10
و (الغنيمـه لقبـل اهللا    يخـرج خمـس  : نويسـد  در ذيـل آيـه شـريفي مـي     64صـفحه   2است در جلـد  

و ) والمسـاكين (اليتامي غير يتامي بني عبدالمطلب  و لقبل ) واليتامي( �النبي  و لقبل قرابه) القربي لذي
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اً مـن كـان و   الضيف والمحتاج كائنـ  و لقب) السبيل و ابن(المساكين غيرمساكين بني عبدالمطلب  لقبل 
اهللا و سـهم للقرابـه    و هـو سـهم   �سـهم للنبـي  : علي خمسه اسهم �النبي الخمس في زمن كان تقسم

اهللا و سهم لليتـامي و سـهم للمسـاكين و سـهم البـن السـبيل، فلمـا         كان يعطي قرابته لقبل �النبي الن
يقول لكـل نبـي    �اهللا سمعت رسول: بكر والذي يعطي للقرابه يقول ابي �النبي سقط سهم �النبي مات

طعمه في حيانه فاذا مات سقطت فلم يكـن بعـده الحـده و كـان يقسـم ابـوبكر و عمـر و عثمـان و         
عبـدالمطب و سـهم    سـهم لليتـامي غيريتـامي بنـي     : في خالفتهم الخمس علي ثالثـه اسـهم   �علي

  .عبدالمطلب و سهم البن السبيل للظيف والمحتاج للمساكين غير مساكين بني
و چه در زمان خلفاي راشدين،  �اين عباس آن است كه چه در زمان رسول خدا ملخّص تفسير

هاشم نبودنـد بلكـه عمـوم مسـلمين      سبيالن بني سبيل، يتيمان و مسكينان و ابن يتامي و مساكين و ابن
بيـت   اينها احاديثي است كه از ناحيـه اهـل  . شد هستند كه در زمان رسول خدا و خلفا بايشان داده مي

در اين مورد وارد شدده است و اخبار و احاديثي كه در كتب عامه است نيز اين كيفيت را  رسول خدا
كنـد ان   از يزيدبن رومان و او از عروه نقل مي) 381ص (ازي واقدي غكه در الم كند چنان تصديق مي

بكر و عمر و يعني ابو. السبيل اليتامي والمساكين و ابن في) الخمس(ابابكر و عمر و علياً كانوا يجعلونه 
  .السبيل قرار داده بودند خمس را در يتيمان و مساكين و ابن �علي

توضيح استدالل به اين احاديث فقط از اين نظر است كه به نص قطعي آنهـا يتـامي و مسـاكين و    
سـبيل عمـوم    اي بنام ساداتند، نبوده بلكه يتامي و مسـاكين و ابـن   سبيل كه مراد از آنها امروز طبقه ابن

هاشـم   اهللا باشـد شـامل عمـوم بنـي     القربي رسول القربي بفرض آنكه مراد از آن ذي نند و اما ذيمسلما
صورت هـم   كه قبالً گفته شد در اين و چنان �شود نه افراد خاصي چون علي و فاطمه و حسين مي

ما  مراد از ايشان قرباي آن روز رسول خدا بود كه امروز از آن مصداقي وجود ندارد بداليل گذشته و
  .اين احاديث را از باب اسكات خصم و اتمام حجت آورديم

  
  سبيل آيه خمس اقوال علماء شيعه در يتامي و مساكين و ابن 

  

معلـوم شـد كـه يتـامي و مسـاكين و       �بيت عقالً و نقالً از آيات شريفه و احاديث مرويه از اهل
سبيالن عموم مسلمين اند نه فقط يتامي و مسـاكين و   سبيل در آيه خمس يتيمان و مسكينان و ابن ابن
  :اي از احاديث قائلند اي از فقهاي شيعه باستناد پاره سبيل فرزندان هاشم چنانكه پاره ابن

  .آوريم اين باره مياي از علماي بزرگ شيعه را در  اينك آراء و اقوال پاره
الغنـائم   فجعل لمن قاتل مـن : نويسد مرحوم كليني صاحب كافي در كتاب كافي در اين باره مي -1

اربعه اسهم و للرسول منهم و الذي للرسول يقسمه علي سنته اسهم ثالثه و ثالثه لليتامي والمساكين و 
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از (اسـت و بـراي رسـول خـدا      يعني آنچه براي مجاهدين از غنائم مقرر است چهار سـهم . سبيل ابن
آنـرا بـر شـش    ) يعني خمس غنـائم (و آنچه مال رسول است ) جمعاً پنج سهم(يك سهم ) اهللا خمس

و سه ) رساند مصارفي كه الزم بداند مي يعني به(كند كه سه سهم آن براي خود اوست  سهم تقسيم مي
  .است) بطور اطالق(سبيل  سهم ديگر مال يتيمان و مسكينان و ابن

و قـال  : نويسـد  چاپ اسالميه تهـران مـي  ) 9ج  612ص (البيان  مرحوم شيخ طبرسي در مجمع -2
يعنـي  . �المساكين و ابناءالسبيل و قد روي ايضـاً عـنهم    الناس عامه و كذلك الفقهاء هم يتامي جميع

عمـوم  قائلند به اينكه مراد از يتامي در آيـه شـريفه يتيمـان    ) اعم از شيعه و سني(جميع فقهاء اسالم 
و اين معنـي از خـود ائمـه معصـومين     ) از عموم مسلمينند(لسبيل ا چنين مساكين و ابناء مردمند و هم

  .نيز روايت شده است �
چـاپ نجـف و   ) 12ج  387ص ) (الناصـره  الحـدائق (مرحوم شيخ يوسف بحرانـي در كتـاب    -3

ج  145ص (الفقيه  ح و مرحوم حاج آقا رضا همداني در مصبا) المعتبر(مرحوم محقق حلي در كتاب 
سبيل كه نصف خمس اسـت مـال    جنيد فرموده است كه سهام يتامي و مساكين و ابن ابن: اند آورده) 1

كـه   القربي از عمـوم مسـلمين همـين    القربي و غير ذوي كساني است كه اهل اين صفت باشند از ذوي
   38.القربي از آن مستغني شوند ذوي
ص ) (و مختلفـه  قـرآن ال متشـابهات (وب در كتاب خـود  شيخ جليل محمد بن علي بن شهرآش -4
)ª y:چاپ جديد ذيل آيه شريفه) 2ج  175 � �¾ �� 
� ���� �j
/ �X �6� �� �� �j�+ �N� و : نوشته اسـت .. .} 41:األنفال{ ¬��

المشـرك والـذمي والغنـي والفقيـر يعنـي لفـظ يتيمـان و         السبيل عام في اليتامي والمساكين و ابن لفظه 
  .سبيل عام است و هيچ قيدي ندارد حتي مشرك و ذمي و غني و فقير ابنمسكينان و 

از صاحب شرايع و عالمه از بعضـي علمـاي شـيعه قـولي را     ) 2ج  144ص (الفقيه  در مصباح -5
يك سهم از رسول خدا است و يـك سـهم از   : حكايت كرده است كه خمس خدا پنج قسمت فرمود

  .يمان و مسكينان و ابناءالسبيل است و اكثر علماء بر اين قولندالقربي و سه سهم باقيمانده مال يت ذوي
از قول صاحب مدارك گفته است ظاهر اينسـت  ) 387ص (و در ) 12ج  382ص (در حدائق  -6

دليـل  : اي اخبار قيد يتامي آل محمد براي افضليت است نه براي تعيين آنگاه فرموده اسـت  كه در پاره
  .احاديث آورديم 6و صحيحة ربعي است كه قبالً آنرا ذيل رقم بر فرمايش او اطالق آيه شريفه 

                                                 
اال فضيله ال علي علي سبيل ) القربي اذاستثغي عنها ذوي(والظاهر ان هذاالقيد : جنيد آورده است قول ابن مرحوم صاحب مدارك پس از نقل - 38

 .الشريفه التعيين و يدل علي ما ذكره اطالق آيه سبيل 
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المـراد   ان: نويسـد  العباد در باب خمس در اين باره مي مرحوم محقق سبزواري در كتاب ذخيره -7
االستغراق و يؤيده صحيحه محمد بن ابي نصـر   الجنس لتعذرالحمل علي : االية باليتامي والمساكين في

  .كند نيز آنرا تأييد مي
ج  50ص (الفقيـه   اليحضـره  ي شرح منقرآنمرجوم مال محمد تقي مجلس اول در لوامع صاحب -8

ظاهرش آنست كه يتـامي و  : گذشت نوشته است 7در شرح حديث عيون اخبارالرضا كه ذيل رقم ) 2
  .مساكين از غير سادات باشند

كين و صاحب رياض از اسكافي نقل كرده است كـه آن صـاحب صـرف سـهم يتـامي و مسـا       -9
دانست بلكه صرف آن را بغير ايشـان از   سبيل را در خمس شرط منتسب بودن به عبدالمطلب نمي ابن

  .شمرد القربي جايز مي مسلمانان با استغناء ذوي
در ذيل خبر زكريا بن مالك جعفي كه ) 12ج  377ص (خود شيخ يوسف بحراني در حدائق  -10

و اماالمساكين و ابناءالسبيل فقد عرفت انـا الناكـل   : فرمايد ياز احاديث قبالً گذشت امام م 3ذيل رقم 
بسا باشد كه توهم شود كه مراد از مساكين و ابناءالسبيل هاشمين باشند ولي امـام  : نويسد مي. الصدقة

مسكين و ابـن  (اينكه هر چند هاشميين نيز در عموم اين دو لفظ   خواسته است رفع اين توهم كند به
چون دانستي كه زكات بر اهل بيت حرام است پس مسـاكين و ابناءالسـبيل مـا در    هستند لكن ) سبيل

اين آراء و اقوال و فتواي ده نفر از علماي بزرگ شيعه اسـت كـه در بـاره يتـامي و     . آن داخل نيستند
انـد كـه    اي از فقهاء گفتـه  سبيل كه شامل عموم مسلمين است آمده است پس اينكه پاره مساكين و ابن

هاشـمند از   سـبيل آل محمـدص از بنـي    سبيل، يتامي و مسـاكين و ابـن   يتامي و مساكين و ابنمراد از 
حقيقت دور و از عقل و انصاف مهجور است كه در اولين غنيمت و اموالي كه بدسـت رسـول خـدا    
برسد بدون اينكه حقي براي يتيمان شهداي ميدان جنگ و مسكينان پريشان امت از مهاجر و انصار و 

سبيالن آنهـا باشـد و    ل ايشان در نظر بگيرد تنها بفكر خويشان خود و يتيمان و مسكينان و ابنابنا سبي
و فقـراء و ايتـام و   ) كـه فاقـد چنـين اشخاصـي اسـت      در حـالي (سهمي از آن براي ايشان مقرر دارد 

ال ديگـر  ابناءالسبيل مسلمين را واگذاشته، ترميم حوائج ايشان را حواله به زكاتي دهد كه بعد از نه س
وجداني كه كسي چنين نسبتي را بـه پيغمبـر رحمـت كـه سـخت       زهي بدبيني و بي! اخذ خواهد شد

��®ª I: فرمايد خدا مي! معاذاهللا!! معاذاهللا: حريص بر امت بوده بدهد 
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سبيل ناموجود  بمالي و منالي رسيد همه مسلمانان را فراموش كرد و فقط بفكر يتامي و مساكين و ابن
هاي ناروا به ايشان داده تحريف آيـات   بدترين قتلة انبياء و اولياء خدا كسانيند كه نسبت!! خود افتاد؟

  !ايندالهي نم
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السـالم و آراء و اقـوال    البيـت علـيهم   آنچه در اوراق قبلي مسطور شد احاديث معتبره از ائمه اهـل 
اينـك آنچـه از   . بـود ) خمس(السبيل آيه شريفة  علماء و فقهاء بزرگ شيعه در يتامي و مساكين و ابن

سـته شـود كـه    گـذرد تـا دان   طريق عامه در اين باب رسيده است برخي از آن از نظر خوانندگان مـي 
اند كه آن شـش سـهم اسـت، سـهمي از آن خـدا و سـهمي از        اي از فقهاء قائل شده تقسيمي كه پاره

السـبيل،   القربي و سهمي مال يتامي و سهمي از آن مساكين و سهمي از ابن اهللا و سهمي مال ذي رسول
ر رسول خدا بـود  اهللا انجام نشده است بلكه خمس غنائم جنگ در اختيا چنين كيفيتي در زمان رسول

در باره غنـائم  ) 6ج  340ص (الكبري بيهقي  در سنن 39.داد دانست مي و به هر كس آنچه را صالح مي
الخمـس و كـان    �اهللا  و ياخـذ رسـول  : نويسد آورد تا آنجا كه مي خبير روايتي از عبداهللا بن عمر مي

يعنـي  . شـرين و سـقاً شـعيراً   الخمس ماته وسـق تمـراً و ع   يطعم كل امراه من ازواجه من  �اهللا رسول
فرمود و آن جناب بهر يك از ازواج مطهرات خود صـد   رسول خداص خمس غنائم جنگ را اخذ مي

فرمـود و در   و اهل بيت وسق جو اطعام مـي ) وسق شصت صاع است و هر ساع تقريباً يك من تبريز
رجـال و نسـاء   خمسـه بـين قرابتـه و بـين نسـائه و بـين        �اهللا  ثم قسـم رسـول  . حديث ديگر است

مائـه   �البنته فاطمه مائتي وسق و لعلـي بـن ابيطالـب    �اهللا المسلمين اعطاهم منها فقسم رسول من
بكـر   وسق و السامه بن زيد مائتي وسق منها خمسون وسق نوي و لميسي بن فقيم مائتي وسق و البي

  .الصديق ماتي وسق و جماعه بن الرجال والنساء
بـين  ) داشـت  اهللا برمـي  يعنـي از آنچـه بعنـوان خمـس    (را  يعني آنگاه رسول خداص خمس خـود 

. فرمـود  خويشاوندان و بين زنان خود و بين مردان و زنان مسلمانان تقسيم كرده از آن بايشان عطا مي
صد وسق و براي اسـامه بـن    �پس براي دختر خود فاطمه دويست وسق و براي علي بن ابيطالب

بن فقيم دويست وسـق و   آن هسته خرما بود و به عيسي زيد دويست وسق تقسيم داد كه پنجاه وسق

                                                 
) 457ص ) (االمـوال 0در كتـاب  » از حضـرت صـادق تـا حضـرت هـادي     «) معاصـر ائمـه  (هجـري   224ابوعبيد قاسم بن سلّام متوفـاي سـال    -39

ل الشرك ، فرأوا رد الخمس إلـي أصـله عنـد موضـع     أن الخمس إنما هو من الفيء ، والفيء والخمس جميعا أصلهما من أموال أه: نويسد مي
  .االمام و هو مفرض اليه علي قدر ما يري ان المنظر فيه الي: نويسد قبالً در باره صرف خمس غنائم مي. الفاقة من المسلمين إلي ذلك 

نيائهم فترد الي فقرائهم، فال يجوز فيها المسلمين خاصه فحكمها ان توخذ من اغ الصدقه انما هي من اموال ان: نويسد آنگاه در خصوص زكات مي
  .الخمس والصدقه لما ذكر الكفر فافترق حكم  المسلمين و ذاك من اموال نفل و ال عطاء فهذه من اموال

انـد كـه خمـس را در     همانا خمس همان فيء است و فيء و خمس هر دو اصل آنها از اموال اهل شرك است پس چنـين نظـر داده  : ترجمه
لمانان دچار پريشانيند به اصل خود برگردانده شود و بدانچه پيشواي مسلمين صالح بداند مصرف شـود، امـا زكـات چـون از     كه مس هنگامي

اموال خاص مسلمين است حكمش آن است كه از اغنياء ايشان گرفته شده بفقراء ايشان داده شود پس بخشـش و عطـاء از آن جـائز نيسـت     
  .لذا حكم خمس و زكات بدانچه مذكور شد با هم تفاوت دارد. از اموال كفر استزيرا زكات از اموال مسلمانان و خمس 

تواند هم از آن بخشش كرده و هم صرف امور سياسي نمايد لكن  بنظر ابوعبيد چون خمس از اموال مشركين و كفار است پس امام مي
 .بنظر بعضي از فقهاء امام چنين اختياري ندارد المال و اموال مسلمين است بايد در مصارف خاص خود صرف شود اما زكات چون بيت
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 306ص (جماعتي از مردان و زنان، و در تـاريخ طبـري    به ابوبكر صديق دويست وسق و همچنين به
  : نويسد در تقسيم غنائم خيبر مي 7ضمن خوادث سنه ) 2ج 

والمسـاكين  القربـي واليتـامي    و سـهم ذوي  �النبـي  اهللا عز و جـل و خمـس   الكتيبه خمس و كانت 
يعنـي  . اهللا و بين اهل فدك بالصلح و طعم رجال مشوا بين يدي رسول �النبي السبيل و طعم ازواج ابن

خمس غنائم خيبر قرار گرفت و خمـس پيغمبـرص و   ) هاي هفتگانه خيبر بود كه يكي از قلعه(كتيبه 
مورد اعاشه مرداني بود  سبيل و محل اعاشه زنان پيغمبر و القربي و يتيمان و مساكين و ابن سهم ذوي 

  .كه بين رسول خدا و بين مردم فدك براي صلح آمد و شد مي كردند
آيد آن است كه خمس غنائم جنگ در اختيار رسول خداص بـوده   پس آنچه از اين احاديث برمي

داده  هاشـم مـي   هاشم و غير بنـي  دانسته است اعم از بني است و به هر كس آنچه را الزم و صالح مي
است و هرگز آن اختصاص بطريق خاصي نداشته است و در بخشيدن آن به افراد تا آن حـد جـرأت   

د كه اعراب به جنابش چسبيده و حضرتش را محاصره كـرده بودنـد كـه مجبـوراً بـه درخـت       داده بو
اهللا الـذي   مربـي مـن مـال   : گفتنـد  سمره پناه برده و ردايش از دوشش افتاده بود و هر كدام بـه او مـي  

يعني دستور بده از مال خدا كه در نزد تو است به من بدهند و آن جناب با خنده به ايشـان از  . عندك
كه در كتب سير و تواريخ درج است رسول خداص پس از فتح مكـه و   فرمود و چنان آن مال عطا مي

غزوه حنين كه در سال هشتم هجرت اتفاق افتاد بيش از چهل هزار گوسفند و بيست و چهـار هـزار   
شتر و چندين هزار اوقيه غنيمت جنگ گرفت كه سهم بيشتر آنرا به مؤلفـه قلـوبهم داد از آن جملـه    

سفيان و صد شتر به معاويه بن ابي سفيان و همچنـين   د شتر به ابوسفيان و صد شتر به يزيد بن ابيص
چـاپ اسـطامبول از قتـاده    ) 2ج  121ص (ساير مسلمانان جديداالسـالم داد و در صـحيح بخـاري    

�+@, 1�z. روايت كرده است��V 8&N Ì�8R �v? �&*%�:� ��u�"1 a¥N� m� a�/%� .  ـ ر خـدا  ترجمه ـ پيغمب
  .بخشم تا تأليف قلوب ايشان كنم زيرا اينان تازه مسلمانند نسبت بجاهليت فرمود من بقريش مي

اين عمل پيغمبرص بر مهاجرين و انصار كه در حقيقت هسته مركزي اسالم بودند بسيار گران آمد 
  !!استها نصيب همانها گشته  چكد ولي سهم بيشتر غنيمت و گفتند از شمشيرهاي ما خون قريش مي

را نزد خود خواست و چگونگي را جويا شد آنان گفتـه خـود را    پيغمبر خدا كه اين را شنيد آنان 
اينان تازه مسلمان هستند به آنها سهم بيشـتري دادم تـا   . كتمان نكردند رسول خداص به ايشان فرمود

كه شما بـا پيغمبـر    مسلمانان بمانند و نزديكان خود را به اسالم دعوت كنند آيا براي شما بهتر نيست
  .خدا بخانه خود بازگرديد و اينان با شتر و گاو و گوسفند؟ انصار كه اين را شنيدند راضي شدند

جلـد اول در موضـوع   ) التمـدن االسـالمي   تـاريخ (جرجي زيدان مسيحي در كتاب پر ارزش خود 
گيـرد ولـي   نويسد، نزديك بود بـر سـر تقسـيم امـوال بـين مسـلمانان نـزاع در        غنيمت جنگ بدر مي
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پيغمبرص غنيمت را عادالنه بين آنان تقسيم كرد و چيزي براي خـود برنداشـت و بـه ايـن تـدبير از      
  .كشمكش بين مسلمانان جلوگيري شد


 ªاساساً مقبول نيست كه پيغمبري كه از روز اول بعثت مبارك خود همواره مرام و شمارش � ��� �1 � ��
 �o�%�D �-�� �?� �" �!�� 
,�@ �+ �N ��¬ }باشد و پيوسته محترز است كه مبادا او را مـتهم كننـد كـه زمينـه      مي} 51:هود

چيند، معهذا در اولين برخورد بمال و دست يـافتن بغنيمـت آن    رسالت براي جلب مال و رياست مي
آنچه : را بخويشان خود اختصاص دهد بدون اينكه بحال درويشان و بينوايان ديگر توجه نمايد بگويد

سـبيل كـه    آيد مال من و خويشانم، آنهم بنام يتامي و مساكين و ابـن  م جنگ بدست مياز خمس غنائ
  .!!شد حضرت شناخته نمي احدي در آن روز بدين نام و نشان در خاندان آن

آمده است كـه خـود را يتـيم     �شود كه از قول بعضي از ائمه اي از احاديث ديده مي اگر در پاره
اسـت كـه ابوبصـير     �اليحضرالفقيه از ابوبصير از حضرت باقر  ناند مانند اين حديث در م خوانده

اليتـيم درهمـاً و    العبدالنار؟ قال مـن اكـل مـن مـال      ما ايسر ما يدخل به �جعفر قلت البي. گويد مي
كنـد   مي) جهنم(ترين چيزي كه بنده را داخل آتش  حضرت باقر عرض كردم آسان يعني به. اليتيم نحن

اين حديث كـه ظـاهراً   . ه درهمي از مال يتيم بخورد و ما يتيم هستيمك چيست؟ حضرت فرمود كسي
�ªدر تفسير آيه شريفه  ��� �� ��
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سبيل آيه خمس  ه يتامي و مساكين و ابناليتيم كه به آن اضافه شده است هرگز ناظر ب است كلمه نحن
خصوصاً كه راوي ايـن حـديث   . بعيد است كه خود را يتيم بداند �و اصالً از حضرت باقر. نيست
كـه   تـر نيسـت تـا جـائي     بن ابي حمزه بطائني اسـت كـه در رجـال حـديث مـردي از او بـدنام       علي 

الخلـق عـدوه    اهللا و اشـد   وقـف لعنـه  ال بن ابي حمـزه ضـل   علي : الغضائري درباره او فرموده است ابن
حمـزه ريشـه و پايـه مـذهب واقفيـه       يعني علي بن ابي �بعد ابي ابراهيم) �يعني الرضا. (للمولي

است خدا او را لعنت كند و از شديدترين مردم اسـت از حـديث عـداوت نسـبت بمـولي حضـرت       
گذاران خمس كذايي است كـه بنـام حضـرت     و او از پايه �بن جعفر بعد از پدرش موسي �رضا

حضـرت همـه را حتـي     از شيعيان اموال زيادي دريافت نمود و بعد از فـوت آن  �موسي بن جعفر
  .كنيزاني را كه بنام امام گرفته بود تصاحب كرد و مذهب واقفيه را پايه نهاد

ده است احاديثي كه در مـورد  و شايد اين حديث را هم براي بهانه و تمسك اخاذي خود جعل كر
محمـدص   سـبيل آل  را خاصـه يتـامي و مسـاكين و ابـن     سبيل آمده است و آنان يتامي و مساكين و ابن

كدام صحيح نيست و اكثر آنها از راوياني نظير علي بن ابي حمـزه و علـي بـن فضـال و      داند هيچ مي
. ايـم  تاب زكات معرفـي كـرده  را در ك ن حسن بن فضال ضال مضل روايت شده است كه ما هويت آنا

الخمـس   تمييز اهل(چاپ نجف باب ) 4ج  125ص ) (ره(االحكام شيخ طوسي  مثالً در كتاب تهديب
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الرسـول   واليتـامي يتـامي آل  . (در آخـر ايـن حـديث ايـن عبـارت اسـت       40 361حديث ) و مستحقه
بن الحسن بن علي بن اين حديث از احمد) والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فال يخرج الي غيرهم
حسـن بـن فضـال كـه راوي متصـل بـه       . كند فضال و او از پدرش حسن بن فضال از امام روايت مي

و . معصوم اين حديث است بقول مرحوم صاحب سرائر، حسن كافر و ملعون است و رأس ضـاللت 
ــاب در    ــين ب ــوم از هم ــي حــديث س ــر يعن ــه اســت ) 126ص (حــديث ديگ ــن جمل � �. در آن اي
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باتفاق علماي رجال علي بن فضال . قرار است ببعد شرح حال علي بن فضال مفضل است كه مختصر آن بدين) 189ص (در كتاب زكات از  -٤٠

چاپ تهران كتابي هم در اثبات ) 196ص (الصادق بوده و حتي بتصريح نجاشي در رجال خود  فطحي مذهب و قائل بامامت عبداهللا بن جعفر
انـد علـي    امامت عبداهللا نوشته است و چون عبداهللا بعد از وقات حضرت صادق بيش از هفتاد و چند روز نبوده است پس اينكه بعضـي گفتـه  

ست، در اين مدت بعد از وفات عبداهللا از او عدول نموده است صحيح نيست زيرا مسلماً وي اين كتاب را در ظرف هفتاد و چندروز ننوشته ا
بن فضال نبوده است بلكه بطور قطع آنرا بعد از وفات عبداهللا نوشته و تا آخر خـود بـر ايـن     كوتاهي معارضي براي عبداهللا و مجالي براي علي

زين علماي چنانكه اكثر ارباب رجال بدان معتقد و بعداً قائل به امامت جعفر گذاب شده است  پس روي قواعد و موا. عقيده باقي بوده است
از وي منحرف شود ضال و مضـل بـوده و احاديـث او از درجـه     ) هر كدام را كه درك كرد(عشر  اثني  رجال كسي كه امامي نباشد و از ائمه

چاپ جديد تهـران در  ) 195ص (نجاشي در رجال خود  -1: قبول ساقط است يا صحيح نيست اينك اقوال علماي رجال در باره اين شخص
عالمـه حلـي    -2). دانـم  يعني من روايت كردن احاديث او را از وي حالل نمـي )) (و ال استحل ان ارويها عنه((نويسد  ل ميبن فضا ضمن علي

المطلـب   ب ـ در كتاب منتهـي  )) كان مذهب فاسداً((نويسد  المذهب ميداند و مي چاپ نجف او را فاسد) 93ص (در كتاب رجال خود : الف
در ) 524ص (ج ـ و نيـز در همـان كتـاب      )) فضال و هو ضعيف و في طريقه ابن((نويسد  هاشم مي بني در روايت اعطاي زكات به) 534ص (

در ذيـل حـديثي كـه    ) 7ص (الشيعه جلد دوم  د ـ باز هم در كتاب مختلف )) فضال و هو ضعيف و في طريقه علي بن((نويسد  ذيل حديثي مي
بـن فضـال    كننـد چـون را وي آن علـي    از اشياء تسعه سؤال مي �حضرت صادق بن فضال از محمد مسلم و ابوبصير و بريد و فضيل از علي

در ذيـل  ) 535ص ) (492ص (المطلـب   ـ ايضـاً در كتـاب منتهـي      ه)). بـن فضـال   السند فان في طريقها علـي  والروايه ممنوعه((نويسد  است مي
 -4. و را در قسم مجروحين و مجهـولين آورده اسـت  ا) 483ص (داود حلي در كتاب رجال خود  ابن -3. احاديث او را ضعيف شمرده است

بن  السرائر در باب تقسيم خمس از شيخ طوسي انتقاد شديدي نموده است كه از علي العجلي از اعيان علماي شيعه، در كتاب محمدبن اوريس
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��$% � z�-"+% � ,E§ � ��� �V� � }L�E'�� a���@%�� �")%� �&�- = �/% YU> ¤ � ,<�# �/� Y@�E%�  
�"L� ���@2� J182%�  Ñ�-�� �/jU¥� �� �/�"L�� ,@�� ��  «�/%�� اعتبـاري آنـرا    بي اين حديث كه متنش نيز

رسد كه مـا هويـت كامـل     ءاهللا بيان آن خواهد آمد سندش به علي بن فضال مي رساند چنانكه انشا مي
آنرا بشرحي تمام در كتاب زكات آورديم كه وي از رجال بدنام حديث است و خود و پدرش بقـول  

  .صاحب سرائر ملعونند
و . آمده است در آن اين جمله است )4ج  128ص (و حديث دوم از قسمت غنائم كه در تهذيب 

ايـن  . اليتامي بين اهل بيته سهم ال يتامهم و سـهم للمسـاكينهم و سـهم البنـاء سـبيلهم       الخمس نصف 
بن فضال روايت شده است و بقدري در آن تشويش و اضـطراب   حديث نيز از همان ضال مضل علي

ز مضـامين آن كـه راجـع بوظـائف     اي ا توان آن را به معصـوم نسـبت داد هرچنـد پـاره     است كه نمي
  .حكومت اسالمي است با ساير اخبار صحيحه سازش دارد

سبيل، به يتـامي   در خاتمه اين بحث بايد يادآور شويم كه در تفسير و تعيين يتامي و مساكين و ابن
محمدص در كتب احاديث جمعاً بيش از پنج حديث نيست كه سه حـديث   سبيل آل و مساكين و ابن

و يك حديث آن برخالف و عكس مطلوب منشبثين . اهللا است الفضال لعنهم گذشت از بنيآن چنانكه 
سبيل فقد عرفـت انـا الناكـل     فرمايد و اماالمساكين و ابن است زيرا در آن حديث حضرت صادق مي

سـبيل عمـوم مسـلمينند     السبيل كه مقصـود مسـاكين و ابـن    الصدقة و التحل لنا فهي للمساكين و بناء
الصفار روايت كرده  الحسن ر فصل مخصوص آن قبالً گذشت و حديث ديگر آنرا محمد بنچندانكه د

تـر تـاريخ و سـيره     از تمام آنها بهتـر و روشـن  . است كه مجهول و منقطع است و ارزش استناد ندارد
خـداص اسـتيثار و     رسول خداص گواه كذب اين نسبت است زيرا صرفنظر از اينكـه هرگـز رسـول   

ي براي خويشان خود قائل نبود و اينگونه نسبت بĤن حضرت ظلـم بزرگـي اسـت    اختصاص و امتياز
سـبيلي وجـود نداشـت و رسـول      اساساً در آن هنگام در بين خاندان رسول خدا يتيم و مسكين و ابن

سـبيل عمـوم    خدا براي خويشان خود چنين سهمي نگذاشت بلكه غنائم را بين ايتام و مساكين و ابن
�V�ª:فرمود ه مسلمين مصرف ميمسلمين و حوائج الزم 
$ �L 
�� �� �N �� �t��� 
� 
Q ���+ �c�� �� �j��¬ }17:يونس  {  

  
  آيا سهم خمس متعلق به بني هاشم است ؟ 

الصنعاني كه قديمي تـرين كتـابي اسـت كـه در فـن فقـه و         المصنف عبدالرزاق بن همام در كتاب
فوت نموده است و  211متولد و در سال  126حديث بدست ما رسيده است زيرا مؤلف آن در سال 

از قـيس بـن   ) 5ج  238ص 0بتصريح علماي رجال، شيعي مذهب بوده اسـت وي در كتـاب خـود    
اهللا و  مدالحنفيه آورده اسـت كـه حسـن گفتـه اسـت در سـهم خمـس رسـول        مسلم از حسن بن مح
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القربـي مـال    انـد سـهم ذي   اي گفتـه  پـاره . القربي پس از وفات رسول خدا اخـتالف افتـاده اسـت    ذي
القربي متعلق به خويشـاوندان خليفـه اسـت و رأي     اند سهم ذي اي گفته اهللا و پاره خويشاوندان رسول

اجتماع يافته است كه اين دو سهم را در راه ساز و برگ جهـاد در راه خـدا   اهللا بر اين  اصحاب رسول
كرد زيرا كرامـت   بگذارند و در خالفت ابوبكر و عمر نيز چنين بوده و اميرالمؤمنين علي نيز چنين مي

جعفـر   اسحق از حضرت ابـي  و در حديث ابن. داشت كه ادعا شود كه او مخالف ابوبكر و عمر است
چرا علي در اين مورد برأي خـود عمـل نكـرد؟    : حضرت گفته اند است كه به آن �امام محمد باقر
حضرت ادعا شود كه او برخالف ابوبكر و  بخدا سوگند كراهت داشت از اينكه بر آن: حضرت فرمود

كتاب خود آورده است اما ما هرگـز ايـن   ) 2ج  136ص (طحاوي نيز اين حديث را در .!! عمر است
اهللا  و تبعيـت رسـول   قـرآن زيرا اميرالمؤمنين علي كسي نبود كه دين خدا و حكم  .پذيريم ادعا را نمي

چنانكه در احاديث صحيحه و تواريخ معتبـر، آمـده   . را بگذارد و تابع رأي ابوبكر و عمر گردد) ص(
كردند كه چـرا بـه سـنت ابـوبكر و عمـر       حضرت اعتراض مي كه طلحه و زيبر به آن است كه هنگامي

�  � � �� �� ��� V��:��1 ?"�jN 8/�- �� �L8�/N  � ,/�- ?� ,/- z��-�z�- : به ايشان فرمودكند؟  عمل نمي
a� ��CÒ �v[ n��!  ��"� :z�-� 6��� � �8!� 81 � ��� n��L � %$V �oC n��o%��� � ,V _��� ��  �$�%�

,@:D� ? ,*+# �� ? � ,�8� }V �� � Y���%���� كه از او خواستند كـه   و گر او نبود كه در شوراي سته همين
اهللا و اجتهـاد خـود عمـل     بروش شيخين عمل كند قبول نكرد و فرمود بكتاب خـدا و سـنت رسـول   

واهللا لـو  : فرمايـد  كنم مگر علي آن شخصيت بيمانند و آواز رسالت عدالت انساني نيسـت كـه مـي    مي
خطبـه  (اهللا في نمله اسلبها جلد شعيره ما فعلت  ها علي ان اعصاعطيت االقاليم السبعة بما تحت افالك

يعني بخدا سوگند اگر اقاليم سبع را با آنچه در زير آسمانهاي آن است بمن بدهنـد  ) البالغه نهج 219
كه معصيت خدا را در باره موري كه پوست جوي را از دهان آن مور بگيـرم چنـين كـاري نخـواهم     

اي از اصحاب آن حضرت بجنابش پيشـنهاد   كه طايفه نظير نيست كه هنگامي مگر علي آن امام بي. كرد
كردند كه از اين اموال مقداري بمردم بيده و اشراف عرب را بر ديگران و قريش را بر موالي و عجـم  

اتـامروني ان اطلـب   : ترسي بخود مايل كـن فرمـود   برتري بخش و دل كساني را كه از مخالفتشان مي
المال لـي لواسـيت    السماء نجم واهللا لو كان واهللا ال افعل ما طلعت شمس و ما الح فيالنصر بالجور ال  

دهيد كه من نصرت و پيروزي را بوسـيله ظلـم و    يعني آيا بمن دستور مي. فكيف و انما هي اموالهم؟
كه  كند و مادامي جور طلب كنم؟ نه بخدا سوگند چنين كاري نخواهم كرد مادامي كه آفتاب طلوع مي

كردم  درخشد بخدا سوگند اگر اين مال، مال خود من بود با ايشان مواسات مي اي در آسمان مي ارهست
كه آن مال مال خودشان است؟ آيا چنين كسي حاضر اسـت كـه بـه     پس چگونه خواهد بود در حالي
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نستجير  القربي را هر گاه حقي داشته باشند از بين ببرد؟ معاذاهللا و تبعيت از ابوبكر و عمر حقوق ذوي
  .باهللا من هذاالمقال

هاشـم و   سخن در اين بود كه پيغمبر خداص در زمان حيات خود هيچگونه مزاياي مالي براي بني
بلكه تا سر حد امكان از امتيازي كه ديگران داشتند و اموري كه براي عموم . خويشان خود قائل نشد

  :داشت از آن جمله و محروم مي مردم مباح بود خويشان و نزديكان خود را از آن مضايقه كرده
پسـرعمو و عمـوي   (كـه ربيعـه و عبـاس     آمده است كه هنگامي) 7ج  32ص (در سنن بيهقي  -1

خواستند خدمت رسول خدا آمده از حضرتش تقاضا كننـد كـه پسـران ايشـان را      مي) رسول خداص
بـه ديگـران   ) اتعامليت زك(رسول خدا جزو مأمورين صدقات كند تا از آن حقوقي كه از اين بابت 

نيز وارد شد و دانست كه ربيعـه  ) ع(در اين هنگام اميرالمؤمنين. مند گردند شود اينان نيز بهره داده مي
ال تفعال فواهللا ما هو بفاعل يعني چنـين نكنيـد بخـدا    : و عباس چنين قصدي دارند و به ايشان فرمود

. بچنين مأموريت اختصاص دهـد  سوگند كه رسول خدا چنين كاري نخواهد كرد كه فرزندان شما را
همينكـه  . رد و بدل شد �الحارث بن عبدالمطلب قبول نكرد و سخناني بين او و علي بن لكن ربيعه

سـبقت گرفتنـد بحجـره    ) ربيعه و عباس(رسول خداص برخاست كه نمازگزاران فرزندان اين دو نفر 
ب بنت جحش بود چون اداي آن حضرت و اتفاقاً آن روز حضرت در خانه يكي از زوجاتش بنام زين

ايـم و   آن سخن كردند و مقصود خود را بعرض آنحضرت رسـانيدند كـه مـا بحـد زناشـوئي رسـيده      
دهـي بمـا نيـز بـدهي تـا       ايم تا ما را مأمور اخذ صدقات فرمائي تا آنچه از اين بابت بديگران مي آمده

همانـا ايـن   : اه فرمـود حضرت مدتي طوالني سكوت كـرد آنگـ  : بدينوسيله بمقصود خود نائل گرديم
  41هاي دست مردم است محمدص سزاوار نيست زيرا آن چرك صدقه براي آل

��  ��� ��� �/�2�#� �z��-: عباس روايت است كه گفـت  از ابن) 7ج  31ص (در همين كتاب  -2
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هاشـم   محمـد و بنـي   بهترين دليل اينكه حرمت صدقه بـر آل . االموال قاسم بن سالم نيز اين داستان بتفصيل بهمين سبب آمده است در كتاب -٤١

هاشم عاميت زكات  بنياختصاص بزرمان رسول خداص و حيات آنحضرت داشت همين قضيه است كه آنحضرت در زمان خود باحدي از 
كه آنجناب را بواليت و حكومت يمن و اخذ زكـوات و صـدقات آن زمـان مـأمور      �و واليت بالد نداد مگر مدتي اندك بحضرت علي

هاشم از جانب آنحضرت بواليت بالد واجبات زكوات مأمور شدند چنانكه فرزنـدان   بينيم كه اكثر بني مي �كرد اما در زمان خالفت علي
العباس در مكه و  عبداهللا بن عباس در بصره و عبيداهللا بن عباس در يمن و قثم بن. كدام در بالد بواليت و اخذ زكات گماشته شدندعباس هر 

بن وهب پسر خواهر خود را بواليت خراسان و اخـذ زكـات و خـراج آن     بن هيبره معبدبن العباس را در مدينه و نيز آنها در ساير بالد و جعده
 .گماشت

: رضا نقل كرده است بـدين عبـارت    الطبرسي از صحيفه بن الحسن چاپ امير بهادر نظير اين حديث را از فضل) 2ج  36ص (وسائل شيعه  در -42
انا اهل بيت ال تحل لنا الصدقه و امرنـا باسـباغ الوضـوء و ان ننـزي       صاهللا قال رسول: الرضا باسناده قال الطبرسي في صحيفه بن الحسن  الفضل

 .لي عتيقه و ال نمسح علي خفحماراً ع
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هاشم را بچيزي اختصاص نداد كه با مردم ديگر فرق داشته باشيم  يعني بخدا سوگند رسولخدا، ما بني
امر فرمود ما را كه وضوء را بطور كامل بگيريم و امر كرد ما را كه صدقه را نخـوريم  : مگر به سه چيز

  43و امر كرد ما را كه خران را بر اسبان نرانيم
  

   :گرفتند المال و جوايز و عطايا از خلفا مي السالم بعنوان سهم از  بيت عليهم ائمه اما آنچه

كه دختر پيغمبر  بينيم هنگامي بعد از رسول خداص در قضيه تصرف فدك از جانب خليفه اول مي -1
كند كه تكليف او و فرزنـدانش در امـر معيشـت بـا      از غصب فدك شكايت مي �خدا فاطمه زهرا

چـاچ  ) 103ص (اهد بود؟ طبق روايات مندرجه در جلد هشـتم بحـاراالنوار   غصب فدك چگونه خو
قـال النـورث    صاهللا  فقال ابوبكر اني سمعت رسول: تبريز در جواب از اين مشكل چنين آمده است

  :محمد من هذالمال ما تركنا صدقه انما يأكل آل
م هـر چـه از مـا مانـد     گذاري من از رسول خدا شنيدم كه فرمودك ما ارث نمي: يعني ابوبكر گفت

پس چنانكه گفتيم اكل از صـدقه  . خورند محمد هم از همين مال كه صدقه است مي صدقه است و آل
و در روايات بسياري از طـرف  . المال خدا بر تمام مستحقين از مردم از هر طبقه حالل است و از بيت

و اني اشهداهللا و كفي به شهيداً انـي  : عامه و خاصه كه لفظاً و معناً تقريباً متفق است ابوبكر گفته است
  ...اهللا يقول سمعت رسول

يعنـي رسـول خـدا    � � �� L�� /%� �� ��8UV "�?� ��+� ,jU� �� �joSV ,@� �oC: گويد تا آنجا كه مي
آنچه براي خوراك ما الزم است بر زمامدار و ولي امر بعد از ماست كه در آن بنظر خود حكم : فرمود
دارد كه پس از رسول خدا اعاشه خاندان او  پس معلوم مي) اعاشه ما را معلوم كند يعني تكليف(دهد 

قسمت اول اين حديث كه ابـوبكر روايـت   ه ب �المال خواهد بود با اينكه فاطمه زهرا از همان بيت
اما . احتجاج فرمود و ببطالن آن از كتاب خدا آياتي آورد) ال نورث: (كرد كه رسول خدا فرموده است

اهللا ص بعد از  و اينكه اعاشه خاندان رسول) انما ياكل آل محمد من هذا المال(سمت ديگرش كه به ق
! المال تأمين نمايد اعتراض نداشت و احتجاجي نكـرد  او برعهده زمامدار وقت است كه از همان بيت

                                                 
در خصوص امامت در نماز جماعت درباره مقدم بودن قرشي و هاشـمي عبـارتي آورده اسـت بـدين     ) الذكري(مرحوم شهيد اول در كتاب  -43

و  و همچنـين سيدمرتضـي  ! زهـره، هاشـمي بـودن را    و ابـن ! مضمون ابوالصالح در امامت بعد از افقه بودن، قرشي بودن را جعل كـرده اسـت  
در معتبر و نيـز آن  ) محقق(الدين يحيي بن سعيد و پسرعمش  و سلّار و ابن ادريس و شيخ نحيب) صدوق(بن بابويه و پسرش  لجنين و علي ابن

! در مختلف كه گفته است اين يك مطلب مشهوري است، يعني مقدم داشـتن هاشـمي  ) عالمه(را در شرايع ذكر كرده است همچنين فاضل 
بينم مگر آنچه را كه سـلّار بطريـق مرسـل، كـه      چيزي را كه در اين معني ذكر شده باشد من در اخبار نمي: فرمايد يد ميبعد خود مرحوم شه

سندش غيرمسلم است آورده است كه پيغمبر خدا فرمود قدموا قريشاً و ال تقدموها يعني قـريش را بـه جلـو اندازيـد و بـر ايـن طايفـه پيشـي         
ن حديث غيرمسلمي شويم در اين مدعيف صراحت ندارد و آن فقط در نماز ميـت تقـدمش مشـهور اسـت     نگيريد و بر فرض كه تسليم چني

 /بدون آنكه روايتي بر آن داللت داشته باشد پايان فرمايش شهيد اول 
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ـ    قرآناهللا كه ممدوح  و چون اين واقعه در حضور اصحاب رسول  ايـن ه هستند واقع شـد هيچكـدام ب
بينـيم عمـوم    مطلب ايراد و اعتراضي نكردند يقين است كه ابوبكر دروغ نگفته است بخصوص كه مي

المال كه بطور مسلم و يقين رقـم   عمال قول ابوبكر را تصديق كرده و از همان بيت ،اهل بيت پيغمبر 
ـ       دان مهم آن از زكوات و صدقات بوده اخذ و مصرف نمودند و بعـد از آنكـه عمـر ديـوان نهـاد خان

  .داشتند سهم خود را از آن دريافت مي )ص( رسول
و : (نويسد مي) 109ص (چنانكه در تمام كتب تواريخ و سير مخصوصاً جلد هشتم بحاراالنوار  -2
فرض للعباس خمسه و عشرين الفاً و قيل اثني عشر الفاً واعطي نساء النبيص عشـره االف  ) عمر(كان 

القسـمه   اهللا يفضلنا عليهن فـي  اهللا و كان رسول قال نسوه رسولعشره االف اال من جري عليها الملك ف
المال بيست و پنجهزار و بقول دوازده  يعني عمر براي عباس عمومي پيغمبر از بيت) فسوي بيننا ففعل

كه كنيـز بودنـد و    بهر كدام ده هزار جز آناني صهزار درهم يا دينار مقرر داشت و براي زنان پيغمبر
نهاد لذا در بين ما  بعمر گفتند كه رسول خدا ما را بر كنيزان در قسمت فضيلت نميچون زنان پيغمبر 

اي از  و در حديثي كه در كـافي از حمـاد بـن عيسـي از پـاره     . بمساوات عمل كن عمر نيز چنين كرد
روايـت شـده اسـت در تقسـيم ارزاق و اخمـس هرچنـد        �اصحاب از حضرت موسي بن جعفـر 

المـال   اي را از بيـت  يار بزمامدار مسلمين داده شده است كه هـر طبقـه  اين اخت. مجهول و مرسل است
  .سهمي دهد

و قـال اكتبوالنـاس علـي    : نويسـد  در موضوع ديوان عمر مي) 2ج  106ص (در تاريخ يعقوبي  -3
في خمسـه االف والحسـن بـن     �الناس علي بن ابيطالب منازلهم و ابدا و اببني عبدمناف فكتب اول

والحسين بن علي في ثالثه االف و قيل بدا بالعباس بن عبدالمطلب في ثالثه االف  علي في ثالثه االف
المال مسـلمين   دارد از اموال بيت تا آخر خبر معلوم مي. و كل من شهد بدراً من قريش في ثالثه االف

شـد و آنـان نيـز اخـذ كـرده و مصـرف        هاشم برحسـب منزلـت ايشـان داده مـي     هاشم و غير بني بني
هاشم و غير  و احدي بĤن اعتراضي نداشت و اصالً سخني از حليت و حرمت صدقه بر بني نمودند مي

  .آن در ميان نبوده است
در ايـن  ) 322) (319ص (و در االموال قاسم بن سّلام ) 43ص (ابويوسف ) الخراج(در كتاب  -4

ف و فـرض  و فرض للمهاجرين واالنصار ممن شهد بـدراً خمسـه االف و خمسـه اال   : نويسد باره مي
نويسـد و فـرض للحسـن     لمن كان اسالمه كاسالم اهل بدر و لم يشهد بدراً اربعه االف تا آنجا كه مي

اهللا و فـرض ال بنـاء    والحسين خمسه االف خمسـه االف االف الحقهـا بابيهمـا لمكانهمـا مـن رسـول      
تفاضـل و تمـايزي كـه    در اينجا بايد اين نكته را يادآور شويم كه . تا آخر. المهاجرين واالنصار الفين

عمر در ديوان خود معمول داشت برخالف روح اسالم بوده و مقبول نيست چنانكه گويند خود او از 
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اين عمل پشيمان شد و در صدد تغيير آن بود لكن اجل مهلتش نداد سخن مـا در ايـن اسـت كـه از     
خـذ و مصـرف   هاشـم ا  داد همـه بنـي   المال كه قسمت اعظم آنرا زكوات و صدقات تشـكيل مـي   بيت
  .نمودند و هرگز سخني از حرمت و حليت آن در ميان نبود مي

المطلـب عالمـه    چاپ نجف و در كتاب منتهي) 6ج ) 327ص (در كتاب تهذيب شيخ طوسي  -5
عن ابـان  : الشيعه و در كتاب وسائل) 35ص (االسناد حميري  و در كتاب قرب) 2ج  1025ص (حلي 

الحسـن والحسـين كانـا يقـبالن جـوائز       ان: �عن ابيعـه  �اهللاعن يحيي بن ابي العالء عن ابي عبد
  .پذيرفتند جوائز معاويه را مي �هم حسن و هم حسين. معاويه

انـه كتـب   : كـه  �احمد بن ابيطالب الطبرسي در احتجاج آورده است از حضرت امام حسين -6
و در آن نامـه حضـرت تفـريح و    . كتاباً الي معاويه و ذكرالكتاب و فيـه تقريـع عظـيم و تـوبيخ بليـغً     

فما كتب البه معاويه شـيء و كـان يبعـث    : نويسد سرزنش بسياري به معاويه نوشته است سرانجام مي
در جـواب نامـه    يعني معاويـه . اليه في كل سنه الف الف درهم سوي عروض و هدا يا من كل ضرب

نحضرت ننوشت و معاويه در هر سالي يك ميليـون درهـم   ه آآميز حضرت امام حسين چيزي ب وبيخت
اند عطرها  تا جائي كه گفته(فرستاد سواي اجناس و هداياي ديگر از هر نوع  ول ميپحضرت  براي آن

  ).پذيرفت حضرت نيز مي فرستاد و آن و بوهاي خوش با بار شتر مي
  .داشتند د اين اموالي كه ائمه و ديگران از خلفا دريافت ميشايد گفته شو

از خراج و غنائم و جزيه بوده است در حالي كه مسلم است كه در آن ايام بلكه هيچ روزي بـراي  
المال نبوده كه در آنها زكوه و خراج جدا از يكديگر باشند و تمام  هيچكس از خلفاء دو خزانه و بيت

  .وده استالمال ب اموال در يك بيت
الحسـين بـن علـوان     ظريف عن الحسين بي عن: االسناد عبداهللا بن جعفرالحميري در كتاب قرب -7

الحسن والحسين كانا يغمزان معاويـه و يقعـان فيـه و يقـبالن      ان �عن ابيه �عن جعفربن محمد
كند كه حضرتين حسنين عليهمـا   روايت مي �از پدرش حضرت باقر �حضرت صادق -جوائزه
شـمردند و معهـذا جـوايز او را قبـول      هـاي او را برمـي   زدنـد و زشـتي   ها مـي  بر معاويه طعنهالسالم 

  .كردند مي
علـي   �الحسن بـن علـي   و لما قدم : چاپ قديم مصر) 2ج  102ص (العلوم غزالي  در احياء  -8

اعطـاه  قـال ف . العرب العرب والاجيزها بعدك من معاويه فقال الجزيك بجايزه لم اجزها احداً قبلك من
  .اربعبمائه الف درهم فاخذها
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اي دهـم   بر معاويه وارد شد معاويه گفت هر آينه تـرا جـايزه   �كه حضرت امام حسن يعني هنگامي
اي نخـواهم   ام و بعد از تو هم بعرب چنين جايزه اي نداده كه قبل از تو به احدي از عرب چنين جايزه

  .ناب هم آنرا گرفتداد آنگاه چهارصد هزار درهم به آنحضرت داد و آن ج
در داستان ازدواج مصـعب بـن زبيـر بـا سـكينه      ) 16ج  150ص (در اغاني ابوالفرج اصفهاني  -9

الحسين اخاها حملها اليـه فاعطـاه اربعـين الـف      بن  ان علي: نويسد مي �دختر حضرت سيدالشهداء
آن مكرمـه  . عببرادر حضرت سكينه بعد از ازدواج با مصـ  �العابدين يعني حضرت امام زين. دينار

  .حضرت چهل هزار دينار بخشيد را بسوي مصعب حمل داد مصعب هم به آن
بمأته الف فكـره ان   �الحسين المختار الي علي بن بعث) 2ج  213ص (سعد  در طبقات ابن -10

الحسين الي عبـدالملك   المختار كتب علي بن يقبلها و خاف ان يردها فاخذها فاحتسبها عنده فلما قتل
المختار بعث الي بمأئه الف درهم فكرهت ان اردهـا و كرهـت ان اخـذها فهـي عنـدي        بن مروان ان

يعني مختـار صـدهزار   : فقبلها فابعث من يقبضها فكتب اليه عبدالملك  يا بن عم خذها فقد طيبها لك
فرستاد اما امام از قبول آن كراهت داشت و ترسيد كه آنـرا   �العابدين درهم براي حضرت امام زين

اي به عبـدالملك   رد كند لذا آنرا گرفت و در نزد خود نگاه داشت چون مختار كشته شد حضرت نامه
ي من فرستاده لكن مـن از قبـول و رد   مروان كه خليفة زمان بود نوشت كه مختار صد هزار درهم برا

آن كراهت داشتم و آن در نزد من است كسي را بفرست تا آنرا قبض كند عبدالملك بحضرت نوشت 
  .كه اي پسرعم آنرا مأخوذ دار كه من آنرا بتو بخشيده حالل كردم حضرت آنرا قبول كرد

اليقـين   بنقل از كشف بخار 11و در جلد ) 194ص (در كتاب خرائج و جرايح قطب راوندي  -11
اليه بوقر دينار ) بن مروان عبدالملك(و بعث : نويسد مي �العابدين ضمن معجزات حضرت امام زين

يعني عبدالملك مروان يك خروار دينار بـراي  . و سأله ان يبسط اليه يجمع حوائجه و حوايج اهل بيته
اش مصـرف   خود و خانواده حضرت سجاد فرستاد و از آن جناب خواهش كرد كه آنرا در احتياجات

  .كند
كـه عبـدالملك اثـر سـجده را در ميـان دو       همـين : االبواب الوسائل از كتاب فتح در مستدرك  -12

  .الحسين عليهماالسالم ديد آنرا بزرگ شمرد و حضرتش را بمال مدد كرد چشمان علي بن
لملك مـروان  چاپ تبريز از محاسن برقي آورده اسـت كـه عبـدا   ) 20بحار ص  11در جلد ( -13

اسـت آنـرا از آن حضـرت     �الحسـين  شنيد كه شمشير رسول خداص در نـزد حضـرت علـي بـن    
جناب از دادن آن خودداري كرد عبدالملك آن حضرت را تهديد نمـود كـه اگـر     خواست و چون آن

حضـرت   رسـاند كـه رزق آن   اين روايت مي. المال قطع خواهد كرد شمشير را ندهد رزق او را از بيت
  .المال بوده است مان از بيتدر آن ز
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الحنفيـه   عبدالملك مروان بر طبق تقاضاي محمد بـن علـي  ) 5ج  12ص (در طبقات الكبري  -14
  .المال مقرر كرد اي از بيت دين او را پرداخت و براي او و فرزندان و شيعيانش وظيفه

كـه آن   روايـت كـرده اسـت    �االخطار از حضرت امام محمد بـاقر  علي بن طاوس در امام -15
حضرت خبري طوالني در امر كردن هشام بن عبدالملك به اعزام آن حضرت و پدرش بشام و آنچـه  

  .بين ايشان جريان يافت ذكر كرده است
بـراي مـا   ) المدينـه يعنـي هشـام جـائزه     فبعث الينا بالجائزه و امر ان ننصرف الي: تا آنجا كه فرمود

  .فرستاد و دستور داد كه ما بمدينه برگرديم
االئمه عن اال شعث بن عبـداهللا عـن    عن بسطام في طب ) 2ج 450ص (الوسائل  در مستدرك -16

قـال لمـا طلـب ابوالـدوانيق ابـا       �عن موسي بن جعفر �محمد بن عيسي عن ابي الحسن الرضا
المدينه و وجه به اليه الي ان ذكـر دخولـه عليـه قـال ثـم امـره         و هم بقتله فاخذه صاحب �عبداهللا

و جاه واعطاه فابي ان يقبل شيئاً و قال يا اميرالمؤمنين إنا فـي غنـاء و كفايـه و خيـر كثيـر      باالنصراف 
قد قبلت يا ابا عبداهللا و قد : فافاذا هممت ببري فعليك بالمتخلفين من اهل بيتي فارفع عنهم القتل قال

  )الخبر.. .امرت بمائه الف درهم ففرق بينهم فقال وصلت يا اميرالمؤمنين
كه منصور دوانقي حضرت صادق را كـه   ر و مضمون حديث شريف آن است كه همينخالصه خب

قصد قتل او را داشت ببغداد احضار نمود پس از گفتگو امر به انصراف كرد و گفت دسـتور دادم كـه   
صـله  : كن حضرت فرمـود  صد هزار درهم بشما داده شود آنرا در بين خويشان و خانواده خود پخش

  .ميرالمؤمنينرحم بجاي آوردي اي ا
نويسـد كـه    مـي : بـن جعفـر را   در اختصاص شيخ مفيد در باره احضار هرون حضرت موسي -17

يعنـي  . لي بماته الف درهم و كسوه و حملني و ردني الي اهلـي مكرمـاً  ) هرون(فامر : حضرت فرمود
هرون دستور داد كه صدهزار درهم بـا خلعـت و اسـب سـواري بمـن داده شـود و مـرا بـا احتـرام          

  .ام برگردانيد انوادهبخ
ثالثه االف دينار ) الكاظم(اعطوه ) العباس المهدي(قال ) 1ج  394ص (الجنان يافعي  در مرأت -18

و ردوه الي اهله الي المدينه، يعني مهدي عباسي گفت سه هزار دينار بحضرت كـاظم بدهيـد و او را   
  .اش برگردانيد بمدينه و بخانواده

الرشـيد گفـت در خـواب حضـرت       روايـت اسـت كـه هـارون    همين كتاب  395در صفحه  -19
يـا موسـي بـن    : اي با آن حضرت بـود و فرمـود   ديدم كه بجانب من آمد در حاليكه حربه �حسين

كـنم، بـرو او را آزاد كـرده     جعفر را در همين ساعت آزاد مي كني و اگر نه با اين حربـه نحـرت مـي   
  !و هارون آنرا انجام داد. هزار درهم باو بده سي
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گفـت فرزنـدان    �الرضـا  مأمون روزي بحضرت موسي) 13ص (الجنان  در جلد دوم مرأت -20
: گويند؟ حضرت فرمـود  در باره جد ما عباس بن عبدالمطلب چه مي) �يعني فرزندان علي(پدرت 

كه حضرت جواب او  همين. اهللا طاعة بضيه علي خلقه فامر له بالف الف درهم ما يقولون؟ رجل فرض
  !!حضرت بدهند امر كرد كه يك ميليون درهم به آن را نيكو داد

السـالم و   الرضا و ابلغـه عنـي    سر الي ابن. المأمون لياسر  قال... الدعوات ابن طاوس در منهج  -21
امـا  (الرضـا   برو بـه خـدمت ابـن   : يعني مأمون به ياسر خادم خود گفت. احمل اليه عشرين الف دينار

  .م برسان و بيست هزار دينار براي او بار كرده ببرو از جانب من به او سال) محمدتقي
) اي الـي ابـي جعفـر محمـدالجواد    (المأمون ينفذ اليه  فكان) 2ج  80ص (الجنان يافعي  مرأت -22

يعني مأمون در هر سال يك ميليون درهم براي حضـرت امـام محمـد تقـي     . السنه الف الف درهم في
و زوج : نويسـد  مـي  1375چـاپ بيـروت سـال    ) 2ج  150ص (و در تاريخ يعقـوبي  ! داشت انفاذ مي

الفضل و امر له بالفي الف درهم و قال اني احببت ان اكـون جـداً    ابنته ام �الرضا محمدبن) المأمون(
شـود در همـان حـين ازدواج دو     كه معلوم مـي . بن ابيطالب فلم تلد منه  اهللا و علي  لمراه ولده رسول

  .ت بعالوه مقررات سنواتيميليون درهم بان حضرت تقديم شده اس
شيخ مفيد در ارشاد آورده است كه متوكل مريض شد آنگاه كيفيت شفا يافتن او را بمعالجـه   -23

ذكر كرده است و اينكه مـادر متوكـل ده هـزار دينـار بـراي آن حضـرت        �النقي حضرت امام علي
را اورده اسـت و در  شهر آشـوب نيـز داسـتان نـذر متوكـل و شـفا يـافتن او         فرستاد و در مناقب ابن

  !اي كه حضرت از آن جواب داده است آنگاه متوكل ده هزار درهم بĤن حضرت عطا كرده است مسئله
متوكل چهار هزار دينـار بحضـرت امـام    : نويسد اي مي الذهب مسعودي ضمن قضيه در مروج -24

در ) 2ج  160ص 0در الجنـان   النقي داده و او را محترمانه بمنزلش برگردانيد اين قضيه را مـرأت  علي
  .آورده است كه متوكل بحضرت چهار هزار درهم داد و شايد قضيه ديگري باشد  ضمن استفتائي

بـاتو  : معـروف را و خواندن آن حضرت اشـعار   �در داستان احضار متوكل حضرت هادي -25
يا : گفتاند كه متوكل سخت گريه كرد و  در كتب حديث و تاريخ نوشته.. .سهماعلي قلل الجبال تحر

يعنـي  . اباالحسن عليك دين؟ قال نعم اربعه االف دينار فامر بدفعها اليه و رده الي منزله منزلـه مكرمـاً  
متوكل از حضرت پرسيد كه مقروضي؟ حضرت فرمود آري چهار هزار دينار، متوكل امر كرد كـه آن  

  .مبلغ را بحضرت بپردازند و او را محترمانه بمنزلش برگردانيد
داشـتند و سـخني از حليـت و     دريافـت مـي  ) اثني عشري(ساله فقط اموالي را كه ائمه ما در اين ر

كه هر گاه استقصا شـود خيلـي بـيش از آن     المال نبود چند نمونه آورديم در حالي حرمت زكات بيت
كردند حد و حصرش  هاشم از خلفا و غير آن دريافت مي است كه ذكر شد وگرنه اموالي كه ساير بني
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كلثوم را به حجاج بن يوسف بـه ازدواج داد،   كه دختر خود ام عبداهللا جعفر هنگامي: ثالًمشكل است م
بنـابر تصـريح   ) 175ص (طبق نوشته مرحوم سيد علي خان در الدرجات الرفيعه في طبقات الشـيعه  

تواريخ دو ميليون درهم در پنهاني و پانصد هزار درهم آشكارا از حجاج گرفت كه تمام آنـرا حجـاج   
خت و عبداهللا دختر خود را بعراق براي حجاج گسيل داشت تمام اين اموال كـه بحضـرات ائمـه    پردا

المـال در آن روز در   المال بود و اموال بيت شد از بيت هاشم پرداخته مي معصومين و غير ايشان از بني
يـز  شد هر چند خراج اراضي و جزيه اهل ذمه و گاهي غنائم جنگ ن درجه اول از زكوات تشكيل مي

در آن بود اما بهر صورت قيمت مهم آن از زكـات بـود و پرواضـح اسـت كـه آن روز بـراي زكـات        
شد به ايشـان   المال ديگري نبود كه گفته شود آنچه داده مي المال جداگانه و براي اموال ديگر بيت بيت

سـول خـدا   هاشم بعـد از ر  پس با اين كيفيت چگونه صدقات و زكوات بر بني! المال ديگر بود از بيت
احرام بوده است و چرا بايد حرام باشد؟ مگر دين اسالم جز دين خدايي است كه پيغمبران سلف نيز 

مگر پيغمبر اسالم جز پيغمبـر خـاتم   . كردند در حقيقت اسالم دين آدم تا خاتم است بدان دعوت مي
  كند؟  است كه بهمان دين خدائي دعوت مي

          زاري از پيغمبران نيستم گ آور و بيعت من تازه) اي پيغمبر(بگو 
  )7/ االحقاف (

/ فصـلت  (مگر احكام ابدي اين دين جز همان است كه خدا به پيغمبران گذشته دستور داده است؟   
44(  

اي از احكامشان ابدي نبوده است زيرا احتمال آنكه  دستورات پاره ،خدا آنچه را به پيغمبران گذشته «
  .»حكم نسخ شود بوده است پيغمبري بعد از او بيايد و آن

المال و زكوات و صدقات بر فرزندان و خويشان آنان حـرام   چنين دستوري نبوده است كه اموال بيت
فرزندان يعقوب پيغمبر از عزيز مصر مطالبه صدقه كردند اما بر منسـوبين   قرآنباشد؟ و بنص صريح 

كـوات حـرام باشـد و ايـن     دور و خويشاوندان حتي متروك و مهجـور پيغمبـر اسـالم صـدقات و ز    
باز اگر خمس كذائي كه يك پـنجم ثـروت   (؟ !محروميت را براي آنان نوعي امتياز و افتخار قرار دهد

قانون حرمـت  !!) شد يك نوع امتيازي محسوب داشت دنياست براي آنان جعل نكرده بودند شايد مي
ا از بـاب احتيـاط و   هاشم هرگز عملي نشده است مگر چند روزي كه خود رسـول خـد   صدقه بر بني

احتراز بيكي دو نفر از خاندان خود اكل آنرا روا ندانسته است و بالفاصله بعـد از او تمـام خانـدان و    
! انـد  ازواج و خويشاوندان نزديك و دور او بكيفيتي كه در تمام تواريخ مصرح است اخذ و اكل كرده

ف و متنـاقض اسـت كـه در كتـب     هاشم چند حديث ضعي تمام اتكاء و استناد محرمين صدقه بر بني
شيعه و احياناً در كتب حديث اهل سنت آمده است كه هـر گـاه دقـت شـود اكثـر راويـان و رجـال        
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احاديث حرمت، علي بن فضال است كه ما هويت و دالئـل ضـعف و فسـاد او را در كتـاب زكـات      
طوسـي در  وي در حديثي كـه شـيخ   . آورديم و در همين كتاب هم مختصري از آن آورده شده است

: چاپ اميربهادر نقل كـرده اسـت  ) 2ج  37ص (الشيعه  كند چنانكه در وسائل تهذيب از او روايت مي
همـين  !! الصدقة قال ال هل تحل لبني هاشم �عن ابي عبداهللا.. .الحسن بن فضال باسناده عن علي بن

همـين  هاشـم حـالل نيسـت،     كند كه صـدقه بـر بنـي    علي بن فضال كه از حضرت صادق روايت مي
) 2ج  36ص (الشـيعه آنـرا در    شخص باز هم بنابر آنچه شيخ طوسي در تهذيب آورده است، وسـائل 

: انـه قـال   �عـن ابـي عبـداهللا   .. .الحسن بن فضال الشيخ باسناده عن علي بن نقل كرده است و رواه 
ل شـده  هاشـم حـال   در اين حديث زكات بر بنـي ! هاشم فاتها تحل لهم اعطوا الزكاة من ارادها من بني

داند خود اين راويان چه دين و مذهبي داشتند؟ و اگر مسلمان بودند به ايـن احكـام    كسي نمي! است
كنند و باز همان چيز را از قول همان  گاهي از قول امامي چيزي را حالل مي! كردند؟ چگونه عمل مي

ر ايـن موضـوع عامـه و    نعوذ باهللا من همزات الشياطين، و اگر در احـاديثي كـه د  !! كنند امام حرام مي
كنند نيست بلكه فقط از آن جنبـه   قضيه حرمت چنانكه غاله تفسير مي. خاصه در آن متفقد دقت شود

  .كراهت حاصل است
ال تحل لناالصدقة و  �اهللا قال رسول: الرضا الشيعه از طبرسي از صحيفه چنانكه طبق نقل وسائل -1

صدقه بر ما حالل نيست : يعني رسول خدا فرمود. عتيقهامرنا باسباغ الوضوء و ان ال ننزي حماراً علي 
  .ايم كه وضو را كامل بگيريم و خري را بر اسبي نرانيم و مأمور شده

واهللا مــا اختصــنا : عبــاس روايــت اســت كــه گفــت از ابــن) 7ج  31ص (و در ســنن بيهقــي  -2
الصـدقة و ال ننـزي    ال ناكـل امرنا ان نسبغ الوضـوء و امرنـا ان   : الناس اال ثالث  بشئي دون �اهللا رسول

هاشم را به چيزي اختصـاص نـداد كـه بـا      يعني بخدا سوگند كه رسول خدا ما بني. الخيل الحمر علي
مردم فرق داشته باشد مگر به سه چيز امر فرمود ما را كه وضو را بطور كامل بگيريم و امر كرد مـا را  

  .نرانيم كه صدقه را نخوريم و امر كرد ما را كه خرانرا بر اسبان
هاشم در رديـف خـر را بـر اسـب رانـدن       شود موضوع اكل صدقه در بني پس چنانكه مالحظه مي

ي هـ رسد بكلـه عمـل مكرو   عقاب باشد نميو اين قبيل اعمال هرگز به حد حرمت كه موجب ! است
عذر ديگري كه در اين باره گفتـه شـده اسـت    . كند است كه هر شخص شرافتمندي از آن اجتناب مي

هـاي   يعنـي زكـات چـرك   (النـاس اسـت    زكات اوسـاخ ايـدي  : كه رسول خدا فرموده است آن است
يعني بكد يمين و عرق جبين مردم و بعبارت ساده رنجدسـت مـردم اسـت و    ) هاي مردم است دست

بن ابراهيم از پدرش از حماد از  هاشم جايز نيست چنانكه در كتاب كافي از علي خوردن آن براي بني
مسلم و ابوبصير و زراره آورده است كه همه آنها از حضرت باقر و حضرت صادق حرير از محمدبن 
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اهللا قـد   النـاس و ان  الصدقة اوسـاخ ايـدي   ان: فرمود صاند كه رسول خدا عليهما السالم روايت كرده
شرح ايـن حـديث قـبالً    . عبدالمطلب الصدقة ال تحل لبني حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه و ان

  .گذشت
نيز در داستان آمدن ربيعه و عبـاس بـراي عـاملي فرزنـدان خـود      ) 7ج  31ص (در سنن بيهقي و 

اين صدقه براي آل محمـد سـزاوار نيسـت    : آمده است كه رسول خدا فرمود صخدمت رسول خدا
  .الناس است زيرا آن اوضاع ايدي

 اسـت و در  اهللا اين احاديث كه اگر حرمت يا كراهت از آن استنباط شود مخصوص بزمـان رسـول  
كه اجراء شود هـر گـاه غنيمـت جنگـي      حالي كه هيچ دليلي از كتاب خدا بر آن نيست و در صورتي

زيرا اگر اين احاديث صحيح باشند ناظر بزمـان صـدور   ! هاشم سخت بزحمت ميافتند نباشد فقراء بني
توانستند با  م ميهاش آن بوده است كه غنائم جنگي فراواني در اختيار دولت اسالمي بوده است كه بني

استفاده از خمس آن غنائم جبران اين محروميت حرمت صدقه را بنمايند اما در زماني كـه از خمـس   
امـا تالفـي   . گونه محروميت بسي ظالمانه است كه هرگز در دين حـق نيسـت   غنائم خبري نيست اين

شـمرده شـده    كه در زمان ما معمول و علـت آن ) سودهاي كسبها(كردن آن از خمس ارباح مكاسب 
اوالً در هيچ يك از احاديثي كه حرمت صدقه آمده است عـوض در مقابـل   . است بسي عجيب است

آن وضع نشده است مگر خمس غنائم باشد آن هـم در حـديثي مرسـل؟ ثانيـاً وضـع خمـس اربـاح        
زيرا نه خمس اربـاح  . هاي شايعه است ترين جعليات و بدعت مكاسب بجاي آن محروميت از عجيب

هاشـم   داراي برهان و حجتي از كتاب و سنت است و نه بر فـرض وجـود، مخصـوص بنـي    مكاسب 
  .مسلمين است  است بلكه خاص امام

هائي كه بر آن بسته شده  العاده عادالنه است و با قيد و شرط ثالثاً هر گاه زكات كه يك ماليات فوق
ه و غيرعامله و چهـل گوسـفند   پردازند كه در هر سي يا چهل گاو غيرمعلوف جز اغنياء درجه اول نمي

چنين و چنان و طال و نقره مسكوك و منقوش كذايي و حتي زكات تجارت كه فقها آنـرا بـا كرامـت    
اهللا قد  الناس و ان   اند يك چهلم درآمد ثروتمندان است اوساخ ايدي تا درجه استحباب باال برده! خود

شرح اين حديث قـبالً  . تحل لبني عبدالمطلبالصدقة ال  حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه و ان 
  .گذشت

نيز در داستان آمدن ربيعه و عبـاس بـراي عـاملي فرزنـدان خـود      ) 7ج  31ص (و در سنن بيهقي 
محمـد سـزاوار نيسـت      اين صدقه بـراي آل : خدمت رسول خداص آمده است كه رسول خدا فرمود

  .الناس است زيرا آن اوضاع ايدي
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اهللا اسـت و در   يا كراهت از آن استنباط شود مخصوص بزمـان رسـول   اين احاديث كه اگر حرمت
كه اجراء شود هـر گـاه غنيمـت جنگـي      حالي كه هيچ دليلي از كتاب خدا بر آن نيست و در صورتي

زيرا اگر اين احاديث صحيح باشند ناظر بزمـان صـدور   ! هاشم سخت بزحمت ميافتند نباشد فقراء بني
توانستند با  هاشم مي راواني در اختيار دولت اسالمي بوده است كه بنيآن بوده است كه غنائم جنگي ف

استفاده از خمس آن غنائم جبران اين محروميت حرمت صدقه را بنمايند اما در زماني كـه از خمـس   
امـا تالفـي   . گونه محروميت بسي ظالمانه است كه هرگز در دين حـق نيسـت   غنائم خبري نيست اين

كه در زمان ما معمول و علـت آن شـمرده شـده    ) سودهاي كسبها(كاسب كردن آن از خمس ارباح م
اوالً ـ در هيچ يك از احاديثي كه حرمت صدقه امده است عوض در مقابـل   . است بسي عجيب است

آن وضع نشده است مگر خمس غنائم باشد آن هـم در حـديثي مرسـل؟ ثانيـاً وضـع خمـس اربـاح        
زيرا نه خمس اربـاح  . هاي شايعه است يات و بدعتترين جمل مكاسب بجاي آن محروميت از عجيب

هاشـم   مكاسب داراي برهان و حجتي از كتاب و سنت است و نه بر فـرض وجـود، مخصـوص بنـي    
  .است بلكه خاص امام مسلمين است

هـائي كـه بـر آن بسـته      العاده عادالنه است و با قيد و شرط ثالثاً هر گاه زكات كه يك ماليات فوق 
پردازند كه در هر سي يا چهـل گـاو غيرمعلوفـه و غيرعاملـه و چهـل       جه اول نميشده جز اغنياء در

گوسفند چنين و چنان و طال و نقره مسكوك و منقوش كذائي و حتي زكات تجارت كه فقها آنـرا بـا   
النـاس   اند يك چهلم درآمد ثروتمندان اسـت اوسـاخ ايـدي     تا درجه استحباب باال برده! كرامت خود

هاشم از آن استفاده و ارتزاق كننـد چگونـه رواسـت از خمـس اربـاح       شد كه مثالً بنيباشد، و روا نبا
كن و كناس بايد از كمتـرين درآمـد خـود     گويند هر حمال و بقال و هيزم است؟ كه فقهاء زمان ما مي

  حق اگر پنج ريال درآمد زائد در سال داشته باشند بپردازند و راه فرار هم ندارند؟
تواند از صد گوسـفند بلكـه از هـزار آنهـم بـه عـذرها و        د يا بيشتر دارد و مياما آنكه صد گوسفن

الناس يا چرك دست مردم يـا كـد    اين خمس كذائي اوساخ ايدي(ها از زكات دادن آن فرار كند  بهانه
انـد   هائي كه فقهاء در دسترس آن قرار داده بعذرها و بهانه!!!) يمين و عرق جبين نيست و حالل است

  :رحبه اين ش
الف ـ صد رأس آن گوسفندان مخصوص شير مصرف خانوادگي و عائله اوسـت كـه از زكـات دادن     

  .معاف هستند
ب ـ صد رأس آن نر است كه مخصوص راندن گوسفندان ماده و يا باروري است كه آن نيـز معـاف    

  .است
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ه اند بدو دهند ده مجاور تقسيم شده تا آنها را افراد مختلف كه اجاره كرد 10ج ـ سيصد رأس آن در  
رسد كه در تمام سال در يك محل بمانـد و   و هيچكدام از آنها كه در هر دهي هستند بچهل عدد نمي

  .مشمول زكات شود لذا از زكات معاف است
د ـ چهار صد رأس بواسطه اينكه صحرا علف كافي ندارد براي روزانه يا در هر هفتـه و يـا هـر مـاه      

جو و امثال آن داده شود يا اينكه در فصـل زمسـتان در آغـول     مقداري علف دستي يونجه و شبدر و
  .نگاهداري شود كه معلوفه از زكات معاف است هر چند مدت كمي باشد

ها يا بگو عـذرها و   توان يك گوسفند از اين هزار گوسفند را از قيد و بند اين شرط ـ بصراحت مي   ه
غيرمعلوفانه بودن خيلي مشكل است كه يكصد ها بيرون آورد و مشمول زكات شمرد و با شرط  بهانه

تـوان بعنـوان    عدد آن مشمول زكات شود در آن صورت فقط يك گوسفند از اين صد گوسفند را مي
اما همين يك گوسفند . كه در حقيقت از هزار گوسفند يك گوسفند داده شده است! زكات اخذ نمود

  !!چرك دست مردم است: ستالناس ا هاشم حرام است زيرا آن اوساخ ايدي هم بر بني
هاشـم از   از كد يمين و عرق جبين اين صاحب هزار گوسفند بدست آمده است و روا نيست كه بنـي 

  :يا فالن مرد غني هزار مثقال يا بيشتر طال دارد! آن ارتزاق نمايند
مقداري از آن شمش است و مقداري از آن ظـرف اسـت و مقـداري از آن زينـت اسـت كـه هرگـز        

نيست اگر گاهي اتفاق بيفتد كه يك مرد غني بيست اشرفي طـال داشـته باشـد كـه در      مشمول زكات
اي از صندوق يا كنار رف اطـاق او مانـده باشـد و نتوانـد آنـرا مشـمول يكـي از         تمام سال در گوشه

توان بعنوان زكـات از   كند نمايد در آن صورت يك چهلم آنرا مي عذرهائي كه آنرا از زكات معاف مي
توان گفت يك هزارم ثروت طالي اين مـرد غنـي اسـت چـون      اما همين يك چهلم كه مي !او گرفت

چرك دست مردم و نتيجه زحمت و رنج دست و كد يمـين و عـرق جبـين    ! الناس است اوساخ ايدي
  !هاشم حرام است؟ است پس بر بني

از چنـين  هاي نقره كـه مـا در زمـان خـود احـدي       همچنين صاحبان شتران و گاوان و دارندگان پول
هـا و اوراق   و صاحبان االف الوف اسـكناس ! شناسيم اشخاص كه اموال آنها مشمول زكات باشد نمي

ها كه بفتواي فقهاي اين عصر اموال اين قبيل اشخاص هرگـز مشـمول زكـات     بهادار و چكها و سفته
هاشم حرام است زيرا آن چرك دسـت مـردم و نتيجـه زحمـت و رنـج       صورت هم بر بني شد در آن

  !!!اهللا از آن ارتزاق نمايند دست است و نبايد منسوبين برسول
ريس هـر چنـد پـنج ريـال      اما از رنج دست و كد يمين و عرق جبين هر پير حمال و زن پيري چرخ

  .هاشم ارتزاقش حالل است درآمد فزوني در سال داشته باشند بر بني
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يان فقها در زمان ما، تا ببينيـد ايـن آيـات    هاي فتوا و به اصطالح رساله علميه اقا اينك نظري به رساله
چركهاي دست مردم، رنـج دسـت   (الناس  هاشم را از اوساخ ايدي هاي بالغه چگونه بني الهي و حجت

هاي خود عموماً منافع تجـارت و زراعـت و صـناعت و     در رساله! اند نجات داده) و عرق جبين مردم
بايـد از آن  ) و بـه اصـطالح سـادات   (هاشـم   بنياند كه  جميع انواع اكتساب را مشمول خمس دانسته

رسـاله خـود در    163كه سهم بيشتري دارند مثالً يكي از آنان در صفحه  ارتزاق كنند بعالوه خود آنان
  :نويسد شود چنين مي ضمن بر شمردن اموالي كه مشمول خمس مي

شـود از بـراي    مي منافع تجارت و زراعت و صنعت و جميع انواع اكتساب و زيادي آنچه تهيه :پنجم
سال از خوراكي و غير آن اگر از منافع باشد و زيادتي منافع زراعت و كسب هرچند كـم باشـد مثـل    
صيد كردن و هيمه و پوشش كندن يا آوردن و فروختن و سقائي كردن و اجير شدن حتي بـه عبـدت   

قاصـدي  و تعليم اطفال و علف صحرا چيدن و گزانگبين و عسل كوهي جمـع نمـودن و عملگـي و    
  .نمودن و جعاله در عملگي گرفتن و نحو اينها

  !رساله خود عيناً همين جمالت را تكرار كرده است) 95ص (اهللا ديگر در  آيت
رساله خود عين همان عبارت آورده است باضـافه بنـائي كـردن و    ) 55ص (اهللا مرحوم ديگر در  آيت

ويي و حمـالي و كفشـدوزي و   ريسـي و و جـوالئي و آرد كـردن و رختشـ     داللي و خيـاطي و چـرخ  
  ...فروشي حتي بند زير جامه فروختن و كفش
رساله خود عبارات فوق را تكـرار  ) 148ص (اهللا ديگر زمان ما كه مرجعيت عام و تام داشت در  آيت

رساله خود همين عبارات را با اندكي پـس و پـيش   ) 385ص (كرده است و مرجع اعظم زمان ما در 
اند و گويي آيه محكمي  چنان اين عبارت را تكرار كرده!! ن آيات عظام الهيآورده و همچنين ساير اي

  !!مجيد است كه بايد بدون تصرف و تحريف تكرار شود قرآناز 
كنـد يـا آن زن بيچـاره اينكـه      كنيد آن عمله بدبختي كه كناسي و حمالي مـي  پس چنانكه مالحظه مي

ريزد اگر پنج  كند و عرق مي صبح تا شام جان مياي كه از  كند يا آن عمله ريسي و رختشوئي مي چرخ
اهللا  منسـوبين رسـول   هاشـم بـه   ريالي بدست آورد مشمول خمس است و بايد يك پنجم آنرا بـه بنـي  

  .اين چرك دست مردم نيست. بپردازد تا از آن ارتزاق كنند
م چـون شـير   هاشـ  از و بر بني! از كديمين و عرق جبين تهيه نشده است؟! الناس نيست؟ اوساخ ايدي

  !!!مادر حالل است؟
زيـرا آن  !! هاشم حرام است اما يك چهلم از يكهزام يا يكهزام از صد هزارم ثروت آن مرد غني بر بني

  !نتيجه زحمت و رنجدست آن مرد غني است! چرك دست مردم است! الناس است؟ اوساخ ايدي
  :و اگر كسي از ايشان بپرسد!! آورد االعاجبيني كه از شنيدن آن انسان شاخ در مي اينست آن اعجب



 ١٦٠

النـاس   اما اين خمس كذائي اوسـاخ ايـدي  : الناس است اوالً به چه دليل آن زكات كذائي اوساخ ايدي
تواند عقل و فهم مردم را تا اين حد  نيست؟ و حال اينكه انسان هر چقدر هم سّخار باشد باز هم نمي

اما خمس ايـن چنينـي را از هـر حمـال و     ! داندالناس ب چناني را اوساخ ايدي مسخّر كند كه زكات آن
  ؟!الناس نداند ريس و كناس و رختشوي اوساخ ايدي عمله و چرخ

كه در حـديث مرسـلي كـه     در حالي. ثانياً به چه دليل اين خمس كذائي جانشين آن زكات كذائي شد
ت از پـدرش از  بن ابراهيم اس  الناس آمده است كه همان حديث كافي از علي اين عبارت اوساخ ايدي

اي از اصحاب كه معلوم نيست چه كس بوده است آري در همين حديث بعـد   حمادبن عيسي از پاره
المعـادن و   الخمس من خمسه اشـياء مـن المغـانم والغـوص و مـن الكنـور و مـن        : گويد از آنكه مي

قسـم  و ي: در همين حديث هر چند عبارت ناقص و مشوش است باز صراحت دارد كه.. .المالحه من
و پـس از  .. .الخمس علـي سـته اسـهم    االخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و تقسم بينهم  االربعة 

سـبيل   كند و سـه قسـمت آنـرا بمسـاكين و يتـامي وابـن       آنكه خمس غنايم جنگ را شش قسمت مي
م اهللا لهـم لقـرابنه   النـاس تنزيهـاً مـن    عوضاً لهم من صـدقات  : نويسد دهد مي هاشم اختصاص مي بني

پس اگر اين ...الناس فجعل لهم خاصه من عنده ما بمغنيهم به اهللا لهم عن اوساخ اهللا و كرامه من برسول
بـاز هـم از آن هرگـز    ) كه فاقد اين شرط است(كرد  مجيد آنرا تصديق مي قرآنحديث صحيح بود و 

ريس و رختشـوي را بايـد    شد كه مزد هر عمله و كناس و حمال و چرخ چنين استفاده و استنباط نمي
دهـد ايـن خمـس غنـايم جنـگ       هاشم داد بلكه آنچه متن حديث و عبارت آن بدان گواهي مي به بني
ين چه ربطي دارد به خمس رنجدست حمال و كنـاس و بنـاء و خيـاط و    ا) بين من قاتل عليه(است 
ريس و رختشوي خمس ارباح مكاسب اگر هم حقيقتي داشته باشد مخصوص امـام اسـت كـه     چرخ

عشر باشد كه بـه اسـتناد بـيش از سـي      اثني  پيشواي جامعه است و اگر مراد از آن امام معصوم از ائمه
انـد كـه مـا انشـاءاهللا در فصـل       ز خمس بـه شـيعيان بخشـيده   حديث آن بزرگواران سهم خويش را ا

  !مخصوص به آن بحث خواهيم كرد و اگر نه سالبه بانتفاع موضوع است؟
كه هرگز نخواهنـد توانسـت ولـن    : بالقطع واليقين پاسخي ندارند و اگر حجت روشني دارند بياورند

  .تفعلوا فاتقوا
الوف اسـكناس و چكهـاي تضـميني و اوراق     واقعاً عجيب است كه اگر يك مرد غني صاحب آالف

ها و شركتها و كارتلهاي تجارتي بفتواي فقهاء زمان مـا ايـن امـوال     بهادار ديگر بود از درآمد كارخانه
مشمول زكات نيست و اگر همين مرد غني اتفاقاً بيست دينار طال با ان قيد و بندها كه اوالً مسـكوك  

و يكسال تمام در كنار طاقچه و يا گوشه گـاو صـندوق بـود    بسكه سلطان وقت و رايج در بازار روز 
هاشـم روا و حـالل    الناس است بر بنـي  يك چهلم آن مشمول زكات بوده و آن هم چون اوساخ ايدي



 ١٦١

ها پنج تومان يا كمتر يا زيادتر آنـرا يكنفـر عملـه     ها و چكها و سفته اما اگر از همين اسكناس. نيست
واقعـاً  ! تر اسـت  هاشم از شير مادر حالل است و براي بني ريس رختشوي داشت مشمول خمس چرخ

  !!عجيب است
بـه آسـاني   ) كه حقيقـت هـم همـان اسـت    (شد  باز اگر در مسئله خمس بهمان غنائم جنگي اكتفا مي

نهاست و پيغمبـر خـدا    شد اين مطلب را پذيرفت كه چون زكات نتيجه زحمات و دسترنج مسلما مي
  . ال اسالكم عليه اجراً :ا كهنخواسته است بر طبق دستور خد

اما چون غنايم جنگي مـال  ! خاندان او از آن استفاده و اكل نمايند لذا آنرا حرام يا مكروه شمرده است
صاحبي است كه مسلماني در باره آن زحمت نكشيده و رنج دست او نيست  كفار بوده و فعالً مال بي

ا براي خانواده خود جـايز دانسـته امـا خمـس     آورده است خوردن آن ر و به اصطالح معروف مال باد
  !كذايي را چه عرض كنم؟
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  مراجعه نماييد
  

  ؟گيرد خمس چيست و به چه چيزها تعلق مي
  

يـك  : ضبط است بچند قسم است ثاخباري كه در موضع خمس در كتب احادي اصوالً احاديث و
  :مانند. گيرد قسم آن مربوط به اين است كه خمس بچه اشيائي تعلق مي

بـن سـنان    قيه و تهذيب و استبصار كـه از عبـداهللا  فال  حضرهيحديث عبداهللا بن سنان در من ال  -1
الغنـائم   الخمـس اال فـي   لـيس : السالم يقول عبداهللا عليهسمعت ابا : روايت شده است كه او گفته است

   44.خاصه

                                                 
همـين طريـق آورده   شيخ صدوق نيـز بـه   : بن سنان روايت نموده است اين حديث را كه شيخ باسناد خود از محمدبن محبوب و او از عبداهللا -٤٤

و الصـحاب فـي    -1: نويسـد  چاپ جديد مي) 138ص (در جلد دوم )/ الشهيد الثاني(الدين  ابن زين الجمان شيخ حسن در كتاب منتقي. است
نه و السـ  الخمس انما اسـتفيد مـن   الغنائم مما يحب في الخمس المستفاد من ظاهرالكتاب فان ما سوي تأويله و جهان ـ احدهما الحمل علي اراده 

العالمة والشهيد و توجه المنع الي هذا  الخمس ذكر ذلك جمعه منهم  الشيخ والناس دعوي صدق اسم الغنيمة علي كل ما يجب فيه ذكر ذلك
زي اللغة علي خالفها ـ نعم يمكن الحمل علي اراده هذا المعني بطريق التجوز فان لفظ الغنائم و ان احتمل المجا  العرف و كالم اهل بين التفاق 

وم و الحقيقه اال صليته لكن الحقيقه متحققه اال راده له خولهما في عدم و يقع الشك في اراده ما سويها فيمسـك فـي نفيهـا باالصـل اال ان يقـ     
  .الجمان آن است كه لفظ غنائم شامل همان غنائم جنگي است و بغير آن داللت ندارد علي خالفها دليل ـ خالصه فرمايش صاحب منتفي

در بيان اينكه خمس در غنيمت است و غنيمت شـامل چـه چيـز اسـت؟ و     ) الخمس باب(المعاد  محقق سبزواري در كتاب ذخيره مرحوم -2
  :نمايد كه او گفته است اينكه آيا فوائد مكاسب نيز جزو غنائم است يا نه بعد از آنكه قول طبرسي را نقل مي
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قال سألت  �الحسين و ابي �عن سماعه عن ابي عبداهللا.. .)2ج  62ص (در تفسير عياشي  -2
  .الغنائم الخمس اال في الخمس فقال ليس احدهما عن

ريفه رساند كه خمس فقط در غنـائم جنگـي اسـت كـه آيـه شـ       كه مضمون اين هر دو حديث مي
� ���� �j
/ �X �6� �� �� �j�+ �N� در باره آن در سال دوم هجرت يعني در همان هنگام جنگ بدر نازل شده است  ���

گـواهي   صاهللا  و همين خمس است كه بـا اينكـه تـاريخ و سـيره رسـول     . چنانكه شرح آن گذشت
ص و امتيـاز  دهد كه آن حضرت خويشان خود را به آن اختصاص خويشان خود را به آن اختصا نمي

سبيل كه مراد از آن يتامي شهداي جنـگ و غيـر آن و    تا چه رسد به يتامي و مساكين و ابن. داده باشد
اند كه در حين نزول آيه شريفه اصالً وجود خارجي نداشتند  سبيل آل محمدص شمرده مساكين و ابن

ايـن مطلـب بشـرح    شد چنانكه بيـان   و براي اين اشخاص از آل محمد مصداقي در خارج تصور نمي
احاديث است كه در آنهـا  . كنند اوفي گذشت احاديث ديگري كه از آنها بر خمس كذائي استدالل مي

شـود   يعني مقداري كه براي زكات اخذ مي) كسور متعارفي عدد(بمعناي ما يخرج منه ) خمس(كلمه 
د آمده است و چـون  شو العشر در آنچه براي زكات اخذ مي العشر يا ربع  چنانكه كلمه عشر يا نصف 

يعني يك پنجم آمده اسـت كـه از آن مـال مشـمول زكـات اخـذ       ) خمس(در اينگونه احاديث كلمه 
شود، متشبثين بكل حشيش آن را شامل خمسي كه از طبقه خاصي كه در هنگام نـزول آيـه شـايد     مي

  مانند اين احاديث . اند اند دانسته كرده استفاده مي
 ��¿ ��N� ��1 a�+`��- z��V� s%� ��8��N: الفقيه من اليحضرهالف ـ حديث مروي در تهذيب و  

�N ,@� �L®/o%�Ç�  z�1 �N � ij·�  z�1 �&@� �L � �U'�  �N � ij·� �	"%��  ��L �� � 8�8`�� "*<� �

                                                                                                                                                        
آنگـاه  ... الغنيمـة   اللغة يطلق علي جميع ذالـك اسـم    فان في عرف} 41:األنفال{] نمتُم منْ شَيءواعَلموا أَنَّما َغ: [االية و يمكن ان يستدل بهذه

  :نويسد خود مرحوم محقق مي
اللغة علي خالفها و لقله متجه كه همـان معنـي و مقصـود مرحـوم صـاحب        العلماء و كالم اهل الدعوي مدعياً اتفاق وانكر بعض اصحابنا هذه

  .شود را بعبارت ديگر آورده است كه غنيمت جز بر غنائم جنگ اطالق نميالجمان  منتفي
اي الخمس علي (والحق ان استفاده ذلك : نويسد در اين مورد مي) 81ص (مرحوم فضال جواد در كتاب مسالك جلد دوم  - 3

ريفه همان غنائم جنگ است كه مشمول خمس غنيمت در آيه ش0الغنيمة، غنيمه دارالحرب  الظاهر كون من ظاهراآليه بعيده بل) الفوائد جميع
  ).است

ر الغنيمة كل ما اخذ من دارالحرب بالسيف عنوة ممايمكن نقله الي داراالسالم و ما ال يمكن نقله اال داراالسالم فهو لجميع المسلمين ينظ -4
آن است كه غنائم مشـمول خمـس همـان غنـائم      پس نتيجه تحقيق تمام اين بزرگواران. المال لمصالح المسلمين فيه االمام و يصرف الي بيت 

اي نيست و استناد و استفاده از آيه شريفه در خمس غيـر   جنگي است و در اين شريفه در خصوص خمس ساير اشياء هيچگونه اشاره و كنايه
  .!!!هاي نابجا است غنائم جنگي استنادي ناروا و استفاده

يـا علـي ان    �النبـي قـال لعلـي    االسـالم عـن   اهللا عز و جل فـي   خمس سنن اجراها  83الخمسه فقره  در حديث مروي از خصال صدوق باب -٤٥
 ...الخمس فتصدق  و وجد كنزاً فاخرج منه: فرمايد تا آنجا كه مي...  االسالم اهللا في الجاهلية سنناً اجراها  عبدالمطلب سن في
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��  � �U� �� $#�� 6L �&/� $#�� z�1 �&@� �L � �U'� J�*%�� ��مانند اين حديث در كافي از ابن  ��%$
  .ابي عمر آمده است

پرسيدم از آنچه از گنج باشد  �از حضرت صادق: از حماد حلبي روايت است كه گفت: ترجمه
: يك پنجم و از معادن پرسيدم كه چه مقدار در آن واجـب اسـت؟ فرمـود   : چه مقدار بايد داد؟ فرمود

چـه مقـدار در آن   ) از فلـزات و غيـره  (دنيات اسـت  يك پنجم، و از قلع و مس و آهن و آنچه از مع
شود كه از معادن طال و نقره گرفتـه   از تمام اينها همان مقدار گرفته مي: واجب است؟ حضرت فرمود

  ).يعني يك پنجم(شود  مي
بينيد كه نحوه سؤال و سياق عبارت خود حاكي است كه سائل از مقداري كـه پرداخـت آن از    مي

دهد بر طبق سؤال سائل از مقـداري كـه    پرسد و جوابي هم كه حضرت مي مياين اشياء واجب است 
دهد و چون در اين اشياء زكات واجب است بشرحي كـه در   بايد از اين اشياء خارج شود جواب مي

شـود   كتاب زكات آورديم و در اشيائي كه زكات واجب است مقـداري كـه از هـر چيـز خـارج مـي      
خـورد   شياء چون غالت و محصولي كه از نهـر يـا آسـمان آب مـي    اي ا متفاوت است چنانكه از پاره

خورد يك بيستم و شتر يـك بيسـت و پـنجم و     يكدرهم و زراعتي كه از چاه و دلو و ماشين آب مي
اي اشياء كمتـر يـا زيـادتر     ام يا يك چهلم و گوسفند يك چهلم و پول يك چهلم و پاره گاو يك سي

بسؤال داشته است كه از امام بپرسد كـه از ايـن اشـياء چـه      است از اين جهت بوده كه سائل احتياج
اگـر خمـس كـذائي در بـين مسـلمين      . يـك پـنجم  : مقدار بايد داد؟ حضرت در جواب فرموده است

معمول و مشهور بوده و به اصطالح اصوليين يك حقيقت شرعيه مانند نماز و زكات و حج بـود كـه   
بود، زيرا اسمش حاكي از مقدار ما يخرج منه اسـت   احتياج به اينگونه سؤال نداشت و جوابش چنين

امـا  . و امام در جواب آن بفرمايد نعم) المعادن خمس الكنز خمس يا في هل في(پرسد  و بايد سائل مي
دهـد و   چيزي كه بر سائل مجهول بوده مقدار ما يخرج منه است و امام هم جواب بر طبق سؤال مـي 

ديگري از نظر متشـبثين دور مانـده و يـا عمـداً بـدان اعتنـايي        نكته. هيچ ربطي به مطلب اينان ندارد
ا   [ :شود و خمس كـه دليـل آن آيـه شـريفه     است يعني گرفته مي) يؤخذ(اند كلمه  نكرده وا أَنَّمـ َلمـاعو

از كسـي   است چنانكه گذشـت } 41:األنفال{] َغنمتُم منْ شَيء َفأَنَّ هللاِ ُخمسه وللرَّسولِ ولذي القُرْبي
شود تا كلمه اخذ بميان آيد زيرا غنائم جنگي در اختيار رئيس مسلمين اسـت و در هنگـام    گرفته نمي

دهد و سهم يتامي و مساكين و ابن سـبيل را هـم بايـد او بدهـد و در نـزد       تقسيم سهم مقاتلين را مي
و امثال آن و نـه بـه   ) ـ آتوا ـ انفقوا   (اوست بنابراين نه به مسلمين دستور دادن داده شده چون كلمه 

رئيس مسلمين دستور اخذ آن مسلمانان داده شده زيرا چيزي از غنائم در اختيار مسلمين نيسـت كـه   
بلكه اين زكات است كه هم مسلمانان دستور دادن و آن داده شده است ماننـد  . مأمور بدادن آن باشند
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و } 267:البقـرة {]يبات ما كَسبتُم ومما أَخْرَجَنا لَكُم منَ األَرضِيا أَيها الَّذينَ آَمُنوا أَنْفُقوا منْ َط:[كلمات
دَقةً     :[امثال آن و هم بر پيشواي مسلمين دستور گرفتن آن داده شـده اسـت كـه    صـ هِمالو نْ أَمـ خُـذْ مـ

شريف اسـت بنحـو آشـكار    پس كلمه يؤخذ كه در اين حديث }  103:التوبة{] تَُطهرُهم وتُزَكِّيهِم ِبها
قبالً آياتي راكـه  . (رساند كه اين زكات است كه بايد از كنز و معادن و غير آن يك پنجم اخذ شود مي

  ).داللت دارد بر آنكه غنيمت گرفتني است نه دادني ذكر نموديم
المعـادن مـا فيهـا     قـال سـألته عـن    : �ب ـ حديث مرويه در تهذيب از زراره از حضـرت بـاقر   

اهللا سـبحانه مـن    الخمس و قال ما عالجيتـه بمالـك فقيـه مـا اخـرج       كل ما كان يكازد ففيه  �فقال
يعني از حضرت سؤال كردم از معادن كه در آن چقدر واجب است حضـرت  . الخمس حجارته مصفي

هر چه كه بعنوان دفينه باشد در آن يك پنجم است در اين حديث نيـز ماننـد حـديث سـابق     : فرمود
پرسد نه از آنچه خمس كذائي بر آن واجـب اسـت خصوصـاً     ه بر معدن واجب است ميسائل از آنچ

اي پـس هـر چـه خـدا از      كـرده   گزاري آنچه را كه بوسيله مال خودت مايه: فرمايد در آخر حديث مي
  .46سنگهاي آن معدن براي تو بيرون آورد در خالص آن يك پنجم است

لفقيه والمقنع صدوق از محمدبن مسلم روايـت  ا ج ـ در حديث مروي در تهذيب و من ال يحضره 
ارض سنخه مالحـه يجتمـع   : المالحه فقال و ما المالحه فقال عن  �سألت ابا جعفر: است كه گفت

االرض فقـال   الخمس فقلت والكبريت و النفط يخرج من فقال هذا المعدن و فيه . الماء فيصير ملحاً فيه
  .الخمس  هذا و اشباهه فيه

سـؤال كـردم از نمكـزار     �مسلم روايت است كه گفت از حضرت محمد باقر يعني از محمدبن
كه در ان اب جمـع   زخي زار نمك زمين شوره: مالحه چيست؟ محمد بن مسلم گفت: حضرت فرمود

عـرض كـردم   . اين معدن است و در آن يـك پـنجم اسـت   : حضرت فرمود. گردد شود و نمك مي مي
شود حضرت فرمود در ايـن و ماننـد ايـن يـك پـنجم       يو نفت كه از زمين خارج م) گوگرد(كبريت 

در اين حديث نيز محمدبن مسلم از حضرت باقر از حق واجبي كه در نمكزار و معـدن اسـت   . است
حضرت در جواب فرموده است در آن يـك پـنجم اسـت و سـخني از خمـس آل محمـد       . پرسد مي

  !نيست
قـال   �بن ابي عمير عن ابي جعفرد ـ حديث مروي در كافي و تهذيب از محمدبن مسلم و از ا  

مضمون . عليها الخمس جميعاً �سألته عن معادن الذهب والفضه والصفر والحديد والرصاص فقال 
  !حديث در جواب حضرت مانند احاديث سابق است

                                                 
 .يعني سود ويژه آن پس از منهاي سرمايه -٤٦
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الفقيه و تهذيب عن محمد بـن علـي بـن عبـداهللا عـن       ـ حديث مروي در كافي و من ال يحضره   ه
الـذهب   البحر من اللؤلـؤ واليـاقوت والزبرجـد و عـن معـادن      عما يخرج منقال سألته  �الحسن ابي

اين حديث را شيخ مفيد نيـز در المغنعـه   . الخمس اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه: والفضه هل فيه زكات فقال
پرسـيدم   �گويد از حضرت امام موسي كـاظم  مرسال از حضرت صادق آورده است يعني راوي مي

بشود چون مرواريد و ياقوت و زبرجد و از معادن طال و نقره آيا در آن زكـات  از آنچه از دريا خرج 
كه قيمت خارج شده بيك دينار رسيد در آن يك  پـنجم اسـت در ايـن     همين: است؟ حضرت فرمود

حديث به صراحت و روشني معلوم است كه سؤال سـائل از زكـات اسـت و جـوابي هـم كـه امـام        
پرواضح است كه در آن زمـان خمـس كـذائي بعنـوان يكـي از      . ستمقدار ما يخرج منه ا. فرمايد مي

حقايق شرعيه وجود نداشته است كـه در مقابـل زكـات مشـكك و مـردد باشـد بـاز بـراي توضـيح          
  :گوئيم مي

اوالً ـ كلمه خمس كه در اين احاديث است حقيقت شرعيه ندارد يعني در احكام و به اصطالح در  
فروع دين و احكام شاخصه اسالم در صدر اسالم چيزي معنون  فروع دين و احكام و به اصطالح در

و مشخص بنام خمس وجود نداشته كه مانند نماز و زكات و حج و روزه و جهاد شاخص باشـد تـا   
بمجرد اظهار آن كلمه اذهان بدان مبادرت نمايد و كلمه خمس گاهي در زكـات معـادن و كنـوز كـه     

 �و سـئل : (شود مانند اين حديث مروي در كـافي  ده مينماينده همان مقدار ما يخرج منه است دي
زكـوه و    المعادن الحسب ذلـك لـه فـي    الرجل يأخذ منه هوالء زكاة ماله او خمس ما يخرج له من عن

) عمل خلفاي جور(پرسيده شد از حكم مردي كه اينان  �يعني از حضرت رضا.) خمسه فقال نعم
گيرنـد آيـا اينهـا در     شود مي ز معادن براي او خارج مياز او زكات مالش را و يك پنجم آنچه را كه ا

  !اري: حضرت فرمود! شود؟ حساب زكات و خمس او محسوب مي
در اينجا كلمه خمس بدان جهت مشخص است كه زكات معادن برخالف زكات ساير اشياء يـك  

  .پنجم است است و ساير شروط زكات بر آن جاري نيست چون مضي حول و نصاب مقدر بوزن
لمه خمس در اين احاديث فقط نام يك كسر متعارفي عدد است مانند كسـور عشـر و ثمـن و    و ك

چنانكه در احاديثي كه سؤال در خصوص زكات و مقدار ما يخرج منه شده است در . ربع و امثال آن
كل ما ( �العقول از حضرت رضا مثالً در كتاب تحف. العشر العشر او نصف فيه: اند جواب آن فرموده

هـاي رسـول خـداص     يـا در نامـه  .) العشر  الحبوب اذا بلغت خمسه اوساق ففيها االرض من منيخرج 
شـود   برؤساي قبايل چنانكه در نامه آن حضرت به شرجيل بن عبد كالل و نعيم اين عبارت ديده مـي 

لمـه  و امثال آن پـس ك ..) .العشر و ما سقي بالرسا فيه نصف.. .العشر السماء او كان سيحاً ففيه ما سقت(
العشـر اسـت كـه     العشر يا فيـه نصـف   در جواب سؤال سائالن همچون كلمه فيه) الخمس فيه(خمس 
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نماينده مرتبه در كسور عدي است و يك حقيقت شرعيه نيست چون صلوه و زكوه كه بمجـرد تفـوه   
االسـالم علـي خمـس     بني(تا مثل حديث مشهور و متواتر . به آن معناي خاصي در ذهن شنوده درآيد

اند باشـد از آن جهـت كـه     كه نماينده حقايق شرعيه 47)الصلوة والزكات والصوم والحج و واليت علي
اي از  االتفاق بوده كه هنگام جنگ گاهي و بندرت در پـاره  خمس غنائم يا خمس معادن يك امر قليل

 آمد لذا آن را يكي از فروع و احكام مستمره قرار ندادنـد تـا مـورد تكليـف عمـوم      اراضي بدست مي
  .مكلفين شود

ثانياً ـ در معادن و كنز و امثال آن زكات است بشرحي كه در كتاب زكات گذشت و مقداري كه از  
  .شود يك پنجم است و سؤال سائالن هم براي همين منظور است آن خارج مي

نقل شده است فتواي فقهاي زمان نيز  �ثالثاً ـ در زماني كه اين احاديث از طرف ائمه معصومين 
بوده است كه در معادن زكات است با اين تفاوت كه در مقدار ما يخرج منه ـ مـا يـؤذي منـه      بر اين

اختالف بوده است و همين كيفيت باعث شده اسـت كـه اصـحاب ائمـه از آن حضـرات از اينگونـه       
هجـري متولـد    95مثالً ـ مالك كه يكي از فقهاي مشهور آنزمان بوده و در سال  . اند كرده سؤاالت مي

معاصر حضرت صادق و كاظم بوده است و در مدينه يكـي از فقهـاي بـزرگ و معـروف و از      شده و
مفتيان مشهور اسالم است در موطا خود كه از كتب مشهور و اقدم از تمام كتـب فقـه اسـت در بـاره     

  :نويسد زكات معادن مي
منهـا قـدر عشـرين    المعادن مما يخرج منه شئ حتي يبلغ ما يخرج  واهللا اعلم انه اليؤخذ من(آري 

  ).الزكاة او مأتي درهم فاذا بلغ ذالك ففيه) يعني(ديناراً 
شـود   داند اينكه از آنچه از معـادن خـارج مـي    يعني نظر و فتواي من اين است و البته خدا بهتر مي

چيزي نبايد گرفته شود تا اينكه مقدار آنچه از آن خارج شده به بيست دينار طال برسـد يـا دويسـت    
اين گفته مالك درسـت مضـمون آن حـديثي    . كه باين مبلغ رسيد در آن زكات است ميندرهم پس ه

  عن احمد بن محمد بن ابي نضر قال سـألت ابـا  ... است كه شيخ طوسي آن را در تهذيب آورده است
المعدن من قليل او كثير هل فيه شئي قال ليس فيه شئي حتي يبلغ مـا فـي    عما اخرج من  �الحسن

  .شرين ديناراًالزكاة ع  مثله
نصر گفت كه از حضرت كاظم يا حضرت رضا سؤال كردم از آنچـه   يعني احمد بن محمد بن ابي 

در آن چيـزي  : شود كم و زياد آيا در آن چيـزي واجـب اسـت؟ حضـرت فرمـود      از معدن خارج مي
آن  يا حديثي كه شيخ مفيـد . واجب نيست تا برسد به آنچه مانند آن زكات است يعني به بيست دينار

الخمـس   الكنز الذي يحب فيـه  عن مقدار �الرضا سئل: قال: (را در المقنعة آورده است به اين عبارت

                                                 
 . شھادتين مي باشد ،و2يت در روايتھاي اھل سنت به جاي - ٤٧
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. الخمس و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فـال خمـس فيـه     الزكاة من ذالك فقيه فقال ما يجب فيه 
يث صريح و روشـن  الزكات در اين حد در حديث اول و حد ما يحب فيه) الزكاة قيد كلمه ما في مثل 

قائـل  ) يكـدهم (است كه يك پنجم زكات معادن است با اين تفاوت كه مالك از زكات معادن عشـر  
شافعي كه خود نيز يكـي از مفتيـان بـزرگ و فقهـاي     ) يك پنجم(خمس  �است و ائمه معصومين

دارد كـه  ) دنالمعا باب زكاة (به عنوان ) األم(بزرگ مشهور اربعه و معاصر با ائمه است در كتاب خود 
آورد و نصاب زكات معادن و ركاز را همان بيست مثقال طال  در آن چند حديث در اين خصوص مي

ال شك اذا وجد الرجل الركاز ذهباً او ورقـاً  : ( نويسد مي 38چنانكه در صفحه . داند يا بيست دينار مي
شخص دفينه اي يافت از طال و يعني همينكه ) الخمس ان زكاته : الزكاة و بلغ ما يجد منه ما يجب فيه 

  همانا زكات آن يـك ) يعني بيست دينار(شود  پول كه مبلغ آن بقدري شد كه در آن زكات واجب مي
ابويوسف نيز كه از فقهاي بزرگ آنزمان و شاگرد ابوحنيفه و معاصـر حضـرت صـادق و    . پنجم است

الـذهب   المعـادن مـن    في كذالك كل ما اصيب: (نويسد مي) الخراج(است در كتاب  �كاظم و رضا
العجـم   الخمس في ارض العرب كان او في ارض   والفضه والنحاس والحديد والرصاص فان في ذالك

و همچنين است هر آنچه از معـادن طـال و نقـره و    : يعني) الصدقات الذي يوضع فيه مواضع  و خمسه
ب بـوده باشـد يـا در    مس و آهن و برنج كه دست بدان يابند در آن يك پنجم است در سرزمين عـر 

مصرف بشود پس به ) زكوات(شود كه صدقات  سرزمين عجم و يك پنجم آن در مواردي مصرف مي
عصر زكات در معادن طال و نقره و مـس و آهـن و بـرنج     فتواي اين فقيه مشهور و قاضي معروف آن

  .يك پنجم است
ست كـه در دسـت زيـر وي    كه اقدم كتب فقهي ا(الصنعاني  بن همام در المصنف تأليف عبدالرزاق

نيز در زكات معادن و غير ) و بتصريح علماي رجال شيعي بوده است 211و متوفاي سال  126متولد 
  .48پنجم است  آن يك

                                                 
ص (شود  الصنعاني كه در نيمه اول قرن دوم هجري تأليف شده است در زكات معادن اين اخبار ديده مي بن همام در المصنف عبدالرزاق -٤٨

  71777حديث شماره ) 4ج  116
ن عمربن عبدالعزيز عن عمر قال كانوا يأخذون منا فيما نعالج و نعمل بايدينا المعادن ع عبدالرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل في  -1

يعني هر گاه خود كاري را انجام داده و با دست خود كـار  . المعادن الركاز اخذ منا الخمس  من كل ماتي درهم خمسه دراهم فاذ وجدناه في
اي قيمتي ميافتيم از ما يك  اي يا ماده كه در معادن دفينه گرفتند اما همين گرفتند از هر دويست درهم پنج درهم مي كرديم زكاتي از ما مي مي

  .گرفتند پنجم مي
  .الخمس جريح قال اخبرني ابوالزبير انه سمع جابرابن عبداهللا يقول ما وجد من غنيمه ففيها ـ عبدالرزاق عن ابي 7178در حديث  - 2
بن ابيطالب الي ركاز باليمن فخمهـا و در   النبيص بعث علي ان �جعفربن محمد جريح قال اخبرني ـ عبدالرزاق عن ابي  7179در حديث  -3

العنبر فزعم عروه انه قد كتب الي عمربن عبدالعزيز يسأله عن صدقه العنبر فزعم عـروه انـه كتـب اليـه اكتـب الـي        باب : همين جلد 64صفحه 
الخمس فرعم  الغنيمة و يؤخذ منه ال انه قد ثبت عندي انه كان بمنزلة الناس يأخذونه ام كيف كان يؤخذ منهم ثم اكتب الي ق كيف كان اوائل
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انـد   داده كه در چنين زماني بسائالن خـود در ايـن مسـائل مـي     �با اين وصف جوابي كه امامان
است و مصـرف آن هـم   ) يك پنجم(منطبق با فتواي مشهور زمان بوده است كه زكات معادن خمس 

و باعث بر اين سؤال هم همان اختالفي بوده است كـه بـين   . معلوم بوده كه مصرف زكات بوده است
السالم همـان حكـم يـك     و امامان عليهم. اند آنها رجوع كرده فقها بوده لذا شيعيان و اصحاب ائمه به

  .!فرمودند پنجم را در زكات معادن و امثال آن در جواب سائالن مي
اي نبوده و در همان ابتداء وضع زكات وجود مقدس حضرت  موضوع زكات در معادن مطلب تازه

زكات معـادن بـالل   چنانكه شرح . خود بنفس شريف متصدي اخذ آن شده است ص ختمي مرتبت
بن حارث در كتاب زكات گذشت و كتب فقهاي اقدم اسالم كه بقلم خود ايشان نوشـته شـده اسـت     

 49شـافعي ) االم(مالك كتاب ) الموطا(چون كتاب . هم اكنون موجود است و حاكي اين حقيقت است
نيـز   ص اهللا كه صراحت دارند بزكات معادن كه آن خمس يعني يك پنجم بوده است و سيره رسـول 

گرفت و آن يـك پـنجم    در اين موضوع روشن است كه آنحضرت از معادن وحتي از مراتع زكات مي
پس ممكن است آنچه فقهاء شـيعه را بـه اشـتباه انداختـه يـا معترضـين و متعصـبين را         50بوده است

                                                                                                                                                        
كـه ائمـه معصـومين مسـئول ايـن       پس مسلم اسـت كـه در زمـاني   . الخمس وادفع ما فضل بعدالخمس الي من وجده عروه انه كتب اليه ان خذ

اند همان زكاتي است  ا كه در معادن و غير آن گفتهفرموده اند و خمسي ر شدند همان حكمي كه بين تمام مسلمين شايع بوده مي سؤاالت مي
 .شود نه خمس كذائي كه از معادن و امثال آن گرفته مي

الخمـس و انمـا يجـب     و اذا وجد الركاز فوجب فيه : نويسد مي) 2ج  38ص ) (االمام(عالوه بر آنچه در متن از شافعي نقل شد وي در كتاب  -49
يعنـي  . االرض االرض و هو مخالف لمـا اسـتفيد مـن غيـر مـا يوجـد فـي        ن يجدها فانهما موجوده منالمعادن حي حسين يجده كما تجب زكاة 

كه يافته شد زكاتش واجـب اسـت    شود چنانكه زكات و معادن نيز چنين است كه همين كه دفينه يافته شد در آن يك پنجم واجب مي همين
. آيـد  ودند و آن مخالف چيزهاي ديگري است كه در زمين بـه وجـود مـي   خودبخود در زمين موج) دفينه و معدن(بجهت اينكه اين دو چيز 

شـود و خـود بخـود در زمـين      داند كه زحمتي دربـاره آن كشـيده نمـي    پس شافعي زكات دفينه و معادن را بدين دليل مشمول يك پنجم مي
سـت لـذا بايـد از آنهـا كمتـر داده شـود       شود از يكدهم يك چهلم ا موجودند بخالف ساير اشياء مشمول زكات كه چون با زحمت تهيه مي

  :شوند آورده است همين كتاب ضمن شمارش اشيائي كه مشمول زكات مي 71شافعي در صفحه 
ه في فما اخذ من مسلم من صدقه ماله ناصعاً كان او ماشيئاً او زرعاً او زكاة فطر او خمس ركاز او صدقه معدن او غيره فما وجبت عليه في مال

  .المسلمين فمعناه واحد امر اجمع عليه عوام كتاب او سنته او
شود از زكات اموالش پول باشد يا حيوان يا زراعت يا زكات فطـر يـا يـك پـنجم دفينـه يـا زكـات         يعني آنچه از شخص مسلمان گرفته مي

آن خمـس يعنـي يـك     معدن يا غير آن پس آنچه در مال او باستناد كتاب يا سنت يا امري كه عموم كه صراحت دارند بزكـات معـادن كـه   
  ).يعني تو نيز يكي از مصارف هشتگانه زكاتي(گردد  پنجم بوده است هم بخود تو برمي

 .شود زكات است و مصرف آنهم مصارف زكات است پس با اين بيان هيچ شكي نيست كه يك پنجم كه از معادن و كنوز گرفته مي
االرض و   ان لكـم يطـون  (به جهينه نوشته است اين عبارت شريفه در آن است  اي كه رسول خدا الجوامع سيوطي آمده است در نامه در جمع -50

يعني شما حـق داريـد از آنچـه در درون زمـين و     ) االود به و ظهورها علي ان ترعو نباتها و تشربوا مائها علي ان تؤدوا الخمس  شهولها و تالع
آن ) يـك پـنجم  (استفاده نمائيد و گياهان آنرا بچرانيد باين شرط كه خمس  ها آنچه در بيرون آن است و از پستي و بلندي بيابانها و رودخانه

 .را بپردازيد
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دستاويز شده كلمه خمس است كه در اين احاديث است و آنرا با خمس غنائم كه مصرف مخصوص 
  .اند يكي دانستهدارد 

آوري شده اين اشتباه را تقويت كـرده اسـت زيـرا     شايد هم احاديث ديگري كه در اين باب جمع
  :رديف شده است مانند اي از احاديث در دنبال هم شود در پاره اشيائي كه يك پنجم از آنها گرفته مي

روايـت   �ابي عمير از چند نفر از حضرت صـادق  حديث مروزي در خصال صدوق كه ابن -1
الكنوز والمعادن  والغـوض  والغنيمـة  و    كرده است كه فرموده است الخمس علي خمسه اشياء علي 

  .نسي ابن ابي عميرالخامس
بـن   حديث مرسل مروي در كافي از حمادبن عيسـي از بعضـي اصـحاب از حضـرت موسـي      -2
والمعـادن والمالحـه   الكنـوز  .الغنائم والفوص الخمس من خمسه اشياء من. كه فرموده است �جعفر

بن فضال ضال از حماد بن عيسي روايت كرده است  كه شيخ طوسي اين حديث را بسند خود از علي
باضافه در الغوص والمعادن صرفنظر از اينكه اني دو حـديث مرسـل بـوده و داراي چنـدان اعتبـاري      

ه ما هويت او بن فضال ضال است ك علي: نيستند خصوصاً كه راوي حديث دوم از طريق شيخ طوسي
گونـه احاديـث در مقـام     اصـوالً ايـن  . را روشن كرده ايم و مختصري از آن در اين كتاب آمده اسـت 

كننـد كـه در اخبـار     شمارش اشياء مشمول خمس معروف نيستند بكه اشباء و نظائري را معرفـي مـي  
مؤمنين خالص  عمير كه از وگرنه چگونه ممكن بود شخصي مانند محمدبن ابي. مانند آنها بسيار است

بوده است خمسي را كه بايد بـه آل محمـد    �و خود يكي از فقيهان بزرگ و از صحابه خاص ائمه
باز يكي را فراموش كند چنين كسـي كـه   !!) نه از بيست و پنج چيز(داد فراموش نمايد و از پنج چيز 

اعتنا بوده از  چنان بدان بياگر خود داراي اين اشياء نبوده است البد بايد مسائل و احكام آنها را بداند 
  .پنج چيز يكي از آنها را فراموش كرده است

چنانكه مرحوم صدوق در كتاب خصال ضمن شمارش اشياء و نظائر حـديثي از عمـاربن مـروان    
المعـادن والبحـر والغنيمـة     يقول فيما يخرج من �سمعت ابا عبداهللا: روايت كرده است كه او گفت

  . ا لم يعرف صاحبه والكنوزالخمسوالحالل المختلط بالحرام اذ
و شايد اين شمارش براي آن بوده كه چون در آن زمان عالوه بـر زكـات امـوال زكـات معـادن و      

داشتند اينگونه شمارش معمول بوده و بي اعتنـايي    كنوز و خمس غنايم را نيز خلفاي جور مأخوذ مي
رامـوش نمايـد ايـن حـد مـن را تأييـد       عمير پنجمي آنـرا ف  به آن تا اين حد كه شخصي مانند ابن ابي

  .كند مي
دسته سوم از اخبار خمس اخبار و احاديثي است كـه حـاكي از آن اسـت كـه خمـس از آن ائمـه       

  :يا آل محمد است مانند �معصومين
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الخمـس    يا تجيـه لنـا  : فرمايد كه مي �حديث مروي در تهذيب شيخ طوسي از حضرت باقر -1
  .لنا صوالمال االنفال و  اهللا و لنا  في كتاب

نْ  [اهللا  انه سئل عن قول  �عبداهللا الجعفي عن ابي  عن زكريا بن مالك.. .-2 مـ تُمما َغنوا أَنَّمَلماعو
ءالرسـول   اهللا و امـا خمـس   جل فللرسول يضعه فـي سـبيل  اهللا عزو فقال اما خمس}  41:فالاألن{] شَي

اين حديث را صدوق نيـز در كتابهـاي حـديث     ء وحدها كهارابقالقربي فهم ا فالقاربه و خمس ذوي 
  .خود آورده است

در  �اي از اصحاب از يكي از صـادقين  بكير از پاره بن فضال از ابن ايضاً شيخ طوسي از علي -3
ه  [فرمايش خداي تعالي  سـفَـأَنَّ هللاِ ُخم ءنْ شَيم تُمما َغنوا أَنَّمَلماعاهللا  قـال خمـس  }  41:األنفـال {] و

الرسـول   الرسـول االمـام واليتـامي و يتـامي     القربي لقرابة  الرسول لالمام و خمس ذوي ام و خمس لالم
  .السبيل منهم فال يخرج الي غيرهم والمساكين منهم و ابناء 

�1�±� ��8�N�  z���  ¿ �N  ��8�N �V �V �� �N�   �N Ô@N �V���aUV �ايضاً شيخ در تهذيب -4
z�-� ��L  ���  q�:� �w�  ��O ,�E§ $�#D� � «�§� ,E§ a)V �� �E)� �O ,% %w ��L � ��*< $#� �/�'�
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  .حديث

نْ شَـيء   واعَلموا أَنَّما [اهللا تعالي  عن ابان عن محمدبن مسلم عن ابي جعفري في قول -5 مـ تُممَغن
هساهللا قال هم قرابة رسول}  41:األنفال{] َفأَنَّ هللاِ ُخم.  

اهللا  يقـول و نحـن واهللا الـذي عنـي     �بن قيس قـال سـمعت اميرالمـؤمنين    عن ابان عن سليم -6
اهللا نييـه   الصـدقة اكـرم    منا خاصة و لم يجعل لنا سـهماً فـي  ... اهللا علي رسوله فقال ما افاء.. .القربي بذي

  الناس  واكرمنا يطعمنا اوساخ ما في ايدي 
واعَلموا أَنَّما َغنمتُم منْ شَـيء فَـأَنَّ   [اهللا  قال سئل عن قول �الرضا نصر عن عن محمدبن ابي.. .-7

هساهللا فهـو لالمـام   اهللا و ما كـان لرسـول   فقيل له فما كان هللا فلمن فقال لرسول}  41:فالاألن{] هللاِ ُخم .
  .الحديث

و : فرمايــد حــديث مرســل حمــاد بــن عيســي از حضــرت كــاظم كــه در تقســيم خمــس مــي -8
  .االربعه االخماس بين من قاتل عليه تا آخر حديث تقسيم
و اماالثامنة فيقـول   �الرضا الصلت عن ان بنالري عن .. .صدوق در مجالس و عيون اخبارالرضا -9

القربـي مـع    فقـرن سـهم ذي  }  41:األنفال{] واعَلموا أَنَّما َغنمتُم منْ شَيء َفأَنَّ هللاِ ُخمسه[اهللا عزوجل  
  .الفي والغنيمة فكل ما كان من.. .سهمه
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أت عليه آية الخمس قال قر �بن جعفر بن موسي عن موسي در بصائرالدرجات، عن عمران  -10
تمام اين احاديث كه حتي يـك حـديث صـحيح    : هللا فهو لرسوله و ما كان لرسول فهو لنا  فقال ما كان

 -62ص (الشيعه در كتاب خود در  هم در ميان آنها نيست و احاديث ضعيفه ديگر كه صاحب وسائل
عبـارات صـريحه آنهـا     چاپ امير بهادر كلوخ چين كرده است، مشمون همه آنها چنانكه از) 2ج  63

حال امام باشد يا غير امام فقط از خمس غنائم : اهللا آشكار است داللت دارد بر اينكه حق قرباي رسول
و ابداً در آنها ذكري از خمـس معـادن و كنـوز و غـوص و مـال حـالل       !!! جنگ است نه اشياء ديگر

اني روايت شده است كـه در  كه اين احاديث از كس در حالي. مخلوط به حرام و چيزهاي ديگر نيست
اي از  بن فّضال و عبداهللا بن بَكير و امثال او و پـاره  حال احاديث هيچگونه اعتباري ندارند، مانند علي

و بـه هـر    .پـذيرد  اين احاديث مرسل و مقطوع و مجهول است و كتاب خدا نيز بصراحت آنها را نمي
چنانكه مضمون و مفهوم و سياق  .صورت خمس مضامين اين احاديث جز خمس غنائم جنگ نيست

  .دهد عبارات بدان گواهي مي

  
  
  

  

  !!خمس ارباح مكاسب بر فرض صحت اخبار  مخصوص امام است
  

با بياني كه گذشت معلوم و مسلم شد كه كلمه خمس در معادن و گنج و غوص و مال مخلوط به 
شـود و مصـارف    اشياء خارج مـي كه از بابت زكات از اين . ي مقداري است حرام و امثال آن نماينده

  .هاشم يكسانند هاشم و غير بني آنها هم مصرف زكات است و در آن بني
اهللا تعيين شده همان خمس غنائم دارالحرب است  القرباي رسول  و خمسي كه در اخبار براي ذوي

 حضرت داده نشده است و تـاريخ و سـيره    كس از خويشاوندان آن  كه بعد از رسول خداص به هيچ
اما خمس ارباح مكاسب كه در زمان ما معمول است و فقهـاي شـيعه از   ! خبر است مسلمين از آن بي

دهند و سهم امـام   كند و آنرا بسادات كه از فرزندان هاشمند اختصاص مي آن بشدت تبليغ و دفاع مي
در اول و اهللا و نه عمل مسلمين صـ  نه كتاب خدا و نه سنت و سيره رسول.! كنند را هم از آن جدا مي

اي از  هـم كـه پـاره   ) غنمتم(كنند از كلمه  حتي نه احاديث با صرفنظر از ضعف آنها، آنرا تصديق نمي
انـد و   منظور استفاده و استدالل كننده خود پيداست كه راه تجوز و تعدي پيموده اند بدين فقها خواسته

اينگونـه اسـتدالل غلـط و    : نـد ا اي از دانشمندان شـيعه را آورديـم كـه گفتـه     ما در گذشته بيانات عده
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و در تاريخ خلفاي حق و باطل هم كوچكترين اثري نيست كه از ارباح مكاسـب و درآمـد   ! خطاست
و به فرمايش مرحوم مقدس اردبيلـي در زبـده البيـان    .! مردم مسلمان ديناري بنام خمس گرفته باشند

ا وادارد كه از هر چـه  وجوب اينگونه خمس خود تكليف شاق و سختي است كه انسان ر) 209ص (
شريعتي كه سمحه سهله است : هم اصل برائت و هم روح شريعت!!! مالك است خمس اخراج نمايد

  .كند چنين تكليفي را نفي مي
الفقيـه و   اخباري كه در خصوص وجوب خمس در كتب معتبره شيعه چون كافي و من ال يحضره

الرضـا و غيـره آمـده اسـت و      ع و عيونتهذيب و استبصار و كتب ديگر صدوق چون مجالس و المقن
الشيعه جمع كرده است تماماً از حيث سند مخدوش و ضعيف  تمام آنها را شيخ حر عاملي در وسائل

  51!!!شود و مجهول و مرسل است و حتي يك حديث صحيح در تمام آن احاديث يافت نمي
ت كـه در كتـب   احاديثي كه در باب وجوب خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعات و صـناعا 

مختلف شيعه كافي و تهذيب و سرائر آمده است جمعاً ده حديث است كه شيخ حر عاملي آنها را در 
از اين ده حديث كه تماماً از حيث سند ضـعيف  . آوري كرده است جمع) 2ج  61ص (الشيعه  وسائل

 است پنج حديث آن بصراحت حاكي است كه خمس ارباح مكاسب و غير آن خـاص امـام اسـت و   
كند اينك ما  و پنج حديث ديگر نيز حقي را براي غير امام ثابت نمي. كس ديگر را در آن حقي نيست

دهـيم تـا ارزش    آن احاديث را يك يك آورده و از حيث سند و متن مورد دقت و رسيدگي قرار مـي 
اين پنج حديث كه مضمون آنها اين است كه خمـس خـاص امـام اسـت الغيـر،      . شود آنها معلوم مي

بن محمـد يـا بـه     از علي: حديث اول: يث دوم و سوم و چهارم و پنجم و هشتم است بدين شرححد
���, : كنـد  بن مهزيار از او روايت مي بن شجاع نيشابوري است كه علي از محمدبن علي. اختالف شيخ

Ì%�d%� �E`��V� zD-� �� ,�@U	 �� n�<� Y!� �N �N �U%� ,/� $#� � aL®� �� ,"L ,:D� J¥/`� q

                                                 
حقيقتاً قابل دقت است كه از اين اخبار و احاديثي كه حاكي از آن است كه خمس شامل ارباح مكاسب و غير آن است اثري از آن كتـاب   -٥١

مرحوم نبوده و خمس ارباح مكاسـب   اينگونه احاديث هرگز مورد اعتناي آنشود  شود، معلوم مي الفقيه شيخ صدوق ديده نمي من ال يحضره
در كتـاب شـريف كـافي در    ! آورد داند مي است وگرنه در كتاب فقهي خود كه آنرا حجت بين خود و خداي خود مي  دانسته را صحيح نمي

در ) ره(ه اسـت كـه بنـابر تحقيـق عالمـه حلـي       بيست و هشت حديث در اين موضوعات آورد) الفي واالنفال و تفسيرالخمس وحدوده(باب 
  !ارزش اين احاديث از اين قرار است) 449تا  441ص (العقول جلد اول از  كتاب مرآه

حديث آن حسن است كه  9باشد و  مي -26-25-24-23-22-20-18-15-14-10-6—4-1هاي  حديث آن ضعيف است كه حديث 13
كدام دستور پرداخت خمس نيست بلكه شرح اشـيائي اسـت كـه خمـس از آن      هيچاست كه در  -28-27-17-16-11-9-8-3هاي  حديث

 -21-12-5هـاي   حديث آن مجهـول اسـت و آن حـديث    3شود مانند انفال و معادن و صفوالمال و توليت وقف و  بوسيله ولي امر خارج مي
در ميان اين بيست و هشـت حـديث اسـت    باشد، حديث چهارم مرسل است كه در آن شرح تقسيم غنائم است و فقط دو حديث صحيح  مي

كه مفاد آن اينست كه خمس بعـد   13دارد كه تقسيم خمس بدست پيغمبر و امام است و حديث  كه حديث هفتم است كه در آن معلوم مي
 .از وضع مئونه است چون خمس معادن كه پس از وضع هزينه استخراج آن است
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) 4ج  16ص (كند ليكن در تهذيب شيخ  اين حديث را صاحب وسائل از شيخ طوسي روايت مي
بـن مهزيـار     سعدبن عبداهللا عن احمد بن محمد عـن علـي  : حديث چنين استچاپ نجف سند اين 

النيشابوري انه سأل اباالحسن الثالث واختالف تهذيب با وسـائل    بن شجاع حدثني محمدبن علي: قال
بـن   بن محمد است يا محمدبن علي و در هر صورت چـه علـي   در راوي متصل به امام است كه علي

او مجهـول  . بن شجاع باشد از هيچكدام نامي در كتـب رجـال نيسـت    ليمحمد باشد و يا محمدبن ع
داود او را در  و راوي اول آن سعدبن عبداهللا اشـعري اسـت كـه ابـن    . الهويه بلكه مجهول مطلق است 

در قسم ضعفا و مجروحين و مجهولين آورده است اما از حيث متن محمـدبن  ) 457ص (كتاب خود 
سـؤال كـرده اسـت از حكـم     ) �النقـي  امام علي(والحسن ثالث بن شجاع مجهول از حضرت اب علي

شده اسـت دو كـر آنـرا بعنـوان زكـات       فردي كه از مزرعه خود صد كر گندمي كه مشمول زكات مي
اند پس سي كر از اين صد كر بسبب عمارت و آباداني مزرعه صرف شـده و از   از او گرفته) يكدهم(

آن باقي مانده است بفرمائيد چـه مقـدار از آن بـراي    بين رفته است و فقط شصت كر ديگر در دست 
  مسلك او هم از اين باقيمانده چيزي واجب است يا نه؟ توست و آيا براي رفقاي هم

. كه هر چه از هزينه آن زياد آمـد يـك پـنجم آن از مـن اسـت     : حضرت در جواب توضيح فرمود
پنجم طلبكار است زيـرا    آن يك اي است كه امام از سود خالص معلوم نيست سؤال از چگونه مزرعه

اي كه زكات آن داده شود  در زمان حضرت هادي چنين رسمي در ميان شيعه نبوده است كه از مزرعه
شود اين است كه اين زمين يـا وقـف آل    از محصول آن يك پنجم از امام باشد آنچه احتمال داده مي

كه يك پنجم پس از رفع مؤنـه بـه   ) هزيرا در آن زمان چنين موقوفاتي وجود داشت0محمد بوده است 
العنوه است كه بنابر آنكه در چنين اراضي خمس باشد  يا از اراضي مفتوح. رسيده است حضرت مي آن

بهر صـورت مجهـول بـودن مضـمون آن     . شود لذا پس از وضع مؤنه يك خمس از باقيمانده داده مي
و . ال مسلماي را از دست او گرفـت توان م پيش از مجهول سند آن است و باستناد چنين حديثي نمي

بعـالوه  : بر فرض آنكه جايز باشد باز هم مال امام حاضر اسـت و در چنـين زمـاني مصـداقي نـدارد     
  .احاديث تحليل كه خواهد آمد انشاءاهللا

قال لـي  : كند بن مهزيار چنين روايت مي حديث دوم ايضاء شيخ طوسي باسناد خود باز هم از علي
امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فماذا علمت مواليك بذالك فقال لي بعضهم  بن راشد قلت له علي 

الخمس فقلت ففي اي شيئ؟ فقال فـي امتعـتهم و    يحب عليهم: و اي شيء حقه قام أدر ما اجيبه فقال
در ايـن  . قلت والتاجر عليه والصانع بيده فقال اذا امكنهم بعد مـؤنتهم ) و ضيائهم: در تهذيب(ضايعم 
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مسـئول مجهـول   (بن راشد گفت به او گفتم  گويد كه علي مي) قهرمان خمس(بن مهزيار  يحديث عل
كه مرا مأمور قيام بـه امـر   ) است و حديث مضمر است و احتمال آن هست كه مسئول معصوم نباشد

اي ايشـان بـه    اي و من اين مأموريت را بدوستان تو اعالم كردم پـاره  خود و گرفتن حق خويش كرده
برايشـان  ) يـك پـنجم  (خمس : گفت. او چه حقي دارد؟ و من نتوانستم جواب او را بدهم: من گفتند

گفـتم تـاجر و آنكـه    . شود گفتم در چه چيز؟ گفت در كاال و صنايع ايشان و مزارع ايشـان  واجب مي
  .شان كه بتواند بعد از مؤنه كاردستي هم دارد؟ گفت همين

دانسـته   ول بوده است كه نه شخص مـأمور مـي  بينيد كه اين احاديث از حيث متن بقدري مجه مي
بن راشد اسـت   اين حديث كه راوي متصل بمعصوم آن ابوعلي! است چه كاره است و نه مأمور عليه

بن راشد است وي كه  نام اين شخص طبق تصريح كتب رجال حسن) اگر معصومي در آن بوده باشد
 �يراً از جانـب حضـرت هـادي   بوده و اخ �داود از اصحاب حضرت جواد در رجال برقي و ابن

حضرت بوده است چنين شخصي توعاً بايد به احكام شرع عـالم و   بن عبد ربه وكيل آن بجاي حسين
مرا به قيـام بـه امـر خـود و گـرفتن حـق       : گويد دانا باشد معهذا به مسئول خود كه شايد امام باشدمي

از مـا  . گوينـد او چـه حقـي    آنها مياما . خويش مأمور داشتي و من هم آنرا به دوستان تو اعالم كردم
واقعاً عجيب است كه اين چه حقي بوده است كه تـا  . خواهد؟ و من نتوانستم جواب آنها را بدهم مي

زمان حضرت هادي كه بيش از دويست و پنجاه سال از عمر اسالم گذشته بوده است هنوز شيعيان و 
دانسـتند چـه حقـي از     دين آشناتر باشـند نمـي  القاعده بايد از همه مردم و باحكام  موالي ائمه كه علي

رساند كه اين حق بقدري مجهول و نامعمول بوده است كه نـه   ايشان مطالبه مي شود متن حديث مي
بهر صورت اگر اين حـديث حـديث   !! دانسته است و نه شيعيان و مسلمانان ديگر بن راشد مي ابوعلي

ز هم حقي بود كه فقط متعلق به امام حـي و  صحيحي هم بود و از آن براي كسي حقي مسلم ميشد با
تا چه رسد به اينكه هم سند حديث مخدوش اسـت و  . اي نيست حاضر است و ديگران را از آن بهره

   52هم متن حديث مشوش است و هم صاحب حق در خارج مصداقي ندارد

                                                 
الخمـس باالئمـه و هـو خـالف      اختصـاص  ورد بانـه يقتضـي  (ذيل اين حـديث نوشـته اسـت    المعاد  در كتاب ذخيره/ مرحوم محقق سبزواري -52

ـ يعني اين حديث مردود اسـت زيـرا باقتضـاي آن    ) الرجال صريحاً المعروف من مذهب االصحاب و فيه تأمل و بان راويها لم يوثق في كتب 
اسـت و بايـد در آن تأمـل داشـت و ديگـر      ) شيعيان(0السالم است و آن برخالف معروف مذهب اصحاب  خمس فقط مخصوص ائمه عليهم

بن راشد را  نام حسن) 439ص (داود  فرمايش محقق صحيح است زيرا در رجال ابن. اينكه راوي آن در كتب رجال صريحاً توثيق نشده است
راشـد فرمـوده اسـت     در قسم دوم كه خاص مجهولين و مجروحين است آورده است و از قول غضائري نوشـته اسـت كـه او در بـاره حسـن     

بن راشد اشتباه شـده و لـذا نـام او را در قسـم      راشد با حسين داود از اين قول دفاع كرده و گفته است حسن بن هرچند خود ابن) ضعيف جداً(
  !اول كه خاص موثقين است نيز آورده است؟
 .!ـ پس حديث ضعيف است و ارزشي ندارد بن راشد لم يوثق صريحاً روايها ابوعلي: نويسند صاحب مدارك هم در ذيل اين حديث مي
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بـن   علـي ) 123ص (حديث سوم ـ حديثي است كه در كتاب كافي كليني و تهذيب شيخ طوسـي   
بن محمدالهمداني روايـت كـرده اسـت بـه ايـن       هزيار همان قهرمان خمس ارباح مكاسب از ابراهيمم

بن محمد الهمداني براي او نوشته است ولي ظاهراً شـيخ   ابراهيم: بن مهزيار گفته است علي: طريق كه
بـن   كـه ابـراهيم  : باز در اين حديث هم اشتباه كرده است و صحيح آن باشد كه در كافي آورده اسـت 

ي علي بن مهزيار كان ابيـك فـي مـا    قرآنا(نوشتم) �النقي اما علي(بحضرت هادي : گويد محمد مي
السدس عبداً لمؤنه و انه لـيس علـي مـن لـم تقـم       الضياع انه اوجب عليهم نصف اوجبه علي اصحاب

الضـياع   يجـب علـي  : السدس و الغير ذلك فاختلف من قبلنـا فـي ذلـك فقـالوا     ضعيته بمؤنته نصف 
در تهـذيب و قـرا   ( �الرجـل و عيالـه فكتـب    الضيعة و خراجها ال مؤنة  المؤنة و معونة  خمس بعدال

عليـه خمـس بعـد مؤنتـه و     : در تهـذيب (السطان  بعد مؤنته و مؤنه عياله و بعد خراج) بن مهزيار علي
حضـرت امـام   گويد ب بن محمد الهمداني مي ابراهيم : بنا بروايت كافي) السطان مؤنته عياله و بعد خراج

بـن   نوشتم كه نامه پدرت را در باره آنچه او بر دارندگان مزارع واجب كرده است علـي  �النقي علي
ششم را بعد از مؤنه واجب كرده اسـت و   مهزيار بر من خواند كه پدرت بر اصحاب ضياع نصف يك

اما از جانب ! ششم است و نه غير آن اش وفا نكند نه نصف يك كه درآمد مزرعه اش بمؤنه اينكه كسي
پس از هزينه مزرعـه و  ) يك پنجم(گويند در مزارع خمس  رفقاي ما مي. ما در اين باره اختالف است

بعـد از منهـاي   : امـام در جـواب نوشـت   ! آن است كه هزينه خود شخص و عيـالش ) ماليات(خراج 
ر سـند  بهرصورت اگ) خمس بر او واجب است(مخارج خود و هزينه عيالش و بعد از خراج سلطان 

اين حديث را از طريق شيخ كليني در كافي بررسي كنيم حديث بسيار رسوائي است زيرا كـافي آنـرا   
بن زياد را  كند و ما اگر تنهاوضع سهل بن محمد روايت مي بن زياد از ابراهيم بن محمد از سهل از علي

بن محمد كـه او   يمدر نظر بگيريم براي بطالن آنچه در اين حديث است كافي است چه رسد به ابراه
بن زياد را كه در كتب رجال ائمه رجال چنـين معرفـي    سهل. العداله است الحال و مجهول نيز مجهول

  :اند كرده
بن زيادآالدمي مكني ابـا سـعيد    سهل: نويسد چاپ نجف مي) 106ص (در الفهرست شيخ طوسي 

) 140ص (و نجاشـي در  . خبـار اآلدمي ضعيف جداً عند نقاد اال ان ابا سعيد : و در االستبصار. ضعيف
الحـديث و كـان احمـد بـن      الرازي كان ضعيفاً في بن زياد ابوعلي اآلدمي سهل : نويسد چاپ تهران مي

ايـن بـدبخت   . الري و كـان يسـكنها    محمد بن عيسي يشهد عليه بالغلو والكذب واخرجه من قم الي
زرگان علماي قم و در زمان خـود  غالي كذاب آنچنان مطرود بوده كه احمدبن محمدبن عيسي كه از ب

: نويسـد  ي او مـي  الغضـائري در بـاره   مرحوم ابن. كند رياست علمي قم را داشته او را از قم بيرون مي
Y&-  �V8�j¡ ��V 8�¿� ���L � ��8�%�� J����"%� 8�-�� ��8�! ��*@U	 ��L ���"%� a� ?[ 8@U-�V�  ��� �V
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بن زياد ابوسعيداالدمي الرازي خيلي ضعيف و فاسد الروايه و دين او هـم فاسـد اسـت     يعني سهل

و احمدبن محمد بن عيسي او را از قم بيرون كرده و اظهار برائت و بيزازي از ) زيرا غالي بوده است(
وي مراسـيل را  : هاي او و روايت كردن از او نهي فرمـود  و مردم را از گوش دادن بحديثوي نموده 

  .روايت كرده و به مجهوالت اكتفا و اعتماد دارد
كه سهل مـرد احمقـي اسـت و    : گويد بن محمد مي بن شاذان از طريق علي در تحرير طاوسي از فضل

نيز مراتـب  ) ص 165(نقدالرجال تفرشي كند در  از قول او احمقي او را تصديق مي) 473ص (كشي 
نيز وصـف  ) 298ص (و در رجال طه ) 1ج  392ص (الرواه  در جامع. مذكوره را تصديق كرده است

  .53او چنين است
نيز مراتب فوق را مورد قبول و گواهي و از ) 5ج  38ص (الرجال عالمه شوشتري مدظله  در قاموس 

بن محمد را شـهيد ثـاني    مراتبي عالمانه نوشته است اما ابراهيماباطيلي كه مامقاني در دفاع از او بافته 
العدالـه والحـال نوشـته و مرحـوم مقـدس اردبيلـي و محقـق         در تعليمات خالصه مطعون و مجهـول 

انـد بـا ضـعيف سـند و مطعـون و مجهـول بـودن راوي         سبزواري نيز او را ضعيف و مجهول دانسته
  .است مضمون حديث نيز مغشوش و مخدوش و نامفهوم

 �معلوم نيست اين چه حقي است كه اين راويان غالي و فاسدالمذهب والروايه به ائمه معصـومين 
اند؟ در حاليكه در امامان قبـل از ايشـان    مانند حضرت جواد و حضرت هادي و عسكري نسبت داده

تصـريح   بـه  اين نامه بنـا . شود كه از شيعيان خود چنين حقي را مطالبته كنند چنين ادعاهائي ديده نمي
بن مهزيار در راه مكـه بـر    اي است كه علي همان نامه) 1ج  448ص (العقول  عالمه مجلسي در مرأت

ديگران خوانده است و ما در ضمن بررسي حديث چهارم در اين بـاب بطـالن و فسـاد او را آشـكار     
بن راشد  ئي مانند ابوعليگرفته است يا وكال آيا واقعاً امام چنين چيزي را از مردم مي. كنيم انشاءاهللا مي

بن محمد و امثال ايشان كه عدالتشان نامحرز بلكه فسقشان ظاهر بوده است بنام امام معصوم  و ابراهيم
حقي براي كسي مسـلم   54بهر صورت فرضاً از اين حديث خيلي ضعيف. اند گرفته مظلوم از مردم مي

  .رسد) يرهاشم و غ از بني(شود جز حق براي خود امام نيست و بديگران 
                                                 

هـا مـن هـو مطعـون فيـه و       فـي طريـق  : النقي بوده ترديد نمـوده و فرمـوده اسـت    مرحوم شهيد ثاني در عدالت ابراهيم كه از وكالي امام علي -53
مرحـوم محقـق سـبزواري در     و. العداله و مجهول الحال و مرحوم مقدس اردبيلي در شرح ارشاد فرموده است ان ابراهيم هذا مجهول مجهول

بـن زيـاد را    است كه سـهل  و عجب اين. بن محمد الهمداني و روي الكليني باسناد فيه ضعف عن ابراهيم: نويسد ذخيره در ذيل اين حديث مي
 !!فراموش كرده است

 .اين حديث را ضعيف شمرده استالفيء واالنفال   كتاب كافي از باب 24ذيل حديث ) 1ج  448ص (العقول  در مرأت) ره(عالمه مجلسي  -54
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چهارمين حديثي كه داللت دارد بر خمس در پاره اشياء و آن هم مخصـوص امـام اسـت حـديثي     
ج  60ص (چاپ نجف و در االستبصار ) 1ج  141ص (است كه فقط شيخ طوسي آن را در تهذيب 

 بن مهزيـار  بن محمد و آن هر دو آنرا از علي الحسن الصفار از احمدبن محمد و عبداهللا از محمدبن) 2
� ���  �1�U!�V� ,@%� ��L z*"�اند بدين عبارت  روايت كرده) قهرمان خمس بر ارباح مكاسب(�"1 �
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امـام  (بن مهزيار گفته است كـه حضـرت ابـوجعفر     است كه علي ترجمه و مضمون اين حديث آن
زيـرا ايـن حـديث را    (به او نوشته است و راوي كه معلوم نيست چه شخصي اسـت  ) �تقيمحمد

) يـك  اند و معلوم نيست كدام بن مهزيار روايت كرده بن محمد هر دو از علي احمدبن محمد و عبداهللا
كـه بايـد بگويـد     در حـالي (بن مهزيار را در راه مكه خوانـدم گفـت    كه من اين نامه بعلي: گفته است

اينكه در اين سال كه سال دويست و بيست است فقط واجب كردم براي يك معنـي از  ) »ه بودنوشت«
آن معاني كه از خوب انتشار كراهت دارم كه تمام آن معني را توضيح دهم و تفسير كـنم و انشـاءاهللا   

دا همانا موالي و دوسـتان مـن كـه مـن از خـ     . اي از آنرا بزودي براي تو تفسير خواهم كرد تعالي پاره
شود تقصير كردنـد و   را خواستارم يا بعضي از ايشان، در آنچه برايشان واجب مي صالح و توفيق آنان

را پاك و تزكيه نمايم بوسيله آنچه در امر خمس در ايـن   چون من اينرا دانستم دوست داشتم كه آنان 
و تزكيـه نمـائي و    فرمايد از اموال ايشان صدقه بگيـر تـا ايشـان را پـاك     تعالي مي  خداي. سال كردم

. برايشان درود فرست زيرا درود و دعاي تو براي ايشان آرامش است و خدا شنوايي بسـيار داناسـت  
پـذير   گيـرد و اينكـه او توبـه    پذيرد و صدقات را مـي  مگر ندانستند كه خدا از بندگان خود توبه را مي

بيند و رسول او و مؤمنـان   يعمل كنيد كه بزودي خدا اعمال شما را م) اي محمد(بگو . مهربان است
دهـد بĤنچـه كـه     شماها را خبر مـي   شويد بسوي داناي نهان و آشكارا آنگاه نيز بزودي برگردانيده مي

  .داديد انجام مي
كنم و نيـز غيـر    اين را در هر سال برايشان واجب نمي -106-104ترجمه سه آيه از سوره توبه آيات 

كنم و فقط خمس را در اين سـال آن هـم در    واجب نميزكات را كه خدا برايشان فرض كرده است 
كـنم امـا آن را در كاالهايشـان و ظرفهـا و      اي كه سال بر آنهـا گذشـته اسـت واجـب مـي      طال و نقره

كـنم مگـر در    انـد و در مـزارع واجـب نمـي     چهارپايان و خدمتگزاران و سودي كه از تجـارت بـرده  
اينها تخفيفي است از جانب من و منتي اسـت از  . كرداي كه بزودي آنرا براي تو تفسير خواهم  مزرعه

بـدون اجـازه   (كنـد   شان نيابت مـي  گيرد و بجان و هستي من برايشان زيرا سلطان از ايشان ماليات مي
اما غنائم و فوائد پس آن در هر سال برايشـان واجـب اسـت    ) راند ايشان در مال و جانشان حكم مي

نچه را از چيزهائي كه غنيمت گرفتيد پـس خـداي راسـت يـك     فرمايد و بدانيد كه آ خداي تعالي مي
پنجم آن و براي رسول و داراي قرابت و يتيمان و مسكينان و مسـافر در راه مانـده اسـت اگـر شـما      

) جدا شدن حق و باطـل از يكـديگر  (ايد بخدا و به آنچه در روز فرقان  كساني هستيد كه ايمان آورده
بر بندة خود نازل كرديم و خدا بـر هـر چيـزي    ) روز جنگ بدر(كه دو جمعيت بهم برخوردند  روزي

پس خدا ترا رحمت ) از سوره انفال كه در موضوع غنائم جنگ است 40ترجمه آيه شريفه (تواناست 
اي كـه   كنـد و فائـده آن فائـده    كند كه غنائم و فوائد همان غنيمتي است كه شخص آنرا غنيمـت مـي  
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رسـد و ميـراث از كسـي كـه      زرگي است از انساني به انسان مـي اي كه داراي ارزش ب برد و جايزه مي
بدون اينكه ارث پدر يا پسر باشد و مثل دشـمني كـه تسـليم    ) رسد كه ارث او به وي مي(پندارد  نمي

شود و مال او اخذ شود و مانند مالي كه اخذ شود ولي صاحبي بـراي او شـناخته نشـود و آنچـه بـر      
عائد شده من بخوبي دانسـتم كـه   ) دين تابعين بابك خرم(يان فاسق موالي و دوستان من از اموال خرم

كه در نزد او چيـزي از ايـن قبيـل     اموال بسيار مهمي عائد گروهي از مواليان من شده است پس كسي
كه دور باشـد و در زحمـت افتـد بجهـت دوري،      باشد بايد آنرا به وكيل و نماينده من برساند و كسي

ا برساند هر چند بعد از مدتي باشد، براي اين نيسـت مـؤمن بهتـر از عمـل     بايد تصميم بگيرد كه آنر
كنم آن يك نيمة يك ششم اسـت   و غالت در هر سال واجب مي) مزارع(اوست، و اما آنچه از ضياع 

اش بـه   كه درآمد زراعتش به مؤنه و مخارجش كافي است ولي كسي كه درآمد مزرعـه  آن هم از كسي
يادآور است كه (پس بر او نه يك نيمة يك ششم واجب است و نه غير آن كند  اش كفايت نمي هزينه

كلمه ضيعه و ضياع كه در اين حديث و احاديث ديگر است بمزرعه و هر چـه كـه درآمـدي داشـته     
  .پايان ترجمه حديث) شود باشد اطالق مي

  ) كه بر اين حديث عجيب وارد است اشكاالتي( 
  اول ـ از جهت سند

بن محمدند هر دو مجهولند و در كتب رجال معـروف   احمدبن محمد و عبداهللا كه دو رواي آن -1
  .نيستند

بن مهزيار است كه قهرمان خمس ارباح مكاسب كذائي است كه  راوي متصل بمعصوم آن علي -2
  .حق امام است زيرا تمام رواياتي كه مربوط باين موضوع است از اين شخص است

مهزيار قبالً مردي نصراني و از اهل اهواز و نصاراي آنجا بوده است بن  طبق تعريف كتب رجال علي 
و بعداً مسلمان شده و خدا كند كه آثاري از دين نصرانيت و جريمه گـرفتن كشـيش و پـاپ در وي    

هـائي   نامـه  �در كتب رجال از وي تكاتبي نقل شده است كه او بـه بعـض ائمـه   . باقي نمانده باشد
ها خود را وكيل و نماينده امام براي گرفتن اخماس و  اند وي در آن نامه به او نوشته �نوشته و آنان

نوشـته و طبـق ادعـاي     �هائي بحضرت امام محمد تقي زكوات معرفي نموده است و سرانجام نامه
از آن حضرت تقاضاي تحليل از آنچه در دست او بوده است از اين امـوال نمـوده اسـت و     ،خود او

چنانكـه در  ! ابت فرمـوده و همـه آنهـا را بـوي تحليـل فرمـوده اسـت       حضرت هم تقاضاي او را اج
  ).2ج  311ص (المقال  تنقيح
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اهللا عليـك   و سـمع   �التوسع والتحليل لما في يدي فكتب  اليه اساله  و منها مانقله من قوله و كتبت(
ردم و شـيعيان  هـا از مـ   دارد آنچه امام در اين قبيل نامه كه معلوم مي) التوسعة من اهلك  و لمن سألت

بـا تمـام توثيـق و    !! بخشـيده اسـت  ! خود خواسته سرانجام تمام آنها را باين وكيـل و نماينـده عزيـز   
تواند نسـبت بـه    باور باشد نمي تمجيدي كه از او در كتب رجال شده باز هم انسان هر چه قدر خوش

ي وكالـت از طـرف   اعمال و گفتار اين قبيل اشخاص بدگمان نشود زيرا بسياري از كساني كـه ادعـا  
. بـاز و شـارالتان بودنـد    اند سرانجام عاقبت خوبي نداشتند و اكثر بـه اصـطالح، حقـه    نموده �ائمه

ها و امثال ايشان چنانكـه   بن عيسي و زياد قندي و شلمغاني حمزه بطائني و عثمان بن ابي همچون علي
از (يعني بدترين مردم خادمان ما و وكيالن مـا هسـتند   ) شرارالناس خدامنا و قوامنا( :اند خود فرموده

  )االمر توضيح صاحب
  

  اشكال دوم از حيث تاريخ
» اوجبت في سنتي هذه و هذه سته عشرين و مـأتين «: شود در ابتداي اين حديث اين عبارت ديده مي

ط در اين سال كه سال دويست و بيشـت  يعني من گرفتن خمس يا اين حقي كه در اين نامه است فق
اين تاريخ تعيين شده در اين حديث و حوادثي را كـه متضـمن اسـت بـا     ! هجري است واجب كردم

زيـرا بـر طبـق تـواريخ معتبـره وفـات       . حقايق و وقايع تاريخي سازگار نيست و قابل مناقشـه اسـت  
است و در اول همان سال حضرت امام محمدتقي در سال دويست و نوزده يا دويست و بيست بوده 

وفات او، معتصم عباسي حضرتش را بـه بغـداد دعـوت كـرد و بـا احتـرام و تجليـل تمـام، او را در         
اي از آن  پس صدور چنـين نامـه  . هاي خاص خليفه منزل داد و تا روز وفاتش در همانجا بود عمارت

  .حضرت در اين سال بسيار بعيد است
و فـي  : (نويسـد  قمري مصـر مـي   1346چاپ سال ) 2ج  348ص (الذهب  مسعودي در مروج -1
  بن بن جعفربن محمدبن علي  بن موسي  السنة و هي سنه تسع عشره و مأتين قبض محمدبن علي هذه 

الغربي  الحجه و دفن ببغداد في جانب و ذلك لخمس خلون من ذي �طالب بن ابي بن علي  الحسين 
الحجه سال دويسـت و   فات او را در پنجم ذيپس مسعودي مورخ بزرگ شيعي سال و) بمقابر قريش

  .نوزده هجري دانسته است
چـاپ تهـران وفـات آن حضـرت را در پـنجم      ) 2ج  23ص (االعيـان   خلكان نيز در وفات ابن -2
  .دانسته است 220يا  219الحجه  ذي

حضـرت را در    المنتهـي وفـات آن   االمال و تتمة   مرحوم حاج شيخ عباس قمي در كتاب منتهي-3
  .نگاشته است 220يا  219ال س
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مرحوم صدوق است نيز وفات حضـرت جـواد را   ) �عيون اخبارالرضا(خبري كه در كتاب  -4
طوس و بيمار  از مدينه به �كند زيرا در آن خبر داستان حركت حضرت رضا تأييد مي 219در سال 
در آن . طـوس و عيـادت مـأمون از آن حضـرت اسـت      حضرت هفت روز قبل از رسيدن بـه  شدن آن

احسن يا اميرالمؤمنين معاشره ابي جعفـر فـان عمـرك و    : فرمايد بمأمون مي �حديث حضرت رضا
بخـوبي  ) امـام محمـدتقي  (بـا ابـوجعفر   ) مأمون(عمره هكذا و جمع بين سبابتيه يعني اي اميرمؤمنان 

ا معاشرت كن زيرا عمر تو و عمر او مانند اين دو انگشت سبابه من است حضرت دو سـبابه خـود ر  
  .يعني يكي پس از ديگري. پهلوي هم گذاشت

فوت نموده است پس از يكسال بعد از او حضرت جواد فوت نمـوده   218و چون مأمون در سال 
  .باشد 219است كه همان سال 

ماه رمضان سـال   19الوصية منسوب بمسعودي تولد حضرت جواد را در شب  در كتاب اثبات  -5
بيست و چهار سال و چند ماه دانسته است هر چند وفـات   هجري نوشته و عمر آن حضرت را 195

الحجـه مـاه    زيـرا مـاه ذي  !. نوشته است لكن اشتباه است 220الحجه سال  آن حضرت را در پنجم ذي
سال وفات نمـوده باشـد سـن مبـاركش      220الحجه سال  عربي است و اگر آن حضرت در پنجم ذي

جنـاب اختالفـي نيسـت پـس تـاريخ       ريخ تولد آنشود و چون در تا بيست و پنج سال و چند ماه مي
بنابراين حضرتش يكسال قبل از نگارش اين نامه فـوت نمـوده   .خواهد بود 219وفات او همان سال 

در راه مكـه ارائـه داده اسـت و مطالبـه خمـس و       220بن مهزيار آن نامه را در سال  بود چگونه علي
هـم   220حالي كه بـر فـرض آنكـه در سـال     كرده است در  حضرت مي حقوق فالن و بهمان براي آن

اي  حضرت وفات نموده باشد چون مهمان خليفه و در تحت نظر او بوده است چگونه چنـين نامـه   آن
بـن   شـايد بـراي همـان علـي     ! خواسته اسـت؟  نوشته است و اين مال و خمس را براي چه كسي مي

الحجه  القعدة و ذي راه مكه در ماه ذي و چون معموالً !!! مهزيار كه يكباره همه را بسوي تحليل نمايد
بـن مهزيـار    براي حج آماده است مطالبه اين حقوق بعد از وفات حضرت بـوده و همـان بـراي علـي    

  .خوب است
 �اشكال ديگري كه در اين نامه وارد است آن است كه از جمله عبارات آن اين است كه حضـرت 

الفسقة فقد علمت ان امواالً عظاماً صارت الي قوم   الخرمية و ما صار الي موالي من اموال : نوشته است
در اين عبارت سخن از امـوال خرميـان   . من موالي فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله الي وكيلي

من دانستم كه اموال مهمي از خرميان فاسق، عائـد شـيعيان مـن    «رفته است كه حضرت فرموده باشد 
اينك بايد ديد اين ! بت هست آن را بوكيل من تحويل دهدشده پس هر كه در نزد او چيزي از اين با

  .عبارت چگونه با تاريخ خرميان موافق است
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كـارش  ) �يعني دو سال بعد از وفات حضرت جواد( 221بنابر تواريخ معتبره بابك خرمي در سال 
هـا روي آوردنـد اينـك عـين عبـارت مسـعودي در        سخت باال گرفتن و عساكر او بطرف شهرسـتان 

المعتصـم سـته احـدي و عشـرين و مـأتين       و كان بدء ما وصفنا فيها فعل )2ج 351ص (الذهب مروج
العسـاكر و كثرالجيـوش فسـيراهللا المعتصـم      االنصـار فـدق    واشتد امر بابك و سار عسكره نحو تلك 

بالجيوش و عليها اال فيش و كثرت حروبه واتصلت وضاق بابك في بالده حتي انقض جمعـه و قتـل   
ببعد بوده و اگر اموال نصيب كساني شـده كـه    221كستي كه نصيب بابك شده از سال رجاله پس ش

و پـيش از   220پس چگونه در سـال  . اند از اين سال ببعد است شايد از شيعيان هم در ميان آنان بوده
نمايد؟ قتل بابك هم بنـا بتصـريح    آن اموالي عائد شيعيان شده كه حضرت از ايشان مطالبه خمس مي

هرچند مورخين ديگر در سال قتـل  . بوده است 223شنبه دوم صفر  الذهب در پنج در مروج مسعودي
مثالً تاريخ گزيده سـال قتـل   . ندانسته اند 223كدام قتل او را پيش از سال  او اختالف دارند ولي هيچ

مرحـوم محـدث   . باشد مي 226الحكايات عوفي سال  دانسته و در جوامع 228بابك را در رجب سال 
نامـه دهخـدا    نگارد در لغت مي 221نيز سال خروج بابك را در سال ) 223ص (المنتهي  ي در تتمهقم

نوشته است ولي در آنسال همه فتح و فيروزي بـا   220شرح فرستادن افشين را بجنگ بابك در سال 
. بابك بوده و شكستي نصيب او نشده است كه اموال عظامي عاتد شيعيان حضرت جواد شـده باشـد  

قمري  1358چاپ قاهره ) 7ج  224ص 0فقط در تاريخ طبري . ضيه سالبه بانتفاء موضوع استپس ق
الجبـل بيـوم    بن ابراهيم بغـداد مـن    السنة قدم اسحاق   و في هذه: (نويسد مي 219ضمن حوادث سال 

الخرميـة والمستانسـة و قيـل ان     االسـري مـن   االولي و معه  االحد الحدي عشر ليلة خلت من جمادي  
گرچه در ايـن  ). النساء والصبيان بن ابراهيم قتل منهم في محاربة اياهم نحواً من مائه الف سوي سحق ا

حادثه سخني از غنائم نيست اما كثرت اسراء دليل اسـت كـه در آن سـال غنـائمي از خرميـان عائـد       
نـرا  مجاهدين شده است و شايد همين قضيه نويسنده نامه را تحريك كرده است كه مطالبـه خمـس آ  

از همـان اول سـال بـدعوت     220يـا   219در سـال   �و چنانكه گفته شد حضـرت جـواد  !. بنمايد
نظر خليفه بوده است چنانكه در اصول كافي در ذيـل احـوال آن حضـرت     المعتصم در بغداد و تحت

المـأمون لليلتـين بقيـا     الفضـل بنـت    المعتصم اشخصه الـي بغـداد مـع زوجتـه ام     و قد كان: نويسد مي
و عالمـه  . المـذكوره  السـنة   الحـرام مـن   محرم سنه عشرين و مأتين و توفي بها في آخـر ذيقعـدة   ال من

المحـرم سـنه عشـرين و      نوشته است فورد بغداد لليلتين من) 1ج  412العقول ص  مجلسي در مرأت
در دوم محرم همان  �شهرآشوب نقل كرده است بنابراين حضرت جواد و اين قول را از ابن. مأتين
نظر بوده است پس چگونه ممكن اسـت   وفاتش يعني از اول سال در بغداد در قصر خليفه تحت سال

زيرا نه خود به آن وجه احتياج داشته و نه دسترسـي  ! اي بنويسد و براي كه و چه بنويسد؟ چنين نامه
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ـ . بخويشان و شيعيانش داشته است ك و چنانكه قبالً هم آورديم جنابش در هر سال در زمان مأمون ي
داشت و معلوم است كـه حضـرتش خـدم و حشـم و لشـگر و       المال مأخوذ مي ميليون درهم از بيت

العاده نيازمند باشـد تـا محتـاج گـرفتن      سپاهي نداشت و حتي داراي عائله سنگيني نبود كه بنفقه فوق
كردنـد جـز ربـودن و جمـع      و اشخاص كه بنام آن حضرت از مردم اخاذي مـي . اينگونه چيزها شود

اينها اشكاالتي است كه از لحاظ تاريخ بـر ايـن نامـه وارد اسـت و چـه      ! ل چه منظوري داشتند؟اموا
ادعوا الروايـة    و قد افتضح قوم: چاپ نجف) 51ص (الدرايه  خوب فرموده است شهيد ثاني در كتاب

نـد  يعني كساني كه روايت را با تاريخ از بزرگان و شيوخ ادعـا كرد : عن شيوخ بالتاريخ كذب دعواهم
اهللا علينـا   و كـم فـتح  : نويسـد  سپس شهيد مي. درست رسوا شدند زيرا تاريخ دعوي آنها را دروغ كرد

العلـم فضـالً عـن غيـرهم حتـي كانـت تبلـغ         العلم بكذب اخبار شايعه بين اهل بواسطه مصرفه ذلك 
شايع بود تا  يعني چه بسيار اخباري كه بين اهل علم و دانش. الخطب االستفاضه و لو ذكرنا لطال قرينه
بواسطه معرفت و شناختن علم ) تا چه رسد بغير ايشان(كه در نزد آنها بحد استفاضه رسيده بود  جايي

تاريخ خدا بر ما فتح بابي كرد كه بدروغ بودن اين اخبار كه بحد شياع بود پي برديم كه اگر آنرا شرح 
گير، ايـن نامـه را    اين رواي خمسآري اگر )! مثنوي هفتاد من كاغذ شود(كشد  دهيم سخن بدرازا مي

  .شود مستند بتاريخ معيني نكرده بود خيلي بنفع او بود ولي چه توان كرد كه دروغگو كم حافظه مي
در سال دويست و بيست فوت نموده است چون  �اگر هم فرض شود كه حضرت امام محمد تقي

ده است بـاز هـم بسـيار بعيـد     از اول سال يعني دهه اول محرم روز پنجم يا هشتم بر معتصم وارد ش
اي از آن حضرت صادر شود و خمسي چنين بر شـيعيان خـود فـرض و از آنـان      است كه چنين نامه

نظر او بوده است پس چنين امـوالي را بـراي    مطالبه فرمايد زيرا حضرتش مهمان خليفه وقت و تحت
  .خواسته است؟ خصوصاً كه در ذيقعده همان سال فوت نموده است چه كسي مي

  
  اشكال سوم از حيث متن و مضمون

يعني من امسال آنچـه را كـه واجـب    . الذي اوجبت في سنتي هذه ان : گويد در ابتداي نامه مي -1
زيرا امر واجب كردن و حـرام نمـودن آنهـم    ! و چنين عبارتي از امام هدايت بسيار بعيد است. كنم مي

در كتب آسماني هم عبارتي چنين، بابن  كه هرگز متعال نيست در حالي  سال بسال جز در شأن خداي
و اگر فرضاً امري قابل نسخ و فسـخ باشـد بـاز هـم موكـول بـه مـاه و سـال         !!! مضمون نيامده است

سـوره النسـاء كـه     15شوند برحسب آيـه شـريفه    كه مرتكب زنا مي شود چنانكه در مسئله زناني نمي
  :فرمايد خداي متعال مي
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بر ايشان شاهد ) مسلمانان(ه مرتكب زنا شوند چهار نفر از خود شما هائي ك يعني از زنان شما آن زن«
را  ها بازداشت كنيد تـا ايشـان   بگيريد پس اگر شهود، بزناي آن زنان شهادت دادند آن زنها را در خانه

  .»مرگ در رسد يا خدا براي ايشان راهي ديگر مقرر دارد
ن موقتي بوده و خدا را در بـاره ايشـان حكـم    آيد كه بازداشت اينگونه زنا از مضمون آيه شريفه برمي

سوره النور اسـت كـه در ايـن بـاره      2پس از اين آيه، آيه شريفه . شود ديگري است كه بعداً مقرر مي
  :فرمايد مي
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� ���@�%� به هر زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيـد    ;�0��
كنيـد و بايـد   دين خدا نسبت به آن دو دلسـوزي ن ] كار[و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در 
 .گروهي از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند

  
شود يا حد رجم كه بنا بر احاديـث و اقـوال بعـد از ايـن آيـه       كه براي زناكار صد تازيانه مقرر مي

  .مقرر شد
را واجـب   در ايـن سـال ايـن   : گويد تر از خدا مي اما در اينجا نويسنده نامه هر كس است خيلي آمرانه

گويد براي يك معني و منظـوري از معـاني و منظورهـاي     كند بلكه مي هم تعيين نميعلتش را . كردم
كـاش يكـي از آن معـاني را    (بسياري كه كراهت دارم تمام آن معاني را توضيح دهم از خوف انتشار 

اي از آنرا تفسـير كنـد معهـذا در نامـه هيچگونـه       دهد كه پاره و با اينكه وعده مي) تفسير فرموده بود
و در دنبال آن !! ترسد كه با اين طنطنه از انتشار مي  و عجب اينست!!! در اين باب نشده است تفسيري

كنم بلكه همان زكاتي را كه خدا بر ايشان فرض كـرده اسـت    ساله اين را واجب نمي گويد كه همه مي
ي اين عبارت از امام معصوم كه حـافظ شـريعت و مبـين احكـام الهـ     . كنم من هم همان را واجب مي

كنم  من اين خمس را واجب مي: گويد است بسيار بعيد است زيرا خود را در رديف خدا دانسته و مي
. دانـم  و خدا آن زكات را واجب كرده است كه من هم براي سالهاي ديگـر آن زكـات را واجـب مـي    

چه هيچكس را حـق وضـع   . شود چنين كالمي از دهان و قلم امام نه حتي يكمرد مسلمان صادر نمي
ها را  اينگونه نسبت. كند م و تعيين قانون پس از انقطاع وحي نيست و هرگز امام چنين كاري نميحك

انـا  .. .االشجار انا مورق : (فرمود در مسجد بصره مي �علي: گويند دهند كه مي آن غالياني به ائمه مي
و همچون ) نا بكل شي عليماالول و انا االخر و انا الظاهر وانا الباطن و ا  انا.. .فاطر السموات واالرض

انك تفعل بعبادك : گويد كه بحضرت امام محمد تقي عرض كرده است محمدبن سنان كه او خود مي
  . ما تشاء انك علي كل شيء قدير
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اهللا  لعنت (هائي به آن بندگان برگزيده خدا بدهند  از غاليان بدتر از ناصبي بعيد نيست چنين نسبت
الـذهب    الخمس فـي سـنه هـذه فـي     و انما اوجبت عليهم: (نويسد آن مي در دنبال) عليهم ابد االبدين

اي  يعني من فقط خمس را در اين سال، آنهم فقط در طـال و نقـره  ) التي قد حال عليها الحول والفضة 
كنم در اين عبارت غيز از اشكال اينكه امام چه حقي دارد كـه   كه سال بر آنها گذشته باشد واجب مي

  .اشكاالت ديگري است. كند يا مباح واحب كند و حرام
اي كه فقهاي  اينكه خمس را فقط در طال و نقره واجب كرده است و از اشياء بيست و پنجگانه -1

  . دانند نامي نبرده است اي كه فقهاي زمان ما خمس را در آنها واجب مي گذشته و اشياء هفتگانه
ر آنهـا گذشـته باشـد در حاليكـه در     اي خمس را واجب كرده است كه سـال د  در طال و نقره -2

خمس شرط گذشتن سال نيست چنانكه در اشيائي كه مشمول زكـات اسـت مضـي حـول را شـرط      
و اين شرط در طال و نقره كه يكسال بـر آن  . در خمس فقط شرط مرنه است بدون قيد عام. دانند مي

  !!گذشته باشد عجيب است
ال گذشته داده باشند و حال يكسال ديگـر بـر   زيرا ممكن است كه خمس اين طال و نقره را در س

شود هرچند مشمول حكم زكات  آن گذشته باشد در چنين صورت اين طال و نقره شمول خمس نمي
� ¤ ��!� �� = �&@+N %w�n��  ? � ,�@:� ? �   � : نويسد تر اينكه در دنبال عبارت مي عجيب. است

,U@	 ? � q��Z = ,SV� FV� ? � �8# ?� 
كه در ظروف و چهارپايان و خدمتگزاران كسي نگفته است خمس واجب است حتي  در حالي -3
پس اين چگونه خمس است كه در !. اند كه خمس را در بيست وپنج چيز و بيشتر واجب دانسته آناني

و اگر در ربح تجارت و زراعت خمس نباشد پـس خمـس در اربـاح مكاسـب     ! اين نامه آمده است؟
ظـروف و چهارپايـان و   (ه اين نامه چنان خود را ذيحـق و مالـك مطلـق ايـن اشـياء      و نويسند! چرا؟

تخفيفـاً  : نويسـد  گـذارد و مـي   گيرد منت مي داند كه از اينكه از اين اشياء خمس نمي مي) خدمتگزاران
  .مني عن موالي و مناً مني عليهم

ل آنهـا ماليـات گرفتـه    كند كه چون سلطان از امـوا  اين تخفيف و منت را هم مرهون بعلتي مي -4
كه اين عبارت از هر كـه باشـد    در حالي. گذارد دهد و منت هم مي است لذا امام بر ايشان تخفيف مي

  .صحيح نيست
  .الف ـ چنانكه گفتيم در اين اشياء خمس نيست كه او بگيرد يا نگيرد

ب ـ منت و تخفيف در چائي است كـه كسـي حقـي را از كسـي كـه قـادر بپرداخـت آن اسـت          
اي كه سلطان با سنگ چرب چيزي را از او گرفته است  نظر كند  بر او منت گذارد نه بر بيچاره رفص

  . ديگر تخفيف و منت معنائي ندارد
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عباس ديده نشده است كه آنها از ظروف و چهارپايـان و خـدمتگزاران    ج ـ در تاريخ سالطين بني 
نين چيز را به شيعيان تخفيف بدهـد و بـر   چ! نويس كه اين جناب نامه. ماليات يا خمسي گرفته باشند

  .آنان منت گذارد
اي كه معلوم نيسـت   كند و فقط از طال و نقره دستررنج تجارت كه در آن خمس است صرفنظر مي

زيرا اگر اين طال و نقره از ربح . نمايد بچه كيفيتي است كه سال بر آن گذشته است خمس مطالبته مي
اي كـه   ه باشد در آنها خمس را واجب نكرده است فقط طال و نقرهتجارت باشد يا از متاعي عايد شد

يكسال مانده باشد حال شمش است يا قراضه است يا پول است يا زينت است يا ظرف است معلـوم  
كه يكسال بر آن گذشته است مشمول خمس است كه در اي نسال واجب  نيست، هرچه هست همين

كه با اينكه نويسنده نامه در ابتداي نامه خود خمس را در تر از همه اينها آن است  كرده است، عجيب
اي كه سال بـر آن گذشـته اسـت، مثـل      واجب كرده است آنهم فقط بطال و نقره) 220سال(اين سال 

و اما : (نظر كرده است پشيمان شده است زيرا در دنبال آن مي نويسد اينكه چون از ساير اشياء صرف
كند كه چندان به مطلب  و بعدا استشهاد بĤية شريفه مي) يهم في كل عامالغنائم والفوائد فهي واجبه عل

او مربوط نيست و چنانكه قبالً هم آورديم عموم مفسرين و اربـاب لغـت غنيمـت را جـز در اشـياء      
دانند بلكـه متشـبث بـه اخبـار و      دانند و فوائد را بموجب اين آيه مشمول خمس نمي دارالحرب نمي

پس نويسنده اين نامه غير از طال و نقره كه سـال بـر آن گذشـته از غنـائم و     شوند  احاديث كذائي مي
فهي الغنيمـة يغنمهـا المـرأ    : (كند خواهد و بعد غنائم و فوائد را چنين تعريف مي فوائد هم خمس مي

كه هم از غنيمـت كـه معلـوم نيسـت مقصـودش چيسـت؟ خمـس        . تا آخر عبارت) والفائدة يفيدها
ودش غنائم جنگ است كه آن در هـر سـال مشـمول خمـس نيسـت و اگـر       خواهد زيرا اگر مقص مي

مقصودش معادن و كنوز و غوص است در آنها هم سال شرط نيست و همينكه مؤنه استخراج آنها از 
اي از آبهـا نصـاب زكـات     درآمد كسر شد بقيه مشمول خمس است در هر وفت و آن فقـط در پـاره  

هـال چـه چيـز اسـت؟ معلـوم      ) يغنمها المراء(ست كه از غنيمت جز اين تعريف نشده ا. شرط است
يفيـدها كـه معلـوم نيسـت چـه      : فائده است، آنهم جز اينكـه مـي نويسـد   : نيست؟ در دنبال آن كلمه

كند كه ارزش زيادي داشته باشـد و ميراثـي    آنگاه تعريف جايزه مي. رسد نظر نمي خواهد معنائي به مي
ي كه از ظالمي گرفته شود و مال مصاحبي كه صـاحبش  عائد شده باشد و مال) ال يحتسب(كه بكسي 

او كـه در ابتـدا   !!! كنـد  شناخته نشود و از اموالي كه از خرميان عائد شده است تمام اينها را مطالبه مي
اكنون از غنائم و فوائد هر نوع و هـر چـه باشـد    . خواست جز از طال و نقره يكسال مانده خمس نمي

اي كه شخصي به شخصي داده باشد كه ارزش زيـاد داشـته باشـد و از     خواهد و از جائزه مؤنه را مي
ميراث ممن ال يحتسب و مالي كه از ظالمي گرفته شده باشد و مالي كه صاحبش شناخته نشـود و از  
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فمـن كـان عنـده    : نويسـد  كند زيرا در آخر مـي  و اكتفا بخمس نمي!!! خواهد اموال خرميان همه را مي
يعني هر كس از اينها كه فوقا بر شمردم چيـزي در نـزد او باشـد    . كيليشيء من ذلك فليوصل الي و

بايد آنرا بوكيل و نماينده من برساند و كسي كه بواسطه دوري راه و مشقت دسترسي نـدارد تصـميم   
اي كـه   نويسنده نامه در آخر از مـدخل و مزرعـه  ! بگيرد كه آنها را برساند هر چند بعد از مدتي باشد

واجـب كـرده اسـت حـال معلـوم      ) يك دوازدهم(رج آن است نصف يك ششم درآمدش بيش از خ
  :خواهد يا همان زكاتي است كه قبالً گفته است نيست كه اين يك دوازدهم را براي خود مي

احتماالً همان باشد جـز اينكـه از آنهـم يـك     ). اهللا عليهم  الزكاة التي فرضها  و ال اوجب عليهم اال(
يرا خمس يك پنجم است نه يك دوازدهم و شايد هم خواسته است امسال كند، ز دوازدهم مطابته مي

هرچنـد در ايـن نامـه    . رسـاند  در امر خمس چنين عمل كند در حالي كه عبارت ايـن معنـي را نمـي   
كه موهم اين معني است كه امسال در امر خمس ) بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس: (گويد مي

و عبارات بعـدي معطـوف   . الخمس في سنتي هذه  انما اوجبت عليهم: ويدگ اما بعداً مي! كند چنين مي
  :به اين جمله است

اعتبارتر است و اشكاالتي كه بر آن  پس از حديث چنانكه پيداست از تمام احاديث در اين باب بي
  .وارد است بحدي است كه هيچ حديثي چنين نيست

اي از  پـاره ) 2ج  41ص (الجمـال   منتقي الدين پسر شهيد ثاني در كتاب بن زين مرحوم شيخ حسن
و يا اينكه چرا نيم يك سدس را پذيرفته ) اوجبت(اين اشكاالت را از قبيل اينكه امام چرا گفته است 

همچنـين مرحـوم   . هائي براي آن تهيه نموده است كه كـافي نيسـت   است آورده است و سپس جواب
!! يث آورده آنگاه به توجيهاتي پرداخته استمحقق سبزواري اشكاالتي نظير اشكاالت فوق بر اين حد

بن مهزيار هر چند از حيث سند معتبر است لكـن متروكـه    روايت علي: اما صاحب مدارك گفته است
ليكن بنظر ما چنانكه شرح كرديم در اين حديث اشكاالتي بيش از آنچه اين بزرگـواران  . الظاهر است 

  .اشكال تمام نيستاند وارد است و توجيهات آنان در رفع  آورده
شـود در   كاش اين همه سعي و كوشش كه براي توجيه اينگونه احاديث ظاهرالكذب والبطالن مي

  .شود صاهللا  تطبيق آن با آيات خدا و سنت مسلمه متواتره رسول
اهللا چنين حقي براي كسي از امام و غير امام تعيين شده  در كجاي كتاب خدا و سنت عملي رسول

كه گاهي خمس طال و نقره يكسال بر آن گذشته را مطالبه نمايد و گاهي غنـائم و فوائـد و جـايزه و    
ز صـاحب باشـد و امـوالي كـه ا     ميراث ممن اليحتسب و مالي كه از دشمني گرفته شود و مالي كه بي

  خرميان عائد شيعيان شده همه را مطالبه كند و از عايدات مزارع و مداخل يك دوزادهم بخواهد؟ 
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يا بر فرض تسليم . امامي كه يكسال قبل از اين نوشته، از دنيا رفته است: بخصوص در اين حديث
دهد كـه تصـميم    در همان سال دويست و بيست فوت نموده است چگونه به شيعيان خود دستور مي

بگيرند كه اين اموال را به وكيل من برسانند و هر چند بعد از مدتي باشد مثالً هرگاه بعد از دو سـال  
  !.و ده سال هم باشد

صورت تكليف شيعيان و ايـن وكيـل چيسـت؟     خوب اگر اين امام كشته شد و يا فوت كرد در آن
يا نه؟ و در صورت عزل آيا وكيل معزول است : چنانكه در همين سال يا يك سال جلوتر فوت نمود

) بن مهزيـار  علي(اموال را به چه كسي بدهد؟ يا خود بخورد؟ مگر اينكه همانطور كه خود اين وكيل 
  .امام هم آنچه در دست او بوده است به وي تحليل فرموده است: گفته است

 ها و آنچـه را  سود كسب(اش آن است كه خمس ارباح مكاسب  هر چه از اين حديث برآيد نتيجه
كه در كاال و اجناس و چهارپايان و خدمتگزاران و ربح تجارات و غالت مـزارع و غنـائم و فوائـد و    

و ميـراث  ) معلوم نيست تا چه مقـدار؟ (اي كه كسي به كسي ببخشد كه ارزش زياد داشته باشد  جايزه
ذ شود و و مال دشمني كه مأخو) غير ميراث پدر و پسر(كه شخص انتظار چنين ميراثي ندارد  از كسي
!!! دين و امثال آن مـال امـام اسـت    صاحبي كه صاحبش شناخته نشود و مال پيروان بابك خرم مال بي

  !به ديگران چه مربوط؟! ؟ و بر فرض آنكه مال او بود!!چرا؟ و بچه جهت؟ معلوم نيست
كه داللت دارد بر اينكه خمس بر ارباح مكاسب اسـت و آنهـم اختصـاص بـه امـام       :حديث پنجم

  .الشيعه در اين باب است حديث هشتم وسائل دارد،
آورده اسـت و در سـاير كتـب    ) 4ج  122ص (اين حديث را هم فقط شـيخ طوسـي در تهـذيب    

  .احاديث و فقه از آن خبري نيست
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هر كس غنيمت آرد يا كسب كنـد خمـس را از   : فرمود �حضرت صادق: مضمون حديث آنكه

كه متصدي امر فاطمه يا امر مال فاطمه بعد از فاطمه است از زريه  رسد و به كسي آنچه كه بفاطمه مي
هاي خدايند برخلق اين خمس خاص ايشان است كـه آنـرا در هـر كجـا كـه خواسـتند        او كه حجت
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حتي اگر نخي باشـد كـه بـا آن بتـوان پيراهنـي      : ستكنند زيرا صدقه برايشان حرام شده ا مصرف مي
كه از شيعيان ما كه مـا   جز كساني. دوخت و پنجدانگ هم ارزش داشته باشد يكدانگ آن از آن ماست

همانا كه هيچ چيز در نزد خـدا در زوز قيامـت بزرگتـر از    . زاده باشند ايم تا حالل برايشان حالل كرده
بچـه علـت و   : پروردگارا از اينـان بپـرس  : گويد خيزد و مي كه صاحب خمس برمي زنا نيست هنگامي

كنيم تـا ارزش آن معلـوم شـود     جهت آن را مباح كردند؟ اين حديث را اوالً از حيث سند بررسي مي
  آنگاه از حيث متن، تا ببينيم مقصود چيست؟

و كنيم زيـرا بـا دقـت     در خصوص روات اين حديث از تحقيق درباره ساير روات آن صرفنظر مي
الحضـري اسـت از تتبـع در احـوال سـايرين        بـن القاسـم   تحقيق در باره احوال يكنفر آن كه عبـداهللا  

  .چنانكه نتيجه تابع اخس مقدمه است! الخمس رجال است نيازيم از آنكه حديث تابع  بي
بـن    عبـداهللا : الرحمه بعد از آنكه او را واقفي شـمرده اسـت فرمـوده اسـت     الغضائري عليه  ابن -1

بن القاسم الحضري عـالوه   يعني عبداهللا. ايضاء قال متهافت ال ارتفاع به: الحضري كوفي ضعيف قاسمال
به بقيه ائمه اثني عشر اعتقاد ندارد از وفيـاني اسـت    �بر اينكه واقفي است و بعد از حضرت كاظم

عتبـاري  كه از حيث روايت ضعيف است عالوه بر آن غالي است و چرندگوئي است كه بدان اعتنا و ا
  .!!نيست
بـن القاسـم    عبـداهللا  : نجاشي پس از آنكه عبارت غضائري را آورده است خود فرمـوده اسـت   -2

بن  يعني عبداهللا. الغالة ال خير فيه و ال يعتمد بروايته الحضري المعروف بالباطل كذاب غال يروي عن 
م روايت از غـالت  القاسم الحضري كه معروف به بطل است هم دروغگو است و هم غالي است و ه

  .كند، در او خيري نيست و نبايد به روايت او اعتنا و اعتماد كرد مي
بن القاسـم الحضـري مـن اصـحاب      عبداهللا : عالمه حلي در قسمت دوم خالصه فرموده است -3

الغالة ال خير فيه و ال يعتمد بروايـه و لـيس    الكاظم واقفي و هو يعرف بالبطل و كان كذاباً يروي عن 
  .و ال يرتفع به بشيء
صورت كه اين خمس حق حجج بر مردم است از آن جهت كه صدقه بر ايشـان حـرام    در اين -4

هاشم حالل است چنانكه هـم كتـاب خـدا و هـم سـيره و هـم        است پس صدقه بر غير ايشان از بني
هاشـم حـرام اسـت و باطـل      پس شهرت اينكه صدقه بر بني. كند آنرا تأييد مي �احاديث اهل بيت

  .ستا
در اين حديث گفته است كه حتي ريسماني كه با آن پيراهني دوخته شود كه پنج دانگ ارزش  -6

كه از شيعيان ما هستند حالل كرده باشـيم   داشته باشد يكدانگ آن مال ماست مگر اينكه آنرا به كساني
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آور  ي خمـس رسد و برخالف نظر و فتاواي فقها در اين جمله دو حكم بنظر مي. تا طيب الوالده شود
  .هست
گويند كه خمس بخشوده ائمه مربوط به غنائم جنگ است كه شيعيان را گاهي از  اينكه آنان مي -1

دانـه آن مـال امـام اسـت      اي بوده است پس اين كه قيمت نخي را كه پنج دانگ است و يـك  آن بهره
طمـه  بخشيده است از خمس غنائم جنگ است و ظاهر حديث اين است كـه خمسـي را كـه حـق فا    

  .رسد همان خمس غنائم جنگ است است و بذريه او مي
اند تـا ولـدالزنا نباشـند     گويند اينكه آنچه ائمه به شيعيان خود حالل كرده آور مي فقهاي خمس -2

  .رسد نداده بدست شيعيان مي  كنيزاني است كه از غنائم خمس
و از ريسماني است كـه  در اين حديث و احاديث ديگر خالف اين مدعي است زيرا در اينجا گفتگ

پس سخن از كنيـز  . پنج دانگ ارزش داشته باشد يعني كوچكترين چيز غير قابل اعتنا تا بزرگترين آن
و امثال آن نيست بلكه هر چيزي كه مشمول خمـس اسـت بـه شـيعيان حـالل شـده اسـت چنانكـه         

  .احاديث تحليل با كثرتش مؤيد اين معني و مصدق اين مدعي است
ادعا شده است كه بزرگتـرين گناهـان زناسـت و در روز قيامـت گنـاهي از آن       در اين حديث -7

بزرگتر نيست آيا شرك بخدا و ريختن خون ناحق و عاق والـدين بتصـريح كتـاب خـدا و احاديـث      
  !شمار گناهش بزرگتر از زنا نيست؟ بسيار بي

ت رسول هـم  در كتاب خدا از اين حق باين عظمت كه مال فاطمه است اثري نيست و در سن -8
چنين چيزي نبوده است پس مطالبه حق باين بزرگي را كه مستند بكتاب و سـنت نبـوده اسـت بچـه     

  .مدرك خواسته است؟ و چرا از آن در كتاب و سنت اثري نيست؟
پروردگـارا از اينـان   : كنـد  خيزد و عرض مي چنين حقي را كه صاحب آن در روز قيامت برمي -9

شود شما بفرمائيد بچه دليـل آنـرا    ؟ از ايشان پرسيده مي. مباح كردند بپرس كه بچه علت و دليل آنرا
  !كنيد؟ مطالبه مي

يقيناً از چيزي كه هيچ دليل . چون فرداي قيامت محضر خدا محضر عدل مطلق و كامل است -10
ندارد كسي مؤاخذه نخواهد شد و اگر چيزي قابل مؤاخذه باشد بايد دليل آن روشن و مسلم باشـد و  

گيرنـد و   پس بايد كساني كه چنين حقي را بدون دليل روشن از مـردم مـي  . بالبيان قبيح استعقاب 
كنند اگر اعتقاد بقيامت و محضر عـدل الهـي دارنـد خـود را آمـاده       چون مال كافر حربي مصرف مي

  .جواب آن روز عظيم بنمايند
موزون و نـامعقول  اعتباري آن و مضمون نـا  پس آنچه از اين حديث صرفنظر، از ضعف و سند بي

الشيعه كه آنرا در رديف احاديث وجوب خمس بر ارابـح   آن بدست آمد برخالف نظر صاحب وسائل
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مكاسب آورده استف روح حديث ناظر بخمس غنائم جنگ است كه در آن ممكن است حقـي بـراي   
 قائل شد نه در ارباح مكاسب و آن هم بنص همين حديث و احاديث ديگر كه بر شـيعيان  �فاطمه

و اگر با تمام اين ضعف و نقص حقي ثابت .! بخشيده شده است حقي است كه بر ايشان حالل است
  .الناس است نه كسان ديگر شود مال امام است كه از ذريه فاطمه و حجج علي

  

  گيري نتيجه
  

گانه كه در موضوع خمس در ارباح مكاسب است چنانكه متنـاً   اين احاديث پنجگانه از احاديث ده
سنداً تحقيق شد عموماً ضعيف و غيرقابل اعتنا و از كساني نقل شده كه در كتـب رجـال كـذاب و    و 

بـن مهزيـار    اند و قهرمان و شخص شـاخص اينـان علـي    غالي و ضعيف و احمق و غيرمعتمد شمرده
است كه اين احاديث به او منسوب و مربوط است و او از كساني اسـت كـه در وضـع و جعـل ايـن      

آوري اين اموال بگفتـه خـود او از امـام تقاضـاي      اي وافي داشته است زيرا پس از جمع احاديث بهره
پس بر فرض آنكه تسليم اين . كند نمايد و امام هم به او حالل مي تحليل از آنچه در دست اوست مي

گوينـد   هاشم را چنانكه فقهاء مي موضوعات شويم خمس ارباح مكاسب خاص امام است و ساير بني
اي نيست و آنچه در زمان ما معمول و جاري اسـت   م بودن ايشان در اين خمس قائلند، بهرهو به سهي

و انسان متحير است كه اينان با چه جرأت آنـرا اخـذ و   . هيچ مدرك و سندي از كتاب و سنت ندارد
كنند؟ زيرا بر فرض آنكه امام را در ارباح مكاسب سهمي باشد با عدم حضور او و تحليل بـه   اكل مي

رسـانند و   يعيان، پس چگونه اينان چون شير مادر آنرا اخذ كـرده و بمصـارف غالبـاً مصـرفانه مـي     ش
اند كه اگر  گونه اكاذيب بوده و دين خدا را بصورتي در آورده خورانند كه متصدي نشر اين بكساني مي

بعتاب  تو گوئي خطاب آلوده. رسول آنص كه آورنده آن دين است، آنرا ببيند هرگز نخواهد شناخت
  .فرمايد حضرت احديت درباره ما مسلمانان مصداق اَتم و اَكمل يافته آنجا كه مي
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ي عميــق بوضــع موجــود روحانيــت در شــيعه مصــاديق بــر آيــه شــريفه را نگــاه }34:التوبــة{ ¬��

  .نماياند ترين صورت در جامعة گمراه ما مي بروشن
  

  احاديث پنجگانه ديگر خمس بر ارباح مكاسب
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ا الحسن الحرالعاملي، كه جمـع احاديـث فقـه     الشيعه محمدبن چنانكه سابقاً گفتيم در كتاب وسائل
از آن ده حديث . ارباح تجارات و زراعات و صناعات آورده است است ده حديث در باب خمس بر

پنج حديث آن كه همة آنها از حيث درجه صحت و اعتبار برطبق كتب درايه و رجال كمترين ارزش 
  .دهد را ندارد خمس ارباح را پس از اثبات وجوب به امام اختصاص مي

الـذكر اسـت فقـط از ايـن      بقپنج حديث ديگر كه باز از حيث سند و متن همچـون احاديـث سـا   
اختصاص بـه امـام دارد پـس در      ،شود و چون خمس بر ارباح  خمس بر ارباح معلوم مي ،احاديث 

واقع اين احاديث پنجگانة ديگر متمم و مكمل آن احاديثند كه در صورت ثبوت مدعاي آنها، خمـس  
  .ارباح متعلق به امام است و ديگري را در آن حقي نيست

  :حديث ديگراينك آن پنج 
 55ص (واالستبصـار  ) 4ج  102ص (حديثي است كه باز آن را فقط شيخ طوسي در تهـذيب   -1

آورده است و از نظر ساير فقهاء و محـدثين قبـل از   ) قهرمان خمس بر ارباح(بن مهزيار  از علي) 2ج 
بـن  عـن سـعد   : شيخ داراي ارزش و اعتباري نبوده است كه در كتب و مسانيد خـود نيـاورده اسـت   

كتب بعـض اصـحابنا الـي    : الحسن االشعري قال بن مهزيار عن محمدبن جعفر عن علي عبداهللا عن ابي
الرجل عن قليـل و كثيـر مـن جميـع       الخمس؟ أعلي جميع ما يستفيد اخبرني عن �ابي جعفرالثاني

  .الخمس بعد الموته  الصناع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الضروب و علي 
بعضـي از يـاران مـا    : كند كه او گفتـه اسـت   الحسن االشعري روايت مي بن مهزيار از محمدبن علي

كند از كم و  نوشت كه مرا خبر ده، آيا بر جميع آنچه شخص استفاده مي �بحضرت امام محمدتقي
  !چگونه است؟ گران، خمس است و آن  زياد از هر نوع كه باشد و بر صنعت

  .!امام بخط خود نوشت كه خمس بعد از مؤنه است
  .حديث نيز از چند جهت مردود و غيرقابل اعتناست اين

اول راوي آن سعدبن عبداهللا االشعري است كه در ضمن بررسي روات احاديث : الف ـ از حيث سند 
قهرمـان خمـس اربـاح    (بـن مهزيـار    گذشت كه وي مورد توثيق ائمه رجـال نيسـت از علـي    ،گذشته

ر توثيق او خـورده شـده اسـت دم خـروس از     هائي كه د گوييم زيرا با همة قسم چيزي نمي) مكاسب
متأسفانه يا خوشبختانه اين . كند علي آن را از محمدبن الحسن االشعري روايت مي. جيب او پيداست

مروح مقـدس اردبيلـي   : اول: اند آنچه درباره او گفته. شخص نيز حالش معلوم نيست و مجهول است
بجهـت اينكـه   . در صحت آن تأمل است: استدر شرح ارشاد بر اين حديث اشكال نموده و فرموده 

زيرا بسيار بعيد است كه او محمد ابن الحسن الصفار ! االشعري كيست؟ معلوم نيست محمدبن الحسن
بعـالوه  . تواند كه از او روايت كند بن مهزيار چون خود مقدم بر اوست نمي باشد از آن جهت كه علي
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) صـفار (يـا  ) الحسـن  ابـن (كه در لقب او اكتفا بـه  بل. معروف نبوده است) االشعري(صفار بدين لقب 
سـپس مرحـوم   . روايـت محمـد  : گويـد  بلكه مي. صحيحة محمد: گويد شود و لذا در مختلف نمي مي

گويـد و چـه    معلوم نيسـت چـه مـي   (فرمايد از آن گذشته داللت روايت نيز صريح نيست  مقدس مي
  )خواهد؟ مي

االشعري مجهول فـال   راويها محمد بن الحسن:نويسد دوم ـ صاحب مدارك هم در ذيل اين روايت مي 
  ) چون راوي آن مجهول است بدان اعتمادي نيست(التعويل علي روايته  يمكن 

سوم ـ مرحوم محقق سبزواري هم در ذخيره محمدبن الحسن را مجهول دانسته و نوشته اسـت ايـن    
جهول است آن حـديث  روايت بعلت جهالت راوي مردود است محمدبن الحسن االشعري كه خود م

كه اگر اين حديث از مجهول .. .كتب بعض اصحابنا: را از مجهوالتي روايت كرده است كه گفته است
  .يافت باز مرسل بود و چندان قابل استناد نبود بودن اين راوي هم نجات مي

ـ  . اين حديث از حيث متن نيز نارساست! اما از حيث متن ا بـر  زيرا با آنكه سائل پرسيده است كـه آي
در . كند از كم و زياد از هر نـوع و صـنايع خمـس آن چگونـه اسـت      جميع آنچه شخص استفاده مي

كه سؤال از مؤنه و كيفيت آن نبـوده   در حالي! جواب اكتفا شده است باينكه خمس بعد از مؤنه است
  !است و اصالً به سؤال سائل توجهي نشده است

  بعد از مؤنه يعني چه؟استفاده از جميع ضروب يعني چه؟ و جواب خمس 
كدام مؤنه؟ مؤنه خود و عائله شخص در تمام سال؟ يا مؤنه آنچه مورد استفاده است از كسـب و  

مگر اينكه گفته شود بين سائل و مسئول روزي بـوده اسـت؟ پـس    ! معلوم نيست؟! تجارت و معدن؟
  توان بدست آورد؟ بديگران چه مربوط است و از آن چه سند و مدركي مي

حـديثي اسـت كـه در كـافي از     : الشيعه در اين باب است ث دوم كه حديث ششم وسائلحدي -2
الخمس فقال في كل مـا   السالم عن  الحسن عليه سألت ابا : سماعه روايت شده است كه او گفته است

پرسـيدم از   �)ابن جعفر موسي(از حضرت ابوالحسن : گويد سماعه مي. افاد الناس من قليل او كثير
برند كم باشد يا زياد؟ اين حـديث نيـز از حيـث سـند و مـتن       در آنچه مردم فائده مي :خمس فرمود

  :داراي اشكاالتي است
  :اما از لحاظ سند

بن هاشم كه از راويان اين روايت است و مورد توثيق عموم ائمه رجال نيسـت،   صرف نظر از ابراهيم
الـف ـ   : ال داراي اين احوال استبن مهران است كه در نظر ائمه رج راوي متصل بمعصوم آن سماعه

ب ـ مرحـوم شـيخ    . شمارد، و چون امامي نيست روايتش صحيح نيسـت  شيخ طوسي او را واقفي مي
فرمـوده  ) الفقيه در باب ما يجب علي من افطر او جـامع فـي شـهر رمضـان     صدوق در من ال يحضره
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يعني من باين . هران و كان واقفياًالقضاء عليه النه رواية سماعه بن م ال افتي بالخبر الذي اوجب : است
دهـم زيـرا    كه در ماه رمضان افطار يا جماع كند فتوي نمي شود كسي خبري كه موجب قضاء روزه مي

يعني حضرت كـاظم را آخـرين امـام    (كه او واقفي بوده  بن مهران است در حالي آن روايت از سماعه
الحسـين وفـات او    الرحمه و احمد بن ائري عليهالغض ج ـ ابن  .) دانست و بقيه ائمه را قبول نداشت  مي

بن جعفر صحيح نيست زيرا در اين موقـع   اند پس روايت او از حضرت موسي دانسته 145را در سال 
زنده بود و امام مّتبع و مرجع انام از خاص و عام بوده است و معهود نبوده است  �حضرت صادق

چنانكـه لقـب ابوالحسـن    . مايـد ن �رجوع بحضـرت كـاظم   �كه كسي با وجود حضرت صادق
پس در اصل روايت كه تاريخ مكـذب آن  . حضرت كاظم در اين هنگام معروف و مشهور نبوده است

او را در عـداد  ) 530او را واقفـي و در ص  ) 460ص (داوود  د ـ در رجـال ابـن   . است ترديـد اسـت  
يت سماعه بـا صـدوق   اعتباري روا ـ صاحب مدارك هم در بي   ه. مجروحين و مجهولين آورده است

  .موافق است
شـمارد از قـول    ضـمن آنكـه سـماعه را از واقفيـه مـي     ) 83ص (الهدايه عالمه مامقاني  و ـ در مقياس 

و غير معلـوم كفـر هـذا    : نويسد مرحوم وحيد بهبهاني كه در تطهير رجال بدنام استاد مامقاني بوده مي
اند و اينان در مقـام دفـاع از كـافر     زيل دادهشود ائمه رجال او را تا حد كفر تن الشخص، كه معلوم مي

كنند و چون علت مهم واقفي بودن همان بردن و خوردن زكـوات و امـوالي    بودن اظهار عدم علم مي
ز ـ اين حـديث   . اند لذا چنين حديثي در مظان جعل و كذب است گرفته بوده كه بنام امام از مردم مي

و ) الفقيه نيامـده اسـت   ذيب واالستبصار و من ال يحضرهفروع كافي ته(در هيچيك از كتب اربعه فقه 
اگر در اصول كافي آمده است براي آن است كه صاحب كافي بخمس كذائي قائل نيست و خمس را 

  .الحجه ضمن ساير صفات و مزاياي ائمه آورده است لذا در كتاب. داند خاص امام مي
علوم نيست مقصود او چه خمسـي بـوده   م. اما از حيث متن ـ سائل از امام از خمس پرسيده است 

شود بايد خمس آنرا از آن خارج نمود، يـا خمـس    است؟ آيا از غنائم است كه هر چه عائد مردم مي
معادن و كنوز و غرص و امثال آن يا خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعات؟ آنچه مسـلم اسـت   

بنصاب معلوم خود رسيد مشـمول  خمس معادن و كنوز نيست زيرا آن داراي نصابي است كه هر گاه 
و خمس اربـاح مكاسـب نيـز نيسـت زيـرا چنـين       . شود كه شرح آن قبالً گذشت پرداخت زكات مي

!!! بن مهزيـار ببعـد اسـت    خمسي در آن زمان معمول نبوده است و بيشتر اخبار اينگونه خمس از علي
ـ     ارز و ظـاهر آن كـه   ظاهر آن است كه سؤال از خمس مربوط بهمان خمس غنائم باشـد زيـرا فـرد ب

شود همان خمس غنائم جنگ است در اين صورت معني حـديث صـحيح    بالفاصله بذهن متبادر مي
  .رسد هرچند از حيث سند مجروح و مخدوش است بنظر مي
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ايضاً از اصول كافي است و در كتب اربعـة  : الشيعه است حديث سوم ـ كه حديث هشتم وسائل  -
  .فقه از آن اثري نيست
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  .كند يعني احمدبن محمد بن عيسي از يزيد يا پسر يزيد روايت مي

كه نوشتم فدايت شوم مرا بياموز كه فائده چيست؟ و حد آن كدام است؟ و رأي خود را در اين بـاره  
خدا ترا باقي بدارد ببيان آن بر من منت گذار تا من مقيم بر حرام نباشم كه نه نمازي بـراي  . بمن بگو

فائده از چيزهائي است كه در تجـارت از سـود آن بتـو    : در جواب من نوشت! اي د و نه روزهمن باش
  .اي بوده باشد فائده رسد و در زراعت پس از پرداخت غرامت آن، يا اينكه جائزه

اين حديث از حيث سند اول و آخـر آن مجهـول اسـت زيـرا در اول آن عـده مـن       : سند حديث
بـن   و در آخر آن احمدبن محمدبن عيسـي . اند م شود چه كساني بودهاصحابنا، است بدون اينكه معلو

احمـد بـن   : العباد در ذيل اين حديث فرموده اسـت  مرحوم محقق سبزواري در ذخيره -1. يزيد است
  .بن يزيد و هو مجهول محمد بن عيسي 

در شرح اين حديث آنرا مجهـول شـمرده اسـت     19ج  446ص (العقول  مجلسي نيز در مرأت -2
زيرا معلوم نيست اين مرد مجهول ايـن نامـه را   ) مضمر است(فاقاً مكتوب اليه آن نيز مجهول است ات

بچه كس نوشته است؟ هيچ دليلي در دست نيست كه مكتوب اليه چه كسي است امام است يـا غيـر   
  .است �يك از ائمه معصومين امام؟ و در صورت امام بودن كدام

اي اسـت كـه    زيرا معلوم نيسـت چـه فائـده   . يز مجهول استمضمون نامه و جوابي كه داده شده ن
اي ايـن مسـئله    گـذارد و نـه روزه   ندانستن آن مقيم بودن در حرام است حرامي كه نه نمازي باقي مي

بدين مهمي را چرا تا آن روز كسي جواب نگفته است كه اين سائل راوي مجهول از مسئول مجهـول  
بر او منت گذارد و آن فائده را به او بيـاموزد در ايـن سـؤال    خواهد كه  با اين همه تذلل و تضرع مي

پرسد فائده چيست؟ و حد آن كدام اسـت تـا وي بـر آن مقـيم      مخفي از خمس نيست فقط سائل مي
نباشد اين سؤال و جواب آن بمسئله ربا نزديكتر است تا بمسئله خمس زيرا رباست كه اقامت بـر آن  

روايتـي  : هرچـه هسـت  !! اي گذارد و نه روزه ي شخص باقي مياقامت بحرامي است كه نه نمازي برا
اي مجهول را پرسيده است و جوابي  مجهول حاكي است كه سائلي مجهول از مسئولي مجهول مسئله

آيا پايه و اسـاس شـرع متـين و ديـن مبـين      !!! مجهول اندر مجهول اندر مجهول! مجهول گرفته است
  !!اسالم بر اين مجهوالت است؟؟
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  : فرمايد ديني است كه خدا به پيغمبرش مي اين همان
   ��/@
� B� � ����� �� �o�@�%
A ��/�% �®��� �� �� �o�V � � �� I�� �� �" �V � �L(� �! �8 �1 �«�/%� � � Br�� � ��0]pÇ;  

شـما نـوري   اي مردم در حقيقت براي شما از جانب پروردگارتان برهاني آمده است و ما به سـوي   
 .ايم فرستادهتابناك فرو 

چين و برف انبـار   داند اين بندگان خدا براي چه اين قبيل مجهوالت را روي يكديگر كلوخ كسي نمي
  ! اند؟ خواسته كرده اند؟ از خود و از جان و مال مردم چه مي

و او ! كشاند؟ مي) بيابان مجهوالت(هاي صعب  آيا دين سمحه سهله و نور مبين، انسان را تا اين وادي
  !نمايد؟ تكاليف شاق و احكام ما اليطاق مكلف مي را به
چـاپ نجـف   ) 4ج  139(حديث چهارم ـ حديثي است كه فقط شيخ طوسي آنرا در تهـذيب    -4

�� �%$� <� � �N� �� J+X = �?�1 s+2%� �V :�� �� s��L 8j¡�  ,�@� a�R�z �%"���  � ��� : آورده است
q$� 8¿� �� ,U@V� �21 � � "V � j- �jO ,@� � � ,U@¥1 É�� ,U@¥)%� :���o� :,�@� �@+N ��>  i�j·�

��(�u��.  
 �)امـام حسـن عسـكري   (محمـد   من بحضرت ابـي : الصلت روايت كرده و گفته است بن  ريان 

و بـراي  ) مـاهي (زمين تيولي من است و در قيمت سمك  اي موالي من در غله آسائي كه در: نوشتم
شود؟ حضرت در جواب  هائي كه من از نيستان همين تيول ميخرم چه چيز بر من واجب مي برد و ني

  .انشاءاهللا. شود در آن خمس بر تو واجب مي: نوشت
بـن   نو ريا. صورت مرسل است زيرا سلسله سندا و منقطع است و معلوم نيست اين حديث به اين

از درباريان و رجال دولت مأمون عباسي بوده است و حيـات  . الصلت كه راوي متصل بمعصوم است
  .رسد بعيد بنظر مي �او تا زمان امامت حضرت عسكري

امـام  (شيخ طوسي هم او را گاهي از اصحاب حضرت رضا و گاهي از اصـحاب حضـرت هـادي    
را از اصحاب حضـرت امـام حسـن عسـكري      دانسته است و هيچكدام از ارباب رجال او) النقي علي

زيرا . خواهند، نمي رساند متن حديث هم مطلبي را كه قائلين به وجوب خمس ارباح مي.  اند نشمرده
ايـن روايـت از   . صاحب مدارك در ذيل اين روايـت فـروده اسـت   . هاي اقطاعي است سخن از زمين

هـاي   جب شود مختص است به زمينحيث متن قاصر و ناتمام است، بجهت اينكه اگر حقي در آن وا
هـاي   هـا يـك قسـمت از زمـين     اقطاعي و چنانكه جوهري در كتاب لغت خود آورده است اين زمين

اي از اعيان دولت خود به تيـول   عده اهللا، به خراج يا محالي است در بغداد كه آنرا منصور دوانيقي لعنه
كه در قاموس هم مذكور اسـت پـس اگـر در    داده تا آن را آباد كنند و در آن سكونت گزينند چنان مي
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هائي خمس واجب شود بعلت اقطاع بودن آنهاست و به ارباح مكاسب مربـوط نيسـت و    چنين زمين
هست كه جزو غنائم جنگي است و درآمـد آن متعلـق     ��%U/���ها از اراضي مفتوح  چون اينگونه زمين

يـا بيشـتر   ) يك پنجم(المال است خمس  كه متعلق به بيت به عموم مسلمين است و حداقل درآمد آن
  ...است شايد مقصود امام خراج يا خمس غنائم دارالحرب باشد

توان آنرا حجـت قاطعـه در    و به هر صورت با موضوع خمس ارباح مكاسب ارتباطي ندارد و نمي
  .اخذ مال مردم گرفت

ب اربـاح  الشـيعه در بـا   پنجمين و آخرين حديث ـ در اين موضوع كـه حـديث دهـم وسـائل      -5
الفقيـه   كـافي ـ مـن ال يحضـره     (مكاسب است حديثي است كه آنرا هيچيك از مـؤلفين كتـب اربعـه    

از كتـاب  ) السـرائر (نياورده اند و فقط محمـد بـن ادريـس آنـرا در اسـمتظرفات      ) تهذيب واستبصار
ت رواي �ابن عثمان از ابوبصير از حضرت صادق بن محبوب از احمدبن هالل از ابان محمدبن علي

  :كرده است كه او گفت
= ,@%� ��L  ,�@+N Y�� "�dL� �� Y�1��� ����  a�*%� ¯�@+�: ,��8� ,�@%� e¥)/'�� q?�� ,@%� �8r Y!"%�

�&@�  ��o� ?ij·�� :�N � %w = ij·� q"��  = ��o� Y!"%� ,+LD� J&L�*%� ,@� ���E�%�   6��� z�@U%�
 ,/� e@��  ,@+N Y� ��º�  i �§ �� ���  ,:DjV (Ó%�  ��� �U/�� e�@�%� ���� � ��� YL� �� ��� ��o� ?ij �·�

 �@�%�"��EL� كـه وي   در باره مردي كه آقايش و كسي �يعني ابوبصير گفته است بحضرت صادق
يـا  رسد يا كمتر و  كند كه ارزش آن بدو هزار درهم مي چيزي به او هديه مي. منقطع به اوست نوشتم

سؤال كردم از وضـع مـردي   ! پنجم است  زيادتر آيا در آن خمس است؟؟ حضرت نوشت در آن يك
خورند و بسا كه از آن چيزي بـه   است و عيال او از آن مي  كه در خانه او بستاني است كه در آن ميوه

اما آنچـه خـورده   : فروشند آيا بر او خمس است؟ حضرت نوشت ارزش صد درهم يا پنجاه درهم مي
  .شود آري، آنهم چون سائر ضياع و مزارع است شود خمس ندارد و اما آنچه فروخته مي مي

  :رساند مضمون اين حديث از چند جهت بطالن آن را مي
اسـت   �ابوبصير كه خود از اوتاد اربعه و اصحاب خاص حضرت بـاقر و حضـرت صـادق    -1

خورد آيا بايد خمـس داد   ميوة آن ميدانسته است از باغي كه كسي در خانه خود دارد و از  هنوز نمي
كه او درك خدمت چند امام كرده است و زماني كه حضرت صـادق را بـه امامـت     در صورتي! يا نه؟

  !!!مالقات كرده است سن او از پنجاه هم متجاوز بوده است و معهذا به اين مسئله جاهل بوده است
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اي از جانـب خـدا    كه احكـام تـازه   تو گويي حضرت صادق العياذ باهللا پيغمبر جديدي بوده است
كـه اتفاقـاً پيغمبـران را هـم در مسـئله       در حالي. آورده است كه بايد مجدداً آن حكم را از وي پرسيد

  .چنانكه ما آنرا در كتاب زكات آورديم. خمس و زكات در شريعت اختالف نيست
اي در  كـس لقمـه  اگر بناي خمس در زمان حضرت صادق تا اين درجه از اهميت بوده كه هر  -2

دهان دارد آيا بايد خمس آنرا بدهد يا ندهد؟ و به همين جهت محتاج به سؤال از طريق كتابت بـوده  
دانيم حضرت صادق پيغمبر نبوده و صاحب شرع جديدي نيست پس چرا در زمـان ائمـه    و چون مي

بـل از  السـالم شـايع نبـوده و كسـي ق     ماقبل حضرت صادق چنين مطلبي در بـين اهـل بيـت علـيهم    
حضرت چنين سخناني از هيچيك از اهل بيت پيغمبر از معصوم و غير معصوم نشـنيده اسـت و از    آن

هيچيك از مسلمانان اعم از شيعه و غير شيعه چنين عملي نديده است آيا در زمان حضرت صـادق و  
: استشد؟ كه حضرت صادق در اين مسئله فرموده  ائمه ما قبل او از مزارع و ضياع خمس گرفته مي

يعني جواب اين مسئله را به عملي مشهور و معمول و در اصـطالح  ! و اما البيع فنعم هو كسائرالضياع
و اما البيع فعليـه  : (آنرا بمشبه به كه اقوي از مشبه است تشبيه فرموده است كه احتياج بجواب صريح

  ...نداشته است و اشكاالت ديگر) الخمس 
كه اين حديث را آورده اسـت از آن  ) آقاي احمدبن هالل( اما ما در اين خصوص با معرفي راوي

القميـين وارد   بن محبوب شيخ  معلوم نيست چه كسي آنرا در كتاب محمدبن علي. نيازيم اشكاالت بي
كرده است؟ وگرنه از او بعيد است كه روايت چنين شخص بدنام و ملعون خدا و رسول و امام را در 

تر، آوردن محمد بن ادريس آن را، در سـرائر اسـت؟ بـا اينكـه      كتاب خود ثبت كند؟ و از آن عجيب
هـاي او   احتيـاطي  اي بـي  الرحمـه در پـاره   خود او در همين كتاب سرائر بر جد خود شيخ طوسي عليه

بهرصورت حقيقت را با معرفي سند اين حـديث نيـز   . اعتراضاتي سخت تا حد جسارت آورده است
  .اهللا كنيم انشاء معلوم مي

  

  :احمدبن هالل از كتب ارباب رجال: وي خمس ارباح مكاسبمعرفي را
  

  :احمدبن هالل كه اولين راوي اين حديث است هويتش در كتب رجال بشرح ذيل است
شـمرده اسـت و گفتـه     �شيخ طوسي او را در كتاب رجال خود از اصحاب حضرت هادي -1
كان غالياً متهماً في دينه و در تهذيب در باب وصـيه  : و در الفهرست نوشته است. بغدادي غال: است
���&u� z� V�� � ��+%�� J/U%�   ,V YjU� ? ,����"V ²�È� �L�n : الضالل نوشته است الهل �V 8¿� ��

ــاره محمــدبن  �مــرچــاپ قــديم ايــران تــوقيعي از حضــرت صــاحب اال ) 243ص ( �%�@���, در ب
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االسالم   احمدبن هالل و غيره من نظر آئه و كان من ارتدادهم عن(الشلمقاني نقل كرده است كه  علي
  .)اهللا و غضبه مثل ما كان من هذا عليهم لعنته

مطاعن مفصلي از احمدبن ) 49: المقال ص منهج(و در رجال كبير ) ص 0449در رجال كشي  -2
� ,�E� �U%� �V� L�� )%�  �� �"#��  �-�  �N : اي از عبارات آن چنين است ههالل آورده است كه پار

��o�� %w (�8�V� ��o� z�� �V� �'� e/2�'� =�2%� ��� $#� H�"U%�V ,��1 �� . كه امام او را صوفي
 و چون احمد بن هالل پنجاه و چهار حـج . زاهدنما معرفي كرده و مردم را از او بر حذر داشته است

بـن   كرده است لذا قاسم ها را در باره او باور نمي با پاي پياده بجاي آورده بود هيچكس اينگونه مذمت
  .در باره او مراجعه كند �عال را وادار كردند كه مجدداً به امام

  �'�L s1� ��V� e/�2�� ��"��� �(�8 �%@� = : در باره او چنين صادر شد �در اين رقعه از ناحيه امام
 ,¿� ? z�� �� � 8��E� �	� ? � �/� �w� �V ��"�� = Y#8� ,:tN ,%�1� ? � ,��w ��"*X ? z®/� ¤ � sj+N 81 �Q

q ��� q8�"� � q��r 6V ?� q��� ��"�� �� Ãj� ? ��/���  a���S�@� ,��"V  a��R ,�@+N ����2� �/�&! ���� = %$V ��
1 �/L � q"jX �/:�N8V ��tV ,¿� ? ,���� = �/@%��� �� ����1 q�# �/�"N 8 ��� ���� ��� �S� �  � z��� �V� �� ��

,/� ��� ? �Q� � �+N�� "!�*% �$� z�R �N Î�/j+N� 6V ,�@V Y�� � �� ,+- a1�S-?�!� 
او  كند و ، احمدبن هالل را زاهد خودنما دانسته و بر او نفرين مي�در اين عبارت حضرت امام

نمايـد و   خود را داخل در امـر مخصـوص بـه او مـي     �داند كه بدون اذن و رضاي امام را كسي مي
دهـد كـه شـيعيان ديگـر      بـن عـال دسـتور مـي     و باز به قاسـم ! كند آنگاه مستبداً به رأي خود عمل مي

  .مخصوصاً احمدبن اسحاق قمي را از وضع و حال او با خبر نمايد
شود و در آن اعمـال شـنيع احمـدبن هـالل را      صادر مي �انب امامپس از اينكه اين توقيع از ج

هـا را در بـاره او بـاور     نكوهد باز هـم شـيعيان ايـن مـذمت     دهد و او را بصفات مذمومه مي شرح مي
و قد علمتم .. .:در اين دفعه اين توقيع صادر شد!! كردند و بر خوشبيني نسبت به او اصرار داشتند نمي

اهللا بااليمان كفراً حـين فعـل مـا     اهللا و خدمته و طول صحبته فابد له  عليه لعنتة  ما كان من امرالدهقان
پس تـا روزي  . اهللا علي محمد و آله اهللا بالنقمة و لم يمهله والحمدهللا ال شريك له و صل  فعل فعاجله 

  .كه جانش گرفته شد بكذب و غلو خود مشغول بوده است
الحجـه   بن هما قال انه ملعون علي لسان الشيخ ابا علي  نا: عالمه حلي در خالصه فرموده است -3

  .�محمدالعسكري انه قال ورد فيه ذم كثير من سيدنا ابي: و نيز فرموده است. �محمدبن الحسن
. اللعنـة آورده اسـت    فـيمن ورد عليـه  : احمدبن هالل را در رديـف ) 55ص(داود  در رجال ابن -4

بن عثمان هـم ناووسـي مـذهب     ابان. عثمان روايت كرده استبن  احمدبن هالل اين حديث را از اَبان



 ٢٠٠

در مذهب ناووسيه قائل به الوهيت حضرت صادق ! (دانسته است است كه حضرت صادق را خدا مي
االقرب عدم : فخرالمحققين در باره او فرموده است سألت عن والدي عن ابان من عثمان فقال). بودند

ا بِجهالَـةٍ         يا أَي: [قبول روايه بقوله تعالي مـوا َقويب نُـوا أَنْ ُتصـيَفَتب أ قٌ ِبَنبـ َفاسـ كُماء نُـوا إِنْ جـينَ آَما الَّذه
  }  6:الحجرات{] َفُتصبِحوا علَي ما َفعْلتُم َنادمينَ

الشـيعه آنهـا را در بـاب وجـوب خمـس بـر اربـاح         ايست كه صاحب وسائل گانه اينها احاديث ده
انگيـز و   چين كرده است آنكاه بنـائي چنـين، بـا نمايشـي رعـب      ات و صناعات كلوخمكاسب و زراع

  !!خيز براي مفتخوران بوجود آمده است غنيمت
اي چنين عظيم ايجاد گرديده اسـت كـه از    هاي هرز و بي سر و ته كارخانه آري از اين پيچ و مهره

كـه نصـف يكهـزارم    ! ي خاص دادا توان يك پنجم درآمد تمام مردم جهان را اختصاص بطائفه آن مي
جمعيت آنها نيست و اين دستگاه پوشالي در ميان فقيرترين مردم روي زمين هم به نگهباني نگاهبانان 

  .!!دهد فعاليت خود ادامه مي و با حرارت كامل به.! سحر و افسون از هر خرابي و گزندي مصون است
  :حديثي ديگر

متن و سند گذشت و ظاهراً يـك حـديث ديگـر در ايـن      الشيعه تمام آن با احاديث ده گانه وسائل
موضوع از قلم مرحوم شيخ حر عاملي افتاده است يا آن را از بـس ضـعيف بـوده اسـت قابـل اعتنـا       
ندانسته است هر چند بسيار بعيد است زيرا او كه از حديث احمدبن هالل كه در السرائر ابن ادريس 

يب شيخ طوسي است نخواهد گذشت به هر صـورت  بوده نگذشته است هرگز از حديثي كه در تهذ
چاپ نجف آن حديث بـه ايـن   ) 4ج  121ص (الخمس والغنائم  باب(در كتاب تهذيب شيخ طوسي 

الحسن بن يوسف عن محمدبن سـنان عـن    بن الحسن بن فضال عن علي.. .:سند و عبارت آمده است
واعلموا انما غنمتم من : قال قلت له  �عبداهللا عبدالصمدبن بشر عن حكيم مؤذن بني عبس عن ابي

جعل شيعتنا من ذلك فـي   �قال هي واهللا االفاده يوماً بيوم اال ان ابي. شيء فان هللا خمسه و للرسول
  .حل ليزكوا

معنـي و تفسـير آيـه     �مضمون حديث آن است كه حكيم مرذن بني عبس از حضـرت صـادق  
حضـرت بـه او   . را خواسته اسـت .. .انما غنمتتم}  41:األنفال{] ءواعَلموا أَنَّما َغنمتُم منْ شَي: [شريفه

شيعيان ما را در آن باره  �به خدا سوگند كه آن فايده روز بروز است، جز اينكه پدرم: فرموده است
  .در حليت قرار داده تا پاك شوند

بـس  اعتباري اين حديث همـين   در ضعف و ناچيزي و بي: اينك بررسي اين حديث از حيث سند
بن فضال است كه ما حال نكبـت مـĤل او را در كتـاب زكـات صـمن بررسـي        كه راوي اول آن علي

اي كه تنها از او در باب زكات در اشياء تسعه روايت شده است آورديـم و در ايـن    گانه احاديث شش
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تـاب  و راوي آخر آن كه محمدبن سنان است نيز در همـان ك . ايم اي كرده كتاب نيز بر احوال او اشاره
و اينك مختصـري  . ترجمه حال پراختالل او را در ذيل ششمين حديث در زكات تجارت بيان كرديم

  .اند آوريم تا دانسته شود كه گردآورندگان اين احاديث چه كساني از ترجمه وي را در اين رساله مي
فرمايـد   فرمايد محمدبن سنان ضعيف است و در الفهرست مـي  شيخ طوسي در رجال خود مي -1

�+X � Õ@+� ,@� � ,��L kU	 � ,@+N �U� 81 � ��L ,% ��/- �V 8j¡� 
�� �! Y	N z�¥� ? ��8! k@U+@,: نجاشي در باره او فرموده است -2�  
  .¡/- �V8j�� 	X k@U�s*�+� ? z �%@,الغضائري فرموده است  ابن -3
 �kU	X k@U�N �U� 81 z+@, � 	رجال خود نوشته است ) 541ص (داود در  ابن -4
رجـال خـود و هـم ميـرزا محمـد      ) 437ص (كشي در  كتاب خود وهم 504هم او در صفحه  -5

گفتـه اسـت از    اند كه محمدبن سنان در هنگام مرگش مـي  المقال گفته منهج) 298ص (استرآبادي در 
و  خريـدم  اين احاديثي كه من نقل كرده ام روايت نكنيد زيرا اينها در كتابهايي بود كه من از بازار مـي 

  .آنگاه نجاشي فرموده است زيرا بر احاديث او فساد غالب است. كردم هر چه در آنها بود نقل مي
: انـد  المقال و ساير ارباب رجال گفتـه  نجاشي در رجال خود و ميرزا محمد استرآبادي در منهج -6
دانم كه  براي شما حالل نمي. ال اجل لكم ان تروي احاديث محمد بن سنان: گفت نب شاذان مي فضل

  .احاديث محمدبن سنان را روايت كنيد
اي از كتابهاي  بن شاذان در پاره نوشته است فضل) 299ص 0مرحوم استرآبادي در رجال خود  -7

الصـائغ و محمـد بـن      بن الظبيان و يزيد المشهورون ابوالخطاب و يونس   الكذابون: خود نوشته است
  . سنان و ابوسمينه اشهرهم

  .عبس كه راوي متصل بمعصوم است نيز حالش مجهول است ياما حكيم مؤذن بن
  .العباد در ذيل اين روايت نوشته اند مرحوم محقق سبزواري در ذخيره -1

. الضعفاء والمجاهيل  السند الستماله علي عده من الضعيف ورد بضعف  الحكم في  الكليني عن  رواه
ت و اين روايت بعلت ضعف سند مـردود  يعني كليني اين روايت را در ضمن اخبار ضعيف آورده اس

  .اي از ضعفاء و مجهوالن است زيرا مشتمل است بر عده
يعنـي همـين   (بـن مسـكين    در ذيل خبري كه حكـم ) الذكري(مرحوم شهيد اول نيز در كتاب  -2
  .شمارد است بهمين علت سند آن خبر را صحيح نمي) راوي
الظـاهران ال  : نويسـد  ر ذيل اين حـديث مـي  د) 110ص (البيان  مرحوم مقدس اردبيلي در زبده -3

يعني اصال كسي به چنين قولي كه فوائد روزانه مشمول خمـس باشـد قائـل نيسـت و آيـه      !! قائل به 
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و انه تكليف شاق و الزام شـخص بـاخراج   : فرمايد آنگاه مي. شريفه مخصوص غنائم دارالحرب است
هلة يبقيانـه والروايـة غيـر صـحيحه و فـي      جميع مايملكه بمثله مشكل واالصل والشريعة السمحة الس

يعني اين يك تكليف شاقي است و الزام نمودن شخصي را به اينكه هـر چـه را   . صراحتها ايضاً تأمل
شود خمس آنرا اخراج كند مشكل است و اصل برائه و بناي شريعت سـمحه سـهله نيـز     كه مالك مي

  .ر صراحت آنهم تأمل استروايت نيز صحيح نيست و د. كنند چنين تكليفي را نفي مي
والخبر غير : نويسد در ذيل اين روايت مي) 2ج  18ص (االفهام  مرحوم فاضل جواد در مسالك -4

  .صحيح
ـ اين حديث را بنـابر مشـهور     10ذيل حديث ) 1ج  446ص (العقول  عالمه مجلسي در مرأت -5

  .ضعيف دانسته است
و ) سـودهاي كسـبها  (در خمـس اربـاح مكاسـب    اينها تمام آن احاديثي است كه محدثين و فقهاء 

اند و چنانكه با دالئل روشن و تحقيق دقيـق گذشـت هيچكـدام     تجارات و زراعات و صناعات آورده
صحيح و معتبر نيستند بلكه در حقيقت ساخته و پرداخته يك عده اشخاص غالي و مفسد و مغـرض  

بود، فقط داللت آنها بر اين بود كـه   و تازه اگر از تمام اين عوارض و مفاسد مصون. و متعصب است
فرمايـد روايـات    خمس ارباح، مخصوص امام است الغير و حال اينكه صاحب مـدارك صـريحاً مـي   

كـه تعصـب و    خمس در ارباح مكاسب از ضعف در سند و قصور در داللت خالي نيستند و آن كسي
و پرداختـه مغرضـين و    دادند كه اين موضوع ساخته غرض را بيك سو نهد بطور صريح و روشن مي

متعصبين است حال چنان فرض كنيم كه تمام اين احاديث صحيح و قابل اعتنا و داراي اعتبار اسـت  
. هاي روزانـه مشـمول خمـس باشـند     و ارباح مكاسب و فائده) و حال اينكه خالف اين معني است(

) انشـاءاهللا (داً خواهـد آمـد   طايفه شيعة اماميه كه آنها را قبول دارند بنص خود اين احاديث و آنچه بع
آنها را غير قابـل قبـول و اعتنـاء    ) غير طايفه شيعه(و مخالفين يعني عموم مسلمين جهان ! در حليتند

شمارند كـه نـه در كتـاب     دانند و كوچكترين ارزشي براي آنها قائل نيستند و آنرا بدعتي بزرگ مي مي
  .خبري است اهللا از آن خدا از آن اثري و نه در سنت و سيره رسول
  !پس فائده كلوخ چنين كردن آنها چيست؟

حال با تمام اين وصف كه فرضاً چنين خمسي، چنانكه در مضمون اين احاديث است واجب بوده 
باشد لكن در زمان حيات و حضور امام بنص اخبار بسيار بر عموم شيعيان حالل بوده است با اينكـه  

نيست بطريـق اَولـي حـالل     �را دسترسي بايشاندسترسي بحضرات ايشان داشتند امروز كه كسي 
اند در گرفتن خمـس   كه حتي همان فقهائي كه اين قبيل احاديث را مورد اعناء قرار داده بطوري! است

  .از ارباح مكاسب در اين زمان پاي ارادتشان سست است بدليل اينكه
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رت ديالمـه، مؤيـدين   الجنيد كه از اعاظم علماي شيعه در بحبوحه قد مرحوم احمدبن محمدبن -1
بر فرض آنكـه ايـن اخبـار صـحيح و قابـل      «مذهب شيعه در اوج شهرت و عظمت بوده است، گفته 

الـف ـ   . داند و در اين زمان قائـل بـه برائـت ذمـه اسـت      خمس ارباح را خاص امام مي» اعتناء باشند
  )2ج  31ص (الشيعه  چنانكه عالمه حلي در مختلف

ب ـ مرحـوم محقـق سـبزواري در كتـاب      . الذمـه  جنيد باصاله برائة ابن ال  فرموده است احجتج -2 
العفو عـن هـذا النـوع ال      نويسد ظاهر كالمه جنيد را آروده است مي العباد بعد از آنكه قول ابن ذخيره 

  .خمس فيه
شيخ مفيد را از جمله قائلين بسـقوط  ) 12ج  38ص (مرحوم محدث بحراني در كتاب حدائق  -3

  .شمارد تش ميخمس در صدر عبار
بن عبـدالعزيز ديلـي معاصـر سـيد مرتضـي و شـيخ        العباد، شيخ سالّر از حمزه بنابر نقل ذخيره -4

الخمس و في هذا  و لالمام : (فرمايد تا آنجا كه مي) ايضاً) اي لالمام(واالنفال له (طوسي فرموده است 
   ز آنكـه انفـال و اراضـي مـوات و     بعـد ا ..) .الزمان قد احلوها بالتصرف فيه كرماً و فضـالً لنـا خاصـه

شـمارد كـه خمـس آن     الحشري و نيستانها و معادن و قطايع و امثال آنها را مشمول خمس مـي  ميراث
السالم از روي كرامت و فضل مخصوصـاً بمـا شـيعيان حـالل      فرمايد كه آنان عليهم مال امام است مي

  .فرمودند
تحليـل امـام، خمـس را از شـيعه از آن      عماني و اسكافي بنابر نقل صاحب رياض، عفـو و  -5-6

  .اند جهت كه مال شخص امام است قائل شده
الثاني خمس ارباح را حق امـام   الدين الشهيد  بن زين  الدين حسن  الجمان، جمال صاحب منتقي -7
�$� �`R Y@+Æ �N Ì�8_ �: فرمايد داند و مي مي J%?  ��1 a*È ? Ð�2# = ���?�  = \�"�U'�  �/%� 

��L   ,@+N ,<�2�#� �N q�/))R �� J�"UjV J%�8%� J*%�E%����#?�V ,�*	� �w�� ¦�V�?�V n�S<?�  ���E%�
z��R = ,�<�2�V ,!�"#� n�!� �8N �� �/�81 ËUV �2� ,!� s�"N �&Ej�V   �� s�))Æ � J��@�%�

�N ²S*%� J+1 �� Ú�� ,V ��"#��'� \�U��-�  jV J�N�/)%�� �&@��U� � ���#?���&@� "�b/%� ���E@� ) ص
يعني مخفي نيست قوه داللت اين حديث بر حـالل فرمـودن امـام ايـن نـوع      . الجمان منتفي) 2ج145

و چـون ايـن خبـر را    . مخصوص خمس را كه در كالم اصحاب معروف بخمس ارباح مكاسب است
با اخبار گذاشته كه داللت داشت، بحقيقت آنچـه مـا تحقيـق كـرديم كـه خمـس اربـاح اختصـاص         

اي از قـدماي علمـاي مـا قائـل بعـدم وجـوب        دارد اضافه كني خواهي دانست كه چرا پاره �بامام
اند و بر تو محقق خواهـد شـد كـه ضـعيف گـرفتن       اخراج اين خمس مخصوصاً در زمان غيبت شده
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متأخرين قضيه تحليل را ناشي از قلت تفحص از اخبار و معاني آن و اكتفا كـردن بـه نگـاه سرسـري     
  !!ر استباين اخبا

النضري و صـحيحه  الفضـالء و    بن المغيرة   الحرث  متقصي صحيح: نويسد صاحب مدارك مي -8
حقوقهم من هذا النوع فان ثبت اختصاصهم خمس ذلك وجـب   �ما في معناهما، اباحتهم لشيعتهم

  .الجنيد  القول بالعفو مطلقاً كما احلقه ابن 
عه هم داستان است و خمس ارباح را بر شيعيان مباح كه در اين عقيده با ساير دانشمندان فقهاء شي

و ) قله كوهها(و رؤس جبال ) نيستانها(آنگاه در خصوص سهم امام از غنائم و انفال و آجام . داند مي
االخبار المتقدمه اباحه حقوقهم من  و كيف كان فالمستفاد من. نويسد امثال آن در آخر كتاب خمس مي

از جميع حقوق خود از خمس، از شـيعيان صـرفنظر كـرده و     �ائمه دارد كه معلوم مي. جميع ذلك
  .بايشان مباح فرموده اند

العباد  مرحوم ميرزا محمدباقر خياباني معروف به محقق سبزواري صاحب كتاب گرانقدر ذخيره -9
��$� �`i�§ ��"�# Y@%8�%�  ��o ��%�$� �(���@, : نويسـد  در آن كتاب در اين باب مـي  ��N ¦��V�?�

,<�2�#�� ���#?� �� "� �' ���?�V  �N �&���- e� �&@+N J%�8%� É���U'� .    يعني آنچـه مقتضـاي دليـل
است آن است كه خمس ارباح مكاسب خارج از حكم خمس غنـائم اسـت و اختصـاص بامـام دارد     

كه داللت بر اين معني داشت و قبالً گذشت باضافه اينكه ايـن اخبـار از داشـتن     بنابر آنچه از اخباري
ارض سالم بوده و مخالف معارضي ندارد بار ديگر مرحوم سبزاوري در جاي ديگر در همين بـاره  مع

  .فرمايد العباد مي در كتاب ذخيره
مخصوص باالمام والمستفاد من كثيـر منهـا   ) االرباح اي خمس(االخبار انه   والمستفاد من عدة من(

  .كه مؤيد همان فرمايش قبلي اوست). انهم اباحوه لشيعتهم
. البيضـاء  الشـرايع و محجـه   الفقهيه و مفـاتيح  مرحوم مال محسن فيض كاشاني در كتاب النخبه -10

در ايـن زمـان   ) چنانكه تحقيق شد كه خمس ارباح مكاسب فقط مختص به امـام اسـت  (حق امام را 
  .داند ساقط مي

م ـ  و لـوال اختصاصـه بهـم لمـا سـاغ لهـ      (صاحب رياض قول علماي تحليل را با اين جمله  -11
 �يعني اگـر خمـس اربـاح مكاسـب اختصـاص بائمـه      ) الغير التحليل ـ لعدم جوازالتصرف في مال 

نداشت براي ايشان شايسته نبود كه آنرا بشيعيان حالل فرمايند زيرا تصرف در مال غير جايز نيسـت،  
ها باشد مخصوص امام اسـت   تأييد و تصويب نموده است يعني بر فرض اينكه خمس در سود كسب

  .و هم كه بشيعيان بخشيده است و اگر مال او نبود شايسته نبود كه آنرا ببخشدو ا
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عباس قول متأخيرن را نيز  ذيل حكم مؤذن بني) 1ج  446ص (العقول  عالمه مجلسي در مرآه -12
الخمـس   المتأخرين الي هذا النوع من ذهب جماعه من : (در اين باب اضافه كرده است و نوشته است

.) اباحوا ذلـك لشـيعتهم   �الضيبة لالخبارالدالة علي انهم منه او جميعه ساقط في زمان االمام   حصته
الجمان مالمت كرده است متأخيرن را كـه از قلـت فحـص در اخبـار و      با اينكه مرحوم صاحب منتقي

ر اي از متأخرين نيز ناچا اند اما مجلسي اقرار دارد كه عده نگاه سرسري بان، آن اخبار را ضعيف گرفته
  .اند كه خمس ارباح را در زمان غيبت از شيعه ساقط شمارند شده

چاپ تبريز در اين باره ) 164ص (الزكات  مرحوم شيخ محمدحسن صاحب جواهر در كتاب -13
االصـحاب المكـن دعـوي ظهوراالخبـار فـي       االنفراد عن ظـاهر اتفـاق    بل لوال وحشته (نوشته است 

دانـد اگـر    شان عالوه بر اينكه خمس ارباح را خاص امام مـي پس جناب اي). الخمس جميعه لالمام ان
اند و چون ائمه حقوق خود را بموجـب   دانسته وحشت انفراد نبود جميع انواع خمس را حق امام مي

  .اند، پس كسي از شيعيان خمسي را بدهكار نخواهد بود بيش از سي حديث متواتراً تحليل فرموده
البحراني با كمال شجاعت كه خـاص يـك مـرد الهـي      ن الصالحب مرحوم شيخ بزرگوار عبداهللا -14

  يكـون : (است آب پاك بروي دست همه ريخته و صريحاً بدون هيچ ابهامي با صداي رسا فرموده اند
يعني با داليلي كـه ايشـان در   ) الخمس باجمعه مباحاً للشيعه و ساقاطاً عنهم فال يجب عليهم اخراجه

ند، تمام خمس با جميع انواع آن بر شيعه مباح بـوده و از ايشـان سـاقط    ا ذيل اخبار تحليل اقامه كرده
در شـمارش اعـداد فقهـاي عاليشـأني كـه      . است پس اخراج آن به هيچ وجه بر ايشان واجب نيست

تر تيب زماني شد اما تأخير نام مبارك محقـق بحرانـي    االمكان رعايت دانند حتي خمس را واجب نمي
  اهللا علـي محمـد و آلـه    ليكون ختامه مسكاً و صلي. (تر بود تر و روشن عاليبراي آن بود كه نتيجه آن 

  . )الطاهرين

  :نتيجه آنچه گذشت
  

در صفحات قبل گفتيم كه خمسي كه اكنون در بين شيعه اماميه معمول است نه در كتاب خـدا از  
از ) صپيغمبـر  بعـد از (و نه در كردار و رفتار خلفـاي   صاهللا  آن اثري و نه در سنت و سيره رسول

گرفتـه   حتي اموال مخلوط بحرام خمس مي �و با اينكه حضرت اميرالمؤمنين علي. آن خبري است
داده است زيـرا آن نيـز جـزو     هاشم مي يك از بني هيچ داشته است و نه به است لكن آنرا نه خود برمي

هم هيچيك  �رسيده است بعد از اميرالمؤمنين علي مي اتزكوات و صدقات بوده و به مصارف زك
فرمودند حتي در  اهللا عليهم به هيچ عنواني از اين قبيل از مردم چيزي اخذ نمي از ائمه معصومين سالم

ميان اين همه احاديث از صحيح و ضـعيف و كتـب تـواريخ مؤالـف و مخـالف كـوچكترين خبـري        
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ه از حضـرت  كـ  بطـوري . توان يافت كه آن بزرگواران چيزي بدين نام از مردم اخذ كـرده باشـند   نمي
فرمـوده   حضرت مكرر مي مشهور و معروف است آن �العابدين بن الحسين زين سيدالساجدين علي

  .است
ام  اهللا چيزي نخورده من هرگز بجهت خويشاونديم برسول 55ما اكلت بقرابتي من رسول اهللا شياً قط

از حضـرت  در كتب عامه و خاصه آمده است كه مأمون  �بن جعفر در داستان خروج زيدبن موسي
كـه زيـد گرفتـار شـد و او را بنـزد مـأمون        خواست كه او را از اين خروج باز دارد و همين �رضا

يـا زيـد   : (به زيد سخنان گفت از آن جمله فرمـود  �بخشيد امام �آوردند و او را بحضرت رضا
ت بـه  كه ادعـايي نسـب   يعني اي زيد سزاوار است براي آن كسي.) اهللا ان يعطي ينبغي لمن اخذ برسول

هكذا ينبغي ان يكـون  : (كند اينكه بخشندگي كند؟ چون اين سخن بمأمون رسيد گفت رسول خدا مي
مـأخوذ از   �اند اين فرمايش حضرت رضـا  گفته. اهل بيت رسول خدا بايد چنين باشند)  اهل بيت

م كرد نسب خود را مكتو كه مسافرت مي جناب هنگامي العابدين است كه آن فرمايش حضرت امام زين
كرد و چون علت اين عمل را از آن حضرت سـؤال   داشت و قرابت خود را برسول خدا كتمان مي مي
يعني من كراهت دارم كه بجهت نسـبتم   ��� �� ? ��� ,V a¥N� ��z�-"V $#� �� q"L: فرمود كردند مي مي

 �در ميان اخبار ما تـا زمـان حضـرت صـادق    . ام برسول خدا چيزي را بگيرم كه آن را خودم نداده
توان يافت كه داللت كند بر اينكـه چيـزي بـه هـيچ نـام از مـردم گرفتـه باشـند ـ امـا در            چيزي نمي

الشريع اسـت   و هم در كتاب علل) 159ص (الفقيه  حديثي در من ال يحضره �خصوص امام صادق
الدرهم و انـي    اني الخذ من احدكم: فرمود بن بَكير از آن حضرت روايت كرده است كه مي كه عبداهللا

گيرم در  مي) واحد پول(يعني من از شما درهم . المدينة ماال ما اريد بذلك اال ان تطهروا لمن اكثر اهل
خـواهم   است من از اين گرفتن قصدي ندارم جز اينكه مـي كه مال من از اكثر اهل مدينه زيادتر  حالي

  !!!شما پاك شويد
بـن بكيـر اسـت كـه فحطـي و        اين حديث از حيث سـند مجـروج اسـت زيـرا راوي آن عبـداهللا     

است، كه بقول صاحب سـرائر    بن فضال اين حديث را از او روايت كرده فاسدالمذهب است و حسن
عون است هرچند معلوم نيست ايـن درهمـي را كـه فرضـاً     بن فضال فطحي المذاهب كافر و مل حسن

گرفتـه   رساند كه اگر چيزي مـي  گرفته است از چه باب بوده است؟ اما لحن روايت مي حضرت مي آن
��� ª: زيرا استناد مطلب به آيه شريفه. است از بابت خمس نبوده بلكه از بابت زكات بوده است 
� �$� �#

 �" �&�¥�: �J �1 �8 �< �� 

�� �� ����� � 
K �� 
&@ �L �® �: �� �� ��باشد و پرواضح است كه اين آيه در باره اخـذ   مي}  103:التوبة{ ¬

                                                 
 ).4ج  161ص (ابوالفرج و مناقب ابن شهرآشوب   چاپ تبريز و كتاب اغاني) 20ص (چاپ كمپاني ) 27ص ( 11بحاراالنوار جلد  -55
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اي از ائمـه   شـود كـه پـاره    زكوات است و بـا دقتـي در رواتـي كـه در ايـن بـاب اسـت معلـوم مـي         
نمودند چنانكه رواياتي در ايـن بـاب در كتـاب     از شيعيان خود اخذ زكات و فطره مي �معصومين
  .ن كتاب گذشتزكات و اي

بايد به پيشوا و زمامدار مسلمين داده شود كه به مصارف مصالح مسلمين برساند  و چون زكات مي
اكثر خلفا لياقت و استحقاق زمامداري مسلمين را نداشتند و از طرفي هـم فقـراء    �و در زمان ائمه

كـه   �بردند، اين است كه بعضي از ائمه شيعه مورد بغض و عناد خلفا بوده و در محرومين بسر مي
رسـانيدند و   همه آنان امامان حقيقي مسلمانان بودند اخذ زكات و فطره كردن و آنرا بمسـتحقين مـي  

. نويسـد  مـي ) 390ص (چنانكـه كشـي در رجـال خـود     . رساند ايات هم اين معاني را ميمضامين رو
}E`� �-�)%��V� a/O8R z�1 ,jN �N 8�®� �N "jN �V8j¡ �V : q8� ��L ���L ,�� JU1��%�   ���O�O e�j�!�

N�G� 8/N ��/�  k%�J Û�' }+@L� �� q�j+S� �&@+N �C �� � ���� ��L®%�.  
پرداختند هرچند  توانستند زكات مال خود را به امام زمان خود مي كه شيعيان تا مي شود پس معلوم مي

از  �شـود كـه در زمـان ائمـه     و از تتبع در كتب احاديث معلـوم مـي  !! بلعيدند امثال اشاعثه آنرا مي
هـاي   در ميان مردم بودند كه از شيعيان اموالي بنام �حضرت صادق ببعد كساني بعنوان وكالء ائمه

تـرين آنهـا زكـات و     گرفتند كـه مهـم   ايم مي اگون كه ما فهرستي از آن را در آخر اين كتاب آوردهگون
يافـت  ) يك پنجم(اي از آنها كلمه خمس  گاهي نذورات و اوقاف آل محمدص بود و بسا كه در پاره

رهـاي  عبـاس مصـدر كا   اميه و بني اي از شيعيان كه در دستگاه خلفاي جور بني ن پاره.و نيز چو. شود
شـد شـركت    هاي كه بنام جهاد و دعوت به اسـالم مـي   دولتي بودند و چه بسا كه در غزوات و جنگ

آوردند با اينكه خمس آن غنـائم را همـان خلفـا     ها بدست مي كردند و از غنائمي كه در اين جنگ مي
داشـتند   مي اي از شيعيان خمس چنين غنيمتي را به امام زمان خود عرضه داشتند معهذا پاره مأخوذ مي

شـد كـه امـوال زيـادي در نـزد       آمدها موجب مي پرداختند و همين پيش يا به وكالء آن بزرگواران مي
اي از ايـن   و پـاره  �بـن جعفـر   خصوصاً در زماني كه حضرت موسـي . آوري شود وكالء ائمه جمع
باز و شارالتان بودند كه بعناوين گونـاگون از مـردم اخـاذي     ايمان و به اصطالح حقه وكالء افرادي بي

شان باشد تعهـد داشـتند و از طرفـي     كردند و بسا كه در جعل احاديثي كه مستمسك و مؤيد اعما مي
الرشـيد   اسي و هـارون  در قيد و حبس خلفاي جور مانند مهدي عب �چون بدبختانه حضرت كاظم

بـاز   توانست به اين امور رسيدگي كند همين وضع سبب شده بود كه اين افراد حقه بود و شخصاً نمي
حضـرت اكثـر وكـالء بـراي بهانـه        از گرفتاري آن حضرت سوءاستفاده كرده و اموال زيادي بنـام آن 

، واقفي شدند و شهرت دادند كـه  منظور نپرداختن آن اموال به امام زمان خود تراشي و طفره رفتن به  
و عنقريب ظهـور خواهـد كـرد و چنـين و چنـان      ! محمد است حضرت نمرده است و وي قائم آل آن
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و عمده غرضشان از اين شهرت كه بعداً بصورت يك اعتقاد مذهبي و اصـلي از اصـول   !! خواهد شد
رف كنند و باز هـم بهمـين نـام    اي از مردم پايه گرفت و دوام يافت آن بود كه آن اموال را تص در پاره

  .اخاذي نمايند
i���� ��N  ��V .. .:نويسـد  مـي ) 397ص (كشـي   الشرايع مرحوم صـدوق و رجـال   چنانكه در علل

�E`��V� ��� z�1 �¿"%�8�N�  q8/N � ?� 8R� ,���1 �� i@% � z�'�   � �&���1� ��- ���L � ��do%�
 � ��/�  k%� ��U�- �8/)%�  ��� 8/N ��L � �� ��R��N 8/N  �� ��V  k�%� ���O�O q®�¿ ���/�  .  يعنـي

يك از قوام و نمايندگان او نبود مگر اينكه در نـزد او   كه هيچ بن جعفر مرد و در حالي حضرت موسي
تنهـا در  . حضرت شد مال بسياري بود و همين سبب واقفي شدن آنان و منكر شدنشان امامِ بعد از آن

  !!حمزه سي هزار دينار ابن ابي هزار دينار بود و در نزد علي هفتاد) يكي از وكالء(نزد زيادقندي 
يكـي از قـوام   : از احمدبن محمد روايـت شـده اسـت كـه او گفـت     ) 2ج  247ص (المقال  در تنقيح

بن عيسي بود كه در مصر بود و در نزد اين شخص مال زيادي بود و شش كنيز از مال  عثمان) وكالء(
مال و آن كنيزان را مطالبه كرد و بـه او نوشـت    و از عثمان آنكسي را فرستاد  �امام، حضرت رضا

كه پدر من مرده است و ما مال او را تقسيم كرديم زيرا اخبار در موت او بصحت پيوسته است و بـر  
اگر پدرت نمـرده اسـت كـه از ايـن     : حضرت نوشت بن عيسي بĤن اما عثمان. وي حجت را تمام كرد

صورت به من دسـتور   در آن. شود مرده است بنا بر آنچه حكايت مياموال چيزي مال تو نيست و اگر 
الشرايع بعد از كلمـه وقـد    در علل!!! و من خود كنيزان را آزاد كردم. نداده است كه آنها را بتو بپردازم

شـود خـود آقـاي     فروجهن، اضافه شده است كه معلوم مي) من كنيزان را آزاد كردم(الجواري  اعتقت 
  !!!ا جفت گرفت و بĤنها ازدواج كردعثمان كنيزان ر

آوري كرده  و چنانكه در صدر اين فصل آورديم اشاعثه از زكات در حدود سيصد هزار دينار جمع
بودند و براي آنكه آنان را به امام زمان خود نپردازند مذهب واقفيه را اساس نهادند و ابتداي مـذهب  

  56.واقفيه و علت پيدايش آن فقط از اين جهت شد

                                                 
انـد كـه بـا     دهعباس همواره در صـدد بـو   اميه و مخصوصاً بني گيرد كه خلفاي بني با تتبع در كتاب اخبار و رجال در انسان اين خيال قوت مي -56

را در نظر مردم مادي و موهون جلوه دهند و بهمين نظر گـاهي مـالي را بحضـور ايشـان تقـديم و پيشـنهاد        �وسائل ممكنه و مقتضي ائمه 
دم و نيز كساني را كه از جانب آن بزرگـواران بعنـوان وكيـل و قـائم در ميـان مـر      . فرمودند كردند و آن بزرگواران غالباً از اخذ آن ابا مي مي

پرداختند هرگاه از طرف آنان مطمئن بودند كه خطري و ضـرري از ناحيـة ايشـان     بودند و به اخذ زكوات و اوقاف و نذورات و امثال آن مي
شد كه بوسائلي غيرمستقيم شيعيان را به پرداخت اموال بـه آن وكـالء    كردند بلكه بسا مي متوجه دستگاه خالفت نيست نه تنها جلوگيري نمي

تا از طرفي قدرت مالي شيعيان كاسته شـود و از طرفـي خـود بوسـائلي از آن پولهـا اسـتفاده كننـد و هـم اينكـه          . نمودند تشويق ميترغيب و 
در : نويسـد  مـي ) 220ص (را به اخذ مال و مادي بودن متهم نمايند چنانكه مرحوم عباس اقبال آشتياني در كتاب خاندان نوبختي در  �ائمه

بن روح در بغداد در ميان شيعيان مقامي بـس جليـل داشـت بواسـطة كثـرت       حسين ) 329-322(راضي باهللا عباسي قسمت عمده ايام خالفت 



 ٢٠٩

  :شيعيانه احاديث خمس ب) حالل شدن ( تحليل 
  

غرض معلوم شد كه پايه خمس در چه حد از  با شرحي كه گذشت بر خواننده مؤمن و منصف بي
و (و بر فرض آنكه احاديثي كه در باب وجوب خمس آمده همه صـحيح بـود   ! صحت و اعتبار است

ه اثبات خمسي از ارباح مكاسـب  و بر فرض آنك) حال آنكه چنانكه مالحظه شد عموماً ضعيف است
بموجب احـاديثي كـه ذيـالً از كتـب معتبـره شـيعه نقـل        . نمايد) آنچه متعلق به امام است(و غير آن 

اند و انسان بـا مطالعـه    السالم آنرا بشيعيان خود بخشيده و تحليل فرموده شود، حضرت ائمه عليهم مي
اهللا از  كه در كتاب خدا و سنت رسـول شود كه بر فرض وجوب چنين خمسي  اين احاديث متحير مي

اهللا عليهم داراي چنان  اهللا، ائمه سالم  آن اثري نيست و چنان فرض كنيم برحسب عقايد مفوضه لعنهم
اند كه پس از انقطاع وحي و خاتميت رسل از نزد خود احكامي وضع كنند كـه هرگـز    اختياراتي بوده

انـد آنـرا    همين احاديث اگر حقي و حقـوقي داشـته   چنين نيست، با اين فرض محال باز هم به استناد
ادامـه  ) بخشـد  علي خـان نمـي   پس چرا باز هم مَثل معروف شاه بخشيده است ولي شيخ(بخشيده اند 

  ؟؟!!دارد
اند و احاديثي كه از  كه آنرا بخشيده �اين اين احاديث از كتب معتبره شيعه بترتيب و توالي ائمه

  .ايشان رسيده است
بصير و زراره و محمد بن مسلم كلهم عـن   عن ابي .. .)4ج  137ص (شيخ طوسي  در تهذيب -1
الناس في بطونهم و فروجهم النهـم ال   هلك  �بن ابيطالب قال اميرالمؤمنين علي : قال �جعفر ابي

  .يؤدون الينا حقنا اال و ان شيعتنا من ذلك و ابائهم في حل
هالك شـدند  ) اموال و زنان(هايشان  هايشان و فرج فرمود مردم در امر شكم �يعني اميرالمؤمنين

براي اينكه حق ما را به ما اداء نكردند آگاه باش كـه شـيعيان مـا و پـدران ايشـان از ايـن جهـت در        
  !!!حليتند

الصفار از راويان فوق بهمـين صـورت ايـن     الحسن  الشرايع از محمدبن مرحوم صدوق در علل -2
آورد يعنـي شـيعيان مـا و     روايت مي كند جز اينكه در آخر آن بجـاي ابـائهم، ابنـائهم مـي    حديث را 

  .در حليتند) كه بعد از اين به دنيا  مي آيند( فرزندانشان 

                                                                                                                                                        
تنگـي   آوردند، ذكر حشمت و فراواني ثروت او نظر خليفه و عمال ديتواني را كه در اين اوقاف دچـار دسـت   مالي كه طائفه اماميه نزد او مي

كـه   336يـا   335وفاتش در سال ) االوراق(ابوبكر محمدبن يحيي صولي مؤلف كتاب !! گفت خن ميبودند جلب كرده و خليفه غالباً از او س
بـن روح وجـود    ميل نبودم كه هزار نفر مثل حسين بي: گفت هميشه با ما مي) خليفه عباسي(راضي : گويد بن روح بوده مي از معاصرين حسين

  .كرد داوند به اين وسيله اين طائفه را نيازمند ميبخشيدند تا خ داشت و اماميه اموال خود را به ايشان مي
بـن روح خـود از    ضمناً بايد دانست كه حسين) 132االوراق ص (آيد  بن روح از گرفتن اموال اماميه مرا ناپسند نمي توانگر شدن امثال حسين

 .كارمندان و عمال دولت عباسي بود از اين جهت مورد اعتماد و اطمينان دستگاه خالفت بود
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بن معروف از حمادبن عيسي  الصفار از عباس الشرايع از محمدبن الحسن ايضاً شيخ صدوق در علل
انــا اميرالمــؤمنين حللهــم : كــرده اســت كــه فرمــودروايــت  �از حريــز از زراره از حضــرت بــاقر

شيعيان را از بابت خمـس، ايشـان را    �يعني اميرالمؤمنين. الخمس، يعني الشيعه ليطيب مولدهم من
  .زاده باشند حالل كرد تا حالل

قـد  : روايت شده كه برسـول خـدا عـرض كـرد     �در تفسير منسوب به امام از اميرالمؤمنين -4
الفئي والغنائم  ه سيكون بعدلك ملك عضوض و جبر قد استولي علي خمسي مناهللا ان علمت يا رسول

و يبيعونه فاليحل لمشتريه الن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شـيئاً مـن ذلـك مـن     
  .شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب وليطيب مواليدهم و ال يكون اوالدهم اوالد حرام

اينكه اميرالمؤمنين حقوق و بهره خود را بشيعيان بخشـيده اسـت رسـول    در اين حديث عالوه بر 
و آن را بشيعه حالل فرموده است زيرا رسول خدا بعد . خداص هم از اميرالمؤمنين تبعيت كرده است

مـا تصـدق احـد افضـل مـن      : (كنـد و ميفرمايـد   از آنكه از اميرالمؤمنين از چنين بخششي تمجيد مي
الشيعه كل مـا كـان فيـه مـن      و قد تبعك رسول اهللا في فعلك احل: (فرمايد در دنباله آن مي) صدقتك

مخفـي نمانـد كـه مـا     .) غينمته و بيع من يصيبه علي واحد من شيعتي وال احلها انا و ال انت لغيـرهم 
دانيم بلكه اين كتـاب مكـذوب را از بـس     تفسير منسوب به امام را نه تنها داراي صحت و اعتبار نمي

دانيم كه دين اسالم از چنين مزخرفات عـاري اسـت و بقـول     فات دارد ننگ و عار ميجعليات و خرا
  .دانشمند معاصر آقاي شوشتري مدظله اگر اين كتاب صحيح باشد پس دين اسالم صحيح نيست

  

  :!به شيعيان �اخبار بخشش از فاطمه زهرا
  

1��/�R  "�V 8!� �� z� �N �� �N Y@�*%� ��8�N� : =.. .)4ج  143ص (در تهذيب شيخ طوسي  -5
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خواسته است تا نصيب خود را از  �از حضرت فاطمه �در اين حديث حضرت اميرالمؤمنين
مـا  : فرمـوده اسـت   �زاده باشند آنگاه خود حضرت صـادق  فيء به پدران شيعه حالل كند تا حالل

  !باشند) زاده حالل(مادران شيعه خود را به پدرانشان حالل كرديم تا پاك و پاكيزه 



 ٢١١

  :حضرت باقر شيعيان اخبار بخشش از
�%���N q®�¿   ��N �6d ��.. .)2ج  59(و در استبصـار  ) 4ج  128ص (در تهذيب شـيخ طوسـي    -6

�� "*U!� z�)� ,�Uj- z�1 :�� ,V�<� �ÜG ,% �/++R� ��  ,�% ��&� �%w ��� q�/�"R �� � z�R ,% �&� }'�b%�
��"R��  بـه او  ) اميه خلفاي بني(هر كس كه چيزي از ظالمان : فرمود �يعني حضرت امام محمدباقر

چيز بر او حالل است و آنچه كه ما بـر او حـرام كـرده باشـيم      برسد كه ما به او حالل كرده باشيم آن
  .حرام است

.. .و در اصـول كـافي  ) 2ج  54ص (و در االستبصـار  ) 4ج  121ص (در تهذيب شيخ طوسي  -7
نْ شَـيء     [قـال قلـت لـه آيـه      �عبداهللا ابيعبس عن  عن حكيم مؤذن بني مـ تُم مـا َغن وا أَنَّمـ َلمـاعو [

در اينجا ) جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا االفادة يوماً بيوم اال ان  ابي  قال هي واهللا  :}41:األنفال{
پـدر مـن   : هاي روز بروز تفسير فرموده است آنگـاه گفتـه اسـت    غنيمت را بفائه �حضرت صادق

يعني تمام ارباح مكاسب را به ايشان . (عيان ما را از اين جهت در حالليت قرار داده تا پاكيزه شوندشي
  .ممكن است مراد از پدر، حضرت باقر يا اميرالمؤمنين باشد) بخشيده است

8�j¡ ��N .. .و در اصول كافي) 2ج  57ص (و در االستبصار ) 4ج  136ص (ايضاً در تهذيب  -8
 �N �+E� �Vz�1 ��E%� �&@+N �º8R� :,@� �� 8G� ��  ��� «�/%�   �R�< ��)� �� J��@)%� z��)@� i�j·� : n����

i§ !�× ?� �@¥% �/�U@u% %w �/�@� 81 � .    محمد بن مسلم از حضـرت بـاقر از حضـرت صـادق� 
 وقتي اسـت  ترين حال براي مردم در روز قيامت آن  سخت : حضرت فرمود  روايت كرده است كه آن

كه حقيقتاً ما آنرا بر شيعيان خـود   در حالي!! پروردگار، خمس من: كه صاحب خمس برخيزد و بگويد
  !زاده بوده و اوالدشان پاكيزه شود حالل كرديم تا حالل

حمزه  بن حميد عن ابي عن عاصم (... چاپ اميربهادر از كافي ) 2ج  68ص (الشيعه  در وسائل -9
����� : [الفيء فقال البيت سهاماً ثلثه في جميع  لما اهل اهللا جعل ان: قال �جعفر عن ابي �j
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الخمـس    فـنحن اصـحاب  }  41:األنفـال { ¬�
خـدا بـراي مـا    : فرمـود  �يعني حضرت باقر) الناس ما خال شيعتنا والفيء و قد حرمناه علي جميع 

پـس مـا   .. .واعلمـوا انمـا غنمـتم مـن شـيء     : بيت در تمام فيء سه سهم قرار داده آنجا كه فرمود اهل
  .!اصحاب خمس و فيء هستيم و ما آن را بر جميع مردم حرام كرديم جز بر شيعيان خودمان

خر حـديثي كـه گفتگـو از    در آ �دعائي است از حضرت باقر) 4ج  145ص (در تهذيب  -10
كـه همـة امـوال از    ) اللهم انا قد اهللنا ذلك لشيعتنا: (كند خمس است در آخر آن دعا بخدا عرض مي

  .خمس و انفال و صفوِ مال را بشيعيان خود حالل فرموده است
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��N ��N  ��V �.. .بن ابراهيم چاپ كمپاني از تفسير فرات ) 55ص (در جلد بيستم بحاراالنوار  -11
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�o% q�/+U!�� اهللا  ما افاء: (فرمايد كه خداي تبارك و تعالي مي: فرمود �يعني حضرت امام محمد باقر
ن پس آنچه مال رسول خدا است آن مال ما است و ما آن را بشيعيا) القربي القري فلله و لذي  من اهل

خود حالل و پاكيزه گردانيديم اي ابوحمزه بخـدا سـوگند هـيچ چيـزي در مشـرق و مغـرب دسـت        
زنند مگر اينكه حرام است بهر كسي كه بدان دست يابد جز ما و شيعيان ما، زيرا مـا آن را بـراي    نمي

  .شما پاكيزه گردانيده و براي شما قرار داديم
  

  :!خمس را بشيعيان �احاديث بخشش از ناحيه حضرت صادق
  

الكلينــي عــن   عــن ابــان  .. .)2ج  57ص (و در االستبصــار ) 4ج  136ص (در تهــذيب  -12
 �الزنا؟ فقلت ال ادري فقال الناس اتدري من اين دخل علي �ابوعبداهللا: قال: قال: الكناسي ضريس

  .البيت اال لشيعتنا االطيبين فانها محلل لهم و لميالدهم من قبل خمسنا اهل
ايـت  ومحبـوب از ضـريس ر   بن ابراهيم از پدرش از ابن اين حديث را در كافي از طريق علي -13

شـود؟   آيا ميداني كه زنـا از چـه راهـي بـر مـردم وارد مـي      : ضريس فرمودبه  كرده است كه حضرت
از جهت خمس مگر شيعيان پاكيزه ما كه خمـس برايشـان و بـراي    : فرمود! گفتم نه: گويد ضريس مي

  .ايشان حالل شده استزادگان 
كنـت عنـد   : بـن يعقـوب قـال    عـن يـونس   .. .الفقيـه  در تهذيب و استبصار و مـن اليحضـره   -14

االمـوار واالربـاح و     القماطين فقال جعلت فداك تقع فـي ايـدينا   فدخل عليه رجل من  �عبداهللا ابي
مـا   �بـداهللا ابوع: ان حقك فيها ثابت و انـا عـن ذلـك مقصـرون فقـال     ) نعرف خ ل(تجارات نعلم 

  .اليوم  انصفناكم ان كلفناكم ذلك
بحضرت صادق عرض كرد فدايت شـوم در دسـت مـا از اربـاح و     ) كسبه(يعني مردي از قماطان 

دانيم در آنها حقي براي تو ثابت است و حـال اينكـه مـا در     ها چيزهائي است كه مي اموال و تجارت
شما را به اداي آنها مكلف كنيم، با شـما بـا    اگر ما در چنين روزي: حضرت فرمود. اين باره مقصريم

  .ايم انصاف رفتار نكرده
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.. .الفقيـه  و در من ال يحضـره ) 2ج  59ص (و در االستبصار ) 4ج  138ص (ايضاً در تهذيب  -15
الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا : سمعته يقول: قال �عبداهللا  عن داوود بن كثير الرقي عن ابي

  .عن ذلك انا احللنا شيعتنا
جز اينكه ما آن مظلمه را بر . كنند يعني حضرت صادق فرمود مردم در فزوني مظلمه ما زندگي مي

  .شيعيان خود حالل كرديم
  .الهندي نيز نقل شده است از هيثم.. .الشرايع اين روايت در علل -16
: قلت لـه : الق �عبداهللا النصري عن ابي بن المغيرة  الحرث  عن.. .)4ج  143ص (در تهذيب  -17

فلـم احللنـا اذاللًً   : ان لنا امواالً من غالت و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيهـا حقـاً قـال   
الشـاهد    لشيعتنا اال لتصيب والدتهم و كل من والي آبائي فهو في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلـغ 

  .الغائب
كه ما را اموالي است از غالت گويد بحضرت صادق عرض كردم  بن مغيره نصري مي يعني حارث

پس براي چـه مـا   : دانيم كه در آنها براي تو حقي است حضرت فرمود ها و مانند آنها و مي و تجارت
زاده باشند؟ و تمام كساني كه پـدران مـرا    ايم؟ جز براي اينكه حالل آنها را به شيعيان خود حالل كرده

آنها است در حليتند پس بايـد حاضـر بغائـب     دوست بدارند آنان نيز هر آنچه از حقوق ما در دست
  .ابالغ كند

شـيبه از مـردي روايـت كـرده اسـت كـه حضـرت         بـن ابـي   عياشي در تفسير خود از فـيض  -17
و ان . الخمـس فقـال يـارب خمـس     القيامه ازاقم صاحب  الناس يوم  ان اشد ما فيه: (فرمود �صادق

حديث شماره هشتم است كـه گذشـت   مضمون اين حديث مضمون همان .) شيعتنا من ذلك في خل
هر چند در آن حديث هم احتمال آنكه او را حضرت صادق فرمود باشد بود جـز اينكـه در آن رواي   

شيبه از مردي مجهول و كلمات حديث هم اندك تفاوتي بـا   بن ابي محمدبن مسلم بود و در اين فيض
  .اما حديث دوتاسن. لكن معني و مقصود يكي است. هم دارند

موسـع علـي   : قـال  �عبداهللا االكسيه عن ابي  عن معاذ بن كثير بياع.. .در تهذيب و در كافي -18
حرم علي كل ذي كنز كنزه حتـي يـأتوه     �شيعنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف فاذا قام قائمنا

  .يستعين به به و
بطـور  فرمود شيعيان ما در وسعتند كه هر چـه در دسـت ايشـان اسـت      �يعني حضرت صادق

شـود   كه قائم ما قيام نمود بر هر صاحب گنجي گنجش حرام مي عادي و معمول خرج كنند اما همين
  .حضرت آورد تا وي بدان استعانت جويد تا اينكه بخدمت آن
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ج  144ص (چاپ اميربهادر به نقل از شيخ طوسـي در تهـذيب،   ) 2ج  67(الشيعه  در وسائل -19
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شدم و بچهارصد هزار درهم دست يـافم و  ) فرو رفتن در دريا(كردم كه من متولي و متصدي غوص 
نجم آنرا كه هشتاد هزار درهم است به خدمت شما آوردم از آن جهت كه كراهت داشـتم  اينك يك پ

كه آن حقي است كه خدا آنرا براي تو در اموال ما مقرر داشته است؟  در حالي. آنرا از تو حبس نمايم
! پـنجم نيسـت؟   آورد جز يك اي ابوسيار براي ما از زمين و آنچه خدا از آن بيرون مي: حضرت فرمود

آورد هر چه باشـد مـال ماسـت ابوسـيار      باشد پس آنچه خدا از آن بيرون مي ه خير تمام زمين ما مين
اي ابوسيار ما آنـرا بتـو   : من همه مال را بجانب تو حمل نمايم؟؟ فرمود: گفت بحضرت عرض كردم

ت و هر آنچه از زمين كه در دست شيعيان اس. گوارا و حالل كرديم پس مال خود را بجانب خودگير
براي ايشان حالل است و خود حالل شدگانند تا وقتي كه قائم ما قيـام كنـد آنگـاه خـراج آنچـه در      
دست ايشان است خواهد گرفت اما كسان ديگر غير شيعه پس همانا كـه كسـب ايشـان از زمـين بـر      

ي از زمـين  را با خـار  ايشان حرام است تا آنگاه كه قائم ما قيام كند و زمين را از ايشان بستاند و آنان 
  !بيرون راند

انـي  : اين حديث را در كافي از طريق ديگر از ابن محبوب روايت كرده است و ابوسيار گفته است
طسق ما كان في ايديهم بـدنبال آن ايـن جملـه     فيجيبهم. البحرين الغوص و آنجا كه گفته است وليت 
كه مضمون . االرض حرام م مناالرض في ايديهم و اماما كان في ايدي غيرهم فان كسبه و ترك: است

و با اينكه ممكن بود ما آنرا دو حديث بشماريم معهذا چون مضـمون آنهـا   . هر دو حديث يكي است
  .دانيم يكي است لذا آنرا يك حديث مي

.. .البحـرين  وليت : بن علباء اسدي روايت است كه گفت ايضاً در تهذيب و استبصار از حكم  -20
والي بحرين شدم و اموال بسياري بدين وسيله عايد من شد آنها : ويدگ مضمون حديث آنكه حكم مي

را خرج كرده و مزارع بسيار خريديم و همچنين غالمان بسياري خريدم و كنيزاني كه از آنها صاحب 
آنگاه بجانب مكه در آمدم و عيال و كنيزان صاحب فرزنـدم را و زنـان ديگـرم را سـوار     . فرزند شدم
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وارد شدم و به آنجنـاب عـرض كـردم مـن      �ال بر حضرت امام محمد باقركرده و با خمس اين م
واليت بحرين داشتم و به مال فراواني دست يافتم و چنين و چنان كردم و اينك اين خمس مال مـن  

حضـرت  . ام باشند كه آنهـا را بحضـور تـو آورده    است و اينان مادران فرزندان من و آنها زنان من مي
ا و قد قبلت ما جئت به و قد حللتك من امهات اوالدك و نسائك و ماالنفقـت و  اما انه كله لن: فرمود

  .الجنة ضمئت لك علي و علي ابي
اي قبول كردم و بتو حالل كردم مادران  يعني همه اين اموال مال ماست و من آنچه را كه تو آورده

و براي تو بعهده خـود و  اي  را و زنانت را و آنچه را كه خرج كرده) كنيزان صاحب فرزند(فرزندانت 
  .پدرم ضامن بهشت شدم

مـا لكـم هـذه     �عبـداهللا  بن خنيس قال قلـت البـي   بن ظبيان و معلي  عن يونس.. .در كافي -21
االرض منهـا   اهللا بعث جبرئيل و امره ان يخرق بابهامه ثمانيـه انهـار فـي     ان: االرض؟ فتبسم ثم قال من

سيحان و جيحان و هو نهر بلغ والخشوع و هو نهرالشاس و مهران و هو نهرالهند و نيل مصر و دجله 
ا منه شيئ اال ما غصب عليه و ان فرات فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان فهو لشيعتنا و ليس لعدون

قل هي للـذين آمنـوا   : االيه السماء واالرض ثم تلي هذه ولينا لفي اوسع فيما بين ذه الي ذه يعني ما بين
   .القيامه بال غصب الدنيا المغضوبين عليها خالصه لهم يوم الحيوه  في

انـد كـه بحضـرت     گفتـه ) نندكه هر دو از غاليان و كذابا(بن خنيس  بن ظبيان و معلي  يعني يونس 
خـدا جبرئيـل را   : آنگـاه فرمـود  . از اين زمين چه داريد؟ حضرت تبسم كرد: عرض كردم �صادق

برانگيخت و او را مامور كرد كه با انگشت ابهامش هشت نهر در زمين سوراخ كند و از آن جمله نهر 
ه نهـر هنـد اسـت و    سيحون و جيحون است كه نهر بلخ باشد و خشوع كه نهرشاس است و مهران ك

پس آنچه آبياري كند و آنچه آبياري شود آن مال ماسـت و هـر   . نيل كه در مصر است و دجله فرات
و براي دشمن ما از آن چيزي نيست مگر آنچه را كه غاصبانه بـر  . چه مال ما باشد مال شيعيان ماست

ين آسـمان و زمـين   همانا دوست ما در وسعت و گشايش بيشتري است در آنچه ما ب. آن مسلط شود
بگو اي محمد آنچه در زمين است مال كساني است كه . خواند) تحريف شده(است آنگاه اين آيه را 

كه غصب شـدگانند در روز قيامـت بـدون غصـب مـال ايشـان        در زندگي دنيا ايمان آوردند در حالي
  .است

آنرا گـواهي  ) ص(اهللا  رسولايم ما به آن احاديثي كه كتاب خدا و سنت و سيره  چنانكه بارها گفته
گونه حديث كه راويان آن غاليان و كذابانند اما چون خصم مـا   نكند ارزشي قائل نيستيم خصوصاً اين

خـواهي كـه شـود خصـم تـو      : اند آوريم كه گفته بدان معتقد است لذا بمنظور حجت بر او آنها را مي
  .هاي خود الزامش كن عاجز بسخن ـ او را بسخن
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طلبنـا  : بن يعقوب عن عبدالعزيز بن نافع قـال   عن محمد بن سنان عن يونس.. .كافيايضاً در  -22
و ارسلنا اليه فارسل الينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت انا و رجل معـي فقلـت    �عبداهللا االذن علي ابي

للرجل احب ان تحل بالمسئله فقال نعم فقال له جعلت فداك ان ابي كـان ممـن سـباه بنواميـه و قـد      
اميه لم يكن لهم ان يحرموا و ال يحللوا و لم يكن لهم مما في ايديهم قليـل و ال كثيـر و    ت ان بنيعلم

انما ذلك لكم فذاكرت الذي كنت فيه دخلني من كذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما انا فيـه فقـال لـه    
  .انت في حل مما كان من ذلك و كل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك

خواستيم و بسوي او كيس را فرستاديم و حضـرت   �از حضرت صادق: بدالعزيزبن نافع گفتع
پيغام داد كه دو نفر دو نفر داخل شويد، پس من و شخصي كه با من بود داخل شـديم و مـن بـه آن    

خواهيم كه بوسيله تو درب سؤال بـاز شـود آن شـخص گفـت آري، پـس آن مـرد        شخص گفتم مي
اميه او را اسير و برده گرفتنـد   شوم همانا پدر من از كساني است كه بني فدايت: بحضرت عرض كرد

رسد كه حرام كنند يا حالل نمايند و بر آنچـه در دسـت ايشـان     اميه نمي دانم كه به بني و من خود مي
آورم وضعي را كـه شـما در آنيـد از ايـن      است مال آنها نيست، بلكه آن مال شماست و چون بياد مي

حضـرت بـه او   . دهد كه نزديك است عقل مرا در آنچه هست تبـاه كنـد   من دست ميجهت غمي بر 
تو از آنچه از اين قبيل در دست داري در حليتي و هر كسي كه در وضع و حال تو باشد و در : فرمود

  .خارج از اينجاست او نيز در اين مسئله در حليت است
بن مكرم و  سلمه سالم  عن ابي (... ) ج  58ص (و در االستبصار ) 4ج  137ص (در تهذيب  -23

فقـال   �الفروج ففزع ابوعبداهللا قال رجل و انا حاضر هلل لي : قال �عبداهللا هو ابوخديجه عن ابي
الطريق انما يسألك خادماً يشتريها او امراة يتزوجها او ميراثـاً يصـيبه    له رجل ليس يسألك ان يعترض 

الشاهد منهم والغائـب والميـت مـنهم والحـي و     . عتنا حاللهذا لشي  �او تجاره او شيئاً اعطاء فقال
بن مكرم گفته اسـت كـه مـردي بحضـرت      ابوخديجه سالم .)القيامة فهو لهم حالل مايولد منهم الي يوم

. حضرت از اين سخن ترسـيد و بـر خـود لرزيـد    . فرجها را بر من حالل كن: عرض كرد �صادق
خواهـد كـه اگـر     ها را بگيرد او فقط از تو مي ادهخواهد كه سر ج او نمي: مردي بحضرت عرض كرد

كنيزي بخرد يا زني تزويج كند يا ميراثي به او برسد يا خريد و فروشي انجام دهـد يـا چيـزي بـه او     
حضرت فرمود اينگونه چيزها بر شيعيان ما حـالل اسـت خـواه حاضـر باشـد يـا       . دهند، حالل باشد

ن متولد شود تا روز قيامت كه آن بـراي آنهـا هـم حـالل     غائب، زنده باشند يا مرده و هر چه از ايشا
  .است
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  �قال ابوعبـداهللا : بن سنان قال بن القاسم الحضرمي عن عبداهللا   عن عبداهللا(... در تهذيب  -24
الخياط ليخط  حتي .. .علي كل امري غنم او اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمه عليها السالم تا آنجا كه

  )الوالدة نا منه دانق اال من احللناه من شيعتنا لتطيب لهمثوباً بخمسه دوانيق قل
ارزش داشته باشند يك دانگ از آن مـال   گدان  پس حتي نخي كه بدان پيراهني بدوزند هرگاه پنج

  .امام است و بهمه حرام است بجز شيعيان
بن محبوب عن عمربن يزيـد قـال سـمعت رجـالً مـن        الحسن عن.. .در تهذيب شيخ طوسي -25

 �الي ان قابل فقال ابوعبـداهللا .. .عن رجل اخذ ارضاً مواتاً تركها اهلها �الجبل يسئل اباعبداهللا اهل
  ...المؤمنين فهي له من احيا ارضاً من: يقول �كان اميرالمؤمنين

هر كس از شيعيان كه زميني را احياء كند مال اوسـت و   �در اين حديث بفرمايش اميرالمؤمنين
آنگاه بايد خود را آماده كند كه تمـام از   �پردازد تا ظهور قائم امام مسلمين ميفقط خراج آن را به 

  .او گرفته شود
بـن عمـر قـال قـال       عـن مفضـل  ...( 1370چاپ نجـف  ) 94ص (االنوار طبرسي  در مشكوه -26

يعنـي  ) قد كنت فرضت عليكم الخمس في اموالكم فقـد جعلـت مكانـه بـر اخـوانكم       �ابوعبداهللا
رمود من در اموال شما بر شما خمس را فرض كـردم و اينـك بجـاي آن نيـك     ف �حضرت صادق

  57.كنم كردن ببرادران مؤمن خودتان را جعل مي
  

  

  

  !:النقي جعفر محمدبن علي اخبار بخشش از ناحيه حضرت ابي
  

بن مهزيـار   جعفر عن علي عن ابي.. .الفقيه و در من اليحضره) 2ج  143ص (ايضاً در تهذيب  -27
الخمس  عن رجل يسأله ان يجعله في حل من ماكله و مشربه من  �جعفر قرأت في كتاب البي: قال

اي از  مـن در نامـه  : بـن مهزيـار گفـت    يعني علي. فكتب بخطه من اعذره شيء من حقي فهو في حل
حضرت امام محمدتقي خواندم از مردي كه از آن حضرت خواسته بود كه او را از هر چه خوردني و 

                                                 
و . تواند بدون دستور خدا چيزي را بر مردم واجب يا احرام كند و آنگاه بجاي آن بجاي چيز ديگري گـذارد  بايد دانست كه هرگز امام نمي -57

نگريم چنانكه در حديث چهارم از احاديث خمس ارباح مكاسب يادآور شديم كـه بـر امـام     گونه اخبار بنظر ترديد بلكه تكذيب مي ما بدين
 .شايد عبارت حديث چيز ديگر بوده و دست تصرف جعال آنرا باين صورت درآورده است... كنم  بگويد من واجب ميرسد كه  نمي
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هر كس از حق من چيـزي را نتوانـد   : خمس است حالل كند حضرت بخط خود نوشت نوشيدني از
  .برساند در حليت است

  

  58!زمان اخبار بخشش از ناحيه امام
  

بـن يعقـوب فيمـا ورد عليـه مـن        عن اسحق.. .الدين صدوق و در احتجاج طبرسي در اكمال -28
الي ان قال و امـا أتلبسـون باموالنـا    .. .اما ما سألت من امرالمنكرين �الزمان  التوقيعات بخط صاحب 

الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الي ان  النار و اما  فمن استحل منها شيئاً فاكل فانما يأكل 
  .يظهر امرنا لتطيب والدتهم و ال تخبث

 در ايـن توقيـع حضـرت   ) الي ان يظهر امرنا ـ الي وقت ظهورنا است .. .در بحار و احتجاج بجاي(
كه از آن چيزي را حالل  از كساني كه اموال ما را از ما پنهان دارند پس كسي: فرمايد الزمان مي صاحب

اما خمس كه آن به شيعيان ما مباح شده است و از آن در . شمار و بخورد همانا كه آتش خورده است
. باشـد و پليـد نشـود    كه امر ما ظاهر شود براي اينكه والدتشان پـاك  تا هنگامي. اند حليت قرار گرفته

باشـد و نيـز مواليدشـان از هرگونـه      خمس بر شيعيان مباح و حـالل مـي   �پس تا وقت ظهور امام
  .آلودگي مصونست

?8/�  ,�®! ��*L �� ":8V 8��V ��@U@G �"» sE@� ��+U� 8@LD: ,º ��� �V ���!! 
  

  :در اخبار تحليل با اين همه تأكيد ممكن است چند اشكال شود
  

اي از سندها نام غالت و كـذابان ديـده    زيرا اين اخبار غالباً ضعيف و در پاره: اول ـ از حيث سند 
شود كه هر چند مأخوذ اقرار داريم بر اينكه اين اخبار ضـعيف   در پاسخ اين اشكال گفته مي. شود مي

د قـوي  گيـر  است اما در مقابل اخباري كه خمس را در ارباح مكاسب و تجارات و غيره واجـب مـي  
زيرا تمام آن اخبار چنانكه تحقيق شد ضعيف بوده و از ناحيـه غاليـان و كـذابان و    . بلكه اقوي است

بخشـيده   ،مغرضين جعل شده است پس خمسي كه با ده حديث واجب شده است بـا سـي حـديث    
  .و كثرت اين اخبار خود براي حل اين اشكال كافي است! شده است 

                                                 
وجود ندارد تا بخواهد خمـس را ببخشـد يـا نبخشـد و در      )يا همان امام زمان(الزم به تذكر است كه شخصي بنام محمدبن الحسن العسكري  58

  .شود مي نوشته اينجا به ناچار به زبان شيعه
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كه بخشيده شده است ناظر به خمسي است كه از غنائم جنـگ  كه خمسي : دوم ـ گفته شده است 
آفتاد  و چون در ميان آن غنائم كنيزاني بود كه بدست شيعيان مي. آمد در زمان خلفاي جور بدست مي

بايست اين جنگ باذن امام باشد و خمس آنهـم بدسـت امـام برسـد و امـام آنـرا بـين         از آنجا كه مي
كردند برايشان حالل نبود لذا  كه آنرا تصرف مي شد پس كساني يمستحقين تقسيم كند، چون چنين نم

آورنـد و از آن   طريق بدست مـي  امام آن قسمت را بر شيعيان حالل فرموده است تا كنيزاني كه از اين
پردازنـد برايشـان حـالل باشـد تـا       شوند يا از خمس غنائم مهريـه زنانشـان را مـي    صاحب فرزند مي
شود كه هر چند بعقيده ما خمـس جـز در    در پاسخ اين اشكال گفته مي!. ندزاده باش فرزندانشان حالل

غنائم جنگي نيست و بخشش و حليت هم بايد فقط ناظر بهمان بوده باشد معهذا اين اخبار صراحت 
زيرا در حـديث اول  . كنند دارد كه خمس بخشيده شده ناظر بتمام انواع خمس است كه اينان ادعا مي

  :مايدفر كه ما آورديم مي
و ان شيعتنا من ذلك و .. .الناس في بطونهم و فروجهم  بن ابي طالب هلك قال امير المؤمنين علي (

و معلوم است آنچه بخشيده شده است مربوط بتمام شئون زندگي است كـه بـارز آن   ) ابائهم في حل
ملـك   فقد وهبت نصـيبي لكـل مـن   : (فرمايد شكم و فرج است و در حديث چهارم اميرالمؤمنين مي

و ماكـل و مشـرب كـه    ) شيئاً من ذلك لشيعتي لتحل منافعهم من ماكل و مشرب وليطيـب مواليـدهم  
  .حالل شده است ناظر بتمام اشياء است

و .) اال ان ابي جعل شيعتنا من ذلك فـي حـل    قال هي واهللا االفادة يوماً بيوم(... و در حديث هفتم 
شياء و اموالي است كه انسان بدان دست يابـد و حـالل   هاي روز به روز ناظر بتمام ا معلوم است فائه

و آن ) تقع في ايدينا االمـوال واالربـاح و تجـارات،   : (گويد و در حديث سيزدهم سائل مي. شده است
: گويـد  بن مغيره مي و همچنين در حديث شانزدهم كه حارث. مخصوص غنائم جنگ و كنيزان نيست

اني كنـت  : (گويد و در حديث نوزدهم كه ابوسيار مي) ذلك ان لنا امواالً من غالت و تجارات و نحو(
  .كه هرگز ناظر بغنائم جنگ نيست) وليت الغوص

فما سقت او سقيت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشـيعتنا  : فرمايد و در حديث بيست و يكم كه امام مي
امـوال بـين آسـمان و    و بدهي است وسعت ) ان ولينا لفي اوسع فيما بين ذه ذه: (فرمايد تا آنجا كه مي

و در حديث بيست و سوم كه سخن از ميراث و تجـارت و  . زمين منحصر بغنائم اتفاقي جنگ نيست
خواهد عموماً عمومـاً   جائره است و در حديث بيست و هفت كه حالليت از خوردني و نوشيدني مي

  .شودداللت دارد بر اينكه حليت خمس بر شيعيان تمام انواع خمس است از هر چه تصور 
مورد و سست است و اصالً قابـل اعتنـا نيسـت     اشكال سوم كه در اين باره شده است و خيلي بي

هر امامي در زمان خود حق دارد سهم خود را بشيعيان ببخشد اما حق نـدارد سـهم   : اند كه گفته آنست
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در اربـاح   امام بعد از خود را نيز بديگران ببخشد و حتي كساني كه اين شبهه را تا جـائي بردنـد كـه   
اند كه امام حق نداشته است سهم آنهـا   اند گفته قائل شده) فرزند هاشم(مكاسب سهمي براي سادات 

  .را بشيعيان ببخشد
شويم زيرا اين مطلب بر كساني كه تا اينجا ايـن رسـاله را    در قسمت اخير اين اشكال ما وارد نمي

اح مكاسب و تجارات ندارنـد و اگـر   مطالعه كرده اند مسلم شده است كه سادات حقي در خمس ارب
هر امامي در زمان خود حق دارد سهم خود . اند اما اينكه گفته. حقي فرض شود مخصوص امام است

خواهند بگويند در اين زمان بايـد سـهم امـام     را ببخشد نه سهم و حق امام بعد از خود را، و البد مي
  !زمان را، از شيعيان گرفت؟

زيرا اوالً احاديث صراحت دارند كه حقوقي كه بخشيده شـده  : ل استاين اشكال از هر حيث باط
مـثالً در حـديث اول كـه اميرالمـؤمنين     . است ناظر بتمام ازمنه است نه منحصـر بزمـان امـام آنزمـان    

خـود  ) و ان شيعتنا من ذلك و آبائهم يـا بروايـت صـدوق ابنـائهم فـي هـل نـاظر بزمـان        (فرمايد  مي
مه آباء و ابناء مخصوص زمان خاصي نيست خصوصاً كه ايـن حـديث را   اميرالمؤمنين نيست زيرا كل

يـا پـدران يـا     �خواهد بفرمايد شيعيان زمـان علـي   بديهي است نمي. كند نقل مي �حضرت باقر
پسران ايشان فقط در حيلتند و بس و ديگران مشمول نيستند بلكه منظور آن است كه عموم شـيعه و  

  .در هر زمان چنينند
موسع علـي شـيعتنا ان ينفقـوا ممـا فـي ايـديهم       : (فرمايد مي �حضرت صادق 18و در حديث 

  ..).بالمعروف فاذا قام قائمنا
االرض فهم فيـه محللـون و محلـل      و كل ما كان في ايدي شيعتنا من: (فرمايد مي 19و در حديث 

شـاهد مـنهم   ال هذا شيعتنا حـالل : (فرمايد و در حديث بيست و سوم مي) لهم ذلك الي ان يقوم قائمنا
كه انـواع خمـس را بـر    ...) القيامه فهو لهم حالل والغائب والميت منهم والحي و ما يولد منهم الي يوم

پـس  . شيعيان از حاضر و غائب و مرده و زنده و آنچه تا روز قيامت متولد شود حالل فرموده اسـت 
ام زمان با آن بيـان  و اما در خصوص حق و سهم ام. اين اشكال، بيمورد و بيمزه و خيلي سست است

نيازي به اقامه برهان نيست خصوصاً كه حـديث بيسـت و هشـت از ناحيـه آن حضـرت اسـت كـه        
كه با اين عبارت جميع فرمايش ائمه ) و اما الخمس فقد ابيع لشيعتنا و جعلوا منه في حل: (فرمايد مي

پس بـر هـر   . اشته استو جاي بهانه و تأويل براي كسي باقي نگذ. ما قبل خود را امضا فرموده است
مسلماني كه اهل انصاف باشد مسلم است كه خمس كذائي كه اكنون بين شيعه اماميه معمـول اسـت   

  .داراي حقيقت نيست
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  :مستمسكي عليل و ادعائي بدون دليل
  

هـاي مختلـف در معـرض مطالعـه طالبـان حـق و حقيقـت         احاديث خمس كه ما آنرا در قسـمت 
ابحة خمس به شيعيان خاتمه يافت و معلوم شد كه خمس ارباح مكاسب گذاشتيم سرانجام بتحليل و 

خمـس معـادن و كنـوز و    . و ديگران را در آن حقـي نيسـت  . و تجارات و زراعات خاص امام است
  .غوص مصرفش مصرف زكات است و از خمس غنائم در زمان ما اثري نيست
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بدين درشتي براي مردم هـر چقـدر هـم عـامي و     اند هضم و هموار كردن سخني  چون ديده: مدعيان

انـد و احـاديثي نـامربوط بـدان كلـوخ چـين        نادان باشند مشكل است لذا در صدد يافتن دليل برآمده
  .اند كرده

ــ عبـاراتي دارد كـه    ) 108ص (الفقيـه   مصـباح ) الخمس(مرحوم حاج آقا رضا همداني در كتاب 
شود كه دنيا سرتاسر آن ملك رسول خدا و اوصـياي   اي از اخبار ظاهر مي از جمله :مضمونش اينست

 59.و براي ايشان است كه در آن بهر چه اراده كنند از اخذ و عطا تصرف نمايند. السالم است او عليهم
  .است �كه از آن جمله روايت ابوبصير از حضرت صادق

1- ,% s+1 :�N ��� z�)� ��L®%� ���?� : s+!� �� sj+N ��� 8j¡ �V� ��  (��u� Ì@R �&U�� ����% �@�8%�
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: عرض كردم كه آيا بر امام زكات واجب است؟ حضرت فرمود �گويد بحضرت صادق ابوبصير مي
گـذارد و از   داني كه دنيا مال امام است و هر چه را هر جا بخواهد مـي  نمي امر محالي را آوردي مگر

آورد در  همانـا امـام شـبي را بـروز نمـي     . دارد براي او جائز است، از طرف خدا هر جا بخواهد برمي
  .كه در گردن او حقي باشد كه خدا آنرا از وي بازخواست كند حالي
الـدنيا   اهللا مـن  روي لنـا ان لـيس لرسـول    �عسـكري  ال كتبـت الـي  : ابن ريان كه گفت يا خبره -2

  .�هللا  الدنيا و ما عليها لرسول الجواب ان الخمس فجاء اال

                                                 
: زيرا بنابر نقـل تلمـود  ) دانند  تلمود كتابي است كه يهود آنرا معادل توراه بلكه از آن هم افضل مي(ظاهراً منشأ اين قيده از تلمود يهود است  -٥٩

مالك آنچـه در  دانند لذا خود را بعنوان نيابت از جانب خدا  تمام اموال روي زمين از آن خداست و چون يهود خود را اجزاء و ابناء الهي مي
از كتـاب كنزالمرصـود فـي قواعـدالتلمود     (شمارند  دهند و تصرف خود را در تمام اموال مردم جائز بلكه الزم مي روي زمين است اعتبار مي

 ).30-19ص (دكتر روه لنز 
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  نوشتم كه براي ما روايت شـده اسـت كـه رسـول    ) النقي ظاهراً امام علي(يعني بحضرت عسگري 
رسـول خـدا   جواب آمد كه دنيا و هر آنچه در آن است مـال  . خدا را از دنيا چيزي نيست جز خمس

  .است
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س هر كس كه بر چيزي از آن تسلط يافت بايد آن است مال خداست و مال رسول او و مال ماست پ

اگر چنين نكند خدا و رسول او و ما . از خدا بترسد و حق خدا را ادا نمايد و ببرادران خود نيكي كند
  .از او بيزاريم

الدنيا قطيعـه فمـا كـان     اهللا تعالي آدم واقطعه  اهللا خلق  قال رسول: �الباقر و في خبر آخر عن( -4
: يعنـي رسـول خـداص فرمـود    ) صاهللا فهو لالئمه من آل محمد    و ما كان لرسولاهللا آلدم فلرسول 

خداي تعالي آدم را خلق كرد و دنيا را به تيول باو داد پس هر چه مال آدم بود مال رسول خدا اسـت  
  .اهللا بوده مال امامان از آل محمد است و هر چه مال رسول

الخمس يـا ابـا    اهللا منها اال   االرض و ما اخرج لنا من او ما �سيار قال ابوعبداهللا و في خبر ابي -5
  .اهللا من شيء فهو لنا االرض كله لنا مما اخرج ! سيار؟

!!! و منـه يشـم رائحـه التلمـود اليهـود     . (ترجمه اين حديث ضمن احاديث تحليل و اباحه گذشت
  !شود از اين حديث رائحه عقايد يهود در كتاب تلمود استشمام مي: يعني
االرض هللا يورثهـا مـن     وجدنا في كتاب علي ان �جعفر خالد الكابلي عن ابي في خبر ابي و( -6

المتقون واالرض كلـه لنـا فمـن     يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا و اهل بيتي اورثنا االرض و نحن 
يعنـي  ). منهـا االمام من اهل بيتي و لـه مـا اكـل     المسلمين فليعمرها و ليود خراجها الي  أحيا ارضاً من

مـا در  : حضرت فرمود السالم روايت كرده است كه آن  ابوخالد كابلي از حضرت امام محمد باقر عليه
دهد بهر كس از بندگانش كه بخواهد  كتاب علي يافتيم كه همانا زمين مال خداست آن را بميراث مي

ميـراث داد و مـائيم   بيـت مـن را خـدا زمـين را ب     من و اهـل . و سرانجام نيك براي پرهيزكاران است
پس هر كس از مسلمانان كه زميني را احيا كند بايد آنـرا آبـادان   . پرهيزكاران و تمام زمين مال ماست

نمايد و بايد خراج آنرا بامامي كه از خانواده من است بپردازد آنگاه براي او جـايز اسـت آنچـه از آن    
قضية تعبد به اين روايات مسـتلزم آن   :گويد مرحوم همداني پس از آوردن اين احاديث مي. خورد مي

است كه حال سايرين بالنسبه بĤنچه در دست ايشان است از اموال با مقايسـه بـه پيغمبـر و اوصـياي     
اي است كه آقاي او چيزي به او داده باشد و رخصت داده باشد به او كه در آن بهـر   حال بنده �او

شود لكـن   اي مالك مي كه بنده شود همانطوري كيفيتي كه بخواهد تصرف كند پس آن چيز ملك او مي
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نه بروجهي كه عالقه ملكيت آقا از آن قطع شود، يعني مال بودن آن اموال آن بنده را از رقيت خـارج  
كند پس در حقيقت او و هر چه دارد مـال آقـايش اسـت و هـر وقـت كـه آقـا دلـش خواسـت           نمي
پس صحيح است اضافة مال و نسـبت دادن آن  ! خواند و جائز است كه آنرا از دست او بيرون كند مي

را به آقاي او بلكه آقاي او احق است از خود او به آن مال و نسبت دادن آنرا به وي لذا جـائز اسـت   
همانـا دنيـا و مافيهـا در نـزد خـدا      . كه آنچه در دست مردم است آنرا نسبت به سادات ايشـان دهـيم  

رار دهد و استكشاف عدم آن از اجمـاع و ضـرورت   خوارتر از آن است كه آن را ملك اولياي خود ق
غايت آنچـه شـناختن آن در ماننـد اينگونـه ادلـه ممكـن اسـت آن اسـت كـه ائمـه           . نيز امكان ندارد

السالم در مقام عمل ملتزم بودند كه از آنچه در دست مردم است اجتناب ورزند و چيزي از آن  عليهم
اب ظاهري كه در شريعت مقرر اسـت و ايـن كيفيـت    را بر خود حالل نشمارند مگر به چيزي از اسب

پي هيچ مانع نيست، تعبد بظواهر نصوص مزبوره . داللت ندارد بر اينكه در واقع غير آن ممكن نيست
  .پايان استدالل مرحوم همداني) كه به مؤيدات عقليه و نقليه نيز تأييد شده است

است  �خدا و ائمه  مافيها مال رسولترين دليل ايشان است كه چون دنيا و  اين آخرين و محكم
و ديگران برده و طفيلي ايشاننند پس هر چه را از اموال مردم بگيرند حق دارنـد زيـرا در حقيقـت از    

  !!اند مال خود خواسته و برداشته

  اينك ضعف اين استدالل
  

صـحيح  . نصوص مزبوره به مؤيدات عقليه و نقليه تأييد شده است: گويد اينكه مرحوم همداني مي
اي از نوع انسان بر آفريدة ديگر از نوع خـود حقـي و تسـلطي اينچنـين      نيست زيرا عقالً هيچ آفريده

ندارد كه دسترنج و نتيجه زحمت او را بخود اختصاص دهد، تا چه رسد بـه اينكـه بگويـد آنچـه در     
  ..!!دنياست ملك من است و مردم ديگر هم برده و بنده منند

ين مزيت و امتيازي ندارد، پيغمبر باشد يا غير پيغمبـر، رسـول خـدا و    هيچ فردي بر فرد ديگر چن
السالم نيز از اين قاعده مستثني نيستند چه رسد آنها نيز بشرند و در هيكل و هيئـت   ائمه هدي عليهم

  .بشري تحت همان قوانين و تكاليف عقلي هستند
همه مـردم نيـز مخلـوق و    زمين و آسمان و آنچه در آنهاست آفريده و ملك خداي جهان است و 

و در ديوان عدل الهي حق حيات و اكل و شرب و لوازم حيـات را دارنـد و هـر    . آفريدة خدا هستند
همه افراد بشـر  . كس حق دارد بقدر نياز خود از اموال و ارزاق دنيا كسب كند و در رفع احتياج نمايد

شكم و فـرج بـوده و احتيـاج بـه     هم در احتياجات طبيعي همانند يكديگرند يعني همه داراي بدن و 
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مسكن و لباس و غذا و جفت دارند و بايد از روي اين زمين كه پروردگار جهـان آنـرا محـل اعاشـه     
  .مخلوقات خود قرار داده رفع حوائج نمايند

پيغمبر و امام در احتياجات طبيعي و حياطي با مردم ديگر چه تفاوتي دارند؟ كه بايـد امـوال دنيـا    
يعني مگر داراي چقدر شكم و فرج هستند كه بايد آنان بيش از ديگران بلكه همـه از   !مال آنها باشد؟

  !!!آنان و هيچ از ديگران باشد؟
در تاريخ دنيا كدام روز و كدام پيغمبر و امامي بتمـام دنيـا و مافيهـا احتيـاج داشـته و از آن رفـع       

تمـام دنيـا و مافيهـا را از ازل    ! زيو دلبا  نشينان خلقت، با اين دست كه اين حاشيه. حوائج كرده است
تر است تـا بحقـايق    اينگونه تعارفات بخياالت و اغرافات شاعراني شبيه! تا ابد به ايشان بخشيده اند؟

  :گويد گويند مثالً آنجا كه شاعر مي شاعران كه به ارباب قدرت تملق مي!! مذهبي
  !م يكي جزو بخشايشتت       دو عالثري تا ثريا بفرمايش                       

  
شـود   اما جلوي خياالت شاعر را نمـي . بديهي است اينگونه خياالت هرگز مصاديقي در خارج ندارد 

  !!گرفت
اگر خدا، دنيا و مافيها را به پيغمبري يا امامي يا هر كس ديگر داده باشد و آنگاه او را محصور و مقيد 

چند لقمه غذا سير شود، و بفرجي كه بـا يـك    در يك بدن يك متر و اندي كند كه با يك شكم كه به
اش آرام گيرد و بدني كه با چند متر پارچه پوشيده و به مسكني پناهنـده شـود و    جفت غريزه جنسي

اين كار بسيار عبثي است كه از، يك ديوانه هم قبيح است . عمري كه شصت سال يا بيشتر دوام نكند
  .تا چه برسد بخداي عليم و حكيم

اي مهماني داشته باشد كه با چند لقمه غذا سير شود آنگاه آن ديوانه بـراي او صـدها هـزار     اگر ديوانه
ها نوع خوراكي ديگر و از همه بدتر آنكه حتي آن چند لقمه غـذاي   گاو و گوسفند تهيه كند و ميليون

 اي را در شـما چنـين ديوانـه   ! عادي را هم نگذارد آن ميهمان براحتي صرف كند، آيا عجيب نيسـت؟ 
  !دهيد؟ ها را بخداي حكيم و عليم مي كجاي جهان و در چه تاريخي سراغ داريد؟ كه اينگونه نسبت

مرگ نه هيچ پيغمبر و امامي در زندگي دنيا جز رنج و تعب و قـوت اليمـوت و زنـدگي محـدود و     
همـه   مقيد چه داشتند و چه كردند؟ آيا نه اموال دنيا براي زندگي است؟ و زندگي يكفرد بشر و با آن

گويهـا كـه نتيجـه     هـا چيسـت؟ ايـن گزافـه     ها جز چند مال نيست؟ پس اين گزافه گـوئي  محدوديت
هاي بيجا و قي كرده هاي يك مشت غاليان مشرك و خدانشناس بوده چـرا در ميـان مسـلمانان     آروغ

  جزو اصول دين شده است؟
  . منشأ اين عقايد چيست؟ و تراويدة مغز كيست؟ جز يهود عنود بنص تلمود
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بـن خنـيس و احمـدبن     ها و اغراقات و غلوها از غالياني امثـال معلـي   شكي نيست كه اين قبيل گزافه
. بن ظبيان و نظائر اينانسـت  بن زياد و يونس حمزه بطائني و سهل بن ابي هالل و محمدبن سنان و علي

انـك  : (ر خودشانكه امامان را تا سرحد خدائي برده و بيشرمانه در حضور آنان با قرا هائي يعني همان
البيـان و خطبـه    اند يـا خطابـاتي امثـال خطبـه     سروده) تفعل بعبادك ما تشاء انك علي كل شيء قدير

  .اند توتونچيه و امثال آن جعل كرده
از چنين بيشرمان خدانشناسي بعيد نيست كه زمين و آسمان را ملـك امامـان بلكـه امامـان را خـالق      

ه افكار او غاليان و مشركان بعيد نيست و ما از ايشان از اينگونـه  تراوش اينگون!! زمين و آسمان بدانند
تعجب ما از دانشـمنداني اسـت كـه در ايـن زمـان خـود را سـازوار        . كنيم ها هيچ تعجب نمي هذيان

  كنند؟ برداري غلط مي چرا اينگونه افكار خرافي را ترويج و از آن بهره. دانند پيشوائي مسلمين مي
از آثار جاهليت و يادگار دوران تسلط سالطين جبار و مستبد است كه خـود را   اين آراء و افكار غلط

ها هـم نسـبت بـه آنـان      زمان  پنداشتند و مردم آن مالك همه چيز و همه مردم را برده و بنده خود مي
هاي مذهبي قبل از اسالم موجود است يا  همين عقيده را داشته اند چنانكه آثاري از آن حتي در كتاب

چنانكـه در سـفر   . دانند سـرايت نمـوده اسـت    مود يهود كه خود را برگزيده خدا و فرزند او مياز تل
كه پادشاه مالـك تمـام مـال و جـان مـردم      : تكوين تورات در فصل دهم اثر اين عقيده موجود است

د اين عقيده يهود و ماقبل آن از مذاهب منسوخه و باطله است چنانكه قبالً نمونه آنرا از تلمـو !. است
  .يهود آورديم

اما اسالم كه همه را بنده يك خدا و فرزند يك پدر و مـادر دانسـته و زمـين را محـل اعاشـه عمـوم       
گونـه عقائـد    داند و كوس آزادي بشر را بنحو اكمل آن در بام دنيا زده اسـت بـا ايـن    فرزندان آدم مي

  .ارتباط و بيگانه است و فكر حرامزاده است بي
فه حكمت و علت بعثت انبياء و رسـل منـافي و منـاقض اسـت زيـرا علـت و       اساساً اين ادعا با فلس

حكمت ارسال رسل و بعثت انبياء براي آن است كه چون انساني مدني بالطبع است و ناچار بايـد در  
خواهد به حق خود قانع بـوده   اجتماع زندگي كند و از طرفي ظلوم و جهول و خودخواه است و نمي

گـذاري كـه    ناچار است از قانون و قـانون . شود لذا ايجاد اختالف و نزاع ميو به اجتماع خائن نباشد 
و چون از افراد انساني . فرد و اجتماع را به حدود و حقوق خود آشنا نموده در حد معيني برقرار دارد

عواقـب   شهوات و اغراض و حرص و آزا است و خودخواهي و نداشتن بصيرت كافي بـه  كه مبتال به
آن، مانع است از آنكه خود بتواند به چنين امري قيام كند، لذا پروردگار جهان براي نظم امور و نتايج 

چنانكه در . جامعه و نظام اجتماع پيغمبران و رسوالني را براي بسمت عدالت و قيام بقسط برميانگيزد
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هـاي روشـن فرسـتاديم و بـا ايشـان       ما پيغمبران خود را با نشانه   :)25آيه : (فرمايد سوره الحديد مي
   .كتاب و قانون را نازل كرديم تا مردم را داد و عدال وا دارند

  .رسول خدا خود مأمور است كه مردم را بقسط و عدالت وادارد :29و در سوره اعراف آيه 
  

يهم بيايند و بگويند اين امـوال دنيـا   اهللا عل آنگاه چگونه ممكن است كه رسول خدا و ائمه هدي سالم
و مـال  . دست ديگران را ببريـد همـه آن مـال ماسـت     خواهيد رنج كه شما بر سر آن نزاع داريد و مي

  !!اين مال من است و زريه من. هيچكدام از شما نيست

  اما دليل نقلي

زيرا چه نقلي بهتر از كتاب خداسـت  . اما دليل نقلي كه آقاي همداني مدعي است نيز خالف است
/���� ªكه روشني بخش عقل نيز هست  
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آنها را بـراي همـه مـردم آفريـده     داند و خدا همة  ملك خدا مي) آيه 29در بيش از (هر چه را هست 
  : است

هاي روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و قانون را نازل كرديم تا مردم را  ما پيغمبران خود را با نشانه  
  داد و عدال وا دارند 
  :فرمايد مي 38و در سوره نجم آيه 

  يعني براي انسان چيزي نيست مگر آنچه را كه خود كوشش كند
  :فرمايد مي 22خود است و در سوره الغاشيه آيه  پس هر كس مالك سعي
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  :فرمايد مي 38و در سوره نجم آيه 
  تو فقط يادآوري هستي، و بر ايشان تسلط ديگري ندارد

و ديگـر هيچگونـه   ) تـذكر دهنـده   ( پس مقام و منصب پيغمبر فقط و فقط آن است كه مـذكر اسـت  
از آن خداي جهان است و بهر كه بخواهـد   قرآنملك زمين و آسمان در نظر . تسلط و تحكمي ندارد

 � �'� ª. دهد و كافر و مؤمن درگرفت و داد خدا يكسانند مي 
®��/ �: �� �(� �u�: �� �� �3�+�'� 
£ �P�: �(�� �u�: ��� 
Q �3��+¬ } آل
  :فرمايد مي) 250(كه در باره داود در سوره البقره آيه  در دادن به مؤمن همچنان}  26:عمران

  .»خدا بداود پادشاهي داد« 
  : فرمايد در باره نمرود هم مي 258و در همان سوره آيه 
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در ملك خدا شـريك   كسي كه: دهد و هم به نمرود پس ملك، ملك خداست كه آنرا هم بداود مي

  :فرمايد مي 111نيست چنانكه در سوره االسراء آيه 
 �� Ý 
� �� �,% � �o �� � �¤ �� 
3�+��'� 
= I3� 
 �Ï �,% � �o �� �¤ �� � �8�% �� �$ 
�� �� � �¤ � 
$%� 
f
� �8 �j ��̀ � 
Y �1 �� � ��
� �o�: �q � �� �L �� z B$%� ��0]]];  

  

نه فرزندي گرفته و نه در جهانداري شريكي دارد و نه خـوار بـوده كـه     و بگو ستايش خدايي را كه«
 »دوستي داشته باشد و او را بسيار بزرگ شمار] نياز به[

  
  :فرمايد نيز تكرار مي 2و در سوره فرقان آيه 
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همان كس كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آن اوست و فرزندي اختيار نكـرده و بـراي او شـريكي    «
گيـري كـرده    در فرمانروايي نبوده است و هر چيزي را آفريده و بدان گونه كه درخور آن بوده انـدازه 

  »است

  
خواهنـد اگـر مـراد از     حال اين شوربختان غالي چه مرضي دارند كه براي خدا در ملك او شريك مي

كند آنجا كـه   اين ادعا را كتاب خدا تكذيب مي) االرض لنا: (دنيا زيمن باشد چنانكه در حديث گفت
از آيـات  در بسـياري  . خدا زمين را براي همه مردم آفريده است). واالرض وضعها لالنام: (فرمايد مي

  داند  خدا زمين را از آن تمام اديان مي قرآن
  :فرمايد مي 53و در سوره طه آيه 
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 a�� �G0�g; »اي ساخت و براي شما در آن راهها ترسيم كـرد   را برايتان گهواره همان كسي كه زمين

   »و از آسمان آبي فرود آورد پس به وسيله آن رستنيهاي گوناگون جفت جفت بيرون آورديم
  

  : فرمايد حضرت نوح بقوم خود مي 19و در سوره نوح آيه 

 � ��� �E
V �É ��� �~� �� �o�% �Y �U �! ��� ��0]T;»ساخت] گسترده[را براي شما فرشي  و خدا زمين« 

  :فرمايد از زبان مؤمن آل فرعون بقوم خود مي 29غافر آيه و سوره 
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8 ����0�T; »    در ايـن سـرزمين   ] و[اي قوم من امـروز فرمـانروايي از آن شماسـت

جـز   خواهـد كـرد فرعـون گفـت      چه كسي ما را از بالي خدا اگر به ما برسد حمايت] لي[مسلطيد و 
  »نمايم و شما را جز به راه راست راهبر نيستم بينم به شما نمي  آنچه مي 

  
پس اختصاص زمين بيك نفر يا چند نفر خاص، نه با عقل متين و نه با شرع مبين موافق است و اين 

كنـد    و چنين مزخرفات را از هر كس باشد تصـديق نمـي  . نمايد كريم است كه همه را باطل مي قرآن
  .تمام حقايق مشهود و آثار موجود نيز مبين اين حقيقت است

  :مال امام است اموال دنيا باشد ،ن احاديث اگر مراد از دنيا كه بنص اي
كند و نسـبت   و مال را اضافه بمردم مي: فرمايد مي) اموالكم(آيه  14است كه در بيش از  قرآنباز اين 

عمـران و در   سـوره آل  186سور ه البقره و در آيـه   279و  188مانند آيه  . دهد نه به امام به ايشان مي
 36النسـاء و   27التوبه و  41االنفال و آيه  28در ساير آيات چون آيه  سوره النساء و 29و  5و  2آيه 

�� ª: ، نظير آيات15سوره التغابن و آيه  9المنافقون و آيه  11محمد و الصف و آيه  �o�%� ��� ���� �6� � �� �� �j�+ �N� ��
 IJ�/��
� �� �L � �? ����   .شود بت داده ميكه در همة آنها اموال به مردم ع اضافه و نس .}28:األنفال{ ¬��

وارد شده است كه آن را به صاحبان آنها حتـي بـه كفـار و    » اموالهم«و نيز در بيش از سي مورد كلمه 
سوره التوبه  يا در باره فرعـون كـه موسـي     85سوره االحزاب و  آيه  27دهد  آيه  مخالفين نسبت مي
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اي به اختصـاص زمـين و امـوال آن بشـخص يـا       در كجاي اين آيات با آيات ديگر كوچكترين اشاره
خاصـيتي اسـت كـه آنـرا بـر       جهت و چه فضيلت بي ؟ پس اين چه منت بي.طايفة خاصي شده است

  !اند؟ الم و اهل بيتش نسبت دادهپيغمبر اس
اي  هاي آن چندان بهره كه تاريخ پرافتخار آنان حاكي است كه از ملك و مال و زمين و ثروت در حالي

نبوده و از دنيا رفته و به آخرت پيوسته اند و اكنون بدنيا و مافيها نيازي ندارند كه مال آنهـا باشـد يـا    
كه غاليان مدعيند كه همة آن مال پيغمبر و امام است خـود  عجب آن است كه همين دنيائي را . نباشد

از . القربي كه طبق بعضـي از تفاسـير مـراد از آن فاطمـة زهـرا اسـت       رسول خداص در دادن آن بذي
  :فرمايد االسراء مي 26اسراف ممنوع است چنانكه در آيه 

گرانـه خـود    ند اعمـال غـارت  اند و مفتخـواران آنـرا سـ    اين آيه با آنچه غاليان از زبان امام جعل كرده
الدنيا لالمام يعضعها حيث يشاء و يدفعها الي من يشـاء   ان ! (دانند مخالف است كه امام گفته باشد مي
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عجب اين است كه پيغمبر خدا از اينكه چيزي زياده بدختر خود فاطمه بدهد ممنوع است ). جائزة له
  !تواند با اين مال انجام دهد؟ ه بخواهد ميداند هر چ كسي كه خود را نائب امام مي  و امام يا آن
انـد امـروز    مĤبانه كه غاليان يا مغرضان براي ائمه معصومين تراشـيده  معني و لوس هاي بي اين فضيلت

اي شده است كه عده مفتخوار بنام آنان مردم را سر كيسه كرده و بنـام خمـس و سـهم     بهانه و وسيله
حديث اباحـه در مقابـل شـش حـديث وجـوب امامـان       ) سي( 30امام همان شيعياني را كه الاقل در 

اينان چون سارقين مسلح ايشان را لخت . تحليل فرموده و خمس را بهر صورتي كه باشد بخشيده اند
بهمـان تشـبيهي كـه مرحـوم     . اندازنـد  كنند و بساط سور و سرور و مير و مأمور خود را بـراه مـي   مي

اين زمان چون مال كافر حربي اسـت كـه هـر كـس بهـر      الغطاء فرموده است كه سهم امام در  كاشف
اين عقيده غاليانه بلكه احمقانه كه تمام ملك زمين از آن امام اسـت در  !! برد اي آنرا به يغما مي وسيله

السـالم نيـز در نـزد غاليـان شـهرت داشـته اسـت چنانكـه در كتـاب           همان زمان خـود ائمـه علـيهم   
الربيـع    ابـنِ  بن ابراهيم روايت كرده است از سـندي  في از عليبنقل از كا) 555ص (الوسائل  المستدرك

ناگـاه قطـع   . شد دانست و از او دور نمي الحكم نمي بن عمير هيچكس را معادل هشام اين ابي: كه گفت
سببش اين بود كه ابومالك حضرتي كه يكي از رجال هشـام اسـت بـا    . رابطه كرد و با او مخالف شد

تمام دنيا مال امام است از جهت : گفت عمير مي ابن ابي. امت گفتگويي داشتندعمير در باب ام ابي  ابن
گفـت چنـين    امـا ابومالـك مـي   ! مالكيت و وي از كساني كه اموال دنيا در دست آنها است اولي است

چيزي نيست مال مردم مال خودشان است مگر آنچه راكه خدا براي امام حكم كرده باشـد از فـيء و   
ها را هم كـه خـدا بـراي او تعيـين كـرده اسـت بـاز بـراي          ها مال اوست و همينخمس و غنيمت اين

و چون هيچكدام به منطـق  . مصرفش دستور داده و او را مأمور نموده است كه در كجاي مصرف كند
شد پس هر دو به حكميت هشام راضي شدند و بسوي او آمدند هشـام مطلـب را    ديگري راضي نمي

عميـر از هشـام دوري    عمير بهمين جهت بعـد از آن ابـن ابـي    يه ابن ابيبنفع ابومالك حكم كرد و عل
آميز و احمقانه در آنزمـان شـايع بـوده كـه طائفـه ناووسـيه و جماعـت         كرد اين قبيل عقايد شرك مي

خطابيه و امثال آن بوجود آمدند كه نه تنها ائمه را مالك زمين دانسـته بلكـه خـداي آسـمان و زمـين      
  .دانستند مي

و همان عقايد سخيفانه است كـه تـاكنون دوام پيـدا كـرده     . اهللا عليهم ابداالبدين و دهرالداهرين  لعنته
گونـه عقايـد كمتـر از امـروز بـوده اسـت زيـرا خـود ائمـه           با اين تفاوت كه ضرر آن روز اين. است
ا به نـاحق از  گذاشتند مال مردم ر كردند و الاقل نمي السالم زنده بودند و با اين عقايد مبارزه مي عليهم

اما امروز بر اهل تحقيق معلوم است كه با نشر همان عقائـد بـا   . گرفتند ايشان بگيرند يا خودشان نمي
  !كنند؟ مردم چه مي
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  :بررسي به اسناد اين احاديث

اولين حديثي كه آقاي همداني در اين باب بدان استناد كرده است حديثي است كه در كتاب كافي 
  .بدين سند آمده است

حمـزه عـن    بن ابـي  بن علي الحسن  عبداهللا الرازي عن محمدبن يحيي عن محمدبن احمدبن ابي -1
ما از ترجمه احوال محمدبن يحيي و محمدبن احمد كـه حالشـان مجهـول اسـت     . بصير اميه عن ابي
  .پردازيم الرازي بتحقيق مي كنيم و از ابوعبداهللا صرفنظر مي

محمد بن احمد الجامورابي ابوعبداهللا الرازي ضـعفه  : (ه استالفضائري درباره او فرمود  الف ـ ابن 
انـد و   يعني علماي بزرگ قم در زمان ائمه و بعد از آن او را ضعيف شمرده) القيمون في مذهبه ارتفاع 

  .در مذهبش او هم ارتفاع و غلو است
  .الفضائري را تكرار كرده است ب ـ عالمه حلي در الخالصه همان فرمايش ابن

  .حب كتاب الحاوي نيز او را در رديف ضعفاء آورده استج ـ صا
بن ابي حمزه بطـائني روايـت كـرده اسـت اينـك       بن علي ابوعبداهللا الرازي اين حديث را از حسن

  .بن علي حسن
االنصـار   حمزه البطـائني مـولي   بن ابي بن علي   الحسن: الفضائري در باره او فرموده است الف ـ ابن 

  .ي نفسه و ابوه اوثق منهابومحمد واقفي ضعيف ف
كـه  (حمزه، واقفي مذهب است و خودبخود ضعيف است و حتي پـدرش   بن علي ابي يعني حسبن

  .از او اوثق است) الفضائري لعنتش كرده است همين ابن
: بن مهـران گفتـه اسـت    ب ـ كشي در ترجمه شعيب العقرقوفي از قول ابوعمرو محمد بن عبداهللا  

حمزه اين حديث را از پدرش  بن ابي بن علي بن حسن بن علي ه كذاب حسنحمز بن ابي بن علي الحسن
  .البطائني حمزه  بن ابي  اينك ترجمه علي: روايت كرده است

حمزه واقفي مذهب است  بن ابي الف ـ شيخ طوسي چند مورد در رجال خود آورده است كه علي 
حمزه كـذاب، مـتهم،    بن ابي علي: ابن ادريس است گفته است الحسن الفضال كه خود ملعون بن و علي
  )كه نمرود او را كافر شمارد واي بر كسي(ملعون 

الخلـق عـداوة    الوقـف و اشـد     حمـزه لعنـة اهللا اصـل    بن ابي  علي: الفضائري فرموده است ب ـ ابن 
يا علي انت و اصحابك اشباه : فرموده است بعد ابيه و حضرت كاظم به او مي �للمولي يعني الرضا

  .تو و رفقايت شبيه خرانيد الحمير ـ
  .حمزه كذاب ملعون الحسين يقول ابن ابي بن سمعت علي : مسعود در باره او گفته است ج ـ ابن
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بـن حمـزه مـرد؟     علي: كه بر حضرت رضا وارد شدم فرمود: بن عبدالرحمن گفته است د ـ يونس  
  !.او داخل جهنم شد: فرمود. گفتم آري

بايـد  ! خواهـد مـي كنـد    مام هيچگونه مسئوليتي ندارد و هر چه مياينها راويان حديثي هستند كه ا
حمزه بطائني و امثال او از واقفيـه كـه راويـان ايـن داسـتانند چـون خودشـان         بن ابي دانست كه علي

  .كردند تر مي گيرندگان خمس كذائي بودند با جعل چنين احاديثي، ميدان عمل خود را وسيع
  

  اما مضمون حديث

مضمون اين حديث مخالف آيات خـدا و روح اسـالم اسـت زيـرا هـر      : گفته شد چنانكه قبالً هم
  . كسي اعم از پيغمبر و امام و غيرهما در پيشگاه پروردگار مسئول اعمال خود است

 �}
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$%� ��%�D �E�/ �+ ��0h; بـه سـوي   ] پيـامبران [پس قطعا از كساني كه «  عرافا
   »خواهيم پرسيد] نيز[فرستادگان ] خود[اند خواهيم پرسيد و قطعا از  آنان فرستاده شده

چگونه است كه بر پيغمبران دادن زكات واجب است و چنـين فرضـي دربـارة امـام جـزو محـاالت       
كـريم آيـاتي روشـن در خصـوص زكـات پيغمبـران و مسـئوليت آنـان در پيشـگاه           قرآن؟ در .است

�D%����  ?: و تنها خداست كه مسئوليت ندارد. روردگار جهان استپ �E �� �� �� �� �Y�U �* �� 6 �N �z�D �E ��0�g;  االنبياء
   »سؤال خواهند شد] انسانها[آنان ] لي[دهد چون و چرا راه ندارد و انجام مي ] خدا[در آنچه « 
 

بـه ترتيبـي كـه آقـاي     ! گير است خمساما سند دومين حديث كه مورد استناد فقها : سند حديث دوم
  :الفقيه آورده است بدين شرح است همداني در مصباح

كتبـت  : بـن عيسـي عـن محمـد بـن ريـان قـال         عن سهل بن زياد عن محمـد : بن محمد علي -2
كنـيم زيـرا    در اين حديث نيز از رواي اول آن هر كه و هر چه باشد صرفنظر مـي .... �العسكري الي

بـن زيـاد روايـت     بن محمـد از سـهل   علي. كند نياز مي بعد او ما را از احوال او بيترجمه حال راويان 
مĤل او را قبالً در زذيل احاديث وجوب خمس آورديم باز هـم مقـداري    حال نكبت كند و ما شرح مي

  .شويم يادآور مي
ضـعيف جـداً   : الف ـ شيخ طوسي او را در الفهرست، ضعيف شمرده و در استبصار نوشـته اسـت   

  .د نقاداالخبارعن
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الحديث غير معتمد فيه و كان احمد بـن   كان ضعيفاً في... بن زياد سهل : ب ـ نجاشي فرموده است 
اين همان كسي است كه احمدبن محمدبن عيسي بعلـت  . محمد بن عيسي يشهد عليه بالغلو والكذب

  .كذب و غلو او را از قم بيرون رانده است
دانسته است و موضـوع اخـراج او را از    اسدالرويه فاسدالدين ميالفضائري نيز او را جداً ف ج ـ ابن 

النـاس   احمد بن محمد بن عيسي اخرجه من قـم واظهرالبرائـة منـه و نهـي    : قم آورده و فرموده است
  .المجاهيل المراسيل و يعتمد  السماع عنه  والرواية عنه و يروي  عن

: گفـت  محمـد آورده اسـت كـه او مـي     بن بن شاذان از طريق علي د ـ در تحرير طاووسي از فضل 
الـرواه   ــ جـامع  ) 473كشـي ص  (بقيه مثالب و مطاعن او را از كتب رجال . بن زياد احمق است سهل
  .مطالعه فرمائيد) 5ج  38ص (الرجال  و قاموص) 165ص (نقدالرجال ) 1ج  363ص 

يسي از نظـر  اينك ارزش محمدبن ع. كند بن زياداين حديث را از محمدبن عيسي روايت مي سهل
  .ائمة رجال

الف ـ شيخ طوسي در دو موضع از رجال خود او را ضـعيف شـمرده اسـت و در الفهرسـت نيـز       
  قبل انه يذهب مذهب: و گفته است) بن يونس ضعيف بن عبيد اليقطيني  محمد بن عيسي . (نويسد مي

  .زندسا بديهي است چنين حديثي را غالت مي. او مذهب غاله را داشته است)  الغالة
  .هو مقدوح فيه: ب ـ در تحرير طاووسي نيز در عدالت او جرح شده و نوشته است

محمدبن عيسي در حديثش قرينه عظيمه است بـر ميـل و   : ج ـ شهيد ثاني درباره او فرموده است 
  ). بعالوه كه خود او ضعيف است(انحراف، 

فقهاي بزرگ چون محقق در المعتبـر  اي از  ضعف او را از پاره) 3ج  167ص (المقال  د ـ در تنقيح 
الرموز ـ و عالمه در المختلف ـ و سيد در المدارك ـ و صاحب ذخيـره و فاضـل مقـدار در        و كاشف

اند و چون هر حديث تابع اخس رجال آن است چنانكه  الجنان نقل كرده تنقيح و شهيد ثاني در روض
ن زياد از محمدبن عيسي روايـت كنـد   ب حال حديثي كه سهل. اي تابع اخس مقدمه آن است هر نتيجه

  !معلوم است چه ارزشي دارد؟
صـرفنظر از حكومـت عقـل و    ) اهللا الدنيا و ما عليها لرسـول  ان : (اما مضمون حديث كه گفته است

اعتباري آن همين بس كه خـداي متعـال در بـيش از     وجدان و تاريخ و سيره خاتم پيغمبرانص در بي
مردم جهان و افراد و اشخاص نسبت داده و اضافه نموده است و حتي  مال دنيا را به قرآنيكصد آيه 

  .در نيم آيه آنرا برسول خداص نسبت نداده است
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  سند حديث سوم

در ايـن  . اخبرني احمدبن محمدبن عبداهللا عـن رواه : بن محمد قال بن محمد عن معلي الحسين -3
نيسـت از چـه كـس روايـت     حديث كه مشكل است آنرا حديث گفت زيرا مضـمر اسـت و معلـوم    

بـن   كنـد و معلـي   بن محمد روايـت مـي   كند، راوي اول آن كه بايد او را از مجاهيل شمرد از معلي مي
  ).233ص  3ج (المقال  محمد طبق كتب رجال بنابر نقل از تنقيح

  بـن محمـد البصـري ابوالحسـن مضـطرب       معلـي : (الف ـ مرحوم نجاشي درباره او فرموده اسـت  
هم حديثش مضطرب و در هـم و بـرهم اسـت و    ) بن محمد ب و كتبه قرينه له معليالحديث والمذه

  .هم مذهبش كه معلوم نيست چه مذهبي دارد و كتابهايش نيز قرينه خود او هستند
  .بهمين صفات زشت نكوهيده است: ب ـ عال مه حلي هم او را در خالصه

يعـرف حديثـه و ينكـر و    .. .البصري  مدبن مح  المعلي: (الفضائري در باره او فرموده است ج ـ ابن 
  )الضعفاء  عن  يروي

كنـد و احمـدبن محمـدبن     بن محمد اين حديث را از احمدبن محمدبن عبداهللا روايـت مـي   معلي
احمـد بـن   : (آمده است) 10ص (التنقيح  المقال و نتايج عبداهللا، حالش مجهول است چنانكه در تنقيح

  ).مجهولاالسدي،   بن مروان محمد بن عبداهللا 
هاي پريشان خـود معلـوم نيسـت از چـه كسـي روايـت        اين بدبخت پريشان در پريشان با حديث

حال . كند كه او از آن روايت مي يعني از كسي) عمن رواه(شود به  كند، چون اين حديث منتهي مي مي
  .داند اين چه كسي است؟ خدا مي

كون من رواه عبارة عن : فرمايد ميذيل اين حديث ) 1ج  307ص (عالمه مجلسي در مراه العقول 
كندف از اينكـه امـام    كه احمدبن محمدبن عبداهللا از او روايت مي يعني اين كسي. االمام كما قيل بعيد 

  .زيرا امكان آن بسي مشكل است. باشد بعيد است
نام و نشان آن، حديث شـمردن مشـكل    پس اين حديث را صرفنظر از روات پريشان و مجهول بي

الدنيا و مـا فيهـا هللا و   : (اما مضمون حديث كه گفته است. به امام معصومي منسوب نيست است زيرا
گيـري از آن   گيران است بر فرض صحت حديث، چنين نتيجـه  كه مقصود و مراد خمس) لرسوله و لنا

زيرا گفته است دنيا و آنچه در آن است مال خداست و مـال رسـول او مـال ماسـت اگـر      . غلط است
و حـال اينكـه معنـي و    (را هر كه باشد شريك خدا ندانيم ) لنا(خدا و گويندة اين كلمه اينكه رسول 

فمـن  : (اي را نخواسته است بلكـه گفتـه اسـت    باز گوينده، چنين نتيجه) مفهوم اين كلمه شرك است
يد كه بر چيزي از دنيا دست يافت با كسي) اهللا و ليبر اخوانه اهللا و ليوذ حق غلب علي شيء منها فليتق 

؟؟ كه اين نتيجه از آن مقدمه هر چند . از خدا بترسد و حق خدا را ادا كند و به برادرانش نيكي نمايد
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صـورت صـحيح اسـت كـه      مقدمه فاسد است و چنين نتيجه از آن صحيح و كامل نيسـت امـا بـدين   
ت و آيات اما آن حقي كه خود خدا تعيين كرده اس. كه خدا باو چيزي داد بايد حق آن را ادا كند كسي

  .نه ساخته و پرداختة غاله و مغرضان. روشن آن بدان داللت دارد
محمد بن يحيي عن احمد بن محمد دفعه عن عمروبن شـمر عـن جـابر عـن      -4: حديث چهارم

   �جعفر ابي
اين حديث را كه محمدبن يحيي از احمدبن محمد برفع از عمروبن شمر از جـابرن يزيـد جعفـي    

كنيم  راويان اول آن كه محمدبن يحيي و احمدبن محمد هستند صرفنظر ميباز از : روايت كرده است
مĤل عمروبن شمر از كتب رجـال   و چون حديث مرفوع است به عمروبن شمر، به ترجمه حال نكبت

  .پردازيم مي
عمرو بن شمر ابوعبداهللا : از نجاشي آورده است كه فرمود) 2ج  332ص : (المقال الف ـ در تنقيح  

الجـابرالجعفي ينسـب    و زيد احاديث في كتـب   ،ضعيف جداً  �عبداهللا ي روي عن ابيالجعفي عرب 
  . بعضها اليه واالمير ملبس

جداً ضعيف است و احاديث بسياري در كتب جابر جعفي افزوده است و به ... يعني عمروبن شمر
  .او نسبت داده است كه امر آن مشتبه و ملبس است

و عن  �عبداهللا الجعفي روي عن ابي عمرو بن شمر ابوعبداهللا  :الغضارئري فرموده است  ب ـ ابن 
  .جابر ضعيف

آورده و همـان تعريـف   ) ضـعفاء (او را در قسـم ثـاني   ) = 241ص (ج ـ در خالصه عالمه حلـي   
فال اعتمد لي شيء ممـا يرويـه   : نجاشي و غضائري را گفته و بعد از كلمه واالمر ملتبس افزوده است

  ).ن شمر روايت كرده است اعتماد ندارميعني من بدانچه عمروب(
كند كه او از جـابر روايـت    رجال خود حديثي از عمروبن شمر روايت مي)173ص (د ـ كشي در  

هذا حديث موضوع ال شك في كذبه و رواته كلهم متهمون بالغو : نويسد كند و در آخر حديث مي مي
  .و التفويض

  .به غلو و تفويض استكه در اين صورت خود جناب جابر هم جزو متهمين 
نويسد و كان ضـعفه   شمارد و مي العقول عالمه مجلسي نيز او را ضعيف مي ـ در وجيزه و مرآت   ه

  . مما ال مريه فيه
  ...آورد داوود نيز او را در باب ثاني جزء مجروهين و مجهولين مي و ـ ابن

  :اما جابربن بزيد جعفي
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روي عنه جماعة غمـز فـيهم و   : (و فرموده استرجال خود در باره ا 99الف ـ نجاشي در صحفه  
  ) ضعفوا

جابر بن يزيد الكوفي ثقه في نفسـه و لكـن جـل مـن روي عنـه      : الغضائري فرموده است ب ـ ابن 
جملـه    كننـد كـه از آن   ضعيفان بسياري از او روايت مـي . الضعفاء عمروبن شمر ضعيف فمن اكثر عنه
  .عمرو بن شمر است

ل خود از زراره روايت كرده است كه حضرت صـادق از احاديـث   رجا) 1609ص (ج ـ كشي در  
االمـره واحـده و    ما رأيته عند ابي قط: جابر روايت كرده است سؤال نموده است حضرت به او فرمود

  .مرتبه او را در پيش پدرم نديدم و بر من هيچ وقت وارد نشده است جز يك. ما دخل علي قط
اينها راويان احاديث . كان جابربن يزيد الجعفي رافضياً غالياً: جوزي در المنتظم نوشته است د ـ ابن 

  .مالكيت امامان در زمين و آسمانند و خود پيداست كه عموماً غاليان و كذابانند
روايت  �بن سالم از ابوخالد كابلي از حضرت باقر محبوب از هشام اما حديث پنجم ـ كه از ابن 

بـا اينكـه آن حـديث هـم     . تا آخر حديث.. .االرض هللا  انوجدنا في كتاب علي : شده است كه فرمود
صحيح نيست بلكه به تشخيص عالمه مجلسي حسـن اسـت معهـذا مضـمون آن بمقصـود غاليـان و       
مفوضه واقي نيست و عقالً و نقالً مخالفي ندارد هر گاه چنين روزي آمد كه زمين در تصـرف امـامي   

يابـد بامـام و پيشـواي     شد و امروز هم خراج آنرا مـي  اهللا بود چنين و چنان خواهد بيت رسول از اهل
  .مسلمين داد

  

  :پرداختند السالم مي اموالي كه مردم به ائمه عليهم

وكالء و قوامي در بـين مـردم داشـتند كـه آنـان       �نظر به اينكه در تواريخ مذكور است كه ائمه
يه توليد ُشبه كند كه شـايد آن  داشتند و ممكن است كه اين قض اموالي بنام ايشان از مردم دريافت مي

هر چند در كتب احاديث و تواريخ هيچ خبر و اثـري  ! اموال از خمس ارباح مكاسب مردم بوده است
از كسي چيزي بنام خمس ارباح مكاسـب گرفتـه    �كه اين مدعي را ثابت كند وجود ندارد كه ائمه

  .باشند
آوريم تـا   داشتند مي از مردم مأخوذ مي �ائمهاي از اموال كه بنام  معهذا ما در اينجا فهرست پاره

پرداختنـد   چنانكه قبالً هم گفتيم اموالي كه مردم شيعه در زمان ائمه به ايشـان مـي  . رفع اين شبه شود
  .اكثر آن از بابت زكات اموالشان بود

ضمن پيدايش مذهب واقفيه از اشاعثه نقل كرده ) 390ص (الف ـ در رجال كشي  : نوع اول زكات
  .كه آنان زكات بسياري اخذ نموده بودنداست 
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سـمعت  : نقل كرده است كه ان حضرت فرمـود  �االويسي حديثي از حضرت رضا ب ـ ابراهيم 
. الري ولي زكات الي من ارفعها؟ فقـال الينـا   ابي يقول كنت عند ابي يوماً فاتاه رجل قال اني رجل اهل
سيد كه زكاتم را به كه بپردازم امـام بفرمايـد   بديهي است وقتي مردي از اهل ري در مدينه از امام بپر

شان معلوم است كه بايد آنـرا بامـام زمـان خـود بپردازنـد، و       آنرا بما برسان آنان كه نزديكترند وظيفه
  .پرداختند مي

 �الرضـا  بن بزيع قال بعثت الي عن محمد بن اسمعيل  16حديث ) 4ج  60ص (ج ـ در تهذيب  
بخطـه   �ه اخبره ان فيها زكات خمسه و سبعين والباقي صـله فكتـب  دنانير لي و لغيري و كتبت الي

يعني . بخطه قبضت �العيال فكتبت قبضت و بعثت اليه دنانير لي و لغيري و كتبت اليه انها من فطه 
حضـرت فرسـتاده و    دينارهائي از مال خود و غيرخـودم بـراي آن  : گويد بن بزيع مي محمدبن اسمعيل

   60است حضرت بخط خود نوشت كه آنرا دريافت داشتم نوشتم كه ان از فطره عيال
شود كه شيعيان زكات اموال و فطره اهل و عيال خـود را بـه خـدمت     از اين حديث نيز معلوم مي

  .فرستادند امام زمان خود مي
شد آن بود كه بعضـي از شـيعيان    السالم داده مي نوع دوم ـ الف ـ ديگر از اموالي كه به ائمه عليهم  

الفقيه  الف ـ چنانكه در من ال يحضه . داشتند و مخصوصاً در موقوفات خود چيزي منظور ميدر اموال 
ان �جعفر بن مهزيار قال كتبت الي ابي بن معروف عن علي  العباس  روي : (الوقف آورده است كتاب

) االرض الوقف خمس و يسألك عن رايك فـي حصـنك مـن     فالنا ابتاع ضيعه فوقفها و جعل لك في
اي خريده اسـت و آن   نوشتم كه فالن كس مزرعه �ن مهزيار گفته است كه به حضرت جوادب علي 

را وقف كرده و در آن وقف براي تو يك پنجم منظور داشته اينك رأي تـو را در سـهم تـو از زمـين     
: ب ـ در اصـول اربعـه   . شده اسـت  شود اين گونه خمسها در وقف منظور مي كه معلوم مي. پرسند مي

بن محمد بن سهل و كان يتولي  جعفرالثاني اذ دخل عليه صالح  ابراهيم قال كتب عند ابي بن عن علي 
شـود اقـواف    كه معلوم مـي . الوقف بقم و قال يا سيد اجعلني من عشرة االف درهم في حل انفقتها  له

. طلبـد  كالني بنام امام در شهر قم و نقاط ديگر بوده است كه متولي آن ده هزار درهم آن را حليت مي
 !!  

در فضايل اشعريان كه در ) 279ص (بن محمدبن حسن قمي  ج ـ در كتاب تاريخ قم تأليف حسن 
ديگر از مفاخر ايشان وقف كردن ايـن گـروه عـرب اسـت كـه بقـم بودنـد از        : نويسد قم بوده اند مي

                                                 
آورد و  الخ مي... من اموالهم صدقه خذ : االمام آنگاه آيه شريفه الزكات الي وجوب اخراج: نويسد مي) 14ص (مرحوم شيخ مفيد در المقنعه  -60

فيمـا   �النبـي  مقـام   االمة حملها اليه بفرضه عليها طاعته و نهيه لها مـن خالفـه واالمـام قـائم     فامر نبيه باخذ صدقاتهم و فرض علي : نويسد مي
 .الحدود اهللا عليه من اقامه  فرض
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از مال و ها و سرايها تا غايت كه بسياري از ايشان هر چه مالك و متصرف آن بودند  ضعيتها و مزرعه
  .السالم بخشيدند منال و امتعه و ضياع و عقار به ائمه عليهم

الـف ـ   . كردنـد  وصـيت مـي   �نوع سوم ـ اموالي بود كه شيعيان آنرا مخصوصاً براي آل محمـد  
بن مهزيـار عـن    روي علي : (چاپ سالك) 539ص (الفقيه باب نوادرالوصايا  چنانكه در من اليحضره

همانـا در  ..) .ان في ان في بلدنا ربما اوصي بالمـال آلل محمـد فيـاتوني   : احمد بن حمزه قال قلت له
از ايـن  . آوردنـد  و نـزد مـن مـي    �كنند براي آل محمـد  شود كه مالي را وصيت مي شهر ما بسا مي

كردنـد و بـراي پرداخـت آن بـه      وصيت مي صشود كه مردم اموالي بنام آل محمد حديث معلوم مي
و روي محمد بـن  : (ب ـ و نيز در همين كتاب و در همين صفحه . دنمودن مراجعه مي �وكالء ائمه

اوصـي رجـالً بثالثـين دينـار لولـد فاطمـه       : و قـال  �عبـداهللا  عمير عن حماد بن عثمان عن ابي ابي
يعني شخصي بمردي وصيت كرد كه سي دينـار از امـوال او   ) �السالم قال بهاالرجل اباعبداهللا عليها

  .آورد �آن مبلغ را به خدمت حضرت صادقبدهند وصي  �بفرزندان فاطمه
نمودند اما آنچـه معلـوم نيسـت آن     السالم از مردم اخذ مي اينها اموالي بود كه بعضي از ائمه عليهم

چيـزي از مـردم دريافـت داشـته     ) مخصوصاً خمس ارباح مكاسب(است كه آن بزرگواران از خمس 
بايست آنـرا بمسـتحقين    نبود بلكه مي �د آنانداشتند مال خو باشند البته آنچه را هم كه دريافت مي

  السالم كـانوا يقبضـون   النهم عليهم: نويسد مي) 4ص ؟؟ ج (چنانكه در تهذيب شيخ طوسي . برسانند
يعني آن بزگـواران زكـات را دريافـت    . الزكواة و يطلبونها و يفرقونها علي مواليهم ممن يستحق ذلك

در . كردنـد  كه مسـتحق آن بودنـد پخـش مـي     كسانيكردند و بدوستان خود و  داشته و آنرا مطالبه مي
همين كتاب و در كتاب كافي در حديث مرسل كالحسـن حمـادبن عيسـي از حضـرت      366حديث 
الـوالي   اي(لـيس لنفسـه   : فرمايـد  در تقسيم غنائم و زكوات پس از تقسيم آنها مي �بن جعفر موسي
ز كم باشد يا زياد مال خودش نيست و در يعني از اين اموال هيچ چي. من ذلك قليل و الكثير) واالمام

المال جميع ماينسوبه مـن قبـل    و له ان يسد بذلك : فرمايد چند جمله قبل از آن در وضوع خمس مي
يعني براي امام است كه بوسيله اين مال جميع آنچه را كه . المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه اعطاء

شـود پيشـوا و زمامـدار و     كه معلـوم مـي  . و غير آن انجام دهدنيابت دارد از قبيل اعطاء مؤله قلوبهم 
تواند مانند ساير مسـلمين   باالخره امام مسلمين از اموال مذكوره چيزي مال خودش نيست و فقط مي

  .از آن استفاده نمايد
نمايند كه زمين و دارائي آن مال امام است و هر چـه   پس آنچه را كه غاليان و پيروان آنان ادعا مي

اعاذنـا  . تواند با آن بكند و مردم ديگر برده و طفيلي آنها هستند ادعائي است چرند و ياوه واهد ميبخ
  . الفتن اللسان و مضالت   اهللا من هفوات
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  :�محمد تحقيق در خمس آل

داشـت   در سيره رسول خداص آمده است كه خمسي را كه حضرتش از غنـائم دارالحـرب برمـي   
ود يعني ازواج طـاهرات و مقـداري از آن را بخويشـاوندان خـود چـون      مقداري از آن را بخانواده خ
السالم و مقداري از آنرا به دوستان و موالي خود چون ابـوبكر و زيـدبن    اميرالمؤمنين و فاطمه عليهما

داد و بقيه را صرف مصالح مسلمين و اعطاء به مؤلفه قلوبهم و نفقـه ايتـام و    حارثه و امثال ايشان مي
الحنفيـه گفتـه    بـن محمـدبن   چنانكه قبالً هم آورديم حسـن . فرمود ناءالسبيل مسلمانان ميمساكين و اب

اي  عـده . انـد  القربي بعد از وفات رسول خداص اختالف كرده مردم در سهم رسول خدا و ذي : است
اند اين سهم حق خويشاوندان خليفه  اما بعضي گفته. القربي مال خويشاوندان اوست سهم ذي: اند گفته

اند مال خود خليفه است چنانكه سهم رسول خدا نيـز   بعضي هم گفته. زمامدار مسلمين وقت است و
   61مال خليفه است

و لذا رأيشان بر اين مطلب اجماع شده است كه اين دو سهم را در تهيه اسبان و آالت حرب براي 
در همين كتـاب  . وده استجهاد در راه خدا قرار داده اند چنانكه در زمان ابوبكر و عمر بر اين نهج ب

از پدر بزرگوارش روايت شده است خبري كـه مضـمونش ايـن     �از حضرت صادق) سنن بيهقي(
بــن جعفــرن بهــره خــود ا از خمــس از حضــرت   عبــاس و عبــداهللا حســن و حســين و ابــن: اســت

آري شما را در آن حقي اسـت لكـن مـن    : حضرت به ايشان فرمود مطالبه كردند آن �اميرالمؤمنين
  .خواهيد از حق خود صرفنظر كنيد ن مشغول جنگ با معاويه هستم اگر مياكنو

جعفر امام محمد  همين كتاب از محمدبن اسحاق روايت است كه از حضرت ابي) 342در صفحه 
حضرت فرمود در اينمورد همان : كرد القربي چه مي در سهم ذي �سؤال كردم اميرالمؤمنين �باقر

. اش قائليد سازش نـدارد  گفتم اين رويه با آنچه شما درباره. داشت ميطريقه ابوبكر و عمر را مسلول 
شدند و لكن اميرالمـؤمنين كراهـت داشـت كـه      بيت او از رأي او بيرون نمي بخدا سوگند اهل: فرمود

  )!!نسبت دهند(مخالفت ابوبكر و عمر را به او ببندند 
از تـرس   �كه حضرت عليبر اين مضمون احاديث ديگر حتي از طريق خاصه وارد شده است 

القربـي خـودداري    اينكه مردم او را به مخالفت ابوبكر و عمر نسبت دهند از دادن خمس غنـائم بـذي  
دانيم كه  را باالتر از آن مي �و اين سخن از نظر ما مردود و مخالت است زيرا ما اميرالمؤمنين. كرد
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حضـرت از   بلكـه آن . را ضـايع كنـد  الحقوق  ترس مخالفت ابوبكر و عمر او را وادارد كه حقوق ذوي
ها بĤن حضرت ظلم  كرده است و اين قبيل نسبت حقي را ضايع نمي ذي ترسيد و حق هيچ غيرخدا نمي
آيد آن است كه آنچه را كه امام از بابت  و نيز آنچه از احاديث و كتب معتبره اماميه برمي. بزرگ است

بـن   چنانكه در تفسير علي. سلمين صرف نمايدبايد آنرا در مصارف مصالح م گيرد مي خمس غنائم مي
�·�È   � i�j"�. بنقل از اين تفسير آمده است) 51ص (االنوار  و جلد بيستم بحار) 254ص (ابراهيم 
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مضمون حديث آن است كه سه سهم از شـش سـهم خمـس غنيمـت مـال امـام اسـت و ايـن از         

رده است بدانچه پيغمبر را ملزم نموده است از تربيت نمود يتيمان جهت است كه خدا او را ملزم ك آن
كه قدرت پرداخـت   يعني قرض كساني(هاي ايشان  دار بود و مؤنه مسلمانان و پرداختن قرض و عهده

پس ايـن سـه سـهمي را كـه پيشـواي      . و وادار كردن مسلمانان به حج و جهاد) قرض خود را ندارند
  .الذكر است دار انجام دادن كارهاي فوق ارد در مقابل آن عهدهد مسلمين از خمس غنائم برمي

در بيست (هاشم در حقي معلوم و اختصاص دادن به خمس چنين  بنابراين معلوم شد كه امتياز بني
و امـا عـذر اينكـه چـون     . هرگز با روح شريعت و كتاب و سنت موافقت نـدارد ) و پنج چيز و بيشتر

در مقابل آن خمس واجب گشـته اسـت نيـز عـذري بـدتر از گنـاه        هاشم حرام شده لذا زكات بر بني
و اگر رسول خداص . هاشم دليلي ندارد اوالً ـ چنانكه قبالً ثابت شد حرمت صدقه بر بني : زيرا. است

است باري حكمي ابدي نبـوده اسـت چنانكـه بالفاصـله بعـد از        از بابت مصلحت چنين عملي كرده
المال كه همان صدقات و زكوات بود استفاده كرده و مأخوذ  از بيت هاشم بيت او و بني روي تمام اهل

  .داشتند مي
هاشم بـر   هاشم حرام باشد ياري زكات اغنياي بني هاشم بر بني ثانياً ـ بر فرض آنكه زكات غير بني 

و احاديث بسياري در اين باب وارد شده است كه از آوردن آن به علت . هاشم حرام نيست فقراي بني
  .معذوريم و فتواي عموم فقهاي شيعه نيز بر آن استتطويل 

و همواره معلوم و مشهود است كه اغنياي صـادرات بـيش از اغنيـاي غيرسـاداتند اگـر زكـات را       
چنانكه خدا مقرر فرموده است ادا كنند براي فقرا است كافي اسـت ديگـر چـه احتيـاجي بـه چنـين       

ترين حقـي اسـت كـه بـراي      نيست و ظالمانهخمسي كه روي هيچ قاعده و حساب و ميزان و مالكي 
طبقه خاصي تعيين و جعل شده است و بالمĤل موجب تهمت بصـاحب شـريعت و بـر پيكـر اسـالم      
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و انگيزه تأليف اين كتاب نيز دفـاع  ) جاهل  نعوذ باهللا من عدو جاحد و ولي. (ترين ضربت است قاطع
  .ال باهللا عليه توكلت و اليه انيبو ما توفيقي ا. از چنين ضربت و برائت از چنان تهمتي است

  :در زمان غيبت �در مصرف خمس و سهم امام
  

بر اهل تحقيق روشن و براي طالبان حقيقت آنچه تا اينجا گفته شـد معلـوم گرديـد كـه موضـوع      
اصل خمس در ابتداي امر مخصوص غنـائم دارالحـرب بـوده و    . خمس و حقيقت آن چه بوده است

شـد و بنـي هاشـم نيـز ماننـد ديگـران        سبيل عموم صرف مي ابن مساكين والقربي و يتامي و  بين ذي
حضرت به هر كـه هـر چـه مـي خواسـت        نظر رسول خداص بود كه آن  سهمي داشتند كه آن تحت

معذلك بصورتي در آمد كه تدريجاً آنرا به اموال مشمول زكات چون معادن و كنوز و غـرص  . داد مي
ارباح تعميم دادند و با تمام اين كيفيت بر طبق احـاديثي كـه گذشـت    كشانيده و بعداً به همه اموال و 

تـر از آش يـا    هاي داغ لكن كاسه. السالم آنرا بشيعيان خود مباح و تحليل فرمودند سرانجام ائمه عليهم
همچنان دادن خمس .) بخشد خان نمي علي  شاه بخشيد و شيخ(دايگان دلسوزتر از مادر بمثل معروف 

مخصوصـاً  (اما چون در همـين خمـس   . كوره به عالوه غنائم دارالحرب واجب گرفتندرا از اشياء مذ
كه اختصاص به امام داشت به اشكال برخوردند زيرا امام فعالً ناپيـدا اسـت و   ) خمس ارباح مكاسب

  . دسترسي بحضرتش نيست، بناگزير دچار تشتت و اختالف شدند
  
  
  
  

  :دانند بدين شرح نمياي از آنان بكلي خمس دادن را واجب  پاره
  

ترين كتب فقهي است كه در زمان ما نوشته شـده اسـت در    در كتاب تجديد الدوارس كه تازه -1
در حكم اخمـاس در زمـان   ) يعني فقهاي شيعه(اصحاب : عبارتي دارد باين مضمون) 5ج  311ص (

كـه بدآنچـه شـيعه    باشند بر چند قولي كه از آن اقوال اينسـت   غيبت و انقطاع سفارت در اختالف مي
اين قول را شيخ مفيد در المقنعه . گيرد  شود از هرگونه اموالي كه بوده باشد خمس تعلق نمي مالك مي

اند ـ و در ظاهر كالم   اي از علماي شيعه نقل كرده و شيخ طوسي در النهايه و در المبسوط از قول پاره
وم محقق سبزواري نيـز بهمـين قـول    العباد مرح صاحب ذخيره. همين است) المواسم(ديليمي هم در 

  ).در صفحات گذشته آراء علماي شيعه در اين خصوص گذشت(قائل شده است 
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از قول مرحوم سبزواري آورده ) 2ج  158ص (الفقيه مرحوم حاج آقا رضا همداني  در مصباح  -2
  :است كه آن مرحوم در ذخيره عبارتي به اين مضمون دارد

يبت نيست زيرا دليل خمس منحصر به آيـه و اخبـار اسـت و در    دليلي بر ثبوت خمس در زمان غ
جهـت كـه خمـس     امـا آيـه از آن  ! يك از اين دو سند براي پرداخت خمس دليلي وجـود نـدارد   هيچ

مرحوم سـبزواري پـس از   . مخصوص غنائم دارالحرب است آنهم مختص بحال ظهور است نه غيبت
و يظهـر مـن كالمـه تجـويز     (نويسد  كند سرانجام مي آنكه گفتة شيخ را در النهايه در اين باب نقل مي

اما در المبسوط اين قول را نپسنديده است و قائل شده است به دفـن يـا   ) االول، يعني التحليل بالقول 
  !!وصيت

الغيبـة فقـد رخصـوا     فامـا فـي حـال   : نويسـد  چاپ بيروت مـي  200شيخ طوسي در النهايه صفحه 
المنـاكيح والمتـاجر    ق باالخماس و غيرهما فيما البـد لهـم مـن   لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعل

والمساكن فاما ما عدا ذلك فال يجوزالتصـرف فيـه علـي كـل حـال و مـا يسـتحقونه مـن االخمـاس          
الغيبة فقد اختلف قول اصحابنا فيه و ليس فيه نص معين اال ان كل واحد   الكنوز و غيرهما في حال في

شـود   آنگاه قول دفن و وصـيت را آورده اسـت و چنانكـه ديـده مـي     . ياطاالحت منهم قال قوالً يقتضيه 
  .قولش مضطرب است

عبارتي دارد كه مضمونش اين  12الناضره مرحوم شيخ يوسف بحراني جلد  الحدائق  در كتاب  -3
  .!قائل شده اند به سقوط خمس: است

سالّر نيز   مذهب مذهبدر صدر عبارت خود آورده است و آن ) شيخ مفيد(المقدم  چنانكه شيخنا 
  .و غير مختلف هم اين قول را نقل كرده است. هست بنابر آنچه در مختلف از او نقل شده است

در اين زمان : سالّر بعد از ذكر منع از تصرف در خمس در زمان حضور بدون اذن امام گفته است
خصوصـاً حـالل    السالم تصرف در خمـس را از روي كـرم و فضـل بـر مـا      ائمه عليهم) زمان غيبت(

و  62اين قول را مرحوم مولي محمد باقر خراسـاني در ذخيـره  : صاحب حدائق گفته است. فرموده اند
بعداً . البحراني نيز اختيار فرموده و مستند ايشان هم اخبار تحليل است بن صالح شيخناالمحدث عبداهللا

  .ور استاي از معاصرين مشه نويسد اين قول هم االن بين جمله صاحب حدائق مي(
الذمـة و   اجنيد باصاله برائـة    ابن احتج : نويسد مي) 2ج  31ص (الشيعه  عالمه حلي در مختلف -4

در عـدم وجـوب   (جنيد اجتجاج فرمـوده اسـت بـه اصـل برائـت       يعني ابن. بن سنان بما رواه عبداهللا 

                                                 
. االربـاح  الكثيـرة السـابقة فـي يحـب      االخبـار   الغيبة والمستفاد من  االرباح في زمان الخمس  قد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط : فرمايد درذخيره مي -62

طـالبين  . گويد پردازد و از همه آنها جواب مي شمار سپس بطرح اشكاالت وارده مي كند و آنها را صحيح مي يآنگاه احاديث تحليل اشاره م
  .تفصيل به آن كتاب مراجعه فرمايند
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الغنائم  س اال فيالخم ليس: بن سنان كه از قوم معصوم روايت كرده است كه  و بروايت عبداهللا) خمس
قـائلين بـه اباحـه    : فرمـوده اسـت  ) 39ص (و هم آن محروم در المختلف .. .خاصه، يا حديث تحليل

المطلـب   اند كه باحاديثي كه داللت بـر اباحـه دارد در منتهـي    خمس مانند سالّر و غيره اجتجاج كرده
فاسـقط قـوم عمـالً     الغنيمـة   الخمـس فـي حـال    اختلف علمائنا في: نيز فرموده است) 1ج  555ص (

  ...الدالة باالحاديث 
در اختالف شيعه در دان خمس در زمان غيبت امام فرموده ) 46(مرحوم شيخ مفيد در المقنعه  -5
  .االخبار  الرخص فيه من االمام و ما تقدم من فرض اخراجه لغيبة   فمنهم من سقط: است
المنـاكح والمسـاكن     ثبـت اباحـه  : نويسـد  مـي ) 35ص (االسالم  در كتاب شرايع/ محقق حلي  -6

الموجـودين مـن     الغيبه و ان كان ذلك باجمعه لالمام او بعضه و اليحب اخراج حقه والمتاجر في حال
  .ارباب الخمس

از قول صاحب مدارك نقل كـرده اسـت كـه او فرمـوده     ) 12ج  442ص (صاحب حدائق در  -7
  63 .الدالة عليها االخبار  واالصح اباحة ما يتعلق باالمام من ذلك : است
امـا الغنـائم   : (در رد بر اشكاالت خمس فرموده است) 4ج  142ص (شيخ طوسي در تهذيب  -8

السالم قد ابـاحوا    الخمس فانهم عليهم والمتاجر والمناكح و ما يجري مجري هما مما يجب لالمام فيه 
  .و بعد اخبار تحليل را آورده است) التصرف فيه  لنا ذلك و سوفوا لنا

مرحوم مال محسن فيض در كتاب مفاتيح پس از گفتگـو در بـاره خمـس و اخـتالف در آن و      -9
االصح عندي سقوط ما يختص به علـيهم  : (نويسد آن را بر شيعيان سرانجام چنين مي �تحليل ائمه

البيضاء و نخبه نيـز ايـن عقيـده     الوافي و محجه در كتاب) السالم ذلك لشيعتهم السالم لتحليلهم عليهم  
  .مفصل است

ن را صاحب رياض پس از آنكه قول به تحليل را از عماني و اسكافي نقل كرده است خـود آ  -10
  .تأييد و تصويب كرده است

در موضوع تحليـل خمـس   ) 2ج  51ص (الفقيه  مرحوم مجلسي اول در شرح من ال يحضره -11
اند كه همه ساقط است بقرينه اينكـه حضـرت فرمـود كـه در شـكم و فـرج        جمعي گفته: گفته است

: رمـوده اسـت  هالكند مگر شيعيان و شكم عبارت از همة چيزهاست چنانكه حق سـبحانه و تعـالي ف  
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واالصح اباحه ما يتعلق باالمام مـن ذلـك خاصـه لالخبارالكثيرالدالـة عليـه      : (اين قول صاحب مدارك در آخر كتاب خمس بدين نحو است -63

و كيـف كـان   . نويسـد  آنگاه اخبار تحليل را آورده و بنقل اقوال و آراء فقهاء شيعه پرداختـه اسـت و سـرانجام مـي    ) بن مهزيار علي كصحيحه
 .االخبارالمقدمة اباحه حقوقهم من جميع ذلك  فالمستفاد من
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ج  145ص (الجمـان   الدين شهيد ثاني در كتاب شريف منتقي بن زين قول مرحوم شيخ حسن -12
  .كه قبالً آورديم كه قائل باباحه خمس و عدم وجوب آن است) 2

الخمس  يكون : فرمايد لبحراني است كه بنقل حدائق ميا بن صالح قول محدث بزرگوار عبداهللا -13
نتيجه تمـام ؟؟ اقـوال آنكـه خمـس در     . باجمعه مباحاً للشيعه و ساقطاً عنهم فال يجب اخراجه عليهم

  .زمان غيبت واجب نيست
  

  �مصرف سهم امام

 و حـال اينكـه  (با بياني كه تا اينجا معلوم گرديد كه بر فرض صحت اخبار خمس ارباح مكاسـب  
است و فتـاواي فقهـاي اقـدم شـيعه و حتـي       �خمس آن خاص امام) همه آن اخبار ضعيف است

خمس را بر شيعيان خود تحليل فرموده انـد بـدين    �بسياري از متأخرين بر آن است كه چون ائمه
دانند يا از بـاب   جهت و جهات ديگر از ايشان ساقط است اينك بايد ديد فقهائي كه آن را واجب مي

  اند؟  باره چيست و چه مصرفي براي آن در نظر گرفته دانند نظرشان در اين داي آن را بهتر مياحتياط ا
 -1. دانند ظاهراً فقهاي بعد از شيخ مفيدند از كساني كه دادن خمس را واجب يا باحتياط اقرب مي

ورد آ بعد از ذكر اختالف شيعه در موضوع خمس عباراتي مـي ) 46ص (مرحوم شيخ مفيد در المقنعه 
و خبري را 0دانند  اي از علماي شيعه گنجينه كردن آن را واجب مي پاره: (كه داراي اين مضمون است

كنند و چون آن حضرت قيام  هاي خود را ظاهر مي كه وارد شده است كه در هنگام ظهور، زمين، گنج
اشد آنجناب اخـذ  ها در هر جائي بوده ب كند، پس آن گنج ها داللت مي كند خداي سبحان او را بر گنج

و مـن  . انـد  و بعضي هم صلة ذريه و فقرا شيعه را بطريق استحباب نظـر داده ).! اند كند، سند گرفته مي
اند كه بايد خمس را از مـال جـدا كـرد بـراي      بعضي هم نظر داده! دانم اين قول را دور از صواب نمي

ا قبل از ظهور دريابد وصيت كنـد بـه   االمر بدهد پس اگر ترسيد از اينكه مرگ او ر اينكه آنرا بصاحب
وگرنـه  . كه بعقل و ديانت او وثوق دارد تا آن مـال را تسـليم امـام كنـد هرگـاه او را درك كـرد       كسي

آنگاه . ظاهر شود �مقام اوست در ثقه و ديانت بهمين شرط تا آنكه امام كه قائم وصيت كند به كسي
يعني اين قول در نزد من از جميـع اقـوالي   ) دمو هذا القول عندي اوضح من جميع ما تق: (نويسد مي

  .!!تر است كه گذشت واضح
همـين نظـر و عبـارت شـيخ مفيـد را نقـل و       ) 4ج  147ص (مرحوم شيخ طوسي در تهذيب  -2

الذي هو خـالص   و ان ذهب ذا سب الي ما ذكرناه في شطرالخمس: نويسد كند و در آخر مي تبعيت مي
 قـرآن ال و ابناء سبيلهم و مساكينهم علي ما جاء فـي   �م آل محمدالشطراالخر لاليتا و جعل �لالمام

يعني اگر كسـي دنبـال آن قـولي بـرود كـه مـا در       : الصواب الحق في ذلك بل كان علي لم يبعد اصابة 
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محمـد و ابنـاء    خصوص نيمه خمس كه خاص امام است مذكور داشتيم و نيمه ديگر را بـه ايتـام آل   
آمده است دور نيست اصـابت او بحـق    قرآنسبيلشان و مساكين ايشان اختصاص دهد بنابر آنچه در 

مخفي نيست كه اين قول شيخ طوسي مربوط بـه خمـس غنـائم    . (در اين باره بلكه براه صواب است
  .و خمس ارباح مكاسب خاص امام است چنانكه اخبار ؟؟دالللت دارد. رب استدارالح
بعد از آنكه نظرهاي مختلف را در باب خمس ) 52ص (االسالم  مرحوم محقق حلي در شرايع -3

المـوت و   و قبل يجب حفظه ثم يومي به عند ظهور امـارة  : آورده است در باره سهم امام نوشته است
يعني بعضـي قائلنـد بـه    . العصايه النصف الي مستحقيه و يحفظ ما يختص به  قبل يدفن و قيل يصرف

و گفتـه شـده   . كه آثار مرگ ظاهر شد بدان وصيت كنـد  اينكه حفظ آن واجب است آنگاه در هنگامي
اند كه آن نصف به مستحقانش مصرف شـود و آنچـه مخصـوص امـام      است كه دفن شود و نيز گفته

  .برساننداست وصيت كند تا به آن حضرت 
و بعضي از علماي شيعه دفـن كـردن را   : نوشته است) 555ص (المطلب  عالمه حلي در منتهي -4

هـاي خـود را در هنگـام ظهـور آشـكارا       اند براي اينكه روايت شده است كه زمين گنج واجب دانسته
و . آيـد اند كه صله ذريه و فقراء شـيعه بـر وجـه اسـتحباب بعمـل       كند و بعضي از ايشان نظر داده مي

آنمال را از خود جدا كند پس اگـر از مـرگ ترسـيد آن را وصـيت كنـد بـه       : اند بعضي از ايشان گفته
تسـليم او كنـد و اگرنـه    ) در صورتي كه امـام را دريابـد  (كه وثوق بعقل و دين او دارد تا آن را  كسي

  .همچنين بدان وصيت شود تا امام ظهور كند
الفقيـه   ي شرح بر مـن ال يحضـره  قرآنكتاب لوامع صاحب مرحوم مال محمد تقي مجلسي اول در -5

مال آن حضرت را ضـبط بايـد كـرد و بـه ثقـات عـدول       : نويسد در اين خصوص مي) 2ج  51ص (
بايد كرد  اند كه دفن مي و بعضي گفته. حضرت برسانند بايد سپرد و دست بدست تا وقت ظهور آن مي

هـاي خـود را بـه آن حضـرت      مـين گـنج  چون احاديث وارد شده كه در وقت ظهـور آن حضـرت ز  
بـه  : نويسد اما گرفتن از صـاحبان امـوال   در پايان مي. اندازند اند كه بدريا مي و بعضي گفته. رساند مي

گوييم بر سبيل احتياط است و محتمل است كه در واقع شما را عشر بلكه خمس نبايـد داد   ايشان مي
  . يگر واهللا تعالي اعلماز وجوه د. و در صورت دادن برائت زمه مثبت است

!! و از آن خـوبتر كـه آن را بـدريا اندازنـد    ! واقعا چه خوب است كه آنرا بر سبيل احتياط بپردازند
  !!!!آفرين باين نظر 

  :گفته است) 386ص (االيام  مرحوم ميرزاي قمي در كتاب غنائم -6
رده و همچنـين  سپس قول شيخ مفيـد را آو . در باره خمس در كالم اصحاب اختالف شديد است

  .باشند اقوال ديگر را كه قائل بسقوط اخراج آن مي
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در ) 55ص (العطـاء در كتـاب سـؤال و جـواب خـود       مرحوم شيخ محمد حسين آل شـكاف  -7
االمـام    اما اليوم فقد صار مـال : جواب سؤال از دادن سهم امام بمجتهد پس از جواب آن فرموده است

يعنـي امـروز   . يتهبه كل من استولي عليه فال حول و ال قوة اال بـاهللا  الكافرالحربي  اهللا عليه كمال  سالم
و ال . بـرد  همچون مال كافر حربي است كه هر كس بدان دست يافت آن را به يغمـا مـي   �مال امام

  .حول و ال قوه اال باهللا
  

  :ختم كالم در اين مقاله
  

انـد معلـوم    شناس كه با دقت و انصاف اين اوراق را مطالعه كرده جو و حق كنندگان حقيقت بر مطالعه
خمسي كه اكنون بين شيعه و فقهاي آن معمول است بطوريكـه خمـس تقريبـاً تمـام      :شده است كه 

ول دانند هيچگـاه در زمـان مسـلمانان از زمـان رسـ      اشياء را منحصر بامام غائب و فرزندان هاشم مي
خبـر اسـت و احاديـث ضـعيفي      معمول نبـوده و كتـاب و سـنت از آن بـي     �خداص و ائمه هدي

هم طبق همان احاديث بلكـه   � كند و ائمه چنانكه گذشت آنرا فقط براي امام معصوم اثبات مي هم
انگيـزه آن چـه بـوده كـه بـه ايـن        ،حـال . اند مجد تواتر يا استفاضه به شيعيان بخشيده ،بهتر و بيشتر 

رت درآمده است و نتيجه آن با اين كيفيت چيست؟ و اينكه امروزه از همين ممر يـا اينكـه اكثـر    صو
هاي سنگين براي چه امـوري تهيـه و مصـرف     زنند پولهاي كالن و بودجه مردم از پرداخت آن تن مي

پـي  ه آن انگيزه شود؟ چنانچه خالي از هر گونه حب و بغضي اين كتاب را مطالعه فرموده باشيد ب مي
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آنچه باعث شد كه ما زحمت تتبع و تحقيق و نگارش و تأليف را در اين خصوص بـر خـود همـوار    
كنيم و بسا كه با اين عمل خود را در معرض بغض و عداوت و نفـرت و تهمـت افـراد و اشـخاص     

�ªگيريم  بسياري قرار دهيم و خداي را شاهد مي �8@ 
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و دفع ضربت اين نسبت بصاحب شريعت بود كه پيغمبـر بزرگـوار اسـالم را كـه صـرفنظر از جنبـة       

ترين فرد بشر و غمخوارتر شخص نوع انسان نسبت به جامعه انسـاني اسـت، مـتهم     فرزانه ،پيغمبري
و ساير خويشاوندان دور و نزديك خويش را اختصـاص و امتيـاز    ،شود كه فرزند زادگان دختر خود

تر حقي اسـت   تر و با دوام تر و طوالني عزيزتر و پرمايه ،ي داده است كه از حيث ماده و مدت بحقوق
كه هيچيك از سالطين جبار و پادشاهان نامدار صرفنظر از پيغمبـران بزرگـوار بـراي فرزنـدان خـود      

كه يك پنجم ثـروت روي زمـين اختصـاص بيـك دسـته از       بطوري! اند  بيني نكرده اي پيش چنين آتيه
اگر واقعاً روزي صورت عمل بخود گيرد مردمي دارد كه يكصد هزارم جمعيت روي زمين نيستند كه 
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 40البته زمان نگـارش ايـن مقالـه    !(بايد داد  بهر سيدي روزانه بيش از هزار بلكه چند هزار تومان مي
كـه   ائيآن فقهـ (بفتواي فقهـاي شـيعه    كه نصف ديگر آن بالصاحب بوده و در حالي)  سال قبل بوده 

بايد آنرا در زير زمين دفن كرد و يا در بيابانها بصورت گنج پنهان كـرد  ) دانند پرداختش را واجب مي
و يا بطور وديعه به اشخاص موثق سپرده شـود  ! تا روزي كه امام غائب ظاهر شود و آنرا تصرف كند

در دريـا افكننـد و اخيـراً ً    و يـا اينكـه آنـرا بـرده     . الزمان برسـانند  تا بعد از هزاران سال آنرا بصاحب
در مقابـل آن، زكـاتي را   ! الغطاء چون مال كافر حربي بيغما برنـد  بصورتي در آمده كه بفرمود، كاشف

رسد چنانكه در كتاب زكات اين مـدعي   مي 64براي فقير غير سيد در سال بيش از ده الي پانزده تومان
  .اثبات شده است

ترين ضربت بر پيكر اسالم نيسـت؟ بايـد    فس پيغمبر و قاطعآيا اين كيفيت خود مؤثرترين تهمت بر ن
اقرار كنيم كه ما خود قبل از تحقيق از اين وضع غيرعادالنه بلكه ظالمانه تعجب كرده و از اين تصور 

برديم تا بحمداهللا و حسن توفيقات در اثر تتبـع و تحقيـق و    آسمان و ريسمان نامنصفانه بسي رنج مي
  .والحمد هللا الذي هدنا لهذا. فرمائيد رسيديم اي كه مالحظه مي نتيجه هدايت و توفيق الهي به

االلباب تقديم كـرده   اينك اين كتاب را در نهايت احترام و ادب به پيشگاه افكار ارباب انصاف از اولي
و از دانشمندان منصف و خداپرست خواهانيم كه آنرا خالي از هرگونه تعصف و عناد مورد مطالعه و 

ار دهند و اگر ما را در اين طريق در صواب و توفيق يافتند بدانند كه اين فضلي بـوده اسـت   مداقه قر
زيرا آن روزي كه ما تصميم بتأليف اين مختصر گرفتيم » اهللا يوتيه من يشاء ذلك فضل«. از جانب خدا

  . هرگز اين موفقيت را منتظر نبوديم
ايـم بلكـه    كه عمـداً راه خطـا را نپوئيـده    و اگر در آن خطا و اشتباهي است خداي بزرگ شاهد است

همواره از پروردگار متعال با تضرع و ابتهال هدايت و توفيق در اينمـورد و در تمـام مـوارد طلـب و     
  .الدعاء ايم يقين داشته و داريم كه انه مجيب سؤال كرده

پيموده  و چنانچه خطا و اشتباهي در اين مطلب رخ دهد عجب نيست زيرا راهي است كه كمتر كسي
اند، بلكه تا آنجا كـه سـراغ داريـم تـاكنون      و وادي غريب و پرخطريست كه بندرت در آن قدم نهاده

و خود همين كيفيت موجب بسي شگفتي است كه بـا ايـن   ! هيچكس بچنين عملي اقدام نكرده است
منتشـر  كه در هر روزي در دنياي اسالم الاقل دهها كتاب در پيراون مطالب ديني نگاشـته و چـاپ و   

شود چرا مطلبي بدين مهمي را از نظر دور داشته اند؟ در حالي كه تحقيق در ايـن مطالـب از هـر     مي
و حقانيـت هـر   . زيرا رابطه مستقيم با حقيقت ديـن دارد . تر است تر و واجب مطلب و موضوعي الزم

  .شود دين از احكام و قوانين آن معلوم مي
                                                 

  ).شمسي1347. (اين محاسبه در هنگام تأليف اين كتاب بوده است - ٦٤
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در جستجوي يك مرام اقتصادي است و نصـف مـردم دنيـا    امروزه دنياي پريشان و جامعه سرگردان، 
اند از آن جهت كه در آن مسلك شـوم بـه مسـئله اقتصـاد بظـاهر توجـه        پيرو مسلك كمونيستي شده

و بيكـارگي و  . و به ادعاي طرفدارانش حقوق كارگر و رنجبر تأمين شـده اسـت  . بيشتري شده است
آيا خجالت ندارد كه دين . و فالكت را از ميان برد توان با آن بالي فقر و مي. مفتخواري در آن نيست

ايـن  . آدم اسـت  مبين اسالم كه ما مسلمانان مدعي هستيم كه آن از جانب خالق عالم و آفريدگار بنـي 
بينـي اقتصـاديش بـراي فقـرا و      و پـيش ! گونه معرفي كنيم كه زكاتش چنان و خمسش چنين اسـت؟ 

اهللا  ر مطالعه كتاب خدا و بررسـي سـنت و سـيره رسـول    كه با مختص ؟ در حالي!!مصالح اجتماعي اين
و دقت در رفتار مسلمين صدر اول و اصحاب كه ممدوح كتابند درست عكس اين قضيه معلوم  ص

  .و مشهود است
از همه اينها گذشته اگر ما چون كبك سر بزير برف برده و چشم دريده جهانيان را كه در جسـتجوي  

: ديده بگيريم و بهمين ذلت و نكبت بسر بـريم و مصـداق كامـل   عيب و نقص آئين و دين ما هست ن
باري در فرداي قيامت روز فزع اكبـر و در پيشـگاه خداونـد و    .. .كل حزب بما لديهم فرحون، باشيم

داور حضور پيغمبر جواب خدا و رسولش را چـه خـواهيم گفـت آن سـاعت هولنـاكي كـه رسـول        
مجيد از  قرآنخداص خشمناك و در حال خصومت در آن صحراي پر وحشت فرياد برآورد چنانكه 

  مهجوراً، چه خواهيم كرد؟ قرآنخذوا هدا لات الرسول يا رب ان قومي و قال: دهد آن خبر مي
ان ربنـا  . انگيزه ما در اين عمل فقط اين انديشه بوده است و اميدواريم كه در نزد خدا مـأجور باشـيم  

زيرا بقدر مقدور در جستجوي حقيقت و طلب حـق، سـعي و كوشـش خـود را بكـار      . لغفور شكور
-� ªو ! برديم �� ?
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  )پايان سواالت پيرامون خمس(

  
  

آيـا پيـامبر در حجـه الـوداع و غـديرخم قصـد اينكـه علـي         : پرداخته به سوال عزيز سپس منتقد
و سپس منابع بسياري را كه حـديث غـدير را ذكـر كـرده انـد آورده       جانشينش هست را داشته؟

  .است
  :پاسخ

  .سوال ما را بطور كامل بنويسيد و بطور كامل نيز جواب دهيد دقيقاً لطفاً
چنين سوالي در كتاب سرخاب و سفيدآب نيست و آن منابع نيز حديث غدير را ذكر كرده انـد و  

  .كسي هم منكر اصل واقعه نيست
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س سخني از امام محمد غزالي را آورده كه او نيز از مـولي معنـاي مـورد نظـر شـيعه را      منتقد سپ
  !!!)نمي دانم چرا غزالي باز هم سني مانده؟ البد تقيه مي كرده.(داشته است

  .سپس منتقد چندين صفحه در مورد غزالي مطلب آورده است
  :پاسخ

و جنـاب منتقـد در صـفحات قبلـي      متاسفانه محققين شيعه به اصول خودشان نيز پايبند نيسـتند 
است، نوشته بود كـه   قرآنبر عدم تحريف كتاب خود براي اينكه نشان دهد اجماع علماي شيعه 

بايـد  . حتي بن جبرين براي استناد به اين موضوع تنها به كتاب فصل الخطاب اشاره داشته اسـت 
و نه منتسـب بـه او و جعلـي و دروغـي و نظـر      (بگوئيم بر فرض اينكه اين سخن از غزالي باشد

قول !! است؟ پس آيا اجماع علماي اهل سنت بر معناي مولي موافق با همان نظر شيعيان) ديگران
و راي يك نفر و انتخاب گزينشي مورد پذيرش نيست و بايد بطور كلي نگريست و ممكن است 

ضمناً غزالي سخنان مخالف بـا ايـن نيـز دارد، مـثالً در     .هر عالمي براي خودش هر چيزي بگويد
 كتاب خود احياء علوم دين عقيده شيعيان مبني بر خالفت را رد كرده است و نوشـته كـه چطـور   

بن وليـد   مثل خالد(است فرماندهي از جانب پيامبر اسالم به ما رسيده اشخاصي ديگر به ابانتص
آنها كه جزئي تر بوده رسـيده   !!!چيزي به ما نرسيده استچنين علي  حضرت ولي در مورد) ....و

  !!ولي اينكه اينقدر مهم بوده نرسيده؟
خودتـان در  ) بتـه متقـدم غيـر غـالي     ال( شما به غزالي اشاره كرديد اين هم نظر عالم شـيعي   -1

  :خصوص غدير خم

. نص غير مستقيم و اشاره اي پوشيده براي خالفت مي داند  ي حديث غدير خم راشريف مرتض
ما به ضرورت پذيرش تعيين خالفت از طريق نـص، نـه   «: مي گـويد) الشافي(آنجا كه در كتاب 

هيچ يك از هم مسلكان ما نيز به چنين ضرورتي . براي خودمان ونه براي مخالفين ما قائل نيستيم
  128ص  2جالشافي، : المرتضي» تصريح نكرده است

  
  :سپس منتقد پرداخته به سوال بعدي ما يعني اين سوال

اهل بيت فقـط و فقـط ايـن چهـار     : به ام سلمه گفت صپيامبر اكرم: در حديث كساء مي گوييد
را حتي با تمام خوبي و نيكي و اصراري كـه  و ام سلمه ) حسن و حسين -فاطمه  –علي (نفرند 

سـلمان منـا   «: فرمـود  صپيامبر اكـرم : ديگر مي گوييد دارد جز اهل بيت ندانستند ولي در جايي
قرني كه تـا كنـون از    14براستي هيچ زني در كل تاريخ ! سلمان از اهل بيت ما است: »أهل البيت
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اسالم گذشته به اندازه خديجه نقش موثر و مهمي در اسالم، نداشته است ولـي شـيعه او را جـز    
 براستي چرا؟ ! اهل بيت نمي داند

  
  :پاسخ

مطلب و منبع ذكر كـرده در مـورد اهـل     كلي در ابتدا تقد در مورد خديجه صحبتي نكرده و امامن
  ...و غيره اللهم إن هؤالء أهل بيتي :علي وفاطمة والحسن والحسين :اينكه بيت رسول چون

پرداخته به معناي اهل بيت در لغت و اهل بيت در اصطالح و در انتها نيز رفته سراغ آيه تطهير سپس 
موارد متفرقه ديگر و در يك كالم و بطور خالصـه و چكيـده قلـم او     در مورد چه كساني است و كه

انتسـاب  است نه منظور  صاين بوده كه منظور از اهل بيت در واقع اهليت و پيروي سلمان از پيامبر
مـالك   در مـورد سـلمان،   با اين جملـه  در حقيقت رسول خداو  نسبى يا سببى سلمان به رسول خدا

  .دهند به دست ما مي او را اهليت

  :پاسخ

مثالً زن ابراهيم پيرو او بوده نه اهل بيت او، شيعه هر حديث مخالف و مشكوكي را تفسـير و تاويـل   
مي كند تا ذره اي از عقايد اشتباه خود كناره گيري نكند، تمامي موارد شما پيرامـون سـلمان صـحيح    

پيرو او بوده اند و با او اهليـت داشـته انـد و همچنـين كسـاني      نيز  صيروان پيامبراست و ياران و پ
 نـامي از او بـر بـاالي منبرهـا شـيعه      چون حضرت خديجه كه رنجهاي فراواني كشيدند و البته خيلي

  .ولي صحبت پيرامون تناقض گويي شما مي باشد .شنيده نمي شود

و  قـرآن در كنار امام فهميده مي شـود و بـه حـديث     قرآن:خواننده توجه داشته باشد شيعه مي گويد
يا به ) كه البته فعال غائب است(ي بايد به شخص امامقرآنعترتي اشاره مي كند، يعني براي فهم آيات 

 9000مثالً احاديث كتاب كافي كه خود مجلسي (راويان ايشان و احاديث رسيده از ايشان رجوع كرد
فته ايم به سراغ همين احاديث و در مورد سلمان سوال كرده ايـم،  حال ما ر) تا از آنرا ضعيف دانسته

خوب در اينجا نيز شما براي فهم حديث و معناي اهل بيت مي بايست به آخوند مراجعه كنيد، چون 
و نه در حـديث و نـه در مـوارد     قرآناصوالً از نظر شيعه چيز قابل فهمي در دين وجود ندارد، نه در 

  . ديگر
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در آيه تطهير را عالوه بر اينكه جزء اهل بيت نمي داند بلكه حتي جـزء همـان    صبرشيعه زنان پيام
بودن نيز نمي داند، آيا شـيعه حضـرت عائشـه را مصـداق اهليـت و       صاهليت داشتن و پيرو پيامبر

البته قضاوت بيشتر در اين مورد را مي گـذارم بـه عهـده شـعور خـود      مي داند؟ صپيروي از پيامبر
  .خواننده

امام را به ترتيـب تـا    12شيعه معتقد است پيامبر اكرم ص نام : سوال اين پرداخته به منتقد سپس 
امام صادق  فرزند ارشد خود يعني اسـماعيل را بـه عنـوان امـام معرفـي      . امام زمان بيان كرده اند

حاصل شد و پس از آن فرزند سوم خود را بداءكردند ولي پس از فوت او فرمودند در اين مورد، 
. بگـذريم . اين امر باعث پيدايش فرقه ضاله اسماعيليه شد كه كردند آنچـه كردنـد  . عرفي كردندم

  بي اطالع بوده اند؟ صاز حديث پيامبر اكرم  چگونه است كه امام صادق
  

   :پاسخ
امام صـادق   :!اين هم آدرس از منابع شيعي. بودند در مورد اسماعيل را خواسته بداء آدرسمنتقد 

اصـل  ( ما بداهللا في شيء كما بداهللا في اسماعيل ابنـي  : خصوص اسماعيل فرمودند دربداءره دربا
  )  54و فصل الخطاب ص  22و  20و عقايد الشيعه ص  190الشيعه و اصولها ص 

مـن بـا    :سوء اخالق اسماعيل از قول عنبسه روايت كـرده كـه گفـت    كشي در رجال خود درباره
ور در حيره بوديم در اين هنگام بصام صراف كوفي را جعفر ابن محمد بر در سراي ابوجعفر منص

ام را كشـتند در آنگـاه اسـماعيل ابـن جعفـر را از      خليفه آوردند چيزي نگذشت كه بص به درگاه
فاسق آيا تو اين كـار را  سراي خليفه بيرون آوردند جعفر صادق روي به پسرش كرد و گفت  اي 

  )  245و  244ه الرجال كشي اختيار معرف( ؟ ترا به دوزخ مژده مي دهم كردي
امام صادق ابتدا نص كرد بر پسر خود اسماعيل چون او شراب خـورد امـام    :عطاء الملك جويني

شيطاني است كه در صـورت او ظـاهر آمـده و نقلـي      ،اسماعيل نه فرزند من است: صادق گفت
  )  146و  145 ص 3تاريخ جهانگشاي جويني ج ( اهللا في امر اسماعيل بداء :ديگر است كه فرمود

محمد پسـر او را   ،امام جعفر صادق پس از مرگ پسرش اسماعيل: گروهي گفتند: عالمه مجلسي
  )  175ص  9نوار ج بحار اال! ( جانشين او ساخت

مـن نـزد   «: كنـد كـه   هاشـم الجعفـري روايـت مـي     از ابي) 1/327) (الكافي(از ) كتاب الحجه(در 
خواستم كه بگويم اين دو نفـر ـ    بودم بعد از اينكه پسرش ابوجعفر رفت، من نمي �الحسن ابي

الحسن موسي و اسماعيل بـن جعفـر بـن محمـد      اباجعفر و ابامحمد ـ در اين هنگام همچون ابي 
جعفـر ابومحمـد    هنگـامي كـه بعـد از ابـي    . و داستان آنها نيز مثل قصة اين دو نفر اسـت . هستند
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آري يا اباهاشـم  : به طرف من آمد و گفت �اينكه من بلند شوم ابوالحسنموردنظر بود، قبل از 
. دانسـت  جعفر چيزي كه قـبالً نمـي   محمد بعد از ابي شد در مورد ابي) بداء(براي خداوند آشكار 

و همـان طـوري   . همانطور كه پس از گذشت اسماعيل در مورد موسي براي خداوند آشكار شـد 
پسرم پس از من جانشين است، و نزد ابومحمد است علـمِ   است كه از خيالت گذشت، ابومحمد

  »هر چيزي كه بدان محتاج گردد و نيز نزد اوست ابزار امامت
ص (اين حديث در اصول كافي است و چون شيخ طوسي نيز آن را در كتاب الغيبه چـاپ تبريـز   

  : آوريم لذا آن را با اين سند مي ،آورده است) 130
�z��1 �"�*U±� �-�1 �V  ���  �G�� �V� �/O8R z�1 �"UG~� ��8�N �V 8U- ©�� : ��E`� �� 8�/N s�/L

 J@��1� �@��"�VA �� J@��1 �$�� z�1�� Ô*� = "o�~ mÞ� ,@+N z � ,@%A ��G� ��L 81 "*U! �� ,/V� ���� s1�
z�)� �E`� �V� MN Y�1D� Y@N6-A :¶�U: � �8V �G�� �V� �� �U�  = � �8�V 6�L 8j¡ �V� ,��o� �<� "*U! �� =

 ��� k�+·� a/V� 8j¡ �V� ��+¥�'� q"L �A� E*� ,V sO8R 6L ��� ,�2�� ��8�N �V� ,@+N z  �� 8UV Y@N6-A
J����7� J%[ ,U�� ,@%A ���C �� �+N q8/N �8UV � مضـمون  . )65(الفاظ اين حديث با كافي اندك تفـاوتي دارد

ست كه ابو هاشم داوود بن قاسم جعفري كه از خواص اصحاب حضـرت امـام محمـد    حديث اين ا
: گويـد   تقي و امام علي و نقي و امام حسن عسكري است و در كتب رجال از او مدح بسيار شده مـي 

در خدمت امام علي النقي بودم كـه حضـرت اشـاره بـه     ) سيد محمد(من در هنگام وفات ابي جعفر 
گفتم قضية امامت حسن و محمد بـن علـي     انديشيدم و مي من با خود مي امامت حسن بن علي كرد،

همان قضية حضرت موسي بن جعفر با اسماعيل بن جعفر است در اين موقع امام علي النقي روي به 
بدا حاصل شد و بـه جـاي   ) سيد محمد(آري اي ابو هاشم خدا را دربارة ابو جعفر : من كرد و فرمود

را قرار داد، چنانكه دربارة اسماعيل پس از آنكه حضرت صـادق ؛  ) عسكري امام حسن(او ابو محمد 
مردم را به امامت او داللت كرد و او را براي امامت نصب نمود، بدا حاصل شد و آن همچنـان اسـت   
كه تو حديث نفس كردي، هر چند اهل باطل كراهت دارند، ابو محمد پسر من، جانشين من اسـت و  

  . توسيلة امامت با او اس
  

امام صادق عليه السالم نخست اسماعيل رابه امامت پـس از خـود    :) 336ص توحيد ( شيخ صدوق 
صادق عليهالسـالم ايـن سـخن را گفـت      تعيين كرده بود و چون او در زمان حيات پدرش مرد، امام

   .البته شيخ صدوق در اين روايات ترديد كرده است.

                                                 
  .327كتاب الحجة، همان باب، حديث دهم، ص االصول من الكافي،  -)65(



 ٢٥٢

بـدا هللا فـي   : و نيـز فرمـود   �� �A = ,�% �8�V����AY@N6�-A J : فرمودامام صادق در پاسخ به يارانش 
  .إسماعيل يعني براي خداوند دربارة امامت اسماعيل بدا حاصل شد

ارباب ملل و نحل از جمله سعد بن عبـداهللا اشـعري كـه از بزرگـان      هاين گفتار آن حضرت بنابر گفت
بسـياري از   هجـب شـد كـه عـد    مو) 78ص (علماء و محدثين شيعه است در كتاب المقاالت والفرق 

 :��7� �A�� � z�)� ?� n$o� ?� ����o� ?: اعتقاد به امامت حضرت صادق عدول كنند به عذر اينكه
  .گويد شود نيز نمي  همانا امام دروغ نگفته و چيزي كه واقع نمي

سئوال ديگري كه براي ما پيش مي آيد اين است كه اگر امام صـادق از اول طبـق لـوح جـابر قصـد      
  اختيار نكرد و به  همسر ديگري  فاطمه  حيات  در زماننداشته اسماعيل را به امامت منصوب كند چرا 

  و بـرادرش   بجـز اسـماعيل    حضرت  ، آن) ع(  كاظم  امام  از والدت  پيش  سال 25 حدود ،سبب  همين
 ، مـورد  اسـماعيل   اند كه آورده  از منابع  در بسياري). 288،  ابوحاتم(  است  نداشته  فرزند ديگري  عبداهللا
براستي جاي تعجب نيست كه ) 285 -284مفيد،  ؛34ابونصر، (  است  شديد پدر بوده  و محبت  عالقه

افـات دارد؟ و شـما مرتـب از يـك     تمامي اين موارد با لوح جابر و علم غيب و حتي عصمت امام من
تناقض به دامن تناقضي ديگر و از يك چاه به چاله اي ديگر مي رويد فقـط بـراي اينكـه حاضـر بـه      

  اعتراف نمي شويد ؟ 
اند و  داشته اعتقاد  از ايشان  پس  اسماعيل  امامت  به)  ع( صادق  امام  و پيروان  از شيعيان  ظاهر جمعى  به

از   اماميـه   كـه   تفسـيري .  است  بوده  تصور از اذهان  اين  زدودن  تنها براي  اسماعيل  مرگ  آشكار نمودن
-101،  سيدمرتضى(  است  ديدگاه  بر همين  دارند، منطبق  اسماعيل  در قضية مرگ)  ع( صادق  رفتار امام

از   و پـيش   اسـماعيل   از مـرگ   پـس   ، ساعاتى اعين  از زرارة بن  منقول  روايتى برپاية).    ؛ طبرسى102
شاهد   فرزندش  خود را دربارة مرگ  نزديك  و ياران  از اصحاب  تن 30حدود )  ع( صادق  او، امام  دفن

  ) 267 -1/266،  شهر آشوب  ؛ ابن469-467،  نعمانى(  گرفت
از   برخـى  نـد توا ، مـى  شـده   نقل  و بيشتر توسط كشّى  اماميه  واسطة منابع  به  كه  پراكنده  روايات  برخى

  آيـد، ايـن   مى  دست  گزارشها به  از آن  كه  مطلبى  ترين مهم. را آشكار سازد  اسماعيل  شخصيت  زواياي
و   آنهـا بـا مـنش     رفتار و اعتقادات  كه  و غاليان  شيعى  افراطى  از گروههاي  با برخى  اسماعيل  كه  است
  ، اما ناخشنود بوده روابط، آگاه  نيز از اين)  ع(  ، و امام ه، ارتباط داشت نبوده سازگار)  ع( صادق  امام  مشى
  روايتهـاي   راوي  گـاه   كـه )  ع(  امـام   و شيعيان  از ياران  يكى  عمر جعفى  بن  ، مفضل ميان  در اين.  است

  ايـن   برقراريدر   از همه  ، بيش داشته  سر و سري  با خّطابيه  ، و زمانى نيز بوده  انديشة غاليان  به  آميخته
الفـاظ    را بـه   وي)  ع( صـادق   امـام   زمـانى ) 321  ص(  كشـى   گـزارش  بنابر.  است  داشته  ارتباطها سهم
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  ابـراز داشـته    اسـماعيل   ارتباط او با فرزنـدش   به  خود را نسبت  ، و خشم نموده  و كافر خطاب  مشرك
.  اسـت   نمـوده   معرفـى   با خطابيه  اسماعيل را حلقة ارتباط  ، مفضل روايت  همين  در ذيل  راوي . است

  و انقالبيـون   از غاليـان   يكـى   صيرفى  با بسام  ، اسماعيل)245 -244  ص(  ديگر از كشى  برپاية روايتى
  كشـته   ، بسـام  عباسى  حكومت  دو توسط عامالن هر  دستگيري  دنبال  و به  است  در ارتباط بوده  شيعى

  ارتباط و نوع  اين  چگونگى. گردد مى  از اسماعيل)  ع( صادق  امام انتقاد شديد  امر باعث  شود و اين مى
  از گزارشـهاي   آنچـه   ، امـا مطـابق   نيست  روشن  چندان  و غالى  افراطى  با گروههاي  مراودة اسماعيل

  جانشـينى  و  اسـماعيل   مسـألة امامـت    ،طرح خطابيه  ويژه  و به  غالى  آيد، گروههاي مى  دست موجود به
  بـن   مفضـل   ، زمـانى  آن  مطابق  كه  كرده  نقل  روايتى  كشى. اند توسط او را در سر داشته)  ع( صادق  امام

  را مطـرح   از وي  پـس   اسـماعيل   ، امامـت ) ع( صـادق   امام كند تا در حضور را مأمور مى  عمر شخصى
 ) 326-325  ص(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــازد 

از   از منـابع   در بسـياري   وي  امامت  به  ايشان  و دعوت  با اسماعيل  ارتباط خطابيه  كه  ذكر است  شايان
و ) 81- 80  ص(  اشـعري   عبـداهللا   سعد بـن .  است  شده  نقل  و غيرشيعى  ، امامى اسماعيلى  منابع  جمله

  مـت اما  معتقد بـه )  ع( صادق  از امام  پس  را كه  كسانى  ، يعنى خالصه اسماعيلية) 59- 57  ص(  نوبختى
در زمـرة    از ايشـان   گروهـى   اند كه دانسته  خطابيه  كردند، همان او را انكار مى  بودند و مرگ  اسماعيل

: گـا نيـز ن (انـد   پدر شـده   حيات  در زمان  اسماعيل  مرگ  به  ، و قائل درآمده  اسماعيل  محمد بن  پيروان
  قائـل )  ع( صادق  امام  در زمان  خطابيه  يسد كهنو مى) 289  ص(  در الزينه  رازي  ابوحاتم). 47، ... مسائل

 بـا   نيز ارتبـاط اسـماعيل    و نصيري  زيدي  منابع  در برخى  كه  است  گفتنى. اند بوده  اسماعيل  امامت  به

 42-41(.، لـويس  :نـك (  اسـت   تأييـد شـده    فرقة اسـماعيليه   گيري آنها در شكل  و نقش  خطابيه  گروه
،  اسـت   ميانـه   آسـياي   اسـماعيليان   و مقـدس   سـرّي   از كتابهـاي   كـه ) 11  ص(  ابالكت  در ام  همچنين

  كـه   اسـت   آن  اسـماعيلى   مـذهب «:  اسـت   شده  شناخته  گذار فرقة اسماعيليه پايه  عنوان  به  ابوالخطاب
در   كردند كـه   لاسماعي)  ع( جعفر صادق  فرزندان  فداي  خود را به  تن  كه اند نهاده  ابوالخطاب  فرزندان

  خـود نقشـى    رسـمى   در اظهـارات   گاه هيچ  فاطميان  كه  است  يادآوري  به  الزم  البته. »بماند دور دواير
  را شخصـى   وي  اماميـه   نشـدند و همچـون    قائـل   اسـماعيلى   دعـوت   در پديد آمدن  ابوالخطاب  براي

). 1/50، ... ، دعـائم  نعمان  قاضى: نك )نمودند  معرفى)  ع( صادق  امام  گذار و مطرود و مورد لعن بدعت
كنيـة    رود كه مى  نجا پيشآتا بد  و اسماعيل  ابوالخطاب  ميان دربارة ارتباط) 19،  بدوي: نك(  ماسينيون

 )ع(جعفـر   بـن   اسـماعيل   ، بـه  اسـت   ذكر كـرده   ابوالخطاب  براي) 290  ص(  كشى  را كه  ابواسماعيل
   .داند مى  اسماعيل  و روحانى  را پدر معنوي  ابوالخطابگرداند و  برمى
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  ميـان   بـه   سخن ، بوده  اسماعيل  از موالى  كه  مبارك  نام  به  موجود از شخصى  در منابع  كه  است  گفتنى
گرد آمدنـد و    اسماعيل  محمد بن  اطراف  كه  گروهى  در سازماندهى  مهمى  او نقش  و براي  است  آمده
؛ 58،  ؛ نـوبختى  ،  عبـداهللا   سعد بن(اند  شده  قائل كنند،  خود جذب را نيز به  از خطابيه  تند بخشىتوانس

  ، و امامـت  اسـماعيل   مـرگ   بـه   قائـل   مباركيـه   ، يعنى گروه  اين  رازي  ابوحاتم  گزارش  به).  ،  ابوحاتم
  جانشين  اسماعيل  گروه  اعتقاد اين  به. دان بوده  صادق  امام  حيات  در زمان  اسماعيل  محمد بن  فرزندش

فرزنـد    را بـه   امر امامـت )  ع(  ، امام كرده  پدر فوت  حيات  در زمان  چون ، اما است  بوده)  ع( صادق  امام
  بـرادر بـه   از  امامـت   كه  جايز نيست)  ع( حسين  و امام  حسن  از امام  ، زيرا پس است  سپرده محمد  وي

  )،  ، نوبختى عبداهللا  سعد بن(شود   برادر منتقل
در آثـار    حتـى   نمايـد كـه   مى  ، شگفت است  داشته  فرقة اسماعيليه  گذاري در پايه  مبارك  كه  با اهميتى
وجـود    مبـارك   معتقدنـد كـه   ، دفتري: نك(  برخى. دربارة او وجود ندارد  چندانى  اطالعات  اسماعيلى

، از  اسـماعيلى   منـابع   در برخى  كه  ويژه  به ؛ است  بوده  خود اسماعيل  لفظ لقب  ، و اين نداشته  خارجى
   .190،  ابويعقوب ) است  ياد شده  با لفظ مبارك  اسماعيل

 
  يكديگر نظامى  ياري  به)  ع( صادق  امام  حيات  در زمان  و اسماعيل  ابوالخطاب  باورند كه  بر اين  برخى

  دليلى  كه  ، اما پيداست) 42،  لويس: نك(شد   اسماعيلى  كيش  اساس  كه كردند  گذاري از عقايد را پايه
  اسـماعيل   كـه   گرفـت   نتيجـه   توان نمى  با خطابيه  وجود ندارد و صرفاً از ارتباط اسماعيل مدعا  بر اين
  وجـود نـدارد كـه     دليلـى   حتـى .  اسـت   كرده مى  تالش  فرهنگى -  سياسى  حركت  يك  ريزي پى  براي

   . است  بوده  امامت  خود مدعى  اسماعيل  بگوييم  آن  براساس
تقريبـاً    كـه   است  شده  نقل بداء دربارة)  ع( صادق  از امام  مختلف  و مضامين  طرق  به  مشهوري  حديث

، التوحيـد،   بابويـه   ؛ ابـن 49،  زيدنرسـى  ) است  ربارة اسماعيلبداء  از حصول  همة آنها حاكى  مضمون
   سيدمرتضى ؛336
در آغـاز    اند و معتقد نيسـتند كـه   نپذيرفته را  اسماعيل  ا امامتبداء ب ارتباط قضية  گاه هيچ  اماميه  منابع
از .  اسـت   گرديـده   عـزل   از امامـت   وي ،بـداء  حصـول  با  صادر شد و سپس  اسماعيل  بر امامت  نص

،  سيدمرتضـى : نـك (  اسـت   اسماعيل  شدن  كشته  به مربوط  دربارة اسماعيلبداء  مفيد، حصول  ديدگاه
  بـه   بـود و سـپس    را مقدر كـرده   شدن  كشته  اسماعيل سرنوشت در  خداوندنخست  معنا كه بدين).102

  مفيد تفسير ذكر شـده .  درگذشت  وي  شدن  كشته شد و خداوند از  حاصلبداء )   ع( صادق  امام  دعاي
دربـارة  بداء   حصول  اماميه  ديگر از منابع  در برخى.  است  نموده)  ع( دقصا  از امام  روايتى  را مستند به

  حيـات   در زمـان   وي  اند و بـا مـرگ   دانسته مى  را امام  ظاهراً وي  مردم  كه  بوده  جهت  از اين  اسماعيل
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  ظهـور امـري  بـداء   ، عقيـده   بنابراين . است  ظاهر شده  ، بر ايشان آشكار نبوده  سابقاً بر مردم  پدر آنچه
  )  طوسى(   است  ظاهر بوده خداوند  در علم  ، اگر چه قبالً ظاهر نبوده  خداوند كه  از جانب  است

  
  .و حقيقت آن آورده است 66منتقد سپس داليل فراواني از كتب شيعه و سني براي اثبات بداء

  :در پاسخ
ما اين است كه اگـر خداونـد بصـورت    را نخواستيم، بلكه سوال بداءما از شما صحيح بودن يا نبودن 

نص و توسط لوح جابر اسم امامان را ذكر كرده و امام موسي كاظم را نيز به عنوان امـام هفـتم آورده   
و اينكه بگوئيم امام صادق فرمـود در مـورد    !؟است، پس چطور امام صادق از اين امر بي اطالع بوده

مام صادق در ابتدا فرموده كه در مورد موسـي كـاظم   شد، اشتباه است بلكه بايد بگوئيد ابداءاسماعيل 
 در مـورد اسـماعيل نيـز   : بعـد از مـرگ اسـماعيل دوبـاره گفتـه     شده و اسماعيل بجاي اوست و بداء
  !!!!شد و همان موسي كاظم امام استحاصل بداء

  :پرداخته به اين سوال سپس منتقد
حضرت (علم را فرابگير حتي از منافق )/حضرت علي(به سخن نگاه كن نه به گوينده 

فقط سخنان و عقايد ما حق است و فقط سخنان مرا بشنويد و فقط : واعظ شيعه)/ علي

  .كتابهايي خاص مورد تاييد است و فقط بايد پيرو آقا بود
است و هركس خودش بايد به  67اين بوده كه امامت از اصول تحقيقي بطور خالصه پاسخ منتقد 

و بـه همـين   . شيعه واقعي دنبال توحيد تحقيقي است نـه توحيـد تقليـدي   حقانيت شيعه برسد و 
  .امامت و عدل. معاد. نبوت: منوال

خـتم  ه در انتها به همان نتيجـه اي  در پاسخ به منتقد عزيز بايد گفت شما تحقيقي را قبول دارد ك
  .بر ضد شما شما و نظرات رسيده ايد نه خالف به آن كه شما شود

از خواننده گرامي چنان شيعه است سوالي دارم كه عوام شيعه يا اطرافيانش چه تحقيقي پيرامـون  
 ،اصل امامت كرده اند؟ فراموش نكنيد در بين عوام و توده شيعه وضع بسيار بدتر و خرابتر است

دن همين كتاب هستيد و همين نشان مي دهـد  چون شما خواننده گرامي هم اكنون در حال خوان
 و عقايـد  ولي ديـن و مـذهب   ،كه در حال تحقيق هستيد و اين امر الاقل براي شما صادق نيست

                                                 
  !!!قوي ظهوري در كار نيست بسيار رخ داده است و به همين خاطر و به احتمال فكر مي كنم در ظهور آقا امام زمان نيز بداء ٦٦

امثـال  نمي دانم چرا اصولي به اين مهمي در قرآن ذكر نشده تا مردم از همـان قـرآن حقيقـت را دريابنـد و نخواهنـد بـراي تحقيـق بـه سـمت           ٦٧
  !!!!و گمراه شوند اينجانب بيايند
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اكثريـت و تـوده جامعـه     مردم بطور شديدي تقليدي و كوركورانه است و منظور مـا نيـز   يتاكثر
ه مردم هستند و ايشان فقط پيـرو  ي و متعصب بسيار بدتر از بقيتازه قشر حزب الله. فعلي هستند

  .آقا هستند و بس
شما كه دم از تحقيق مي زنيد پس چرا سايتهاي اهل سنت را بسته ايد تا مبادا كسي بتواند تحقيق 

حتي كتب علمايي چون عالمه برقعي  !!خنان ايشان را سانسور مي كنيد؟و حتي اخبار و س!! كند؟
من كتـب  . كه از ميان خود شيعيان بوده اند از كسانيبايي و بسياري و سيد مصطفي حسيني طباط

اين دسته از علما را مطالعه كرده ام و در آن مطلبي كه موجب انكار و مخالفـت بـا اصـول ديـن     
و تنهـا عقايـد    انـد  باشد نديده ام، مواردي چون توحيد و معاد و نبوت، همگي مورد تائيد بـوده 

تنها همين  ل شما خواسته اند در امر امامت تحقيق كنند وبه قو شيعه مورد انتقاد قرار گرفته اند و
  .امر بوده كه باعث ممنوعيت اين كتب شده است

شما كوچكترين صحبتي از اهل سنت و عقايد ايشان در رسانه ها نمي كنيد تا مبادا در ذهن مردم 
  .جرقه اي بخورد

و نه دين و عقيده، باز  اگر هم بگوئيد اينها مربوط روش اتخاذ شده در حكومت و سياست است
توانيد در هر كجا كـه   همان جواب قبلي را مي دهم كه سياست شما عين ديانت شماست و نمي

  .فوري سكوالر شويد ،ضررتان بود اين رويه بر
آيـا شـما   . علم را فرابگير حتي از منافقاشاره كرديم كه  حضرت عليما در سوال خود به سخن 

  !!مي دانيد؟اهل سنت را از منافقين كمتر 
پس دم از تحقيق نزنيد چون موجب خنده ما مي شود و الاقل من كه عمري ميان شيعيان بوده ام 

باالي منبـر از حضـرت عمـر     ها برتمامي اين قضايا را مي دانم كه مردم فقط و فقط چون آخوند
از  دممر را لعن مي كنند و يكي از ايـن مـر  حضرت ع است كه از روي تقليد اند و بدگويي كرده

مي گـويي كجاسـت؟ و بـه     گويد سند اين قصه هايي كه برايمانبلند نمي شود و ب يتميان جمع
ا معطـل سـخني دردآور   مـردم مـ  . بخواهد در امر امامت تحقيـق كنـد   )و به قول شما(اين طريق 

ميـزان مطالعـه در    اري با مطالعه و تحقيق ندارنـد و ك اصالً بزنند زير گريه و هستند تا همه با هم
  .است كمايران به گفته خودتان بسيار 

شما نوشته ايد كه شيعه واقعي چنين خصوصياتي دارد كه مي رود به سمت تحقيـق، پـس طبـق    
  .اين گفته شما ما فعالً شيعه واقعي نداريم

  .به راستي با اين كالمتان ثابت نموديد كه چيزي از شيعه نمي دانيد: شما نوشته ايد
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ايـن   بنابراين گفتم، قبالً شيعه بوده ام و از بدو تولد در ميان شيعيان بزرگ شده ام و همانطور كه
  .سخن بي معناست

به سمت تحقيق تشويق كنند زنداني و ترور مـي   اني را هم كه بخواهند بقيه راكس اداره اطالعات
مردم بـه شـدت   ري و تحقيق با بيدا در ايران خرافيون و دكانداران مشخص است كه كند و كامالً

و البته پيرامون اين قضيه نياز به توضيح بيشتري نيست و چنانچه خواننده گرامي خودش  مخالفند
براحتي متوجه حقايق مي شود، ولي كساني كه  شد و ذره اي عقل خود را بكار بيندازددر ايران با

  .خودشان را به خواب زده اند، بطور قطع بيدار نمي شوند
  .نبايد گناه مسلمان را به پاي اسالم بگذاريد منتقد نوشته كه شما

 بحـث مـا بـر سـر غيـر      اصـالً  ،نيز گفتم مذهب خود را با اسالم مقايسه نكنيـد  همانطور كه قبالً
اشتباه مسلمان را به ايـن  . نداشتيماسالمي بودن اين مذهب است و چنانچه اسالمي بود كه بحثي 

انواع  ون عيب و نقص است نه مذهب تشيع كهاسالم بد دين خاطر به پاي اسالم نمي گذارند كه
البته  خرافات و بدعتها را دارد و بطور حتم وعاظي تربيت مي كند كه چنين سخناني نيز بگويند و

چـون   آخونـدهايي  ،نها زياد است كه بطور علني به مقدسات اهل سنت توهين مـي كننـد  نمونه آ
ا حرامزاده مي داند و همچنين مردم اهـل سـنت را   كه بطور علني ابوبكر و عمر ر مهدي دانشمند

  !!!نيز حرامزاده مي داند، بخاطر نداشتن طواف نساء
اكثر مردم ايران كه در روضه ها و محافل خصوصي و دهه فاطميه شـركت دارنـد، بخـوبي مـي      

دانند كه در آنجا آخوندها با اشاره هم كه شده به شيخين طعنه مي زنند، پـس گنـاه ايـن وعـاظ     
فراطي از همان مذهب خرافي سرچشمه گرفته و اصالً همين مذهب بوده كه ايـن افكـار را وارد   ا

  .تا بر زبان نيز بياورند ايشان كرده مغز
داريد و يـا  كتب اهل سنت اشاره  رواياتي گزينشي از به براي اثبات حقانيت خود شما شيعيان كه

  :از عقايد شما از كتب خودتاناين هم نمونه اي  به سخنان برخي از علماي ايشان، پس
  )شيخ الطائفة طوسي 7/302تهذيب االحكام ج. (سني كافر است، نكاح با آنان جايز نيست -1
اهل سنت كافرند، با آنان نكاح صحيح نيست و ذبيحه ي آنان خورده نمي شود چون حـرام    -2

 )شيخ الطائفة طوسي 7/303تهذيب االحكام ج. (است

 3/258من اليحضره الفقيـه ج . (نبرده، لذا نكاح با آنان حرام استسني هيچ بهره اي از اسالم  -3
 )ابو جعفر ابن بابويه قمي

 1/8من ال يحضره الفقيه ج. (پس خورده سني نجس تر از پس خورده هر دشمن اسالم است -4
 )ابوجعفر ابن بابويه قمي
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و نجـس  اهل سنت بدتر از يهودي، نصراني، و مجوسي و به اجماع تمام علمـاء شـيعه كـافر     -5
 )نعمت اهللا موسوي الجزايري 2/306االنوار النعمانيه ج. (هستند

 )غالم عباس 429/تحقيق متين ترجمه ي حق اليقين. (اهل سنت مانند خنزير هستند -6

 )مال بـاقر مجلسـي   2/516-1حق اليقين ج. (بدتر از سگ و حرام زاده است) سني(ناصبي    -7
فرقي ميان سني با ناصبي قائـل نشـده،     كهده از قول امام آور مجلسي روايتفراموش نكنيد (

 )بلكه گفته هركس خالفت ابوبكر و عمر را قبول داشته باشد در واقع همان ناصبي است

 )مال باقر مجلسي 537/حق اليقين . (مردم بجز شيعه دوزخي اندهمه   -8

 68)عالمه ابوالفتح اربلي 2/465كشف الغمة في معرفه االئمة ج. (همه سني ها دوزخي اند -9

مالبـاقر  / 2جالء العيون ج. (مسلمان نمي شود كسي كه به واليت علي ايمان و اقرار ننمايد -10
 )مجلسي

االنوار . (نه آن خدايي را قبول داريم و نه آن رسولي را كه خليفه و جانشين وي ابوبكر بود -11
 )نعمت اهللا موسوي الجزايري 2/278النعمانيه ج

عبـدالكريم   324/شـيعه مـذهب حـق    . (يمـان نيسـت  الاله اال اهللا محمد رسـول اهللا دليـل ا   -12
 69)مشتاق

اشهد ان ال اله اال اهللا واشـهد ان محمـد   (ايمان كسي كامل مي گردد كه به كلمه سه جزئي  -13
طالـب حسـين    2/179وسيله انبياء ج. (اقرار و ايمان داشته باشد) رسول اهللا و ان عليا ولي اهللا

 )كرپالوي

 )كليني 1/420اصول كافي ج. (واليت علي كافر شدندسه خليفه و صحابه به علت انكار  -14

نفر بقيه مرتد شدند، ابوبكر مشابه با گوساله و عمر مشـابه بـا سـامري     4بعد از پيامبر بجز  -15
 )سليم بن قيس كوفي 43/اسرار آل محمد. (است

اسـرار آل  . (ابوبكر در هنگام مرگ نتوانست كلمـه ي شـهادت را بـر زبـان جـاري سـازد       -16
 )م بن قيس كوفيسلي 211/محمد

سـليم بـن    30/اسرار آل محمـد . (اولين كسي كه با ابوبكر در مسجد بيعت كرد شيطان بود -17
 )قيس كوفي

 )مال باقر مجلسي 1/63جالء العيون ج. (شك كردن در كفر عمر، كفر است -18

                                                 
  !!!البد فقط مدعيان تشيع و غالت!! چه كسي در بهشت است؟ نمي دانم با اين حساب  ٦٨
  !!ن استالبد قبرپرستي نشانه ايما 69
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مـال بـاقر    2/500و1حـق اليقـين ج  . (از هفت درب جهنم يكي از آن عمر و ابـوبكر اسـت   -19
 )مجلسي

 )مال باقر مجلسي 2/509و  1حق القين ج. (مر از شيطان بدبخت ترندابوبكر و ع -20

 )مال باقر مجلسي 2/364و1حق اليقين ج. (مراد از فرعون و هامان ابوبكر و عمر است -21

ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه بت هستند و بر اين عقيده ايم كـه بـدترين بنـدگان خـدا      -22
 )يمال باقر مجلس/ 2و1حق اليقين ج . (ميباشند

 )مال باقر مجلسي 159/ حق اليقين. (تا قيامت لعنت بر شيخين و اصحاب آنان باد -23

مال باقر  522/حق اليقين. (ابوبكر وعمر و عثمان در جهنم با نمرود و هامان حشر مي شوند -24
 )مجلسي

سيد بشارت حسـين   2/923ترجمه حيات القلوب ج. (بجز سه صحابه بقيه همه كافر بودند -25
 )كامل ميرزا پوري

سـيد بشـارت    2/1027ترجمه حيات القلوب ج. (بيعت كنندگان با ابوبكر همه منافق بودند -26
 )حسين كامل ميرزا پوري

لعنت فرستادن بر ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه و عايشه و حفصه و هند و ام حكم در   -27
 )مال باقر مجلسي 599/عين الحيواة. (نماز واجب است

مـال بـاقر    31/تـذكرة االئمـه  . (ابوبكر و عمر و عثمان مي باشـند از جمله چهارده منافقين،  -28
 )مجلسي

 )مال باقر مجلسي 33/تذكرة االئمه. (ابوبكر با سامري مشابه است -29

 )مال باقر مجلسي 629/ 13بحاراالنوار ج. (ابوبكر و عمر با الت و عزي مشابه هستند -30

 )مال باقر مجلسي/ 8نوار جبحار اال. (همه ي مردم بعد از پيامبر بجز سه نفر مرتد شدند -31

مهدي دستور به دار آويختن جنازه هاي ابوبكر و عمر را بر درخت پير و كهنسـالي صـادر    -32
 )محمد شريف بن شير محمد شاه رسولوي پاكستاني 81/بصائر الدرجات. (مي كند

 )مقبول احمد دهلوي 674/قرآنترجمه ي . (ابوبكر و عمر دو جاسوس شيطان بودند -33

ترجمـه ي  . (مراد از فحشاء ابـوبكر و مـراد از منكـر عمـر و مـراد از بغـي عثمـان اسـت         -34
 )مقبول احمد دهلوي 674/قرآن

 )خميني 119/كشف االسرار. (عمر اصل و ريشه ي كفر و الحاد است -35

اشـتياق   18چـراغ مصـطفوي جـزء   . (اولين كسي كه به دين شيطان ايمان آورد ابوبكر بود  -36
 )كاظمي
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 )علي اكبر شاه كراچي 10/شيخ سقيفه. (و و چنگيز خان مشابهت داردابوبكر با هالك -37

ربيع االول به جهـنم واصـل شـد بـر      9در نزد شيعه مشهور است كه عمر ملعون در تاريخ  -38
زاد . (شيعيان مستحب اسـت تـا بـراي شـكر ايـن نعمـت عظمـي ايـن روز را روزه بدارنـد         

 )مال باقر مجلسي 404/المعاد

مستحب است كـه شـيعيان   . رجب به جهنم برده شد 22معاويه در  .لعنت بر عمر و عايشه -39
 )مال باقر مجلسي 34/زاد المعاد. (اين روز را روزه بدارند

 )غالم حسين نجفي 435/ تحقه حنيفه. (عمر به نبي فحش و ناسزا مي گفت -40

غـالم   436/تحفه حنيفه) (به مردم نماز ميداد(عمر بدون وضو، امام نمازهاي مردم مي شد  -41
 )حسين نجفي

 )غالم حسين نجفي 429/تحفه. (موجوده ايمان نداشت قرآنعمر به  -42

احسـن  (صحابه خود جهنمي هستند چگونه تبعيت از آنان سبب رشد و هدايت مي گردد؟ -43
 )عالمه ابو جعفر قمي 356/القوائد في شرح العقايد

 )آيت اهللا دستغيب/ زندگاني حضرت زينب. (معاويه ظالم و جابر بود -44

 )آيت اهللا دستغيب/ زندگاني حضرت زينب. (عاص از اهل دوزخ بود عمرو بن -45

 )ابوالفتوح رازي/ مناظره حسينيه. (اصحاب پيامبر سگهاي جهنم اند  -46

 )سيد محمد سلطان شيرازي/ شبهاي پيشاور. (معاويه كافر و لعين است -47

 )شيخ محمد حسين 1/9تجليات صداقت ج. (مدعيان خالفت، فرعون صفت بودند -48

ضميمه . (اين امت ابوبكر، و فرعون آن عمر و سامري اش عثمان بن عفان است گوساله ي -49
 )مقبول احمد دهلوي 58/قرآنجات ترجمه 

مراد از فحشاء ابوبكر و مراد از منكر عمر است و آن دو مجسمه ي بي حياي و بي شـرمي   -50
 )مقبول احمد دهلوي 420/قرآنضميمه جات ترجمه . (بودند

ا ابوبكر، عمر و عثمان و صندوقي آتشين در جهنم يكجا خواهند فرعون، نمرود و سامري ب -51
 )مقبول احمد دهلوي 638/قرآنضميمه جات ترجمه . (بود

 )سيد خيرات حسين 162/نور ايمان. (خلفاء ثالثه رهبران مذهبي مسلمان نبودند -52

سـيد خيـرات    321/نـور ايمـان  . (كسي كه با خلفاء ثالثه بغض ورزد از اهل بهشت اسـت  -53
 )حسين

 )سيد خيرات حسين 295/نور ايمان. (عمر قلب فرعون، هامان و قارون بود -54
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جـالء  (سم دادن به رسول اهللا صلي اهللا عليه و سـلم  ام بستن به حفصه و عايشه دربارهاته  -55
 )مال باقر مجلسي ،118/العيون

كافر همه را به كـيش خـود پنـدارد، اداره اطالعـات در ايـران علمـاي اهـل سـنت و         : مي گويند
صـلي  موحدين را ترور و مسموم مي كند، آنوقت خنده دار است كه اين تهمتها را به زنـان پيامبر 

 .مي زنند اهللا عليه وسلم

مـال   94/ 2حق اليقـين ج . (عايشه بعد از زنده شدن و برخاستن از قبر عذاب داده مي شود -56
  )باقر مجلسي

 
 

و آنوقـت شـما    است آيه نازل شده ،عائشه سوره نور پيرامون پاك بودنشرم بر شما باد كه در 

گـري در   لطف كرده و نگاهي به آمار وحشتناك روسپيخواننده در ضمن . چنين عقايدي داريد

 .ران بيندازدهت

سـلطان الـواعظين    140/ 2ترجمه شبهاي پيشـاور جـزء  . (عايشه در نبوت پيامبر مشكوك بود  - 57
 )شيرازي

 
انبياء و حتي خاتم المرسلين كه براي اصالح انسانها مبعـوث شـده انـد در زمـان خـود       همه   - 58

  )15/اتحاد و وحدت از نظر خميني. (موفق نگشته اند
  

در بيان جماعتي كه داخل جهنم مي شـوند و عالمـه   : عالمه مجلسي در كتاب حق اليقين نوشته -59
ند نص خالفت بر حضرت اميـر نشـده اسـت    حلي در شرح ياقوت گفته است كه اما آنها كه مي گوي

اكثر اصحاب ما قائلند كه ايشان كافرند و بعضي گفته اند كه ايشان فاسقند و آنها كه قائلند كه ايشـان  
اكثر گفته اند كه ايشان مخلدند در جهنم و بعضي  .فاسقند خالف كرده اند در حكم ايشان در آخرت

و داخل بهشت مي شوند و اين قـول نـادر اسـت نـزد     گفته اند كه ايشان خالص مي شوند از عذاب 
منصف و او قائل شده است كه از عذاب خالص مي شوند اما داخل بهشت نمي شوند و رواياتي كه 
داللت بر كفر مخالفين مي كند و اينكه ايشان مخلد در نارند و اعمال ايشـان مقبـول نيسـت از طـرق     

 !!!!عامه و خاصه متواتر است

 
كه سخنان آخوندها و مداحان بر باالي منبرها از كجا سرچشمه  شوداميدوارم خواننده گرامي متوجه 

و بداند كه ايـن عقايـد در    !خالي و بي ثمر است؟ كه چرا هفته وحدت شعاري تو بفهمدمي گيرد و 
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شـد و  مشكلي حل نخواهد  ،دل ايشان بطور ريشه اي وجود دارد و حتي چنانچه بر زبان هم نياورند
 .، كساني چون عالمه مجلسيبوده اند خرافي و تفرقه جو قبلي ايشان نيز همينگونه علمايبسياري از 

كمـي فكـر كنيـد، مطمـئن     !! اهل سنت چنين عقايدي را پيرامون حضرت علي و اهل بيت دارند؟آيا 
ايـد  شما فقط ب .دارد ريگ خودبه كفش  ه كسيمشخص است چ و كامالً پيداست باشيد مقصر اصلي

 .كمي از عقايد موروثي و تعصبات مذهبي خويش دست بكشيد، فقط همين و بس

  
  :پرداخته به اين سوال سپس منتقد

 

�q �;�qدر آيه غار ضمير  �8� ��� �� الذين در آيه . به پيامبر بر مي گردد) يعني يك نفر( 0�� �oB@�
% �� �6� �
A0
;�» ه«ولي اگر الذين مي تواند خطاب به يك نفـر باشـد چـرا    . يعني جمع به علي بر مي گردد ��

;�q �8 ���  يا خطاب به يك نفر يعني ابوبكر؟!!! نبايد خطاب به دو نفر باشد؟ 0��

;در آيه واليت كه مور ادعاي شماست، : وقتي به علماي شيعه بگوييم ���� 
$;آمده، و  %�0 ���� 
$%�0 
ايـن جمـع   : آمده است؟ در جواب مي گويند) حضرت علي(، و چطور براي يك نفر جمع است

  !!!براي تكريم و احترام به حضرت علي بوده است، نه جمعي كه چند نفر بوده باشند
  

  :به منتقد پاسخ
شما مانند بسياري از سئواالت ديگر ما اين سئوال را هم نصفه نيمه آورده ايد زيرا قادر نبوده  اوالً 

ا با زيركي حـذف كـرده ايـد ايـن     ادامه سئوال كه شما آنر ،ايد در برابر حجت قاطع ما پاسخي بدهيد
با  قرآنت مي پرسيم  پس چطور اين تكريم در مورد پيامبر اسالم نيست؟ و در بسياري از آيا ( است
  ) !!دانيد؟ مي به او خطاب شده است، آيا شما علي را باالتر از پيامبر اسالم... و» ك«يا ضمير ) تو(انت 

سخناني كه شما از آيت اهللا طباطبايي : ر نيازي به پاسخي اضافه باشد وليخوب فكر نمي كنم ديگ
كـه قـرار    ي سخن مي گـوييم قرآنداريم درباره  براستي آيا ما ،آورده ايد آدم را به سرگيجه مي اندازد

ي كـه خـودش را نـور و مبـين و     قرآن؟ وي جاهلي بيسواد را هم هدايت كنداست حتي يك عرب بد
بـا اينهمـه اطنـاب دسـتوري و پـيچ و      ديگر آيا براستي  ،فرقان و وسيله جدايي حق از باطل مي داند

: وص مهمترين اصل از اصـول ديـن يعنـي   صآن هم به زعم شما در خ !؟تابهاي لغوي قابل فهم است
  ! واليت
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ت چگونـه بـراي اولـين    عجيب اسـ ! كلمه منافقون با يك نفر بوده استمثال آورده ايد كه خطاب 
ه در برده و مشمول منافقـان  حضرت عمر و ابوبكر و ساير اصحاب از نيش قلم شما جان سالم ب ،بار

  ! نشدند
سني و شيعه هيچكس علماي باقي است از سر جايش به هر حال سئوال ما همچنان  -

نسبت به همه حتي حضرت علي نيست چرا در تمـامي   صمنكر افضل بودن پيامبر
كلمـاتي كـه شـما در     ضـمناً ؟ ضمير مفرد خطاب شده استنسبت به پيامبر با  ،آيات

ولـي  ) منـافق  ( خصوص جمع براي يك نفر شاهد آورده ايد تمامي بـار منفـي دارد   
و هم نبايد كسي با ذكـر  ) ولي مومنان ( است كه هم بار مثبت است سخن ما در اينج

خطا بيفتد ضمنا طي حديثي منتسب به امام محمد باقر ايشان فرمـوده   هضمير جمع ب
شما عنكم در آيـه تطهيـر را   ضمنا  .مي باشدو مومنون علي نيز در شمول الذين  :اند

ولي در اينجا مي گوييـد الـذين    ،نيستند صمذكر  مي دانيد يعني منظور زنان پيامبر
در بـين   !خوب عـنكم هـم در آنجـا اسـتثناء اسـت      .استثناء است و براي تكريم فرد

ايوب ابن سويد و عتبه ابن ابي حكيم  :سلسله روات اين روايت اين نامها وجود دارد
ايوب را امام احمد و ابن معـين و غيـره ضـعيف مـي داننـد و       :و غالب بن عبيدا اهللا

يتكلمون فيه و عتبه را ابن معين و احمد سست دانسته اند  :ر تفسيرش گفتهنجاري د
 نيـز منكـر الحـديث    غالـب ابـن عبيـداهللا   ) ولي ابن حبان او را در ثقات ذكر كرده ( 

روايات متواتر و صحيح السـندي وجـود دارد كـه     ،از سوي ديگر .متروك بوده است
 .مي دانددر خصوص عباده ابن صامت شان نزول اين آيه را 

  :اول قسمتخاتمه 
و ما نيز از همـان جـا    يز در وبالگ خويش قرار داده بوداين پاسخ به كتاب و فايلي بود كه منتقد عز

  :به اتمام رسيد و اما يك نكته) اولپايان قسمت (دانلود كرديم و در اينجا
منتقد عزيز آقاي مصطفي جوادي نسب در هيچ جا از كتاب خويش، هيچگونه توهين يا بي احترامـي  
نسبت به اينجانب صورت نداده اند و چنانچه ما نيز در جايي لحني تند بكار برده ايم به هـيچ عنـوان   

 مـا مراجـع خرافـي و دكانـداران     هدف و ايشان محترم هستند و است نبوده ايشانمنظورمان شخص 
  .بوده اند

اميدوارم جناب منتقد تمامي مطالب ما را دوستانه بدانند و متوجـه باشـند كـه هيچگونـه كينـه اي از      
از  ،كرده انـد و كتـاب مـرا مطالعـه نمودنـد       ايشان بر دل ما نيست، بلكه حتي از اينكه وقت صرف 

  .ايشان بسيار سپاسگذارم
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به نظر مي رسـد و   و ناممكن كه البته بسيار بعيداميدوارم ايشان در عقايد خود كمي تجديد نظر كنند 
  .شايد نياز به يك معجزه باشد كه البته اين معجزه براي خود من به وجود آمد و ممكن شد

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

مباحث و اختالفاتي كه بين شيعه و سني در گرفته در اين نكته سـاده نهفتـه اسـت كـه شـيعه      تمامي 
آنچه ديگران گفته  علوم نقلي يعني حديث و تاريخ و كال. ( اعتبار عجيبي براي علوم نقلي قائل است

دي و اين آخر ماجرا نيست زيرا همين عقايد بر اساس گزينش و طبقـه بنـ  ) اند و عده اي نوشته اند 
درسـت اسـت كـه     .يك سري خاص از بين احاديث و وقايع و روايات تاريخي صورت گرفته است

  
  :قسمت دوم

   صصصصميزان اعتبار حديث در فهم سنت پيامبر
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نيز به نوعي در حوزه علوم نقلي واقع مي شود ولي نظـر بـه اعجـاز آن و اجمـاع تمـامي فـرق        قرآن
عقايدش را بر مبنـاي   ،هر مسلماني مي تواند به راحتي ،مسلمين بر حجيت و قطعي الصدور بودن آن

  ،خداوند از تو سئوال كرد كه چـرا بـر مبنـاي فـالن عقيـده      ،پايه ريزي كند ولي اگر روز قيامت قرآن
!!! فالن سخن را گفتي يا فالن كار را كردي آيا مـي گـويي بـه خـاطر وجـود احاديـث و روايـات ؟        

جايگاه مطمئني براي پايه ريزي عقيده و جهنمـي   ،هرچند مثل روز روشن است كه روايت و حديث
ولي ما در تمامي اين تحقيق چند صد صفحه اي با كمك همين منابع حـديثي   .بهشتي شدن نيستيا 

عقايد خرافي و باطل در )  چه بسا معتبرتر از روايات مورد ادعاي شيعه ( و تاريخي و همين روايات 
   .انديشه شيعي را نقد كرده و دروغ بودن آن را ثابت مي كنيم

به طـور بسـيار خالصـه توجـه      ،سترده است ولي نظر به اهميت موضوع دامنه كالم در اينجا بسيار گ
   :شما را به چند نكته جلب مي كنم

يعني مي  .ظني الصدورند ،قطعي الصدور و احاديث ،قرآنعلماي شيعه و سني متفق القولند كه  -١
قسم خورد و مطمئن بود كه از جانب خداست ولي روي هيچ  ،قرآنتوان بر روي تمامي آيات 

نمي توان قسم صد در صـد خـورد و اطمينـان و     ،حديثي حتي متواتر با سلسله راويان درست
 .علم كامل داشت

ظن و گمـان در پيشـگاه خداونـد جايگـاهي      :آمده كه خداوند مي فرمايد قرآنچندين آيه در  -٢
  ...ندارد و برخي گمانها گناه است و آنچه را بر آن علم نداري پيروي نكن و

كيست ظالمتر از آنكه بر خدا دروغ  :وجود دارد كه خداوند فرموده قرآنچندين و چند آيه در  -٣
 .مي بندد

و براحتي آب خـوردن  ! ته اند ما مي دانيم كه جاعلين حديث هيچ ترسي از خدا و پيامبر نداش -٤
  ...به خدا و پيامبر دروغ مي بسته اند

حديث و شان نزول گزينشي برخي آيـات و برخـي قصـه هـاي     بيشترين عقايد شيعه بر مبناي  -٥
يعه حتي تعداد زيادي از احاديثي كه در كتب قديمي علماي البته ش .انتخاب شده تاريخي است

مانند احاديث متعددي كه ساخت و سـاز  ( ل نمي كند طراز اول خودش هم وجود دارد را قبو
زيرا آنها را حمل بر تقيه مي كند و يـا بـا توجيهـات    )  ...روي قبرها را مساوي شرك دانسته و

 ! كالمي سعي در خدشه دار نمودن آنها مي نمايد 
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 :يك نمونه ساده كه خواننده عزيز متوجه شود تا چه انـدازه مـي تـوان بـه حـديث دل بسـت       -٦
فصـل الخطـاب فـي تحريـف كتـاب رب       :كتابي مي نويسـد بـا نـام    ،ث نوري عالم شيعهمحد

تحريـف و كـم و زيـاد و      ،كـريم   قـرآن او قصد داشته در اين كتاب ثابت كنـد كـه    .االرباب
حديث از  2000دو هزار  ،فاسد او در اين كتاب در اثبات اين عقيده  .شده است ...دستكاري و

بر خاسـته و آقـاي    تمامي علماي شيعه با او به مخالفت! مي كند بين منابع مختلف جمع آوري
وقتي مي توان براي اثبات  :اينجاستسئوال  .مي كندوري از موضع خود عقب نشيني محدث ن

هر اعتقاد فاسدي دوهزار حديث از بين متون مختلف جمع آوري كرد ما از كجا مي توانيم بـه  
را  قـرآن ساير عقايد خرافي شيعه كه تمامي آنها بر مبناي حديث و قصه است اعتمـاد كنـيم و   

 ،ين دو هزار حـديث برخي از اضمنا اين نكته را نيز متذكر شوم كه سلسله روات ( رها كنيم ؟ 
مانند آن حديث دروغ كه در اصول كافي قديمي ترين و معتبرترين منبع  .درست و معتبر است

داراي هفده هزار آيه بوده كه فقط شش هزار آيه آن بـاقي   قرآن: روايي شيعه آمده كه مي گويد
 ممكـن اسـت آخونـدها   ! مانده و تمامي روات اين حديث نيز به ظاهر درست و خوب اسـت  

را داده ولي  قرآنمخالف آن آيه است كه مي فرمايد خداوند وعده حفظ  ،بگويند اين احاديث 
بله ولي خداوند وعده حفظ آنرا در لوح  :اگر بنا به توجيهات مسخره شما باشد مي توان گفت

اصلي نزد امام زمان محفوظ است نه نزد عوام و وقتي ظهور كردنـد   قرآنمحفوظ داده يا اينكه 
مطالبي كه بسياري از شيعيان تا يك قرن پيش كامال با آن موافق بودند بـه   ...مي شود و  آشكار

با اين حساب شـما مـي توانيـد    ) مخالف است   قرآنهر حال احاديث مورد استناد شما نيز با 
و ) البته چنين چيزي محال اسـت  ( حديث در خصوص خالفت حضرت علي بياوريد  2000

  ...در فضايل عمر و ابوبكر بياورد وحديث  2000طرف شما هم 

همانگونه كه در باال اشاره شد اصول كافي قديمي ترين و معتبرترين منبع روايـي   :نمونه ديگر  -٧
و عجيب است كه آخرين منبع روايـي شـيعه يعنـي    ( شيعه است با حدود سيزده هزار حديث 

) ل و تحقيقي ديگـر دارد  كه اين خود جاي تام! بحار االنوار داراي هفتصد هزار حديث است 
كه حديث از احاديث اصول كافي نام عثمان بن عيسي وجود دارد  1200در بين سلسله راويان 

كـه در ايـران   ( عالمه برقعي نيز در كتاب بت شكن خـود  ! مي باشد از نظر علم رجال مطرود 
ديث اصـول  بودن بسياري ديگر از احا قرآنضعيف بودن راويان و مخالف ) اجازه چاپ ندارد 

و محمـدباقر  ! كافي را اثبات كرده و حتي بسياري از اين احاديث را كه محمـد بـاقر مجلسـي    
به اين ترتيب چه اعتمادي بـر  !  بهبودي هم آنها را ضعيف دانسته اند تك تك ذكر نموده است

 حديث است ؟ 
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ظالمتر از آنكه به خدا دروغ مي بندد كيست ؟  و كساني كه به اين دروغها باور دارند و  ،اكنون -٨
 )و من اظلم ممن افتري علي اهللا كذبا ( عمل مي كنند ؟ 

مشخصا در موضوع خالفت منصوص حضرت علي يـا  ( بسياري از روايات مورد استناد شيعه  -٩
از سلسله روات آن ضعيف و دروغگو يا خبر واحد است يا برخي ) امام زمان غائب و خمس 

مانند حديث منزلت كه معناي ( هستند يا به طور واضح و روشن بيان كننده عقايد شيعه نيست 
احاديث ضد و مخالف ديگـر   ،و يا در مقابل همين احاديث ) خالفت از آن مستفاد نمي شود 

را روز غدير و مربـوط بـه    اكثر رواياتي كه شان نزول آيه ابالغ :يك مثال ساده .هم وجود دارد
عماره ابن جوين ( واليت حضرت علي مي دانند در بين سلسله راويان آن نام ابوهارون عبدي 

غالي به طور جـدي   ،ضعيف  :وجود دارد كه علماي علم رجال او را اينگونه معرفي مي كنند) 
وجـود دارد كـه بـه    در برابر اين حـديث احـاديثي   ! نبايد به روايات او اعتماد كرد  ،دروغگو ،

نكتـه   ....حضرت علي و عمر و معاويه مي رسد كه مي گويد اين آيه در عرفه نازل شده اسـت 
عجيب ديگر اين است كه واقعه غدير خم كه در سخن نبي اكرم هيچ اثـري از خالفـت يافـت    

راوي از بين اصحاب نبي اكرم است ولي روايات واحد متعددي در ساير  110نمي شود داراي 
بها وجود دارد كه به طور صريح نبي اكرم در آن اشاره به واليت و خالفت علـي كـرده انـد    كتا

 ،ابوسـعيد خـدري    ،جابر ابن عبـداهللا   ،عمار ياسر  :ولي بيشتر آنها به اين اسامي ختم مي شود
صعصعه ابن صوحان البته در صداقت اين افراد شكي نيست ولي به خوبي مشخص اسـت كـه   

نفر به صـورت متـواتر    110ديث را به آن بزرگواران بسته اند زيرا معنا ندارد اين احا ،جاعالن 
اشاره كننده ولي ساير احاديث كه مشخص تر و ) غدير اگر آنرا خالفت بدانيم ( به اصل واقعه 

 ! واضح تر به واليت اشاره كرده هميشه به نام چند نفر معدود ختم شود و خبر واحد هم باشد 

ديگري كه در مناظره ها مشاهده مي شود آن است كه عالم شيعه به حديثي نكته بسيار زشت  - ١٠
اشاره مي كند در يك كتاب معتبر و قديمي ولي اگر شما از همان كتـاب حـديثي بـه ضـرر او     

نمونـه آن وجـود برخـي از     .اسـت  ...بياوريد او مي گويد اين احاديث دروغ و خبـر واحـد و  
كتاب قديمي  االخبار الموفقيات نوشته زبير بكـار  احاديث مربوط به خالفت حضرت علي در 

است خوب در همين كتاب ماجراي خواستگاري حضرت علي از دختر ابوجهل آمده حاال آيـا  
مي توان به اين كتاب استناد كرد يا نه ؟ مورد ديگر نيز استناد علماي شـيعه بـه كتبـي از اهـل     

حققين غربي محـل ترديـد اسـت    سنت است كه صحت انتساب آنها به نويسنده حتي توسط م
حتـي  ( ن كتاب االمامه و السياسه منسوب به  ابن قتيبه دينوري است كـه بسـياري   آنمونه بارز 
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نكتـه بسـيار زشـت ديگـر      .معتقدند اين كتاب متعلق به اين نويسنده نيست) محققين مسيحي 
ه در كتـب اهـل   آخوندها به حديثي به نفع خودشان كـ  ،ه شده كه در مناظراتداينكه بسيار دي

سنت است اشاره مي كنند در حالي كه آن نويسنده نظرات و احاديـث مختلـف در خصـوص    
مـي خواهـد   ه فقط به يـك نظـر اشـاره كـرده و     يك قضيه را گرد آوري كرده ولي محقق شيع

 ! اينگونه القاء كند كه او به اين نظر معتقد بوده است 

بحثهاي جـدلي و قياسـهاي نـا بـه جـا را بـر        ،علماي علم كالم شيعه  ،در بسياري از موارد  - ١١
بار مي كنند در اينجا سخن امام صادق را بـراي جلـب توجـه آنهـا مـي       قرآناحاديث و آيات 

اي ابوحنيفه در قيامت ما و اصحاب مـا   :به مناسبتي امام صادق به ابوحنيفه مي فرمايند :نويسم
م عمـل مـي كـرديم ولـي شـما و      و سنت نبي اكر)  قرآن( خواهيم گفت ما به دستور خداوند 

 و بـه (  .گفت ما بر اساس قياس و فتواي فالن و راي فالن عمل كـرديم اصحاب شما خواهند 
 ! ) راحتي مشخص است كه جايگاه هر گروه در كجا قرار خواهد گرفت 

بهتـرين   :تاباندن معنا و مفهوم حديث است مثال اين حديث ،اشتباه يا بهتر بگوييم حيله ديگر - ١٢
مشخص اسـت كـه منظـور صـبر بـراي رهـايي از سـختي و         .امت من انتظار فرج استاعمال 

يا حـديث مـن كنـت مـواله     ! گرفتاري و مشكالت پيش آمده است نه صبر براي ظهور مهدي 
فهذا علي مواله كه با هزار و يك ترفند مي خواهند از كلمه مولي معناي خليفه را بيرون بكشند 

همه مي داننـد اصـول و    :من سئوالي دارم! اين كار نشده اند  سال هنوز موفق به 400و پس از 
موضوعات ديني بايد براي همه مردم براحتي و آساني قابل فهم باشد پـس چـرا عقائـد تشـيع     

اينهمه به سختي قابل اثبات و براحتـي قابـل رد   )  ...مانند خالفت و خمس و تقليد و( صفوي 
 !!!!است ؟ 

سالها قبـل در برابـر مدرسـه    ) عني اعتماد صرف به حديث ي( مكتب و مدرسه اخباري گري  - ١٣
برچيده شد ولي  ،اصولي شكست كامل و مفتضح خورد و بساطش به يكباره از روي كره زمين

و بر سـر هـر كـوي و بـرزن بـر زبـان        متاسفانه مانند غده اي در بطن جامعه شيعي پخش شد
عوام كاالنعـام فـرو رفـت و جـا     مداحان و آخوندهاي نادان در قالب حديث جاري و در مغز 

 !و اثراتش اينهمه شعر و دروغ و كفر و خرافه در جامعه ايراني است كه مي بينيد  .خوش كرد

ميدان تحقيق و گفتگو بسيار وسيع است ولي من در اينجا مي خـواهم بـه    ،در مبحث حديث - ١٤
وغي كـه توسـط   بيشتر  احاديث در .نكته اي اشاره كنم كه تا كنون كسي متوجه آن نشده است
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لـوح جـابر   ( شيعيان غالي در خصوص خالفت و واليت حضرت علي يĤ امامت اثني عشـريه  
 ،جـابر ابـن عبـداهللا انصـاري      :ساخته و پرداخته شده به نام يكي از اين صحابه ختم مي شود)

مي داني چـرا ؟ واضـح اسـت كـه ايـن بزرگـواران       ! عمار ياسر  ،ابن عباس  ،ابوسعيد خدري 
جاعل حديث نبوده اند ولي چون همه آنها در زمان رسول خدا بسيار جوان بوده و تمامي آنها 
عمرهاي بسيار طوالني كرده اند راوي غالي براي اينكه بتواند سلسله راويان خود را متصل كند 

! است اين احاديث جعلي را به اين بزرگواران نسبت دهد  مجبور بوده ،و برساند به رسول اهللا 
  ....زيرا گسترش تعداد غاليان متعلق به زمان امام باقر و صادق بوده است و

 ،فاسد شده و به ويروس شـرك   ،اكنون شايد بهتر بفهميد علت اينكه دين ما با حربه مذهب - ١٥
آداب و رسوم و عرفهاي كفرآميز و و سنت نبي اكرم در ميان  قرآنآلوده گرديده اين است كه  

 .خرافات فرهنگي و احاديث دروغ و افسانه هاي جعلي و  گزينشي محو و نـابود شـده اسـت   
مـثال  ( علت اينهمه بـدعت در ديـن    ،متاسفانه محققين شيعه مانند آقاي ازغدي وقتي از ايشان

واقعـا جـاي   ! يران است اينها از آداب و رسوم ما مردم ا :را سئوال كردند مي گويند) عزاداري 
زنده بـه   ،تعجب است مگر پيامبران نيامدند تا با همين آداب و رسوم غلط مبارزه كنند ؟ خوب
 ! گور گردن دختران و پرستش و توسل به بتها نيز جزء آداب و رسوم كفار بوده است 

كه حتـي   نه تنها من و يا تمامي محققان غير مسلمان و علماي سني و بسياري از اساتيد شيعه - ١٦
 ....صالحي نجف آبـادي و  ،سيدمحمدباقر درچه اي ،غروي ،روحانيون شيعه مانند عالمه برقعي

 اصول اعتقـادي بر همين اعتقادند كه حديث و روايت هيچ جايگاه مطمئني براي بنا كردن 
زيرا سني و شيعه معتقدند از سـوي يهوديـان جعليـاتي بـه نـام اسـرائليات وارد كتـب         .نيست

جالب است كه محققين مغرض غربي براي كوبيدن اسالم به آنهـا اسـتناد     .مسلمانها شده است
مي كنند و مي گويند آقا ما به كتب خود مسلمانها استناد كرده ايم متاسفانه محققين شـيعه نيـز   

راي كوبيدن اهل سنت استفاده كرده و مي گويند آقا مطالبي كه بـه نفـع شـيعه    از همين حربه ب
براي اينكه به شما پوچ بودن اين ادعـا را ثابـت كـنم    ! هست از كتب خود اهل سنت مي باشد 

 ،مطهـري در كتـاب حقـوق زن در اسـالم     -1 :سه نمونه كوچك براي شما در اينجا مـي آورم 
چرا روايات و داستانهاي دروغيني در رابطه با ازدواج ها و  اظهار تعجب و ناراحتي مي كند كه
استاد شهيدي نيز در  -2برخي ناآگاهان شيعه قبول كرده اند طالق دادنهاي مكرر امام حسن را 

و شـيعه  افسانه اي بيش نمي داند كه وارد كتب سـني   را كتاب علي از زبان علي ماجراي قطام
آقاي طباطبايي و ساير نويسندگان زمان حال  -3 .د استشده و توده شيعه به شدت به آن معتق
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همان شـخص يهـودي كـه اهـل      .شيعه منكر وجود شخصيتي به نام ابن سباء در تاريخ هستند
شـخص بـوده و بـه تـواتر نـام او در كتـب قـديمي        سنت معتقدند پايه گذار مذهب شيعه اين 

 .اين سه مورد به عنوان نمونه  ذكـر شـد   .بسياري از نويسندگان حتي شيعه به چشم مي خورد
مواردي كه به تواتر در كتب شيعه  و سني ثبت شده ولي اساتيد شيعه با استناد به برخي قرائن 

چرا فقط مواردي كه خـالف ذائقـه    :سئوال ما اينجاست .را رد كرده اند و شواهد و  داليل آنها
باشد و بايد بتوان آنها را با دليـل   شماست و در كتب شيعه و سني هم موجود است بايد دروغ

آري اگر كسي بدون تعصب و فقط و فقط از ديد عقل محض و براي كشف . و مدرك رد كرد
ماننـد  ( حقيقت به مطالعه كتب اهل سنت بپردازد متوجه مي شود بسـياري از ادعاهـاي شـيعه    

سـاس و دروغ  بـي ا  ،كه به كتب اهل سنت استناد مي شود نيز بي پايه) خالفت حضرت علي 
علت كثرت احاديث راست و دروغ در خصوص خالفت و يـا سـاير فضـايل حضـرت      .است

علي در كتب اهل سنت نيز اين موضوع مي باشد كه در زمان سه خليفه قبل از حضـرت علـي   
سال حكومـت حضـرت    5هيچگونه تنش و جنگي بر سر خالفت در نمي گيرد ولي چون در 

علي كساني ماننـد  لي اتفاق مي افتد و در ميان سپاه حضرت علي براي اولين بار سه جنگ داخ
وجود داشته اند كه در صورت شكست حضرت علـي   قاتلين و شورشيان عليه عثمان و غاليان
مسلما اين افـراد  ) كه بعدها چنين اتفاقي هم مي افتد ( مسلما به دست معاويه كشته مي شدند 

آن براي تقويت جناح حضـرت علـي مـي     دست به جعل روايت به نفع حضرت علي و انتشار
و چون در آن زمان چيزي به نام شيعه و سـني وجـود نداشـته ايـن روايـات دروغ از       .زده اند

  .همان زمان وارد كتب اهل سنت شده است

 :سخنان حضرت علي :الف .قرينه بسيار راحتي نيز براي اثبات دروغ بودن اين احاديث وجود دارد
وقتي حضرت علي نام سه پسر خود را عمر و ابوبكر و عثمان مي گـذارد و از هفتـاد طريـق نقـل     
شده كه روي منبر براي خلفاء طلب آمرزش كرده آيا استناد به خطبه شقشقيه مسخره نيسـت ؟ يـا   

آنگاه حديث علي ! مي فرمايد افراد مالك تعيين حق نيستند ) در نهج البالغه ( وقتي حضرت علي 
وقتي در هيچيـك از   :عملكرد حضرت علي و ياران ايشان :ب! الحق خود به خود رد مي شود  مع

نامه هاي حضرت علي خطاب به معاويه و هيچيك از رجزخواني ها و اشعار  ياران ايشان در سـه  
جنگ صفين و جمل و نهروان حتي به يك آيه در خصوص حضرت علي يا خالفت ايشان اشـاره  

و  .مي توان فهميد در خصوص خالفت حضـرت علـي نصـي وجـود نـدارد      اي نمي شود براحتي
جالب است كه در همين نامه ها به بر حق بودن شوراي انصار و مهاجرين در انتخاب خليفه اشاره 

 ! و بر انتخاب عمر و ابوبكر مهر تاييد زده شده است ! شده است 
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اگر كتب محققين شيعه را بخواني مي فهمـي كـه    ،حتي در مورد همين احاديث نامطمئن - ١٧
تعداد مشخصي را انتخاب و گزينش مي كنند يعنـي   ،آنها از بين انبوه احاديث و روايات

  ،در واقـع ! فقط احاديثي را كه مطابق ذائقـه و اميـال فرقـه اي و عقايـد قبلـي آنهاسـت       
قيه احاديـث را يـا بـا    و ب! خوششان بيايد  ،حديثي مورد قبول است كه آنها از آن حديث

چوب تقيه حراج مي كنند يا آنقدر در سلسله روات آن كنكاش مـي كننـد تـا انگـي بـه      
به جرات مي توان گفت اگر تمـامي احاديـث و روايـات ضـعيف و      ...راويان آن بزنند و

دروغ كتب اهل سنت را داخل يك كتاب جمع كني به مجموعه كـاملي از عقايـد شـيعه    
  !دست پيدا كرده اي 

مي داني چرا در طول تاريخ هرگاه پيامبري ظهور مي كرده فقط فقرا و  كودكـان و بچـه    - ١٨
ها و زنـان بـه آن پيـامبر ايمـان مـي آورده انـد و سرسـخت تـرين دشـمنان آن پيـامبر           

! ! ! آخوندهاي زمان بودند ؟ در صورتي كه آخوندها بايد اول از همه ايمـان بياورنـد ؟   
از بازيهاي كالمي و جدلي دورند و فطرت پاك و بي آاليـش  چرا؟ زيرا مومنان مي داني 

  .و خداجوي آنها به راحتي متوچه پيام آسماني پيامبران مي شده است
در اينجا اين سئوال پيش مي آيد كه ما در زمينه سنت  از كه پيروي كنـيم ؟  از  سـنت     - ١٩

و دهها هزار نفـر  هزار نفر مردم مدينه  30يعني ( او  از طريق عمل اصحابنبي اكرم كه 
به تواتر و قطعيت و اطمينان دست به دست گشـته و بـه مـا    ) مردم ساير قبايل و شهرها 

رسيده است ؟ يا از احاديث منتسب به  امامان شيعه كه در كتب روايي موجود است ؟ و 
راويان معدود و محدود آنها متهم به كذب و غلو و فساد مذهب و بـاال كشـيدن خمـس    

ب است برخي از همين به ظاهر اصحاب  كه ناقل روايات ائمه هستند از جال( هستند ؟ 
به هـر  ! سوي امامان لعنت شده اند مانند زراره ولي محقق شيعه مي گويد امام تقيه كرده 

 ) .حال عاقالن دانند

 
  :پاسخ

 .و عقل و سيره شناخته شده امامان باشد را قبول داريم قرآنما احاديث و رواياتي كه منطبق با ) الف 
خداوند مي فرمايد به بتهـاي كـافران تـوهين     قرآنولي چه كسي مي تواند باور كند كه مثال وقتي در 

نكنيد و حضرت علي در جنگ صفين به ياران خود مي فرمايد به جاي توهين به سپاه معاويه آنهـا را  
بـار كلمـه    18زيارتي كه در آن ! ! وار زيارت عاشورا مي خوانده اند ؟ دعا كنيد همين انسانهاي بزرگ

لعن آمده و همچنين ساير احاديثي كه از آن بوي شرك و تفرقـه و خرافـه مـي آيـد ؟  و ذره اي بـه      



 ٢٧٢

وجود راويان غالي در بين سلسله روات زيارت عاشورا نيز شك نكنيم و بخـوانيم آنچـه را يهوديـان    
البته لعنت بـر  ( د تا درو كنند فرزندان آنها ميوه اختالف بين شيعه و سني را ؟ سال پيش كاشتن 1000

  ) قاتالن امام حسين ولي منظور من چيز ديگري است

فرق است بين پيروي كردن از سيره آن بزرگواران تا دنبال هر حديث و روايت و قصه دروغين ) ب 
مـا طبـق    .رك آميز چون گنبد و قبه ساختنتاريخي و زيارتنامه جعلي رفتن و دست زدن به اعمال ش

ولي بـه   ،متون معتبر و قديمي تاريخي مي دانيم كه آن بزرگواران بيشتر طالب صلح بوده اند تا جنگ
عنوان مثال سردمداران جمهوري اسالمي چهار سال جنگ با عراق را بيهوده كش دادند آقايان هميشه 

ه ايشان بود را عنوان مي كننـد و صـلح حديبيـه و    جنگ امام حسين را كه يك جنگ كامال تحميلي ب
بـراي  ! در روش ايشان هيچ جايگاهي نـدارد   ...صلح امام حسن و همكاري حضرت علي با خلفاء و

نه آمريكا و نه بزرگتر از  ...امروز دشمن قادر نيست :خامنه اي دقت كنيدنمونه به اين سخن آيت اهللا 
قادر نيستند حادثه اي مثل حادثـه صـلح امـام حسـن را بـر        -اگر در قدرتهاي مادي باشد  -آمريكا 

 ! (دنياي اسالم تحميل كنند اينجا اگر دشمن خيلي فشار بيـاورد حادثـه كـربال اتفـاق خواهـد افتـاد       
كتاب حاميان وابستگي محمد صديقي انتشـارات اصـفهان شـهيد حسـين      3/2/1379سخنراني مورخ 

ي برداشت گزينشي و دلبخواهي از سيره و سـنت پيـامبر و   اين يعن) 1381فهميده چاپ اول تابستان 
  !و انطباق آن بر سياستهاي مورد دلخواه ! ! ! امامان 

مانند سئواالت منكرين خـدا  ( سيره آن بزرگواران بر گذشت و مدارا و اجازه سخن به مخالفين دادن 
تزكيـه   ،امـام خـود قـرار دادن   را  قرآن ،كمك به فقرا ،توجه كامل به حقوق زنان)   ...از امام صادق و

تا وقتي كه آنها طبـق  ( همكاري و مشورت و كمك به خلفاء  ،نفس و صفاي باطن و عبادت خداوند
و امر به معروف و حتي قيام عليه آنها وقتي كه آنها دست از ) و سنت پيامبر عمل مي كرده اند  قرآن
اهتمام به علم و دانش و ) مانند امام حسين ( مي كشند و جامعه رو به ماديات و فساد مي رود  قرآن

براستي آيا برادران اهل سنت و حتـي سـاير اديـان در اينگونـه مـوارد بـا مـا         ..نظافت و پاكيزه گي و
ن و نفرين لع ،اختالفي دارند ؟ آري اختالف آنجا پيدا مي شود كه شما بر خالف سيره آن بزرگواران

) و بر خالف توصيه حضرت علي ( ،قرآنمي كنيد و روي قبرها  قصر مي سازيد و امام شما به جاي 
حديث و قصه و اشخاص مي شود و روايات و احاديث و وقايع تاريخي كه مخالف عقايد شماسـت  

دشـنام و   براستي شما پيرو علي هستيد ؟ علي در جنگ صفين سپاهيان خود را از! را دروغ مي دانيد 
لعن سپاه معاويه بر حذر داشت علي نام سه فرزند خود را عمـر و ابـوبكر و عثمـان گذاشـت علـي      

علي با همسر ابوبكر ازدواج كرد و ! هرگاه بر منبر مي رفت براي خلفاي قبلي طلب آمرزش مي كرد 
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نگفته افـراد و  براستي مگر علي ! دوبار جانشين عمر در مدينه شد! دخترش را به ازدواج عمر درآورد
ملتزم شـويد بـه گـروه بيشـتر      :و مگر علي نگفته الزموا بالسواد االعظم! مالك حق نيستند  ،اشخاص

اگر تعداد اندكي از روحـانيون و   .جاي ديگري است ،پس ما متوجه مي شويم كه مشكل ...مسلمانها 
كـان و برقـراري سـنت    مداحان از روي ناداني عربده كشي مي كنند مسلما بسياري نيز براي گرمـي د 

غلط دريافت خمس و داشتن مقلد و كينه توزي با اهل سنت و دست نكشيدن از روش غلط آبـاء و  
   .بگذريم .حاضر به پذيرش حق نيستند ،اجداد خود

محقق شيعه در اينجا يك جنبه قضيه را ديده ولي از جنبه ديگر غافل بوده است در آيات زير بـه  ) ج
پيروي كند تا مومنين صدر اسـالم  از ايشـان  الگـو    )  قرآن( ر بايد از وحي مي بينيم كه پيامب وضوح

  :بگيرند تا آيندگان از جامعه صدر اسالم الگو بگيرند
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داوري كنـد و او  ) ميـان تـو و آنـان   (باش تا خدا  پيروي كن و شكيباشود  مي و از آنچه بر تو وحي 
  . بهترين داوران است
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ل شـده اسـت ايمـان مـي آورنـد و      و آنان كه بدانچه به سوي تو فرود آمده و به آنچه پيش از تو ناز
  )و نه كساني كه دنبال قصه و حديث و قصه و روايت مي روند (  .آنانند كه به آخرت يقين دارند
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كننده كتابهاي پيشـين   را به حق به سوي تو فرو فرستاديم در حالي كه تصديق) قرآن(و ما اين كتاب  
بـا دور  ( و حاكم بر آنهاست پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كـن و از هواهايشـان   

از هواهـاي نفسـاني و قصـه هـا و احاديـث و      (  ...ي كه به سوي تو آمده پيـروي مكـن  از حق) شدن
  ) قرآنتحليلهاي من درآوردي و بازي هاي كالمي پيروي نكن بلكه فقط و فقط 
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شـخص رسـول اهللا    ،و خدا را فراوان ياد مي كنيد اگر به خدا و روز قيامت اميد مي داريدبراي شما 

  .مقتداي پسنديده اي است

بقـره آيـه   ..( و كذالك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شـهيدا  -
گواه باشيد و پيـامبر بـر شـما     آري چنين است كه شما را بهترين امتها گردانيديم تا بر مردمان)  143

  ...گواه باشد
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و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه با نيكوكـاري از آنـان پيـروي كردنـد خـدا از       
آن ) درختـان (از او خشنودند و براي آنان باغهايي آماده كـرده كـه از زيـر    ) نيز(ايشان خشنود و آنان 

  .اند اين است همان كاميابي بزرگ جاودانهنهرها روان است هميشه در آن 
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��)-�*%� ��"dL� � ��/��'� �&/� �� �# ��o%�  ) ( شـما نيكـوترين امتـي هسـتيد      )  110آل عمران

دند كه مردم را به نيكوكاري وادار كنند و از بدكاري باز دارنـد و  كه بر آن قيام كر) امت صدر اسالم 
آوردند بر آنان چيزي بهتر از آن نبـود لـيكن برخـي از     ايمان به خدا آورند و اگر اهل كتاب ايمان مي

   .آنها با ايمان و بيشتر آنها فاسق و بدكارند

- �&/@V (�¿� ��*o%� �N (�8G� ,U� ��$%�� �� z�-� 8j¡:  محمد فرستاده خداوند است و كساني كه
   .با او هستند با كافران تند و بين خود مهربانند

اين قسمت را با اين سخن آقاي خميني به پايان مي رسانيم تا بدانيد كه مباحث مـا و انـدوه افـرادي    
  :واهي و بر مبناي خياالت نيست ،مانند من

بهتر از ملـت حجـاز در    ،ميليوني آن در عصر حاضرمن با جرات مدعي هستم كه ملت ايران و توده 
ابـن علـي مـي      و كوفه و عراق در عهـد اميرالمـومنين و حسـين   صلي اهللا عليه وسلم عهد رسول اهللا 

  ) 18703شماره  1385دي  9شنبه  2كيهان ص  ( .باشند
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ـ  :در اينجا نكته اي وجود دارد كه از شما مي خواهم با دقت درخصوص آن فكر كنيـد  -13 ك نفـر  ي
مثال عمـر و ابـوبكر و اصـحاب    ( در محضر دادگاه حاضر مي شود و عليه متهمين  )  شيعه ( شاكي 

ارائـه  ) از بين متون و احاديث درهم تـاريخي و روايـي   ( مدرك و دليل  20)  ...پيامبر و اهل سنت و
يند عجـب  قاضي و هيات منصفه با دقت به سخنان او گوش مي كنند و شايد پيش خود بگو .مي كند

ولي پـس   .و حضار دادگاه نيز پيش خود بگويند فاتحه متهمين خوانده شد!  داليل خوب و محكمي 
وكيل مدافع متهميني كه به ناحق بر آنها  تهمتهايي زده شـده بـر مـي    ) يعني شيعه ( از سخنان شاكي 
   :ثابت مي كند كه ،دليل و مدرك محكمتر 1000خيزد و با ارائه 

يا  قرآنروايات واحد با اسناد ضعيف و متون ضد ( مخدوش است ) شيعه (ل شاكي نيمي از دالي -1
 ،و نيمـي ديگـر از داليـل   )   ...ضد سياق لغت عرب يا ضد آيات قبل و بعد يا ضد ساير احاديـث و 

مثال بـرادري حضـرت   ( درست است ولي ارتباطي به متهمين ندارد و از آنها نتيجه گيري باطل شده 
و در ) ربطي به خالفت و بقيه توهمات شـيعه نـدارد    ،يا طعام دادن به فقير و يتيم  ،معلي با نبي اكر

انتها ممكن است يك يا دو دليل شاكي درست باشد ولي آيا امالي ننوشته غلـط دارد؟ ضـمن اينكـه    
هر كسي در طول عمر خـود مرتكـب چنـد     معصوم بوده اند باالخره ،هيچكس مدعي نبوده متهمين 

حتي پيامبر گرامي اسالم هر گاه مرتكب خطايي مي شده اند از طريق وحي ( خطا و اشتباه  مي شود 
خواهران و برادران عزيز چنانچه اين تحقيق را تا انتها دنبـال كنيـد ضـمن ارائـه     ! ) تصحيح مي شده 

ي و پوچ بودن بسياري از عقايد كنوني شيعه آشنا شما را با خراف ،صدها دليل و مدرك محكم و معتبر
موحد و يكتا پرسـت و مسـلم    :مي كنم و اين نكته را نيز بگويم كه من قبال شيعه بوده ولي هم اينك

   .شده ام

عقائد موروثي  ،هر گاه ملت ما بتواند اين نكته بسيار ساده را بفهمد كه چنانچه در اين راه :نتيجه -14
 ،و تقدسات ساختگي و سفسطه هاي آخوندي و توجيهات كالمي در تجزيه و تحليل ما تاثير نگذارد

 ،قـرآن آنگاه است كه بسياري از مشكالت ما حل مي شود و ديگر كسي نمي تواند با پيچاندن آيـات  
ن و بـا عنـوان شـرك    يك عمر با چماق دي ،خمس منافع ساليانه ما را بگيرد و به جاي انتخابات آزاد

بر ما حكومت كند و يا قالده به گردن ما بگذارد تا مثل سگ دنبال او عو عـو  فقيه آميز واليت مطلقه 
همين اجماع  ،آري اولين و مهمترين راه براي درك سنت پيامبر ....كنيم و نام خود را مقلد بگذاريم و

ياران زمان پيامبر تا كنون است كه نسل اندر نسل به يكديگر منتقل كرده انـد و نـه حـديث كـه هـر      
سـخن   ...و )البته در كتابهاي تشيع و به اعتـراف بسـياري از علمايشـان   ( حديث حديث ضد هم دارد
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!  لـي عالقـه دارنـد    خي ،خود را با آيات و احاديث زير به پايان مي رسانم براي كساني كه به حديث 
  :البته اگر راست مي گويند
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و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزي است و براي مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگري است بر 

  .كرديمتو نازل 
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 .براي مردم بياني و براي پرهيزگاران رهنمود و اندرزي است) قرآن(اين  
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  .قطعا به محكمترين آيين هدايت مي كند قرآناين 
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كه كسي بخواهد بـا حـديث و روايـت آنـرا توضـيح دهـد و       ( آن كتاب هيچ شكي در آن راه ندارد 
  .مايه هدايت پرهيزگاران است! ) ديگران را گمراه كند 
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تا بر خدا دروغ بنديـد   پردازد مگوييد اين حالل است و آن حرام و براي آنچه زبان شما به دروغ مي 
    .شوند بندند رستگار نمي  زيرا كساني كه بر خدا دروغ مي 

  

حـرام   قرآنحالل كرده است و حرام آن است كه خداوند در  قرآنحالل آن است كه خداوند در  -6
نهج الفصاحه و سـنن   ،پيامبر(كرده است و هر چه را مسكوت گذاشته مورد عفو و گذشت مي باشد 

  )3/134/1780الترمذي 
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اي مردم هيچ چيز را به من ارتباط ندهيد زيرا من چيزي را حالل يـا حـرام نكـردم جـز اينكـه         -7
  ) نهج الفصاحه  ،پيامبر(  .خداي تعالي آنرا حالل يا حرام گردانيد

  

چيزي كه مورد نياز مردم بـوده   ،هر چيزي را بيان كرده است به خداوند سوگند قرآنخداوند در   -8
آگاه باشيد همه  .نازل   مي شد قرآناست كم نگذارده تا كسي نگويد اگر فالن مطلب درست بود در 

  )امام صادق (  .نيازمنديهاي بشر را خدا در آن نازل كرده است

�+ :امام صادق  -9� � +� 8)� �&�� �� n��L �� �N� �j�: دا مبهم هر كس گمان كند كه كتاب خ
 90صـفحه   89و  34بحار االنوار ج ( است خود را هالك كرده و ديگران را به هالكت انداخته است 

(  

 :همواره به اين حديث پيامبر تاكيد داشـت كـه  ) اصفهاني ( پروفسور شيعه عبدالجواد فالطوري  -10
در مصـاحبه هـاي   و هميشـه   .بجويد خداوند او را به گمراهي افكنـد  قرآنهر كس علم را به جز در 

  ،قـرآن خود به اين نكته اشاره مي كرد كه موفقيتش را مرهون اين نكته بوده كه هميشه بـه آيـه هـاي    
   .استناد مي كرده است

را به زبان عربي آشكار نازل كرد و آنرا روشنگر هر چيز  قرآنخداوند  :شيخ طوسي عالم شيعه  -11
فهم نباشد ؟ در صورتيكه خداوند كساني را كه  معرفي نمود پس چطور ممكن است براي مردم قابل

  )  83نسائ ( مي كوشند ستوده است لعلمه الذين يستنبطونه منهم  قرآنبه استنباط 
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  !نمايند  كنند و از هر شيطان سركشي پيروي مي  بدون هيچ علمي مجادله مي خدا 
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پـردازد   هيچ رهنمود و كتاب روشني به مجادله مي  كسي است كه در باره خدا بدون هيچ دانش و بي 

 ! 

و حتي سنت قطعـي و متـواتر نبـي    (  قرآناز كجاي  :اكنون در انتهاي اين مبحث از شما سئوالي دارم
   :مسائل زير ثابت مي شود) اكرم 

1- هر در نماز گذاشتن م  
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 سازي روي قبور ساختمان  -2

 توسل به ائمه و خواندن زيارتنامه هاي مفاتيح الجنان  -3

  صلي اهللا عليه وسلم سب و لعن اصحاب نبي اكرم -4

 !واليت مطلقه فقيه  :خالفت منصوص حضرت علي و در ادامه -5

 علم غيب و عصمت ائمه  -6

 ) تا هستند  12يا همان لوح جابر و اينكه امامان ( امامت اثني عشريه  -7

 مس منافع ساليانه گرفتن خ -8

 ) سئوال و تحقيق با تقليد فرق دارد ( تقليد  -9

 )  به شيوه اي كه هم اينك شاهد آنيم  مخصوصاً (عزاداري  -10

 بايد از طريق ديگران آنرا فهميد ؟ قابل فهم نيست و حتماً قرآناينكه  -11

  ) دنبال حرف و حديث و قصه و افسانه رفتن ( اعتقاد به مكتب اخباري گري  :و در آخر -12

آيا با يكي دو حديث واحد جعلي با روايان دروغگو مي توان دين و ايمان را فروخت آن هم جـايي  
  صدها آيه و روايت ضد اين احاديث وجود دارد ؟  ،كه در مقابل اين احاديث دروغ و شرك آميز

دنبال نوشـتن رديـه هسـتيد و تنهـا هنـر شـما يـافتن         ،به جاي جستجوي حقيقتبرادران عزيزي كه 
احاديث گزينشي با راويان ضعيف و يا انقطاع حديث در البه الي كتب اهل سـنت هسـتيد آيـا مـي     
دانيد مكتب اخباري گري سالهاست شكست خورده است ؟ مكتبي كه معتقد بوده به همـه احاديـث   

ه خدا پدر آنها را بيامرزد آنها مي گفتند بـه همـه احاديـث بايـد اعتمـاد      بايد اعتماد و عمل كرد ؟ تاز
و اگر اسم آنرا اجتهاد مـي گذاريـد   / داشت ولي شما فقط به احاديث مورد عالقه خود اعتماد داريد 

و روايـات معتبـر تـر و متـواتر تـر       قرآنكوبنده تر و متكي تر به آيات آيا انصافا اجتهاد ما قوي تر و 
  ؟پشتوانه عقلي محكمتري برخوردار است يا اجتهاد شما  است و از
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 در اين قسمت براي شما سخناني ارزشمند از فيلسوفاني بزرگ را مي نويسم فيلسـوفاني كـه عمومـاً   
اهـل  غربي بوده و اطالع عميقي از اسالم نداشته اند چه برسد به اينكه بخواهيم بگوييم آنهـا دشـمن   

زيـرا همـين اتفاقـات در    ! هميد چرا اين بال بر سر اسـالم در ايـران آمـد    بخوانيد تا بف! بيت بوده اند 
براي آزمـايش باشـد   شايد به نوعي اينها جزء سنن الهي و  ،تمامي ملل و بر سر همه اديان آمده است

  !  ��? ����Æ �� ,/E% 8Z ? � ��8�: �� ,/E% 8Zكه 
  

  

  :قسمت سوم
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در ميان تمام اقوام تاريخ از صورت حقيقي خارج شده و به شكل افسانه در آمـده اسـت تـا     -1
هنگامي كه فلسفه به اعماق تاريك تاريخ قـدم   .آنگاه كه فلسفه بيايد و شخص را روشن كند

كـور و تاريـك    ،كر بشر در طي قرون به قدري در زير توده اشـتباهات مي نهد مي بيند كه ف
در اينجاست  .گشته است كه روشن ساختن آن و دور زدن پرده هاي ابهام بسي مشكل است

از اينجـا   .بناها و وقايع و تشريفات فراوان ساخته شده است ،كه مي بيند براي اثبات دروغها
! ستي و طراري است كه ما به سر مردگان مي آوريم نتيجه مي گيريم كه تاريخ يك رشته ترد

ما گذشته را بر طبق آمالي كه براي آينده داريم مي سازيم و در نتيجه تاريخ ثابت مي كند كه 
  ) تاريخ فلسفه ويل دورانت ! ( همه چيز را از راه تاريخ مي توان ثابت كرد 

اگر بـه سـخن آنهـا گـوش      .من چيزي وقيحتر از مخالفت اولياي دين با عقل نمي دانم :ولتر -2
دهيم بايد قبول كنيم كه مردم موقعي از ته دل مسيحي مي شوند كه مانند چارپايان به طويلـه  

 ) همان منبع (  .بروند

 ! نخستين روحاني نخستين حقه بازي بود كه با نخستين ابله مالقات كرد  :ولتر -3

ميـان  ! روحانيون نه تنها مذاهب را به وجود آوردند بلكـه علـم كـالم را نيـز سـاختند       :ولتر -4
! مشاجرات و مباحثات سخت و حاد كالمي و جنگهاي مذهبي فـرق زيـادي وجـود نـدارد     

مردم عامي آتش اين جنگهاي شوم بي معني را كه موحب اينهمه وحشـت و بـدبختي شـده    
كه از دسـترنج  ) مثل شبكه سالم ( نشين بيكاره اي آن اشخاص خوش  ...است نيفروخته اند

شما مردم چاق و فربه شده اند و عرق جبـين و فقـر و تيـره بختـي شـما مايـه تـوانگري و        
! و غالم با يكـديگر جنگيـده انـد     خوشبختي آنها گشته است به خاطر به دست آوردن مريد

! تواننـد بـر شـما حكومـت كننـد      نها تعصبات خانمان برانداز را به شما تلقين كرده اند تـا ب آ
خرافاتي كه آنها به شما آموخته اند براي آن نيست كه شما را از خدا بترسانند بلكه بـراي آن  

 ) همان منبع ! ( است كه شما از خود آنها بترسيد 

شما مي گوييد كه مذهب موجب جنايات بيشماري گشته است ولي بهتر است كـه بـه    :ولتر -5
زيرا فقط خرافات است كه بر اين كره تيره بخت حكومت مي  .دجاي مذهب خرافات بگويي

بگذار تا اين غـولي را كـه    .خرافات بدترين دشمن عبادت حقيقي خداوند متعال است! كند 
كساني كه با اين غول مبارزه مي كنند خـدمتگزار   .سينه مادر خود را مي شكافد از ميان ببريم

مذهب پيچيده اسـت مـا بايـد سـر ايـن افعـي را        خرافات مانند افعي به دور .بشريت هستند
 ) همان منبع (  .بكوبيم بي آنكه صدمه اي به مذهب برسانيم
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موحد كسي است كه ايمان محكمي به هستي موجودي مافوق موجودات كه هم قادر و  :ولتر -6
اين موجود مافوق همـه بـديها را كيفـر     ،هم خير محض و هم پيداآورنده همه اشياست دارد

مي دهد بدون آنكه ستمي روا دارد و همه نيكي ها و فضايل را پاداش مي دهد موحد با اين 
عقيده خويش با همه جهان متحد است ولي جزو هيچيك از ادياني كه مخـالف هـم هسـتند    

خـدا بـر تمـام    زيرا عبـادت سـاده بـه     .دين او قديمي ترين و وسيع ترين اديان است .نيست
او با زباني سخن مي گويد كه تمام مـردم جهـان آنـرا مـي      .مذاهب و اديان عالم مقدم است

او از پيكين تا گويان برادران زيـادي   .در صورتي كه خود زبان همديگر را نمي فهمند .فهمند
 عقيده او اين است كه مـذهب از عقايـد و   .دارد و تمام عقالء و خردمندان دوستان او هستند

آراي نامفهوم فلسفي و تظاهرات پوچ دور است بلكه مذهب عبادت خدا و درستكاري است 
مسلمان به او فرياد مي زند واي  .عبادت او نيكي به خلق است و ايمان او تسليم به خداست

كشيش به او مي گويد لعنـت بـر تـو بـاد اگـر بـه كليسـاي        ! بر تو اگر به زيارت مكه نروي 
ولي او از همه فارغ و آزاد است و به همه مي خندد كـار او  ! نشوي  نوتردام دولورت مشرف

 ) همان منبع (  .كمك به مستمندان و حمايت از ستمديدگان است

اگر افسون جادوگري سود نمي كرد جادوگر دچار زيان و خسران مي شـد ولـي مـردم يـك      -7
)  ( ه ويل دورانت لذات فلسف( موفقيت او را بيشتر از دهها شكست او به خاطر مي سپردند 

مردم يك شفاي طبيعي را در كنار قبر و گنبدها بيشتر از هزار بيمار مرده و ناكام به خاطر مي 
 ! ) سپارند 

تـوتم يعنـي نشـانه و     .سومين و بزرگترين عنصري كه در دين بوجود آمد توتم و تـابو بـود   -8
اين عالمت را بوميان آمريكا بـراي نمايانـدن حيـوان و يـا     ! ) قبر و گنبد و ضريح ( عالمت 

توتميسم يـا   .نباتي كه خيال مي كردند روح حامي قبيله در آن سكونت دارد به كار مي بردند
 ولـي ! پرستش حيوانات و نباتات مقدس غالبـا در دوره جامعـه هـاي شـكاري بـوده اسـت       

كلمه اي است  از زبان مردم پولينزي  :تابو .بسياري از آنها در جامعه كشاورزي هم باقي ماند
بيشتر تابوها عادات و رسوم اخالقي بودند و چنان مهم ! ) حرم ؟ ( به معناي ممنوع و حرام 

بودند كه قبيله ناچار مي شد براي حفظ آنها يك ضمانت ديني و اصل الهي كه مبني بر ترس 
از ! ) مثل امامزداده ها در ايران ( ظاهرا سرچشمه پرستش اجداد  ....ترام باشد ايجاد كندو اح

اين امر در آغاز توليـد وحشـت كـرد ولـي بعـد بـه       ! آمدن مردگان به خواب زنده گان است
تمام اشكال عبادت و توسل به خدا در اصـل آدابـي بـود  بـراي      .پرستش مردگان تبديل شد

( از قبيل دست بـر هـم نهـادن و سـجود و ركـوع و تملـق       ! ي دنيوي اظهار بندگي به روسا



 ٢٨٢

نكـه  آامروز هيچ محراب كليساي كاتوليـك كامـل نمـي شـود مگـر       .و غيره) زيارات شيعي 
شته باشد پرستش اجداد به اين معنـي محـدود بـه    اآثاري از قديسان يعني اجداد قهرمان را د

يونانيـان و بيشـتر اقـوام قـديم از      .است سر جهان منتشراچين و ژاپن نمي شود بلكه در سر
چنانكـه مسـيحيان از قديسـان    ! ) باب الحـوائج  ! توسل ! ( مردگان خود استمداد مي كردند 

جامعه مردگان چنان واقعي تصور مي شد كه در بعضي از اديان مـردم بـه   ! استمداد مي كنند 
سـپس   ،روح پرسـتي  :ل يعنياين عوام) لذات فلسفه ويل دورانت ! ( آنها پيام مي فرستادند 

بـت   :جادوگري و بعد توتم پرستي و سپس پرستش اجداد همه زمينه ساز قـدم بعـدي شـد   
حاال آقايان رديه نويس بيايند و به ما بگويند كه آنها خدا پرستند و مشـرك نيسـتند   ! پرستي 

  ...و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

چـون ايـن احاديـث در      :و عموم شيعيان عزيز بدانند اين سخن كـه  شيعه محققبراي اينكه برادران 
قايد خرافي خودمان استفاده كنـيم و اينهـا   كتاب خود اهل سنت وجود دارد مي توان از آنها به نفع ع

توجه شما را فقط به چند نمونه كوچك از سخنان بزرگان و امامان و علماء   ...دليل حقانيت ماست و
جلب مي كنم كه صد البته محقق شيعه آنها را  انقالب اسالمياران شيعه از صدر اسالم تا و سياستمد

   :ا توجيه و سفسطه به حراج خواهد گذاشتيبا چوب تقيه و 

  

  :قسمت چهارم                 
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از آن عمـر و ابـوبكر    دنيـا  بهترين حكومت ،پس از حكومت علي :شريعتي در كتاب حجر ابن عدي
  .بوده است

. نص غير مستقيم و اشاره اي پوشيده بـراي خالفـت مـي دانـد      ي حديث غدير خم راشريف مرتض
ما به ضرورت پذيرش تعيين خالفت از طريق نص، نه بـراي  «: مي گـويد) الشافي(آنجا كه در كتاب 

هيچ يك از هم مسلكان ما نيز به چنين ضـرورتي تصـريح   . خودمان ونه براي مخالفين ما قائل نيستيم
  )128ص  2ج الشافي،: المرتضي(» نكرده است

 )! كتاب خدا عمل كردند  عمر و ابوبكر مطابق سنت و( آن دو نفر  :نامه امام حسين به مردم بصره

 ! انتخاب خليفه حق انصار و مهاجرين است  :حضرت علي در نهج البالغه -2

امامان از بطن فاطمه  :18و  17و  14و  9و  8باب ماجاء في االثني عشر حديث  اصول كافي -3
 ) نفرند  13يعني امامان ( نفرند  12

  .امروز بزرگترين منكر در كشور واليت فقيه است :آيت اهللا منتظري -4

  .ايران بزرگترين مركز پولشويي جهان است :آقاي خاموشي در اتاق بازرگاني -5

 )  634ص  2ج اصول كافي ( هزار آيه بود 17ي كه جبرييل بر پيامبر آورد قرآن :امام صادق -6

كتـاب  ( اگر مردي را نزد من آورديد كه متعه كرده بود او را سنگسار مي كـنم   :حضرت علي -7
  70)مساله حجاب مطهري 

 ! ابوبكر و عمر آنرا امضاء كردند ) فدك ( من شرم دارم تغيير دهم كاري را كه  :حضرت علي -8

 ! به پله اول منبر برسد  حقي بود نمي گذاشتم پاي ابوبكر) خالفت ( اگر مرا در اين كار  -9

پـس   ( زن از زمين ارث نمي برد :فروع كافي و من اليحضره الفقيه :دو كتاب مهم شيعهدر  -10
 )  ؟ فدك

فاطمه ثمره پدر را مي گرفت و بقيه را تقسيم مي كرد و  :فيض االسالم و علي نقي و دنبلي -11
 ! عمر نيز و عثمان نيز و علي نيز چنين كردند 

پيشـوا  ( = مالي است كه بدون جنگ به دست آمده باشد و امام ) فدك ( انفال  :امام صادق -12
 )  1ج  539اصول كافي ص (  .مي توند هر طور صالح بداند آنرا خرج كند) و حاكم 

گذاريم آنچه از ما مي ماند  ابوبكر حديث ما پيامبران ارث نمي حلي مي گويد فقط! عالمه  -13
، نفـر صـحابي ديگـر نيـز نقـل شـده اسـت        11ديث از صدقه است را نقل كرده ولي اين حـ 

، سـعد ابـن ابـي وقـاص و ابـن      زبيـر  ،عثمـان  ،علي ،حذيفه ،عمر ،ابوهريره ،عايشه :همچون
 )اين احاديث را تصحيح كرده است آلباني نيز 223معجم طبراني ص (عباس

                                                 
 .شيعه هستندخالف عقايد شيعه در كتب  ثبت شده بر بلكه منظور احاديث ،در اينجا بحثي پيرامون مسئله متعه نمي كنيم ٧٠
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حـاكم را   ،اگـر اكثريـت مـردم    :حضرت علي خطاب به مالك اشـتر  :نهج البالغه 53خطبه  -14
 1400مانند عمر و ابوبكر كه اجماع مسـلمانان  ( تاييد كردند اين يعني آن حاكم خوب است 

سال است كه مردم ايـران آنهـا را خيلـي     30سال است آنها را خوب مي داند و آخوندها نيز 
 ! ) خيلي دوست دارند 

! الحق مع علي  علي مع الحق و( نهج البالغه  .افراد مالك تعيين حق نيستند :حضرت علي -15
 ) خدا با غضب فاطمه خشمگين مي شود 

يا حجـه ابـن   ( حجت با پيامبر ما تمام شد  :تمت بنبينا حجه :حضرت علي در نهج البالغه -16
 ! ! ! ) الحسن العسگري 

  .ملتزم شويد به جمعيت بيشتر مسلمانان :حضرت علي -17

نمازها را جمع نخوانيد در  )نهج البالغه ( حضرت علي در ابالغ كتبي به تمامي فرمانداران  -18
  .نوبت به جاي آوريد 5
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 ! علي در خانه متولد شد  :)در بحار االنوار ( ابوطالب  -20

فعـاالن  ) بهشـت زهـرا   ( ملت ما چه مي گفتند كه مستحق ايـن عقوبـات شـدند     :خميني -21
سياسي و نويسندگان چه مي گفتند كه توسط ادراه اطالعات در قتلهاي زنجيـره اي بـه قتـل    

 رسيدند ؟ 

اگر احكام اسالم در اين كشور اجرا مـي   :)اولين تروريست حكومت ديني ( نواب صفوي  -22
حاميـان  ! ! ! ( وزهـاي عمـر خـويش تـا بـه شـام نوربـاران بـود         شد محيط ايران از بامداد ر

واقعا ما كه چشمهايمان دارد كور مي وشد لطفـا اگـر امكـان دارد    ) محمد صديقي  :وابستگي
 ! اندكي نورش را كم كنيد 

ساله بـود و كـاري خطـا و     8اشغال النه جاسوسي باعث جنگ ويرانگر  :عزت اهللا سحابي -23
 )  77زنامه اخبار اسفند رو( ان ريامضر در تاريخ 

اينكه مي گويند پيـامبر اكـرم در    :مهندس مهدي بازرگان اولين رييس دولت حكومت ديني -24
غدير خم حضرت علي را به جانشيني خود معين كردند اين درسـت نيسـت چـون كـه اگـر      
چنين حكمي از طرف خدا به پيامبر ابالغ شده مي شد مسلمانها به آن زودي آن را فرامـوش  

كتاب ! ( نمي رفتند  ...كردند و بالفاصله بعد از رحلت پيامبر به سراغ شوراي خالفت ونمي 
 ) و كتاب حاميان وابستگي  بازرگانبعثت و ايدئولوژِي از 
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نكه هر كه انكار كند امامت احدي از آاتفقا كرده اند اماميه بر  :شيخ مفيد در كتاب المسائل -25
شيخ شلتوت مفتي دل آگاه ! ( پس او كافر و گمراه است و مستحق خلود در جهنم  ...ائمه را
 ! ) رجوع از هر يك از فرق اهل سنت به فقه جعفري آزاد و بالمانع است  :مصري

من با جمهوري واقعي مخالف نيستم و حكومت صدر اسالم هم تقريبا و  :آيت اهللا مدرس -26
و  497صـص   2تاريخ بيسـت سـاله ج   -مكي ( ! بلكه تحقيقا حكومت جمهوري بوده است 

498  ( 

اين جملـه بـه قـدري معـروف     ( را فقيهي عاليقدر مي دانم ) منتظري ( من ايشان  :خميني -27
 ) است كه نيازي به منبع ندارد 

ابـوبكر و عمـر فضـايلي داشـتند كـه      «: سيد شرف الدين موسوي عالم شيعي لبنان ميگويد -28
و خدا را سپاس كـه مـا معانـد و    . ر يك معاند و حق كشهيچكس انكار نمي تواند كرد، مگ

 ».حق كش نيستيم

جنايتي بزرگ است كه بخواهيم حقّ يـار غـار پيـامبر و تنهـا كسـي را كـه از        :عالمه اميني -29
ما بايد او را بـزرگ بـداريم و هنگـام    . نخستين دسته مهاجران با او همراه بود، ناديده بگيريم

  ».يك سو نشويم و از روي عاطفه قضاوت نكنيمداوري درباره وي از عدالت به 
پدر همسر او، يار غـار  . او نخستين گرونده به پيغمبر از خارج خانه پيغمبر است« :شريعتي -30

او هنگامي اسالم خود را آشكار كرد كه جز شكنجه و مـرگ  . او و از نزديكترين ياران اوست
 مبر گرويد كـه حتّـي در خـانواده   هنگامي به پيا. و تبعيد و تنهايي و شكست انتظاري نداشت

او در . اش هنوز جز شخص علي كه كودكي ده ساله بود، كسي به او دست بيعت نـداده بـود  
مّكه سرمايه داري مرّفه بود و به خاطر ايمان به دعوت پيـامبر، دسـت از زنـدگي و ثـروتش     

خالفتش هم در دوران . پيغمبر تنها او را براي هجرت خطرناكش از مّكه انتخاب كرد. شست
كمترين تغييري نكرد و حتّي با همه سنگيني بار مسئوليت خالفـت، عملگـي ميكـرد تـا نـان      
بخورد و معتقد بود كه خالفت، انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر است و حق ندارد 

و چون قانعش كردند كه مدتي را كه بـراي زنـدگيت كـار    . از بيت المال مردم حقوقي بردارد
ميكني، به كار مردم بپرداز و در ازاي آن مزدي را كه از كارفرمايت ميگرفتي، از بيت شخصي 

المال برگير، با اين همه هنگام مرگ وصيت كرد مجموعه حقـوقي را كـه برداشـته، حسـاب     
 .كنند و با فروش زره و مركبش آنرا به بيت المال پس دهند

ي بـن حسـن آمدنـد و در مـورد     گروهي از مردم عراق نـزد علـ  : يحيي بن سعيد مي گويد -31
حضرت ابوبكر و عمر و عثمان رضي اهللا عنهم حرفهايي گفتند هنگـامي كـه سخنانشـان بـه     
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��%�$�� �: گواهي مي دهم كه شما مصداق اين آيه نيسـتيد : پايان رسيد علي بن حسن فرمود
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�@R"�%� \��� 3�� �/V� ��/�[ ��$+%�     كساني كه پس از مهاجرين و انصار بدنيا مـي آينـد، مـي
و . ما را و برادران ما را كه در ايمان اوردن بر ما پيشـي گرفتـه انـد بيـامرز    ! پروردگارا: گويند

افت و رحمت فراواني تو داراي ر! كينه اي نسبت به مومنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا
 .هستي

ايـن  : ابو جعفر محمد بن علي موقع خداحافظي به من گفت: موالي جابر جعفي مي گويد -32
پيام مرا به اهل كوفه برسان كه من از كسي كـه از ابـوبكر و عمـر رضـي اهللا عنهمـا بيـزاري       

 .بجويد، بيزارم

كسي : از ابو جعفر محمد بن علي نقل مي كند كه ايشان فرمود ) شيعي(  محمد بن اسحاق -33
صـلي اهللا عليـه   كه فضل و مرتبه ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما را نداند نسبت به سنت پيامبر

  .جاهل است وسلم

به خـداي سـوگند كـه     :از قول امام صادق : 292و  291كشي در اختيار معرفه الرجال ص  -34
 ! من غيب نمي دانم 

زيد به  :252و  251ص  1ابن عبدالكريم شهرستاني در الملل و النحل شهرستاني ج محمد  -35
پدر ما امام نبود زيرا هرگز خروج نكرد و شمشير در راه دين نكشيد  :امام باقر برادرش گفت

 ! 

علي را بر عثمان مقدم مـي   :واصل ابن عطاء پيشواي معتزله كه به تشيع منسوب بوده است -36
در صـدر   :جـاحظ مـي نويسـد   ( وجه افتراق شيعه با سني بـوده اسـت   دانست و فقط همين 

از ايـن جهـت   ! اسالم جز به كسي كه علي را بر عثمان مقدم مي داشت شـيعه نمـي گفتنـد    
اصطالح شيعي و عثماني در آن روزگار معمول شد و شيعي كسي بود كه علي را بـر عثمـان   

 )  154فرق ص المقاالت و ال( مقدم مي داشت مانند واصل ابن عطا 

پس از اينكه علي با ابوبكر بيعت كرد ابوبكر سه روز پياپي از مردم مي خواست كه اگـر از   -37
علـي برخاسـت و   ! بيعت خويش ناراضي هستند مي توانند بيعت خود را با وي فسـخ كننـد   

ما بيعت خود را با تو فسخ نمي كنيم و اين كار را نخواهيم كرد زيرا رسول خدا تـو را   :گفت
كار دين و امامت بر ما در نماز مقدم داشت پس كيست كه بتواند ترا در اداره امور دنيـاي   در

و  325ص  2ابـن اثيـر ج    1830و  1825ص  4تاريخ طبـري ج  ( ما بازدارد و واپس اندازد 
  105و  102ص  2و تاريخ يعقوبي شيعي ج  16و  11ص  1و االمامه و السياسه ج  332
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است آن است كه چرا در اجتماع سقيفه كسـي از مهـاجر و انصـار    مطلبي كه بر ما مجهول  -38
دكتر محمد جواد مشكور استاد ! ( سخني از غدير با وجود مسلميت آن به ميان نياورده است 

تاريخ شيعه و فرقه هاي اسالم تا قرن چهـارم  انتشـارات اشـراقي تهـران      -شيعي  -دانشگاه 
اج طبرسي اطالع داشـته ولـي بـه خـوبي مـي      البته جناب دكتر قطعا از حديث احتج) 13ص

دانسته كه استناد به چنين احاديث و چنين كتبي در محـيط دانشـگاهي جـز ريشـخند شـدن      
 ! چيزي به همراه ندارد 

حيدرعلي قلمـداران و  ) مجتهد و عالمه شيعي و چهلمين نوه امام رضا ( آيت اهللا برقعي و  -39
حجه االسالم رادمهر و دهها نفر ديگر و سنگلجي و سيد مصطفي حسيني طباطبايي و غروي 

دلشـان بـه   ولي عاقبـت  از بزرگان و علماي شيعه كه عمري را در حوزه ها درس خوانده اند 
نور ايمان روشن شد و با تمامي عقايد ضاله شيعه به مخالفت و بمارزه برخاسـته برخـي بـه    

كتابهاي آنهـا  !  رژيم شهادت رسيده برخي ترور و برخي ديگر تبعيد شدند آن هم در هر دو 
مملو است از سخناني طوفاني بر عليه شما آيا استناد ما را به كتب آنها قبول مي كنيـد تـا مـا    

 هم استناد شما به كتب اهل سنت را قبول كنيم ؟ 

  
دقت كنيد كه عالمه اميني مقدار زيادي از كتابش را از شعر و موضوعات نامربوط از كتب اهل سنت 

جـاي ذره اي   گفتيم كه در صحت انتساب آنها دقيقا عين جمالتي را از بزرگان شيعهپر كرده ولي ما 
البته شما را به خدا ديگر نياييد و نگوييد اين احاديث را بني اميه جعل كرده انـد   !ترديد وجود ندارد 

نـد  زيرا اگر اندكي به مغز كوچك خودتان فشار بياوريد مي فهميد كه بني اميه احاديثي جعل مي كرد
! همين احاديثي كه شما مرتب به آن اشاره مي كنيد ( كه دال بر وجود دشمني بين علي و خلفاء بوده 

تا آتش فتنه را در سپاه حضرت علي و امام حسن دامن بزنند و به مردم بگويند ببينيد اين علـي نـه   ) 
احاديثي جعـل كننـد دال    و نه اينكه بيايند! تنها با معاويه بلكه با خلفاي قبلي هم مشكل داشته است 

ضمنا اينها مشتي بود از خروار و ما چون بـه منـابع    ! ! ! بر وجود دوستي و اتحاد بين علي و خلفاء  
اهل سنت و حتي شيعه دسترسي كامل نداريم و سايتها هم كه الحمدهللا فيلتر است و مثل عالمه اميني 

قيق كار جداگانـه داشـته باشـيم فعـال بـه      نمي دهد و مجبوريم در كنار تح ..هم كسي به ما مستري و
خواهش مـي كـنم كـه ايـن فهرسـت را       فرصت دارند،مين مقدار بسنده مي كنيد و از برادارني كه ه

   .تكميل كنند
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شما مـي   :متوجه نكته اي مي شويم و آن اين است كه محققين شيعهبا خواندن پاسخ ها و رديه هاي 
و قصه رجوع كرد و كاري به اجماع متواتر امـت   ) گزينشي (  گوييد براي فهم تاريخ بايد به حديث

مدينـه گرفتـه تـا     ينهزار نفر انصار و مهاجر 30از اجماع و اتفاق (  !اسالم از صدر تا كنون نداشت 
خوب من هم قبول مـي كـنم و   ) احماع يك ميليارد نفر علماي اهل سنت و مردم اهل سنت تا كنون 

مي كاري به تظارهات ميليوني همه ساله مردم و حضور پرشور آنهـا در  براي تحليل انقالب كبير اسال
من هم طبق روش شما سخنان آقاي خمينـي در قبـل از    .ندارم! و در عرصه هاي مختلف ! انتخابات 

و اوائل انقالب را بيرون مي كشم و صحت كـل نظـام و   ) يعني قبل از پيروزي انقالب (  1357سال 
بـا ايـن   ) مثل شما كه احاديـث را بيـرون مـي كشـيد     ( ير سئوال مي برم جمهوري اسالمي شما را ز

تفاوت جالب كه احاديث مورد نظر شما ظني و گماني است با راويان دروغگو و ضعيف ولي فيلم و 
پس هم ! نوار تمامي سخنان آقاي خميني موجود است و صحت تمامي جمالت زير غير قابل خدشه 

و مرجع عاليقدر و ولي مطلقـه فقيـه شـيعيان ايرانـي اسـت را      ) ؟  13( اينك احاديث زير كه از امام 
ضمنا قبل از آن الزم مي دانم نظر آقاي خميني و خامنه اي را در خصـوص ولـي فقيـه     .مطالعه كنيد

اگر ولي ! ( اگر ولي فقيه مرتكب حتي يك گناه صغيره شود از واليت ساقط است  :براي شما بنويسم
سال بيهـوده كـش    5كشتن بدهد و اطرافيان او بيت المال را غارت كنند و جنگ را ميليونها نفر را به 

هـيچ گنـاهي مرتكـب     ...بدهد و اشغال احمقانه سفارتخانه آمريكا توسط كمونيستها را تاييـد كنـد و  
  ) نشده است ؟ 

  
مصـاحبه بـا روزنامـه     5/9/1357تـاريخ  (توحيد است برنامه ما در حكومت اسالمي مبني بر  -١

  ) 121ص 5صحيفه امام ج ،دانماركي درباره مسائل ايران 
تـاريخ  . (ايران سي و پنج ميليون مسلمان هستند كه همه در خيابانها اسالم را داد مي زننددر  -٢

يفه صـح  ،مصاحبه با راديو تلويزيون ژاپن درباره دولت نظامي و دولـت آينـده    17/8/1357
 ) 381ص 4امام ج

علماء خودشان حكومت نخواهند كرد و فقط ناظر و هـادي امـور خواهنـد     در ايران اسالمي -٣
خود من نيز هيچ مقام رهبري نخواهم داشت و از همان ابتدا به حجره تدريس خود در ! بود 

  ) 1357آبان  5 ،نوفل لوشاتو ،مصاحبه با خبرگزاري رويتر! ! ( گشت قم برخواهم 
مصـاحبه بـا   !!! ( عقيد خـود آزاد خواهنـد بـود    هوري اسالمي كمونيستها هم در بيان در جم -٤

 ) 1978نوامبر  10 ،نوفل لوشاتو ،سازمان عفو بين الملل
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تلوزيون، و مطبوعـات مطلقـاً آزاد خواهنـد بـود و دولـت حـق       در حكومت اسالمي راديو،  -٥
نـوامبر   2 ،نوفل لوشـاتو  ،پيزا سره مصاحبه با روزنامه!!!!!! ( نظارت بر آنها را نخواهد داشت 

1978 ( 

سانسور مطبوعات و اداره دسـتگاههاي   ،در منطق اينها آزادي يعني به زندان كشيدن مخالفان -٦
تمدن و ترقي يعني تبعيت تمام شـريان هـاي مملكـت از فرهنـگ و      ،در اين منطق. تبليغاتي

مـا همـه   ! اقتصاد و ارتش و دستگاه هاي قانونگذاري و قضايي و اجرايي از يك مركز واحد 
سخنراني براي گروهي از دانشـجويان ايرانـي در اروپـا، نوفـل     ! ( اينها را از بين خواهيم برد

 ) 1357آبان  8 ،لوشاتو

مجيـد   قـرآن ملي گرايي بر خالف اسالم است اين بر خالف دستور خداست و بـر خـالف    -٧
 )110،صفحه 12، صحيفه نور ج3/3/59سخنراني  !  (است

ميخواهند ملـت را  . آنها با اسالم مخالفند. به آنها كه از دموكراسي حرف ميزنند گوش ندهيد -٨
كه صحبت ملي و دمكراتيـك و  آنهايي را  ،ما قلمهاي مسموم. از مسير خودش منحرف كنند

 )، قم 1357اسفند  22سخنراني مورخه ! ( شكنيم  كنند مي اينها را مي

سخنراني براي گروهي از ايرانيان، نوفـل  ! ( ما همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داريم  -٩
 ) 1357مهر  19 ،لوشاتو

واهد توانست اظهار براي همه اقليت هاي مذهبي آزادي بطور كامل خواهد بود و هر كس خ -١٠
 )1978نوامبر  9 ،كنفرانس مطبوعاتي، نوفل لوشاتو! ( عقيده خودش را بكند 

قيام كردن بر خالف حكومت اسالمي، جزايش جزاي بزرگي است قيـام بـر ضـد حكومـت      -١١
 ،كـرد  معاويه قيـام مـي   باالتر از همه معاصي است، همان بود كه ،اسالمي در حكم كفر است

صحيفه نـور، جلـد    ،29/7/58سخنراني مورخه (  .دانست اجب  مي حضرت امير قتلش را و
 )15، صفحه 10

تمام احـزاب  . داديم اينها اظهار وجود كنند اگر ما انقالبي بوديم اجازه نمي. من انقالبي نيستم -١٢
كرديم و يك حـزب و آن حـزب    ها را ممنوع اعالم مي كرديم، تمام جبهه را ممنوع اعالم مي

كيهـان،  (  .كنم از اين اشتباهي كه كردم داديم و من توبه مي تشكيل مي حزب مستضعفين ،اهللا
 ) 1358مرداد 27

نه رغبت شخصي من و نه وضع مزاجي من اجازه نمي دهند كه بعد از سـقوط رژيـم فعلـي     -١٣
 ،مصاحبه با خبرگـزاري اسوشـيتد پـرس   ! ( شخصاً نقشي در اداره امور مملكت داشته باشم 

 )1975نوامبر  17 ،نوفل لوشاتو
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مـن در داخـل ايـن    . دولت اسالمي ما يك دولت دموكراتيك به معنـي واقعـي خواهـد بـود     -١٤
نوفـل   ،NBCمصـاحبه بـا تلوزيـون    ! ( حكومت هيچ فعاليتي براي خودم نخـواهم داشـت   

 ) 1978نوامبر  11 ،لوشاتو

خنراني در جمـع دانشـجويان و طـالب، جمهـوري     سـ ! (گرايـي مخـالف اسـالم اسـت     ملي -١٥
 )5/3/59سالمي،ا

در انقالبي كه در ايران حاصل شد در سرتاسر اين مملكت فرياد مردم اين بود كه مـا اسـالم    -١٦
 19سـخنراني مورخـه   ! ( قيام نكردند كه مملكتشان دمكراسي باشـد   اين مردم  .خواهيم مي

 )، قم 1358آذر 

ت را نمـي خـواهم حكومـت يـا قـدر     . من نمي خواهم رهبر جمهوري اسالمي آينده باشـم  -١٧
 )1978نوامبر  16 ،نوفل لوشاتو ،مصاحبه با تلوزيون اتريش!  ( بدست بگيرم

احـزاب كـار    توانيم بگذاريم ايـن  توانيم آن آزادي را كه قبالٌ داديم بدهيم و نمي ما ديگر نمي -١٨
كـه مهلـت    شـرعاَ جـايز نيسـت    .توانيم مهلت بدهيم ما شرعاَ نمي! خودشان را ادامه بدهند 

ماليمـت رفتـار    تـوانيم بـا   به اين حيوانات درنده نمـي . داديم و خطا كرديم ما آزادي. بدهيم
تمـام  ! شـود   ها در هيچ جاي مملكـت پخـش   اي از اين گذاريم هيچ نوشته ديگر نمي. بكنيم
. رفتار خواهيم كرد ها بايد با شدت رفتار كرد و با شدت با اين. بريم هايشان از بين مي نوشته

 )1358مرداد  27فيضيه قم،  دگان مجلس خبرگان درمجلس معارفه با نماين (

آبـان   11سـرا ايتاليـايي،   مصاحبه با پائزه(  .ي حقايق و واقعيات آزادند مطبوعات در نشر همه -١٩
  ) 266ص4ج،، پاريس، صحيفه نور57

پس از رفتن شاه من نه رييس جمهور خواهم شد، نه هيچ مقام رهبري ديگري را بـه عهـده    -٢٠
 ) 1979ژانويه  9 ،نوفل لوشاتو ،مصاحبه با روزنامه لموند!  ( خواهم گرفت

مســاله واليــت فقيــه، اگــر يــك مســاله تشــريفاتي باشــد : گوينــد شــان مــي آقايــان بعضــي  -٢١
اگر متوجه به . ما آن را قبول نداريم ،نه ،بكند در امور  اما اگر بخواهد دخالت ،نداريم مضايقه

 254، صفحه 9صحيفه نور، جلد ، 12/7/58نراني سخ(  .شوند الزم اين معنا باشند، مرتد مي 
( 

گفتگـو بـا سـه تـن از      6/11/1357تـاريخ  ! ( ما آزادي به همه مسالك و عقايـد مـي دهـيم     -٢٢
 ) 534و  533ص ،5صحيفه امام ج ،شخصيتهاي آمريكايي 
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مـا مسـير    مسـير . ها مسيرشان غلط اسـت  اين ،زنند بايد دموكراسي باشد آنهايي كه فرياد مي -٢٣
سخنراني در جمع . ( خواهيم ما اسالم مي .ملي كردن نفت پيش ما مطرح نيست. نيستنفت 

 ) 3/3/58كيهان  ،دانشجويان اهواز

بـه ايـن     ...اين دارايي از غنائم اسالم است، من امر كردم به مستضعفين بدهند و خواهند داد -٢٤
ما يـك مملكـت      .!!آنها حرف مي زنند ولي ما عمل مي كنيم ،نغمه هاي باطل گوش ندهيد

آب و   ،دلخوش به اين مقدار نباشيد كه فقـط مسـكن ميسـازيم     ...!!محمدي ايجاد مي كنيم
ايـن   ...مقـدار نباشـيد   ايـن  دلخوش بـه .مي كنيم، اتوبوس را مجاني مي كنيم برق را مجاني

 10همه جمعيت خنديدنـد و فقـط   ( ارتشي ها فكر مي كنند ما مي خواهيم آنها را دار بزنيم 
بلكه تيرباران   -دار نزدند  -تعداد زيادي از فرماندهان ارتش را  ،روز بعد 10آري فقط روز 

حتي گرگ ترين حكومتهاي دنيا نيز وقتي عفو عمومي مي دهنـد ديگـر زيـر حـرف      ،كردند
 )سخنراني آقاي خميني در بهشت زهرا  ) ( خودشان نمي زنند

عمل وحدت الزم اسـت، مـن هـم     ،دامروز روزي است كه كلمه وحدت براي ما فايده ندار -٢٥
يـك   ،اما اگر بنا باشد كه من مخالفت كنم با ديگران، يك كلمه اي اسـت  ،مي گويم وحدت

سخنراني در جمع اعضاي نهضت راديكال  31/4/1358  تاريخ( ريايي است و بيشتر نيست 
 )209ص 9صحيفه امام ج ،ايران 

شش براي درست كـردن وضـع ملـت    در زمان ما هيچ خرابي حاصل نشده، زمان ما همه كو -٢٦
شـما توقـع داريـد مـا     . درست كردن وضع كشاورزي و ساير كارخانه ها و امثال ذلك. است

ملتمان در رفاه باشـد،   ،بتوانيم در همين چند ماه يا چند سال برويم به آن حدي كه همه مان
صـحيفه   ،مصاحبه با اوريانـا فـاالچي    2/7/1358  تاريخ( همه كارها هم درست شده باشد 

 ) 97و96ص 10امام ج

آنان كه به ادعاي واهي كوس طرفداري از خلق را مي زنند و با خلق خدا آن مـي كننـد كـه     -٢٧
همه مي دانند در اين جنايت عظيم چه توجيهي دارنـد؟ و بـا بـه شـهادت رسـاندن عـالمي       

( ؟ خدمتگزار و پيرمرد بزرگوار هشتاد ساله چه قدرتي كسب مي كنند و چه طرفي مي بندند
از كسـاني   :فرمودنـد ) ع(حضـرت عيسـي  )   (  50ص 17صحيفه امام ج 23/7/1361تاريخ 

مباش كه درخت را در چشم خود نمي بينند ولي خار را در چشم ديگري مي بينند، چـرا در  
هشـتاد سـاله در   ! كميته چي هاي شما به سر عالمه برقعي اين پيرمرد روحـاني   ،همان زمان

كردند؟ فقط چون به صورت علمي و مستند كتابي نوشـته و امـام   شليك  ،حال نماز خواندن
 ! )زمان قالبي شما را رد كرده بود 
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آنها را نكشـند   ،خواهيم كه براي اينكه يكدسته ميگويند مرگ بر فالن كس ما حكومتي را مي -٢٨
 )، پاريس 1357آبان  12مصاحبه با خبرنگاران، !  ( 

اين را بايد بـراي  . كند، قابل اصالح نيست اد مييك نفر آدمي كه يك مملكت يا گروه را فس -٢٩
اين غده سرطاني را بايد از جامعه دور كرد و دور كردنش هـم بـه    .تهذيب جامعه نابود كرد

منصور دوستكام و : ، گردآورنده...امام و 58تير  19سخنراني !  ( اين است كه اعدامش كنند 
 )  96ص1358هايده جاللي،انتشارات پيام آزادي، چاپ سوم،

اين جنايتكارها كه در بازداشت هستند متهم نيستند، بلكه جرمشان محرز اسـت ؛ بايـد فقـط     -٣٠
هيچگونـه  . اصالً احتياج به محاكمه آنها نيسـت  .هويت آنها را ثابت كرد و بعد آنها را كشت

اگر ما اينها را نكشيم، هر يكي شان كه بيايد بيـرون ميـرود   . رد آنها مورد نداردترحمي درمو
. اين عواطف بچه گانه را كنار بگذاريد. شود با چند سال زندان كار درست نمي .كشد آدم مي

 ) 1359تير  9، سالروز تولد رسول اسالمسخنراني به مناسبت ( 

 )، پاريس 57آبان  11ا خبرنگاران،گفتگو ب(  .بشر در اظهار نظر خودش آزاد است -٣١

، ...، پاريس، امام و57آبان  5سخنراني . ( اولين چيزي كه براي انسان هست آزادي بيان است -٣٢
گردآورندگان منصور دوستكام، هايده جاللي، انتشـارات پيـام آزادي،چـاپ سـوم، زمسـتان      

 ) 168،ص58

و معلمين را زير نظر بگيرند كـه   بايد با كمال دقت اعمال و كردار دبيران دانش آموزان عزيز -٣٣
اگر خدايي ناكرده در يكي از آنهـا انحرافـي ببيننـد بالفاصـله بـه مقامـات مسـئول گـزارش         

فرزندان عزيزم در صورتيكه مشاهده كردند كه بعضي از دشمنان در لباس دوست و ... نمايند
ماينـد وسـعي   همشاگردي ميخواهند آنانرا جذب گروه خود كنند به مقامات مسئول معرفي ن

 1پيـام بـه مناسـبت بازگشـايي مـدارس،     . ( كنند اينكار خود را به صورت مخفي انجام دهند
 ) 2ص17، صحيفه نور،ج 1361مهر

شـما   ،شـما مسـلم نيسـتيد    ،حرفتان غير واقعيتتان است ،شمايي كه قولتان غير عملتان است -٣٤
سـخنراني در جمـع    2/6/1358  تـاريخ ( شما مي خواهيد مردم را گول بزنيد  ،منافق هستيد
 ) 338و  336ص  9صحيفه امام ج  ،اقشار مردم 

 ) بهشت زهرا !  ( من توي دهن اين دولت مي زنم  -٣٥

 ! آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند  -٣٦

حيوان هم همـه  . اينها انسان را حيوان ميدانند ،اينهايي كه زيربناي همه چيز را اقتصاد ميدانند -٣٧
زيـر بنـاي همـه چيـزش، االغ هـم زيـر بنـاي همـه چيـزش          . چيزش فداي اقتصادش است
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،قـم، صـحيفه   1358شـهريور   17سخنراني در جمع كاركنان پخش راديو، ( اقتصادش است 
 ) 450، صفحه 9نور،جلد 

د و چگونه زيبـاترين انقـالب را بـه    اي به انقالب اسالمي ما زدن چه ضربه كشنده :بني صدر -٣٨
آنهايي كه با ايـن عنـوان كـه مـا بـراي       ،ها در آوردند و به جهان عرضه كردند بدترين شكل

آنهايي كـه  . هاي سازنده و توليدي را از بين بردند اقتصاد، انقالب نكرديم عمال زمينه فعاليت
 )  59مهر  15 ،انقالب اسالمي( چهره زيباي انقالب ما را لجن آلود كردند 

خواهنـد مملكـت را بـه فسـاد و تبـاهي       هايي كه به اسم دموكراسي، با اسم دمكرات مـي  آن -٣٩
كاري نكنيد كـه بـاب   . ها را سركوب خواهد كرد ملت آن. ها بايد سركوب شوند بكشند، اين

 ) 372ص  ،9ج ،صحيفه نور. ( غضب باز شود

يـك نحـو   . خواهيـد  حشـا را مـي  شما روشنفكر هستيد و آزادي همه چيز، از جمله آزادي ف -٤٠
خواهيم مملكت را حفـظ كنـيم و حفـظ     ما مي. خواهيد كه جوانان ما را فاسد كند آزادي مي

ايـن  . اين آزادي مملكت را بر بـاد مـي دهـد   . گوييد نيست مملكت به آن آزادي كه شما مي
معـه  سخنراني در مسجد فيضيه قـم، ج (  .خواهيد، آزادي ديكته شده است آزادي كه شما مي

 ) 7و  6، ص 58شهريور   10، 18،  سروش، شماره  58شهريور 2

هـا بـاز توجـه     اين! كشند  ها را مي كرد كه چرا بعضي از اين ها آمده بود گريه مي يكي از اين -٤١
اگـر مـا بخـواهيم    ... ندارند كه اسالم در عين حال كه تربيت است، يك مكتب تربيت اسـت 

مـا   .كس قـوم و خويشـي نـداريم    ما با هيچ. ر هستيمتا آخر گرفتا ،مسامحه كنيم در قضاوت
 ) 50، ص13ج ،نور صحيفه(  .خواهيم جاري كنيم مطيع اسالم هستيم و احكام اسالم را مي

گـويم   است، من نمـي  راجع به دادگاه انقالب و راجع به كارهايي كه مربوط به دادگاه انقالب -٤٢
گرفته بشود، بايد جلوي اين فسادها  اينجا بايد با جديت جلويش. كه بايد اينجا سستي بشود

حاال بگيرند نگه دارند تربيت كنند يا اگر واقعاً مستحق حـدود شـرعي هسـتند    . گرفته بشود
سخنراني در جمع حكـام  . ( حدود شرعي را جاري بكنند كه زندانها بايد محل تربيت باشند

 ) 179، ص 17؛ صحيفه نور، ج 61/11/18 شرع دادگاهها

 )522، ص5صحيفه نور،ج . (ت فقيه، تكذيب ائمه و اسالم استمخالفت با والي -٤٣

. اگر متعمد باشد، مرتد فطري اسـت . كند كند، اسالم را مسخره مي آنكه مكتبي را مسخره مي -٤٤
 (.خودش هم بايـد مقتـول شـود   . مالش هم بايد به ورثه داده شود. زنش برايش حرام است

 )376، ص 14صحيفه نور، ج
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سـخنراني در كنگـره قدس،صـبح آزادگـان،     ! ( مسـلمين اسـت    گرايي اسـاس بـدبختي   ملي -٤٥
 ) 5/3/59جمهوري اسالمي، ( ها هيچ نديديم جز خرابكاري  ما از اين ملي)   19/5/59

پيـام بـه   (  .انـد  مقابـل اسـالم ايسـتاده    ،خواهيم ملت را احيا كنيم گويند ما مي هايي كه مي آن -٤٦
 ) 6،ص 59مرداد  25، 63مناسبت روز قدس، سروش، شماره 

خواهم بگـويم كـه در زمـان مليـت، در زمـان       من نمي. ما چقدر از اين مليت سيلي خورديم -٤٧
خواهم بگـويم   من نمي. چه سيلي به ما زدند) مصدق(قدر ازش تعريف ميكنند  كس كه آن  آن

هـا ضـربه    ما از آن. بروند گم بشوند ،ها بروند كنار اين .كه مدرسه فيضيه را به مسلسل بستند
 ) 51،ص13، صحيفه نور،ج 31/4/59سخنراني در جمع شوراي عالي قضايي، .(خورديم

رونـد   روحـانيون مـي   ،هايي زدم كه چنانچه اسالم پيروز شـود  در نجف و پاريس يك حرف -٤٨
ون لكن وقتي ما آمديم و وارد معركه شديم ديديم كه اگر روحـاني  ،هاي خودشان سراغ شغل

مـا  ... رود اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروي مـي  ،را بگوييم همه برويد سراغ مساجدتان
بگوييم  ،جوري نيست اي گفتيم و ديديم مصالح اسالم اين اين طور نيست كه هرجا يك كلمه

بنابراين مساله نيست كه آقايان به مـا بگوينـد   . ما دنبال مصالح هستيم. سر اشتباه خود هستيم
حكومت  ،بگويند كشور ماليان. خواهند به ما بگويند هرچه مي... روز اينجوري گفتيد نشما آ

از ميـدان بيـرون    ،ما نـه . اي است كه ما را از ميدان به در كنند اين هم يك حربه .آخونديسم
خليفـه دوم عمـر   ! خوب )  212-211،ص16صحيفه نور،ج .30/3/61سخنراني (  .رويم نمي

دست به اقداماتي بزند چرا  ،حسب مقتضيات زمان و مصالح روز  ابن خطاب هم مجبور شد
 )تازه اگر دروغهايي كه به عمر بسته ايد راست باشد ! ( به او انگ بدعت مي زنيد 

پس ممكن است ديروز من يك حرفي زده باشم و امـروز  . خواهيم اسالم را پياده كنيم ما مي -٤٩
ندارد كه من بگويم چـون ديـروز حرفـي    اين معنا . حرف ديگري را و فردا حرف ديگري را

 )178،ص 18نور،ج ، صحيفه20/9/62سخنراني !  ( ام بايد روي همان حرف باقي بمانم  زده

اي ديديد واگر رفت و آمد مشكوكي ديديد  بر همه شماست كه اگر توطئه ،واجب بر همه ما -٥٠
بـر همـه مـا     .بر همه ما واجب است كه جاسوسـي كنـيم  . خودتان توجه كنيد و اطالع دهيد

منـع جاسوسـي از   . اي پيدا شـود  واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم و نگذاريم كه غائله
امـا  . شود كه جاسوسي خوب نيسـت  ها القا مي ه اي است كه از همين گرو هاي احمقانه حرف

ارگان مطبوعاتي سـپاه   ،پيام انقالب(  .براي حفظ اسالم و حفظ نفوس مسلمين واجب است
 ) 6، ص 60شهريور  14 ،40شماره  پاسداران،



 ٢٩٥ 

مردم بايد پند بگيرند از آن مادري كه پسرخود را آورد و بدسـت محاكمـه سـپرد و آن پسـر      -٥١
اوالدهـا   .اين يكي از نمونه هاي اسالم است و ديگران هم بايـد همينطـور باشـند   . اعدام شد

مجـازات خـود    وبرادرها و فرزندان خودشان را اگر نصيحت نپذيرفتند معرفـي كننـد تـا بـه    
 واي واي واي ) 1360سخنراني شهريور(   .برسند

هـا را   اي به من نوشته بود كه شما گفتيد همه ايـن  يك بيچاره... اسالم را همه بايد حفظ كنيم -٥٢
وقتي كه اسالم در خطر است ... فرمايد التجسسوا مي) كه( قرآنخوب در  بايد تجسس كنيد،

)  101-100،ص15صحيفه نـور، ج (   .د اسالم راهمه شما موظفيد كه با جاسوسي حفظ كني
 !تفتيش عقائد 

مصاحبه با روزنامه هلندي ( ها نيز در بيان عقايد خود آزادند  در جمهوري اسالمي كمونيست -٥٣
 ) 364ص4،صحيفه نور، ج1978نوامبر  7دي ولكرانت، 

مصـاحبه  . ( بنياد ديگر اسالم اصل استقالل ملي است... هاي اسالم آزادي است يكي از بنيان -٥٤
 ) 242،ص4، پاريس، صحيفه نور،ج57آبان  10با خبرنگار روزنامه الكروا، 

مصــاحبه بــا خبرنگــار راديــو و تلويزيــون . ( برنامــه مــا تحصــيل اســتقالل و آزادي اســت -٥٥
 ) 263،ص4، پاريس، صحيفه نور،ج57آبان  11لوكزامبورگ، 

مصـاحبه بـا خبرنگـار    (  .حكومت اسالمي يك حكومت مبتني بر عدل و دموكراسـي اسـت   -٥٦
 ) 132،ص5، صحيفه نور،ج57آذر  16تلويزيون تايمز انگليس، 

و اما من هيچ فعاليـت در داخـل   . دولت اسالمي يك دولت دمكراتيك به معناي واقعي است -٥٧
دولت ندارم و به همين نحو كه اآلن هستم، وقتي دولت اسالمي تشكيل شود، نقش هـدايت  

، گردآورنـدگان  ...، امـام و 1357آبـان   10و تلويزيـون اطـريش،   مصاحبه با راديو  . (را دارم
 ) 120،ص58منصور دوستكام، هايده جاللي، انتشارات پيام آزادي،چاپ سوم، زمستان 

مصاحبه با خبرنگـار تلويزيـون   . ( اسالم يك دين مترقي و دموكراسي به معناي واقعي است -٥٨
 ) 353،ص 5، صحيفه نور، ج57دي  16آلمان،

صحيفه . ( ي ايران جمهوري اسالمي است كه حافظ استقالل و دموكراسي استنظام حكومت -٥٩
 ) 16،ص3نور،ج

. جمهوري به معناي اينكه متكي به آراي اكثريت است ،اما شكل حكومت ما جمهوري است -٦٠
 )517، ص2صحيفه نور،ج( 

( پدران ما حق نداشتند با تصويب قانون مشروطيت براي ما و به جـاي مـا تصـميم بگيرنـد      -٦١
بياييد و يك  انتخابات براي بودن يا نبودن واليت فقيه بگذاريـد مـا   ! دا پدرت را بيĤمرزد خ
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به جمهوري اسالمي راي نداديم پدران ما كه حق نداشتند بـراي مـا تصـميم     57كه در سال 
 ) ...بگيرند و 

ها و احكام اسالم هم احكام مترقي و مبتني بـر   حكومت جمهوري است مثل ساير جمهوري -٦٢
، 57دي  23مصاحبه با تلويزيون ايتاليـا، . ( كراسي و پيشرفته و باهمه مظاهر تمدن موافقدمو

 )107،ص2صحيفه نور،ج

. جمهوري به همان معنا كـه در همـه جـا جمهـوري اسـت     . شكل حكومت جمهوري است -٦٣
، 57آبـان   22مصاحبه با لومونـد، . ( ها جمهوري اسالمي، جمهوري است مثل همه جمهوري

 ) 351،ص2نور،جپاريس، صحيفه 

 )؟. (واليت با جمهور مردم است -٦٤

در اين جمهوري يك مجلس ملي مركـب از منتخبـين واقعـي مـردم امـور مملكـت را اداره        -٦٥
 ) 160، ص2صحيفه نور،ج . ( خواهند كرد

بـرخالف نظـام سـلطنتي مقامـات     . عزل مقامات جمهوري اسـالمي بـه دسـت مـردم اسـت      -٦٦
يعنـي مقامـات   . از مقامات محدود و موقت اسـت العمر نيست، طول مسئوليت هر يك  مادام

اگر هم هر مقامي يكي از شرايطش را از دسـت  . شود ادواري است، هر چند سال عوض مي
 )357، ص2صحيفه نور، ج . ( شود داد، ساقط مي

. ( گـردد  تبديل خواهد شد كـه موجـب ثبـات منطقـه مـي       رژيم ايران به يك نظام دمكراسي -٦٧
 )1357آبان  14ني زبان سوئيس، مصاحبه با تلويزيون آلما

ج  ،صحيفه نور  ،، پاريس24/10/57 ،گفتگو با خبرنگاران. ( اختيارات شاه را نخواهم داشت -٦٨
 )115، ص3

 )، پاريس 57آبان  12گفتگو با خبرنگاران، . ( من هيچ سمت دولتي را نخواهم پذيرفت -٦٩

نقش هدايت . اهم داشتهمين نقشي كه االن دارم خو) پس از پيروزي انقالب(من در آينده  -٧٠
 لكن من در خود دولت... و در صورتي كه مصلحتي در كار باشد اعالم مي كنم ،راهنمايي و

 ) 206ص  ،4صحيفه نور،جلد (  .نقشي ندارم

هاي خـود را اعـالم خـواهيم     ما به خواست خداي تعالي در اولين زمان ممكن و الزم برنامه -٧١
ام امور كشور را به دست بگيرم و هـر روز نظيـر   نمود، ولي اين بدان معني نيست كه من زم

بـه عهـدة   . رغم خواست ملت به آنها تحميل كنم اصلي بسازم و علي ،دوران ديكتاتوري شاه
دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند، ولـي مـن هميشـه بـه وظيفـة      

 ) 57دي  18سخنراني . 77، ص3صحيفه نور جلد (كنم   ارشاد و هدايتم عمل مي
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اين حكومت در .باشند آنان ناظر و هادي مجريان امور مي. علماء خود حكومت نخواهند كرد -٧٢
. ( مراتب خود متكي به آراي مردم و تحت نظارت و ارزيابي و انتقاد عمومي خواهد بود همه

 ) 160ي  ، صفحه4ي نور، جلد  ، پاريس؛ صحيفه57آبان  14مصاحبه با رويترز، 

طرز حكومـت، حكومـت جمهـوري اسـت و     . رياست دولت را داشته باشم خواهم من نمي -٧٣
، 5ي نور، جلـد   ، پاريس؛ صحيفه57دي  26ي اُسترن،  مصاحبه با مجله. ( تكيه بر آراي ملت

 ) 483ص 

مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خـود را انتخـاب كننـد ولـيكن مـن شخصـاً        -٧٤
ليت خاصي را بپذيرم ودر عين حال هميشه در كنـار مـردم   توانم در اين تشكيالت مسئو نمي

مصاحبه با لوژورنال منطقـه  . ( ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادي خود را انجام مي دهم
 ) 1357آذر  7آلپ فرانسه، 

روحانيون شغلشان چيز . ام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد من چنين چيزي نگفته -٧٥
 ) 140ص،3ج ،، صحيفه نور57دي  26سخنراني .  ( ديگري است

ها  وظيفه روحانيون ارشاد دولت ،كنيم من و ساير روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي -٧٦
 ،، صـحيفه نـور  57دي  18سـخنراني  . ( من در حكومت آينده نقـش هـدايت را دارم  . است

 )75،ص 3ج

. ( گـذارد  ور مـي حكومت اسالمي ما اساس كار خود را بر بحث و مبارزه با هـر نـوع سانسـ    -٧٧
 )، پاريس 1357آبان  4مصاحبه با رويترز، 

حقوق بشر اين است كه سرنوشت هرآدمي بايـد بـه دسـت    . عقل اين است. قانون اين است -٧٨
 )، پاريس 57بهمن  1مصاحبه با خبرنگاران،. ( خودش باشد

ل هر عاقلي ايـن مطلـب را قبـو   . بايد اختيارات دست مردم باشد، اين يك مسئله عقلي است -٧٩
 ) 75،ص 3، صحيفه نور، ج22/8/57. ( دارد كه مقدرات هركسي بايد دست خودش باشد

ي  انـدازه  هيچ سازماني و حكومتي بـه . ي آن است حكومت اسالمي بر حقوقِ بشر و مالحظه -٨٠
تمـام معنـا در حكومـت     آزادي و دموكراسي بـه . ي حقوق بشر را نكرده است اسالم مالحظه

مصـاحبه  (  .اسالمي با آخرين فرد مساوي است در اموراسالمي است، شخص اول حكومت 
 ) 70، ص 5ي نور، جلد  ، پاريس، صحيفه57با راسلگر، آبان 

حقي  را از هـيچ كـس نمـي    .كند شمارد و هم عمل مي  اسالم، هم حقوق بشر را محترم مي  -٨١
يدا كنند دهد كه كساني  بر او سلطه پ اجازه نمي .گيرد حق آزادي  را از هيچ كس نمي . گيرد 
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؛ 57/ 20/10مصاحبه با مجلـه اكسـپرس،  . ( كه حق آزادي را به اسم آزادي از آنها سلب كند
 ) 199ص  ،4صحيفه نور، ج 

را قبول دارد كه مقدرات هر كس بايد در   هر آدم عاقلي اين. بايد اختيارات دست مردم باشد -٨٢
 ) ، پاريس1357آبانماه  12مصاحبه . ( دست خودش باشد

هـا گرفتـه شـود، نـه اينكـه       خواهيم جلـوي ايـن هـرزه    گوييم حكومت اسالمي مي  ما كه مي -٨٣
ي  همـه . سـال پـيش برگـرديم    1400خواهيم به عـدالت   ما مي. سال پيش 1400برگرديم به 

پـاريس،   ،57مهـر   19مصاحبه با خبرنگاران، . ( مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داريم
كام، هايده جاللي، انتشـارات پيـام آزادي،چـاپ سـوم،     ، گردآورندگان منصور دوست...امام و

 ) 122،ص58زمستان 

ما قبـل از  . كنيم به معني پشت كردن به ترقي و پيشرفت نيست ما وقتي از اسالم صحبت مي -٨٤
مصــاحبه بــا . ( ي پيشــرفت نيســت كنــيم كــه فشــار و اختنــاق وســيله هــر چيــز فكــر مــي

 )، پاريس 57مهر  22فيگارو،  خبرنگار

رژيـم اسـالمي بـا اسـتبداد جمـع      ...تـوان حكومـت اسـالمي خوانـد     استبدادي را نميدولت  -٨٥
ــي ــود نم ــه،  . ( ش ــزاري فرانس ــار خبرگ ــا خبرنگ ــان  13مصــاحبه ب ــاريس، صــحيفه 57آب ،پ
 ) 147،ص4نور،ج

در حكومت اسالمي اگر كسي از شخص اول مملكت شـكايتي داشـته باشـد، پـيش قاضـي       -٨٦
 17مصاحبه بـا خبرنگـاران،   . ( او هم حاضر مي شودكند و  رود و قاضي او را احضار مي مي

، گردآورندگان منصـور دوسـتكام، هايـده جاللـي، انتشـارات پيـام       ...پاريس، امام و،57آبان 
 ) 123، ص58آزادي،چاپ سوم، زمستان 

يكي علـي و  . خواهيم مصداقش يكي حكومت پيغمبر است كه حاكم بود حكومتي كه ما مي -٨٧
شما كه روي معاويه و يزيد را ) (  ، پاريس57آبان  8خبرنگاران، مصاحبه با (  .يكي هم عمر

 )هم سفيد كرديد 

. حكومت مستند به قانون الهي و بـه آراء ملـت اسـت   .حكومت اسالمي، حكومت ملي است -٨٨
با آراء ملت مي آيد  ،اين طور نيست كه با قلدري آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را

ر روز هم كه برخالف آراء ملت عمل بكند قهراً ساقط اسـت  و ملت او را حفظ مي كند و ه
 )ما مي خواهيم شما را ساقط كنيم  ،دقيقا بر اساس همين اصل ) ( 58،ص4صحيفه نور، ج(
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توانند به كليه فرائض مـذهبي خـود آزادانـه     هاي مذهبي در حكومت اسالمي مي تمام اقليت -٨٩
. ( آنها بـه بهتـرين وجـه دفـاع كنـد     عمل نمايند و حكومت اسالمي موظف است از حقوق 

 )، پاريس57آبان  17مصاحبه با خبرنگاران، 

مصـاحبه بـا   . ( هاي مذهبي به بهترين وجه از تمام حقوق خود برخوردار خواهند بود اقليت -٩٠
 ) 359،ص4، پاريس، صحيفه نور،ج57آبان  16اشپيگل،

مصـاحبه  . ( ي خود آزادندهاي مذهبي در ايران براي اجراي آداب ديني و اجتماع تمام اقليت -٩١
، گردآورندگان منصور دوسـتكام، هايـده   ...، امام و78نوامبر  57،11آبان  20با القومي العربي،

 ) 214،ص58جاللي، انتشارات پيام آزادي،چاپ سوم، زمستان 

بـا آنهـا كمـال    . كنيم به وطـن خـود بازگردنـد    از يهودياني كه به اسرائيل رفته اند دعوت مي -٩٢
 )پاريس ،57دي  1سخنراني .     ( اهد شدخوشرفتاري خو

اسالم جواب همه عقايد را بعهده دارد و دولت اسالمي تمام منطق هـا را بـا منطـق جـواب      -٩٣
 )  78نوامبر  15مصاحبه با روزنامه آلماني دنياي سوم، . ( خواهد داد

به بـا  مصـاح . ( اي هستند در حكومت اسالمي همه افراد داراي آزادي در بيان هرگونه عقيده -٩٤
 ) ، پاريس 57آبان  19الملل،  سازمان عفو بين

همه نهادهاي فشار و اختناق و همچنين استثمار از . جامعه آينده ما جامعه آزادي خواهد بود -٩٥
 ) 1977نوامبر  7مصاحبه با اشپيگل، . ( ميان خواهد رفت

ـ    -٩٦ ا او ما يك حاكمي مي خواهيم كه توي مسجد وقتي آمد نشست بياينـد دورش بنشـينند و ب
مصـاحبه بـا   .( نـه اينكـه از سـايه او هـم بترسـند      .هايشان را بگوينـد  صحبت كنند و اشكال

 )، پاريس 57بهمن  1خبرنگاران، 

اين كه مي گويند اگر اسالم پيدا شد زنان بايد توي خانه بنشـينند و قفلـي بـر آن زده ديگـر      -٩٧
راي  .راي بدهنـد  .برونـد زن و مرد همه آزادند كـه بـه دانشـگاه     .بيرون نيايند تبليغات است

سـخنراني  . ( زن خوب است زيبا باشـد مخـالفيم   :ما با ملعبه بودن زن و به قول شاه. بگيرند
 ) پاريس،57آذر  20ظهر عاشورا، 

اسالم با آزادي زن نه تنها موافق است بلكه خود پايه گذار آزادي زن در تمام ابعاد وجـودي   -٩٨
صـحيفه نـور،    ،57دي  20ويزيـون لوكزامبـورگ،  مصاحبه با خبرنگار راديـو و تل . ( زن است

 ) 417،ص 5ج

زنان در انتخاب، فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خـود بـا رعايـت مـوازين اسـالمي       -٩٩
 ) 57آبانماه  10 ،مصاحبه با گاردين(  .آزادند
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اسـالم زن را از اسـارت   . ها در حكومت اسالمي آزادند حقوق آنان مثل حقـوق مردهـا   زن -١٠٠
شـود   آورد و آنها را هم رديف مردها قرار داده است، تبليغاتي كه عليـه مـا مـي   مردها بيرون 

مصـاحبه  (  .ي حقوق و امور بشر را تضمين كرده است اسالم همه. براي انحراف مردم است
  ) 70، ص 5ي نور، جلد  ، پاريس، صحيفه57با راسلگر، آبان 
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كه انجام نمي دهيد ؟ نزد خـدا سـخت ناپسـند     گوييد ايد چرا چيزي را مي اي كساني كه ايمان آورده
  .است كه چيزي را بگوييد و انجام ندهيد

ممكن است حضرات اين چنين استدالل كنند كه شرايط و اوضاع و احوال نگذاشـت بـه وعـده هـا     
خليفـه  ! به او اجازه نمي داد به ساز شما برقصـد   ،شاه هم شرايط و اوضاع و احوال  :عمل شود ولي

تـازه اگـر تـاريخ    ( خطاب نيز بر اساس اوضاع و احوال و شرايط دست بـه اعمـالي زد    دوم عمر بن
تصرف سه امپراطوري و تغييـر شـديد شـرايط فرهنگـي و تـداخل بـا سـاير        ! ) (راستگو بوده باشد 

  چرا به او انگ بدعت مي زنيد ؟)   ...فرهنگها و  شرايط حاد تازه و

  

فقيه اسـت، در اثـري    ايشان در نجف تحت عنوان واليتهاي  خميني در اين كتاب، كه ماحصل درس
بينـد   فقيـه و قـيم مـردم مـي     همسنگ شهريار، اثر ماكياول، قدرت را نه در يد ملت كه در قبضه ولـي 

او در قسـمتي از ايـن كتـاب    . ها برقـرار شـود   كند كه انتظار ندارد بدين زودي وحكومتي را تبيين مي
  :ميگويد

. تبليغات و تعليمات ما به زودي به تشكيل حكومت اسالمي منتهي شـود  هيچ عاقلي انتظار ندارد كه
  )2(.اين هدفي است كه احتياج به زمان دارد

تزي كـه بعـدها در مقـام رهبـري     . جامه عمل پوشيد اسالمي  سال حكومت 7كه به فاصله  و حال آن 
هـا توسـط    سـال جمهوري اسالمي دنبال شد و طرفداران و مدافعان خاصـي يافـت، در تمـامي ايـن     

  :اي پيدا كرد شخص آقاي خميني و همراهانش شرح و بسط ويژه
اند، پس بـه حـاكمي كـه قـيم امـين صـالح باشـد         اند و ناكامل اند و نيازمند كمال مردم ناقص :خميني

   )3(.محتاجند
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شوند و عالمان در حكم قـيم و واليـان امـر هسـتند كـه كـار        ملت به عنوان ايتام محسوب مي :جنتي
   )4(.گي به تمام امور مردم را دارا هستندرسيد

   )5(.اعتبار واليت فقيه به مردم نيست :مصباح يزدي
   )6(.واليت فقيه واقعيتي جز قرار دادن و تعيين قيم براي صغار ندارد :خميني
اگر جامعه ما بخواهد به راستي اسالمي بماند و اسالم اصيل بر آن حكومت كند، بايد فقيه در  :بهشتي
ه، هم رهبري فقاهتي كند و هم رهبـري واليتـي؛ يعنـي بايـد نـبض حكومـت در دسـت فقيـه         جامع
  )7(.باشد

دار شود، ما گره  اي خدشه اگر مسئله واليت مطلقه فقيه كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره :اي خامنه
   )8(.كور خواهيم داشت

اگـر  . يا خدا است يا طـاغوت . است اگر فقيه دركار نباشد، واليت فقيه دركار نباشد طاغوت :خميني
   )9(.جمهور با نصب فقيه نباشد طاغوت است رئيس

   )10(.واليت فقيه، مترقي ترين اصل قوانين كشور است :مصباح يزدي
   )11(.واليت فقيه براي شما يك هديه الهي است :خميني 

   )12(.واليت فقيه ستون خيمه جامعه است:قره باغي
   )13(.خواهد ملت واليت فقيه را مي :خميني
فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمـام امـور شـرعي، سياسـي و اجتمـاعي       :خميني

   )14(.دارند و تولي امور در غيبت كبير موكول به آنان است
را  اند؟ مردم احكام خـدا  مردم چه كاره. گويند اگر مردم خواستند اين چه حرفي است كه مي :خزعلي
 )15(.مردم محترم و عزيزند اما براي اجراي احكام خدا، نه براي بر هم زدن احكام خدا. كنند اجرا مي
در .مردم خوب مي دانند كه حكومت مال مردم نيسـت بلكـه حكومـت متعلـق بـه خداسـت      :غرويان

   )16(انتخابات و رفراندومها مردم براي بيعت با واليت فقيه مي روند نه براي تعيين حكم خدا
   )17(با اسالم است مخالفت با واليت فقيه، مخالفت  :خميني

  )18(.ما معتقديم كه بال اشكال، فقيه واليت مطلقه دارد  :مشكيني
  )19(.مفهوم رهبري ديني، رهبري علماي مذهبي است در همه شئون جامعه :خميني
واليت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شود و چنـدان بـه برهـان     :خميني

چندان توجهي نمي شود و احتياج به استدالل پيدا كرده، » واليت فقيه«اينكه امروز به ... احتياج ندارد
   )20(.علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما و حوزه هاي علميه خصوصا مي باشد

   )21(.فقيه جزء واضحات فقه اسالم است واليت:اي خامنه
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واليت فقيه محـور  ... واليت فقيه محكم ترين مبناي حركت جمهوري اسالمي ايران است :رفسنجاني
   )22(.حكومت شيعي است اگر واليت را از شيعه بگيرند شيعه چيزي ندارد

رد بلكـه اسـالم   نهاد حكومت آن قدر اهميت دارد كه نه تنهـا در اسـالم حكومـت وجـود دا     :خميني
   )23(.چيزي جز حكومت نيست

اگر فقيه عالم و عادل بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همـان واليتـي را كـه پيـامبر در امـر       :خميني
   )24(.ي مردم الزم است كه از او اطاعت كنند باشد، و بر همه ي جامعه داشت دارا مي اداره

) ص(همان اختياري كه پيغمبر اكرم .اختيار داردولي فقيه نسبت به جان و مال و ناموس مردم  :جنتي
   )25(.فقيه اين مقام و واليت را به منظور حفظ مصلحت امت دارد. داشت
بود يا اختيـارات  ) ع(بيشتر از حضرت امير) ص(اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم :خميني

   )26(.بيش از فقيه است، باطل و غلط است) ع(حكومتي حضرت امير
   )27(.اجازه داده كه حكومت كند) عج(خدا به ولي فقيه از طريق امام زمان  :رم شيرازيمكا

   )28(.واليت فقيه پرتويي از واليت امام زمان است  :جعفر سبحاني
فقيه  هرجا آهنگ مخالفت با واليت فقيه يا ولي. عناصر مزدور شيطاني را شناسايي كنيد :مصباح يزدي

ساز شده آن را خاموش كنيد، اگر از روي ناداني است برايش توضيح دهيد و شبهه اش را رفع كنيد، 
   )29(.اگر از روي غرض ورزي است، او را خفه كنيد

هـا   ايـن . زده كردند مانان رواج دادند و مردم را غرباستعمارگران فرهنگ اجنبي را ميان مسل :خميني
   )30(.همه براي اين بود كه ما قيم و رئيس نداشتيم

ولي فقيه تنها نيست كه صاحب اختيار بالمعـارض در تصـرف در امـوال و نفـوس مـردم      :آذري قمي
توانـد   واهد ميتعالي نيز موثر است و اگر بخ باشد، بلكه اراده او حتي در توحيد و شرك ذات باري مي

حكم تعطيل توحيد را صادر نمايد و يگانگي پروردگار را در ذات و يا در پرستش محكوم به تعطيـل  
اهللا است، يكـي از احكـام اوليـه     اي از واليت مطلقه رسول حكومت كه شعبه: خميني )31(.اعالم دارد

  )32(.اسالم است و مقدم بر تمام احكام نماز و روزه و حج
   )33(.نقالب اسالمي ثمره اعتقاد مردم به واليت فقيه استا: مصباح يزدي
گوييد مشروعيت واليت فقيه از سوي مردم  مي. واليت فقيه محور اساسي انقالب است: مهدوي كني

   )34(ايد؟ است؟ اين حرفها چيست؟ از خودتان درآورده
  )35(.است  اسالم واليت فقيه را واجب كرده: خميني
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بديهي اسـت كـه دشـمنان    . ها، امري تشريفاتي نيست بر خالف برخي برداشتواليت فقيه : اي خامنه
ملت از واليت فقيه ناخرسند باشند و همواره و در هر فرصتي مساله واليت فقيه را مورد حمله قـرار  

   )36(.دهند
  .چرا جامعه عصر امام صادق جامعه صحيح و سالم اسالمي نبود؟ چون واليت فقيه نداشت:بهشتي

)37(   
   )38(.فقيه واجب است اطاعت از شاه با زور و سر نيزه باطل است اما اطاعت از ولي:عليخز

ولي چون مردم قـدرت تشـخيص ندارنـد  نمـي     . كند رهبر يا ولي فقيه را خدا منصوب مي: مشكيني
   )39(.توانند او را پيدا كنند

ت همـه دشـمنان از آن   واليت فقيه ادامه واليت فرزند اميرالمـؤمنين اسـت و بـه همـين علـ     : نمازي
   )40(.منصوب ذات اقدس االهي است ،چرا كه ولي فقيه عادل  ،اند ناراحت

اند كه علمـا بـه جـاي     بعد از آل محمد امت حالت يتيمي را دارد كه پدر ندارد و سفارش كرده:جنتي
متكفـل اداره  امامان از آنها كفايت كنند و هدايت امت را بر عهده بگيرند مانند قيمي كه بعـد از پـدر   

   )41(امور ايتام است
   )42(.گيرد ولي فقيه در حكومت اسالمي مشروعيت خود را از خدا مي: مصباح يزدي

واليت فقيه يك چيـزي  . واليت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان درست كرده باشد:خميني
   )43(.اهللا است است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان واليت رسول

   )44(.واليت فقيه از عنايات عرش الهي است:نمازي
   )45(.من يك نفر آدمي هستم كه از طرف شارع مقدس واليت دارم:خميني
شما وقتي واليت فقيه را قبـول  . گويد قواي ثالثه زير نظر واليت فقيه است قانون اساسي مي: خزعلي

ا اين راي به تاييد مقـام واليـت نرسـد    ميليون هم راي بياوريد ت 30ميليون كه هيچ  20نداشته باشيد 
   )46(معتبر نيست

نظـارت   حكومت بايد با قانون خدايي كه صالح كشور و مـردم اسـت اداره شـود و ايـن بـي     :خميني
   )47(.گيرد روحاني صورت نمي

خـواهيم، مگـر    خواهيم اما مال نمـي  اينها اينطور نيست كه شما خيال بكنيد كه ما اسالم را مي:خميني
توانيد بدون مال كار را انجام بدهيد، باز اين مالها هستند كه جلـو   اسالم بي مال، مگر شما مي شود مي
خـواهيم مـال    نگوييد كه ما اسالم مـي . دهند دهند، اينها هستند كه جانشان را مي افتند كار انجام مي مي

مـا اسـالم    بعضـي از اينهـا بگوينـد كـه    . اين خالف عقل است،اين خالف سياست است. خواهيم نمي
   )48(.شود آخوند اصال نمي اسالم بي. شود آقا اين خواهيم منهاي آخوند، نمي مي
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اسالم بدون روحانيت محال اسـت كـه بـه حركـت     .شكست روحانيت، شكست اسالم است: خميني
   )49(.خودش ادامه دهد

  )50(.مخالفت با ولي فقيه، مخالفت با امامان و در حقيقت شرك به خدا است:مصباح يزدي
  )51(.مخالفت با واليت فقيه، تكذيب ائمه و اسالم است:خميني

صـدر نقـل    بنـي . در همان زمان نيز اين طرح آقاي خميني با واكنش شديد مراجع روبـرو شـده بـود   
  :كند مي

كسي تعريف مي كرد كه به آقاي خويي گفته بودند آقاي خميني در نجف واليت فقيه تدريس كردند 
  )52(ايشان مجتهد نيست چه كار دارد به اين كارها؟ . اسالم واليت فقيه ندارد: او در جواب گفته بود

  :گويد مي نويسد اصل واليت فقيه را به زير سوال برده و اهللا خويي همچنين در كتابي كه مي آيت
واليت تنها اختصاص به پيامبر وائمه . شود واليت در زمان غيبت با هيچ دليلي براي فقيهان اثبات نمي

  )53(.فقها نه تنها در امور عامه واليت ندارند، بلكه در امور حسبيه هم واليت شرعي ندارند. دارد
يك از فقيهـان حرفـي از آن    هجري هيچ 13رفت كه تا قرن  واليت فقيه بدعتي در اسالم به شمار مي

پس از مطرح شدن اين طرح در قرن اخير، بسياري از علما و فقها به مخالفـت  . به ميان نياورده بودند
اهللا محمـد   اهللا خويي، آيـت  اهللا خوانساري، آيت اهللا حسن قمي، آيت از آن جمله آيت. با آن برخاستند
آيـت اهللا مهـدي حـائري يـزدي، آيـت اهللا كـاظم        اهللا محمد روحـاني،  اهللا طالقاني، آيت شيرازي، آيت

اهللا اراكـي بودنـد    اهللا صادق روحاني، آيت اهللا سيدرضا صدر، آيت اهللا كمپاني، آيت شريعتمداري، آيت
تصـور مـردم   : گويد حتي مطهري نيز درباره واليت فقيه مي. كه مخالفتشان با اين اصل را ابراز داشتند

اين مفهـوم  ... كه فقها حكومت كنند واداره مملكت را بدست گيرند از واليت فقيه اين نبوده و نيست
مطهـري   )54(.گاه چنين مفهومي وجـود نداشـته اسـت    در شيعه هيچ. اختصاص به جهان تسنن دارد

روحانيت نه بايد به طور مجموعه و دستگاه روحانيت وابسته به دولت شود و :كند همچنين اضافه مي
هاي دولتي را به جاي ديگران اشغال كنند، بلكـه روحانيـت بايـد     د پستنه افرادي از روحانيون بياين

هـا   هـا و دولـت   همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافـات حكومـت  
الشـرايط اجـراي حـدود و     شـان فقيـه جـامع   :گويد اهللا اراكي دراين باره مي آيت )55(.است حفظ كند

اين كجا و تصدي حفظ مرزهاي مسـلمانان از تجـاوز فاسـقان و    . ستقضاوت و واليت بر قاصران ا
  )56(رفع سلطه كافران از ايشان كجا؟

درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان تشكيل شود و قرار بر اين شده بود كـه تكليـف قـانون اساسـي بـا      
هاي فراوان تصميم بر اين شد كه اين قانون در مجلسي با  رفراندوم مشخص شود، اما پس از صحبت

شايد اگر همـان قـانون اساسـي اول بـه رفرانـدوم      . نام موسسان طرح و پس از بررسي تصويب شود
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آمد اما مجلس خبرگان قانون اساسي همه چيز را بـه هـم    ها پيش نمي شد ديگر اين بحث اشته ميگذ
  . ريخت

كـريم  . بازرگان بعدها از اينكه بر تشكيل مجلس خبرگان اصرار ورزيـده بـود اظهـار پشـيماني كـرد     
  :سنجابي نقل ميكند

كه پـيش نـويس نخسـت     بازرگان به من گفت بزرگترين اشتباهش در دوران نخست وزيري اين بود
قانون اساسي را به راي عمومي نگذاشت و پافشاري كرد كه مجلس خبرگان تشكيل شود و به همين 

  )57(.خاطر موقعيت روحانيون را در ساختار قانون اساسي تحكيم كرد
  :صدر نيز بعدها گفت بني

را قبـول كـرده    اگـر همـين رفرانـدم   . داديم كاش رفراندم كرده بوديم و مجلس موسسان تشكيل نمي
  )58(.شد بوديم شايد وضع بهتر مي

بار نيز سـخن از واليـت    هايش در پاريس حتي يك ها و گفتگو ها، مصاحبه آقاي خميني در سخنراني 
كرد، اما با ورود به ايـران و مطـرح شـدن     فقيه به ميان نياورد و تنها بر واليت جمهور مردم تاكيد مي

اهللا تغيير كـرد و بـار ديگـر     باره گفتمان آيت انون اساسي به يكاصل واليت فقيه در مجلس خبرگان ق
نويس اصـلي قـانون اساسـي     در پيش. سخن از واليت فقيه، به جاي واليت جمهور مردم به ميان آمد

مطابق عهدي كه آقاي خميني در پاريس با ملت بسته بود، اصل بر  فقيه نبود چرا كه، خبري از واليت
اما ناگهان در مجلس خبرگان قانون اساسي اين طرح مطـرح  . داده شده بودواليت جمهور مردم قرار 

مخالفان و موافقان اين طرح چه كساني بودند؟ از زبان منتظـري  . پا كرد شد و سرو صداي بسياري به
   :شنويم مي

در رابطه با گنجاندن اصل واليت فقيه در قانون اساسي من و آقاي بهشتي و رباني شيرازي و حسـن  
   )59(.صدر مثل آقاي طالقاني و بني. ها هم مخالف بودند البته بعضي. اصرار داشتيمآيت 

آيت اهللا گلزاده غفوري نيز از مخالفان سر سخت اصل واليـت فقيـه در مجلـس خبرگـان بـه شـمار       
  .ميرفت

شد  كاره مي جمهور هيچ عمال رئيس با وارد شدن اين اصل در قانون اساسي و دادن اختيارات به رهبر
طرح اين اصل حاكميت ملـت و راي مـردم را    )60(.گرفت وتمامي اختيارات در دست رهبر قرار مي

جمهور ومصادره آن بـه نفـع رهبـر، ميـزان را، تشـخيص       كرد و با سلب اختيارات رئيس مخدوش مي
آقـاي  . شد در آن دست بـرد  نويس داشت و به راحتي نمي اما قانون اساسي پيش. داد فقيه قرار مي ولي

محدوديت قـانون   ميني اما آب پاكي را روي دست همگان ريخت و راه را براي دخل و تصرف بيخ
  :اساسي در مجلس خبرگان باز گذاشت
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  )61(.پيش نويس هيچ چيزي نيست، بايد رأي بدهيد، بايد نظر بدهيد
  :دادند آزاديخواهان و مخالفان بارها به وارد شدن اين اصل در قانون اساسي اعتراض كردند و هشدار

اهللا شريعتمداري به اصل واليت فقيه در قانون اساسي اعتراض كرد و خواستار اصالح و حل آن  آيت
: شريعتمداري پس از تصويب اصل واليـت فقيـه آن را بـا اسـالم مخـالف خوانـد وگفـت        )62(.شد

جمهـوري  اعتبار كرديم، بدان توجهي ننموديم، يعنـي بـه    روشنتر بگويم وقتي نظر اكثريت ملت را بي
لذا وقتـي كـه جمهـوري اسـالمي     . ايم ايم و اين جمهور واكثريت را نپذيرفته توجهي كرده اسالمي بي

يعني از . شود اعتبار مي تماماً بي )قانون اساسي(اعتبار شد، مسلماً قانوني كه در دست تصويب است بي
ار كنند وبگويند خير ملت اعتب نبايد رأي ملت را بي.. .اعتبار عمومي و حاكميت ملي برخوردار نيست

اين طرز تفكـر و ايـن   . كاره است كسي نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد كار كند و او همه
طرز قانونگذاري و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و به اساس لطمه مي زند وهمه چيز را بـي  

   )63(سازد و مسلماً نتيجه خوبي هم در آينده نخواهد داشت اعتبار مي
گوييد بناي كار بر اين است كه ما يك بي اعتمادي مطلق به مردم و نمايندگان آنهـا   شما مي: صدر بني

اگر فقط كساني حق دارند در انتخابات شركت بكنند كه رهبر معرفـي  ...اين كار صحيح نيست. داريم
اديد آن كسـي را كـه   وقتي من بگويم اي مردم شما آز. انتخابات كند، معناي اين يعني انتخابات بي مي

   )64(كنم انتخاب كنيد، اين امر اسمش نه آزادي است ونه جمهوري من معرفي مي
كنم در بعضي موارد تغييراتي بدهنـد تـا حكومـت انحصـاري      به مجلس خبرگان وصيت مي:بازرگان

  .نباشد
)65(   

در قـانون اساسـي   مي نويسيم قدم به قدم يك نـوع اسـتبداد را    آنطوري كه ما اين اصول را: صدر بني
   )66(.پيش مي بريم

مي ترسم بـا  :)67(كه متضمن اصل واليت فقيه بود 5آيت اهللا طالقاني پس از دادن راي منفي به اصل 
   )68(.تر باشد سال پيش به مراتب پايين 70اين وضع سطح قانون اساسي جديد از قانون اساسي 

نبايد يك طبقه خـاص اسـالم را در   : قيهاي در مجلس خبرگان پس از طرح اصل واليت ف مقدم مراغه
   )69(.انحصار خود بگيرد

   )70(.امروز، روز سياه تاريخ ايران است:گيري درباره اصل واليت فقيه مكارم شيرازي در روز راي
جمهور هم منتخب مردم باشد و هم مورد قبول فقيه ورهبر باشد بـاز هـم    اينكه رئيس:مكارم شيرازي

درست فكر كنيد دشمن در داخل و ...اين اصل اصال قابل اجرا نيست.كار دست او نباشد، معني ندارد
قـانون   ايـن مـاده از  ...خارج مارا متهم به استبداد ميكند و مارا مخالف حاكميت ملـي معرفـي ميكنـد   
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بخدا بصالح اسالم نيسـت، مـا   . شما را بخدا اينكار را نكنيد...ميگويد همه سر نخ ها بدست ما است
حاكميت ملت را در اصول گذشته تصويب كرده ايم كاري نكنيم كه حاكميت مردم يك شير بي دم و 

آن  ملت ايران به جمهـوري اسـالمي نـود وهشـت در صـد راي داده و براسـاس      .. .سر و اشكم شود
رئــيس جمهورانتخــاب خواهــد كــرد و بــا اكثريــت بــه او راي خواهــد داد امــا معلــوم نيســت ايــن 

اين درست نيست كـه فقهـا   .... جمهور با توجه به اين اصل كه نوشته شده است، چكاره است؟ رئيس
   )71(بخواهند ديگري را به رياست جمهوري برگزينند وهم خود همه اختيارات را داشته باشند

شود ما طرحي تهيه كرديم و سپرديم دسـت   تا آن جا كه مربوط به دولت و شخص بنده مي: نبازرگا
   )72(شان به خدا و حضرت عباس حاال آنها چه باليي سرش بياورند حواله.آقايان

  )73(.اين واليت فقيه نيست، خدايي فقيه است:صدر بني
تـرين مـدافعان نظريـه     ن يكـي از جـدي  از اين ميان مكارم شيرازي بعدها تغيير عقيده داد و به عنـوا 

  .واليت فقيه مطرح شد
صـدر نقـل    توانستند بكنند؟اسـتعفا؟ بنـي   خواه مجلس خبرگان جز مخالفت چه مي نمايندگان آزادي 

  :كند مي
بعد از اينكه خواستند در مجلس خبرگان واليت فقيه را تصويب كنند ما جلسه كرديم كه استعفا كنيم 

زنند توي سرمان و اين واليت مطلقه را با  اگر استعفا كنيم با پتك خميني ميولي آقاي طالقاني گفت 
  )74(.اختيار تصويب مي كنند 16

دليـل در   9صدر با اين طرح مخالفت كرد و ضمن برشمردن  فقيه بني در جلسات بررسي اصل واليت
  :فقيه گفت مخالفت با واليت

ها را بلديد؟ هيچ كدام از  شما چند تا از اين. شدعلم داشته با 165شيخ بهايي گفته است مجتهد بايد 
  )75(.گويم واليت فقيه باطل است شما مجتهد نيستيد اما من هستم و مي

  :فقيه وادارد كرد مخالفان را به حرف زدن و گفتن داليل خود در رد واليت او از آن سو سعي مي
مخـالف واليـت فقيـه     )باني حوزه علميه قم( در مجلس خبرگان پسر شيخ عبدالكريم حائري يزدي 

شـد و مخـالفتش را    اگر او بلنـد مـي  . گفتم پاشو و مخالفتت را بگو )مرتضي حائري يزدي(به او. بود
ا هـا ر  قلبم ضعيف است و تحمل اين برخـورد : ولي او گفت. آورد گفت، به احتمال زياد راي نمي مي

   )76(.ندارم
، بـه فاصـله دو   1358شـهريور   21به هرحال پس از كش وقوس فراوان سرانجام در روز چهارشنبه، 

ترين مخالفان واليت فقيه بود، اين اصل به تصويب مجلس  روز از مرگ طالقاني كه يكي از سرسخت
ل مـبهم و  توانستند بـه كارهـاي خـالف قـانون خـود بـا اصـ        از اين پس مخالفان مي. خبرگان رسيد
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شايد اين حرف هاشمي رفسـنجاني بـه خـوبي چشـم     . فقيه مشروعيت قانوني دهند جانبه واليت همه
  :انداز دو جريان موافق و مخالف با اين اصل را مشخص كند

آنها فقه را قبول ندارند و ما راهي در حكومت اسالم جـز بـا اجـراي    . مسئله سر اسالم فقاهتي است
  )77(.بينيم همين فقه نمي

  :ها دانست و گفت آقاي خميني نيز طي يك سخنراني حق روحانيت را بيشتر از اين
بود، ولو به نظر مـن يـك قـدري نـاقص اسـت و       )واليت فقيه(اين كه در قانون اساسي يك مطلبي 

تر از اين در اسالم اختيارات دارد و آقايان براي اين كـه خـوب ديگـر خيلـي بـا ايـن        روحانيت بيش
اين كه در قانون اساسـي هسـت، ايـن بعضـي     . روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقداري كوتاه آمدند
  )78(.شئون واليت فقيه هست، نه همه شئون واليت فقيه

  :آقاي خميني همچنين در مصاحبه با حامد الگار تاكيد كرد
  )79(.بهترين اصل در قانون اساسي همين اصل واليت فقيه است 

فقيـه   مخالفان اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان مانع از آن شدند تا اختيارات اجرايي ولـي  اگرچه
فقيه،  العمر سلطنتي ولي مادام اين اختيارات هم تصويب شد و حكومت 68تصويب شود، اما در سال 

  .قانوني هم گشت تا مشكلي از آن لحاظ براي رهبري پيش نيايد
كتاب ايستاده بر آرمان، روايت فروپاشي يك انقالب، علي غريب، انتشـارات انقـالب اسـالمي،    : منبع
  85دي 

   
دارد و بايد صـورت پـذيرد و هـيچ     در همه اموري كه با دين و دنياي بندگان خدا ارتباطفقيه   -)1(

در تمام امور جامعـه كـه امـام مسـتقيما در آن     . گزيري از انجام آن نيست حق تصرف و واليت دارد
حـدود واليـت حـاكم در    .( فقيه نيـز حـق واليـت دارد    ،كرده واليت داشته است و اعمال واليت مي

براي آشنايي بيشتر با نظريات مال احمد نراقي درباره ) 97و ص 15-13اسالم، مال احمد نراقي، صص
واليت فقيه رجوع كنيد به  انديشه سياسي مالاحمد نراقي، سيدسجاد ايزدهي، موسسه بوستان كتـاب  

  قم
  184تا،ص نا،بي بي الموسوي الخميني،   اهللا وح، ر)حكومت اسالمي( واليت فقيه -)2(
  58، ص  تا نا، بي اهللا الموسوي الخميني، بي ،روح)حكومت اسالمي( واليت فقيه -)3(
  8/11/77گردهمايي ائمه جمعه، -)4(
  1384بهمن ماه  29سخنراني درجمع ناظران انتخابات استان قم، خبرگزاري انتخاب، -)5(
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الموسوي الخميني، موسسه تنظيم و نشر آثـار امـام خمينـي، چـاپ نهـم،       اهللا واليت فقيه، روح -)6(
  41،ص78تابستان 

 ،3جاودانه تاريخ، سيدمحمد حسيني بهشتي، سازمان انتشارات روزنامه جمهـوري اسـالمي، ج    -)7(
  46-47گفتارها، صص 

  1640، ص 3مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي، ج  -)8(
  253، ص9نور، ج صحيفه -)9(
  84خرداد  10سخنراني در ديدار با مسؤولين دانشكده افسري نيروي زميني سپاه، كيهان، -)10(
  407، ص10، صحيفه نور، جلد9/8/58سخنراني  -)11(
  85شهريور  9كيهان،  -)12(
  36،ص6، صحيفه نور،ج12/7/58سخنراني  -)13(
  237، ص6صحيفه نور، ج -)14(
  4، ص80الحسين، شماره يا لثارات -)15(
  1384دي  22رسالت  -)16(
  88،صفحه 10، صحيفه نور،جلد9/8/58سخنراني  -)17(
  1631، ص3مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ج  -)18(
  168، ص4صحيفه نور، ج -)19(
  6واليت فقيه، ص -)20(
  78بهمن  11امام خميني و انديشه حكومت، سخنراني به مناسبت برگزاري كنگره  -)21(
  1382/06/17سخنراني در دهمين نشست دوره سوم مجلس خبرگان، -)22(
  472، ص5اهللا خميني، قم،انتشارات اسماعيليان، بي تا، جلد كتاب البيع، روح-)23(
  37واليت فقيه، ص -)24(
  1361ارديبهشت  29وز ر 20سمينار واليت فقيه در ساري، راديو تهران، اخبار ساعت  -)25(
  40واليت فقيه، ص -)26(
  12/7/85خبرگزاري كار ايران،ايلنا، -)27(
سخنراني آيت اهللا جعفر سبحاني در ديدار با مسئولين اجرايـي دومـين همـايش بـين المللـي       -)28(

  1385ارديبهشت  24دكترين مهدويت،
  1381مرداد7قروه، اهللا مصباح يزدي در جمع بسيجيان شهرستان  سخنراني آيت -)29(
  51واليت فقيه،ص -)30(
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  . 68تير  19روزنامه رسالت، -)31(
  452،ص20صحيفه نور،ج -)32(
  18/05/84خبرگزاري فارس، -)33(
  13/11/1375رسالت،  -)34(
  118،ص6، صحيفه نور،ج3/8/58سخنراني  -)35(
  14/3/83،ينياي در مراسم پانزدهمين سالگرد درگذشت آقاي خم سخنراني آقاي خامنه -)36(
  03/04/1382جمهوري اسالمي،  -)37(
  16/3/78روزنامه خرداد، -)38(
  1381خرداد  9برابر با  5/30/2002نشريه شهروند چاپ كانادا،  -)39(
  1383فروردين  16اهللا نمازي، خبرگزاري رسا،  ك به متن سخنان آيت.ر -)40(
  20/11/77روزنامه صبح امروز، -)41(
  85/04/26 خبرگزاري جمهوري اسالمي،  -)42(
  95، ص6، صحيفه نور، ج30/7/58سخنراني  -)43(
   1385/03/09، )اايسنا(اهللا نمازي، خبرگزاري دانشجويان ايران سخنان آيت -)44(
  31، صفحه 5صحيفه نور، جلد  ،15/11/57پيام  -)45(
  5/3/78روزنامه خرداد،  -)46(
  222الموسوي الخميني، انتشارات آزادي، قم، چاپ دوم،صاهللا  االسرار، روح كشف -)47(
  262، صفحه 1صحيفه نور،جلد -)48(
  44،ص 18صحيفه نور، ج -)49(
  83فروردين  16اهللا مصباح يزدي به مناسبت عيد غديرخم،خبرگزاري رسا،  سخنراني آيت -)50(
البته هرآنجا كه الزم باشـد  فقيه  پردازان و رهروان راه واليت تئوري. 522، ص5صحيفه نور،ج  -)51(

اگر تحقق اهـداف اسـالمي بجـز از راه خشـونت امكـان      :مصباح يزدي: برند از ادبيات خشن سود مي
مـا در شـوراي نگهبـان مواظـب     : خزعلـي )17/3/78صبح امروز، .(پذير نباشد اين كار ضروري است

كنـد و   ي اظهـار نظـر مـي   شوراي نگهبان وقتي در مورد مساله ا. هستيم تا جوانان طعمه جهنم نشوند
محسـن  )11/3/78خرداد.(گويد درست است ديگر تمام شد و اگر گفت باطل است ديگر تمام شد مي

مـا  . ي اينهـا را جمـع كنـيم    توانيم همه يك شبه هم مي. ما خودمان به مطبوعات آزادي داديم :رضايي
)  78/ 2/ 10اخبـار، (انـد   دهبينيم اينها به انحراف كشيده ش خودمان مطبوعات را درست كرديم اما مي
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بعضي ها را . ي ضد انقالب را در هر كجا كه هستند بزنيم ما دنبال اين هستيم كه ريشه: رحيم صفوي
  )30شماره ،شلمچه. (كنيم ها را زبانشان را قطع مي بايد گردن بزنيم بعضي

  17ص  درس تجربه،خاطرات اولين رئيس جمهور ايران در گفت و گو با حميد احمدي، -)52(
اهللا خويي، تقريرات از ميرزا علي غروي  التنقيح في شرح العروه الوثقي، االجتهاد والتقليد، آيت -)53(

  424تبريزي؛ قم، ص
پيرامون انقالب اسالمي،مرتضي مطهري، دفتر انتشارات اسالمي،وابسـته بـه جامعـه مدرسـين      -)54(

ي در صـد سـال اخير،مرتضـي    هـاي اسـالم   بررسـي اجمـالي نهضـت    67تـا، ص  حوزه علميه قم،بـي 
در حقيقت برداشت مطهري از واليت فقيه جز حكومـت فقيـه   . 29تا،ص مطهري،انتشارات صدرا، بي

  .بود
  26پيرامون جمهوري اسالمي، مرتضي مطهري،انتشارات صدرا، ص -)55(
هاي مربوط به نقض اصل واليت فقيه در چـاپ   تكه. 94اهللا اراكي،ص المكاسب المحرمه،آيت -)56(

  .اهللا اراكي حذف شده است جديد كتاب آيت
  234ها، كريم سنجابي،ص اميدها ونااميدي -)57(
  82درس تجربه، ص  -)58(
  456، ص1، ج79اهللا منتظري، چاپ اول، بهار  خاطرات آيت -)59(
پس از طرح اين اصل، روزنامه انقالب اسالمي در توصيف رئيس جمهـور و اختيـارات او در    -)60(

انقالب ! ( جمهور اسالمي، كاريكاتور مترسكي را كشيد كه در زير آن نوشته بود رئيسنظام جمهوري 
  )1358مهر ماه 26اسالمي، 

  213، ص8صحيفه نور،ج -)61(
  58آذر  10كيهان،  -)62(
  1358مهرماه  26مصاحبه با روزنامه بامداد،  -)63(
مي ايـران، جلـد دوم،   مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قـانون اساسـي جمهـوري اسـال     -)64(

  1152صفحه
  58آبان  17اطالعات،  -)65(
  58مهر  1انقالب اسالمي،  -)66(
هـا،   هـا، مصـاحبه   ها، پيام از آزادي تا شهادت، مجموعه كامل اعالميه. 58شهريور 19اطالعات  -)67(

اپ اهللا طالقـاني، انتشـارات رسـا، چـ     هاي نمـاز جمعـه و تفاسـير تلويزيـوني آيـت      ها،خطبه سخنراني
  482دوم،ص
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هاي نمـاز   ها،خطبه ها، سخنراني ها، مصاحبه ها، پيام از آزادي تا شهادت، مجموعه كامل اعالميه -)68(
  488اهللا طالقاني، انتشارات رسا، چاپ دوم،ص جمعه و تفاسير تلويزيوني آيت

  58شهريور  22انقالب اسالمي،  -)69(
   60درس تجربه،ص -)70(
بررسي نهائي قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران جلـد دوم،       مشروح مذاكرات مجلس  -)71(

تا آنجا كه مـن اطـالع دارم   : اي گفته بود همچنين پيشتر ناصر مكارم در مصاحبه .1115-1116صفحه
رهبـران مـذهبي از جنبـه هـاي     . هيچ رهبر مذهبي انتظار ندارد كه رهبري مملكت را برعهـده گيـرد  

  ) 57آبان  14اطالعات، ( .مذهبي در امور نظارت داشته باشند
  58مهر  15كيهان،  -)72(
نقل از مصاحبه با رشيديان، عضو مجلس خبرگان، نشريه حكومـت اسـالمي،ارگان دبيرخانـه     -)73(

جالـب اينجـا كـه رشـيديان نيـز كـه از       . 198، ص85، بهار 39مجلس خبرگان، سال يازدهم، شماره 
   .رفت، عضو حزب زحمتكشان آبادان بود ميترين مدافعان اصل واليت فقيه به شمار  سرسخت

  83درس تجربه، ص  -)74(
رشـيديان، از مـدافعان   . 70همچنين درس تجربـه، ص  456، ص1اهللا منتظري،ج خاطرات آيت -)75(

گفـت مجتهـد    صـدر مـي   بنـي : گويـد  صـدر مـي   گيـري بنـي   سرسخت واليت فقيه نيز درباره موضـع 
مفهـوم دارد    اشته باشد و اين محال است لـذا واليـت فقيـه   علم د 164الشرايط يا ولي فقيه بايد  جامع

نشريه حكومـت اسـالمي،ارگان   .(كرد استفاده مي ولي مصداق ندارد و از اين به صورت چماق هميشه
  )207، ص85، بهار 39دبيرخانه مجلس خبرگان،سال يازدهم، شماره 

  83درس تجربه، ص -)76(
  60عبور از بحران، هاشمي رفسنجاني،ص -)77(
  133،ص11صحيفه نور، جلد. 7/10/58سخنراني مورخه -)78(
باره  اهللا مشكيني در اين بعدها آيت. 519، ص6، صحيفه نور، ج7/10/58مصاحبه با حامد الگار، -)79(

اگر از روز اول به مسئله واليت فقيه در قانون اساسي تاكيد نمي شـد امـروز خبـري از اسـالم     : گفت
مـا واليـت فقيـه را بـه عنـوان عـاليترين       :حمدعلي رجـايي تاكيـد كـرد   م) 84خرداد  7كيهان، .( نبود

همچنـين  ) 84خـرداد   25نقـل از كيهـان،  .(دستاوردهاي انقالب در قانون اساسي خود گنجانيـده ايـم  
اين اصل، يك اصل تعارفي نيست كه بخواهند با فقها و علما تعـارف كننـد، احتـرام    :بهشتي نيز گفت

هـيچ  . له آقا خوب اصل واليت فقيه هم ما توي قانون اساسـي گذاشـتيم  آنها را نگهدارند و بگويند ب
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جمهــوري اســالمي .(ايــن اصــل يــك اصــل بنيــادي در نظــام اســالمي ماســت . اينجورهــا نيســت
03/04/1382(   
  

از انقـالب جسـتجو و   و بعـد  ب و مجله هاي قبـل  ما داخل كت؟ كار خيلي دشواري بود  آيا ! خوب
قاي خميني را كه به ضرر ايشان و طرفدارنشان و به نفع مـا بـود را بيـرون    آكنكاش كرديم و سخنان 

بيـرون  است احاديثي را به نفع خودتان  ،درست مانند روش شما كه از بين كتب اهل سنت! كشيديم 
و نـه بـه قصـد فهميـدن     ( كه دوباره به قصد نوشـتن رديـه    يبرادران عزيزخدمت ضمنا  .مي كشيد

. راه نگويند اين سوال هيچ ربطي به بحـث عقايـدي نـدارد   يوب دبمي خوانند اين مطالب را ) يقت حق
طبـق   ،منظور من بحث عقايدي نيست منظور من روش تحقيق و مطالعه است كه ما در ايـن قسـمت  

  دين از سياست جدا هست يا جدا نيست ؟  :روش خود شما عمل كرديم ضمنا ما آخر نفهميديم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :قسمت پنجم                      
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حديث بيرون مي كشيد آن هم احاديثي كـه بـه    ،از ميان كتب روايي ،شما براي اثبات مطالب خودتان
كه چندين برابر احاديث شماست و عالمـه  ( احاديث زير را آيات و  نفعتان است خوب من هم انبوه

براي شما مـي نويسـم كـه دال بـر روابـط      ) آورده است را اميني نيز برخي از آنها را در كتاب الغدير 
   :خوب و بسيار صميمي بين حضرت علي و خلفاست

  
   :خداوند

سـخني  ص پيامبر اكرم :برخي مفسران قديمي معتقدند ...:و اذ اسروالنبي 3آيه  :سوره تحريم �
 :نويسـد درباره خالفت بعدي حضرت ابوبكر و حضرت عمر به ميان آورده بوده ابوالفتح مي 

رسول يـك روز عايشـه را گفـت     :سر و راز آن بود كه سعيد جبير گفت از عبداهللا عباس كه 
و  .من با تو سري دارم خواهم گفت نگر تا با كس نگويي و اين امانت است مرا به نزديك تو

و  .آن چيست ؟ فرمود پدر تو و پدر حفصه از پس من امامـت خواهنـد كـردن    :عايشه گفت
در حال كه رسول از خانه بيرون رفت او ديوار حفصه بكوفت و او را خبر  .نپس ايشان عثما

داد و او ديگري را خبر داد تا اين منتشر شد و گفتند عايشه با پدر گفـت بـر سـبيل بشـارت     
 ) تفسير ابوالفتح (

اي كساني كه ايمان آورده ايد هر كس از شما كه مرتد شـود خداونـد در    54سوره مائده آيه  �
اكثـر   ...:ومي را مي آورد كه آنها خدا را دوست دارند و خدا هم آنها را دوست دارد وآينده ق

مفسرين قديمي معتقدند اين آيه درباره ابوبكر و اصحاب نازل شده زيرا خطاب خداونـد بـا   
  .شورش رده اي به اين مهمي و گسترده گي رخ نداد ،افراد حي و زنده است و پس از اسالم

و جـزاي نيـك الهـي را    .اما آن كس كه در راه خدا انفاق و پرهيزگاري كـرد  :6سوره ليل آيه  �
معتقدند اين آيـات در   ،برخي از مفسرين .ما او را در مسير آساني قرار مي دهيم .تصديق كرد

 .حق ابوبكر صديق است

مورخين بي طرف از سني و شيعه و مسيحي معترفند كه بسيار مي شد حضرت عمـر نظـري    �
 .نيز نظري و پس از مدتي آياتي در تاييد نظر حضرت عمـر نـازل مـي شـد     داشت و ديگران

اعتقاد حضرت عمر به بي گناهي و پـاكي عايشـه در جريـان     -1 :مهمترين و متواترترين آنها
 عدم آزادي اسراي جنگ بدر  -4 نماز نخواندن بر ميت منافقان -3حجاب زنان  -2افك 



 ٣١٥ 

امي مفسرين و محققين از شيعه و سني قبول دارنـد  كه تم 40و از همه مهمتر سوره توبه آيه  �
اگر او را ياري نكنيد خداوند آن هنگام كه كافران  :و ابوبكر است صكه در خصوص پيامبر

در آن زمان در غار بود بـه همسـفر خـود    ) ابوبكر ( او را بيرون كردند در حاليكه دومين نفر 
سكينه و آرامش خود را بـر او   خداونددر اين زمان  .مخور خدا با ماستغم  :گفت) ابوبكر(

كرديد او را تقويت نمود و گفتار كافران را پايين قـرار   فرستاد و با لشكرهايي كه مشاهده نمي
  .داد و سخن خدا باال و پيروز است و خداوند عزيز و حكيم است

مناقشـات  در خصوص اين آيه شيعيان براي كمرنگ كردن آن و برادران سنت براي پر رنگ كردن آن 
شـيعه و   .انجام داده اند ولي من به عنوان يك ايراني متعادل يـك سـئوال دارم   ،زيادي در طول تاريخ

در اينجا خداونـد از زبـان رسـول     .تفسير با ساير آيات است قرآنالقولند كه بهترين تفسير  سني متفق
اكنون به آيـات ديگـر    .نفر استهمانا خداوند با ما دو  :ان اهللا معنا :اكرم خطاب به ابوبكر مي فرمايد

ان اهللا مع المتقين  -ان اهللا مع الصابرين  :)مع ( كنيم تا ببينيم خدا با چه كساني است  مراجعه مي قرآن
خـدا بـا    .خدا با پرهيزگاران است .خدا با صابران است :ان اهللا لمع المحسنين –المومنين  ان اهللا مع -

و اين يعني اينكـه حضـرت ابـوبكر هـم صـابر بـوده و هـم         .مومنين است و خدا با نيكوكاران است
 ،مـن ماننـد علمـاي شـيعه    ) كه تاريخ نيز اين را به خوبي ثابـت كـرده   (  .پرهيزگار بوده و هم مومن

بلكه ايـن صـريح   ! كنم و يا توجيه و سفسطه يا استناد به روايات جعلي تاريخي  آسمان ريسمان نمي
 .¡ 8j�*o%� �N (�8G� ,U� ��$%� � �� z�-�� �¿�V (@�/&� :ز آمدهدر آيه اي ديگر ني .است قرآنآيات 

 .محمد فرستاده خداست كساني كه با اويند با كفار شديد و با يكديگر مهربانند

  
    : صپيامبر اكرم

شهادتين را بر زبان جـاري كـرد و اسـالم آورد     ،وقتي عمر ابن خطاب در خانه زيد ابن ارقم -
او را از سينه اش گرفت و به طرف خود كشيد و سه بار به سـينه اش  پيراهن  صپيامبر اكرم
ش را از سينه عمر به در آور و ايمـانش را پايـدار   غخدايا هرگونه اشتباه و غل و   :زد وگفت

شـركت توسـعه    109روشن تر از خورشيد آبي تر از دريا نوشته مظفـر سـربازي ص   (  .بدار
براستي آيا مي شود خداوند دعاي نبـي اكـرم را مسـتجاب    )  1383كتابخانه هاي ايران تهران 

 نكرده باشد ؟
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) ابـوبكر  (به اسالم هيچكس چنان خرم نشد كه به اسالم صديق رضـي اهللا عنـه    صپيامبر  -
مردان مسلمان شد ابـوبكر بـود و از زنـان خديجـه و از كودكـان علـي و از       اول كسي كه از 

 )تاريخ گزيده حمد اهللا مستوفي و تاريخ طبري ( بندگان زيد ابن حارثه 

مسـلمانان را  ) ص(رسـول اهللا  ) اواخر عمر نبي اكـرم  ( ابوبكر در هفده نماز در حال حيات  -
ر خدشه دار كردن اين حـديث دارد ولـي   شيعه بر مبناي احاديثي واهي سعي د(  .امامت كرد

  )دكتر شريعتي اين موضوع را اثبات كرده است
 )حديث متواتر(  .اقتدا كنيد) ابوبكر و عمر ( پس از من به اين دو نفر  -

ابوبكر را عبداهللا نام كرد و عتيـق لقـب فرمـود يعنـي از آتـش دوزخ آزاد شـده و        صپيامبر -
ده تاريخ حمداهللا مستوفي و ساير منابع قـديمي  گزي(  .صديق لقب كرد جهت تصديق معراج

 ) تر

عمر را فاروق لقب داد جهت آنكه حـق را از باطـل فـرق كـرد و ديـن اسـالم را        صپيامبر -
 )تاريخ گزيده حمداهللا مستوفي و منابع قديمي تر (  .پذيرفت و اسالم بدو قوت گرفت

رم ايستاده بـوديم و در خصـوص   روزي ما در كنار خانه نبي اك :قال جابر ابن عبداهللا انصاري -
آيا ابوبكر  :فضايل بين خودمان صحبت مي كرديم در اين هنگام رسول اكرم آمدند و فرمودند

 71. احدي از شما بر ابوبكر در دنيا و آخرت برتري ندارد:نه فرمود :در ميان شماست ؟ گفتيم

پيامبر مرا ديد كه جلوتر از ابـوبكر راه مـي رفـتم بـه مـن       :و خبر ابي درداء كه مشهور است -
اي ابي درداء آيا جلوتر از كسي راه مي روي كه بهتر از توسـت ؟ خورشـيد طلـوع و     :فرمود

  .بهتر از ابوبكر ،غروب نكرده بر احدي بعد از پيامبران

  .اولين كسي كه از صراط عبور مي كند عمر است -

و دو شـهيد اسـت   ) حضـرت ابـوبكر   (يـامبري و صـديقي   اي كوه تكان مخور كـه بـر تـو پ    -
 )حضرت عمر و حضرت عثمان (

و ابوبكر و عمر و علي و فضل و عباس و نوفل و ربيعه و اسـامه   صپيامبر ،در جنگ حنين -
تاريخ گزيده اثر حمد اهللا مسـتوفي  ( بايستادند و مرديها كردند وقتي كه همه فرار كرده بودند 

 )ياحي از نوادگان حربن يزيد ر

اولين كسـي  انتخاب شد حضرت ابوبكر بوده )  صاز سوي پيامبر( اولين كسي كه امير حج  -
در روايات متواتري كه به عبدالخير منتهي مي شود و هـر كـدام از   ( كه به قول حضرت علي 

حضرت ( را بين دو جلد جمع آوري كرد ابوبكر بود  قرآن) عبدالخيرها هم كه باشند موثقند 
                                                 

  مع الشيعه اثني عشريه محمد سالوس ٧١
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اولين كسي ! ) را بين دو جلد قرار داد  قرآنيامرزد ابوبكر را او اولين كسي بو كه خدا ب :علي
كشته شد غالم عمر ابن خطاب بوده است و اولين باري كـه مسـلمين بـه    ) بدر ( كه در نبرد 

اولـين   .بـوده بن خطـاب  صورت علني در كنار كعبه نماز خواندند پس از اسالم آوردن عمر 
 .گذاشـت حضـرت عمـر بـوده    بداءكسي كه ديوان دستمزد ترتيب داد و براي تاريخ اسـالم م 

اولين كسي كه اسالم را به خارج از شبه  .آخرين كسي كه پيامبر را خنداند حضرت عمر بوده
عمـر بـوده كـه بـراي هميشـه بـاقي مانـده         .جزيره عربستان صادر كرد عمر ابن خطاب بوده

 .اولين شهيد محراب حضرت عمر بـوده  ! هه جزيره عربستان بيرون ريخت يهوديان را از شب
كريم جمع آوري شد حضرت عمر ابن خطاب بوده و طبـق   قرآناولين كسي كه به اصرار او 

اولين كسي كه از صراط عبور كرده و وارد بهشت  :حديث نبي اكرم و به كوري چشم منافقان
  .حضرت عمر ابن خطاب است: شود مي

قافله اي تجـارتي از راه مـي    .سرگرم خواندن خطبه نماز جمعه بودند صپيامبر اكرمروزي  -
حضرت عمـر يكـي از ايـن     .نفر بر مي خيزند و به سراغ قافله مي روند 10رسد همه به جز 

  .ده نفر بوده است ،همين

 :مثال تو چون ابراهيم اسـت كـه گفـت    ،اي ابوبكر :به مناسبتي به ابوبكر مي گويد صپيامبر -
هر كه تابع من شود از من است و هر كه نافرماني من كند تو آمرزگار و مهرباني و مثـال تـو   

اگر عذابشان كني بنـدگان توانـد و اگـر ببخشـي تـو نيرومنـد و        :چون عيسي است كه گفت
خدايا هيچكس از كافران را بر زمين باقي  :دانايي و مثال تو اي عمر مانند نوح است كه گفت

تو چون موسي است كه گفت خدايا اموالشان را نابود كن و دلهاشان را سخت مگذار و مثال 
 تاريخ طبري  994ص  .كن كه ايمان نيارند تا عذاب دردناك را ببينند

در آخرين روزي كه پيامبر به روي منبر رفت عمر ابن خطاب به مناسبتي به يكي از منافقان (  -
اي عمر رسوايي دنيـا آسـان تـر از     :گفت صپيامبر .خودت را رسوا كردي ،اي مرد)  :گفت

خدايا راستي و ايمان به او عطا كن و او را به سوي نيكـي   :آنگاه گفت .رسوايي آخرت است
عمر با من است و من با عمـرم و پـس    :سخني گفت كه پيامبر بخنديد و گفت ،عمر .بگردان
 1316تاريخ طبري ص  .هر جا باشد حق با اوست ،از من

 
دادنـد و   بر همه برتري مـي  صابوبكر و عمر را پس از پيامبر ،اصحاب ايشان صاكرمدر زمان نبي 

. در تاييد اين نكته وقايع زيادي در تاريخ وجود دارد .اكرم هم در اين خصوص سخني نمي گفت نبي
( آيـا محمـد زنـده اسـت      :ابوسفيان مي آيد و پاي كوه فرياد مي زند ،براي مثال پس از شكست احد
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گويد آيا عمر زنده  مي) كسي پاسخ نمي دهد (مي گويد آيا ابوبكر زنده است ) نمي دهد كسي پاسخ 
يـا وقتـي ابوسـفيان    !!!) حضرت عمر با خشم پاسخ مي دهد به كوري چشم تو همه زنده انـد ( است 

آيد اول به سراغ نبي اكرم مي رود و سپس به سـراغ حضـرت    براي تجديد صلح حديبيه به مدينه مي
يا حديثي كـه از هـم از    .رود سپس به سراغ حضرت عمر و در آخر به نزد حضرت علي ميابوبكر و 

�� � �@EV � � 8�[x s*°:  "oV�V�� �@¸ 8G a��� # ,V��q8G,L: a� , حضرت علي و هم از عايشه نقل 
�@��� "jN �� �@�*° "jN � "oV�V� � ��� "jN � "oV�V� � �����  

  
  :عليه السالم امام محمد باقر )نا برادري( زيد 

  
و  �ما وارد اين بحث نمي شويم كه قيام او بر حق بوده و يا نه و اينكـه نظـر امامـان محمـد بـاقر     

در باره او چه بوده است زيرا در اين رابطه گزارشات ضد و نقيضي در تاريخ ثبـت   �جعفر صادق 
ـ    .شده است بـوده و   �اتني امـام محمـد بـاقر   ولي نكته اي كه مسلم است اين است كـه او بـرادر ن
اكنون اين سئوال عجيب مطرح مي شـود   .بوده اند رضى اهللا عنهاواسطه حضرت فاطمه  2مادرش با 

هم اينـك فرقـه زيديـه نيـز همـين      ( عمر و ابوبكر را تاييد مي كرده و قبول داشته ؟  ،كه چگونه زيد
و ! عمري كه قاتل مادرش بوده و غاصـب خالفـت و مسـبب اصـلي واقعـه كـربال       ) عقيده را دارند 

زيرا اينها از عمده موارد اتهامات وارده توسط شيعه به حضـرت عمـر و   ! بدعت گزار در دين جدش
اهل ( اكنون چگونه زيد كه متعلق به همان مكان و همان زمان و همان خاندان  .ستحضرت ابوبكر ا

كنـيم   قرن بعد مسائل را بهتر از او درك مي 14خبر بوده ولي ما ايراني ها  بوده از اين موارد بي) بيت 
م ؟ ممكن است كسي بگويد او قصد بهره برداري سياسي از اين قضيه را داشته ولي ما در جريان قيـا 

او مي بينيم برخي از شيعيان تندرو به خاطر تاييدي كه او از عمـر و ابـوبكر بعمـل آورده از سـپاه او     
در اينجـا نمـي    72 .جدا شدند و اصطالح رافضي براي اولين بار توسط زيد به اين گروه اطـالق شـد  

شمشـير  امام قـائم بـه سـيف اسـت يعنـي بـا        ،توان تقيه و توريه و مصلحت را پيش كشيد زيرا زيد
و تـا حـدود زيـادي خشـونت را      .برخاست تا نسل بني اميه را بر اندازد پس نيازي بـه تقيـه نداشـته   

  .چاشني كارش كرده و براي همين نمي توان او را به تولرانس و مماشات متهم كرد
  

   :امام صادق

                                                 
 .بوده كه بارها مورد لعن و نفرين امامان قرار گرفتند ) غلو كنندگان (چه بسا اين افراد جزو غاليان  ٧٢
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امـام   .سئوال مي كند آيا نيام شمشير را مي توان نقره انـدود كـرد   �شخصي از امام صادق  -
شـما هـم    :آن شخص مي گويـد  .بله ابوبكر صديق نيز چنين مي كرد :مي فرمايند �صادق

خداونـد او   ،هر كس نگويـد  .بله صديق ،بله صديق :امام صادق مي فرمايد .صديق :گوييد مي
 .صديق قرار ندهد ،را در دنيا و آخرت

 :فرمايند امام صادق مي .آيا آن دو نفر را دوست داشته باشم :زني از امام صادق سئوال مي كند -
 )اصول كافي (بله 

 )ولدني ابوبكر مرتان (  73 .نسب من از دو سو به ابوبكر مي رسد :امام صادق -

سوره انعـام از امـام    159ذيل آيه  قرآنآيت اهللا هاشم بحراني در كتاب البرهان في تفسير ال(  -
خداوند كارت را نيكو گرداند راي تو درباره كسي كه  :مي گويد زراره به ايشان: صادق آورده

نمي شناسد اما با شما دشمني نمـي ورزد و روزه مـي دارد و نمـاز مـي     ) شما را به امامت ( 
همانـا  : گذارد و از محرمات اجتناب ورزيده و به خوبي تقوي پيشه مي كند چيست ؟ فرمود

ولـي برخـي علمـاي شـيعه مـي      (  .درآورد خداوند آن گروه را به رحمت خويش به بهشـت 
 ! ) فقط شيعه به بهشت مي رود  :گويند

  
   :امام سجاد

عـده اي از   :علي اردبيلي در كتابش كشف الغمه نقل كرده كه از امام سجاد روايت اسـت كـه فرمـود   
مردم عراق خدمت حضرت آمدند و از ابـوبكر و عثمـان در محضـر ايشـان نكـوهش كردنـد وقتـي        

ممكن است به من بگوييد كه آيا شما از مهاجرين اوليه هستيد كه خداوند  :صحبتشان تمام شد فرمود
   :درباره آنها فرموده

جويند و خدا  ند فضل و خشنودي ميكساني كه از خانه هايشان و اموالشان رانده شده اند و از خداو
  )8حشر (  .و رسولش را ياري مي دهند هميناند كه راستگويانند

  خير  :گفتند
كساني كه پيش از آنان در دار اسـالم   :پس شما از آنهايي هستيد كه خداوند درباره آنها فرمود :فرمود

كنند دوست مي دارند و  كساني كه به سوي آنان هجرت .جاي گرفتند و ايمان در دلشان جاي گرفت
را بـر خودشـان   ) ديگـران  (داده اند احساس نياز نمي كنند و ) به مهاجران ( در دلهاي خود از آنچه 

                                                 
برخي نويسندگان شيعه ، به استناد يكي دو روايت جعلي مي خواهند ثابت كنند دختر يزدگرد همسر امام سجاد بوده تا نسب امام صادق  البته ٧٣

كه به ابوبكر مي رسد را منتفي كنند ولي دكتر شريعتي در كتاب تشيع علوي و صفوي اين موضوع را به خوبي ثابت كـرده كـه دختـر يزدگـرد     
  .نبوده است همسر امام سجاد 
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(  .اينانند كه رستگارند ،ولو نيازمند باشند ترجيه مي دهند كساني كه از آز نفس خويش مصون باشند
  )9حشر 
  خير  :گفتند
دو گروه اولي نيستيد من گواهي مي دهم كـه شـما از كسـاني    پس وقتي اعتراف كرديد كه از  :فرمود

   :هم نيستيد كه خداوند درباره آنها فرمود
پروردگارا ما را و آن برادرانمـان را كـه در ايمـان آوردن از مـا      :آنان كه پس از اينان آمدند مي گويند

پروردگـارا   .پيشي گرفتند بيامرز و در دلهاي ما هيچ كينه اي در حق كساني كه ايمان آوردند قرار مده
  ) 10حشر (  .تويي كه بخشنده و مهرباني

   .بلند شويد و از پيش من بيرون رويد خداوند شما را به سزايتان برساند
 :سعدي •

  عليك السالم اي نبي الورا              چه نعت پسنديده گويم ترا 
  بر اصحاب و بر پيروان تو باد      درود ملك بر روان تو باد
  پنجه بر پيچ ديو مريد ،عمر                نخستين ابوبكر پير مريد

  چهارم علي شاه دلدل سوار          خردمند عثمان شب زنده دار    
  كه بر قولم ايمان كنم خاتمه              حق بني فاطمه خدايا به

  من و دست و دامان اهل رسول          اگر دعوتم رد كني ور قبول
 )بوستان سعدي ديباچه در ستايش پيغمبر (      

  
داشتن تقواي الهي در اين عصر پر آشوب شايد مشكل باشد ولي با تحقيق و مطالعه افكار كساني كه 
در تقوا و عرفان آنها ذره اي شك و ترديد نيست مي توان به حقيقت پي برد و من نمي دانم چرا هر 

لـوي و  آورم نمي توانم قبول كنم كه آخوندها و مـداحان صـفوي بيشـتر از مو    چه به خودم فشار مي
سال ثابت  30كساني كه در اين !!! سعدي و عطار و فردوسي و حتي دكتر شريعتي حاليشان مي شود 

سال پـيش   1400كردند حتي مسائل زمان حال كشور خودشان را هم نمي فهمند چه برسد به مسائل 
  .�� -@��j+c ��$%��j+U �� �/(+� �/(+���«!!! يك كشور و فرهنگ ديگر 

  
 عطار نيشابوري   •

  عمر :هست او از قول پيغمبر    آنكه دارد از صراط اول گذر
  :)در اسرار ( و در جايي ديگر 
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  گناه خلق با ديوانت رفته     اال اي در تعصب جانت رفته 

  گرفتار علي ماندي و بوبكر     ز ناداني دلي پر زرق و پر مكر 
  گهي آن يك شده از كار معزول    گهي اين يك بود نزد تو مقبول 

  كه تو چون حلقه اي بر در تو را چه ؟   بهتر وران مهتر تو را چه ؟  گر اين
  يكي گردند هفتاد و دو فرقه      يقين دانم كه فردا پيش حلقه 

  بوستان سعدي                                              
  

  ...حكايت مردي سني كه همسري شيعي داشت و
  

  پيش ركن الدين  اكافي نشست    نيك مردي  بود از زن پاي بست        
  گفت  بي   او  يك  دمم  نبود  قرار      پس ز دست  زن  بسي بگريست زار  
  نه   توانم  گشت   از  او  آزاد من     نه   طالقش   مي توانم  داد    من    

  رونقم  از   نازش   بسيار  اوست   زآن  كه جانم  زنده از ديدار اوست      
  ز آنكه  بر  بوبكر  لعنت مي كند  ليك  ترك   دين  و  سنت  مي كند     
  مي نگويد  ترك  اين  آن  شوربخت    گرچه مي رنجانمش هر وقت سخت    

  نه   ازو   اين  قول    بتوانم   شنيد    بريد            نه   ازو  يك   روز  بتوانم
  در ميان  اين  دو مشكل  چون كنم    مي سزد  گر دل ازين پر خون كنم    

  هر زمان   سرگشته تر   گردانيش    خواجه گفت اي مرد اگر رنجانيش       
  درازاو زبان را بر تو كي دارد        گر  بگويي  از  سر لطفش به راز       

  خوانده اندبرو  بر   نقل هايي كژ         اعتقادي   كژ    درو   بنشانده اند    
  كرد ظلم و حق ز حق مي داشت باز     گفته اند او را  كه بوبكر از  مجاز         

  كرد  بر  باطل   خالفت   اختيار      ل  پيمبر  را  ز كار     باز   كرد   آ
  ني  بحق  بر جاي  پيغمبر نشست        ملك  بودش  آرزو  بگشاد  دست      
  بر چنين بوبكر بس لعنت رواست         او  چنين  بوبكر  دانستست راست    
  ما هم  اين  لعنت  دمادم  مي كنيم        لعنتي  كو   كرد  ما  هم  مي كنيم   

  كه  بومكري بودآن نه  بوبكري      گر  چنين   جايي   ابوبكري  بود         
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  ويروشن شگر  بديده  تيره اي             گر  چنين  بوبكر را  دشمن شوي     
  آمدستجان  او درياي تحقيق            ليك  چون بوبكر  صديق آمدست       
  آفتاب  از  سايه ي  هر روز اوست          صبح صادق از دم جان سوز اوست    
  قدس او سر جمله ي هر دو جهان           صدق  او سر دفتر  هفت آسمان       
  ذره اي در جانش ميل و پيچ نيست           جان  پاكش را  دو عالم هيچ نيست    
  74دوستان  را  مي  مپرس از دشمنان            هست بوبكر  اين چنين نه آن چنان   

  
از جمله فرق عالم كه خالف  كرده انـد هـيچكس دنـي تـر از      :گفت) شبلي ( نقل است كه  -

رافضي و خارجي نيامد زيرا كه ديگران كه خالف كردند در حق كردند و سخن از او گفتنـد  
 75!!!روز در خلق به باد دادند  ،و اين دو گروه

  
  :نظامي گنجوي

  فروشنده را با فضولي چه كار     گهر خر چهارند و گوهر چهار 
  ز عشق عمر نيز خالي نيم            به مهر علي گر چه محكم پيم       

  )  68و  67شرفنامه بيت ( 

  :فردوسي 
  كه خورشيد بعد از رسوالن مه            نتابيد بـر كس زبـوبكر بـه

  آشكـــار              بياراست گيتي چو باغ بهار عمـر كـرد اسـالم را
  كه از تيغ او روز گشتي چو شب   نان بـــــد كجا سرفراز عرب   چ

  ستوده و را خالـق بـي نظير   عمر آن كه بد مومنان را امير       
  

  :شهيد دكتر علي شريعتي
در اينكه شريعتي اسالم شناس و جامعه شناس متفكري بود كه هنوز هم پس از گذشـت چنـد دهـه    

در اينكه او شيعه تا حدودي تندرو بـوده نيـز شـكي     .شكي نيستافكارش تازه و ناب جلوه مي كند 
را  ...حجـر و  ،ابـوذر  ،سلمان ،نيست كساني كه كتب او را خوانده اند عالقه بي حد او نسبت به علي

                                                 
 شيخ فريدالدين عطار نيشابوري: مصيبت نامه  ٧٤
منظورش شيعيان است كه به جاي توجه به خالق از صبح تا شب حواسشان معطوف خلفاء (  643ص  –عطار نيشابوري  –تذكره االولياء  75

  )است و توهين به زنان نبي اكرم 
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به خوبي مي دانند نگاه كنيد كه وقتي در شخصيت يك نفر روحيه علمي خالي از تعصب بنشـيند در  
 :گويد يباره روساي مذاهب مقابل چه م

حكومت ابـوبكر   ،اگر در مقابل حكومت استثنايي و شخصيت استثنايي علي نمي بود -
  76.از همه برتر بوده ،و عمر در قياس با رژيمهاي حاكم تاريخ

دكتر شريعتي خطبه هللا بالد فالن را كه حضرت علي در مـدح حضـرت عمـر گفتـه      -
  .است را مانند بقيه محققين منصف در حق حضرت عمر مي داند

 
  :استاد عالمه دهخدا

در لغتنامه در مقابل نام عمر پس از معرفـي او توضـيح داده كـه عمـر در دادگـري و عـدالت چنـان        
 !)البته در نسخ تحريف نشده قبل از انقالب ( سختگير و دقيق بوده كه عدل عمري را بنيان نهاده  

  :شافعي

 .دانم باطل ميمن نمازي كه صلوات بر محمد و خاندانش در آن نباشد را  -

 !اگر حب علي رفض است گواهي دهيد همانا شافعي رافضي است  -

حاال چگونه است كه اين عالم آگاه كه شاگرد امام صادق نيز بوده خالفت بالفصل حضـرت علـي را   
  قبول نداشته است ؟

  
  

  دفاع اهل بيت از خلفاي راشدين
  

گروهي از مردم عراق نزد علي بن حسن آمدند و در مورد حضرت ابوبكر : يحيي بن سعيد مي گويد
و عمر و عثمان رضي اهللا عنهم حرفهايي گفتند هنگامي كه سخنانشان به پايان رسيد علي بـن حسـن   

8�� �(�%�� �/V� �X*�: گواهي مي دهم كه شما مصداق اين آيه نيستيد: فرمودUV �� �9�! ��$%�� � �/% "
�@R"%� \��� 3�� �/V� ��/�[ ��$+% �X �/V�+1 = YUZ ? � �6�?�V ���)�- ��$%� �/���#?� كساني كه پس

ما را و برادران ما را كه در ايمان اوردن بـر  ! پروردگارا: از مهاجرين و انصار بدنيا مي آيند، مي گويند
تـو داراي  ! در دلهايمان جـاي مـده، پروردگـارا    و كينه اي نسبت به مومنان. ما پيشي گرفته اند بيامرز

  .رافت و رحمت فراواني هستي

                                                 
 تشيع علوي و تشيع صفوي از همين نويسنده 43مقدمه حجر ابن عدي نوشته دكتر شريعتي و پاورقي ص  ٧٦
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اين پيام مرا بـه  : ابو جعفر محمد بن علي موقع خداحافظي به من گفت: موالي جابر جعفي مي گويد
  .اهل كوفه برسان كه من از كسي كه از ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما بيزاري بجويد، بيزارم

كسي كـه فضـل و مرتبـه    : ابو جعفر محمد بن علي نقل مي كند كه ايشان فرمودمحمد بن اسحاق از 
  .جاهل استصابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما را نداند نسبت به سنت پيامبر

 

  مـــؤمن كـــــاملي و بي بدلي             اي كه هســتي محب آل عـــلي

  و در خللي ورنـه گم گشته اي           گزين كه مذهب ماست77ره سنّي 

  خارجي كيست ؟ دشمن علي             رافضي كيست ؟ دشمن بوبكــر

  أمت پـاك مذهب است و ولي            هر چهار دارد دوست ،هر كه او

  يار ســـــــنّي و خصم معتزلي             دوست دار صــــحابه ام به تمام

  بــــــــود مـرا أزلياين هدايت                مذهب جامع از خـــدا دارم

  چـاكر خواجه ام خفي و جلي             نعمت الّلهم و زآل رســــــــول

كليات أشعار شاه نعمت اهللا ولي ـ به سعي دكتر جواد نور بخش ـ انتشارات خانقـاه نعمـت اللهـي      ( 
   ) .است 689 ،688صفحه 1499 ـ چاپ سوم ـ شماره غزل 67سال 

دكتر شريعتي رژيم سياسي و اجتماعي ابوبكر و عمر را از بهترين رژيمهايي كـه در طـول تـاريخ بـه     
او نخستين گرونده به پيغمبر «: وي در مورد شخصيت ابوبكر مينويسد. وجود آمده معرّفي كرده است

گامي اسـالم  او هن. پدر همسر او، يار غار او و از نزديكترين ياران اوست. از خارج خانه پيغمبر است
هنگـامي بـه   . خود را آشكار كرد كه جز شكنجه و مرگ و تبعيد و تنهايي و شكست انتظاري نداشت

پيامبر گرويد كه حتّي در خانوادهاش هنوز جز شخص علي كه كـودكي ده سـاله بـود، كسـي بـه او      
امبر، دسـت از  او در مّكه سرمايه داري مرّفه بود و به خاطر ايمان به دعوت پي. دست بيعت نداده بود

پيغمبر تنها او را . زندگي و ثروتش شست و در مدينه همچون كارگري فقير براي يهوديان كار ميكرد

                                                 
البته مجددا متذكر مي شوم من از كسي نمي خواهم شيعه يا سني شود بلكه عاقل باشيد و نگذاريد ديگران از جهالت شما سوء استفاده كنند  ٧٧

.  
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در دوران خالفتش هم كمترين تغييري نكرد و حتّي بـا  . براي هجرت خطرناكش از مّكه انتخاب كرد
ه خالفـت، انجـام   همه سنگيني بار مسئوليت خالفت، عملگي ميكرد تا نان بخـورد و معتقـد بـود كـ    

و چـون  . وظيفه امر به معروف و نهي از منكر است و حق ندارد از بيت المال مـردم حقـوقي بـردارد   
قانعش كردند كه مدتي را كه براي زندگيت كار شخصي ميكني، بـه كـار مـردم بپـرداز و در ازاي آن     

م مـرگ وصـيت كـرد    مزدي را كه از كارفرمايت ميگرفتي، از بيت المال برگيـر، بـا ايـن همـه هنگـا     
  ».مجموعه حقوقي را كه برداشته، حساب كنند و با فروش زره و مركبش آنرا به بيت المال پس دهند

   
سوابق ابوبكر در صحبت رسول اهللا و خدمات او به اسالم قابـل  «: در دايره المعارف تشيع آمده است

نـامش در  . ز مّكه به مدينه بـود در هجرت ا صاو يار غار و تنها مالزم و همسفر پيامبر. انكار نيست
صدر فهرست مهاجران ثبت است و هجرت به مدينه كه سرفصل تاريخ سياسي اسالم است، از خانـه  

بعد از اعضاي خانواده رسول اهللا، او نخستين كسي بـود كـه اسـالم آورد و منشـي و     . او آغاز گرديد
د و       خزانه دار و كارگزار و رفيق و مشاور پيغمبر بود و امام صادق فـروه نـواده محمـ كـه مـادرش ام

از اين روست كه عالّمه امينـي  » .من از دو سو نواده ابوبكرم«: عبدالرّحمن پسران ابوبكر بود، ميفرمود
  ».نشناختن حقّ ابوبكر از جنايات فاحش به شمار ميرود: در الغدير گفته است

روا داشـته، در يـك مـورد اعتـراف      عالّمه اميني با همه اجحافي كه در مواضع بسيار در حقّ ابـوبكر 
جنايتي بزرگ است كه بخواهيم حقّ يار غار پيـامبر و تنهـا كسـي را كـه از نخسـتين دسـته       «: ميكند

ما بايـد او را بـزرگ بـداريم و هنگـام داوري دربـاره وي از      . مهاجران با او همراه بود، ناديده بگيريم
  ».عدالت به يك سو نشويم و از روي عاطفه قضاوت نكنيم

ابوبكر و عمر فضايلي داشـتند  «: و باالخره سيد شرف الدين موسوي عالم بزرگ شيعي لبنان ميگويد 
و خدا را سپاس كه مـا معانـد و حـق    . كه هيچكس انكار نمي تواند كرد، مگر يك معاند و حق كش

  ».كش نيستيم

  مولوي 
  حرص ميري و خالفت كي كند ؟     آنكه او تن را بدين سان پي كند

  تـا اميـران را نمـايـد راه و حكم      اهر كوشد اندر جاه و حكمبه ظ زان
  تـــا دهـد نخل خالفـت را ثمـر          تا اميري را دهد جاني دگر
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  )منظور مولوي حضرت علي بوده (                                                 
  

  گوش كر كي توان بربط زدن در    كي توان با شيعه گفتن از عمر 
  

 ،تمامي اين سخنان پس از رحلت نبي اكرم گفتـه شـده قسـمت اول    .اكنون به سخنان زير توجه كنيد
نظـرات خلفـاء    ،در خصوص خلفاء و قسـمت دوم  �گوشه اي از سخنان و نظرات حضرت علي 

اثري از كينه و دشمني و حسادت وجـود   ،براستي آيا در اين سخنان .است �پيرامون حضرت علي
روح تولي بين حضرت علي و ساير خلفاء مـوج   2و  1هر دو قسمت ( دارد ؟ و آيا در اين احاديث 

  .پس واي بر مداحان و روحانيون از آتش) نمي زند 

  بهترين ميزان :علي -1

از شري كه مـي خواهـد    .بدانيد كه اين امت همچون امتهاي گذشته فرقه فرقه خواهد گرديد •
آنچه پديـد آمـدني اسـت خواهـد     ) اين جمله را دوبار گفت (  .پديد آيد به خدا پناه مي برم

بدترين آنان فرقه اي است كه خود را بـه مـن    .آيد و اين امت به هفتاد و سه فرقه در مي .آمد
  )قبل از جنگ جمل �حضرت علي (   78 .ببندد و چون من رفتار نكند

از جمله فرق عالم كه خالف كرده اند هيچكس دنـي تـر از    :گفت) شبلي ( كه  نقل است ... •
رافضي و خارجي نيامد زيرا كه ديگران كه خالف كردند در حق كردند و سخن از او گفتنـد  

  79!و اين دو گروه روز در خلق به باد دادند 

كننـد پـس بايـد    رفيق ترين و دوست ترين و خوبترين آدمها نيز گاهي با هم قهر و دعوا مي  •
مابين آنها را بررسي كنيم و نه يكي دو گله گـزاري جزئـي و مـوردي و حتـي      كل روابط في

 .دروغ را :شايد

                                                 
شـنيديد  : . . . قرن ، دارند خطاب به ما سخن مي گويند  14انگار از پس . ادامه سخنان آن حضرت بسيار جالب است  3141ص  6طبري ، ج  78

. و آنچه بر شما دشوار بود به قرآن عرضـه كنيـد   . و به سنت او برويد . و راه پيمبرتان را در پيش گيريد . و ديديد پس بر دين خود پايدار مانيد 
 .خدا را پروردگار ، و اسالم را دين ، محمد را پيامبر و قرآن را امام و داور دانيد . آنچه قرآن شناسد بگيريد و آنچه انكار كند به يكسو زنيد 

  )يعني ساير مذاهب در خداوند اختالف دارند و شيعيان سرگرم خاليق شده اند (  643ص  -عطار نيشابوري  –تذكره االولياء  79
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آيـا همنشـينان   ( از شخصيت كسي پرسش مكن از همنشينان او سـئوال كـن     :حضرت علي •
  ) پيامبر اكرم و حضرت علي كسي غير از صحابه و خلفاء بوده اند ؟ 

علي از دشمني و دشـنام   ...ترسد ؟ علي به فقر شكوه و افتخار بخشيده استعلي از فقر مي  •
ترسد؟ علـي   ترسد ؟ زوزه سگان چگونه مهتاب را پريشان مي تواند كرد ؟ علي از چه مي مي

چرا مي نالد ؟ اين دو پرسشي است كه همواره در تاريخ مطرح اسـت و دريغـا كـه شـيعيان     
توجيه و تفسير برخي از علماي بـزرگ شـيعه    ،هيچكدام!  علي نيز هيچكدام آنرا ندانسته اند

غالباً شيعيان مي گويند علي  .نيز چنان زشت است و سطحي كه من از يادآوريش نفرت دارم
واي كـه ايـن   !! از اينكه حقش را در خالفت غصب كردند و محرومش كردند نالـه مـي كنـد   

صاحب سر   ،شيعه خاص علي ...شنيدنش براي علي چه دردآور است ،سخن از زبان شيعيان
 )دكتر علي شريعتي (   80. كسي است كه اين دو را بداند ،علي

حضرت علي مي فرمايند حق و باطل را ميزاني است كه با آن سنجيده مي شود و افراد مالك  •
البته ايشان زنده اند و اين مـاييم  ( چه بسا ايشان اگر زنده بودند  .سنجش حق و باطل نيستند

در رابطه با جنجالي كـه شـيعه پيرامـون    )ايم افكار سبك و پوچمان در حقيقت مرده كه با اين
حق و باطل را مراتبـي اسـت و ميزانـي    : گفتند حضرت عمر و حضرت ابوبكر راه انداخته مي

حق كامل است و شيطان باطل كامل است و آنچـه بـين آن اسـت نزاعـي و نبـردي       :خداوند
اگر هم باشد متعلـق   .مطلق در جهان هستي وجود ندارداست ما بين خير و شر و خير و شر 

  .به فيلمهاي هندي و هاليوودي است كه يك نفر مظهر خير مي شود و ديگري مظهر شر

پيرامون ايـن قضاياسـت    �بررسي نظرات حضرت علي ،مطمئناً بهترين و عادالنه ترين قضاوت    
ان در اين زمينه نقل شده بسـيار انـدك اسـت    مطالبي كه از ايش ،هرچند متاسفانه بنا به داليل مختلف

ولي با همين مقدار اندك و همچنين بررسي مناسبات ايشان با ساير خلفاء مي توان بـه گوشـه اي از   
  .حقايق دست پيدا كرد

از البه الي سخنان آن حضرت در نهج البالغه ابتدا نظر ايشـان را پيرامـون حضـرت عمـر و        

  .حضرت ابوبكر و سپس نظر ايشان را در رابطه با خالفت بررسي مي كنيم
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دو بار هر بار به مدت حدود يكماه از مدينه خارج مـي   ،حضرت عمر در زمان خالفت خود -
   .دينه مي گذاردشود و حضرت علي را جانشين خود در م

  .عمار ياسر از سوي حضرت عمر والي كوفه بوده است -

  .سلمان فارسي از سوي حضرت عمر والي مدائن بوده است -

دشـوار و   -و پيـام و امـر مـا    -تبعيت و همراهي با مـا   " :مي فرمايند �حضرت علي
داوند بر دوش كشيدن اين بار سنگين را كسي نتواند مگر آن بنده اي كه خ .پيچيده است

 ،هاي استوار چه اينكه جز سينه هاي امانتدار و انديشه .قلب او را براي ايمان آزموده باشد
متاسفانه شيعه با استناد به خطبه شقشقيه عمر و " 81.ژرفاي گفتار و حديث ما را در نيابند

   :ابوبكر را غاصب خالفت قلمداد كرده اند ولي
زبير اشاره مـي كننـد ولـي ثابـت     حضرت علي در اين خطبه به بدي به طلحه و  •

شده كه پس از نبرد جمل ايشان بر جنازه اين دو نفر گريسـته و نمـاز خوانـده و    
   .حتي قاتلين آنها را نفرين كرده اند

 80خبر واحد بوده و فقط از يك نفر نقل شـده ولـي در مقابـل آن از     ،اين خطبه •
طريق نقل شده كه حضرت علي روي منبر براي خلفاء طلب آمرش كـرده و بـاز   

هر كس مرا بـر   :طريق نقل شده كه به تمام فرمانداران خود ابالغ كرده اند 80از 
ز چنـين فرمـاني   آنگـاه پـس ا   .زنم عمر و ابوبكر برتري دهد بر او حد مفتري مي

و خود را برتـر از همـه   ! بيايند و خودشان روي منبر چنين سخناني را ايراد كنند 
كسي كـه سـپاهيانش را در جنـگ    ! معرفي كرده و حتي به آنها توهين هم بكنند 

برحذر داشته است اكنون خودش به ابـوبكر و   ،صفين از دشنام دادن به سپاه شام
  . !توهين كند ،عمر

 .ري واحد است كه فقط از طريق عكرمه مولي ابن عباس نقل شـده اين خطبه خب •
جالب است كه بدانيد عكرمه از گروه خوارج بوده است و مـي تـوان حـدس زد    

علـت همـان اسـت كـه     . علت جعل چنين خطبه اي توسط او چـه بـوده اسـت   
 .اختالف و تفرقه: امروز نيز از بيان اين خطبه دنبال مي كنند ،دكانداران مذهب
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مه اميني در كتاب فاطمه زهراء روايات مربـوط بـه عكرمـه را رد كـرده پـس      عال •
 چگونه است كه اينجا بايد روايت عكرمه را قبول كنيم ؟ 

در اين خطبه حضرت علي در چند جا از خودشـان تعريـف و بـه خلفـاء قبلـي       •
داننـد ايـن روش    كساني كه متون تاريخي را مطالعه كرده اند مي. توهين كرده اند

زيرا ايشان هميشه در كوفـه و بـر    .ال مخالف سيره و روش آن بزرگوار استكام
روي منبر براي خلفاء طلب آمرش كرده اند تا حديكه اين نكته به تواتر رسيده و 

 . كسي را ياراي رد كردن آن نيست

محققان معتقدند يكي از داليلي كه باعث مي شد معاويه در نامه هـاي خـود بـه     •
ه عمر و ابوبكر و وقايع پس از رحلت نبي اكرم اشـاره كنـد   حضرت علي مرتباً ب

اين بوده است كه حضرت علي سـخنان او را تاييـد كـرده و خشـمگين شـده و      
هان نگاه كنيد حق با ماست علي با خلفاي قبلي  :اي بگويد تا مخالفان بگويد نكته

ولي حضرت علـي بـا زيركـي تمـام و بـر خـالف ميـل         .نيز مشكل داشته است
نيون شيعه در تمام نامه هايي كه پاسخ معاويه را داده اند به غير از نيكـي و  روحا

اكنـون ايشـان در زمـان     .خوبي از حضرت عمر و حضرت ابوبكر ياد نمي كننـد 
افـرادي   -معاويـه و مـردم شـام     -خوارج  :خالفت خود دشمنان متعددي دارند

آنوقت ايشـان   .مانناراضي مانند طلحه و زبير و خانواده و طرفداران حضرت عث
دشمني طرفدران عمـر و ابـوبكر را هـم     ،بيايند و روي منبر كوفه براي خودشان

براستي چـرا عكـس   ! يعني همان چيزي كه دشمنان در پي آن بوده! درست كنند 
العمل چنين خطبه مهيجي در هيچ كجاي تاريخ ثبت نشده و چـرا فقـط عكرمـه    

 آنرا نقل كرده است؟ 

اذكروا امواتكم بالخير و اين سخنان متضاد با ايـن   :مده كهدر حديث از معصوم آ •
 .حديث است

در زمان خالفتشان اين خطبه را ايراد كرده اند و مـا  ) ع(مي گويند حضرت علي  •
مي دانيم مشكل بزرگ و اساسي كه حضرت علي از همان روز اول با آن مواجـه  

كـه در آن زمـان   از سوي ديگر مي دانيم  .شدند موضوع قتل حضرت عثمان بوده
تقريبا تمام مسلمانها عالقه و اعتقاد شديدي به حضرت عمر و ابوبكر داشته انـد  

چنـين   ،آيا معقول اسـت در چنـان شـرايطي حضـرت علـي     ) حتي مردم كوفه (
توجه داشته باشيد كه ايراد چنـين سـخنان تـازه و تنـدي     . سخناني را گفته باشند
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يد و وسيعي در جامعه كوفه داشته باشد انعكاس شد ،عليه خلفاء بايد در آن زمان
ولي خبري از اين عكس العمل و يا حتـي اشـاره اي بـه آن را در سـاير منـابع و      

جالب است كه ايـن خطبـه و خطبـه فدكيـه بـا       .متون تاريخي مشاهده نمي كنيم
اينكه شيعه معتقد است در مسجد و در حضور عده زيادي از مسـلمانها خوانـده   

جالـب بـوده و بايـد حتمـاً      ،قـرن  14شده و موضوع آن حتي هم اينك پـس از  
هـيچ   ،انعكاس وسيعي در بين مردم آن زمان داشته باشد ولـي بـا كمـال تعجـب    

نمـي   در ساير متون و از زبان مردم همان روزگار به چشم اين خطبهاشاره اي به 
 . خورد و همين امر ظن  انسان را در جعلي بودن اين دو خطبه قوي مي كند

كسي كه ادعا كند هـر آينـه بـه نهايـت علـم       :حضرت علي در جايي فرموده اند •
در ابتداي اين خطبه حضرت علي  .نهايت جهل خود را ظاهر كرده است ،رسيده
خود را منتهاي علم و دانايي معرفـي كـرده انـد آيـا ايـن       ،الف اين فرمايشبر خ

 خالف سخنان و سيره آن بزرگمرد نيست ؟ 

البالغـه پـس از رحلـت حضـرت عمـر       نهـج  219در خطبـه   �حضرت علـي  •
   :فرمايند مي

راست را بركت دهد و نگاه دارد كه كجي را )) عمر بن خطاب  ((خدا شهرهاي فالن  ....هللا بالد فالن
پاك جامـه و   .نمود و بيماري را معالجه كرد و سنت را بر پا داشت و تباهكاري را پشت سر انداخت

طاعت خدا را بجـا آورده   .نيكويي خالفت را دريافت و از شر آن پيشي گرفت .كم عيب از دنيا رفت
از دنيا رفت در حاليكـه مـردم را در راههـاي گونـاگون      .را ادا نموداز نافرماني او پرهيز كرده حقش 

  82.گمراه در آنها راه   نمي يابد و راه يافته بر يقين و باور نمي ماند .انداخت
كجـي را  ) عمـر (بر فالن  آفرين :ترجمه و توضيح دكتر علي شريعتي درباره اين خطبه -

فتنـه را پشـت سـر    راست كرد و درد را درمان نمود و سنت رسـول را بـر پـا داشـت و     
پيشـي   ،خير خالفـت را بـه چنـگ آورد و از شـرش     ،گذاشت پاكدامن رفت اندك عيب

طاعت خداوند را ادا كرد و بر حقش تقـوي ورزيـد رحلـت كـرد و خلـق را در       .جست
راههاي شعبه شعبه رها كرد آنچنانكه گمراه در آن راه نمي يابـد و انسـان در راه اسـتوار    

ادب انسـاني اعتـراف    ،بزرگـواري  :از ترجمه خطبه مي نويسد شريعتي قبل  83 .نمي ماند
ستايش از فضيلتهاي كسي كه نقيصت هايي نيز دارد عيب و هنر ديگري  ،ارزشهاي رقيب

                                                 
 219خطبه  721صفحه . هـ ش صحافي ايرانمهر  1351فروردين  26چاپ .ترجمه و شرح نهج البالغه به قلم حاج سيد علينقي فيض االسالم  82
 86ص  –انتشارات چاپخش تهران  1378دكتر علي شريعتي چاپ دوم . تشيع علوي و تشيع صفوي  83



 ٣٣١ 

در آغاز همه خدمات و صفات مثبت كسي را گفتن و در پايان از اوـ با تعبيـري   ،را گفتن
ست كه علي به انسانيت مي آمـوزد  درسي ا ...عميق و در عين حال مودبانه ـ انتقاد كردن 

  84! و به ويژه به ناقدان و قضاوت كنندگان درباره شخصيتها و حتي درباره مخالف 
اين سخنان را پس از شنيدن خبر رحلت  �برخي بر اين عقيده اند كه حضرت علي  -

عمر و در حاليكه دست و صورت خود را شسـته و از خانـه خـارج شـده بودنـد ايـراد       
 .فرمودند

 :نويسـد  مـي ) بدون هيچگونه دليل و مدركي ( البالغه مطهري در كتاب سيري در نهج  -
من نمي دانـم چـرا هـر    !!!  85 "سيد رضي اين حديث را اشتباهي در نهج البالغه آورده "

آيد كه  البته اين سوال پيش مي! شود  چيزي كه مخالف ذائقه ما ايراني هاست اشتباهي مي
غالبـاً گفتـه انـد مقصـود      شراح نهج البالغـه  86ر همين كتاب طبق نوشته شهيد مطهري د
بـه قرينـه نـوع ستايشـها كـه       " :ابن ابي الحديد مـي نويسـد   .عمرابن خطاب بوده است

سـتايش شـده زيـرا    ) و آنهم مقام بلنـد مرتبـه   ( رساند از يك مقام متصدي حكومت  مي
چنـين توصـيفي بـر     سخن از مردي است كه كجي ها را راست و علتها را رفع نمـوده و 

     ".قطعاً جز عمر كسي مقصود نبوده است .انطباق نيستگذشته گان صحابه قابل 
من بيشتر تفسيرهاي عربي و فارسي كه در طول تاريخ در رابطه بـا نهـج البالغـه نوشـته     

اعم از عرب يا ايرانـي معتقدنـد    ،شده است را بررسي كردم اكثريت  شارحين و مفسران
به صورت گذرا از روي معاني خطبـه   ،عده كمي نيز. خطاب بوده استعمر ابن  ،مقصود
يك نفر نوشته مراد مالك اشتر است  87.و اشاره اي به نام هيچ شخصي نكرده اند  رد شده

 ...هللا بـالد فـالن  (  88حاكم يا متصرف چه شهرهايي بـود  ،سوال اينجاست اوال مالك اشتر
مالـك اشـتر كجـا پـس از خـود مـردم را در        :و ثانياً) خدا شهرهاي فالن را بركت دهد 

  !مالك اشتر كه خليفه نبوده است :؟ و ديگر اينكه راههاي گوناگون انداخت
ولـي  ) توريه (در ظاهر عمر را ستوده  �حضرت علي :برخي در مقام توجيه مي گويند

جمـالت آخـر ايـن     :آيد كـه  پس اين سئوال پيش مي!!! كرده سرزنش و توبيخ  ،در باطن
 ،يعني وقتـي آخـر جمـالت   !( كه در ظاهر هم سرزنش  كرده اند چه مي شود ؟ حديث 

                                                 
 86و  85همان ص  84
 .سال پيش متوجه اين نكته اي كه شهيد مطهري شده ، نشده است  1000جالب است سيد رضي در همان فرهنگ و  85
  163ص  شهيد مطهري . سيري در نهج البالغه  86
 !جانب دنبال دردسر نبوده اند شايد بر خالف اين 87
 .مي دانيم كه مالك اشتر قبل از اينكه فرماندار مصر شود در راه مصر،  بوسيله زهر كشته مي شود 88
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ستايش نمـود و ايـن    ،سرزنش است چه نيازي است كه در اول آن توريه كرد و در ظاهر
ديگر چه توريه اي است كه اولش ظاهرسازي و توريه است و آخرش صراحت لهجـه و  

به سرزنش يا نكـوهش عمـر بـوده     و اصوالً پس از مرگ عمر چه نيازي! ) بيان حقيقت 
در مورد افراد به صـورت صـريح و رك سـخن     هميشه �زيرا حضرت علي  89است ؟

  .90و هيچگاه در پرده سخن نگفته اند كه اين بار دوم ايشان بوده باشد   گفته
ترسـيده   از عمر مي �و نعوذباهللا آيا حضرت علي) كار پاكان را قياس از خود مگير (  

آيـا  ! اند كه به محض مرگ او بخواهند او را سرزنش كنند تازه آن هم بـه ايـن صـورت    
  دانيد با اينگونه توجيهات بچه گانه مقام آن حضرت را خدشه دار  مي كنيد ؟نمي 

گويد مـن در   عزالدين عبدالحميد بن هبه اهللا بن ابي الحديد معتزلي مدائني مي :در ضمن
طبري نيز تصريح  .عمر :به خط سيد رضي بود ديدم كه زير فالن نوشته بود نسخه اي كه

. كرده مراد عمر بن خطاب بوده است و در نسخه خطي سيد رضي نام عمر را ديده است
و  91گويند مراد برخي از اصحاب رسول خدا بـوده اسـت   مي دو نفر ديگر از مفسرين نيز

چنانچه حضرت عمر را جزو اصحاب ندانيم باز اين سوال پيش مي آيد كه كدام يـك از  
در ( انتظام بـه امـور ديـن داده    ) يا متصرف شده ( شهرهايي داشته  ، صاصحاب پيامبر
خليفه  �و قبل از حضرت علي .اند و مردم را در طرق مختلف انداخته) مقام حكومتي 

بوده ولي پيامبر بدون  صور حضرت علي شخص پيامبربوده اند ؟ برخي مي گويند منظ
تازه كجا مردم  در راههاي گوناگون بودند ؟ به طـور   .عيب از جهان رفت و نه كم عيب

حضـرت عمـر بـوده     �كلي اكثر شارحين  نهج البالغه معتقدند مقصود حضرت علي 
بايد نيست  � در پاسخ كساني كه معتقدند اين سخنان متعلق به حضرت علي 92.است

، صكريم و سخنان پيامبر اكـرم  قرآنبگوييم به اعتراف تمامي ادباي عرب پس از آيات 
بوده است چگونه ممكن اسـت بـه جـز    � فصيح ترين سخنان متعلق به حضرت علي 

                                                 
  .از مردگانتان به نيكي ياد كنيد : اذكروا امواتكم بالخير : با عنايت به اين حديث نبوي كه  89
كه ايشان هميشه عقيده خود را صراحتا بيان مي كرده اند بر همه آشكار مي شود ضـمن اينكـه    با مطالعه نهج البالغه و وقايع تاريخي اين نكته 90

نـب  مسائلي مانند تقيه و توريه به صورت گسترده از زمان امام سجاد و امام محمد باقر در بين توده شيعه براي سالمت جـان آنهـا مطـرح و از جا   
ايشـان حتـي بـراي پيـروزي بـر      . جان گذشته و قوت بازو نيازي به ترس و تقيه نداشـته انـد    امامان تجويز گرديد و حضرت علي با آن پيروان از

  .معاويه از صراحت لهجه خود در هيچ كدام از نامه ها اندكي كم نكردند چه برسد به سخن گفتن درباره كسي كه مرده است 
  منبع تمام اين موارد در سي دي دانشنامه جامع نهج البالغه 91
 !!سال و طبق چه متوني مي گويند منظور سلمان فارسي بوده 1400جز شارحين پس از انقالب اسالمي ايران كه نمي دانم پس از  البته به 92



 ٣٣٣

كسي چنين سخنان فصيح و بليغي را در سـوگ دامـادش و دوسـتش و مـوثرترين      ،علي
  .گفته باشد ،عنصر اسالم

  :ولي .اند براي مماشات با دوستداران عمر اين سخنان را گفته برخي معتقدند حضرت
در طول عمر خود براي مماشـات از چـه كسـي تعريـف بيهـوده       �حضرت علي  -1

ايشان در طـول عمـر گهربـار خـود در      -2اند كه اين بار دومشان بوده باشد ؟  كرده
 -3 .ان باشـد كرده اند كه ايـن بـار دوم ايشـ    ...كدام موقع توريه و مماشات و تقيه و

با آن خشونت ذاتي ( چه طرفداراني داشته ؟  ،سال خالفت 10حضرت عمر پس از 
سـه جنگـي كـه در زمـان        -4)  كه حتي اقوام و نزديكانش از او به ستوه آمده بودند

اتفاق افتاد ريشه در قتل حضرت عثمـان داشـته و اگـر حضـرت      �حضرت علي 
كردند يقيناً مـوثر بـود ولـي مـي      ي ميمورد تعريف و تمجيد بي ،از عثمان �علي 

آيـا اينجـا نيـازي بـه      .خصوصيات عثمان را بدون تعارف بيان مي كنند ،بينيم ايشان
توسـط   -مماشات نبوده ؟ و آيا مماشات با طرفداران حضرت عثمان كـه بـه تـازگي    

كشته شده اولويت دارد يا مماشات بـا عمـري كـه بـه      -افرادي داخل در سپاه علي 
كه پس از مرگ ) ع ( حضرت علي  - 5نفر غير عرب كشته شده است ؟ دست يك 

 ...خليفه نشدند كه نياز به مماشات با كسـي و جمـع آوري طرفـدار و نيـرو و     ،عمر
سني مـذهب و طرفـدار    ،ميليارد مسلمانان جهان 1و چرا اكنون كه  -6 .داشته باشند

شات با آنهـا نـدارد و   سعي در مما))�به تبعيت از حضرت علي  ((شيعيان  .عمرند
  گويند در برافروختن آتش اختالف است ؟ بر عكس هرچه مي

از عمر تعريـف كـرده انـد     ،در مقام مقايسه با عثمان) ع(برخي نيز معتقدند حضرت علي
نيـازي بـه    ،چگونه است كه در آن شرايط بحراني و حساس پس از قتل عثمان – 1 :ولي

نياز به مماشات بوده است ؟ كـه ايشـان بخواهنـد     ،مماشات نبوده ولي پس از مرگ عمر
اين سخنان را بالفاصله پس از قتل عمر ايراد ) ع( حضرت علي – 2عثمان را مذمت كند 

مـورد   ،كرده اند در حاليكه عثمان بعداً خليفه شد و هنوز كاري نكـرده بـود كـه مقايسـه    
پاك جامه و   ...": وده انداين چه مقايسه ايست كه فرم -3داشته يا نيازي به مقايسه باشد

طاعـت خـدا    .نيكويي خالفت را دريافت و از شر آن پيشي گرفت .كم عيب از دنيا رفت
در صـورتي كـه در مقـام     "...را بجا آورده از نافرماني او پرهيز كرده حقـش را ادا نمـود  

حضرت عمر بهتر از عثمـان عمـل    :مقايسه بايد به گونه اي ديگر سخن گفت مانند اينكه
انتقاد آخـر خطبـه    :پسآنگاه سئوال ديگر اينكه   ...رد و يا  شيوه و روش او بهتر بود وك
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و تـوبيخ  ) حضـرت عمـر   (اي كه در مقام تعريف يك طـرف   چه مي شود ؟ زيرا مقايسه
قسمت آخـر   - است نبايد در آخر سر با توبيخ همراه باشد) حضرت عثمان (طرف ديگر

  93. تمام رشته ها پنبه شودتا  -خطبه 
اگر جمالت آخر خطبه نبود براحتي مي شد هر فردي را جـايگزين كـرد يـا     ،به هر حال

ولـي خوشـبختانه وجـود همـين      ...گفت ايشان توريه كرده اند يا مماشات كرده اند و يا
البتـه   .بسـته اسـت   ،راه را براي هر گونه توجيـه و تفسـير و تاويـل و تحريفـي     ،جمالت

در حاليكـه  ( سـلمان فارسـي بـوده     :اند منظور گفته) معاصر(مترجماني مانند آقاي دشتي 
هيچيك از مفسرين قبلي چنين نظري نداشته اند و ايشان با يك اسـتناد بسـيار خنـده دار    

و بـا ترجمـه اي بسـيار مكارانـه كـه مـن در       ) 94در پاورقي چنين مطلبي را بيان كرده اند
سـاله چنـين تحريفـي     1000اريخ البالغـه در تـ  هيچيك از ترجمه ها و تفاسير قبلي نهج 

خود رفت   :...دقت كنيد .نديده ام خواسته اند مشكل جمالت آخر خطبه را نيز حل كنند
راه خويش را شناخت و نه هدايت شده  ،كه نه گمراه .و مردم را پراكنده برجاي گذاشت

   95!!! .به يقين رسيد
ه ؟ و شهرهايي را متصـرف  ولي باز اين سئوال پيش مي آيد كه سلمان فارسي خليفه نبود

بالء و جمالت انتهـاي خطبـه را هـم     :بالد را همزه كنيم و بگوييم "د"؟ مگر اينكه  نبوده
  96.كل قضيه را منتفي كنيم ،ترجمه كنيم و با همين دوز و كلكهاآنگونه 

حق طلبي را ببينيد  اوج بزرگواري و :راهي نيست جز اينكه به قول دكتر شريعتي بگوييم
ابتدا محاسن عمـر را برشـمرده و سـپس     ،در مقام قضاوتي عادالنه) ع(كه حضرت علي 

ضمن اينكه برخي مي گويند اين خطبه با خطبـه شقشـقيه منافـات     .عيب او را مي گويد
دارد در حاليكه انتقاد آخر خطبه به نوعي ديگر در خطبه شقشقيه هم آمده است  در انتها 

ل كنيم كه شخصيت بزرگوار و قدرشناسي مانند علـي نبايـد از دامـاد خـودش     بايد سئوا

                                                 
 .كه استاد فن خطابه بوده اند ) ع(به خصوص در خصوص حضرت علي  93
مرحوم شهرستاني نقل كرده اند كه در نسخه خطي سيد رضي كه دخترش خدمت عموي بزرگوار سيد مرتضي آنرا مي ": ايشان مي فرمايند  94

آقـاي  ! واقعا كـه محقـق شـيعه عجـب منطقـي دارد       ". . . آموخت نام سلمان فارسي ابتداي اين خطبه نوشته شده بود و همين درست است زيرا 
يعني شهادت يك دختر بچه با چند واسطه قبول اسـت و شـهادت چنـدين و    . . . . تاني ، دخترشان ، عموي سيد مرتضي و دشتي ، مرحوم شهرس

 !البته اين هم يكي از روشهاي تحقيق در عصر جديد است. چند دانشمند قديمي سني و شيعه مردود است 
  عجب بازي با كلمات جالبي! ست يعني چنين برداشتي نكنيم كه سلمان فارسي  مردم را گمراه كرده ا 95
 .واقعا كه تعصبات فرقه اي چه بروزگار آدم مي آورد . اين كاري است كه مترجم محترم پس از انقالب انجام داده است  96
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 :تمجيد و ستايش كنـد ؟ مگـر در حـديث نيامـده     97پس از مرگ او  ،وپدر زن نبي اكرم
براسـتي چنـين جمـالت عربـي      .مردگان خود را به نيكي ياد كنيد .اذكروا امواتكم بالخير

  مي تواند گفته باشد ؟ فصيح و مسجع و زيبايي را به جز علي چه كسي
فرمـانروا   " :انـد  فرمـوده )) درباره عمر بن خطاب ((  459در حكمت ) ع(حضرت علي 

شد و بر مردم فرمانروايي كرد پس بر پا داشت و ايسـتادگي نمـود تـا اينـك ديـن قـرار       
نام عمر از داخل پرانتز حذف شده  ،البته در بيشتر ترجمه هاي پس از انقالب 98" .گرفت
  ! است 

قرينه مهمي كه مي توانيم بيان كنيم در تاييد اينكه حضرت علي ايـن سـخنا ن را پـس از    
وقتي حضـرت عمـر در بسـتر شـهادت از      :مرگ عمر بيان كرده اند اين داستان است كه

خوف الهي مي گريسته ابن عباس بر روي پوست او دست مي كشـد و مـي گويـد چـه     
 :گويد با شادي به او نگاه مي كند و مي حضرت عمر .بدني كه آتش را درك نخواهد كرد

آيا حاضري در اين خصوص شهادت دهي ؟ ابن عباس اندكي ترديد مـي كنـد حضـرت    
گواهي بده من نيز بـا تـو گـواهي     :علي از پشت سر بر روي شانه او مي زند و مي گويد

 )پس واي بر روحانيون و مداحان از آتش (   .مي دهم

و يا مداحان بدون هيچگونه تحقيق و يا تبحري از البـه الي متـون   متاسفانه برخي از نويسندگان 
تاريخي مطالبي را بر ضد خلفاء بيرون كشيده و تحويل مردم مي دهند و مردم عامي نيز براحتـي  

چون خبري را شنيديد  " :فرمايندمي ) ع(بر مبناي آن قضاوت مي كنند در حاليكه حضرت علي 
ژرف در آن بينديشـيد و تنهـا بـه شـنيده خـود       –همانند ژرف انديشان و نه چون ظاهر بينان  –

ضـمن اينكـه     99".بسيارند و رعايت كننـدگانش انـدك   ،بسنده نكنيد زيرا كه روايت گران دانش
هنگام تجزيه و تحليل يك شخصيت يا يك واقعه نبايد به صورت گزينشي عمل كـرد و در بـين   

مطابق سليقه خود بيرون كشيد و بقيه موارد را  100جو كرد و فقط نقاط منفي رامتون تاريخي جست
ناديده گرفت بلكه راه درست و عادالنه آن است كه هرچيز چه مثبت چه منفـي را بررسـي و در   

 .به تجزيه و تحليل نشست ،انتها با جمع بندي تمام موارد

                                                 
داشته شيعيان حتي درس خوانده هاي آنها از اين موضوع بي اطالعند يا بي اطالع نگه%  99گرچه . بوده است ) ع(عمر ، داماد حضرت علي  97

 اند شده
 459حكمت  1300ص . هـ ش صحافي ايرانمهر  1351فروردين  26چاپ .ترجمه و شرح نهج البالغه به قلم حاج سيد علينقي فيض االسالم  98
  )در ترجمه هاي پس از انقالب اين موضوع مانند خطبه قبلي حذف  يا تحريف شده است ( 
  98: نهج البالغه  الكلمات  99

 .كه صحت و سقم آن نيز نامشخص است  100
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ساز مخالف را نداشته  و اگـر كسـي   متاسفانه هم عوام و هم علماي ما تحمل شنيدن كوچكترين 
چمـاق تكفيـر را    ،بدون توجه و تعمـق در سـخنان او   ،كوچكترين نغمه خالفي زد مانند ابوجهل

اشتباه بزرگ ما اين است كـه مـالك    .هر چند دوره اين حماقتها رو به پايان است ...بلند مي كنند
) ع( ورتيكه حضـرت علـي  در صـ  ،حق و باطل براي ما نام اشخاص است و نه خود حق و باطـل 

در جايي ديگر نيـز وقتـي   . "به آنچه گفته مي شود نگاه كن و نه به شخص گوينده " :فرمايند مي
) عايشـه و طلحـه و زبيـر    ( كنند حارث از ايشان مي پرسد اگر آنهـا   براي نبرد جمل حركت مي

بـا   :پرسد حارث با تعجب مي .نبرد مي كنيم :صلح نكردند چه مي كني ؟ حضرت پاسخ مي دهند
در اينجـا پاسـخ بسـيار نغـز و     ) ع(المومنين و سيف االسالم و طلحـه الخيـر ؟ حضـرت علـي     ام

نمـي   ،است و بي گمان اشـخاص اي حارث مسائل بر تو مشتبه شده  " :پرمعنايي به او مي دهند
بشناسـي و نيـز اول   آنرا  توانند مالك و معيار حق و باطل باشند  بلكه اول حق را بشناس تا اهل

ولي متاسفانه براي شيعه مالك  " 101.باطل را بشناس تا هر كه را به سوي آن گام نهاد باز شناسي
بوده و دختر حضرت علي همسر او بـوده   صنام عمر است هرچند دخترش همسر پيامبر ،باطل

تازيانـه   با سماجت او جمع آوري شده و فرزنـدش زيـر   قرآنو ايران در زمان او اسالم آورده و 
عدل خود او جان داده و عدالت در دوران حكومت او به سخت ترين شكل اجرا شده و خود او 

البته ممكن است كسي از طريق سفسطه سئوال كند كه اگر علـي   .نيز در اين راه جان باخته باشد
 ايـن حـرف مزخـرف، دقيقـاً ماننـد ايـن سـخن        .اند بر حق بود به ناچار عمر و ابوبكر باطل بوده

ولي طبق منطـق  ! هر كس با ما نيست با تروريستهاست :  تاريخي جرج دبليو بوش است كه گفت
رنگ هاي ديگري نيز  ،فازي كه به آن اشاره شد در جهان پيرامون ما به جز دو رنگ سياه و سفيد

متعلق به داستانهاي شاه پريان و فيلمهاي هندي و هاليوودي اسـت   ،و ديو دو شاخ 102وجود دارد
  .شتاقان ديدن و شنيدن آن نيز عوام الناس با ضريبهاي هوشي آنچناني هستندكه م
. گريه مي كند و قاتلش را نفرين مـي كنـد   ،براي زبير) ع(چگونه است كه حضرت علي  �

 آنگاه ما بر چه اساسي حضرت عمر و ابوبكر را لعن و نفرين مي كنيم؟

مـي  ) دروغگو (هر كس مرا بر ابوبكر و عمر برتري دهد بر او حد مفتري  :حضرت علي �
 ) اين روايت از هشتاد طريق نقل شده است (  .زنم

                                                 
  210 - 2تاريخ اليعقوبي  101
نمي دانم در كجا خواندم كه حيوانات فقط قادر به تشخيص رنگ سياه و سفيد هستند ولي گاو وحشي از رنگ قرمز متنفر است شايد اين  102

ي نيز به جز دو رنگ سياه و سفيد ، رنگ قرمز را هم زيرا حتي گاو وحش!!! اولئك كاالنعام بل هم اضل باشد : هم يكي ديگر از معاني آيه 
  .دهد  تشخيص مي
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. انـد  بر روي منبر در زمان خالفتشان براي خلفاي قبلي طلب آمرزش كرده :حضرت علي �
 ) طريق روايت شده است  80از ( 

كند كـه وي   پدرش علي بن حسين نقل ميابن سعد از جعفر صادق فرزند محمد باقر از  �
وي آنها را ميـان مـردم    ،رضي اهللا عنه آوردند پوشاك و لباسهايي از يمن نزد عمر: گفت

رضي اهللا عنه بين منبر  عمر ،تقسيم نمود، مردم لباسهاي جديد را پوشيده به مسجد آمدند
گفتنـد و   سـالم مـي   و سلم نشسته بود، مردم مي آمدنـد و  و قبر رسول اهللا صلي اهللا عليه

در اين هنگام حسـن و حسـين از خانـه مادرشـان فاطمـه      . كردند براي او دعاي خير مي
رضي اهللا عنها بيرون آمدند و از كنار جمعيت رد شدند، در حالي كه لبـاس جديـدي بـه    

عمر با ديدن آنها افسرده و غمگين شد، پرسـيدند علـت نـاراحتي چيسـت؟     . تن نداشتند
اين دو پسر ناراحت هسـتم كـه بـه انـدازه قـد آنهـا پوشـاكي وجـود         من از بابت  :گفت

اي به كارگزاران خود در يمن نوشت تا هرچه سريعتر دو دست لباس  سپس نامه ،نداشت
آنگـاه مطمـئن و    ،چون لباس رسيد آنرا بـه آنـان پوشـاند   . براي حسن و حسين بفرستند

  106ص1االصابه ج .مسرور گشت
 ،خسرو و كمربند و زيور وي را پيش عمر ابـن خطـاب   وقتي شمشير :قيس عجلي گويد �

تو خويشـتن   :گفتعلي  .كساني كه اين را تسليم كرده اند موتمن بوده اند: آوردند گفت
خسرو را بديـد   عمر وقتي سالح: شعبي نيز گويد 103.رعيت نيز خويشتن دار شده ،داري
 1822تاريخ طبري ص  .اند موتمن بوده اند كساني كه اين را تسليم كرده :گفت

محمد ابن حنفيه پسر حضرت علـي را بـه    ،عبيداهللا ابن عمر ابن خطاب ،در جنگ صفين �
هماوردي مي خواند حضرت علي از بيم اينكه محمد كشته شود او را بـر مـي گردانـد و    

 .به همـاوردي تـو آمـدم پـيش بيـا      :خودشان به ميدان مي روند و به پسر عمر مي گويند
ابـن عمـر    :گويـد ! نـه  : گفت. بيا :مرا به هماوردي تو حاجت نيست گفت :عبيداهللا گفت

پدر جان به هماوردي ايـن فاسـق    :گويد ابن حنفيه به پدرش حضرت علي مي .بازگشت
خواسـت همـارود تـو باشـد مـن ايـن كـار را شايسـته تـو           رفتي به خدا اگر پدرش مـي 

تـاريخ طبـري   .ز نيكي مگـوي به ج) عمر ( پسركم درباره پدر او  :علي گفت .دانستم نمي
 2525و  2526ص 

                                                 
اگر عمر بد بود سپاهيانش آنچنان فداكاري و از جان گذشتگي . حديث الناس علي دين ملوكهم نيز سخن حضرت علي را تاييد مي كند  103

 .قابل توجه روحانيون كه از كمرنگ شدن مباني ديني در جامعه نگرانند . نداشتند



 ٣٣٨

ـ   :ربيعه بن شداد خثعمي پيش علي آمد كه بدو گفت :گويد � مبر ابر كتاب خدا و سـنت پي
اگـر ابـوبكر و    ،واي تـو : علي گفـت  .بر سنت ابوبكر و عمر :ربيعه گفت .خدا بيعت كن

عمر جز به كتاب خدا و سنت پيمبر خدا بيعت كرده بودند بر حق نبودند و ربيعه بـا وي  
گويي مـي بينمـت    :آنگاه علي در او نگريست و گفت 2599تاريخ طبري ص  .بيعت كرد

وي در  .كه با اين خوارج حركت كرده اي و كشته شده اي و اسبان لگد كوبت كرده انـد 
 2599تاريخ طبري ص  .جنگ نهروان همراه خوارج بصره بود و كشته شد

خداوند ابوبكر  :به چند طريق از عبد خير نقل مي كند كه علي فرمود) هـ 127م ( سدي  �
درباره  :و يا .ميان دو جلد جمع كرد) را  قرآن( را رحمت كند او نخستين كسي است كه 

ميـان  ) آنـرا  (كر است كه او نخستين كسي بود كـه   مصاحف بزرگترين پاداش از آن ابوب
 –عبد خير ظاهرا ابوعماره بن يزيـد همـداني كـوفي از تـابعين     (  104 .دو جلد گرد آورد
المعجـم   –و يا خيران بن همـدان از اصـحاب حضـرت علـي      – 23:6تهذيب التهذيب 

 – 221رجـال ابـن داوود    –و يا عبدالخير خيـواني   – 297:9رجال حديث آقاي خويي 
 – 6:154ابـن سـعد    – 375تهذيب  :است به قول نووي بر ثقه بودنش اتفاق دارند ر ك

ذيـل   – 3:1/37الجرح ابن ابـي حـاتم    – 37:2الكني از دوالبي  – 3:2/133كبير بخاري 
تهــذيب  –الــف  -41رجــال تبريــزي  – 124:11تــاريخ خطيــب  – 120و  111طبــري 

وردم كه روحـاني صـفوي نگويـد ايـن عبـد خيـر       اينها را براي اين آ)  124:6عسقالني  
 معلوم نيست كه بوده و يا ثقه نيست هر كدام از آن چند نفر كه بوده باشد ثقه بوده 

تـاريخ  (  .مرتضي علي و عبدالرحمن و زيد ابن ثابت و زيد ابن ارقم كاتبان عمـر بودنـد   �
 )گزيده حمداهللا مستوفي 

ابوبكر را برترين صـحابي   ،شده است كه ايشاندر روايات متواتر از علي بن ابيطالب نقل  �
بهترين  ،پدر«: از پدرم پرسيدم: محمد حنفيه فرزند علي ميگويد. معرّفي ميكرد صپيامبر

» .ابوبكر است«: گفت» .نه«: گفتم» مگر نميداني؟«: گفت» فرد پس از رسول خدا كيست؟
» .عمـر «: گفـت » .نـه «: گفتم» مگر نميداني پسرم؟«: گفت» پس از وي كه؟«: عرض كردم

پـدرت  «: گفت» .و تو سومين نفري! پدرجان، بعد از او تو«: آنگاه پيشدستي كردم و گفتم
البته ايـن  ( » .است و همان حقوق و تكاليفي را دارد كه ايشان دارند يك تن از مسلمانان

                                                 
 - 15فضائل القران ابن كثير  – 54و  53ابوشامه   -5مصاحف سجستاني  –انتشارات امير كبير  298تاريخ قرآن دكتر محمود راميار ص  104

از ياران ) هـ 60م (صعصعه بن صوحان  – 204:1اتقان -به نقل از منخب كنزالعمال 260/3بيان آقاي خويي  -239:1برهان  – 23مقدمتان 
 64ح  22:1تفسير طبري : د بسياري ديگر اين سخن را تاييد كرده اند حضرت علي نيز مانن
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صدها برابر باالتر مي برد تا دروغهـاي   ،ارزش و مقام حضرت علي را در نزد من ،سخنان
 ) شيعيان 

پـس از پيـامبر برتـرين    «: از علي پرسيدم: اصبغ بن نباته از بزرگان اصحاب علي ميگويد �
بوبكر صديق است، سپس عمر، سـپس عثمـان و آنگـاه    نخست ا«: گفت» مردمان كيست؟

خداوند مواودي در اسـالم  : پيامبر را ديدم و از او شنيدم كه ميفرمود. من هستم اي اصبغ
 ».نيافريده است پاكيزه تر و پرهيزگارتر و باتقواتر و عادلتر و فاضلتر از ابوبكر صديق

ضرت علي روايـت شـده كـه برابـر     از مالك از امام جعفر صادق از امام محمد باقر از ح �
ما اقلت الغبراء و الاظلت الخضراء احدا احب الـي ان   :جسد حضرت عمر ايستاد و گفت
من دوست دارم در پيشگاه خداوند نامـه اعمـالم   (  105التي اهللا بصحيفه من هذا المسجي 
 )مانند نامه اعمال اين شخص باشد 

ضر بوده و براي دلداري او دسـت  ابن عباس بر بالين حضرت عمر در آخرين لحظات حا �
حضرت عمـر    .چه پوست خوبي كه آتش آنرا لمس نمي كند :بر او مي كشد و مي گويد

حضرت علي از  .حاضري گواهي دهي ؟ ابن عباس دچار ترديد مي شود :از او مي پرسد
ي بده من نيـز بـا   گواه :پشت سر دستش را بروي شانه ابن عباس مي گذارد و مي فرمايد

 !هي مي دهم تو گوا

بر عهـده كيسـت ؟   ) رهبري(پس از شما اين امر  :حضرت علي از پيامبر سئوال مي كنند �
اگر ابوبكر را امير كنند او را امين و زاهد دنيـا و راغـب آخـرت     :مي فرمايند) ص(پيامبر

مي يابند و اگر عمر را امير كنند او را قوي امين مي يابند كه در راه خدا از مالمـت هـيچ   
و اگر علي را امير كنند و نمـي بيـنم چنـين كننـد او را هـادي و       .گري نمي هراسدمالمت

 106 .مهدي مي يابند كه آنها را به راه راست هدايت مي كند

 :از حضرت علي در حاليكه روي منبر بود سئوال مي كننـد  :قد رواه مالك :خبر ابي عقال �
ابوبكر سپس عمر سپس عثمـان   :چه كساني پس از پيامبر بهترين مردم بودند؟ پس فرمود

  .و سپس من

از نظر ما براي خالفت شايسته تر و محقتر از همـه ابـوبكر صـديق    «: زبير بن عوام گويد �
و داراي فضائل عظيمـي اسـت كـه مـا از آن آگـاهي       صزيرا او يار غار رسول اهللا. بود

 ».قرار داده است) در نماز(داريم و پيامبر در حيات خود او را امام ما 
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جالب است كه علماي شيعه نمي توانند بگويند اين روايات جعل شده توسط امويان است زيـرا اگـر   

و  چيـزي هـم   ! بنا بود جعل كنند اول از قول نبي اكرم جعل  مي كردند نـه از قـول حضـرت علـي     
 .گفتند كه دال بر دشمني و خصومت حضرت علي باشد و نه چيزي كه دال بر دوستي ايشان باشد مي
تي اگر بگويند راوي اين احاديث سويد ابن غفله است و ما او را قبـول نـداريم عمـال بسـياري از     ح

   .احاديث مورد عالقه خودشان را كه همين شخص سويد نقل كرده است را بايد زير پا بگذارند
نويسندگان شيعه براي رد كردن روش حكومتي حضـرت عمـر و حضـرت ابـوبكر روي نـه       �

  :ه عبدالرحمن ابن عوف گفت تاكيد زيادي دارند وليحضرت علي در شورا ب

بايد نزديكترين افراد به تـو    :حضرت علي در نامه خود به مالك اشتر مي فرمايند كه -
در بررسي روابط حضرت علي با سه خليفه اين نكتـه را   .مخالفت ترين آنها به تو باشند

داشـته و هـم    ...مشـورتي و مشاهده مي كنيم كه ايشان هم با خلفاء روابط خـانوادگي و  
شيعه را دچار تعجـب و تنـاقض مـي كنـد      ،مخالفت و انتقاد مي كرده اند البته اين موارد

بايد نزديكترين افراد بـه   :ولي راز اين پارادكس در همين سخن حضرت علي نهفته است
  تو منتقد ترين و مخالف ترين آنها نسبت به تو باشند 

چون شـب قبـل از    .ه براي شيعه مشتبه شده استقضي) نه ( ظاهراً در خصوص اين  -
عبدالرحمن كسي است كـه بـه   : گويد علي مي حضرت   به ،انتخاب عبدالرحمن ابن عوف

اجتهاد شخصي عالقه زيادي دارد پس اگر از تو سئوال كرد كه طبق روش عمر و ابوبكر 
ين نيـز  براي همـ  .عمل مي كني به طريقي ديگر پاسخ بده و حضرت علي چنين مي كنند

 .الخدعه و ماالخدعه :پس از بيعت با حضرت عثمان مي فرمايند

دركتب تاريخي مانند تاريخ طبري و تاريخ گزيده حمداهللا مستوفي واقعه به صـورت   -
  :زير نقل شده است

 .علي را گفت بر تو بيعت كنم به متابعت كالم خدا و رسول وسيرت شـيخين  ،عبدالرحمن ابن عوف
عبدالرحمن همين معني را بـر عثمـان    .به اجتهاد خود قبول مي كنم :عمرو عاص تن در نداد و گفت

همـان   .عبدالرحمن باز بـه علـي رجـوع كـرد     .عمروعاص او را ترغيب كرد تا قبول كرد .عرضه كرد
و نكته  كار بر عثمان قرار گرفت .خاراهللا لنا و له :علي گفت .بيعت كنم عثمان را :گفت .جواب را داد

چون عثمان در برخي امور به اجتهاد و راي خود كار كـرد او را   .سيرت شيخين بر علي پوشيده ماند
نمي كنم ايشان به اجتهاد و راي خود كردند من  :گفتند چرا از سيرت شيخين تجاوز مي كني ؟ گفت

  .همان سيرت شيخين باشد .نيز همان مي كنم
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  :عملكردها

رد آنها بسيار مهمتر و بهتر از سخنان آنها بيانگر واقعيات و نيات درونـي  عملك ،در زندگي انسانها
سخناني بگويد ولي هنگام عمل  ،زيرا انسان ممكن است در مقام گله گزاري و يا خشم .آنهاست

اكنون ببينيم عملكرد حضرت علـي بـا خلفـاء     .كند بسيار سنجيده تر و دقيقتر عمل كند سعي مي
بسياري از موارد را به سكوت برگزار مي كند ولي از روي برخـي   ،تاريخ البته. چگونه بوده است

  :موارد ريز و درشت مي توان كل قضيه را درك كرد
ازدواج كـرده و    107حضرت علي  با همسر او يعني اسماء ،پس از فوت حضرت ابوبكر - ١

جالب است كه بدانيم نسب امام (  .او را همراه محمد پسر ابوبكر به خانه خود مي آورد
 )صادق از دو سو به ابوبكر مي رسد 

ضمن اينكـه در   .ابوبكر و عثمان مي گذارد ،نام سه پسر خود را عمر) ع(حضرت علي  - ٢
خـورد   به چشم مي ...عثمان و  ،عايشه  ،بين اسامي فرزندان ساير امامان نيز نامهاي ابوبكر

چكدام از فرزندان امامان نيست كه اين خود محل ضمن اينكه نام محسن در بين نام هي (
الزم به ذكر است كه در احاديث معتبر مي خوانيم كـه يكـي از   ) تحقيقي جداگانه است 

حقوق فرزندان بر والدين و يكي از وظايف مهم پدر و مادر گذاردن نام نيكـو بـر روي   
را بر فرزنـدان  نام چنين اشخاصي  ،و ساير امامان) ع(فرزند است چگونه حضرت علي 

در حاليكه در ايران نه تنها انجام چنين كاري حتـي بـه مخيلـه     108گذاشته اند ؟ خود مي
!!! كسي خطور نمي كند بلكه حتي مذهبيون ما اسامي ايراني را هـم مسـخره مـي كننـد     

گويد ايـن اسـامي در    كند و مي البته روحاني صفوي در اينجا براي ايراد شبهه مغلطه مي
ولي آيا قحطي اسم بوده كه هر  ،اين سخن درست است .رايج بوده است آن روزها اسم
اسم رايج  ،عمر و ابوبكر و عثمان نام داشته اند و آيا فقط اين سه اسم) ع(سه پسر علي 
 بوده است ؟

                                                 
گوش مي كرده است ضمن اينكه نسب  حتي همين اسماء همسر ابوبكر در آخرين لحظات در كنار حضرت زهرا بوده و وصيت ايشان را 107

بر خالف داستانسراييهاي بحاراالنوار كه مي خواسته ( و از طرف ديگر به ابوبكر ختم مي شود ) ع(امام صادق از يك طرف به حضرت علي 
كتاب تشيع صفوي ،   دختر يزدگرد را همسر امام حسين معرفي كند و دكتر شريعتي به زيبايي هر چه تمامتر ، دروغ بودن اين موضوع را در

 )ثابت كرده است 
 .)انتخاب نام نيكو حق فرزندان است : حضرت علي مي فرمايند !!!  (از باب تقيه بوده : حتما پاسخ مرقوم مي فرمايند كه  108
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   109.كند در زمان خالفت و روي منبر به كرات براي خلفاء قبلي طلب آمرزش مي - ٣

ورت داده اند كه حضرت عمـر بارهـا گفتـه    آنقدر به حضرت عمر مش) ع(حضرت علي - ٤
و هنگامي كه حضرت عمر مـي   .اگر علي نبود عمر هالك مي شد :لوال علي لهلك عمر

ملحق شود مانع از رفتن و كشته شـدن او   ،خواهد به سپاهيانش در جنگ با روم و ايران
   110.مي شود

كلثـوم را   يعنـي ام  ،دختري كه از خودش و حضرت فاطمه بوده است) ع(حضرت علي  - ٥
  111)پس از وفات حضرت فاطمه و در زمان خالفت عمر( به عقد عمر در مي آورد 

 ،ما مي دانيم كه در شيعه يكي از شرايط امام جماعـت  .پشت سر خلفاء نماز مي خوانده - ٦
اند  كرده تقيه مي) ع(ضمن اينكه در اينجا نمي توانيد بگوييد حضرت علي  .عدالت است
 112 .مانه فعلي حتي يك بچه دبستاني اين حرفها را قبول كنددانم در ز زيرا بعيد مي

حضرت عمر به همراه عـده اي بـه بيـت المقـدس      ،هنگام تسليم تاريخي بيت المقدس - ٧
ــي  ــرت عل ــه و حض ــدت ) ع( رفت ــن م ــه    ،در اي ــده گرفت ــه عه ــه را ب ــداري مدين زمام

 .همچنين هنگام سفر عمر به شام.اند بوده

  
 

  :نظر حضرت علي درباره خالفت 
  

  فكيف بهذا والمشيرون غيب   فان كنت بالشوري ملكت امورهم          
  113 وان كنت بالقربي حججت خصيمهم  فغيرك اولي بالنبي و اقرب       

  )ع(حضرت علي 
اگر خالفت به شوري بود پس چرا ما غايب بوديم و اگر به قرابت بـود پـس مـا بـه پيـامبر نزديكتـر       

   .بوديم
                                                 

حضرت علي نام سه فرزندش را عمر و ابوبكر و عثمان گذاشته تا : نكته بسيار زشت و كثيفي را از زبان يكي از آقايان شنيدم كه مي گفت  109
من نمي دانم چرا اين آقايان اين صفات زشت دودوزه بازي و حيله گري كه در . وقتي طلب آمرزش مي كند منظورش پسران خودش باشند

گرچه اين جفنگيات را از كتاب سليم . ( ساحت مقدس آن حضرت نسبت داده و كسي هم به آنها هيچ اعتراضي نمي كند  خودشان است را به
 )ابن قيس ياد گرفته اند 

  134خطبه : نهج البالغه  110
مگر پيامبر آن دختر مي دهد ) محسن ( و برادر )  حضرت فاطمه ( دخترش را به قاتل مادر ) ع(جاي تعجب است چگونه حضرت علي  111

 !نفرموده اند عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود
 .البته به استثناي برخي مذهبيوني كه دينشان را از دهان ديگران مي فهمند  112
  دارالكتب االسالميه ـ تهران1380فضل اهللا كمپاني  73ص .علي كيست  113
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حضرت علي كه به كرات و در مواقف مختلف به آن اشاره داشته اند عـدم   دقت كنيد كه عمده ايراد
  .حضور ايشان در سقيفه بوده است

 :به هوش باشيد سوگند به آفريدگاري كه دانه را شكافت و به جنبنده هـا جـان بخشـيد اگـر     •
و اگـر   .حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اينهمه ياران حجت را تمام نمـي كـرد  

ود آن تعهدي كه خدا از دانشمندان گرفته است تا در برابر شكمبارگي ستمگر و گرسـنگي  نب
مهار شتر خالفت را بر كوهانش مـي افكنـدم و آخـرين شـتر ايـن       ،مظلوم بي تفاوت نمانند

  114.كاروان را به كاسه اولين آن سيراب مي كردم

ب شد و در زمان حكـومتش  شايد الزم به ذكر نباشد كه حضرت ابوبكر با راي اكثريت انتخا -
  .نيز تبعيض و ستمي نه از نظر مالي و نه از جنبه هاي ديگر به كسي روا نداشت

نكتـه اي   ،هيچ كجاي تـاريخ   ،براي پذيرفتن خالفت) ع( در اشارات و داليل حضرت علي  -
 .نمي بينيم. ..و صمبني بر وجود نص و حتي تاكيد پيامبر

حضرت علي پس از شهادت حضرت عثمان با وجود هجوم انبوه مـردم ايـن چنـين انزجـار      -
وقتـي  ) ص(خود را از خالفت اعالم مي كنند چگونـه ممكـن اسـت پـس از رحلـت پيـامبر      

 اكثريت خواهان خالفت ديگري بودند ايشان طالب خالفت بوده باشد ؟ 

پرسيد  چگونـه  ) ع(ت علي هجري در صفين شخصي از طايفه بني اسد از حضر 37در سال  •
 : شما را از آن مقام كه سزاوارتر از همه بوديد كنار زدند؟ آن حضرت فرمود

كنـي لـيكن تـو را حـق      اي برادر بني اسدي تو مردي پريشان و مضطربي كه نا به جا پرسـش مـي   "
ادي پس بدان كه آن استبد .كه در پرسيدن داري و بي گمان طالب دانستنيخويشاوندي است و حقي 

كه نسبت به خالفت بر ما تحميل شد در حاليكه ما را نسـب برتـر و پيونـد خويشـاوندي بـا پيـامبر       
  استوارتر بود 

  :موضع زير را دارد 5ما مي دانيم كه انسان در رابطه با ديگران يكي از 

  دشمني  -5مخالفت  -4رقابت  -3بي تفاوتي  -2دوستي و همكاري  -1

كه در ارتباط با خلفاء بيان كرده اند متوجه ) ع(ملكردهاي حضرت علي با مطالعه تمامي سخنان و ع
رقابتي هم در كـار نبـوده چـون خالفـت در نـزد       .مي شويم ايشان موضع دشمني با آنها نداشته اند
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و  ،بـي تفـاوتي   ،بـي عالقـه گـي    :ولي به ترتيـب در روش ايشـان   .ايشان از آب دماغ بز كمتر بوده
سـال هـيچ سـمت     25بي عالقه گي به رياست از آنجا كه ايشـان در طـول    .شود همكاري ديده مي

و همكاري از آنجا كه مرتب طرف شور و  .دايمي را قبول نكرده و در هيچ جنگي شركت نمي كنند
حسن و حسين را براي دفـاع پشـت در    .به حضرت عمر دختر مي دهند .اند گرفته مشورت قرار مي

  ...خانه حضرت عثمان مي فرستند و

ولي اين سـطحي نگـري    .انسان يا با ديگران دوست است و يا دشمن ،البته طبق منطق خوارج زمانه
هر كـس بـا مـا نيسـت بـا       :زيرا جرج بوش نيز مي گويد! مخصوص انسانهاي بسيار باهوش است 

  !!! تروريستهاست 

شدم و اكنون  من به قدري درباره تاريخ صدر اسالم فكر و تحقيق انجام دادم گويي يكي از آنها •
و عمر رو بـه  ) ع(مناسبات ميان حضرت علي  ،به اين نتيجه رسيده ام كه پس از خالفت ابوبكر

ولي متاسفانه برادران شيعه من هنوز پـس   .گرمي مي گرايد و جريانات سقيفه فراموش مي شود
همـه   ،دست بردار نيستند درحاليكه حضرت علي پس از خالفت حضرت عمـر  ،سال 1400از 

  :داليل من براي اين ادعا. كند را فراموش ميچيز 

هيچ عالقه اي به حكومت و خالفت نداشـته و دنيـا و مافيهـا    ) ع(مي دانيم كه حضرت علي  -
اينكـه ايشـان در   . در نظر او كمتر از آب دماغ بز و بي ارزش تر از كفشي كهنـه بـوده اسـت   

اعتراض  مي كند بـه علـت عـدم حضـور در مراسـم انتخابـات در        ،جريان پر آشوب سقيفه
و اينكـه قصـد خالفـت     .سقيفه بوده يعني اعتراض به شيوه انتخابـات و نـه اصـل انتخابـات    

سال خالفت 2اند براي حفظ و حراست از آيين حضرت محمد بوده ولي وقتي پس از   داشته
ار شـورش اهـل رده را سـركوب    كند كه حضرت  ابوبكر با اقتـد  حضرت ابوبكر مشاهده مي

را بـدون ذره اي   قـرآن  ،ذره اي از بيـت المـال برنداشـته    ،به اقوام خود منصبي نـداده  ،نموده
را در پيش گرفته به همين دليـل  ) ص(و دقيقاً راه و روش پيامبر ....تحريف جمع آوري كرده

در اينجـا   (پس از مرگ حضرت ابوبكر بدون كوچكترين  مخالفتي با عمر بيعـت مـي كنـد     
توان مصلحت اسالم را بهانه كرد زيرا نه منافقي در مدينه بوده و نـه شـورش اهـل     ديگر نمي

پس از فوت حضـرت   ،به همين دليل نشانه هاي گرمي روابط ايشان با خلفاء)  ...رده اي و نه
 : ابوبكر به قرار زير  ور به افزايش مي گذارد



 ٣٤٥

محمـد  : علي(  .يت محمد فرزند حضرت ابوبكرازدواج با اسماء همسر حضرت ابوبكر و ترب -
  ) پسر من است از صلب ابوبكر

)  از فاطمـه ) ع(دختر حضرت علـي  (ازدواج عمر با ام كلثوم  ،پس از خالفت و بيعت با عمر -
 .انجام مي گيرد

در فاصله زماني كه حضرت عمر براي تسليم اورشليم به همـراه عـده اي از مدينـه مـي رود      -
  115.ه دار حكومت و جانشين او مي شوندعهد ،)ع(حضرت علي 

نام سه فرزندش را عمر و ابوبكر و عثمان مي گـذارد كـه دو نفـر از آنهـا     ) ع(حضرت علي  -
دقت كنيد كه يكي از سفارشـات  ! در كربال شهيد شدند ) عثمان ابن علي و ابوبكر ابن علي (

 116.فرزند استكه جزو وظايف پدر و مادر است گذاشتن نام نيكو بر  صاكيد پيامبر

به قدري در زمان خالفت حضرت عمر به او مشورت مي دهد كه عمر بارها گفته لوال علـي   -
 !لهلك عمر 

در جنگ با ايران و روم با مشورتي كه به حضرت عمر مي دهد جلوي رفتن او به نبرد با اين  -
 .دو كشور را گرفته و مانع كشته شدن احتمالي او مي شود

 ) كه در فوق به آن اشاره شده را مي خواند ( به هللا بالد فالن خط ،پس از مرگ حضرت عمر -

 ،در زمان خالفت خودشان براي خلفا روي منبـر ) ن به دست ما رسيده آسند  80كه ( مرتب  -
 .طلب آمرزش مي كرده اند

ما در احاديث مختلف مي خوانيم كه انسان نبايد زير بار ظلم بـرود و بايـد صـريح و رك و     •
نشست تا به ايشان ظلم كنند و يا تقيه ) ع(پس چرا معتقديم حضرت علي  ...راستگو باشد و

مـن   .و توريه كرد يا عناويني مانند مصلحت و مماشات را به ساحت پاك ايشـان مـي بنـديم   
در مواردي مجاز است كه فقط راجع به يـك   ...تقيه و مظلوم واقع شدن و :علتش را مي دانم

ولي اگر  مصـالح جمـع و اجتمـاع در خطـر      .دن باشدنفر و يك شخص باشد و بيم كشته ش
باشد تقيه و توريه و مماشات و مصلحت و مظلوم واقع شدن به هـيچ وجـه جـايز نيسـت و     

شهادت امـام حسـين و    .انسان بدون شك در پيشگاه خداوند مورد بازخواست قرار مي گيرد

                                                 
 85محمد جعفري ، دفتر نشر فرهنگ اسالمي ، ص تشيع در مسر تاريخ ، دكتر سيدحسين  115
مي . . . البته آقايان ، حرف بسيار كثيفي مي زنند و از آنجا كه ديگر نمي توانند بگويند حضرت علي تقيه و توريه  كردند يا مصلحت و  116

ولي سئوال من . ند كسي نفهمد علي نام سه فرزندش را عمر و عثمان و ابوبكر گذاشت كه هر و قت خواست خلفاء را لعنت ك: گويند 
آيا ساير ائمه نيز به همين دليل نامهاي خلفاء را بر فرزندانشان مي گذاشتند ؟ يا اينكه مي خواستند به كساني كه فريب شيعيان غالي : اينجاست 

 را مي خورند درسي و تذكري داده باشند ؟



 ٣٤٦

زيرا  .ابل تفسير استبا خلفاء فقط بر همين مبنا ق) ع(صلح امام حسن و بيعت حضرت علي 
يك لحظه هم سـكوت  ) ع(گرديد حضرت علي اگر ظلم و ستمي به اسالم و يا جامعه روا مي

بوده و آن هم براي شـيعياني  ) ع(ضمن اينكه تقيه متعلق به بعد از امام صادق  117.نمي كردند
 .كه جانشان در خطر قرار مي گرفته است

ويم كه موضع حضرت علـي در برخـورد بـا    با جمع بندي و مطالعه همه جانبه متوجه مي ش •
  .118بوده و نه دشمني و حتي رقابت) مشورت (دوستي   ،انتقاد :خلفاء به ترتيب

 :اما برخورد على با كسانى كه او را بر ابوبكر و عمر تـرجيح ميدادنـد ايـن بـود كـه فرمـود        •
 يعنى هشتاد ضربه شالق(هركس مرا بر ابوبكر و عمر دهد من بر او حد افتراء جارى ميكنم 

اين روايت متواتر است و بيش از هشتاد روايت از ايـن طريـق نقـل شـده اسـت كـه       ) ميزنم
بهترين و برترين اين امت بعد از پيـامبر ابـوبكر و عمـر هسـتند،     : است حضرت علي فرموده

و  871و 837و  833مسند احمد تحقيق احمد شـاكر أحاديـث شـمارهء    و  7/20فتح البارى 
 220و  1/219ابن تيميه  :و منهاج السنه 2ج 1054و  880و  879و 878

رسوايان آلوده پخش و شيوع عيبهاي مردم را دوست دارند تا براي بدنامي  :)ع(حضرت علي  •
   119.هاي خود زمينه عذر تراشي داشته باشند

ام و خوش نيت و خوش چهر ه اند كساني كه براي گرمي دكان خود و براستي كه چه خوشن -
 !!!منحرف كردن اذهان از تبه كاريهايشان از هر دروغ و تهمتي به ديگران رويگردان نيستند

براستي چرا شيعه اينقدر منفي بين و منفي باف است و هميشه سياه نمايي مـي كنـد و از خـود    ( 
براستي آيا علت اينهمه بدبياري براي مردم ايران وجود همين روحيـه   .افكار منفي منتشر مي كند

  )تعصب و جهل و شرك و كينه در آنها نيست ؟ 
  
  
  
  

  ����نظر خلفاء در خصوص حضرت علي  -2

                                                 
به خصوص اگر نظر شيعه مبني بر انحراف اسUم و بدبختي مسلمين در قرون بعدي را خUفت حضرت عمر و  ١١٧

 .ابوبكر بدانيم اين موضوع حتمي تر مي شود 
دوست ، منتقد ، مخالف ، بي تفاوت ، رقيب : حالت خارج نيست  ٦موضع انسان در رابطه با ديگران از اين  ١١٨

  دشمن ،
  ٣٧ح  ٣٢فصل  ٤٠٧:  ١غررالحكم  ١١٩



 ٣٤٧

سـوزاندن   –! خانـه نشـيني علـي     :جالب است كه محققين شيعه اكاذيبي را نقل مي كننـد از قبيـل  ( 
فضايل حضرت علـي را نشـر    ،احاديثي براي جلوگيري از نشر فضايل علي ولي در اينجا خود خلفاء

  !!! )داده اند 
  

 –مهدي بن محمد بـاقر فقيـه ايمـاني     –مطاب زير از كتاب امام امير المومنين علي از ديدگاه خلفاء 
   :1378فروردين  1419چاپ دوم چاپخانه امير تاريخ انتشار عيد غدير 

و !! البته دو فرع مهم مختص مذهب شيعه تولي و تبري چه خوب در اين احاديث موج مـي زنـد    ( 
عجيب است حتي يك نفر از مردم مدينه بلند نمي شود و نمي پرسد پس چرا شما خالفت را غصب 

در !!!!  ....زديد و همسرش را زديد و كشتيد و بچه داخل شكم او را و كرديد و در خانه علي را آتش
هيچ يك از اين احاديث از هيچ كس نغمه اي هم بر نمي خيزد كه پس چرا خالفت غصـب شـده و   

اگر خلفاء حق علي را غصب كـرده بودنـد هيچگـاه چنـين      -خالف دستور خداوند  عمل كرديد ؟ 
و مـردم   ،مي گفتند تا اينكه مـورد تمسـخر مـردم واقـع شـوند     جمالت ستايش آميزي را در حق او ن

شما كه اينها را مي گوييد چرا خودتان اول از همه و بيش از همه بـا غصـب خالفـت بـه او      :بگويند
  رود ؟ تو كه الاليي بلدي چرا خوابت نمي :ظلم كرديد ؟ به قول ما ايراني ها

ه كه پيداست شيعه بسيار متعصـبي اسـت تمـامي    نويسند :نكته بسيار جالبي در اين كتاب وجود دارد
صفحات كتاب خودش را از احاديثي پر كرده از زبان عمر و ابوبكر و عثمان كه در فضايل حضـرت  

  :حديث زير را نيز آورده است ،علي است و ضمن اين احاديث

2- �� �6�� ? �v� "*o%� ,j�� ��+:�)��  رو بر تافتندبراستي پس چرا مسلمين از اين آيه  12توبه.  

پس چرا حضرت علي و ساير ( وجود امراي ظالم پس از پيامبر و لزوم عدم همكاري با آنها  -3
ضمن اينكه حضرت علـي نيـز پـس از پيـامبر      .مسلمين با عمر و ابوبكر همكاري مي كردند

سال خليفه بوده اند پس نعوذ باهللا آيا ايشان هم داخل شمول اين روايت مـي شـوند    5مدت 
نكته بسيار جالب ديگـر اينكـه اگـر     .چه كساني بوده اند صه پيداست كه منظور پيامبرناگفت

احاديث مربوط به خالفت بالفصل حضرت علي و ائمه اثني عشريه صحيح بود اين روايـات  
سئوال نمي كند كه علي و اعقابش كه ظـالم   صبيهوده جلوه مي كند زيرا هيچكس از پيامبر

نيستند كه شما اين روايات را مي گوييد ؟ مگر شما نمي گويي كه اينهـا جانشـينان و امـراي    
 !!!): پس از من هستند 



 ٣٤٨

انه سيكون عليكم امراء يغشاهم غواش من الناس فمن صدقهم بكذبهم و اعانهم علي ظلمهم  -
  120 ...فانا بريء منه و هو بريء مني 

 121نه سيكون بعدي ائمه فسقه يصلون الصلوه لغير وقتها ا -

 122ان بعدي ائمه ان اطعتموهم اكفروكم و ان عصيتموهم قتلوكم ائمه الكفر و روس الضالله  -

خدا وكيلي آيا حضـرت  (  123سيكون امراء بعدي يقولون ما ال يفعلون و يفعلون ما ال يومرون -
 ) عمر اينگونه بوده؟ 

- �"�� �8UV ��o@- ,�� ?� i@+� �&j+c �N �� ? �� � �K$oV �&18< �j� ��j+b� � ��V$o� (
,/� ��� � a/� �&� �&j+c �N �&4%6� ¤ � �K$oV �&182� ¤ �� � ,/� ��� ? � a/�124  

-  ��N �v��N� � �K$�oV �&18�2� �&@�+N Y#  �j� (�"�� �8UV ��o@- ,�� ��Uj- Y� ��Uj-�
���V i@% � ,/� sE% � a/� i@+� �&j+c �&18�2� ¤ � �&@�+N Y#8�� ¤ ��� � É��`� ��N  
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 ٣٤٩

4- ,@+��! ,�@� ��� ,���� ���� \"U� ¤ � �فرزنـدش را   11پيامبر كه نـام علـي و    -��128  )1 ��
ايـن   .گفته چرا كسي نبايد امام زمانش را بشناسد ؟ مگر همه از اين اسامي با خبر نبـوده انـد  

اسالمي جهت حفظ اتحاد و حفاظـت از   حديث دال بر لزوم تعيين فوري و اطاعت از حاكم
 ) ...شورش رده و :كيان اسالم دارد آن هم در آن شرايطي كه اسالم به خوبي تثبيت نشده بود

  :) ابوبكر ( ناقلين داستان غدير و حديث من كنت مواله فهذا علي مواله  از خليفه اول  -5

از صحابه ناقل حـديث غـدير را    نفر 105در كتاب حديث الواليه ) ق333وفات ( حافظ ابن عقده  -
  129! ابوبكر بن ابي قحافه تيمي است  :برد كه نخستين آنها نام مي
نفـر راوي حـديث غـدير را نـام بـرده از       125در نخب المناقب ) 356وفات  _ابوبكر جعابي  -

    130!جمله ابوبكر 
 رازي در كتاب حديث الغدير ابوبكر را از جمله راويان غدير آورده ) آبي (منصور اليي  -

نفر از جمله عشره مبشره ابوبكر و عمر و عثمـان   100) 484وفات ( عالمه ابن مغازلي شافعي  -
 131 .را از راويان حديث غدير نقل كرده است

مـن كنـت مـواله فعلـي      :كه) ص(ز پيامبرعالمه مورخ زيني دحالن از ابوبكر نقل نموده و او ا -
  132 ...مواله

در خصـوص خالفـت بـود چـرا      ،عجيب است اگر حديث من كنت مـواله فهـذا علـي مـواله    ( 
 !!! )مرتب در زمان خالفتشان به آن اشاره كرده اند  ،حضرت ابوبكر و عمر

خطـاب و   عالمه خطيب خوارزمي با ذكر سند از عثمان بن عفان نقل نموده و او از عمر ابـن  -6
همانا خداوند از نور  :مي فرمايد) ص(او از ابوبكر بن ابي قحافه كه گفت شنيدم رسول خدا 

صورت علي فرشتگاني آفريد كه خداوند را تسبيح گويند و تقديس نمايند و ثواب آنرا براي 
همين سند را به سندي ديگر از عثمان  – .دوستان علي و دوستان فرزندش ثبت و ضبط كنند

 133 ...از عمر نقل كرده كهو او 

                                                 
 تاريخي و كالمي نقل شده  نفر از صحابه اين حديث را نقل كرده اند از هفتاد و سه مصدر حديثي ، 7 128
 140طرائف ابن طاووس ص  – 2/382اصابه ابن حجر  – 3/274به نقل از اسدالغابه ابن اثير  129
 ٣٧/١٥٧و بحارالنوار مجلسي  ٣/٢٥به نقل از مناقب سروي  130
 27مناقب ص  131
 162و  161ص  2فتح المبين في فضايل الخلفاء الراشدين چاض حاشيه سيره النبويه ج  132
 236ص  19مناقب خوارزمي اواخر فصل  133



 ٣٥٠ 

شنيدم ابوبكر صـديق مـي    :حافظ ابن حجر عسقالني از ابواالسود دوئلي نقل نموده كه گفت -7
مـي  ) ص(اي مردم بر شما باد به علي ابن ابي طالب پس همانا من شنيدم رسـول خـدا  :گويد

 134 .علي بعد از من بهترين كسي باشد كه خورشيد بر او تابيده و غروب نموده :فرمايد

چطور يك نفر پيدا نمي شود كه بگويد پس چـرا در خانـه او را آتـش زدي و از علـي بـه زور      (
 !!! ) بيعت گرفتي و مقام خالفت او را غصب كردي ؟ البته اگر اين دروغها راست باشد 

 –پـدرم   –عالمه ابن مغازلي و ديگران با ذكر سند از عايشه نقل كرده انـد كـه گفـت ديـدم      -8
اي پدر از چه رو مـي بيـنم زيـاد     :اوان نگاه به چهره علي مي كند پس گفتمابوبكر به طور فر

همانا كـه نگـاه    :اي دخترم شنيدم رسول خدا مي فرمود :كني ؟ گفت به صورت علي نگاه مي
 135 .به صورت علي عبادت است

عالمه مورخ ابن عساكر از طريق ابوالحسن دار قطني از ابورافع صحابي معروف نقل مي كند  -9
ظـاهرا عبـاس عمـوي پيـامبر     ( بعد از ماجراي بيعت مردم با ابوبكر نشسـته بـودم    :فتكه گ

تو را به خدا  :پس شنيدم ابوبكر به عباس مي گويد) را داشته است  ...ادعاي ارث و ميراث و
پـس  (سوگند مي دهم آيا مي داني رسول خدا بني عبدالمطلب و فرزندانش را بدون قـريش  

جمع كرد و تو هـم در ميـان آنهـا    ) رپرستي بني هاشم بوده مشخص است منظور وصي و س
موضوع به حقيقت پيوسته كه خداونـد هـيچ   اي فرزندان عبدالمطلب اين  :بودي آنگاه فرمود

پيغمبري را بر نينگيخت مگر آنكه بـراي او از اهـل خـودش بـرادري و وزيـري و وصـيي و       
كسي از شما به پا خيزد و بـا مـن    خليفه و جانشيني در بين اهلش  مقرر نمود پس اكنون چه

مگر شيعه ( باشد ؟  بيعت كند بر اينكه برادر من وزير من وصي من و خليفه من در بين اهلم
جا معتقد است كـه اهـل پيـامبر    ننفر بوده اند پس چگونه اي 5گويد اهل بيت پيامبر فقط  نمي
يا بني  :سپس فرمود .استپس احدي از جا برنخ)  !!!تمامي قبايل عربستان منظور است  ،اكرم

عبدالمطلب كونوا في االسالم رؤسا و ال تكونوا اذنابا و اهللا ليقـومن قـائمكم او لتكـونن فـي     
اي بني عبدالمطلب باشيد در اسالم روسا و نباشيد دنباله رو به خدا يا قيام  :غيركم ثم لتندمن
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نوقت است كـه پشـيمان   كننده شما بپاخيزد يا شما در تحت فرمان غير خود خواهيد بود و آ
پس علي از بين شـماها برخاسـت   ) منظور رياست قبيله بني هاشم بوده است (  .خواهيد شد

و حضرتش بر اساس آنچه پيشنهاد نمود و براي وي شرط كرده بود با وي بيعت كرد و او را 
ايـن  اكنون بگو بدانم آيا ) يعني تو دست همكاري به پيامبر ندادي ( به سوي خود فراخواند 

 136.آري  :براي او عملي و رسـمي مـي دانـي ؟ عبـاس گفـت      صموضوع را از ناحيه پيامبر 
عالمه محمد بن جرير طبري نيز همين داستان را  با ذكر سند از ابو رافع نقـل كـرده بـا ايـن     

من عموي رسول اهللا و وارث او هستم و علـي   :عباس با علي مي آيد و مي گويد :تفاوت كه
تو كجا بـودي وقتـي پيـامبر     :پس ابوبكر مي گويد .او حائل و مانع گرديده ما بين من و تركه

ايكم يوازرني و يكون خليفتي و وصيي في اهلي و ينجز عدتي و يقضي ديني ؟ كـدام   :گفت
براسـتي اگـر   (  137كه خليفه من و وصي من در بين اهلم يك از شما با من همكاري مي كند 
خليفـه را   ودات بوده چرا پيامبر گفته فـي اهلـي و كلمـه   واليت امام بر تمامي انسانها و موج

البته ادامه داستان ساختگي و جعلي است به همـين دليـل   ) ( اند؟ بدون قيد و كلي بيان نكرده
 ) ابن عساكر آنرا ننوشته است 

ديـدم   :عالمه محب الدين طبري و ديگر علماي سني از ابوبكر نقل كـرده انـد كـه گفـت     -10
بر افراشته و در حاليكه بـر قوسـي عربـي تكيـه نمـوده و علـي و       خيمه اي  صرسول خدا 

اي گروه مسلمانان من با كسي كه با اهـل   :فاطمه و حسن و حسين در داخل خيمه اند فرمود
خيمه سازگار باشد سازگارم و با جنگجوي با آنها جنگجويم  و با دوستداران ايشان دوسـتم  

 138.د و دشمن ندارد مگر شقي زاده پست مولدآنها را دوست ندارد مگر سعدي زاده پاك مول
اي زيـد تـو خـود شـنيدي كـه      : پس مردي به زيد گفت :در روايت خوارزمي با اضافه جمله

  .آري به خداي كعبه قسم :زيد گفت :ابوبكر چنين گفت

 صدربـاره اصـحاب پيـامبر   ) 43اعراف ( مي گويند آيه و نزعنا ما في صدورهم من غل  -11
 139 .است

در حاليكـه ابـوبكر بـر بـاالي منبـر       :الحديد بروايت از شعبي نوشـته اسـت  عالمه ابن بي  -12
برخاسـت و بـا روي سـخن بـه     ) كـودك بـوده   ( مشغول خطبه خواندن بود حسن ابن علي 
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راست گفتي به خدا  :پس ابوبكر گفت .انزل عن منبر ابي از منبر پدرم پايين بيا :ابوبكر فرمود
و در نقل قندوزي از دارقطني ايـن   140.د نه منبر پدر منسوگند همانا كه اين منبر پدر تو باش

واهللا  :پس علي فرمـود  .اضافه آمده كه ابوبكر حضرتش را بر روي زانو نشانيد و به گريه افتاد
  .راست گفتي واهللا من تو را متهم نمي كنم :ابوبكر گفت .اين سخن از ناحيه من نبود

                        بـابي   :گويـد  مدينه مي بيند و به او مـي  روزي ابوبكر امام حسن را در يكي از كوچه هاي -13
 غير شبيه بعلي     شبيه بالنبي 

 )تاريخ يعقوبي ( پدرم فداي تو باد كه شبيه پيامبري نه شبيه علي 

 ،عالمه محب الدين طبري به روايت از حافظ ابن سمان از شعبي نقـل نمـوده كـه ابـوبكر     -14
كسي كه خرسند و خوشحال گردد از نگاه كردن بـه   :نگاه به علي ابن ابي طالب كرد و گفت

نزديكترين نزديكان پيامبر و باالترين بي نياز شونده از ناحيه حضرتش و برخوردارترين كس 
  141.از حيث مقام و منزلت در نزد او پس بايد به علي ابن ابي طالب نگاه كند

ء الدين سمناني در عروه الوثقي پس از نقـل حـديث منزلـت و    عالمه شيخ ابوالمكارم عال -15
و به همين سـر اشـاره    :حديث من كنت مواله فهذا علي مواله مربوط به غدير خم مي نويسد

هنگامي كه ابوعبيده جـراح را بـراي احضـار     ،ابوبكر صكرد سيد صديقين رفيق غار پيغمبر
صحت اين حديث پيامبر كـه ابوعبيـده   (  ي اي ابوعبيده تو امين اين امت :علي فرستاد و گفت

بـه دنبـال كسـي مـي     )  امين اين امت است و تواتر آن كه در همه جا به چشـم مـي خـورد    
سـزاوار  ) يعني پيـامبر اكـرم   (فرستمت كه در مرتبه كسي بود كه ديروز او را از دست داديم 

 142. است كه با حسن ادب در نزد او سخن بگويي و با او حرف بزني

ابوبكر به هنگـام اعـزام نيـرو     :ه معاصر شيخ محمد مخلوف مالكي مصري مي نويسدعالم -16
بيشتر بدانچه علي اشاره مي نمود عمل مي كرد و به خاطر حرص و عالقه به بقاء حضـرتش  

از حجـاز و  ( داد وي را به همراه مجاهدان  برداري از نظريه و مشورت با او اجازه نمي و بهره
 143 .خارج گردد) يا مدينه 
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سيوطي و ديگران به نقل از سه نفر راويان حديث آورده اند كه خالد ابـن وليـد در مـورد     -17
ابـوبكر  بـا   ) به جهت اجراي حـد بـر يـك نفـر مـرد      ( اي فقهي به ابوبكر نامه نوشت  مساله

راي من اين اسـت كـه او را بـا     :علي ابن ابي طالب فرمود .صحابه خدا به مشورت پرداخت
 144 .پس صحابه پيامبر همراي شدند و ابوبكر به خالد نوشت او را بسوزانند .آتش بسوزاني

ابوبكر خواست با روم بجنگد پس با احضار گروهي  :عالمه ابن واضح يعقوبي مي نويسد -18
آنگاه از شخص علـي   .از صحابه رسول اهللا شوراي جنگي تشكيل داد و هر يك چيزي گفتند

 ...اگر اقدام كني پيـروز خـواهي شـد و    :علي گفت .طالب نظر خواهي و مشورت كرد ابن ابي
 145 .ني ابن عساكر به طور مختصر با اضافه سئوال ابوبكر از دليل پيروزي و پاسخ امام به او

شيعه مي گويد دستور حضرت عمر به سوزاندن احاديث براي جلوگيري از نشر فضايل (  -19
بوده است ولي چرا در اين سطور حضرت عمر اينهمه تعريـف   ...علي و دشمني او با علي و

عالمه خطيب خوارزمي و ديگران با ذكر سند از عمر ابن خطـاب نقـل    :!!! )كنند و تمجيد مي
همانا علي و فاطمه و حسن و حسـين در حظيـره و    :فرمود صرسول خدا  :نموده كه گفت

 .عـرش خداونـد رحمـان اسـت     جايگاه مقدس در قبه بيضاء و سفيدرنگي باشند كه سـقفش 
عالمه متقي با ذكـر سـند از مـامون و او از پـدرش هـارون و او از مهـدي واو از منصـور        146

شـنيدم   :دوانيقي و او از پدرش محمد و او از پدرش عبداهللا ابن عباس نقل نموده كـه گفـت  
ـ  :عمر ابن خطاب مي گفت ه از بدگويي درباره علي خودداري نماييد چه من خود بر خورد ب

خصلتها و ويژگي هايي از رسول خدا در حق او نمودم كه اگـر يكـي از آنهـا در آل خطـاب     
مـن و ابـوبكر و ابوعبيـده     .پيدا مي شد به نظر من از انچه آفتاب بر آن تابيده است بهتر بـود 

جراح همراه چند نفر از اصحاب رسول اهللا مي رفتيم تا رسيديم بـه درب خانـه ام سـلمه در    
پس گفتيم مي خواهيم به خدمت پيامبر برسيم علي گفت هم  .م در ايستاده بودحاليكه علي د

آنگـاه   .يرون آمد و ما از ديدنش خوشحال شـديم باكنون حضرتش از خانه بيرون مي آيد كه 
همانا تو اي علـي   :در حاليكه تكيه بر علي ابن ابي طالب كرد با دست بر شانه او زد و فرمود

اگر عمـر اولـين دشـمن    ( وي و دشمن به رويارويي تو بر خيزد با دشمن دست به گريبان ش
بوده خودش چنين حديثي را نقل نمي كند مسلم است كه اولين دشمنان كوفيان و خوارج و 

در حاليكه نخستين مومني باشي كه ايمـان  ) باندي كه عثمان را كشت و سپاه شام بوده است 
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و وفاكننده تـرين كـس بـه عهـد الهـي و       ورده است و آگاه ترين مردم به رخدادهاي جهانآ
تقسيم كننده بيت المال و روف ترين فرد و دست اندكار زعامت و حكومت نسبت به رعيت 

و تو بازوي كمك كار من و غسل دهنـده مـن و    .و بزرگترين مبتال به مصائب و گرفتاري ها
 ...ندي باشـي  و دفن كننده ام و پيشرو و دست به گريبان با هر گونه سختي و امـر ناخوشـاي  

عده اي از اعالم محدثين و تاريخ نگاران از جمله اسكافي و ابن عسالكر و ابن ابي الحديد و 
 147.سيوطي و خطيب خوارزمي و محب طبري اين حديث را با پاره اي اختالفات آورده اند

عالمه محقق رجالي خطيب بغدادي و ديگر حديث اوران و تاريخ نگاران با ذكـر سـند از    -20
بن غفله از عمر ابن خطاب نقل كرده اند كه مردي را ديد به علي دشنام مي دهد و در  سويد

پنـدارم تـو از    :پـس عمـر گفـت   . كـرد  بعض مصادر آمده كه با علي مخاصمه و دشمني مـي 
محققا علي نسبت به من مانند هارون باشد نسبت : فرمود منافقين باشي شنيدم رسول خدا مي

 148.ن پيامبري نباشدبه موسي جز آنكه بعد از م

ابن شيرويه ديلمي همداني از اعالم محدثين سني با ذكر سـند از عمـر ابـن خطـاب نقـل       -21
دوسـتي علـي رهـايي از آتـش      .حب علي براءه مـن النـار   :فرمود صنموده كه رسول خدا 

 149.است

محدث عاليقدر طبراني و ديگر حديث آوران و تاريخ نگـاران از عمـر ابـن خطـاب نقـل       -22
هر گونه ارتباط سـببي  . كل سبب و نسب يوم القيامه منقطع اال سببي و نسبي :تنموده كه گف

و نسبي با افراد و طبقات در روز قيامت از هم جدا خواهد شد مگر ارتباط سببي و نسبي بـا  
 150 .من

عالمه محب الدين طبري و ديگران به روايت از طبراني از عمر ابن خطاب نقل كرده انـد   -23
هيچ كاسبي هماندن علـي در كسـب فضـيلت كاسـبي نكـرد او       :رسول خدا فرمود :كه گفت
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عالمه ابن عساكر با 151.همراه و رفيقش را به راه راست هدايت كند و از بيراهه روي برگرداند
با عمر ابن خطاب در بعضي كوچـه هـاي مدينـه     :ذكر سند از ابن عباس نقل نموده كه گفت

را ) علـي (رفيقت ) له قريش  ييعني قب( باس پندارم قوم اي ابن ع :مي رفتم پس به من گفت
واهللا خداونـد   :من گفتم .كوچك قلمداد كردند كه او را متصدي زعامت در امور شما نكردند

او را كوچك قلمداد نكرد هنگامي كه وي را براي ابالغ سوره برائت و خوانـدن آن بـر اهـل    
صـواب همـين باشـد كـه مـي       :عمر گفتپس ) پس عزلي در كار نبوده ( .مكه انتخاب نمود

كسي كه تـرا   :به علي ابن ابي طالب مي گويد صگويي واهللا من خود شنيدم كه رسول خدا 
ست داشته و كسي كه مرا دوست دارد خدا را دوست داشته و كسـي كـه   ودوست دارد مرا د

 152 .خدا را دوست دارد او را داخل بهشت نمايد

ده كه حديث من كنت مواله فهذا علي مواله را نقـل  عمر يكي از حاضران در غدير خم بو -24
 153.كرده است

در نزد عمر سـخن   :عالمه محب الدين طبري به نقل از الموافقه ابن سمان اورده است كه -25
 :همانا جبرييل فرود آمد پس گفت .اين داماد رسول خداست :عمر گفت .از علي به ميان آمد

اي محمد براستي كه خداوند امر مي كند ترا به اينكه فاطمـه دختـرت را بـه زوجيـت علـي      
 154.درآوري

عالمه ابن كثير دمشقي به نقل از عده اي از صحابه از جمله عمرابن خطـاب آورده اسـت    -26
 155 .نگاه به صورت علي عبادت است :كه رسول خدا فرمود

طـاب از سـلمان روايـت نمـوده كـه      به نقل عالمه محمد صالح ترمذي حنفي عمر ابن خ -27
يا رسول اهللا آيـا   :هاي درگذشت رسول خدا به خدمتش رسيدم پس گفتم من در لحظه :گفت

خـدا و رسـولش    :داني اوصياء كياننـد ؟ گفـتم   اي سلمان آيا مي :وصيت فرموده اي ؟ فرمود
وي بود كـه   همانا آدم وصيش شيث بود  و او برترين كس از فرزندان :فرمود .بدان آگاه ترند
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و وصي نوح سام بود كـه برتـرين كسـي بـود كـه بعـد از خـود بـر جـاي           .بر جاي گذاشت
و  .يوشع بود كه افضل كسي بود كه پس از خود بر جـاي گذاشـت   ،و وصي موسي .گذاشت

و وصي عيسي شمعون بـن   .وصي سليمان آصف بر برخيا بود كه افضل افراد بعد از وي بود
همانـا مـن علـي را     :آنگاه فرمود .د به جاي گذارده پس از خود بودفرخيا بود كه برترين افرا

نقـض حـديث انـت بـه منزلـه      (  156 .وصي خود قرار دادم كه او افضل افراد بعد از من باشد
تاييد اينكـه در سـاير مـوارد نيـز منظـور       –هارون اگر آنرا به معناي خالفت بگيريم و بدانيم 

اكثر اين افراد سمت وصايت را داشـتته و هيچكـدام    –وصايت بوده و نه خالفت  صپيامبر
 ) نقش جانشيني و حكومت را بازي نكرده اند 

عالمه سيد علي ابن شهاب همداني و ديگـران قضـيه وصـايت را نيـز از قـول عمـر ابـن         -28
هنگامي كه رسول خدا عقد اخـوت و بـرادري بـين     :خطاب بدينگونه نقل كرده اند كه گفت

هذا علي اخي في الدنيا و اآلخره و و وصيي  :اشاره به علي فرمود اصحاب خود جاري كرد با
في امتي و وارث علمي و قاضي ديني ما له مني مالي مني نفعه نفعي و ضره ضري مـن احبـه   

اين علي برادر من در دنيا و آخـرت اسـت و خليفـه     :157فقد احبني و من ابغضه فقد ابغضني
م و وارث علمم و ادا كننده دين و بدهي ام آنچـه  من در بين خاندانم و وصي من در ميان امت

از براي اوست متعلق به من باشد و آنچه از براي من است متعلق به اوسـت نفـع و سـود او    
كسي كه او را دوست دارد پس محققا  ،متعلق به من است و ضرر و زيانش هم مربوط به من

 .من كينه تـوزي كـرده اسـت    مرا دوست داشته و كسي كه با او كينه توزي كند بدون شك با
 ،معلوم است معناي خليفه في اهلي به معناي خليفه في امتي نيسـت وگرنـه حضـرت عمـر    (

ديگر اينكه اگر معناي اهل را همانطور كـه شـيعه    .آنقدر باهوش بوده است كه آنرا ذكر نكند
كـه  معني مي كند فقط فاطمه و علي و حسن و حسين معنا كنيم اين معني پوچ را مـي دهـد   

هاشـم بـوده كـه     بنـي  صالبته مسـلماً منظـور پيـامبر   ! (علي سرپرست خانواده دخترم است 
 ) .حضرت علي رياست اين قبيله را عهده دار شده

عالمه ابن عساكر دمشقي و ديگران از ابن عمر روايـت نمـوده و او از پـدرش عمـر ابـن       -29
ت در حاليكه دست تو در اي علي روز قيام :شنيدم پيامبر به علي مي فرمود :خطاب كه گفت

 158 .دست من باشد داخل شوي با من هر كجا كه من داخل شدم

                                                 
 به نقل از ابن عمر 301موده القربي همداني موده هفتم و در چاپ مندرج در ينابيع الموده ص  -158منقبت  133كوكب الدري ترمذي ص  156
الدري او كوكب  –چ بمبمئي  129مناقب المرتضويه محمد صالح كشفي تزمذي حنفي ص  – 60ص  4موده القربي موده ششم حديث  157

 134ص 
 89ذخاير العقبي محب طبري ص  – 160ص  18و ج  2/337تاريخ دمشق بخش امام علي  158
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با حضـرت علـي در ميـان     ...عمر ابن خطاب به دفعات مكرر  امور قضاوتي و مشورتي و -30
هر جمله را چنـدين بـار در چنـد موقعيـت     ( گذاشته و پس از حل مساله جمالت زير را مي

احت عجيب عمر در بيان حق و دوستي بـي شـائبه   صداقت و صر( :مي گفته است) مختلف 
 )او نسبت به علي

خدا باقي نگذارد مرا در امر سختي كه تو براي آسان كردنش نباشـي و نـه در    ،اي پدر حسن -
  159 .شهري كه تو در آن حاضر نباشي

 160 .پناه مي برم به خدا از به سر بردن در بين قومي كه تو اي پدر حسن در بين آنها نباشي -

 161 .مي برم به خدا از زندگي در بين قومي كه ابوالحسن در آن نباشدپناه  -

 162 .پناه مي برم به خدا از مشكلي كه علي براي حل آن نباشد -

 163 .خداوند خود آگاه تر است كه بار نبوت را كجا قرار دهد -

  164.بارالها باقي مگذار مرا در برابر مشكلي كه علي براي حل آن زنده نباشد -

در پهلـوي مـن   ) براي حـل آن  ( سختي را بر من فرود نياور مگر آنكه ابوالحسن بارالها كار  -
  165.باشد

  166.تو اي علي بهترين صحابه در امر فتوي هستي -

باد كه بوسيله شما خداوند ما را هـدايت كـرد و بوسـيله    ) نبوت(پدرم به فداي شما خاندان  -
 167.شما ما را از عالم تاريكي به نور و روشنايي اسالم درآورد

سه چيز بود كه من در پي آن بودم و حمد خداي را كه قبل از مرگم بواسطه علي بدان دست  -
 168. يافتم

  169.ناداني ها را به سنت برگردانيد و گفته عمر را هم به علي -
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  170.قول عمر را به علي برگردانيد اگر علي نبود عمر هالك شده بود -

  171.راست گفتي اي علي خداوند بقائت را طوالني كند -

 172.همانا زنها از زائيدن همانند علي ناتوان باشند و چنانچه علي نبود عمر هالك شده بود -

 173.علي بدانچه خدا بر محمد نازل فرمود آگاه ترين مردم است -

خداوند مشكلت را بگشايد بدون شك نزديك بود به خاطر اجراي حد بيجاي اين زن هالك  -
  174.شوم

  175.ابن خطاب هالك شود اگر علي ابن ابي طالب نبود نزديك بود -

از پيشامد مشكلي كه ابوحسن براي ) و اعوذ باهللا مي گفت ( پيوسته عمر به خدا پناه مي برد  -
  176.حل آن نباشد

 177.باقي نگذارد خدا مرا در وقتيكه درك كنم قومي را كه ابوالحسن در بين آن نباشد -

 178.باقي نگذارد خدا مرا در سرزميني كه ابوالحسن در آن نباشد -

  179.خدا مرا باقي نگذارد _علي  _عد از فرزند ابي طالب ب -

 180.اي علي خدا مرا بعد از تو باقي نگذارد -

  181.در برابر مشكلي كه ابوحسن براي حل و فصلش نباشد خدا مرا باقي نگذارد -

  182.در پيشامد مشكلي كه علي زنده نباشد خدا مرا زنده نگذارد -

  183.ها نباشي باقي نمانماي ابوالحسن در بين قومي كه تو در بين آن -

                                                 
 147تذكره سبط ابن جوزي ص  170
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در رابطه با سئوالي كه از او شده بود و او ارجاع به حضرت علي داده و سئوال كننـده  ( عمر  -
جـز آنچـه را كـه     :گفـت ) پاسخ امام را براي او بازگو كرد و گويا مجددا نظر خواهي نمـود  
  184.فرزند ابوطالب پاسخ داده چيزي در جواب سئوال تو سراغ ندارم

  185.پيوسته زداينده هر گونه غم و غصه اي باشي و واضح كننده هر حكمياي علي  -

 186.اعلم و آگاه ترين صحابه به پيامبر ما و به كتاب پيامبر ماست) علي ( اين  -

همانا كه علي برخوردار از قرابت و نزديكي با بني هاشم و نزديكـي بـا سـول خـدا و      ،دريغا -
اينكه او بيايـد و در خانـه و محـل او حكمـت     نشانه اي از علم است كه به سراغش رفت نه 

 187.پوشد و بس جامه عمل مي

كه براي حل و فصل هر مشكل  و سختي آماده اي و ) يگانه كسي هستي ( اي ابوالحسن تو  -
 188.شوي دعوت مي

اي فرند ابوطالب همانا كه پيوسته پـرده بـردار از هـر شـبهه و توضـيح دهنـده هـر حكمـي          -
  189.هستي

احمد بن يحيي ثعلب در كتاب امالي پس از شرح قضـيه شـوري و بيـان    عالمه ابوالعباس  -31
در اين موقع علي وارد شد پس عمر بـا روي سـخن    :نقاط ضعف آنها توسط عمر مي نويسد

محققـاً شايسـته تـرين كسـي كـه مـردم را وادار بـر عمـل بـه كتـاب            :به ابن عبـاس گفـت  
اگر او عهده دار امـر خالفـت شـود     پروردگارشان و سنت پيامبرشان كند رفيق تو باشد واهللا

 190 .مردم را به رفتن در جاده روشن و راه راست گرايش دهد

عمر به هنگام ضربت خوردن و وصيت در امـر خالفـت    :عالمه ابن عبدالبر قرطبي آورده -32
اگر اين شخص را متصدي امر خالفت كنيـد شـما    :بعد از خود با نگاهي عميق به علي گفت

 191 .حق خواهد برد هر چند شمشير بر گردنش باشد را به راه راست و راه
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 ٣٦٠ 

به مناسبتي عمر با ابن عباس وارد بحثي مي شود و عمر در پاسخ ابن عباس علـت اينكـه    -33
به خدا سوگند آنگونه كه ما دربـاره او رفتـار كـرديم نـه از      :خالفت به علي نرسيد مي گويد

پنداشـتيم و ترسـيديم عـرب و    ) از نظر سن و سال ( روي دشمني بود بلكه ما او را كوچك 
ديگر كار از كار گذشته است هم اكنون چه نظـري داري ؟   .قريش بر او تجمع و اتفاق نكنند

واهللا ما هيچ امري را بدون نظرخواهي از وي برگزار نمي كنيم و كاري بدون اجـازه او انجـام   
 192 .نمي دهيم

حسـن   :بير ابن عوام گفتعالمه محب الدين طبري از عمر ابن خطاب نقل نموده كه به ز -34
چنانچـه مايـل باشـي از وي عيـادت كنـيم و چـون زبيـر چنـدان روي          .ابن علي بيمار است

آيا ندانسته اي كه عيـادت مريضـان بنـي هاشـم      :موافقت نشان نداد و توقف كرد عمر گفت
 193فريضه است و زيارتشان نافله ؟

آورده است كه بـه عمـر بـن    به نقل عالمه خوارزمي و ديگر اعالم حديثي حافظ دارقطني  -35
كنـي كـه بـا هيچيـك از      از چه رو با علي آنچنان تعظيم و خوشرفتاري مي :خطاب گفته شد

 194 .او موالي من است :اصحاب پيامبر اين چنين نمي كني ؟ عمر گفت

 :ابن حزم اندلسي و ديگران با ذكر سند از ابن اذنيه عبدي نقل نموده كه گفت! ) بدعت (  -36
عمـر   .به نزد عمر رفتم و از محلي كه بايد عمره را آغاز كنم و لباس احـرام بپوشـم پرسـيدم   

به نزد علي برو و از وي سئوال كن و چون بـه سـراغ علـي رفـتم و از      :ي عليا فسالهتا :گفت
پس مجددا به نـزد عمـر رفـتم و     .حضرتش سئوال كردم پاسخ داد از محلي كه به مكه آمدي

من جوابي براي سئوال تو ندارم مگـر آنچـه را    :عمر گفت .او گزارش دادمجواب علي را به 
 195 .كه علي گفته است

مردي از علي به نزد عمر دادخـواهي   :عالمه زمخشري و ديگران با ذكر سند نقل كرده اند -37
اي ابوالحسـن برخيـز و در پهلـوي     :نمود و چون حضرتش حاضر در مجلس بود عمر گفت

ت و پهلوي آن مرد نشست و پس از گفتگو و پايان يافتن قضـيه  علي برخاس .خصمت بنشين
امـا عمـر متوجـه شـد چهـره آن جنـاب متغيـر و         .و رفتن آن شخص به جاي خود برگشت

اي ابوالحسن از چه رو چهره ات را متغير مي بيـنم مگـر از آنچـه     :پس گفت .دگرگون است
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 ٣٦١ 

به خاطر آنكـه   :ي فرمودچرا ؟ عل :عمر گفت .آري :گذشت ناخشنودي؟ حضرت علي فرمود
صدا زدي و چرا نگفتي يا علي برخيـز  ) كه احترام آميز تر است ( مرا در برابر مدعي به كنيه 

پهلوي خصمت بنشين ؟ عمر از اين خرده گيري علي بر عليه خود به شـگفت آمـد سـر آن    
بـابي انـتم و امـي بكـم هـدانا اهللا و بكـم        :حضرت را گرفت و چشمانش را بوسيد و گفـت 

پدر و مادرم به فـداي شـما بـاد بوسـيله شـما خداونـد مـا را         :اخرجنا من الظلمات الي النور
 196.رهنمود فرمود و بوسيله شما ما را از تيرگي و تاريكي به نور مشرف ساخت

رسول خدا از دنيا رفت در حاليكـه   :حافظ بخاري از عمر ابن خطاب نقل نموده كه گفت -38
 197 .از علي راضي و خشنود بود

علـي   :عالمه محب الدين طبري از عمر نقل نموده كه گفـت ) معني موال  خليفه نيست (   -39
مـوالي او بـوده    صعلي مولي  كسي است كه رسـول خـدا    :مولي من كان رسول اهللا مواله

 198 .است

مـردي در حضـور عمـر     :امام احمد حنبل با ذكر سند از عروه ابن زبيـر نقـل نمـوده كـه     -40
صاحب ايـن   :ابي طالب نمود پس عمر با اشاره به قبر پيامبر گفتجسارت زباني به علي ابن 

بنابراين از علي ابن ابي طالـب  . بن عبدالمطلب است قبر را مي شناسي ؟ او محمد ابن عبداهللا
جز به خير و خوبي دم مزن كه اگر نسبت به وي بـدگويي نشـان دادي صـاحب ايـن قبـر را      

و در خانه علي را آتش زده بود نه رويش مي شـد  اگر عمر فاطمه را زده بود ( 199 .آزرده اي
چنين حركتي كند و اگر هم مي كرد مسلما به او مي گفتند تو كـه خـودت بـدتر از اينهـا را     

 )گويي ؟  كرده اي چه مي

حضرت امام حسن مجتبي در سپاهي كه عمر براي فتح اصفهان فرسـتاده حضـور داشـته     -41
دادن علي به عمر در چگونگي اعزام سپاه به مشورت )  156علي از زبان خلفاء ص (  .است

اخبـار الطـوال   ) (  27ضمن حوادث سنه  4/237تاريخ طبري ( ايران و توصيه به نرفتن عمر 
 )  2/37الفتوح احمد ابن اعثم كوفي  – 134دينوري ص 
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 ٣٦٢ 

به مناسبتي خاص وقتي حضرت علي از مسجد مدينه خارج مـي شـوند فـردي از ايشـان      -42
شايسـته   :حضرت عمر مي گويـد  .ه ايشان نسبت عجب و تكبر مي دهدبدگويي مي كند و ب

به خدا قسم اگر شمشير او نبود هرگـز اسـالم پابرجـا     .است براي همانند او كه به خود ببالد
پس چـرا او را   :آن شخص به عمر مي گويد ...نمي شد واو بعد از اين برترين قاضي است و

را بيعت خود در غدير را شكستيد و يـا فرمـان   جالب است كه نمي گويد چ( خليفه نكرديد 
ما بـه خـاطر موقعيـت سـني و دوسـتيش بنـي        :عمر گفت) خدا و پيامبر را زير پا گذاشتيد 

 200 .عبدالمطلب را از خالفتش كراهت داشتيم

عمر در حال طواف بود و علي هم در جلو او مشغول  :عالمه محب الدين طبري مي گويد -43
عمـر   .اي اميرالمومنين حق مرا از علي بگير: سخن به عمر گفتطواف بود كه مردي با روي 

سيلي بر چشـم مـن زد ؟ پـس عمـر قـدري       :حق تو از چه قرار است ؟ آن مرد گفت :گفت
آيا تو به چشـم ايـن مـرد سـيلي زدي ؟      :عمر به او گفت .توقف كرد تا علي به او ملحق شد

ديدم در حال طواف  :به چه علت ؟ علي فرمود :عمر گفت .آري اي امير المومنين :علي گفت
 .احسنت يا اباالحسن  آفرين اي ابالحسن :عمر گفت! كند  به ناموس مومنين چشم چراني مي

چشمي از چشمان الهي تو را ديد و بر تو سيلي زد حقي به گـردن   :آنگاه به آن مرد مي گويد
 201 .علي نداري تا من بازخواست كنم

بـين عمـر و مـردي پيرامـون      :ديگران با ذكر سند نقل كرده انـد  عالمه خطبي خوارزمي و -44
حضرت علي در آن نزديكي بود عمر بـا اشـاره بـه آن حضـرت      .مساله اي كار به نزاع كشيد

مرد طـرف نـزاع بـا تعبيـري تحقيرآميـز از       .چه بهتر اين مرد بين من و تو داوري كند :گفت
يـا گوشـهايش وي را كشـان كشـان از      عمر با گرفتن يقـه او  .هويت آن حضرت سئوال كرد

واي بر تو آيا فهميدي چه شخصيتي را كوچك شمردي اين علي ابن  :زمين بلند كرد و گفت
 202 .ابي طالب موالي من و موالي هر مسلماني است

در موقعيتي ديگر نيز عمر از علي خواست بين دو نفر داوري كند پس طرفي كـه محكـوم    -45
پـس   .و داوري علـي را رد نمـود   .كه بين ما قضاوت كند اين چه كسي باشد :شده بود گفت

واي بر تو نمي داني اين كيست ؟ اين علي ابن ابي طالب است  :عمر يقه او را گرفت و گفت

                                                 
 12/82شرح نهج البالغه  200
 2/145رياض النضره محب طبري  201
 2/115رياض النضره  – 98مناقب ص  202



 ٣٦٣

اين موالي من و موالي هر مومني باشد پس هر كسي كه او مواليش نباشـد مـومن نخواهـد    
 203 .بود

 204 .انند روايت فوق را نقل كرده اندعالمه محب طبري و ديگران با ذكر سند روايتي م -46

بنا به موقعيتي عمر به ابن ) اينكه نصب خليفه اي از سوي پيامبر يا خدا صورت نگرفته (  -47
اولي و برترين مردم ) علي (اي ابن عباس آگاه باش به خدا قسم اين رفيقت  :گويد عباس مي

چيـز او بـه خالفـت نائـل     براي تصدي خالفت پس از پيامبر بود اما به خاطر ترس ما از دو 
عمر سخني گفت كه من چاره اي نداشتم مگر انكه بپرسم آن دو چيـز   :ابن عباس گويد .نشد

  .جوانسالي او و حب و دوستي اش نسبت به بني عبدالمطلب :چه بود و چون پرسيدم گفت

در   :انـد  عالمه خطيب بغدادي و ديگـران آورده ) اينكه تفكر شيعيان مانند بچه ها است (  -48
از منبـر پـدرم    :حاليكه عمر ابن خطاب بر فراز منبر نشسته بود حسين ابن علي بـه او گفـت  

 .و اهللا منبر منبر پدر تو باشد نه منبر پدر مـن  :عمر گفت .پايين بيا و برو به سوي منبر پدرت
واهللا مـن   :واهللا من به حسين دستور اين سخن را نداده بودم عمـر گفـت   :و چون علي فرمود

ن سعد عمر حسين را در بغـل گرفـت و پهلـوي    بو به نوشته ا .متهم بدين گفتار نمي كنم ترا
يعني او باعث سرافرازي ( آيا چه كسي جز پدرت مو بر سر ما رويانيده  :خود نشانيد و گفت

 205) ما شده 

!!!  ) پايه ريزي ظلم به اهل بيت و علت العلل واقعه عاشورا اسس اساس الظلم و الجور (  -49
روزي عمر سراغ علي را گرفت پس به او گفته شد علي در زمين زراعتي  :طني نقل كردهدارق

بياييد برويم نزد او و چون رفتند ديدند مشغول  :عمر به همراهان خود گفت .خود رفته است
نها هم ساعتي با او همكاري نمودند در اين موقع علـي بـا روي سـخن بـه عمـر      آكار است 

اگر چنين برخوردي مي نمودي كه گروهي از بني اسراييل به نزد تـو   اي اميرالمومنين :فرمود
من پسر عم موسي هستم آيا نسـبت بـه همراهـانش     :مي آمدند و يكي از آنها به تو مي گفت

علـي   .بلـي  :امتيازي براي وي قائل مي شدي و به گفته او ترتيب اثر مي دادي ؟ عمـر گفـت  
عمر ) چرا از خالفت سخني نيست ؟ (  .او هستم پس واهللا من برادر پيغمبر و پسر عم :گفت
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 ٣٦٤

نه واهللا ترا جاي نشستن نباشد مگر بر روي عبـاي   :هم عباي خود را بر زمين گسترد و گفت
عمر نشست تا هنگـامي كـه متفـرق     يعلي هم بر روي عبا .من تا وقتي كه از هم جدا شويم

 ) اين يعني جاي تو بر فرق سر ماست (  206شدند

واله را عثمان نيز نقل كرده اسـت چگونـه تمـامي غاصـبين خالفـت و      حديث من كنت م -50
ابن عقده  :كساني كه همين حديث را زير پا گذاشته اند همين حديث را هم نقل مي كرده اند

 منصور آبي رازي در الغديرعالمه ابن مغازلي در مناقب  –در كتاب الواليه 

خالفت و زير پا گذاشـتن آيـات الهـي و دسـتور     در هيچ يك از موارد فوق حتي اشاره اي به غصب 
  .خداوند نيست

دستور آتـش زدن در   ،اكنون دم خروس را ببينيم يا قسم حضرت عباس را ؟ آيا امكان دارد اين افراد
خانه علي را داده باشند ؟ يا دستور كشتن علي را در مسجد ؟ و بعد هم بيايند و ايـن احاديـث را در   
فضيلت او بگويند؟ آيا اين همه تواتر مورد تاييد شيعه و سني را قبول كنيم يـا آن چنـد خبـر واحـد     

خصوص بـين حضـرت علـي بـا     دوستي و رفاقت بين اصحاب به  ،جعلي را ؟ و آيا در اين احاديث
اگر كسي چشم دلش با سخنان پاي منبري كـور نشـده باشـد آيـا دليـل       ؟ موج نمي زند ساير خلفاء 

  بيشتر از اين مي خواهد ؟ 
  
  

   ) هـ 
ايـن  العه كردم در حقيقت با مطالعـه  طمن تمامي پاسخهاي آقاياني مانند آقاي جوادي نسب را م

   :ما به اين نكته مي رسيم ،پاسخها

 د و به نفع سالئق فرقـه اي و عقايـد  در كتب سني و شيعه وجود دارتمامي احاديثي كه  -1

تمامي احاديثي كه در كتب شيعه و سني وجـود دارد   -2ماست درست است شموروثي 

  ! جعلي و دروغ و قابل خدشه است  ،ماستشو به ضرر 

كتب به ظاهر معتبـر شـيعه    حتي در( مثال هر كجا سخن از ازدواج ام كلثوم با عمر ابن خطاب است 
و هر كجا كه گفته اين ام كلثوم يك ام كلثوم ديگر بوده آن درسـت  ! دروغ است ) مانند اصول كافي 

   .كه بچه گانه بودن اينگونه استداللها نيازي به توضيح بيشتر از اين ندارد! است 
شيخ صدوق كه غاليـاني  مانند ( عجيب است كه ما هر گاه از كتب خود شيعيان مطالب را مي آوريم 

يـا تعـاريف   و يا ازدواج ام كلثوم با عمـر و   را كه شهادت ثالثه را به اذان اضافه كرده اند لعنت كرده
                                                 

 ١٠٧به نقل از صواعق ابن حجر ص  ٢٠٦



 ٣٦٥

حـديث مربـوط بـه     2000متعددي كه حضرت علي و امام صادق از حضرت ابوبكر داشته اند و يـا  
ه تقيه بوده يا به خاطر مصلحت نا بآقايان مي گويند نه خير آقا ب)  ...و! در منابع شيعي  قرآنتحريف 

م بوده يا اين روايات واحد و راويان آن ضعيف هستند و يـا جمهـور علمـاي شـيعه معتقـد بـه       الاس
نهـا  آبر احاديثي كه شما از داخل كتاب اهل سنت نيز در برا ،خوب عزيزان من! نيستند  قرآنتحريف 

  ! بيرون كشيده ايد همين پاسخها را مي دهند 
براي اينكه برادران عزيز شيعه فريب دم گرم دكان آخونـدهاي سفسـطه بـاز شـياد را نخورنـد      اكنون 

براي شما مي آوريم كه به خوبي ثابت مي كند وجـود حـديث در   ) از كتاب آلفوس ( مطالب زير را 
   :كتب مخالفين نمي تواند دليل و مستمسكي براي اثبات خرافات فرقه اي شما باشد
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من سخني نمي گويم و رشته كالم را  .مي داني ما در مسائل ديني با چه كساني طرفيم ،خواننده عزيز
   :به دست پيامبر اسالم و امامان و شعراي اين آب و خاك مي دهم

. و از اسالم جز اسـم آن بـاقي نمانـد    ،جز رسم قرآنروزگاري بر امت من خواهد آمد كه از  �
فتنه از ايشان برمي خيزد و به ايشان باز مـي    ،فقيهان آن زمان بدترين فقيهانند در زير آسمان

 )صنبي اكرم( . گردد

  آن نـدايـى دان كـه از بـاال رسيد                  هر ندايى كه تو را باال كشيد          �

  بانگ گرگى دان كه او مردم درد       هر ندايى كه تو را حرص آورد               

  )2مثنوي مولوي، د (                                           

 امام هادي  .شمار ناراضيان او فراوان است ،كسي كه از خود راضي باشد �

يم پس آنهـا مـا   پروردگارا ما از سادات و بزرگان خود اطاعت كرد :مي گويند) دوزخيان ( و  �
 67سوره احزاب آيه . را گمراه كردند

را ببيني جسم هايشان تو را به شـگفت مـي آورد و   ) منافقين ( و آنگاه كه آنها ) اي پيامبر (  �
داده شده هسـتند كـه هـر صـدايي را     گويي كه چوبي تكيه  .اگر سخن گويند گوش مي دهي

خدايشـان   .شان بـر حـذر بـاش   آنها دشمن هستند از اي .پندارند عليه خود و بر ضرر خود مي
 )4المنافقون (  .بكشد چقدر از حق باز مي گردند

زعيم قـوم   ،در آخرالزمان :در حديث يافتم كه رسول عليه السالم فرموده است :جنيد بغدادي �
 –عطار نيشـابوري   –تذكره االولياء ! آنكس بود كه بدترين ايشان بود و ايشان را وعظ گويد

  448ص 

  :قسمت ششم

  :مختصري از اشتباهات محققين شيعه
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بايد مدت مديدي را وقف  ،اجازه محكوم كردن ديگران را بدهدبه خود  ،پيش از آنكه انسان �
  ) مولير ـ مردم گريز (    .سنجش صالحيت خود كند

بيشتر محققين و نويسندگان و سخنرانان شيعه در هنگـام تجزيـه و تحليـل وقـايع تـاريخي مرتكـب       
به خاطري دوري از انصاف و عقل و افتـادن بـه دامـن     اشتباهات زير مي شوند كه متاسفانه ريشه آن

   :احساسات است

  

 انتخاب گزينشي وقايع تاريخي  -1

در اين مورد نمونه هاي فراواني در كتب شيعه وجود دارد كه من در اينجـا فقـط بـه ذكـر يكـي      
كنـد  نويسنده شيعه هنگام بررسي آيه تطهير با آوردن داليل متعددي سعي مـي  : مي پردازم ازآنها

حضـرت علـي و فاطمـه و حسـن و     ( نفر هسـتند   5ثابت كند اهل بيت فقط و فقط منحصر در 
ولي در جايي ديگر براي خرد كردن هر چه بيشتر حضرت عمر و ابوبكر بـا  ) حسين و نبي اكرم 

و  .سلمان فارسي از ما اهل بيت است :اشاره به احاديث ديگري مي گويد نبي اكرم فرموده اند كه
اگر از روحاني صفوي درباره اين تناقضات   بي شمار كـه در كتـب شـيعه وجـود دارد      صد البته

   .بگذريم .سئوال كني با بحثهايي كالمي و جدلي سر شما را بيخ طاق مي كوبد

ماننـد حلـي و مفيـد و صـدوق و     ( اعتماد بيش از حد به علماي قرن سوم و چهـارم شـيعه    -2
مانند عالمه برقعي و يا مصطفي حسيني ( جديد و قبول نكردن عقايد علماي قرن )  طوسي 

فقط به اين علت پوچ كه قدمت براي ايرانيـان تقـدس   )  ...طباطبايي و حيدرعلي قلمداران و
و طرفه اينجاست كه در خصوص كتب دست اول تاريخي اين تقدس از بين مـي  ! مي آورد 

م يـا تـاريخ طبـري منبـع     رود و به جاي اعتماد به كتب قديمي و معتبر مانند سيره ابن هشـا 
 .بگذريم .ايشان مي شود بحاراالنوار

نمونه بـارز   .توجه به آنچه باب طبع اوست و انكار و سانسور مواردي كه باب طبع او نيست -3
آن شان نزول آياتي است كه نويسندگان شيعه در كتب خود از قول اهل سنت ذكر مي كننـد  

ولـي  ! حضرت علـي و فاطمـه اسـت     قرآندر راستاي اينكه ثابت كنند علت نزول آياتي از  
وقتي به كتب اهل سنت مراجعه      مي كني مي بيني دهها شان نزول ديگر نيز بـراي همـان   

 ...شده و حتي بعضا راويان شان نزولي كه شيعه به آن استناد كرده رد شـده انـد و  آيات ذكر 



 ٣٦٨

دوستي چيزي كر و كور مي كنـد  (حب الشي يعمي و يصم  :ولي شيعه اينها را نمي بيند زيرا
 ( 

يكي ديگر از اشتباهات رايج و تاسف آور محققـين و نويسـندگان مـا ايـن اسـت كـه روش        -4
آنهـا هيچگـاه    .ش پاسخ دادن آنها همان شيوه قديمي جدل استبرخورد آنها با مسائل و رو

طبق موازين و روشهاي تحقيق علمي و آكادميك به بررسي مسائل نمي پردازند زيرا عـالوه  
بر اينكه جدل به مراتب راحت تر از تحقيق علمي است مشت انسان دروغگو را نيز باز نمي 

تواند بـر مبنـاي    ده علمي حركت كند نميكند در حاليكه اگر كسي طبق معيارهاي شناخته ش
 ! تعصب و دروغ سخن بگويد 

  :اعتقاد به برخي از امور ماوراء طبيعي و بشري براي پيامبر اسالم و حضرت علي و فاطمه -5

براي نبي اكرم و حضرت علـي و فاطمـه معتقـد بـه ايـن       ،قرآنشيعه بر خالف نص صريح دهها آيه 
به معناي عدم احتمال هر گونه خطا و اشتباه در سـخن  ( عصمت  ،علم غيب كامل  :مسائل مي باشد

   ...اعطاي فدك به حضرت فاطمه و) و عمل 

البته هدفي بسيار مزورانه در پس اين اعتقادات وجود دارد و آن اينكه فقط با چنين عقايدي مي توان 
سـئواالت اساسـي   به جنگ لفظي با اهل سنت رفت و بدون داشتن چنين عقايدي او براي بسياري از 

كـريم بـه صـراحت     قرآندر اينجا به طور بسيار خالصه ذكر مي كنيم كه در  .پاسخي نخواهد داشت
اي پيامبر بگو من بشري مانند شما هستم فقط با اين تفاوت كه بـه مـن    :خطاب به نبي اكرم آمده كه

وايات تاريخي بـه  اين سخن و همچنين  ساير ر .وحي مي شود كه خدايي جز خداي يكتا را نپرستيد
خوبي ثابت مي كند كه حضرت محمد فقط در مقام دريافت و ابالغ وحي مبري از هر گونـه خطـا و   
اشتباه بوده اند و در ساير امور مانند بقيه انسانها بوده اند و گرنه ذاتي كه منـزه از هـر گونـه خطـا و     

هر گونـه خطـا دور اسـت     و كسي كه علم غيب مي داند و از .اشتباه است فقط خداوند است و بس
كـريم   قـرآن ديگر نامش بشر نيست بلكه يا نامش خداست يا فرشته و جالـب اينجاسـت كـه در     ...و

كافران مي گويند چرا خداوند فرشته اي را براي پيامبري نفرستاد به آنها بگـو اگـر روي زمـين     :آمده
 ،يگر كه مويـد همـين نكتـه اسـت    و دهها سئوال د .فرشتگان راه مي رفتند ما نيز فرشته مي فرستاديم

كـه مشـورت در خصـوص كسـي كـه       .مانند آياتي كه به نبي اكرم فرموده با مسلمانان مشورت كـن 
ايـن پيـامبر از روي    :مي خوانيم  قرآنالبته در  ...احتمال وجود خطا در او راه ندارد بي معني است و

آورد كه مثال نبي اكرم داراي مقام و روحاني صفوي اين آيه را مثال مي  .هواي نفس سخن نمي گويد
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ان هـو اال وحـي    :ولي ادامه آيه را نمي خواند كـه مـي فرمايـد   ) به معني عدم امكان خطا ( عصمتند 
توجـه كنيـد    .يعني عصمت فقط در مقام وحي است و بس ...همانا آن نيست مگر وحي الهي :يوحي

شق باشد ولي مي دانيد چرا شيعه نمي تواند نبي اكرم بايد براي ما الگو و سرم :كه خداوند مي فرمايد
از نبي اكرم و حتي از حضرت علي و ساير امامانش الگو بگيرد ؟ براي اينكه انسان فقط مي توانـد از  

انسان الگو بگيرد ولي وقتي يك نفر مقامي ما فوق بشري و دسـت نيـافتني پيـدا كـرد مسـلماً ديگـر           
آياتي كه در اين زمينه وجود دارد و ساير  روايـات تـاريخي  را   ما وقتي   .نمي توان از او پيروي كرد

قصد انجام كار اشتباه يا خطايي را داشته اند يا  ،مطالعه مي كنيم متوجه مي شويم كه هر گاه نبي اكرم
هر گاه كار اشتباه و خطايي از ايشان سر مي زده  از طريق وحي به ايشان اطالع داده مي شده ولي از 

صريح سخن حضرت علي با رحلت نبي اكرم باب وحـي و درهـاي آسـمان بـه زمـين       آنجا كه طبق
خواننـده    .بسته شد پس نمي توان حتي چنين عقيده اي را براي حضرت علي و يا فاطمه قائل شويم

  : گرامي مي تواند براي تحقيق بيشتر به موارد زير رجوع كند

   .چرا به آن شخص كور اخم كردند آيه عبس و تولي و عتاب خداوند نسبت به نبي اكرم كه -

  .ماجراي عتاب خدا به نبي اكرم كه چرا در براي اسراي جنگ بدر فديه گرفتند -

  .نهي نبي اكرم توسط خداوند از نماز خواندن  بر جنازه منافقين -

 ) سوره فتح(  .بخشيدن گناهان قبلي و بعدي نبي اكرم توسط خداوند -

  .كه نبي اكرم نمي گويند انشاء اهللا روز به اين خاطر 40قطع وحي به مدت  -

ماجراي لقاح دستي نخلها توسط انصار و نهي نبي اكرم از اين كار و سـپس اظهـار اينكـه در     -
  .اين مورد اشتباه فرموده اند

  .خوردن بزغاله سمي آن زن يهودي كه نهايتا منجر به رحلت ايشان شد -

تاسف آور بئر معونه و شهادت تمـامي  فرستادن بعضي از اصحاب براي تبليغ اسالم و واقعه  -
  .آن اصحاب

من مطابق مـدارك و شـواهد سـخن     :روايات متعددي كه ايشان هنگام قضاوت مي فرمودند  -
نهج (  .مي گويم و چه بسا حق با طرف ديگر باشد و شما خود اين موضوع را بهتر مي دانيد

 )الفصاحه
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و  خداوند مي فرمايد كه چرا بر خـود   ماجرايي كه نبي اكرم چيزي را بر خود حرام مي كنند -
 ) سوره تحريم ( حرام كردي آنچه خداوند حالل كرده بود 

ايـم   و چيزى نمانده بود كه تو را از آنچه به سوى تو وحـى كـرده   :به بعد سوره اسراء 73آيه  -
و اگـر   گمراه كنند تا غير از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرنـد  

داشتيم قطعا نزديك بود كمى به سوى آنـان متمايـل شـوى در آن صـورت      تو را استوار نمى
چشـانيديم آنگـاه در    مـى ) عذاب(مرگ ) پس از(زندگى و دو برابر ) در(حتما تو را دو برابر 

يافتى و چيزى نمانده بود كه تو را از اين سرزمين بركنند تا تـو   برابر ما براى خود ياورى نمى
(  .ماندند اندكى نمى) زمان(پس از تو جز ) هم(ا بيرون سازند و در آن صورت آنان را از آنج

سعي در خدشه دار كردن اين آيات واضـح   ،البته در تفاسير شيعي با هزار و يك دوز و كلك
من قضاوت را به عقل و شعور خوانندگان مي گـذارم   .و رد و تغيير آن از معناي اصلي دارند

( 

ديگر كه در تاريخ موجود است ولي روحاني صفوي سعي مي كند هر يك از اينهـا را  و صدها نمونه 
  .بگذريم .به بهانه هاي جدلي و كالمي رد كند

بدون توجه به آيات قبل و بعد و صرفا با تكيه بر روايـات گزينشـي    ،قرآنتفسير غلط آيات  -6
  :تاريخي

موقوفي است يعني نبي اكرم مكـان هـر آيـه را     ،قرآنبين علماي شيعه و سني اجماع است كه آيات 
اكنون نكته جالب اينجاسـت كـه    .دقيقا مشخص و معين كرده اند و هيچ آيه اي جا به جا نشده است

مورد استناد شيعه را نمي توان با آيات قبل و ) آري به جرات مي گويم حتي يك آيه ( حتي يك آيه 
مي آيات مورد نظر شيعه در صورتي به نفع او كاربرد دارد يعني تما! ! ! بعد تفسير كرد و توضيح داد 

كه به تنهايي و بدون توجه به آيات ماقبل و ما بعد آن مورد تفسير قرار گرفته و معنـي شـود جالـب    
تفسير آيـه بـه    ،قرآناينكه طبق اتفاق نظر تمام علماي شيعه و سني بهترين روش فهم و تفسير آيات 

مورد نقد قرار بگيرنـد ولـي وقتـي قافيـه تنـگ       قرآنبايد با محك آيات آيه است و حتي روايات نيز 
با يكديگر و يا به جاي اينكه روايات و احاديث را بـا   قرآنشود محقق شيعه به جاي تفسير آيات  مي

است كه توسط او بوسيله روايات تـاريخي تخصـيص خـورده و تفسـير      قرآنبسنجد اين آيات  قرآن
 .باشـد  قـرآن تواند معيار  معيار همه چيز است و چيزي ديگري نمي ،كريم آنقردر حاليكه !!! شود  مي

متاسفانه دامنه انتخاب گزينشي و عدم توجه به آيات قبل و بعد حتـي بـه احاديـث پيـامبر اكـرم نيـز       
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هر كه من موالي اويم علـي مـوالي    :اند پيامبر اكرم در غدير خم فرموده ،كشيده شده است براي مثال
اكنون عالمه امينـي بـه    .دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن باش با دشمن اواوست خدايا 

جاي اينكه كلمه مولي را با عنايت به شرايط پيش آمده و با توجه به جمالت بعدي پيامبر معني كنـد  
 گويد بيشتر نويسندگان عرب معني مولي را اولي دانسته اند پس مولي در اينجا يعني اولي و اولـي  مي

معني مختلف است و فقـط داخـل    27ولي ما مي دانيم كه كلمه مولي داراي ! يعني خليفه و جانشين 
و گر نه اعـراب در مـورد مسـايل    (  .جمله و با توجه به شرايط پيش آمده مي توان معناي آنرا فهميد

 -والـي   -اميـر   -خليفـه   -اولي االمـر   :تري دارند تر و دقيق حكومتي و رياستي كلمات بسيار روشن
 )  ...ملك و -امام 

محقق شيعه تاريخ را به صورت قطعه قطعه درآورده و مواردي از آن را كه بـه نفـع خـوش     -7
كنـد و   است بزرگ كرده و سعي در خدشه دار كردن و بي اهميت نشان دادن ساير موارد مي

ورت تواند وقايع مختلف تاريخي در يك دوره را در كنار هـم بچينـد و بـه صـ     هيچگاه نمي
بلكه هر آنچه او دوست دارد صحيح است و . كلي  مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهد

ازدواج علـي بـا    :نمونـه بـارز آن  (  .مهم و هر انچه او دوست ندارد غلط است يا بي اهميت
 ) فاطمه مهم است ولي ازدواج عمر با ام كلثوم دروغ است يا بي اهميت و صدها نمونه ديگر

  :از حد به فروع به جاي اصول استناد بيش -8

بر عمل است و دعا فرع است  قرآنداشته باشد مي فهمد كه اصل در  قرآنكسي كه اندكي آشنايي با 
اصل بر توبه و اصالح است و  شفاعت فرع است اصل بر بي مزد بودن اجر رسالت اسـت و اعطـاي   

آيـه ذي القربـي داراي    فدك به فاطمه دروغ است و اعطاي خالفت به حضرت علـي دروغ اسـت و  
اصل بـر زكـوه اسـت و     .اصل بر تعقل و تدبير و انديشه است و تقليد گناه است. معنايي ديگر است

  ...اصل بر اتحاد است نه دشمني با اهل سنت و .خمس مربوط به غنيمت و گنج است

 استفاده از قياس  -9

مي دانند ولي نويسنده شيعه مـي   ما احاديث متعددي از امام صادق داريم كه قياس را عملي شيطاني 
نيست ايشان فرمودند تعداد ركعات نماز نيـز   قرآنگويد از امام صادق سئوال كردند چرا نام علي در 

آمـده كـه نـوح     قرآندر  :سال عمر كرده مي گويند 1200چگونه امام زمان  :يا اينكه! نيست  قرآندر 
با اين حساب هر كسي مي تواند بيايد و ادعايي كند و ادعايش را بر مبناي . ..و! هزار سال عمر كرده 

  .اثبات نمايد قرآنقياس با 
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 :معلوم بودن نتيجه هر تحقيق از اول  -10

در هر تحقيقي انسان ابتدا نمي داند پس بي طرفانه همه متون را مطالعه مي كند تا به حقيقـت برسـد   
ه اصحاب نبي اكرم و خلفاء بزرگ شده است نمـي توانـد چنـين    ولي نويسنده شيعه از آنجا كه با كين

ابتداي تحقيق رعايت كند پس او به ناچار از همان ابتـدا آنگونـه كـه طبـق     اصل مهم و اساسي را در 
خود را براي برخورد با آن آماده كرده دست به تحقيق و انتخاب مـوارد دلخـواه    ،پيش فرضهاي قبلي

شيعه بخواهد درباره تاريخ صدر اسـالم تحقيقـي انجـام دهـد شـكي      براي همين اگر محقق  .مي زند
تواند مـدارك و   محكوم  شده اند و براي همين او نمي ،ابوبكر و عمر خود به خود ،نيست كه از قبل

به دنبال آن  مي گـردد   ،مواردي كه به نفع آنهاست را ببيند و اگر هم اندك سعه صدري داشت و ديد
نتيجه چنين تحقيقي ـ  اگر بتوانيم   ،به همين دليل ،ن موارد را خدشه دار كندآ ،تا  به هر طريق ممكن

   ...كامالً مشخص و معلوم است ،نام تحقيق بر آن بگذاريم ـ  از قبل

نقد و جرح و تعديل سلسله روات احاديثي كه نبي اكرم در تمجيـد مـثال حضـرت عمـر و       -11
در خصوص حضرت علـي وارد شـده    ابوبكر گفته و عدم نقد و جرح و تعديل احاديثي كه

 ! است 

مسـائل تـاريخي را   :بزرگترين اشتباه محققان و نويسندگان و سخنرانان شيعه اين اسـت كـه    -12
به عنوان مثال در زمانه ما مرگ نزديكـان  . تجزيه و تحليل مي كنند ،مطابق فرهنگ زمان حال

از مهمترين مسائلي است كه براي آن سوم و هفته و چهلم و سال و مسجد و مـداح و تـاج   
بـه كسـاني كـه     �ولي در تاريخ مي خوانيم كه حضرت علي .تهيه مي كنند ...گل و شام و

او تا كنون به سفر نرفته بـود اكنـون هـم بـه      گويد آيا براي مرگ يك نفر گريه مي كردند مي
براي همين محقـق شـيعه   . گردد بلكه شما بايد به سوي او برويد سفر رفته منتها ديگر بر نمي

پيامبر را دفن نكرده مشـغول انتخـاب خليفـه شـدند و      ،شود كه چرا مردم مدينه عصباني مي
داننـد كـه    نمـي  .يي در سر داشته اندتوانند بفهمند كه افرادي مانند ابوسفيان چه نقشه ها نمي

نمي توانند يا نمي خواهنـد   .خطر حمله قبايل راهزن به مدينه لحظه به لحظه تشديد مي شد
بفهمند كه ابتدا دو قبيله اوس و خزرج در سقيفه بر سر انتخاب خليفه درگيري ايجـاد كـرده   

و با عنايت به  (اين دو قبيله  بودند و نمي توانند اينگونه تحليل كنند كه با انتخاب يك نفر از
ممكن بود اسالم در  ،207و عدم تبعيت قريش از افراد قبيله اي ديگر) سوابق دشمني بين آنها 
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مهمتر از به خاك سپردن بـدن مطهـر     ،و زنده نگاهداشتن نوزاد اسالم 208جا ريشه كن شود
و وقتـي  . انـد  وجود داشته) بنا به وصيت پيامبر ( پيامبر بوده است كه افرادي نيز براي اينكار 

را وصي اينكار كرده آيا ديگـران حتـي اجـازه دخالـت كـردن       �حضرت علي  صپيامبر
توانند  ؟ و نمي ؟  و اصوال در حجره كوچك عايشه جا براي چند نفر وجود داشته است دارند

بفهمند كه مسائلي از اين دست براي ما كه در قـرن بيسـتم و در نظامـات خـاص شـهري و      
سـال پـيش بـه مسـائل فرهنگـي و       1400زندگي مي كنـيم عجيـب اسـت و اعـراب     دولتي 

و درك نمي كنند كه در جمع سقيفه كار به زد و  .به گونه اي ديگر نگاه مي كردند ،اجتماعي
گويد مـن   خورد كشيده و حتي بعضي دست به قبضه شمشير برده اند چنانچه عمر بعدها مي

ه سرعت به طرف حضرت ابوبكر رضـي اهللا عنـه دراز   تا وضعيت را اينگونه ديدم دستم را ب
به هر حال اگر حضرت ابوبكر رضي اهللا عنـه در آن لحظـه خليفـه     .كرده و با او بيعت كردم

نمي شد صد در صد يك نفر ديگر از همان حاضرين خليفه شده بود و صد در صد حضرت 
  .شد خليفه نمي شد و صد در صد اسالم در نطفه نابود مي �علي 

اين سخن پوچي است  " :نويسند كه آقاي فضل اهللا كمپاني در كتاب علي كيست  مي :مثال ديگر  
از هر قبيله چند نفر را كشته بود پس كسي از ايشان فرمانبرداري نمـي   �كه چون حضرت علي
جالب است ولـي اگـر آقـاي     ".كشته بود،آنها را به فرمان خدا و پيامبر �كرد زيرا حضرت علي

ر آن زمان زنده بودند و برادر يا عموي ايشان به دست حضرت علي كشته مـي شـد آيـا    كمپاني د
باز هم ايشان اين ادعا را پوچ مي دانستند؟  آري اين نكته ساده را عرب بدوي كه پدر و بـرادر و  
شجاعان قبيله اش به دست حضرت علي كشته شده را نمي توانسته بفهمد بر عكس آقاي كمپاني 

سال و در ميان جامعه شيعه و با مطالعه دهها جلـد كتـاب متوجـه ايـن موضـوع       1400كه بعد از 
گوينـد اگـر در    اند ضمن اينكه اگر كسي با خالفت حضرت علي مخالف نبوده چرا ايشان مي شده

سال بعـد يزيـد پـس از     50؟ بايد دقت كنيم كه  گرفتم نفر يار داشتم حقم را مي 40جريان سقيفه 
گويد امروز انتقام كشته گان بدر را گرفتيم در صـورتي كـه امـام حسـين در      كشتن امام حسين مي

يـا  ( نفر  30كه بنا به قولي در بدر  �آنگاه حضرت علي ،جنگ بدر حتي متولد هم نشده بودند
  را كشته آيا هيچ مخالف و دشمني نداشته است ؟) نفر  15

 گزينش يك قسمت از يك واقعه و پنهان كردن بقيه موارد    -13
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سال خالفت حضرت ابوبكر رضي اهللا عنـه و   2نمونه جالب آن جريان فدك مي باشد كه فقط مدت 
آن هم فقط مالكيت آن و نه استفاده از عين و نمائات آن هم بـراي جهـت تجهيـز سـپاه بـراي دفـع       
شورش رده كه حضرت عمر پس از خالفت آنرا هم پس داد  علت كار حضرت ابوبكر نيـز شـورش   

محقق  .م پرداخت زكات و نياز به تجهيز لشكر اسالم براي سركوب شورش بوده استاهل رده و عد
فـدك را غصـب    :گويـد  كند و مي و نويسنده شيعه با قضاوتي كامالً يكجانبه يك حكم كلي صادر مي

نيز زنده بودند از فدك براي تجهيـز  ) ص(در حاليكه به احتمال قريب به يقين حتي اگر پيامبر .كردند
  .م و سركوب شورش اهل رده استفاده مي كردندسپاه اسال

 استناد به كتب اهل سنت  -14

شايد به جرات بتوان گفت اين مهمترين و اصلي ترين برگ برنده ايست كه روحـاني صـفوي بـدون    
استثناء در تمامي كتب و مناظرات خود رو مي كند به همين دليل اميدوارم طوالني شدن اين قسـمت  

   :اما پاسخ ،اين دليلي بسيار بچه گانه است را بر من ببخشيد هر چند

در ابتداي اين بحث بيان كرديم كه با حديث و روايت نمي توان واقعه اي تاريخي را رد يا  �
را روايت زده كنيم و يا علم تاريخ را دسـتخوش روايـات و    قرآناثبات كرد و اصوال نبايد 

احاديث بي سرو ته و ضد و نقيض نماييم ولي به هـر حـال حتـي همـين موضـوع پـيش       
كشيدن احاديث را نيز در اينجا نقد مي كنيم تا بدانيد در اين زمينه نيز محقق شـيعه دچـار   

  :اشتباه شده است

مـثال در جـامع   (قيض بسيار زيادي بر خورد مي كنـيم  ما در كتب شيعه نيز به موارد ضد و ن �
يا بحاراالنوار كـه سرشـار    –حديث مختلف و متضاد از زراره داريم  5االحاديث بروجردي 

اين نشان دهنده اين موضوع است كه نويسندگان كتـب  ) از احاديث متضاد و متناقض است
لـب اهميتـي بـه تضـاد و     در نوشـتن مطا  ،تاريخي و يا حديثي و حتي مسندها و ساير كتـب 

 209 .اند زده آوري دست به اين كار مي تناقضهاي موجود نمي داده و فقط از باب جمع

                                                 
طرفه آنكه برخي علما و عوام شيعه سيره ابن هشام را رد مي كنند در حاليكه قديمي ترين و معتبرترين سيره اي است كه ابن هشام آنرا از  209

تمامي محققين غربي و سني صحت  .روي مطالب ابن اسحاق شيعه ، جمع آوري كرده ابن اسحاقي كه نسل دوم اسالم را درك كرده است 
آري . شود بر عكس كتاب جعلي سليم ابن قيس  سيره ابن هشام را پذيرفته اند ولي چون در آن ، خلفاء لعن نشده اند مورد تاييد علماء واقع نمي

 . . .يك از اين دو كتاب در آتش است  شود جايگاه كدام به زودي مشخص مي
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مطالبي را بر ضد اسالم و  بين انبوه كتب و منابع مسلمانان محققين و اسالم شناسان غربي از �
اكرم پيدا كرده و عنوان مي كننـد كـه آقـا اينهـا را شـما در كتـب خودتـان         حتي شخص نبي

جالب است كه تنها نقطه اتكاء شيعه در منـاظرات و اسـتدالل عليـه سـني هـا      . 210ايد  نوشته
ين گرچه اشتراك ا! آقا اين مطالب در كتب اهل سنت هم نوشته شده است :همين نكته است

 ! جاي تحقيق و سئوال فراوان دارد  ،براي خودش ، آبشخور

محققان ما فكر مي كنند نويسندگان سني مانند نويسندگان شيعه بايد واقعيات ناخوشـانيد را   �
كردند و فكر مي كنند مچ آنها را گرفته اند در صورتيكه بـرادران سـني مـن ماننـد      كتمان مي

قعگرا هستند و واقعيت را مي نويسند البته شـيعه فقـط   آرمانگرا نبوده بلكه وا ،محققان شيعه
قبول دارد كه به نفع او و خوشايند او باشد و موضوعات ديگر  ،آن واقعياتي را از كتب سنت

 !را با ديده تمسخر و دروغ نگاه مي كند 

منظورم كل احاديث شـيعه اسـت نـه    (  احاديثي كه از طريق شيعه نقل قول شده%  90شايد  �
گيرد مربوط به اهل سـنت اسـت پـس     يا مورد استناد قرار مي )بوط به مناظره ها احاديث مر

جايي براي فخر فروشي ندارد زيرا راهـي   ،بيان يك مطلب به نفع شيعه از البه الي اين متون
دست شـيعه   ،نقل قول شده ،جز اين وجود ندارد و بيشتر مطالب از طريق برادران اهل سنت

 .تا حدود زيادي خالي است) يعني اولين منابع روايي يا مكتوب (در اين زمينه 

قائـل بـوده و ماننـد مـا      صشخصيت عظيمي براي پيـامبر  ،برادران اهل سنت مانند شيعيان �
مي دانند ولي اگر سري به كتـب تـاريخي و روايـي     ...ايشان را خاتم انبياء و بهترين پيامبر و

آنها بيندازي مشاهده  مي كني كه برخي داستانها و روايات دروغين و تا حدي ناپسند عليـه  
بدون غرض و فقط بـه خـاطر    ،پيامبر اكرم نيز در كتب آنها وجود دارد كه به احتمال فراوان

چنـين   صر مورد پيـامبر اكـرم  وقتي د ،خوب .ثبت شده است ،جمع آوري يا سهل انگاري
اتفاق افتاده چرا ما فكر مي كنيم هر چه در كتب اهل سـنت بـر عليـه عمـر و ابـوبكر آمـده       

حضـرت عمـر و حضـرت      ،راست است ؟ با توجه به اين نكته كـه بـر خـالف پيـامبراكرم    
نزد اهل سنت ) از نقطه نظر عصمت و يا خالفت منصوص الهي ( هيچگونه قداستي  ،ابوبكر

و حضـرت عمـر و حضـرت ابـوبكر را قبـول دارنـد و       ) ص(آنها پيامبر :نتيجه اينكه.  ردندا
در كتـب  ) و حتي عليه حضـرت علـي   ( روايات و داستانهاي دروغين بر عليه اين اشخاص 
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و ) ص(كـه مربـوط بـه پيـامبر     ،آنها وجود دارد ولي شيعه معتقد است  رواياتي از اين دست
كه عليه حضرت عمر و حضرت ابـوبكر اسـت راسـت    حضرت علي است دروغ و رواياتي 

 .گانه و مضحك بودن چنين استداللي از ظاهر آن به خوبي روشن است كه بچه! است 

ما مي دانيم كه مجلسي در بحاراالنوار همه احاديث و روايات ضد و نقيض را صرف نظر از  �
را نيـز  نظـر شخصـي خـود     ،صحت و سقم آنها فقط جمع آوري كـرده و در برخـي مـوارد   

به جز در مورد كتبي كه به نام صحاح ( نويسندگان سني نيز  .پيرامون آن حديث آورده است
شان نزولهاي مختلف پيرامون يك آيه و روايات مختلف و بعضا ضـد   ،در كتبشان) معروفند

و نقيضي را آورده و بعضاً نظر خود را درباره صحت و سـقم و چگـونگي آن حـديث بيـان     
فقط روايـات و شـان    ،ها هنر نويسنده يا محقق شيعه آن است كه در اين مياناند ولي تن كرده

نزولهايي كه به نفع خودش است را از بين كتب اهل سنت جمع آوري كرده و نه به روايات 
كنند و نه نظر نويسنده سني را درباره صحت و سقم آن حديث مي آورنـد   ضد آن اشاره مي
 ! دعي   مي شوند كه در كتب خود آنها هم نوشته شده ها با هياهو م و صرفاً مانند بچه

 .احاديث موجود را نوشـته انـد   ،نويسندگان سني از باب جمع آوري و جلوگيري از نابودي �
اگر كسي پيرامون بحاراالنوار تحقيـق   .مانند كاري كه مجلسي با نوشتن بحاراالنوار انجام داد

ولي  .تواند مطالب وحشتناك زيادي را بر عليه شيعه جمع آوري نمايد جامعي انجام دهد مي
در  ( قرآنمبني بر تحريف ) حتي در حد تواتر ( آيا اين روش علمي است ؟ مطالب فراواني 

اظهـار تواضـع امامـان بـا     يا همكاري و ) كافر است  ،حاليكه مي دانيم معتقد به اين موضوع
مطالبي  ،و از اين دست! نفر مي باشد  13يا اينكه تعداد امامان   .عباس و بني اميه خلفاي بني

احاديـث   ،به همين دليل .حكم تكفير او را در پي دارد ،كه حتي اظهار آن از سوي يك شيعه
مان زمان و همـان  فرهنگ ه ،قرآن :را چه در كتب شيعه باشد چه در كتب سني بايد با معيار

  .سنت نبوي و عقل محض  مورد سنجش و بررسي علمي همه جانبه قرار داد ،مردم

تحصـيالت آكادميـك بـراي     ،سال پـس از هجـرت   300نويسندگان سني  ،به احتمال فراوان �
تعيين و تشخيص علمي و كارشناسـانه احاديـث و روايـات و تعيـين صـحت و سـقم آنهـا        

ط براي جلوگيري از نابودي احاديثي كه بر سر زبان مردم كوچـه  نداشته اند بلكه صرفاً و فق
بـه همـين دليـل بهتـرين روش بـراي       .كـرده انـد   و بازار بوده است آنها را جمـع آوري مـي  

بررسي و سنجش آن در كنار روايات و سخنان  ،تشخيص صحت و سقم يك حديث يا قصه
يار زشتي كـه بـه حضـرت عمـر     مثال روايات توهين آميز و بس .و اتفاقات قطعي ديگر است
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دهند مبني بـر درهـم آميخـتن آب بـا شـراب و نوشـيدن آن توسـط او در زمـان          نسبت مي
ولي مگر ممكن است علي دخترش را به يك شـرابخوار بدهـد ؟ آن هـم دختـر     ! خالفتش 

گير مي دهد كه چرا  ،شود عربي كه به حضرت عمر فاطمه را ؟ يعني نوه پيامبر را ؟ مگر مي
عباي تو يك وجب بلند تر است آنگاه بنشيند تا حضرت عمر شـراب بخـورد؟ تـا او    پارچه 

شود حاكمي عملي را انجام دهـد و بعـد    برود در جنگ با ايران يا روم كشته شود ؟ مگر مي
سـه   ،حـال  جلوي مردم را از انجام همان عمل بگيرد و تازه با كمك همين مردم فاسد و بـي 

ها  كه ابوجهل( پس اگر كمي سلولهاي خاكستري مغز خودمان  امپراطوري را به زمين بزند ؟
) يا همـان اسـرائليات   ( را بكار بيندازيم متوجه مي شويم اين احاديث و روايات ) فاقد آنند 

در زمانهاي بعدي توسط يهوديان مكار براي گسترش فساد در امت اسالمي و موجـه جلـوه   
البته تهمتهاي ديگري نيـز  .( ل سنت شده استساخته و از طريق آنها وارد كتب اه ،دادن آن

عليه حضرت عمر وجود دارد كه من به خاطر رعايت ادب و به تمسك از پيشـوايم علـي از   
شود حضرت عمر اينگونه آدمي بوده و آنگـاه   براستي آيا مي) نوشتن آنها خودداري مي كنم 

 211.ده باشدعلي پس از مرگ او آن سخنان را در تعريف و ستايش از او بيان كر

آيا مي توان باور كرد يهوديان و مسيحياني كه ضربه شست اسالم را از همان لحظه نخسـت   �
درك كرده بودند بيكار نشسته و دست به جعل روايات و احاديث نزده باشند ؟ بـه شـهادت   

موارد زيادي كه به اسرايليات معروف است ناخواسته وارد متون نويسندگان مسـلمان   ،تاريخ
ساخته اند كه ايجاد تفرقه و نفاق كند و جالب اسـت   و مسلماً آنها داستانهايي مي .شده است

  .كه اسالفشان هنوز كه هنوز است دارند از ثمره آن استفاده مي كنند

احاديث مكمل يا ضد نيز دارند كه حتي ممكن است در كتب شيعه نيـز   ،بيشتر اين احاديث  �
فقـط احـاديثي كـه بـه نفـع خودشـان اسـت را         ،ولي برادران محقق مـن  ،وجود داشته باشد

و احاديث موجود در كتب شيعه را با بهاينه هايي مانند تقيه و مصلحت . آوري مي كنند جمع
 .گيرند ناديده مي

سلسله روات و راستگو و دروغگو بودن و صحت و  ،محققين شيعه در بررسي اين احاديث  �
معيار عقل سـليم   ،گيرند را در نظر نمي قرآنسقم حديث و انطباق يا عدم انطباق آن با آيات 
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و به دور از تعصب را فراموش مي كنند و فقط همينكه يك نفر سني آن را در كتابش نوشته 
 . كافي است ،و به ضرر خود آنهاست

از  صشود كه برخي از احاديث منتسب به پيـامبر  اگر كسي اندكي باهوش باشد متوجه مي  �
هاي كتابي كه در قرن چهارم هجري پيـدا   مانند نوشته. استجعل شده  ،روي اتفاقات بعدي

و (  12خوانيم كه عـدد ائمـه    مي صو در آن از قول پيامبر) كتاب سليم ابن قيس ( شود مي
يا دلخوري و آزار حضرت فاطمه از حضرت عمر و حضرت ابـوبكر  .  است)  13در جايي 

آزرده اسـت و هركـه مـرا بيـازارد      هر كس فاطمه را بيازارد مرا: و پس از آن اين حديث كه
فكـر   :در حاليكه در جايي ديگر پيامبر اكرم به دخترشـان مـي فرمايـد   (  ...و 212خدا را آزرده

نكني دختر من بودن براي تو سودي دارد فقط عمل توست كه در نزد خدا مالك است ـ بـه   
آيـات    نـدارد ـ  پارتي بازي و تفاوت ميـان انسـانها وجـود     ،عبارتي ديگر در دستگاه خداوند

كنـد و چـرا    و حضرت علي به طور قـاطع ايـن نكتـه را تاييـد مـي      صو روش پيامبر قرآن
پيامبري كه اينهمه سفارش به عدل و مساوات كرده اند بايد ميان فرزندان خود تفاوت قائـل  
شوند و فقط درباره حضرت فاطمه چنين سخني گفته باشند و هزاران چراي ديگر كه عقـل  

 :تواند پاسـخهاي فراوانـي تحـت عنـوان     گرچه عقل مريض مي ،براي آن نداردسليم پاسخي 
 ) براي آن فراهم كند ...توريه و تقيه و غيب بيني و آينده بيني و مماشات و مصلحت و

جاي تعجب است كه اگر مطالبي كه در كتب علمـاي اهـل سـنت وجـود دارد      ،براي انسان  �
ت پـس چـرا آنهـا خودشـان بـه ايـن مطالـب        مدرك و دليلي براي تاييد نظريات شيعه اسـ 

تاثير علم و ايمان در روحيه آنها ايجـاد حالـت تعصـب و     :آيا مي توان گفت! اند ؟  عقيده بي
كج فكري كرده ؟ پس بهتر نيست كسي دنبال علم نرود؟ يا اينكه مي گوييد آنها نيـز منـافق   

! تعصب و كج فكر بوده اندو يا همه آنها م!! بودند و براي كسب مقام خالفت مسلمان شدند
مرتـد  ) البتـه بـه قـول سـليم ابـن قـيس       ( يا اينكه آنها نيز مانند تمام اصحاب پس از پيامبر 

 �؟  با اينهمه پس چرا چنين مطالب فراواني را در تاييد مقام واالي حضـرت علـي    شدند
سـعي مـي كننـد     ،در كتب خود آورده اند؟ زيرا اصوال متعصبين و حسودان واقعي و حقيقي

فضايل ديگران را كتمان و خدشه دار كنند يعني دقيقاً همـان كـاري كـه نويسـنده شـيعه بـا       
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براستي آيـا فكـر مـي كنيـد عطـار و مولـوي و       !!!  213شخصيت ابوبكر و عمر انجام مي دهد
نادان بودند يا مغرض و حسود؟ شايد هم طبق همان كلك قـديمي مـي    ،سعدي و خيام هم

 كردند ؟تقيه مي  :گوييد

برخي از احاديث و رواياتي كه شيعه به آنها استناد مي كند صـحيح اسـت ولـي ربطـي بـه        �
علي و شـيعيانش   :مانند اين حديث پيامبر كه .كساني كه اكنون خود را شيعه مي نامند ندارد

ياران حضرت علي در همان دوره بوده و ما  ،مسلم است كه منظور پيامبر از شيعه .رستگارند
يم حضرت علي در خصوص نبرد با خوارج از سوي پيامبر اجـازه داشـته و پيـامبر از    مي دان

طريق وحي برخي از دشمني هاي بعدي با حضـرت علـي را مـي دانسـته انـد و در همـين       
و اين موضوع هـيچ ربطـي بـه بهـره برداريهـاي       .ياران علي رستگارند :خصوص فرموده اند

  .سياسي شيعه در زمانه فعلي ندارد

صرف وجود حديث يا روايتي در كتب اهل سنت دال بر صحت آن باشـد پـس ديگـر     اگر  �
چه فايـده اي دارد ؟ و چـرا    ...و قرآنعلم رجال و درايه و روايه و تطبيق احاديث با عقل و 

 :به خودمان دردسر مطالعه اين علوم سخت را بدهيم كافي است طبق اين اصـل عمـل كنـيم   
د و بـه نفـع مـا هـم بـود آن حـديث صـحيح اسـت و         هر حديثي كه در كتب اهل سنت بو

ساخته امويان و جاعالن حديث و  ،هرحديثي كه در كتب اهل سنت است و به نفع ما نيست
 !طرفدران خلفاي راشدين است 

 .انـد  ما مي دانيم كه افرادي با گرايشها و عقايد متفاوت در سپاه حضرت علي وجـود داشـته    �
مسـلماناني راسـتين بـوده انـد و احـاديثي كـه از زبـان         عده اي از آنها انسـانهايي خـوب و  

در فضيلت حضرت علي را به خاطر داشته اند مرتـب بـراي احتجـاج و كوبيـدن      صپيامبر
حريف به كار مي برده اند در حاليكه در زمان خالفت حضـرت عمـر و حضـرت ابـوبكر و     

به نفـع ابـوبكر و    صرحتي تا قرنها پس از آن كسي نيازي به بازگو كردن احاديثي كه پيامب
عمرگفته بود نداشته زيرا اين دو نفر دشمني نداشتند و همـه مسـلمانها آنهـا را در قـرن اول     

اي نيز در سپاه علي بوده اند كه تندرو و افراطي بوده و حتـي حضـرت    قبول داشته اند  عده
عليه حضرت عثمان اند اين افراد عمدتا جزو قاتلين و شورشيان  علي نيز آنها را قبول نداشته
شكست مي خورد مطمئن بودند كه به دست بني اميـه و سـاير    ،بوده اند و اگر حضرت علي

                                                 
نشناختن حق حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه ، جنايت فاحشي به شمار مي : البته به غير از افرادي مانند عالمه اميني كه در كتاب الغدير نوشته  213

  .آيد 



 ٣٨٠ 

به قتل مي رسند مسلم است كه اين افراد كه كشتن عثمان و سرپيچي از  صاصحاب پيامبر
دستور حضرت علي برايشان كار آساني بوده دروغ بستن بر پيـامبر برايشـان كـاري نداشـته     

افراد احاديث زيادي را به دروغ از جانب پيامبر در فضيلت حضرت علي سـاخته  است  اين 
ما در كتب تاريخي قديمي و معتبر در جريان جنگهاي جمل و صـفين و   .و نشر مي داده اند

در صورتي كه جا داشت حضرت علـي و اصـحاب    .نهروان نشاني از اين احاديث نمي بينيم
حتي در نامه نگاريهايي كه بين حضرت علـي بـا   (  .دندايشان از اين احاديث استفاده مي كر

پس مسلم است كه ايـن احاديـث از زمـان خالفـت امـام حسـن و       ) مخالفين وجود داشته 
احاديثي مانند الحق مع علـي و علـي   ( برقراري صلح و قيام مختار به بعد ساخته شده است 

 ..).مع الحق يا علي خير البشر يا

حتي منافقين مدينه كه آيـات در  ( ال براي افراد بسيار زيادي س 23در طول  صپيامبر اكرم �
نماز ميت خواندند ولي دقيقا پس از رحلـت ايشـان در تعـداد دفعـات     ) منع از آن نازل شد 

الزم به ذكر است كه اين نمونه ها نـه داسـتان    .اختالف بوجود آمد ،تكبير بين تمام اصحاب
بـا   ،ربردارنده  منافع سياسي يا قومي و قبيلـه اي است كه به آن شاخ و برگ داده شود و نه د

اينهمه درباره آن اينهمه اختالف وجود دارد واي به حال داستانهايي كه در پس آنها منـافع و  
براي كشـتن   ،مورد ديگر داستان قطام و تحريك ابن ملجم .تضادهاي سياسي نيز وجود دارد

نگ بدر كـه عنـوان مـي كنـد     در ج) سايه بان ( ماجراي عريش  214.است �حضرت علي 
افسانه غرانيق و صدها داستان ديگر كـه  . كرد از آنجا جريان نبرد را پي گيري مي ، صپيامبر

البتـه ايـن    .هيچ جاي شكي بر دروغ بودن اين وقايع باقي نمانده اسـت  ،اكنون براي محققين
حققـين  كنـد توسـط م   موارد از آنجا كه سياسي نيست و عواطف كور عوام را تحريـك نمـي  

رد شده است ولي كسي جرات رد كردن داستانهايي كه منبع ارتزاق عده اي شـده   ،شيعه نيز
 !!! است را ندارد

ما مي دانيم در مقام استدالل يا ارائه يك روش و شـيوه در هـر نـوع تحقيقـي همـان روش       �
باشد يعني تواند عليه خود ما نيز بكار گرفته شود اگر اين استدالل شيعه درست  استداللي مي

هر چه در كتب اهل سنت وجود دارد و به نفع ما و به ضرر آنهاست را بايد قبول كـرد آنهـا   
كـه بنـا بـه    ( نيز خواهند گفت در كتب بحاراالنوار  و حتي اصول كـافي و كتـب شـريعتي    

بسـيار   ،اعتراف خودش در ستايش و عشق به علي و حتي اطرافيان او مانند سلمان و ابـوذر 
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عالمه برقعي و آيت اهللا مصطفي  :و كتب 215يا من ال يحضر الفقيه شيخ صدوق)  تندرو بوده
كه همگـي   ...و آيت اهللا زنگنه و آيت اهللا سنگلجي و) اصفهاني( اهللا غروي  طباطبايي و آيت

جزو علماي متخصص و طراز اول شيعه هستند نيز مطالـب بسـيار زيـادي حتـي در نقـض      
ت وجود دارد پـس طبـق اسـتدالل شـما  ايـن مـوارد       مهمترين اصل مذهب شيعه يعني امام

 ! تواند عليه شما مدرك و دليل واقع شود  مي

اين اصل كه هر فرهنگ و عقيده اي در ساير فرهنگها و عقايد تاثير گذاشته و متقابالً از آنها   �
ما مي دانيم كه حد اقـل تـا    .گيرد اصلي است كه به تجربه و تحقيق ثابت شده است تاثير مي

بسياري از جوامع سـني و شـيعه در شـهرهاي    ) يعني قبل از حكومت صفويه ( قرن پيش  4
حتي هم اينـك  ( مختلف ايران  براحتي و آزادي كامل در كنار يكديگر زندگي مي كرده اند 

شيعه و سني در كنـار هـم زنـدگي مـي      ...نيز در عراق يا نواحي مرزي مانند مهاباد و نقده و
كتب اهل سنت نمي توانسته خود را از تـاثير عقايـد شـيعه مصـون     و مسلم است كه ) كنند 

نگاه دارد براي همين بسيار محتمل است كه برخي از آراء و عقايد شيعه به صورت مسـتقيم  
قرينه محكم براي تاييد ايـن فرضـيه آن    .يا تغيير شكل يافته وارد كتب اهل سنت شده باشد

دروغهايي از جانب يهوديان به نام اسـرايليات   است كه علماي شيعه و سني متفق القولند كه
مانند شاخ و ( وارد كتب روايي و تاريخي مسلمانان شده است دروغهايي حتي در حد تواتر 

برگهايي كه به واقعه معراج داده شده يا افسانه غرانيق و حتي تحريف و حذف و زياد شـدن  
شـود بسـيار    ارد كتـب مسـلمين مـي   پس وقتي آراء غير مسلمانها به اين راحتي و)  ...و قرآن

وارد كتـب  ) يعنـي شـيعه و سـني    ( محتمل تر است كه آراء دو گـروه عمـده از مسـلمانان    
شود كه مـا بـدانيم اخـتالف عقيـدتي و      اين فرضيه هنگامي محكمتر مي .يكديگر شده باشد

 سياسي ما بين شيعه و سني به مرور و طي سده هاي بعد و به خصوص از دوران صفويه بـه 
به خاطر كمرنگ بودن شدت اختالفات ( اين سو شدت گرفته و نويسندگان اوليه اهل سنت 
 .اند دقتي در ثبت اين احاديث نداشته) بين شيعه و سني و همچنين بدون در موضع اقتدار 

آنچه از من به شـما مـي رسـد را بـا      :در حديث معتبر و معروفي فرموده اند صپيامبر اكرم �
بود آنرا به ديوار بكوبيد  قرآنبود قبول كنيد و اگر مخالف  قرآنر موافق مطابق دهيد اگ قرآن

اگر احاديث من در كتب اهل سنت بود و بـه نفـع    :ولي ايشان در هيچ حديثي نفرموده اند! 
نيز بايـد سـياق    قرآنبا آيات ص هنگام تطبيق احاديث پيامبر! شيعه هم بود آنرا قبول كنيد 
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ولي عجيب است كه حتي يكي از آيات مورد نظـر   .در نظر بگيريمآيات قبلي و بعدي را نيز 
و حتما براي فهم آن بايـد بـه   ! شيعه را نمي توان با توجه به آيات قبل و بعد آن تفسير كرد 

شود بلكه بايـد از بـين    تازه كار به اينجا ختم نمي .روايات و افسانه هاي تاريخي رجوع كنيم
و مختلف آن روايتي را  گزينش كنيم كه بيشتر با عقايد شيعه انبوه داستانها و روايات متضاد 

شود و اكثر اين آيات اگر با سليقه شيعه تفسـير   باز هم كار به اينجا ختم نمي. آيد جور در مي
شود با اصول و قواعد كلي زبان عرب جور در نمي آيد پس بايـد بـه اسـتثنائات ايـن زبـان      

  .توان عقيده اي فرقه اي را ثابت كرد لك ميرجوع كرد و فقط پس از اينهمه دوز و ك

اين دليلي است كه شايد فقط بتوان در مقابل برادران اهل سـنت بـه آن تمسـك كـرد ولـي        �
پاسخ مني كه قبال شيعه بوده و هم اينك موحد شده ام را چه مي دهيد كـه هـم كتـب اهـل     
سنت را خالي از اشتباه نمي دانم و هم كتب شما را پر از دروغ و غلو و افسانه مـي دانـم ؟   

نيـز   قرآنسيحي بي اعتقاد بگوييم بيا به مسيح ايمان بياور زيرا در كتاب مانند اينكه به يك م
خوب من نـه اسـالم    :گويد آن مسيحي بي اعتقاد با پوزخند به تو مي! حقانيت او تاييد شده 

 ! را قبول دارم نه مسيحيت را 

اين دليل در صورتي درست است كه خود برادران اهل سنت تمام مطالب كتب خودشان را   �
محققـين  ) و نه در زمانهاي پـر از تعصـب گذشـته    ( بول داشته باشند ولي در عصر حاضر ق

  .خود آنها نيز معترفند كه برخي اشتباهات در كتب قديمي آنها وجود دارد

تمام اعتقادات شيعه يك صحت جزئي و اوليه دارد ولي در قرون بعدي بعلت نفوذ انديشـه    �
يهود و ايراني و هندي به آنها شاخ و برگ داده شـده  هاي غاليان و نفوذ فرهنگ مسيحيت و 

و دچار غلو و خرافه و زياده روي شده و علت اينكه علماي شيعه بـراي تمـام اشـتباهات و    
نتيجه گيريهاي غلط خود يك يا چند آيه و حديث و داستان در چنتـه دارنـد وجـود همـين     

آمـرزش و آمـوزش عبـرت    پيامبر اكرم جهت طلـب    :براي مثال.صحت اوليه و جزئي است
رفته اند ولي ساختن گنبد و بارگاه و ضريح و زيارتنامه  گيري به ديگران به قبرستان بقيع مي

قفـل و طلـب شـفا و بوسـيدن درو ديـوار و بـراه       ) مانند كعبـه (خواني و دور ضريح گشتن 
ز به هيچ وجه در سـنت و روش ايشـان جـايي نداشـته و قطعـاً ا      ...انداختن گروه اركستر و

به همين ترتيب زياده رويهاي ديگـر را   .فرهنگ ايراني مسيحي وارد فرهنگ شيعه شده است
 ..بررسي كنيد مانند سفارش به دوستي با علي كه سر از واليت مطلقه و خالفت و امامـت و 

  .و درآورده است
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پيروان باب و مكتب بهاييت نيز مطالب فراواني بـه نفـع خـود از بـين كتـب شـيعه بيـرون          �
پس آيا آنها نيز با اين ادعاي پوچ مي توانند ) به خصوص در زمينه ظهور منجي ( اند  يدهكش

  .حرف خود را به كرسي بنشانند

وجـود ايـن    ،ي و روايي و عقلي و اجماعيقرآنكسي چه مي داند شايد در برابر آنهمه دليل   �
 .فتنه اي از سوي خداوند براي گمراهي شيعيان باشد  ،مطالب

به جا و شايسته است وقتي مطلبي از كتب اهـل سـنت    ،تحقيق و دوري از تعصبدر مقام   �
شود مطالب و روايات مخالف آن نيز كه در همان كتاب وجود دارد نقل شود و حتي  نقل مي

نوشته شـود نـه ايـن كـه بـا       ،اگر نويسنده پيرامون آن مطلب توضيحاتي داده آن توضيحات
 .ند بچه ها به هو كردن بپردازيممان ،انتخاب و بيرون كشيدن يك مطلب

گوييـد آنهـا    هستند كه مي صمگر سني ها دشمن خوني حضرت علي  :در انتها بايد گفت  �
آنها بر خالف آنچه كه روحانيون در مغـز مـا كـرده انـد      .در كتابهاي خودشان هم نوشته اند

ـ   .شناسند و بيشتر از ما دوست دارند علي را بهتر از ما  مي ه نفـع حضـرت   و همانطور كـه ب
علي مطالبي را در كتب خودشان نوشته اند بـه نفـع حضـرت عمـر و حضـرت ابـوبكر نيـز        

 . مطالب زيادي در كتب آنها وجود دارد

در اينكه چرا در كتب اهل سنت يا شيعه مطالبي به نفع طـرف مقابـل وجـود دارد نبايـد از       �
زيرا اين اصل در علم تاريخ و  .دتاثير و تاثر و تقابل فرهنگها و عقايد اين دو گروه غافل مان

جامعه شناسي با اثبات رسيده كه دين و مذهب و روايـات تـاريخي يكـي از دههـا عناصـر      
تشكيل دهنده هر فرهنگي مي باشند و تمام فرهنگهاي جهان هميشـه بـا يكـديگر در حـال     

ديـن اسـالم و    .تبدل و داد و ستد بوده از يكديگر تاثير پذيرفته و در هم تـاثير مـي گذارنـد   
اگر بـه كتـب روايـي شـيعه و سـني       .مذاهب موجود در آن نيز از اين امر مستثني نمي باشد

نگاهي محققانه داشته باشيم به خوبي متوجه مي شويم كه داستانهايي تحت عنوان اسرايليات 
و همينطـور از طريـق فرهنـگ ايرانـي و حتـي هنـدي و        .از قوم يهود به آنها راه يافته است

و حتي يكي از عللي كـه باعـث شـكل     .ي موضوعاتي وارد فرهنگ اسالمي شده استمسيح
گيري مذهب شيعه شد همين نكته است يعني تئوريسينهاي شيعه مطالبي كه به نفع خودشان 
در كتب اهل سنت بود را انتخاب كرده و عقايد خود را بر مبنـاي آن پايـه ريـزي كردنـد و     

قرن مي گويند ايـن مطالـب در كتـب اهـل سـنت هـم        14طرفه اينجاست كه اكنون پس از 
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ولي از اين نكته غافلند كه در ابتدا وجـود همـين مـوارد در كتـب اهـل سـنت       ! وجود دارد 
نكته ديگر اينكه اهل سنت حضـرت علـي را بـه    ! دستاويز شيعه براي اعالم موجوديت شد 

وشـتن آنچـه بـه نفـع     قبول داشته و در ن) ص(عنوان خليفه چهارم و صحابي بزرگوار پيامبر
ايشان بوده ابايي نداشته اند و در ابتداي امر كه هنوز تشيع شكل منسجمي بـه خـود نگرفتـه    
بود براي آنها مهم نبوده كه تحقيق و تاملي در صحت و سقم اين موارد داشته باشـند چـون   

خالصـه   .حضرت علي نيز مانند بقيه صحابه براي آنها داراي ارج و قرب خاصي بوده اسـت 
شيعه در ابتدا دانسته يا ندانسته و مستقيم يا غيرمستقيم اصول مورد عالقه خودش را با  :آنكه

كه آن هم بر اثر تاثير فرهنگ يهود و مسـيحي و حتـي   ( خرافات موجود در كتب اهل سنت 
وفق داده و از آنها تاثير گرفته و آنهـا را در  ) نوشته شده  ...ايراني و شيعيان كوفي و غاليان و

نمونـه بـارز   ! گويد اين مطالب در كتب خود آنها هم هست  ودش هضم كرده و اكنون ميخ
كه از طريق فرهنگ يهود وارد فرهنـگ مسـيحي و از    .آن اعتقاد به موعود و منجي مي باشد

آنجا وارد فرهنگ اسالمي و كتب اهل سنت شد و شـيعه مـي خواهـد بـه نفـع خـود از آن       
نام آن موعود همنام من و نـام   :گويد نسوب به نبي اكرم ميطرفه آنكه حديث م .استفاده كند

 ! حسن بوده و نه عبداله  ،در صورتي كه نام پدر حضرت مهدي .پدرش هنمام پدر من است

موجـود در كتـب اهـل    ) آحـاد (ايدئولوژي و تئوري شيعه بر اساس دروغهاي  ،مباني نظري  �
سنت در قرن اول هجري شكل گرفت و بر همين مباني در قـرون بعـدي بسـط يافـت و در     

  .سطح توده شيعه به جريان درآمد

وجـود دارد   سو حضرت ابـوبكر  سدر كتب شيعه نيز مطالب فراواني به نفع حضرت عمر  �
حضرت علي در نهج البالغه پس از كشته شدن  .ا چوب تقيه حراج مي كنيدكه شما آنها را ب

خالفت آن دو نفـر   ،حضرت عمر از او تعريف و تمجيد كرده و در نامه هاي خود به معاويه
شريعتي كه شيعه است در كتاب حجر ابن عدي حكومت حضرت عمر  .را تاييد نموده است

و خطبه موجود در نهـج البالغـه را متعلـق بـه     و حضرت ابوبكر را بهترين حكومتها دانسته 
داند  در اصول كافي امام صادق در پاسخ آن زن  حضرت علي و در ستايش حضرت عمر مي

  ...را دوست داشته باش و) عمر و ابوبكر (گويد آن دو نفر  مي

كفر آميز و  ،در كتب شيعه حتي كتب مرجعي مانند اصول كافي و بحار االنوار مطالب اشتباه  �
ترس و خضوع امامان در برابر خلفـاي   ،قرآنخرافي وحشتناكي وجود دارد از قبيل تحريف 

آيـا   ...رود و هر كس انار بخورد به بهشـت مـي   ،گفتگوي االغ با پيامبر ،اميه بني عباس يا بني
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سني ها شما را به اين بهانه تكفير كنند كه آقا در كتب خود شما اين مطالب  درست است كه
 نوشته شده است ؟

و رافضي ها و باند ابن سباء وارد كتب اهـل سـنت    تدروغ از طريق غال برخي از روايات  �
  :شده است زيرا

يده نويسندگان سني نيز مانند عالمه مجلسي از باب جمع آوري هر چه را به دستشان مي رس -
   .در كتابهاي خودشان ثبت مي كرده اند

 .جذابيت داستان گونه برخي از روايات آنها را ترغيب به ثبت مي كرده است -

از آنجا كه تمام برادران اهل سنت حضرت علي را به عنـوان فـردي بسـيار عـالم و متقـي و       -
صـحابه مـي   ابي الحديـد او را افضـل همـه     خليفه چهارم قبول دارند و حتي برخي مانند ابن

 .دانسته اند در نقل اين احاديث ترديد نكرده اند

دسته بنديهاي فرقه اي و سياسي در قرون بعدي تشديد شـده و در ابتـدايي كـه نويسـندگان      -
سني اينگونه روايات را ثبت و نقل مي كرده اند تضادي وجود نداشته است تا آنهـا دقتـي در   

  .تعيين دروغ از راست داشته باشند

آمـده بـه عنـوان مثـال      ابت بسياري از كتب قديمي بدون كارشناسـي بـه عمـل مـي    ثبت و كت -
ـ كه سر رشـته اي از علـوم   ) حتي سني ( مورخي  ي نداشـته روايـت انمـا ولـيكم اهللا را     قرآن

منسوب به حضرت علي معرفي مي كند ولـي چنانچـه بـه زودي شـرح مـي دهـيم ايـرادات        
وارد اسـت كـه فقـط يـك       �ضـرت علـي   بسياري به سياق آيه و ارتباط آن با خالفت ح

 . ي از آن مطلع استقرآنكارشناس علوم 

مانند آن  شـاعري كـه حملـه     .نگاه به بسياري از وقايع از ديد مثبت و از موضع قدرت بوده -
حضرت عمر به خانه حضرت فاطمه را نقطه مثبتي براي عمر تلقي كرده و حتي در شـعرش  

مسلماً اگر حضرت علي به سمت خانه حضرت عمـر حملـه    216تعريف و تمجيد هم ميـكند
مي كرد شاعر شيعي نيز از اينكار و ايستادن حضرت علي مقابـل شخصـيتي چـون حضـرت     

  .تعريف و تمجيد مي كرد ،عمر

                                                 
ق به آن زمان نبوده و عجيب اينجاست كه چرا در قرن اول و در همان زمان هيچيك از شعراء چنين اتفاق بسيار مهمي را البته اين شاعر متعل 216

  !در قالب شعر بيان نمي كنند 
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كـه در كتـب اهـل     صبه عنوان يكي از تحليلهاي رايج نويسندگان شيعه اين سخن منتسب به پيامبر
فاطمـه از عمـر و    :سپس مـي گوينـد   .فاطمه را بيازارد مرا آزرده استهر كس  :سنت نيز وجود دارد

و خداوند شده و  صآنگاه نتيجه مي گيرند عمر و ابوبكر موجب خشم پيامبر. خشمگين بود ،ابوبكر
بـراي چـه ايـن     صدر اينجا اين سئوال به ذهن خطور مي كند كـه پيـامبر   .در نتيجه جهنمي هستند

مردم مدينه فاطمه را اذيت مي كردند؟ پاسـخ منفـي    ،حيات پيامبر اكرم سخن را گفتند ؟ آيا در زمان
پيامبر با علم غيب مي دانسته كه عمـر و ابـوبكر پـس از او موجـب آزار     : مسلماً خواهيد گفت .است

دانسته و  اين موضوع را مي صشود اگر پيامبر ولي در اينجا مساله پيچيده تر مي! فاطمه خواهند شد 
مـي شـوند پـس     ...و نفر موجب شهادت فاطمه و غصب خالفت و تحريف اسالم ومي دانسته آن د

چرا اينهمه عمر و ابوبكر را به خود نزديك كرد؟ مگر ابوبكر به دليـل همـين نزديكـي هميشـگي بـا      
در جنگ تبوك او را علمدار لشـكر كـرد    صنتوانست در سقيفه خليفه شود ؟ چرا پيامبر صپيامبر

هفتم هجري او را امير حجاج كرد ؟ چرا هجرت تـاريخي و سرنوشـت سـاز    ؟چرا در سفر حج سال 
خود را از خانه او شروع كرد و فقط او را از اين موضوع آگاه ساخت و فقـط او در آن لحظـاتي كـه    

را داشتند در غار ثور در كنار او بود ؟ چرا هميشه با او مشورت مي كرد ؟  صكفار قصد جان پيامبر
ها و هزينه نبردها خريد زمين مسجد و غيره را مـي   ج مدوام در زمينه آزادي بردهچرا به او اجازه خر

ابوبكر امام جماعت مسجد بود؟ چرا با دختـر او و دختـر حضـرت عمـر       ،داد ؟ چرا در ايام بيماري
ازدواج كرد ؟ چرا عايشه را اينقدر دوست داشت؟ چـرا خواسـت در ايـام بيمـاري در اتـاق عايشـه       

فقـط  ) كه ترديد در صحت آن فقط عالمت حماقـت اسـت  ( ا طبق سيره ابن هشام بستري شود؟ چر
باز باشد و در همـه خانـه هـا بسـته شـود ؟ و       ،ابوبكر حق داشت درب خانه اش بروي مسجد النبي

قصد تخطئه آنرا مـي   ،هزاران چراي ديگر كه محقق شيعه با هزار جور تفسير و توجيه و دوز و كلك
  !كه بيمار نباشد اين سئوالها بي پاسخ مي ماند ولي براي ذهني ! كند 

عايشه دختري تيزهوش و پر جنـب و جـوش    .خود را به آن زمان ببريم ،بياييد براي درك بهتر وقايع
به علت گسترش ! شود ولي عايشه نه  كند و بچه دار مي فاطمه با علي ازدواج مي .و بسيار جوان بوده

آيا همينهـا كـافي   ! توصيه مي كند كه عايشه را طالق دهد ،پيامبرحضرت علي به 217شايعه اي دروغ، 
هر كس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده ( نيست عايشه اندوهگين شود ؟ اگر نگاهي به ناقل حديث 

با تعجب به نام عايشه بر  مي خوريم و آنگاه متوجه مي شـويم پيـامبر اكـرم تحـت چـه       ،بيندازيم) 
البته در برخي متون ديگر نيز آمده ! اند سي و براي چه اين سخن را فرمودهشرايطي و خطاب به چه ك

                                                 
 هايي عليه عايشه مي شدن نيز توسط شيعه باعث داستانسراكه اگر از طريق وحي دروغ بودن آن اعالم نمي شد همي 217
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احتمـاال  ( كه حضرت علي پس از ازدواج با فاطمه قصد ازدواج با يك دختـر از قبيلـه بنـي مخـزوم     
را داشته كه باز مانند هميشه جنجالها و شايعات خالـه زنكـي باعـث آزار حضـرت     ) دختر ابوجهل  

و حضـرت علـي    .هر كس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده :مي گويند) ص(ر اكرمفاطمه شده و پيامب
اكنون چرا محقق مرد ايرانـي قـرن بيسـتمي خـودش را داخـل        .218از اين ازدواج منصرف مي شوند

   .است و اهللا اعلم سال پيش كرده 1400دعواهاي خاله زنكي 

جاي حرف و نقل زياد است و ظاهراً آدمهاي درستي نبـوده انـد ولـي در     ،البته در راويان اين حديث
مصرانه از برادران محقق شيعه درخواست مي كـنم كـه بيـان     ،به عنوان يك موضوع تحقيقاتي  ،اينجا

ـ چه بوده است ؟ زيرا   ....كنند علت بيان اين سخن پيامبر گرامي اسالم ـ هر كس فاطمه را آزار دهد 
آحاد است كه به آن اعتباري نيست و اگر متـواتر   ،اگر اين روايت :لت خارج نيستموضوع از دو حا

  :است بايد بتوانيد به سئواالت زير پاسخ دهيد

علت بيان اين سخنان از جانب پيامبر اكرم چه بوده است ؟ يعني چه اتفاقي افتاد تا باعث شد پيـامبر  
چنين سخني را نگفته اند و اگر هم بدون مقدمـه  اكرم اين سخن را بيان كنند؟ پيامبر كه بدون مقدمه 

آيـا گزارشـي در تـاريخ ثبـت شـده كـه       ) دادنـد   يعني پيامبر اكرم نسبت به آينده خبر مـي (گفته اند 
اند علت بيان ايـن   هزار نفر بوده ـ كه علم غيب نداشته  30حاضرين ـ يعني جمعيت مدينه كه حدود  
يا رسول اهللا كسي كه فاطمه را اذيت نكرده پس شما براي  سخن را از نبي اكرم سئوال كرده باشند كه

  ! چه اين سخن را فرموديد؟ 

خليفه يا وصي ) ع(داستانها و رواياتي در منابع سني و شيعه آمده كه حضرت علي  :يك تحليل ديگر
است سني ها نيز اين احاديث را قبول دارند ولي مي گوينـد منظـور   ) ص(و يا جانشين پس از پيامبر

و در رابطـه اقتـدا و پيـروي از     .خليفه بالفصل نبوده بلكه علي خليفه چهارم بوده اسـت  ،امبر اكرمپي
اگر اين داستانها و احاديث بنـا    .حضرت عمر و حضرت ابوبكر نيز در كتب آنها احاديثي وجود دارد

                                                 
ممكن است بگويد پيامبر اكرم خودشان با دختر ابوسفيان ازدواج كردند چرا بايد علي را از ازدواج با دختر ابوجهل  البته روحاني صفوي 218

يعني نمي ( قياس ، عملي شيطاني و در مذهب شيعه باطل است  - 2دشمني و عداوت ابوجهل و ابوسفيان مانند هم نبوده  - 1: پاسخ . منع كنند 
زن انتخاب كنند ولي ديگران از جمله حضرت  4پيامبر اكرم مي توانسته اند در آن واحد بيش از  - 3قياس كرد توان علي را با حضرت محمد 

بيشتر ازدواجهاي پيامبر جنبه  -4زن بگيرد  4علي شرعاً چنين اجازه اي نداشته اند پس در اينجا نيز قياس كنيد و بگوييد علي مي تواند بيش از 
پيامبر اكرم  - 5. آن پنهان بوده ولي ازدواج حضرت علي با دختر ابوجهل هيچ نتيجه اي در بر نداشته است سياسي داشته و هدفي در پشت 

ست حضرت علي را از ازدواج با دختر ابوجهل منع نكرده اند بلكه نظر شخصي خود را گفته و فرموده اند هر كه فاطمه را آزار دهد مرا آزرده ا
) بر خالف رسم اكثر اعراب كه در آن واحد چند زن داشته اند ( ده بودند حضرت علي ازدواج نكردند تا حضرت فاطمه زن: قرينه آنكه  - 6

  ولي پس از رحلت حضرت فاطمه با چندين زن ازدواج مي كنند ؟
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كر بـا يـك   بر عقيده شيعه صحيح باشد چرا حتي يك نفر هم در سقيفه به آنها اشاره نكرد ولـي ابـوب  
توانست انصار را از صحنه بيرون كند ؟ چرا علي هيچ ) امامان از قريشند ( االئمه من قريش  :حديث

انـد بـه ايـن     كجاي تاريخ نه در سقيفه و نه در نهج البالغه و نه در نامه هايي كـه بـه معاويـه نوشـته    
اند احتجـاج و اشـاره نكـرده ؟     كه همه آنرا مي دانسته) البته به اعقتاد شيعه( احاديث متواتر و شايع 

شايد بگوييد ايشان براي حفظ مصلحت اسالم سكوت كردند ولي ايشان نه در هنگـامي كـه پـس از    
سكوت نكرده و صـحبت   ،دفن پيامبر از خانه بيرون آمدند و نه در مقابل معاويه و نه هيچ جاي ديگر

انـد ؟ بلكـه    نه خالفت خودشان نداشتهدر زمي) ص(كردند ولي اشاره اي به آيه تبليغ و احاديث پيامبر
تمام اعتراض ايشان به خاطر غيبت ايشان در سـقيفه و اخـذ تصـميم بـدون حضـور و مشـورت بـا        

 هاشم بوده و تمام استدالل ايشان نيز وجود رابطه خويشاوندي و سابقه در اسالم بوده ؟  بني

 .دل به جاي بحث اسـت يكي ديگر از اشتباهات محققين و نويسندگان ما برگزيدن شيوه ج  -15
ثابت كند ولي در بحث  ،در مجادله هر يك از دو طرف مي خواهد نظر خود را به هر ترتيب

نشينند و راه حل خوب و منطقـي و   و مباحثه دو طرف بدون هيچگونه تعصب و كينه اي مي
و تا مردم كشـور مـن    .به دست مي آورند ،درست را با مخلوط كردن آراء و نظرات مختلف

روش دوم جزء فرهنگشان در نيايد در همه زمينه ها شكست مي خورند از مجلس گرفته تـا  
 ....كابينه و شوراهاي شهر و

تكيه و بزرگنمايي اخبار واحد و عدم توجه به ساير اخبار واحد يا متواتر كه ضد خبـر مـورد    -16
ون مي كشند كه حضرت عمر چـون  مثال يك قصه را از دل كتب تاريخي بير! عالقه آنهاست 

ولي حتي به اعتراف اساتيد ! نماز نخوان  :گويد حكم تيمم را  نمي دانسته به شخص سائل مي
حضرت عمر در برگزاري مناسك ديني فـردي بسـيار سـختگير    ) تشيع در مسير تاريخ (شيعه 

شود او  د قضا ميشود با يادآوري نماز او كه دار بوده و حتي وقتي از ضربه ابولولو بيهوش مي
آورند و صدها خبر متواتر ديگر كه حضـرت عمـر را در انجـام مراسـم دينـي       را به هوش مي

  .دهد فردي سختگير نشان مي

بعضا برخي از احاديث با وقايع مسلم تاريخي در تضاد است و بايد بين يـك حـديث كـه از     -17
يكـي را انتخـاب كنـيم و     عمال واقع شده ،يك نفر نقل شده با عملي كه توسط دهها هزار نفر

عقل سليم مي گويد عملي كه دهها هزار نفر انجام داده اند معقولتر است تـا حـديث روايـت    
به عنوان مثال راوي مي گويد حضرت علي فرمودنـد خـوارج اگـر در     .شده از سوي يك نفر

با آنهـا   حكومت امام عادل قيام كردند با آنها بجنگيد ولي اگر در زمان امام ظالم خروج كردند
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ولي با كمال تعجـب مـي بينـيم كـه در تـاريخ       .نجنگيد كه آنها دستبندي هستند براي جباران
طبري آمده در زمان حكومت معاويه كه مغيره حاكم كوفه بوده خوارج شـورش مـي كننـد و    
مغيره از طرفداران حضرت علي براي سركوب آنها استفاده مي كند زيرا به او گفته بودند كـه  

خـوب حـاال يـا راوي آن روايـت      .دشمني با خوارج از سـوي شـيعيان علـي اسـت    بيشترين 
دروغگو بوده يا شيعيان حضرت علي نسبت به سخن آن حضرت بي اعتنا بوده اند كه در اين 
صورت دوم مساله بسيار پيچيده تر مي شود زيرا راوي بسـياري از احاديـث شـيعه و منتقـل     

  ....ين افراد الابالي بوده اند وكننده بسياري از آداب و رسوم شيعه هم

اين يك اشتباه بـزرگ اسـت زيـرا     :با فلسفه و هدف اصلي آن مكتب ،تطبيق افراد يك مكتب -18
مـذهب   ،همانطور كه مذهب شيعه حقيقي را نمي توان با مطالعه افرادي ماننـد مـن شـناخت   

 . سنت را نيز نبايد با افراد تندرو و خشن سني تطبيق داد

نگاري در امور مورد عالقه و سـخت گيـري و دقـت در امـوري كـه بـا آن       مسامحه و سهل ا -19
براي مثال من به يكي از حضرات گفتم برخي از افراد در بين همسايگان و يـا اقـوام   . مخالفند

شوند و براي چندمين بار به كـربال   خود افراد فقير و بيكار و مستحق سراغ دارند ولي بلند مي
شـود   نمـي : زنده بودند آنها را توبيخ نمي كردند ؟ و آقا فرمودند آيا اگر امام حسين .مي روند

 ...يا گفتم چرا به كساني كـه اسـم خـود را عبدالرضـا و كلبعلـي و     ! مردم عاشقند  ،كاري كرد
اعتـراض نمـي كنيـد ؟ بـاز پاسـخ       ...گذارند يا در مراسم عاشورا صداي سگ مي كننـد و  مي

به بدبختي اطرافيان و گناهان شرك آلود را به راحتي آري بي توجهي ! مردم عاشقند  :فرمودند
ماسـت مـالي كـرد ولـي كـوچكترين خطـاي        ،مي توان با به لجن كشيدن كلمه مقدس عشق

 !!!صحابه بزرگوار پيامبر از زير ديد تيز بين محقق شيعه مخفي نمي ماند 

ثـابتي در رد يـا   اشتباه ديگر محققين آن است كه همه چيز را با هم مخلوط مي كنند و قاعده  -20
بـه   .تاييد مطالب ندارند و تمام هدفشان تاييد يا رد يك مطلب است از هـر طريقـي كـه شـد    

 .قرآنرا با حديث رد مي كنند و حديث را با آيه  قرآنآيه  :عنوان نمونه

برخي از تحليلهاي محققين بر مبناي آراء و نظرات مطرح شده در عصر حاضـر اسـت ماننـد     -21
مانند عقيده ماكياول بوده و يـا   ،نظر حضرت عمر درباره حكومت :انه كهاين نظريه هاي احمق

اينكه آنها حكومت را جنبه اي سياسي داده و جنبه مـذهبي آنـرا كنـار گذاشـته و معتقـد بـه       
حاكم از مردم و مردم از حـاكم جـدا نبـوده     ،ولي آن زمان!!! جدايي دين از سياست بوده اند 
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زئي از دين و همـه اينهـا در داخـل هـم بـه عنـوان يـك        دين جزو فرهنگ مردم و فرهنگ ج
  ...219متعلق به عصر جديد است ،كرده و اين تزها و بحثهاي نظري مسخره مجموعه عمل مي

به عنوان مثال مي گويند حضرت عمر و حضرت ابـوبكر در جنـگ احـد     :كلي گويي و ابهام -22
  :سئوال اينجاست .فرار كردند

دور تا دور پيامبر حلقـه زده بودنـد كـه     ،مسلمانان مگر در صحنه و ميدان رزم تمام  �
گوييد پيامبر را تنها گذاشته و فرار كردند ؟ سري به سيره معتبـر ابـن هشـام     شما مي

بزنيد در اين سيره از آنجا كه مربوط به نوشته هاي ابن اسحاق در قـرن اول هجـري   
چند تـن ديگـر بـا    آنها به همراه  :گويد تعصب و جاهليتي وجود نداشته او مي ،است

   .غمگين در گوشه اي نشسته بوده اند ،شنيدن خبر رحلت پيامبر

چه كسي فرار نكرد كه آنها فـرار   ،و ابودجانه و زبير و طلحه سبه جز حضرت علي  �
؟ براستي اگر بناست ايرادهاي بني اسراييلي بگيريم بايد سئوال كنيم آيا ابـوذر   نكردند

؟ زيـرا در   هم فرار كردند ...و سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ و بالل و سلمان فارسي
يعه نيـز  و شـ ! خبري نيسـت   صمتون تاريخي از وجود اين افراد نيز در كنار پيامبر

 .همه اين افراد را قبول دارد

كم مي آورند  موارد فرعي و جزيي را به اصـول اساسـي و كلـي     ،هر جا به اصطالح معروف -23
و احاديـث و روايـات و داسـتانهاي تـاريخي      قـرآن ما طبق روح كلي آيـات   .دهند تسري مي

بسـيار جزيـي   يك مورد  ،دانيم اصل بر بيان حقيقت است و تقيه فقط به خاطر حفظ نفس مي
ولي اين آقايـان هـر    .است كه به ندرت ممكن است براي يك نفر در طول عمرش پيش بيايد

دقت كنيد امام و نـه يـك فـرد    ( امام تقيه كردند  :كنند مي گويند جا به بن بست بر خورد مي
خـود  در كنار آن اضافه كنيد به اين اعتقاد شيعه كه امام از ساعت مرگ خود و از قاتل   ، عادي

!!! پس امام براي چه بايد تقيه كننـد ؟  .و از امور غيبي آگاه است و تقيه براي حفظ نفس است
درباره حضرت ابـوبكر رضـي اهللا عنـه و حضـرت      سمانند موردي كه زني از امام صادق )  

و آيـت اهللا خـويي در توجيـه     .آنها را دوست داشته باش :كند امام مي فرمايد سئوال مي ،عمر
                                                 

رباره عمر و به عنوان يك مثال خنده دار ديگر ، كه متوجه شويد با چه انسانهاي احمقي طرف هستيم در كتاب يكي از اساتيد دانشگاه د 219
ولي شما كه اين دو نفر را نادان و كم شعور نشان مي دهيد چطور اينقدر باهوش بوده !!! عناصر نفوذي : حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه نوشته بود 

وانندگان من از حماقت نويسندگان تعجب نمي كنم تعجب من از خريت خ!!! سال بعد در مدينه خليفه شد  23شود  اند كه در مكه فهميدند مي
  . اين كتابهاست
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 ،نعوذ باهللا يعني در پاسخ به زنها و بچـه هـا نيـز    220امام تقيه كرده اند ؟:  گويد مي اين حديث
پـس تكليـف هـدايت و ارشـاد و     !  آن هـم چنـين سـئواالت سـاده اي     ؟  انـد  كرده امام تقيه مي

شـود ؟ وقتـي كـه     چه مي  ...راهنمايي خلق و تولي و تبري و امر به معروف و نهي از منكر و
تواند يك پرسش ساده را پاسخ دهد ؟ تو را به خدا بياييـد و بـه    نمي  -باهللا  نعوذ  –امام حتي 

دست از تحريـف و مسـخ كـردن      ،گي هاي خود عرضه خاطر اغراض شخصي و فرافكني بي
 .برداريد ،چهره واالي امامان ما

 قبل از تحقيق يا نوشتن مطلبي با اين پيش ذهن شروع مي كنند كه مقام فرد مورد عالقه خود -24
بـاز بـا ايـن    ) به هر طريق ( و مقام فرد منفور را نيز پايين بياورند ) به هر طريق (را باال ببرند 

البته براي  .شود پيش ذهن كه اين رفتار آنها مورد رضايت و خشنودي خداوند و ائمه واقع مي
يكي از علـل سسـت شـدن     .بد دفاع كرد :نابودي يك چيزي نبايد خوب حمله كرد بلكه بايد

  .هاست ها و دروغ بستن اني ديني در جامعه همين بد دفاع كردنمب

موافقـان يـا مخالفـان آن شخصـند در ايـن       ،يكي از داليل محقق شيعه در رد يا تاييد يك نفر -25
صورت اين سئوال پيش مي آيد كه مالك شما چيست ؟ اگر صرف يك سخن يا يـك يـا دو   

يك طرف و باطل بودن طرف ديگر باشد  تواند مبني بر دشمني دو نفر يا حق بودن حركت مي
حضرت عمر با خالد ابن وليد دشمني خاصـي داشـته و اولـين     :در اين صورت به عنوان مثال

و خالـد بـا   ! كاري كه پس از به قدرت رسيدن مي كند اين است كـه او را كنـار مـي گـذارد     
چيـزي را   ،حضرت علي ضد بوده پس آيا  مـي تـوان در ايـن ميانـه بـا اينگونـه اسـتدالالت       

 !!! پس خالد با علي دوست بوده ؟ :مشخص كرد ؟ و نتيجه گرفت كه

وقتـي انسـان در تـاريخ مـي خوانـد كـه        :برداشت وقايع گذشته طبق روحيـات زمانـه حـال    -26
نفر از مسلمانان در احد بود براحتـي راهـي مدينـه     70وليدي كه عامل اصلي شهادت  خالدابن

يـا   .شـويم  كند دچار تعجب مـي  نيز اسالم او را قبول مي صشود تا اسالم بياورد و پيامبر مي
وقتي مناسبات بيشماري كه ميان حضرت علي و خلفـاء بـوده اسـت را مـي خـوانيم تعجـب       

ماننـد مـا    ،قرن قبـل  14اعراب  ،آقاي محقق و نويسنده قرن بيستمي :پاسخ اينجاست .ميكنيم

                                                 
دقت داشته باشيد كه  زمان امام صادق از انجا كه مصادف با سقوط بني اميه و روي كار امدن بني عباس بوده است فضاي سياسي نسبتاً بازي  220

نار بوجود آمده كه به همين دليل امام صادق مي توانند اينهمه در نشر علم تالش كرده و شاگردان فراواني را به جهان اسالم معرفي كنند در ك
حضرت  ين بايد دانست كه بني عباس از قبيله بني هاشم بوده و با خاندان اهل بيت رابطه خويشاوندي نزديكتري داشته اند تا با قبيله هاي عمر وا

 . . .ابوبكر رضي اهللا عنه كه امام به جاي  بيان حقيقت تقيه كنند 
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زود رنج  نبوده اند كه بر سر هر مساله  اند  آنها مانند مردان زن صفت اين زمانه كينه اي نبوده
  :پس .كوچك و بي اهميتي دعواهاي خاله زنكي راه بيندازند

  گر چه باشد در نوشتن شير، شير               كار پاكان را قياس از خود مگير            
    

بارزترين آنها چسباندن واقعه غدير بـه   :خلط مبحث و موضوعات بي ربط را به مربوط كردن -27
اصال شيعه ( درست است كه واقعه غدير توسط بيشتر سني ها نقل شده  .مساله خالفت است

تمام سني ها آنرا تاييد كرده : اي در آن زمان نبوده براي همين با آب و تاب فراوان مي گويند
 دارد ؟ چه دخلي به مطالب انحرافي شما  ،ولي اين موضوع)  !!!اند 

يكي از روشهاي جدلي بسيار مسخره اي كه برخي نويسندگان شيعه از آن استفاده مـي كننـد    -28
بيا با هم مجادله كنيم و مبناي داليـل خـود را كتـب     :اين است كه به يك نفر سني مي گويند

اگر موردي بود كه ما آنرا تاييد كرديم و در كتابهاي شما هم بـود  . نويسندگان سني مي گيريم
ولي بقيه موارد اختالفـي را دور مـي    .را قبول مي كنيم و شما هم بايد نظر ما را قبول كنيد آن

پس اگر دليلي بر خالفت حضرت علي بود قبول مي كنيم ولي چون خالفت حضـرت   .ريزيم
عمر و حضرت ابوبكر محل اختالف است نقطه اشتراك را پذيرفته و موارد اختالفـي را رهـا   

اين استدالل برادران شيعه من ممكن است يك نفر كشيش مسيحي بيايـد   ولي طبق ...مي كنيم
به ايـن نكتـه كـه عيسـي      قرآنو به يك نفر مسلمان بگويد آقاي مسلمان در كتاب شما يعني 

رسول خداست اشاره شده و ما مسيحيان نيز عيسي را پيامبر خدا مي دانيم ولـي مـا حضـرت    
در پيامبري او محل اختالف است پس شما هم بياييد  محمد را به عنوان پيامبر قبول نداريم و

    !!!مسيحي شويد چون هر دوي ما به پيامبري عيسي معتقديم 

را جهت به كرسي نشاندن يك عقيده و كوبيدن يك  قرآنآنقدر مدلول روشن و صريح آيات  -29
 عقيده يا يك عده ديگر توسط ساير احاديث و شبهات ديگر زير سئوال مـي برنـد كـه ديگـر    

نمونه روشن آن آياتي اسـت كـه در سـتايش     .اصوال هيچ آيه اي جهت استناد باقي نمي ماند
آنقدر حديث و دليل پيرامون اين آيات مي آورند تا مثال ثابـت   .نازل شده صاصحاب پيامبر

در صورتيكه اين يك فرع و استثناء اسـت و اكثـر    .افراد بد هم بوده اند ،كنند در بين اصحاب
پاك و با ايمان بوده و پاك و مومن هم از دنيـا رفتنـد ولـي شـيعه ماننـد       ،صراصحاب پيامب

براي بهشـتي  ( هميشه كه اصل را رها مي كند و به سراغ فرع مي رود اينجا نيز چنين مي كند 
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اصـل بـر    .اصل بر عمـل اسـت نـه دعـا     .اصل بر عمل صالح و ايمان است نه شفاعت :شدن
 ) ...خداست و نه امام و پيامبر و اصل بر تعقل و تحقيق است نه تقليد و

صـرفاً   .سخنان و كتب افرادي كه سالها و قرنها قبل وفات كرده اند براي آنها وحي منزل است -30
مانند اينكه ابوعلي سينا زنـده شـود و بخواهـد     .عالمه را داشته اند :به اين دليل كه آنها عنوان

 !!! مطب پزشكي داير كند  ...دوره هاي دانشگاهي و كسب مجوز وبدون طي 

يكي ديگر از اشتباهات عمدي محقق شيعه آن است كه به جاي پاسخ به سئوال شـما سـئوال    -31
چرا در سقيفه هيچكس اشاره اي به غدير نكرده ؟ آنها  :مثال مي پرسي .جديد مطرح مي كنند

ي شديد پيامبر مردم را نگهدارد كه بگويـد علـي   شود در غدير در آن گرما مگر مي :مي پرسند
 221را دوست داشته باشيد ؟

 :ما مي دانيم كه -32

   .صحيح و درست بوده و از جانب خداوند مي باشد  % 100 قرآنآيات  �

%  50  ،امكان صحت داسـتانهاي تـاريخي   :به طور ميانگينبا فرضي بسيار خوشبينانه  �
 . است

 .درصد است 100تا  0امكان اعتبار يك حديث بين  �

آن هـم در  (با يـك حـديث   ) در صورت صحت ( امكان انطباق يك داستان تاريخي  �
 .درصد است 20) صورت صحت 

با يك مصـداق  ) باز هم در صورت صحت ( در انتها امكان انطباق تمامي اين موارد  �
  .درصد است 10) مثال زيد ( خارجي 

ابوبكر رضي اهللا عنه يـا حضـرت عمـر     يعني احتمال انطباق مفاد يك حديث با شخص مثال حضرت
را روانـه دوزخ مـي    صيعني محققين ما با چنين احتماالتي اصحاب پيامبر!!! يك به صد است  ...و

  ! كنند 

  

                                                 
 .در بخش سقيفه و غدير به اين شبهه پاسخ داده ايم 221
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   :در انتها درباره محقين و نويسندگان شيعه بايد گفت

زمينه تجزيه مردم ما بايد بدانند بسياري از اين افراد كه تعدادي از آنها نيز روحاني هستند در  •
  :و تحليلهاي تاريخي به هيچ وجه شايسته الگو شدن و پيروي را ندارند زيرا

سالي كه از انقالب گذشت به خوبي نشان دادند كـه بـه انـدازه يـك سـر سـوزن        30در طول  �
قدرت درك شرايط اجتماعي ايران را هم ندارند يعني حتي درك درستي از جامعه حالي كه در 

 1400پس به طريق اولي صالحيت درك مسائل جامعـه و فرهنـگ عـرب     ،كنند آن زندگي مي
جدايي روحانيت از سياست نيز هيچ ربطي به جدايي دين از  .سال پيش را هم نخواهند داشت

 !زيرا اگر دين اين است كه آقايان دارند همان بهتر كه از سياست جدا باشد . سياست ندارد

 .كه يك نفر روحاني به اشتباهش اعتراف كند تا به حال حتي يك مورد هم مشاهده نشده �

 . حتي يك مورد هم ديده نشده كه يك روحاني عذرخواهي كرده باشد �

حتي يك مورد هم ديده نشده يك نفر روحاني مشورت پذير بوده و به سـخن ديگـران عمـل     �
  .كند كند ممكن است در ظاهر ژست مشورت پذيري را بگيرد ولي در باطن كار خودش را مي

 صدرست است كه پيـامبر  :به عنوان مثال. ان يك سخن درست و نتيجه گيري غلط از آنبي •
نيز آمده بايد از هر قومي عده اي براي تفقـه و   قرآنگفته از عترتم پيروي كنيد و در جايي از 

چه ربطي به شما دارد؟ وقتـي كـه روش    ،ولي اين مطالب صحيح. شناخت دين بيرون شوند
وقتي از روي تعصب فكر مي كنيد و هنگاميكـه در فرهنگـي    .است تفكر و زندگي شما غلط

اشتباه و دروغ رشد كرده ايد نمي توانيد خود را مصداق يـك حـديث يـا آيـه كنيـد و از آن      
درست است كه ديـن از   :به عنوان مثالي ديگر .سخن حق به نفع خودتان نتيجه گيري نماييد

گفتـه   –به غير از خودتان  –د ؟ چه كسي سياست جدا نيست ولي اين چه ربطي به شما دار
پس .دين را رو به انهدام نبرديد و ثابت نشد ضد دينيد ،كه شما دين هستيد ؟ و مگر در عمل

از اتفاق دقيقا به خاطر همين كه مـي گوييـد ديـن از سياسـت جـدا نيسـت بايـد شـما را از         
د دين هستند هر چنـد  سياست جدا كرد چون شما و تماي رفتارها و هوادارانتان در عمل ض

 .در ظاهر و به زبان منكر آن شوند



 ٣٩٥

پاسخهايي كه به قول خودشان در رد شبهات مي دهند بافتن آسمان و ريسمان است و سـعي   •
و تالش فراوان نويسنده و پيچيدگي در آن به خوبي پيداست در صورتيكه پاسخ برادران اهل 

 .سنت سر راست تر و شفاف تر و روشن تر است

كوشش فراوان در اثبات يك  امر كلي براي به كرسي نشاندن يك مصداق جزيـي در  سعي و  •
نمونه جالب آن اين است كه برخي از محققين سعي در اثبات امي  .قالب تعصبات   فرقه اي

نبودن پيامبر مي كنند تا افسانه قلم و دوات خواستن پيـامبر زيـر سـئوال نـرود زيـرا در ايـن       
 !قلم و دواتي بياوريد تا براي شما بنويسم :فرمايندمي  صافسانه پيامبر

تاكيد و اصرار بر موارد مشكوكي كه يكبار اتفاق افتاده و نديده گرفتن مـوارد ممتـد و دامنـه     •
بيان مكرر حمله عمر به خانه  :مثال روشن آن .داري كه بارها اتفاق افتاده و مستمر بوده است
اتفاق افتـاده و  )كه آن هم مشكوك است (لحظه علي است كه فقط در يك روز و براي چند 

ولـي محقـق    .همانطور كه به زودي درباره آن به بحث مي نشينيم سراسر دروغ محض است
مانور مـي دهـد ولـي مـوارد متعـدد ديگـري كـه         ،شيعه مرتب روي اين قضيه موردي دروغ

لسي جلـوي  حضرت عمر به كرات از علي مشورت گرفته با دختر او ازدواج كرده در هر مج
براستي آيا مـوارد دامنـه دار و ممتـد در ديگـران      .را كتمان مي كنند ...پاي او بلند مي شده و

 تاثير گذار است يا موارد لحظه اي و موردي؟

به هر ساز مخالف و هر گونه انتقادي جنبه مذهبي و خـدايي مـي دهنـد تـا خشـم تـوده را        •
سياست هـر صـداي مخـالفي را بـا ماركهـاي      همانگونه كه همكاران آنها در شعبه  .برانگيزند

مثال اگر تـو  انتقـادي عليـه حكومـت كـردي بـه سـرعت مـارك          .سياسي سركوب مي كنند
ضدانقالب و توده اي و منافق مي خـوري در حاليكـه حتـي روحـت هـم از وجـود چنـين        

با خلفاء  سبه همين منوال محققين شيعه نيز مخالفت حضرت علي .تشكيالتي بي خبر است
در صـورتيكه   .نه مخالفتي انتقادي و يا حتي سياسي بلكه مخالفتي مذهبي قلمداد مي كنندرا 

بنا به گفته دكتر شهيد علي شريعتي با شيوه انتخابات مخالف بـود و نـه بـا     سحضرت علي 
تمام اشعار و سخنان آن حضرت به اين نكته اشاره دارد كه چرا مـا در زمـان   . اصل انتخابات

نده ساما متاسفانه نوي. و بدون مشورت با ما كاري صورت گرفت .يب بوديمانتخاب سقيفه غا
شيعه براي تهييج توده رنگ مذهبي به تمام وقايع مي دهد كه نتيجـه اش چيـزي جـز تكفيـر     

  .عمر و ابوبكر نيست
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امامت و خالفت دو امر كامال جداگانه اسـت ولـي محقـق شـيعه آنهـا را يـك        :خلط مبحث •
 موضوع مي داند 

ي از محققين و بسياري از مردم عامي فكر مي كنند فقط كساني حق اظهار نظر در مسائل برخ •
تاريخ اسالم را دارند كه لباس روحاني پوشيده و وارد مكاني خاص به نام حوزه شده باشـند  

البتـه هـر چنـد دروس    . و كتابهايي خاص را خوانده و نزد افرادي خاص تلمذ كـرده باشـند  
ي است ولي بسيار سخت و دشوار و دقيق و بعضاً عميق است و حتـي  حوزوي با اينكه قديم

 :اساتيد مجربي در آن مكانها سرگرم تدريسند ولي چند نكته مهم در اين زمينه وجود دارد

شود به مرور زمان محور فكري و نوع تفكر او  هر كس وارد چنين مكانها و محيطهايي مي -1
مخالف انتقاد و عاشـق هـر    ،دگم ،متعصب :به شيوه اي خاص قالب ريزي مي گردد يعني

آنچه قدماء گفته اند  ضمن اينكه اجازه مطرح كـردن برخـي سـئواالت در حـوزه هـا بـر       
ماننـد سـئواالتي   .( خالف دانشگاه ممنوع است و يا جو حاكم چنين اجازه اي را نمي دهد

  )كه ما در بخش غدير و سقيفه مطرح كرديم 

 ؟دانشگاهي را باطل يا كم ارزش جلوه دادچرا بايد ساير تحقيقات فردي يا  -2

و يا احاديث آمده كه چنين مواردي را از افرادي خاص به نام روحاني فـرا   قرآندر كجاي  -3
 بگيريد؟

ممكن است در بسياري از موارد محقق شيعه هيچگونه سـوء نيـت و يـا غرضـي      :شيوه بيان •
ساساتي است و نـه عقالنـي بـه    اح ،نداشته باشد ولي از آنجا كه شيوه او در نگرش به مسائل

شـود   شود به غير از آنچه مي همين دليل تاثيري كه بر خواننده مي گذارد نتيجه اش چيزي مي
درست است كه علمائ و وعاظ و نويسندگان شيعه هيچگـاه مـردم را بـه     .كه او در سر دارد

محور فكـري و  عبادت و پرستيدن نبي اكرم يا امام علي يا امام حسين دعوت نكرده اند ولي 
نوع بيان و تكرار هميشگي يك سيري مطالب به گونه اي است كه آرام آرام عده اي از مـردم  

كه نمونه هاي شرك آميز آنرا به خصوص در فرهنـگ   .احساساتي را به اين سمت مي كشاند
 .مداحان به وفور مشاهده مي كنيم
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ار انسانهاي خـوبي كـه از بـس    چه بسي  ...كم من مفتون بحسن القول :امام سجاد مي فرمايند •
و من توجه علماء و محققين شيعه را به اين حديث جلب ! تعريفشان را كردند فريفته شدند 

 مي كنم 

قصـه ديـرين    ،از انجيل را مي نويسم تا بدانيد كه تزوير و حماقت رواياتيدر انتهاي اين بحث 

  .انسانهاست

  13:139مزامير . تو را در رحم مادرت نقش بستم ،و من

  6:71مزامير    .و تو را به پيش آوردم تا روزي كه تو متولد شدي

  44-41:8يوحنا .  نمي شناسند به تو معرفي شدماگر چه من بطور نادرستي توسط افرادي كه مرا 

اول يوحنـا    .بلكه منشاء عشق و محبـت هسـتم   ،اما بايد بگويم كه از تو خشمگين و غضبناك نيستم
16:4  

  1:3 اول يوحنا  . ورد محبت و رحمت خود قرار دهمو اين آرزوي من است تا تو را م

. كرد ، رهبران ديني خودپسند، رياكار و دنياپرست را به شدت سرزنش مي�حضرت عيسي مسيح 
برخي از سـخنان او در  . و اقدام كنند همين امر، آنان را برانگيخت تا براي نابودي آن حضرت، توطئه

  :اين باب چنين است

بنديـد   رياكار كه در ملكوت آسمان را به روي مردم مـي  222واي بر شما اي كاتبان و فريسيان) 13...(«
واي بـر شـما اي   ) 14(شـويد   شويد و داخل شوندگان را از دخول مـانع مـي   زيرا خود داخل آن نمي

كنيـد؛ از   بلعيد و از روي ريا نماز را طويل مي كاتبان و فريسيان رياكار زيرا خانه هاي بيوه زنان را مي
واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار زيرا كه بر و بحر ) 15(يافت   آن رو عذاب شديدتر خواهيد

پسـر جهـنم    ،گرديد تا مريدي پيدا كنيد و چـون پيـدا شـد او را دو مرتبـه پسـت تـر از خـود        را مي
كنيـد و مـدفنهاي    واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه قبرهاي انبيا را بنا مـي ) 29...(سازيد مي

بوديم، در ريختن خون انبيا بـا   گوييد اگر در ايام پدران خود مي و مي) 30(دهيد  زينت ميصادقان را 

                                                 
وارج زمان حضرت عيسي ، انسانهاي نادان احمق سطحي نگر قشري متعصب ، در زمان ما افراد گروههاي كاوه و ابوذر و فريسيان ، خ ٢٢٢

يا . ( كساني كه از نزديك افتخار آشنايي با اين حضرات را دارند با تمام وجود مي فهمند كه من چه مي گويم . انصار به اصطالح حزب اهللا 
  ! )كشم  بهتر است بگويم چه مي
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دهيد كه فرزندان قاتالن انبيا هستيد، پس شـما   پس بر خود شهادت مي) 31(شديم  ايشان شريك نمي
هيـد  زادگان چگونه از عذاب جهـنم فـرار خوا   اي ماران و افعي) 33(پيمانه پدران خود را لبريز كنيد 

  ).54-11:39، لوقا 36-23:1متي (» ...كرد
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شنيدند و پس از فهميدن،  اي از آنان سخنان خدا را مي آيا انتطار داريد شما را باور كنند با اينكه عده
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�: آيه دوم �)� 
" �*�% �� �&�/ 
� �
A ��  ��� ���+ ��  �� �� � �� �� 
n���
o�%� �� 
� �q��� �E �S��
% 
n���
o�%�
V � �&���/ 
E�%�� ���%��) �� �� 
n���
o�%� �� 
� ��� �� ��
 �� 
� �� �� � �� �� 
�� 
8/ 
N �� 
�  ��� �j�+ �U �� �� �� �� �n 
$ �o�%� 
�� �M �N ����%��) �� �� 
�� 
8/ 
N 0p5; 

گردانند كه گمـان   كساني هستند كه به هنگام تالوت كتاب زبان خود را چنان مي) يهود(در ميان آنها 
» آن از طـرف خداسـت   « : گويند نيست و مي) خدا(است؛ در حالي كه از كتاب ) خدا(كنيد از كتاب 
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شـنيديم و مخالفـت   : ((گوينـد  كننـد؛ و هـم مـي    يهود، سخنان را از جاي خود تحريف مـي بعضي از 
تا با زبان خود حقايق را بگردانند و در آيين خـدا  )) راعنا((و !)) بشنو كه هرگز نشنوي ((و )) كرديم

، ))ظرناان((و )) سخنان ما را بشنو((و )) شنيديم و اطاعت كرديم: ((گفتند طعنه زنند، ولي اگر آنها مي
به نفع آنها بود و با واقعيت سازگارتر، ولي خداوند آنها را به خـاطر كفرشـان از رحمـت خـود دور     

  ).46:نساء(آورند  ساخته و از اين رو، جز عده كمي ايمان نمي
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آنها را از رحمت خويش دور ساختيم؛ و دلهاي آنها را سـخت و سـنگين   ولي به خاطر پيمان شكني، 
كنند و بخشي را از آنچه به آنها گوشزد شده بود، فرامـوش   نموديم؛ سخنان را از موردش تحريف مي

شوي؛ مگر عده كمي از آنان؛ ولي از آنها در گذر و  از آنها آگاه مي) تازه(كردند و هر زمان از خيانتي 
  ).41و مانند آن در  13: مائده(كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد صرف نظر كن 

 بازي با كلمات و درهم ريختن آنها بـراي اهـدافي خـاص، يكـي از عـادات ناپسـند يهـود اسـت و        
همچنـين بـه نقـل كتابهـاي سـيره، برخـي       . شماري از آن، در كتاب تلمود، وجود دارد هايي بي نمونه

مـرگ بـر   "يعنـي   "السام عليك": گفتند ، مي صحضرت رسول اكرم  يهوديان، هنگام سالم دادن به
  ."عليك": داد آن بزرگوار پاسخ مي "تو

خواهيـد ديـد كـه روحـاني صـفوي چـه        ،و اينك در فصلهاي بعدي اين كتاب به روشني و وضـوح 
بازيهايي كه بر سر شما در نياورده و چه  اندازه كفر و وشرك و خرافـه و دروغ و كينـه تـوزي وارد    

  .جامعه ايران كرده است

اگـر   .خـدمت مـردم و خرافاتهايشـان مـي باشـيد     همگـي در  ! شما اي فرزانگان نامـدار   •
اعتقادي  بي ،از اين روي مردم .داشت كسي شما را گرامي  نمي ،خدمتگزار حقيقت بوديد

مايه شوخي و خنده اي  نهفته در سخنان شيوايتان را بر نمي تابند زيرا همواره براي مردم
اي  انساني كه مردم چون سگ از او بيزارند كسي چـون  انديشـه ور آزاده   .بيش نبوده ايد

است و جوياي بيغوله همو كه از بندگي گريزان  .دارد نيست كه قيد و بندها را دشمن مي
چيزي را كه مردم همواره حقيقت بيني مي دانند دشمن نهفتـه و در كمـين خفتـه اي     .ها

همواره خواسته . كردند براي روح آزادگي بود كه تيزدندانترين سگهايشان بر او پارس مي
شما . ايد  ايد بر بندگي مردم مهر تاييد بزنيد و نام اين خواري را حقيقت خواهي نام نهاده

نمايندگي خـويش را بـر مـردم     ،چون درازگوشان بردبار نيرنگبازي.  اي فرزانگان نامدار
 ،چه بسيار قدرتمنداني براي سازگار ساختن چرخ خود با گرايش مردم .عرضه داشته ايد

ماننـد عالمـه هـاي    ( .درازگوشي كوچك يا فرزانه اي نامدار را در پي خويش كشيده اند
  نيچه ) درباري پادشاهان صفويه

     .ما معموالً عقل سليم را تنها از آن كساني مي دانيم كه با نظرات ما موافقت مي كنند
  الروشفوكو ـ تفكرات                                                        



 ٤٠٠

.  كند كند بلكه از خودش دفاع مي انسان در واقع از موضوع مورد بحث دفاع نمي ،در هر مباحثه
  والري  پل                                                                      

 :امـا مـن مـي گـويم     .با شما سخنها گفتند و گوش هايتان از كالم آنان آكنده است ،پيام آوران پيشين
  ) جبران خليل جبرانعيسي مسيح (   .گوش هايتان را از آنچه شنيده ايد تهي كنيد
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از عموم شيعيان عزيز خواهش مي كنم آيات زير را بدون عينك و تاويل و تفسير مطالعـه كننـد   

ممكن است شما تا كنون بارها اين آيات را خوانده باشيد ولي سعي كنيد ايـن بـار بـا تعقـل و     

! جمالتي كه در خالل ترجمه ها  با رنگ قرمز مشخص است از من است تعمقي دقيقتر بخوانيد 

تفسير نكرده ام بلكه با زبان فارسي امروزي كوچه بازاري بلكه مردم ايران متوجه عمـق   البته من

  .زيرا تا او نخواهد نمي شودانشاء اهللا  .و به روز بودن اين آيات عظيم بشوند
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برادران عزيز دقت كنيد كه بايـد پاسـخها و تحليلهـاي شـما طبـق       :روش تحقيق و پژوهش تاريخي
ديگر نمي توان بـه   هباشد و امروزاست مورد قبول تمامي علماي تاريخ  كهروشهاي علمي ثابت شده 

هاي تاريخي را رد يا اثبات و حتـي تجزيـه و تحليـل كـرد البتـه مـن        هصرف يك يا دو حديث واقع
فرصتي نداشتم و همچنين عدم دسترسي به  ،به علت مشغله فراوان اعتراف مي كنم كه چون متاسفانه

( مـن بـه شـما    هاي منابع و مدارك متعدد نتوانستم از همين طريق پاسخ شما را بدهم و بيشتر پاسخ 
البته در كتاب آلفوس اندكي از اين  ...بيشتر جنبه احتجاج داشت) !از شما و تاريخي تر  رالبته عقلي ت

   .است روش استفاده شده
  

تاريخ عبـارت اسـت از تعريـف و    . دقيق و با معنايي از موفقيت بشر است ،بايگاني كامل ،تاريخ«
توصيف وقايع گذشته و تجزيه و تحليل انتقادي اين وقايع به نحوي كه حقايق گذشـته را روشـن و   

. تاريخ مطالعه تمام وقايع مربوط به انسانهاي گذشته را در بر مي گيـرد  ،به اين ترتيب. مشخص سازد
زيرا تعريف و توصيف وقايع  ،بايد به صورت جرياني از حوادث تعريف و تبيين گردد ،اين مجموعه

نبـوي  (» .خواهد بود نه تاريخ) شرح حال ( بيوگرافي  ،اگر به صورت جدا از هم انجام گيرد ،گذشته
ما درين فصل به انواع، روشها و مراحل و جوانب و گزارش يـك پـژوهش تـاريخي    لذا ) 65، 1374

  .مي پردازيم
  

  :كليد واژه هاي بحث
  .بازيابي علي،گزارشات تاريخي، روش شناسي تاريخي ،تاريخ گرايي،پژوهش تاريخي،تبيين تاريخي

  :پژوهش تاريخي -1

              

  :قسمت هشتم
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اجتمـاعي را در بـر مـي     –تاريخي يك الگوي دگرگوني ،هر مدل يا الگويي از ساخت اجتماعي«
  [1]223»تاريخ عبارت اسـت از دگرگـوني هـايي كـه در سـاختهاي اجتمـاعي رخ مـي دهـد        . گيرد

  )194، 1378 ،ساروخاني(
تاريخ انسان را قادر مي سازد كه با درجه اي از اطمينان آينده را به طور تقريبي پيش بيني كنـد و  

 ،را كـه موجـب تصـميم گيـري صـحيح مـي شـوند        راههاي مناسبي ،بر اساس اطالعات كسب شده
  .انتخاب كند

هر چنـد  ،ايده، جنبش يا يك نهاد باشد ،گروه ،مركز توجه تاريخ به طور مستقيم ممكن است فرد
هيچ انساني را نمي . كه هيچ يك از اين مشاهدات را نمي توان به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد

ش ها و نهادها در زمان و مكان معيني مورد پژوهش تـاريخي قـرار   جنب ،توان بدون ارتباط با ايده ها
تنهـا نقطـه تاكيـد و جهـت      ،اين عاملها هميشه با هم ارتباط دروني دارند و مركز توجـه تـاريخ  . داد

  )225، 1374 ،علي دالور.(پژوهش را مشخص مي كند
  :اهميت و ضرورت مطالعات تاريخي -2

داليـل   ،حيات اجتماعي از اهميت بسياري برخوردار است مطالعه ي پديده هاي مرتبط با گذشته
  :اين اهميت بسيارند

همگي دال بر اهميت . نظريه انباشت پذيري ،نظريه حضور، نظريه بقا و جابجايي ،نظريه پيوست 
  :خاص مطالعه ي اين نوع پديده است كه به توضيح هر كدام مي پردازيم

پديـده هـاي   »نو بـودن «پديده هاي اجتماعي از ويژگي ،بر اساس اين نظريه :نظريه پيوست -2-1
زمان و مكان امتداد واقعيت اجتماعي هستند و بدون آنها شناخت درسـت  . فيزيكي برخوردار نيستند

بـه  ) نسبيت پديده هاي اجتماعي حكم مي كند كه آنان را در بستر زمان و مكان ببينـيم (ميسر نيست 
ير واقعيـت اسـت و بـدون آن شـناخت نـاقص خواهـد       همان سياق نيز گذشـته بعـد اجتنـاب ناپـذ    

  )قدمت در پديده هاي اجتماعي نيست.(بود
حاصـل   ،بسياري را عقيده بر اين است كه واقعيت امروزين حيات اجتماعي: نظريه حضور -2-2

روانكاوان در درمان بيماري كه مبتال به عقده . گذشته در بطن واقعيت فعلي وجود دارد .گذشته است
  .ناچار گذشته هاي دور او را مي شكافند ،ي اوديپ است

دو بيمـار را در بيمارسـتان در نظـر    ،مثـالي در ايـن زمينـه   . در اينجا سخن از امتداد تاريخي است
يكـي  ( اما يكـي آرام و ديگـري آشـفته     ،ي مشابه بودندبگيريد كه هر دو در شرايط يكسان و با آسيب
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شـناخت علـل ايـن    .بود)كارگر بوده و از كار راحت شده و ديگري دونده بوده كه از مسابقه بازمانده
  .تمايز جزبا بازگشت به گذشته ميسر نيست

قعيات وا،به عقيده او ،در شيمي اين نظريه را مطرح ساخت )الوازيه(: نظريه بقا و جابجايي -2-3
هيزم پس از سوختن تبديل به پديده هاي ديگري مي . اما دگرگون مي شوند. جهان ما باقي مي مانند

واقعيات حيات اجتمـاعي هماننـد وقـايع در حيـات فـردي،      ،بدينسان. شود كه در جو باقي مي مانند
مـي تـوان   هرگـز ن  .دگرگون مي شوند و در ذهن جابجا مي گردند ،مي مانند. هرگز از بين نمي روند

ايـن  . از ذهن او محـو مـي شـود   . تصور كرد آنچه بر كودك در نخستين برهه هاي حياتش مي گذرد
اما از ضمير آگاه به ضمير نا آگاه منتقل مي شوند، چون ذهن آدمي هرگز تـوان آنـرا    ،اثرات مي مانند

  .ندارد كه انبوه بي پايان از داده ها را در ضمير آگاه خود نگاه دارد
همانند حيات فـردي، نـه    ،باز در حيات اجتماعي،پديده هاي گذشته: يه انباشت پذيرينظر -2-4

. تراكم مي پذيرند و مجموعه هايي وسـيع را مـي سـازند    ،بلكه تركيب مي شوند ،تنها باقي مي مانند
مي توان پذيرفت كه وقايع گذشته و آثار آن در حال كمون قرار گيرند و سپس با پيوست با  ،بدينسان

فروريختن بناي خانه فقـط   ،مثال در بحث طالق و عوامل آن. صر ديگر فعال شوند و كارآيي يابندعنا
مي مانند در ذهن جابجا مي  ،وقايعي كه در گذشته رخ مي دهند. با يك عامل صورت نخواهد گرفت

شوند، به حال كمون مي روند و سپس در شرايط مناسب با يكديگر تركيب مي شوند و كـارآيي مـي   
  .بنديا

اساسا همـه   .برخي را عقيده بر اين است كه همه پديده ها تاريخي هستند: نظريه فراگيري -2-5
انسان شـناختي   ،كلود لويي اشتروس در اثرش. چيز تاريخي است، اصل بودن نيست بلكه شدن است

 جزء تاريخ است حتي آنچـه يـك   ،آنچه ديروز گفته شد .همه چيز تاريخ است(  :ساختي، مي نويسد
نـه تنهـا    ،مي توان با بسط انديشه اشتروس گفـت  ،پس[2]224»دقيقه پيش گفته شد، باز تاريخ است

ايـن برداشـت واقعيـت جامعـه     . باز جـزء تـاريخ اسـت    ،بلكه آنچه گفته خواهد شد ،آنچه گفته شد
  )242و241، 1378 ،ساروخاني.(شناختي را در پرتو تاريخ قرار مي دهد

  :ماهيت پديده هاي تاريخي -3
. بايد با ماهيت اين پديده ها توجه كنيم،حال كه ضرورت مطالعه ي پديده هاي تاريخي را ديديم

  :چنين اند مشخصات پديده هاي تاريخيبرخي از 
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از ايـن  . حوادث تاريخي زنده نيستند بلكه مربوط به گذشته دور يا نزديك انـد : غير زنده اند   -3-1
س همواره به طور با واسطه مطالعه و ارزيابي مي پ. رو درك و فهم مستقيم آنها ممكن نيست

  .شوند
گذشته ي تاريخي هرگز عينا تكرار شدني نيست، از اينجاست كه مورخ خـواه  : تكرار ناپذيرند -3-2

يا ناخواه با معيارهاي جامعه ي زمان خود با گذشـته مواجـه مـي شـود، پـس بايـد ضـريب        
 .انحراف خاصي را در ارزيابي خود بپذيرد

ر موارد بسياري اين پديده ها از ما دورند و به همـان نسـبت بـا روشـهاي محقـق و زمـان او       د-3-3
از اينرو نيازمند ترك ارزشهاي زمانه خـويش و جـاي گـرفتن در زمانـه ي خـاص      . متفاوتند

 .حادثه به منظور درك درست آن است

اچـار اسـت از   حوادث تاريخي هرگز تماما در اسـناد و مـدارك جـاي نمـي گيـرد و مـورخ ن       -3-4
روشهاي استنتاجي جهت تكميل اين نقص استفاده كند كه طبيعتا عنصري تـازه بـر واقعيـت    

 .تاريخي مي افزايد

 .در آنها نيست... مصاحبه و ،امكان استفاده از روشهايي همچون مشاهده  -3-5

 .امكان مطالعه بي واسطه آنها نيست   -3-6

در تجريد معنـا نـدارد و ايـن قاعـده كلـي پديـده هـاي         هيچ واقعه تاريخي به طور مجزا و(   -3-7
آنگاه كه پديده ي اجتماعي از متن خود جدا شـود، خشـك و   . اجتماعي در همه زمانها است

پس بايد مورخ واقعه ي تاريخي را كه اسـناد و مـدارك آن    ،بي معنا و گاه مضحك مي نمايد
دارك متقن در مورد جامعـه اي  موجود است در زمينه كلي جامعه ببيند و چون جمع آوري م

غير ممكن است و مورخ ناچار است به باز سازي جامعـه گذشـته دسـت     ،كه موجود نيست
تحريـف و در هـر حـال فاصـله از واقعيـت اصـيل        ،اين امر نيز عامل نهايي در تجريد ،بزند

 [3]225)اجتماعي است

نمي يابند، گرد روزگار گرفته پديده هاي تاريخي به گذشته تعلق دارند، حيات مجدد  ،هر چند -3-8
ولي با محققي با شوق و تيز هـوش گفتگـو مـي كننـد و او را بـه       ،اند و در ابهام جاي دارند

 )200و  201، 1378 ،ساروخاني. (شوق و حركت وا مي دارند

                                                 
  دايره المعارف علوم اجتماعي ، مفهوم تاريخ [٣]٢٢٥



 ٥٤٢ 

مورخ يا خواننده ي تاريخ كه حوادث را غالبا با شوق و هيجان دنبال مي كند مثل دانشمند علوم «
تـاريخ را نـه تنهـا جزيـي از وجـود       .بيگانه و بي تفـاوت نيسـت   ،سبت به موضوع كار خودطبيعي ن
   [4]226)186:  1370 ،زرين كوپ(».بلكه عين حيات خويش مي يابد ،خويش

  :رسالت جامعه شناسي در شناخت پديده هاي تاريخي -4
  حال بايد ديد جامعه شناسي در حيطه ي دنياي تاريخ در جستجوي چيست؟

او بايـد راهـي   . به يقين كاري درست انجام نداده است ،عه شناس همانند مورخ عمل كنداگر جام
از روزنه اي نو به پديده هاي تاريخي بنگرد و در نهايت دسـتاوردهاي تـازه اي    .ديگر در پيش گيرد

در تعيين پايگاه جامعه شناسي در قلمرو پديده هاي تاريخي راهي كهـن وجـود دارد و آن   . ارائه دهد
  .فلسفه ي تاريخ است

مـي   يعني پرسشي كه نويسنده در باب حركت تاريخ و مسير آن براي خـود مطـرح   ،فلسفه تاريخ
از بـين پايـه گـذاران    . قرنها جامعه شناس را به خود مشغول داشـته اسـت   ،سازد و با اشكالي خاص

  .جامعه شناسي كمتر كسي است كه نامش با فلسفه تاريخ نياميزد
چنين پنداشـت كـه مكتـب اثبـاتي او بـا       ،كلمه ي جامعه شناسي را ابداع كرد )كنت(هنگامي كه 

اما در واقع قانون سه گانه ي او كه مي گويـد جامعـه ي انسـاني از     .فلسفه تاريخ فاصله گرفته است
مرحله رباني به فلسفي و سپس به سوي اثباتي پيش مي رود و همه ي جوامع را يكرنگ و يك مسير 

  .مي داند قانون او همه ي مشخصات فلسفه تاريخ را در خود داشت
جمعيتـي و   ،چه از نظـر اقليمـي   ،يشانآيا مي توان پنداشت كليه جوامع جهان با همه ي اختالفها

  محكوم به گذشتن از يك مسير خواهند بود؟ ،تكنولوژيك در همه ي اعصار و در همه ي مكانها
به كلي فاقد معنـي خواهـد    ،در اين تعبير چپ گرا،اين حقيقت است كه انسان خالق تاريخ است

فلسـفه ي تـاريخ قـبال دچـار      پرودن و سن سيمون و دوركيم بـه بنـد   ،ماركس ،نزديكتر از كنت،بود
  .گشتند

يعني تجلي خواست انسان در تفكر علمي آنچنان رسوخ نمود كه علم و رويـا   ،اميد به دنياي بهتر
را به هم آميخت و از اين رهگذر فلسفه ي تاريخ تولد يافت كـه در آن بعضـي مسـيحيت جديـد را     

  .نويد تجلي انسانيتي تازه ناميدند
. ه ي انساني را در حركت به سـوي تحقـق و تعمـيم عـدالت ديدنـد     سن سيمون و ديگران جامع

دوركـيم و برخـي   . پرودن و عده ي  حركت انسانيت را در مسير تحقق دموكراسـي مالحظـه كردنـد   
  ...ديگر مي پنداشتند كه جهان به سوي پيروزي قطعي خرد پيش مي رود و
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 20تعابيرش موجب گرديـد كـه در قـرن    نارساييها ي فلسفه ي تاريخ در همه اشكالش و با كليه 
در   [5]227نظـم تمـايلي   ،يكبار طرد شود بنابراين و به منظور عدم در گيري مجدد با فلسفه تـاريخ 

  . تاريخ پذيرفته شد
اگر وظيفه ي جامعه شناسي شناخت كمي و كيفي واقعيت است و پيش بيني در علم بـا صـورتي   

پس بايد پذيرفت كه جامعه شناس نيز مي تواند  ،پذيردمتعادل و بدون بلند پرواز يهاي قبلي صورت 
اما اين كار به معناي آن نيست كه حكمي قطعي و اجتناب  .دور نماي نزديك حركت واقعيتها را ببيند

لـذا بايـد اولويـت هـر مسـير را شـناخت و مشـخص         .ناپذير در باب مسير و آهنگ تغيير صادر كند
  .ام مسير بيشتر استساخت كه احتمال حركت اين پديده در كد

نسـبيت و قـوانين احتمـاالت     ،با قبول ايـن ديـد تـازه بـه واقعيـت      ،در واقع جامعه شناس جديد
در واقع مرحله اي نو در علوم انساني را نشان مي  ،پذيرش نظم تمايلي و يا احتمالي .نزديكتر گرديد

و شـناخت تـاريخي الزمـه     دهد كه در آن تفاوت جوامع با يكديگر پذيرفته مي شود  در واقع تاريخ
 ،شناخت كامل و همه جانبه واقعيتهاست و اساسا بعد تاريخي يكي از مهمترين ابعاد شناخت ماسـت 

تاريخ را نزديكتر دانشها به جامعه شناسي مي دانند و در زبان فرانسه مي گويند خواهر جامعه شناسي 
  )210ا ت 202 ،1378 ،ساروخاني(.كه يكي از آنها ژرژگورويچ است .است
  
  تاريخ چيست ؟ -5

  :دانش تاريخ و تطور در اصول آن
در آغاز  وصفي بود به معناي روايت زندگي و جنگهاي سالطين نه از نيروي عظيم ملـت   ،تاريخ

ابن خلدون اين طرز انديشيدن در باب تاريخ  .نه از جستجو در باب علت حوادث ،در آن خبري بود
معتقد بود پيشينيان او فقط سلسله ي وقايع تاريخي را نقـل   :پنداشتسطحي و غير كارا ،را غير علمي

از معنـاي درونـي    ،آنها بجز اطالعاتي درباره ي وقايع سياسي .كرده اند و تاريخ را در سطح ديده اند
توجـه بـه    ،از قرن هجدهم به بعد .خواند  [6]228اين مرحله را بايد تاريخ نگاري .آن طفره رفته اند
  .نهاد و  تاريخ را شناخت كليتها و مجموعه ها دانستند آن رو به كاهش

ابن خلدون نيز اساسا تاريخ را پويش طبيعي مي دانست و با ديدي  ،به نظر امير حسين آريان پور
او مي گفت كه تـاريخ همانـا مجموعـه ي دگرگونيهـاي اجتمـاعي اسـت و       . پويا به آن مي نگريست

. عوامل عيني و ذهني تاريخ به يكديگر پيوسته اند كه مي توان آنها را وجود دوگانه امري يگانه شمرد

                                                 
Tendentious   Regularity ١.  

١. historiography  
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بـه عقيـده او   . مستلزم آن است كه محقق علتهاي اجتماعي را دنبـال كنـد   به نظر او شناخت تاريخي
  .مشمول نظام علي است ،جامعه مانند هستي هاي ديگر

 .بايد بـه كـار تبيـين پرداخـت     ،بنابراين در دانش تاريخ نيز بر وراي توصيف يا شرح و يا روايت
ل را شـناخت و در جـاي   هريـك از عوامـ   ،يعني حوادث را در مجموعه هاي خـاص آنـان قـرار داد   

  .وزن بخشيد،خويش نهاد و به آن به همان نسبت كه بها دارد
از ايـن دوران بـه بعـد تبيـين      تاريخ علمي تولد يافـت  ،با پيدايي دانشمنداني بسيار از جمله والتر
  .تاريخي و اصول آن مورد توجه قرار گرفت

  
  :تبيين تاريخي-6

تاريخ نگاري فراتر مي رود و وقايع را تابع عواملي چند تاريخ شناس با تبيين تاريخي از مرزهاي 
با اين حركت تاريخ نيز بـه عنـوان   . مي داند و تاريخ را صرفا شرح حال زندگي چند امير نمي پندارد

دانش در خانواده ي دانشهاي انساني تجلي مي كند و برخي همچون ژرژ گورويچ را عقيـده بـر ايـن    
چون تاريخ به نوعي آزمايشگاه پديده  .ه شناسي همانا تاريخ استاست كه نزديكترين دانش به جامع

  .اما تاريخ و جامعه شناسي پديده ها را از دو ديدگاه متمايز مطرح مي كنند. هاي اجتماعي است
و غير تعميمي است معنـاي آن اينسـت كـه    )   singularist ( دانش تاريخي موردي يا منفرد 
حوادث آنرا به عنوان معلول مطرح مـي سـازد و سـپس در     ،گيرد محقق تاريخ دوراني را در نظر مي
هرگز تاريخ شناسي كه دوران قاجاريـه را مطالعـه مـي     ،براي مثال. همان دوران عوامل را باز مي يابد

در مقابـل دانشـهاي    ،بنـابراين  .قصد ندارد كه تمامي دورانهاي تاريخ همانند دوران قاجاريه انـد  ،كند
  :لذا اصول اساسي تبيين تاريخي عبارتند از .تاريخ را دانش تفريدي مي خوانند ،قانونمند يا تعميمي

  .تاريخ زندگينامه ي اميران نيست  -6-1
 .پديده ي تاريخي منحصر به فرد و تكرار ناپذير است  -6-2

 .بازسازي گذشته مورد توجه قرار گيرد ،بايد در شناخت علي پديده ي تاريخي   -6-3

ده ي تــاريخي بايــد بــا قــرار دادن آن در زمينــه يــا بســتر كــل واقعيــت صــورت تبيــين پديــ  -6-4
زنـدگي اميـران بايـد جزئـي از      ،يعني به جاي آنكه تاريخ زندگي اميران باشد .[7]229پذيرد

 :ديدگاه ابن خلدون نيز همين است. حيات اجتماعي به حساب آيد

                                                 
  ٥٣١- ٥٣٠، جلد اول، ص ١٣٧٣روشھاي تحقيق در علوم اجتماعي ، تھران كيھان ، . ساروخاني . ب  [٧]٢٢٩
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او ميـان  ... قهرمانـان تـاريخي  نظر او بيشتر متوجه چگونگي ساختمان گروه هاست تا شخصيت «
از قضـاوتهاي ذهنـي مـي    . رابطه منطقي ايجاد كرده است،مرحله شناخت و تجزيه و تحليل رويدادها

  .[8]230»پرهيزد و مسايل را به صورت عيني مورد مطالعه قرار مي دهد
 
  :روابط تاريخ و جامعه شناسي -7

از نزديكتـرين علـوم بـه يكـديگر بـه       ،اجتماعي –تاريخ و جامعه شناسي در قلمرو علوم انساني 
بـه كـاري    ،بـه بيـان ديگـر   . لذا هيچيك نبايد در صدد تعدي به حريم ديگري بر آيـد  .شمار مي آيند

  .يعني علوم ديگر را در حوزه ي علم خود پنداشتن ،پردازد كه امپرياليسم علمي خوانده مي شود
جديـد علمـي را مـي يابـد و بـا      چـون بـا آن ابـزار     ،نيازمند جامعه شناسـي اسـت   ،دانش تاريخ
كـه   ،حركت پديده هاي تاريخي مورد مطالعه خود را مي بيند كه مطالعه كرده است ،دستاوردهاي آن

  .بدان شناخت مسير اطالق مي شود
دانش تاريخ . به شدت به تاريخ نيازمند است ،جامعه شناسي در گذشته نگري اجتناب ناپذير خود

 ،دانش تـاريخ . يعني هر دو دانش كلي نگري هستند،همانند جامعه شناسي مي پردازد ،به شناختي تام
يعني هر دوران را در كليت خود جدا از دورانهاي ديگر بررسي مي كندو  ،كليتهاي منفصل را مي بيند

يعني در صدد آن اسـت كـه خطـوط مشـترك      ،حال آنكه جامعه شناسي كليتهاي متصل را مي جويد
روندهاي حركت را استخراج كند و قوانين حاكم بـراين رونـدها را كشـف    . ي را بيابدكليتهاي تاريخ

  .كند
  :دو ميدان وسيع و مشترك بين تاريخ و جامعه شناسي -7-1

تاكيد بر اين نكته است كه پديده هاي اجتماعي خواه نا خواه تـاريخي   ،هدف :تاريخ گرايي -7-1-1
پديده هاي اجتماعي متصل بـه گذشـته   ) وصا غير آلي مخص( هستند و بر خالف پديده هاي طبيعي 

  .خويش اند
  :متمايز مي كند) فلسفه تاريخ( ويژگي هاي تاريخ گرايي كه آن را از تاريخ زدگي 

در تاريخ گرايي نسبيت پديده ها مطرح و پذيرفته مي شود و حال آنكه تاريخ زدگي جهـان  ) الف
  .شمول است

  .ان اصل پذيرفته مي شوددر تاريخ گرايي صيرورت به عنو) ب
هر رويـداد بـا توجـه بـه     . در تاريخ گرايي رويدادها در چارچوب زمان و مكان معنا مي يابند) ج

  .ممتاز و منحصر به فرد دارد ،ويژگيهاي تكويني و تاريخي آن هويتي خاص

                                                 
  177، 172، ص 1354جهان بيني اين خلدون ف ترجمه مهدي مظفري ، انتشارات دانشگاه تهران، . الكوست .ا  [8]230
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بلكـه امتـداد تـاريخي پديـده هـا      . در تاريخ گرايي واقعيات جهان منفصـل از گذشـته نيسـت   ) د
  .يرفتني است و شناخت آن الزمه شناخت تام هر واقعيت استپذ

گذشته را در بطن واقعيت كنوني مي بينند و بدون آن هـر راه بهبـود را مسـدود     ،تاريخ گرايان) ه
  .مي يابند

ويلهـم   ،كه تاريخ بشر را سير فعاليت روح مي دانستند ،بر عكس تاريخ زدگاني همچون هگل) و
  .رتر از دوران ديگري نمي داندديلتاي هيچ دوره اي را ب

تاريخ گرايان در پذيرش نسبيت و هويت خاص هر واقعيت بهائي فراوان به روان شناسي مي ) ح
آنان را عقيده بر اين است كه محقق بايد بتواند خود را چنان در حيـات و انديشـه فـردي كـه     . دهند

  .ابدعمل او مورد بررسي است غرق سازد كه به نوعي ذوب افقها دست ي
به طور كلـي  . با او هيجان پيدا كند و دنيا را همانند او ببيند .يعني دقيقا خود را به جاي او بگذارد

امتداد تاريخي پديده هاي جامعه شناختي بايد دقيقا مورد مطالعه قرار گيرد و از ايـن جهـت جامعـه    
  .شناسي به دانش تاريخ نياز دارد

  .گر عقيده دارند كه تاريخ آزمايشگاه جامعه شناسي استبسياري دي: آزمايش گرايي تاريخي-7-1-2
مطـرح   [9]231زماني كه  قرار است پديده اي خاص مخصوصا در سطح جامعـه شناسـي كـالن   

  .ناچار به تاريخ متوسل مي شويم ،چون امكان ايجاد تغييرات عمدي نيست ،شود
محقق اين امكان را  .استفرض كنيد موضوع مطالعه در زمينه ي پارلمان و نقشهاي آن در جامعه 

پس ناچـار بايـد بـه تـاريخ     . ندارد كه مدتي پارلمان را تعطيل كند تا از پيامدهاي فقدان آن آگاه شود
در همان جامعه و در زمانهاي پيشين زماني را بيابد كه در آن جامعه فاقد پارلمـان بـوده   . مراجعه كند

بنـابراين عـدم امكـان ايجـاد     .پارلمـان پـي ببـرد   به پيامدهاي فقدان  ،است و از مقايسه اين دو جامعه
   .تغييرات عمدي در پديده هاي اجتماعي است كه ما را به سوي تاريخ رهنمون مي شود

  :در اين آزمايشگاه نقايصي به چشم مي خورد*
بدون پارلمان در عصري و بـا  ( زماني كه به مقايسه دو جامعه  :نا يكساني شرايط اجتماعي) الف

 .مي پردازيم در حقيقت دو عنصر نا مشابه را با يكـديگر مقايسـه مـي كنـيم    ) صر ديگر پارلمان در ع
  مثال جامعه ي بي پارلمان عصر صفوي را مي توان با جامعه ي  امروز ايران مقايسه كرد؟

سپس مي توان نتيجه گرفت كه تمامي تفاوتها ناشي از نبود پارلمـان در عصـر صـفوي و وجـود     
مي خوانند و اساس   [10]232اين امر را در اصطالح مقايسه نا پذيرياست؟ پارلمان در عصر كنوني

  .هرگز نمي توان دو پديده را مقايسه كرد ،آن اين است كه در صورت وجود تفاوتهاي وسيع
                                                 

1.Macrosocioloy 
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امكـان كنتـرل متغيـر     ،آنچه ويژگي اساسي تحقيق آزمايشگاهي اسـت  :عنصر كنترل ناپذيري) ب
امـا   .جز آنچه تاثيرش مورد توجه اوسـت ،را ثابت نگه مي دارد بنابراين محقق همه ي عوامل. هاست

آيا مي توان نتيجه گرفت كه  فالن سبك حكومت يا فالن انديشـه يـا    ،در مورد پديده هاي اجتماعي
صـرفا از وجـود يـا    ) قبل از تكوين پارلمان و بعد از آن ( رفتار مردمي در جريان دو برهه ي زماني 

  عدم وجود پارلمان است؟
تسلط نداريم بر عناصر و عوامل [11]233عالوه بر اينكه عوامل برون زا : پيدايي عوامل رشد) ج

خـواه نـا خـواه     ،هماننـد دو انسـان در دو شـرايط متفـاوت     ،دو جامعـه . درون زا نيز كنتـرل نـداريم  
  )223تا219، 1378 ،ساروخاني.(بنابراين يكسان نيستند ،دگرگونيهاي ساختي نيز يافته اند

  كليتهاي منفصل و متصل ،روابط تكميلي :بازيابي علي -8
تحقيق تاريخي همانند تحقيق اجتماعي مي تواند از حد وصف فراتر برود و به آستانه هاي علـي  

در راه ايجاد راههاي همكاري تاريخ و جامعه شناسي عقيـده دارنـد كـه هـر يـك       ،برخي. دست يابد
زيـرا   ،همكاري و تكميل متقابل صورت پذير مي شود تبيين خاص خود را ارائه مي دهد و در نتيجه

  )223ص ،1378ساروخاني (.عليت تاريخي بر تفرد و عليت جامعه شناختي بر نوع تعميم نسبي
مي گويد كه چيستي پديده ها و اعمـال اجتمـاعي     [12]234) عليت تاريخي ( تاريخيت باوري 

 .ايد تكوين و تحول تاريخي آنها را درك كـرد به نحوي كه براي فهم آنها ب ،در تاريخ آنها نهفته است
در واقع براي فهم يك مليت يا يك شخص يا يك نهاد بايد فرآينـدي كشـف كـرد كـه از طريـق آن      

  .آن ملت يا شخص يا نهاد آني شده است كه هست ،فرايند
تاريخيت  باوري توصيه مي كند توجه دقيق و جدي به فرآيند خاصي داشته باشيم كه يك واقعـه  

ا موجوديت خاص را به وجود مي آورد و به اين ترتيب بـر وجـوه منحصـر بـه فـرد آن واقعـه يـا        ي
در واقع تاريخيت باوري به خاص بودن پديده ها در برابر عام بودن آنهـا و  .موجوديت تاكيد مي كند

بـه   به پديده هاي منحصر به فرد در برابر انواع پديده ها و بـه تـازگي در برابـر تكـرار پديـده هـا و      
در برابر بي زماني و به تفاوت در برابر يكسـاني پديـده هـا توجـه     ) در يك برهه خاصي ( زمانبندي 

  .دارد
واضحترين مثال از توضيحات تاريخيت باورانه همان توضيحاتي هستند كه در تاريخ روايتي مـي  

روسيه مطرح  ايچ كار مراحل بدست گرفتن قدرت توسط بلشويكها را در طول انقالب .مثال ئي. آيند

                                                                                                                                                        
1.Incomparability  

2.Exogeheousfactor  
3.Historicism  
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در واقع او نشان مي دهد كه چگونـه اقـدامات و اتفاقـات  مختلـف يكـي بعـد از ديگـري        . مي كند
  .صورت پذيرفتند تا آن نتيجه نهايي بخصوص حاصل شد

در ايـن  . اهميت هريك از اعمال و اقدامات بر حسب نقش آن در پيشرفت ماجرا درك مي شـود 
آن هـم  . صوص به اعمال بخصوص ديگر ربط داده مي شـود اعمال به خ ،مورد و موارد بيشمار ديگر

بلكه در خصوصيت و خاص بودن هريـك در پـيش رانـدن مسـير      ،نه در مقام مواردي از قانوني عام
  .متداومي از دگرگوني

ــويني دارد    ــلت تك ــال خص ــيح ك ــوع از توض ــن ن ــويني در . اي ــيحات تك  genetic(  توض

explanations  ( واقعه يe  بـه عنـوان مرحلـه ي  نهـايي در تـوالي      . كه بايد توضيح داده شود
اگر به صورت شماتيك بخـواهيم مطلـب را عرضـه    . وقايعي كه منجر به آن شده اند عرضه مي شود

منجـر    aبه عنوان حاصل فرايندي توضيح داده مي شود كه در آن فرآيند در شرايط معيني   e كنيم 
بنـابراين مـثال در   . شده اسـت   e منجر به   dو در نهايت  d جر به من  cو  cمنجر به  b و  b به 

مورخان ممكـن اسـت بـه بـازگويي مـاجرايي بپردازنـد كـه بـا تـرور           ،مورد وقوع جنگ جهاني اول
توسط اتـريش بـا    a واكنش به واقعه ي ) مي ناميم   aكه اين را ( آرشيدوك فردنياند آغاز مي شود 

 ( توسـط روسـيه بـا اعـالن جنـگ بـه اتـريش         bواكـنش بـه    ،) b ( اعالن جنگ عليه صربستان 

c( واكنش آلمان به،c با اعالن جنگ به روسيه)d (    و الي آخر تا اينكه همه ي ملتهـاي بـزرگ جهـان
   e(.A-B-C-D-E( وارد جنگ عليه يكديگر مي شوند

يشـه ملتـي   يعنـي هم  ،خواهـد آمـد   a،bدر اينجا به هيچ روي ادعا نمي شود كه هميشه به دنبال 
فقـط در شـرايط   . پاسخش به ترور رهبرش اعالن جنگ به كشور موطن آن تروريسـت خواهـد بـود   

تاريخي خاص چنين  واكنشي به وقوع پيوسته و دليلش هم موقعيت تاريخي خاص و منحصربه فرد 
  .طرفين در آن زمان بوده است

يعني اين نـوع توضـيحات    .توضيحات تكويني روي هم رفته در اكثر موارد صورتي روايي دارند
و   cبـه    b، bبـه    a( آغاز مي شود و به مراحل مياني  aماجرايي را بازگو مي كنند كه از نقطه ي 

c   به d  ( مي رسد و سرانجام به پايانش )e (در توصيف اين ماجرا ربطهاي ميان وقـايع  . مي رسد
  .ازگو مي شوندمشخص مي شوند و وقايع به نحوي كه به نقطه معيني مي رسند ب

توضيحات تكويني بايد حاوي منبعي غني از مواد و مطالب توصيفي باشند كه در آن خصوصـيت  
اگر در اين توضيحات از مقوالت عام يـا  . يك موجوديت يا واقعه ي اجتماعي در آن درج شده باشد

ه در چارچوب تعميمها استفاده شده باشد اين مقوالت يا تعميمها بايستي بسيار مشروط و جاي گرفت
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بايـد محـدود بـه      ،زماني يا محيط تاريخي خاص باشند و ربطهـاي ميـان مراحـل مختلـف تكـوين     
  .موقعيتهاي بسيار خاصي باشد كه در آن زمان وجود داشته است

در . نمونه اي عـالي از ايـن امـر اسـت    ) اخالق پروتستان و روح سرمايه داري ماكس وبر( كتاب 
وان محصول تـاريخي منحصـر بـه فـرد سلسـله ي بـه هـم مرتبطـي از         اين كتاب سرمايه داري به عن

  .پروتستاني قرن شانزدهم توضيح داده مي شود) كنش ( تحوالت تاريخي خاص در آموزه و ورزش 
چون توضيحات علمي اجتماعي خصلت تكويني دارند اين علوم اساسا قفا نگر هستند تـا پـيش   

ها فقط در محدوده ي دوره هاي زماني خاص صـدق  چون در توضيحات تكويني تعميم. بيني كنند ه
ايـن   .دارند و چون شيوه ي بنيادين توضيح آنها روايتـي اسـت و بنـابراين اساسـا قفـا نگرانـه اسـت       

توضيحات عوامل خاصي را عيان مي كنند كه منجر به برخـي تغييـرات خـاص در گذشـته يـا حـال       
 ،فـي .( رخ خواهـد داد مناسـب نيسـتند   اما اين توضيحات براي پيش بينـي آنچـه    ،حاضر شده است

1384،275(  
  

  :مراحل پژوهش تاريخي* 
سنجش دقيـق اعتبـار مـدارك و سـاير منـابع       ،توسعه و گسترش تجارب گذشته ،بررسي حوادث

همه در محـدوده پژوهشـي تـاريخي قـرار مـي       ،اطالعاتي و توصيف و تشريح مدارك سنجيده شده
  .گيرند

پژوهشگر مانند ساير روشها به جمع آوري اطالعات و ارزش يابي و توصيف آنها مي  ،در اين روش
اختالف اين روش با ساير روشها در ماهيت موضوع گريز پايي است كه در گذشـته   ،در واقع. پردازد

   )228، 1374 ،دالور( .رخ داده است و همين امر موجب پيچيدگي خاصي در تفسير آن شده است

   :ي يك پژوهش تاريخي عبارتند ازمراحل اساس -9
همانند ساير روشـهاي تحقيـق تـاريخي نيـز شـامل       :محدود كردن و تعريف مسئله ،تعيين -9-1

در تحقيـق تـاريخي بيـان مسـئله بـا تفصـيل       . بيان مسئله و گزاره هاي تحقيق است،انتخاب موضوع
مي تواند تشخيص داده هـا  زيرا تصوير ويژگي ها و ابعاد مسئله ي تحقيق  .بيشتري صورت مي گيرد

  .مورد نياز را تسهيل كند و دشواري گردآوري داده هاي الزم را مجسم سازد
  :پاسخ به چهار سوال ذيل مي تواند انتخاب موضوع و بيان مسئله را تسهيل كند -9-1-1
  رويداد مورد بررسي در كجا رخ داده است ؟  -
  چه كساني با اين رويداد سروكار داشته اند؟  -
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  در چه زماني اين رويداد واقع شده است ؟ -
 چه فعاليتهايي در رابطه با اين رويداد صورت گرفته است؟  -

طيف پاسخ به هريك از سوالهاي ياد شده مي تواند گستره ي مسئله مورد بررسي را وسيع تر يـا  
كه در شك نيست كه در اين مرحله ضمن بيان ويژگي هاي مسئله گستردگي محيطي . محدود تر كند

در اين مرحله همچنين بايد به علل احتمـالي بـروز    .آن مسئله بروز نموده است نيز توصيف مي شود
 .مساله اشاره شود

انگيزه پژوهشگر و عالقه او به فعاليتهاي پژوهشي و نيز كنجكاوي در مسائل تاريخي مـي توانـد   
 ،سـرمد . (ش  مهمـي ايفـا كنـد   بيان مسئله و حتي در تحليل و تفسير داده ها نقـ  ،در انتخاب موضوع

1384، 124-123(  
  :پنج دسته ازموضوعاتي كه در علوم انساني مي توانند مورد پژوهش تاريخي قرار گيرند -9-1-2
مسائل و موضوعاتي را كه در علوم انساني مي توانند مـورد   ،در يك بررسي [1]235مارك بيچ  

  :دسته تقسيم كرده است 5پژوهش تاريخي قرار گيرند به 
مانند برنامـه ريـزي    ،عملكردهاي اجتماعي متداول مشهورترين منابع مسائل تاريخي هستند: الف

  )آموزش و پرورش(براي تغييرات بنيادي در يك نهاد 
غالبـا   ،انگيزه اينگونه تحقيقات –و نهادها و تاريخ نهضتها ) شرح حال(تاريخچه افراد خاص : ب

  .ي است كه بيشتر مورد آزمايش قرار گرفته اندتمايل به كسب اطالعات در مورد پديده هاي
تفسير ايده ها  و قايعي كه به وضوح بي ارتباط به نظر مي رسـند پژوهشـگر ممكـن اسـت در     :ج

مطالعه آنها به صورت جداگانه روابطي را كشف كند و سوالهايي را مطـرح سـازد كـه هـيچ يـك از      
ممكن است اساسي را بـراي يـك تحقيـق     مورخان تا به حال مطرح نكرده اند و سواالت مطرح شده

  .تاريخي جديد به وجود آورند
يـا تركيـب    ،چهارمين نوع پژوهش تاريخي عبارتست از تركيب اطالعـات قـديم بـا يكـديگر    : د

  .اطالعات قديم با حقايق تاريخي جديد كه پژوهشگر يا ديگران كشف كرده اند
ديگـر مطالعـه شـده انـد بـدين معنـا كـه        تفسير وقايع گذشته اي كه بيشتر به وسيله مورخان  -ه

  .كوشش مي شود تاريخ موجود در چارچوب جديدي تفسير و اصالح شود
بنابراين يكي از مهمترين نكاتي كه در تعيين مسئله يا موضـوع در پـژوهش تـاريخي بايـد مـورد      

( يـر؟  توجه و لحاظ قرار گيرد اين است كه آيا منابع مورد نياز تحقيق قابـل دسترسـي هسـتند يـا خ    
  )229و228، ص 1374 ،دالور

                                                 
١.Mark beach  
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در انتخاب مسائلي كه از طريق روش تاريخي مورد مطالعه قرار مي گيرد  عالوه بر وجـود اسـناد   
و مدارك قابل فهم محقق واقعي كسي است كه در موضوع مورد نظر نيـز اطالعـات الزم و كـافي را    

نمي تواند يك  ،اعي آشنايي داردبه صرف اينكه شخصي به روشهاي تحقيق در علوم اجتم .دارا باشد
به همـين دليـل اسـت كـه غالبـا در       .تحقيق تاريخي را به عهده گيرد و به خوبي آنرا به انجام رساند

تحقيقات تاريخي مشاهده مي شود كه گروه تحقيق از اشخاصي تشكيل مي شود كه هر يك حـداقل  
  ) 155، 1374نبوي، .(در يك شعبه از علوم تبحر كافي دارند

كاربرد فرضيه ها را با توجه به تحقيق تـاريخي ادوارد    [2]236آلن نونيس: تدوين فرضيه -9-2
شكست خورد  1865چرا معاهده آوريل « :كه در پي يافتن پاسخ اين پرسش بود كه  [3]237چانينگ

چانينگ چهار فرضيه تنظيم كرد و هـر يـك از آنهـا را در     .را به عنوان يك نمونه مطرح   مي كند»؟ 
گزارشهاي رسمي ارتش و دولـت هـم    ،پرتو شواهد جمع آوري شده از نامه ها يا يادداشتهاي روزانه

شكسـت نظـامي ارتـش هـم     -1:او فرض كرد كه معاهده به داليل زيـر بـه هـم خـورد     .پيمان آزمود
تضـعيف   -4قت فرساي سربازان هم پيمـان و مـردم،   شرايط طا -3كمبود تجهيزات نظامي، -2پيمان،

  .روحيه ي سربازان و عدم تمايل نسبت به ادامه جنگ
هنگامي كه ارتش تسليم شد بيش . چانينگ شواهدي مطرح نمود كه سه فرضيه ي اول را رد كرد

نـگ  توليد باروت و اسلحه وسايل كافي براي ادامه ج ،سرباز كامال مجهز در ارتش بودند 200000از 
  .را فراهم مي كرد و غذاي كافي براي حفظ شهرنشينان و مردان جنگنده وجود داشت

بـا   ،تضعيف روحيه سربازان و عدم تمايل بـه جنـگ   4چانينگ نتيجه گرفت كه فرضيه ي شماره 
. توجه به ترك خدمت تعداد زيادي از افسران و مرداني كه ثبت نام كـرده بـودن قابـل توجيـه اسـت     

پيمان گواهي دادند كه جلوي بسياري از نامه هايي را گرفته اند كه در آنها خـانواده  افسران ارتش هم 
  .هاي سربازان را به ترك خدمت تشويق كرده بودند

 ،هرچند فرضيه تاييد شده آنقدر مشخص و دقيق نبود كه مخصوصا در اين مورد مفيد واقع شـود 
اين رابطه عموما مورد پذيرش عـام بـود   اما رد سه فرضيه اول سبب شد كه وي توضيحاتي را كه در 

اين مثال يك مطالعه ي تاريخي را نشان مي دهد كه در آن فرضيه هـا بـه روشـني بيـان     . كنار بگذارد
  .شده اند

اما معموال به طـور   ،هرچند در تحقيقات تاريخي هميشه فرضيه ها به طور صريح بيان نمي شوند
وري نموده و صحت آنها را به دقت ارزشـيابي مـي   شواهد را جمع آ ،ضمني مطرح مي گردند، مورخ

                                                 
٢.Allan Nevins 

٣.channig  
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از طريق . اگر شواهد جمع آوري شده با پيامدهاي فرضيه هماهنگ باشند، فرضيه تاييد مي شود. كند
  ) 180و181ص – 1379بست، . (چنين تركيبي است كه تعميمهاي تاريخي تحقق مي پذيرد

  
  :جمع آوري و سازمان نبوي اطالعات -9-3

اي روش تاريخي با ساير روشهاي تحقيق اين اسـت كـه در ايـن روش پژوهشـگر     يكي از تفاوته
بلكه بـه   .به مشاهده مستقيم نمي پردازد) مثال شيمي(براي گردآوري داده ها همانند محقق علوم پايه 

بنابراين منابعي را جستجو مي كند كه به وسيله ي آنهـا  . وقايع مي پردازد» ردپاي«و » آثار«گردآوري 
  .از وقايع گذشته بيابد شواهدي

سندها و منابعي كه پديده هاي اجتماعي بر رويشان اثرهايي بـاقي مـي گذارنـد بسـيار فـراوان و      
 ،بايگانيها، سرشماريهاي آماري، مطبوعات، اسناد شخصي، آالت و ابـزار، تصـويرها  . بسيار گوناگونند

  )79، 1375دالوري، (    .نوارهاي ضبط صوت و جز آن ،صحنه هاي گوناگون ،فيلمها ،عكسها
  .منابع داده هاي مورد نياز تحقيق تاريخي را مي توان به دو گروه عمل تقسيم كرد -9-3-1

شامل گزارش شاهدان عيني است اين گزارشها توسـط يـك مشـاهده گـر      :منابع دست اول) اول
  .واقعي يا كسي كه در واقعه ي تاريخي شركت داشته است گزارش شده است

او  .شامل گزارشهايي است كه گزارشگر خود شاهد عيني آن نبـوده اسـت   :دست دوممنابع ) دوم
ممكن است با يك مشاهده گر واقعي صحبت كرده يا گزارش مشـاهده گـري را خوانـده باشـد، امـا      

منابع دست دوم گاهي ممكن است مورد اسـتفاده   .گواهي گزارشگر يا شركت كننده ي واقعي نيست
طالعات دست دوم بر اثر انتقال تغيير مي كنند لذا پژوهشگر فقـط هنگـامي از   قرار بگيرند، اما چون ا

  .آنها استفاده مي كند كه منابع دست اول در دسترسي او نباشد
  :منابع دست اول داده ها) اول

اسناد و مدارك شامل گزارشهايي است كه توسط شركت كنندگان در واقعـه و يـا شـاهدان    ) اول -1
اين منابع به منظور انتقال اطالعاتي كه در آينده مورد استفاده قـرار   .ه مي شودعيني نگهداري و نوشت

 ،اسناد كه به عنوان منابع دست اول تهيه مي شوند عبارتند از قوانين اساسـي  .مي گيرد تهيه مي شوند
راي دادگاهها، صورتجلسه ها و گزارشهاي رسمي، شـرح حالهـايي كـه خـود افـراد       ،فرمانها، قوانين

 ،وصـيت نامـه هـا    ،اجاره نامه هـا  ،قباله ها ،قراردادها ،نامه ها، خاطرات، شجره نامه ها ،ه باشندنوشت
فهرست ها، اعالميـه هـا،    ،گواهي ها ،استشهادها، اظهار نامه ها، آگهي ها ،اقرار نامه ها ،گواهينامه ها

 ،هـا و نمودارهـا  رسيدها، سوابق روزنامه ها  و مجالت، آگهي هاي تجارتي، نقشـه   ،صورت حسابها
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رونوشـت هـا و    ،عكسص ها، نقاشـي هـا، كتيبـه هـا، گزارشـها      ،جزوه ها، كاتولولها، فيلم ها ،كتابها
  .گزارشهاي تحقيقي

 ،غـذا  ،سـالح هـا   ،ابزارهـا  ،اسـتخوانها  ،سـنگواره هـا   ،گروه، يا زمان ،آثار مربوط به يك شخص
ها و اشياء هنري نمونه هايي از آثـار   ساختمانها،اثاث خانه، عكس ها، نقاشي ها، سكه ،لباس ،ظروف

و بقايايي هستند كه به منظور استفاده از آنها در انتقال اطالعات يا به عنوان مدارك تاربخي تهيه شده 
محتويـات يـك    ،اما اين منابع ممكن است شواهد روشني درباره ي گذشته بدست بدهنـد مـثال   ،اند

لباس ابـزار و سـالح هـا، هنرهـاي،      ،غذا ،مقبره باستاني ممكن است درباره ي نحوه ي زندگي مردم
  .مفاهيم زندگي و عادات آنها اطالعات زيادي در اختيار پژوهشگر بگذارد ،عقايد مذهبي

يعني گزارش لفظي يك شـاهد، يـا شـركت كننـده در يـك واقعـه ايـن         :گواهي شفاهي) اول -2
رك در يك مصاحبه شخصي به دست مي آيد و هنگامي كه شاهد در رابطه ي با تجارب خود بـه  مدا

  .آنها اشاره مي كند، مي توان آنها را ثبت كرد و يا رونوشت آنها را تهيه نمود
داده هاي منابع دست دوم براي مقاصـد تحقيـق ارزش محـدودي    : منابع دست دوم داده ها) دوم

بيشتر كتابهاي  .عات از فردي به فرد ديگر ممكن است اشتباهاتي را سبب شودزيرا انتقال اطال ،دارند
درسي تاريخ و فرهنگنامه ها نمونه هايي از منابع دست دوم هستند، زيرا مطالب آنها اغلـب چنـدين   

  .بار از سوابق اصلي و دست اول وقايع جابه جا شده است
عنـوان منـابع دسـت دوم و بـراي بعضـي      برخي از منابع ممكن است براي پاره اي از هدفها بـه  

مثال كتاب درسي تـاريخ آمريكـا كـه بـراي دبيرسـتانها      . هدفهاي ديگر منابع دست اول به شمار روند
اما اگر كسي بخواهد تغييراتي را كـه در تاكيـد بـر    . نوشته شده است معوال يك منبع دست دوم است

مطالعـه ي ايـن    ،روي داده است مطالعه كند ملي گرايي در كتابهاي درسي تاريخ دبيرستانهاي آمريكا
  .كتابها جزء اسناد يا منابع دست اول خواهد بود

 .شناسايي و دستيابي به منـابع دسـت دوم اسـت    ،اولين قدم در برنامه ريزي يك پژوهش تاريخي
شـرط اسـتفاده از ايـن     .نشرياتي وجود دارند كه مي توانند در شناسايي منابع دست دوم مفيد باشـند 

  )228، 1378دالور، . (فهرست بندي كردن آنها بر اساس موضوع و هدف پژوهشگر است ،رياتنش
  

  : تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده ،تعيين اعتبار -9-4
حـوادث گذشـته    ،بعـالوه  .مورخان هرگز قادر نيستند كه حوادث را به طور مستقيم مشاهده كنند

بنابراين مورخان نبايد فرض كنند كه يافته هاي آنها بـه طـور حـتم واقعـي و      .هم قابل تكرار نيستند
پژوهشگر بايد خيلي دقيق  ،از آن جا كه اطالعات تاريخي از منابع استخراج مي شوند .درست هستند
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روشن ساختن  .به بررسي آنها بپردازد و سعي كند ميزان اطمينان به صحت و سقم منابع را تعيين كند
يكـي از كارهـاي ضـروري     ،اين نكته كه سند يا مدركي داراي اشتباهاتي عمدي يا غير عمدي اسـت 

 .پژوهشگر بايد هميشه واقعي و معتبر بودن منابع اطالعاتي را مورد سوال قرار دهـد . پژوهشگر است
  .دهيچ كس نمي تواند در مورد واقعي و معتبر بودن منابع تاريخي كامال مطمئن باش

شـواهد  . ناميـده مـي شـوند    شواهد تـاريخي داده هاي صحيح و قابل استفاده در تحقيق تاريخي 
تاريخي مجموعه اي از اطالعات و حقايق مستند است كه به عنوان اطالعات صحيح و به عنوان پايه 

  .هاي مناسبي براي آزمودن و تعبير و تفسير فرضيه ها پذيرفته شوند
تاريخي و بر اساس فرآيند انتقاد استخراج مي شود كه اين انتقـاد بـر    شواهد تاريخي از داده هاي

  :دو نوع است
  .كه ماهيت منابع را ارزش يابي مي كند :انتقاد بيروني  -1
تمايالت و محدوديتهاي مولـف   ،انگيزه ها. كه محتواي منابع را بررسي مي كند :انتقاد دروني  -2

كاني پديد آورنده ي اثر يا مدرك را مورد توجـه قـرار مـي    را بررسي مي كند و نيز شرايط زماني و م
  .دهد

. پژوهشگر به بررسي اصالت و نقد صحت منابع مي پـردازد  ،از طريق انتقاد بيروني: انتقاد بيروني
 :بدين طريق او چنين سوالهايي را درباره ي ماهيت منابع تاريخي مطرح مي سازد

  واقعي و اصيل است؟ ،آيا اين منبع  -
  يا منبع مورد نظر نسخه ي اصلي است؟آ  -
 چه كسي آنرا نوشته است؟  -

 در كجا و در چه شرايطي به رشته تحرير در آمده است؟  -

بـراي  . براي پاسخگويي به سوالهاي مطرح شده عوامل بسيار زيادي بايد مورد بررسي قرار گيرند
تايپ و زبان به كار برده شده در سند يا مدرك بايـد مـورد بررسـي و انتقـاد      ،خط،نوع نگارش ،مثال

 ،مانند نـوع چـاپ   ،امكان دارد كه سندي از نظر فيزيكي و شيميايي آزمون شود ،هم چنين. قرار گيرد
 .و به طور كلي مواد تشكيل دهنده منبع،نوع كاغذ، پارچه ،مركب به كار برده شده

پژوهشـگر بـه بررسـي     ،مدارك و آثـار باسـتاني   ،ن اصالت و اعتبار سندپس از تعيي: انتقاد دروني
ارزشـيابي   ،بنـابراين انتقـاد درونـي   . دقت و ارزش محتواي منابع تاريخي مـي پـردازد   ،ميزان درستي

يك منبع تاريخي ممكن است اصيل باشد اما در مورد آن مي توان سوالهايي بـه  . محتواي منابع است
  :شرح زير مطرح ساخت

  آيا محتواي منبع واقعيت را نشان داده است؟  -
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  نويسنده يا خالق آن چه كسي بوده است؟  -
 آيا لياقت و توانايي علمي و عملي انجام چنين كاري را داشته است؟  -

 آيا تعصب و گرايش خاصي نداشته است؟  -

برده شـده در آن   تعلق منبع به زمان و مكان معين و هم چنين زبان اصلي به كار ،در انتقاد دروني
حقـوقي و زبـان شـناختي     ،لذا پژوهشگر بايد داراي اطالعـات تـاريخي  . مورد بررسي قرار مي گيرد

 .باشد

امـا   ،گرچه انتقاد دروني را مي توان به طور مستقيم از طريق ارزشيابي محتـواي منـابع انجـام داد   
آيا نويسنده در زمان وقـوع   ،البراي مث. ارزشيابي ويژگيهاي نويسنده يا خالق منابع نيز ضروري است

تخصص الزم را داشته اسـت؟ وآيـا    ،حادثه حضور داشته است؟آيا در زمينه آنچه كه به وجود آورده
  به طور دقيق شرح داده است؟،او آنچه را كه مشاهده كرده

اين نكته مي توانـد   .گاهي اوقات ممكن است كه مردم در توضيح و تفسير حادثه اي اغراق كنند
محقق تاريخ بايد اين نظرها را مشخص كنـد و  . ته هاي به وجود آورندگان منابع نيز روي دهددر گف

  )235تا 233، 1378 ،دالور. (اجازه ندهد كه تفسير او تحت تاثير آنها قرار گيرد
  

جمـع آوري و   ←-فرضـيه هـا   ،سـئوال هـا   :تنظيم گـزاره هـاي خـاص   (شناسايي مسئله ي تحقيق 
ــات  ــابع اطالع ــيابي من ــي ارزش ــد بيرون ــي و نق ــد درون ــابع   ←ي نق ــاي حاصــل از من ــل داده ه تحلي

  )تاييد يارد فرضيه ها (تفسير تدوين نتيجه گيري  ،تحليل ←)امكان بازبيني فرضيه ها (اطالعاتي
  

  ) 221ص  . wireman ،1986 :منبع( مراحل روش شناسي تحقيق تاريخي  -1نمودار
زحمت نوشتن گزارش تاريخي كمتر از انجـام تحقيـق نيسـت، زيـرا      :تهيه گزارش تحقيق -9-5

گزارش تحقيق بايد بـه سـبك عينـي و    . عالوه بر كيفيت انديشه و كارداني به آفرينندگي نيز نياز دارد
  .مورخ در نوشتن گزارش آزادي عمل بيشتري دارد ،با وجود اين. متين نوشته شود

مورخ در نوشـتن بـه سـبك خـالي از     « كند كه  اين گونه پيشنهاد مي [4]238هومر كري هوكت
پس از ذكـر حقـايق   ،براي احتراز از يكنواختي بيان« و اينكه » بي جاذبه و ساده محكوم نيست  ،لطف

  ».عريان گاهگاهي مجاز است كه نوشته هايش را با اندكي رنگ بيارايد

                                                 
[٤]٢٣٨ Homer Carrey Hackett  
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آنكه آرايش بيان هرگز نبايـد  مهمتر از همه « اما او پيشنهاداتش را با اين هشدار پايان مي دهد كه 
جان (» .و يا نويسنده را مجاز كند تا حقيقت را پنهان نمايد يا آن را تحريف كند ،نخستين هدف باشد

  )192، ص 1379بست 
معمـوال  . وجـود دارد Historicalشيوه هاي مختلفي براي تدوين گـزارش تحقيقـات تـاريخي     

يا توصيف مقوالت تحليلي و كلـي بهـره   )  tell a story ( پژوهشگران از شيوه  روايت  داستاني 
نگارش اصلي متن خيلي فراتر از توصيف ساده خواهد بود و  ،مي جويند، معموال در اين نوع تحقيق

جزئيـات مربـوط بـه متـدو     .تعميم هاي محدود و مفاهيم انتزاعي در اين نوع نگارش نيز مطرح است
( وجود بخش فرعي گـزارش  . توصيف مي شود به ندرت ،لوژي و روش تحقيق در اين نوع گزارش

به نظر نا معقول  ،كه شيوه ها و روشهاي تحقيقي به كار گرفته در آن نوشته را توصيف كند) ضميمه 
  .مي آيد

را در بـر دارد كـه منـابع      [5]239معموال يك بخش مرجع و منابع ،يك گزارش طوالني يا كامل
معموال پانويسـها تفصـيلي و تكميلـي    .يل بيان مي دارداصلي به كار رفته در گزارش تحقيق را به تفص

. منابع شواهد و داده ها را به طور كامل توصيف مـي كنـد   ،بي شماري كه در طول تحقيق آمده است
يادداشت و پانويس را در بـر   10تا 5 ،صفحه اي 20) ميداني ( في المثل يك گزارش تحقيقاتي كمي 

يادداشت و پـانويس را   40يخي به همان حجم مي تواند تا حال آنكه يك گزارش تحقيقي تار ،داشته
كـه معمـوال بـا قلـم     ( پس غير معمول نخواهد بود اگر يادداشتها و زيرنويسـها  . در خود داشته باشد

تطبيقـي   –يك پنجم كل گزارش حجيم و طويل تاريخي ) ريزتر از متن اصلي تحقيق تايپ مي شوند
  .را در برداشته باشد
يا جداول آماري را مي تـوان در سراسـر    ،دياگرام ،چارت ،نمودار ،نقشه ،تصوير ،همچنين عكس

به ويژه بخشي كه داده ها و شواهد در ارتباط با آنها و مـورد بحـث قـرار    ( اين نوع تحقيق پيدا كرد 
  .)گرفته است
ـ  ،جداول ه نمودارها و تصاوير در گزارشهاي تحقيقات تاريخي به توصيف داده ها كمك كرده و ب

  .خواننده شناخت و تصوير بهتري از مكانها و افراد مورد پژوهش ارائه مي كند
داده ها را به ندرت خالصه كرده تا همانند تحقيقات كمي بـه آزمـون    ،محقق در اين نوع گزارش

يا توصيف ( شبكه اي از معاني و مفاهيم  ،نگارنده اين نوع پژوهش ،بلكه برعكس ،فرضيه ها بپردازد
 ،ا مهيا ساخته تا شواهد و قـرائن پژوهشـي اش را جهـت نتيجـه گيـري و تفسـير نهـايي       ر) مفصلي 

  .سازمان دهد

                                                 
٢. Bibliography 
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روش موضـوعي و روش تـوالي    :دو شيوه براي تدوين گـزارش تحقيقـات تـاريخي وجـود دارد    
  .زماني

داده ها را به شكل تـوالي   :في المثل. بيشتر پژوهشگران اين دو نوع شيوه را با هم تلفيق مي كنند
با موضوعات تحقيق در آميخته و داده هاي مربوط به موضـوعات را بـا توجـه    ) سير زماني( تاريخي 

گهگـاهي اشـكال ديگـري از نحـوه تنظـيم ايـن نـوع        . به سير زماني و توالي تاريخي تنظيم مي كنند
  .اشخاص يا وقايع مهم باشد ،گزارش وجود دارد كه مي تواند مبتني بر مكان

  :دي جهت تهيه و تدوين گزارشات تاريخيده شيوه پيشنها -10
عالقمند به نظم و توالي وقايع و تنظـيم و   ،محققين روش تاريخي): sequence( توالي     -10-1

في المثـل پژوهشـگري كـه    . توصيف مجموعه و حوادث به صورت يك جريان منظم هستند
 ،جتمـاعي اسـت  در حال بررسي و مطالعه يك اليحه قانوني يا تحول و تطـور يـك هنجـار ا   

  .شايد اين جريان را به يك سري يا مجموعه مراحل توالي زماني طبقه بندي و تنظيم كند
هسـته اصـلي ايـن نـوع پژوهشـها       ،مقايسه شباهتها و تفاوتهـا ):  comparison( مقايسه  -10-2

فرآيند تطبيق و مقايسه را دقيق و شفاف بيان داشته و شباهتها و تفاوتها را  .محسوب مي شود
فـي المثـل، محققـي پديـده خـانواده را در دو دوره      . در اصل تحقيق دقيقا مشخص مي كنـد 

بايستي با فهرست كردن و تنظـيم   ،يا در دو كشور متفاوت بررسي مي كند) زماني ( تاريخي 
تحقيـق اش را شـروع    ،هريك از اين دو مجموعه) همگونهمگون و نا(ويژگيها و خصايص 

 .كند

يا شرايطي را مي يابد كه مبتني  ،كنش ،واقعه ،محققين اغلب):  contingency(وابستگي   -10-3
تبيين و توصيف چگـونگي ايـن وابسـتگي و ارتبـاط يـك       .يا وابسته به عوامل ديگري است

محققـي كـه در حـال     ،فـي المثـل  . ت استبسيار حساس و حائز اهمي ،پديده با عوامل ديگر
بررسي ميزان گسترش شمار روزنامه هاي محلي است، شايد گسترش و افزايش روزنامه هـا  

 .را  مبتني بر افزايش و گسترش سطح سواد مردم آنجا بداند

مبـدا و منشـاء    ،محققين اين روش :) origins and consequences( منشاء و نتيجه  -10-4
كنش و سازمان يا روابط اجتماعي را در طول زمان پيگيري كرده يا نتـايج   ،هواقع ،يك حادثه

فـي المثـل   . مورد مطالعه قرار مي دهنـد ) سير تاريخي( و ماحصل آن را در يك توالي زماني 
منشـاء آنـرا بـه عـواملي      ،محقق كه در حال بررسي علل از بين رفتن پديده برده داري اسـت 

سال گذشته ممكن است در ارتبـاط   50قوانين و فعاليتهاي  ،هاسخنراني ،حركتها ،چون نهضتها
 .بداند
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 sensitivity to incompatible meaning ( حساسيت در برابر ناهمگوني معاني   -10-5
 .معاني و مفاهيم در طول زمان و بين فرهنگهاي مختلف در حال تغيير و دگرگـوني اسـت   :)

آيا يك واژه و يا  مقوله اجتماعي همـان معنـي    :محققين تحقيقات تاريخي از خود مي پرسند
معنـاي   ،در گذشته نيز داشته است؟ و آيا يك مفهـوم در درون يـك فرهنـگ    ،كه امروز دارد

مفهوم مدرك دانشگاهي در طول تاريخ داراي معاني  ،معادل در فرهنگ ديگر دارد؟ في المثل
ـ  . مختلفي بود وده كمتـر از يـك درصـد از    زماني كه حضور در دانشگاه بسيار گران قيمـت ب

در صورتي كه امروزه حضـور در دانشـگاه   . سال مدرك دانشگاهي داشتند 22تا  18جمعيت 
 .تقريبا براي همگان قابل حصول است

عموميت بخشيدن يا تعمـيم دهـي    :) limited generalization ( تعميم دهي محدود  -10-6
بيش از اندازه نتايج تحقيق در پژوهشهاي تاريخي يكي از مسايل اساسي مبـتال بـه ايـن نـوع     

قواعـد و تئوريهـاي ثابـت و     ،بـدنبال قـوانين   ،قليلي از محققين اين نوع سـبك .تحقيق است
يان جبـر  آنان از شدت و حدت نظرات خود كاسته و از ب. مستحكم در تحقيقات شان هستند
محقـق بـه جـاي بيـان كلـي اينكـه تخريـب         ،فـي المثـل   ،گرايي نظر ي خود داري مي كنند

فرهنگهاي بومي مناطقي كه بـه تسـخير سـفيد پوسـتان اروپـايي در آمـده را نتيجـه توسـعه         
ممكن است عوامل ويـژه اي را جهـت تبيـين تخريـب فرهنگهـاي خـاص        ،تكنولوژي بداند

 .و بيان دارد اجتماعي تدوين كرده  –تاريخي 

مفهــوم همبســتگي در تمــامي اشــكال پژوهشــهاي  :) ASSOCIATION (همبســتگي     -10-7
عواملي كـه   ،پژوهشگران روش تاريخي ،همانند ديگر روشهاي تحقيق. اجتماعي كاربرد دارد

در شرايط زماني و مكاني خاص با همديگر در رابطه اند را از هم باز شناخته و تـدوين مـي   
ايـن پرسـش را    .پژوهشگري كه آمار جرم يك شهر قرن نوزدهم را مطالعه مي كندكنند مثال 

مطرح خواهد كرد كه آيا مي توان بين سالهايي كه نرخ مهاجرت به آن شهر باال بوده بـا نـرخ   
باالي جرم و جنايت همبستگي و ارتباطي پيدا كرد ؟ و آيا آنانكـه دسـتگير شـده انـد همـان      

 مهاجرين تازه وارد هستند؟

الزم است تا سلسله حوادث و وقايع :) PARTAND WHOLE ( بخش بندي و كليت     -10-8
بـين بخشـهاي    ،پژوهشگران سبك تاريخي. در متن اصلي و نظم كلي مورد بررسي قرار گيرد

. سازمان يا واقعه با كليت اصلي و متن بزرگتر ارتباط را ايجاد مـي كننـد   ،مختلف يك فرآيند
 ،ر و اخـالق سياسـي يـك گـروه در قـرن هجـدهم را مطالعـه مـي كنـد         مثال محققي كه رفتا
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چگونگي تناسب و توافق آن رفتار در نظام سياسي قرن هجدهم را توصيف و تشريح خواهد 
 .كرد

امـا  . بسـيار كـار مفيـدي اسـت     ،استفاده از قياس يا تشبيه در تحقيق):  analogy(قياس     -10-9
تفاده نا مناسب از آن در يك تحقيق بسيار نا مربوط به نظر كاربرد بيش از اندازه قياس و يا اس

مثال محققي كه احساسات و گرايشات در زمينه طالق در كشور الف را بررسي كرده . مي آيد
الجـرم   ،و آنرا همانند احساسات راجع به پديده مرگ در كشور ب ارزيابي و توصـيف كنـد  

يشات كشور ب را در مورد پديـده مـرگ   بايد در تشريح اين قياس و تمثيل احساسات و گرا
 .بيشتر بشكافد و توصيف كند

وقايع و جزييات يـك   ،حوادث ،پژوهشگران روش تاريخي اغلب :)synthesis( نتيجه    -10-10
تحقيق را به يك كليت قابل قبول و جامع تبديل مي كنند در نتيجه تركيب تعميمها و نتايج و 

مثال محققي كـه در   .تعابير كوچكتر به موضوعات اصلي منسجم و مستحكم را سنتز مي كند
ه ممكن است تعميمها و نتـايج خاصـي در زمينـ    ،حال مطالعه و بررسي انقالب فرانسه است

تغييـر عمـومي و مشـكالت     ،تقسيم اراضـي  ،فشارهاي بين المللي ،تحوالت اجتماعي فرانسه
كلـي  ) سنتز( مالي دولتي در اين كشور را به يك تبيين فشرده تبديل كرده و از آن يك نتيجه 

نتايج تئوريكي با شواهد و داده ها با هم در آميخته و شكل استقرايي از داده هـا   ،پس. بگيرد
 .تفصيلي حاصل مي آيد و شواهد

 ) stone  نقـل قــول و روايــت يعنــي ســاماندهي  «  .چنــين توصــيف مــي كنــد)  74:1989و
و تبـديل  )با كمي اغماض  ( تمركز و تجسم يك متن ،موضوعات از طريق سير تاريخي و نظم زماني

  »آن به يك داستان را روايت تاريخي منسجم مي گويند
اينسـت كـه بـه     ،تاريخي متفاوت از ساختار تاريخي مطـرح اسـت  شيوه الزامي كه در آن  روايت 

و به جاي تاكيد بر انسـان بـر مجموعـه    . از روش توصيفي استفاده شود،جاي انتظام و تدوين تحليلي
خالصه اينكه در اين شيوه بهتر است به جاي اتكا و تمركز بر توصيف . شرايط و موقعيت تاكيد شود

  [6]240.ن خاص و موردي تاكيد شودبر تبيي ،و تبيين كلي و آماري
معموال يك  ،در ارزشيابي طرح هاي تحقيق تاريخي دانشجويان دوره هاي دكترا و فوق ليسانس*

  :يا چند مورد از اشتباهات زير به چشم مي خورد
  .بيان مسئله اي كه بيش از اندازه گسترده است  -1

                                                 
 ):اثر زير انتخاب شده است)  ٤٩٧ -٥٠١(اين ترجمه از صفحات (  [٦]٢٤٠

New man – woi.(١٩٩٧) social   research     methods. Allyn   bacom. .  
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  .كردن آنها آسانتر است گرايش به استفاده از منابع دست دوم داده ها كه پيدا  -2
انتقاد تاريخي ناكافي از داده ها به سبب عدم توانايي در تعيين صحت منابع و قابليت اعتمـاد   -3

 .داده ها

 :تحليل منطقي نارسا به داليل زير  -4

ناتواني در درك اين حقيقت كه علل رويدادها غالبا چند گانه  –آسان گرفتن بيش از اندازه ) الف
 .ت نه ساده و منحصر به فردو پيچيده اس

  .تعميم بيش از اندازه بر اساس شواهد ناكافي) ب
  .ناتواني در تعبير و تفسير كلمات و گفته ها بر اساس معاني پذيرفته شده ي آنها در گذشته) ج
  .ناتواني در تميز ميان حقايق مهم در يك موقعيت و حقايق نا مربوط و بي اهميت) د
مانند برجسته نشان دادن يكي از مطالب متن گزارش براي  ،يري شخصياظهارات توام با سوگ -5

  متقاعد كردن خوانندگان و تحسين غير واقع بينانه ي امور تازه يا جاري
  .نا رسايي در نوشتن گزارش و استفاده از سبكي كه مبهم و بي رنگ است -6

تـاريخي مسـتلزم   گـرد آوري شـواهد   . بديهي است كه تحقيق تاريخي دشوار و پر زحمت است
سـوابق اشـخاص يـا     ،ساعتهاي متمادي صرف وقت براي بررسي دقيق اسنادي مانند سوابق دادگاهها

  ...نامه ها و
و تخصص ضـرورتهايي   ،شكيبايي ،منابع مالي،در حقيقت تحقيق تاريخي مهم از نظر داشتن وقت

  )192،193، 1379بست، (. را ايجاد مي كنند كه معدودي از دانشجويان از عهده ي آن بر مي آيند
  :اصول اساسي در استفاده از روشهاي تاريخي -11

 ،در هر تحقيقي اين اصل مطرح است .اين اصل در برابر خود ميان بيني قرار دارد:اصل نسيان -11-1
  :محقق بايد به چند صورت اين اصل را تحقق بخشد. اما در تحقيقات تاريخي اهميت بيشتري دارد

در واقع او . محقق  نبايد ارزشهاي زمانه خود را بر زمان تحقيق تحميل كند :فرا زماني -11-1-1
بايد از تمايزهاي زماني آگاهي داشته باشد و بداند كه در هر حال وقـايع مـورد نظـرش در آن زمـان     

  .معناي خاصي داشته اند
آگـاهي يابـد و از تحميـل     ،محقق بايد از ارزشهاي خاص ذهني خود: فراغت ارزشي -11-1-2

به  ،ارزشهاي خاص محقق كه خواه نا خواه صيغه زمان نيز دارد. آنان به موضوع تحقيق اجتناب ورزد
  .نوعي كوري ادراكي منتهي مي شود

بايـد بـه   . تحقيق تاريخي معموال به نوعي تمـايز مكـاني را بـه همـراه دارد     :فرا مكاني -11-1-3
در نهايت، بايد پذيرفت كـه انسـان در    .توجه داشت... عادات و ،راسمم،ضرايب تاثير مكان بر ارزشها
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يـا بـه تعبيـري اعمـال     (پس ايـن واكنشـها     ،برابر محيط جغرافيايي پيرامونش واكنش نشان مي دهد
  .جز در چارچوب  جغرافيا شناختي نيست) كارگزاران 

ذيرش داده ها به صـور  محقق بايد در پ): انديشه دكارت( اصل تامل و شك گرايي مثبت  -11-2
  :مختلف تامل كند و در اين راه از عوامل بسياري كمك مي گيرد

در كتـاب مقدمـه ي    ،به عنوان يكي از پيشگامان تاريخ علمي ،ابن خلدون: عقل سليم -11-2-1
از تمام اطالعات مربوط به روش تاريخ نگاري كه مورخ الزم دارد تا بتواند اثري علمـي را بـه    ،خود

چيـزي اسـت از انـواع     ،نزد وي، تاريخ به عنـوان علـم  . رد، دايره المعارفي گرد آورده استوجود آو
  .نقد مدارك و اسناد در نزد او شرط عمده ي كار مورخ است .علوم مربوط به جامعه

مبتني بـر آنچـه وي قـانون    ،نقد مورخ غير از بررسي گواهي ها كـه در تـاريخ اصـل كلـي اسـت     
آنكه حوادث منقول با آنچه اقتضاي طبيعت و اموال جاري عمـران بشـري    يعني ،المطابقه  مي خواند

  .منطبق باشد ،است
او در كتاب مقدمه بر مورخان مي تازد كه در نقـل اخبـار گـزاف دقـت نمـي ورزنـد و آنچـه را        

مثال در خبري تعداد لشكريان  بني اسرائيل را برخي  .پيشينيان گفته اند بي هيچ تاملي تكرار مي كنند
كه چنين عده اي با استعداد سرزمين مصـر و شـام بـه هـيچ      ،رخان ششصد هزار نفر ذكر كرده اندمو

  .كه او يك خطاي مورخان را از همين بي قيدي ها در نقل اخبار گزاف مي داند ،وجه موافق نيست
نوشته ها كه سند ماست منبعث از خواسته هـا و انديشـه    :)واسطه( شناخت نويسنده  -11-2-2

 ،پـس بايـد در اسـتفاده از اسـناد     .آرمانها و سرانجام تمايالت و گـاه اغـراض نويسـندگان اسـت     ،ها
وقتي اثر تـاريخي را مـي   . اعتبار سند به بي طرفي و اعتبار نويسنده وابسته است .نويسنده را شناخت

رده و محيط و قرني كه نويسنده در آن زندگي  مي ك ،مذهب ،طرز فكر ،بايد به وضع زندگي ،خوانيم
  .به ويژه به وابستگيهاي نويسنده به يك فرقه خاص و به دستگاه حكومتي خاص توجه كرد

 ،حوادث يا وقايعي را كه در زمان ديگري رخ داده است  ،همچنين مورخ نبايد با بينش زمان خود
و عالوه بر آن مورخ عالوه بر اين كه توجه خود را بـدان سـرزمين معطـوف    ) پروفسور برك( بنگرد 

زيـرا  . مي كند بايد به خارج و جريانات خارجي كه در همـان زمـان وجـود دارد نيـز متوجـه باشـد      
بدون مقايسه آن با تشابهاتش در كشورهاي ديگر غير ممكن و يا بسـيار   ،برداشت تاريخي از موضوع

   [7]241.ناقص و نادرست است
حوادث گذشته است كه اصل آنها ديگر امروز تحت نظارت يا  ،ماده تاريخ: اصل استقرار -11-3

تنها از طريق برگه هايي كه از آن حوادث باقي مانده  ،تجربه ي ما نمي تواند باشد و لذا آگاهي از آن

                                                 
  ١١-٩ص  ٢٧شريعتي، بازشناسي ھويت ايراني اسUمي ،مجموعه آثار شماره . ع [٧]٢٤١
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جـزء بـه جـزء حـوادث را     . محقق در اسناد گوناگوني جستجو و تامل مي كنـد  .است ميسر مي شود
احتياط الزم مبذول مي دارد تا در نهايت بـه شـناخت جـامع دسـت      شناسايي مي نمايد و در هر گام

  .قدم اول مورخ عبارت است از كشف و گرد آوري اسناد كه مستلزم استقرار است ،بدين ترتيب .يابد
  
  
  
  
  
  

هر حادثه در درون مجموعه يا شبكه اي علي جاي يافتـه و  :بازساخت كلي،اصل جامعيت -11-4
همچنـان   .ناخت مجموعه بدون شناخت هر يك از عناصر ممكن نيسـت ش .در آن معني پيدا مي كند

هـر حادثـه بـه عنـوان عنصـري از       .جز در كل يا مجموعه به دست نمي آيـد  ،كه شناخت هر حادثه
زماني وزن يا ضريبي از اهميت را مي يابـد كـه تركيبـي خـاص بـين آن عنصـر و عناصـر         ،مجموعه

  پيراموني پديد آيد 
هاي تاريخي كامل نخواهد بود زيرا هرگز همه عناصر پيراموني موجـود   هرگز بازسازي مجموعه

  .است نسبي و اعتباريپس ارزش هر بازسازي جامع  .فراهم گردد ،نيستند تا تقسيم مجدد كل
  :روش شناسي تاريخي ابن خلدون -12
  .ابن خلدون اشتباهات متعددي را بر مورخان وارد مي كند كه سه دسته است -12-1

  اشتباهات ناشي از غرض ورزي محقق  -12-1-1
 اشتباهات ناشي از كار آيي منابع  -12-1-2

 اشتباهات ناشي از فقدان شناخت مرتبط با نظم اجتماعي  -12-1-3

 :ولي اصولي را در رسيدن به حقيقت علمي مطرح مي كند كه عبارتند از

ضبط  ،داده ها از حال و گذشتهمشاهده ي درست، كاربرد روشهاي عيني و منطقي با جمع آوري 
  .دقيق اطالعات و توسعه گزارشهاي دقيق

  :خصايص عمده روش شناسي تاريخي ابن خلدون به شرح زير است -12-2
تلفيق روش عيني با روش ذهني در برخورد با وقايع تاريخي و پرهيز از ذهن گرايـي    -12-2-1

  .و تفاسير خيالي
 .بط اجتماعيعلي دانستن پديده ها و روا -12-2-2



 ٥٦٣

 .تلفيق نظريه و عمل  -12-2-3

 .ضبط دقيق اطالعات و كشف بنيان عقلي و برهاني آنها  -12-2-4

 .خروج از تفاسير و توصيف صرف و سعي در تبيين رخدادهاي تاريخي و اجتماعي  -12-2-5

خـرد  متراكم انگاشتن وقايع و كلي نگري در بررسي رخدادها و پرهيز از جزء نگري و -12-2-6
 گرايي

فرد گرايانه و ايدئولوژيك و گـرايش بـه نسـبي     ،پرهيز از جانب داريهاي قوم پرستانه -12-2-7
 .گرايي و آزاد نگري

 .پرهيز از شناخت شهودي و تفكر اشراقي -12-2-8

 پرهيز از خرد گرايي محض و تمايالت ذهني -12-2-9

 تماعات و روند تحولي آنهاتوجه به شرايط محيطي ساخت گروهها و قبايل و اج -12-2-10

 توسل به روش استقرايي و تجربي ساختن كليات حاصل از اجزاء -12-2-11

اهميت دادن به روش مشاهده بـه عنـوان روش فراتـر از نگـاه صـرف و ظـاهري و        -12-2-12
 سطحي

 استفاده از روش تطبيقي در شناخت پديده ها و چگونگي تمايز و تشابه جوامع -12-2-13

اگر محقق مغرض نباشد قـادر بـه قضـاوت    « رهيز از قضاوتهاي ارزش كه مي گويد پ-12-2-14
 »درست در برخورد با شواهد جديد خواهد بود

توجه به تغييرات پديده ها در گذر زمان و از نسلي به نسل ديگر و نگرش تكاملي و  -12-2-15
 .تحولي به تاريخ

هاي مافوق طبيعي و عجيب در برخـورد  تحليل ،هواداري جرمي ،پرهيز از تملق گويي-12-2-16
 .با واقعيتها

 گرايش به عليتهاي طبيعي در طرز تكوين و رشد و زوال پديده هاي تاريخي -12-2-17

 .ابداع شيوه تاريخ نگاري خاص خود با تركيب تحليل و تبيين پديده ها -12-2-18

 پرهيز از نگرشهاي ازلي و ابدي و تصادف يا شانس-12-2-19

 .مجموعه نگري به موضوعات مورد بررسي و ارائه نگرش -12-2-20

 :نقد و ارزشيابي -13

  :كه روش تاريخي نيز تابع آن است عبارتند از ،چند اصل در زمينه ي ارزشيابي روشها
واقعيت در حركـت اسـت و   . هر روش نسبت به واقعيت موجود قديمي است: اصل قدمت  -13-1

  .نيستهرگز ابزار نظري همپاي تحرك آن 
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پيچيده تر از آن است كه با يـك   ،واقعيت. هيچ روشي كامل و بي نقص نيست: اصل نقصان  -13-2
از اين جهت است كه معموال بـراي شـناخت واقعيـت از چنـدين روش     . روش شناخته شود

 .استفاده مي شود

اينكـه  روشي خاص ابـداع كنـد و يـا     ،هر محقق بايد در مواجه با واقعيت خاص: اصل ابداع -13-3
از اين جهت هر تحقيق در نوع خود بـديع  . حداقل روشهاي شناخته شده را با آن منطبق كند

 .است

محقـق از جبـر    ،بـا آن  .اين اصل مكمل اصل شك گرايـي مثبـت اسـت    :اصل ابطال پذيري  -13-4
گرايي به دور مي ماند و تا زماني داده هاي حاصل از تحقيقش را پـذيرفتن مـي پنـدارد كـه     

 .خالف آن محرز نشده باشد

از اين روسـت كـه    .تعدد ساحتها و بعدهاي واقعيت است ،منظور از اين مفهوم :اصل كثرت -13-5
هر واقعيـت در عـين    .ده اندهمواره همه محققان چند رشته اي بودن هر تحقيق را توجيه كر

 ....روانشناختي و جامعه شناختي هم است ،حال كه اقتصادي است

 مسائل و مشكالت  -14

بـه   ،ولـي بسـيار دشـوار اسـت     ،هر چند جالب و الزم ،كار تحقيق در امور و پديده هاي تاريخي
   :برخي از اين مسائل اشاره مي كنيم

او را با معمـاي عينيـت    ،كوشش مورخ در جستجوي علت و مسئله ي غايت:معماي عينيت  -14-1
مورخ فقط به اين اكتفا نمي كند كه علتهـا ي كـافي يـا     ،چون در كشف علل .مواجه مي كند

به ناچار اغلب مي كوشد بين آنچـه علـت واقعـي و مسـتقيم      ،ضروري براي حوادث را بيابد
   .تفاوت بگذارد ،قيم و مربوط نيستبا آنچه علت مست .واقعه است

قضـاوتهاي دور از بـي طرفـي در مسـئله      .و اين امري است كه او را وارد قلمرو ارزشها مي كنـد 
 ،در قلمـرو تـاريخ   .عليت ما را وارد قلمرو ي مي كند كه منطق تاريخ يا علم شـناخت تـاريخ اسـت   

هم از طريـق مـورخ و هـم از جهـت      ،تقريبا هر پديده اي كه هست جنبه ي نفساني و وجداني دارد
  .اشخاص و وقايع

جامعه شناسي در آستانه ي پديده هاي تاريخي در هر لحظـه  :وسوسه تعميم و پيش بيني -14-2
  :عبد الكريم سروش اين وسوسه را چنين تحليل مي كند. در وسوسه تعميم و پيش بيني است

  و هدف آن را پيش بيني كرد؟ مسير  ،قانوني علمي داد ،آيا مي توان براي حركت تاريخ« 
  :به گمان ما به داليل زير پاسخ اين سوال منفي است
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قانون علمي را براي حوادثي مي توان داد كه تجربه پذير باشند و حوادثي تجربـه پـذير نـد    ) الف
 واقعه اي است كه يكبار بيشتر اتفاق نيافتاده و از ابتدا تـا  ،مجموع تاريخ بشري. كه تكرار پذير باشند

تاريخ به راههاي متفـاوت نمـي رود و بـه دفعـات متعـدد       ،كنون فقط يك راه خاص را پيموده است
حادث نشده است، از اين رو تكرار نمي شود و تجزيه پذير نيست و بـه همـين دليـل قـانون علمـي      

اه يعني باز هم همان ر ،مسير تاريخ پس از اين همه دنباله ي راه سابق است .براي آن نمي توان يافت
  .نخست كه دنبال مي شود

به خاطر اينكه  ابطال نـا پـذير    ،حتي اگر فرضا چنان قانون يا قوانيني كشف يا پيشنهاد شوند) ب
يعني قانوني كه در صورت غلـط بـودن نادرسـتي آن از راه     ،قانون ابطال پذير. ند علمي نخواهند بود

يعني اگر دروغ باشـند راه   ،نيستند چنين ،تجربه كشف شدني باشند و قوانين تاريخي به فرض وجود
  .كشف كذب آنها بر ما بسته است

اكتشافات علمي آينده را قوانين تاريخي نمي توانند پيش بينـي كننـد و اگـر قبـول كنـيم كـه       ) ج
اكتشافات علمي اثر عظيمي بر تحول و جهت گيري تاريخ دارند، بايد بپذيريم كه قـوانين تـاريخي از   

  .خواهند بود و به سخن ديگر قوانين تاريخي امكان وجود نخواهند داشتدادن جهت و مسير عاجز 
پيش بيني هايي كه توسط قوانين حركت كـل تـاريخ   . هر قانون علمي قادر به پيش بيني است) د

اين حوادث نوين قادرند گـاهي پـيش    .صورت مي گيرد خود  به منزله حوادثي وارد تاريخ مي شوند
بيني هاي انجام شده را معكوس كنند و از اين رو چنان قوانيني در صورت بودن گاهي به مرگ خود 

  )47-50ص  1357سروش . (فرمان مي دهند و بطالن خود را باعث مي شوند
ارد كـه  محقق خواه نا خواه در معرض ايـن خطـر قـرار د   : تحميل نا آگاه زمان خويشتن  -14-3

حتي براي يك لحظه زمان خود را با زمان مورد مطالعه يكسان فرض كند و در نتيجـه حركـت و نـا    
ابن خلدون حتي مورخان را نيز در معرض اين خطـر مـي بينـد و    . همساني ناشي از آن را از ياد ببرد
  .سخت به اين امر هشدار مي دهد

امكـان احيـاي آنهـا     ،لعه شدني نيستندبي واسطه مطا ،پديده هاي تاريخي: عنصر گزينش -14-4
در مواردي بين انديشه ها تضاد و تخالف  ،دست نيافتني و متعددند ،گاهي واسطه ها دور ،هم نيست

  .ديده مي شود و اين از آن روست كه ذهنيت عاملي موثر در نقل پديده هاست
 ،اينجـا هـم   در ،يعني طـرح ذهنـي و واقعيـات خـارجي     ،دخالت و در هم آميختگي ذهن و عين

يعنـي   ،به دنبال تاريخ معيني گشتن. همچون هررشته ي ديگر معرفت بشري مشهود و ملموس است
) بيطرفـي ( نبايد بيهوده خود را بـه نـام    .نه ممكن است و نه مطلوب ،فقط توصيف حوادث را كردن

 ،ودفريفت كه ما حوادث را همچنان كه بوده اند شرح مي دهـيم و از دخالـت عنصـرهاي ذهنـي خـ     
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دخالت عنصر ذهني و طرح دادن به يافته هاي پراكنـده و پريشـان خـارجي از     .خودداري مي ورزيم
لوازم انفكاك ناپذير ماهيت هر علم است و ضمنا هر گونه گزينشي بايد بـه مـوارد نقـض و خـالف     

  )ابطال پذيري مدلهاي تئوريك در علم. ( حساس باشد
منظور وي اين بود كه . مورخ آن است كه ديده نشود بهترين :مورخ انگليسي مي گفت ،نروآكتون

ايـن سـخن در مرحلـه    . هيچ تصرف و دخالتي در تاريخ نگاري از ناحيه مورخ نبايد صـورت بگيـرد  
يعني مورخ نبايد از خود حادثه اي بسازد و نكاتي غير واقع بر تاريخ بيفزايـد   ،واقعيات صحيح است

آكتون اين است كه مورخ بايد توصيف گر صـرف حـوادث   اما در مرحله تحليل و تفسير، منظور نرو
  خام باشد ؟مگر  همه ي مورخان همه حوادث را ذكر مي كنند؟

بلكه بر عكس آن است كـه   ،مورخ خوب آن نيست كه خود را پنهان كند ،به زعم جامعه شناسان
ادث اختيـار  در عين اينكه مورخ در بر گزيـدن حـو  . به خوبي خود و زاويه ديد خود را آشكار سازد

  .دارد، عرصه ي اعمال اختياراتش محدود است و چنين نيست كه به هر گزينشي  دست بزند
 ،گزينش كردن به معني سلب عينيت نيست، برعكس هر چه توصيف حـوادث گزيـده تـر باشـد    

يعني دخالت دادن عنصر انتخاب به معناي افزودن چيزي بر تاريخ نيسـت   ،عيني تر و علمي تر است
  .بلكه در هر علمي صادق است ،صلي است كه نه تنها در تاريخو اين ا

 ،اين گزينش تحت چه عواملي صورت مي پـذيرد؟ زاويـه  ديـد    ،حال كه بايد حوادث را برگزيد
اينكـه  .معيارها و ارزشهاي مورخ و نيز مسايل هر  دوره از مهمترين عوامل تاثير گذار بر گزينش انـد 

تصـميم سـهل و سـاده و بـي      ،نيست و مالك اهميت چيستچه چيزي مهم است و چه چيزي مهم 
  .طرفي نيست و همواره باري از ارزشهاي ذهن مورخ را بر دوش خود حمل مي كند

نكاتي كه در هر گونه تفسير و تحليل تاريخي مي تواند هادي محقق باشد و بايد آنها را مـد نظـر   
  :قرار داد عبارتند از

  .به مسئله مي نگرد بنگريم كه مفسر از چه دريچه اي -1
  )گزينش.( بنگريم كه راه حل را چگونه بر مي گزينيم -2
اين كار با گزينش چهره هـاي جديـد و بـا انجـام     ( ببينيم كه تفسير رقيبي مي توان ارائه كرد  -3

 .)تقسيم بنديهاي جديد صورت مي گيرد

 ...)قدرت، ،مذهب ،اقتصاد. ( ببينيم كه تقسيم بندي بر روي چه فاكتورهايي استوار است -4

 .از كل گرايي دوري كنيم -5

 .از ارائه قانون علمي براي مجموع تاريخ حذر كنيم -6

 )دوري از جبر گرايي در مجموع تاريخ( بدانيم كه هيچگونه جبر علمي در تاريخ نيست  -7
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 .اما قانون علي ندارد ،معلولي به مفهوم  فلسفي هستعلي ضرورت  ،در تاريخ -8

شـروط كـافي    ،بـراي تفسـير علمـي   (شرايط الزم و كافي را از هم تميز دهـيم   ،فسيردر هر ت -9
 .)ضروري است

 )شدكتر سرو.( مجموع تاريخ حذر كنيماز پيش گويي در   -10

 .حذر كنيم) ارزش يا تعيين( از دادن جهتي به تاريخ   -11

 .تقسيم بندي را با قانون به جاي هم نگيريم  -12

. ( استقرايي را چنان انجام دهيم كه به مـوارد نقـض و خـالف حسـاس باشـند     تعميم هاي   -13
 )ابطال پذيري

 .جاهاي نويني به حوادث بدهيم ،با تقسيم بنديهاي نوين  -14

) درس گـرفتن از تـاريخ  . ( فلسفه نظـري تـاريخ را بـراي پيشـگويي در تـاريخ بنـا نكنـيم         -15
 ) 238،ص 1378ساروخاني (

 :ي تاريخيجهات مثبت روشها -15

  :داراي جهات مثبتي است كه برخي از اين جهات چنين اند ،روشهاي تاريخي
مـي توانـد    ،با توجه به فاصله اي كه محقق تاريخ با واقعيت مورد مطالعه دارد: منظومه نگري -15-1

مـثال محققـي كـه در     .حوادث را در كنار يكـديگر ببينـد   ،همچون يك منجم كه كهكشان را مي بيند
ناصرالدين شاه و امير كبير را مطالعه مي كند، اين حوادث را در كنار حوادث اروپا مي بينـد و  دوران 

  .سقوط و عظمت ملل را در كنار يكديگر تماشا مي كند
منظـور وي ايـن   ،دكتر ساروخاني اين اصطالح را از مك لوهـان اخـذ كرده  : ضد محيط بودن -15-2

يـك  . چنان خو گيرد كه جهات مثبت و منفي آن را نبينداست كه محقق نبايد با واقعيت مورد تحقيق 
پـس از  . خياطي به ديدار پاپ اعظم نائل مي شـود :مثال جهت روشن شدن اين مفهوم ضروري است

يقه  :توفيق ديدار يافتي چه ديدي؟ جواب مي دهد ،از وي مي پرسند حال كه پس از سالها انتظار ،آن
آغشته شدن انسان را  به محيط حرفـه اي   ،مك لوهان با ذكر اين تمثيل.پيراهنش سه سانت گشاد بود

اسير محيط حرفـه اي  ،در واقع اين مرد. و به همان نسبت ناقص شدن ادراك انساني را نشان مي دهد
ـ .خود بوده و تنها اندازه يقه پيراهن پاپ را ديده نه عظمت واتيكـان و سـخن پـاپ را    ذا مـي تـوان   ل

خو گرفتن مفرط با واقعيت از بي طرفي مي كاهد و انديشه انسان را محدود و محصور مي  ،پذيرفت
  .كه محقق تاريخي از آن بري است. سازد

بهتـر  ) اجتمـاعي   –مخصوصا وقايع سياسي ( با فاصله يافتن از واقعيت : صيقل يابي واقعيت -15-3
مردمـي كـه در زمـان مشـروطيت     . رده ي آنرا ديدميتوان آن واقعه و عوامل درست و پشت پ
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امـا امـروزه   . به درستي از قصد كار گـزاران و عوامـل آن اطـالع نداشـتند     ،زندگي مي كردند
  .محققان آن را روشنتر مي بينند

مـي توانـد نـه تنهـا      ،بر خـالف محقـق جامعـه شناسـي     ،محقق تاريخي:پيوست يا استمرار   -15-4
  .مرار آن  را نيز  ببيندبلكه تبعات و است ،واقعيت

  
  :مرور و خالصه ي فصل* 

تاريخ علمي تولد يافت تاريخ كنش متقابـل و پيوسـته اي    ،با پيدايي دانشمنداني بسيار از جمله والتر
بايد بـه صـورت    ،اين مجموعه.و يك بحث بي پايان بين گذشته و حال است ،بين مورخ و حقايق او

اگر به صـورت جـدا    ،زيرا تعريف و توصيف وقايع گذشته ،جرياني از حوادث تعريف و تبيين گردد
مطالعـه ي پديـده هـاي مـرتبط بـا      » .خواهد بود نه تاريخ) شرح حال ( بيوگرافي  ،از هم انجام گيرد

نظريـه  :ندداليـل ايـن اهميـت بسـيار     ،گذشته حيات اجتماعي از اهميـت بسـياري برخـوردار اسـت    
  پيوست،نظريه حضور، نظريه بقا و جابجايي، نظريه انباشت پذيري، نظريه فراگيري

تمامـا   ،در خصوص ماهيت پديده هاي تاريخي بايد گفت كه غير زنده اند،تكرار ناپذيرند،از ما دورند
آنهـا   در... مصاحبه و ،در اسناد و مدارك جاي نمي گيرد، امكان استفاده از روشهايي همچون مشاهده

  . نيست، امكان مطالعه بي واسطه آنها نيست و باالخره در ابهام جاي دارند
اگر بپرسيم كه جامعه شناسي در حيطه ي دنياي تاريخ در جستجوي چيست؟بايد اذعـان داشـت كـه    
انسان خالق تاريخ است بااميد به دنياي بهتروجامعه شناس نيز مي تواند دور نمـاي نزديـك حركـت    

جامعه اي كه در بستر تاريخ حركت مي كند،واقعيت دارد و درين بين با ديد جامعـه  .بيندواقعيتها را ب
شناسي و تاريخي تفاوت جوامع با يكديگر پذيرفته مي شود يعني در واقع تاريخ و شناخت تـاريخي  

پس تاريخ را نزديكتر دانشها بـه جامعـه شناسـي مـي     . الزمه شناخت كامل و همه جانبه واقعيتهاست
در راه ايجاد راههاي همكـاري   ،برخي. و در زبان فرانسه مي گويند خواهر جامعه شناسي است دانند

تاريخ و جامعه شناسي عقيده دارند كه هر يـك تبيـين خـاص خـود را ارائـه مـي دهـد و در نتيجـه         
در نتيجه دو ميدان وسـيع و مشـترك بـين تـاريخ و     . همكاري و تكميل متقابل صورت پذير مي شود

 .تاريخ گرايي وآزمايش گرايي تاريخي= اسي وجود دارد جامعه شن

تاريخ شناس با تبيين تاريخي از مرزهاي تاريخ نگاري فراتر مي رود و وقـايع را تـابع    :تبيين تاريخي
تـاريخ زندگينامـه ي   .عواملي چند مي داند و تاريخ را صرفا شرح حال زندگي چند امير نمي پنـدارد 

تبيين پديـده ي تـاريخي بايـد بـا     .منحصر به فرد و تكرار ناپذير استپديده ي تاريخي .اميران نيست
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 ،بايد در شـناخت علـي پديـده ي تـاريخي    .قرار دادن آن در زمينه يا بستر كل واقعيت صورت پذيرد
 .بازسازي گذشته مورد توجه قرار گيرد

د و بـه آسـتانه   تحقيق تاريخي همانند تحقيق اجتماعي مي تواند از حد وصف فراتر برو :بازيابي علي
  .هاي علي دست يابد

مي گويد كه چيستي پديده ها و اعمال اجتمـاعي در تـاريخ آنهـا    ) عليت تاريخي ( تاريخيت باوري 
در توضـيحات  .كرد به نحوي كه براي فهم آنها بايد تكوين و تحول تاريخي آنها را درك ،نهفته است

مرحله ي  نهايي در توالي وقايعي كه منجـر بـه   به عنوان . كه بايد توضيح داده شود ه ايتكويني واقع
توضيحات تكويني بايد حاوي منبعي غنـي از مـواد و مطالـب توصـيفي     . آن شده اند عرضه مي شود

( كتـاب  .باشند كه در آن خصوصيت يك موجوديت يـا واقعـه ي اجتمـاعي در آن درج شـده باشـد     
در ايـن كتـاب   . لي از ايـن امـر اسـت   نمونه اي عا) اخالق پروتستان و روح سرمايه داري ماكس وبر

سرمايه داري به عنوان محصول تاريخي منحصر به فرد سلسله ي به هم مرتبطي از تحوالت تـاريخي  
توضيحات علمـي  .پروتستاني قرن شانزدهم توضيح داده مي شود) كنش ( خاص در آموزه و ورزش 

محدوده ي دوره هاي زمـاني  در توضيحات تكويني تعميمها فقط در .اجتماعي خصلت تكويني دارند
اين توضيحات عوامل خاصي را عيان مي كنند كه منجر به برخي تغييرات خـاص   خاص صدق دارند

در گذشته يا حال حاضر شده است و مجموعه ي  اين عوامل وتوضيحات منجر به تبـين تـاريخي و   
  :مراحل اساسي يك پژوهش تاريخي عبارتند از. بازيابي علي مي شود

 -جمـع آوري و سـازمان نبـوي اطالعـات     -تدوين فرضيه -محدود كردن و تعريف مسئله ،تعيين -
 تهيه گزارش تحقيق  -تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده ،تعيين اعتبار

 ده شيوه پيشنهادي جهت تهيه و تدوين گزارشات تاريخي

 تعميم دهي محدود  ،ني، حساسيت در برابر ناهمگوني معاوابستگي، منشاء و نتيجه توالي، مقايسه،

نبايد اصول اساسي در اسـتفاده از روشـهاي   . قياس و باالخره نتيجه ،همبستگي، بخش بندي و كليت
( اصل نسيان، اصـل تامـل و شـك گرايـي مثبـت      :تاريخي را فراموش كرد كه شامل اصول زير است

 . بازساخت كلي،اصل استقرار، اصل جامعيت ،)انديشه دكارت

اصـل  :كه روش تاريخي نيز تـابع آن اسـت عبارتنـد از    ،ي نقد و ارزشيابي روشها چند اصل در زمينه
اصل كثرت و البته مسائل و مشكالتي هم وجود  ،قدمت، اصل نقصان، اصل ابداع، اصل ابطال پذيري

تحميل نا آگاه زمان خويشـتن و عنصـر    ،دارد مانند وجود معماي عينيت، وسوسه تعميم و پيش بيني
كه عبارتند ازمنظومـه نگـري، ضـد محـيط بـودن،       د جهات مثبت روشهاي تاريخي راگزينش اما نباي

 .صيقل يابي واقعيت و پيوست يا استمرارداشتن را ناديده گرفت
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  :منابع بيشتر براي مطالعه
كتاب روشهاي پژوهش در تاريخ ترجمه ي گروهي از مترجمان نشر آستان قدس رضوي به سال 

بسيار مفيد باشد و در خصوص تحوالت وتغييراتـي كـه در جامعـه و    سارامان مي تواند .از ش 1370
طول تاريخ به وقوع ميپيوندد و چگونگي ارتباط آنها با مسايل جامعه شناسي مي تـوان بـه تغييـرات    

ترجمه منصور وثوقي رجوع كرد و براي اطالع بيشـتر از توضـيحات تكـويني     )گي روشه(اجتماعي 
 مي توان سپيده دمان فلسفه ي تاريخ بورژوازي از ماكس هوركـايمر بـا ترجمـه محمـد جعفرپوينـده     

  .مد نظر قرار داد) نشرني(
  

  منابع فصل* 
نـرگس   ترجمـه حسـن پاشـا شـريفي و    ،بست،جان،روشهاي تحقيق در علوم تربيتـي و رفتاري  -

  1379طالقاني، تهران، رشد، 
  1375 ،امير كبير ،ترجمه خسرو اسدي، تهران ،روشهاي علوم اجتماعي ،موريس ،دوورژه -
  1370 ،تاريخ در ترازو ف تهران، امير كبير. ع ،زرين كوب - 
جلد اول و دوم، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ،روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي.ساروخاني،ب -

  1378هنگي، مطالعات فر
  1357حكمت  ،فلسفه تاريخ ف تهران ،عبدالكريم ،سروش -
انتشارات كتابخانه فروردين،  ،تهران ،بهروز، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي ،نبوي -
1374  
  27اسالمي شماره  –بازشناسي هويت ايراني  ،شريفي، علي -
 ،ترجمـه خشـايار ديهيمـي    ،نگرش چنـد فرهنگـي   ،فلسفه امروزين علوم اجتماعي ،برايان ،في -

  1384سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمي چاپ دوم، 
چـاپ   ،نشر آگر ،روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،سرمد، زهر، بازرگان، عباس، حجازي، الهه -

  1384يازدهم 
  1378تشارات رشد، ان ،مباني نظر و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي ،دالور، علي -
  1359انتشارات زمينه،  ،اشرف، احمد، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجاريه -
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در انتها من پيشنهادي دارم تا انشاء اهللا براي هميشه به اين بحث پايان داده شود و اگـر شـما    -1
نرا دليل ترس و واهمه آيا حكومت ديني اين پيشنهاد كامال منطقي و عقلي من را رد كند من 

  :شما از حقيقت حساب مي كنم

چـاپ و انتشـار   سال است از طريق روحانيون در باالي منابر و روضه هـا و تعزيـه و همچنـين     400
هاي عزاداري و پختن نذري و ضرب المثـل  الكتابهاي درسي و غير درسي و سي دي و تبليغ و كارناو

مـن در   با ايـن همـه   .شما مغز ايراني هاي شيعه را كامال شستشو داده ايد)  ...مانند لعنت بر عمر و( 
يعني هر چه همين مـردم طـي يـك     ،پيشنهادي كه دارم خود مردم ايران را به عنوان قاضي قبول دارم

  م قبول مي كني) و همه موحدين ايران ( را من آن ،نظر سنجي اينترنتي گفتند
كـه امكـان دسترسـي بـدون فيلتـر بـه       ( همانگونه كه آقاي قزويني و ساير محققـين اداره اطالعـات   

جلد كتاب با ترجمه فارسي از سـوي علمـاي    500بهتر مي دانند بيش از ) سايتهاي اينترنتي را دارند 
! ! صد يعني نيم در( كتاب  5شما ! قبال شيعه يا اهل سنت در پاسخ شبهات شيعيان نوشته شده است 

آلفوس  ،ابومريم بن محمد اعظمينقد المراجعات  ،خمس قلمداران :از اين كتابها يعني كتابهاي! ) 

را اجازه چاپ بدهيد بـا   بت شكن و خرافات وفور در زيارات قبور عالمه برقعي ،عليرضا حسيني
يعنـي مـثال   ( حتي ما حاضريم انتهاي همين كتابها پاسخهاي شـما را چـاپ كنـيم    ! هزينه اهل سنت 

سپس شما اجازه دهيد اين كتابها را به صورت ) ! خمس قلمداران قسمت اول پاسخ شما قسمت دوم
نده يا توزيع كنيم پـس از  لوح فشرده يا كتاب چاپي در شهرهاي بزرگ ايران بين مردم به فروش رسا

هر چه اكثـر مـردم شـيعه ايـران     ما  ،سه سال از تاريخ انتشار ما يك نظر خواهي آزاد برگزار مي كنيم
گفتند را قبول داريم ؟ خوب است ؟ آيا مسابقه اي بهتر از اين مـي خواهيـد كـه داور آن مسـابقه از     

البتـه  ( آيا اين پيشنهاد من غير منطقي است ؟ اگر غير منطقي است لطفا بـراي مـن   خود شما باشد ؟ 
   .دهيدبتوضيح ! ) بدون اشاره به حديث و روايت 

  

  :قسمت نهم
  

  :آخرين سخن ها
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زيرا علمـاي   ،البته قبول اين پيشنهاد از سوي حكومت ديني بسيار بعيد و تقريبا نزديك به صفر است
جاج هراسناك بوده و جلوگيري به عمـل مـي   عظام شما حتي از توزيع كتاب در مدينه و مكه بين ح

 .اطالعات سايتهاي اين كتابها را فيلتر كرده است و همين بر حقانيت ما كافيست ارهو حتي اد! ورند آ
ضمنا در هيچكدام از اين كتابها توهيني به كسي نشده و به مسائل سياسي كشور نيـز اشـارتي نرفتـه    

   .است
  

خودم از شما پرسيده ام براي ما ثابـت كنيـد كـه دريافـت     برادر عزيز من در تمامي سئواالت  -2
خمس از منافع ساليانه و يا ساختمان سازي روي قبور بزرگان در زمان نبي اكرم جزء سـنت  

 بر كه دليل به تنهايي حديثچند شما براي ما حديث مي آوريد ؟  ،و روش ايشان بوده است
قافله عزاداري بـراه مـي    صزمان پيامبرشما بايد ثابت كنيد در  ،نيست قطعي و متواتر سنت

نه اينكـه بـراي مـا     ...و زيارت عاشورا مي خوانده اند وافتاده و گنبد و ضريح مي ساخته اند 
كه ديگر ظلم  صبراستي دريافت خمس و ساختمان سازي روي قبر پيامبر !!حديث بياوري

عباس براي فريب مـردم و  و ساير خلفاي بني اميه و بني  خليفه اول 3به اهل بيت نبوده چرا 
ظاهر سازي هم كه شده روي قبـر پيـامبر اكـرم و عبـاس عمـوي پيـامبر و شـهداي احـد و         

سـاختمان و ضـريح و گنبـد و بارگـاه درسـت نكردنـد ؟ تـا        ...حضرت حمـزه و خديجـه و  
بهتـر بـه داخـل     ،وجوهات را هم جمع آوري كنند و زنان زيباروي صيغه اي را از اين اماكن

حرمسراهاي خودشان هدايت نمايند ؟ يا چرا از منافع ساليانه خمس نمي گرفتـه انـد و ايـن    
ادامه نمي داده اند تا جيبشان پرتر شـود ؟ اينهـا كـه ديگـر     ) اگر سنت بوده ( سنت پيامبر را 

و نـه   پس اينها نشان مي دهد كه اين مسائل بدعت است و نه پيامبرظلم به اهل بيت نبوده ؟ 
مردم مدينه چنين عقائدي نداشته اند و گرنه چه بسا برخي خلفاي بنـي اميـه و بنـي عبـاس     
چندان هم بدشان نمي آمده از اين كارها انجام بدهند ولي علماي هشيار اهل سـنت و عامـه   

در گـوش   صزيرا هنوز سـخنان پيـامبر   ،مردم اجازه چنين بدعتهايي را به آنها نمي داده اند
و مسجد نسـازيد   هن انداز بوده كه قبر مرا محل رفت و آمد قرار ندهيد و قبله گاجانشان طني

  ...و

شـما   ،ما سئوال عقلي و تـاريخي مـي پرسـيم   ! برادران عزيزي كه مي خواهيد رديه بنويسيد  -3
زيـرا در برابـر تمـامي     .پاسخ نقلي خاله زنكي مي دهيد ؟ لطفا پاسخ عقلي و منطقـي بدهيـد  

  .احاديث ضد هم وجود دارد و اينگونه نمي توان به هيچ نتيجه اي رسيد ،احاديث
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فرض كنيد روز قيامـت شـده و    :برادران عزيزي كه رديه مي نويسيد من از شما سئوالي دارم -4
 راچرا زيارت عاشـو  :از من مي پرسدخداوند  .من و شما در حضور خداوند حاضر شده ايم

و  !؟كر دشمن نبـودي بابوو چرا با عمر و  !؟ارگاه نرفتيو ب و چرا به زيارت مرقد !؟نخواندي
به معناي خالفت منصوص نـه بـه معنـاي پيـروي از     ( و چرا به امامت  !؟اظهار تولي نكردي

و چرا به علم غيب و عصـمت ائمـه    !؟حضرت علي معتقد نبودي) سيره و مرام آن بزرگوار 
و  !؟ا به غصب فدك عقيده نداشـتي و چر !؟شتيو چرا در نماز مهر نمي گذا !؟عقيده نداشتي

بـه  مخصوصـا  (  !؟و چرا عزاداري نمـي كـردي   !؟معتقد نبودي! چرا به آتش زدن خانه وحي
خدايا اين مسائل در هـيچ كجـاي    :من خواهم گفت) معناي شركت در كارناوالهاي خياباني 

من هم هر چـه بـه مغـزم     .در سنت قطعي و متواتر پيامبر تو هم نبود ،تو وجود نداشت قرآن
فشار آوردم ديدم اعتقاد يا عدم اعتقاد به اين افسانه هاي بچه گانه هيچ سود يا ضرري بـراي  
دين يا دنياي من ندارد و جز تفرقه در امت اسالم و كينه توزي و دور شدن از مفـاهيم عاليـه   

سـطل آشـغال و بـه    اسالم و تعاليم آن بزرگواران هيچ فايده ديگري ندارد پس من همه را به 
ضمن اينكه مطمئن شدم انسانهاي مغرض در بين كتب شـيعه  (  .همان زباله دان تاريخ سپردم

خوب بـرادران محقـق رديـه نـويس عزيـز احتمـال       )  و سني احاديثي جعلي وارد كرده اند 
غاز آگويد چرا به اين امـور واهـي كـه سـر    درصد هم بدهيد كه خداوند رو به شما كند و ب5

نه توزي و تفرقه و دور شدن مردم از اصل كار بود عقيده داشتيد و حتـي تـرويج   شرك و كي
اينها را فهميـديم ؟   قرآنهم مي كرديد ؟ براستي شما چه پاسخي خواهيد داد ؟ مي گوييد از 

؟ مي گوييد با كمك حديث منظور خدا را فهميديم ؟ خدا سئوال  قرآناز كجاي نص صريح 
نش كردي ؟ آيا گزينش آنچه بر مبنـاي عاليـق قبلـي و سـالئق     چرا احاديث را گزي :مي كند

فرقه اي و موروثي بوده نامش تحقيق است ؟ برادران عزيز آيا ارزش آنرا دارد به خاطر يـك  
مگر سود سياسي بـراي عـده   ( مشت حديث و قصه دروغ كه هيچ سودي به حال شما ندارد 

و مردم را از دين بيزار ؟ از ما گفتن  خودتان را جهنمي و دين خدا را فاسد كنيد) اي خاص 
  .از شما نشنيدن

من از شـيعيان خـواهش مـي كـنم از اسـتانهاي       ،از كمك و رفاه حال اهل سنت گفته بوديد -5
مرزي مانند سيستان و بلوچستان و فارس ديدن كرده و از نزديك با اهل سنت گفتگو كرده و 

آنجا را ببينند تا مشت من دروغگـو بـراي    خانه هاي آنها را نگاه كرده و امكانات و رفاهيات
 ارهفر از علماي اهل سـنت بوسـيله اد  و چند ن دينبرادر مي داني تا كنون چن! آنها باز شود ؟ 

د اطالعات به شهادت رسيده اند ؟ آيا مي داني مساجد آنها مانند مسجد شيخ فيض در مشـه 
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اطالعات به هيچ وجه اجازه ساخت مسجد در شهرهاي تهران و اصفهان  دارهتخريب شد و ا
چون دست شما از نقطـه نظـر اسـتداللي خيلـي پـر      ( و شيراز و تبريز را به آنها نمي دهد ؟ 

است و ممكن است برادران اهل سنت شيعه شوند و حكومت هم كه اصال دلش نمي خواهد 
 ! ! ! ! ) سني ها شيعه شوند 

دو  مشكل شما اين است كه دين را سياست زده و سياست را ديـن زده و هـر   برادران گرامي -6
براستي اگر احاديث جعلي و ضعيف موجود در كتب اهل سـنت را  ! را روايت زده كرده ايد 

از شما بگيرند شما ديگر چه داريد ؟ براردان عزيز مذهب سياسي و سياست مـذهبي هـر دو   
  .در ايران شكست خورده است

ك از دانشكده هاي معتبر تاريخي در جهان وقايع تاريخي را بـا روايـت و حـديث    در كدام ي -7
مريكا و اروپا هم دشـمن  آي تجزيه و تحليل مي كنند كه شما چنين مي كنيد ؟ آيا دانشگاهها

 هستيد ؟  ،اهل بيت هستند ؟ يا شما بهتر از آنها از علم تاريخ مطلع

مانند تاريخ طبـري و  ( اريخي دست اول روش درست تحقيق آن است كه شما تمامي كتب ت -8
را مطالعه كرده و با هم تطبيق داده و اول از همه ساليق فرقـه اي و عقايـد   ) سيره ابن هشام 

موروثي را به دور بيندازي و به دنبال كشف حقيقت باشي نه اثبات عقيـده اي از قبـل تاييـد    
نامه ها و ضرب المثلهـاي مـرتبط  را    ،خطبه ها ،بعد تمامي قرائن و شواهد مانند اشعار .شده

و نـه مـردم   ( سپس بار لغوي هر كلمه و واژه را از نگاه مـردم همـان عصـر     ،كنار هم بچيني
بفهمي آنگاه با كنار هم قرار دادن همه اينها مي تواني به حقيقت دسـت پيـدا   ) زمان خودت 

ل كتب اهل سنت و واحد از داخ است يا گزينش احاديث ضعيفآيا اين روش درست  .كني
آيا مي داني هيچ عربي در قبـل يـا بعـد از نبـي      :؟ به عنوان يك نمونه خيلي ساده و كوچك

اكرم تا كنون براي اشاره به مقام خالفت يا معرفي خليفه بعدي از كلمه مولي استفاده نكـرده  
عنـاي  مثال اگر مولي منيز اين كلمه معني خليفه را نمي دهد ؟  قرآناست ؟ و در هيچ كجاي 

خليفه را مي داد بسيار به جا بود كه حضرت علي در زمان خالفتشـان بـه مـردم بگوينـد بـه      
ايشان خطاب مولي المومنين كنند و نه امير المومنين تا ماجراي غدير خم نيز در اذهان زنـده  

از عالمه اميني بـراي مـن قصـه و    دوباره شما بيا و  ،با همه اين تفاصيل! و زنده بماند ! شود 
تو  ،مي گويمبراي تو من از شواهد مسلم و زنده تاريخي  .ديث و بحثهاي لغوي مطرح كنح

بـوده  ! با اين عنايت كه عالمه اميني با اينكه عالمه (  ...از لغت عرب و حديث و عالمه اميني
به اشتباه مولي را به باب افعل برده و از آن معناي اولي را بيرون كشيده به اين بهانه كه بيشتر 

معنـي ديگـر مـولي     27پس  :لغويون معناي اول مولي را اولي االمر مي دانسته اند ولي سئوال
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گر نبايد معناي كلمه را داخل جمله فهميد ؟ اگر هم معنـاي كلمـه در   مچه فايده اي داشته ؟ 
خـدايا دوسـت    :مولي را معنا كـرده انـد   صداخل جمله معلوم مي شود در ادامه پيامبر اكرم

را بايد  قرآنو تفسير  براستي شما مي گوييد معنا 242!آنكه علي را دوست دارد ته باش هرداش
نيز نياز به توضيح دارد كـه حتمـا بايـد آنـرا از آخونـد       صاز پيامبر پرسيد آيا حديث پيامبر

به خاطر طوفان و گرد و خاك شبهاتي كه آخوندها در ايـن خصـوص بـه پـا     البته ! پرسيد ؟ 
بـه مطالعـه    توضيحي چند صد صفحه اي دارد كه برادران عزيـز را  نياز به بحثاين كرده اند 

آري ايـن اسـت    .ارجاع مـي دهـم  ! عقيده كه متاسفانه فيلتر هم شده كتاب آلفوس در سايت 
 ) معناي آزادي از سر به باال در حكومت ديني 
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بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شـما يكسـان اسـت بايسـتيم كـه جـز خـدا را         
نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خـدايى نگيـرد   

   )64) (نه شما(ما مسلمانيم  بگوييد شاهد باشيد كه ،اعراض كردند) از اين پيشنهاد ( پس اگر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .الزم به تذكر است كه برخي از علما اين جمله را صحيح نمي دانند 242
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برادران محقق و رديه نـويس از ايـن بـه بعـد توجـه       ،الشيخ محمد جعفر الّطبسي :مؤلف

داشته باشند احاديث يا رواياتي كه نام يكي از افراد زير در آن باشد و از آن بوي غلـو و  

قابل قبـول   ،يا توهين به خلفاء و يا افسانه هاي عجيب و غريب به نفع شيعه به مشام برسد

يع بوده و به هر حال حتي در صورت ثقه شيعه يا منتسب به تش ،نخواهد بود زيرا افراد زير

نمي توان به احاديثي از اين دست ) تشيع يا انتساب به تشيع ( بودن به خاطر چنين عاملي 

   243:از آنها اعتماد كرد
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 كلمة الناشر

 أو فعله أو) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( ان السنة النبوية هي كل ما قاله رسول اهللا  من المعروف    

ولكن  ،وعقائدهم الكريم في أحكامهم وعباداتهم قرآنوهي المرجع الثاني عند المسلمين بعد ال ،أقره
درجة أنهم أحرقوها ومنعوا من  بعض الصحابة والتابعين قد وقف من السنة النبوية موقفا سلبيا إلى

عملوا على وضع األحاديث المكذوبة التي تؤيد  بل نجد ان الحكام األمويين قد. كتابتها والتحدث بها
  .النبوية واألحاديث الشريفة سنةمذهبهم في منع الكتابة لعموم ال

صلى اهللا عليه وآله ( الخدري أن رسول اهللا  عن أبي سعيد ،فها هو مسلم يخرج في صحيحه    
 .(1) « وحدثوا عني وال حرج ،فليمحه قرآنعني غير ال ومن كتب ،ال تكتبوا عني«  :قال) وسلم 

كالحديث الذي  ،احتج بها الصحابة الموضوعة وأمثالها تدحضها أحاديث اخرى ولكن هذه األحاديث
سننه  والدارمي في ،واإلمام أحمد في مسنده ،وأبو داود في صحيحه ،الحاكم في مستدركه أخرجه

اهللا عليه وآله  صلى( كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اهللا  :وغيرهم بان عبد اهللا بن عمرو قال
بشر يتكلم في الغضب  سول اهللا وهوتكتب كل شيء سمعته من ر :فنهتني قريش وقالوا ،)وسلم 

  والرضا ؟

فأومأ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( لرسول اهللا  فذكرت ذلك ،فأمسكت عن الكتابة :قال عبد اهللا    
  .(2) « بيده ما خرج منه إال الحق اكتب فوالذي نفسي«  :إلى فيه وقال

  يرد التصريح بأسماءعبد اهللا بن عمرو لم  ونالحظ من خالل هذا الحديث بأن    

 
  .72ح  2298/  4 :ـ صحيح مسلم 1

مسند  ،125/  1 :سنن الدارمي ،3646ح  318/  3 :سنن أبي داود ،105/  1 :ـ مستدرك الحاكم 2
  .162 / 2 :أحمد

 
 ،فأبهم القول بأنهم قريش ،ال يخفى كما ،الذين نهوه عن الكتابة ألن في نهيهم طعن على رسول اهللا

رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن  قريش زعماؤها من المهاجرين وعلىوالمقصود ب
  .عوف وأبو عبيدة ومن سار على رأيهم

على غيرهم في  نجد بأن رجال الشيعة تقدموا ،وبالرغم من هذا المنع في تدوين السنة النبوية    
في ) عليه السالم ( المؤمنين  بل اقتفوا نهج أمير ،ولم يلتزموا بقرارات قريش ،جمع الحديث وتدوينه



 ٥٨٥

( له صحيفة جامعة من امالء رسول اهللا  الذي كان) صلى اهللا عليه وآله ( تدوين أحاديث الرسول 
  .( صلى اهللا عليه وآله( فيه العلم على عهد الرسول  تعتبر أول كتاب جمع ،)صلى اهللا عليه وآله 

من عهد ) عليهم السالم ( مامية في الحديث من طريق أهل البيت اإل أما عدد ما صنفه الشيعة    
تزيد  فانها) عليه السالم ( إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري ) عليه السالم ( المؤمنين  اإلمام أمير

الرابعة من وسائل  على ستة آالف وستمائة كتاب على ما ضبطها الشيخ الحر العاملي في آخر الفائدة
   .ذكرت كتب أهل السنة العشرات من هؤالء الرجالوقد . الشيعة
محمد جعفر  والكتاب الذي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ هو جهد مشكور بذله سماحة العالمة    

تحدث في ثناياه عن  حيث ،الطبسي محمد جعفر الطبسي إلحصاء رجال الشيعة في أسانيد أهل السنة
  .وموارد رواياته في الصحاح الستة طبقته ورواياتهوأشار إلى  ،وتشيعه ،شخصية كل راو ووثاقته

تشكر كل من ساهم في  ،األثر القيم للمكتبة االسالمية ومؤسسة المعارف االسالمية إذ تضيف هذا    
الفاضلين فارس حسون كريم ومحمود البدري للجهود المشكورة التي  إنجاز هذا الكتاب خصوصا

وتبتهل إلى اهللا تعالى أن يوفق الجميع لالستمرار على خط  ،واخراج هذا الكتاب بذلوها في مراجعة
  .وخدمة الدين الحنيف إنه قريب مجيب ،)عليهم السالم ( ألهل البيت  الوالء

 مؤسسة المعارف االسالمية

 
 

 المقدمة

  :الشيعة ودورهم في الحديث رواية وتدوينا    

الشيعة لغة  قبل الحديث عن دور الشيعة هذا البد لنا من الوقوف ـ ولو قليال ـ عند كلمة    
 ،حقيقتان مختلفتان بيرين عن حقيقة واحدة أم أنهماوهل تشكل هي وكلمة االسالم تع ،واصطالحا

طارئة على الساحة االسالمية ولدت  وان التشيع ـ بالتالي ـ ظاهرة ،ولكل منهما مبادؤها ومعتقداتها
   !؟.. .ألسباب سياسية واجتماعية وفكرية

 
   :الشيعة لغة    
وكل قوم اجتمعوا على أمرهم  ،والشيعة أنصار الرجل وأتباعه » :(  ه 307ت ( قال األزهري     
   (1) ...شيعة
  .(2) « وفالن من شيعة فالن أي ممن يرى رأيه«  :)  ه 321ت ( وقال ابن دريد     

  ،الشيعة أي ادعى دعوى ،وتشيع الرجل«  :)  ه 393ت ( وقال الجوهري     

 



 ٥٨٦

  .61/  3 :ـ تهذيب اللغة 1

  .872/  2 :ـ جمهرة اللغة 2

  
 :(1) قال ذو الرمة.. .رأي بعض فهم شيع وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم. من الشيعة ،وتشايع القوم

  .(2) « يعني عن أصحابهم ،استحدث الركب عن أشياعهم خبرا

وأشياع جمع  ،وجمعها شيع ،والشيعة أتباع الرجل وأنصاره » :(  ه 711ت ( وقال ابن منظور     
بلفظ  ،والمذكر والمؤنث ،ويقع على الواحد واالثنين والجمع ،الفرقة من الناس :وأصل الشيعة ،الجمع
  .(3) « ...ومعنى واحد واحد

والمشايعة ـ لغة ـ بمعنى المتابعة والمناصرة والموافقة في  فالمستفاد مما ذكر أن الشيعة والتشيع    
رضوان اهللا عليهم ـ كما عند ابن منظور ـ على كل من يتولى عليا وأهل بيته  ثم غلب هذا االسم ،الرأي

 وفي مذهب الشيعة. فالن من الشيعة عرف أنه منهم :فإذا قيل ،حتى صار لهم اسما خاصا ،أجمعين

  .(4) « وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة ،عندهم :كذا أي

شيعته  فاستغاثه الذي من ...) :قال تعالى ،الكريم بمعنى التابع قرآنوقد ورد لفظ الشيعة في ال    
  .(5) ( على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

  .الدين أي من جماعته وحزبه الذين شايعوه وتابعوه في    

أي أن إبراهيم ممن تابع نوحا وسار  (6) ( وإن من شيعته إلبراهيم ) :وقال تعالى في آية اخرى    
  .على منهاجه

 
مات ذوالرمة .. .مضري النسب ،من فحول الشعراء غيالن بن عقبة بن بهيس ،ذوالرمة :ـ قال الذهبي 1

  .267 / 5 :سير أعالم النبالء. بأصبهان كهال سنة سبع عشرة ومائة

  .1240/  3 :ـ الصحاح 2

  .258/  7 :ـ لسان العرب 4و  3

  .15 :القصص ـ 5

  .701/  8 :راجع مجمع البيان ،83 :ـ الصافات 6

 
  :طالحاالشيعة اص    

  :ثالثة معان نعرضها تباعا مع اعتقادنا بأن المعنى األخير هو األرجح» الشيعة  » لكلمة    

واستجابة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم  ) من أحب عليا وأوالده بوصفهم أهل بيت النبي :األول    



 ٥٨٧

المسلمين  المعنى عام لكلوهذا  (1) ( عليه أجرا إال المودة في القربى قل ال أسألكم ) :لآلية الكريمة
«  :ويسمى هؤالء ،الكريم حيث ال نجد مسلما ال يود أهل بيت النبوة إال من نصب العداء لهذا البيت

  .« النواصب

 
عن  ولكنه يفضله عليهم الستفاضة مناقبه وفضائله الواردة ،يعتقد بأن عليا رابع الخلفاء من :الثاني    

مؤلفاتهم في  في صحاح المسلمين ومجامعهم الحديثية وكذا) وسلم صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللا 
وربما  ،يتشيع أو أنه شيعي حيث يصفون قليال من الصحابة وكثيرا من التابعين بأنه ،الرجال والتراجم

« و » ميزان االعتدال « هو الذهبي في  وأكثر من استعمل هذا االصطالح. يعدونه من أسباب الجرح
  .والمحدثين بالتشيع مشيرا بذلك إلى ضعفهم فيصف بعض التابعين» ء سير أعالم النبال

 
صلى  ) بوصفهم خلفاء رسول اهللا) عليهم السالم ( من شايع عليا وأحد عشر من ولده  :الثالث    

  .واألئمة من بعده على الناس نصا ووصية) اهللا عليه وآله وسلم 

 مر مهم وخطير البد منها لكي يواصل الدين االسالميمن المعنى الثالث فإن اإلمامة أ وانطالقا    

يدرك ما  ( صلى اهللا عليه وآله وسلم( وال شك في أن النبي  ،طريقه الطويل المحفوف بالمخاطر
مستقبله من مخاطر  وما قد يتعرض له ،يحتاجه هذا الدين في مواصلة مسيرته التبليغية والجهادية

  وأن أمامه شوطا طويال جدا ،وعقبات خطيرة

 
  .23 :ـ الشورى 1

 
وقريبة عهد  ،التي هي حديثة عهد باالسالم حتى تترسخ مبادؤه ومفاهيمه وأحكامه في هذه االمة الفتية

وفي الخارج من . ففي الداخل من المنافقين واليهود ،والتي تعاني من أعداء شرسين ،بالجاهلية
  .إضافة إلى الذين لم يتمكن االسالم بعد في قلوبهم ،والروميةاالمبراطوريتين الفارسية 

القطعي لهذه المخاطر ولما يسببه غيابه والفراغ ) اهللا عليه وآله وسلم  صلى( فمع إدراك النبي     
وكلها تحتاج إلى شخص  ،ولما يستجد من عقبات اخرى ،مضاعفات لهذه المخاطر الذي يتركه من

 ويؤدي ،ويكون مهيئا تهيئة رسالية خاصة يمأل هذا الفراغ مباشرة ،وليةعال من المسؤ على مستوى

وكان  ،المباركة طيلة حياته) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( وهذا ما كان يقوم به  ،وظيفته على أكمل وجه
( فكان األفضل بعد رسول اهللا  ،على ذلك المستوى اإليماني والتربوي والفكري) عليه السالم ( علي 
التغييرية التي هي على جانب عظيم من  لتولي هذه المهمة الدينية) اهللا عليه وآله وسلم صلى 

عليه ( ووصاياه وتأكيداته تحوط عليا ) عليه وآله وسلم  صلى اهللا( فكانت أقوال رسول اهللا  ،الخطورة



 ٥٨٨

  .االستعداد وتلك التهيئة من بداية الرسالة وتواكب ذلك) السالم 

فكانوا رواد  ،بكل ذلك وتيقنته والتزمت به ولم تحد عنه فقلوب آمنت ،القلوبوهنا اختلفت     
وعمار بن  ،وأبي ذر ،والمقداد ،سلمان :أمثال ،)اهللا عليه وآله وسلم  صلى( التشيع في عصر النبي 

 ،سعد وقيس بن ،وسعد بن عبادة ،وأبي أيوب األنصاري ،وخزيمة بن ثابت ،وحذيفة بن اليمان ،ياسر
  .إضافة إلى مشاهير بني هاشم.. .وعثمان بن حنيف ،بن حاتموعدي 

( اجتهدت قبال النصوص واختارت لنفسها طريقا آخر لها في اختيار خليفة لرسول اهللا  واخرى    
  فكانت امة اخرى إزاء تلك االمة التي آمنت بكل ما قاله ،)اهللا عليه وآله وسلم  صلى

 
(11) 

  .(1) ( ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى وما ) ( آله وسلمصلى اهللا عليه و( رسول اهللا 

بذرة  الدين هو االنقياد التام هللا ولرسوله فإن االمة االولى كانت قد شكلت بعملها هذا وألن حقيقة    
  .( صلى اهللا عليه وآله وسلم( التشيع االولى التي غرسها ورعاها رسول اهللا 

علي أنت وأصحابك  يا«  :قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عن النبي روى ابن حجر عن ام سلمة     
  .(2) « أنت وشيعتك في الجنة ،في الجنة

 ،وليس شيئا آخرا يحمل أو يضيف أشياءا اخرى ،هو اإلسالم بعينه مبدءا وعقيدة وشريعة والتشيع    
ويرجعه إلى  ض أن يصورهفالتشيع ليس ظاهرة طارئة على االسالم والمسلمين أبدا كما يحلو للبع
 ،)عليه وآله وسلم  صلى اهللا( أسباب سياسية واجتماعية واخرى عقائدية حدثت بعد وفاة الرسول 

صلى اهللا عليه وآله ( برسول اهللا  وخير دليل لنا هو رواده األوائل وذلك الرعيل المبارك الذي آمن
ا أوامره وإرشاداته التي تنص على علي ومنه ،السماء وبجميع أقواله وأوامره التي هي أوامر) وسلم 

  .باالخوة والوصية والوزارة والخالفة وأخيرا بالوالية ( عليه السالم( أمير المؤمنين 

 إضافة إلى ما ورد ،والثقلين ،والغدير ،المجامع الحديثية للفريقين كحديث المنزلة وقد امتألت بها    

  .(6) وآية الوالية ،(5) وآية المباهلة ،(4) وآية التطهير ،(3) من آيات كĤية االنذار) عليه السالم ( فيه 

  بعد هذا االستعراض الموجز للشيعة ـ لغة واصطالحا وتاريخا ـ ننتقل إلى    

 
  .3 :ـ النجم 1

  .31631الحديث  323 / 11 :كنز العمال ،161 :ـ الصواعق المحرقة 2

  .214 :ـ الشعراء 3

  .33 :ـ األحزاب 4



 ٥٨٩

  .61 :عمرانـ آل  5

  .55 :ـ المائدة 6

 
(12) 

  .دورهم في تدوين الحديث وفي روايته وتبويبه وتقسيمه

وتدوينه وحفظه  ال يخفى على كل متتبع ما لعلماء ورواة الشيعة من دور كبير في رواية الحديث    
نا على ذلك وأيسر دليل ل .من عبث العابثين الكثيرين الذين قد ابتلي بهم الحديث النبوي الشريف

وتجيب عما  ،معضالت الحديث ومشاكله مجاميع علمائنا الروائية وموسوعاتهم ومؤلفاتهم التي تحل
كما تشير إلى  ،وأقسامه وأوصافه ومصطلحاته ودالالته وتبين قواعده واصوله ،يطرح من أسئلة حوله

  ...غريبه ومعانيه

ودراسة  ،بل تجاوزه إلى سنده ،ن الحديثيكن اهتمام الشيعة وعلمائها منصبا فقط على مت ولم    
ورسائلهم تتناول  فهذه مؤلفاتهم. السند عندهم على درجة من األهمية ال تقل درجة عن دراسة المتن

ترد وفق صفات وشروط وضعت  ذاكرة من تقبل روايته ومن ،أو تضعيفا وجرحا ،الرواة مدحا وتوثيقا
  .ومعرفة صحيحه من ضعيفه ،مردوده مقبول الحديث منللرواة الذين يعدون باآلالف بغية تمييز 

ولتذليل ما يواكبها من صعوبات تحتاج إلى جهود مضنية  ،إن هذه المهمة ليست بالسهلة اليسيرة    
الكثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين حتى تشكلت علوم الحديث  ولذلك فقد تصدى لها ،ودقيقة

عندهم فقيها ما لم يلم ويختص بها ويكون صاحب رأي فيها  يكون الشخص ورجاله ضرورة أنه ال
 طالئع العلوم والمعارف اإلسالمية التي يتوسل بها لمعرفة السنة النبوية وأحكام مما جعلها من

ال تشكل الشق  وليس ذلك غريبا عليهم أبدا بعد أن أجمعوا على حجية السنة النبوية وأنها.. .الشريعة
وتفصيل  ،ترك لها أمر تبيينه بل تقترن به اقترانا عجيبا ال ينفصل بعد أن ،فحسب قرآنالثاني بعد ال

  ...وناسخه ومنسوخه ،وتوضيح مجمله ومتشابهه ،أحكامه

 
(13) 

 ،علومه منذ األيام االولى لالسالم لقد كان رجال الشيعة من المبادرين لتدوين الحديث وإرساء    
ومن خلص أصحاب االمام أمير ) وآله وسلم  اهللا عليهصلى ( فهذا أبو رافع ـ مولى رسول اهللا 

مال الكوفة أيام خالفته ـ كان أول مبادر لتدوين  وقد تولى بيت) عليه السالم ( المؤمنين علي 
( الذي دون فيه أحاديث رسول اهللا » كتاب علي « وكتابه المسمى  ( عليه السالم( الحديث بعد االمام 
  .( وسلم صلى اهللا عليه وآله



 ٥٩٠ 

ولم يكن وحده في هذا  (1) « السنن واألحكام والقضايا« وأبو رافع هذا هو صاحب كتاب     
وكتاب  ،لألول» حديث الجاثليق « الغفاري في كتابيهما  بل كان معه سلمان الفارسي وأبو ذر ،الميدان

وهناك غيرهم ممن تصدروا  ،)عليه السالم ( أخلص أصحاب االمام علي  وهما من ،للثاني» الخطبة « 
وكان منهم عبيداهللا بن أبي  ،الذي أخذ على عاتقه تدوين الحديث ،بالرعيل األول ما أستطيع تسميته

  .وميثم التمار ،وربيعة بن سميع ،والحارث بن عبد اهللا ،واألصبغ بن نباتة ،وعلي بن أبي رافع ،رافع

نقدم دليال مختصرا وميسرا على  ولكنا نريد أن ،ولسنا بصدد تعدادهم وتفصيل الكالم في آثارهم    
ويمكننا بالتالي دحض االدعاءات  ،واالهتمام به أن رجال الشيعة كانوا السباقين إلى رواية الحديث

  .اهتمام بالحديث وروايته القائلة بأن الشيعة لم يكن لهم

شاهدا حيا آخرا لقولنا  وحدها ألن تكون وأخيرا فإن مجاميع الحديث عند إخواننا السنة تكفي    
( تكن دوافعها بعيدة عن البغض لمدرسة أهل البيت  وتفنيد تلك االدعاءات واالفتراءات التي لم

شخصيات الرواة في مجاميع الحديث السنية من قبل البعض  ولمنتسبيها وإن وصفت) عليهم السالم 
ثقة أو قبول رواياتهم أمر محرم على وكأن صفة ال.. .وبالجرح ثالثة ،اخرى وبالتضعيف ،بعدم الثقة مرة

  وممنوع هؤالء

 
  .6 :ـ الحظ رجال النجاشي 1

 
(14) 

  .( عليه السالم( عليهم ال لشيء إال لكونهم شيعة لعلي 

نعيم  عن محمد بن ،عن محمد بن أحمد بن يعقوب)   ه 463ت ( يذكر الخطيب البغدادي     
 :فقال ،الشعراني وسئل عن الفضل ابن محمد ،سمعت أبا عبد اهللا محمد بن يعقوب :قال ،الضبي

 :فقد حدثت عنه في الصحيح ؟ فقال :قيل له ،إال أنه كان من المغالين في التشيع ،صدوق في الرواية
  .(1) مسلم بن الحجاج ـ ألن كتاب استاذي مآلن من حديث الشيعة ـ يعني

 ،أن عبيداهللا بن موسى العبسي الفقيه كان شيعيا)   ه 606ت ( ن األثير ومن ضمن ما تحدث به اب    
وكذلك مسلم  ،وكان عدد شيوخه يربو على العشرين رجال ،(2) وهو من مشايخ البخاري في صحيحه

  .والترمذي

 وقد التزموا أهل بيت ،لم يكن لهؤالء الرواة ذنب إال أنهم اتبعوا الحق ورضوا به ولم يحيدوا عنه    
ا وسنة ـ قرآنعليهم الشرع الحنيف  بل للموقف الذي أمأله ،النبوة ال لعصبية أو هوى أو رغبة عابرة

  .كما ذكرناه ـ

) عليه السالم ( ألنهم من شيعة علي  ،وبالتالي رفض رواياتهم ،فتعرضوا للجرح والتضعيف    



 ٥٩١ 

أو لمجرد أن الراوي يفضل عليا على بقية  ،)عليهم السالم ( فضائل أهل البيت  أو لذكرهم ،ومحبيه
تجاهلها  ولم يسعهم) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( الستفاضة مناقبه وفضائله عن رسول اهللا  الخلفاء

كتابنا هذا حتى كأن  وستري مصاديق ذلك جلية في ،فاكتفوا بتفضيله دون االيمان بأنه منصوص عليه
الضعف وعدم الوثاقة أمران يالزمان  أو أن ،ما في راو مسلمالوثاقة والتشيع أمران ال يمكن اجتماعه

  وستري أيضا أن! كل راو شيعي 

 
  .147الرقم  317 / 13 :راجع سير أعالم النبالء ،131 :ـ كتاب الكفاية في علم الرواية 1

في  وقال ابن حجر ،215الرقم  555 / 9 :راجع سير أعالم النبالء ،411/  6 :ـ الكامل في التاريخ 2
  .من كبار شيوخ البخاري عبيداهللا بن موسى :422 :مقدمة فتح الباري

 
(15) 

  ! حتى وإن كان بالمعنى الثاني للتشيع الشرط الرئيسي لقبول الرواية هو أن ال يكون راويها شيعيا

لم ينقم عليه غير  :في ترجمة ثوير بن أبي فاختة)   ه 405ت  ) قال أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري    
  .(1) التشيع

عن يحيى  ،المنذر في ترجمة زياد بن)   ه 365ت ( وقال أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني     
 (2) ...البيت إنما تكلم فيه وضعفه ألنه يروي أحاديث في فضائل أهل :بن معين

فهل  ،لراوي على أسباب كهذهيستند تضعيفهم ا حقا إن هذا األمر ليثير العجب من هؤالء الذين    
أو نقل فضائلهم يعد جرحا يستتبعه نقص في الراوي  ( عليهم السالم( مواالة أهل بيت النبوة 
  !وتضعيف لمروياته ؟

ومدح ابن  ،( صلى اهللا عليه وآله وسلم( ريحانة رسول اهللا ) عليه السالم ( االمام الحسين  وقتل    
جرما يستحق عليه الراوي ما  ال يعد) عليه السالم ( المؤمنين علي  ملجم المرادي الذي باشر قتل أمير

  !التوقف عندها ولو قليال ؟ يستحق من رفض عدالته ووثاقته أو على األقل رفض روايته أو

 .(3) روى عنه الناس ،ثقة ،أبي وقاص تابعيا قد جعل عمر بن سعد بن)   ه 261ت ( فهذا العجلي     

  ! ال تكفي في جرحه) عليه السالم ( الحسين  ماموكأن مباشرته لقتل اال

 
والصحيح عند أرباب  :وقال عبد الوهاب عبد اللطيف ،510/  2 :ـ المستدرك على الصحيحين 1

والجرح  ،بصدق الراوي أو كذبه والمدار على الظن ،الصناعة أن التشيع وحده ليس بجرح في الرواية
  .141 / 1 :راجع هامش تقريب التهذيب. الذي لم يفسر ال يقبل

  .2069الرقم  519/  9 :تهذيب الكمال ،690الرقم  191/  3 :ـ الكامل 2



 ٥٩٢ 

سألت يحيى ابن معين  :وقال أبو بكر بن أبي خيثمة. 4240الرقم  357/  21 :ـ انظر تهذيب الكمال 3
ثقة ؟ راجع ) رضي اهللا عنه  ) كون من قتل الحسين بن عليكيف ي :عن عمر بن سعد أثقة هو ؟ فقال

  .592الرقم  112ـ  111/  6 :الجرح والتعديل
  
  
  

(16) 

فأي جرح في  ،(2) مع أنه خارجي مدح ابن ملجم (1) إنه ثقة :وقبل ذلك قال في عمران بن حطان    
  !من هذا ؟ الدين أكبر

 ! (3) عمران بن حطان هذاوأغرب منه ان البخاري يروي في صحيحه عن     

نبذ مثل هذه المواقف التي تأباها  وفي ختام هذا الفصل البد لي من كلمة مخلصة وهي دعوة إلى    
فإنها ال  ،تأريخنا ومجامعنا الروائية والرجالية منها وتعريتها وتنزيه ،أبسط مبادئ العقل واصول الرأي

فجرح  ،التي بثت في بطون مجامعنا الروائيةالموضوعة واالسرائيليات  تقل خطورة عن األحاديث
وتضعيفهم وطرح رواياتهم ال لشيء إال ألنهم آمنوا بنصوص  ،بال ذنب اقترفوه الصالحين وكسرهم

فضائل  أو ألنهم نقلوا ،)عليه السالم ( بحق علي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رسول اهللا  وردت عن
قل ال أسألكم عليه  ) :تعالى وعمال بقوله) هللا عليه وآله وسلم صلى ا( العترة الطاهرة وفاء لرسول اهللا 

 ،ونقل الفضائل جزء من تلك المودة فضال عن مواالتهم ونصرتهم (4) ( أجرا إال المودة في القربى
 هؤالء الثقات األثبات وكسرهم بال ذنب ال يقل خطورة وضررا على الدين من آثار الوضع وإن جرح

  .الشريفة الذي ابتليت به السنة

 
  :الجوزجاني في الميزان    

هو أول من فتح باب الطعن )   ه 256ت ( السعدي الجوزجاني  نظرا إلى أن إبراهيم بن يعقوب    
  لشيء إال ألنهم من أتباعكما سترى ال  والجرح لرواة أهل الكوفة ـ

 
سير أعالم  ،5338الرقم  ،235/  6 :راجع تهذيب التهذيب ،1299الرقم  ،373 :ـ تاريخ الثقات 1

  .5338الرقم  ،235/  6 :تهذيب التهذيب ،86الرقم  ،214/  4 :النبالء

  .214 / 4 :ـ راجع حول مدحه البن ملجم الى كتاب سير أعالم النبالء للذهبي 2

رجال صحيح البخاري  راجع ،باب لبس الحرير ،كتاب اللباس ،45/  7 :حيح البخاريـ ص 3



 ٥٩٣

  .904الرقم  ،574/  2 : ه 398للكالباذي ت 

  .23 :ـ الشورى 4

 
(17) 

ومن على شاكلته أن يسمع ولو رواية  التي ال يطيق الجوزجاني) عليهم السالم ( مدرسة أهل البيت 
المدرسة حتى ولو كانت هذه المعلومة أو تلك الرواية  له رواة هذهواحدة أو معلومة بسيطة ينقلها 

 ،ومعرفة آراء وأقوال اآلخرين فيه ،الوقوف ـ ولو قليال ـ عند الجوزجاني فيها خالصه من النار ـ فإن
الذين لم  ويجعلنا نطلع اآلخرين ـ ،نلقي الضوء على ما تبناه من اسس في جرح وتعديل الرواة يجعلنا

التي يقبل بها الراوي وروايته  والكيفية ،)عليه السالم ( معرفته جليا ـ على مدى بغضه لعلي يتسن لهم 
  .خاصة من كان كوفيا

 
  :فيه قالوا    

إن الجوزجاني  :ابن منظور قال. وروى عنه جماعة ،وحدث عن جماعة ،سكن دمشق ،الجوزجاني    
وكان  ،ويقرؤه على المنبر ،فيتقوى بكتابه ،ويكاتبه أحمد بن حنبل ،يحدث على المنبر ،سكن دمشق

  .(1) على علي شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل

وبالبصرة  ،وبالرملة مدة ،أقام بمكة مدة ،الثقات إنه من المخرجين :فقد قال عنه ،أما الدار قطني    
 عن علي بن أبي طالبلكن كان فيه انحراف  ،والمخرجين الثقات ،وكان من الحفاظ المصنفين. مدة

(2).  

  .(3) إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني رمي بالنصب :كما قال عنه ابن حجر    

 
 :تهذيب التهذيب ،281 / 7 :تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ،182/  4 :ـ مختصر تاريخ دمشق 2و  1
  .300الرقم  198/  1

الجوزجاني كان  :388 :أيضا في مقدمة فتح الباريوقال . 304الرقم  46/  1 :ـ تقريب التهذيب 3
  .علي ناصبيا منحرفا عن

 
(18) 

 مذهب أهل دمشق في التحامل على علي وكان شديد الميل إلى :أما الذهبي فهو اآلخر يقول عنه    
(1).  

 



 ٥٩٤

  :في الجرح والتعديل مبناه    

وكأنه بهذا  ،لرد الرواية أو قبولهامقياسا  أو بغضه) عليه السالم ( جعل الجوزجاني حب علي     
تقبل روايته  ،أو ال يذكره بخير ،ما يكون الراوي مبغضا لعلي فبقدر ،وضع شرطا إضافيا للرد والقبول

 ،أو مواليا ،أو محبا له ،وبقدر ما يكون الراوي ذاكرا لفضائل علي ،صدوق ،عدل ،ثبت ،وهو ثقة ،عنده
إسقاط  ولسخف مبناه هذا فقد حمل المحدثين على. وهو مجروح ومطعون فيه ،تكون روايته مردودة

أهل النقد فيه على أنه ال  وقد استقر قول :فهذا عبد الفتاح أبو غدة يقول ،اعتبار كالمه في أهل الكوفة
  .(2) تأنيب الخطيب كما قاله شيخنا الكوثري في ،يقبل له قول في أهل الكوفة

إن جرحه ال يقبل في أهل الكوفة  :فقد قلنا غير مرة أما الجوزجاني :ال ما نصهأما ابن حجر فقد ق    
  .(3) لشدة انحرافه ونصبه

كان بينه وبين من جرحه عداوة  وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من :وقال أيضا    
ي ألهل الكوفة رأى أبي إسحاق الجوزجان فإن الحاذق إذا تأمل ثلب ،سببها االختالف في االعتقاد

فتراه ال يتوقف في جرح من ذكره  ،أهلها بالتشيع ولشهرة ،وذلك لشدة انحرافه في النصب ،العجب
 ،وعبيد اهللا بن موسى ،وأبي نعيم ،أنه أخذ يلين مثل األعمش حتى ،منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة

  وأساطين

 
  .257الرقم  76/  1 :ـ ميزان االعتدال 1

  .( 116 :نقال عن تأنيب الخطيب(  ،308 :والتكميل هامش الرفعـ انظر  2

  .41 / 5 :ـ تهذيب التهذيب 3

 
(19) 

  .(1) فوثق رجال ضعفه قبل التوثيق فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه ،الحديث وأركان الرواية

علي الذي ـ الجوزجاني ثبتا ومن الثقات مع تصريحه بأنه مبغض ل والعجب كل العجب ممن يعد    
ـ ال يضارعه أحد من ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( من مناقب عن رسول اهللا  إضافة إلى ما ورد فيه

أتيح له  وذلك مما.. .« :وكما يقول عنه محمود أبو رية.. .االطالق إيمانا وعلما وجهادا الصحابة على
) صلى اهللا عليه وآله وسلم  ) النبيفقد رباه  ،من صفات ومزايا لم تتهيأ لغيره من بين الصحابة جميعا

بحيث لم تند  ،أول نزوله إلى يوم انقطاعه وشهد الوحي من ،وعاش زمنا طويال تحت كنفه ،على عينه
عليه ( بأعظم وأدق وأقصر عبارة قرأتها في تصوير ظالمة علي  ثم يختم قوله» .. .عنه آية من آياته

  .(2) « ! ما أنصفوك في شيء ،علي لك اهللا يا«  :)السالم 



 ٥٩٥

إبراهيم بن  :ـ كما قال عنه أبو بكر الخالل ـ (3) النسائي) ثقة  ) إن ممن وصف الجوزجاني بأنه    
  .(4) وكان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا ،جليل جدا يعقوب

كيف يكون ثبتا من  ال أدريواهللا  :»تهذيب الكمال « وكم هو دقيق ما قاله بشار عواد محقق كتاب     
  .(5) اللهم من المجازفة نعوذ بك ،كان شديد التحامل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 
  .27/  1 :ـ لسان الميزان 1

  .249 :ـ أضواء على السنة المحمدية 2

  .248/  2 :ـ تهذيب الكمال 4و  3

وقد قال االمام  :250/  2 :الكمال أيضاهامش تهذيب  وفي. 574/  5 :ـ هامش تهذيب الكمال 5
 ،75/  1 :الميزان) الثقة الحافظ أحد أئمة الجرح والتعديل  ) :الذهبي في أبي إسحاق الجوزجاني

إذ  وال يصح ذلك ،لكتابه يجد أنه جرح خلقا كثيرا بسبب العقائد وال سيما من العراقيين ولكن المطالع
  .أبي طالب ال شك كان عنده انحراف عن سيدنا علي بنوهو ب ،به تسقط كثير من السنن واآلثار

 
(20) 

 .(1) عثمان المعروف بالنصب ـ هذا وإن الجوزجاني كان حريزي المذهب ـ نسبة إلى حريز بن    

ثبت شديد  :لكنه قال في موضع آخر ،عليا وينال منه كان ينتقص :وكما يقول عنه عمرو بن علي
كان ـ أي  :ولكن الغريب حقا قول الذهبي عنه في الميزان :ول عوادويق ،هذا غريب ،التحامل على علي

 ثبت لكنه :وقال في المغني. وهو ناصبي.. .ثقة :وقال في الكاشف. لكنه مبتدع ،ثبتا حريز ـ متقنا

  .(2) ثقة لكنه ناصبي مبغض :وقال في الديوان. ناصبي

 ال نقبل هذا الكالم من شيخ النقاد أبي عبد :فيقول ،عواد قوله حول كالم الذهبي هذا وهنا يواصل    

أمير  وكيف يكون المبغض ثقة ؟ فهل النصب وبغض ،إذ كيف يكون الناصبي ثقة ،اهللا الذهبي
  المؤمنين علي بن أبي طالب بدعة صغرى أم كبرى ؟

 ،يهالرفض الكامل والغلو ف«  :في وصف البدعة الكبرى 226/  1 :الميزان والذهبي نفسه يقول في    
على  أو ليس الحط» فهذا النوع ال يحتج بهم وال كرامة  ،والدعاء إلى ذلك ،أبي بكر وعمر والحط على

  علي والنصب من هذا القبيل ؟

إنه رجع عن ذلك فإن صح  :وقد قيل ،يبغض عليا وقد ثبت من نقل الثقات أن هذا الرجل كان    
  بل توبته ؟حال بغضه وق رجوعه فما الذي يدرينا إنه ما حدث في

 



 ٥٩٦

 :وفي تهذيب التهذيب .81 / 8 :راجع كتاب الثقات البن حبان ،249ـ  248/  2 :ـ تهذيب الكمال 1
  .انه كان داعية إلى مذهبه 268 / 1 :وفي كتاب المجروحين. ان حريز حروري المذهب 159/  1

الرقم  154/  1 :المغني ،1792الرقم  475/  1 :االعتدال ميزان ،994الرقم  169/  1 :ـ راجع الكاشف 2
1358.  

 
(21) 

  .(2) واهللا أعلم ،مثل الذي يحط على الشيخين ومثله ،ال يحتج به (1) وعندي أن حريز بن عثمان

عليه ( كالمه هو صالحيته للرد على كل من يجمع بين الوثاقة وبغض علي  والذي دعاني لنقل    
  .( عليه السالم( لي العدالة أو الصدق ونصب العداء لع أو ،)السالم 

ارتضت لنفسها المسير على نهج واحد .. .و ،العجلي ،الجوزجاني ،حريز :عصابة بعضها من بعض    
 هؤالء ومن على شاكلتهم وطريقتهم هم ،وبغضه) عليه السالم ( نصب العداء لعلي  ومذهب قذر في

اهللا  البيت الذي طهره ،النواصب الذين قضوا حياتهم في بغض أكرم بيت عرف في تاريخ االسالم
  .وألسنة الصدق ،فهم أعالم الدين ،وارتضاه ليكون نورا ومنارا يهتدى به

اهللا عليه وآله  صلى( هذه العصابة الناصبة ارتأت لنفسها أن تعادي أعظم إنسان بعد رسول اهللا     
  .ليت بها هذه االمةالتي ابت بشهادة جميع المسلمين إال هذه الزمرة.. .فضال وإيمانا وعلما) وسلم 

في الكوفة من هؤالء ) عليهم السالم ( أهل البيت  لقد عانى أكثر رواة الشيعة وخاصة رواة مدرسة    
التي كانت معقل العلم ومهد المعرفة وموطن محبي وموالي العترة  هذه المدرسة ،النواصب وأمثالهم

والفقه  ،سيره والسنة الشريفة ورواياتهاوتف قرآنعلميا تمحورت علومه حول ال وكانت مركزا ،الطاهرة
  إضافة إلى علوم اخرى ،وأحكامه

 
 :قال ،إسماعيل بن عياش حدثنا :عن أحمد بن سليمان المروزي ،ـ قال أحمد بن سعيد الدارمي 1

 ،576/  5 :راجع تهذيب الكمال ،عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب عليا ويلعنه
وأحمد بن سليمان صدوق  ،عليه البخاري ومسلم الدارمي ثقة اتفق ،إسنادها جيد :وفي هامش الكتاب

  .وهو حمصي ،بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده وإسماعيل ،أخرج له البخاري في الصحيح

  .579 / 5 :ـ هامش تهذيب الكمال 2

 
(22) 

  .فاستقطبت آالف الطلبة من شتى البقاع اإلسالمية

  .(2) « يطلبون العلم أدركت بالكوفة أربعة آالف شاب » :(1) بن سيرينيقول محمد     



 ٥٩٧

وال يضرهم أبدا من ساءت  ،ورواة ثقات ،أجالء لقد تخرج من هذه المدرسة المباركة علماء    
  .ويضعف رواياتهم ،وينتقص من مكانتهم ،التهم فأخذ يكيل لهم ،عقيدته وانحرفت نزعته

فقد  ،كالمنا المذكور أن جميع رواة مدرسة الكوفة هم موضع قبول عندنا ليس معنى :ثم إنني أقول    
المباني التي  إن :ولكننا نقول.. .وفيهم من ليس بعدل وال ثقة ،وفيهم المجاهيل ،الضعفاء يكون فيهم

  .والجرح والتعديل اتبعت في تضعيفهم ورفض رواياتهم هي مبان مخالفة ألبسط أصول البحث

 
  :« الرفض » حول كلمة    

وجعلها بعضهم  ،»الروافض « أو من  ،»الرافضة  » أو من ،»رافضي « ورد في كتابنا كلمة فالن     
  .فلنتعرض لمعنى هذه الكلمة باختصار ،أساسها رفض روايته وعلى ،ونقصا فيه ،عيبا في الراوي

 
  :الرفض لغة    

  وقد رفضه يرفضه ويرفضه ،الترك :الرفض ـ كما عن الجوهري في الصحاح ـ    

 
مولى  ،األنسي البصري ،األنصاري أبو بكر ،شيخ االسالم ،االمام ،محمد بن سيرين :ـ قال الذهبي 1

  .621/  4 :راجع سير أعالم النبالء. ومائة عشرسنة  ،توفي لتسع مضين من شوال ،أنس بن مالك

  .208 / 8 :ـ سير أعالم النبالء 2

 
(23) 

  .(1) رفضا ورفضا

رفضت الشيء أرفضته وأرفضته  ،رفضني فرفضته :تقول ،تركك الشيء الرفض :وقال ابن منظور    
  .(2) أرفاض :الشيء المتفرق والجمع :والرفض ...تركته وفرقته :رفضا

 
  :الرفض اصطالحا    

وآخر أطلقه  ،)عليهم السالم ( محبي أهل البيت  فبعض أطلقه على مطلق ،اختلفت األقوال فيه    
  .وثالث أطلقه على طائفة خاصة من الشيعة ،)السالم  عليهم( على جميع شيعة أهل البيت 

 (3) أو حكومة تطلق على كل طائفة أو جماعة أو حزب يعارض نظاما والصحيح أن هذه اللفظة    

االسالمي  ولكنها في تأريخنا ،فعادت اللفظة إذن مصطلحا سياسيا ،سواء أكانت حقا أم باطال ،ويرفضها
وعدتها غير شرعية فقد  وبما أن الشيعة رفضت هذه الحكومة ،اطلقت على من يرفض حكومة الخلفاء

  .« الروافض« و » الرافضة « اطلق عليها لفظ 



 ٥٩٨

 » وقد اطلقت لفظة ،ولكنها ليست من مختصاتها ،اللفظة فهي تعني الشيعةاطلقت هذه  وكلما    

في كتابنا  على أكثر من ستين راوية من رواة الشيعة ـ كما هو مذكور» من الروافض « أو » الرافضي 
مائة ) 16(المراجعة رقم  ولقد أورد االمام شرف الدين الموسوي في كتابه القيم المراجعات في. هذا ـ

  ة الشيعة الذين وقعوا فيمن روا

 
  .422/  2 :معجم مقاييس اللغة ،391/  2 :راجع مجمل اللغة ،»رفض « مادة  1078/  3 :ـ الصحاح 1

  .« رفض« مادة  216/  5 :ـ لسان العرب 2

  .29 :)  ه 212ت ( راجع وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ـ 3

 
(24) 

المراجعات ادعى أن أحدا من هؤالء الرواة  لى كتابغير أن محمد الزعبي في رده ع ،أسانيد السنة
هذا أوردنا مجموعة كبيرة ممن رموا بالرفض ومع ذلك  ونحن في كتابنا. الشيعة لم يرم بالرفض أبدا

فإن البخاري ومسلما كثيرا ما يرويان الحديث عن الشيعي  .(1) وقعوا في أسانيد البخاري ومسلم
وسليمان بن قرم  ،فعبيد اهللا بن موسى .(2) تعبير ابن حجر ـوالشيعي المغالي ـ حسب  الرافضي
عرفوا بالرفض ومع هذا نقل  هؤالء نماذج ،ووكيع بن الجراح ،وعباد بن يعقوب الرواجني ،النحوي

يقرب عبد الرحمن بن صالح ويدنيه مع  وكان أحمد بن حنبل. عنهم البخاري ومسلم وقبلت رواياتهم
  .كونه رافضيا

وكان يغشى  ،كان عبد الرحمن بن صالح األزدي رافضيا :المطوعي يقول وب بن يوسفوهذا يعق    
سبحان  :فقال. عبد الرحمن بن صالح رافضي ،يا أبا عبد اهللا :فقيل له ،فيقربه ويدنيه ،أحمد بن حنبل

 ةهو ثق ،ال تحبهم :نقول له ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رجل أحب قوما من أهل بيت النبي ! اهللا 
(3).  

وكان معروفا  ،بن حنبل يدل الناس على عبيد اهللا كان أحمد :وأهم من ذلك قول ابن مندة    
  .(4) بالرفض

 
  :الطبقات    

 ،علم الرجال ومعرفة هذا من االمور المهمة في ،نشير هنا إلى أن كل راو له طبقة مخصوصة    
  فإنه ،من المهمات معرفة طبقات الرواة :ونكتفي هنا بما قاله الزين

 



 ٥٩٩

  .215 :ـ راجع كتاب البينات 1

  .81/  1 :ـ تهذيب التهذيب 2

  .262/  10 :تاريخ بغداد ،180/  17 :ـ تهذيب الكمال 3

  .215الرقم  557 / 9 :ـ سير أعالم النبالء 4

 
(25) 

فإن  ،بمعرفة طبقتهما وإن كانا من طبقتين فيتميز ذلك ،قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أحدهما اآلخر
  .(1) وربما عرف بمن فوقه أو دونه من الرواة ،كانا من طبقة واحدة فربما أشكل األمر

  :الموضوع هذا فإننا نشير إلى الطبقات ونظرا ألهمية    

  .وتمييز من ليست له منهم إال مجرد الرواية من غيره ،بة على اختالف مراتبهمالصحا :االولى    

 
  .كان مخضرما صرحت بذلك فإن ،طبقة كبار التابعين كابن المسيب :الثانية    

 
  .وابن سيرين ،كالحسن ،من التابعين الطبقة الوسطى :الثالثة    

 
  .كالزهري وقتادة ،جل رواياتهم عن كبار التابعين ،طبقة تليها :الرابعة    

 
يثبت لبعضهم السماع من  ولم ،الذين رأوا الواحد واالثنين ،الطبقة الصغرى منهم :الخامسة    

  .كاألعمش ،الصحابة

 
  .لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريح ،طبقة عاصروا الخامسة :السادسة    

 
  .والثوري كمالك ،كبار أتباع التابعين طبقة :السابعة    

 
  .عيينة وابن علية كابن ،الطبقة الوسطى منهم :الثامنة    

 
 ،وأبي داود الطيالسي ،والشافعي ،كيزيد بن هارون ،أتباع التابعين الطبقة الصغرى من :التاسعة    

  .وعبد الرزاق

 
  .كأحمد بن حنبل ،التابعينيلق  ممن لم ،كبار اآلخذين عن تبع األتباع :العاشرة    



 ٦٠٠

 
  .504/  2 :ـ انظر توضيح األفكار للصنعاني 1

 
(26) 

  .ذلك كالذهلي والبخاري الطبقة الوسطى من :الحادية عشرة    

 
  .(1) اآلخذين عن تبع األتباع كالترمذي صغار :الثانية عشرة    

 
  :التعريف بمنهج التأليف    

  :في ختام هذه المقدمة إلى أن عملنا هذا يتلخص باالمور التالية نود أن ننوه    

  .شخصية ووثاقة الراوي :األمر األول    

 
  .ورفض الراويتشيع  :األمر الثاني    

 
بالذكر بأننا  والجدير ،إشارة إلى طبقته ورواياته وذلك نقال عن ابن حجر والمزي :الثالث األمر    

  .للقارئ غيرنا الرموز الموجودة في كتاب تهذيب الكمال إلى األسماء تسهيال

 
  .الستة موارد رواياته في الصحاح :األمر الرابع    

 
  .الراوي في رجال الشيعة إجمالية إلى ترجمةإشارة  :األمر الخامس    

 ،العرض لم يكن على سبيل الحصر للموضوع ومما تجدر االشارة إليه ـ أيضا ـ أن ما جاء في هذا    
  .الشيعة لم يتركوا أثرا في الحياة العلمية للمسلمين وإنما هو إلقامة الحجة على كل من يدعي أن

همة وهي وجود حفاظ ورواة ثبت تشيعهم ورفضهم في غير نقطة م وال تفوتنا االشارة إلى    
ولهذا لم نشر إليهم في كتابنا هذا على أمل أن نذكرهم في  ،السنة االخرى بل في كتب ،الصحاح الستة

  علما بأن ،هذا إن شاء اهللا تعالى كتاب غير

 
  .6ـ  5/  1 :ـ انظر تقريب التهذيب 1

 
(27) 



 ٦٠١

نأت بالذين وردت أسماؤهم وثبت تشيعهم  كما أننا لم ،الوارد في كتابناعددهم ال يقل عن هذا العدد 
  .عددهم ليس بالقليل في كتب السنة نقال عن كتب الشيعة وهؤالء أيضا

 
  :لبعض المفردات توضيح    

  .(1) علمه بثالثمائة ألف حديث هو الذي أحاط :الحجة    

 
وتعديال  وأحوال الرواة جرحا ،هو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادا :الحافظ    

  .(2) وتاريخا

 
  .(3) وكذا الشيخ واالمام بمعناه ،االستاذ الكامل هو :المحدث    

 
  .(4) جميعاالذي يعلم المتن واالسناد  :العالم    

هذا العمل وإنجازه  وفي ختام هذا التمهيد نقدم شكرنا وتقديرنا لكل من مد يد العون لنا إلتمام    
  .مجيب إنه سميع ،على أفضل صورة راجين من اهللا سبحانه وتعالى القبول

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 

  .28/  1 :راجع تدريب الراوي ،29 :ـ قواعد في علوم الحديث 2و  

  .29 :ـ قواعد في علوم الحديث 3

  .24/  1 :ـ تدريب الراوي للسيوطي 4

 
(28) 

 
(29) 

  محمــد جعفــر الطبســي  

   ه 1420جمادى اآلخـرة   20

  الصديقة الشهيدة ذكرى والدة

 عليها سالم اهللافاطمة الزهراء 



 ٦٠٢

 حرف األلف

 (  ه 141ـ .. .(أبان بن تغلب  ( 1 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ،وهو صدوق في نفسه. .أبو امية الربعي الكوفي الشيعي :وقيل ،االمام المقرئ أبو سعد :قال الذهبي    
 .(1) وحديثه نحو المئة ،ال يتعرض للكبار ،وبدعته خفيفة ،عالم كبير

  .(2) ثقة :وعن يحيى بن معين وأبي حاتم والنسائي    

قيل . شعبة يحدث عنه كان ،أبان ثقة :سئل عن أبان بن تغلب وزياد بن خيثمة فقال :قال ابن حنبل    
  (3) ...أبان أكثر :أبان وإدريس األودي ؟ قال :له

  :ـ تشيعه 2    

وهو من أهل الصدق في  ،وعامتها مستقيمة إذا روى عنه ثقة له أحاديث ونسخ :قال ابن عدي    
  وهو معروف في ،الشيعة وكان مذهبه مذهب ،الروايات

 
 .131الرقم  308 :6 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .7 / 2 :ـ تهذيب الكمال 2

  .194/  2 :ـ الجامع في علل ومعرفة الرجال 3

 
(30) 

  .(1) صالح ال بأس به وهو في الرواية ،وقد روى نحوا من مائة حديث ،الكوفيين

كيف ساغ توثيق  :فلقائل أن يقول. صدقه وعليه بدعته فلنا ،لكنه صدوق ،شيعي جلد :وقال الذهبي    
  واالتقان ؟ فكيف يكون عدال من هو صاحب بدعة ؟ مبتدع وحد الثقة العدالة

فهذا  ،أو كالتشيع بال غلو وال تحرف ،فبدعة صغرى كغلو التشيع :إن البدعة على ضربين :وجوابه    
فلو رد حديث هؤالء لذهب جملة من اآلثار  ،والصدقوتابعيهم مع الدين والورع  كثيرا في التابعين

 ،وعمر والحط على أبي بكر ،ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه. وهذه مفسدة بينة ،النبوية
تغلب يعرض للشيخين  ولم يكن أبان بن.. .فهذا النوع ال يحتج بهم وال كرامة ،والدعاء إلى ذلك

  .(2) بل قد يعتقد عليا أفضل منهما ،أصال

  .(3) شيعي ،ثقة :وقال أيضا    

  .(4) لكنه يتشيع ،موثق ،نفسه وهو صدوق في :وقال أيضا    

  .(5) للتشيع تكلم فيه ،ثقة :وقال ابن حجر    

 



 ٦٠٣ 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(6) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

والحكم بن عتيبة في  ،وجهم بن عثمان المدني ،جعفر بن محمد الصادق :عن روى :وقال المزي    
  وسليمان األعمش في صحيح ،وسنن أبي داود صحيح مسلم

 
  .135الرقم  7/  2 :تهذيب الكمال ،308/  1 :ـ الكامل 1

  .2الرقم  5/  1 :ميزان االعتدال ـ 2

  .103الرقم  32/  1 :ـ الكاشف 3

  .55ص  :)150(حوادث سنة  ،االسالم ـ تاريخ 4

  .157 الرقم 30/  1 :ـ تقريب التهذيب 6و  5
  

(31) 

وعطية بن سعد العوفي في سنن أبي  ،وعدي بن ثابت في سنن ابن ماجة ،وطلحة بن مصرف ،مسلم
وأبي إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي في  ،وعمر بن ذر الهمداني ،وعكرمة مولى ابن عباس ،داود

 ،وأبي جعفر محمد بن علي الباقر ،سلم وسنن الترمذيم وفضيل بن عمرو الفقيمي في ،سنن النسائي
  .والمنهال بن عمرو األسدي

 ،يزيد األودي في مسلم وإدريس بن ،وأبان بن عثمان األحمر ،أبان بن عبد اهللا البجلي:روى عنه    
وأبو خيثمة  ،وداود بن عيسى النخعي ،وحماد بن زيد في سنن النسائي ،وحسان بن إبراهيم الكرماني

وسفيان بن عيينة في  ،وسعيد بن بشير ،القزاز وزياد بن الحسن بن فرات ،ير بن معاوية الجعفيزه
وشعبة بن الحجاج في مسلم  ،وسيف بن عميرة النخعي ،خبزة وسالم بن أبي ،مسلم وسنن أبي داود

وعبد اهللا بن المبارك في سنن  ،وعبد اهللا بن إدريس بن يزيد األودي ،العوام وعباد بن ،وسنن الترمذي
وأبو معاوية  ،وابنه محمد بن أبان بن تغلب ،والقاسم بن معن المسعودي ،وعلي بن عابس ،ماجة ابن

وموسى بن  ،الحبطي والمفضل بن عبد اهللا ،وأبو خداش مخلد ابن خداش ،محمد بن خازم الضرير
  .(1) ودوهارون بن موسى النحوي في سنن أبي دا ،هقرآنعقبة وهو من أ

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) والنسائي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 



 ٦٠٤ 

  .135الرقم  6/  2 :ـ تهذيب الكمال 1

باب  ،115باب تحريم الكبر وبيانه و  ،149و  147كتاب االيمان الحديث  ،93/  1 :ـ صحيح مسلم 2
  .198الحديث  ،وإخالصه صدق االيمان

  .3987الحديث  ،كتاب الحدود والقراءات ،34/  4 :ـ سنن أبي داود 3

  .كتاب المناسك ،161/  5 :ـ سنن النسائي 4

 
(32) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

في مسجد المدينة  اجلس«  :)عليه السالم ( قال له أبو جعفر  :أورده النجاشي في رجاله وقال    
  .« فإني احب أن يرى في شيعتي مثلك ،وأفت الناس

وكان قارئا  .« أما واهللا لقد أوجع قلبي موت أبان«  :لما أتاه نعيه) عليه السالم ( عبد اهللا  وقال أبو    
  .(1) سمع من العرب وحكى عنهم ،لغويا ،فقيها ،من وجوه القراء

 (  ه 184ـ  100( إبراهيم بن أبي يحيى  ( 2 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي ،أحد األعالم المشاهير ،الشيخ العالم المحدث :قال الذهبي    

  .(2) االمام مالك أضعاف موطأوهو كبير » الموطأ « وصنف .. .الفقيه ،موالهم المدني ،يحيى األسلمي

 
  :ـ تشيعه 2    

  .كذاب رافضي :عن ابن معين ،روى عباس    

فما حمل  :قلت للربيع ،كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا :يقول سمعت الشافعي :وقال الربيع    
وكان  ،ألن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب :كان يقول :عنه ؟ قال الشافعي على أن روى

  .(3) الحديث ثقة في

 
  .7الرقم  10 :ـ رجال النجاشي 1

  .223/  1 :انظر العبر ـ له أيضا ـ ،119الرقم  450/  8 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .450/  8 :سير أعالم النبالء ،61الرقم  219ـ  218/  1 :الكامل ،188/  2 :ـ تهذيب الكمال 3

 
(33) 



 ٦٠٥ 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) ابن حجر من الطبقة السابعة عده    

وحسين بن عبد  ،والحارث بن فضيل ،عبد اهللا بن أبي طلحة إسحاق بن :روى عن :وقال المزي    
 ،وسليمان بن سحيم ،وسعيد بن عبد الرحمان بن رقيش ،وداود بن الحصين ،اهللا بن عبيداهللا بن عباس

 وصفوان بن ،وصالح بن نبهان مولى التوامة ،وشريك بن عبد اهللا بن أبي نمر ،صالح وسهيل بن أبي

وعبد اهللا بن علي بن  ،وعبد اهللا بن دينار ،والعباس بن عبد الرحمان ،وعاصم بن سويد القبائي ،سليم
وعبد  ،الرحمان بن معاوية الزرقي المدني وأبي الحويرث عبد ،وعبد اهللا بن محمد بن عقيل ،السائب

والعالء بن  ،وعمارة بن غزية ،وعثيم بن كثير بن كليب ،جيد بن سهيل بن عبد الرحمان بن عوفالم
ومحمد بن عمرو بن  ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب ،سليم وليث بن أبي ،عبد الرحمان

 ،وأبيه محمد بن أبي يحيى األسلمي ،ومحمد بن المنكدر ،بن شهاب الزهري ومحمد بن مسلم ،علقمة
 وأبي بكر بن عمر بن عبد الرحمان ابن ،ويحيى بن سعيد األنصاري ،وردان في ابن ماجة وموسى بن

  .عبد اهللا بن عمر

وأبو العوام أحمد بن  ،طيبة الجرجاني وأحمد بن أبي ،إبراهيم بن طهمان ومات قبله :روى عنه    
وبكر  ،وبسطام بن جعفر ،اريوإسماعيل بن موسى الفز ،وإسماعيل بن سعيد الكسائي ،يزيد الرياحي

وداود بن عبد  ،وهو آخر من حدث عنه ،والحسن ابن عرفة العبدي ،بن عبد اهللا بن الشرود الصنعاني
  وسفيان بن بشر ،وسعيد بن سالم القداح ،وسعيد بن الحكم بن أبي مريم ،الجعفري اهللا بن أبي الكرام

 
  .269الرقم  42/  1 :ـ تقريب التهذيب 1

 
(34) 

وعباد بن منصور  ،بن محمد الترمذي وصالح ،وسفيان الثوري وهو أكبر منه وكنى عن اسمه ،الكوفي
 ،وعبد الرزاق بن همام ،الرحمان بن صالح األزدي وعبد ،وعباد بن يعقوب الرواجني ،وهو أقدم منه

عطاء ـ وأبو وهو أكبر منه ـ وسماه إبراهيم بن محمد بن أبي  وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريح
والفرج بن عبيد  ،وغانم بن الحسن السعدي ،وعثمان بن عبد الرحمان ،الحلبي نعيم عبد اهللا بن هشام

 ومحمد بن زياد ،ومحمد بن إدريس الشافعي ،ومحبوب بن محمد الوراق ،قاضي عبادان العتكي

 ،هقرآنأ من ومندل بن علي وهو ،ومعلى بن مهدي الموصلي ،ومحمد بن عبيد المحاربي ،الزيادي
أيوب المصري ومات  ويحيى بن ،ويحيى بن آدم ،وأبو نعيم عبيد بن هشام ،وموسى بن داود الضبي

ويزيد بن عبد اهللا بن الهاد ـ  ،األواني ويحيى بن عبد اهللا ،ويحيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي ،قبله



 ٦٠٦ 

  .(1) وأبو زيد الجرجرائي ،وهو أكبر منه ـ

 
  :الكتب الستةـ رواياته في  4    

  .(2) سنن ابن ماجة    

 
  :رجال الشيعة ـ ترجمته في 5    

وكان  ،)عليهما السالم ( عبد اهللا  روى عن أبي جعفر وأبي :أورده النجاشي في رجاله وقال    
  .(3) خصيصا والعامة لهذه العلة تضعفه

 
  .186ـ  185/  2 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1615الحديث  ،كتاب الجنائز ،55/  1 :ـ سنن ابن ماجة 2

  .1720الرقم  156 :الطوسي راجع رجال الشيخ ،12الرقم  14 :ـ رجال النجاشي 3

 
(35) 

 (  ه 96 ـ 38( إبراهيم بن يزيد النخعي  ( 3 )

  :شخصيته ووثاقتهـ  1    

األسود بن عمرو  أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن ،فقيه العراق ،االمام الحافظ :الذهبي قال    
وهو ابن  ،أحد األعالم ،الكوفي ثم ،اليماني ،بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي

  .(1) مليكة اخت األسود بن يزيد

  .(2) مر على أن إبراهيم حجةاستقر األ :وقال أيضا    

  .(3) ثقة ،الفقيه :ابن حجر وقال    

  .(4) صاحب سنة ،حافظا ،ذكيا كان إبراهيم :وقال أحمد بن حنبل    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) عده ابن قتيبة من رجال الشيعة    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(6) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

  وخيثمة بن ،خاله األسود بن يزيد في الكتب الستة :روى عن :قال المزي    

 



 ٦٠٧ 

 .213الرقم  520/  4 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .252الرقم  74 / 1 :ـ ميزان االعتدال 2

  .301الرقم  46/  1 :ـ تقريب التهذيب 6و  3

  .529/  4 :أعالم النبالء ـ سير 4

  .624 :ـ المعارف 5

 
(36) 

وأبي الشعثاء سليم بن  ،اليوم والليلة والربيع بن خيثم في كتاب عمل ،الرحمان في سنن النسائيعبد 
وسهم بن منجاب في مسلم وأبي داود والترمذي  ،أسود المحاربي في سنن النسائي وسنن ابن ماجة

في  وشريح بن أرطاة ،وسويد بن غفلة في سنن النسائي ،في الشمائل وسنن النسائي وسنن ابن ماجة
وعابس بن ربيعة في البخاري ومسلم  ،القاضي في سنن النسائي وشريح بن الحارث ،سنن النسائي

وأبي معمر عبد اهللا بن سبخرة األزدي في البخاري ومسلم  ،النسائي وأبي داود والترمذي وسنن
اله وخ ،وعبد الرحمان بن بشر بن مسعود األزرق في مسلم وسنن النسائي ،النسائي والترمذي وسنن

السلماني في  وعبيدة ،وعبيد بن نضيلة في مسلم واألربعة ،الرحمان بن يزيد في الكتب الستة عبد
 ،في أبي داود وسنن النسائي وعمارة بن عمير ،وعلقمة بن قيس النخعي في الكتب الستة ،الكتب الستة

وهمام بن الحارث  ،ونهيك بن سنان ،النسائي ونباتة في سنن ،ومسروق بن األجدع في الكتب الستة
ويزيد بن أوس في أبي داود وسنن  ،داود وسنن ابن ماجة وهني بن نويرة في أبي ،في الكتب الستة

وأبي عبد اهللا الجدلي في  ،بن جرير بن عبد اهللا البجلي في سنن النسائي وأبي زرعة بن عمرو ،النسائي
 عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود فيوأبي  ،وأبي عبد الرحمان السلمي في سنن النسائي سنن أبي داود

داود وسنن  ودخل على عائشة ام المؤمنين وروى عنها في سنن أبي ،البخاري ومسلم وسنن النسائي
  .ولم يثبت له منها سماع ،ابن ماجة

والحارث بن يزيد العكلي في سنن  ،البجلي في سنن النسائي إبراهيم بن مهاجر :روى عنه    
والحسن بن عبيداهللا النخعي في مسلم وأبي داود وسنن  ،في سنن النسائي والحر بن مسكين ،النسائي
 وحماد بن أبي ،وحكيم بن جبير في سنن الترمذي ،والحكم بن عتيبة في الكتب الستة ،النسائي

وسنن النسائي  وزبيد اليامي في البخاري والترمذي ،سليمان في األدب المفرد وأبي داود وسنن النسائي
  وسنن ابن

 
(37) 



 ٦٠٨ 

معشر زياد بن كليب في مسلم وسنن  وأبو ،والزبير بن عدي في سنن أبي داود وسنن النسائي ،ماجة
وسماك بن حرب في  ،األعمش في الكتب الستة وسليمان ،أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي

وشعيب  ،وشباك الضبي في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة ،مسلم وأبي داود وسنن النسائي والترمذي
وعبد اهللا بن عون في  ،وعبد اهللا بن شبرمة في سنن النسائي ،المسائل بن الحبحاب في أبي داود في

 وعبد الرحمان بن أبي الشعثاء المحاربي في مسلم ،وابن ماجة والترمذي في الشمائل ،البخاري ومسلم

الملك بن إياس  وعبد ،وأبو يعفور عبد الرحمان بن عبيد بن نسطاس في سنن النسائي ،وسنن النسائي
البخاري وسنن أبي داود  وعبيدة ابن معتب الضبي استشهد به ،الشيباني األعور في سنن أبي داود

وعطاء بن  ،األسدي في سنن النسائي وأبو حصين عثمان بن عاصم ،وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة
حاق عمرو بن عبد اهللا وأبو إس ،اليوم والليلة وعلي بن مدرك في عمل ،السائب في سنن النسائي

وغالب أبو  ،وأبو العنبس عمرو بن مروان النخعي ،داود وعمرو بن مرة في مسلم وأبي ،السبيعي
وفضيل بن عمرو الفقيمي في مسلم والترمذي وسنن النسائي وسنن ابن  ،الهذيل في سنن النسائي

 ،رمذي وسنن ابن ماجةومحمد بن سوقة في سنن الت ،خالد الضبي في سنن الترمذي ومحمد بن ،ماجة
 ومنصور بن المعتمر في الكتب ،بن مقسم الضبي في صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي ومغيرة

سنن  وهشام بن عائذ بن نصيب األسدي في ،وميمون أبو حمزة األعور في سنن الترمذي ،الستة
أبي زياد في سنن  ويزيد بن ،وواصل بن حيان األحدب في مسلم ،األسدي في سنن النسائي ،النسائي

  .(1) ابن ماجة

 
  .265الرقم  234/  2 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(38) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) وابن ماجة ،(5) والنسائي ،(4) والترمذي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(7) ( عليه السالم( الطوسي في أصحاب االمام السجاد عده الشيخ     

 
 ،لمن خاف على نفسه العزوبة باب الصوم ،238/  2وج  ،كتاب الحيض ،78/  1 :ـ صحيح البخاري 1

باب شراء االمام  ،104وص  ،كتاب البيوع ،8 / 3وج  ،واإلفراد بالحج قرآنباب التمتع واال ،151وص 
باب ال يشهد على شهادة جور إذا اشهد وص  151الرهن وص  باب ،116/  3وج  ،الحوائج بنفسه



 ٦٠٩ 

باب ما أصاب المعراض بعرضه  218و  184كتاب الطالق وص  ،172 / 6وج  ،كتاب الوصايا ،186
/  8وج  ،في األوعية والظروف بعد النهي) صلى اهللا عليه وآله وسلم  ) باب ترخيص النبي 244وص 

  .معانديناستتابة المرتدين وال كتاب ،48

ـ  65الحديث  ،كتاب الصيام ،777/  2وج  ،147 الحديث ،كتاب االيمان ،93/  1 :ـ صحيح مسلم 2
  .42وح  41 ذيل الحديث ،كتاب الحج ،848وص  68

  .4804 ح ،باب كراهية التمادح ،كتاب األدب ،254/  4 :ـ سنن أبي داود 3

/  3وج  ،155الحديث  ،بالظهر باب ما جاء في التعجيل ،أبواب الصالة ،292/  1 :ـ سنن الترمذي 4
كتاب النكاح وص  ،392الجنائز وص  كتاب ،316وص  860الحديث  ،37ب  ،كتاب الحج ،214
كتاب  ،65/  4وج  ،1354األحكام الحديث  كتاب ،636وص  1256الحديث  ،كتاب البيوع ،557

كتاب  ،597/  5وج  ،2480الحديث  39باب  ،القيامة كتاب صفة ،650وص  1465الحديث  ،الصيد
  .كتاب العلل ،747 ،743وص  ،3633الحديث  ،المناقب

 ،56/  6وج  ،كتاب الحج ،139 / 5 وج ،تشبيك األصابع في المسجد ،49/  2 :ـ سنن النسائي 5
  .كتاب النكاح

  .4173الحديث  ،كتاب الزهد ،1397/  2 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .1073الرقم  110 :ـ رجال الشيخ الطوسي 7

 
(39) 

  (  ه 145 ـ.. .(أجلح بن عبد اهللا الكوفي  ( 4 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

والد  ،أبو حجية الكوفي ،أجلح بن عبد اهللا بن معاوية الكندي :ويقال ،عبد اهللا بن حجية أجلح بن    
  .(1) واألجلح لقب ،اسمه يحيى :ويقال ،عبد اهللا بن األجلح

  .(2) ثقة :عن يحيى ،قال عثمان بن سعيد الدارمي    

  .(3) ثقة ،كوفي :العجلي وقال    

  .(4) صالح :معين عن يحيى بن ،وقال إسحاق بن منصور    

 
  :ـ تشيعه 2    

أجد له شيئا  ولم ،يروي عنه الكوفيون وغيرهم ،له أحاديث صالحة :وقال أبو أحمد بن عدي    
وهو  ،إال أنه يعد في شيعة الكوفة ،وهو أرجو أنه ال بأس به ،ال إسنادا وال متنا ،منكرا مجاوزا للحد



 ٦١٠

  .(5) صدوق ،عندي مستقيم الحديث

  .(6) شيعي مشهور :وقال الذهبي    

 
 .282الرقم  275/  2 :ـ تهذيب الكمال 1

  .178الرقم  77 :ـ تاريخ الدارمي 2

  .48الرقم  57 :ـ تاريخ الثقات 3

  .1317الرقم  347/  1 :ـ الجرح والتعديل 4

روى عنه  :وقال. 353الرقم  189/  1 :وعنه ابن حجر في تهذيب التهذيب ،419/  1 :ـ الكامل 5
  .المزي في تهذيب الكمال باألدب المفرد ورمز له ،نعثر عليه في صحيحهولم . البخاري واألربعة

  .233الرقم  54/  1 :الكاشف راجع. 13الرقم  58 :ـ معرفة الرواة 6

 
(40) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) ابن حجر في الطبقة السابعة عده    

والحكم ابن عتيبة في سنن  ،النسائيأبي ثابت في خصائص  حبيب بن :روى عن :وقال المزي    
 ،وسلمة بن كهيل ،وزيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ،والذيال بن حرملة ،الترمذي

وعبد اهللا بن عبد الرحمان بن  ،وعبد اهللا بن بريدة ،أبي داود وسنن النسائي وعامر الشعبي في سنن
وعدي  ،وعبد اهللا بن أبي الهذيل في األدب المفرد والنسائي في الخصائص ،سنن أبي داود أبزى في

وأبي إسحاق عمرو  ،وعمر بن بيان التغلبي ،وعمار الدهني ،وعكرمة مولى ابن عباس ،بن عدي الكندي
وابن ماجة في  ،عمل اليوم والليلة بن عبد اهللا السبيعي في سنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي في

 ،وعمل اليوم والليلة ،المكي في سنن الترمذي وأبي الزبير محمد بن مسلم ،وقيس بن مسلم ،السنن
وعمل  ،ويزيد بن األصم في البخاري ،ونعيم بن أبي هند ،عمر ونافع مولى ابن ،وابن ماجة في السنن

 ي سننوأبي بكر بن أبي موسى األشعري ف ،وأبي إدريس المرهبي ،ماجة في السنن وابن ،اليوم والليلة

  .النسائي

وأبو اسامة حماد بن  ،والحسن بن صالح بن حي ،جعفر بن عون في سنن ابن ماجة:روى عنه    
وزهير بن  ،وخالد بن عبد اهللا ،علي اسامة في أفعال العباد للبخاري وسنن الترمذي والنسائي في مسند

ليمان بن حيان األحمر في وأبو خالد س ،األدب المفرد وسفيان الثوري في ،وسعد بن الصلت ،معاوية
وشيبان ابن  ،وشعبة بن الحجاج ،وشريك بن عبد النخعي ،الطويل وسالم ،سنن أبي داود وابن ماجة



 ٦١١

 وعبد اهللا ،وابنه عبد اهللا ابن األجلح ،وأبو زبيد عبثر بن القاسم في سنن النسائي ،عبد الرحمان النحوي

  وعبد اهللا بن المبارك ،بن إدريس في سنن النسائي وابن ماجة

 
  .323الرقم  49/  1 :ـ تقريب التهذيب 1

 
(41) 

وعبد اهللا بن نمير  ،الترمذي وسنن النسائي في كتاب رفع اليدين للبخاري وأبي داود في السنن وسنن
وأبو زهير عبد  ،وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ،ماجة في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن

وعلي بن مسهر في األدب المفرد للبخاري وسنن أبي  ،الرحيم ابن سليمان وعبد ،بن مغراء الرحمان
بن  والقاسم ،والقاسم بن مالك المزني في عمل اليوم والليلة ،وعيسى بن يونس ،النسائي داود وسنن

ومحمد بن  ،ومحاضر بن المورع في سنن النسائي ،ومالك بن سعير بن الخمس ،معن المسعودي
 ،)فتوح الشام  ) وأبو إسماعيل محمد بن عبد اهللا األزدي البصري صاحب كتاب ،بن السماكصبيح 

بن غزوان في سنن  ومحمد بن فضيل ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى في سنن النسائي
ويحيى بن سعيد  ،الوضاح بن عبد اهللا وأبو عوانة ،وهشيم بن بشير ،والنسائي في الخصائص ،الترمذي

وأبو بكر بن عياش  ،بن عبيد في عمل اليوم والليلة ويعلى ،القطان في سنن أبي داود وسنن النسائي
  .(1) في األدب المفرد

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والترمذي ،(4) والنسائي ،(3) وابن ماجة ،(2) داود سنن أبي    

 
 .282الرقم  275/  2 :ـ تهذيب الكمال 1

باب  ،354و  5220الحديث  ،باب في قبلة ما بين العينين ،كتاب األدب ،356 / 4 :ـ سنن أبي داود 2
  .5211الحديث  ،المصافحة في

كتاب  ،684وص  ،1900الحديث  ،الغناء والدف باب ،كتاب النكاح ،612/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3
باب  ،كتاب اللباس ،1196/  2 :وج ،2117الحديث  ،اهللا وشئت باب النهي أن يقال ما شاء ،الكفارات

  .3703الحديث  ،باب المصافحة ،كتاب األدب ،1220وص  3622الحديث  ،الخضاب بالحناء

باب  ،139/  8 :وج ،183باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وص  ،182/  6 :النسائي ـ سنن 4
 .باب تفسير التبع والمزر ،299الخضاب بالحناء والكتم وص 

  ،1753الحديث  ،باب ما جاء في الخضاب ،كتاب اللباس ،232 / 4 :ـ سنن الترمذي 5



 ٦١٢

 
(42) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(1) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 (  ه 215ـ .. .(أحمد بن المفضل  ( 5 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

وهو ابن عم  ،مولى عثمان بن عفان ،أبو علي الكوفي الحفري ،القرشي األموي أحمد بن المفضل    
  .(2) لعنقزيمحمد ا عمرو بن

  .(3) ...صدوق :قال ابن حجر    

  .(4) ...كان صدوقا :وقال أبو حاتم    

  .(5) دلني عليه ابن أبي شيبة وأثنى عليه خيرا ،ثنا أحمد بن المفضل :قال ابن اشكاب    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) رؤساء الشيعة وكان من :قال أبو حاتم    

 
راجع األدب المفرد  .2727 الحديث ،باب ما جاء في المصافحة ،كتاب االستئذان ،43/  5 :وج

  .174الرقم  179 :)عليه السالم  ) وخصائص أمير المؤمنين ،531الرقم  ،244باب  186 :للبخاري

  .4824الرقم  323 :ـ رجال الشيخ 1

  .487/  1 :تهذيب الكمال ـ 2

  .123الرقم  26/  1 :ـ تقريب التهذيب 3

  .164الرقم  77/  2 :والتعديل ـ الجرح 4

  .70/  1 :ـ تهذيب التهذيب 5

  .139الرقم  70/  1 :تهذيب التهذيب ،164الرقم  77/  2 :والتعديل ـ الجرح 6

 
(43) 

  .(1) شيعي :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

وإسرائيل بن  ،أبي داود وسنن النسائيالهمداني في سنن  أسباط بن نصر :روى عن :قال المزي    



 ٦١٣ 

 ،وعبيد اهللا األشجعي ،وسفيان الثوري ،والحسن بن صالح بن حي ،وجعفر بن زياد األحمر ،يونس
ويحيى  ،ويحيى بن سلمة بن كهيل ،ومعاوية بن عمار الدهني ،المقدام ثابت بن هرمز وعمرو بن أبي

  .(2) يمان بن

وأحمد بن  ،عثمان بن حكيم األودي وأحمد بن ،الملكأحمد بن الحسين بن عبد :روى عنه    
وحاتم بن  ،وجعفر ابن محمد بن شاكر الصائغ ،وأحمد بن يوسف السلمي النيسابوري ،يحيى الصوفي

وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة في  ،العنقزي والحسين بن عمرو بن محمد ،الليث الجوهري
وعثمان بن محمد بن أبي شيبة في سنن أبي  ،بن عبد الكريم الرازيعبيداهللا  وأبو زرعة ،سنن أبي داود

 ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،والقاسم بن زكريا بن دينار الكوفي في سنن النسائي ،داود
  .(3) ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين الحنيني

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والنسائي ،(4) سنن أبي داود    

 
  .26/  1 :ـ تقريب التهذيب 1

  .109الرقم  487/  1 :ـ تهذيب الكمال 3و  2

 ،2683الحديث  ،عليه االسالم باب قتل األسير وال يعرض ،كتاب الجهاد ،59/  3 :ـ سنن أبي داود 4
  .4359الحديث  ،باب الحكم فيمن ارتد ،كتاب الحدود ،128/  4وج 

  .105/  7 :ـ سنن النسائي 5

 
(44) 

 (  ه 205 ـ.. .(إسحاق بن منصور السلولي  ( 6 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) أبو عبد الرحمان الكوفي ،موالهم ،منصور السلولي إسحاق بن    

  .(2) ثقة ،كوفي :العجلي قال    

  .(3) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(4) ليس به بأس :عن يحيى بن معين ،وقال عثمان بن سعيد الدارمي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) وقد كتبت عنه ،كان فيه تشيع :قال العجلي    



 ٦١٤ 

  .(6) للتشيع تكلم فيه :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) في الطبقة التاسعةعده ابن حجر     

 
 .384الرقم  478/  2 :ـ تهذيب الكمال 1

  .71الرقم  62 :ـ تاريخ الثقات 5و  2

  .437الرقم  61/  1 :ـ تقريب التهذيب 3

  .138الرقم  70 :ـ تاريخ الدارمي 4

باب والصحيح عند أر.. .اللطيف قال عبد الوهاب عبد :قلت. 437الرقم  61/  1 :ـ تقريب التهذيب 6
والجرح  ،والمدار على الظن بصدق الراوي أو كذبه ،الصناعة أن التشيع وحده ليس بجرح في الرواية

  .141/  1 :تقريب التهذيب انظر هامش. الذي لم يفسر ال يقبل

  .436الرقم  61/  1 :ـ تقريب التهذيب 7

 
(45) 

وإبراهيم بن سعد الزهري في  ،النسائي إبراهيم بن حميد الرؤاسي في سنن :روى عن :وقال المزي    
بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي في البخاري  وإبراهيم بن يوسف ،سنن النسائي وسنن ابن ماجة

 ،وأسباط بن نصر الهمداني في سنن أبي داود ،والليلة ومسلم والترمذي والنسائي في عمل اليوم
وابن  ،داود والنسائي في عمل اليوم والليلة السبيعي في مسلم وأبي وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق

وحماد بن  ،والحسن بن صالح بن حي ،وجعفر بن زياد األحمر في سنن الترمذي ماجة في التفسير
معاوية في  وزهير بن ،والربيع بن بدر ،وداود بن نصير الطائي في سنن النسائي ،أبي داود سلمة في

رجاء عبد اهللا بن واقد  وأبي ،د اهللا في سنن النسائيوشريك بن عب ،وسليمان بن قرم ،سنن النسائي
وعبيد بن  ،والترمذي وابن ماجة وعبد السالم بن حرب في أبي داود ،الهروي في سنن ابن ماجة

وقيس بن الربيع  ،وعمر بن أبي زائدة في مسلم ،وعمار ابن سيف الضبي في سنن ابن ماجة ،الوسيم
ومحمد بن طلحة ابن مصرف في أبي داود  ،سنن ابن ماجة وكامل أبي العالء في ،في سنن ابن ماجة

وهريم بن سفيان في البخاري ومسلم وأبي  ،ومندل بن علي ،البجلي ومسلمة بن جعفر ،وابن ماجة
  .ويزيد بن عبد العزيز بن سياه ،ماجة داود والترمذي وابن

وأبو األزهر أحمد بن األزهر  ،قاضي الزهريالعنبس ال إبراهيم بن إسحاق بن أبي :روى عنه    
وأحمد بن سعيد الرباطي في البخاري  ،حازم بن أبي غرزة الغفاري وأبو عمرو أحمد بن ،النيسابوري



 ٦١٥ 

وأبو  ،وأحمد بن يحيى الصوفي في سنن النسائي ،بن عثمان بن حكيم األودي وأحمد ،وسنن النسائي
وسليمان بن خالد  ،والحسين بن يزيد الطحان ،بن بكر بن عبد الرحمان المروزي علي الحسن

وعباس بن  ،وعباس بن عبد العظيم العنبري في سنن أبى داود ،وعباس بن جعفر بن الزبرقان ،المؤدب
  وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي ،محمد الدوري في سنن الترمذي

  
  

46) 

وعلي بن أحمد بن  ،ن أبي داودوأخوه عثمان بن محمد بن أبي شيبة في سن ،شيبة في سنن ابن ماجة
وعلي ابن محمد الطنافسي في سنن ابن  ،وعلي بن عبد اهللا ابن المديني ،عبد اهللا الجواربي الواسطي

وأبو نعيم الفضل بن  ،وعمرو بن محمد الناقد ،وعلي بن المنذر الطريقي في سنن ابن ماجة ،ماجة
الكوفي في سنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن زكريا بن دينار  والقاسم ابن ،هقرآندكين وهو من أ

ومحمد ابن سعد  ،ومحمد بن حزابة في سنن أبي داود ،بن ميمون في مسلم ومحمد بن حاتم ،ماجة
وأبو كريب محمد بن العالء  ،بن عبد اهللا بن نمير في صحيح البخاري ومسلم ومحمد ،العوفي

  .(1) يعقوب ابن شيبة السدوسيو ،مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي الهمداني في

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) البخاري صحيح    

 (  ه 216 ـ.. .(إسماعيل بن أبان الوراق  ( 7 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(5) صدوق :البخاري قال    

 
  .479ـ  478/  2 :ـ تهذيب الكمال 1

  .( صلى اهللا عليه وآله وسلم( باب صفة النبي  165/  3 :ـ صحيح البخاري 2

  .93الحديث  ،كتاب الفضائل ،1819/  4وج  ،44الحديث  ،كتاب الحج 848/  2 :ـ صحيح مسلم 3

  .99الحديث  ،كتاب الطهارة ،24 / 1 :داودـ سنن أبي  4

  .1092 الرقم 347/  1 :ـ التاريخ الكبير 5

 
(47) 



 ٦١٦ 

 :وقال ابن عدي .(1) وأبو داود وثقه أحمد بن حنبل ،وكان من أئمة الحديث :وقال الذهبي    
  .(2) صدوق

 
  :ـ تشيعه 2    

وسألته عن  :الحاكم في سؤاالته للدارقطنياهللا  ولكن قال أبو عبد ،ثقة مأمون :قال الدارقطني    
  .وليس هو عندي بالقوي ،أثنى عليه أحمد بن حنبل قد :فقال ،إسماعيل بن أبان الوراق

  من جهة المذهب ؟ :قلت    

  .(3) المذهب وغيره :قال    

 .(4) شدة تشيعه ال على أنه عيب عليه في السماع وإنما كان عيبه :وقال البزار    

  .(5) تكلم فيه للتشيع :وقال ابن حجر    

  .(6) قليل كدأب أهل بلده كان في الوراق تشيع :قيل :وقال الذهبي    

 
  .85الرقم  348/  10 :ـ سير أعالم النبالء 6و  1

  .132الرقم  310 / 1 :ـ الكامل 2

  .10/  3 :ـ راجع هامش تهذيب الكمال 3

الجرح  :409وقال اللكنوي في الرفع والتكميل ص  :قلت. 10/  3 :تهذيب الكمال ـ راجع هامش 4
. إال المطرود وال يؤمن به ،فهو جرح مردود ،أو نحو ذلك ،أو منافرة ،أو عداوة ،صدر من تعصب إذا

االختالف في أمر العقيدة  كالجرح بسبب التحاسد أو :وقال عبد الفتاح أبو غدة في ذيل هذا الكالم
أو  ،وكعقيدة الرفض والنصب والتشيع ،وكالقول بخلق األفعال أو عدمه ،أو قدمه قرآنكمسألة خلق ال

  ...أو االختالف في المشرب ،االختالف في المذهب

  .506الرقم  270/  1 :ـ تهذيب التهذيب 5

 
(48) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) وابن حجر في الطبقة التاسعة ،(1) ابن سعد في الطبقة الثامنة عده    

وإسرائيل  ،وإسحاق بن إبراهيم األزدي .أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي :روى عن :قال المزي    
وحبان بن  ،وحاتم بن إسماعيل المدني ،زياد األحمر وجعفر بن ،وجرير بن عبد الحميد ،بن يونس

وسهل بن  ،وأبي الجارود زياد بن المنذر ،والربيع بن بدر التميمي ،وحفص بن غياث ،علي العنزي
 ،وسالم بن سليمان أبي المنذر القارئ ،األحوص سالم بن سليم الحنفي في البخاري وأبي ،شعيب



 ٦١٧ 

 ،الترمذي وشريك بن عبد اهللا النخعي في ،وشبة بن عقال بن شبة الدارمي ،وسالم بن أبي عمرة
أويس عبد اهللا بن وأبي  ،إدريس وعبد اهللا بن ،والصباح بن يحيى المزني ،وصالح بن أبي األسود الليثي

وأبي رجاء  ،وعبد اهللا بن مسلم بن كيسان المالئي ،وعبد اهللا بن المبارك في البخاري ،عبد اهللا المدني
وعبد الرحمان بن سليمان ابن  ،الحميد بن بهرام في األدب المفرد وعبد ،عبد اهللا بن واقد الهروي

وعبد الملك بن عثمان  ،وأبي مريم عبد الغفار بن القاسم ،وعبد السالم بن حرب ،الغسيل في البخاري
 ،المفرد وعلي بن مسهر في األدب ،وعلي بن عبد العزيز ،وعثمان بن عبد الرحمان الوقاصي ،الثقفي

 ،مسلم الطهوي وأبي داود عيسى بن ،وعنبسة بن عبد الرحمان القرشي ،وعمرو بن شمر الجعفي
وقيس بن الربيع  ،المسعودي والقاسم بن معن ،بن الزبيروفضيل  ،وعيسى بن يونس في البخاري

 ،ومحمد بن طلحة بن عبد الرحمان التيمي ،ومحمد بن أبان الجعفي ،وكثير بن سليم المدائني ،األسدي
  ومسعود بن ،ومسعر بن كدام ،ومحمد بن طلحة بن مصرف

 
  .285/  6 :ـ الطبقات الكبرى 1

  .470 الرقم 65/  1 :ـ تقريب التهذيب 2

 
(49) 

وناصح  ،وموسى بن محمد األنصاري ،ومندل بن علي العنزي ،ومعاوية بن عمار الدهني ،سعد الجعفي
ويحيى بن  ،ونصير بن زياد الطائي ،الرحمان المدني وأبي معشر نجيح بن عبد ،بن عبد اهللا المحلمي

وأبي المحياة يحيى  ،ويحيى ابن يعلى األسلمي في الترمذي ،األنصار زكريا بن أبي زائدة في فضائل
 وأبي ،ويونس بن أبي يعفور العبدي ،ويعقوب بن عبد اهللا القمي ،ويحيى بن يمان ،بن يعلى التيمي

  .وأبي بكر النهشلي ،وأبي بكر بن عياش في البخاري ،إسرائيل المالئي

 ،الجوزجاني وإبراهيم ابن يعقوب ،كر بن أبي شيبةوأبو شيبة إبراهيم بن أبي ب ،البخاري :عنه روى    
عثمان بن حكيم  وأحمد بن ،وأحمد بن سنان القطان ،وأبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة

وأحمد بن  ،بن حنبل وأحمد بن محمد ،وأبو بكر أحمد بن محمد ابن األصفر البغدادي ،األودي
وأحمد بن منصور  ،بن يحيى وأحمد بن محمد ،محمد بن عبد اهللا بن القاسم بن أبي بزة المقرئ

وأحمد بن يحيى  ،الوليد بن أبان الكرابيسي وأحمد بن ،وأبو جعفر أحمد بن موسى المعدل ،الرمادي
وإسحاق بن وهب  ،وإسحاق بن سليمان بن زياد ،التنوخي وإسحاق بن بهلول ،بن زكريا الصوفي

وإسماعيل بن  ،وإسماعيل بن محمد بن دينار ،سمويه االصبهاني وإسماعيل بن عبد اهللا ،العالف
وجعفر بن  ،وجعفر بن أحمد بن سويد الزنجاني ،بن إسحاق بن سافري وأيوب ،موسى الفزاري

 ،والحسن بن إسحاق العطار الحربي ،وجعفر بن محمد بن النضر الواسطي ،الصائغ محمد بن شاكر



 ٦١٨ 

الحكم  والحسين بن ،بن محمد المزني والحسن ،والحسن بن عيسى ،بن علي بن بزيع البناء والحسن
وزكريا بن يحيى  ،وروح بن الفرج البغدادي ،والحسين بن محمد بن شيبة الواسطي ،الحبري الكوفي

وسفيان بن وكيع بن  ،وزهير بن محمد بن قمير المروزي ،وأبو خيثمة زهير بن حرب ،الكسائي
  والعباس بن ،وسهل بن عثمان العسكري ،الجراح

 
(50) 

وعبد اهللا بن  ،اهللا بن عبد الرحمان الدارمي وعبد ،وعبد اهللا بن أحمد بن المستورد ،ر بن الزبرقانجعف
وعثمان بن محمد بن أبي شيبة في فضائل  ،عبد الكريم الرازي وأبو زرعة عبيداهللا بن ،محمد بن خالد

وعلي  ،وعلي بن حرب الطائي ،وعلي بن إبراهيم الواسطي ،بن نوح المقري وعثمان بن معبد ،األنصار
 ،وعمر بن الخطاب السجستاني ،وعلي بن محمد بن خبيئة ،عبيداهللا القرشي البزاز بن الحسين بن

ومحمد بن  ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،والقاسم بن زكريا بن دينار الكوفي في الترمذي
 ،بن سالم الصائغ ن إسماعيلومحمد ب ،ومحمد بن إسماعيل بن إسحاق الراشدي ،إسحاق الصاغاني

 ،بن يوسف السلمي وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ،ومحمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي
 ،ومحمد بن خلف الحدادي ،ومحمد بن الحسين البرجالني ،ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين

 ،بن عبادة الواسطي ومحمد ،الباغندي الكبير وأبو بكر محمد بن سليمان ،ومحمد بن سليمان بن بزيع
ومحمد بن عبد  ،ومحمد بن عبد اهللا بن المبارك المخرمي ،ومحمد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل

ومحمد بن  ،ومحمد ابن عمارة بن صبيح الكوفي ،عبيد بن عتبة الكندي ومحمد بن ،الملك الدقيقي
ويحيى بن إسحاق بن  ،ومحمد بن يحيى الذهلي ،ومحمد بن النضر النجاري ،الكوفي مروان القطان

  .(1) ويعقوب بن شيبة السدوسي ،ويحيى بن معين ،سافري

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) وسنن الترمذي ،(2) صحيح البخاري    

 
  .8ـ  5/  3 :ـ تهذيب الكمال 1

  .أما بعد :من قال في الخطبة بعد الثناء باب ،223/  1 :ـ صحيح البخاري 2

  .1077الحديث  ،الجنائز كتاب 388/  3 :الترمذيـ سنن  3

 
(51) 

 (  ه 169ـ  83( إسماعيل بن خليفة  ( 8 )



 ٦١٩ 

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(1) ...أبو إسرائيل بن أبي إسحاق المالئي الكوفي ،خليفة العبسي إسماعيل بن    

  .(2) ليس من أهل الكذب :قال عمرو بن علي    

  .(3) صدوق إال أن في رأيه غلوا :وقال أبو زرعة    

  .(4) صالح الحديث :عن يحيى بن معين ،إسحاق بن منصور وقال    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) عده ابن قتيبة من رجال الشيعة    

  .(6) كان شيعيا بغيضا من الغالة الذين يكفرون عثمان :وقال الذهبي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) عده ابن حجر من الطبقة السابعة    

 
  .440الرقم  77/  3 :ـ تهذيب الكمال 1

  .79 / 3 :ـ تهذيب الكمال 3و  2

  .78/  3 :ـ تهذيب الكمال 4

  .624 :ـ المعارف 5

  .9957الرقم  490/  4 :االعتدال ـ ميزان 6

  .505الرقم  69/  1 :ـ تقريب التهذيب 7

 
(52) 

وإسماعيل بن أبي  ،أبي طالب إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن :روى عن :وقال المزي    
والحكم  ،والحارث بن حصيرة ،مسلم المكي وإسماعيل بن ،وإسماعيل بن عبد الرحمان السدي ،خالد

وطلحة بن  ،ومواله سعد بن حذيفة ،والسري بن إسماعيل ،بن عتيبة في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة
وعطية بن  ،وعبد الرحمان بن األسود بن يزيد ،أبي سعيد المقبري وعبد اهللا بن سعيد بن ،مصرف

 ،بن روميومجاهد  ،وفضيل بن عمرو الفقيمي في سنن ابن ماجة ،بن بذيمة وعلي ،سعيد العوفي
  .وأبي عمر البهراني في سنن ابن ماجة ،وأبي بكر بن حفص القرشي ،مهران وميمون بن

اليشكري  وإسماعيل بن صبيح ،وإسماعيل بن أبان الوراق ،أحمد بن عبد اهللا بن يونس :عنه روى    
 ،البجليبن بشر  والحسن ،واسيد بن زيد الجمال ،وإسماعيل بن عمرو البجلي ،في سنن ابن ماجة



 ٦٢٠

وعبادة بن زياد  ،غنام النخعي وطلق بن ،ه ـقرآنوسفيان الثوري ـ وهو من أ ،وخالد بن عمرو القرشي
 ،وعون بن سالم ،وعلي بن ثابت الجزري ،وعبيد اهللا بن موسى ،وعبد الرحيم بن سليمان ،األسدي

ومحمد  ،ن ماجةوأبو نعيم الفضل بن دكين في سنن اب ،وغسان بن الربيع ،وعيسى بن موسى غنجار
وموسى  ،اهللا بن الزبير الزبيري في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة وأبو أحمد محمد بن عبد ،بن سابق
 وأبو الوليد الطيالسي ،ويحيى بن عبد الحميد الحماني ،الجراح في سنن ابن ماجة ووكيع بن ،بن أعين

(1).  

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) وابن ماجة ،(2) سنن الترمذي    

 
  .78ـ  77/  3 :ـ تهذيب الكمال 1

  .198الحديث  ،) 145( الباب  ،أبواب الصالة ،378/  1 :ـ سنن الترمذي 2

  .715الحديث  ،كتاب األذان ،237/  10 :ـ سنن ابن ماجة 3

 
(53) 

 ( هـ 173ـ  108( إسماعيل بن زكريا  ( 9 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(1) أبو زياد الكوفي الخلقاني ،المحدث الحافظ ،إسماعيل بن زكريا :قال الذهبي    

  .(2) صدوق :وقال أيضا    

  .(3) صدوق :بن يوسف بن خراش وقال عبد الرحمان    

 كالهما ثقة :فقال ،وإسماعيل بن زكريا ،اهللا عن أبي شهاب سألت أبا عبد :وقال الفضل بن زياد    
(4).  

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) شيعي :قال الذهبي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(6) ةعده ابن حجر من الطبقة الثامن    



 ٦٢١

 ،وإسماعيل بن أبي خالد ،إبراهيم بن ميمون الخياط المعروف بالنحاس :عن روى :وقال المزي    
  وأبي بردة يزيد بن عبد اهللا بن أبي بردة ،سوار وأشعث بن

 
 .122الرقم  475/  8 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .878الرقم  228/  1 :االعتدال ـ ميزان 5و  2

  .95/  3 :ـ تهذيب الكمال 3

  .170/  2 :والتاريخ ـ المعرفة 4

  .511الرقم  69/  1 :ـ تقريب التهذيب 6

 
(54) 

والحجاج بن دينار في  ،أبي عمرة وحبيب بن ،وبكير بن عتيق ،ابن أبي موسى في البخاري ومسلم
 ،والحسن بن الحكم النخعي ،في مسند علي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة والنسائي

وسعد بن طريف  ،وحصين بن عبد الرحمان في سنن النسائي ،والحسن بن عبيداهللا في سنن أبي داود
وسهيل بن أبي  ،وسليمان األعمش في مسلم ،بن فيروز الشيباني وأبي إسحاق سليمان ،االسكاف

وعاصم األحول في  ،وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيداهللا في مسلم ،صالح في مسلم وأبي داود
 وعبيد اهللا بن عمر ،وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم ،وعبد اهللا بن بسر الحبراني ،بخاري ومسلمال

وسنن  وعمرو بن قيس المالئي في األدب المفرد ،وعثمان بن األسود ،العمري في صحيح البخاري
 ،يالرحمان السلم وعيسى بن عبد ،والعالء بن عبد الرحمان ابن يعقوب في سنن أبي داود ،النسائي

عبد اهللا الجزري في األدب  وأبي رجاء محرز بن ،ومالك بن مغول في مسلم ،وليث بن أبي سليم
ومسعر بن كدام  ،ومحمد بن قيس األسدي ،ومحمد بن عجالن ،ومحمد بن سوقة في البخاري ،المفرد

وأبي  ،وموسى ابن نافع أبي شهاب الحناط األكبر ،ومطرف بن طريف في سنن أبي داود ،في مسلم
 .وأبي جعفر الفراء في األدب المفرد للبخاري ،ويزيد ابن أبي زياد ،عمر النضر بن عبد الرحمان الخزاز

 
 وسعيد ،وخلف بن الوليد العتكي ،وإسماعيل بن عيسى العطار ،إبراهيم بن زياد سبالن :روى عنه    

والنسائي  وسعيد بن منصور في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة ،بن سليمان الواسطي
ومحمد بن بكار بن الريان  ،وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني في البخاري ومسلم ،في مسند علي

الدوالبي في البخاري ومسلم وسنن أبي داود  ومحمد بن الصباح ،ومحمد ابن سليمان لوين ،في مسلم
وهشام بن  ،والنضر بن عبد اهللا األصم في سنن الترمذي ،ومعاوية بن حفص الشعبي ،ائيوسنن النس

  .(1) يمان والهيثم بن ،بهرام المدائني



 ٦٢٢

 
  .445الرقم  92/  3 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(55) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) وابن ماجة ،(5) والترمذي ،(4) والنسائي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 (  ه 127ـ  ...) إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي ( 10 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

الحجازي ثم  اإلمام المفسر أبو محمد ،إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة :قال الذهبي    
  (7) ...الكوفي األعور السدي

  .(8) السدي ثقة :أحمد بن حنبل عن ،وقال أبو طالب    

  .(9) ال بأس به ،صدوق ،الحديث وهو عندي مستقيم :وقال ابن عدي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(10) ورمي السدي بالتشيع :قال الذهبي    

 
  .باب ما يكره من التمادح ،كتاب األدب ،87/  7 :البخاريـ صحيح  1

  .89ذيل ح  ،كتاب الطهارة ،234/  1 :ـ صحيح مسلم 2

  .2489كتاب الجهاد ح  ،6 / 3 :ـ سنن أبي داود 3

  .92/  3 :ـ سنن النسائي على ما في تهذيب الكمال 4

 .678 باب ما جاء في تعجيل الزكاة ح ،كتاب الزكاة ،63/  3 :ـ سنن الترمذي 5

  .1795ح ،باب تعجيل الزكاة قبل محلها ،كتاب الزكاة ،572/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .124الرقم  264/  5 :ـ سير أعالم النبالء 7

  .134 / 3 :ـ تهذيب الكمال 8

  .276/  1 :ـ الكامل 9

  .907 الرقم 237/  1 :ـ ميزان االعتدال 10

 
(56) 



 ٦٢٣ 

  .(1) ورمي بالتشيع :قال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة الرابعة عده ابن حجر في    

وأوس  ،وسنن الترمذي والنسائي في مسند علي أنس بن مالك في مسلم :روى عن :وقال المزي    
 ،وحفص بن أبي حفص ،الترمذي وابن ماجة في التفسير وأبي صالح باذان في سنن ،بن ضمعج

وصبيح مولى ام سلمة في  ،في مسلم وسنن الترمذي وسنن النسائي وسعد بن عبيدة ،ورفاعة الفتياني
وعبد اهللا بن حبيب أبي عبد  ،وعباد بن أبي يزيد في سنن الترمذي ،ماجة سنن الترمذي وسنن ابن

وعبد  ،وعبد اهللا البهي في مسلم والترمذي ،وعبد اهللا بن عباس في سنن أبي داود ،السلمي الرحمان
أبي داود وسنن  وأبيه عبد الرحمان بن أبي كريمة في سنن ،خير الهمداني في مسند علي للنسائي

وعكرمة مولى ابن  ،رباح وعطاء بن أبي ،وعدي بن ثابت في سنن النسائي وسنن ابن ماجة ،الترمذي
في سنن الترمذي وأبي داود في  لك الغفاريوغزوان أبي ما ،وعمرو بن حريث المخزومي ،عباس

ومصعب بن سعد بن أبي وقاص في سنن أبي  ،ومرة الهمداني في سنن الترمذي ،الناسخ والمنسوخ
وأبي هبيرة يحيى بن عباد األنصاري  ،ابن أبي هاشم :ويقال ،والوليد بن أبي هشام ،داود وسنن الترمذي

وأبي سعد األزدي في سنن الترمذي وسنن  ،م البارقيوأبي حكي ،الترمذي في مسلم وأبي داود وسنن
  .ابن ماجة

الخدري وأبا  وأبا سعيد ،وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب ،ورأى الحسن بن علي بن أبي طالب    
  .هريرة

ابن ماجة وسنن الترمذي وسنن  أسباط بن نصر الهمداني في سنن أبي داود وسنن :روى عنه    
  ،ونس في مسلم وسنن الترمذيواسرائيل بن ي ،النسائي

 
  .531الرقم  73/  1 :ـ تقريب التهذيب 2و  1

 
(57) 

والحسن بن صالح بن حي في مسلم  ،وإسماعيل بن أبي خالد في الرد على أهل القدر ألبي داود
والحكم بن عبد اهللا  ،والحكم ابن ظهير ،والحسن بن يزيد الكوفي ،وسنن أبي داود وسنن الترمذي

 ،قدامة في مسلم وسنن الترمذي والنسائي في مسند علي وزائدة بن ،وحماد بن عيسى العبسي ،الكوفي
وسماك  ،الثوري في مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسفيان ،وزيد بن أبي أنيسة

 ،وشريك بن عبد اهللا ،وأبو األحوص سالم بن سليم ،وسليمان التيمي ،ه ـقرآنأ بن حرب ـ وهو من



 ٦٢٤ 

 ،الطنافسي وعبيد بن أبي امية ،وابنه عبد اهللا بن إسماعيل السدي ،بن الحجاج في سنن الترمذي وشعبة
عبد الملك بن سلع  وعمرو بن ،وعمر بن زياد الباهلي ،وعلي بن عابس ،وعلي بن صالح بن حي

وعيسى بن عمر القارئ في  ،السلمي وعيسى بن عبد الرحمان ،وعمرو بن أبي قيس الرازي ،الهمداني
ومالك بن  ،وقيس بن الربيع ،)عليه السالم  ) سنن الترمذي والنسائي في خصائص أمير المؤمنين

ومطلب بن زياد في مسند علي  ،حمزة محمد بن ميمون السكري وأبو ،ومحمد بن أبان الجعفي ،مغول
 وأبو عوانة الوضاح بن عبد اهللا ،ماجةونعيم بن ميسرة النحوي في التفسير البن  ،وابن ماجة في التفسير

وأبو بكر بن  ،والوليد بن أبي ثور في سنن الترمذي ،اليشكري في مسلم وسنن الترمذي وسنن النسائي
  .(1) عياش في كتاب الرد على أهل القدر

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) ذيوالترم ،(4) والنسائي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 
  .134ـ  132/  3 :ـ تهذيب الكمال 1

كتاب  ،1120/  2 :وج ،60الحديث  7الباب  ،كتاب صالة المسافرين ،492/  1 :ـ صحيح مسلم 2
  .51 الحديث ،الطالق

  .2981الحديث  ،كتاب الخراج ،146/  3 :ـ سنن أبي داود 3

  .باب االنصراف في الصالة ،كتاب السهو ،81/  3 :النسائي ـ سنن 4

  .3721الحديث  ،كتاب المناقب ،636 / 5 :ـ سنن الترمذي 5

 
(58) 

 (  ه 245ـ  ...) إسماعيل بن موسى الفزاري ( 11 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

بن موسى  (1) أبو إسحاق إبراهيم :وقيل ،أبو محمد ،الشيخ االمام محدث الكوفة :الذهبي قال    
  .(2) سبط إسماعيل السدي ،الفزاري الكوفي

  .(3) صدوق يخطئ :قال ابن حجر    

  .(4) صدوق :فقال ،سألت أبي عنه :حاتم وقال عبد الرحمن بن أبي    

  .(5) بأس ليس به :وقال النسائي    

 



 ٦٢٥ 

  :ـ تشيعه 2    

  .(6) ورمي بالرفض :ابن حجر قال    

 
اللهم ائتني  :طير فقال) وسلم  صلى اهللا عليه وآله( كان عند النبي  :روى عنه عن أنس بن مالك قال

حديث الطير المشوي من جملة  :أقول .فجاء علي فأكل معه ،بأحب خلقك يأكل معي هذا الطير
/  2 :رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ،الحديث األحاديث المتواترة والمشتهرة عند أئمة أهل

 8 :والخطيب في تاريخ بغداد ،130و  142/  3 :المستدرك على الصحيحين والحاكم في ،945ح  560
 والذهبي في تاريخ االسالم في مجلد ،103/  2 :والطبري في الرياض النضرة ،369 / 9 :وج ،382/ 

/  3 :االعتدال وكذا في ميزان ،232/  13 :وفي سير أعالم النبالء ،633ص  :عهد الخلفاء الراشدين
/  2 :كثير في البداية والنهاية وابن ،6085ح  1721/  3 :والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ،580
305.  

  .بن موسى إسماعيل :210/  3 :ـ في تهذيب الكمال 1

  .77الرقم  176/  11 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .561الرقم  75/  1 :التهذيب ـ تقريب 6و  3

  .666الرقم  196/  2 :ـ الجرح والتعديل 4

  .958الرقم  251/  1 :ميزان االعتدال ـ 5

 
(59) 

  .(1) وكان من شيعة الكوفة :وقال الذهبي    

  .(2) احتمله الناس ورووا عنه وأما الرواية فقد ،ا أنكروا عليه الغلو في التشيعوإنم :وقال ابن عدي    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة العاشرة    

وبشر بن  ،إبراهيم بن سعد الزهري في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة :روى عن :وقال المزي    
خثيم الهاللي في سنن  وأبي معمر سعيد بن ،وداود بن الزبرقان في سنن الترمذي ،الوليد الهاشمي

البرجمي في سنن الترمذي وسنن  وسيف بن هارون ،وسفيان بن عيينة في سنن ابن ماجة ،الترمذي
وعبد اهللا  ،وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وشريك بن عبد اهللا النخعي في سنن أبي داود ،ابن ماجة
وعبد السالم بن حرب المالئي في  ،الزناد في سنن الترمذي وعبد الرحمان بن أبي ،غنويبن بكير ال

وعمر  ،وعمر بن سعيد البصري في سنن الترمذي ،في سنن الترمذي وعلي بن عابس ،سنن الترمذي



 ٦٢٦ 

ومالك بن أنس عن  ،وعيسى بن ابراهيم العبدي ،الترمذي الراوي عن أنس بن شاكر البصري في سنن
وهشيم بن بشير في سنن الترمذي  ،ومحمد بن عمر بن الرومي في سنن الترمذي ،سنن ابن ماجة
  .والوليد بن مسلم ،كتاب أفعال العباد والبخاري في

وأبو يعلى أحمد  ،وابن ماجة ،والترمذي ،وأبو داود» العباد  أفعال« البخاري في كتاب  :روى عنه    
  واسماعيل بن هارون ،الموصلي ىبن علي بن المثن

 
 .77الرقم  176/  11 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .319 / 1 :ـ الكامل 2

  .561الرقم  75/  1 :ـ تقريب التهذيب 3

 
(60) 

 ،وزكريا ابن يحيى الساجي ،محمد الحراني وأبو عروبة الحسين بن ،وبقي بن مخلد االندلسي ،الكوفي
وأبو الحسن  ،وعلي بن جعفر بن الرماني ،البرتي وأبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى

وأبو لبيد محمد بن ادريس السامي  ،والقاسم بن زكريا المطرز ،علي بن الحسين بن بشير الدهقان
 ،وأبو جعفر محمد بن الحسين الخثعمي الكوفي ،بن اسحاق بن خزيمة وأبو بكر محمد ،السرخسي

  .(1) بن سليمان الحضرمي ومحمد بن عبد اهللا

 
  :الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(3) وابن ماجة ،(2) سنن أبي داود    

 نباتة األصبغ بن ( 12 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) أبو القاسم الكوفي ،ثم المجاشعي ،ثم الدارمي ،ثم الحنظلي ،نباتة التميمي األصبغ بن    

  .(5) ثقة ،تابعي ،كوفي :قال العجلي    

 
 .491الرقم  210/  3 :ـ تهذيب الكمال 1

  .4486الحديث  ،كتاب الحدود ،165 / 4 :ـ سنن أبي داود 2

  .31الحديث  ،المقدمة ،13/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3



 ٦٢٧ 

  .308/  3 :ـ تهذيب الكمال 4

  .71 :ـ تاريخ الثقات 5
  
  

(61) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) قتيبة من رجال الشيعة عده ابن    

  .(2) بالرجعة كان يقول :وقال أبو جعفر العقيلي    

  .(3) ( عليه السالم ) فتن بحب علي بن أبي طالب :وقال أبو حاتم بن حبان    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة الثالثة    

زيد  وأبي أيوب خالد بن ،)عليه السالم ( الحسن بن علي بن أبي طالب  :روى عن :المزي وقال    
وعمر بن  ،وعمار بن ياسر ،في سنن ابن ماجة) عليه السالم ( وعلي بن أبي طالب  ،األنصاري
  .الخطاب

وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية  ،البناني وثابت بن أسلم ،األجلح بن عبد اهللا الكندي :روى عنه    
وسعد بن طريف االسكاف في سنن ابن  ،زياد بن المنذر وأبو الجارود ،ورزين بياع األنماط ،الثمالي

بدة والوليد بن ع ،ومحمد بن السائب الكلبي ،وفطر بن خليفة ،الحزور وعلي بن ،وسعيد بن مينا ،ماجة
  .(5) بن أبي الهيثم العطار ويحيى ،الكوفي

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(6) سنن ابن ماجة    

 
  .624 :ـ المعارف 1

  .308/  3 :ـ تهذيب الكمال 5و  2

  .658الرقم  363/  1 :تهذيب التهذيب ،174/  1 :المجروحين ـ 3

  .613الرقم  81 / 1 :ـ تقريب التهذيب 4

  .الحجامة باب موضع ،3482الرقم  1152/  2 :سنن ابن ماجةـ  6

 



 ٦٢٨ 

(62) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

وعده الشيخ الطوسي  ،(1) « ( عليه السالم( كان من خاصة أمير المؤمنين «  :أورده النجاشي وقال    
عليه ( واخرى في أصحاب االمام المجتبى  ،)السالم  عليه( تارة فيمن روى عن االمام أمير المؤمنين 

  .(2) ( السالم

 الغافقي إياس بن عامر ( 13 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(3) وهو عم موسى بن أيوب ،ومنار بطن من غافق ،عامر الغافقي ثم المناري المصري إياس بن    

  .(4) ال بأس به ،تابعي ،صدوق :قال العجلي    

  .(5) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(6) خزيمة وصحح له ابن :وقال أيضا    

  .(7) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  .5الرقم  8 :ـ رجال النجاشي 1

  .919الرقم  93وص  ،470 الرقم 57 :ـ رجال الشيخ الطوسي 2

  .591الرقم  404/  3 :ـ تهذيب الكمال 3

  .126الرقم  75 :الثقات ـ تاريخ 4

  .672الرقم  87/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

  .340/  1 :التهذيب ـ تهذيب 6

  .33/  4 :ـ كتاب الثقات 7

 
(63) 

  :ـ تشيعه 2    

 وشهد معه مشاهده ،والوافدين عليه من أهل مصر ،كان من شيعة علي :سعيد بن يونس قال أبو    
(1).  

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) عده ابن حجر في الطبقة الثامنة    



 ٦٢٩ 

  .وعلي بن أبي طالب ،عقبة بن عامر الجهني :عن روى :وقال المزي    

  .(3) أيوب الغافقي ابن أخيه موسى بن :روى عنه    

 
  :لستةا ـ رواياته في الكتب 4    

  .(5) وابن ماجة ،(4) سنن أبي داود    

 
  .591الرقم  404/  3 :ـ تهذيب الكمال 3و  1

  .672الرقم  87 / 1 :ـ تقريب التهذيب 2

  .869الحديث  ،الرجل في ركوعه وسجوده باب ما يقول ،كتاب الصالة ،230/  1 :ـ سنن أبي داود 4

 ،باب التسبيح في الركوع والسجود ،الصالة والسنة فيها كتاب اقامة ،287/  1 :ـ سنن ابن ماجة 5
  .20الحديث 

 
(64) 

 حرف الباء

 الطائي بكير بن عبد اهللا ( 14 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) المعروف بالضخم ،ابن أبي عبد اهللا الطائي الكوفي الطويل :ويقال ،عبد اهللا بكير بن    

  .(2) مقبول :قال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(3) رمي بالرفض :قال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) الطبقة السادسة عده ابن حجر في    

 ،وكريب مولى ابن عباس في مسلم وسنن ابن ماجة ،سعيد بن جبير :روى عن :وقال المزي    
  .ومجاهد

 
 .766الرقم  246/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

  .108 / 1 :ـ تقريب التهذيب 4ـ  2

 



 ٦٣٠ 

(65) 

 وسلمة بن كهيل في مسلم وابن ماجة ،وأشعث بن سوار ،إسماعيل بن سميع الحنفي :روى عنه    
(1).  

 
  :رواياته في الكتب الستة ـ 4    

  .(3) وسنن ابن ماجة ،(2) صحيح مسلم    

 
 .766الرقم  246/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

ذيل  ،باب الدعاء في صالة الليل وقيامه ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،529/  1 :ـ صحيح مسلم 2
  .187الحديث 

  .508 ذيل الحديث ،باب وضوء النوم ،كتاب الطهارة ،170/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3

 
(66) 

 حرف التاء

 (  ه 190ـ  ...) تليد بن سليمان ( 15 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(1) األعرج الكوفي ،أبو إدريس :ويقال ،أبو سليمان ،تليد بن سليمان المحاربي    

 .(2) ولم ير به بأسا :قال أحمد :قال أبو بكر المروذي    

  .(3) ال بأس به :وقال العجلي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) أبا بكر وعمر يشتم ،رجل سوء ،رافضي خبيث :قال أبو داود    

فقام  ،فتناوله تليد ،فذكروا عثمان ،لعثمان بن عفان قعد فوق سطح مع مولى :وقال عباس الدوري    
  به من فوق السطح فكسر فأخذه فرمى ،إليه مولى عثمان

 
 .798الرقم  320/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

  .321 / 4 :ـ تهذيب الكمال 2

  .176الرقم  88 :ـ تاريخ الثقات 3

  .322/  4 :ـ تهذيب الكمال 4



 ٦٣١ 

 
(67) 

  .(1) وكان يمشي على عصا ،رجليه

  .(2) كان يتشيع :العجلي وقال    

  .(3) به التشيعكان مذه :وقال أحمد    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة الثامنة    

وأبي الجحاف داود بن أبي عوف في سنن  ،حمزة بن حبيب الزيات :عن روى :وقال المزي    
  .ويحيى بن سعيد األنصاري ،وعطاء بن السائب ،الملك بن عمير وعبد ،الترمذي

وأحمد بن محمد بن  ،وأحمد بن حاتم الطويل ،بن عبس التنوخي الكوفيإبراهيم  :روى عنه    
وحسن بن حسين العرني  ،وإسماعيل بن موسى الفزاري ،وإسحاق بن موسى األنصاري ،حنبل

 وأبو سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج في ،وسهل بن عثمان العسكري ،وسعيد بن نصير ،الكوفي

إسماعيل  ومحمد بن ،وعبد العزيز بن بحر البغدادي ،يوعبد الرحمان بن صالح األزد ،الترمذي
 ،ومختار بن غسان ،العطار ومحمد بن علي ،ومحمد بن عبد اهللا بن نمير ،ومحمد بن الجنيد ،القلوسي

  .(5) ويحيى بن يحيى النيسابوري ،وهشيم بن أبي ساسان الكوفي ،ونعيم بن حماد الخزاعي

 
  .322/  4 :ـ تهذيب الكمال 3و  1

  .176 الرقم 88 :ـ تاريخ الثقات 2

  .6الرقم  322/  4 :ـ تقريب التهذيب 4

  .321 / 4 :ـ تهذيب الكمال 5

 
(68) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(1) روى له الترمذي فقط    

 
  :في رجال الشيعة ـ ترجمته 5    

  .(2) ( عليه السالم (الصادق  عده الشيخ الطوسي في أصحاب اإلمام جعفر بن محمد    

 



 ٦٣٢ 

  .3680الحديث  ،كتاب المناقب ،616/  5 :ـ سنن الترمذي 1

  .2045الرقم  173 :راجع رجال الشيخ الطوسي ـ 2

 
(69) 

 حرف الثاء

 فاختة ثوير بن أبي ( 16 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) أبو الجهم الكوفي ،واسمه سعيد بن عالقة القرشي الهاشمي ،فاختة ثوير بن أبي    

  .(2) هو وأبوه ال بأس بهما ،كوفي :قال العجلي    

 
  :ـ تشيعه 2    

 ،مالك ال تروي عن ثوير :قلت ليونس بن أبي إسحاق :شبابة بن سوار عن ،قال محمود بن غيالن    
  .(3) كان رافضيا ،إسرائيل أعلم ما صنع به :عنه ؟ قال فإن إسرائيل كتب

  .(4) لم ينقم عليه إال التشيع :الحاكم وقال    

 
  :طبقته ورواياته ـ 3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة الرابعة    

 
 .863الرقم  429/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

  .191الرقم  91 :الثقاتـ تاريخ  2

  .112 / 3 :المعرفة والتاريخ ،532/  2 :الكامل ،430/  4 :ـ تهذيب الكمال 3

  .510/  2 :ـ المستدرك على الصحيحين 4

  .54الرقم  121 / 1 :ـ تقريب التهذيب 5

 
(70) 

عالقة في سنن وأبيه أبي فاختة سعيد بن  ،وسعيد بن جبير ،زيد بن أرقم :روى عن :وقال المزي    
 ،وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب في الترمذي ،الزبير وعبد اهللا بن ،والطفيل بن أبي كعب ،الترمذي

 ،ويحيى بن جعفر بن هبيرة ،جعفر محمد بن علي بن الحسين وأبي ،ومجاهد بن جبر في الترمذي
  .أبيه في سنن الترمذي عن ،وعن رجل من أهل قباء



 ٦٣٣

وحجاج بن  ،جعفر بن الحارث النخعي وأبو األشهب ،ونس في الترمذيإسرائيل بن ي :روى عنه    
وأبو مريم  ،وشعبة بن الحجاج في الترمذي ،األعمش وسليمان ،وسفيان الثوري في الترمذي ،أرطاة

 ،وعمرو بن قيس المالئي ،وعبيدة بن حميد ،الملك بن سعيد بن أبجر وعبد ،عبد الغفار بن القاسم
  .(1) وأبو بلج الفزاري الكبير يحيى بن أبي سليم ،وهارون بن سعد ،العرزميعبيداهللا  ومحمد بن

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) سنن الترمذي    

 
  رجال ـ ترجمته في 5    

 ،وثانية في أصحاب االمام الباقر ،عده الشيخ الطوسي تارة في أصحاب االمام السجاد :الشيعة    
  .(3) ( عليهم السالم( االمام الصادق  وثالثة في أصحاب

 
  .429/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

  .969الحديث  ،باب ما جاء في عيادة المريض ،الجنائر كتاب ،300/  3 :ـ سنن الترمذي 2

وانظر . 2055الرقم  174وص  ،1310الرقم  129وص  ،1085الرقم  111 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3
  .303الرقم  188 :رجال النجاشي

 
(71) 

 حرف الجيم

 (  ه 128ـ .. .(جابر بن يزيد الجعفي  ( 17 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

الحارث بن معاوية بن وائل بن مرئي بن  جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن    
  .(1) أبو محمد الكوفي :ويقال ،يزيد أبو :ويقال ،أبو عبد اهللا ،جعفي الجعفي

لوال جابر الجعفي لكان أهل الكوفة  :سمعت وكيعا يقول :الجارود يقول وسمعت :قال أبو عيسى    
  .(2) بغير حديث

  .(3) جابر صدوق في الحديث :عن شعبة ،وقال إسماعيل بن علية    

عن  ،ألف حديث عن أبي جعفر عندي سبعون :سمعت جابرا يقول :وعن الجراح بن مليح يقول    
  .(4) كلها) صلى اهللا عليه وآله ( النبي 

  .(5) ما رأيت في الحديث أورع من جابر الجعفي :فيان يقولسمعت س ،عن ابن مهدي    



 ٦٣٤

 
 .879الرقم  465/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

  .741 / 5 :ـ سنن الترمذي 2

  .467/  4 :ـ تهذيب الكمال 3

  .المقدمة 20/  1 :ـ صحيح مسلم 4

  .382/  1 :ميزان االعتدال ـ 5

 
(72) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) أكبر علماء الشيعةمن  :قال الذهبي    

لم ال تروي  ،ثالثة ال تروي عنهم :قيل لزائدة :يعلى المحاربي عن يحيى بن ،وقال عباس الدوري    
 أما جابر الجعفي فكان واهللا كذابا يؤمن بالرجعة :والكلبي ؟ قال ،وجابر الجعفي ،عنهم ؟ ابن أبي ليلى

(2).  

  .(3) رافضي :وقال ابن حجر    

 
  :طبقته ورواياتهـ  3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

وزيد  ،البصري في سنن الترمذي وخيثمة بن أبي خيثمة ،حارث بن مسلم :روى عن :قال المزي    
وعامر بن شراحيل الشعبي  ،وطاووس بن كيسان ،وسالم بن عبد اهللا بن عمر ،العمي في سنن ابن ماجة

وأبي حريز عبد اهللا بن الحسين قاضي  ،واثلة الليثي الصحابي فيل عامر بنوأبي الط ،في سنن ابن ماجة
وعبد اهللا بن عبد الرحمان بن األسود بن  ،وعبد اهللا بن نجي في التفسير سجستان في سنن ابن ماجة

 وعمار ،وعكرمة مولى ابن عباس في سنن ابن ماجة ،وعطاء بن أبي رباح ،الترمذي يزيد في سنن

 ،ماجة والقاسم بن عبد الرحمان بن عبد اهللا ابن مسعود في سنن ابن ،ابن ماجةالدهني في سنن 
  ومجاهد بن ،والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

 
  .748الرقم  131/  1 :ـ الكاشف 1

  .879الرقم  468/  4 :ـ تهذيب الكمال 2

  .17الرقم  123/  1 :ـ تقريب التهذيب 4و  3

 



 ٦٣٥

(73) 

وأبي الزبير محمد بن مسلم  ،ماجة ومحمد بن قرظة األنصاري في سنن ابن ،يجبر في سنن الترمذ
وأبي عازب مسلم بن  ،في سنن ابن ماجة وأبي الضحى مسلم بن صبيح ،المكي في سنن ابن ماجة
  .سنن أبي داود وسنن ابن ماجة والمغيرة بن شبيل في ،عمرو في سنن ابن ماجة

والحسن بن صالح  ،وحسان بن إبراهيم الكرماني ،ابن ماجة إسرائيل بن يونس في سنن :روى عنه    
 ،وزهير بن معاوية ،البرجمي األزرق في سنن ابن ماجة وحفص بن عمر ،بن حي في سنن ابن ماجة

وشريك  ،وسالم بن أبي مطيع ،وسفيان بن عيينة ،وسنن ابن ماجة وسفيان الثوري في سنن أبي داود
وعبد  ،وشيبان بن عبد الرحمان ،وشعبة بن الحجاج في سنن الترمذي ،ابن ماجة بن عبد اهللا في سنن

 وأبو حمزة محمد بن ميمون ،وقيس بن الربيع ،بن عبد اهللا المسعودي في سنن ابن ماجة الرحمان

 ،ماجة ومعمر بن راشد في سنن ابن ،ومسعر بن كدام ،السكري في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة
  .(1) وأبو عوانة في سنن ابن ماجة ،في سنن ابن ماجة والمفضل بن عبد اهللا الكوفي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) والترمذي ،(3) وابن ماجة ،(2) سنن أبي داود    

 
  .466/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1036الحديث  ،الصالة كتاب ،272/  1 :ـ سنن أبي داود 2

  .1208 الحديث ،كتاب الصالة ،381/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3

  .ناسيا باب ما جاء في االمام ينهض في الركعتين ،200/  2 :ـ سنن الترمذي 4

 
(74) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

عليهما ( الصادق  واخرى في أصحاب االمام ،عده الشيخ الطوسي تارة في أصحاب االمام الباقر    
  (1) .( السالم

 (  ه 188ـ  110( جرير بن عبد الحميد  ( 18 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ،أبو عبد اهللا الضبي الكوفي ،االمام الحافظ القاضي ،جرير بن عبد الحميد بن يزيد :قال الذهبي    
  .(2) ونشأ بالكوفة ،مولده بأعمال أصبهان :ويقال ،الري ونشر بها العلم نزل



 ٦٣٦

  .(3) مجمع على ثقته :وقال أبو القاسم الاللكائي    

  .(4) ثقة :وقال النسائي    

  .(5) سكن الري ،ثقة ،كوفي :وقال العجلي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) عده ابن قتيبة من رجال الشيعة    

 
الرقم  128 :ورجال النجاشي ،2092الرقم  176وص  ،1316الرقم  ،129 :رجال الشيخ الطوسيـ  1

332.  

  .780الرقم  135/  1 :الكاشف ،3الرقم  9/  9 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .550/  4 :ـ تهذيب الكمال 3

  .381/  7 :الطبقات الكبرى ،550 / 4 :ـ تهذيب الكمال 4

  .205الرقم  96 :ـ تاريخ الثقات 5

  .624 :ـ المعارف 6

 
(75) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

 وأسلم المنقري في كتاب ،إبراهيم بن محمد بن المنتشر في صحيح مسلم :روى عن :المزي قال    

وأيوب بن عائذ  ،وأشعث بن سوار ،وإسماعيل بن أبي خالد في البخاري ومسلم ،المسائل ألبي داود
 ،وثعلبة بن سهيل في الترمذي ،وأبي بشر بيان بن بشر في مسلم والنسائي ،النسائيالطائي في سنن 

والحسن بن عبيداهللا  ،أبي عمرة في النسائي وحبيب بن ،وجرير بن يزيد بن جرير بن عبد اهللا البجلي
وحمزة بن حبيب الزيات في  ،عبد الرحمان في مسلم وحصين بن ،في مسلم وأبي داود والترمذي

وداود بن سليك السعدي في الرد على أهل  ،في مسند علي وحنيف بن رستم المؤذن ،لممقدمة مس
وزيد  ،والركين بن الربيع في مسلم ،مصقلة في مقدمة مسلم وسنن النسائي ورقبة بن ،القدر ألبي داود

ي التيم وسليمان ،وسليمان األعمش في الكتب الستة ،وسفيان الثوري ،السائب في النسائي بن عطاء بن
وطلق بن معاوية في  ،وشيبة بن نعامة الضبي ،وسهيل بن أبي صالح في مسلم ،في مسلم والنسائي

وعبد اهللا بن شبرمة الضبي في  ،وعاصم بن سليمان األحول في مسلم وأبي داود ،مسلم والنسائي
العزيز بن وعبد  ،وأبيه عبد الحميد بن قرط الضبي ،وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم في النسائي ،النسائي

 ،وعبد الملك بن عمير في البخاري ومسلم ،داود والنسائي رفيع األسدي في البخاري ومسلم وأبي



 ٦٣٧

وعلي بن عمرو  ،وعطاء بن السائب في أبي داود والترمذي والنسائي ،ماجة وعبيد اهللا بن عمر في ابن
بن  والعالء ،وعمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي في البخاري ومسلم والنسائي ،المراسيل الثقفي في

 ،وأبي داود وفضيل بن غزوان الضبي في مسلم ،المسيب في مسلم وفي كتاب الرد على أهل القدر
 ،في األدب المفرد أبي سليم وليث بن ،وقابوس بن أبي ظبيان في األدب المفرد وأبي داود وابن ماجة

ومحمد بن شيبة بن نعامة الضبي  ،والنسائي ومحمد بن اسحاق بن يسار في الترمذي ،أنسومالك بن 
  ومطرف ،ومسلم المالئي في سنن ابن ماجة ،والمختار بن فلفل في مسلم ،في مسلم

  
  

76) 

البخاري ومسلم  ومغيرة بن مقسم الضبي في ،ابن طريف في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي
أبي عائشة في البخاري ومسلم  وموسى بن ،ومنصور بن المعتمر في الكتب الستة ،ئيوأبي داود والنسا
وهشام بن عروة في مسلم وأبي داود  ،وهشام بن حسان في مسلم والنسائي ،وكتاب المراسيل

ويزيد بن أبي زياد في أبي داود والترمذي  ،مسلم ويحيى ابن سعيد األنصاري في ،والترمذي والنسائي
وأبي  ،وأبي إسحاق الشيباني في البخاري ومسلم وأبي داود ،مما استشهد به البخاريو ،والخصائص

وأبي فروة الهمداني في أفعال العباد ومسلم  ،وأبي حيان التيمي في مسلم ،جناب الكلبي في أبي داود
  .والنسائي وأبي داود

موسى الفراء في أبي  بن وإبراهيم ،إبراهيم بن شماس في كتاب المسائل ألبي داود :روى عنه    
وأحمد بن محمد بن موسى مردويه  ،وأحمد بن محمد بن حنبل ،وإبراهيم بن هاشم بن مشكان ،داود

وإسحاق بن راهويه في البخاري ومسلم  ،داود وإسحاق بن إسماعيل الطالقاني في أبي ،في الترمذي
عمرو السدوسي في أبي  والحسن بن ،األنصاري في النسائي وإسحاق بن موسى ،والترمذي والنسائي

 ،وداود بن مخراق الفريابي في أبي داود ،حريث المروزي في النسائي وأبو عمار الحسين بن ،داود
وسعيد  ،وأبو هاشم زياد بن أيوب الطوسي ،بن حرب في البخاري ومسلم وأبي داود وأبو خيثمة زهير

اهللا بن  وعبد ،وسليمان بن حرب ،وسفيان ابن وكيع بن الجراح في الترمذي ،منصور في أبي داود بن
وعبد اهللا بن  ،البخاري وعبد اهللا بن عثمان المروزي عبدان في ،الجراح في أبي داود وابن ماجة

وأبو بكر عبد اهللا بن محمد  ،في النسائي وعبد اهللا بن محمد بن إسحاق اآلدرمي ،ومات قبله ،المبارك
محمد بن أبي شيبة في البخاري ومسلم وأبي  عثمان بن وأخوه ،بن أبي شيبة في مسلم وابن ماجة

وعلي بن المديني في  ،بن حجر السعدي في مسلم والترمذي والنسائي وعلي ،داود وعمل اليوم والليلة



 ٦٣٨

وقتيبة بن سعيد في البخاري ومسلم والترمذي  ،رافع القزويني في ابن ماجة وعمرو بن ،البخاري
  وعمل اليوم

 
(77) 

ومحمد بن  ،البيكندي في البخاري ومحمد بن سالم ،ومحمد بن حميد الرازي في الترمذي ،والليلة
ومحمد بن عمرو زنيج الرازي في  ،الدوالبي ومحمد بن الصباح ،الصباح الجرجرائي في ابن ماجة

 ،ومحمد بن قدامة بن إسماعيل السلمي البخاري ،ومحمد بن عيسى بن الطباع ،مسلم وأبي داود
وهارون بن  ،ومحمد بن قدامة الطوسي ،أبي داود والنسائي دامة بن أعين المصيصي فيومحمد بن ق

ويحيى بن معين بن يحيى النيسابوري في  ،ويحيى بن أكثم في الترمذي ،عباد األزدي في أبي داود
 ،ويوسف بن موسى القطان في أبي داود والبخاري ،ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ،البخاري ومسلم

  .(1) وأبو الربيع الزهراني في سنن أبي داود ،وأبو داود الطيالسي ،وسنن ابن ماجة ،يعل ومسند

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) والنسائي ،(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
 .918الرقم  540/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

صلى اهللا عليه ( باب ما جاء في قبر النبي  ،107/  2وج  ،كتاب العلم ،25/  1 :ـ صحيح البخاري 2
باب  ،160وص  ،باب فضل الحرم ،157وص  ،باب من ملك من العرب ،122وص  ،( وآله وسلم

االشارة  باب ،176/  6وج  ،باب بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن ،109/  5وج  ،بعد العصر اليمين
  .في الطالق

باب االستماع  ،كتاب الصالة ،330 وص ،196الحديث  ،كتاب االيمان ،188/  1 :صحيح مسلمـ  3
 ،كتاب اللباس والزينة ،1671/  3وج  ،1209 باب إحرام النفساء الحديث ،869/  2وج  ،للقراءة

  .2111الحديث 

كتاب  ،321/  3وج  ،1236الحديث  ،باب صالة الخوف ،كتاب الصالة ،11 / 2 :ـ سنن أبي داود 4
  .3659الحديث  ،العلم

كتاب  ،159/  5وج  ،95الحديث  ذيل ،من أبواب الطهارة)  71( باب  ،159/  1 :ـ سنن الترمذي 5
  .2881الحديث )  4( الباب  ،قرآنفضائل ال

  .كتاب السهو ،12/  3 :سنن النسائي ـ 6

 



 ٦٣٩

(78) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(1) ( عليه السالم( في أصحاب االمام الصادق عده الشيخ الطوسي     

 (  ه 175ـ .. .(جعفر بن زياد  ( 19 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 وجد ،والد علي بن جعفر ،أبو عبد الرحمان الكوفي :ويقال ،أبو عبد اهللا ،األحمر جعفر بن زياد    

  .(2) الحسين بن علي بن جعفر األحمر

  .(3) ثقة ،كوفي :قال العجلي    

  .(4) صدوق :وقال الذهبي    

  .(5) صدوق :وقال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) كان جدي من رؤساء الشيعة بخراسان :الحسين بن علي بن جعفر األحمر قال    

 
 .2105الرقم  177 :ـ رجال الشيخ الطوسي 1

  .941الرقم  38 / 5 :ـ تهذيب الكمال 2

  .211الرقم  97/  1 :ـ تاريخ الثقات 3

  .799الرقم  129/  1 :ـ الكاشف 4

  .81الرقم  130/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

  .41 / 5 :ـ تهذيب الكمال 6

 
(79) 

  .(1) شيعي :وقال الذهبي    

 وهو صالح في ،وهو من جملة متشيعة الكوفة ،وهو يروي شيئا من الفضائل.. :.عدي وقال ابن    

  .(2) رواية الكوفيين

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    



 ٦٤٠ 

 ،والحارث بن حصيرة ،وأبي بشر بيان بن بشر ،إسماعيل بن أبي خالد :روى عن :المزي وقال    
السائب في  وعطاء بن ،وعبد اهللا بن عطاء في الترمذي والنسائي في الخصائص ،وسليمان األعمش

وقابوس  ،بن عمر القارئ وعيسى ،والعالء بن المسيب ،وأبي خالد عمرو بن خالد الواسطي ،الترمذي
ومحمد  ،ومجالد بن سعيد ،زياد البرساني ي سهل كثير بنوأب ،وكثير بن إسماعيل النواء ،بن أبي ظبيان

 ،ومطرح بن يزيد الكناني ،بن سالم في مسند علي وأبي فروة مسلم ،ومخول بن راشد ،بن سالم
ويحيى  ،ومنصور بن المعتمر ،والمنذر بن ثعلبة ،المسائل ألبي داود ومغيرة بن مقسم الضبي في كتاب

وأبي  ويزيد بن أبي زياد في خصائص أمير المؤمنين ،ويحيى بن عبد اهللا الجابر ،األنصاري بن سعيد
  .وأبي هاشم الرماني ،وأبي حيان التيمي ،وأبي جعفر الرازي ،إسحاق الشيباني

وإسماعيل  ،وإسحاق بن منصور السلولي في سنن الترمذي ،أحمد بن المفضل الحفري :روى عنه    
  عامر شاذان في الترمذي واألسود بن ،بن أبان الوراق

 
  .799الرقم  129/  1 :ـ الكاشف 1

  .566/  2 :ـ الكامل 2

  .81الرقم  130/  1 :تقريب التهذيب ـ 3

 
(80) 

 ،وزافر ابن سليمان ،األشقر وحسين بن حسن ،وأسيد بن زيد الجمال ،وخصائص أمير المؤمنين
 ،وعبد الرحمن بن مهدي ،الكسائي الكوفي وعبد الحميد بن عبد الرحمن الكلبي ،وسفيان بن عيينة

وعمرو بن  ،وعلي بن قادم في خصائص أمير المؤمنين ،األودي وعلي بن الحكيم ،وعبيد اهللا بن موسى
ومخلد بن أبي  ،ومحمد بن إسحاق ،وأبو غسان مالك بن إسماعيل في مسند علي ،عبد الغفار الفقيمي

بن  ويحيى ،ويحيى بن بشر الحريري ،ع بن الجراحووكي ،وموسى بن داود في كتاب المسائل ،قريش
  .(1) أبي بكير الكرماني

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

عن  ،عن ابن بريدة ،عبد اهللا بن عطاء عن ،عن جعفر األحمر ،روى الترمذي في كتاب المناقب    
  .(2) ومن الرجال علي ،فاطمة) صلى اهللا عليه وآله  ) كان أحب النساء إلى رسول اهللا :أبيه قال

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليه السالم( االمام الصادق  عده الشيخ الطوسي في أصحاب    



 ٦٤١ 

 
  .40ـ  39/  5 :ـ تهذيب الكمال 1

صلى اهللا عليه وآله وسلم ( باب فضل فاطمة بنت محمد  ،كتاب المناقب ،698/  5 :ـ سنن الترمذي 2
  .113الرقم  128 :)عليه السالم ( وراجع خصائص أمير المؤمنين  ،3868الحديث  ،)

  .2069الرقم  175 :الطوسي ـ رجال الشيخ 3

 
(81) 

 (  ه 178ـ .. .(جعفر بن سليمان  ( 20 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) أبو سليمان الضبعي البصري.. .الشيخ العالم الزاهد :قال الذهبي    

  .(2) كان ثقة :سعد قال ابن    

  .(3) ثقة :وقال العجلي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) وكان يتشيع :قال ابن سعد    

  .(5) وكان يتشيع :وقال العجلي    

  .(6) وهو من زهاد الشيعة :الذهبي وقال    

  .(7) محدث الشيعة :وقال أيضا    

  .(8) وهو معروف بالتشيع :وقال ابن عدي    

 
 .36الرقم  197/  8 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .288/  7 :الكبرى ـ الطبقات 4و  2

  .212الرقم  97 :ـ تاريخ الثقات 5و  3

  .801الرقم  129 / 1 :ـ الكاشف 6

  .197/  8 :عالم النبالءـ سير أ 7

  .572 / 2 :ـ الكامل 8

 
(82) 



 ٦٤٢ 

بلغنا انك تشتم أبا بكر  :قيل لجعفر بن سليمان :(1) وقال الخضر بن محمد بن شجاع الجزري    
  .(2) بغضا يا لك ولكن ،أما الشتم فال :فقال ،وعمر

وكان يحدث بأحاديث  ،وإنما كان يتشيع ...عن أحمد بن حنبل ،وقال أبو طالب أحمد بن حميد    
  .(3) ( عليه السالم( في فضل علي 

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة الثامنة    

وبكر  ،وإبراهيم بن عيسى اليشكري ،إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني :عن روى :وقال المزي    
عثمان  والجعد أبي ،وثابت البناني في األدب المفرد ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي ،بن خنيس

شداد في سنن  وحرب بن ،وحبيب أبي محمد العجمي ،اليشكري في مسلم والترمذي وسنن النسائي
وحوشب  ،أبي داود وحميد بن قيس األعرج في سنن ،وحفص بن حسان في سنن النسائي ،النسائي

وأبي عامر صالح بن رستم  ،وسعيد بن إياس الجريري في مسلم ،والخليل بن مرة ،ثقفيبن مسلم ال
وعبد اهللا  ،وطلحة صاحب عطاء الخراساني ،وطالب الراوي عن يزيد الضبي ،والصلت بن دينار ،الخزاز

المثنى بن عبد اهللا بن أنس بن مالك وعبد الصمد بن  وعبد اهللا بن ،بن عبد الرحمان بن أبي حسين
  ،عقل بن منبهم

 
  .224/  1 :التهذيب تقريب. مات سنة إحدى وعشرين ،صدوق من العاشرة :ـ قال ابن حجر 1

  .1505الرقم  409/  1 :الضعفاء الكبير ،408/  1 :ميزان االعتدال ،48/  5 :ـ تهذيب الكمال 2

  .46/  5 :ـ تهذيب الكمال 3

  .83الرقم  131/  1 :تقريب التهذيب ـ 4

 
(83) 

وعطاء بن السائب في  ،علي ألبي داود وعيينة الضرير في مسند ،وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
وعلي بن زيد بن جدعان في  ،البناني في سنن أبي داود وعلي بن الحكم ،كتاب عمل اليوم والليلة

روخ صاحب وعمر بن ف ،في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وعلي بن علي الرفاعي ،الترمذي
 وعوف األعرابي في أبي داود ،وعمران بن مسلم القصير ،دينار قهرمان آل الزبير وعمرو بن ،الساج

بن زناد أبي سهل  وكثير ،وفرقد السبخي ،وفائد أبي الورقاء ،والترمذي وفي كتاب عمل اليوم والليلة
ومحمد بن  ،اب الشمائلفي كت ومالك بن دينار ،وكهمس بن الحسن في الترمذي والنسائي ،البرساني

والمعلى بن زياد القردوسي في  ،ومطر الوراق ،ومحمد بن المنكدر ،ومحمد بن سوقة ،ثابت البناني



 ٦٤٣

وهارون بن موسى  ،وهارون بن رئاب االسدي ،الكندي والنضر بن حميد ،أبي داود وابن ماجة
ويزيد الرشك في  ،وهشام بن عروة في النسائي ،وهشام بن حسان ،النحوي في الترمذي والنسائي

 وأبي سنان ،وأبي التياح يزيد بن حميد الضبعي ،والنسائي وابن ماجة والترمذي مسلم وأبي داود

 ،وابن ماجة وأبي عمران الجوني في مسلم والترمذي والنسائي ،وأبي طارق في الترمذي ،القسملي
  .العبدي في الترمذي وأبي هارون ،وأبي موسى الهاللي في أبي داود

وبشر  ،الخفاف وبشار بن موسى ،وإسحاق بن سليمان الرازي ،إسحاق بن أبي إسرائيل :روى عنه    
والحسن بن الربيع  ،هالل وحبان بن ،بن هالل الصواف في الترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي داود

وزيد بن  ،وخالد بن خداش ،ماجة وحميد بن مسعدة في ابن ،والحسن بن عمر بن شقيق ،البوراني
 ،وسفيان الثوري ـ ومات قبله ـ ،نشيط النشيطي وسعيد بن سليمان بن ،الحباب في النسائي وابن ماجة

  وصالح بن عبد اهللا الترمذي في ،وابن ماجة وسيار بن حاتم في الترمذي والنسائي

 
(84) 

وأبو  ،وعبد اهللا ابن المبارك ،المقدمي وعبد اهللا بن أبي بكر ،والصلت بن مسعود الجحدري ،الترمذي
وعبد الرزاق بن  ،وعبد الرحمن بن مهدي ،األدب المفرد بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي األسود في

 ،وأبو ظفر عبد السالم بن مطهر في األدب المفرد وأبي داود ،والنسائي همام في أبي داود والترمذي
 وأبو كامل الفضيل بن ،ار بن هارون المستملي البصريوأبو نصر عم ،عمر القواريري وعبيد اهللا بن

نسير في  وقطن بن ،وقتيبة بن سعيد في مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ،الحسين الجحدري
ومحمد بن عبد اهللا  ،ومحمد ابن سليمان لوين ،وقيس بن حفص الدارمي ،مسلم وأبي داود والترمذي

ومحمد بن كثير العبدي في  ،بن عبيد بن حساب في مسلمومحمد  ،الرقاشي في عمل اليوم والليلة
ومحمد بن  ،الحرشي في الترمذي والنسائي ومحمد بن موسى ،أبي داود والترمذي وعمل اليوم والليلة
وأبو الوليد هشام بن عبد  ،بن مسرهد في أبي داود ومسدد ،النضر ابن مساور المروزي في النسائي

ويحيى بن عبد الحميد  ،ويحيى بن سعيد العطار الحمصي ،الواسطي ووهب بن بقية ،الملك الطيالسي
  .(1) يحيى النيسابوري في مسلم ويحيى بن ،الحماني

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(4) والنسائي ،(3) وسنن ابن ماجة ،(2) صحيح مسلم    

 



 ٦٤٤

  .46ـ  44/  5 :ـ تهذيب الكمال 1

  .191الحديث  ،) 37( الباب  ،الصالة كتاب ،342/  1 :ـ صحيح مسلم 2

  .295الحديث  ،الطهارة كتاب ،108/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3

وقد روى الترمذي عنه  ،3717الحديث  ،( 21( الباب  ،كتاب المناقب ،635/  5 :ـ سنن النسائي 4
  .« عليا مني وأنا منه إن«  :)صلى اهللا عليه وآله ( حديث الرسول 

 
(85) 

  :ترجمته في رجال الشيعةـ  5    

  .(1) ثقة :وقال) عليه السالم ( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 عمير جميع بن ( 21 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(2) أبو األسود الكوفي من بني تيم اهللا بن ثعلبة ،عفاق التيمي بن جميع بن عمير    

  .(3) التابعين كوفي من ،صالح الحديث ،محله الصدق :قال أبو حاتم    

  .(4) جليل ،كوفي :وقال الذهبي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) يضع الحديث كان رافضيا :قال ابن حبان    

  .(6) يتشيع :وقال ابن حجر    

 
  .2081الرقم  176 :ـ رجال الشيخ 1

  .966الرقم  124/  5 :ـ تهذيب الكمال 2

  .2208الرقم  532/  2 :ـ الجرح والتعديل 3

  .27الرقم  43ص )  101( حوادث سنة  :ـ تاريخ االسالم 4

 :جميع بن عمير من أكذب الناس وكان يقول :يقول وفيه عن ابن نمير. 218/  1 :ـ المجروحين 5
  !فراخها ؟ الكراكي تفرخ في السماء وال تقع

  .111الرقم  133/  1 :ـ تقريب التهذيب 6

 
(86) 



 ٦٤٥

  .(1) من عتق الشيعة :وقال أبو حاتم    

  .(2) وعامة ما يرويه أحاديث ال يتابعه غيره عليه :وقال ابن عدي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) الطبقة الثالثة عده ابن حجر في    

وأبي  ،الخطاب في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة عبد اهللا بن عمر بن :روى عن :قال المزي    
وروى  ،ام المؤمنين في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وعائشة ،بردة بن نيار األنصاري

  .عنها ،أيضا عن عمته

داود بن أبي عوف في  وأبو الجحاف ،الترمذيوحكيم بن جبير في سنن  ،حرملة الضبي :روى عنه    
أبو إسحاق الشيباني في كتاب  وسليمان ،وسليمان األعمش ،وسالم بن أبي حفصة ،سنن الترمذي

والصلت  ،أبي داود والنسائي وابن ماجة وصدقة ابن سعيد الحنفي في سنن ،خصائص أمير المؤمنين
وابنه محمد ابن جميع  ،وكثير النواء في سنن الترمذي ،صالح والعالء بن ،والعوام بن حوشب ،بن بهرام
  .(4) ووائل بن داود ،بن عمير

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  آخى رسول اهللا بين أصحابه فجاء علي تدمع :عن ابن عمر ،سنن الترمذي    

 
 .2208الرقم  532/  2 :ـ الجرح والتعديل 1

صلى اهللا ( ومن جملة أحاديثه حديث أورده ابن عدي نفسه عن النبي  :أقول ،588/  2 :ـ الكامل 2
  .« أنت أخي في الدنيا واآلخرة«  :)عليه السالم ( ألمير المؤمنين  :قال) وسلم  عليه وآله

  .111الرقم  133/  1 :ـ تقريب التهذيب 3

  .125 / 5 :ـ تهذيب الكمال 4

 
(87) 

صلى اهللا ( فقال له رسول اهللا  ،وبين أحد أصحابك ولم تؤاخ بيني يا رسول اهللا آخيت بين :فقال ،عيناه
 .(1) « واآلخرة أنت أخي في الدنيا«  :)عليه وآله وسلم 

  .(5) والترمذي ،(4) والنسائي ،(3) وابن ماجة ،(2) وسنن أبي داود    

  .(7) األخبار والشيخ الصدوق في معاني ،(6) وقع الرجل في طريق الكليني في الكافي :أقول    

 



 ٦٤٦

  .3720الحديث  ،كتاب المناقب ،636/  5 :ـ سنن الترمذي 1

  .241الحديث  ،باب الغسل من الجنابة ،كتاب الطهارة ،63/  1 :سنن أبي داود ـ 2

 2وج  ،573الحديث  ،باب ما جاء في الغسل من الجنابة ،كتاب الطهارة ،190/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3
  .2240الحديث  ،كتاب التجارات ،753/ 

  .كتاب الحيض ،189 / 1 :ـ سنن النسائي 4

  .3874الحديث  5701وص  ،3720الحديث  ،كتاب المناقب ،636/  5 :ـ سنن الترمذي 5

  .9الحديث  ،باب معاني األسماء 118/  1 :ـ الكافي 6

  .1الحديث  ،) 11( باب  11 :ـ معاني األخبار 7

 
(88) 

 حرف الحاء

 (  ه 65ـ .. .(الحارث بن عبد اهللا الهمداني  ( 22 )

  :شخصيته ووثاقتهـ  1    

الحارث بن عبد اهللا بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي  ،زهير هو العالمة اإلمام أبو :قال الذهبي    
ومن  ،قد كان من أوعية العلم.. .كان فقيها كثير العلم على لين في حديثه ،صاحب علي وابن مسعود

  .(1) األول الشيعة

 :أي شيء حال الحارث في علي ؟ قال :قلت ،سألت يحيى بن معين :قال عثمان بن سعيد الدارمي    
  .(2) ليس يتابع عليه :قال عثمان ،ثقة

تعلم الفرائض من  ،وأحسب الناس ،وأفرض الناس ،كان أفقه الناس :وقال أبو بكر بن أبي داود    
  .(3) علي

ي الرجال فقد احتج به وقوى الحارث في السنن األربعة والنسائي مع تعنته ف وحديث :وقال أيضا    
  .(4) أمره

  وما أحسن ما ،الحارث األعور ثقة ما أحفظه :قال أحمد بن صالح المصري    

 
 .54الرقم  152/  4 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .1025الرقم  249 / 5 :ـ تهذيب الكمال 2

  .( 70( حوادث سنة  ،90 :ـ تاريخ االسالم 3

  .437/  1 :االعتدال ـ ميزان 4

 



 ٦٤٧

(89) 

لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه  :قال ،كان يكذب :فقد قال الشعبي :فقيل له. روى عن علي
  .(1) في رأيه

فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأ ال » الحارث كذاب «  :فأما قول الشعبي :وقال الذهبي    
  ؟ (2) الدين وإال فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذب في ،التعمد

  :ـ تشيعه 2    

  .(3) كان غاليا في التشيع :قال ابن حبان    

  .(4) ورمي بالرفض :وقال ابن حجر    

  .(5) ابن قتيبة من رجال الشيعة وعده    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

وعلي بن أبي طالب  ،في سنن النسائي وعبد اهللا بن مسعود ،زيد بن ثابت :روى عن :قال المزي    
  .وبقيرة امرأة سلمان الفارسي ،في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي

وعامر الشعبي في سنن أبي  ،والضحاك بن مزاحم ،أبو السفر سعيد بن يحمد الهمداني :روى عنه    
 ،وعبد الكريم أبو امية البصري ،وعبد اهللا بن مرة في سنن النسائي ،داود والترمذي وابن ماجة والنسائي

  ،رباح في مسند علي وعطاء بن أبي

 
 .269الرقم  108 :ـ تاريخ أسماء الثقات 1

  .( 70( حوادث سنة  90 :تاريخ االسالم ،153 / 4 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .1627الرقم  436/  1 :ـ ميزان االعتدال 3

  .40الرقم  141/  1 :ـ تقريب التهذيب 4

  .624 :المعارفـ  5

 
(90) 

وابن أخيه في الترمذي  ،في مسند علي وأبو البحتري الطائي ،وأبو إسحاق الهمداني ،وعمرو بن مرة
  .(1) ومسند علي ولم يسم

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والنسائي ،(4) وابن ماجة ،(3) والترمذي ،(2) داود سنن أبي    



 ٦٤٨

 (  ه 119ـ .. .(حبيب بن أبي ثابت  ( 23 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

واسم أبيه قيس  ،موالهم ،أبو يحيى القرشي األسدي ،فقيه الكوفة ،(6) االمام الحافظ :قال الذهبي    
  .(7) هند :ويقال ،قيس بن هند :وقيل ،ديناربن 

  .(8) وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن أبي سليمان ،ثقة ،تابعي :وقال العجلي    

 
 .1025الرقم  245/  5 :ـ تهذيب الكمال 1

  .908الحديث  ،باب النهي عن التلقين ،كتاب الصالة ،239 / 1 :ـ سنن أبي داود 2

  .قرآنكتاب فضائل ال ،2906الرقم  172 / 5 :ـ سنن الترمذي 3

  .396الحديث  ،) 40( باب  ،الطهارة كتاب ،139/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4

  .كتاب الزينة ،147/  8 :ـ سنن النسائي 5

قواعد في علوم  :راجع.. .هو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث :ـ قال التهانوي في تعريف الحافظ 6
  .77 ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص ،29 :الحديث

  .137الرقم  288/  5 :ـ سير أعالم النبالء 7

  .231/  5 :سير أعالم النبالء :راجع حول حماد بن أبي سليمان. 244الرقم  105 :ـ تاريخ الثقات 8
91) 

وكأنما  ،أبي ثابت بيب بنقدمت الطائف مع ح :عن أبي يحيى القتات ،وقال أبو بكر بن عياش    
  .(1) قدم عليهم نبي

  .(2) له نحو مائتي حديث :المديني وقال البخاري عن علي بن    

ثابت هو أشهر وأكثر حديثا من أن أحتاج أن أذكر من حديثه  وحبيب بن أبي :وقال ابن عدي    
 و ثقة كما قاله ابن معينوه ،وغيرهم ،وشعبة ،والثوري ،األعمش :مثل ،األئمة وقد حدث عنه.. .شيئا
(3).  

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) قتيبة والشهرستاني من رجال الشيعة عده ابن    

 
  :طبقته ورواياته ـ 3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة الثالثة    

 ،واألغر أبي مسلم ،إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص في البخاري ومسلم :روى عن :وقال المزي    



 ٦٤٩

  .حزام في سنن الترمذي وحكيم بن ،وثعلبة بن يزيد الحماني في مسند علي ،بن مالكوأنس 

وذر بن عبد اهللا  ،الرحمان في األدب المفرد ولم يسمع عندي منه ـ وجميل بن عبد :قال الترمذي    
  ،ه ـقرآنـ وهو من أ الهمداني في الترمذي وعمل اليوم والليلة

 
  .361/  5 :ـ تهذيب الكمال 2و  1

  .815/  2 :ـ الكامل 3

  .170/  1 :الملل والنحل ،624 :المعارف ـ 4

  .106 الرقم 148/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

 
(92) 

وزيد بن  ،وزيد بن أرقم في الترمذي ،وذكوان أبي صالح السمان في الترمذي والنسائي وابن ماجة
وسعيد  ،ئب بن فروخ المكي في الكتب الستةالسا وأبي العباس ،وهب الجهني في البخاري والترمذي

وأبي الشعثاء سليم  ،عبد الرحمان بن أبزى في عمل اليوم والليلة وسعيد بن ،بن جبير في الكتب الستة
 ،وأبي وائل شقيق بن سلمة األسدي في البخاري ومسلم والنسائي ،البخاري بن أسود المحاربي في

وطاوس بن كيسان في مسلم وأبي داود  ،مؤمنينالمشرفي في مسلم وخصائص أمير ال والضحاك
واثلة  وأبي الطفيل عامر بن ،وعاصم بن ضمرة السلولي في أبي داود وابن ماجة ،والنسائي والترمذي

وعبد اهللا بن  ،السلمي وأبي عبد الرحمن عبد اهللا بن حبيب ،وعبد اهللا بن باباه في ابن ماجة ،الليثي
وعبد  ،والنسائي وابن ماجة وأبي داود وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب في الترمذي ،عباس في ابن ماجة

وأبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم في البخاري ومسلم  ،الحميد بن عبد اهللا بن أبي عمرو في النسائي
ترمذي وعروة بن الزبير في ال ،ه ـقرآنفي النسائي وابن ماجة ـ وهو من أ وعبدة بن أبي لبابة ،والنسائي

 وعروة بن عامر ،عن عروة المزني في أبي داود ،الصحيح :حديث المستحاضة ـ وقيل وابن ماجة ـ

وعكرمة  ،مسلم وعطاء بن يسار في ،وعطاء بن أبي رباح في أبي داود والنسائي ،القرشي في أبي داود
عمارة ابن و ،النسائي وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين في ،مولى ابن عباس

محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن  والقاسم بن ،ه ـقرآنعمير في أبي داود والنسائي ـ وهو من أ
 ،ومجاهد بن جبر في مسلم ،داود والنسائي وكريب مولى ابن عباس في أبي ،هشام في النسائي

وميمون بن  ،ـه قرآنوأبي داود والنسائي ـ وهو من أ ومحمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس في مسلم
ونافع بن جبير بن مطعم في  ،الستة ومقدمة صحيح مسلم أبي شبيب في األدب المفرد والكتب

  النسائي



 ٦٥٠ 

 
(93) 

وأبي  ،وأبي أرطاة في النسائي ،ووهب أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد في أبي داود ،وابن ماجة
وام سلمة ام المؤمنين في ابن ماجة ـ ولم  ،النسائي وأبي موسى الحذاء في ،المطوس في الكتب الستة

  .يسمع منها ـ

 وإسماعيل بن سالم في األدب ،األجلح بن عبد اهللا الكندي في خصائص أمير المؤمنين :روى عنه    

السلمي في  وحصين بن عبد الرحمن ،وأبو يونس حاتم بن أبي صغيرة في عمل اليوم والليلة ،المفرد
وأبو  ،في الترمذي وحمزة بن حبيب الزيات ،حماد ابن شعيب الحمانيو ،ه ـقرآنمسلم ـ وهو من أ

وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني  ،وزيد بن أبي انيسة في النسائي ،العالء خالد بن طهمان الخفاف
وسفيان الثوري في البخاري ومسلم  ،وسعير بن الخمس في الترمذي ،في الترمذي وابن ماجة

وسليمان أبو إسحاق الشيباني  ،(1) الكتب الستة وسليمان األعمش في ،اجةوالترمذي والنسائي وابن م
وطعمة بن عمرو الجعفري في  ،بن الحجاج في البخاري ومسلم والنسائي وشعبة ،في مسلم والنسائي

العزيز  وعبد ،وعبد الرحمن بن عبد اهللا المسعودي في النسائي وابن ماجة ،اهللا بن عون وعبد ،الترمذي
وعبد  ،والنسائي وابن ماجة وعبد العزيز بن سياه في البخاري ومسلم والترمذي ،في النسائيبن رفيع 

وأبو  ،امية والد عمر بن عبيد الطنافسي وعبيد بن أبي ،الملك بن عبد العزيز بن جريج في النسائي
من وعطاء بن أبي رباح في النسائي وابن ماجة ـ وهو  ،حصين عثمان بن عاصم األسدي في الترمذي

وأبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي ـ وهو من  ،في ابن ماجة وعمرو بن خالد الواسطي ،شيوخه ـ
وكامل أبو العالء في أبي داود والترمذي  ،وقيس بن الربيع ،حوشب في أبي داود والعوام بن ،ه ـقرآنأ

  ومسعر ،ه ـقرآنوأبو الزبير محمد بن مسلم المكي ـ وهو من أ ،ماجة وابن

 
  .( م ع( ـ في المصدر  1

 
(94) 

ويزيد بن زياد بن  ،ومنصور بن المعتمر ،ومطرف بن طريف في النسائي ،ابن كدام في البخاري ومسلم
وأبو هاشم الرماني  ،وأبو بكر النهشلي في النسائي ،المقرئ وأبو بكر بن عياش ،أبي الجعد في النسائي

  .(1) القتات وأبو يحيى ،في ابن ماجة

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) وابن ماجة ،(5) والنسائي ،(4) داود وسنن أبي ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    



 ٦٥١ 

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

 ( عليهم السالم( الطوسي في أصحاب االمام أمير المؤمنين والسجاد والباقر والصادق  عده الشيخ    
(7).  

 
  .1079الرقم  361ـ  358/  5 :الكمالـ تهذيب  1

باب  ،كتاب المناقب ،161/  4وج  ،)عليه السالم ( باب صوم داود  ،246 / 2 ـ صحيح البخاري 2
  .100/  8وج  ،باب ما يذكر في الطاعون ،20/  7وج  ،انتسب إلى آبائه في االسالم من

 ،187الحديث  ،كتاب الصيام ،815وص  ،93الحديث  ،كتاب الجنائز ،666/  2 :ـ صحيح مسلم 3
وص  ،94الحديث  ،والسير كتاب الجهاد ،1411/  3وج  ،153الحديث  ،كتاب الزكاة ،747وص 
  .2549الحديث  ،البر والصلة واآلداب كتاب ،1975/  4وج  ،40الحديث  ،كتاب األشربة ،1579

  .2529الحديث  ،كتاب الجهاد ،17/  3 :ـ سنن أبي داود 4

  .بيع السنبل حتى يبيض ،271 / 7وج  ،3799الحديث  ،كتاب المناقب ،668/  5 :ئيـ سنن النسا 5

  .148الحديث  ،المقدمة 52/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .2257 الرقم 185وص  ،1100الرقم  112وص  ،533الرقم  61 :ـ رجال الشيخ 7
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 (  ه 196 ـ 100( الحسن بن صالح الثوري  ( 24 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

الثوري الهمداني  أبو عبد اهللا ،أحد األعالم ،االمام الكبير.. .الحسن بن صالح بن حي :الذهبي قال    
  .(1) االسالم هو من أئمة.. .أخو االمام علي بن صالح ،الفقيه العابد ،الكوفي

  .(2) مأمون ،ثقة :عن يحيى ،قال إبراهيم بن عبد اهللا بن الجنيد    

  .(3) حافظ ،متقن ،ثقة :وقال أبو حاتم    

  .(4) ...رجل صالح ،متعبد ،ثقة ،كوفي :وقال العجلي    

  .(5) قاله يحيى ،ليس به بأس ،ثقة :شاهينوقال ابن     

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) فيه بدعة تشيع قليل :قال الذهبي    

 



 ٦٥٢ 

 .134الرقم  361/  7 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .186 / 6 :ـ تهذيب الكمال 2

  .68الرقم  18/  3 :ـ الجرح والتعديل 3

  .280الرقم  115 :ـ تاريخ الثقات 4

  .187الرقم  93 :أسماء الثقاتـ تاريخ  5

  .1869الرقم  496 / 1 :ـ ميزان االعتدال 6

 
(96) 

  .(1) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

  .(2) وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

واألجلح بن عبد  ،بن مهاجر البجلي وإبراهيم ،أبان بن أبي عياش البصري :روى عن :وقال المزي    
 ،وأشعث بن سوار ،مسلم وأبي داود والنسائي وإسماعيل بن عبد الرحمان السدي في ،اهللا الكندي

وجابر بن يزيد  ،وأبي بشر بيان بن بشر األحمسي في مسند علي ،وبكير بن عامر البجلي في أبي داود
وسعيد بن أبي عروبة  ،وخالد بن الفزر في أبي داود ،والحسن بن عمرو الفقيمي ،ماجة الجعفي في ابن

 ،وسماك بن حرب في مسلم ،وسلمة بن كهيل في األدب المفرد ومسند علي ،النسائي في سنن
 وأبيه صالح بن صالح بن حي في أبي ،وشعبة بن الحجاج في سنن النسائي ،بن أبي صالح وسهيل

وعاصم  ،العمري وعاصم بن عبيداهللا ،وعاصم بن بهدلة في سنن النسائي ،والليلةداود وعمل اليوم 
الرحمان بن أبي ليلي في سنن  وعبد اهللا بن عيسى بن عبد ،وعبد اهللا بن دينار ،في مسلم ،األحول
وعبد الجبار بن العباس  ،والترمذي وابن ماجة وعبد اهللا بن محمد بن عقيل في أبي داود ،النسائي

وعثمان  ،وعبيدة بن معتب الضبي ،وعبد الكريم بن سليط ،المراسيل وعبد العزيز بن رفيع في ،يالشبام
 ،وعمر بن سعيد في سنن ابن ماجة ،وعلي بن األقمر ،وعطاء بن السائب ،موهب بن عبد اهللا بن

  وعمرو بن دينار في ،محمد بن سعيد :ويقال

 
  .167/  1 :ـ تقريب التهذيب 3و  1

  .624 :ـ المعارف 2

 



 ٦٥٣

(97) 

 ،وفراس بن يحيى الهمداني ،النسائي وأبي إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي في سنن ،سنن النسائي
ومحمد بن سالم  ،ومحمد بن إسحاق بن يسار ،الترمذي وليث بن أبي سليم في سنن ،وقيس بن مسلم

ومسلم بن كيسان المالئي  ،بن عمرو ابن علقمة في سنن النسائي ومحمد ،ومحمد بن عجالن ،الكوفي
 ،ومنصور بن المعتمر في سنن النسائي ،وأبي المهلب مطرح بن يزيد ،األعور في سنن ابن ماجة

 ،وهارون أبي محمد في الترمذي ،وهارون بن سعد العجلي في مسلم ،الخصائص وموسى الجهني في
  .ارون العبديوأبي ه ،وأبي ربيعة اإليادي في الترمذي ،طهمان في المراسيل ويزيد بن

في سنن  وإسحاق بن منصور السلولي ،أحمد بن عبد اهللا بن يونس في أبي داود :روى عنه    
 ،ه ـقرآنالرؤاسي ـ وهو من أ والجراح ابن مليح ،وأسود بن عامر شاذان في أبي داود والنسائي ،النسائي

اسيل والترمذي ومسند في مسلم والمر وحميد بن عبد الرحمان الرؤاسي ،والحسن بن عطية القرشي
وعبد اهللا بن داود  ،وطلق بن غنام النخعي ،وسلمة بن عبد الملك العوصي في سنن النسائي ،علي

وعبد العزيز بن  ،وعبد الرحمان بن مصعب القطان ،المبارك وعبد اهللا بن ،الخريبي في سنن النسائي
وعثمان بن حكيم األودي في  ،ماجةموسى في مسلم وأبي داود والنسائي وابن  وعبيد اهللا بن ،الخطاب

 وعمر ،وأخوه علي بن صالح بن حي ،وعلي بن الجعد ،وعثمان بن سعيد بن مرة المري ،سنن النسائي

 ،النسائي وأبو نعيم الفضل بن دكين في سنن ،وعمرو بن جميع قاضي حلوان ،بن أيوب الموصلي
محمد بن عبد اهللا بن  وأبو أحمد ،جةوأبو غسان مالك بن إسماعيل في سنن ابن ما ،وقبيصة بن عقبة

ووكيع بن الجراح في أبي داود والترمذي  ،ومصعب بن المقدام في الترمذي والنسائي ،الزبير الزبيري
  ويحيى بن آدم في األدب ،وابن ماجة

 
(98) 

 ،ويحيى بن فضيل ،ويحيى بن أبي بكير ،المفرد ومسلم وأبي داود والترمذي وعمل اليوم والليلة
  .(1) س بن أرقمويون

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

 .(7) والترمذي ،(6) والنسائي ،(5) وابن ماجة ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) البخاري صحيح    

 
 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    



 ٦٥٤

عليهما ( الطوسي في أصحاب محمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد الصادق  عده الشيخ    
  .(8) ( السالم

 
  .178/  6 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ،الشهادات كتاب ،158/  3 :ـ صحيح البخاري 2

  .44الحديث  ،كتاب الجنة ،2189/  4 :ـ صحيح مسلم 3

الحديث  ،كتاب الخراج ،146 / 3وج  ،156الحديث  ،كتاب الطهارة ،40/  1 :ـ سنن أبي داود 4
2981.  

وص  ،441باب ما جاء في مسح األذنين الحديث  ،وسننها كتاب الطهارة ،151/  1 :ـ سنن ابن ماجة 5
  .850الحديث  ،والسنة فيها كتاب إقامة الصالة ،277

  .كتاب الزينة 173/  8 :ـ سنن النسائي 6

روى  فقد ،2801الحديث  ،باب ما جاء في دخول الحمام ،كتاب األدب ،113/  5 :الترمذي ـ سنن 7
اهللا عليه وآله وسلم  صلى( قال رسول اهللا  :عن أنس بن مالك قال ،عن الحسن ،عن أبي ربيعة االيادي

كتاب المناقب  ،667/  5 :سنن الترمذي راجع. »علي وعمار وسلمان  :إن الجنة لتشتاق إلى ثالثة«  :)
 .3797الحديث  ،) 34( الباب 

  .2150الرقم  180وص  1327قم الر 130 :الشيخ ـ رجال 8

 
(99) 

 (  ه 113 ـ 50( الحكم بن عتيبة الكندي  ( 25 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ،أبو عمرو :ويقال ،موالهم الكوفي ،أبو محمد الكندي ،االمام الكبير عالم أهل الكوفة :الذهبي قال    
  .(1) أبو عبد اهللا :ويقال

  .(2) كثير الحديث ،رفيعا ،عالما ،فقيها ،الحكم بن عتيبة ثقة وكان :قال ابن سعد    

  .(3) ثبت في الحديث ،ثقة :وقال العجلي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) يظهر منه إال بعد موته إال أن ذلك لم ،وكان فيه تشيع :قال العجلي    

كان الحكم يفضل عليا على  :سمعت شعبة يقول ،بن سعيد حدثنا يحيى :وقال سليمان الشاذكوني    
  .(5) أبي بكر وعمر



 ٦٥٥

 
هذا هو الحكم بن عتيبة بن  وليس الحكم :وقال المزي. 83الرقم  208/  5 :ـ سير أعالم النبالء 1

/  4 :تهذيب الكمال( عنه شي من الحديث  فإن ذاك لم يرو ،الذي كان قاضيا بالكوفةالنهاس العجلي 
ال . بن عتيبة النهاس مع الحكم بن عتيبة الكندي واحدا ومن جملة أوهام البخاري جعل الحكم ،) 114

  .208 / 5 :حظ هامش سير أعالم النبالء

  .332/  6 :ـ الطبقات الكبرى 2

  .346 :ص)  101( حوادث سنة  ،تاريخ االسالم ،315 الرقم 126 :ـ تاريخ الثقات 5ـ  3

 
(100) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

وحجية بن  ،وإبراهيم النخعي في الكتب الستة ،إبراهيم التيمي في أبي داود :عن روى :وقال المزي    
 ،النسائي والحسن العرني في البخاري ومسلم وسنن ،وابن ماجةالكندي في أبي داود والترمذي  عدي

اهللا الهمداني في  وذر بن عبد ،وخيثمة بن عبد الرحمان ،وحنش الكناني في أبي داود والترمذي
السمان في البخاري ومسلم وابن  وذكوان أبي صالح ،البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة

 ،وسالم بن أبي الجعد في النسائي ،يسمع منه ـ لم :بن أرقم ـ وقيل وزيد ،ورجاء بن حياة ،ماجة
وسعيد بن جبير في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن  ،وسعد بن عبيدة في عمل اليوم والليلة

وأبي وائل  ،وشريح بن الحارث القاضي ،الرحمان بن أبزي في مسلم والنسائي وسعيد بن عبد ،ماجة
 وعامر ،وطاوس بن كيسان اليماني ،وشهر بن حوشب في أبي داود ،سنن النسائي سلمة في شقيق بن

في المراسيل  وعبد اهللا بن شداد بن الهاد ،وعبد اهللا بن أبي أوفى في ابن ماجة ،الشعبي في مسلم
وعبد الحميد بن  ،ومسند علي وعبد اهللا بن نافع مولى بني هاشم في أبي داود ،والنسائي وابن ماجة

وعبد الرحمان بن أبي ليلى في  ،وابن ماجة رحمان بن زيد بن الخطاب في أبي داود والنسائيعبد ال
وعراك بن مالك في البخاري  ،أبي داود والترمذي والنسائي وعبيد اهللا بن أبي رافع في ،الكتب الستة

  وعطاء بن أبي رباح في األدب ،التميمي في النسائي وعروة بن النزال ،ومسلم

 
  .494الرقم  192/  1 :تقريب التهذيبـ  1

 
(101) 
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وعلي بن الحسين بن علي  ،في النسائي وعكرمة مولى ابن عباس ،المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجة
وعمارة بن غزية في مسلم وأبي داود والنسائي وابن  ،بن أبي طالب في البخاري ومسلم والنسائي

والقاسم بن  ،بن شعيب في النسائي ـ وهو أكبر منه ـوعمرو  ،وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ،ماجة
ومجاهد بن جبر  ،وقيس بن أبي حازم ،البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مخيمرة في ما استشهد به

وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي  ،ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة في البخاري
أبي  ومصعب بن سعد بن ،ومحمد بن كعب القرظي في البخاري والترمذي والنسائي ،أبي طالب بن

وموسى بن  ،ومقسم مولى ابن عباس في النسائي وابن ماجة ،وقاص في البخاري ومسلم والنسائي
 ،والنسائي والترمذي وميمون بن أبي شبيب في ابن ماجة وأبي داود ،طلحة بن عبيداهللا في النسائي

وأبي جحيفة وهب  ،داود والنسائي ونافع مولى ابن عمر في مسلم وأبي ،ان في مسلموميمون بن مهر
ويحيى بن الجزار في مسلم  ،والنسائي وابن ماجة بن عبد اهللا السوائي الصحابي في البخاري ومسلم

وأبي  ،ويزيد بن صهيب الفقير في النسائي ،التيمي في النسائي ويزيد بن شريك ،وأبي داود والنسائي
وأبي  ،وأبي عمر الصيني في عمل اليوم والليلة ،الحارث بن هشام في النسائي ر بن عبد الرحمان بنبك

 وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص ،أبي المورع في مسند علي :ويقال ،البصري في مسند علي محمد

  .في خصائص أمير المؤمنين

وأبو شيبة إبراهيم بن  ،في أبي داود بن صالح وأبان ،أبان بن تغلب في مسلم وأبي داود :روى عنه    
 ،واألجلح بن عبيداهللا بن حجية بن عدي الكندي في الترمذي ،عثمان العبسي في الترمذي وابن ماجة

  وأشعث بن سوار

 
(102) 

بن دينار في أبي داود والترمذي  وحجاج ،وحجاج بن أرطأة في الترمذي وابن ماجة ،في النسائي
والحسن ابن عمرو الفقيمي في أبي  ،المراسيل والحسن بن الحر في ،ماجةوعمل اليوم والليلة وابن 

وزيد بن أبي انيسة في مسلم  ،وخالد الحذاء ،والنسائي وحمزة بن حبيب الزيات في مسلم ،داود
وسفيان بن حسين في البخاري وأبي داود والترمذي  ،أبو سعد البقال وسعيد بن المرزبان ،والنسائي
 ،وسليمان األعمش في مسلم والنسائي ،ن تمام أبو عبد اهللا الشقري في النسائيب وسلمة ،والنسائي

وعبد  ،وشعبة بن الحجاج في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ،وسليمان الشيباني
بن حميد بن أبي  وعبد الملك ،وعبد الرحمان بن عمرو األوزاعي ،الرحمان بن عبد اهللا المسعودي

وعمرو بن قيس  ،السبيعي وأبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا ،اري والمراسيل والنسائيغنية في البخ
وعيسى بن عبد الرحمان بن  ،النسائي والعالء بن المسيب في ،المالئي في مسلم والترمذي والنسائي



 ٦٥٧

 ،ومالك بن مغول في مسلم ،دعامة في مسلم وقتادة بن ،أبي ليلى في أبي داود إن كان محفوظا
 ،بن عبد الرحمان بن أبي ليلى في النسائي وابن ماجة ومحمد ،ومحمد بن جحادة في مسلم والنسائي

ومطر الوراق في  ،ومسعر بن كدام في البخاري ومسلم ،داود ومحمد بن قيس األسدي في أبي
ومنصور بن المعتمر  ،ومنصور بن زاذان في النسائي ،في مسلم والنسائي ومطرف بن طريف ،النسائي

في  وأبو الحسن الكوفي ،وأبو إسرائيل المالئي في الترمذي وابن ماجة ،ومسلم والنسائي في البخاري
  .(1) مسلم وأبو عوانة في ،وأبو خالد الدالني في أبي داود ،أبي داود والترمذي ومسند علي

 
  .117ـ  115/  7 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(103) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) والترمذي ،(5) والنسائي ،(4) وابن ماجة ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 
( الشيخ الطوسي في أصحاب االمام السجاد والباقر والصادق  عده :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(7) ( عليهم السالم

 جبير حكيم بن ( 26 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(8) مولى آل الحكم بن أبي العاص الثقفي الكوفي :وقيل ،األسدي حكيم بن جبير    

 
/  7وج  ،الرجل في أهله باب خدمة ،193وص . باب السمر في العلم ،37/  1 :ـ صحيح البخاري 1
  .باب المن شفاء للعين ،17

  .22الحديث  ،كتاب الحيض ،139/  1 :ـ صحيح مسلم 2

  .4127ح  ،كتاب اللباس ،67/  4وج  ،264ح  ،كتاب الطهارة ،69/  1 :ـ سنن أبي داود 3

 ،كتاب الجنائز ،484وص  ،640الحديث  ،وسننها كتاب الطهارة ،210/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4
 . 2468ٌالحديث  ،الرهون كتاب ،824/  2وج  ،1511الحديث 

  .كتاب الطهارة ،153/  1 :ـ سنن النسائي 5

عليه  صلى اهللا( باب ما جاء في صفة الصالة على النبي  ،أبواب الصالة ،352/  2 :الترمذي ـ سنن 6
  .483ح  ،)وآله وسلم 
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  .2245و  1332و  1099 األرقام ،184و  131و  112 :ـ رجال الشيخ الطوسي 7

  .1452الرقم  165/  7 :تهذيب الكمالـ  8

 
(104) 

 :ما محله ؟ قال :قلت ،في رأيه شيء :سألت أبا زرعة عنه فقال :قال عبد الرحمان بن أبي حاتم    
  .(1) الصدق إن شاء اهللا

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) غال في التشيع :فقال ،سألت أبي عنه :حاتم وقال عبد الرحمن بن أبي    

  .(3) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

 ،وجميع بن عمير التيمي في الترمذي ،إبراهيم النخعي في الترمذي :روى عن :المزي وقال    
أبي  وسالم بن ،وذكوان أبي صالح السمان في الترمذي ،والحسن بن سعد مولى الحسن بن علي

وعباية بن  ،الليثي وأبي الطفيل عامر بن واثلة ،وأبي وائل شقيق بن سلمة ،وسعيد بن جبير ،الجعد
وعلي بن الحسين بن علي  ،النخعي وعلقمة بن قيس ،وعبد خير الهمداني ،رفاعة بن رافع بن خديج

ود وابن ماجة والترمذي يزيد النخعي في أبي دا ومحمد بن عبد الرحمان بن ،ومجاهد ،بن أبي طالب
وأبي  ،وأبي جحيفة وهب ابن عبد اهللا السوائي ،في النسائي وموسى بن طلحة بن عبيداهللا ،والنسائي

  .البختري الطائي وأبي ،إدريس المرهبي

الزبير والد محمد بن الحسن  والحسن بن ،وإسماعيل بن سميع ،إسرائيل بن يونس :روى عنه    
  وحنش بن الحارث ،لحمانيوحماد بن شعيب ا ،األسدي

 
  .873الرقم  202/  3 :ـ الجرح والتعديل 2و  1

  .193/  1 :التهذيب ـ تقريب 4و  3

 
(105) 

 ،أبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وسفيان الثوري في ،وزائدة بن قدامة في الترمذي ،النخعي
وشعبة بن  ،وشريك ابن عبد اهللا النخعي في الترمذي ،األعمش وسليمان ،وسفيان بن عيينة في النسائي



 ٦٥٩

وعلي بن صالح بن حي في  ،وعبد الرحمان بن عبد اهللا المسعودي ،بكير الغنوي وعبد اهللا بن ،الحجاج
  .(1) والمنذر بن سلهب العبدي ،وقيس بن الربيع ،وفطر بن خليفة ،والعالء ابن المسيب ،الترمذي

 
  :ستةـ رواياته في الكتب ال 4    

  .(5) والترمذي ،(4) وأبي داود ،(3) وابن ماجة ،(2) سنن النسائي    

 أعين حمران بن ( 27 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  ،عبد الملك بن أعين :أخو ،مولى بني شيبان ،أعين الكوفي حمران بن    

 
  .167ـ  166/  7 :ـ تهذيب الكمال 1

  .196/  7 :ـ سنن النسائي 2

  .1840الحديث  ،كتاب الزكاة ،589/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3

  .باب من يعطى من الصدقة وحد الغني ،1626الحديث  ،كتاب الزكاة ،116 / 2 :ـ سنن أبي داود 4

وج  ،155الحديث  ،باب ما جاء في التعجيل)  118( باب  ،أبواب الصالة ،292/  1 :سنن الترمذي ـ 5
ألمير المؤمنين ) عليه وآله وسلم  صلى اهللا( روى قول النبي  3720الحديث  ،كتاب المناقب ،636/  5
  ." أنت أخي في الدنيا واآلخرة " :)عليه السالم ( 
  
  

(106) 

  .(1) وبالل بن أعين ،وعبد األعلى بن أعين

  .(2) عده ابن حبان في الثقات    

 
  :تشيعه ـ 2    

  .(3) رمي بالرفض :قال ابن حجر    

  .(4) كان رافضيا :فقال ،سألت أبا داود عن حمران بن أعين :أبو عبيد اآلجري وقال    

حدثنا عن علي بن  :قال ،أحمد حدثنا صالح بن :قال ،حدثنا محمد بن عيسى :وقال العقيلي    
وزرارة  ،وحمران بن أعين ،عبد الملك ابن أعين :كانوا ثالثة إخوة :سمعت سفيان يقول :قال ،المديني
  .(5) في هذا األمر حمران بن أعين وكان أشدهم ،كانوا شيعة ،بن أعين



 ٦٦٠ 

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(6) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

وقرأ  ،وعبيد بن نضيلة ،أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي في سنن ابن ماجة :روى عن :وقال المزي    
  ،وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ،قرآنعليه ال

 
 .1497الرقم  306/  7 :ـ تهذيب الكمال 1

  .179 / 4 :ـ كتاب الثقات 2

  .560الرقم  198/  1 :ـ تقريب التهذيب 3

  .349 :ص ،) 101( حوادث سنة  ،االسالم تاريخ ،306/  7 :ـ تهذيب الكمال 4

  .348الرقم  286/  1 :ـ الضعفاء الكبير 5

  .560الرقم  198/  1 :ـ تقريب التهذيب 6

 
(107) 

  .وأبي حرب بن أبي األسود

 وأبو خالد القماط ،وسفيان الثوري في سنن ابن ماجة ،سنن ابن ماجة حمزة الزيات في :روى عنه    
(1).  

 
  :رواياته في الكتب الستةـ  4    

  .(2) ماجة سنن ابن    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليهما السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الباقر والصادق     

 
  .307/  7 :ـ تهذيب الكمال 1

الحديث  ،كتاب المناسك ،1042/  2وج  ،1536الحديث  ،الجنائز كتاب ،49/  1 :ـ سنن ابن ماجة 2
3119.  

  .2415الرقم  194وص  ،1362الرقم  132 :الشيخ الطوسي ـ رجال 3

 
(108) 



 ٦٦١ 

 حرف الخاء

 خالد بن طهمان ( 28 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) أبي خالد وهو خالد بن ،أبو العالء الخفاف الكوفي ،خالد بن طهمان السلولي    

  .(2) صدوق :قال ابن حجر    

  .(3) محله الصدق :أبو حاتم وقال    

  .(4) وذكره ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) رمي بالتشيع :حجر قال ابن    

  .(6) من عتق الشيعة :وقال أبو حاتم    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

 
  .1338الرقم  227/  1 :الكاشف. 1622الرقم  94/  8 :ـ تهذيب الكمال 1

  .214/  1 :ـ تقريب التهذيب 5و  2

  .1521 الرقم 337/  3 :ـ الجرح والتعديل 6و  3

  .257/  6 :ـ كتاب الثقات 4

  .43 الرقم 214/  1 :ـ تقريب التهذيب 7

 
(109) 

وحبيب بن أبي حبيب البجلي في  ،ثابت وحبيب بن أبي ،أنس بن مالك :روى عن :وقال المزي    
وعطية العوفي في  ،مالك البجلي في الترمذي وحصين بن ،وحصين بن عبد الرحمان ،الترمذي
  .ونفيع أبي داود األعمى ،الترمذي ونافع بن أبي نافع البزاز في ،الترمذي

وعبد اهللا بن  ،وسفيان الثوري ،والحسن بن عطية القرشي ،أحمد بن عبد اهللا بن يونس :روى عنه    
 ،وعطاء بن مسلم الخفاف ، بن موسىوعبيد اهللا ،المبارك في الترمذي وعبد اهللا بن ،داود الخريبي

وأبو أحمد محمد بن عبد اهللا  ،ومحمد بن ربيعة الكالبي ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،وعلي بن قادم
وقال في  ،ويحيى بن عباد الضبعي ،ووكيع بن الجراح ،ومحمد بن يوسف الفريابي ،الزبير الزبيري بن



 ٦٦٢ 

  .(1) ويحيى بن هاشم السمسار أحد الضعفاء المتروكين ،خالد بن أبي خالد :نسبه

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) سنن الترمذي    

 
  :الشيعة ـ ترجمته في رجال 5    

  .(3) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الباقر     

 
  .95/  8 :ـ تهذيب الكمال 1

  .241ذيل ح  ،جاء في افتتاح الصالة باب ما ،8/  2 :ـ سنن الترمذي 2

  .397الرقم  151 :رجال النجاشي ،1385الرقم  133 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

 
(110) 

 حرف الدال

 عوف داود بن أبي ( 29 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) أبو الجحاف الكوفي ،موالهم ،واسمه سويد التميمي البرجمي ،عوف داود بن أبي    

  .(2) ثقة :عن يحيى بن معين    

  .(3) سفيان يوثقه ويعظمه كان :عن عبد اهللا بن داود    

 
  :ـ تشيعه 2    

له  ،أهل البيت وعامة ما يرويه في فضائل ،وهو في جملة متشيعي أهل الكوفة :قال ابن عدي    
ولم أر من تكلم في الرجال فيه  ،وعامة حديثه في أهل البيت ،وهو من غالية أهل التشيع ،أحاديث

  .(4) الحديث وال ممن يحتج به في ،وهو عندي ليس بالقوي ،كالما

 
  .434/  8 :ـ تهذيب الكمال 1

  .2613الرقم  364/  2وج  ،1121 الرقم 487/  1 :ـ العلل ومعرفة الرجال 2

  .1922الرقم  421/  3 :ـ الجرح والتعديل 3

  .950/  3 :ـ الكامل 4

 



 ٦٦٣

(111) 

  .(1) وكان من الشيعة ،حدثنا أبو الجحاف :عن سفيان بن عيينة ،وقال الحميدي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

اهللا  صلى( مولى ام سلمة زوج النبي  ،إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح :روى عن :المزي وقال    
 ،البختري الطائي وسعيد بن فيروز أبي ،وجميع بن عمير التيمي في الترمذي ،)عليه وآله وسلم 

وعامر  ،وعاصم بن بهدلة ،وشهر بن حوشب ،وسلمان أبي حازم األشجعي في النسائي وابن ماجة
وقيس الخارفي في مسند  ،في الترمذي وعكرمة مولى ابن عباس ،وعطية العوفي في الترمذي ،الشعبي

وموسى بن عمير  ،ومعاوية بن ثعلبة ،طالب ومحمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي ،علي
  .وأبيه أبي عوف التميمي ،األنصاري

 ،زياد بن المنذر الجارودوأبو  ،وتليد بن سليمان في الترمذي ،إسرائيل بن يونس :روى عنه    
وشريك بن عبد اهللا  ،وسليمان بن قرم ،وسفيان بن عيينة ،وسفيان الثوري في النسائي وسنن ابن ماجة

وعبد  ،وعبد اهللا بن مسلم المالئي ،وعامر بن السمط ،وطعمة بن عمرو الجعفري ،النخعي في الترمذي
وأبو الحسين  ،وعلي بن هاشم بن البريد ،وعلي بن عابس ،الترمذي السالم بن حرب المالئي في

  .(3) أخو ثوير بن أبي فاختة ،يونس بن أبي فاختة

 
  .436/  8 :ـ تهذيب الكمال 1

  .32 الرقم 233/  1 :ـ تقريب التهذيب 2

  .435/  8 :ـ تهذيب الكمال 3

 
(112) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

( قال رسول اهللا  :عن أبي هريرة قال ،عن داود بن أبي عوف (2) وابن ماجة ،(1) سنن الترمذي    
  .« ومن أبغضهما فقد أبغضني ،والحسين فقد أحبني من أحب الحسن«  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 
  :ترجمته في رجال الشيعة ـ 5    

  .(3) ( عليه السالم ) عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق    



 ٦٦٤

 األسدي دينار بن عمر ( 30 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) مولى بشر بن غالب ،أبو عمر البزار الكوفي األعمى ،عمر األسدي دينار بن    

  .(5) ثقة :قال وكيع    

  .(6) الثقاتوذكره ابن حبان في     

 
  .3680 الحديث ،) 17( الباب  ،كتاب المناقب ،616/  5 :ـ سنن الترمذي 1

 ،إسناده صحيح :الزوائد في :وفي ذيل الحديث. 143الحديث  ،المقدمة ،51/  1 :ـ سنن ابن ماجة 2
  .رجاله ثقات

  .2565الرقم  201 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

  .1809رقم ال 505/  8 :ـ تهذيب الكمال 5و  4

  .289 / 6 :ـ كتاب الثقات 6

 
(113) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) رمي بالرفض ،صالح الحديث :حجر قال ابن    

 
  :طبقته ورواياته ـ 3    

  .(2) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

ومسلم  ،وابن ماجة ومحمد بن الحنفية في األدب المفرد ،زيد بن أسلم :روى عن :وقال المزي    
  .البطين

 وعلي بن الحزور ،وسفيان الثوري ،وابن ماجة إسماعيل بن سلمان األزرق في البخاري :روى عنه    
(3).  

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) سنن ابن ماجة    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(5) ( عليهما السالم( الطوسي في أصحاب االمام الباقر والصادق  عده الشيخ    



 ٦٦٥

 
  .67الرقم  237/  1 :ـ تقريب التهذيب 2و  1

  .505 / 8 :ـ تهذيب الكمال 3

 ،باب ان الغنم بركة ،198 :المفرد األدب ،1578الحديث  ،كتاب الجنائز ،502/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4
  .573الرقم 

  .2589الرقم  203وص  ،1393الرقم  134 :ـ رجال الشيخ الطوسي 5

 
(114) 

  حرف الراء

 (  ه 139ـ .. .(الربيع بن أنس  ( 31 )

  :ووثاقتهـ شخصيته  1    

  .(1) البصري ثم الخراساني ،الحنفي :ويقال ،البكري الربيع بن أنس    

  .(2) صدوق ،بصري :قال العجلي    

  .(3) صدوق :وقال أبو حاتم    

  .(4) ليس به بأس :وقال النسائي    

 
  :تشيعه ـ 2    

  .(5) رمي بالتشيع :قال ابن حجر    

  .(6) كان يتشيع فيفرط :يحيى بن معين وعن    

 
 .1853الرقم  60/  9 :ـ تهذيب الكمال 1

  .416الرقم  153 :ـ تاريخ الثقات 2

 .170 / 6 :وعنه سير أعالم النبالء ،2054الرقم  454/  3 :ـ الجرح والتعديل 3

  .61/  9 :ـ تهذيب الكمال 4

  .243/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

  .461الرقم  238/  3 :ـ تهذيب التهذيب 6

 
(115) 



 ٦٦٦

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

ورفيع  ،والحسن البصري ،أنس بن مالك في أبي داود والترمذي وابن ماجة :روى عن :قال المزي    
وهما  وجديه في أبي داود ،الرياحي في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير أبي العالية
ولم يدركها في أبي  ( صلى اهللا عليه وآله وسلم( وام سلمة زوج النبي  ،وصفوان بن محرز ،زياد وزيد

  .داود

وسليمان بن عامر البرزي في النسائي وابن  ،وسفيان الثوري ،الحسين بن واقد المروزي :روى عنه    
وعبد اهللا بن  ،وسليمان األعمش ،ى أهل القدر ألبي داودالرد عل وسليمان التيمي في ،ماجه في التفسير

 وعيسى بن عبيد الكندي في ،وعبيد اهللا بن زحر األفريقي ،العزيز بن مسلم القسملي وعبد ،المبارك

والمغيرة بن  ،وليث بن أبي سليم في الترمذي ،وعيسى بن يزيد المروزي األزرق ،الترمذي والنسائي
 ،ونهشل بن سعيد ،باب ونصر ابن ،تل بن حيان في عمل اليوم والليلةومقا ،مسلم السراج القسملي

  .(2) داود والترمذي وابن ماجة وأبو جعفر الرازي في سنن أبي ،ويعقوب بن القعقاع األزدي

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(5) والترمذي ،(4) وابن ماجة ،(3) سنن أبي داود    

 
 .31الرقم  243/  1 :ـ تقريب التهذيب 1

  .1853الرقم  60/  9 :ـ تهذيب الكمال 2

  .1182الحديث  ،كتاب الصالة ،307/  1 :ـ سنن أبي داود 3

  .70الحديث  ،المقدمة ،27/  1 :سنن ابن ماجة ـ 4

  .2647الحديث  ،العلم كتاب ،29/  5 :ـ سنن الترمذي 5

 
(116) 

 (  ه 60ـ  50ـ بين .. .(الربيع بن حبيب  ( 32 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(1) ...أبو هشام الكوفي األحول ،بن حبيب بن المالح العبسي موالهم الربيع    

  .(2) بني المالح وهما ثقتان :لهما الربيع بن حبيب أخو عائذ بن حبيب يقال :معينعن يحيى بن     

 
  :تشيعه ـ 2    



 ٦٦٧

  .(3) كان شيعيا :قال أبو زرعة    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) الطبقة السابعة عده ابن حجر في    

  .ويحيى بن قيس الطائفي ،في سنن ابن ماجة نوفل بن عبد الملك :روى عن :وقال المزي    

  .(5) ووكيع بن الجراح ،سنن ابن ماجة عبيداهللا بن موسى في :روى عنه    

 
  .1856الرقم  67/  9 :ـ تهذيب الكمال 5و  1

  .68 / 9 :ـ تهذيب الكمال 3و  2

  .34الرقم  243/  1 :ـ تقريب التهذيب 4

 
(117) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(1) وقد وقع لنا عاليا من روايته ،روى له ابن ماجة حديثا واحدا :المزيقال     

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(2) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 
  .2206الحديث  ،التجارات كتاب ،744/  2 :راجع سنن ابن ماجة ،69/  9 :ـ تهذيب الكمال 1

  .2598الرقم  203 :ـ رجال الشيخ الطوسي 2

 
(118) 

 حرف الزاي

 (  ه 82ـ .. .(اهللا الكوفي  زاذان أبو عبد ( 33 )

  :شخصية ووثاقته    

  .(1) البزاز الكوفي الضرير ،موالهم ،أبو عمر الكندي :ويقال ،زاذان أبو عبد اهللا    

 ،يسأل يحيى بن معين عن زاذان أبي عمر سمعت أبا طالب :قال إبراهيم بن عبد اهللا بن الجنيد    
  .(2) ثقة :فقال

  .(3) أحاديثه ال بأس بها إذا روى عنه ثقة :عدي وقال ابن    



 ٦٦٨

  .(4) صدوق :وقال ابن حجر    

 
  :تشيعهـ  2    

  .(5) كان فارسيا من شيعة علي :أبو بشر الدوالبي قال    

 
 .1945الرقم  263/  9 :ـ تهذيب الكمال 1

  .264 / 9 :ـ تهذيب الكمال 2

  .1091/  3 :ـ الكامل 3

  .1الرقم  256/  1 :ـ تقريب التهذيب 4

  .42/  2 :الكنى واألسماء ـ 5

 
(119) 

  .(1) وفيه شيعية :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة الثانية عده ابن حجر في    

وجرير بن عبد اهللا في  ،أبي داود والنسائي وابن ماجة البراء بن عازب في :روى عن :وقال المزي    
 ،وسلمان الفارسي في سنن أبي داود والترمذي ،اليمان في الترمذي وحذيفة بن ،سنن ابن ماجة

 وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب في األدب المفرد ومسلم وأبي داود ،عبس الغفاري :ويقال ،وعابس

داود وخصائص  وعلي بن أبي طالب في أبي ،وعبد اهللا ابن مسعود في النسائي ،والترمذي والنسائي
المؤمنين في األدب المفرد  وعائشة ام ،وأبي هريرة ،وعمر بن الخطاب ،أمير المؤمنين وابن ماجة

  .وعمل اليوم والليلة

 ،وحبيب بن يسار الكندي ،وحبيب بن أبي ثابت ،أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية :روى عنه    
وسالم  ،وزبيد اليامي ،وذكوان أبو صالح السمان في األدب المفرد ومسلم وأبي داود ،وحكيم بن الديلم

 ،النسائي وعبد اهللا بن السائب في ،وطارق بن عبد الرحمان البجلي ،وشريك البرجمي ،حفصة أبي بن
كتاب الرد على أهل القدر  وأبو اليقظان عثمان بن عمير في ،وأبو قيس عبد الرحمان بن ثروان األودي

ي مسلم وعمرو بن مرة ف ،وسنن ابن ماجة وعطاء بن السائب في سنن أبي داود ،والترمذي وابن ماجة
ومحمد  ،ومحمد بن جحادة ،وليث بن أبي سليم ،المعلم وعيسى ،وعياش العامري ،والترمذي والنسائي

  والمنهال بن عمرو في أبي داود والنسائي وابن ،لمحمد بن فضيل ومحمد بن عثمان شيخ ،بن سوقة



 ٦٦٩

 
  .1الرقم  256/  1 :ـ تقريب التهذيب 2و  1

 
(120) 

 ،في األدب المفرد وعمل اليوم والليلة وهالل بن يساف ،وهالل بن خباب ،وهارون بن عنترة ،ماجة
وأبو هاشم الرماني في أبي  ،العنبس المالئي في المراسيل وأبو ،وأبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي

  .(1) داود والترمذي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والنسائي ،(4) والترمذي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 (  ه 122ـ .. .(زبيد بن الحارث  ( 34 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(6) أحد األعالم ،زبيد بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ :قال الذهبي    

  (7) ...من ثقات التابعين :أيضا وقال    

 
 .1954الرقم  263/  9 :ـ تهذيب الكمال 1

  .57كتاب األشربة الحديث  ،1583وص  ،29الحديث  ،كتاب االيمان ،1278/  3 :ـ صحيح مسلم 2

كتاب  ،345/  3وج  ،249الحديث  ،باب الغسل من الجنابة ،كتاب الطهارة ،65/  1 :داود ـ سنن أبي 3
  .3761الحديث  ،األطعمة

  .1868الحديث  ،كتاب األشربة ،294/  4 :ـ سنن الترمذي 4

  .باب تفسير األوعية ،كتاب األشربة ،308/  8 :ـ سنن النسائي 5

  .141الرقم  296/  5 :ـ سير أعالم النبالء 6

  .373/  2 :ارقطنيراجع ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للد ،2829الرقم  66/  2 :ـ ميزان االعتدال 7
121) 

  .(1) ثبت :عن يحيى بن معين ،قال عمرو بن علي    

 .(2) ثقة :والنسائي ،وأبو حاتم ،عن يحيى بن معين ،وقال إسحاق بن منصور    

  .(3) عابد ،ثبت ،ثقة :وقال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعة 2    



 ٦٧٠ 

  .(4) فيه تشيع يسير :قال الذهبي    

 
  :ورواياتهـ طبقته  3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

وإبراهيم بن يزيد  ،إبراهيم بن سويد النخعي في مسلم وعمل اليوم والليلة :عن روى :وقال المزي    
وإبراهيم  ،وإبراهيم بن يزيد النخعي في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ،في مسلم التيمي

عبيدة في البخاري  وسعد بن ،وذر بن عبد اهللا الهمداني في النسائي ،وليس بالنخعي في الترمذي
بن أبزى في أبي داود والنسائي  وسعيد بن عبد الرحمان ،وسعيد بن جبير ،ومسلم وأبي داود والنسائي

وشهر بن حوشب في  ،والترمذي والنسائي وأبي وائل شقيق بن سلمة في البخاري ومسلم ،وابن ماجة
وعبد  ،وعبد الرحمان بن األسود بن يزيد ،والنسائي لشعبي في البخاري ومسلموعامر ا ،الترمذي

وأبي األحوص  ،وعمارة بن عمير في مسلم والنسائي ،وابن ماجة الرحمان بن أبي ليلى في النسائي
ومحارب بن دثار في مسلم  ،ومجاهد بن جبر في البخاري ،الجشمي عوف بن مالك بن نضلة

  ،والنسائي

 
 .2818الرقم  623/  3 :والتعديل ـ الجرح 1

  .310/  6 :راجع الطبقات الكبرى ،291 / 7 :ـ تهذيب الكمال 2

  .257/  1 :ـ تقريب التهذيب 5و  3

  .2829الرقم  66/  2 :ـ ميزان االعتدال 4

 
(122) 

ومرة ابن شراحيل  ،والنسائي وأبي داود ومحمد بن عبد الرحمان بن يزيد في ابن ماجة والترمذي
  .والنسائي وابن ماجة الهمداني المعروف بالطيب في مسلم والترمذي

 ،والحسن بن عبيداهللا في مسلم ،بن حي والحسن بن صالح ،جرير بن حازم في النسائي :روى عنه    
وسليمان األعمش في أبي داود  ،الثوري في الكتب الستة وسفيان ،وزهير بن معاوية في مسلم والنسائي

وشعبة بن الحجاج في البخاري  ،عبد اهللا في النسائي وابن ماجة وشريك بن ،اجةوالنسائي وابن م
عبد  وابنه ،وعبد اهللا بن شبرمة ،وابنه عبد اهللا بن زبيد اليامي ،والنسائي وابن ماجة ومسلم وأبي داود

 أبي سليمان في وعبد الملك بن ،وعبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي ،الرحمان بن زبيد اليامي
 ،وقيس بن الربيع ،في مسلم وفضيل بن غزوان ،والعوام بن حوشب ،وعمرو بن قيس المالئي ،النسائي

ومحمد بن طلحة بن مصرف في  ،ومحمد بن جحادة في النسائي ،ومالك بن مغول في النسائي



 ٦٧١ 

 ،ه ـقرآنومغيرة بن مقسم الضبي ـ وهو من أ ،ومسعر بن كدام ،البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة
  .(1) ويزيد بن زياد بن أبي الجعد في سنن ابن ماجة ،ـ ه أيضاقرآنومنصور بن المعتمر ـ وهو من أ

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  ،(6) وابن ماجة ،(5) والنسائي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
 .1957الرقم  289/  9 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب خوف المؤمن ،كتاب االيمان ،17 / 1 :البخاريـ صحيح  2

  .7الحديث  ،كتاب األضاحي ،1553/  3 :ـ صحيح مسلم 3

  .2625الحديث  ،كتاب الجهاد ،40/  3 :ـ سنن أبي داود 4

  .باب قتال المسلم ،كتاب تحريم الدم ،122/  7 :سنن النسائي ـ 5

  .1584ح  504 / 1 :ـ سنن ابن ماجة 6

 
(123) 

  .(1) والترمذي

 (  ه 50ـ .. .(زياد بن المنذر  ( 35 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(2) أبو الجارود األعمى ،الثقفي :ويقال ،الهندي :ويقال ،الهمداني زياد بن المنذر    

  .(3) عده ابن حبان في الثقات    

 
  :تشيعه ـ 2    

ويحيى بن معين إنما تكلم فيه  ...وهو من المعدودين من أهل الكوفة المغالين :قال ابن عدي    
  (4) ...ويروي ثلب غيرهم ويفرط ،وضعفه ألنه يروي أحاديث في فضائل أهل البيت

  .(5) رافضي :وقال ابن حجر    

 
  .« زبيد اليامي« وفيه  ،999 الحديث ،) 22( الباب  ،كتاب الجنائز ،324/  3 :الترمذيـ سنن  1

  .2070الرقم  517/  9 :ـ تهذيب الكمال 2

  .326/  6 :كتاب الثقات ـ 3

بن معين كأنه وضع شرطا أساسيا لرفض  العجب كل العجب من يحيى :أقول. 1048/  3 :ـ الكامل 4



 ٦٧٢ 

المنذر ويضعفه ألنه يروي أحاديث في فضائل أهل  يرد أحاديث زياد بن فنرى هنا ،أو قبول الحديث
  .الرجس بيت الذين طهرهم اهللا وأذهب عنهم

  .270/  1 :ـ تقريب التهذيب 5
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  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

 ،وحبيب ابن يسار الكندي ،وبشر بن غالب األسدي ،األصبغ بن نباتة :عن روى :وقال المزي    
 وعبد اهللا بن حسن ،وزيد بن علي بن الحسين ،وأبي الجحاف داود بن أبي عوف ،البصري والحسن

وعمران بن  ،وأبي سعيد عقيصا التيمي ،وعطية العوفي في الترمذي ،بن حسن بن علي بن أبي طالب
وأبي الزبير محمد بن  ،القرظي ومحمد بن كعب ،(2) وأبي جعفر علي بن أبي طالب ،ميثم الكناني
وأبي بردة بن  ،وهو نفيع أبو داود األعمى ،الحارث ونافع بن ،ومحمد بن نشر الهمداني ،مسلم المكي

  .أبي موسى األشعري

 ،والحسن بن حماد بن يعلى ،وإسماعيل بن صبيح اليشكري ،إسماعيل بن أبان الوراق :عنه روى    
بن الزبير األسدي ـ  وعبد اهللا ،والسري بن عبد اهللا ،اود بن عبد الجبار الكوفي المؤدبوأبو سليمان د

وعمار بن محمد ابن  ،هاشم بن البريد وعلي بن ،وعبد الرحيم بن سليمان ،والد أبي أحمد الزبيري ـ
د وعمرو ابن خال ،المقدام ثابت بن هرمز الحداد وعمرو بن أبي ،اخت سفيان الثوري في الترمذي

ومحمد بن سنان  ،ومحمد بن بكر البرساني ،وكادح بن رحمة ،وعيسى بن عبد اهللا السلمي ،األعشى
ويونس بن أرقم  ،والنضر بن حميد الكندي ،ونصر بن مزاحم ،الفزاري ومروان بن معاوية ،العوقي
  .(3) بن بكير الشيباني ويونس ،الكندي

 
 .135الرقم  270/  1 :ـ تقريب التهذيب 1

عليه ( أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  :والصحيح ،ال يخلو من سقطـ  2
  .( السالم

  .517/  9 :ـ تهذيب الكمال 3
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  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(1) سنن الترمذي    



 ٦٧٣

 
  :الشيعة ـ ترجمته في رجال 5    

  .(2) ( السالم عليهما( الصادق والباقر عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام     

 (  ه 203ـ  130( زيد بن الحباب  ( 36 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

الحسين  أبو ،االمام الحافظ الثقة الرباني ،ابن رومان :وقيل ،زيد بن الحباب بن الريان :قال الذهبي    
  .(3) ثم الكوفي الزاهد ،العكلي الخراساني

  .(4) من أثبات مشايخ الكوفة ال يشك في صدقه :قال ابن عدي    

  .(5) جوال ،صدوق ،الثقة ،العابد :وقال الذهبي    

  .(6) صالح ،صدوق :قال أبو حاتم    

 
  .2449الحديث  ،كتاب صفة القيامة ،633/  4 :ـ سنن الترمذي 1

  .2685الرقم  208وص  ،1409الرقم  135 :ـ رجال الشيخ الطوسي 2

  .126الرقم  393/  9 :النبالء ـ سير أعالم 3

  .1066/  3 :ـ الكامل 4

  .2997الرقم  100 / 2 :ـ ميزان االعتدال 5

  .2538الرقم  561/  3 :ـ الجرح والتعديل 6
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  .(1) ثقة :عن يحيى بن معين ،عثمان بن سعيد الدارمي وقال    

ما كان  ،وخراسان في الحديث قد رحل إلى مصر ،صاحب حديث كيس :قال أحمد بن حنبل    
  .(2) وقد ضرب في الحديث إلى األندلس :قال ،وهاهنا ،كتبت عنه بالكوفة ،أصبره على الفقر

 
  :تشيعه ـ 2    

  .(3) الشيعة عده ابن قتيبة في رجال    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) الطبقة التاسعة عده ابن حجر في    

 ،عثمان العبسي الكوفي في الترمذي وابن ماجة أبي شيبة إبراهيم بن :روى عن :وقال المزي    



 ٦٧٤

وابي بن عباس بن سهل بن سعد  ،وإبراهيم بن يزيد الخوزي ،وإبراهيم بن نافع المكي في مسلم
واسامة بن زيد الليثي في أبي داود  ،واسامة بن زيد ابن أسلم ،ماجة ي في الترمذي وابنالساعد

ثابت  وأبي الغصن ،وأيمن بن نابل ،وأفلح ابن سعيد في مسلم والنسائي ،واألغلب بن تميم ،والترمذي
 جعفر بن أبي وجعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن ،بن قيس المدني في النسائي

وحرب بن  ،وابن ماجة وجعفر بن سليمان الضبعي في النسائي ،وجعفر بن برد في ابن ماجة ،طالب
  والحسين بن واقد ،والحسن بن دينار ،سريج في مسند على

 
  .342الرقم  113 :ـ تاريخ الدارمي 1

  .443/  8 :راجع تاريخ بغداد ،126الرقم  394 / 9 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .624 :ـ المعارف 3

  .168الرقم  273/  1 :التهذيب ـ تقريب 4
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وحميد المكي مولى ابن  ،ابن ماجة وحماد بن سلمة في ،المروزي في مسلم وأبي داود وابن ماجة
وخالد  ،بن زيد بن ثابت في الترمذي والنسائي وخارجة بن عبد اهللا بن سليمان ،علقمة في الترمذي

ورافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد في  ،وذواد بن علبة الحارثي ،بن عبد اهللا الواسطي في ابن ماجة
وأبي معاذ سليمان بن أرقم في  ،وسفيان الثوري ،بن أبي سلمة في ابن ماجة ورجاء ،أبي داود
في  سهيل بن أبي حزمو ،وسليمان بن المغيرة في النسائي ،وسليمان بن كنانة في أبي داود ،الترمذي

وسيف بن  ،الترمذي وسالم أبي المنذر القارئ في ،وسالم بن مسكين في النسائي ،الترمذي وابن ماجة
وشعبة بن  ،الراسبي في النسائي وشداد بن سعيد أبي طلحة ،سليمان المكي في مسلم وأبي داود

عياش بن عباس المصري  وعبد اهللا بن ،والضحاك بن عثمان الحزامي في مسلم والترمذي ،الحجاج
طيبة عبد اهللا بن مسلم المروزي في أبي داود والترمذي  وأبي ،وعبد اهللا بن المبارك ،في ابن ماجة

وعبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان في أبي داود  ،المؤمل المخزومي في الشمائل وعبد اهللا بن ،والنسائي
 وعبد العزيز بن عبد اهللا بن أبي سلمة ،وأبي شريح عبد الرحمان بن شريح في النسائي ،والترمذي

سبرة في  وعبد الملك بن الربيع بن ،وعبد الملك بن الحسن الجاري األحول ،الماجشون في مسلم
المنيب عبيداهللا بن عبد  وأبي ،وعبد المؤمن بن خالد الحنفي في أبي داود والترمذي ،سنن ابن ماجة

 ،وعثمان بن واقد ،اليوم والليلة اشمي في عملوعثمان بن موهب اله ،اهللا العتكي في ابن ماجة
 ،بن مسعدة الباهلي في الترمذي وابن ماجة وعلي ،وعكرمة بن عمار اليمامي في مسلم والنسائي

 ،بن عبد اهللا بن أبي خثعم اليمامي في الترمذي وابن ماجة وعمر ،وعمار بن رزيق الضبي في أبي داود



 ٦٧٥

وعمرو بن عثمان بن عبد الرحمان بن سعيد بن  ،ابن ماجةالنخعي في  وعمرو بن عبد اهللا بن وهب
وفائد مولى  ،وعياش بن عقبة الحضرمي في النسائي ،األدب المفرد وأبي داود يربوع المخزومي في

  عبادل في
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وقرة بن خالد  ،بن سليمان في أبي داود وفليح ،وفضيل بن مرزوق في مسند علي ،الترمذي وابن ماجة
وكثير بن  ،وكثير بن زيد األسلمي في ابن ماجة ،والترمذي امل أبي العالء في أبي داودوك ،في مسلم

ومالك بن أنس في  ،وكثير بن عبد اهللا اليشكري ،المزني في ابن ماجة عبد اهللا بن عمرو بن عوف
 ومحمد بن ،ومحل بن محرز الضبي ،ومالك ابن مغول في أبي داود والترمذي ،والنسائي الترمذي

صالح  ومحمد بن ،وأبي هالل محمد بن سليم الراسبي في المراسيل ،الطائفي في النسائيسعيد 
مسلم الطائفي في  ومحمد بن ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب ،المدني في أبي داود والنسائي

ومعاوية بن صالح في  ،أبي داود ومطيع بن راشد في ،ومحمد بن هالل المدني في أبي داود ،أبي داود
ومندل بن علي في سنن  ،والترمذي وابن ماجة كتاب القراءة خلف االمام ومسلم وأبي داود والنسائي

وموسى بن عبيدة الربذي في الترمذي وابن  ،اليوم والليلة ومنصور بن سلمة الليثي في عمل ،أبي داود
وميمون بن أبان أبي عبد اهللا في  ،رباح اللخمي في النسائي وابن ماجة وموسى بن علي بن ،ماجة

بن  وهارون ،ونوح بن أبي بالل في النسائي ،وميمون بن عبد اهللا في أبي داود ،التفرد الترمذي وكتاب
هشام بن زياد في أبي  وأبي المقدام ،وهارون بن موسى النحوي في الترمذي ،سلمان الفراء في النسائي

والوليد بن عقبة القيسي في ابن  ،في فضائل األنصار وهشام بن هارون األنصاري ،داود وابن ماجة
ويوسف بن  ،ويحيى بن عبد اهللا بن أبي قتادة ،ويحيى بن أيوب المصري في مسلم وابن ماجة ،ماجة

وأبي  ،ويونس ابن أبي إسحاق في الترمذي ،األدب المفرد عبد اهللا بن نجيد بن عمران بن حصين في
  .سلمة الكندي في الترمذي

الجوزجاني في الترمذي  وابراهيم بن يعقوب ،إبراهيم بن سعيد الجوهري في أبي داود :عنه روى    
 ،وأحمد بن سليمان الرهاوي في النسائي ،وأحمد بن حرب الموصلي في عمل اليوم والليلة ،والنسائي

  وأحمد بن سنان القطان الواسطي
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وأحمد بن محمد ابن حنبل في أبي  ،الكوفي وأبو عبيدة أحمد بن عبد اهللا بن أبي السفر ،في ابن ماجة
 ،وأحمد بن منيع البغوي في الترمذي وابن ماجة ،مسلم وأحمد بن المنذر القزاز البصري في ،داود



 ٦٧٦

وجعفر بن  ،أزهر السمان في فضائل األنصار والترمذي وابن ماجة وبشر بن آدم البصري ابن بنت
والحسن بن  ،والحسن بن الصباح البزار في الترمذي والحسن بن عرفة ،الترمذي د بن عمران فيمحم

 وأبو عمر حفص بن عمر الدوري ،والحسن بن علي الخالل في مسلم وأبي داود ،عفان علي بن

 ،في مسلم وأبو خيثمة زهير بن حرب ،وحفص بن عمرو الربالي في ابن ماجة ،المقرئ في ابن ماجة
بن شبيب النيسابوري في  وسلمة ،وسفيان بن وكيع بن الجراح في الترمذي ،ن إسماعيل الصائغوزيد ب

زياد القطواني في أبي داود  وعبد اهللا بن الحكم بن أبي ،وعباس بن محمد الدوري ،الترمذي
 ،اهللا بن عامر بن براد األشعري في ابن ماجة وعبد ،وأبو سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج ،والترمذي

وعبد اهللا بن محمد بن يحيى الضعيف  ،في مسلم وابن ماجة وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة
وعبد الرحمان بن خالد  ،وهب المصري في الترمذي ـ وهو أكبر منه ـ وعبد اهللا بن ،في النسائي

وعبد الرحمان ابن محمد بن سالم الطرسوسي في عمل اليوم  ،أبي داود والنسائي القطان الرقي في
شيبة في  وعثمان بن محمد بن أبي ،وعبدة بن عبد اهللا الصفار في أبي داود والترمذي والنسائي ،والليلة

وعلي بن  ،في ابن ماجة وعلي بن سلمة اللبقي ،وعصمة ابن الفضل النيسابوري في النسائي ،أبي داود
وليث بن هارون  ،القراءة خلف االمام وعلي بن المديني في كتاب ،بن ماجةمحمد الطنافسي في ا

ومحمد بن حاتم بن ميمون السمين  ،ابن ماجة ومحمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي في ،العكلي
ومحمد بن رافع النيسابوري في مسلم  ،الترمذي وابن ماجة ومحمد بن حميد الرازي في ،في مسلم

ومحمد بن سليمان  ،وأبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار النسائيوأبي داود والترمذي و
  األنباري في أبي
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ومحمد ابن عبد الرحمان  ،نمير في مسلم ومحمد بن عبد اهللا بن ،ومحمد بن عاصم األصبهاني ،داود
حرب  ومحمد بن علي بن ،أبي رزمة في أبي داود ومحمد بن عبد العزيز بن ،الجعفي في ابن ماجة
ومحمد  ،ابن العالء في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة وأبو كريب محمد ،المروزي في النسائي

ومحمد بن مسعود  ،ومحمد بن قدامة السلمي البلخي ،بني هاشم في مسلم بن الفرج البغدادي مولى
 ،وموسى بن إسحاق الكناني الكوفي ،وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي ،داود العجمي في أبي

 ونصر بن عبد الرحمان الوشاء ،عبد الرحمان المسروقي في الترمذي والنسائي وابن ماجة وموسى بن

بن خالد  والهيثم ،ونصر بن علي الجهضمي وهارون بن عبد اهللا الحمال في النسائي ،في الترمذي
ويحيى بن  ،عنه ـ قان ـ وهو آخر من روىويحيى بن أبي طالب بن الزبر ،الجهني في كتاب المسائل

 بن هارون ـ وهو أكبر منه ـ ويزيد ،ويحيى بن موسى البلخي في مسند علي ،عبد الحميد الحماني



 ٦٧٧

(1).  

 
  :في الكتب الستة ـ رواياته 4    

  .(6) ماجة وابن ،(5) والنسائي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
 .2095الرقم  40/  10 :الكمال ـ تهذيب 1

باب الصوم الرقم  ،277وص  ،344باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره الرقم  ،126 :ـ األدب المفرد 2
824.  

  .118كتاب اللباس والزينة الرقم  ،1677/  3 :صحيح مسلم ـ 3

  .2506كتاب الجهاد الرقم  ،11 / 3 :ـ سنن أبي داود 4

  .35/  1 :ـ سنن النسائي 5

  .12المقدمة الرقم  6 / 1 :ـ سنن ابن ماجة 6
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  :ـ ترجمته في كتب الشيعة 5    

  .(2) األمالي والشيخ الطوسي في ،(1) وقع في طريق الشيخ الصدوق في الخصال    

 
  .19الرقم  203/  1 :ـ الخصال 1

  .1296الرقم  630 :ـ أمالي الشيخ الطوسي 2

 
(132) 

 حرف السين

 (  ه 137ـ .. .(سالم بن أبي حفصة  ( 37 )

  :شخصيته ووثاقته ـ 1    

  .(1) إبراهيم بن أبي حفصة أخو ،أبو يونس الكوفي ،سالم بن أبي حفصة العجلي    

  (2) ...صدوق :قال أبو حاتم    

  .(3) ثقة :وعن يحيى بن معين    

 
  :ـ تشيعه 2    



 ٦٧٨

فلما كانت دولة بني هاشم حج داود بن علي تلك  ،كان سالم يتشيع تشيعا شديدا :قال ابن سعد    
 :فدخل مكة وهو يلبي يقول ،سالم بن أبي حفصة تلك السنة وحج)   ه 132( بالناس وهي سنة السنة 

  (4) ...لبيك لبيك لبيك مهلك بني أمية

 
 .2143الرقم  133/  10 :ـ تهذيب الكمال 1

  .782الرقم  180 / 4 :ـ الجرح والتعديل 3و  2

  .326/  6 :ـ الطبقات الكبرى 4

 
(133) 

  .(1) أهل البيت وعامة ما يرويه في فضائل.. .له أحاديث :عديوقال ابن     

فأما أحاديثه فأرجو أنه  ،وإنما عيب عليه الغلو فيه ،في متشيعي أهل الكوفة وهو عندي من الغالين    
  .(2) ال بأس به

  (3) ...يفرط في التشيع ،ضعيف الحديث :وقال عمرو بن علي    

سالم بن  عن ،عن خلف بن حوشب ،ثنا محمد بن طلحة بن مصرفحد :وقال حجاج بن المنهال    
  .(4) أبي حفصة ـ وكان من رؤوس من ينتقص أبا بكر وعمر ـ

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) الطبقة الرابعة عده ابن حجر في    

وسلمان  ،وزاذان الكندي ،وجميع بن عمير التيمي ،التيمي إبراهيم بن يزيد :روى عن :وقال المزي    
ومنذر  ،ومحمد بن كعب القرظي ،وعطية العوفي في الترمذي ،الشعبي وعامر ،أبي حازم األشجعي

  .وأبي كلثوم ،المفرد الثوري في األدب

وسفيان بن عيينة في األدب  ،الثوري وسفيان ،وخلف بن حوشب ،إسرائيل بن يونس :روى عنه    
  ومبارك بن سعيد ،وعبد الواحد بن زياد ،المفرد

 
  .344/  3 :ـ الكامل 1

سمعت رسول اهللا  :عن أبي هريرة قال ،عن أبي حازم ،عنه منها الحديث المعروف المروي :ـ أقول 2
ومن أبغضهما فقد  ،من أحب الحسن والحسين فقد أحبني«  :يقول ( صلى اهللا عليه وآله وسلم( 

  .« أبغضني

  .134/  10 :تهذيب الكمال ـ 3



 ٦٧٩

  .136/  10 :تهذيب الكمال ـ 4

  .4الرقم  279 / 1 :ـ تقريب التهذيب 5

 
(134) 

  .(1) ومحمد بن فضيل بن غزوان في الترمذي ،الثوري

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) سنن الترمذي    

 
  :الشيعة ـ ترجمته في رجال 5    

  .(3) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب اإلمام الصادق     

 الكوفي سالم بن عبد الواحد ( 38 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) أبو العالء الكوفي ،عبد الواحد المرادي األنعمي سالم بن    

  .(5) مقبول :حجر قال ابن    

  .(6) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  .134/  10 :ـ تهذيب الكمال 1

 72( باب  ،61 :راجع األدب المفرد للبخاري ،3658المناقب الرقم  كتاب ،607/  5 :ـ سنن الترمذي 2
  .130الرقم ) 

  .500الرقم  188 :راجع رجال النجاشي. 2877الرقم  217 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

  .2153الرقم  160/  10 :هذيب الكمالـ ت 4

  .15الرقم  280/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

  .410/  6 :ـ كتاب الثقات 6

 
(135) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) وكان شيعيا :حجر قال ابن    

 



 ٦٨٠ 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) عده ابن حجر من الطبقة السادسة    

 ،وعطية العوفي ،وربعي بن حراش ،وحميد الشامي ،الحسن البصري :روى عن :المزي وقال    
  .وعمرو بن هرم في الترمذي

ووكيع بن  ،ومروان بن معاوية ،ومحمد بن عبيد ،وعبدة بن سليمان ،الصباح بن محارب :روى عنه    
  .(3) ويعلى بن عبيد ،الجراح في الترمذي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) وقد وقع لنا عاليا عنه ،روى له الترمذي حديثا واحدا :المزيقال     

 الكوفي سعاد بن سليمان ( 39 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  :ويقال ،اليشكري :ويقال ،التميمي :ويقال ،سليمان الجعفي سعاد بن    

 
  .280/  1 :ـ تقريب التهذيب 1

  .2153 الرقم 160/  10 :ـ تهذيب الكمال 3

«  :وفيه ،3663المناقب الرقم  كتاب ،610/  5 :راجع سنن الترمذي ،161/  10 :ـ تهذيب الكمال 4
  .« سالم بن العالء المرادي

  
(136) 

  .(1) الكاهلي الكوفي

  .(2) الثقات فيذكره ابن حبان     

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) كان من عتق الشيعة :وقال أبو حاتم .(3) وكان شيعيا :ابن حجر قال    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة الثامنة    

وحبيب بن أبي  ،وجابر الجعفي ،ثابت بن أبي صفية أبي حمزة الثمالي :عن روى :وقال المزي    



 ٦٨١ 

في ابن  وأبي إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي ،وعبد اهللا بن عطاء الطائفي ،وزياد بن عالقة ،ثابت
  .ويزيد بن أبي زياد ،وكثير النواء ،وعون بن أبي جحيفة ،ماجة

 وأبي عمرو ،والحسن بن عطية القرشي ،وحسن بن حسين العرني ،جبارة بن مغلس :عنه روى    

 ،سنن ابن ماجة وعلي بن ثابت الدهان في ،وسهل بن حماد أبو عتاب الدالل ،عمرو األبزاريسعيد بن 
  .(6) وعمرو بن معمر

 
  .2197الرقم  237/  10 :ـ تهذيب الكمال 6و  1

  .435 / 6 :ـ كتاب الثقات 2

  .69الرقم  285/  1 :ـ تقريب التهذيب 5و  3

  .1415الرقم  324 / 4 :ـ الجرح والتعديل 4

 
(137) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(1) روى له ابن ماجة حديثا واحدا فقط    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(2) ( عليه السالم( االمام الصادق  عده الشيخ الطوسي في أصحاب    

 الكوفي سعد بن طريف ( 40 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(3) الكوفي ،الحنظلي ،الحذاء ،طريف االسكاف سعد بن    

 
  :ـ تشيعه 2    

 .(4) كان فيه غلو في التشيع :سلمانقال عبد الرحمان بن الحكم بن بشير بن     

  .(5) يفرط في التشيع :وقال الفالس    

  .(6) وهو يغرق في التشيع :وقال عمرو بن علي    

 
  .3501الحديث  ،قرآنباب االستشفاء بال ،كتاب الطب ،1158/  2 :ـ سنن ابن ماجة 1

  .« الكوفي الحماني«  :وفيه ،2830الرقم  215 :ـ رجال الشيخ الطوسي 2

  .2212الرقم  271/  10 :ـ تهذيب الكمال 3



 ٦٨٢ 

  .598الرقم  120 / 2 :ـ الضعفاء الكبير 4

  .3118الرقم  123/  2 :ـ ميزان االعتدال 5

  .1186 / 3 :ـ الكامل 6

 
(138) 

  .(1) وكان رافضيا :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) السادسةالطبقة  عده ابن حجر في    

وأبي وائل شقيق بن  ،والحكم بن عتيبة ،ابن ماجة األصبغ بن نباتة في :روى عن :وقال المزي    
وأبي إسحاق عمرو  ،وعكرمة مولى ابن عباس ،ه ـقرآنوهو من أ وعبد الملك بن أبي سليمان ـ ،سلمة

وأبي جعفر محمد  ،الترمذي وعمير بن مأموم في ،وعمران بن طلحة بن عبيداهللا ،بن عبد اهللا السبيعي
  .وموسى بن طلحة بن عبيداهللا ،ومقسم ،بن الحسين بن علي

 ،وجعفر بن سليمان ،وإسماعيل بن علية ،وإسماعيل بن زكريا ،إسرائيل بن يونس :روى عنه    
 ،وسعد بن الصلت البجلي قاضي شيراز ،وخلف بن خليفة ،بن الوليد البغدادي وحماد ،وحبان بن علي

بن  وعبيد ،والصباح بن واقد األنصاري ،وسيف ابن عمر التميمي ،وسلمة بن رجاء ،عيينة وسفيان بن
وعمرو بن  ،وعمار بن محمد الثوري ،وعلي بن مسهر في ابن ماجة ،وعلي بن غراب ،عبد الرحمان

 ،يعوقيس بن الرب ،األسدي بن تمام قرآنو ،والعالء بن راشد ،عثمان النمري ـ أحد بني طارق ـ
ومروان بن  ،خازم الضرير في الترمذي وأبو معاوية محمد بن ،ومحمد بن الحسن بن الزبير األسدي

ومنصور بن مهاجر الواسطي ـ  ،ومنصور بن أبي األسود ،ومندل بن علي ،ومصعب بن سالم ،معاوية
يعلى  ويحيى بن ،وهبيرة بن حدير العدوي مؤذن بني عدي ،الكندي بياع القصب ـ والنضر بن حميد

  .(3) األسلمي

 
  .88الرقم  ،287/  1 :ـ تقريب التهذيب 2و  1

  .272 / 10 :ـ تهذيب الكمال 3

 
(139) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) وابن ماجة ،(1) سنن الترمذي    



 ٦٨٣

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليهم السالم( والصادق  االمام السجاد والباقر عده الشيخ الطوسي في أصحاب    

 (  ه 180 ـ.. .(سعيد بن خثيم الهاللي  ( 41 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(4) إنه من بني سليط :وقيل ،أبو معمر الكوفي ،خثيم بن رشد الهاللي سعيد بن    

  .(5) صدوق :قال ابن حجر    

  .(6) ليس به بأس :وقال أبو زرعة    

 
  .801 الحديث ،) 77( الباب  ،كتاب الصوم ،164/  3 :ـ سنن الترمذي 1

 .3482 الحديث ،باب موضع الجمامة ،كتاب الطب ،1152/  2 :ـ سنن ابن ماجة 2

راجع . 2765الرقم  212وص  ،1430الرقم  136وص  ،1147الرقم  115 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3
  .468الرقم  178 :رجال النجاشي

  .413/  10 :ـ تهذيب الكمال 4

  .151الرقم  294/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

  .67 الرقم 17/  4 :ـ الجرح والتعديل 6

 
(140) 

  .(1) وذكره ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  هو شيعي ؟ :قيل ليحيى بن معين :(2) الجنيد إبراهيم بن عبد اهللا بنقال     

  (3) ...وشيعي ثقة :قال    

  .(4) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) الطبقة التاسعة عده ابن حجر في    

وأيمن بن  ،أمير المؤمنين البجلي القسري في خصائص أسد بن عبد اهللا :روى عن :وقال المزي    
وزيد بن علي بن  ،وحنظلة بن أبي سفيان في الترمذي والنسائي ،وحرام بن عثمان ،نابل المكي



 ٦٨٤

ومحمد بن  ،وقيس بن الربيع ،وفضيل بن مرزوق ،وعبد اهللا بن شبرمة ،طالب الحسين بن علي بن أبي
ويزيد بن  ،والوليد بن يسار الهمداني ،وأخيه معمر بن خثيم ،ومسلم المالئي ،الضبي في الترمذي خالد

  .وجدته ام خثيم ربعية بنت عياض الكالبية ،أبي زياد

  وابن ،وإبراهيم بن محمد بن ميمون ،إبراهيم بن إسحاق الصيني :روى عنه    

 
  .264/  8 :ـ كتاب الثقات 1

إبراهيم بن عبد اهللا بن الجنيد الختلي ثم  ،أبو إسحاق ،الحافظ الشيخ االمام :ـ قال الذهبي 2
  .631/  12 :راجع سير أعالم النبالء. إلى قرب سنة سبعين ومائتين بقي.. .السرمرائي

  .3162الرقم  133/  2 :االعتدال ـ ميزان 3

  .151 الرقم ،294/  1 :ـ تقريب التهذيب 5و  4

 
(141) 

 ،وإسحاق بن موسى األنصاري ،محمد بن حنبلوأحمد بن  ،أخيه أحمد بن رشد بن خثيم الهاللي
والحسين  ،وإسماعيل بن موسى الفزاري في الترمذي ،وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي

وأبو سعيد عبد اهللا بن سعيد  ،وخالد بن أسلم ،األسدي الكاهلي وخالد بن يزيد ،بن يزيد الطحان
وعثمان بن محمد بن  ،وعبد اهللا بن محمد النفيلي ،شيبة اهللا بن محمد بن أبي وأبو بكر عبد ،األشج

إسماعيل  وأبو غسان مالك بن ،وعمرو بن محمد بن بكير الناقد ،وعلي بن العباس الكوفي ،شيبة أبي
المحاربي في سنن  ومحمد ابن عبيد ،ومحمد بن الصلت األسدي ،ومحمد بن بكير الحضرمي ،النهدي
وأبو األزهر منصور بن موسى بن  ،ومحمد بن عيسى الصائغ ،ليلي ومحمد بن عمران بن أبي ،النسائي

  .(1) النيسابوري ويحيى بن يحيى ،ويحيى بن عبد الحميد الحماني ،الحق

 
  الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(2) سنن الترمذي    

 
  :ترجمته في رجال الشيعة ـ 5    

  .(3) ( عليه السالم ) عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق    

 



 ٦٨٥

  .414ـ  413/  10 :ـ تهذيب الكمال 1

  .3443الحديث  ،كتاب الدعوات 499/  5 :ـ سنن الترمذي 2

  .474الرقم  180 :رجال النجاشي راجع. 2782الرقم  213 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

 
(142) 

 (  ه 120 ـ.. .(سعيد بن عمرو الكوفي  ( 42 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .القاضي ،الكوفي ،عمرو بن أشوع الهمداني سعيد بن    

  .(1) ثقة :قال ابن حجر    

  .(2) ثقة ،كوفي :وقال العجلي    

  .(3) ليس به بأس :النسائي وقال    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) رمي بالتشيع :قال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

وشريح بن  ،وربيعة ابن أبيض ،الكناني وحبيش بن المعتمر ،بشر بن غالب :روى عن :وقال المزي    
 ،وعبد اهللا بن يسار الجهني ،الشعبي في البخاري ومسلم وعامر ،وشريح بن هانئ ،النعمان الصائدي

  ووراد ،وعلقمة بن وائل بن حجر

 
  .229الرقم  302/  1 :ـ تقريب التهذيب 5و  4و  1

  .559الرقم  186 :الثقات ـ تاريخ 2

  .16/  11 :ـ تهذيب الكمال 3

 
(143) 

يزيد بن سلمة الجعفي في الترمذي ـ  وعن ،غيرة بن شعبة ـ والمحفوظ أن بينهما الشعبي ـكاتب الم
وأبي ليلى مولى  ،وأبي سلمة بن عبد الرحمان ،وأبي بردة بن أبي موسى األشعري ،ولم يدركه ـ

  .األنصار



 ٦٨٦

 ،والحجاج بن أرطاة ،وحبيب بن أبي ثابت ،والحارث بن حصيرة ،سوار أشعث بن :روى عنه    
وسعيد بن مسروق  ،وزكريا بن أبي زائدة في البخاري ومسلم ،البخاري ومسلم وخالد الحذاء في

 وصالح بن ،وسلمة بن كهيل ،وسفيان بن حسين الواسطي ،وابنه سفيان الثوري ،الترمذي الثوري في

مية أبي ا وعبيد بن ،وعبد الملك بن عمير ـ وهو أكبر منه ـ ،وعبد اهللا بن عمران ،صالح بن حي
وعيسى بن عبد  ،أكبر منه ـ وأبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي ـ وهو ،وعمر بن يزيد ،الطنافسي

وأبو الزعراء يحيى  ،وليث بن أبي سليم ،الربيع وقيس بن ،والقاسم بن حبيب التمار ،الرحمان السلمي
  .(1) وأبو يعفور العبدي ،والد يحيى بن يمان ويمان العجلي ،بن الوليد الكوفي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) وسنن الترمذي ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
 .2330الرقم  15/  11 :ـ تهذيب الكمال 1

  .131/  2وج  ،باب من أمر بانجاز الوعد ،كتاب الشهادات ،162 / 3 :ـ صحيح البخاري 2

  .33الرقم )  10( باب  ،كتاب القسامة ،1308 / 3 :ـ صحيح مسلم 3

  .2683باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة الرقم  ،كتاب العلم ،49/  5 :ـ سنن الترمذي 4

 
(144) 

 (  ه 83ـ .. .(سعيد بن فيروز  ( 43 )

  :شخصيته ووثاقتهـ  1    

وكان  ،اسمه سعيد بن فيروز ،أحد العباد ،موالهم الكوفي الفقيه ،الطائي ،أبو البختري :قال الذهبي    
  .(1) مقدم الصالحين

  .(2) الكوفة كان من أفاضل أهل :قال هالل بن خباب    

  .(3) ثقة ،تابعي :وقال العجلي    

  .(4) ثبت ،ثقة :وقال ابن حجر    

  .(5) ثقة ،كوفي :عن يحيى بن معين    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) فيه تشيع قليل :العجلي قال    

 



 ٦٨٧

/  4 :وتهذيب التهذيب ،506 / 3 :راجع تاريخ البخاري ،101الرقم  279/  4 :ـ سير أعالم النبالء 1
  .92/  1 :وشذرات الذهب ،72

  .34 / 11 :ـ تهذيب الكمال 2

  .توثيقه متفق على :وفي هامش الكتاب ،560الرقم  187 :ـ تاريخ الثقات 3

  .242الرقم  303/  1 :ـ تقريب التهذيب 4

  .241الرقم  55 / 4 :ـ الجرح والتعديل 5

  .560الرقم  187 :ـ تاريخ الثقات 6

 
(145) 

  .(1) فيه تشيع قليل :وعن ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة الثالثة عده ابن حجر في    

وحذيفة بن اليمان  ،وحبيب بن أبي مليكة ،مسند علي الحارث األعور في :روى عن :قال المزي    
وعبد اهللا بن  ،وعبد اهللا بن عباس في البخاري ومسلم ،الترمذي كذلك وسلمان الفارسي في ،مرسل

وعبد  ،أهل القدر مرسل وعبد اهللا بن مسعود في كتاب الرد على ،في البخاري عمر بن الخطاب
 وعلي بن أبي طالب مرسل في الترمذي وخصائص ،وعبيدة السلماني في النسائي ،اليحصبي الرحمان

الرد على أهل  ويعلى بن مرة في ،وأبيه فيروز ،وعمر بن الخطاب كذلك ،أمير المؤمنين وابن ماجة
وأبي  ،والنسائي وابن ماجة وأبي سعيد الخدري في أبي داود ،وأبي برزة األسلمي في النسائي ،القدر

وأبي كبشة األنماري في  ،ماجة وأبي عبد الرحمان السلمي في مسند علي وابن ،صالح السمان
  .الترمذي

وسلمة بن  ،وزيد بن جبير ،الجحاف داود بن أبي عوف وأبو ،حبيب بن أبي ثابت :روى عنه    
 ،وعبد الملك بن المغيرة الطائفي ،الترمذي ومسند علي وابن ماجة فيوعبد األعلى بن عامر  ،كهيل

 ،وعمرو بن مرة في الكتب الستة ،الرد على أهل القدر والترمذي والنسائي وعطاء بن السائب في
  .(3) ويونس بن خباب في الترمذي ،ويزيد بن أبي زياد ،وهالل بن خباب ،البطين ومسلم

 
  ..242الرقم  ،303/  1 :تقريب التهذيب 2و  1

  .2342الرقم  32 / 11 :ـ تهذيب الكمال 3
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  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) وابن ماجة ،(3) وسنن الترمذي ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 (  ه 230ـ  ...) سعيد بن محمد الجرمي الكوفي ( 44 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(5) الجرمي الكوفي سعيد بن محمد بن سعيد ،أبو عبيداهللا ،االمام المحدث الصدوق :قال الذهبي    

 
  (6) ...وهو ثقة :وقال أيضا    

  .(7) هو ثقة :وقال أبو داود    

  .(8) وعده ابن حبان في الثقات    

  .(9) كان يطلب معنا الحديث ،صدوق :وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال    

 
  .باب السلم في النخل ،45/  3 :ـ صحيح البخاري 1

  .29حديث ال ،كتاب الصيام ،765 / 2 :ـ صحيح مسلم 2

  .1548الحديث  ،كتاب السير ،119/  4 :ـ سنن الترمذي 3

  .2310الحديث  ،باب ذكر القضاة ،كتاب الصيام ،774/  2 :ـ سنن ابن ماجة 4

  .222الرقم  637/  10 :ـ سير أعالم النبالء 5

  .3264الرقم  157/  2 :االعتدال ـ ميزان 6

  .88/  9 :بغداد تاريخ ،638/  10 :ـ سير أعالم النبالء 7

  .268/  8 :ـ كتاب الثقات 8

  .46 / 11 :ـ تهذيب الكمال 9
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  :ـ تشيعه 2    

  .(1) شيعي :قال الذهبي    

  .(2) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    
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  .(3) الطبقة الحادية عشرة عده ابن حجر في    

 ،وبكر بن يزيد الطويل ،وإبراهيم بن يزيد بن مردانبة ،المختار إبراهيم بن :روى عن :قال المزي    
 ،وأبي اسامة حماد بن اسامة في مسلم ،وحفص بن عمر بن أبي العطاف ،المدني وحاتم بن إسماعيل

عبد  وأبي ذؤيب ،وعبد اهللا بن صالح العجلي ،وشريك ابن عبد اهللا النخعي ،خالد الخياط وحماد بن
وعبد  ،الحماني وعبد الحميد بن عبد الرحمان ،مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهنياهللا بن 

وعلي بن  ،واصل الحداد وأبي عبيدة عبد الواحد بن ،الرحمان بن عبد الملك بن أبجر في مسلم
 ،وعمرو بن عطية العوفي ،بن هرمز وعمرو بن أبي المقدام ثابت ،وعلي بن القاسم الكندي ،غراب

ومعن بن  ،والمطلب بن زياد في ابن ماجة ،ومحبوب بن محرز التميمي ،ن الليث األسديوقبيصة ب
وأبي ثميلة يحيى بن واضح  ،ويحيى بن سعيد األموي ،الهمداني والوليد بن القاسم بن الوليد ،عيسى

 ،ويعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري في البخاري ،ويزيد بن سليمان البكائي ،في مسلم وأبي داود
  .ويعقوب بن أبي المتئد خال سفيان بن عيينة ،يعقوب بن إبراهيم القاضي أبي يوسفو

  وإبراهيم بن ،وإبراهيم بن إسحاق الحربي ،ومسلم ،البخاري :عنه روى    

 
  .157/  2 :ـ ميزان االعتدال 1

  .249الرقم  304/  1 :ـ تقريب التهذيب 3و  2
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 ،وعباس بن محمد الدوري ،بزيق البزاز وجعفر بن محمد بن عمران بن ،عبد اهللا بن أيوب المخرمي
وعبد األعلى بن واصل بن  ،اهللا بن محمد بن أبي الدنيا وأبو بكر عبد ،وعبد اهللا بن أحمد بن حنبل

ومحمد بن عبيد بن عتبة  ،وعلي بن أحمد ،عبيداهللا بن عبد الكريم الرازي وأبو زرعة ،عبد األعلى
ومحمد بن يحيى الذهلي في أبي  ،ومحمد بن هارون الفالس ،بن مروان الكوفيومحمد  ،الكندي

  .(1) وأبو قبيصة ،وابن ماجة داود

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(5) وابن ماجة ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 (  ه 191ـ .. .(سلمة بن الفضل  ( 45 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  أبو ،االمام قاضي الري ،سلمة بن الفضل الرازي األبرش :قال الذهبي    



 ٦٩٠ 

 
 .2348الرقم  45/  11 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب قتال الترك ،233 / 3 :ـ صحيح البخاري 2

صلى اهللا عليه وآله ( عدد غزوات النبي  باب ،كتاب الجهاد والسير ،1448/  3 :ـ صحيح مسلم 3
  .146الحديث  ،)وسلم 

  .636الحديث  ،باب من قال تيزر به إذا كان ضيقا ،كتاب الصالة ،172 / 1 :ـ سنن أبي داود 4

  .2530 الحديث ،باب من أعتق عبدا وله مال ،كتاب العتق ،845/  2 :سنن ابن ماجة ـ 5
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  .(1) عبد اهللا

ثقة قد كتبنا  :األبرش فقال سألت يحيى بن معين عن سلمة :الرازي قال عن الحسين بن الحسن    
  ...(3) صدوقا ،كان ثقة :ن سعدقال اب .(2) ليس في الكتب أتم من كتابه ،مغازيه أتم ،كان كيسا ،عنه

ليس من لدن بغداد  :سمعت جريرا يقول :عن يحيى بن معين ،وقال علي بن الحسم الهسنجاني    
  .(4) بن الفضل إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) وكان يتشيع ،وليس به بأس ،كتبت عنه :عن يحيى بن معين ،قال عباس الدوري    

  .(6) وكان معلم كتاب ،كان يتشيع :وقال ابن معين    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

  وإبراهيم بن محمد بن أبي ،إبراهيم بن طهمان :عن روى :وقال المزي    

 
 .14الرقم  49/  9 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .739الرقم  169/  4 :الجرح والتعديل ،2464الرقم  307 / 11 :الكمالـ تهذيب  2

  .381 / 7 :ـ الطبقات الكبرى 3

  .2464الرقم  ،307/  11 :ـ تهذيب الكمال 5و  4

  .14الرقم  50/  9 :النبالء ـ سير أعالم 6

  .377الرقم  318/  1 :ـ تقريب التهذيب 7
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 ،وأيمن بن نابل المكي ،المكي وإسماعيل بن مسلم ،وإسحاق بن راشد الجزري ،يحيى األسلمي
وأبي خيثمة زهير بن  ،بن سالم العتبي وزكريا ،وحجاج بن أرطاة ،والجراح بن الضحاك الكندي

 ،وعزرة بن ثابت ،وعبد اهللا بن زياد بن سمعان ،قرم وسليمان بن ،وسفيان الثوري ،معاوية الجعفي
 ،وأبي األزهر مبارك بن مجاهد الخراساني ،وعمران بن وهب الطائي ،يس الرازيوعمرو بن أبي ق

وأبي جعفر الرازي في ما أخرجه ابن  ،وميكال ،يسار في أبي داود والترمذي ومحمد بن إسحاق بن
  .وأبي حمزة السكري ،كتاب التفسير ماجة في

والحسن بن عمر بن شقيق الجرمي  ،نزيل بغداد ـ إبراهيم بن مصعب المروزي ـ :روى عنه    
وعبد اهللا بن محمد  ،وعبد اهللا بن عمر بن أبان الكوفي ،الرازي والحسين بن عيسى بن ميسرة ،البصري

وعلي بن بحر بن  ،وعثمان بن محمد بن أبي شيبة ،عبد الرحمان بن سلمة الرازي وكاتبه ،المسندي
 ،وعمرو بن رافع القزويني ،سن النسائيوعمار بن الح ،وعلي بن هاشم بن مرزوق الرازي ،بري

الترمذي وما  ومحمد بن حميد الرازي في ،ومحمد بن الحسن بن األجلح ،ومحمد بن امية الساوي
ومحمد ابن عيسى  ،ومحمد بن عمرو زنيج في أبي داود ،أخرجه ابن ماجة في كتاب التفسير

ويحيى  ،ووثيمة ابن موسى المصري ،يوهشام بن عبيداهللا الراز ،ومقاتل بن محمد الرازي ،الدامغاني
  .(1) ويوسف بن موسى القطان في أبي داود ،الفارسي وأبو خالد يزيد بن المبارك الفسوي ،بن معين

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) والترمذي ،(2) سنن أبي داود    

 
 .2464الرقم  305/  11 :ـ تهذيب الكمال 1

  .2761ح  ،كتاب الجهاد ،83 / 3 :ـ سنن أبي داود 2

  .58 الحديث ،أبواب الطهارة ،86/  1 :ـ سنن الترمذي 3
151) 

 (  ه 121ـ  40( سلمة بن كهيل  ( 46 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

اإلمام الثبت الحافظ أبو يحيى الحضرمي ثم التنعي  ،سلمة بن كهيل بن حصين :قال الذهبي    
  .(1) الكوفي

  (2) ...ثقة :قال يعقوب بن شيبة    
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إن  :حدثنا عن ثقات أصحابك ؟ فقال :لما قدم شعبة البصرة قالوا :جرير بن عبد الحميد وقال    
 ...وسلمة بن كهيل ،الحكم :فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة ،حدثتكم عن ثقات أصحابي

(3).  

  (4) ...الحديث ثبت في ،ثقة ،تابعي :وقال العجلي    

  .(5) من علماء الكوفة األثبات :وقال الصفدي    

  .(6) متقن للحديث :وعن أحمد بن حنبل    

  .(7) ثبت ،ثقة :وقال النسائي    

  .(8) ذكي ،مأمون ،ثقة :عةوعن أبي زر    

 
  .142الرقم  299/  5 :ـ سير أعالم النبالء 3ـ  1

  .454الرقم  150 :راجع تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ،591الرقم  197 :الثقات ـ تاريخ 4

  .454الرقم  322/  15 :ـ الوافي بالوفيات 5

  .742الرقم  171 / 4 :ـ الجرح والتعديل 8و  6

  .316/  11 :الكمالـ تهذيب  7

 
(152) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) ثبت على تشيعه :بن شيبة قال يعقوب    

  .(2) وحديثه أقل من مئتي حديث ،وفيه تشيع قليل :وعن العجلي    

  .(3) األثبات على تشيع كان فيه من علماء الكوفة :وقال الصفدي    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(4) في الطبقة الرابعةعده ابن حجر     

بن يزيد التيمي في  وابراهيم ،إبراهيم بن سويد النخعي في سنن النسائي :روى عن :وقال المزي    
عبد اهللا البجلي في مسلم  وجندب بن ،وبكير بن عبد اهللا الكوفي الطويل في مسلم ،ابن ماجة

وحجر بن العنبس  ،المؤمنين للنسائي وحبة بن جوين العرني في خصائص أمير ،والبخاري وابن ماجة
وحجية بن عدي الكندي في  ،وأبي داود والترمذي الحضرمي في كتاب القراءة خلف االمام للبخاري

وذر بن عبد اهللا  ،العرني في أبي داود والنسائي وابن ماجة والحسن ،الترمذي والنسائي وابن ماجة
وسعيد  ،ب الجهني في مسلم وأبي داود والنسائيوزيد بن وه ،داود والنسائي الهمداني في مسلم وأبي
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 وسعيد بن عبد الرحمان بن أبزى في أبي داود ،مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بن جبير في

شراحيل الشعبي في  وعامر بن ،وأبي وائل شقيق بن سلمة ،وسويد بن غفلة في الكتب الستة ،والنسائي
  وعبد اهللا بن أبي أوفى في ،الليثي ي الطفيل عامر بن واثلةوأب ،البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي

 
 .142الرقم  299/  5 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .197 :ـ تاريخ الثقات 2

  .454الرقم  322/  15 :ـ الوافي بالوفيات 3

  .381الرقم  318 / 1 :ـ تقريب التهذيب 4

 
(153) 

وخاله أبي الزعراء عبد  ،بن أبزى في النسائي وعبد اهللا بن عبد الرحمان ،عمل اليوم والليلة وابن ماجة
وعطاء بن أبي  ،وعبد الرحمان ابن يزيد النخعي في مسلم ،والنسائي اهللا بن هانئ الكندي في الترمذي

وعلقمة بن  ،وعلقمة بن قيس النخعي في النسائي ،وعكرمة مولى ابن عباس ،الستة رباح في الكتب
عوف  وأبي األحوص ،وعمران أبي الحكم السلمي في النسائي ،ر الخضرمي في أبي داودبن حج وائل

األسدي  وعيسى بن عاصم ،وعياض بن عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح ،بن مالك بن نضلة الجشمي
 ،النسائي وابن ماجة والقاسم بن مخيمرة في ،في األدب المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجة

وأبيه  ،والنسائي وابن ماجة ن عباس في البخاري ومسلم وأبي داود وكتاب الشمائلوكريب مولى اب
ومسلم والترمذي والنسائي وابن  ومجاهد بن جبر المكي في البخاري ،كهيل بن حصين الحضرمي

 ،ومسلم البطين في مسلم والنسائي ،النسائي ومحمد بن عبد الرحمان بن يزيد النخعي في ،ماجة
وأبي جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي في  ،داود والنسائي بن مقرن في مسلم وأبي ومعاوية بن سويد

وأبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف  ،المرهبي في الترمذي وابن ماجة وأبي إدريس ،البخاري ومسلم
  .وأبي مالك الغفاري في أبي داود والنسائي ،والنسائي وابن ماجة في مسلم والترمذي

والحسن بن صالح  ،وإسماعيل بن أبي خالد في البخاري ،األجلح بن عبد اهللا الكندي :روى عنه    
أنيسة في  وزيد بن أبي ،وحماد بن سلمة في مسلم وأبي داود ،حي في األدب المفرد ومسند علي بن

الثوري في البخاري  وسعيد بن مسروق الثوري في مسلم والنسائي وابنه سفيان بن سعيد ،مسلم
وشعبة بن الحجاج في البخاري  ،وسليمان األعمش في مسلم ،مذي والنسائي وابن ماجةومسلم والتر

وعبد اهللا بن  ،داود والنسائي وابن ماجة وصالح بن صالح بن حي في أبي ،ومسلم وأبي داود والنسائي
وعبد الملك بن أبي سليمان في  ،بن عبد اهللا المسعودي وعبد الرحمان ،األجلح بن عبد اهللا الكندي

  وعقيل بن ،مسلم وأبي داود
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وعنبة بن  ،داود والترمذي والنسائي وعلي بن صالح بن حي في مسلم وأبي ،خالد األيلي في مسلم
والقاسم بن حبيب  ،والعالء ابن صالح في الترمذي ،والعوام بن حوشب في النسائي ،األزهر في النسائي

ومطرف بن طريف في  ،ومسعر بن كدام ،بن كهيلمحمد بن سلمة  وابنه ،وقيس بن الربيع ،الثمار
 ،وموسى بن قيس الخضرمي في أبي داود وخصائص أمير المؤمنين ،المعتمر ومنصور بن ،النسائي

وابنه يحيى بن سلمة ابن كهيل  ،والوليد بن حرب في مسلم ،في عمل اليوم والليلة وهالل ابن يساف
  .(1) مي في مسلم والنسائيوأبو المحياة يحيى بن يعلى التمي ،الترمذي في

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  وابن ،(5) والنسائي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) البخاري صحيح    

 
  .315ـ  313/  11 :ـ تهذيب الكمال 1

 ،61وص  ،باب بيع المدبر ،42/  3وج  ،باب من مات وعليه صوم ،240/  2 :ـ صحيح البخاري 2
باب هل يأخذ اللقطة وال  ،95وص  ،باب استقراض اإلبل ،83وص  ،قضاء الديون باب الوكالة في

رجم  باب ،21/  8وج  ،باب الرياء والسمعة ،189/  7وج  ،باب من اهدي له هدية ،140وص  ،يدعها
  .باب بيع االمام على الناس أموالهم ،117وص  ،المحصن

ذيل الحديث  529وص  ،181الحديث  ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،525 / 1 :ـ صحيح مسلم 3
 ،كتاب الحج ،937وص  ،155ذيل الحديث  ،كتاب الصيام ،804/  2وج  ،189و  ،188و  ،187

 كتاب ،1118وص  ،309الحديث  ،943وص  ،290الحديث  ،كتاب الحج ،938وص  ،288 الحديث

  .44الحديث  ،الطالق

كتاب  ،132وص  ،324 ،323 ،322الحديث  ،باب التيمم ،كتاب الطهارة ،88 / 1 :ـ سنن أبي داود 4
 ،997الحديث  ،262وص  ،باب التأمين وراء االمام ،932الحديث  ،246وص  ،487الحديث  ،الصالة

  .4768الحديث  ،كتاب السنة ،244/  4وج 

باب االقامة لمن جمع بين  ،16 / 2وج  ،240وص  ،باب صالة المغرب ،239/  1 :ـ سنن النسائي 5
 ،باب فرض صدقة الفطر ،49/  5وج  ،245 / 3وج  ،باب الدعاء في السجود ،218وص  ،الصالتين

  ،ترمى منه جمرة العقبة باب المكان الذي ،273و  ،271و  ،153وص 

 
(155) 



 ٦٩٥

  .(2) والترمذي ،(1) ماجة

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

عليهم  ) واالمام الباقر ،واالمام زين العابدين ،في أصحاب االمام أمير المؤمنينالطوسي  عده الشيخ    
  .(3) ( السالم

 (  ه 65 ـ.. .(سليمان بن صرد الخزاعي  ( 47 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  ...سليمان بن صرد األمير أبو مطرف الخزاعي الكوفي الصحابي :الذهبي قال    

 
باب  ،291و  217/  7وج  ،213و  ،184/  6وج  ،باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار ،277وص 

/  8وج  ،الترغيب في حسن القضاء باب ،318وص  ،باب بيع المدبر ،304وص  ،استسالف الحيوان
  .335و  ،322و  ،246

الحديث  ،184وص  ،170وص  ،508الحديث  ،كتاب الطهارة وسننها ،169 / 1 :ـ سنن ابن ماجة 1
الحديث  ،650وص  ،854الحديث  ،كتاب إقامة الصالة ،278وص  ،570الحديث  ،189وص  ،554

 ،كتاب اللقطة ،837وص  ،2423الحديث  ،كتاب الصدقات ،809/  2وج  ،كتاب الطالق ،2016
الحديث  ،كتاب المناسك ،1007وص  ،2512الحديث  ،كتاب العتق ،840ص و ،2506الحديث 

 ،1407 وص ،3143الحديث  ،كتاب األضاحي ،1050وص  ،3041الحديث  ،1011وص  ،3025
  .4207الحديث  ،كتاب الزهد

باب  ،كتاب الصوم ،95/  3وج  ،248الحديث  ،184باب  ،أبواب الصالة ،27/  2 :ـ سنن الترمذي 2
 ،1317الحديث  ،608وص  ،1316الحديث  ،75باب  ،كتاب البيوع ،607وص  ،716الحديث  ،22

  .3723الحديث  ،المناقب كتاب ،637/  5وج 

  .2908الرقم  219وص  ،139 الرقم 114وص  ،593الرقم  66 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

 
(156) 

  .(1) ...الحسين الشهيد خرج في جيش تابوا إلى اهللا من خذالنهم ،كان دينا عابدا

وكان له  ،سكن الكوفة أول ما نزلها المسلمون ،دين وعبادة وكان خيرا فاضال له :وقال ابن األثير    
  .(2) مع علي بن أبي طالب مشاهده كلها وشهد ،قدر وشرف في قومه

 



 ٦٩٦

  :تشيعه ـ 2    

  .(3) من شيعة علي ومن كبار أصحابه :قال الذهبي    

 
  :قته ورواياتهـ طب 3    

وعن أبي بن كعب في  ،في الكتب الستة) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( النبي  :روى عن :قال المزي    
 ،وجبير بن مطعم في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ،وعمل اليوم والليلة أبي داود

  .وأبيه علي بن أبي طالب ،والحسن بن علي بن أبي طالب

وعبد اهللا بن يسار الجهني في  ،وضبثم الضبي ،وشمر ،وشقير العبدي ،سلمة تميم بن :عنهروى     
 وأبو إسحاق عمرو بن ،وعدي بن ثابت في البخاري ومسلم وأبي داود وعمل اليوم والليلة ،النسائي

و وأب ،داود ويحيى بن يعمر في أبي ،وأبو الضحى مسلم بن صبيح ،عبد اهللا السبيعي في الكتب الستة
  .(4) الجدلي وأبو عبد اهللا ،حنيفة والد عبد األكرم بن أبي حنيفة في ابن ماجة

 
 .61الرقم  394/  3 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .650/  2 :راجع االستيعاب ،351 / 2 :ـ اسد الغابة 2

  .46ص  :61حوادث سنة  ،ـ تاريخ االسالم 3

  .2531الرقم  454/  11 :ـ تهذيب الكمال 4

 
(157) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) والنسائي ،(5) والترمذي ،(4) وابن ماجة ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

 ،الحسن بن علي واالمام ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عده الشيخ الطوسي في أصحاب النبي     
  .(7) ( عليهما السالم( واالمام أمير المؤمنين 

 (  ه 143ـ .. .(سليمان بن طرخان  ( 48 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  أبو المعتمر التيمي ،االمام شيخ االسالم ،سليمان بن طرخان :قال الذهبي    

 



 ٦٩٧

 ،84/  7وج  ،48/  5وج  ،93/  4وج  ،باب من أفاض على رأسه ثالثا ،69/  1 :ـ صحيح البخاري 1
  .باب الحذر من الغضب ،99وص 

  .55الحديث  ،259وص  ،54الحديث  ،كتاب الحيض ،258 / 1 :ـ صحيح مسلم 2

كتاب  ،249/  4وج  ،239الحديث  ،باب الغسل من الجنابة ،كتاب الطهارة ،62/  1 :ـ سنن أبي داود 3
 .4781الحديث  ،باب ما يقال عند الغضب ،األدب

 ،897/  2وج  ،239الحديث  ،باب الغسل من الجنابة ،الطهارة كتاب ،190/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4
  .4149الحديث  ،1389وص  ،2689 الحديث ،كتاب الديات

  .1064الحديث  ،ما جاء في الشهداء من هم باب ،كتاب الجنائز ،377/  3 :ـ سنن الترمذي 5

باب ما  ،207وص  ،ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه باب ذكر ،135/  1 :ـ سنن النسائي 6
  .الماء عليه يكفي الجنب من إفاضة

  .936الرقم  94وص  ،597الرقم  66وص  ،255الرقم  40 :ـ رجال الشيخ الطوسي 7

 
(158) 

  (1) ...البصري

  (2) ...ثقة هو :قال أحمد بن حنبل    

  .(3) وكان عندنا من أهل الحديث :وقال البخاري    

  .(4) ثقة :والنسائي ،عن يحيى بن معين ،وقال إسحاق بن منصور    

 (5) ...المجتهدين وكان من العباد ،كثير الحديث ،وكان ثقة :وقال ابن سعد    

  .(6) البصرة وكان من خيار أهل ،ثقة ،تابعي :العجليوقال     

  .(7) أحد األثبات ،االمام :وقال الذهبي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(8) قتيبة من رجال الشيعة عده ابن    

  .(9) إلى علي بن أبي طالب وكان سليمان مائال :وقال ابن سعد    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(10) الطبقة الرابعة عده ابن حجر من    

 



 ٦٩٨

 .92الرقم  195/  6 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .539الرقم  125 / 4 :ـ الجرح والتعديل 2

  .20/  4 :ـ التاريخ الكبير 3

  .8 / 12 :ـ تهذيب الكمال 4

  .252/  7 :ـ الطبقات الكبرى 5

  .613الرقم  203 :ـ تاريخ الثقات 6

  .3481رقم ال 212/  2 :ـ ميزان االعتدال 7

  .624 :ـ المعارف 8

  .9/  12 :تهذيب الكمال ،252/  7 :الكبرى ـ الطبقات 9

  .454 الرقم 326/  1 :ـ تقريب التهذيب 10

 
(159) 

  .(1) له نحو مائتي حديث :وقال علي بن المديني    

وأنس بن مالك في الكتب  ،والنسائي أسلم العجلي في أبي داود والترمذي :روى عن :وقال المزي    
عبد اهللا المزني في البخاري ومسلم وأبي داود  وبكر بن ،وبركة أبي الوليد في ابن ماجة ،الستة

وأبي علي حسين  ،والحسن البصري في مسلم ،مسلم والنسائي وثابت البناني في ،والترمذي والنسائي
وخالد األثبج  ،لناسخ والمنسوخوالحضرمي بن الحق في ا ،وابن ماجة بن قيس الرحبي في الترمذي

ورقبة بن مصقلة  ،والربيع بن أنس في الرد على أهل القدر ،العبدي في الترمذي وخداش ،في مسلم
البصري في  وسعيد بن أبي الحسن ،مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير في

 ،ه ـقرآنوهو من أ وسليمان األعمش في الترمذي ـ ،وسعيد القيسي في األدب المفرد ،أبي داود
وأبي  ،العنزي في النسائي وأبي حاجب سوادة بن عاصم ،والسميط السدوسي في مسلم والنسائي

وأبي السليل  ،وسيار الشامي في الترمذي ،المنهال سيار ابن سالمة في مسلم والنسائي وابن ماجة
وطلق بن  ،كيسان في مسلم والترمذي والنسائي وطاووس بن ،ضريب بن نقير في مسلم والنسائي

وقتادة  ،وغنيم بن قيس في مسلم ،في مسلم صاحب السقاية وعبد الرحمان بن آدم ،حبيب في النسائي
ابن  :وقيل ،وقيس بن هبار في النسائي ،وأبي داود والنسائي وابن ماجة بن دعامة في البخاري ومسلم

وأبي مجلز الحق ابن حميد  ،ن أبي هند في مسلم والنسائيبن هالل في مسلم ونعيم ب ومغيد ،همام
  ويزيد بن عبد اهللا بن ،ويحيى بن يعمر في مسلم ،البخاري ومسلم والنسائي في

 
  .196/  6 :ـ سير أعالم النبالء 1



 ٦٩٩

 
(160) 

وأبي  ،السبيعي في الترمذي والنسائي وأبي إسحاق ،الشخير في مسلم والمراسيل والترمذي والنسائي
وأبي عثمان النهدي في  ،الهجيمي في البخاري والنسائي وأبي تميمة ،بكر بن أنس بن مالك في مسلم

وأبي عمرو في  ،أبي داود والنسائي وابن ماجة ـ وليس بالنهدي ـ وأبي عثمان في ،الكتب الستة
ائي وما أخرجه وأبي نضرة العبدي في مسلم والترمذي والنس ،الجوني في مسلم وأبي عمران ،النسائي

  .ورميثة في ابن ماجة ،وأسماء بنت يزيد القيسية البصرية في النسائي ،التفسير في كتاب

واسماعيل بن علية في  ،وأسباط بن محمد في الترمذي ،إبراهيم بن سعد في الترمذي :روى عنه    
وحماد بن  ،بن غياث في مسلم وحفص ،وجرير بن عبد الحميد في مسلم والنسائي ،البخاري ومسلم

وزائدة بن قدامة  ،بن عبد اهللا في النسائي وخالد ،وحيان في كتاب التفسير ،سلمة في مسلم والنسائي
وسعير بن الخمس في  ،والسري بن يحيى ،وأبي داود وزهير بن معاوية في البخاري ،في البخاري

وسفيان بن  ،د والنسائيوسفيان الثوري في البخاري ومسلم وأبي داو ،الترمذي في عمل اليوم والليلة
 ،وسليم بن أخضر في مسلم والنسائي ،وسفيان بن عيينة في مسلم والترمذي ،حبيب في النسائي

وأبو عاصم  ،وشعبة بن الحجاج في البخاري ومسلم ،هارون في الترمذي وابن ماجة وسيف بن
المبارك في  وعبد اهللا بن ،وأبو زبيد عبثر بن القاسم في مسلم والنسائي ،بن مخلد النبيل الضحاك

وعلي بن عاصم  ،ماجة البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وعبد الوارث بن سعيد في النسائي وابن
وأبو همام  ،يونس في مسلم والنسائي وعيسى ابن ،وعمران القطان ،الواسطي في التفسير البن ماجة

 ، األنصاري في أفعال العباد للبخاريبن عبد اهللا ومحمد ،محمد بن الزبرقان األهوازي في أبي داود
  ومحمد بن أبي عدي

 
(161) 

ومعاذ بن معاذ  ،معاوية الفزاري في مسلم ومروان بن ،ومحمد بن فضيل ،في البخاري ومسلم والنسائي
 ،وهشيم بن بشير في مسلم ،سليمان في الكتب الستة وابنه معتمر بن ،العنبري في البخاري ومسلم

ويزيد بن زريع في البخاري  ،القطان في البخاري ومسلم والنسائي ويحيى بن سعيد ،وهوذة بن خليفة
ويزيد بن هارون في  ،ويزيد بن سفيان بن عبيداهللا بن رواحة البصري ،والنسائي ومسلم والترمذي

 وأبو ،ويوسف بن يعقوب الضبعي في البخاري والنسائي ،والترمذي والنسائي وابن ماجة مسلم

وأبو زيد  ،وأبو خالد األحمر في مسلم ،وأبو بكر بن عياش ،ه ـقرآنالشيباني ـ وهو من أإسحاق 
  .(1) وأبو مودود البصري في الترمذي ،وأبو شهاب الحناط ،األنصاري النحوي



 ٧٠٠

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(7) والترمذي ،(6) ماجةوابن  ،(5) والنسائي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
  .6/  12 :ـ تهذيب الكمال 1

باب ال يشمت العاطس  ،125وص  ،100/  7وج  ،الصالة كفارة باب ،133/  1 :ـ صحيح البخاري 2
  .باب الحول وال قوة إال باهللا ،169وص  ،باب صفة الجنة والنار ،201 وص ،إذا لم يحمد اهللا

  .باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ،المقدمة ،11/  1 :مسلم ـ صحيح 3

  .5039الحديث  ،باب فيمن يعطس ولم يحمد اهللا ،309 / 4 :ـ سنن أبي داود 4

باب  ،202/  8وج  ،100/  7وج  ،باب المسح على العمامة ،كتاب الطهارة ،76 / 1 :ـ سنن النسائي 5
  .في لبس الحرير الرخصة

  .2393الحديث  ،كتاب الصدقات ،800/  2 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .كتاب البيوع ،1312ذيل ح  ،604/  3 :ـ سنن الترمذي 7

 
(162) 

 النحوي سليمان بن قرم ( 49 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 سليمان بن معاذ :ومنهم من يقول. أبو داود النحوي ،الضبيقرم بن معاذ التميمي  سليمان بن    

  .(1) ينسبه إلى جده

 ،وسليمان بن قرم ،يتبع حديث قطبة بن عبد العزيز كان أبي :قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    
هم أصحاب  ،وهم أتم حديثا من سفيان وشعبة ،هؤالء قوم ثقات :وقال ،ويزيد بن عبد العزيز بن سياه

  (2) ...كتب

  :ـ تشيعه 2    

  .(3) كان رافضيا غاليا في الرفض :قال ابن حبان    

وقال محمد بن عوف  .(4) سليمان هذا على أنه مفرط في التشيع ويدل صورة :وقال ابن عدي    
  لكنه ،ال أرى به بأسا :عن أحمد بن حنبل ،(5) الطائي

 
 .2555الرقم  51/  12 :ـ تهذيب الكمال 1

  .52 / 12 :تهذيب الكمالـ  2



 ٧٠١

  .332 :ـ كتاب المجروحين 3

  .1107ـ  1106/  3 :ـ الكامل 4

اثنتين  مات سنة.. .محدث حمص ،االمام الحافظ المجود ،محمد بن عوف بن سفيان :الذهبي ـ قال 5
  .613/  12 :راجع سير أعالم النبالء. وسبعين ومائتين

 
(163) 

  .(1) كان يفرط في التشيع

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

 ،وأبي الجحاف داود بن أبي عوف ،وثابت البناني ،أشعث بن أبي الشعثاء :روى عن :قال المزي    
 ،وسماك بن حرب في الترمذي ،ومسلم وسليمان األعمش في ما استشهد به البخاري في الصحيح

 ،وعبد الجبار بن العباس ،وعبد اهللا بن حسن ،وعاصم بن بهدلة ،وسنان بن حبيب أبي حبيب السلمي
ومنصور  ،ومسلم بن كيسان المالئي ،بن المنكدر في أبي داود ومحمد ،وعطاء بن السائب في النسائي

 ،ة الضبيويحيى بن عوسج ،وواقد أبي عبد اهللا مولى زيد بن خليدة ،سعد وهارون بن ،بن المعتمر
  .وأبي يحيى القتات في الترمذي ،وأبي جناب الكلبي ،السبيعي في مسلم وأبي إسحاق

 ،وإسحاق بن منصور السلولي ،أبو الجواب األحوص بن جواب الضبي في مسلم :عنه روى    
وسعد بن محمد بن  ،وحسين بن محمد المروذي في الترمذي ،بن صالح بن أبي األسود والحسن
داود  وأبو ،وسلمة بن الفضل األبرش ،ه ـقرآنوسفيان الثوري ـ وهو من أ ،عطية العوفيبن  الحسن

األحوص سالم بن  وأبو ،سليمان بن داود الطيالسي في مسلم والترمذي والنسائي ـ ونسبه إلى جده ـ
وعلي بن هاشم بن  ،وعبد النور ،وعبد الصمد بن النعمان ،وطاهر بن مدرار ،وصدقة بن سابق ،سليم
  ،ويحيى بن عباد ،ويحيى بن حسان التنيسي ،ويحيى بن آدم ،البريد

 
  .53/  12 :ـ تهذيب الكمال 1

  .480 الرقم 329/  1 :ـ تقريب التهذيب 2

 
(164) 

 ،ويونس بن محمد المؤدب ،داود ويعقوب بن إسحاق الحضرمي في أبي ،ويحيى بن يعلى األسلمي
  .(1) وأبو بكر بن عياش



 ٧٠٢

 
  :رواياته في الكتب الستةـ  4    

  .(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

 .(6) ( عليه السالم( الطوسي في أصحاب االمام جعفر بن محمد الصادق  عده الشيخ    

 (  ه 148ـ  61( سليمان بن مهران  ( 50 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 أبو محمد األسدي ،شيخ المقرئين والمحدثين ،االمام شيخ االسالم ،سليمان بن مهران :قال الذهبي    

  (7) ...موالهم الكوفي الحافظ ،الكاهلي

 
  .51/  12 :ـ تهذيب الكمال 1

  .عالمة حب اهللا عزوجل باب ،112/  7 :ـ صحيح البخاري 2

  .165 الحديث ،كتاب البر والصلة ،2034/  4 :ـ صحيح مسلم 3

  .1671الحديث  ،كتاب الزكاة ،127/  2 :ـ سنن أبي داود 4

  .4الحديث  ،أبواب الطهارة ،10/  1 :الترمذي ـ سنن 5

  .2839م الرق 216 :ـ رجال الشيخ الطوسي 6

من قرية  :ويقال ،إن أصله من طبرستان :يقال :وقال المزي. 110الرقم  226/  6 :ـ سير أعالم النبالء 7
  .76/  12 :الكمال تهذيب.. .دنباوند من رستاق الري :يقال لها
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  .(1) حديث له نحو ألف وثالث مئة :قال البخاري عن ابن المديني    

إنه ظهر له أربعة آالف  :يقال ،زمانه وكان محدث أهل الكوفة في ،ثقة كوفي :وقال العجلي    
  (2) ...حديثا منه ولم يكن في زمانه من طبقته أكثر.. .حديث

  .(3) صغار التابعين عداده في ،أحد األئمة الثقات :وقال الذهبي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) وكان فيه تشيع :قال العجلي    

  .(5) والشهرستاني من رجال الشيعة ابن قتيبةوعده     



 ٧٠٣ 

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(6) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

وإبراهيم النخعي في  ،وإبراهيم التيمي في الكتب الستة ،أبان بن أبي عياش :روى عن :قال المزي    
في مسلم وأبي داود وابن ماجة  بيديوإسماعيل بن رجاء الز ،وإسماعيل بن أبي خالد ،الكتب الستة

وأنس بن مالك في أبي داود والترمذي  ،الترمذي وإسماعيل بن مسلم المكي في ،والنسائي والترمذي
  ـ ولم يثبت له

 
  .83/  12 :ـ تهذيب الكمال 1

  .619 الرقم 204 :ـ تاريخ الثقات 4و  2

  .3517الرقم  224/  2 :ـ ميزان االعتدال 3

  .170/  1 :والنحل الملل ،624 :ـ المعارف 5

  .110الرقم  226/  6 :ـ سير أعالم النبالء 6
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الصحيح ومسلم وأبي داود والنسائي وابن  وتميم بن سلمة في ما استشهد به البخاري في ،سماع منه ـ
وثمامة بن عقبة في  ،وأبي داود والترمذي والنسائي وثابت بن عبيد في األدب المفرد ومسلم ،ماجة

وأبي  ،صخرة جامع بن شداد في البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأبي ،األدب المفرد والنسائي
وحبيب بن أبي ثابت في مسلم وأبي  ،وحشية في الترمذي والنسائي وابن ماجة بشر جعفر بن أبي

األشرس  وحسان بن أبي ،فردوحبيب بن صهبان في األدب الم ،والنسائي والترمذي وابن ماجة داود
حصين بن جندب الجنبي  وأبي ظبيان ،والحسين بن المنذر في كتاب الرد على أهل القدر ،في النسائي

 ،والحكم بن عتيبة في مسلم والنسائي ،في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة في التفسير
الترمذي وخيثمة بن عبد الرحمان الجعفي في  وخيثمة بن أبي خيثمة البصري في ،وحكيم بن جبير

وذكوان ابن أبي صالح  ،في الترمذي والنسائي وابن ماجة وذر بن عبد اهللا الهمداني ،الكتب الستة
وزبيد اليامي في أبي داود  ،ورجاء األنصاري في أبي داود وابن ماجة ،السمان في الكتب الستة

وزيد بن وهب  ،صين في مسلم والنسائي وابن ماجةوأبي جهمة زياد بن الح ،ماجة والنسائي وابن
الشيباني  وأبي عمرو سعد بن إياس ،وسالم بن أبي الجعد في الكتب الستة ،في الكتب الستة الجهني

وأبي داود وابن ماجة  وسعد بن عبيدة في مسلم ،في مسلم وابن ماجة وأبي داود والنسائي والترمذي
وسعيد بن جبير في البخاري ومسلم  ،الطائي في أبي داودوسعد أبي مجاهد  ،والترمذي والنسائي
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وأبي حازم سلمان األشجعي في  ،والترمذي وسعيد بن عبد اهللا بن جريح في أبي داود ،والنسائي
وسليمان  ،وسليمان بن مسهر في مسلم وأبي داود والنسائي ،وسلمة بن كهيل في مسلم ،الكتب الستة

  وأبي وائل شقيق بن سلمة ،يل في األدب المفرد وابن ماجةأبي شرحب وسالم ،بن ميسرة األحمسي
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والضحاك  ،والترمذي وعمل اليوم والليلة وشمر بن عطية في المراسيل ،األسدي في الكتب الستة
وطارق بن عبد  ،في كتاب الرد على أهل القدر وطارق بن أبي الحسناء ،المشرقي في البخاري
وأبي سفيان طلحة بن  ،أبي داود والنسائي وابن ماجة وطلحة بن مصرف في ،الرحمان في الترمذي
 ،وعامر الشعبي في البخاري ومسلم والترمذي ،حبيب في المراسيل وطلق بن ،نافع في الكتب الستة

وعبد اهللا بن الخليل الحضرمي في الرد على  ،مرسل ـ :ـ يقال ،أوفى في ابن ماجة وعبد اهللا بن أبي
بن مرة في  وعبد اهللا ،عبد اهللا بن عبد اهللا الرازي في أبي داود والترمذي وابن ماجةو ،القدر أهل

الرحمان بن ثروان األودي في  وأبي قيس عبد ،وعبد اهللا بن يسار الجهني في أبي داود ،الكتب الستة
عبد و ،وعبد العزيز بن رفيع في مسلم ،المؤمنين وعبد الرحمان بن زياد في خصائص أمير ،أبي داود

وعبيد أبي  ،ميسرة في الرد على أهل القدر وفي كتاب الشمائل وعبد الملك بن ،الملك بن عمير
وأبي اليقظان عثمان بن عمير في الرد على أهل القدر  ،وابن ماجة الحسن في مسلم وأبي داود

وعدي ابن ثابت في البخاري ومسلم  ،وعثمان بن قيس في الرد على أهل القدر ،والترمذي وابن ماجة
 وعطاء بن السائب في أبي داود ،وعطاء بن أبي رباح في أبي داود ،والترمذي والنسائي وأبي داود

وعلي بن األقمر  ،وعكرمة مولى ابن عباس ،وعطية العوفي في الترمذي وابن ماجة ،والترمذي والنسائي
وعمارة بن عمير في الكتب  ،في الترمذي والنسائيوعلي بن مدرك  ،في أبي داود والنسائي وابن ماجة

وأبي إسحاق عمرو بن عبد اهللا  ،وابن ماجة وعمارة بن القعقاع بن شبرمة في مسلم والترمذي ،الستة
وقيس بن أبي  ،وعمرو ابن مرة في الكتب الستة ،ماجة السبيعي في مسلم والترمذي والنسائي وابن

ومالك بن الحارث في األدب المفرد ومسلم وأبي  ،ن ماجةداود واب وقيس بن مسلم في أبي ،حازم
  ومجاهد ،داود والنسائي
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 ،الحسين في الرد على أهل القدر وأبي جعفر محمد بن علي بن ،ابن جبر المكي في الكتب الستة
ومسعود بن  ،والمختار بن صيفي في أبي داود ومسلم ،وأبي الزبير محمد بن مسلم المكي في الترمذي

وأبي رزين مسعود بن مالك األسدي في األدب المفرد  ،والنسائي مالك بن معبد األسدي في مسلم
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ومسلم البطين  ،وأبي الضحى مسلم بن صبيح في الكتب الستة ،والنسائي وابن ماجة ومسلم وأبي داود
سويد في  والمعرور بن ،والمسيب بن رافع في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ،الكتب الستة في

 ،البخاري ومسلم والنسائي ومنذر الثوري في ،والمقدام بن شريح بن هانئ في النسائي ،الكتب الستة
بن عبد اهللا بن يزيد الخطمي في مسلم  وموسى ،والمنهال بن عمرو في أبي داود والنسائي وابن ماجة

ما استشهد به البخاري وهالل بن يساف في  ،ماجة ونفيع أبي داود األعمى في ابن ،وفضائل األنصار
ويحيى بن عبيد أبي  ،ويحيى بن سام في الترمذي والنسائي ،والليلة في الصحيح والترمذي وعمل اليوم

 يحيى بن :ويقال ،ويحيى ابن عمارة في الترمذي والنسائي ،مسلم وأبي داود والنسائي عمر البهراني في

 ،والترمذي وابن ماجة ثاب في األدب المفردويحيى بن و ،عباد في النسائي :ويقال ،عباد في الترمذي
وأبي السفر الهمداني  ،في ابن ماجة وأبي سبرة النخعي ،ويزيد الرقاشي في األدب المفرد وابن ماجة

 ،وأبي صالح مولى ام هانئ في التفسير البن ماجة ،في األدب المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجة
وأبي يحيى مولى آل  ،ي يحيى القتات في أبي داود والترمذيوأب ،وأبي عمار الهمداني في النسائي

  .ومسلم وابن ماجة جعدة في األدب المفرد

وأبو إسحاق إبراهيم بن  ،النسائي وإبراهيم بن طهمان في ،أبان بن تغلب في مسلم :روى عنه    
  بن وأسباط ،محمد الفزاري في مسلم وأبي داود والترمذي
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االمام ومسلم وأبي داود وابن ماجة  ما استشهد به البخاري في كتاب القراءة خلفمحمد القرشي في 
 ،وإسرائيل بن يونس في البخاري ،أبي داود وإسحاق بن يوسف األزرق في ،والنسائي والترمذي

 ،وجرير بن حازم في مسلم ،نوح الحماني في الترمذي وجابر بن ،وإسماعيل بن زكريا في مسلم
والحسن بن عياش  ،وجعفر بن عون في البخاري والترمذي ،الستة ميد في الكتبوجرير بن عبد الح

والحكم بن عتيبة ـ وهو من شيوخه ـ وأبو اسامة  ،غياث في الكتب الستة وحفص بن ،في النسائي
وحميد بن عبد الرحمان  ،وحمزة بن حبيب الزيات ،في البخاري ومسلم والترمذي حماد بن أسامة

وأبي  وزائدة بن قدامة في البخاري ومسلم ،داود بن نصير الطائي في النسائيو ،في مسلم الرؤاسي
وزياد بن  ،وأبي داود وزهير بن معاوية في مسلم ،وزبيد اليامي ـ وهو من شيوخه ـ ،داود والترمذي

وسفيان الثوري في الكتب  ،ماجة وسعيد بن مسلمة االموي في ابن ،عبد اهللا البكائي في الترمذي
وسليمان بن قرم بن معاذ الضبي في األدب  ،وسفيان بن عيينة في البخاري ومسلم والترمذي ،الستة

وسهيل بن أبي صالح في النسائي  ،ه ـقرآنـ وهو من أ وسليمان التيمي في الترمذي ،المفرد ومسلم
وسيف بن محمد الثوري في  ،البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو األحوص سالم بن سليم في
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وشعبة بن الحجاج في البخاري ومسلم وأبي داود  ،اهللا النخعي في ابن ماجة وشريك بن عبد ،ترمذيال
وأبو  ،وشيبان بن عبد الرحمان النحوي في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة ،والنسائي والترمذي

وعبد اهللا بن  ،الترمذي وعبد اهللا بن األجلح في ،زبيد عبثر بن القاسم في مسلم والترمذي والنسائي
وعبد اهللا بن داود الخريبي في  ،وابن ماجة وعبد اهللا بن بشر في النسائي ،إدريس في مسلم وابن ماجة

القدوس الرازي في ما استشهد به البخاري في الصحيح  وعبد اهللا بن عبد ،البخاري وأبي داود
  وعبد اهللا بن ،والترمذي
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وعبد  ،وابن ماجة والترمذي والنسائي نمير في مسلم وأبي داود وعبد اهللا بن ،المبارك في النسائي
وعبد الرحمان بن محمد  ،والترمذي وابن ماجة الحميد بن عبد الرحمان الحماني في أبي داود

وعبد السالم بن حرب  ،مغراء في أبي داود والترمذي والنسائي وأبو زهير عبد الرحمان بن ،المحاربي
وعبد العزيز بن مسلم القسملي في  ،وعبد العزيز بن ربيعة اليناني في الترمذي ،في أبي داود والترمذي

 ،مسلم وعبدة بن سليمان في ،وعبد الواحد بن زياد في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي ،الترمذي
وعبيدة بن حميد في أبي  ،وعبيد اهللا بن موسى في البخاري ،وعبيد اهللا بن عمرو الرقي في النسائي

 ،داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وعثام بن علي العامري في سنن أبي ،د والترمذي والنسائيداو
 ،وعقبة بن خالد في الترمذي ،مسلم في ابن ماجة وعطاء بن ،وعصام بن طليق في فضائل األنصار
 وعلي بن هاشم بن البريد في ،والترمذي والنسائي وابن ماجة وعلي بن مسهر في البخاري ومسلم

وعمار بن محمد الثوري في مسلم  ،في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة وعمار بن رزيق ،النسائي
 ،وعمر بن عبيد الطنافسي في ابن ماجة ،وعمر بن سعيد بن مسروق الثوري في النسائي ،وابن ماجة

 ،البخاري وأبو نعيم الفضل بن دكين في ،وعيسى بن يونس في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة
األدب المفرد ومسلم  وفضيل بن عياض في ،والفضل بن موسى السيناني في األدب المفرد والترمذي

وقتادة بن الفضيل  ،المسعودي في النسائي والقاسم بن معن ،وفضيل بن مرزوق في النسائي ،والنسائي
رمذي وابن ماجة بن سياه في مسلم وأبي داود والت وقطبة بن عبد العزيز ،الرهاوي في النسائي

ومحاضر بن المورع في ما استشهد به البخاري في الصحيح  ،ومالك بن سعير بن الخمس ،والنسائي
  القرشي في ما استشهد به البخاري في الصحيح وأبي ومحمد بن أنس ،والنسائي
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ومحمد بن طلحة بن  ،الكالبي في النسائي ومحمد بن ربيعة ،ومحمد بن بشر العبدي في مسلم ،داود
ومحمد بن عبيد الطنافسي في  ،الطفاوي في البخاري ومحمد بن عبد الرحمان ،مصرف في مسند علي

ومحمد بن واسع  ،ومحمد بن فضيل بن غزوان في الكتب الستة ،مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة
ومنصور بن أبي  ،سائيومفضل بن مهلهل في مسلم والن ،صالح في الترمذي ومفضل بن ،في النسائي
 وأبو المغيرة النضر بن ،وموسى بن أعين في النسائي ،المراسيل والترمذي والنسائي األسود في

ووكيع بن  ،وهشيم بن بشير في مسلم ،وهريم بن سفيان في البخاري ومسلم ،إسماعيل في الترمذي
بن أبي الحواجب  رياويحيى بن زك ،الجراح في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة

ويحيى بن سعيد االموي في  ،ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة في مسلم والنسائي وابن ماجة ،الكوفي
ويحيى  ،أبي عيينة في مسلم وابن ماجة ويحيى بن عبد الملك بن ،ويحيى بن سعيد القطان ،البخاري

ويحيى بن يمان في ابن  ،ماجةداود والترمذي وابن  بن عيسى الرملي في األدب المفرد ومسلم وأبي
ويعلى بن عبيد الطنافسي في البخاري  ،سياه في مسلم وأبي داود ويزيد بن عبد العزيز بن ،ماجة

وأبو بكر بن عياش  ،وأبو إسحاق السبيعي ـ وهو من شيوخه ـ ،والنسائي وابن ماجة ومسلم وأبي داود
أفعال العباد  وأبو حفص األبار في ،وأبو جعفر الرازي في النسائي ،الترمذي والنسائي وابن ماجة في

خالد األحمر في مسلم وأبي  وأبو ،وأبو حمزة السكري في البخاري والنسائي ،وأبي داود وابن ماجة
وأبو عبيدة بن معن المسعودي في مسلم  ،وأبو شهاب الحناط في البخاري ،داود والنسائي وابن ماجة

وأبو  ،البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة في ،ئي وابن ماجةوأبي داود والنسا
  وأبو معاوية الضرير في الكتب ،به البخاري في الصحيح مسلم قائد األعمش في ما استشهد

 
(172) 

  .(1) الستة

 
  :رواياته في الكتب الستة ـ 4    

 .(7) والنسائي ،(6) ماجة وابن ،(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
 

  :ترجمته في رجال الشيعة ـ 5    

  .(8) ( عليه السالم( الصادق  عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام جعفر    
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  .2570الرقم  82ـ  76/  12 :ـ تهذيب الكمال 1

  .يتخولهم بالموعظة) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( باب ما كان النبي  ،25 / 1 :ـ صحيح البخاري 2

والذي  » :قال علي :روى عنه عن زر قال. 131الحديث  ،كتاب االيمان ،86/  1 :صحيح مسلم ـ 3
  .« يبغضني إال منافق فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي االمي إلي أن ال يحبني إال مؤمن وال

  .باب الجهاد ،2562الحديث  ،26/  3 :اودـ سنن أبي د 4

  .( السالم عليه( باب مناقب علي بن أبي طالب  ،كتاب المناقب ،643/  5 :ـ سنن الترمذي 5

  .114الحديث  ،)عليه السالم  ) باب فضل علي بن أبي طالب ،المقدمة ،42/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .عالمة المنافق باب ،كتاب االيمان ،117/  8 :ـ سنن النسائي 7

  .2834الرقم  215 :ـ رجال الشيخ الطوسي 8

 
(173) 

  حرف الشين

 (  ه 178ـ  95( شريك بن عبد اهللا الكوفي  ( 51 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

على  ،أحد األعالم ،أبو عبد اهللا النخعي ،القاضي ،الحافظ ،العالمة ،شريك بن عبد اهللا :قال الذهبي    
  .(1) وكان من كبار الفقهاء.. .لين ما في حديثه

  .(2) ليس به بأس :النسائي وقال    

  .(3) األئمة أحد ،الحافظ الصادق :وقال الذهبي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) علي خير البشر فمن أبى فقد كفر :أنه سمع شريكا يقول ،أبي داود الرهاوي عن    

أنه عرض هذا على عبد اهللا بن  ،فأخبرني بعض أصحابنا من أهل الحديث :وقال علي بن خشرم    
  :أنت سمعت هذا من حفص ؟ قلت :فقال ابن إدريس ،إدريس

 
 .37الرقم  200/  8 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .156الرقم  117 :راجع معرفة الرواة ،202 / 8 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .3697الرقم  270/  2 :ـ ميزان االعتدال 3

  .271 / 2 :راجع ميزان االعتدال ،205/  8 :ـ سير أعالم النبالء 4
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  .(1) وإن شريكا لشيعي ،لشيعي فواهللا إنه ،الحمد هللا الذي أنطق بهذا لسانه :قال. نعم

جاء عتاب  :قال ،حدثنا علي بن قادم ،حدثنا علي بن حكيم :وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة    
لوددت أني ! يا أحمق كيف أكون شاكا  :قال! إنك شاك  :يقولون :الناس فقال له ،وآخر إلى شريك

  .(2) فخضبت يدي بسيفي من دمائهم كنت مع علي

  .(3) وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة الثامنة    

 
فيه إن شاء اهللا إال من قبيل  ال محذور هذا التشيع الذي :قلت«  :وفيه. 209/  8 :ـ سير أعالم النبالء 1

وال نذكر أحدا من . الصحابة فإنه قبيح يؤدب فاعله الكالم فيمن حارب عليا رضي اهللا عنه من
وذلك بنص  ،هم طائفة من المؤمنين بغت على االمام علي :ونقول ،ونترضى عنهم ،الصحابة إال بخير

 وأال ،فنسأل اهللا أن يرضى عن الجميع. تقتلك الفئة الباغية :اهللا عليه لعمار قول المصطفى صلوات

بالحق رضي اهللا  وأنه أولى ،وال نرتاب أن عليا أفضل ممن حاربه. يجعلنا ممن في قلبه غل للمؤمنين
 ،الحديث علم من أعالم النبوة وفي هذا :ذيل الحديث 210/  8 :وفي هامش سير أعالم النبالء. عنه

ونقل  ،أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه ب الزاعمينورد على النواص ،وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار
أجمع فقهاء  :االمامة لالمام عبد القاهر الجرجاني قوله عن كتاب)  366/  6(  :المناوي في فيض القدير

واألوزاعي والجمهور  ،مالك والشافعي وأبو حنيفة :منهم ،الحديث والرأي الحجاز والعراق من فريقي
سلمين أن عليا مصيب في قتاله ألهل صفين كما هو مصيب في أهل المتكلمين والم األعظم من

  .وأن الذين قاتلوه ظالمون له ،الجمل

  .273/  2 :ـ ميزان االعتدال 2

  .624 :ـ المعارف 3

  .64الرقم  35/  1 :ـ تقريب التهذيب 4

 
(175) 

 ،داود والنسائي وابن ماجةالبجلي في أبي  إبراهيم بن جرير بن عبد اهللا :روى عن :وقال المزي    
وأشعث بن  ،وأشعث بن سوار ،بن أبي خالد في أبي داود وإسماعيل ،وابراهيم بن مهاجر في أبي داود

وأبي بشر بيان بن بشر البجلي في  ،خلف االمام للبخاري والنسائي أبي الشعثاء في كتاب القراءة
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وأبي المقدام ثابت بن هرمز  ،في الترمذيوأبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي  ،النسائي وابن ماجة
 ،شداد وأبي صخرة جامع ابن ،وجامع بن أبي راشد في أبي داود ،وجابر الجعفي في ابن ماجة ،الحداد

بن زيد األنصاري  وحبيب ،وحبيب بن أبي ثابت ،وأبي بكر جبريل بن أحمر في أبي داود والنسائي
بن أرطاة في الترمذي وابن  والحجاج ،سنن النسائيوحبيب بن أبي عمرة في  ،في الترمذي والنسائي

وحسين بن عبد اهللا بن  ،ابن ماجة وحريث بن أبي مطر في ،والحر بن الصباح في النسائي ،ماجة
 ،وخالد بن علقمة في ابن ماجة ،الترمذي وحكيم بن جبير في ،عبيداهللا بن عباس في ابن ماجة

وأبي الجحاف داود بن أبي  ،والترمذي والنسائي وخصيف بن عبد الرحمان الجزري في أبي داود
 ،وأبي فزارة راشد ابن كيسان في أبي داود والترمذي ،األودي وداود بن يزيد ،عوف في الترمذي

وزياد  ،وزبيد اليامي في النسائي وابن ماجة ،األدب المفرد وأبي داود والنسائي والركين بن الربيع في
 ،والنسائي وسالم األفطس في المراسيل ،د بن فياض في أبي داودوزيا ،عالقة في مسلم وابن ماجة بن

وسماك بن  ،ابن ماجة وسليمان األعمش في ،وسلمة بن كهيل ،وأبي عبد اهللا سلمة بن تمام الشقري
 ،وشعبة بن الحجاج في مسلم ،وشبيب بن غرقدة ،حرب في أبي داود وابن ماجة والنسائي والترمذي

وطارق  ،ضرار بن مرة الشيباني في النسائي وأبي سنان ،لت بن بهراموالص ،وصالح بن صالح بن حي
وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيداهللا  ،في ابن ماجة وطريف أبي سفيان السعدي ،بن عبد الرحمان

  في النسائي

 
(176) 

بن سليمان األحول في أبي داود  وعاصم ،وعاصم بن بهدلة في الترمذي وابن ماجة ،وابن ماجة
وعاصم بن كليب في أبي  ،والليلة وابن ماجة وعاصم بن عبيداهللا في أبي داود وعمل اليوم ،والترمذي

والعباس بن ذريح في األدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن  ،داود وابن ماجة والترمذي والنسائي
وعبد  ،وابن ماجة وعبد اهللا بن شبرمة في مسلم ،جميلة الطهوي في مسند علي وعبد اهللا بن أبي ،ماجة

عصمة  ابن :ويقال ،وأبي علوان عبد اهللا بن عصيم في الترمذي وابن ماجة ،شريك العامري اهللا بن
وعبد اهللا  ،وابن ماجة وعبد اهللا بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى في أبي داود والترمذي ،الخنفي

 ،األعلى بن عامر في مسند علي وعبد ،بن محمد بن عقيل في األدب المفرد والترمذي وابن ماجة
وعبد العزيز بن رفيع في  ،وفي أبي داود وعبد الرحمان بن األصبهاني فيما استشهد به البخاري

عبد الكريم بن أبي المخارق  وأبي أمية ،ابن ماجة وعبد الكريم ابن مالك الجزري في ،النسائي
وعبيد اهللا ابن  ،والنسائي وابن ماجةعمير في مسلم والترمذي  وعبد الملك بن ،البصري في الترمذي

وعثمان بن أبي  ،وعثمان بن حكيم األنصاري في النسائي ،والنسائي وابن ماجة عمر في كتاب الشمائل



 ٧١١

أبي  وأبي حصين عثمان بن عاصم في ،ابن المغيرة الثقفي في أبي داود والنسائي وابن ماجة زرعة وهو
وأبي اليقظان  ،والنسائي وعثمان ابن عبد اهللا بن موهب في كتاب الشمائل ،داود والترمذي وابن ماجة

وعلي بن األقمر  ،السائب في النسائي وعطاء بن ،عثمان بن عمير في أبي داود والترمذي وابن ماجة
وعمار الدهني في مسلم وأبي داود وابن ماجة  ،الترمذي وعلي بن بذيمة في ،في الترمذي والنسائي

وعمر بن عامر األنصاري في  ،القعقاع بن شبرمة في مسلم وابن ماجة وعمارة بن ،لترمذيوالنسائي وا
وأبي إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي في أبي داود والترمذي وابن ماجة  ،أبي داود وابن ماجة

  وعمران بن ،والنسائي

 
(177) 

والعالء بن عبد الكريم  ،النسائياألعرابي في  وعوف ،وعمران بن مسلم الجعفي ،مسلم بن رياح الثقفي
وغنام بن طلق بن معاوية النخعي والد طلق  ،العامري في مسند علي وعياش ،في الرد على أهل القدر

وليث بن أبي سليم في كتاب رفع اليدين في  ،وهب في أبي داود وابن ماجة وقيس بن ،بن غنام
بن  ومحمد ،مد بن جحادة في الترمذيومح ،ومحمد بن إسحاق بن يسار ،للبخاري وابن ماجة الصالة

الرحمان مولى آل  ومحمد بن عبد ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ،سعد األنصاري في التفسير
ومخول بن راشد  ،بن يزيد وأبي عثمان مختار ،ومخارق األحمسي في مسند علي ،طلحة في أبي داود

والمقدام بن شريح بن هانئ في األدب  ،وأبي فروة مسلم بن سالم في النسائي ،في الترمذي والنسائي
ومهاجر أبي  ،ومنصور بن المعتمر في النسائي ،المفرد وأبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي

وهشام بن عروة في  ،حمزة األعور في الترمذي وابن ماجة وميمون أبي ،الحسن في األدب المفرد
 ،ويعلى بن عطاء الطائفي في مسلم ،ويزيد بن أبي زياد في أبي داود ،النسائي وزان فيوهالل ال ،مسلم
والترمذي  وأبي ربيعة اإليادي في أبي داود ،الحسناء الكوفي في أبي داود والترمذي ومسند علي وأبي

  .وابن ماجة

براهيم بن مهدي في وإ ،العباس في النسائي وابراهيم بن أبي ،إبراهيم بن سعد الزهري :روى عنه    
وإسحاق بن  ،وإسحاق بن عيسى ابن الطباع في الترمذي والنسائي ،وإسحاق بن أبي إسرائيل ،أبي ئاود

وإسماعيل بن أبان  ،وإسحاق ابن يوسف األزرق في أبي داود وابن ماجة ،النسائي منصور السلولي في
 الفزاري في أبي داود والترمذيفي كتاب القراءة خلف االمام للبخاري واسماعيل بن موسى  الوراق

وثابت  ،القاضي وبشر بن الوليد الكندي ،واألسود بن عامر شاذان في أبي داود والترمذي ،وابن ماجة
  وجعفر بن ،وجبارة بن المغلس ،بن موسى في ابن ماجة
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والحسن بن بشر البجلي  ،النسائي وحجاج بن محمد في ،وحاتم بن إسماعيل المدني ،حميد الكوفي
وأبو  ،وحسين بن محمد المروذي في النسائي ،وحسين بن حسن األشقر في النسائي ،في الترمذي

والخليل بن عمرو البغوي في ابن  ،هشام البزار المقرئ وخلف بن ،اسامة حماد بن اسامة في الترمذي
وزكريا بن عدي في ابن  ،أبي داود وأبو توبة الربيع بن نافع الحلبي في ،وداود بن عمرو الضبي ،ماجة
اهللا  وأبو عبد ،وأبو قتيبة سلم بن قتيبة في ابن ماجة ،بن سليمان الواسطي في النسائي وسعيد ،ماجة

وأبو  ،في ابن ماجة وأبو داود سليمان ابن داود الطيالسي ،سلمة بن تمام الشقري ـ وهو من شيوخه ـ
وأبو بدر  ،الحدثاني في ابن ماجة وسويد بن سعيد ،ودالربيع سليمان بن داود الزهراني في أبي دا

وصالح بن نصر بن مالك  ،مسلمة التنوخي وشريح بن ،شجاع بن الوليد السكوني في أبي داود
وعبد اهللا بن  ،وعباد بن العوام في المراسيل ،والترمذي وطلق بن غنام النخعي في أبي داود ،الخزاعي

وعبد اهللا  ،وعبد اهللا بن عون الهاللي الخراز ،زرارة في ابن ماجة عامر بن وعبد اهللا بن ،صالح العجلي
 ،وابن ماجة وأبو بكر عبد اهللا بن محمد ابن أبي شيبة في مسلم وأبي داود ،المبارك في النسائي بن

 ،الرحمان بن شيبة الجدي وعبد ،وابنه عبد الرحمان بن شريك بن عبد اهللا النخعي في األدب المفرد
وأبو نعيم عبد الرحمان بن  ،مهدي بن مصعب القطان في مسند علي وعبد الرحمان بن وعبد الرحمان

وعبد الرحيم بن  ،بن واقد الواقدي في الترمذي وأبو مسلم عبد الرحمان ،هانئ النخعي في أبي داود
وعبد المنعم بن  ،وعبد السالم بن حرب المالئي ،ماجة عبد الرحمان بن محمد المحاربي في ابن

 ،وعثمان بن محمد بن أبي شيبة ،وعثمان بن حكيم األودي ،منبه بن سنان ابن بنت وهب بنإدريس 
 ،وعلي ابن حجر المروزي في األدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي ،الجوهري وعلي بن الجعد

  حكيم وعلي بن
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مرو بن عون وع ،أمير المؤمنين وعلي بن قادم في خصائص ،األودي في األدب المفرد ومسلم
وغسان بن  ،الواسطي في خصائص أمير المؤمنين وعمران بن أبان ،الواسطي في أبي داود والنسائي

وفضيل بن عبد الوهاب  ،والفضل بن موسى السيناني في مسلم ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،الربيع
وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي في كتاب رفع اليدين في  ،الترمذي وقتيبة بن سعيد في ،القناد

ومحمد ابن جعفر  ،ومحمد بن إسحاق بن يسار ـ وهو من شيوخه ـ ،بن عون الهاللي ومحرز ،الصالة
النسائي  ومحمد بن الحسن بن الزبير األسدي المعروف بابن التل في ،زياد الوركاني في أبي داود بن

 ،األصبهاني في الترمذي ومحمد بن سعيد ابن ،د بن عبد اهللا الواسطيومحمد بن خال ،وابن ماجة
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ومحمد  ،المفرد ومسلم وأبي داود ومحمد بن الصباح الدوالبي في األدب ،ومحمد بن سليمان لوين
أحمد محمد بن عبد اهللا بن الزبير الزبيري في  وأبو ،بن الطفيل النخعي في األدب المفرد والترمذي

ومحمد بن  ،ومحمد بن عمر بن الرومي في الترمذي ،الترمذي ن عبيد المحاربي فيومحمد ب ،النسائي
ومنصور  ،ومنصور بن أبي مزاحم ،ومحمد بن يزيد الواسطي ،داود والنسائي عيسى ابن الطباع في أبي

 ،أبي داود وأبو النضر هاشم بن القاسم في ،والنضر بن عربي ـ وهو أكبر منه ـ ،نويرة العالف بن أبي
وهناد بن السري في  ،ه ـقرآنأ وهشيم بن بشير ـ وهو من ،بو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسيوأ

ووكيع بن الجراح  ،األنطاكي في مسند علي وابن ماجة والهيثم بن جميل ،أبي داود والترمذي والنسائي
 ،ويحيى بن أبي بكير الكرماني في الترمذي وابن ماجة ،أبي داود ويحيى بن آدم في ،في الترمذي

ويزيد بن هارون في أبي داود والنسائي  ،ويحيى بن عبد الحميد الحماني ،القطان ويحيى بن سعيد
  ويونس بن محمد ،ويعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري في الترمذي والنسائي ،ماجة وابن
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  .(1) المؤدب في مسلم

 
  :اياته في الكتب الستةـ رو 4    

وابن ماجة عن حبشي بن  ،(5) والنسائي ،(4) والترمذي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    
وال يؤدي عني  ،علي مني وأنا منه«  :يقول ( صلى اهللا عليه وآله وسلم( سمعت رسول اهللا  :جنادة قال

  .(6) « إال علي

 (  ه 160ـ  82( شعبة بن الحجاج  ( 52 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 أبو بسطام ،أمير المؤمنين في الحديث ،االمام الحافظ ،شعبة بن الحجاج بن الورد :قال الذهبي    

  .(7) عالم أهل البصرة وشيخها ،موالهم الواسطي ،العتكي

  .(8) وانتشر حديثه في اآلفاق ،روى عنه عالم عظيم :أبو زيد الهروي وقال    

 
  .462/  12 :ـ تهذيب الكمال 1

  .121ذيل ح  ،باب األرض تمنح ،البيوع كتاب ،1185/  3 :ـ صحيح مسلم 2

  .كتاب األدب ،4793الحديث  251/  4 :ـ سنن أبي داود 3

  .3719و  3718الرقم  636/  5 :ـ سنن الترمذي 4
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  .كتاب الطهارة ،26/  1 :النسائي ـ سنن 5

  .119الحديث  ،)عليه السالم ( علي بن أبي طالب  فضل ،المقدمة ،44/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .80الرقم  202 / 7 :ـ سير أعالم النبالء 7

  .203/  7 :ـ سير أعالم النبالء 8
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  .(1) إمام األئمة بالبصرة في معرفة الحديث :وقال الحاكم    

وحده في هذا الشأن ـ يعني في الرجال  كان شعبة امة :عن أبيه ،وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    
  .(2) وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال

وهو أول من فتش  ،تقانا وورعا وفضالوإ وكان من سادات أهل زمانه حفظا.. :.وقال ابن منجويه    
وتبعه عليه بعده أهل  ،وصار علما يقتدى به ،والمتروكين وجانب الضعفاء ،بالعراق عن أمر المحدثين

  .(3) العراق

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) من رجال الشيعة عده ابن قتيبة والشهرستاني    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) الطبقة السابعةعده ابن حجر من     

الجمحي  وإبراهيم بن عامر بن مسعود ،أبان بن تغلب في مسلم والترمذي :روى عن :المزي وقال    
 ،داود والنسائي وإبراهيم بن محمد بن المنتشر في البخاري ومسلم وأبي ،في أبي داود والنسائي

 ،وأبي داود وابن ماجة لموإبراهيم بن مهاجر في مس ،وإبراهيم بن مسلم الهجري في ابن ماجة
واألزرق بن  ،كتاب عمل اليوم والليلة وإبراهيم بن ميمون في ،وإبراهيم بن ميسرة في سنن النسائي

  قيس في

 
  .206/  7 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .490/  12 :ـ تهذيب الكمال 2

  .650الرقم  299/  1 :ـ رجال صحيح مسلم 3

  .170 / 1 :الملل والنحل ،624 :ـ المعارف 4

  .67الرقم  351/  1 :ـ تقريب التهذيب 5
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وإسماعيل بن رجاء الزبيدي في مسلم وأبي  ،وإسماعيل بن أبي خالد في البخاري ومسلم ،البخاري
واسماعيل بن عبد الرحمان السدي في  ،في مسند علي وإسماعيل بن سميع ،داود والنسائي وابن ماجة

واألسود بن قيس في البخاري  ،الترمذي والنسائي ـ وهو أصغر منه ـ ة فيوإسماعيل بن علي ،الترمذي
وأشعث بن أبي الشعثاء في البخاري ومسلم وأبي  ،وأشعث بن سوار ،والترمذي ومسلم وأبي داود

ومسلم  وأنس بن سيرين في البخاري ،وأشعث بن عبد اهللا بن جابر الحداني ،والترمذي والنسائي داود
البخاري ومسلم  وأيوب بن أبي تميمة السختياني في ،ذي والنسائي وابن ماجةوأبي داود والترم

في مسلم وأبي داود  وبديل بن ميسرة العقيلي ،وأيوب بن موسى القرشي في مسلم ،والنسائي
وبسطام بن مسلم في سنن  ،والنسائي وبريد ابن أبي مريم السلولي في الترمذي ،والنسائي وابن ماجة

وبكير بن عطاء في الترمذي والنسائي وابن  ،داود وبشير بن ثابت في فضائل األنصار ألبي ،النسائي
وتوبة العنبري  ،وأبي بشر بيان بن بشر في عمل اليوم والليلة ،والليلة وبالل في كتاب عمل اليوم ،ماجة

 البناني فيوثابت بن أسلم  ،وتوبة أبي صدقة في النسائي ،ومسلم وأبي داود والنسائي في البخاري

وثوير بن أبي  ،وأبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد ،البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي
في البخاري ومسلم وأبي  وأبي صخرة جامع بن شداد ،وجابر الجعفي في الترمذي ،فاختة في الترمذي

جعدة ابن ام هانئ في و ،والنسائي وجبلة بن سحيم في البخاري ومسلم ،داود والنسائي وابن ماجة
والجالس في  ،بن أبي وحشية في الكتب الستة وجعفر ،وجعفر بن محمد الصادق ،الترمذي والنسائي
 ،وحاضر بن المهاجر في النسائي وابن ماجة ،في النسائي وحاتم ابن أبي صغيرة ،عمل اليوم والليلة

  ،ر في الترمذيوحبيب بن الزبي ،البخاري ومسلم والنسائي وحبيب ابن أبي ثابت في
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وحبيب بن الشهيد في األدب  ،داود وحبيب بن زيد األنصاري في ابن ماجة والترمذي والنسائي وأبي
والحر بن الصياح  ،وأبيه الحجاج بن الورد ،النسائي والحجاج بن عاصم في ،المفرد ومسلم وابن ماجة

وحسين المعلم  ،والحسن بن عمران في أبي داود ،وحرب بن شداد ،في أبي داود والترمذي والنسائي
والحكم بن عتيبة في البخاري  ،بن عبد الرحمان في البخاري ومسلم والنسائي وحصين ،في البخاري
وحماد بن أبي سليمان في مسلم وأبي داود والترمذي  ،داود والترمذي والنسائي ومسلم وأبي

 ،والنسائي وحميد بن نافع في البخاري ومسلم ،سائيوحمزة الضبي في مسلم وأبي داود والن ،والنسائي
البخاري ومسلم  وحميد الطويل في ،وحميد بن هالل في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة

وخبيب بن عبد  ،والنسائي وخالد الحذاء في البخاري ومسلم وأبي داود ،وحيان األزدي ،والنسائي
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وأبي ذبيان خليفة بن جعفر  ،والنسائي مسلم والترمذي وخليد بن جعفر في ،الرحمان في الكتب الستة
وداود بن يزيد  ،وداود بن أبي هند في النسائي ،وداود بن فراهيج ،في البخاري ومسلم والنسائي

 ،والركين بن الربيع في النسائي ،وربيعة بن أبي عبد الرحمان ،والربيع بن لوط في النسائي ،األودي
 وزياد بن ،وزكريا بن أبي زائدة ،لم وأبي داود والنسائي وابن ماجةالبخاري ومس وزبيد اليامي في

مخراق في أبي  وزياد بن ،وزياد بن فياض في مسلم والنسائي ،عالقة في مسلم وأبي داود والنسائي
زيد العمري في مسلم  وزيد بن محمد بن ،وزيد بن الحواري العمي في الترمذي والنسائي ،داود

 ،كعب بن عجرة في النسائي وسعد بن إسحاق ابن ،وسعد بن إبراهيم في الكتب الستة ،والنسائي
وسعيد بن أبي  ،والنسائي وابن ماجة وسعيد بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري في البخاري ومسلم

وأبي مسلمة سعيد بن يزيد  ،البخاري ومسلم والنسائي وسعيد بن مسروق الثوري في ،سعيد المقبري
  في
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وسفيان بن  ،ه ـقرآنالثوري ـ وهو من أ وسفيان ،وسعيد الجريري في مسلم ،البخاري ومسلم والنسائي
وسلمة بن كهيل في البخاري ومسلم وأبي  ،النسائي وسلم بن عطية في سنن ،حسين في سنن النسائي

وسليمان  ،اودالرحمان في الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبي د وسليمان بن عبد ،داود والنسائي
 ،وسليمان التيمي في البخاري ومسلم ،ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي األعمش في البخاري

 وسماك بن حرب في األدب المفرد ومسلم وأبي ،الشيباني في البخاري ومسلم والنسائي وسليمان

مسلم وأبي  وسهيل بن أبي صالح في ،وسماك بن الوليد الحنفي ،داود وابن ماجة والترمذي والنسائي
بن سالمة الرياحي في  وأبي المنهال سيار ،وسوادة بن عبيد العجلي في مسند علي ،داود والترمذي

 ،البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وسيار أبي الحكم في ،البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي
وصالح بن  ،وصالح بن درهم ،الحبحابوشعيب بن  ،وشرقي البصري في كتاب الرد على أهل القدر

وطارق بن عبد الرحمان  ،وأبي سنان ظرار بن مرة الشيباني ،وصدقة بن يسار ،صالح بن حي في مسلم
وأبي سفيان طلحة  ،كتاب أفعال العباد للبخاري والنسائي وابن ماجه وطلحة بن مصرف في ،البجلي
مان األحول في البخاري ومسلم وأبي داود وعاصم بن سلي ،بن بهدلة في الترمذي وعاصم ،بن نافع

ابن  وعاصم ،وعاصم بن عبيداهللا في كتاب أفعال العباد وأبي داود والترمذي وابن ماجة ،والنسائي
وعباس  ،النسائي وعامر األحول في ،كليب في كتاب رفع اليدين في الصالة للبخاري ومسلم والنسائي

بن بشر الخثعمي في الترمذي  وعبد اهللا ،ئي وابن ماجةالجريري في البخاري ومسلم والترمذي والنسا
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اهللا بن أبي السفر الهمداني في البخاري ومسلم  وعبد ،وعبد اهللا بن دينار في الكتب الستة ،والنسائي
  وعبد اهللا بن عبد اهللا بن جبر ،اهللا بن صبيح في النسائي وعبد ،وأبي داود والنسائي وابن ماجة
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 ،وعبد اهللا بن عون في النسائي ،والنسائي ،البخاري ومسلم وفضائل األنصار ألبي داوداألنصاري في 
وعبد اهللا بن المختار في  ،ليلى في البخاري والنسائي وعبد اهللا بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي

 بن وعبد اهللا ،وعبد اهللا ابن أبي نجيح في البخاري والنسائي ،ماجة مسلم وأبي داود والنسائي وابن
وعبد اهللا بن يزيد النخعي في مسلم  ،وعبد اهللا بن يزيد الصهباني ،في مسلم هانئ بن الشخير

الحميد  وعبد ،وعبد األكرم بن أبي حنيفة في ابن ماجة ،وعبد األعلى بن عامر في النسائي ،والنسائي
بد ربه بن سعيد وع ،وعبد الخالق بن سلمة في النسائي ،صاحب الزيادي في البخاري ومسلم والنسائي

الرحمان ابن األصبهاني في  وعبد ،األنصاري في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة
عبد الرحمان بن ثروان في البخاري  وأبي قيس ،البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة

ومسلم وأبي داود بكر الصديق في البخاري  وعبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي ،والنسائي
وعبد العزيز بن صهيب في البخاري  ،وأبي داود والنسائي وعبد العزيز بن رفيع في مسلم ،والنسائي

وعبد الملك بن  ،وعبد الملك بن عمير في البخاري ومسلم ،والنسائي ومسلم وأبي داود والترمذي
وعبدة  ،بي حنيفة في النسائيوعبد الوارث بن أ ،البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ميسرة الزراد في

والترمذي  وعبيد اهللا بن أبي بكر بن أنس بن مالك في البخاري ومسلم ،أبي لبابة في مسلم بن
 ،وعبيد أبي الحسن في مسلم ،وعبيد اهللا بن أبي يزيد ،وعبيد اهللا بن عمر في مسلم والنسائي ،والنسائي

وأبي حصين عثمان بن عاصم  ،في أبي داود وعتاب مولى هرمز ،وعبيدة بن معتب الضبي في أبي داود
وعثمان بن عبد اهللا بن موهب في  ،الشمائل والنسائي األسدي في البخاري ومسلم والترمذي في كتاب

وعدي  ،وعثمان البتي في النسائي ،وعثمان بن غياث ،وابن ماجة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
  بن
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وعطاء بن أبي  ،والترمذي وابن ماجة والنسائي ن السائب في أبي داودوعطاء ب ،ثابت في الكتب الستة
وعقبة  ،أبي ميمونة في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وعطاء بن ،مسلم الخراساني في النسائي

وعكرمة بن عمار اليمامي في  ،وعقيل بن طلحة السلمي في أبي داود ،بن حريث في مسلم والنسائي
وعلي بن  ،وعلي بن بذيمة ،وعلي بن األقمر في مسلم ،ن مرثد في الكتب الستةب وعلقمة ،الترمذي



 ٧١٨ 

 وعلي أبي األسد الحنفي ،وعلي بن مدرك في الكتب الستة ،جدعان في النسائي وابن ماجة زيد بن

والتفسير البن  وعمارة بن أبي حفصة في البخاري والنسائي ،وعمار بن عقبة العبسي ،في النسائي
بن محمد بن زيد العمري في  وعمر ،وعمر بن سليمان العمري في أبي داود والترمذي والنسائي ،ماجة
 ،بن دينار في البخاري ومسلم والنسائي وعمرو ،وعمرو بن أبي حكيم في أبي داود والنسائي ،مسلم

يى وعمرو بن يح ،وعمرو بن مرة في الكتب الستة ،وعمرو بن عامر األنصاري في البخاري والنسائي
وأبي جعفر عمير بن يزيد  ،وعمران بن مسلم الجعفي ،ماجة بن عمارة في الترمذي والنسائي وابن

والعوام بن حوشب في البخاري وخصائص أمير المؤمنين  ،وابن ماجة الخطمي في الترمذي والنسائي
ي داود وعون بن أبي جحيفة في البخاري ومسلم وأب ،وعوف األعرابي في النسائي ،( عليه السالم( 

والعالء  ،والعالء بن عبد الرحمان في كتاب القراءة خلف االمام للبخاري ومسلم وابن ماجة ،والنسائي
وعيينة بن  ،النسائي وعياض أبي خالد البجلي في سنن ،ابن أخي شعيب بن خالد الرازي في أبي داود

وغالب القطان في  ،داودفي أبي  وغالب التمار ،عبد الرحمان بن جوشن في األدب المفرد وأبي داود
وغيالن بن عبد اهللا  ،جرير في مسلم والنسائي وغيالن بن ،وغيالن بن جامع ،عمل اليوم والليلة

  وفراس ،ومسلم والترمذي وفرات القزاز في البخاري ،الواسطي
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وفضيل بن فضالة القيسي  ،وفرقد السبخي ،ابن يحيى الهمداني في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
والقاسم بن أبي بزة في األدب المفرد  ،المؤمنين وفضيل بن ميسرة في خصائص أمير ،في النسائي

 ،وقتادة بن دعامة في الكتب الستة ،بن مهران في مسلم والنسائي والقاسم ،ومسلم وأبي داود والنسائي
وليث بن أبي سليم في ابن  ،لنسائيوقيس بن مسلم في البخاري ومسلم وا ،السدوسي وقرة بن خالد

عرفطة  ومالك بن ،ه ـقرآنومالك بن أنس في مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ـ وهو من أ ،ماجة
ومجزأة بن زاهر  ،خالد بن علقمة ـ ومجالد بن سعيد في النسائي :في أبي داود والنسائي ـ والصواب
ومحل  ،ومسلم وأبي داود والنسائي ر في البخاريومحارب بن دثا ،في األدب المفرد ومسلم والنسائي

 ،ومحمد بن حجادة في البخاري وأبي داود ،ومحمد بن إسحاق بن يسار ،بن خليفة في النسائي
وأبي رجاء محمد بن  ،داود والنسائي وابن ماجة ومحمد بن زياد الجمحي في البخاري ومسلم وأبي

محمد بن عبد اهللا ابن أبي يعقوب في البخاري و ،والنسائي سيف االزدي في المراسيل ألبي داود
ومحمد بن عبد الرحمان بن  ،عبد الجبار األنصاري في األدب المفرد ومحمد بن ،ومسلم والنسائي

ومحمد بن عبد الرحمان مولى آل  ،البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة سعد بن زرارة في
خالف  حمد بن عبد الرحمان األنصاري في مسلم ـ علىوأبي الرجال م ،في الترمذي والنسائي طلحة
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 ،كان محفوظا ـ ومحمد بن عثمان بن عبد اهللا بن موهب في البخاري ومسلم والنسائي ـ إن ،فيه ـ
في البخاري ومسلم والنسائي  ومحمد بن أبي المجالد ،ومحمد بن قيس األسدي في عمل اليوم والليلة

وأبي الزبير محمد بن  ،بن مرة القرشي الكوفي ومحمد ،عبد اهللا بن أبي المجالد ـ :وابن ماجة ـ ويقال
ومخارق األحمسي في كتاب الرد  ،المنكدر في الكتب الستة ومحمد بن ،مسلم المكي في النسائي

  على أهل
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ستمر بن وم ،داود والنسائي وابن ماجة ومخول بن راشد في البخاري ومسلم وأبي ،القدر والنسائي
ومسلم بن يناق أبي الحسن في  ،عمل اليوم والليلة ومسعر بن كدام في ،الريان في مسلم والنسائي

ومشاش البصري في  ،ومسلم القري في مسلم وأبي داود والنسائي ،ومسلم األعور ،مسلم والنسائي
لم وأبي داود ومعبد بن خالد في البخاري ومس ،قرة المزني في الكتب الستة ومعاوية بن ،النسائي

 ومغيرة بن النعمان النخعي في البخاري ،ومغيرة بن مقسم الضبي في البخاري ومسلم ،والنسائي

والنسائي وابن  والمقدام بن شريح بن هانئ في األدب المفرد ومسلم ،ومسلم والترمذي والنسائي
 ،الكتب الستة المعتمر في ومنصور بن ،ومنصور بن عبد الرحمان األشل ،ومنصور بن زاذان ،ماجة

البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وعمل  ومهاجر أبي الحسن في ،والمنهال بن عمرو في النسائي
وموسى بن أبي  ،البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وموسى بن أنس بن مالك في ،اليوم والليلة

وموسى  ،اليوم والليلةوموسى بن عبد اهللا الجهني في عمل  ،ماجة عائشة في أبي داود والنسائي وابن
وميسرة بن حبيب في  ،وموسى بن أبي عثمان في أبي داود والنسائي وابن ماجة ،بن عبيدة الربذي

هند في  ونعيم بن أبي ،والنعمان بن سالم في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ،النسائي
وهشام بن زيد بن  ،ل اليوم والليلةوأبي عقيل هاشم بن بالل في أبي داود وعم ،الترمذي والنسائي

وهشام الدستوائي في النسائي ـ  ،وهشام بن عروة في البخاري ومسلم ،أنس بن مالك في الكتب الستة
وواقد ابن محمد بن زيد العمري  ،والليلة وواصل األحدب في مسلم وعمل اليوم ،ه ـقرآنوهو من أ

عمر اليشكري في مسلم وأبي داود والنسائي ـ وورقاء بن  ،في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي
 ،والوليد بن العيزار في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ،حرب والوليد بن ،ه ـقرآنوهو من أ

  ويحيى بن أبي إسحاق
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األحمسي في مسلم والنسائي وابن  ويحيى بن الحصين ،الحضرمي في البخاري ومسلم والنسائي
ويحيى بن سعيد األنصاري في  ،النسائي وأبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي في ،ماجة

ويحيى بن عبد اهللا الجابر في  ،في الترمذي والنسائي وأبي بلج يحيى بن أبي سليم الفزاري ،الترمذي
ن وأبي المعلى يحيى ب ،ويحيى بن أبي كثير ،البهراني في مسلم والنسائي ويحيى بن عبيد ،الترمذي

 ويحيى بن يزيد الهنائي في ،ويحيى بن هانئ بن عروة المرادي في النسائي ،في النسائي ميمون العطار

الشامي في  ويزيد ابن خمير ،وأبي التياح يزيد بن حميد الضبعي في الكتب الستة ،مسلم وأبي داود
اد في أبي داود أبي زي ويزيد بن ،األدب المفرد ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي

 ،ويزيد أبي خالد وليس بالداالني ،والترمذي وأبي خالد يزيد بن خالد الداالني في أبي داود ،والنسائي
ويعلى ابن  ،ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح ،والنسائي ويزيد الرشك في البخاري ومسلم والترمذي

 ،ابن ماجة والترمذي والنسائياالمام للبخاري وفي مسلم وأبي داود و عطاء في كتاب القراءة خلف
وأبي إسحاق السبيعي  ،ويونس بن عبيد في البخاري ومسلم ،عمل اليوم والليلة ويونس بن خباب في

 وأبي بكر بن أبي الجهم في مسلم ،وأبي إسرائيل الجشمي في عمل اليوم والليلة ،الستة في الكتب

بكر بن  وأبي ،وأبي بكر بن حفص في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ،والترمذي والنسائي
جعفر الفراء في األدب  وأبي ،وأبي بكر بن المنكدر في البخاري ،محمد بن زيد العمري في النسائي

وأبي جمرة  ،أبي داود والنسائي وأبي جعفر مؤذن مسجد العريان في ،المفرد وعمل اليوم والليلة
وأبي  ،وأبي الجودي الشامي في أبي داود ،والنسائي اري ومسلم وأبي داود والترمذيالضبعي في البخ

وأبي حمزة القصاب في  ،األزدي جارهم في مسلم وعمل اليوم والليلة وأبي حمزة ،الحسن في النسائي
  وأبي شعيب ،مسلم
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وأبي  ،سير البن ماجةالضحاك في التف وأبي ،وأبي شمر الضبعي في مسلم والنسائي ،في أبي داود
 ،وأبي العنبس األكبر في أبي داود والنسائي ،ماجة عمران الجوني في البخاري ومسلم والنسائي وابن

وأبي فروة  ،الثقفي في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي عون ،وأبي العنبس األصغر
 ،وأبي المختار األسدي في أبي داود ،سائيالفيض الشامي في أبي داود والترمذي والن وأبي ،الهمداني

يعفور العبدي في  وأبي ،وأبي هاشم الرماني في النسائي ،وأبي نعامة السعدي في مسلم ،وأبي المؤمل
  .األدب المفرد وشميسة العتكية في ،البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي

 ،وإبراهيم بن طهمان تعليقا أيضا والنسائي ،إبراهيم بن سعد الزهري في البخاري تعليقا :روى عنه    
وأسد بن موسى  ،وآدم بن أبي إياس في البخاري والترمذي ،وإبراهيم بن المختار الرازي في الترمذي
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بخاري واألسود بن عامر شاذان في ال ،وإسماعيل بن علية في مسلم والنسائي ،في عمل اليوم والليلة
والترمذي  وأمية بن خالد في مسلم ،واألشعث بن عبد اهللا السجستاني في أبي داود ،ماجة ومسلم وابن

وبشر بن  ،وأبي داود وبدل بن المحبر في البخاري ،وأيوب السختياني ـ وهو من شيوخه ـ ،والنسائي
ر بن المفضل في وبش ،وابن ماجة وبشر بن عمر الزهراني في البخاري ومسلم ،ثابت في ابن ماجة

وبهز بن أسد في  ،بن عيسى الراسبي في النسائي وبكر ،وبقية بن الوليد في النسائي ،مسلم والنسائي
والجراح بن مليح البهراني في عمل  ،علوان البصري نزيل صنعاء وتوبة بن ،البخاري ومسلم والنسائي

وحجاج بن محمد  ،ل في البخاريوحبان بن هال ،ه ـقرآنبن حازم ـ وهو من أ وجرير ،اليوم والليلة
 وحجاج بن نصير ،وحجاج بن منهال األنماطي في البخاري والنسائي ،البخاري والنسائي األعور في

  وحرمي بن عمارة ،الفساطيطي
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والحسن بن صالح بن حي في النسائي ـ  ،في البخاري ومسلم وفضائل األنصار ألبي داود والنسائي
 عمر حفص ابن عمر الحوضي في البخاري وأبي وأبو ،والحسن بن موسى األشيب ،ه ـقرآنوهو من أ

وأبو اسامة حماد بن اسامة  ،البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والحكم بن عبد اهللا العجلي في ،داود
 ،وخالد بن الحارث في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ،مسعدة في النسائي وحماد بن ،في مسلم

األشناني في أبي  والربيع بن يحيى ،وداود بن المحبر ،وداود بن الزبرقان ،بن إبراهيم الواسطي وداود
وزافر بن سليمان في عمل  ،وريحان بن سعيد ،وروح بن عبادة في البخاري ومسلم والترمذي ،داود

اهيم الزهري وسعد بن إبر ،الموصلي في النسائي وزيد بن أبي الزرقاء ،وزيد بن الحباب ،اليوم والليلة
وأبو زيد سعيد بن الربيع الهروي في البخاري  ،بن الحجاج وابنه سعد بن شعبة ،ـ وهو من شيوخه ـ

وسعيد بن عامر الضبعي في  ،وسعيد بن سفيان الجحدري في الترمذي ،ومسلم والترمذي والنسائي
وسفيان بن  ،ه ـقرآنوسفيان الثوري في النسائي ـ وهو من أ ،والترمذي والنسائي البخاري ومسلم

داود  وأبو قتيبة سلم بن قتيبة في أبي ،في األدب المفرد والترمذي وأبي داود والنسائي حبيب
وسليمان  ،وسليمان بن حرب في البخاري وأبي داود والنسائي ،والترمذي وابن ماجة والنسائي
وأبو عتاب  ،لدارميا وسهل بن بكار ،والسميدع بن واهب في النسائي ،األعمش ـ وهو من شيوخه ـ

وشبابة  ،في البخاري والنسائي وسهل بن يوسف ،سهل بن حماد الدالل في مسلم والترمذي والنسائي
وشعيب بن  ،بن عبد اهللا النخعي في مسلم وشريك ،بن سوار في البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي

وأبو  ،الزعراء األزديبن شعيث بن زيد بن أبي  وشعيب بن محرز ،وشعيب بن حرب ،بيان الصفار
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وعباد بن آدم  ،وعاصم بن علي بن عاصم الواسطي ،البخاري عاصم الضحاك بن مخلد النبيل في
  البصري في
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وعبد اهللا بن  ،والترمذي والنسائي وعبد اهللا بن إدريس في البخاري ومسلم وأبي داود ،ابن ماجة
وعبد اهللا بن المبارك  ،بن رجاء الغداني في البخاري وعبد اهللا ،حمران األموي في عمل اليوم والليلة

وعبد اهللا بن مسلمة القعنبي في أبي داود  ،والترمذي والنسائي في البخاري ومقدمة صحيح مسلم
وعبد الرحمان بن غزوان المعروف بقراد  ،شهاب عبد ربه بن نافع الحناط في مسلم وأبو ،حديثا واحدا

بن مطهر  وأبو ظفر عبد السالم ،لرحمان بن مهدي في الكتب الستةوعبد ا ،نوح في سنن النسائي أبي
والترمذي والنسائي وابن  وعبد الصمد بن عبد الوارث في البخاري ومسلم ،في المراسيل ألبي داود

الملك بن إبراهيم الجدي في البخاري  وعبد ،وعبد العزيز بن أبي رزمة المروزي في أبي داود ،ماجة
وعبيد اهللا األشجعي في  ،الصباح في البخاري ومسلم وعبد الملك بن ،والترمذي والمراسيل ألبي داود

 ،وعبيد بن عقيل الهاللي في النسائي ،سعيد األموي في مسلم وابن ماجة وعبيد بن ،عمل اليوم والليلة
 وعثمان بن عمر بن فارس في البخاري ،جبلة بن أبي رواد في البخاري ومسلم والنسائي وعثمان بن

وعفيف  ،والنسائي وعفان ابن مسلم الصفار في مسلم ،وعصمة بن سليمان الخزاز ،م وأبي داودومسل
وعلي بن الجعد  ،والنسائي وعقبة بن خالد السكوني في الترمذي ،بن سالم الموصلي في مسند علي
وعلي ابن  ،مقدمة مسلم وأبي داود وعلي بن حفص المدائني في ،الجوهري في البخاري وأبي داود

وعمرو بن محمد بن  ،وعمرو بن حكام األزدي ،نصر الجهضمي الكبير في مسلم والنسائي وابن ماجة
وأبو قطن عمرو بن الهيثم في  ،البخاري وأبي داود وعمرو بن مرزوق في ،أبي رزين في الترمذي

وأبو نعيم  ،وعيسى بن يونس في مسلم وعمل اليوم والليلة ،مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة
  وقرة بن حبيب القنوي في أفعال ،وقبيصة بن عقبة ،عنبسة في النسائي والفضل بن ،الفضل بن دكين
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ومحمد بن إسحاق بن يسار ـ وهو من  ،وكدام بن مسعر بن كدام ،وكثير بن هشام ،العباد للبخاري
ومحمد  ،في الكتب الستة ومحمد بن جعفر غندر ،ومحمد بن بكر البرساني في ابن ماجة ،شيوخه ـ

ومحمد بن أبي عدي في البخاري  ،عبد اهللا األنصاري ومحمد بن ،بن سواء السدوسي في النسائي
ومحمد بن  ،ومحمد بن عرعرة في البخاري ومسلم وأبي داود ،ماجة ومسلم والترمذي والنسائي وابن

بخاري ومسلم وأبي داود ومسكين بن بكير الحراني في ال ،البخاري وأبي داود كثير العبدي في
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وأبي  ومعاذ بن معاذ العنبري في البخاري ومسلم ،ومسلم بن إبراهيم في البخاري وأبي داود ،والنسائي
 ،حديثا واحدا وأبو سلمة موسى بن إسماعيل ،والمؤرج بن عمرو السدوسي النحوي ،داود والنسائي

والترمذي والنسائي وابن  والنضر ابن شميل في البخاري ومسلم ،وموسى بن الفضل في ابن ماجة
وأبو الوليد  ،وهانئ بن يحيى السلمي ،والليلة وأبو النضر هاشم ابن القاسم في مسلم وعمل اليوم ،ماجة

وهشيم ابن بشير في  ،البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة هشام بن عبد الملك الطيالسي في
ووكيع بن الجراح في  ،والوضاح بن حسان التنوخي ،اليشكري في النسائي عمر وورقاء بن ،النسائي

بن  ووهب ،والوليد بن نافع في النسائي ،والوليد بن عبد الرحمان الجارودي في البخاري ،الكتب الستة
 ،والنسائي ويحيى بن أبي بكير في مسلم ،جرير بن حازم في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

 ،أبي زائدة في الترمذي ويحيى بن زكريا بن ،حماد في مسلم والترمذي وعمل اليوم والليلةويحيى بن 
ويحيى بن  ،عباد في البخاري والنسائي وأبو عباد يحيى بن ،ويحيى بن سعيد القطان في الكتب الستة

وأبي  ويزيد بن زريع في مسلم ،والنسائي وابن ماجة كثير العنبري في مسلم وكتاب الشمائل للترمذي
 ،بن هارون في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ويزيد ،داود والنسائي وابن ماجة

  ويعقوب بن

 
(194) 

وأبو الجارية  ،الضبعي في النسائي ويوسف بن يعقوب ،إسحاق الحضرمي في كتاب الشمائل والنسائي
وأبو داود الطيالسي فيما استشهد به  ،في مسلم وأبو خالد األحمر ،العبدي في أبي داود والترمذي

وأبو عامر العقدي في البخاري  ،داود والترمذي والنسائي البخاري في الصحيح تعليقا ومسلم وأبي
  .(1) ومسلم وعمل اليوم والليلة

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

 صحيح البخاري :جماالبعضها إ ونحن نكتفي بذكر ،(2) له نحو ألفي حديث كما عن ابن المديني    
  ،(6) وابن ماجة ،(5) داود وسنن أبي ،(4) ومسلم ،(3)

 
  .489ـ  480/  12 :ـ تهذيب الكمال 2و  1

باب التيمم في  ،87باب الصالة على النفساء وص  85و  72و  69و  64 / 1 :ـ صحيح البخاري 3
باب الصالة على  ،101وص  ،باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض ،90 و 88وص  ،الحضر
وسائر مجلدات  ،باب ما جاء في القبلة ،105وص  ،باب الصالة في الخفاف ،102وص  ،الخمرة



 ٧٢٤ 

  .البخاري صحيح

وص  ،36الحديث  ،53وص  ،24الحديث  ،كتاب االيمان 47وص  ،المقدمة ،9/  1 :ـ صحيح مسلم 4
و  66الحديث  ،كتاب الصالة ،305 وص ،22الحديث  ،248وص  ،18الحديث  ،كتاب الحيض ،247
 ،815وص  ،30الحديث  ،كتاب الصيام ،766 وص ،72الحديث  ،كتاب الزكاة ،706/  2وج  ،67

 .187الحديث 

باب  ،50وص  ،153الحديث  ،39وص  ،94الحديث  ،كتاب الطهارة ،23 / 1 :ـ سنن أبي داود 5
الحديث  ،32وص  ،1295ث الحدي ،كتاب الصالة ،29/  2وج  ،194الحديث  ،التشديد في ذلك

  .قرآنباب في ثواب قراءة ال ،1452الحديث  ،70وص  ،قيام الليل باب ،1307

 كتاب الطهارة ،271ح  ،100وص  ،214ح  ،77وص  ،163ح  ،المقدمة ،57/  1 :ماجة ـ سنن ابن 6

/  2وج  ،باب االذنان من الرأس ،444ح  ،152وص  ،296ح  ،108وص  ،283ح  ،104وص  ،وسننها
  .3280ح  ،كتاب األطعمة ،1091وص  ،2212ح  ،746وص  ،2208ح  ،كتاب التجارات ،744
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  .(2) والنسائي ،(1) والترمذي

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليه السالم( الطوسي في أصحاب االمام الصادق  عده الشيخ    

 
 ،أبواب الصالة ،66 / 2 وج ،78الحديث  ،113وص  ،أبواب الطهارة ،69/  1 :ـ سنن الترمذي 1

الحديث  ،182وص  ،333الحديث  ،248الباب  ،154وص  ،279الحديث  ،69وص  ،276الحديث 
  .392الحديث  ،238وص  ،350

 ،16و  13/  2وج  ،87و  86و  85و  79و  76و  68و  64و  58و  54و  42 / 1 :ـ سنن النسائي 2
  .140و  139و  90و  20و  19وص  ،لمن جمع بين الصالتين باب اإلقامة

  .3015الرقم  24 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3
(196) 

 حرف الصاد

 صوحان صعصعة بن ( 53 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(1) كان من كبار أصحاب علي ،أحد خطباء العرب ،أبو طلحة ،صعصعة بن صوحان :قال الذهبي    



 ٧٢٥ 

 
  .(2) قليل الحديث ،وكان ثقة :وقال ابن سعد    

  .(3) ثقة :وقال النسائي    

  .(4) ثقة ،فصيح :وقال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) قتيبة من رجال الشيعة عده ابن    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(6) عده ابن سعد في الطبقة االولى من أهل الكوفة    

 
 .134الرقم  528/  3 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .58الرقم  84/  11 :راجع مختصر تاريخ دمشق ،221 / 6 :ـ الطبقات الكبرى 2

  .2876الرقم  167 / 13 :ـ تهذيب الكمال 3

  .97الرقم  367/  1 :ـ تقريب التهذيب 4

  .624 :ـ المعارف 5

  .221/  6 :ـ الطبقات الكبرى 6

 
(197) 

وعلي بن أبي طالب في سنن  ،عفان وعثمان بن ،عبد اهللا بن عباس :روى عن :وقال المزي    
  .وشهد معه صفين وأمره على بعض الكراديس ،النسائي

السبيعي في سنن  و إسحاق عمرو بن عبد اهللاوأب ،وعبد اهللا بن بريدة ،عامر الشعبي :روى عنه    
  .(1) والمنهال بن عمرو ،ومطير والد موسى بن مطير ،ومالك بن عمير في النسائي ،النسائي

 
  :الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(3) والنسائي ،(2) سنن أبي داود    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

 السالم عليه( وعده الشيخ الطوسي فيمن روى عن االمام أمير المؤمنين  ،النجاشي في رجاله أورده    

) (4).  



 ٧٢٦ 

 
  .168/  13 :ـ تهذيب الكمال 1

  .5012الحديث  ،األدب كتاب ،303/  4 :ـ سنن أبي داود 2

  .الذهب باب خاتم ،كتاب الزينة ،166/  8 :ـ سنن النسائي 3

  .625 الرقم 69 :رجال الشيخ الطوسي ،542الرقم  203 :ـ رجال النجاشي 4

 
(198) 

 حرف الطاء

 (  ه 106ـ .. .(طاوس بن كيسان  ( 54 )

  :شخصيته ووثاقته ـ 1    

ثم اليمني  ،أبو عبد الرحمن الفارسي ،عالم اليمن ،الفقيه القدوة ،طاوس بن كيسان :قال الذهبي    
  .(1) الجندي الحافظ

صلى  ) أدركت خمسين من أصحاب رسول :عن طاوس ،عن عبد الملك بن ميسرة ،قال األعمش    
  .(2) ( اهللا عليه وآله وسلم

  .(3) طاوس ثقة :وقال ابن معين وأبو زرعة    

وال تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من  ،طاوس حدثنا :عن عمرو بن دينار ،وقال جعفر بن برقان    
  .(4) طاوس

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) عده ابن قتيبة والشهرستاني من رجال الشيعة    

 
  .2482الرقم  40/  2 :راجع الكاشف ،13الرقم  38/  5 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .43/  5 :سير أعالم النبالء ،359/  13 :ـ تهذيب الكمال 2

  .2203الرقم  500/  4 :ـ الجرح والتعديل 3

  .359/  13 :ـ تهذيب الكمال 4

  .170/  1 :الملل والنحل ،624 :المعارف ـ 5

 
(199) 



 ٧٢٧ 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة الثالثة    

وحجر المدري في أبي داود  ،جابر بن عبد اهللا في الترمذي والنسائي :روى عن :قال المزي    
 وزيد بن أرقم في مسلم ،وزياد األعجم في أبي داود والترمذي وابن ماجة ،ماجة والنسائي وابن

وصفوان بن  ،ن مالك في النسائي وابن ماجةوسراقة ب ،وزيد بن ثابت في مسلم والنسائي ،والنسائي
وعبد  ،بن الهاد في سنن النسائي وعبد اهللا بن شداد ،وعبد اهللا بن الزبير في النسائي ،امية في النسائي

وعبد اهللا بن عمرو ابن  ،الخطاب في الكتب الستة وعبد اهللا بن عمر بن ،اهللا بن عباس في الكتب الستة
وأبي هريرة في  ،جبل في المراسيل وابن ماجة ـ ولم يلقه ـ عاذ بنوم ،العاص في مسلم والنسائي

وام  ،وام كرز الكعبية في النسائي ،المؤمنين في مسلم والترمذي والنسائي وعائشة ام ،الكتب الستة
  .البهزية في الترمذي مالك

في البخاري وإبراهيم بن ميسرة الطائفي  ،إبراهيم بن أبي بكر األخنسي في النسائي :روى عنه    
واسامة بن زيد الليثي في ابن  ،الخوزي في ابن ماجة وإبراهيم بن يزيد ،ومسلم والنسائي وابن ماجة

والحسن بن مسلم بن يناف في  ،مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وحبيب بن أبي ثابت في ،ماجة
بن أبي سفيان الجمحي  وحنظلة ،والحكم بن عتيبة ،داود والنسائي وابن ماجة البخاري ومسلم وأبي

الرد  وسعيد بن سنان أبو سنان الشيباني الصغير في كتاب ،وسعيد بن حسان ،داود والنسائي في أبي
  وسليمان بن طرخان التيمي في مسلم ،على أهل القدر

 
  .14الرقم  377/  1 :ـ تقريب التهذيب 1

 
(200) 

لبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ا وسليمان بن أبي مسلم األحول في ،والترمذي والنسائي
أبو شعيب صاحب  :ويقال ،وشعيب ،وأبي داود ،مسلم وسليمان بن موسى الدمشقي في مقدمة ،ماجة

وابنه عبد اهللا  ،وعامر بن مصعب ،والضحاك بن مزاحم ،يسار المكي وصدقة بن ،الطيالسة في أبي داود
وعبد الكريم بن مالك الجزري في  ،وعبد اهللا بن أبي نجيح في النسائي ،الستة بن طاوس في الكتب

جريح  وعبد الملك بن ،وعبد الكريم أبو امية البصري فيما استشهد به البخاري ،وابن ماجة مسلم
وعبيد اهللا بن  ،ماجة وعبد الملك بن ميسرة الزراد في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ،مسألة

وعمرو بن دينار في  ،عمار اليمامي وعكرمة بن ،وعطاء بن السائب في الترمذي ،صافيالوليد الو
وعمرو بن قتادة في  ،والترمذي ،ماجة والنسائي وعمرو بن شعيب في أبي داود وابن ،الكتب الستة



 ٧٢٨ 

 ،كتاب أفعال العباد للبخاري وفي مسلم والترمذي والنسائي النسائي وعمرو بن مسلم الجندي في
وليث بن أبي سليم  ،استشهد به البخاري وفي مسلم وأبي داود والنسائي سعد المكي فيما وقيس بن

وأبو الزبير محمد  ،ومجاهد بن جبر المكي في الكتب الستة ،والترمذي وابن ماجة في األدب المفرد
بن  ومحمد بن مسلم ،مسلم بن تدرس المكي في مسلم وابن ماجة وأبي داود والترمذي والنسائي بن
والنعمان بن  ،ومكحول الشامي في النسائي ،والمغيرة بن حكيم الصنعاني ،هاب الزهري في النسائيش

 ،البخاري ومسلم والنسائي وهشام بن حجير في ،وهانئ بن أيوب في النسائي ،أبي شيبة في أبي داود
  .(1) وأبو عبد اهللا الشامي ،ووهب بن منبه

 
  .359ـ  358/  13 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(201) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) والنسائي ،(5) وابن ماجة ،(4) والترمذي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(7) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام علي بن الحسين     

 
 ،المرأة تحيض بعد اإلفاضة باب ،85وص  ،باب ما جاء في غسل البول ،61/  1 :البخاريـ صحيح  1

باب  ،27وص  ،بيع الطعام قبل أن يقبض باب ،23و  18/  3وج  ،باب الجريد في القبر ،98/  2وج 
باب إثم الغادر  ،72/  4وج  ،النفير وما يجب من الجهاد باب وجوب ،210وص  ،هل يبيع حاضر لباد

  .باب جيب القميص ،36وص  ،باب الحجم في السفر ،14/  8وج  ،للبر والفاجر

 ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،413وص  ،61الحديث  ،الصالة كتاب ،303/  1 :ـ صحيح مسلم 2
 ،986وص  ،18الحديث  ،كتاب الكسوف ،627/  2وج  ،165الحديث  ،425وص  ،134الحديث 

  .380الحديث  ،963وص  ،82الحديث  ،تحريم مكة وصيدها باب ،كتاب الحج

وج  ،3340الحديث  ،246وص  ،3302الحديث  ،كتاب االيمان والنذور ،235 / 3 :ـ سنن أبي داود 3
  .974الحديث  ،256وص  ،771الحديث  ،205وص  ،759الحديث  ،كتاب الصالة ،201/  1

كتاب  ،198وص  ،822الحديث  ،باب ما جاء في التمتع ،كتاب الحج ،185/  3 :سنن الترمذي ـ 4
باب ما جاء  ( 39 ) الباب ،217وص  ،839الحديث  ،ما جاء في الحجامة للمحرم)  22( باب  ،الحج

  .863الحديث  ،في السعي بين الصفا والمروة



 ٧٢٩ 

وص  ،347الحديث  ،باب التشديد في البول ،كتاب الطهارة وسننها ،125 / 1 :ـ سنن ابن ماجة 5
 ،3627 الحديث ،كتاب اللباس ،1198/  2وج  ،1040الحديث  ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،331

  .3967الحديث  ،كتاب الفتن ،1312وص 

و  221و  204و  203و  184و  179و  125وص  ،مناسك الحج كتاب ،123/  5 :ـ سنن النسائي 6
245.  

  .1166الرقم  116 :الطوسي ـ رجال الشيخ 7

 
(202) 

 حرف الظاء

 (  ه 69ـ .. .(الدؤلي  ظالم بن عمرو ( 55 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

ظالم بن  :واسمه .قاضي البصرة ،الفاضل ،العالمة ،الديلي :ويقال ،أبو األسود الدؤلي :قال الذهبي    
  .(1) ولد في أيام النبوة. عمرو ـ على األشهر ـ

  .(2) وأسدهم عقال ،وكان من أكمل الرجال رأيا :وقال ابن خلكان    

  .(3) وكان أبو األسود من أفصح الناس :وقال ابن منظور    

  .(4) ثقة :وعن يحيى بن معين    

  .(5) شهد مع علي صفين :منجويه وقال ابن    

  (6) مخضرم ،فاضل ،ثقة :وقال ابن حجر    

 
  .28الرقم  81/  4 :ـ سير أعالم النبالء 1

 34/  12 :معجم االدباء ،1334الرقم  22/  2 :بغية الوعاة ،313الرقم  535 / 2 :ـ وفيات األعيان 2
  .34 الرقم

  .124الرقم  226/  11 :مختصر تاريخ دمشق ،190/  25 :ـ تاريخ مدينة دمشق 3

  .2214الرقم  503/  4 :ـ الجرح والتعديل 4

  .725الرقم  333/  1 :ـ رجال صحيح مسلم 5

  .52الرقم  391/  2 :ـ تقريب التهذيب 6

 
(203) 



 ٧٣٠ 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) ومن أكملهم عقال ورأيا ،وكان من وجوه الشيعة :قال الذهبي    

 ،والمحدثين ،والشعراء ،الفقهاء :كان معدودا في ،أبو األسود مقدم في طبقات الناس :الجاحظ وقال    
  .(2) والشيعة ،والحاضري الجواب ،والنحاة ،والدهاة ،واالمراء ،والفرسان ،واألشراف

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

وعبد اهللا بن  ،العوام والزبير ابن ،أبي بن كعب في كتاب الرد على أهل القدر :روى عن :قال المزي    
أبي طالب في سنن أبي داود والترمذي  وعلي ابن ،وعبد اهللا بن مسعود في الرد على أهل القدر ،عباس

 ،الخطاب في البخاري والترمذي وسنن النسائي وعمر بن ،وخصائص أمير المؤمنين وابن ماجة
ومعاذ بن جبل في سنن أبي  ،الرد على أهل القدر وعمران بن حصين في صحيح مسلم وفي كتاب

  .وأبي موسى األشعري في مسلم ،الستة وأبي ذر الغفاري في الكتب ،داود

وعبد اهللا بن بريدة في  ،في كتاب الرد على أهل القدر سعيد بن عبد الرحمان بن رقيش :روى عنه    
في كتاب الرد على وعمر بن عبد اهللا مولى غفرة  ،والنسائي وأبي داود البخاري والترمذي وابن ماجة

 وابنه أبو حرب بن أبي األسود ،ويحيى بن يعمر في البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة ،أهل القدر

  .(3) في مسلم وأبي داود والترمذي وخصائص أمير المؤمنين وابن ماجة

 
  .278ص  ،( 61 ) حوادث سنة ،راجع تاريخ االسالم ،81/  4 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .84/  4 :ير أعالم النبالءـ س 2

  .37 / 33 :ـ تهذيب الكمال 3

 
(204) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) وابن ماجة ،(5) والنسائي ،(4) والترمذي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(7) ( عليه السالم( عن االمام أمير المؤمنين عده الشيخ الطوسي فيمن روى     

 
  .الشهادات كتاب ،149/  3وج  ،كتاب الجنائز ،100/  2 :صحيح البخاري

 ،كتاب الزكاة ،697/  2وج  ،154الحديث )  40( الباب  ،كتاب االيمان ،95/  1 :ـ صحيح مسلم 2



 ٧٣١ 

  .53الحديث 

  .1286الحديث  ،باب صالة الضحى ،الصالة كتاب ،27/  2 :ـ سنن أبي داود 3

  .1753الحديث )  20( الباب  ،اللباس كتاب ،232/  4 :ـ سنن الترمذي 4

  .كتاب الجنائز ،51/  4 :ـ سنن النسائي 5

  .3622 الحديث ،باب الخضاب بالحناء ،كتاب اللباس ،1196/  2 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .636الرقم  70 :ـ رجال الشيخ الطوسي 7

 
(205) 

  حرف العين

 (  ه 190ـ .. .(عائذ بن حبيب الكوفي  ( 56 )

  :ووثاقتهـ شخصيته  1    

 أبو :ويقال ،أبو أحمد ،موالهم ،القرشي :ويقال ،عائذ بن حبيب بن المالح العبسي :قال المزي    

  .(1) هشام الكوفي

  .(2) ثقة :عن يحيى بن معين ،وقال عباس الدوري    

 ،فأحسن الثناء عليه ،عائذ بن حبيب سمعت أبا عبد اهللا أحمد بن حنبل ذكر :وقال أبو بكر األثرم    
  .(3) كان شيخا جليال عاقال :وقال

  .(4) وذكره ابن حبان في الثقات    

 
  :تشيعه ـ 2    

  .(5) شيعي جلد :قال الذهبي    

 
  .95/  14 :ـ تهذيب الكمال 1

  .96/  14 :ـ تهذيب الكمال 3و  2

  .297/  7 :ـ كتاب الثقات 4

  .363/  2 :ـ ميزان االعتدال 5

 
(206) 

  .(1) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

 



 ٧٣٢ 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة التاسعة عده ابن حجر في    

وحجاج بن  ،وبكر ابن ربيعة ،وأشعث بن سوار ،إسماعيل بن أبي خالد :روى عن :قال المزي    
 ،وسعيد بن أبي عروبة ،وزرارة بن أعين الكوفي ،وابن ماجة وحميد الطويل في سنن النسائي ،أرطاة

ومحمد بن عبد الرحمان بن  ،وعامر ابن السمط في مسند علي ،ابن ماجة وصالح بن حسان في سنن
  .ويحيى بن قيس الطائفي ،وهشام بن عروة ،حنيفة النعمان بن ثابت وأبي ،أبي ليلى

 ،والحسن ابن بشر البجلي ،لنسائيوإسحاق بن راهويه في سنن ا ،أحمد بن حنبل :روى عنه    
اهللا  وأبو سعيد عبد ،وأبو نعيم ضرار بن صرد ،وأبو خيثمة زهير بن حرب ،بن يزيد الطحان والحسين

ومحمد بن  ،األزدي وعبد الرحمان بن صالح ،وأبو جعفر عبد اهللا بن محمد النفيلي ،بن سعيد األشج
ومحمد بن  ،الجرجرائي في ابن ماجة لصباحومحمد بن ا ،ومحمد بن حماد بن زيد الحارثي ،جميل

وأبو  ،ومحمد بن عبيد المحاربي ،العكلي ومحمد بن عباد بن موسى ،طريف البجلي في ابن ماجة
ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني  ،بن عيسى بن الطباع ومحمد ،كريب محمد بن العالء في ابن ماجة

  .(3) ويوسف ابن موسى ،ونائل بن نجيح ،في مسند علي

 
  .77الرقم  390/  1 :ـ تقريب التهذيب 2و  1

  .95 / 14 :ـ تهذيب الكمال 3

 
(207) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) والنسائي ،(1) سنن ابن ماجة    

 
 ( عليه السالم( الصادق  عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

(3).  

 البجلي عاصم بن عمرو ( 57 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  (4) ..أحد الشيعة ،ابن عوف البجلي الكوفي :ويقال ،عاصم بن عمرو :قال المزي    

البخاري في كتاب  وكتبه ،هو صدوق :فقال ،سألت أبي عنه :وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم    



 ٧٣٣

  .(5) يحول من هناك :الضعفاء فسمعت أبي يقول

  .(6) صدوق :وقال ابن حجر    

 
  .762الحديث  ،كتاب المساجد والجماعات ،251/  1 :ـ سنن ابن ماجة 1

  .باب تخليق المساجد ،52/  2 :ـ سنن النسائي 2

  .3747الرقم  262 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

  .3022الرقم  533/  13 :ـ تهذيب الكمال 4

  .1921الرقم  348/  6 :والتعديل ـ الجرح 5

  .23الرقم  385/  1 :ـ تقريب التهذيب 6

 
(208) 

  :ـ تشيعه 2    

  (1) ...أحد الشيعة :منظور قال ابن    

  .(2) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ورواياتهـ طبقته  3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة الثالثة    

وعمر بن الخطاب مرسال في سنن  ،أبي امامة صدي بن عجالن الباهلي :عن روي :وقال المزي    
  .وعمير مولى عمر بن الخطاب في ابن ماجة ،وعمرو بن شرحبيل ،ابن ماجة

 ،وطارق بن عبد الرحمان البجلي في ابن ماجة ،وشعبة بن الحجاج ،بن أرطاة حجاج :روى عنه    
في  وأبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي ،وعبد الرحمان بن عبد اهللا المسعودي ،الشعبي وعامر

ومحمد بن عبد  ،ومالك بن مغول ،والقاسم أبو عبد الرحمان الشامي ،وفرقد السبخي ،سنن ابن ماجة
  .(4)  الشاميومرزوق بن عبد اهللا ،الرحمان بن أبي ليلى

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) ماجة سنن ابن    

 
 .3020الرقم  283 / 25 :وراجع تاريخ مدينة دمشق ،139الرقم  240/  12 :ـ مختصر تاريخ دمشق 1

 



 ٧٣٤

  .385/  1 :ـ تقريب التهذيب 3و  2

  .533 / 13 :ـ تهذيب الكمال 4

  .في البيت باب ما جاء في التطوع ،1375الحديث  ،437/  1 :ـ سنن ابن ماجة 5

 
(209) 

 (  ه 107ـ .. .(عامر بن واثلة  ( 58 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 واستمر الحال على ،في الدنيا) عليه وآله وسلم  صلى اهللا( خاتم من رأى رسول اهللا  :قال الذهبي    

عمر دهرا  ،فارسا ،شاعرا ،عالما ،صادقا ،وكان أبو الطفيل ثقة فيما ينقله.. .ذلك في عصر التابعين
  .(1) وشهد مع علي حروبه ،طويال

 ،وكان الخوارج يذمونه باتصاله بعلي بن أبي طالب وقوله بفضله وفضل أهله :وقال ابن عدي    
  .(2) برواياته بأس وليس

 
  :ـ تشيعه 2    

ترك البخاري  لم :سمعت أبا عبد اهللا بن األحرم الحافظ وسئل :عن محمد بن نعيم الضبي قال    
  .(4) ألنه كان يفرط في التشيع :قال (3) حديث أبي الطفيل ؟

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  وعن بكر بن ،ومسلم في األدب المفرد) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( النبي  :روى عن :قال المزي    

 
 .470و  467/  3 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .1264الرقم  87/  5 :ـ الكامل 2

  .ـ سيوافيك حديث البخاري عنه قريبا 3

  .131 :الدراية للخطيب البغدادي ـ الكفاية في علم 4

 
(210) 

وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبي  سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري في مسلموأبي  ،قرواش الكوفي
وزيد بن أرقم في  ،ابن أخي أبي ذر ،وحالم بن جزل ،وحذيفة بن اليمان في مسلم والترمذي ،داود

وعبد اهللا بن  ،وسلمان الفارسي ،بن مالك الخدري في ابن ماجة وأبي سعيد سعد ،الترمذي والنسائي



 ٧٣٥

وأبي بكر عبد اهللا بن أبي قحافة الصديق في أبي  ،داود والترمذي وابن ماجة م وأبيعباس في مسل
 ،ذر وعبد الملك بن أخي أبي ،وعبد اهللا بن مسعود في مسلم وفي كتاب الرد على أهل القدر ،داود

 ،وعمار بن ياسر ،وعلي بن أبي طالب في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ـ وكان من شيعته ـ
ومجمع بن جارية  ،وعمرو بن ضليع في األدب المفرد ،وعمر بن الخطاب في مسلم وابن ماجة

ونافع بن  ،والنسائي وأبي داود ومعاذ بن جبل في مسلم وابن ماجة والترمذي ،األنصاري في ابن ماجة
  .عبد الحارث الخزاعي في مسلم وابن ماجة

أبي  وحبيب بن ،وجرير بن حازم ،يزيد الجعفيوجابر بن  ،إسماعيل بن مسلم المكي :عنه روى    
ومسلم وأبي داود  وسعيد بن إياس الجريري في األدب المفرد ،وحمران بن أعين في ابن ماجة ،ثابت

وعبد اهللا بن عبد  ،األدب المفرد وسيف بن وهب في ،وابنه سلمة بن أبي الطفيل الليثي ،والترمذي
وعبد اهللا بن عثمان بن خيثم في أبي  ،علي سلم ومسندالرحمان بن أبي حسين في األدب المفرد وم

وعبد الملك بن  ،وعبد العزيز بن رفيع في مسلم ،عطاء المكي وعبد اهللا بن ،داود والترمذي وابن ماجة
وعبيد اهللا بن أبي طلحة المكي في كتاب الرد  ،وعبيد اهللا بن أبي زياد القداح ،سعيد بن أبجر في مسلم

زيد بن  وعلي بن ،وعكرمة بن خالد المخزومي في مسلم ،ان بن عبيد الراسبيوعثم ،أهل القدر على
  ،مسلم وعمرو بن دينار في ،وعمارة بن ثوبان في األدب المفرد وأبي داود ،جدعان

  
(211) 

والقاسم بن أبي  ،وفطر بن خليفة ،ماجة وفرات القزاز في مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن
وكلثوم بن جبر في مسلم وفي  ،وقتادة في مسلم ،والنسائي بزة في األدب المفرد ومسلم وأبي داود

ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري في مسلم وابن  ،وكهمس بن الحسن ،كتاب الرد على أهل القدر
 ،رمذي والنسائيمحمد بن مسلم المكي في مسلم وأبي داود وابن ماجة والت وأبو الزبير ،ماجة

 ،ومنصور بن حيان في مسلم والنسائي ،خربوذ في البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة ومعروف بن
 ،والنسائي والوليد بن عبد اهللا بن جميع في مسلم وأبي داود والترمذي ،ومهدي بن عمران البصري

ويزيد  ،في مسند علي رعويحيى بن عبد اهللا بن األد ،ووهب بن عبد اهللا بن أبي ذبي في مسند علي
  .(1) الغنوي في أبي داود وأبو عاصم ،ويزيد بن أبي حبيب في أبي داود والترمذي ،بن بالل

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(7) والنسائي ،(6) والترمذي ،(5) وابن ماجة ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 



 ٧٣٦

  .81ـ  79/  14 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب من خص بالعلم قوما دون قوم ،كتاب العلم ،41/  1 :ـ صحيح البخاري 2

  .1275الحديث  ،الحج كتاب ،927/  2 :ـ صحيح مسلم 3

  .4864الحديث  ،كتاب األدب ،267/  4 :ـ سنن أبي داود 4

  .2949الحديث  ،كتاب المناسك ،983/  2 :ـ سنن ابن ماجة 5

  .3713الحديث  ،كتاب المناقب ،633 / 5 :الترمذيـ سنن  6

  .الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ،المواقيت كتاب ،285/  1 :ـ سنن النسائي 7

 
(212) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

 ،المؤمنين وأمير ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عده الشيخ الطوسي في من روى عن النبي     
  .(1) ( عليهم السالم( وعلي بن الحسين  ،والحسن ابن علي

 (  ه 183ـ .. .(عباد بن العوام  ( 59 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 أبو سهل ،االمام المحدث الصدوق ،بن عبد اهللا بن المنذر عباد بن العوام بن عمر :قال الذهبي    

  .(2) الكالبي الواسطي

  .(3) ثقة :عن يحيى بن معين ،بن منصور وعبد الخالق ،قال المفضل بن غسان الغالبي    

  .(4) صدوق :وقال ابن خراش    

  .(5) ثقة :وقال ابن حجر    

  .(6) وكان ثقة :وقال ابن سعد    

 
الرقم  118وص  ،941 الرقم 95وص  ،646الرقم  70وص  330الرقم  44 :رجال الشيخ الطوسيـ  1

1192.  

  .134الرقم  511/  8 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .143/  14 :ـ تهذيب الكمال 4 و 3

  .393/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

  .330/  7 :الكبرى ـ الطبقات 6

 



 ٧٣٧

(213) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) فأخذه هارون فحبسه زمانا ،وكان يتشيع :سعد ابنقال     

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) عده ابن حجر في الطبقة الثامنة    

وأشعث  ،بن أبي خالد في البخاري وإسماعيل ،إبراهيم بن مسلم الهجري :روى عن :وقال المزي    
وحسين  ،بن أرطاة في الترمذي وابن ماجةوحجاج ا ،وأبي بكر جبريل بن أحمر في النسائي ،بن سوار

وحميد الطويل في كتاب  ،ابن عبد الرحمان السلمي في مسلم وحصين ،بن ذكوان المعلم في النسائي
وسعيد بن أبي عروبة في كتاب الشمائل  ،الجريري في النسائي وابن ماجة وسعيد بن إياس ،الشمائل
 وسفيان بن حسين الواسطي في كتاب القراءة خلف ،وأبي مسلمة سعيد بن يزيد في مسلم ،والنسائي

 ،المراسيل وشريك بن عبد اهللا النخعي في كتاب ،االمام للبخاري وفي أبي داود والترمذي والنسائي
وعمر بن  ،وعبيد اهللا بن العيزار ،حديثا واحدا ،وعبد اهللا بن أبي نجيح ،وعبد اهللا بن عون في البخاري
ومحمد بن عمرو بن  ،األعرابي في ابن ماجة وعوف ،وعمر بن عامر ،إبراهيم العبدي في ابن ماجة

وهالل بن خباب  ،وهارون بن عنترة ،األعور في الترمذي وميمون بن أبي حمزة ،علقمة في ابن ماجة
ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي في  ،حديثا واحدا ،مولى أبي عيينة وواصل ،في أبي داود والترمذي

 وأبي ،ويونس بن عبيد ،ويحيى بن عبيداهللا بن موهب التيمي ،ي وابن ماجةوالنسائ البخاري ومسلم

  إسحاق الشيباني في البخاري

 
  .330/  7 :ـ الطبقات الكبرى 1

  .393 / 1 :ـ تقريب التهذيب 2

 
(214) 

  .وأبي مالك األشجعي في مسلم وأبي داود ،ومسلم وابن ماجة

 ،الترمذي وابن ماجة وإبراهيم بن عبيداهللا بن حاتم الهروي في ،إبراهيم بن زياد سبالن :روى عنه    
وأحمد بن حنبل  ،وفي ابن ماجة وإبراهيم بن موسى الرازي في كتاب القراءة خلف اإلمام للبخاري

 ،وإسماعيل بن توبة القزويني في ابن ماجة ،وأحمد بن منيع في الترمذي والنسائي ،في أبي داود
وإسماعيل بن عيسى  ،ه ـقرآنعلية في البخاري ـ وهو من أ وإسماعيل بن ،وإسماعيل بن سالم الصائغ

وزياد بن  ،وزكريا بن يحيى زحمويه الواسطي ،وداود بن رشيد في أبي داود ،والحسن بن عرفة ،العطار



 ٧٣٨

وسعيد بن سليمان الواسطي سعدويه في البخاري والنسائي والترمذي  ،في الترمذي أيوب الطوسي
الختلي في  وعباد بن موسى ،وأبو الربيع سليمان ابن داود الزهراني في مسلم ،داودماجة وأبي  وابن

محمد بن الربيع الكرماني في  وعبد اهللا بن ،وعباد ابن يعقوب الرواجني في البخاري ،كتاب المراسيل
وعبد اهللا بن محمد النفيلي في  ،مسلم وابن ماجة وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة في ،النسائي

وعلي بن مسلم الطوسي في أبي  ،وعثمان بن محمد بن أبي شيبة ،وعبد المتعالي بن طالب ،أبي داود
 ،وعمرو بن محمد الناقد ،وعمرو بن عون الواسطي ،السياري في أبي داود وعمر بن يزيد ،داود

 وأبو نعيم الفضل بن ،رقي في النسائيوالعالء بن هالل ال ،ميسرة المنقري في البخاري وعمران بن

الصباح  ومحمد بن ،ومحمد بن الصباح الدوالبي ،ومحمد ابن حاتم بن سليمان المؤدب ،دكين
ومحمد بن  ،النسائي ومحمد بن عيسى بن الطباع في كتاب الشمائل وسنن ،الجرجرائي في ابن ماجة

وأبو هشام محمد بن  ،النسائي اطي فيومحمد بن معاوية بن مالج األنم ،كامل المروزي في الترمذي
  ومحمود بن ،يزيد الرفاعي القاضي

 
(215) 

  .(1) خداش الطالقاني في الترمذي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(7) والترمذي ،(6) وابن ماجة ،(5) والنسائي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) البخاري صحيح    

 (  ه 250ـ .. .(عباد بن يعقوب  ( 60 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 أبو سعيد عباد بن يعقوب األسدي الرواجني ،محدث الشيعة ،الشيخ العالم الصدوق :قال الذهبي    

  .(8) الكوفي

  .(9) كوفي ثقة :وقال أبو حاتم    

 
  .142ـ  141/  14 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ،كتاب البيوع ،31/  3 :ـ صحيح البخاري 2

  .باب كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة ،الهبات كتاب ،1243/  3 :ـ صحيح مسلم 3

  .1568الحديث  ،باب في زكاة السائمة ،كتاب الزكاة ،98/  2 :ـ سنن أبي داود 4

  .باب النهي عن كراء األرض بالثلث والربع ،37/  7 :ـ سنن النسائي 5



 ٧٣٩

  .435الحديث  ،باب ما جاء في مسح الرأس ،الطهارة وسننها كتاب ،150/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .381الحديث  ،من أبواب الصالة)  280( الباب  ،220 / 2 :ـ سنن الترمذي 7

  .155الرقم  536 / 11 :ـ سير أعالم النبالء 8

  .447الرقم  88/  6 :ـ الجرح والتعديل 9

 
(216) 

  .(1) صدوق :وقال الدارقطني    

  .(2) صدوق :ابن حجر وقال    

  .(3) صادق في الحديث :وقال الذهبي    

المتهم في دينه  ،قة في روايتهحدثنا الث :كان أبو بكر بن خزيمة يقول :وقال الحاكم أبو عبد اهللا    
  .(4) عباد بن يعقوب

 
  :ـ تشيعه 2    

وروى  ،وفيه غلو فيما فيه من التشيع ،يعقوب معروف في أهل الكوفة عباد بن :قال ابن عدي    
  .(5) عليه في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم أحاديث انكرت

  .(6) شيعي :وقال الدارقطني    

  .(7) ...رافضي :حجر وقال ابن    

  .(8) من غالة الشيعة ورؤوس البدع :وقال الذهبي    

سمعت عباد بن يعقوب يقول اهللا أعدل من  :سمعت صالحا يقول :علي بن محمد المروزي وقال    
  ألنهما :ويلك ولم ؟ قال :قلت ،يدخل طلحة والزبير الجنة أن

 
  .380/  2 :ـ ميزان االعتدال 1

  .118الرقم  394/  1 :تقريب التهذيبـ  7و  2

  .4149الرقم  379 / 2 :ـ ميزان االعتدال 8و  3

  .وال شك بأن االتهام في الدين ليس إال التشيع :أقول .177 / 14 :ـ تهذيب الكمال 4

  .1653 / 4 :ـ الكامل 5

  .183الرقم  110/  5 :ـ تهذيب التهذيب 6

 
(217) 



 ٧٤٠ 

  .(1) أن بايعاهقاتال علي بن أبي طالب بعد 

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة العاشرة عده ابن حجر في    

وثابت بن  ،وإسماعيل بن عياش ،أبي يحيى األسلمي إبراهيم بن محمد بن :روى عن :وقال المزي    
والحسين بن زيد بن علي العلوي في ابن  ،وحاتم بن إسماعيل المدني ،الوليد بن عبد اهللا بن جميع

 ،وحنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي ،وحماد ابن عيسى العبسي ،ظهير والحكم بن ،ماجة
اهللا ابن  وعبد ،وعباد بن العوام في البخاري ،وشريك بن عبد اهللا النخعي ،المغيرة الكوفي وسلم بن

عبيدة ابن عبد اهللا بن  اهللا بن عبد الملك بن أبي وأبي عبد الرحمان عبد ،عبد القدوس في الترمذي
 ،وعبيد ابن محمد بن قيس البجلي ،وعبد الرحمان بن محمد بن عبيد العرزمي ،مسعود المسعودي

وعيسى  ،وعمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز ،وعلي بن هاشم بن البريد ،وعلي بن عابس األسدي
والقاسم بن محمد  ،شيخ يروي عن أبيه عن جده عن علي ،وعيسى بن عبد الرحمان ،بن راشد الكوفي

ومحمد بن فضل بن  ،ومحمد بن الفضل بن عطية في الترمذي ،بن عبد اهللا ابن محمد بن عقيل
وأبي المحياة يحيى بن يعلى  ،والوليد بن أبي ثور في الترمذي ،القرشي وموسى بن عمير ،غزوان
  .أبي يعفور العبديويونس بن  ،ويحيى بن يعلى األسلمي ،التيمي

وإبراهيم بن جعفر  ،وابن ماجة ،والترمذي ،حديثا واحدا مقرونا بغيره البخاري :روى عنه    
  وإبراهيم ،وإبراهيم بن محمد بن الحسن السامري ،االستراباذي

 
  .178/  14 :ـ تهذيب الكمال 1

  .118 الرقم 394/  1 :ـ تقريب التهذيب 2

 
(218) 

وأبو بكر أحمد ابن عمرو بن عبد  ،التنوخي وأحمد بن إسحاق بن بهلول ،ي الكوفيابن محمد العمران
 ،وجعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي ،الكوفي وإسحاق بن محمد بن الضحاك ،الخالق البزاز

 ،وأبو بكر عبد اهللا بن أبي داود ،بن محمد البغدادي الحافظ وصالح ،والحسين بن إسحاق التستري
وعلي بن العباس البجلي  ،وعلي بن سعيد بن بشير الرازي ،قربة العجلي وعلي بن الحسين بن أبي

 ومحمد بن إسحاق ابن ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،والقاسم بن زكريا المطرز ،المقانعي

جعفر وأبو  ،ومحمد بن علي الحكيم الترمذي ،ومحمد بن العباس بن أيوب األصبهاني األخرم ،خزيمة
ويحيى بن محمد بن  ،ويحيى بن الحسن ابن جعفر العلوي النسابة ،محمد بن منصور المرادي الكوفي



 ٧٤١ 

  .(1) صاعد

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(4) وابن ماجة ،(3) وسنن الترمذي ،(2) صحيح البخاري    

 
  .177ـ  176/  14 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1459الرقم  863/  2 :راجع رجال صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،212/  8 :ـ صحيح البخاري 2

  .3626الحديث ) 6(الباب  ،كتاب المناقب ،593/  5 :الترمذي ـ سنن 3

  .1468الحديث ) 10(الباب  ،كتاب الجنائز ،471 / 1 :ـ سنن ابن ماجة 4

 
(219) 

 الرازي عبد اهللا بن الجهم ( 61 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) وكان صدوقا :قال أبو زرعة. كنيته أبو عبد الرحمان ،بن الجهم الرازي عبد اهللا    

  .(2) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(3) حبان في الثقات وعده ابن    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) وكان يتشيع :قال أبو حاتم    

  .(5) صدوق :وقال ابن حجر    

 
  .(6) حجر في الطبقة العاشرة عده ابن :ـ طبقته ورواياته 3    

  ،وحكام بن سلم الرازي ،الحميد جرير بن عبد :روى عن :وقال المزي    

 
 .121الرقم  27/  5 :الجرح والتعديلـ  1

  .407/  1 :التهذيب ـ تقريب 6و  5و  2

  .344/  8 :ـ كتاب الثقات 3

  .404/  2 :ميزان االعتدال ـ نقله عنه الذهبي في 4

 
(220) 



 ٧٤٢ 

وعبد اهللا بن  ،بن خالد بن وردان البصري وعبد اهللا بن العالء ،وزكريا بن سالم العتبي الكوفي األصم
والعالء  ،وعمرو بن أبي قيس الرازي في أبي داود ،الري وعكرمة بن إبراهيم األزدي قاضي ،المبارك

  .وأبي تميلة يحيى بن واضح ،الرازي ويحيى بن الضريس ،بن حصين

ومحمد بن بكير  ،وعلي بن شهاب الرازي ،أبي داود أحمد بن أبي سريج الرازي في :روى عنه    
وموسى بن سفيان بن زياد  ،بن يزيد الرازي الخراز الدوأبو هارون محمد بن خ ،الحضرمي

  .(1) ويوسف بن موسى القطان ،الرازي المقرئ ونوح بن أنس ،الجنديسابوري السكري

 
  .(2) سنن أبي داود :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

 (  ه 213ـ  126( عبد اهللا بن داود الخريبي  ( 62 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ،الهمدانيالرحمن  أبو عبد ،القدوة ،الحافظ ،االمام ،عبد اهللا بن داود بن عامر بن ربيع :الذهبي قال    
  المشهور بالخريبي لنزوله ،ثم البصري ،ثم الشعبي الكوفي

 
  .389/  14 :ـ تهذيب الكمال 1

  .310الحديث  ،باب المستحاضة يغشاها زوجها ،الطهارة كتاب ،83/  1 :ـ سنن أبي داود 2

 
(221) 

  .(1) محلة الخريبة بالبصرة

  .(2) وكان ثقة ناسكا :سعد وقال ابن    

  .(3) مأمون ،صدوق ،ثقة :وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين    

  .(4) ثقة :وقال أبو زرعة والنسائي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) قتيبة من رجال الشيعة عده ابن    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(6) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

وإسماعيل  ،يونس وإسرائيل بن ،إسحاق بن الصباح الكندي األشعثي الكبير :روى عن :قال المزي    



 ٧٤٣

 ،وبدر بن عثمان في أبي داود ،وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء في أبي داود ،بن أبي خالد
  وثور بن يزيد الرحبي في الترمذي ،أبي داود وبكير بن عامر في ،وبشير أبي إسماعيل في أبي داود

 
 .113الرقم  346/  9 :سير أعالم النبالءـ  1

  .295 / 7 :ـ الطبقات الكبرى 2

  .542الرقم  202 / 1 :ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ،27ـ  26/  28 :ـ تاريخ مدينة دمشق 3

  .462 / 14 :تهذيب الكمال ،221الرقم  47/  5 :ـ الجرح والتعديل 4

  .624 :ـ المعارف 5

  .295/  7 :راجع الطبقات الكبرى ،280الرقم  412/  1 :ـ تقريب التهذيب 6

 
(222) 

وحفص بن ميسرة  ،النسائي والحسن بن صالح بن حي في سنن ،وجعفر بن برقان ،والنسائي
وسفيان الثوري في  ،عبد العزيز التنوخي وسعيد بن ،وأبي العالء خالد بن طهمان الخفاف ،الصنعاني

وسليمان  ،داود وفي كتاب الشمائل والنسائي وابن ماجة وسلمة بن نبيط في أبي ،أبي داود وابن ماجة
وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيداهللا  ،وشريك ابن عبد اهللا النخعي ،األعمش في البخاري وأبي داود

 وعبد الرحمان بن عمرو ،وعافية بن يزيد القاضي ،وعاصم بن رجاء بن حيوة ،داود في ابن ماجة وأبي

الملك بن جريج في  وعبد ،وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في سنن أبي داود والنسائي ،األوزاعي
 ،وعصام بن قدامة ،بن األسود وعثمان ،وعبد الواحد بن أيمن في خصائص أمير المؤمنين ،البخاري

وعمر  ،قدرالهمداني في كتاب الرد على أهل ال وعمر بن ذر ،وعلي بن صالح بن حي في سنن النسائي
 ،وعمرو بن عثمان بن موهب ،بن محمد بن زيد العمري وعمر ،بن سويد الثقفي في سنن أبي داود

 ،وفضيل بن غزوان في األدب المفرد ،والعالء بن عبد الكريم اليامي ،وعمران بن زائدة في ابن ماجة
رحمان بن أبي ليلى ومحمد بن عبد ال ،وكثير بن عبد الرحمان المؤذن ،أبي داود وفطر بن خليفة في

ونعيم  ،ومغيرة بن زياد الموصلي ،ومسعر بن كدام في أبي داود ،ومستقيم بن عبد الملك ،داود في أبي
وهارون بن  ،البربري وهارون بن أبي إبراهيم ،بن حكيم المدائني في كتاب رفع اليدين في الصالة

وهشام بن عروة  ،دني في أبي داودالم وهشام بن سعد ،وهانئ بن عثمان في أبي داود ،سلمان الفراء
ويزيد بن زياد بن أبي  ،ويحيى بن أبي الهيثم العطار ،في البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة

  .وام داود الوابشية ،وأبي جعفر الرازي في المراسيل ،ويزيد بن مردانبه ،الجعد

 



 ٧٤٤

(223) 

وإبراهيم  ،محمد التيمي القاضي في النسائي وإبراهيم بن ،إبراهيم بن محمد بن عرعرة :روى عنه    
والحسن بن  ،وبشر بن موسى األسدي ،الحارث الحافي وبشر بن ،بن مرزوق البصري نزيل مصر

وسفيان بن عيينة ـ وهو في  ،وزيد بن أخزم الطائي في النسائي ،صالح بن حي ـ وهو من شيوخه ـ
وعبد القدوس بن  ،رحمان بن عبد اهللا الجزريوعبد ال ،بن عبد العظيم العنبري وعباس ،عداد شيوخه ـ

وعبيد  ،القواريري وعبيد اهللا بن عمر ،وأبو قدامة عبيداهللا بن سعيد السرخسي ،الحبحابي العطار محمد
وعلي بن الحسين  ،الطائي وعلي بن حرب ،وعبيد اهللا بن يوسف الجبيري ،اهللا بن محمد العيشي

وعلي بن نصر بن علي  ،بن المديني وعلي ،علي العامريوعلي بن عثام بن  ،الدرهمي في أبي داود
وعمرو بن علي  ،وعمرو بن عاصم الكالبي ،وعمر بن هشام القبطي في المراسيل ،الجهضمي الصغير

والقاسم  ،والفضل بن سهل األعرج ،وعمرو بن محمد الناقد ،الصيرفي في البخاري والترمذي والنسائي
ومحمد بن  ،ومحمد بن بشار بندار في النسائي وابن ماجة ،ماجةابن  بن محمد بن عباد المهلبي في

ومحمد بن عبد اهللا بن عمار  ،وأبو بكر محمد بن عبد اهللا بن جعفر الزهيري ،أبي بكر المقدمي
 ومحمد بن يحيى بن عبد اهللا ،وأبو موسى محمد بن المثنى ،ومحمد بن الفضل عارم ،الموصلي

يونس  ومحمد بن ،ومحمد بن يزيد األسفاطي ،كريم األزديومحمد بن يحيى بن عبد ال ،الذهلي
البخاري وفي  ونصر بن علي الجهضمي في ،ومسدد بن مسرهد في البخاري وأبي داود ،الكديمي

  .(1) كتاب الشمائل والنسائي وابن ماجة

 
  .461ـ  459/  14 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(224) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والنسائي ،(4) والترمذي ،(3) وابن ماجة ،(2) وسنن أبي داود ،(1) البخاري صحيح    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(6) ( عليه السالم( الطوسي في أصحاب االمام الصادق  عده الشيخ    

 (  ه 81ـ  ...) عبد اهللا بن زرير الغافقي ( 63 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .اهللا بن زرير الغافقي المصري عبد    



 ٧٤٥

 
باب إذا صلى ثم أم  ،174 وص ،باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ،42/  1 :ـ صحيح البخاري 1

باب ما وطئ  ،65/  7وج  ،»خصاصة  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم« باب  ،226/  4وج  ،قوما
  .باب السارق حين يسرق ،15/  8وج  ،من التصاوير

  .245الحديث  ،الطهارةكتاب  ،64وص  ،130الحديث  ،كتاب الطهارة ،32/  1 :ـ سنن أبي داود 2

 ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،390وص  ،223الحديث  ،المقدمة ،81/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3
 ،كتاب المناسك ،1027/  2وج  ،2029الحديث  5الباب  ،كتاب الطالق ،654وص  ،1234الحديث 
  .4107الحديث  ،كتاب الزهد ،1376وص  ،3076الحديث 

  .745 الحديث)  44( الباب  ،كتاب الصوم ،121/  3 :ـ سنن الترمذي 4

صلى اهللا ( صوم النبي  ،203وص  153/  4وج  ،كيف السالم على الشمال ،63/  3 :ـ سنن النسائي 5
  .83/  8وج  ،)عليه وآله وسلم 

  .3182الرقم  234 :ـ رجال الشيخ الطوسي 6

 
(225) 

  .(1) له أحاديث ،كان ثقة :قال ابن سعد    

  .(2) ثقة :وقال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(3) رمي بالتشيع :قال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة الثانية    

  .وعمر بن الخطاب ،والنسائي وابن ماجة علي بن أبي طالب في أبي داود :روى عن :وقال المزي    

وعبد اهللا  ،وعبد اهللا ابن الحارث ،والحارث بن يزيد الحضرمي ،بكر بن سوادة الجذامي :روى عنه    
وأبو أفلح الهمداني في أبي داود  ،وكعب بن علقمة التنوخي ،عباس القتباني وعياش بن ،بن هبيرة
علي  وأبو ،وأبو الخير اليزني في أبي داود ومسند علي ،وأبو تميم الجيشاني ،وابن ماجة والنسائي

  .(5) الهمداني في مسند علي

 



 ٧٤٦

  .510/  7 :ـ الطبقات الكبرى 1

  .811الرقم  257 :راجع تاريخ الثقات ،307الرقم  415/  1 :ـ تقريب التهذيب 2

  .415 / 1 :ـ تقريب التهذيب 4و  3

  .307الرقم  517/  14 :ـ تهذيب الكمال 5
  

226) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) والنسائي ،(2) وابن ماجة ،(1) داود أبيسنن     

 (  ه 81ـ .. .(عبد اهللا بن شداد  ( 64 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

كان  أبو الوليد المدني.. .واسمه أسامة بن عمرو بن عبد اهللا بن جابر ،شداد بن الهاد عبد اهللا بن    
  .(4) يأتي الكوفة

  .(5) قليل الحديث ،كان ثقة :قال ابن سعد    

  .(6) مقتوال مات بالكوفة ،كان معدودا في الفقهاء :وقال ابن حجر    

  .(7) في ثقتهوال نزاع  ،حديث عبد اهللا مخرج في الكتب الستة :وقال الذهبي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(8) كان شيعيا :قال ابن سعد    

 
  .4057الحديث  ،كتاب اللباس ،50/  4 :ـ سنن أبي داود 1

  .3595الحديث  ،كتاب اللباس ،1189/  2 :ابن ماجة ـ سنن 2

  .باب تحريم الذهب على الرجال ،كتاب الزينة ،160/  8 :ـ سنن النسائي 3

  .3330 الرقم 81/  15 :الكمالـ تهذيب  4

  .113ص  81حوادث سنة  ،انظر تاريخ االسالم ،61/  5 :ـ الطبقات الكبرى 5

رجال صحيح  راجع ،قتل يوم دجيل :وقال الكالباذي ،374الرقم  422/  1 :ـ تقريب التهذيب 6
  .411/  1 :البخاري

  .489/  3 :ـ سير أعالم النبالء 7

  .61 / 5 :الطبقات الكبرى ـ 8



 ٧٤٧

 
(227) 

لوددت أني أقمت على المنبر من  :بن شداد يقول سمعت عبد اهللا :(1) وقال عطاء بن السائب    
 .(2) فأنزل فيضرب عنقي ،غدوة إلى الظهر فأذكر فضائل علي

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن سعد في الطبقة االولى من تابعي أهل المدينة    

وطلحة بن  ،بن الهاد في النسائي وأبيه شداد ،رفاعة بن رافع الزرقي :روى عن :وقال المزي    
 ،وعبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب في سنن النسائي ،والعباس بن عبد المطلب ،عبيداهللا في النسائي

وعبد اهللا بن مسعود في  ،وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب ،والنسائي وعبد اهللا بن عباس في أبي داود
 ،وعلي بن أبي طالب في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ،والليلة الترمذي وعمل اليوم

في  وعائشة ،وخالته أسماء بنت عميس ،ومعاذ بن جبل في ابن ماجة ،بن الخطاب في النسائي وعمر
 ،والنسائي وابن ماجة سلم وأبي داودوميمونة في البخاري وم ،البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة

وأخته بنت حمزة بن عبد المطلب  ،)وسلم  صلى اهللا عليه وآله( أزواج النبي  :وام سلمة ،وهي خالته
  .في النسائي وابن ماجة

والحكم بن عتيبة في كتاب المراسيل  ،إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص :روى عنه    
 ،النسائي وربعي بن حراش في ،عبد اهللا المرهبي في أبي داود والنسائي وذر بن ،وابن ماجة والنسائي

  ،ورجاء األنصاري الكوفي في ابن ماجة

 
راجع سير .  ه 133توفي سنة  ،العلماء وكان من كبار.. .محدث الكوفة ،االمام الحافظ :ـ قال الذهبي 1

  .30الرقم  110/  6 :أعالم النبالء

  .489/  3 :سير أعالم النبالء ،151/  29 :تاريخ مدينة دمشق ـ 2

  .61/  5 :الكبرى ـ الطبقات 3

 
(228) 

والترمذي وكتاب عمل اليوم والليلة  وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف في البخاري ومسلم
الشيباني في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي  وأبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان ،وابن ماجة

وطاوس بن كيسان في  ،وأبو سنان ضرار بن مرة الشيباني ،وصالح بن خباب الفزاري ،ن ماجةواب
وعبد  ،وعبد اهللا بن عبد اهللا بن عوف ،اهللا بن شبرمة الضبي في النسائي وعبد ،وعامر الشعبي ،النسائي

 خالد وعكرمة بن ،وعبيد اهللا بن عياض بن عمرو القاري في كتاب أفعال العباد ،أعين الملك بن



 ٧٤٨

عون محمد  وأبو ،ومحمد بن عبد اهللا بن أبي يعقوب الضبي في النسائي ،وعمار الدهني ،المخزومي
ومحمد بن كعب القرظي في  ،ومحمد بن عمرو بن عطاء في أبي داود ،بن عبيداهللا الثقفي في النسائي

 ،ويزيد بن أبي زياد ،ومنصور بن المعتمر ،ومعبد بن خالد في البخاري ومسلم وابن ماجة ،النسائي
  .(1) وأبو جعفر الفراء في عمل اليوم والليلة

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  وابن ،(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
 .3330الرقم  83/  15 :ـ تهذيب الكمال 1

باب  ،228/  3وج  ،78وص  ،ذيل باب الصالة على النفساء وسنتها ،85 / 1 :ـ صحيح البخاري 2
  .يتترس بترس صاحبه المجن ومن

 .41كتاب الفضائل ذيل ح  ،1876 / 4وج  ،513الحديث  ،كتاب الصالة ،367/  1 :ـ صحيح مسلم 3

 
رد  باب في ،كتاب األدب ،329/  4وج  ،1565الحديث  ،كتاب الزكاة ،96/  2 :ـ سنن أبي داود 4

  .5112الحديث  ،الوسوسة

  .( 27( الباب  ،كتاب المناقب ،650/  5 :سنن الترمذي ـ 5

 
(229) 

  .(2) والنسائي ،(1) ماجة

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليه السالم( الطوسي فيمن روى عن اإلمام أمير المؤمنين  عده الشيخ    

 الرازي عبد اهللا بن عبد القدوس ( 65 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 الرازي ،أبو صالح :ويقال ،أبو سعيد :ويقال ،أبو محمد ،بن عبد القدوس التميمي السعدي عبد اهللا    
(4).  

  .(5) صدوق :قال ابن حجر    

 



 ٧٤٩

  :ـ تشيعه 2    

  .(6) يرمى بالرفض كان :قال أبو عبيد اآلجري    

 
  .2560الحديث  ،كتاب الحدود ،856/  2 :ـ سنن ابن ماجة 1

  .كتاب المساجد ،57/  2 :سنن النسائي ـ 2

  .655الرقم  71 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

  .3397الرقم  242/  15 :ـ تهذيب الكمال 4

  .443الرقم  430/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

  .244/  15 :ـ تهذيب الكمال 6

 
(230) 

  .(1) كوفي رافضي :وقال الذهبي    

  .(2) رمي بالرفض :وقال ابن حجر    

  .(3) ( عليه السالم( ما يرويه في فضائل أهل البيت  وعامة :وقال ابن عدي    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

وعبد  ،استشهد به البخاري والترمذي وسليمان األعمش فيما ،جابر الجعفي :روى عن :وقال المزي    
  .سليم وليث بن أبي ،وعبيد المكتب ،الملك بن عمير

 ،ابن موسى الهروي يموأبو موسى إسحاق بن إبراه ،أحمد بن حاتم بن يزيد الطويل :روى عنه    
وعباد بن يعقوب الرواجني في  ،وسعيد بن سليمان الواسطي ،والحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي

ومحمد بن إبراهيم بن معمر  ،داهر الرازي وعبد اهللا بن ،وعبادة بن زياد األسدي الكوفي ،الترمذي
ومحمد بن عمرو بن  ،الترمذيومحمد بن حميد الرازي في  ،ومحمد بن إبراهيم األسباطي ،الهذلي

  .(5) ويحيى بن المغيرة الرازي ،والوليد بن صالح النحاس ،بن الطباع ومحمد بن عيسى ،عتبة الرازي

 
 .4431الرقم  457/  2 :ـ ميزان االعتدال 1

  .443الرقم  430 / 1 :ـ تقريب التهذيب 4و  2

 :)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رواية النبي  ومن جملة رواياته :أقول 1008الرقم  198/  4 :ـ الكامل 3
 ،من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ال تمضي األيام والليالي حتى يملك رجل« 



 ٧٥٠ 

  .« يملؤها عدال كما ملئت ظلما

  .3397الرقم  243ـ  242/  15 :ـ تهذيب الكمال 5

 
(231) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) وروى له الترمذي ،(1) به البخارياستشهد     

 (  ه 238ـ  ...) عبد اهللا بن عمر بن أبان ( 66 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

صالح بن  عبد اهللا بن عمر بن محمد بن أبان بن ،أبو عبد الرحمان ،الثقة ،المحدث :الذهبي قال    
  .(3) مولى عثمان ،عمير القرشي

  .(4) صدوق ،كوفي :أبي عنه فقال سئل :وقال عبد الرحمان    

  .(5) صدوق :وقال أبو حاتم    

 
  :ـ تشيعه 2    

 محدث :فقال بكر بن محمد الصيرفي الذي ذكره الحاكم فقال ،ويروى عنه أنه شيعي :قال الذهبي    

 كان عبد اهللا بن عمر بن أبان يمتحن :سمعت صالح بن محمد جزرة يقول ،خراسان في عصره

  وقال .(6) وكان غاليا في التشيع ،أصحاب الحديث

 
  .باب ما ينهى من سب األموات ،108/  2 :ـ صحيح البخاري 1

الحديث  ،باب ما جاء في عالمة حلول المسخ والخسف ،كتاب الفتن ،495/  4 :سنن الترمذي ـ 2
2212.  

  .60الرقم  155/  11 :ـ سير أعالم النبالء 3

  .505الرقم  111/  5 :والتعديل ـ الجرح 5و  4

  .4473 الرقم 466/  2 :ـ ميزان االعتدال 6

 
(232) 

  .(1) ...فيه تشيع ،صدوق :ابن حجر

 
  :ته ورواياتهـ طبق 3    



 ٧٥١ 

  .(2) الطبقة العاشرة عده ابن حجر في    

 ،)عليه السالم ( القرشي في كتاب خصائص علي  أسباط بن محمد :روى عن :وقال المزي    
وأبي األحوص سالم بن سليم في  ،علي الجعفي في مسلم وحسين بن ،وإسحاق بن سليمان الرازي

وأبي زبيد عبثر بن  ،وطلحة بن سنان ابن الحارث بن مصرف اليامي ،والسيد بن عيسى الهمداني ،مسلم
وعبد اهللا بن نمير  ،وعبد اهللا بن المبارك في مسلم ،بن رجاء المكي في مسند علي وعبد اهللا ،القاسم

 ،مسلم وعبد الرحيم بن سليمان في ،وعبد الرحمان بن محمد المحاربي في مسند علي ،مسند علي في
وعبدة بن سليمان  ،وعبد العزيز بن محمد الدراوردي في كتاب المراسيل ،بي حازموعبد العزيز بن أ

وعلي بن هاشم  ،وعلي بن عابس ،األسود وعبيدة بن ،وعبيد اهللا بن عبيد الرحمان األشجعي ،في مسلم
وأبي معاوية محمد  ،وعمران بن عيينة ،في أبي داود وعمرو ابن محمد العنقزي ،بن البريد في مسلم

ويحيى بن زكريا ابن أبي  ،والوليد بن بكير أبي خباب ،في مسلم ومحمد بن فضيل ،بن حازم الضرير
  .ويوسف بن السفر ،يحيى بن واضح في أبي داود وأبي تميلة ،زائدة

 وأبو بكر أحمد بن علي بن سعيد الرازي ،وأحمد بن بشير الطيالسي ،وأبو داود ،مسلم :روى عنه    
وزكريا بن يحيى السجزي في خصائص أمير  ،الحريش أحمد بن عيسى الكالبي وأبو ،في مسند علي

اهللا  وأبو بكر عبد ،وأبو األزهر صدقة بن منصور بن عدي الكندي الحراني ،)عليه السالم  ) المؤمنين
  وعبد اهللا ،بن محمد بن أبي الدنيا

 
  .494الرقم  435/  1 :ـ تقريب التهذيب 2و  1

 
(233) 

وأبو  ،ومحمد بن إبراهيم بن أبان السراج ،الرازي وأبو زرعة عبيداهللا بن عبد الكريم ،ابن محمد البغوي
ومحمد بن عبدوس بن كامل  ،ومحمد بن إسحاق الثقفي السراج ،حاتم محمد بن إدريس الرازي

  .(1) السراج

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) بي داودوسنن أ ،(2) صحيح مسلم    

 (  ه 130ـ  ...) عبد اهللا بن عيسى األنصاري ( 67 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) ...أبو محمد الكوفي ،عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى األنصاري    



 ٧٥٢ 

  .(5) ثبت ،ثقة :وقال النسائي    

  .(6) ثقة :عن يحيى بن معين ،إسحاق بن منصور وعن    

 
 .3444الرقم  345/  15 :ـ تهذيب الكمال 1

  .50الحديث  ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،2229 / 4 :ـ صحيح مسلم 2

  .باب الرخصة في ذلك ،الطهارة كتاب ،4/  1 :ـ سنن أبي داود 3

  .3473الرقم  412/  15 :ـ تهذيب الكمال 4

  .415/  15 :تهذيب الكمال ـ 5

  .583الرقم  126/  5 :ـ الجرح والتعديل 6

 
(234) 

  .(1) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) فيه تشيع :قال ابن حجر    

  .(3) يتشيع كان :عن يحيى بن معين ،وقال المفضل بن غسان الغالبي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

وزيد ابن علي بن الحسين بن  ،أمية بن هند المزني في النسائي وابن ماجة :عن روى :وقال المزي    
الجعد  وعبد اهللا بن أبي ،وعامر الشعبي ،وسعيد بن جبير في مسلم والنسائي ،أبي طالب علي بن

وعبد الرحمان  ،والترمذي وعبد اهللا ابن عبد اهللا بن جبر في أبي داود ،الغطفاني في النسائي وابن ماجة
وعطاء السامي  ،ليلى في البخاري ومسلم وجده عبد الرحمان بن أبي ،بن عبد اهللا بن كعب بن مالك

 ،بي داود والنسائيوعكرمة مولى ابن عباس في أ ،ماجة وعطية العوفي في ابن ،في الترمذي والنسائي
ومحمد بن  ،وأبيه عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ،راشد الليثي وعمارة بن ،وعلقمة بن مرثد
وموسى بن عبد اهللا بن يزيد الخطمي في  ،الزهري في البخاري والنسائي وابن ماجة مسلم بن شهاب

وأبي طعمة  ،ترمذي والنسائيويحيى بن الحارث الذماري في ال ،وهشام بن عروة ،داود وابن ماجة أبي
  .مولى عمر بن عبد العزيز

 



 ٧٥٣

  .32/  7 :ـ كتاب الثقات 1

  .439/  1 :ـ تقريب التهذيب 4و  2

  .415/  15 :ـ تهذيب الكمال 3

 
(235) 

 ،والجراح ابن مليح الرواسي ،مسلم وإسماعيل بن أبي خالد في ،إسرائيل بن يونس :روى عنه    
 ،وزهير بن معاوية في أبي داود ،نافع األشعري وخالد بن ،والحسن بن صالح بن حي في النسائي
وشريك بن عبد اهللا في أبي داود  ،وسفيان بن عيينة ،وابن ماجة وسفيان الثوري في الترمذي والنسائي

ي مسلم وعمار بن رزيق الضبي ف ،وشعبة بن الحجاج في البخاري والنسائي ،والترمذي وابن ماجة
وابن  ،وعمرو بن قيس المالئي ،وعمر بن شبيب المسلي في ابن ماجة ،والنسائي وابن ماجة وأبي داود

وأبو فروة  ،ليلى وعمه محمد بن عبد الرحمان بن أبي ،ابنه عيسى بن المختار بن عبد اهللا بن عيسى
 ،بو بكر بن أبي عونوأ ،عنترة وهارون بن ،والمطلب ابن زياد ،مسلم بن سالم الجهني في البخاري

  .(1) وأبو جناب الكلبي في الترمذي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) والنسائي ،(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) البخاري صحيح    

 
  .413/  15 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب صيام أيام التشريق ،الصوم كتاب ،250/  2 :ـ صحيح البخاري 2

  .254الحديث  ،وقصرها كتاب صالة المسافرين ،554/  1 :ـ صحيح مسلم 3

  .95الحديث  ،من الماء في الوضوء باب ما يجزي ،كتاب الطهارة ،23/  1 :ـ سنن أبي داود 4

  .254الحديث  ،أبواب الصالة من)  356( الباب  ،368/  2 :ـ سنن الترمذي 5

  .الكتاب فضل فاتحة ،138/  2 :ائيـ سنن النس 6

 
(236) 

 (  ه 174ـ  97( عبد اهللا بن لهيعة  ( 68 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ،العالمة ،االمام ،القاضي ،ربيعة بن ثوبانعبد اهللا بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن  :قال الذهبي    
العلم على لين في  وكان من بحور.. .األعدولي ،أبو عبد الرحمن الحضرمي ،الليث ،محدث ديار مصر



 ٧٥٤

  .(1) حديثه

من كان مثل ابن  :وسمعت أحمد بن حنبل يقول :داود يقول سمعت أبا :وقال أبو عبيد اآلجري    
  .(2) وضبطه واتقانه ؟ وحدث عنه أحمد بحديث كثير ،لهيعة بمصر في كثرة حديثه

ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية كما كان االمام مالك في ذلك العصر  ال :وقال المزي    
  .(3) المدينة عالم

وسأله رجل عن حديث فحدثه  :يقول سمعت ابن وهب :وعن أحمد بن عمرو بن المسرح يقول    
  .(4) حدثني به ـ واهللا ـ الصادق البار عبد اهللا بن لهيعة :ثك بهذايا أبا محمد ؟ قالمن حد :به فقال له

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) التشيع مفرط في :قال ابن عدي    

 
 .4الرقم  11/  8 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .494 / 15 :ـ تهذيب الكمال 3و  2

  .1463/  4 :ـ الكامل البن عدي 4

  .483 / 2 :في ميزان االعتدال ـ نقل عنه 5

 
(237) 

  .(1) وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

وبكر بن  ،وإسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة ،أحمد بن خازم المعافري :روى عن :قال المزي    
ربيعة  وجعفر بن ،وبكير بن عبد اهللا بن األشج في أبي داود ،وبكر بن عمرو المعافري ،سوادة الجذامي

 ،واسع األنصاري وحبان بن ،والحارث بن يزيد الحضرمي في أبي داود ،في أبي داود وابن ماجة
وحفص بن هاشم بن  ،ماجة والحسن بن ثوبان في ابن ،والحجاج بن شداد الصنعاني في أبي داود

وأبي هانئ حميد بن هانئ  ،المدني ي صخر حميد بن زيادوأب ،عتبة بن أبي وقاص في أبي داود
 ،وخالد بن أبي عمران ،اهللا المعافري في ابن ماجة وحيي بن عبد ،الخوالني في ابن ماجة وأبي داود
 ،وزبان بن خالد ،ودراج أبي السمح في الترمذي ،داود وابن ماجة وخالد بن يزيد المصري في أبي

 وسلمة بن عبد اهللا بن ،وسالم أبي النضر ،الزبير بن سليم في ابن ماجةو ،ابن ماجة وزبان بن فائد في

شريك  وشرحبيل بن ،وسليمان بن زياد في كتاب الشمائل وابن ماجة ،الحصين بن وحوح األنصاري



 ٧٥٥

المعافري في  وعامر بن يحيى ،والضحاك بن أيمن في ابن ماجة ،وصالح بن أبي عريب ،المعافري
وعبد اهللا بن هبيرة  ،أبي مليكة وعبد اهللا ابن ،أبي بكر بن حزم في أبي داودوعبد اهللا بن  ،الترمذي

وعبد الرحمان بن زياد  ،األنصاري في ابن ماجة وعبد ربه بن سعيد ،السبئي في ابن ماجة وأبي داود
وعبيد اهللا بن أبي جعفر  ،الرحمان بن هرمز األعرج في ابن ماجة وعبد ،بن أنعم األفريقي في ابن ماجة

وعثمان  ،وعبيد اهللا بن المغيرة بن معيقيب في الترمذي وابن ماجة ،وابن ماجة في أبي داود والترمذي
  وعطاء ،وعطاء بن دينار في الترمذي وأبي داود ،نعيم الرعيني بن

 
  .624 :ـ المعارف 1

 
(238) 

وعمار بن سعد  ،وعكرمة مولى ابن عباس ،وعقيل بن خالد في ابن ماجة وأبي داود ،ابن أبي رباح
وعمرو  ،وعمرو بن جابر الحضرمي في ابن ماجة ،األنصاري وعمارة بن غزية ،السلهمي في ابن ماجة

وعيسى بن عبد  ،وعياش بن عباس القتباني في الترمذي ،الترمذي وعمرو بن شعيب في ،بن دينار
وقيس بن  ،الرحمان بن حيوئيل في ابن ماجةوقرة بن عبد  ،الزرقي في ابن ماجة الرحمان بن فروة

قنفذ  ومحمد بن زيد بن المهاجر ابن ،وكعب بن علقمة في أبي داود ،في الترمذي وابن ماجة الحجاج
الرحمان بن نوفل في  وأبي األسود محمد بن عبد ،ومحمد بن عبد اهللا بن مالك الدار ،في ابن ماجة

ومشرح بن  ،ومحمد بن المنكدر ،ومحمد بن عجالن في ابن ماجة ،أبي داود والترمذي وابن ماجة
وموسى بن جبير في  ،الغافقي في ابن ماجة وموسى بن أيوب ،هاعان المعافري في أبي داود والترمذي

 ،ويزيد بن أبي حبيب في مسلم والترمذي وابن ماجة ،وموسى بن وردان في ابن ماجة ،أبي داود
وأبي الزبير المكي في الترمذي وابن  ،داود والترمذي وابن ماجة بيويزيد بن عمرو المعافري في أ

وأبي قبيل المعافري في كتاب الرد على أهل القدر وكتاب التفسير البن  ،المعافري وأبي عشانة ،ماجة
  .وأبي يونس مولى أبي هريرة في الترمذي ،وأبي وهب الجيشاني في الترمذي وابن ماجة ،ماجة

ابن الطباع في ابن  وإسحاق بن عيسى ،بنه محمد بن عيسى بن عبد اهللا بن لهيعةابن ا :روى عنه    
وحجاج بن  ،الزهراني في ابن ماجة وبشر بن عمر ،وأشهب بن عبد العزيز ،وأسد بن موسى ،ماجة

 ،والحسن بن موسى األشيب في الترمذي ،ابن ماجة وحسان بن عبد اهللا الواسطي في ،سليمان الرعيني
 ،وسعيد بن كثير بن عفير ،وسعيد بن شرحبيل في ابن ماجة ،وزيد بن الحباب ،حوروح بن صال

وأبو  ،وشعبة بن الحجاج كذلك ،وسفيان الثوري ـ ومات قبله ـ ،ماجة وسعيد بن أبي مريم في ابن
  وعبد اهللا بن المبارك وربما نسبه إلى ،بن صالح المصري في ابن ماجة صالح عبد اهللا



 ٧٥٦

 
(239) 

وعبد اهللا بن  ،مسلم وأبي داود وابن ماجة وعبد اهللا بن وهب في ،وعبد اهللا بن مسلمة القعنبي ،جده
وأبو صالح عبد الغفار  ،بن عمرو األوزاعي ـ ومات قبله ـ وعبد الرحمان ،يزيد المقرى في أبي داود
 ،ي ابن ماجةوعثمان بن صالح السهمي ف ،وعثمان بن الحكم الجذامي ،ماجة بن داود الحراني في ابن

 وعمرو بن هاشم ،وعمرو بن خالد الحراني في ابن ماجة ،الحارث المصري ـ ومات قبله ـ وعمرو بن

وكامل بن  ،والترمذي وقتيبة بن سعيد في أبي داود ،وفضالة بن إبراهيم النسائي ،البيروتي في ابن ماجة
ومجاعة  ،ه ـقرآنـ وهو من أسعد  والليث بن ،وابن أخيه لهيعة بن عيسى بن لهيعة ،طلحة الجحدري

 ،حمير السليحي الحمصي في ابن ماجة ومحمد بن ،ومحمد بن الحارث المصري صدرة ،بن ثابت
ومحمد بن معاوية  ،كثير بن مروان الفهري ومحمد بن ،ومحمد بن رمح التجيبي في ابن ماجة

وأبو األسود النضر  ،ومنصور بن عمار ،الدمشقي في ابن ماجة ومروان بن محمد الطاطري ،النيسابوري
 ،والوليد بن مسلم في الترمذي وابن ماجة ،والوليد بن مزيد البيروتي ،ماجة بن عبد الجبار في ابن

  .(1) ويحيى بن عبد اهللا بن بكير في ابن ماجة ،بن إسحاق السيلحيني ويحيى

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) ماجة وابن ،(4) والترمذي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 
  .490ـ  488/  15 :ـ تهذيب الكمال 1

  .197ذيل الحديث  ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،435/  1 :ـ صحيح مسلم 2

  .2497الرقم  ،في السرية تخفق باب ،8/  3 :ـ سنن أبي داود 3

  .طهارةال أبواب ،10الرقم  15/  1 :ـ سنن الترمذي 4

  .1390 الحديث ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،445/  1 :ـ سنن ابن ماجة 5

 
(240) 

 الشبامي عبد الجبار ( 69 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) وشبام جبل باليمن. الكوفي ،الشبامي الهمدانيالجبار بن العباس  عبد    

  .(2) ثقة :قال أبو حاتم    

 .(3) ...أرجو أن ال يكون به بأس :عن أبيه ،وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    



 ٧٥٧

  .(4) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(5) مذهبه كان غاليا في سوء :وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني    

 
  :تشيعهـ  2    

  .(6) كان يتشيع :العقيلي قال    

  .(7) وكان يتشيع ...عن أبيه ،وقال عبد اهللا بن أحمد    

 
 .3694الرقم  384/  16 :ـ تهذيب الكمال 1

  .162الرقم  31 / 6 :ـ الجرح والتعديل 2

  .2513الرقم  341/  2 :ـ العلل ومعرفة الرجال 3

  .791الرقم  465/  1 :التهذيب ـ تقريب 4

راجع هامش الرفع  ،بقوله كما صرح به عبد الفتاح وال اعتبار :أقول. 385/  16 :ـ تهذيب الكمال 5
  .309ـ  308 :والتكميل

  .1058الرقم  88/  3 :الضعفاء الكبير ـ 6

  .385/  16 :ـ تهذيب الكمال 7
  

(241) 

  .(1) يتشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ورواياتهـ طبقته  3    

  .(2) الطبقة السابعة عده ابن حجر في    

وجعفر  ،وجعفر بن سعد بن عبيداهللا الكاهلي ،شداد أبي صخرة جامع بن :روى عن :وقال المزي    
وأبي قيس عبد الرحمان بن  ،وعبد اهللا بن أبي السفر الهمداني ،وسلمة بن كهيل ،بن محمد بن علي

وعريب بن  ،وعدي بن ثابت األنصاري في األدب المفرد ،المغيرة الثقفيبن  وعثمان ،ثروان األودي
السبيعي  وأبي إسحاق عمرو بن عبد اهللا ،وعمار الدهني ،وعطاء بن السائب ،المشرقي الهمداني مرثد

 ،وعون بن أبي جحيفة ،وعمير بن عبد اهللا بن بشر الخثعمي ،في كتاب الرد على أهل القدر والترمذي
  .وميسرة بن حبيب ،وقيس بن وهب

وإسماعيل بن محمد ابن جحادة في  ،يوسف بن أبي إسحاق السبيعي إبراهيم بن :روى عنه    
وأبو قتيبة سلم بن قتيبة في كتاب الرد على أهل القدر  ،صالح بن حي والحسن بن ،الترمذي



 ٧٥٨

 ،القرشي بن أبان وعبد العزيز ،وعبد اهللا بن المبارك في األدب المفرد ،وسليمان بن قرم ،والترمذي
وأبو أحمد محمد بن عبد  ،ومحمد بن بشر العبدي ،وأبو نعيم الفضل ابن دكين ،وعبيد اهللا بن موسى
 ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ،بن الجراح ووكيع ،ومخول بن إبراهيم النهدي ،اهللا بن الزبير الزبيري

(3).  

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) الترمذي فقطروى له     

 
  .791الرقم  465/  1 :ـ تقريب التهذيب 2و  1

  .3694الرقم  384 / 16 :ـ تهذيب الكمال 3

  .3150 الرقم قرآنكتاب تفسير ال ،312/  5 :ـ سنن الترمذي 4

 
(242) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(1) ( السالمعليه ( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 (  ه 211ـ  136 ) عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( 70 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

أبو بكر الحميري الصنعاني  ،عالم اليمن ،الحافظ الكبير ،عبد الرزاق بن همام ابن نافع :قال الذهبي    
  .(2) الثقة الشيعي

  .(3) ثقة ،يماني :وقال العجلي    

كان عبد الرزاق أعلمنا  :لي هشام بن يوسف قال ،عن علي بن المديني ،وقال يعقوب بن شيبة    
  .(4) ثبت ،وكالهما ثقة :قال يعقوب. وأحفظنا

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) كان يتشيع :قال العجلي    

عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع ؟  :قلت له ،سألت أبي :وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    
  ولكن كان رجال ،هذا شيئا أما أنا فلم أسمع منه في :فقال

 



 ٧٥٩

 .3342الرقم  242 :ـ رجال الشيخ الطوسي 1

  .220الرقم  563 / 9 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .1000الرقم  302 :ـ تاريخ الثقات 5و  3

  .58/  18 :الكمال ـ تهذيب 4

 
(243) 

  .(1) تعجبه أخبار الناس ـ أو األخبار ـ

المسلمين وأئمتهم  وقد رحل إليه ثقات ،ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير :وقال ابن عدي    
الفضائل مما ال  وقد روى أحاديث في ،ولم يروا بحديثه بأسا إال أنهم نسبوه إلى التشيع ،وكتبوا عنه

  .(2) به من روايته لهذه األحاديث فهذا أعظم ما ذموه ،يوافقه عليها أحد من الثقات

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

وثالثون حديثا  صحيفة همام التي رواها عبد الرزاق عن معمر وهي مائة ونيف :وقال الذهبي    
  .(4) الصحيحين أكثرها في

وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى  ،إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني :روى عن :وقال المزي    
  وإبراهيم ،وإبراهيم بن ميمون الصنعاني في الترمذي ،األسلمي

 
 .1545الرقم  59/  2 :ـ العلل ومعرفة الرجال 1

 ،والجدير بالذكر ان من جملة أحاديثه في الفضائل ما رواه الذهبي عنه :أقول .1952 / 5 :ـ الكامل 2
رسول اهللا إلى علي  نظر :قال ،عن ابن عباس ،عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة ،عن الزهري ،عن معمر

 ،وعدوك عدوي ،وحبيبي حبيب اهللا ،حبيبك حبيبي ،وسيد في اآلخرة ،أنت سيد في الدنيا«  :فقال
وأخرجه الحاكم في  575/  9 :سير أعالم النبالء راجع. »فالويل لمن أبغضك بعدي  ،هللاوعدوي عدو ا

 ،259/  1 :والحافظ المزي في تهذيب الكمال ،الشيخين وصححه على شرط 128/  3 :المستدرك
 .171/  9 :وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البالغه ،103 :المناقب وابن المغازلي الشافعي في

 
  .1183الرقم  505/  1 :تقريب التهذيب ـ 3

  .563/  9 :ـ سير أعالم النبالء 4

 



 ٧٦٠ 
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 ،إسحاق السبيعي الكوفي في الترمذي وإسرائيل بن يونس بن أبي ،ابن يزيد الخوزي في الترمذي
 ،وامية بن شبل الصنعاني ،وإسماعيل بن عياش الحمصي ،وإسماعيل بن عبد اهللا البصري في النسائي

وثور بن يزيد  ،رافع الحارثي اليمامي في أبي داود والترمذي وبشر بن ،وأيمن بن نابل المكي
والحسن  ،والحجاج بن أرطاة ،سليمان الضبعي في أبي داود والترمذي والنسائي وجعفر بن ،الحمصي
بن زيد  حوربا ،وداود بن قيس الصنعاني ،وداود بن قيس المدني الفراء ،والحسين بن مهران ،بن عمارة

 ،وسعيد بن عبد العزيز ،وسعيد ابن بشير ،وزكريا بن إسحاق المكي في مسلم وأبي داود ،في النسائي
وسفيان بن  ،والترمذي وابن ماجة وسفيان الثوري في البخاري ومسلم ،وسعيد بن مسلم بن قماذتن

وعبد اهللا بن  ،الترمذياهللا بن بحير بن ريسان في  وعبد ،وعباد بن راشد البصري ،عيينة في أبي داود
وعبد اهللا بن عمر العمري في أبي داود  ،سعيد بن أبي هند في مسلم وعبد اهللا بن ،زياد بن سمعان

 وعبد اهللا بن عمرو بن مسلم ،وعبد اهللا بن عمرو بن علقمة الكناني في الترمذي ،والترمذي وابن ماجة

وعبد  ،والنسائي ن بن بوذويه في أبي داودوعبد الرحما ،وعبد اهللا بن المبارك في الترمذي ،الجندي
وعبد الصمد بن معقل بن  ،النسائي وعبد الرحمان بن عمرو األوزاعي في ،الرحمان بن زيد بن أسلم

وعبد  ،الملك بن أبي سليمان في مسلم وأبي داود وعبد ،وعبد العزيز بن أبي رواد في النسائي ،منبه
وعبيد اهللا بن عمر العمري في األدب المفرد ومسلم  ،لستةالكتب ا الملك بن عبد العزيز بن جريج في

وعكرمة بن عمار  ،وعقيل ابن معقل بن منبه في أبي داود ،والترمذي وابن ماجة وأبي داود والنسائي
بن  وعمر ،وعمر بن حوشب الصنعاني في المراسيل ألبي داود ،وعمر بن حبيب المكي ،داود في أبي

  وفضيل بن ،لصنعاني في أبي داود والترمذي وابن ماجةوعمر بن زيد ا ،راشد اليمامي
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ومحمد بن  ،والمثنى بن الصباح في ابن ماجة ،ومالك بن أنس ،وقيس بن الربيع ،عياض في النسائي
ومعتمر بن  ،ومحمد بن مسلم الطائفي في أبي داود ،العرزمي ومحمد بن عبيداهللا ،راشد المكحولي

وهشام بن  ،وأبي معشر نجيح بن عبد الرحمان المدني ،الكتب الستة في ومعمر بن راشد ،سليمان
ويحيى بن العالء  ،وعمه وهب بن نافع ،وأبيه همام بن نافع في الترمذي ،بشير وهشيم بن ،حسان
 ويونس بن سليم الصنعاني في الترمذي ،ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح ،في ابن ماجة الرازي

  .وأبي بكر بن عياش ،هللا بن أبي سبرة في ابن ماجةوأبي بكر بن عبد ا ،والنسائي

أخيه إبراهيم بن عبد اهللا  وابن ،إبراهيم بن عباد الدبري والد إسحاق بن ابراهيم الدبري :روى عنه    
 ،بن محمد بن عبد اهللا بن سويد الشبامي وإبراهيم ،وإبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ،بن همام



 ٧٦١ 

األزهر أحمد بن األزهر النيسابوري في النسائي وابن  وأبو ،في أبي داود وإبراهيم بن موسى الرازي
وأحمد بن عبد  ،وأحمد بن صالح المصري في أبي داود ،النسائي وأحمد بن سعيد الرباطي في ،ماجة

وأحمد بن  ،وأبو مسعود أحمد بن فرات الرازي في أبي داود ،علي الجرجاني وأحمد بن ،اهللا المكتب
 وأحمد بن ،وأحمد بن محمد بن حنبل في مسلم وأبي داود ،إبراهيم النسائي في النسائي فضالة بن

 ،وأبو سهل أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي ،محمد بن شبويه الخزاعي في أبي داود
إبراهيم بن  وإسحاق بن ،وأحمد بن يوسف السلمي في مسلم وابن ماجة ،وأحمد بن منصور الرمادي

وإسحاق بن إبراهيم بن  ،وإسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري ،بخاري ومسلم والنسائيراهويه في ال
وإسحاق بن  ،بن أبي إسرائيل وإسحاق ،وإسحاق بن إبراهيم الطبري ،نصر السعدي في البخاري

 ،وبشر بن السري في النسائي ،ماجة منصور الكوسج في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن
  سياه وحاتم بن ،بن خلف في ابن ماجة وأبو بشر بكر
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والحسن بن أبي الربيع الجرجاني في ابن  ،وحجاج بن يوسف الشاعر في مسلم ،المروزي في الترمذي
والحسن بن علي الخالل في مسلم وأبي داود والترمذي  ،والحسن بن عبد األعلى الصنعاني ،ماجة

والحسين بن مهدي األبلي في الترمذي  ،ي في الترمذيالبلخي الجرير والحسين بن محمد ،وابن ماجة
وخشيش بن  ،ه ـقرآنوأبو اسامة حماد بن اسامة ـ وهو من أ ،ابن عمر المهرقاني وحفص ،وابن ماجة

وزهير  ،وأبو خيثمة زهير ابن حرب ،وخلف بن سالم المخرمي ،النسائي في أبي داود والنسائي أصرم
وسفيان بن عيينة ـ  ،وسعيد بن ذؤيب المروزي في النسائي ،ماجةبن محمد بن قمير المروزي في ابن 

وسليمان  ،والترمذي وابن ماجة وسلمة بن شبيب النيسابوري في مسلم وأبي داود ،وهو من شيوخه ـ
وعباس بن عبد العظيم العنبري في أبي  ،الترمذي وسليمان بن معبد السنجي في ،بن داود الشاذكوني

وعبد  ،وعبد اهللا بن محمد الجعفي المسندي في البخاري ،ي والنسائيداود وابن ماجة والترمذ
وعبيد اهللا بن فضالة بن  ،وعبد بن حميد في مسلم والترمذي ،مسلم الرحمان بن بشر بن الحكم في

وعمرو بن  ،وعلي بن المديني في البخاري ،وعلي بن بحر ابن بري ،سنن النسائي إبراهيم النسائي في
 ،ماجة ومحمد بن أبان البلخي في الترمذي وابن ،وفياض بن زهير النسائي ،لمالناقد في مس محمد

إسماعيل الرازي  ومحمد بن ،ومحمد بن إسحاق السجزي ،ومحمد ابن إسحاق بن الصباح الصنعاني
ومحمد بن داود  ،ابن ماجة ومحمد بن أبي خالد القزويني في ،ومحمد بن حماد الطهراني ،الضراوي

ومحمد  ،وأبي داود والترمذي والنسائي ومحمد بن رافع النيسابوري في مسلم ،داودبن سفيان في أبي 
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ومحمد بن سهل ابن  ،بن سماعة الرملي في المراسيل ومحمد ،بن أبي السري العسقالني في أبي داود
  ومحمد بن ،بن عبد اهللا بن المهل الصنعاني ومحمد ،عسكر التميمي في النسائي
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محمد بن عبد الملك ابن زنجويه الغزال  وأبو بكر ،الصنعاني في الترمذي والنسائي وابن ماجةاألعلى 
 ،ومحمد بن مسعود ابن العجمي ،ومحمد بن علي النجار ،في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي

مد ومح ،ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في مسلم ،في مسلم ومحمد بن مهران الجمال الرازي
وأبو حمة محمد بن  ،البخاري وأبي داود في كتاب عمل اليوم والليلة وابن ماجة بن يحيى الذهلي في

 ومخلد بن خالد ،ومحمود بن غيالن المروزي في البخاري ومسلم والترمذي ،الزبيدي يوسف

وح ون ،النسائي ومؤمل بن إهاب في ،ومعتمر بن سليمان ـ وهو من شيوخه ـ ،الشعيري في أبي داود
ووكيع  ،في الترمذي والنسائي وهارون بن إسحاق الهمداني ،بن حبيب القومسي في أبي داود والنسائي

 ،ويحيى بن معين في أبي داود ،في البخاري ويحيى بن جعفر البيكندي ،ه ـقرآنبن الجراح ـ وهو من أ
  .(1) البخاري وفي سنن أبي داود والترمذي ويحيى بن موسى البلخي فيما استشهد به

 
  :رواياته في الكتب الستة ـ 4    

  ،(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
  .56ـ  52/  18 :ـ تهذيب الكمال 1

 ،30/  4وج  ،باب الشروط في الجهاد ،178وص  ،كتاب الشهادات ،161/  3 :ـ صحيح البخاري 2
وص  ،ألطوفن الليلة على نسائه :باب قول الرجل ،160/  6وج  ،167/  5وج  ،باب فداء المشركين

  .التالعن في المسجد باب ،179

  .85الحديث  ،كتاب الطهارة ،232/  1 :ـ صحيح مسلم 3

  .4757الحديث  ،باب في الدجال ،241/  4 :ـ سنن أبي داود 4

  .76الحديث  ،أبواب الطهارة ،110 / 1 :ـ سنن الترمذي 5
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  .(2) والنسائي ،(1) ماجة وابن

 



 ٧٦٣

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليه السالم( الطوسي في أصحاب االمام الصادق  عده الشيخ    

 (  ه 233ـ  ...) عبد السالم بن صالح الهروي ( 71 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) فياليته ثقة ،له فضل وجاللة.. .الشيخ العالم العابد :قال الذهبي    

 ،بن معين عن أبي الصلت الهروي سألت يحيى :عن أبيه ،وقال عمر بن الحسن بن علي بن مالك    
  .(5) صدوق ،ثقة :فقال

  .(6) كذاب :وأفرط العقيلي فقال.. .صدوق له مناكير :حجر وقال ابن    

  .(7) وثقه إمام أهل الحديث يحيى بن معين :الحاكم وقال    

  ورحل في الحديث إلى البصرة والكوفة.. .عالم ،فقيه ،أديب :وقال المزي    

 
  .76الحديث  ،المقدمة ،81/  1 :ـ سنن ابن ماجة 1

  .كتاب الطهارة ،61/  1 :النسائي ـ سنن 2

  .3805الرقم  265 :الشيخ الطوسي ـ رجال 3

  .446/  11 :ـ سير أعالم النبالء 4

  .77/  18 :ـ تهذيب الكمال 5

  .1190الرقم  506/  1 :تقريب التهذيب ـ 6

  .616 ذيل الرقم 322/  6 :ـ تهذيب التهذيب 7
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  .(1) والحجاز واليمن

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) رافضي خبيث :قال الدار قطني    

  .(3) أنه يتشيع :وعن يحيى بن معين    

  .(4) يتشيع كان :وقال ابن حجر    

أحاديث مناكير في فضائل علي وفاطمة  ولعبد السالم هذا عن عبد الرزاق :وقال ابن عدي    
  .(5) والحسن والحسين



 ٧٦٤

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

وجعفر بن سليمان  ،وجرير بن عبد الحميد ،عن إسماعيل بن عياش :روى عن :قال المزي    
وسلم بن أبي سلم  ،وسفيان بن عيينة ،وزافر بن سليمان ،وخلف بن خليفة ،زيد وحماد بن ،الضبعي
 وأبي صالح شعيب بن ،وشريك بن عبد اهللا النخعي ،وسليمان بن حيان أبي خالد األحمر ،الخياط

  وعبد الرزاق بن ،وعبد اهللا بن نمير ،وعبد اهللا بن إدريس ،وعباد بن العوام ،الضحاك المدائني

 
  .(9( 3421الرقم  73/  18 :ـ تهذيب الكمال 1

  .5051الرقم  616 / 2 :ـ ميزان االعتدال 2

  .77/  18 :ـ تهذيب الكمال 3

  .506 / 1 :ـ تقريب التهذيب 4

صلى اهللا ( عدي عن النبي  أورده ابنومن جملة أحاديثه الحديث الذي  :أقول ،1968/  5 :ـ الكامل 5
فجعل  ،أهل األرض فاختار منهم رجلين أما ترضين ان اهللا اطلع إلى«  :لفاطمة :)عليه وآله وسلم 

  .« ? أحدهما أباك واآلخر بعلك
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وعلي بن حكيم  ،بن مسلم الخفاف وعطاء ،وعبد الوارث بن سعيد ،وعبد السالم بن حرب ،همام
 ،وعلي ابن هاشم بن البريد ،سنن ابن ماجة وعلي بن موسى الرضا في ،ه ـقرآنمن أاألودي ـ وهو 

وأبي خداش مخلد بن  ،خازم أبي معاوية الضرير ومحمد بن ،ومالك بن أنس ،وفضيل بن عياض
  .ويوسف بن عطية الصفار ،ويحيى بن يمان ،وهشيم بن بشير ،ومعتمر بن سليمان ،خداش الكوفي

 ،وأحمد بن سيار المروزي ،وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة ،بن إسحاق السراج إبراهيم :روى عنه    
 وإسحاق بن الحسن ،وأحمد ابن منصور الرمادي ،أحمد بن عبد اهللا الطبرستاني الغزاء وأبو جعفر

 ،الرازي والحسن بن العباس ،والحسن بن حباب البغدادي المقرى ء ،وجعفر بن طرخان ،الحربي
الحسن بن عيسى بن  وأبو العباس ،والحسن بن علي التميمي الطبري ،ن علوية القطانوالحسن اب

والحسين بن حميد بن  ،والحسين بن إسحاق التستري ،حمران البسطامي أخو الحسين بن عيسى
أبي سهل في ابن ماجة وهو ابن  وسهل بن ،وأبو الهيثم خالد بن أحمد أمير همذان ،الربيع اللخمي
 ،وعبد اهللا بن أحمد بن حنبل ،محمد الدوري وعباس بن ،والعباس ابن سهل المذكر ،زنجلة الرازي

وعبد اهللا بن  ،وعبد اهللا بن محمد بن أبي الدنيا ،المكي وأبو يحيى عبد اهللا بن أحمد بن أبي مسرة
وعلي بن الحسن  ،وعلي ابن حرب الموصلي ،أحمد بن النضر األزدي وعلي بن ،محمد بن شيرويه



 ٧٦٥

والقاسم  ،والقاسم ابن سلمة ،وعمار بن رجاء الحرجاني ،الحسين بن الجنيد الرازي وعلي بن ،السلمي
يحيى  ومحمد بن أيوب بن ،ومحمد بن إسماعيل األحمسي في ابن ماجة ،عبد الرحمان األنباري بن

  ومحمد ،وأبو بكر محمد بن داود ابن يزيد الرازي ،بن الضريس الرازي
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وأبو جعفر محمد بن عبد الرحمان  ،الحضرمي ومحمد بن عبد اهللا بن سليمان ،بوريابن رافع النيسا
 ،ومحمد بن علي المديني فستقة ،السالم بن صالح الهروي وابنه أبو جعفر محمد بن عبد ،القرشي

ومعاذ  ،ومذكور بن سليمان ،ومحمد بن هشام بن عجالن الرازي ،الكندي ومحمد بن عمر بن الوليد
وموسى بن  ،وأبو السري منصور بن محمد بن عبد اهللا األسدي الرازي ،معاذ العنبري نبن المثنى ب

  .(1) وآخرون ،عمر

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

عن  ،عن جعفر بن محمد ،أبيه عن ،)عليه السالم ( عن علي بن موسى الرضا  ،روى ابن ماجة عنه    
صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا  :طالب قال عن علي بن أبي ،عن أبيه ،عن علي بن الحسين ،أبيه

  .(2) « وعمل باألركان ،وقول باللسان ،معرفة بالقلب :اإليمان«  :)وسلم 

 
  :ترجمته في رجال الشيعة ـ 5    

له كتاب  ،صحيح الحديث ،ثقة ،)عليه السالم ( الرضا  روى عن ،أبو الصلت الهروي :قال النجاشي    
  .(3) ( عليه السالم( وفاة الرضا 

 
  .73/  18 :ـ تهذيب الكمال 1

 ،إسناد هذا الحديث ضعيف :في الزوائد :وفي ذيل الحديث. المقدمة ،25/  1 :ـ سنن ابن ماجة 2
أين اإلتفاق على ضعف أبي الصلت ؟ أليس يحيى بن  :قلت. أبي الصلت الراوي التفاقهم على ضعف

 وعن ابن ،وسبق منا قول الذهبي أنه الرجل الصالح ،الحاكم إمام أهل الحديث وثقه عده معين الذي

  ! وهو التشيع ال غير ،وضعف الرجل ليس إال عقيدته ،صدوق :حجر

  .643الرقم  245 :النجاشي ـ رجال 3

 
(252) 

 األسدي عبد العزيز بن سياه ( 72 )
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  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) بن سياه األسدي الحماني الكوفي عبد العزيز    

  .(2) وتوفي في خالفة أبي جعفر ،الناس وله أحاديث وكان من خيار :قال ابن سعد    

  .(3) محله الصدق :وقال أبو حاتم    

  .(4) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(5) ثقة :عن أبي داود ،وأبو عبيد اآلجري ،عن يحيى بن معين ،وقال عباس الدوري    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) يتشيع :ابن حجر قال    

  .(7) الشيعة وهو من كبار ،ال بأس به :وقال أبو زرعة    

 
  .145/  18 :ـ تهذيب الكمال 1

  .363/  6 :ـ الطبقات الكبرى 2

  .1789الرقم  383/  5 :ـ الجرح والتعديل 7و  3

  .509 / 1 :ـ تقريب التهذيب 6و  4

  .146/  18 :ـ تهذيب الكمال 5
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  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) السابعةعده ابن حجر في الطبقة     

وحبيب بن أبي ثابت في البخاري ومسلم والترمذي  ،بشر بن دويد الكوفي :عن روى :وقال المزي    
وعامر  ،وأبيه سياه ،وسليمان األعمش ،والحكم بن عتيبة ،وحبيب بن أبي عمرة ،وابن ماجة والنسائي

  .وميسرة بن حبيب النهدي ،ومسلم المالئي األعور ،وعبد الملك بن عمير ،وعامر الشعبي ،بن السمط

وعبد  ،وطاهر بن مدرار ،عمر التميمي وسيف بن ،الحسن بن جعفر بن الحسن العلوي :روى عنه    
وعلي بن هاشم بن  ،الترمذي والنسائي وابن ماجة وعبيد اهللا بن موسى في ،اهللا بن نمير في مسلم

 ،أبو معاوية محمد بن خازم الضريرو ،ومحمد ابن بشر العبدي ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،البريد
ووكيع  ،وأبو بشر هاشم بن عبد الواحد الجشاش ،ونصر بن مزاحم المنقري ،ومخلد بن يزيد الحراني

سياه  وابنه يزيد بن عبد العزيز بن ،ويحيى بن يعلى األسلمي ،ويحيى بن آدم ،ابن ماجة بن الجراح في
  .(2) ويونس بن بكير ،ري والنسائيويعلى بن عبيد الطنافسي في البخا ،في البخاري



 ٧٦٧

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) وابن ماجة ،(5) وسنن الترمذي ،(4) ومسلم ،(3) صحيح البخاري    

 
 .1226الرقم  509/  1 :ـ تقريب التهذيب 1

  .145 / 18 :ـ تهذيب الكمال 2

 .( ...إذ يبايعونك ) باب قوله ،قرآنكتاب تفسير ال ،45/  6 :ـ صحيح البخاري 3

 .1785ح  ،باب صلح الحديبية ،والسير كتاب الجهاد ،1411/  3 :ـ صحيح مسلم 4

  .3799ح  ،) 35( الباب  ،كتاب المناقب ،668/  5 :ـ سنن الترمذي 5

  .148ح  ،المقدمة ،52/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

 
(254) 

 أعين عبد الملك بن ( 73 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

وعبد  ،وزرارة ابن أعين ،وحمران بن أعين ،أخو بالل بن أعين ،أعين الكوفي عبد الملك بن    
  .(1) مولى بني شيبان ،بن أعين األعلى

  .(2) يكتب حديثه ،صالح الحديث ،محله الصدق :وقال أبو حاتم    

  .(3) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) كان يتشيع :حبان قال ابن    

  .(5) رأي كان شيعيا رافضيا صاحب :وقال العقيلي    

  .(6) واحد له في الصحيحين حديث ،شيعي ،صدوق :وقال ابن حجر    

  .(7) صدوق ،شيعي :وقال الذهبي    

 
 .3514الرقم  282/  18 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1619الرقم  343 / 5 :ـ الجرح والتعديل 2

  .94/  7 :ـ كتاب الثقات 4و  3

  .989الرقم  34 / 3 :ـ الضعفاء الكبير 5



 ٧٦٨

  .517/  1 :ـ تقريب التهذيب 6

  .3475 الرقم 201/  2 :ـ الكاشف 7

 
(255) 

 .(1) كان عندنا رافضي صاحب رأي ،شيعي ثنا عبد الملك بن أعينحد :عن سفيان ،قال الحميدي    

 
 

  :طبقته ورواياته ـ 3    

  .(2) عده ابن حجر من الطبقة السادسة    

اهللا بن شداد بن  وعبد ،أبي وائل شقيق بن سلمة األسدي في الكتب الستة :روى عن :وقال المزي    
 ،)عليه السالم ( مسند علي  وأبي حرب بن أبي األسود في ،وعبد الرحمان بن أذينة العبدي ،الهاد

  .وأبي عبد الرحمان السلمي في النسائي

 ،وسفيان بن عيينة في الكتب الستة ،وسفيان الثوري ،إسماعيل بن سميع في النسائي :روى عنه    
  .(3) ومحمد بن إسحاق ابن يسار ،وعبد الملك بن أبي سليمان في النسائي

 
  :رواياته في الكتب الستةـ  4    

  .(7) والنسائي ،(6) وسنن الترمذي ،(5) ومسلم ،(4) البخاري صحيح    

 
  .283/  18 :راجع تهذيب الكمال ،370/  3 :ـ المعرفة والتاريخ 1

  .1294الرقم  517/  1 :ـ تقريب التهذيب 2

  .3514الرقم  283/  18 :ـ تهذيب الكمال 3

  .كتاب التوحيد ،185/  8 :ـ صحيح البخاري 4

  .222الحديث  ،كتاب االيمان ،123 / 1 :ـ صحيح مسلم 5

  .3012الحديث  ،قرآنال كتاب تفسير ،232/  5 :ـ سنن الترمذي 6

  .التسليم باب التهليل بعد ،70/  3 :ـ سنن النسائي 7
  

(256) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(1) ( عليهما السالم( الصادق والباقر عده الشيخ الطوسي في أصحاب     



 ٧٦٩

 مسلم عبد الملك بن ( 74 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(2) أبو سالم الكوفي ،مسلم بن سالم الحنفي عبد الملك بن    

  .(3) ابن معين فوثقه :قال الذهبي    

  .(4) ثقة :وقال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) من الشيعة :قال ابن خراش    

  .(6) شيعي :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

  وأبيه ،عمران بن ظبيان الحنفي في مسند علي :روى عن :وقال المزي    

 
  .3253الرقم  238وص  ،1466الرقم  139 :ـ رجال الشيخ الطوسي 1

  .3561الرقم  415/  18 :ـ تهذيب الكمال 2

  .5250 الرقم 664/  2 :ـ ميزان االعتدال 3

  .523/  1 :ـ تقريب التهذيب 7و  6و  4

  .388/  5الجرح والتعديل  ،400 ـ 399/  10 :ـ تاريخ بغداد 5

 
(257) 

عن أبيه مسلم  ،بن حطان في النسائي عن عيسى :وقيل ،م بن سالم الحنفي في الترمذي والنسائيمسل
  .وعن هارون بن أبي زياد ،وهو الصحيح ،بن سالم

وأبو قتيبة سلم  ،ـ هقرآنوسفيان الثوري ـ وهو من أ ،أحمد بن خالد الوهبي في النسائي :روى عنه    
وعلي بن نصر الجهضمي الكبير  ،وعبيد اهللا بن موسى ،محاربيوعبد الرحمان بن محمد ال ،بن قتيبة

 ،ويزيد بن هارون ،الجراح في الترمذي والنسائي ووكيع بن ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،في مسند علي
  .(1) وأبو النضر الرقاشي

 



 ٧٧٠ 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) الترمذي سنن    

 الكوفي عبيداهللا بن خليفة ( 75 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(3) أبو الغريف الهمداني المرادي الكوفي ،بن خليفة عبيداهللا    

  .(4) ثقة :بن سفيان قال يعقوب    

  .(5) صدوق :ابن حجروقال     

 
  .415/  18 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1166الحديث  ،الرضاع كتاب ،469/  3 :ـ سنن الترمذي 2

  .3630الرقم  31/  19 :ـ تهذيب الكمال 3

  .200/  3 :والتاريخ ـ المعرفة 4

  .532/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

 
(258) 

  .(1) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  :تشيعهـ  2    

  .(2) رمي بالتشيع :قال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة الثالثة    

وصفوان بن عسال المرادي في النسائي  ،الحسن بن علي بن أبي طالب :عن روى :وقال المزي    
  .في مسند علي) عليه السالم ( وعلي بن أبي طالب  ،وابن ماجة

وأبو روق  ،)عليه السالم ( وعامر بن السمط التميمي في مسند علي  ،سليمان األعمش :روى عنه    
ونصير بن أبي األشعث ـ والصحيح أن بينهما عامر  ،الهمداني في النسائي وابن ماجة عطية بن الحارث

  .(4) السمط بن

 



 ٧٧١ 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) روى له ابن ماجة فقط    

 
  .68/  5 :ـ كتاب الثقات 1

  .1439الرقم  532/  1 :ـ تقريب التهذيب 3و  2

  .32/  19 :ـ تهذيب الكمال 4

  .2857الحديث  ،باب وصية االمام ،كتاب الجهاد ،953/  2 :ـ سنن ابن ماجة 5

 
(259) 

 (  ه 213ـ  120( عبيداهللا بن موسى  ( 76 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

العبسي ـ  أبو محمد ،العابد ،الحافظ ،االمام ،باذام ،عبيداهللا بن موسى بن أبي المختار :قال الذهبي    
  .(1) بموحدة ـ موالهم الكوفي

  .(2) وكان من حفاظ الحديث.. .المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة أول من صنف :وقال أيضا    

  .(3) حسن الهيئة ،كثير الحديث ،صدوقا إن شاء اهللا ،وكان ثقة :وقال ابن سعد    

  .(4) رأسا فيه قرآنوكان صاحب  ،صدوق :وقال العجلي    

  .(5) صحيحه وهو من مشايخ البخاري في.. .الفقيه :ابن األثيروقال     

  .(6) ثقة :عن يحيى بن معين ،وقال أبو بكر بن أبي خيثمة    

  .(7) من كبار شيوخ البخاري :وقال ابن حجر    

 
  .3632الرقم  227/  2 :راجع الكاشف ،215الرقم  553/  9 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .554/  9 :النبالءـ سير أعالم  2

  .400 / 6 :ـ الطبقات الكبرى 3

  .1070الرقم  319 :ـ تاريخ الثقات 4

  .411/  6 :ـ الكامل في التاريخ 5

  .1582الرقم  334/  5 :ـ الجرح والتعديل 6

  .422 :المقدمة ،ـ فتح الباري 7

 
(260) 



 ٧٧٢ 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) ويروي أحاديث في التشيع ،كان يتشيع :سعد قال ابن    

  .(2) جاز حديثه ،كان محترقا شيعيا :عن أبي داود ،اآلجري وقال أبو عبيد    

أحدا  لم يدع ،وكان معروفا بالرفض ،كان أحمد بن حنبل يدل الناس على عبيداهللا :ابن مندة وقال    
معاوية  :اسمك ؟ قال ما :فقال :دخل عليه معاوية بن صالح األشعري :فقيل. اسمه معاوية يدخل داره

  .(3) وال حدثت قوما أنت فيهم ،واهللا الحدثتك :قال

  .(4) وكان شيعيا :وقال ابن األثير    

إن عبيداهللا بن  :إن أحمد بن حنبل قال :وقيل له ،سمعت يحيى بن معين :قال وعن أحمد بن زهير    
منه مائة  كان واهللا الذي ال إله إال هو عبد الرزاق أغلى في ذلك :فقال ،يرد حديثه للتشيع موسى
  .(5) ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيداهللا ،ضعف

  .(6) ...أحد األعالم على تشيعه وبدعته ،الحافظ :وقال الذهبي    

  موصوفا ،نقرآوال وكان إماما في الفقه والحديث :وقال ابن العماد الحنبلي    

 
  .400/  6 :ـ الطبقات الكبرى 1

  .169/  19 :ـ تهذيب الكمال 2

  .215الرقم  557/  9 :ـ سير أعالم النبالء 3

  .411 / 6 :ـ الكامل في التاريخ 4

  .130 :ـ الكفاية في علم الحديث 5

  .لكنه شيعي جلد ،ثقة :143 :وقال في معرفة الرواة ،3632الرقم  227/  2 :ـ الكاشف 6

 
(261) 

  .(1) لكنه من رؤوس الشيعة ،بالعبادة والصالح

  .(2) يتشيع ،ثقة :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

في زيد الليثي  واسامة بن ،إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع في ابن ماجة :روى عن :وقال المزي    
وإسماعيل بن أبي خالد في  ،وإسرائيل بن يونس في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ،مسلم

 ،الملك بن أبي الصفيراء في ابن ماجة وإسماعيل بن عبد ،وإسماعيل بن سلمان األزرق ،البخاري



 ٧٧٣

 ،علي محمد بن ربيعة البجلي في مسند :ويقال ،علي وبشير بن ربيعة في مسند ،وأيمن بن نابل المكي
وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي  ،وأبي داود والنسائي وابن ماجة والحسن بن صالح بن حي في مسلم

وزكريا بن أبي  ،وزائدة بن قدامة ،والربيع بن حبيب في ابن ماجة ،مصعب وخارجة بن ،في البخاري
 وسعد بن أوس العبسي في ابن ،وسالم الخياط في الترمذي ،وزهير بن معاوية ،البخاري زائدة في

وسفيان  ،وسفيان الثوري في مسلم والترمذي ،وسعيد بن عبد الرحمان البصري أخي أبي حرة ،ماجة
وشيبان  ،وشعبة ابن الحجاج ،وسليمان األعمش في البخاري ،وسلمة بن نبيط ،ابن عيينة في البخاري

وطلحة  ،والضحاك بن نبراس ،ماجة بن عبد الرحمن في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن
  ،وطلحة بن عمرو الحضرمي المكي ،بن جبر

 
  .29/  2 :ـ شذرات الذهب 1

  .539 / 1 :ـ تقريب التهذيب 3و  2

 
(262) 

وعبد  ،األعلى بن أعين في ابن ماجة وعبد ،وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا في النسائي
وعبد العزيز بن سياه في الترمذي والنسائي وابن  ،ري وابن ماجةالرحمان بن عمرو األوزاعي في البخا

 ،وأبي سيدان عبيد بن الطفيل ،وعبيد اهللا بن أبي زياد القداح ،النسائي وعبد الملك بن جريج في ،ماجة
 والعالء بن ،وعقبة بن أبي صالح ،األسود في البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة وعثمان بن

عبد  وعيسى بن ،وأبي محرز عيسى بن صدقة ،)عليه السالم ( أمير المؤمنين صالح في خصائص 
غالب بن نجيح  وأبي بشر ،وعيسى بن أبي عيسى الحناط ،وعيسى بن عمر القارئ ،الرحمان السلمي

 ،ومالك بن مغول ،التفسير وكيسان أبي عمر القصار في ،وقيس بن الربيع ،وفطر بن خليفة ،الكوفي
 ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ،السلمي في األدب المفرد وابن ماجةحسان  ومبارك بن

وموسى بن  ،ومعروف بن خربوذ في البخاري ،ومطر اإلسكاف ،ومصعب ابن سليم ،ومسعر بن كدام
ونصر  ،وأبيه موسى بن أبي المختار ،وموسى بن عمير العنبري ،عبيدة الربذي في الترمذي وابن ماجة

وهارون بن سلمان  ،ونعيم بن حكيم المدائني في مسند علي ،في ابن ماجة لكبيربن علي الجهضمي ا
 ،وهشام بن عروة في البخاري ،وهانئ بن أيوب الحنفي في النسائي ،داود والترمذي الفراء في أبي

ويونس  ،ويوسف بن صهيب الكندي في أبي داود والنسائي ،ويعقوب بن عبد اهللا القمي في النسائي
وأبي جعفر الرازي في  ،المالئي وأبي إسرائيل ،وأبي باذام المحاربي في األدب المفرد ،قبن أبي إسحا

  .سعد البقال وأبي ،وأبي الربيع السمان في ابن ماجة ،الترمذي



 ٧٧٤

وإبراهيم بن يعقوب  ،مسلم وإبراهيم بن دينار البغدادي في ،البخاري في الترمذي :روى عنه    
  وإبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب ،الجوزجاني

 
(263) 

وأحمد بن إسحاق البخاري السرماري في  ،وأحمد بن ابراهيم الدورقي في أبي داود ،في النسائي
 ،وأحمد ابن أبي شريح الرازي في البخاري ،بن حنبل وأحمد ،وأحمد بن حازم بن أبي غرزة ،البخاري

وأحمد بن عبد اهللا بن صالح  ،لرهاوي في النسائيبن سليمان ا وأحمد ،وأحمد بن سعيد الرباطي
 ،وأحمد بن عثمان بن حكيم األودي في النسائي ،عبيداهللا بن إدريس النرسي وأحمد بن ،العجلي

 وأحمد بن يوسف ،وأحمد بن نصر النيسابوري ،فضالة ابن إبراهيم النسائي في النسائي وأحمد بن

بشر بكر بن  وأبو ،سحاق بن منصور الكوسج في مسلموإ ،وإسحاق بن راهويه ،السلمي في ابن ماجة
 ،الشاعر في مسلم وحجاج بن ،والحارث بن محمد بن أبي اسامة التميمي ،خلف في ابن ماجة

والحسن بن علي بن حرب  ،والحسن بن سالم السواق ،والحسن بن إسحاق المروزي في النسائي
 ،السري العسقالني في ابن ماجة والحسين بن أبي ،والحسن بن علي ابن عفان العامري ،الموصلي

 ،والحسين بن محمد الحريري البلخي في الترمذي ،والحسين بن علي بن األسود العجلي في أبي داود
وسفيان بن وكيع  ،وزياد بن أيوب الطوسي في أبي داود ،ـ وخالد بن حميد المهري ـ وهو أكبر منه

وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد  ،الرازي في ابن ماجة وسهل بن زنجلة ،بن الجراح في الترمذي
وعباس بن محمد الدوري في  ،وعباس بن عبد العظيم العنبري في أبي داود ،ماجة القطان في ابن

زياد  وعبد اهللا بن الحكم بن أبي ،وعبد اهللا بن الجراح القهستاني في أبي داود ،والنسائي الترمذي
اهللا بن الصباح العطار في  وعبد ،وأبو سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج ،يالقطواني في أبي داود والترمذ

وأبو بكر عبد اهللا بن محمد  ،والترمذي وعبد اهللا بن عبد الرحمان الدارمي في مسلم ،كتاب الشمائل
  ،بن أبي شيبة في البخاري ومسلم وابن ماجة

 
(264) 

وعبد بن حميد  ،المروزي في الترمذي وعبد اهللا بن منير ،وعبد اهللا بن محمد المسندي في الترمذي
وعلي بن الحسن بن أبي  ،أبي شيبة في أبي داود وعثمان بن ،وعبيد بن يعيش ،في مسلم والترمذي

وعلي بن محمد الطنافسي  ،النسائي وعلي بن سلمة اللبقي وعلي بن سعيد بن جرير ،عيسى الهاللي
ومحمد بن أحمد بن  ،ن دينار الكوفي في مسلم والترمذي والنسائيزكريا اب والقاسم بن ،في ابن ماجة

 ،الصاغاني ومحمد بن إسحاق ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،الترمذي في سنن الترمذي مدويه



 ٧٧٥

أبي ضرار الرازي في  ومحمد بن إسماعيل بن ،ومحمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي في ابن ماجة
 ،الحسين بن اشكاب في البخاري ومحمد بن ،ن بزيع في أبي داودومحمد بن حاتم ب ،ابن ماجة

ومحمد بن سليمان بن  ،كاتب الواقدي ومحمد بن سعد ،ومحمد بن خلف العسقالني في ابن ماجة
ومحمد ابن عبد اهللا بن  ،البخاري في النسائي ومحمد بن سهل بن عسكر ،الحارث الباغندي الكبير
ومحمد بن علي بن  ،عثمان بن كرامة في أبي داود والترمذي نومحمد ب ،نمير في مسلم والترمذي

ومحمد بن عوف الطائي الحمصي في  ،عمر بن هياج الكوفي في ابن ماجة ومحمد بن ،عفان العامري
ومحمد بن يحيى  ،وأبو موسى محمد بن المثنى في النسائي ،بن الفرج األزرق ومحمد ،مسند علي
ومحمود بن غيالن المروزي  ،ومحمد بن يونس الكديمي ،ماجة البخاري وأبي داود وابن الذهلي في

 ،الفارسي ويعقوب بن سيفيان ،ويحيى بن معين ،ومعاوية بن صالح األشعري الدمشقي ،البخاري في
  .(1) ويوسف بن موسى القطان في البخاري ،ويعقوب بن شيبة السدوسي

 
  .167ـ  164/  19 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(265) 

  :واياته في الكتب الستةـ ر 4    

  ،(4) وابن ماجة ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 
 ،40وص  ،والعرض على المحدث باب القراءة ،22وص  ،كتاب االيمان ،81/  1 :ـ صحيح البخاري 1

باب الصالة في  ،94وص  ،دون قوم باب من خص بالعلم قوما ،41وص  ،باب من ترك االختيار
باب خروج النساء  ،210/  2وج  ،من األذى باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا ،130وص  ،الثوب

باب ما كان  ،72/  3وج  ،( احل لكم ليلة الصيام ) :باب قوله تعالى ،230وص  ،إلى المساجد
باب كيف يكتب  ،168وص  ،باب أي الرقاب أفضل ،117وص  ،النبي يواسي بعضهم بعضا أصحاب

/  5وج  ،( إبراهيم خليال واتخذ اهللا ) باب قوله تعالى ،112/  4وج  ،ما صالح فالن ابن فالن هذا
باب  ،84وص  ،باب غزوة الحديبية ،62وص  ،باب غزوة أحد ،29وص  ،باب قتل أبي رافع ،26

لخيط األبيض من الخيط كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ا ) :تعالى باب قوله ،156/  5وج  ،عمرة القضاء
هو الذي أنزل  ) باب ،45/  6وج  ،( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) :باب قوله ،222وص  ( األسود

 ) باب ،71 وص ،( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) باب ،65وص  ،( السكينة في قلوب المؤمنين

 ،باب كيف نزول الوحي ،96وص  ( هقرآنان علينا جمعه و ) باب ،76وص  ،( عتل بعد ذلك زنيم
باب الشروط التي ال تحل في  ،138وص  ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( النبي  باب كاتب ،99وص 



 ٧٧٦

 وص ،باب مس الحرير من غير لبس ،44/  7وج  ،باب الوسم والعلم في الصورة ،232وص  ،النكاح

/  8وج  ،لحساب عذبباب من نوقش ا ،197وص  ،باب ما يكره أن يكون الغالب على االنسان ،109
باب  ،149وص  ،باب ظهور الفتن ،89وص  ،كتاب استتابة المرتدين ،48وص  ،كتاب الديات ،35

  .باب كالم الرب عزوجل ،202وص  ،»ال تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق «  :قول النبي

ذيل ح  ،كتاب الصالة ،287وص  ،52ح  ،222وص  ،17ح  ،كتاب االيمان ،44/  1 :ـ صحيح مسلم 2
كتاب  ،1159/  3وج  ،20ذيل ح  ،كتاب الحج ،842وص  ،81ذيل ح  ،كتاب الجنائز ،661/  2وج  ،7

  .9ح  ،الجهاد والسير

كتاب  ،33/  2وج  ،452ح  ،باب في بناء المساجد ،كتاب الصالة ،123/  1 :سنن أبي داود ـ 3
وص  ،1451ح  ،الليل باب الحث على قيام ،لصالةكتاب ا ،70وص  ،1309ح  ،باب قيام الليل ،الصالة

باب في دعاء  ،كتاب الجهاد ،37/  3وج  ،2432ح  ،باب في صوم شوال ،كتاب الصوم ،324
  .3560 ح ،باب في الرقبى ،من كتاب البيوع ،295وص  ،المشركين

  عن ،بن صالح عن العالء 120ح  44وص  ،70ذيل ح  ،المقدمة ،27/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4

 
(266) 

  (2) والنسائي ،(1) والترمذي

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

 .(3) ( عليه السالم( الطوسي في أصحاب االمام جعفر بن محمد الصادق  عده الشيخ    

 (  ه 150ـ حدود .. .(عمير عثمان بن  ( 77 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) أبو اليقظان الكوفي األعمى ،عمير البجلي عثمان بن    

 
ال يقولها  ،وأنا الصديق األكبر ،وأخو رسوله ،أنا عبد اهللا«  :قال علي :عن عباد بن عبد اهللا قال ،المنهال

 ،335ح  121وص  ،323كتاب الطهارة وسننها ح من  117وص  ،148ح  52وص . بعدي إال كذاب
 ،2206كتاب التجارات ح  ،744/  2وج  ،1328ح  421 وص ،894ح  289وص  ،646ح  212وص 
وص  ،2754كتاب الجهاد ح  ،920وص  ،2710الوصايا ح  كتاب ،904وص  ،2250ح  756وص 
 ،3101ح  1035وص  ،3061ح  1017وص  ،2955المناسك ح  كتاب ،985وص  ،2810ح  939

كتاب  ،1402وص  ،4070كتاب الفتن ح  ،1353وص  ،3895 كتاب تعبير الرؤيا ح ،1282وص 



 ٧٧٧

  .4190ح  ،الزهد

 ،123وص  ،742ح  ،باب ما جاء في صوم يوم الجمعة ،كتاب الصوم ،118/  3 :الترمذي ـ سنن 1
 ،636 وص ،3716ح  21باب  ،635/  5وج  ،748ح  ،باب ما جاء في صوم يوم األربعاء والخميس

كتاب  من ،668وص  ،3765ح  ،باب مناقب جعفر بن أبي طالب ،654وص  ،3721ح  21باب 
  .3799باب مناقب عمار بن ياسر ح  ،المناقب

  .السالم باليدين باب ،64/  3 :ـ سنن النسائي 2

  .3200الرقم  235 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

  .3851الرقم  469 / 19 :ـ تهذيب الكمال 4

 
(267) 

  :ـ تشيعه 2    

وله  ،على أن الثقات قد رووا عنه ،يؤمن بالرجعة ،غال في التشيع ،ردئ المذهب :عدي قال ابن    
  .(1) ويكتب حديثه على ضعفه ،غير ما ذكرت

بن عمير  كان عثمان :سمعت شعبة يقول :عن عمرو بن عبد الغفار ،بن عقبة وقال محمد بن عمرو    
  .(2) وكان عثمان بن عمير يغلو في التشيع ،والحكم دلهم عليه ،بن عتيبة للحكمصديقا 

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) الطبقة السابعة عده ابن حجر في    

وحصين  ،وأبي بشر جعفر بن أبي وحشية ،وأنس بن مالك ،إبراهيم النخعي :روى عن :قال المزي    
وزيد بن  ،عمر البزاز في كتاب الرد على أهل القدر والترمذي وابن ماجة وزاذان أبي ،بن يزيد التغلبي

 وعبد اهللا بن ،وأبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي ،وأبي وائل شقيق بن سلمة األسدي ،وهب الجهني

  .الترمذي وأبي حرب بن أبي األسود في ،وعدي بن ثابت في أبي داود والترمذي وابن ماجة ،مليل

وحصين بن عبد الرحمان  ،وحجاج بن أرطاة ،أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية :روى عنه    
وسليمان األعمش في كتاب الرد على أهل  ،وسفيان الثوري في الترمذي ،ه ـقرآنالسلمي ـ وهو من أ

وشعبة بن  ،في أبي داود والترمذي وابن ماجة وشريك بن عبد اهللا ،القدر والترمذي وابن ماجة
  لي بن الحكموع ،الحجاج

 



 ٧٧٨

  .1814و  1816/  5 :ـ الكامل 1

  .472/  19 :ـ تهذيب الكمال 2

  .101الرقم  13/  2 :ـ تقريب التهذيب 3

 
(268) 

  .(1) ومهدي ابن ميمون ،بن أبي سليم وليث ،وغيالن بن جامع ،وعنبسة بن سعيد الرازي ،البناني

 
  :رواياته في الكتب الستة ـ 4    

  .(4) وابن ماجة ،(3) والترمذي ،(2) داودسنن أبي     

 (  ه 116ـ .. .(عدي بن ثابت  ( 78 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(5) سبط عبد اهللا بن يزيد الخطمي ،االمام الحافظ الواعظ األنصاري :قال الذهبي    

  .(6) ثقة :عن أبيه ،وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    

  .(7) صدوق :وقال أبو حاتم    

  .(8) ثقة :وقال ابن حجر    

 
  .470/  19 :ـ تهذيب الكمال 1

  .297الحديث  ،الطهارة كتاب ،80/  1 :ـ سنن أبي داود 2

  .3801 الحديث ،كتاب المناقب ،669/  5 :ـ سنن الترمذي 3

  .156الحديث  ،المقدمة ،55/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4

  .68الرقم  188/  5 :النبالء ـ سير أعالم 5

  .5الرقم  2/  7 :ـ الجرح والتعديل 7و  6

  .16/  2 :تقريب التهذيب ـ 8

 
(269) 

  :ـ تشيعه 2    

 ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم ،وإمام مسجدهمعالم الشيعة وصادقهم وقاصهم  :قال الذهبي    
(1).  



 ٧٧٩

  .(2) وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم :وقال أبو حاتم    

  .(3) شيعي :وقال يعقوب بن سفيان    

  .(4) ابن حجر عن الدار قطني أنه كان يغلو في التشيع ونقل    

 ولم أجد لهم. له ذكرا في كتب الشيعةلم أجد  :) 524/  19( في هامش تهذيب الكمال  قال عواد    

  .فينظر في أمر تشيعه ،عنه رواية في كتبهم المعتبرة

  .غير ما ذهب إليه الرجل فيرى المتتبع ان األمر    

عن عدي بن  ،بسنده عن األعمش :39/  1 :اإلرشاد في)   ه 413( فقد ذكر الشيخ المفيد المتوفى     
على المنبر ) عليه السالم ( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  رأيت :عن زر بن حبيش قال ،ثابت

إلي أنه ال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي  والذي فلق :فسمعته يقول
  .(5) وال يبغضك إال منافق ،مؤمن يحبك إال

  .228/  5 :ثراجع مستدركات علم رجال الحدي ،وله ذكر في أمالي الشيخ الطوسي    

 
 .5591الرقم  61/  3 :ـ ميزان االعتدال 1

  .5الرقم  2 / 7 :ـ الجرح والتعديل 2

  .132/  3 :ـ المعرفة والتاريخ 3

  .423 :ـ مقدمة فتح الباري 4

سنن  ،42/  1 :ماجة سنن ابن ،95/  1 :مسند االمام أحمد بن حنبل :ـ راجع في هذا الحديث إلى 5
  .426 / 14وج  ،255/  2 :تاريخ بغداد ،117/  8 :النسائي

 
(270) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة الرابعة    

وأبيه ثابت في أبي داود والترمذي وابن  ،البراء بن عازب في الكتب الستة :عن روى :وقال المزي    
 وزيد بن وهب ،النسائي والترمذيوزر بن حبيش األسدي في مسلم وأبي داود وابن ماجة و ،ماجة

 ،الكتب الستة وأبي حازم سلمان األشجعي في ،وسعيد بن جبير في الكتب الستة ،الجهني في النسائي
وعبد اهللا بن أبي أوفى في  ،وسليمان بن صرد في البخاري ومسلم وأبي داود وعمل اليوم والليلة

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن  وجده ألمه عبد اهللا بن يزيد الخطمي في ،البخاري ومسلم
وأبي  ،وأبي بردة ابن أبي موسى األشعري ،والنسائي ويزيد بن البراء بن عازب في أبي داود ،ماجة



 ٧٨٠ 

  .ياسر ـ راشد في أبي داود ـ صاحب عمار بن

وإسماعيل بن عبد  ،المراسيل اهللا البجلي في وأبان بن عبد ،أبان بن تغلب في ابن ماجة :روى عنه    
وحجاج  ،الترمذي والنسائي وابن ماجة وأشعث بن سوار في ،الرحمان السدي في النسائي وابن ماجة

 ،والركين بن الربيع في النسائي ،النخعي في أبي داود والحسن ابن الحكم ،بن أرطاة في ابن ماجة
وسليمان األعمش في البخاري ومسلم وأبي داود  ،لنسائيوأبي داود وا وزيد بن أبي انيسة في مسلم

وسليمان أبو إسحاق الشيباني في ما استشهد به البخاري في الصحيح وسنن  ،والترمذي والنسائي
وأبو  ،وعبد الجبار بن العباس الشبامي في األدب المفرد ،وشعبة بن الحجاج في الكتب الستة ،النسائي

 ،في ابن ماجة وعلي بن زيد بن جدعان ،داود والترمذي وابن ماجة اليقظان عثمان بن عمير في أبي
 ،في أبي داود والنسائي والعالء بن صالح ،وأبو إسحاق عمرو ابن عبد اهللا السبيعي في أبي داود

  وفضيل

 
  .135الرقم  16/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

(271) 

ومسعر ابن كدام في  ،والترمذي ابن مرزوق في كتاب رفع اليدين في الصالة للبخاري وفي مسلم
ويحيى بن سعيد األنصاري في البخاري  ،ومغراء العبدي في أبي داود ،البخاري ومسلم وابن ماجة

  .(1) خالد شيخ البن جريج في أبي داود وأبو ،ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

 
  :رواياته في الكتب الستة ـ 4    

 .(6) ماجة وابن ،(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 (  ه 111ـ .. .(عطية بن سعد  ( 79 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  من.. .الكوفيعطية بن سعد بن جنادة العوفي أبو الحسن  :قال الذهبي    

 
 .3883الرقم  523/  19 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب ما جاء أن األعمال بالنية والحسبة ،كتاب االيمان ،20 / 1 :ـ صحيح البخاري 2

  .131الحديث  ،كتاب االيمان ،86 / 1 :ـ صحيح مسلم 3

  .2860الحديث  ،كتاب الصيد ،111/  3 :ـ سنن أبي داود 4

  .3900الحديث  ،كتاب المناقب ،712/  5 :ـ سنن الترمذي 5



 ٧٨١ 

). السالم  عليه( باب فضل علي بن أبي طالب  ،114الحديث  ،المقدمة ،42/  1 :سنن ابن ماجة ـ 6
في حجته التي ) وآله وسلم  صلى اهللا عليه( أقبلنا مع رسول اهللا  :روى عنه عن البراء بن عازب قال

ألست أولى بالمؤمنين من  :علي فقال فأخذ بيد ،معةفأمر الصالة جا. فنزل في بعض الطريق ،حج
 ،فهذا ولي من أنا مواله :قال. بلى :من نفسه ؟ قالوا ألست أولى بكل مؤمن :قال. بلى :أنفسهم ؟ قالوا

  .عاد من عاداه اللهم ،اللهم وال من وااله

 
(272) 

  .(1) مشاهير التابعين

  .(2) صالح :عن يحيى بن معين ،وقال عباس الدوري    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(3) كان من شيعة الكوفة :قال ابن عدي    

  .(4) كان شيعيا :الذهبي وقال    

  .(5) وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(6) عده ابن حجر في الطبقة الثالثة    

وعبد اهللا بن عمر بن  ،وعبد اهللا بن عباس في ابن ماجة ،زيد بن أرقم :عن روى :وقال المزي    
 وعدي بن ،ابن خباب :وعبد الرحمان بن جندب ويقال ،أبي داود والترمذي وابن ماجة الخطاب في

داود والترمذي  وأبي سعيد الخدري في األدب المفرد وأبي ،وعكرمة مولى ابن عباس ،ثابت األنصاري
  .وأبي هريرة ،وابن ماجة

 
  .3864الرقم  263 / 2 :راجع الكاشف ،159الرقم  326ـ  325/  5 :سير أعالم النبالءـ  1

  .147/  20 :ـ تهذيب الكمال 2

  .2007/  5 :ـ الكامل 3

  .326/  5 :ـ سير أعالم النبالء 4

  .624 :ـ المعارف 5

  .216الرقم  24/  2 :التهذيب ـ تقريب 6
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 ،بن يزيد األودي في كتاب التفسير وإدريس ،أبان بن تغلب المقرئ في أبي داود :روى عنه    
والحجاج بن  ،إنه فضيل بن مرزوق :يقال ،ماجة واألغر الرقاشي في ابن ،وإسماعيل بن أبي خالد

وأبو العالء خالد بن طهمان  ،الحسن بن عطية العوفي في أبي داود وابنه ،أرطاة في الترمذي وابن ماجة
وزكريا بن أبي زائدة في الترمذي  ،وأبو الجحاف داود بن أبي عوف في الترمذي ،فاف في الترمذيالخ

 ،الترمذي وأبو الجارود زياد بن المنذر األعمى في ،وزياد بن خيثمة الجعفي في ابن ماجة ،ماجة وابن
سليمان و ،ماجة وسعد أبو مجاهد الطائي في أبي داود وابن ،وسالم بن أبي حفصة في الترمذي

وعبد اهللا  ،سالم السلولي والصبي بن األشعث بن ،وصالح بن مسلم ،األعمش في الترمذي وابن ماجة
وعبد اهللا بن عيسى بن عبد  ،في الترمذي وعبد اهللا بن صهبان األسدي ،بن جابر البصري في أبي داود

وعبيد ابن  ،ذي وابن ماجةاهللا بن الوليد الوصافي في الترم وعبيد ،الرحمان بن أبي ليلى في ابن ماجة
 ،بينهما عبيداهللا ابن الوليد الوصافي :وقيل ،وعصام بن قدامة ،وعثمان بن األسود ،الطفيل أبو سيدان

والترمذي  وعمرو بن قيس المالئي في فضائل األنصار ،وابنه عمرو بن عطية العوفي ،وعمار الدهني
األدب المفرد وأبي داود  وفراس بن يحيى الهمداني في ،وعمران البارقي في أبي داود ،وابن ماجة

وقرة بن  ،داود والترمذي وابن ماجة وفضيل بن مرزوق األغر الرقاشي في أبي ،والترمذي وابن ماجة
ومحمد ابن جحادة في أبي  ،ومالك بن مغول ،الترمذي وكثير أبو إسماعيل النواء في ،خالد السدوسي

ومحمد بن  ،بن عبد الرحمان بن أبي ليلى في الترمذي وابن ماجة مدومح ،داود والترمذي وابن ماجة
ومطرف بن  ،ومسلم بن عقيل البرجمي الكوفي ،ومسعر بن كدام ،كتاب التفسير عبيداهللا العرزمي في

  الترمذي وابن طريف في
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  .(1) القرشي وموسى بن عمير ،ومهدي بن األسود الكندي ،ماجة والنسائي

 
  :رواياته في الكتب الستةـ  4    

  .(4) والترمذي ،(3) وابن ماجة ،(2) سنن أبي داود    

 التيمي العالء بن صالح ( 80 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(5) األسدي الكوفي :ويقال ،صالح التيمي العالء بن    
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  .(6) ثقة :وأبو داود ،عن يحيى بن معين ،وأبو بكر بن أبي خيثمة ،قال عباس الدوري    

  .(7) ثقة ،كوفي :وقال يعقوب بن سفيان    

 
  .147ـ  146/  20 :ـ تهذيب الكمال 1

كتاب الحروف  ،34/  4وج  ،3468الحديث  ،باب السلف ال يحول ،276/  3 :ـ سنن أبي داود 2
  .3987 الحديث ،والقراءات

كتاب الجهاد باب  ،920/  2وج  ،96الحديث  37وص  ،37الحديث  14/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3
 ،1383وص  ،3570الحديث  ،كتاب اللباس ،1182وص  ،2754الحديث  ،فضل الجهاد في سبيل اهللا

الحديث  ،1448وص  ،4249ث الحدي ،باب ذكر التوبة ،1419وص  ،4129الحديث  ،كتاب الزهد
4329.  

  .3658الحديث )  14( الباب  ،المناقب كتاب ،607/  5 :ـ سنن الترمذي 4

  .511/  22 :ـ تهذيب الكمال 6و  5

  .132/  3 :المعرفة والتاريخ ـ 7
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  .(1) ثقة :وقال ابن شاهين    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) الشيعة كان من عتق :قال أبو حاتم    

     
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن حجر من الطبقة السابعة    

 ،وزبيد اليامي ،والحكم ابن عتيبة ،وجميع بن عمير ،بريد بن أبي مريم :عن روى :وقال المزي    
بن  وأبي الحسن عبيد ،وسلمة ابن كهيل في الترمذي ،بن عبد الرحمان الكوفي في أبي داود وزرعة
والمنهال ابن عمرو  ،وعلي بن ربيعة الوالبي ،وعدي بن ثابت األنصاري في أبي داود والنسائي ،نالحس

  .سلمان المؤذن وأبي ،ونهشل بن سعيد ،)عليه السالم ( في خصائص أمير المؤمنين 

اهللا بن موسى في خصائص أمير  وعبيد ،عبد اهللا بن نمير في أبي داود والترمذي :روى عنه    
ومحمد  ،وأبو نعيم الفضل ابن دكين ،النسائي وعلي بن هاشم بن البريد في ،)عليه السالم (  المؤمنين

  .(4) وأبو أحمد الزبيري في أبي داود ،ويحيى بن يعلى األسلمي ،ويحيى بن أبي بكير ،بن بشر العبدي
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 .995الرقم  251 :ـ تاريخ أسماء الثقات 1

  .1971الرقم  356 / 6 :ـ الجرح والتعديل 2

  .821الرقم  92/  2 :ـ تقريب التهذيب 3

  .511 / 22 :ـ تهذيب الكمال 4
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  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

قال  :قال ،عن عباد بن عبد اهللا ،عن المنهال ،وابن ماجة عنه ،(2) والترمذي ،(1) سنن أبي داود    
ال يقولها بعدي إال  ،وأنا الصديق األكبر ،)وسلم  صلى اهللا عليه وآله ) أنا عبد اهللا وأخو رسوله«  :علي

  .(3) قبل الناس بسبع سنين صليت ،كذاب

 (  ه 133ـ .. .(علي بن بذيمة  ( 81 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) كوفي األصل ،مولى جابر بن سمرة ،أبو عبد اهللا السوائي ،الحراني علي بن بذيمة    

  .(5) كان ثقة :قال ابن سعد    

  .(6) ثقة :وقال النسائي    

  .(7) صالح الحديث :عن أبيه ،وقال عبد اهللا بن أحمد    

 
  .754الحديث  ،كتاب الصالة ،200/  1 :ـ سنن أبي داود 1

  .249الحديث  ،أبواب الصالة ،29/  2 :الترمذي ـ سنن 2

 ،في الزوائد هذا إسناد صحيح :وفي ذيل الحديث ،120الحديث  ،المقدمة ،44/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3
الحظ . صحيح على شرط الشيخين :رواه الحاكم في المستدرك عن المنهال وقال .رجاله ثقات

  .7الرقم  24 :النسائي خصائص

  .328/  20 :ـ تهذيب الكمال 4

  .496الرقم  252/  7 :تهذيب التهذيب راجع ،329 / 20 :ـ تهذيب الكمال 6و  5

  .5790الرقم  115 / 3 :ـ ميزان االعتدال 7

 
(277) 
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  .(1) ثقة :وقال أبو زرعة    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) وكان ينال من عثمان ،كان شيعيا :قال ابن منظور    

  .(3) كان رأسا في التشيع :أبيه عن ،أحمد بن حنبلوقال عبد اهللا بن     

  .(4) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

وعكرمة مولى ابن عباس في  ،وعامر الشعبي ،سعيد بن جبير في النسائي :عن روى :وقال المزي    
 ،ومقسم ،ومجاهد في كتاب الرد على أهل القدر والنسائي ،حبتر في أبي داودوقيس بن  ،النسائي

والترمذي وابن  وأبي عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود في أبي داود ،ويزيد بن األصم ،وميمون بن مهران
  .ماجة

وسفيان الثوري في ابن ماجة والترمذي  ،والحسن بن صالح بن حي ،إسرائيل بن يونس :روى عنه    
وعبد  ،وشعبة بن الحجاج ،بن عبد اهللا في الترمذي وشريك ،وسليمان األعمش ،لنسائي وأبي داودوا

  الرحمان بن عبد اهللا المسعودي في

 
 .962الرقم  176/  6 :ـ الجرح والتعديل 1

  .91الرقم  205 / 17 :ـ مختصر تاريخ دمشق 2

ومعرفة  ،1143الرقم  126/  2 :الرجال ةراجع الجامع في العلل ومعرف ،329/  20 :ـ تهذيب الكمال 3
  .247الرقم  150ـ  145 :الرواة للذهبي

  .297الرقم  32/  2 :ـ تقريب التهذيب 5و  4

 
(278) 

وعتاب بن  ،وعبد الرحمان بن يزيد بن جابر ،وعبد الرحمان بن يزيد بن تميم في النسائي ،ابن ماجة
وموسى بن  ،ومعمر بن راشد ،ومسعر بن كدام ،عالثةبن  ومحمد بن عبد اهللا ،وعيسى بن راشد ،بشير
وأبو  ،وأبو إسرائيل المالئي ،وأبو األحوص الحنفي ،في أبي داود ويونس بن راشد الجزري ،أعين

  .(1) وأبو مالك النخعي ،وأبو العميس المسعودي ،الترمذي والنسائي وابن ماجة سعيد المؤدب في
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  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) والترمذي ،(3) وابن ماجة ،(2) سنن أبي داود    

 (  ه 219ـ .. .(علي بن ثابت  ( 82 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(5) الدهان العطار الكوفي علي بن ثابت    

  .(6) صدوق :الذهبيوقال     

 
  .328/  20 :ـ تهذيب الكمال 1

كتاب  ،121/  4وج  ،3696الحديث  ،باب األوعية ،األشربة كتاب ،331/  3 :ـ سنن أبي داود 2
  .4336الحديث  ،المالحم

  .1328وص  ،4006الحديث  ،كتاب الفتن ،1327/  2 :ـ سنن ابن ماجة 3

  .3048الحديث  ،قرآنكتاب تفسير ال ،252/  5 :سنن الترمذي ـ 4

  .4033الرقم  339 / 20 :ـ تهذيب الكمال 5

  .5795الرقم  116/  3 :ـ ميزان االعتدال 6
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  .(1) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(2) ابن حبان في الثقات وذكره    

 
  :ـ تشيعه 2    

 ،كوفي :وقال البزار .(3) كان ممن يسكن في تشيعه وال يغلو :وقيل. شيعي معروف :قال الذهبي    
  .غال في التشيع

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر من كبار الطبقة العاشرة    

وسعاد بن  ،عبد الملك في ابن ماجة والحكم بن ،أسباط بن نصر الهمداني :روى عن :وقال المزي    
وعمرو بن  ،وعلي بن صالح بن حي ،القاسم األنصاري ي مريم عبد الغفار بنوأب ،سليمان في ابن ماجة

ومحمد  ،وقيس بن الربيع ،والقاسم بن ميمون الجعفي ،ابن عياض وفضيل ،أبي المقدام ثابت بن هرمز
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 ،وأبي حماد المفضل بن صدقة الحنفي ،ومسعود بن سعد الجعفي ،الزبيدي بن إسماعيل بن رجاء
 وأبي ،)عليه السالم ( ومنصور بن أبي األسود في خصائص أمير المؤمنين  ،العنزي ومندل بن علي

  .وأبي بكر النهشلي ،ويعقوب بن عبد اهللا القمي ،قتيبة نعيم بن ثابت البصري

  بن وإبراهيم بن الوليد ،أبو شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة :روى عنه    

 
  .302لرقم ا 33/  2 :ـ تقريب التهذيب 4و  1

  .457 / 8 :ـ كتاب الثقات 2

  .116/  3 :ـ ميزان االعتدال 3
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 ،أحمد بن حازم ابن أبي غزرة وأبو عمرو ،وأحمد بن إسحاق بن موسى الكوفي الحمار ،حماد
وأحمد بن الهيثم بن  ،موسى الشطوي وأحمد بن ،وأحمد بن عثمان بن حكيم األودي في ابن ماجة

والعباس بن  ،إبراهيم إسماعيل بن عبد الرحمان األعرج وأبو ،وأحمد بن يحيى الصوفي ،خالد البزاز
وأبو البختري عبد اهللا  ،وأبو أسامة عبد اهللا بن اسامة الكلبي الكوفي ،جعفر بن الزبرقان في ابن ماجة

 عليه( وعبد األعلى بن واصل بن عبد األعلى في خصائص أمير المؤمنين  ،شاكر العنبري بن محمد بن

والفضل بن يوسف  ،وعيسى بن دلويه البغدادي ،وعثمان بن معبد بن نوح البغدادي المقرئ ،)السالم 
ومحمد  ،إسحاق الراشدي ومحمد بن إسماعيل بن ،ومحمد بن أحمد بن الحسن القطواني ،القصباني

 ،ن حرب تمتامومحمد بن غالب ب ،البزاز ومحمد بن عبد الرحيم ،بن الحسين بن أبي الحنين الحنيني
  .(1) ومحمد بن منصور الطوسي ،ومحمد ابن عبيد بن عتبة الكندي في ابن ماجة

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(2) روى له ابن ماجة فقط    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليه السالم( الطوسي في أصحاب االمام زين العابدين  عده الشيخ    

 
  .339/  20 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1246الحديث  ،إقامة الصالة وسننها كتاب ،395/  1 :ـ سنن ابن ماجة 2

  .1194 الرقم 118 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3
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 (  ه 230ـ  133( علي بن الجعد  ( 83 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

الحسن البغدادي  أبو ،مسند بغداد ،(1) االمام الحافظ الحجة ،علي بن الجعد بن عبيد :قال الذهبي    
  .(2) الجوهري مولى بني هاشم

  (3) ...صدوق ،ثقة :فقال ،عن علي بن الجعد ،سألت يحيى بن معين :وقال محمد بن حماد    

  .(4) صدوق :النسائي وقال    

لم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد  ،صدوقا كان متقنا :وقال أبو حاتم    
  .(5) الجعد ال يغيره سوى علي بن

والبخاري مع شدة  ،حديثا منكرا فيما ذكره ولم أر في رواياته إذا حدث عن ثقة :وقال ابن عدي    
  .(6) استقصائه يروي في صحاحه

 
 :راجع قواعد في علوم الحديث .الحجة هو الذي أحاط علمه بثالثمائة ألف حديث :ـ قال التهانوي 1
29.  

  .152الرقم  459/  10 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .365/  11 :ـ تاريخ بغداد 3

  .350/  20 :ـ تهذيب الكمال 4

  .974الرقم  178/  6 :والتعديل ـ الجرح 5

  .1857/  5 :ـ الكامل 6

 
(282) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) رمي بالتشيع ،ثبت ،ثقة :حجر قال ابن    

  .(2) الشيعة وعده ابن قتيبة من رجال    

  .(3) زائغ عن الحق ،علي بن الجعد متشبث بغير بدعة :وقال الجوزجاني    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر من صغار الطبقة التاسعة    

بن  وأيوب ،وإسماعيل ابن عياش ،وإسرائيل بن يونس ،إبراهيم بن سعد :روى عن :المزي وقال    
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عثمان الرحبي في  وحريز بن ،وجسر بن الحسن ،وجرير بن حازم ،وبحر بن كنيز السقاء ،عتبة اليمامي
 ،وحماد بن سلمة ،بن زيد وحماد ،والحسين بن زيد العلوي ،والحسن بن صالح بن حي ،أبي داود

وسالم  ،وسليمان بن المغيرة ،وسفيان بن عيينة ،وسفيان الثوري ،وزهير بن معاوية ،والربيع بن صبيح
 ،وشيبان بن عبد الرحمان ،وشعبة بن الحجاج في البخاري وأبي داود ،وشريك بن عبد اهللا ،بن مسكين

وأبي مسعود عبد  ،يد العمريوعاصم ابن محمد بن ز ،وصدقة بن موسى الدقيقي ،وصخر بن جويرية
الرحمان  وعبد ،وعبد الرحمان بن أبي بكر المليكي ،وعبد الحميد ابن بهرام ،أبي المساور األعلى بن

  وعبد الرحمان ،وعبد الرحمان بن عبد اهللا بن دينار ،بن ثابت بن ثوبان

 
  .303الرقم  33/  2 :ـ تقريب التهذيب 4و  1

  .624 :ـ المعارف 2

الحق اثني  ال أدري كيف يروي البخاري عن رجل زائغ عن :أقول. 346/  20 :تهذيب الكمالـ  3
  .عشر حديثا ؟ وستأتيك أحاديثه في محلها
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وعبد القدوس بن حبيب  ،سلمة الماجشون وعبد العزيز بن عبد اهللا بن أبي ،ابن عبد اهللا المسعودي
 ،وعلي بن علي الرفاعي ،وعلي بن عاصم الواسطي ،ضلوعدي بن الف ،وعبد الواحد بن سليم ،الشامي

والقاسم بن  ،وفضيل بن مرزوق ،والفرج بن فضالة ،زيد التغلبي وعمران بن ،وعمر بن راشد اليمامي
 ،ومحمد ابن راشد المكحولي ،ومبارك بن فضالة ،ومالك بن أنس ،بن الربيع وقيس ،الفضل الحداني

وأبي جزء نصر بن  ،ومعروف بن واصل ،الد الزنجيومسلم بن خ ،طلحة بن مصرف ومحمد بن
الوضاح  وأبي عوانة ،وورقاء بن عمر اليشكري ،والهيثم ابن جماز ،وهمام بن يحيى ،الباهلي طريف

ويزيد بن عياض بن جعدبة  ،ويزيد بن إبراهيم التستري ،وأبي عقيل يحيى بن المتوكل ،ابن عبد اهللا
وأبي  ،وأبي كرز القرشي ،جعفر الرازي وأبي ،وأبي األشهب العطاردي ،وأبي إسحاق الفزاري ،الليثي

  .وأبي هالل الراسبي ،إنه سعيد بن زربي :يقال ،معاوية العباداني

وأحمد  ،وإبراهيم بن هاشم البغوي ،الحربي وإبراهيم بن إسحاق ،وأبو داود ،البخاري :روى عنه    
 ،وأحمد بن الحسن بن مكرم بن حسان البغدادي البزاز ،المرثدي وأحمد بن بشر ،بن إبراهيم الدورقي

 ،وأبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي القاضي ،إسحاق الصوفي الصغير وأحمد بن الحسين بن
 ،وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ،أحمد بن علي بن الفضيل الخزاز المقرئ وأبو جعفر

 ،الحلواني وأحمد ابن يحيى ،مد بن خالد بن غزوان البراثيوأحمد بن مح ،وأحمد بن محمد بن حنبل
محمد بن الصباح  والحسن بن ،والحارث بن محمد ابن أبي اسامة ،وإسحاق بن أبي إسرائيل



 ٧٩٠ 

وصالح بن  ،بن أيوب الطوسي وزياد ،وخلف بن سالم المخرمي ،وحمدان بن علي الوراق ،الزعفراني
  ،محمد األسدي
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وأبو بكر عبد اهللا ابن محمد بن  ،الدنيا وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي ،الرازيوصالح بن محمد 
وعبد اهللا بن محمد بن مالك بن هانئ  ،بن عبد العزيز البغوي وأبو القاسم عبد اهللا بن محمد ،أبي شيبة

الكريم وأبو زرعة عبيداهللا بن عبد  ،قالبة عبد الملك بن محمد الرقاشي وأبو ،النيسابوري عبدوس
 وأبو ،وأبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء العبدي ،بن إسماعيل بن أبي غيالن الثقفي وعمر ،الرازي

 ،السراج ومحمد بن عبدوس بن كامل ،ومحمد بن إسحاق الصاغاني ،حاتم محمد ابن إدريس الرازي
هارون بن  وموسى ،وموسى بن الحسن السقلي ،وأبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي

ويعقوب بن شيبة  ،ويحيى بن معين ،وهارون بن سفيان المستملي المعروف بالديك ،الحمال
  .(1) ويعقوب بن يوسف المطوعي ،السدوسي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) وسنن أبي داود ،(2) البخاري صحيح    

 
  .4034الرقم  344ـ  342/  20 :ـ تهذيب الكمال 1

باب إثم من  ،كتاب العلم ،35وص  ،باب أداء الخمس من االيمان ،19 / 1 :البخاريـ صحيح  2
وص  ،باب صالة الضحى في الحضر ،54/  2وج  ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( النبي  كذب على

 ،167 / 4وج  ،باب دعوة اليهودي والنصراني ،235/  3وج  ،باب ما ينهى من سب األموات ،108
عليه ( طالب  باب مناقب علي بن أبي ،208وص  ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( باب صفة النبي 

باب التسليم على  ،131وص  ،باب الحياء ،100وص  ،باب لبس الحرير ،44/  7وج  ،)السالم 
 صلى اهللا عليه وآله وسلم( النبي  باب وصاة ،137/  8وج  ،باب سكرات الموت ،193وص  ،الصبيان

).  
  .874الحديث  ،باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ،كتاب الصالة ،231/  1 :ـ سنن أبي داود 3
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 الغنوي علي بن الحزور ( 84 )



 ٧٩١ 

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) الحزور الغنوي الكوفي علي بن    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) هو في جملة متشيعة الكوفة :قال ابن عدي    

  .(3) شديد التشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

 ،ابن عوف الشيباني والقاسم ،ودينار أبي عمر البزار ،األصبغ بن نباتة :روى عن :وقال المزي    
وأبي مريم  ،وأبي مريم األسدي ،ونفيع أبي داود األعمى في ابن ماجة ،ومحمد بن نشر الهمداني

  .الثقفي

  ،وأيوب بن سليمان الفزاري الحناط ،إسماعيل بن أبان الغنوي :روى عنه    

 
  .4039الرقم  366/  20 :ـ تهذيب الكمال 1

عن عمار ابن ياسر  ،عن أبي مريم ،وروى ابن عدي عنه :أقول. 4039الرقم  366/  20 :ـ الكامل 2
 ،طوبى لمن أحبك وصدق فيك :يقول لعلي) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رسول اهللا  سمعت :قال

  .لمن أبغضك وويل

  .308الرقم  33/  2 :ـ تقريب التهذيب 4و  3
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 ،وعمرو بن بزيع ،العزيز بن أبان القرشي وعبد ،وعبد الصمد بن النعمان ،وسعيد بن محمد الوراق
ومخول بن إبراهيم بن مخول  ،النعمان الباهلي في ابن ماجة وعمرو بن ،وعمرو بن جميع الطيالسي

وأبو إسحاق الشيباني  ،ويونس بن بكير الشيباني ،هاشم الغساني السمسار ويحيى بن ،بن راشد النهدي
  .(1) ه ـقرآنأ ـ وهو من

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) روى له ابن ماجة حديثا واحدا فقط    



 ٧٩٢ 

 (  ه 129ـ  ...) علي بن زيد التيمي البصري ( 85 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

التيمي البصري  ،القرشي أبو الحسن ،االمام العالم الكبير ،علي بن زيد بن جدعان :قال الذهبي    
  .(3) األعمى

أصبح فقهاء البصرة عميانا  :سمعت سعيد الجريري يقول :حماد بن زيد عن ،خالد بن خداش :قال    
  .(4) واألشعث الحداني ،وعلي بن زيد ،قتادة :ثالثة

  .(5) صالح الحديث ،ثقة :بن شيبةوقال يعقوب     

 
  .366/  20 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1485الحديث  ،الجنائز كتاب ،476/  1 :ـ سنن ابن ماجة 2

  .3963الرقم  278/  2 :الكاشف راجع ،82الرقم  206/  5 :ـ سير أعالم النبالء 3

  .443/  20 :ـ تهذيب الكمال 4

  .438/  20 :الكمال ـ تهذيب 5
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  :ـ تشيعه 2    

 رأيت علي بن زيد ولم أحمل عنه فإنه كان :سمعت يزيد بن زريع يقول :بن المنهال قال محمد    

  .(1) رافضيا

  .(2) ال بأس به ،كان يتشيع :وقال العجلي    

 وكان يغالي في التشيع ،الرواية عنه لم أر أحدا من البصريين وغيرهم امتنعوا من :وقال ابن عدي    
(3).  

  .(4) أوعية العلم على تشيع قليل فيه من :وقال الذهبي    

 
  :طبقته ورواياته ـ 3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة الرابعة    

وأنس بن حكيم  ،إسحاق بن عبد اهللا بن الحارث بن نوفل في أبي داود :روى عن :وقال المزي    
وأبي داود والترمذي وفي  وأنس بن مالك األنصاري في األدب المفرد ومسلم ،الضبي في ابن ماجة

 ،وهو أوس بن أبي أوس ،الترمذي وابن ماجة وأوس بن خالد في ،كتاب عمل اليوم والليلة وابن ماجة
  والحكم بن ،والحسن البصري في الترمذي والنسائي ،وبالل بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري



 ٧٩٣

 
  .1840/  5 :ـ الكامل 1

  .1186الرقم  346 :ـ تاريخ الثقات 2

تقبل رواية الرافضي  ال :فعلى هذا ال قيمة لكالم ابن حجر حيث قال :أقول. 1845/  5 :ـ الكامل 3
  .94/  1 :راجع تهذيب التهذيب. الغالي وال كرامة

  .207/  5 :أعالم النبالء ـ سير 4

 ،وذكره خليفة في الطبقة الخامسة ،252 / 7 :الكبرى راجع الطبقات ،37/  2 :ـ تقريب التهذيب 5
  .215 :راجع طبقاته
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وسعيد بن المسيب في  ،وسعيد بن جبير ،عمر وسالم بن عبد اهللا بن ،وزرارة بن أوفى ،عبد اهللا الثقفي
 ،بن محمد بن عمار بن ياسر في أبي داود وابن ماجة وسلمة ،األدب المفرد والترمذي وابن ماجة
وعدي بن ثابت األنصاري  ،في األدب المفرد والترمذي وأبي داود وعبد الرحمان بن أبي بكرة الثقفي

وعمار بن  ،وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ،وعقبة بن صهبان ،بن الزبير وعروة ،في ابن ماجة
وعمل  ترمذيوعمر بن حرملة في أبي داود وال ،وعمارة القرشي البصري ،عمار مولى بني هاشم أبي

أبي داود والنسائي وابن  والقاسم بن ربيعة في ،وعمرو بن دينار ،وعمر بن عبد العزيز ،اليوم والليلة
وأبي الضحى  ،المنكدر في األدب المفرد ومحمد بن ،والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،ماجة

ويحيى بن  ،في الترمذيوالنضر بن أنس بن مالك  ،ومطرف بن عبد اهللا بن الشخير ،مسلم بن صبيح
وأبي بكر بن  ،ويوسف بن مهران في األدب المفرد والترمذي ،ويوسف بن ماهك ،جعدة بن هبيرة
 ،وأبي رافع الصائغ في كتاب الرد على أهل القدر ،الرقاشي في أبي داود وأبي حرة ،أنس بن مالك
 ي عثمان النهدي في أبيوأب ،وأبي طالب الضبعي ،في ابن ماجة ـ صاحب أبي هريرة ـ وأبي الصلت

وامية  ،وابن ماجة وأبي نضرة العبدي في أبي داود والترمذي ،وأبي المتوكل الناجي ،داود وابن ماجة
وامرأة أبيه ام محمد في ابن ماجة  ،وخيرة ام الحسن البصري في الترمذي ،بنت عبد اهللا في الترمذي

  .وأبي داود

وجعفر بن سليمان  ،داود والترمذي وعمل اليوم والليلةأبي  إسماعيل بن علية في :روى عنه    
وحماد بن  ،بن زيد في األدب المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وحماد ،الضبعي في الترمذي

 وزهير ،وزائدة بن قدامة في النسائي ،المفرد ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة سلمة في األدب

  بن



 ٧٩٤
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وسفيان بن حسين في  ،بن أبي عروبة وسعيد ،وسعيد بن زيد في األدب المفرد ،ماجةمرزوق في ابن 
وسفيان بن عيينة في األدب المفرد وابن ماجة  ،وسفيان الثوري في الترمذي وابن ماجة ،ابن ماجة

وشعبة بن الحجاج في  ،وشريك بن عبد اهللا ،بن المغيرة وسليمان ،والترمذي والنسائي وأبي داود
وعبد اهللا بن عون  ،وعبد اهللا بن شوذب ،اهللا بن زياد البحراني في ابن ماجة وعبد ،وابن ماجة النسائي
محمد  وعبد اهللا بن ،وعبد اهللا بن المثنى ابن عبد اهللا بن أنس بن مالك في الترمذي ،داود في أبي

سعيد في األدب  وعبد الوارث بن ،وعبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان الدمشقي ،العدوي في ابن ماجة
وعمر بن أبي  ،في ابن ماجة وعلي بن سالم بن شوال ،وعدي بن الفضل ،وعبيد اهللا بن عمر ،المفرد

ومحمد بن عبد الرحمان بن  ،في ابن ماجة ومبارك بن فضالة ،وقتادة ـ ومات قبله ـ ،خليفة العبدي
وهمام بن يحيى  ،ماجةبن بشير في الترمذي وابن  وهشيم ،ومعتمر بن سليمان ،األوقص المخزومي

  .(1) وأبو حمزة السكري ،ميمون بن عطاء التمار وأبو أيوب يحيى بن ،في أبي داود

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) وابن ماجة ،(4) والترمذي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 
  .435/  20 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1789الحديث  ،الجهاد والسير كتاب ،1415/  3 :ـ صحيح مسلم 2

  .2145الحديث  ،في ضرب النساء باب ،كتاب النكاح ،245/  2 :ـ سنن أبي داود 3

  .( 16 ) الباب ،كتاب العلم ،46/  5 :ـ سنن الترمذي 4

  .116الحديث  ،المقدمة ،43/  1 :ـ سنن ابن ماجة 5
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 (  ه 201ـ  105( علي بن عاصم  ( 86 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 أبو الحسن ،مسند العراق ،شيخ المحدثين ،االمام العالم ،علي بن عاصم بن صهيب :قال الذهبي    

  (1) ...القرشي التيمي

  (2) ...عاصم كان من أهل الصدق علي بن :قال ،عن زكريا بن يحيى الساجي    

  (3) ...فأخذت عنه أما أنا :وقال أحمد بن حنبل    



 ٧٩٥

  (4) ...وكان شديد التوقي ،والصالح والخير البارع كان من أهل الدين :وقال يعقوب بن شيبة    

سمعت  :سمعت أبا نصر الليث بن حبرويه يقول :قال ،أحمد بن سهل بن حمدويه وعن أبي نصر    
 وكان ،كان يجتمع عند علي ابن عاصم أكثر من ثالثين ألفا :جعفر وهو البيكندي يقول يحيى بن

  .(5) وكان له ثالثة مستملين ،يجلس على سطح

 
 .72الرقم  249/  9 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .514 / 20 :ـ تهذيب الكمال 2

  .5873الرقم  136/  3 :االعتدالـ ميزان  3

  .447/  11 :تاريخ بغداد ،250/  9 :راجع سير أعالم النبالء ،135 / 3 :ـ ميزان االعتدال 4

  .518/  20 :الكمال ـ تهذيب 5
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  :ـ تشيعه 2    

  .(1) رمي بالتشيع :حجر قال ابن    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة التاسعةعده ابن حجر في     

وحبيب  ،وبيان بن بشر األحمسي ،وبهز بن حكيم ،إسماعيل بن أبي خالد :روى عن :المزي وقال    
وسليمان  ،الجريري وسعيد ،وداود بن أبي هند ،وأبي علي حسين بن قيس الرحبي الحذاء ،بن الشهيد

وعبد  ، بن عثمان بن خثيماهللا وعبد ،وعاصم بن كليب ،وسهيل بن أبي صالح ،التيمي في التفسير
وعطاء بن  ،وعبيد اهللا بن عمر العمري ،مالك وعبيد اهللا بن أبي بكر بن أنس بن ،الملك بن جريج

وليث بن أبي  ،وغالب التمار ،وعوف األعرابي ،بن أبي حفصة وعمارة ،السائب في أبي داود وابن ماجة
ومغيرة بن  ،ومطرف بن طريف ،ومسلم المالئي ،الترمذي وابن ماجة ومحمد بن سوقة في ،سليم

 .وأبي هارون العبدي ،ويزيد بن أبي زياد ،ويحيى البكاء في الترمذي ،وهشام بن حسان ،مسلم السراج

 
وأبو األزهر  ،وأحمد بن إبراهيم بن حرب النيسابوري ،إبراهيم بن سعيد الجوهري :روى عنه    

وأحمد بن يحيى  ،حنبل وأحمد بن ،حمد بن أعين المصيصيوأ ،أحمد بن األزهر بن منيع في التفسير
والحسن بن صالح  ،اسامة والحارث بن محمد بن أبي ،وتميم بن المنتصر ،بن مالك السوسي

  وخلف ،وحمدون بن عباد الفرغاني ،الدباغ والحسين بن أبي زيد ،والحسن ابن مكرم البزاز ،العباداني



 ٧٩٦

 
  .366الرقم  39/  2 :ـ تقريب التهذيب 2و  1
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وعبد  ،وسعدان بن نصر بن منصور البزاز ،وزياد بن أيوب الطوسي في أبي داود ،ابن سالم المخرمي
وعبد بن حميد في  ،بن عبد القاهر الباجدائي وأبو شهاب عبد القدوس ،اهللا بن أيوب المخرمي

وعلي بن شعيب  ،ن إشكابوعلي ابن الحسين ب ،الجعد وعلي بن ،وعفان بن مسلم ،الترمذي
 ،والعالء بن مسلمة الرواسي ،وعمرو بن رافع القزويني في ابن ماجة ،وعلي بن المديني ،السمسار

ومحمد بن زياد الزيادي في  ،ومحمد بن حرب النشائي ،الطرسوسي في أبي داود وعيسى بن يونس
 ،المنادي بن عبيداهللا ابن ومحمد ،ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ،ومحمد بن سعد العوفي ،ابن ماجة

ومحمود  ،يحيى الذهلي ومحمد بن ،ومحمد بن المعافى العابد ،ومحمد بن عيسى بن حبان المدائني
 ،ويحيى بن جعفر بن أعين البيكندي ،وهارون بن حاتم ،وموسى بن سهل بن كثير الوشاء ،بن خداش

ويعقوب بن شيبة  ،ومات قبلهويزيد بن زريع  ،ويحيى بن أبي طالب وهو ابن جعفر بن الزبرقان
  .(1) الترمذي ويوسف بن عيسى المروزي في ،السدوسي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) ماجة وابن ،(3) والترمذي ،(2) سنن أبي داود    

 
  .504/  20 :ـ تهذيب الكمال 1

  .3134الحديث  ،الجنائز كتاب ،195/  3 :ـ سنن أبي داود 2

  .1073 الحديث ،كتاب الجنائز ،385/  3 :الترمذيـ سنن  3

  .كتاب الجنائز ،1602الرقم  511/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4
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 (  ه 184ـ .. .(علي بن غراب  ( 87 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 هو علي بن عبد :ويقال ،أبو الوليد الكوفي القاضي :ويقال ،أبو الحسن ،الفزاري علي بن غراب    

  .(1) وعلي بن أبي الوليد ،العزيز

كان حديثه  :فقال ،يعني أحمد بن حنبل ـ عن علي بن غراب وسئل ـ :قال أبو بكر المروذي    



 ٧٩٧

  .(2) حديث أهل الصدق

وحكي عن  ،ال بأس به :قال ،سألت أبي عن علي بن غراب :حاتم قال عن عبد الرحمان بن أبي    
  .(3) ظلمه الناس حين تكلموا فيه :يحيى بن معين أنه قال

  .(4) وأفرط ابن حبان في تضعيفه.. .صدوق :وقال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعه 2    

لي ـ عن علي بن بن إدريس وسألته ـ يعني محمد بن عبد اهللا بن حماد الموص عن الحسين    
 ولست أنا ،إنه كان يتشيع :أليس هو ضعيف ؟ قال :قلت ،كان صاحب حديث بصيرا به :فقال ،غراب

  بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر

 
  .4120الرقم  90/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .46 / 12 :ـ تاريخ بغداد 2

  .1099الرقم  200/  6 :ـ الجرح والتعديل 3

  .42 / 2 :التهذيب ـ تقريب 4

 
(294) 

 ،عن رجل ال يبصر الحديث وال يعقله ولست براو ،الحديث بعد أن ال يكون كذوبا للتشيع أو القدر
  (1) .ولو كان أفضل من فتح ـ يعني الموصلي

بعلي بن غراب بأس ولكنه  لم يكن :سمعت يحيى بن معين يقول :وقال أحمد بن أبي خيثمة    
  .(2) يتشيع

وأما  ،فإنه كان يتشيع ،أحسب إبراهيم طعن عليه ألجل مذهبه :قلت وقال الحافظ أبو بكر الخطيب    
  .(3) وصفوه بالصدق فقد ،روايته

  .(4) كان غاليا في التشيع :وقال ابن حبان    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) عده ابن حجر من الطبقة الثامنة    

وإسماعيل بن مسلم  ،وإسماعيل بن أبي خالد ،األحوص بن حكيم الشامي :عن روى :وقال المزي    
 ،وجويبر بن سعيد ،وبيهس ابن فهدان في النسائي ،وبهز بن حكيم ،وأشعث بن عبد الملك ،المكي

وسعد  ،العبسي وسعد بن أوس ،وزهير بن مرزوق في ابن ماجة ،وزمعة ابن صالح ،وخالد بن مخدوج



 ٧٩٨

 ،األخضر في ابن ماجة وصالح بن أبي ،وسليمان األعمش ،وسفيان الثوري ،بن طريف اإلسكاف
  الحميد وعبد ،وعبد اهللا بن مسلم بن هرمز ،وصالح بن حيان القرشي

 
  .130 :ـ الكفاية في علم الرواية 1

  .93/  21 :ـ تهذيب الكمال 2

  .46/  12 :ـ تاريخ بغداد 3

  .105/  2 :ـ المجروحين 4

  .394الرقم  42/  2 :هذيبالت ـ تقريب 5
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 ،وعبيد اهللا بن الوليد الوصافي ،عمر وعبيد اهللا بن ،وعبد الملك بن جريج ،ابن جعفر األنصاري
وكهمس بن  ،وعمرو بن عبد اهللا ابن يعلى ابن مرة ،وعمر بن عبد اهللا مولى غفرة ،وعثمان البتي

وهشام  ،والمغيرة بن أبي قرة ،عبيداهللا بن أبي رافعومحمد ابن  ،ومحمد بن سوقة ،الحسن في النسائي
  .صهيب ويوسف بن ،بن عروة

وجبارة بن  ،الغنوي وإدريس بن الحكم ،وأحمد بن حنبل ،إبراهيم بن موسى الرازي :روى عنه    
والحسين بن الحسن  ،النهشلي والحسن بن عنبسة ،وجعفر بن محمد بن جعفر المدائني ،مغلس

وسهل بن عثمان  ،محمد الجرمي وسعيد بن ،ن أيوب الطوسي في النسائيوزياد ب ،المروزي
 ،وعبد الرحمان بن صالح األزدي ،الحلبي وعامر بن سيار ،والصلت بن محمد الخاركي ،العسكري

وأبو الشعثاء علي  ،وعثمان بن سعيد األحول ،الحكم الحراني وعبد الغفار بن ،وعبد العزيز بن الخطاب
وعمار بن  ،وعلي بن هاشم ابن مرزوق ،وعلي بن الحسن الحكمي المقرئ ،نبن الحسن بن سليما

 ،ومحمد بن عبد اهللا بن سابور الرقي ،والفضل بن إسحاق الدوري ،ابن ماجة خالد الواسطي في
بن  ويحيى ،ه ـقرآنومروان ابن معاوية الفزاري ـ وهو من أ ،عبد اهللا بن عمار الموصلي ومحمد بن

  .(1) أيوب المقابري

 
  :الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(3) وابن ماجة ،(2) سنن النسائي    

 



 ٧٩٩

  .92ـ  91/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .كتاب النكاح ،86/  6 :ـ سنن النسائي 2

  .1098الحديث  ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،349/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3

 
(296) 

  :الشيعةـ ترجمته في رجال  5    

  .(1) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 (  ه 212ـ .. .(علي بن قادم  ( 88 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(2) الحسن الكوفيالخزاعي أبو  علي بن قادم    

  .(3) ثقة ،كوفي :قال العجلي    

  .(4) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(5) محله الصدق :حاتم وقال أبو    

  .(6) وذكره ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(7) شديد التشيع :سعد قال ابن    

 
 .382الرقم  266 :ـ رجال الشيخ الطوسي 1

  .107 / 21 :الكمالـ تهذيب  2

  .1195الرقم  349 :ـ تاريخ الثقات 3

  .42/  2 :ـ تقريب التهذيب 4

  .1107الرقم  201/  6 :ـ الجرح والتعديل 5

  .214/  7 :ـ كتاب الثقات 6

  .404/  6 :ـ الطبقات الكبرى 7

 
(297) 

  .(1) يتشيع :وقال ابن حجر    

 



 ٨٠٠

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة التاسعة حجر في عده ابن    

وجعفر بن زياد األحمر في  ،الهمداني في الترمذي أسباط بن نصر :روى عن :وقال المزي    
وخالد بن طهمان أبي  ،وخالد بن إلياس ،والحسن بن عمارة ،( عليه السالم( خصائص أمير المؤمنين 

وسفيان الثوري في أبي  ،أبي عروبة وسعيد ابن ،وزمعة بن صالح ،بن سليمان وزافر ،العالء الخفاف
وشعبة بن  ،( عليه السالم( وشريك بن عبد اهللا في خصائص أمير المؤمنين  ،وسليمان األعمش ،داود

 ،عبد الرحمان بن موهب وعبيد اهللا بن ،وعبد العزيز بن أبي رواد ،وعبد السالم بن حرب ،الحجاج
 ،)عليه السالم ( أمير المؤمنين  ي خصائصوفطر بن خليفة ف ،وعلي بن صالح بن حي في الترمذي

  .ويونس بن أبي إسحاق ،وورقاء بن عمر اليشكري ،ومسعر بن كدام ،ومحمد بن عبيداهللا العرزمي

وأحمد ابن عبد الحميد  ،وأحمد بن شداد ،أبي غرزة الغفاري أحمد بن حازم بن :روى عنه    
وأبو مسعود أحمد بن  ،وأحمد بن عثمان بن حكيم األودي ،بن سعيد وأحمد بن عبيد ،الحارثي

وأحمد بن يحيى الصوفي في  ،وأحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل ابن دكين ،الفرات الرازي
 ،والحسن بن سالم السواق ،وأيوب بن إسحاق بن سافري ،)عليه السالم ( المؤمنين  خصائص أمير

صالح  وسهل بن ،د الجبار البغدادي في الترمذيوسليمان بن عب ،والحسن بن معاوية بن هشام
  وأبو ،أبي شيبة وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن ،وعباس بن محمد الدوري ،األنطاكي في أبي داود

 
  .397الرقم  42/  2 :ـ تقريب التهذيب 2و  1
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 ،محمد بن أبي شيبة وعثمان بن ،النسائي وعبيد اهللا بن فضالة ،عوف عبد الرحمان بن مرزوق البزوري
والقاسم بن زكريا بن دينار  ،بن المغيرة البزاز العفاني وعلي بن سهل ،وعلي بن الحسن بن أبي مريم

وأبو بكر  ،وأبو امية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ،)عليه السالم ( المؤمنين  الكوفي في خصائص أمير
 ،ومحمد بن عبد اهللا بن أبي الثلج ،ومحمد ابن خشيش بن عمار الشيباني ،جعفر الزهيري محمد بن

ومحمد بن  ،الوليد ومحمد بن عثمان بن ،ومحمد بن عبد الوهاب الفراء ،ومحمد بن عبد الرحيم البزاز
وهارون بن يزيد  ،والمنذر ابن شاذان ،ومحمد بن معدان ،وأبو كريب محمد بن العالء ،عوف الطائي

 ،ويحيى بن زكريا بن شيبان ،ى بن إسحاق بن سافريويحي ،ووهب بن إبراهيم الفامي ،الجمال الرازي
 ويوسف بن موسى القطان في الترمذي ،ويعقوب بن سفيان الفارسي ،ويحيى بن عبد الحميد الحماني

(1).  

 



 ٨٠١

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) والترمذي ،(2) داود سنن أبي    

 (  ه 256ـ .. .(علي بن المنذر  ( 89 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  أبو الحسن الكوفي ،األسدي :ويقال ،بن زيد األودي علي بن المنذر    

 
  .108ـ  107/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1176الحديث  ،كتاب الصالة ،305/  1 :ـ سنن أبي داود 2

  .61الحديث  ،أبواب الطهارة من)  45( الباب  ،89/  1 :ـ سنن الترمذي 3
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  .(1) المعروف بالطريقي

 حج :فقال ،سئل أبي عنه. ثقة ،سمعت منه مع أبي وهو صدوق :الرحمان بن أبي حاتم وقال عبد    

  .(2) ومحله الصدق ،وخمسين حجةخمسين أو خمسا 

  .(3) ثقة :وقال النسائي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) شيعي محض :النسائي قال    

  .(5) يتشيع ،صدوق :وقال ابن حجر    

  .(6) ثقة ،محض ،شيعي :وقال الذهبي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) الطبقة العاشرة عده ابن حجر في    

  وإسحاق بن منصور ،الحفري أحمد بن المفضل :روى عن :وقال المزي    

 
 .4140الرقم  145/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1128الرقم  206 / 6 :ـ الجرح والتعديل 2

  .147/  21 :ـ تهذيب الكمال 4و  3

في هامش تهذيب الكمال ادعى بشار عواد بأنه ليس له ذكر وال  :أقول .44 / 2 :ـ تقريب التهذيب 5



 ٨٠٢

. األخبار فله ذكر في أمالي الشيخ الصدوق ومعاني ،غير أن األمر بالعكس تماما ،كتب الشيعة رواية في
واالرشاد للشيخ  ،10550الرقم  483/  5 :راجع مستدركات علم رجال الحديث للمرحوم النمازي

  .11/  1 :المفيد

  .4019الرقم  287/  2 :لكاشفـ ا 6

  .44/  2 :تقريب التهذيب ـ 7

 
(300) 

 ،وعبيد اهللا ابن موسى ،اهللا بن نمير وعبد ،وسفيان بن عيينة في ابن ماجة ،السلولي في ابن ماجة
وأبي غسان مالك ابن إسماعيل النهدي في ابن  ،دكين وأبي نعيم الفضل بن ،وعثمان بن سعيد الزيات

ومحمد بن فضيل بن غزوان في الترمذي والنسائي وابن  ،حي ومحمد بن علي بن صالح بن ،ماجة
  .والوليد بن مسلم ،ووكيع بن الجراح ،وأبيه المنذر بن زيد ،ماجة

 ،وأبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن أصرم البجلي ،ماجة وابن ،والنسائي ،الترمذي :روى عنه    
 ،وأبو علي أحمد بن محمد بن مصقلة األصبهاني ،وفي الصغيرالص وأحمد بن الحسين بن إسحاق

 ،وأبو القاسم بدر بن الهيثم بن خلف القاضي الحضرمي ،حسان الواسطي وإسحاق بن أيوب بن
والحسين بن  ،والحسن بن محمد بن شعبة األنصاري ،بن سنان القطان الواسطي وجعفر بن أحمد

عروة  وعبد اهللا بن ،أبو بكر عبد اهللا بن أبي داودو ،وزكريا بن يحيى السجزي ،التستري إسحاق
وعبد  ،الفرهياني وعبد اهللا بن محمد بن سيار ،الهروي وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي الدنيا

وعبيد اهللا بن ثابت بن  ،الطهراني وعبد الرحمان بن محمد بن حماد ،الرحمان بن أبي حاتم الرازي
ومحمد بن  ،وعمر ابن محمد بن بجير البجيري ،بن بشير الدهقانوعلي بن الحسين  ،أحمد الجريري

ومحمد بن عبد اهللا  ،ومحمد بن جعفر بن رياح األشجعي ،إبراهيم بن محمد بن خالد القماط الكوفي
ومحمد بن يحيى بن مندة  ،محمد بن منصور المرادي الكوفي وأبو جعفر ،بن سليمان الحضرمي

  .(1) ويحيى ابن محمد بن صاعد ،الدوري والهيثم بن خلف ،األصبهاني

 
  .147ـ  146/  21 :ـ تهذيب الكمال 1
  

(301) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) وابن ماجة ،(1) سنن الترمذي    



 ٨٠٣ 

 (  ه 181 ـ.. .(هاشم القرشي علي بن  ( 90 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  (3) ...أبو الحسن العائذي القرشي ،االمام الحافظ الصدوق ،علي بن هاشم بن البريد :الذهبي قال    

  .(4) وليس ثم كذب :وعن عيسى بن يونس قال    

  .(5) ثقة :وعن يحيى بن معين    

  .(6) ليس به بأس :أحمد بن حنبل عن ،وقال حنبل بن إسحاق    

  .(7) صدوق في روايته هو إن شاء اهللا :وقال ابن عدي    

 
  .2693الحديث  ،السالم باب ما جاء في تبليغ ،كتاب االستئذان ،55/  5 :ـ سنن الترمذي 1

  .21الحديث  ،المقدمة ،9/  1 :ـ سنن ابن ماجة 2

  .92الرقم  342/  8 :ـ سير أعالم النبالء 3

  .343/  8 :ـ سير أعالم النبالء 4

  .5960الرقم  160/  3 :ـ ميزان االعتدال 5

  .3225الرقم  450/  2 :راجع العلل ومعرفة الرجال ،117/  12 :ـ تاريخ بغداد 6

  .1829/  5 :ـ الكامل 7
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  .(1) فلعله أقدم مشيخة االمام أحمد وفاة :وقال الذهبي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) يتشيع :المديني قال ابن    

  .(3) كان يتشيع :وقال أبو حاتم    

  .(4) هم أهل بيت تشيع :وعن عيسى بن يونس قال    

  .(6) عن المشاهير (5) وروى المناكير ،كان غاليا في التشيع :وقال. وذكره ابن حبان في الثقات    

ويروي في فضائل علي أشياء ال يرويها غيره  ،لكوفةالمعروفين با هو من الشيعة :وقال ابن عدي    
  .(7) حدث عنه جماعة من األئمة وقد ،بأسانيد مختلفة

  .(8) عالم ،شيعي :وقال الذهبي    

 



 ٨٠٤ 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(9) عده ابن حجر من صغار الطبقة التاسعة    

 
  .5960الرقم  160/  3 :ـ ميزان االعتدال 1

  .343/  8 :النبالء أعالم ـ سير 4و  2

  .1137الرقم  208/  6 :ـ الجرح والتعديل 3

نقال عن  59/  1 :انظر مقدمة كتاب الضعفاء الكبير. ما كل من روى المناكير بضعيف :الذهبي ـ قال 5
  .198 :قواعد التحديث للقاسمي

  .110/  2 :ـ المجروحين 6

  .1829 / 5 :ـ الكامل 7

  .4026الرقم  288/  2 :ـ الكاشف 8

  .423الرقم  45/  2 :ـ تقريب التهذيب 9

 
(303) 

 ،واسماعيل بن مسلم ،وإسماعيل بن أبي خالد ،إبراهيم بن يزيد الخوزي :روى عن :وقال المزي    
وأبي األشهب جعفر بن حيان العطاردي في  ،ثابت بن أبي صفية وأبي حمزة الثمالي ،وإسماعيل البزاز

وأبي الجحاف  ،والحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعم البجلي ،بن حي الحسن بن صالحو ،الترمذي
 ،وسليمان األعمش في النسائي ،وسليمان بن قرم ،وأبي الجارود زياد بن المنذر ،داود بن أبي عوف

وصباح  ،وصالح بياع األكسية في األدب المفرد ،بن أبي عبد اهللا الكوفي مولى ابن الحضرمي وشقيق
وعبد اهللا  ،مسلم وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيداهللا في ،وصدقة بن أبي عمران ،يحيى المزنيبن 

وعبد الملك بن أبي  ،أبي غنية وعبد الملك بن حميد بن ،وعبد العزيز بن سياه ،بن محرز الجزري
 ،نسائيوالعالء بن صالح في ال ،وعمار بن رزيق ،وعبيد اهللا ابن الوليد الوصافي ،سليمان العرزمي

ومحمد بن عبد  ،ومحمد بن سلمة بن كهيل ،وكثير النواء ،وفطر بن خليفة ،وفضيل بن مزروق
ومحمد بن عبيداهللا بن  ،داود والترمذي وعمل اليوم والليلة وابن ماجة الرحمان بن أبي ليلي في أبي

 عبد اهللاوناصح بن  ،وموسى الجهني ،ومسعود بن سعد الجعفي ،ومحمد بن علي السلمي ،أبي رافع

 ،ثعلبة الطائي والوليد بن ،وهشام بن عروة في مسلم والنسائي ،وأبيه هاشم بن البريد ،المحلمي
وأبي  ،وأبي بشر الحلبي ،النسائي ويزيد بن كيسان في ،ويحيى بن أبي انيسة الجزري ،وياسين الزيات
  .هالل الراسبي



 ٨٠٥ 

 ،وأحمد بن منيع البغوي في الترمذي ،وأحمد بن حنبل ،إسحاق الصيني إبراهيم بن :روى عنه    
 وإسماعيل بن ،وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي في مسلم والنسائي ،إسرائيل وإسحاق بن أبي

بن أبي  والحسن بن حماد سجادة والحسن بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان ،عمرو البجلي
  والحسن ،ليلى

 
(304) 

وزكريا بن  ،وداود بن عمرو الضبي ،وداود بن رشيد ،وحسين بن حسن األشقر ،ابن عنبسة النهشلي
 ،وسعيد ابن سليمان الواسطي في أبي داود ،وسعد بن الصلت البجلي قاضي شيراز ،يحيى زحمويه

وعباد بن يعقوب  ،وأبو نعيم ضرار بن صرد الطحان ،داود وسنيد بن ،وسفيان بن بشر األسدي الكوفي
وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة في  ،بن أبان الجعفي في مسلم اهللا بن عمروعبد  ،الرواجني
بن  وعبد العزيز ،وأبو الصلت عبد السالم بن صالح الهروي ،وعبد الحميد بن بيان السكري ،ابن ماجة
 وعمرو بن حماد بن ،وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة ،وعبد العزيز بن عمر الخطابي البصري ،الخطاب

ومحمد بن الصلت  ،المصيصي ومحمد بن آدم ،والعالء بن هالل الرقي في النسائي ،طلحة القناد
ومحمد  ،ومحمد بن عمران بن أبي ليلى ،ومحمد بن عبيد المحاربي في الترمذي والنسائي ،األسدي

ود ومسع ،ومحمد بن مقاتل المروزي ،)عليه السالم  ) بن معاوية بن مالج األنماطي في خصائص علي
ويحيى  ،ويحيى بن الحسن بن فرات القزاز ،في األدب المفرد وموسى بن بحر ،بن مسروق الواسطي

  .(1) ويونس بن محمد المؤدب ،األسلمي ويحيى بن يعلى ،بن معين

 
  :رواياته في الكتب الستة ـ 4    

  .(4) والنسائي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 
  .4147الرقم  165ـ  163/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .2الحديث  ،كتاب الرضاع ،1068 / 2 :ـ صحيح مسلم 2

  .5260الحديث  ،باب في قتل الحيات ،كتاب األدب ،366/  4 :ـ سنن أبي داود 3

  .باب إذا استشار رجل رجال في المرأة ،كتاب النكاح ،77/  6 :ـ سنن النسائي 4

 
(305) 

  :الشيعةـ ترجمته في رجال  5    

  .(1) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     



 ٨٠٦ 

 (  ه 195 ـ.. .(عمار بن رزيق الكوفي  ( 91 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(2) أبو األحوص الكوفي ،ي التميميرزيق الضب عمار بن    

  .(3) ثقة :وقال الذهبي    

  .(4) ليس به بأس :وقال النسائي    

  .(5) لو كنت اختلفت إلى عمار بن رزيق لكفاك أهل الدنيا :قال أبو أحمد ،لوين وقال    

  .(6) وعده ابن حبان في الثقات    

  .(7) ثقة :عن علي بن المديني ،شاهين وقال ابن    

 
 .338الرقم  244 :ـ رجال الشيخ الطوسي 1

  .4159الرقم  189 / 21 :ـ تهذيب الكمال 2

  .5986الرقم  164/  3 :ـ ميزان االعتدال 3

  .190/  21 :الكمال ـ تهذيب 4

  .286/  7 :ـ كتاب الثقات 6و  5

  .840الرقم  228 :ـ تاريخ أسماء الثقات 7

 
(306) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(2) إنه من الرافضة :(1) السليماني قال    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

وسليمان األعمش في أبي  ،كريمة وخالد بن أبي ،أشعث بن أبي الشعثاء :روى عن :وقال المزي    
وعبد اهللا بن  ،علي بن أبي طالببن حسن بن  وعبد اهللا بن حسن ،داود ومسلم والنسائي وابن ماجة

 ،وعطاء بن السائب ،وأبي داود والنسائي وابن ماجة عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى في مسلم
ومغيرة بن مقسم  ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ،النسائي وفطر بن خليفة في ،وعمار الدهني

 وأبي إسحاق ،ويحيى بن عبد اهللا الجابر ،ةالمعتمر في مسلم وعمل اليوم والليل ومنصور بن ،الضبي

  .السبيعي في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة

وزيد بن الحباب في  ،األحوص بن جواب في مسلم وأبي داود والنسائي أبو الجواب :روى عنه    



 ٨٠٧ 

بن وعلي  ،وأبو زييد عبثر بن القاسم ،األحوص سالم بن سليم في مسلم والنسائي وأبو ،أبي داود
بن مزاحم  ونصر ،ومعاوية بن هشام القصار في النسائي وابن ماجة ،وقبيصة بن عقبة ،بن البريد هاشم

 ،ويحيى بن يعلى األسلمي ،ويحيى بن آدم في مسلم وكتاب المراسيل والنسائي وابن ماجة ،المنقري
  وأبو أحمد

 
وثالثمائة وتوفي سنة أربع وأربع مئة  ولد سنة إحدى عشرة.. .االمام الحافظ المعمر :ـ قال الذهبي 1

  .( 200 / 17 ) :راجع سير أعالم النبالء. وله ثالث وتسعون سنة

  .164/  3 :ـ ميزان االعتدال 2

  .439الرقم  47/  2 :ـ تقريب التهذيب 3

 
(307) 

  .(1) الزبيري في مسلم وأبي داود

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) ماجة وابن ،(4) والنسائي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(6) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 (  ه 133ـ .. .(وية عمار بن معا ( 92 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم ،أبو معاوية ،االمام المحدث ،عمار الدهني :قال الذهبي    

  .(7) الدهني الكوفي

  عن يحيى بن ،وإسحاق بن منصور ،عن أبيه ،قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    

 
 .4159الرقم  189/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .98الحديث  ،كتاب البيوع ،1178 / 3 :ـ صحيح مسلم 2

  .5052الحديث  ،كتاب األدب ،312/  4 :ـ سنن أبي داود 3

  .كتاب الطهارة ،86/  1 :ـ سنن النسائي 4

  .3068الحديث  ،كتاب المناسك ،1020 / 2 :ـ سنن ابن ماجة 5



 ٨٠٨ 

الرقم  492 :وله ذكر في أماليه ،وهو خطأ) زريق ( وفيه  ،3526 الرقم 251 :ـ رجال الشيخ الطوسي 6
1079.  

  .48الرقم  138/  6 :أعالم النبالء ـ سير 7

 
(308) 

  .(1) ثقة :والنسائي ،معين وأبو حاتم

  .(2) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(3) وذكره ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  في أي شيء ؟ :فقلت ،قطع بشر بن مروان عرقوبيه :عن سفيان ،المديني قال علي بن    

  .(4) في التشيع :قال    

  .(5) موثق ،شيعي :وقال الذهبي    

  .(6) يتشيع :وقال ابن حجر    

 
  :طبقته ورواياته ـ 3    

  .(7) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

وسالم بن أبي الجعد في  ،والحكم بن عتيبة ،وبكير الطويل ،إبراهيم التيمي :روى عن :وقال المزي    
وأبي  ،وأبي وائل شقيق بن سلمة ،عالقة وأبي فاختة سعيد ابن ،وسعيد بن جبير في ابن ماجة ،النسائي

  وعبد اهللا بن ،الطفيل عامر بن واثلة

 
  .2175 الرقم 390/  6 :انظر الجرح والتعديل ،209/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .451الرقم  48/  2 :ـ تقريب التهذيب 7و  6و  2

  .268 / 5 :ـ كتاب الثقات 3

  .1341الرقم  323/  3 :ـ الضعفاء الكبير 4

  .4047الرقم  292/  2 :ـ الكاشف 5

 
(309) 



 ٨٠٩ 

الرحمان بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر  وعبد ،وعبد الجبار بن العباس الشبامي ،شداد بن الهاد
 ،ومجاهد بن جبر المكي ،ومالك بن عمير الحنفي ،النسائي وعطية العوفي في ،النسائيالصديق في 

وأبي سلمة  ،الزبير المكي في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي ،وأبي جعفر الباقر
  .وأبي صالح الحنفي ،وأبي شعبة البكري ،الرحمان في النسائي بن عبد

 وأبو ،وجابر الجعفي في ابن ماجة ،وإسرائيل بن يونس في النسائي ،كندياألجلح ال :روى عنه    

وسفيان  ،معاوية وزهير بن ،وخالد بن يزيد بن أسد بن عبد اهللا القسري ،صخر حميد بن زياد المدني
بن عبد اهللا في مسلم وابن  وشريك ،وسفيان بن عيينة في النسائي وابن ماجة ،الثوري في النسائي

 ،وعبد اهللا بن األجلح ،والصباح بن يحيى ،وشعبة بن الحجاج ،والترمذي والنسائي وأبي داودماجة 
وعلي بن  ،وعبيدة بن حميد في كتاب التفسير ،العباس الشبامي وعبد الجبار بن ،وعبد اهللا بن شبرمة

 وعنبسة بن سعيد ،وعمرو بن أبي قيس الرازي ،وعمر بن سعيد الثوري ،وعمار بن رزيق ،عابس
ويحيى بن سلمة بن  ،ومعلى بن هالل ،وابنه معاوية بن عمار الدهني ،بن الربيع وقيس ،قاضي الري

  .(1) وأبو مودود المدني ،وأبو حفص األبار ،ويونس بن أبي يعفور العهدي ،كهيل

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  ،(5) وابن ماجة ،(4) والنسائي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 
  .209ـ  208/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1358ذيل ح  ،باب جواز دخول مكة بغير إحرام ،كتاب الحج ،990/  2 :ـ صحيح مسلم 2

 .2592الحديث  ،باب في الرايات واأللوية ،كتاب الجهاد ،32 / 3 :ـ سنن أبي داود 3

  .( صلى اهللا عليه وآله وسلم( فضل مسجد النبي  ،كتاب المساجد ،35 / 2 :ـ سنن النسائي 4

  .2621الحديث  ،كتاب الديات ،874/  2 :ابن ماجة ـ سنن 5

 
(310) 

  .(1) والترمذي

 جوين عمارة بن ( 93 )

  :ووثاقتهـ شخصيته  1    

  .(2) أبو هارون العبدي البصري ،جوين عمارة بن    

 



 ٨١٠

  :تشيعه ـ 2    

  .(3) شيعي :قال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة الرابعة    

العباد سعيد الخدري في كتاب أفعال  وأبي ،عبد اهللا بن عمر بن الخطاب :روى عن :وقال المزي    
  .للبخاري والترمذي وابن ماجة

والحكم بن عبدة في ابن  ،والحارث النميري ،جعفر بن سليمان الضبعي في الترمذي :روى عنه    
في أفعال  وخالد بن دينار النيلي الشيباني ،وحماد بن سلمة ،وحماد بن زيد ،وحكيم بن زيد ،ماجة

  وأبو فزارة ،العباد للبخاري وابن ماجة

 
  .1679الحديث  ،كتاب فضائل الجهاد ،195/  4 :سنن الترمذيـ  1

  .4052الرقم  292/  2 :الكاشف ،232/  21 :ـ تهذيب الكمال 2

  .460الرقم  49/  2 :التهذيب ـ تقريب 4و  3

 
(311) 

وسفيان  ،والربيع بن حظيان ،بن بدر والربيع ،وراشد بن نجيح أبو محمد الحماني ،راشد بن كيسان
وعبد  ،وصالح المري ،وشريك بن عبد اهللا ،العبدي وسليمان بن كثير ،في الترمذي وابن ماجة الثوري

 ،وعبد العزيز بن مسلم القسملي ،وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ،وعبد اهللا بن عون ،اهللا بن شوذب
وعلي بن  ،وعقبة بن عبد اهللا األصم ،وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ،سعيد وعبد الوارث بن

 ومخلد بن ،ومحمد بن الفضل بن عطية ،وأبو حفص عمر بن المغيرة العبدي ،الواسطي عاصم

  .(1) الرازي وأبو جعفر ،وهشيم بن بشير ،ونوح بن قيس في الترمذي ،ومعمر بن راشد ،الحسين

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) وابن ماجة ،(2) سنن الترمذي    

 (  ه 157 ـ.. .(عمران بن ظبيان الكوفي  ( 94 )



 ٨١١

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) يكتب حديثه :حاتم قال أبو    

  .(5) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  .233/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1950ح  ،باب ما جاء في أدب الخادم ،البر والصلة كتاب ،337/  4 :ـ سنن الترمذي 2

  .4187الحديث  ،باب الحلم ،كتاب الزهد ،140/  2 :ـ سنن ابن ماجة 3

  .1663 الرقم 300/  6 :ـ الجرح والتعديل 4

  .239/  7 :ـ كتاب الثقات 5

 
(312) 

  .(1) من كبراء أهل الكوفة ،ثقة :وقال يعقوب بن سفيان    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) رمي بالتشيع :حجر قال ابن    

  .(3) يميل إلى التشيع :وقال يعقوب بن سفيان    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

 ،وعدي بن ثابت ،أبي يحيى حكيم بن سعد في األدب المفرد والنسائي :عن روى :وقال المزي    
  .عقيل الخزاعي ويحيى بن

 ،عيينة في األدب المفرد والنسائي وسفيان بن ،وسفيان الثوري ،إسرائيل بن يونس :روى عنه    
 ،وعبد الملك ابن مسلم بن سالم في مسند علي ،القاسم وأبو مريم عبد الغفار بن ،وشريك بن عبد اهللا

  .(5) سعد وهارون بن ،وقيس بن الربيع

 
  .(6) روى له النسائي فقط :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

 
  .133/  8تهذيب التهذيب  ،98/  3 :ـ المعرفة والتاريخ 1

  .730الرقم  83/  2 :تقريب التهذيب ـ 4و  2



 ٨١٢

  .98/  3 :ـ المعرفة والتاريخ 3

  .4493الرقم  334/  22 :تهذيب الكمال ـ 5

الرقم )  152( باب العياب  ،121انظر األدب المفرد للبخاري  ،كتاب الزينة ،152/  8 :ـ سنن النسائي 6
328.  

 
(313) 

 (  ه 172 ـ.. .(مرو بن ثابت البكري ع ( 95 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

المقدام  وهو عمرو بن أبي ،أبو ثابت الكوفي :ويقال ،أبو محمد ،ثابت بن هرمز البكري عمرو بن    
  .(1) مولى بكر بن وائل ،الحداد

  .(2) ولكنه كان صدوقا في الحديث رجل سوء :قال أبو داود    

 
  :تشيعهـ  2    

  .(3) وكان متشيعا مفرطا :قال ابن سعد    

  .(4) غال فيه ،شديد التشيع :العجلي وقال    

  .(5) ولم يترك ،كان يتشيع :وقال البزار    

  .(6) رمي بالرفض :وقال ابن حجر    

  (7) ...رافضي :وقال أبو داود    

  .(8) التشيع شديد :وقال أبو حاتم    

 
 .4333الرقم  553/  21 :تهذيب الكمالـ  1

  .77 / 1 :ـ سنن أبي داود 2

  .383/  6 :ـ الطبقات الكبرى 3

  .11 الرقم 10/  8 :ـ تهذيب التهذيب 5و  4

  .66/  2 :ـ تقريب التهذيب 6

  .77/  1 :ـ سنن أبي داود 7

  .1239الرقم  223/  6 :والتعديل ـ الجرح 8

 
(314) 



 ٨١٣ 

  :اتهـ طبقته ورواي 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة الثامنة    

وحبيب بن أبي  ،أبيه أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد في كتاب التفسير :عن روى :وقال المزي    
 ،إسماعيل والسري بن ،وأبي الجارود زياد بن المنذر ،والحكم بن عتيبة ،وحريث بن أبي مطر ،ثابت

الرحمان بن عابس بن  وعبد ،وعبد اهللا بن محمد بن عقيل ،وسماك بن حرب ،وسليمان األعمش
ومحمد  ،ومحمد بن علي ،أبي رافع ومحمد بن عبيداهللا بن ،وكالب بن علي الجعفري العامري ،ربيعة

ويزيد بن  ،وهاشم بن البريد ،وميمون بن مهران ،والمنهال بن عمرو ،والمسيب بن رافع ،ابن مروان
 .وأبي عبد الرحمان الدمشقي ،وأبي حمزة الثمالي ،إسحاق السبيعي بيوأ ،ويونس بن خباب ،أبي زياد

 
 ،وأحمد ابن عبد اهللا بن يونس ،وإبراهيم بن محمد الضبي ،إبراهيم بن إسحاق الصييني :روى عنه    

حسين  وحسن بن ،وبكر بن بكار ،وإسماعيل بن عمرو بن البجلي ،وأحمد بن المفضل الحفري
وسعيد بن محمد  ،شرحبيل وسعيد بن ،والحسن بن عطية القرشي ،والحسن بن الربيع البوراني ،العرني

 ،وسهل بن حماد أبو عتاب الدالل ،الطيالسي وأبو داود سليمان بن داود ،وسعيد بن منصور ،الجرمي
وعباد بن زياد  ،وسويد بن سعيد ،بن الزبير العسكري وسهل بن محمد ،وسهل بن عثمان العسكري

وعلي بن  ،وعلي بن ثابت الدهان ،وعبد اهللا بن صالح العجلي ،الرواجني وعباد بن يعقوب ،ألسديا
 وعيسى بن ،وعمرو بن محمد العنقزي في كتاب التفسير ،وعلي بن عبد الحميد المعني ،حكيم األودي

 ،األصبهاني ومحمد بن سعيد بن ،والفيض بن الفضل الزاهد ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،موسى غنجار
  ،ابن الطباع ومحمد بن عيسى ،ومحمد بن عكاشة العنزي ،ومحمد بن عبد الواهب الحارثي

 
  .543الرقم  66/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

 
(315) 

والمنذر بن  ،بن الحارث التميمي ومنجاب ،ومعلى بن منصور الرازي ،ومحمد بن فضيل بن غزوان
 ،وهناد بن السري ،ابن داود الضبي وموسى ،األسدي عمار بن حبيب بن حسان بن أبي األشرس

ويوسف بن  ،ويعقوب بن معبد ،يحيى بن واضح وأبو تميلة ،ويحيى بن أبي بكير ،ويحيى بن آدم
  .(1) وأبو الوليد الطيالسي ،عدي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) والترمذي ،(2) سنن أبو داود    



 ٨١٤ 

 
  :الشيعة ـ ترجمته في رجال 5    

عليهما ( وأبي عبد اهللا  ،وأبي جعفر ،روى عن علي بن الحسين :أورده النجاشي في رجاله وقال    
  .(4) ( السالم

 (  ه 222 ـ.. .(عمرو بن حماد القناد  ( 96 )

  :شخصيته ووثاقته ـ 1    

  .(5) وقد ينسب إلى جده ،أبو محمد الكوفي ،حماد بن طلحة القناد عمرو بن    

 
 .4333الرقم  554/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .77 / 1 :ـ سنن أبي داود 2

  .كتاب العلل ،740/  5 :ـ سنن الترمذي 3

  .1508الرقم  141 :رجال الشيخ الطوسي ،777 الرقم 290 :ـ رجال النجاشي 4

  .591 / 21 :ـ تهذيب الكمال 5
  

(316) 

  .(1) صدوق :حاتم وأبو ،عن يحيى بن معين ،قال عثمان بن سعيد الدارمي    

  .(2) كان ثقة :وقال محمد بن عبد اهللا الحضرمي    

  .(3) وهو صدوق إن شاء اهللا :وقال الذهبي    

 
  :ـ تشيعه 2    

ذكر  ،كان من الرافضة :فقال ،أبا داود عن عمرو بن حماد بن طلحة سألت :اآلجريقال أبو عبيد     
  .(4) السلطان عثمان بشيء فطلبه

  .(5) رمي بالرفض :وقال ابن حجر    

  .(6) صدوق يترفض :وقال الذهبي    

 
  :طبقته ورواياته ـ 3    

  .(7) عده ابن حجر في الطبقة العاشرة    

داود والنسائي  أسباط بن نصر الهمداني في األدب المفرد ومسلم وأبي :روى عن :وقال المزي    



 ٨١٥ 

بن عيسى بن زيد بن علي بن  وحسين ،وأشعث بن عبد الرحمان بن زبيد اليامي ،والتفسير البن ماجة
  الحسين بن علي بن أبي

 
الرقم  157 :ارميتاريخ الد ،1268الرقم  228/  6الجرح والتعديل  ،593/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

553.  

  .594/  21 :ـ تهذيب الكمال 4و  2

  .255/  3 :ميزان االعتدال ـ 3

  .565الرقم  68/  2 :ـ تقريب التهذيب 7و  5

  .4196الرقم  316/  2 :الكاشف ـ 6

 
(317) 

وعبد اهللا  ،وعامر بن يساف ،أبي حنيفة وحماد بن ،والحكم بن عبد الملك ،وحفص بن سليمان ،طالب
 ،ومحمد ابن عمرو التيمي ،وعلي ابن هاشم بن البريد ،البصري وعبد اهللا بن المهلب ،ابن حميد الثقفي

ومندل بن  ،والمطلب بن زياد ،ومسعر ابن عبد الملك بن سلع الهمداني ،ومسعود بن سعد الجعفي
  .بن الجراح ووكيع ،علي

وإبراهيم بن  ،محمد بن عرعرة وإبراهيم بن ،وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل ،مسلم :روى عنه    
وأبو بكر أحمد بن أبي  ،ابن أبي غرزة وأبو عمرو أحمد بن حازم ،يعقوب الجوزجاني في النسائي

وأحمد بن عمرو بن  ،عثمان ابن حكيم األودي في النسائي وأحمد بن ،(1) خيثمة زهير بن حرب
 ،ن فضالة بن إبراهيم النسائي في مسند عليوأحمد ب ،الفرات الرازي وأبو مسعود أحمد بن ،بشير

 ،وأحمد بن يحيى السوطي ،وأحمد بن مالعب بن حيان البغدادي ،نصر وأحمد بن محمد بن
 ،وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ،وإسماعيل بن عبد اهللا األصبهاني سمويه ،وإسحاق بن راهويه

 وجعفر بن الهذيل القناد ،والمنسوخ وجعفر بن محمد في الناسخ ،محمد الواسطي الوراق وجعفر بن

 ،وحميد بن زنجويه ،والحسين بن مهدي االبلي ،والحسن بن علي بن بزيع البناء ،ابن بنت أبي اسامة
وسليمان بن عبد الرحمان الطلحي  ،وزهير بن محمد بن قمير المروزي ،وروح بن الفرج البغدادي

وأبو بكر عبد اهللا بن  ،والعباس بن عبد اهللا الترقفي ،والعباس بن جعفر بن الزبرقان ،التمار في أبي داود
وعبد  ،عبد اهللا بن محمد بن النعمان بن عبد السالم التيمي األصبهاني وأبو بكر ،محمد بن أبي شيبة

  وعبد األعلى بن ،المسندي في األدب المفرد اهللا بن محمد

 



 ٨١٦ 

 264/  1 :التهذيب تقريب. ثروى مسلم عن زهير بن حرب أكثر من ألف حدي :ـ قال ابن حجر 1
  .73الرقم 

 
(318) 

وأبو زرعة عبيداهللا بن عبد  ،البزوري وأبو عوف عبد الرحمان بن مرزوق ،واصل بن عبد األعلى
وعلي بن عبد  ،وعلي بن الحسن والد الحكيم الترمذي ،وعلي بن الحسن بن أبي مريم ،الكريم الرازي
ومحمد بن إسماعيل  ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،األعرج والفضل بن سهل ،العزيز البغوي

ومحمد بن الحسين بن أبي  ،ومحمد ابن األشعث السجستاني أخو أبي داود ،بن سمرة األحمسي
 ،ومحمد ابن عبد الرحيم البزاز ،ومحمد بن رافع النيسابوري ،ابن الحسين البرجالني ومحمد ،الحنين

يوسف بن  وأبو بكر محمد بن معاذ بن ،ب بن حرب تمتامومحمد بن غال ،ومحمد بن عيسى المقرئ
في أبي داود  ومحمد بن يحيى ابن فارس الذهلي ،ومحمد بن هارون الفالس ،معاوية المروزي

بن كثير الحراني في  ومحمد بن يحيى ،وكتاب التفسير) عليه السالم ( وخصائص أمير المؤمنين 
 ،وموسى بن هارون الطوسي ،الهمذاني المرار حمويه وأبو أحمد ،ومحمد بن يونس الكديمي ،النسائي

  .(1) ويوسف بن موسى القطان ،السدوسي ويعقوب بن شيبة ،ويعقوب بن سفيان الفارسي

 
  :رواياته في الكتب الستة ـ 4    

  .(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 
  .593ـ  592/  21 :ـ تهذيب الكمال 1

  .2329الحديث  ،كتاب الفضائل ،1814/  4 :ـ صحيح مسلم 2

روى ابن  :أقول. 4394الحديث  ،من سرق من حرز باب ،كتاب الحدود ،138/  4 :ـ سنن أبي داود 3
عن  ،عن إسحاق ابن إبراهيم األزدي ،عنه ،زكريا األزدي عن أحمد بن يحيى بن ،عقدة وجمع غيره

حديث المناشدة  ،عن أبي الطفيل ،المنذر وسعيد بن محمد األسلمي معروف بن خربوذ وزياد بن
  .10772الرقم  34/  6 :راجع مستدركات علم رجال الحديث .المفصلة يوم الشورى

 
(319) 

 (  ه 127ـ .. .(الكوفي  عمرو بن عبد اهللا بن عبيد ( 97 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

بن عبد اهللا بن  عمرو :وقيل ،أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا بن ذي يحمد :قال الذهبي    



 ٨١٧ 

 ،رحمه اهللا من العلماء العاملين وكان.. .الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها ،علي الهمداني الكوفي
  .(1) ومن جلة التابعين

  .(2) ثقة :عن يحيى بن معين ،إسحاق بن منصور وقال    

صلى اهللا عليه وآله ( سمع ثمانية وثالثين من أصحاب النبي  ،ثقة ،تابعي ،كوفي :وقال العجلي    
  .(3) ( وسلم

  .(4) ثقة :وقال أحمد بن حنبل    

واتساعه  ويشبه بالزهري في كثرة الرواية ،وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني ،ثقة :أبو حاتم وقال    
  .(5) ي الرجالف

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) عده ابن قتيبة والشهرستاني من رجال الشيعة االمامية    

 
 .180الرقم  392/  5 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .110 / 22 :ـ تهذيب الكمال 2

  .1272الرقم  366 :ـ تاريخ الثقات 3

  .399 / 5 :ـ سير أعالم النبالء 4

  .243/  6 :ـ الجرح والتعديل 5

  .170 / 1 :الملل والنحل ،624 :ـ المعارف 6

 
(320) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر من الطبقة الثالثة    

وأرقم ابن شرحبيل في ابن  ،أربدة التميمي في أبي داود صاحب التفسير :عن روى :وقال المزي    
في الكتب  واألسود بن يزيد النخعي ،لم يسمع منه وقد رآه ـ :واسامة بن زيد بن حارثة ـ وقيل ،ماجة
مسلم في األدب المفرد  واألغر أبي ،واألغر بن سليك في النسائي ،واألشعث بن قيس الكندي ،الستة

ويزيد بن أبي مريم  ،عازب في الكتب الستة والبراء بن ،وأنس ابن مالك في عمل اليوم والليلة ،ومسلم
وجبلة بن  ،وجابر بن سمرة في الترمذي والنسائي ،النسائي د والترمذي وابن ماجةالسلولي في أبي داو

وجري بن كليب  ،وجرير ابن عبد اهللا البجلي في النسائي ،زيد بن حارثة حارثة الكلبي عم اسامة بن
ة وحارث ،والحارث بن عبد اهللا األعور في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ،الترمذي النهدي في



 ٨١٨ 

وهب الخزاعي في  وحارثة بن ،بن مضرب في األدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي
 ،الترمذي والنسائي وابن ماجة وحبشي بن جنادة في ،البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي
وخالد بن قثم  ،عرفطة العذري في الترمذي وخالد بن ،وحمان في النسائي وهو أخو أبي شيخ الهنائي
وخيثمة بن عبد الرحمان  ،)عليه السالم ( المؤمنين  بن العباس بن عبد المطلب في خصائص أمير

وذكوان أبي صالح السمان في عمل اليوم  ،الكوفي في ابن ماجة ودارم ،الجعفي في األدب المفرد
 راء بن عازب في الترمذيوالربيع بن الب ،ورافع بن خديج ،الضبابي في أبي داود وذي الجوشن ،والليلة

ومسلم وأبي داود  وزيد بن أرقم في البخاري ،والزبير بن عدي في النسائي وهو أصغر منه ،والنسائي
والسائب  ،)عليه السالم  ) وزيد بن يشيع في الترمذي وخصائص أمير المؤمنين ،والترمذي والنسائي

  وسعد ،في النسائي والد عطاء بن السائب

 
  .623الرقم  73/  2 :ذيبـ تقريب الته 1

 
(321) 

وسعيد  ،وسعيد بن جبير في الكتب الستة ،ابن عياض الثمالي في أبي داود وكتاب الشمائل والنسائي
وسعيد بن وهب  ،وسعيد بن أبي كرب في ابن ماجة ،( عليه السالم( بن ذي حدان في مسند علي 

وشريح  ،وسليمان ابن صرد الخزاعي في الكتب الستة ،األشجعي وسلمة بن قيس ،في مسلم والنسائي
وشريك بن حنبل في أبي داود  ،أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي بن النعمان الصائدي في

 وطلحة بن مصرف في ،وصلة بن زفر في الكتب الستة ،وصعصعة بن صوحان في النسائي ،والترمذي

والنسائي  م بن ضمرة السلولي في أبي داود والترمذيوعاص ،وعابس بن ربيعة في الترمذي ،الترمذي
مسلم والترمذي  وعامر بن سعد البجلي في ،وعاصم بن عمرو البجلي في ابن ماجة ،وابن ماجة

وعبد اهللا بن أبي بصير  ،األغر وعبد اهللا بن ،وعامر بن شراحيل الشعبي في مسلم وأبي داود ،والنسائي
وعبد اهللا بن خليفة  ،بن نوفل في النسائي د اهللا بن الحارثوعب ،العبدي في النسائي وابن ماجة

وعبد اهللا بن  ،الخليل الحضرمي في الترمذي والنسائي وابن ماجة وعبد اهللا بن ،الهمداني في التفسير
 ،وعبد اهللا بن عباس ،وعبد اهللا بن سعيد بن جبير في الترمذي ـ وهو أصغر منه ـ ،الزبير بن العوام

وعبد اهللا  ،وعبد اهللا بن عطاء في ابن ماجة ـ وهو أصغر منه ـ ،بة بن مسعود في مسلماهللا بن عت وعبد
وعبد اهللا بن مالك  ،وعبد اهللا بن قيس في الناسخ والمنسوخ صاحب ابن عباس ،بن عمر بن الخطاب

وعبد اهللا  ،المزني في البخاري ومسلم وعبد اهللا بن معقل بن مقرن ،الهمداني في أبي داود والترمذي
اهللا بن يزيد الخطمي في البخاري ومسلم وأبي داود  وعبد ،بن وهب في النسائي ـ على خالف فيه ـ

وعبد الجبار بن وائل بن حجر في النسائي وابن  ،البهي في ابن ماجة وعبد اهللا ،والترمذي والنسائي



 ٨١٩ 

وعبد الرحمان بن  ،)م عليه السال( الهمداني في أبي داود والترمذي ومسند علي  وعبد خير ،ماجة
الرحمان بن  وعبد ،وعبد الرحمان بن األسود بن يزيد النخعي في الكتب الستة ،في األدب المفرد أبزى

  سعد مولى ابن عمر في
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وعبد الرحمان  ،)عليه السالم ( المؤمنين  وعبد الرحمان بن أبي ليلى في خصائص أمير ،األدب المفرد
 :ويقال ،وعبدة بن حزن في األدب المفرد ،والنسائي خاري ومسلم والترمذيبن يزيد النخعي في الب

وعبيدة بن  ،وعبيد اهللا بن جرير بن عبد اهللا البجلي في ابن ماجة ،نصر بن حزن النصري في النسائي
وعدي بن  ،وعدي بن ثابت األنصاري في أبي داود ،وعبيدة السلماني في النسائي ،ربيعة في التفسير

 ،ماجة وعطاء بن أبي رباح في أبي داود والترمذي وابن ،وعروة بن الجعد البارقي ،ئيالطا حاتم
النخعي في النسائي وابن  وعلقمة بن قيس ،وعكرمة مولى ابن عباس في المراسيل ألبي داود والترمذي

وعلي بن أبي  ،أبي داود والترمذي والنسائي وعلي بن ربيعة الوالبي في ،لم يسمع منه ـ :ماجة ـ وقيل
وعمارة بن  ،وعمارة بن رؤيبة الثقفي في النسائي ،وقد رآه ـ لم يسمع منه :وقيل ،طالب في أبي داود ـ

وعمرو بن أوس الثقفي في  ،وعمر بن سعد بن أبي وقاص في النسائي ،عبد الكوفي في مسند علي
حارث بن أبي ضرار وعمرو بن ال ،أبي جندب في كتاب الرد على أهل القدر وعمرو بن ،النسائي

 وعمرو ابن حبشي الزبيدي في خصائص أمير ،البخاري وفي كتاب الشمائل والنسائي الخزاعي في

الهمداني في  وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ،وعمرو بن حريث المخزومي ،)عليه السالم ( المؤمنين 
وعمرو بن مرة في  ،ائيوالنس وعمرو ابن غالب الهمداني في الترمذي ،أبي داود والترمذي والنسائي

وعمرو بن ذي مر الهمداني في خصائص أمير  ،وعمرو بن ميمون األودي في الكتب الستة ،النسائي
والعيزار بن  ،)عليه السالم ( في خصائص أمير المؤمنين  والعالء بن عرار ،)عليه السالم ( المؤمنين 

 ،في أبي داود والترمذي والنسائي وفروة بن نوفل ،اليوم والليلة حريث في مسلم وأبي داود وعمل
والقاسم بن مخيمرة في مسند  ،الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود في أبي داود والنسائي والقاسم بن عبد

زبيد  ومالك بن ،وكميل بن زياد في عمل اليوم والليلة ،وكدير الضبي ،وقيس بن أبي حازم ،علي
  ،الهمداني في األدب المفرد
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وأبي  ،وقاص في النسائي وابن ماجة ومحمد بن سعد بن أبي ،جبر المكي في النسائيومجاهد بن 
 ،بن األجدع في مسلم وأبي داود والنسائي ومسروق ،جعفر محمد بن علي بن الحسين في البخاري



 ٨٢٠

 ،والمسور بن مخرمة ،ومسلم البطين ،والنسائي وابن ماجة ومسلم بن نذير في األدب المفرد والترمذي
ومصعب بن سعد بن أبي وقاص في الترمذي والنسائي وابن  ،الترمذي والنسائي بن رافع في والمسيب

 ومغراء ،ومعاوية بن أبي سفيان ،بن عكامس في كتاب الرد على أهل القدر والترمذي ومطر ،ماجة

رة والمهلب بن أبي صف ،لم يسمع منه وقد رآه ـ :وقيل ،والمغيرة بن شعبة ـ ،العبدي في األدب المفرد
وناجية بن كعب  ،عبيداهللا في مسلم وموسى بن طلحة بن ،األزدي في أبي داود والترمذي والنسائي

والنعمان بن  ،مولى ابن عمر في النسائي وابن ماجة ونافع ،األسدي في أبي داود والترمذي والنسائي
وهانئ بن هانئ في األدب المفرد  ،ونمير بن غريب في الترمذي ،بشير في البخاري ومسلم والترمذي

وهبيرة بن يريم في أبي  ،وابن ماجة) عليه السالم ( وخصائص أمير المؤمنين  وأبي داود والترمذي
 ،( عليه السالم( وهزيل بن شرحبيل في خصائص أمير المؤمنين  ،ماجة والترمذي والنسائي داود وابن

وأبي  ،والنسائي بر الخيواني في أبي داودووهب بن جا ،وهالل بن يساف في عمل اليوم والليلة
ويحيى بن وثاب في  ،ماجة جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي في البخاري ومسلم والترمذي وابن

 ،والترمذي وابن ماجة وأبي داود والنسائي وأبي األحوص الجشمي في األدب المفرد ومسلم ،النسائي
وأبي بصير  ،بي موسى األشعري في الكتب الستةبن أ وأبي بردة ،وأبي أسماء الصيقل في النسائي

وأبي  ،وأبي بكر ابن أبي موسى األشعري في البخاري ،والنسائي العبدي في كتاب الرد على أهل القدر
وأبي حية بن قيس  ،وأبي حذيفة األرحبي في النسائي ،داود والترمذي والنسائي حبيبة الطائي في أبي

  وأبي عبد اهللا الجدلي في الترمذي وخصائص ،ن ماجة والنسائيفي أبي داود والترمذي واب الوادعي
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وأبي عبيدة بن عبد  ،في الترمذي والنسائي وأبي عبد الرحمان السلمي ،)عليه السالم ( أمير المؤمنين 
 ،وأبي عمر البهراني في النسائي ،والنسائي وابن ماجة والترمذي اهللا بن مسعود في البخاري وأبي داود

 وأبي المغيرة البجلي في عمل اليوم والليلة وابن ،وأبي ليلى الكندي في ابن ماجة ،ي عمرو الشيبانيوأب

  .ماجة

وأبو شيبة  ،والليلة وإبراهيم بن طهمان في عمل اليوم ،أبان بن تغلب في النسائي :روى عنه    
عليه ( خصائص أمير المؤمنين الصائغ في  وإبراهيم بن ميمون ،إبراهيم بن عثمان العبسي في ابن ماجة

وابن ابنه  ،أبي داود والترمذي وعمل اليوم والليلة وابن ماجة واألجلح بن عبد اهللا الكندي في ،)السالم 
وإسماعيل  ،أبي إسحاق في األدب المفرد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي إسرائيل بن يونس بن

وأشعث  ،وإسماعيل بن أبي خالد في مسلم والنسائي ،بن أبي سليمان في عمل اليوم والليلة بن حماد
والترمذي وابن  وأبو وكيع الجراح بن مليح الرواسي في أبي داود ،بن سوار في الترمذي والنسائي



 ٨٢١

والليلة وحجاج بن أرطاة في  وحبيب ابن الشهيد في عمل اليوم ،وجرير بن حازم في البخاري ،ماجة
والحسن بن صالح بن حي في  ،اليوم والليلة بن معاوية في عمل وحديج ،الترمذي وعمل اليوم والليلة

والحكم بن عبد اهللا النصري في الترمذي  ،الترمذي والنسائي والحسين بن واقد المروزي في ،النسائي
وحمزة بن حبيب الزيات في أبي  ،يحيى األبح في كتاب الرد على أهل القدر وحماد بن ،وابن ماجة

 ورقبة بن مصقلة في مسلم ،وخلف بن حوشب في مسند علي ،جة والنسائيوالترمذي وابن ما داود

وزكريا بن أبي  ،وزائدة بن قدامة في أبي داود ،وأبي داود والترمذي والنسائي والتفسير البن ماجة
وزياد ابن خيثمة  ،الكتب الستة وزهير بن معاوية في ،زائدة في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي

وسعاد بن  ،داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وزيد بن أبي أنيسة في أبي ،في النسائي وابن ماجة
  بن سنان وأبو سنان سعيد ،سليمان في ابن ماجة
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وسفيان بن عيينة في  ،أثبت الناس فيه ـ وسفيان الثوري في الكتب الستة ـ وهو ،الشيباني في الترمذي
وسليمان  ،األعمش في مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وسليمان ،الترمذي وعمل اليوم والليلة
وأبو  ،وسهيل بن أبي صالح في النسائي ،وسليمان ابن معاذ في مسلم ،التيمي في الترمذي والنسائي

ترمذي والنسائي وابن ماجة وأبي وشريك بن عبد اهللا في ال ،سليم في الكتب الستة األحوص سالم بن
صفوان  وشعيب بن ،وشعيب بن خالد البجلي في أبي داود ،وشعبة بن الحجاج في الكتب الستة ،داود

 ،المختار في عمل اليوم والليلة وعبد اهللا بن ،وعبد اهللا بن بشر الرقي في عمل اليوم والليلة ،في النسائي
وعبد الرحمان بن حميد بن عبد  ،والترمذي أهل القدروعبد الجبار بن العباس في كتاب الرد على 

وعبد  ،وعبد الرحمان بن عبد اهللا المسعودي في النسائي ،الرحمان الرواسي في أبي داود والنسائي
وعبد  ،وعبد الملك بن سعيد بن أبجر في النسائي ،البجلي في ابن ماجة الكريم ابن عبد الرحمان

وعمارة بن رزيق في مسلم  ،وعلي بن صالح بن حي في النسائي ،المكي في النسائي الوهاب بن بخت
عبيد  وعمر بن ،وعمر بن أبي زائدة في البخاري ومسلم والنسائي ،داود والنسائي وابن ماجة وأبي

وأبي داود  وعمرو بن قيس المالئي في ابن ماجة ،الطنافسي في أبي داود والنسائي وابن ماجة
وغيالن  ،اليوم والليلة والعوام بن حوشب في عمل ،بي قيس الرازيوعمرو بن أ ،والنسائي والترمذي

وفطر بن  ،مرزوق في مسند علي وفضيل بن ،وفضيل بن غزوان في النسائي ،بن جامع في النسائي
وليث بن أبي سليم في عمل اليوم  ،قبله ـ وقتادة بن دعامة في النسائي ـ ومات ،خليفة في النسائي

ومسعر بن كدام في  ،بن عجالن في عمل اليوم والليلة ومحمد ،في مسلمومالك بن مغول  ،والليلة



 ٨٢٢

والمغيرة بن مسلم السراج في  ،والمطلب بن زياد ،والنسائي ومطرف بن طريف في الترمذي ،مسلم
  عمل اليوم
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بن وموسى بن عقبة في ا ،ومنصور بن المعتمر ،ومنصور بن عبد الرحمان الغداني في أبي داود ،والليلة
وهالل أبو هاشم الباهلي في  ،البريد في النسائي وابن ماجة وهاشم بن ،ونوح في التفسير ،ماجة

بن  ويزيد ،وأبو عوانة الوضاح بن عبد اهللا اليشكري ،اليشكري في النسائي وورقاء بن عمر ،الترمذي
ابنه يوسف  وابن ،ويعقوب بن أبي المتئد خال سفيان بن عيينة ،بن الهاد في عمل اليوم والليلة عبد اهللا

وابناه يوسف بن أبي  ،ابن إسحاق بن أبي إسحاق في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي
وأبي داود والنسائي وابن  ويونس بن أبي إسحاق في كتاب القراءة خلف االمام للبخاري ،إسحاق

وأبو حريز قاضي  ،والنسائي وابن ماجة ن عياش في أبي داود والترمذيوأبو بكر اب ،ماجة والترمذي
 ،وأبو خالد الداالني في عمل اليوم والليلة ،مسند علي وأبو حمزة الثمالي في ،سجستان في النسائي

  .(1) ماجة وأبو مالك النخعي في ابن

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(7) ماجة وابن ،(6) والترمذي ،(5) والنسائي ،(4) داود وسنن أبي ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
  .110ـ  103/  22 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب التوجه نحو القبلة حيث كان ،كتاب الصالة ،104/  1ـ صحيح البخاري  2

كتاب المساجد ومواضع  ،476وص  ،376الحديث  ،االيمان كتاب ،200/  1 :ـ صحيح مسلم 3
  .الصالة

  .2559الحديث  ،باب في الرجل يسمي دابته ،كتاب الجهاد ،25 / 3 :ـ سنن أبي داود 4

  .باب االستعاذة من حر النار ،كتاب االستعاذة ،279/  8 :النسائي ـ سنن 5

  .2572الحديث  ،كتاب صفة الجنة ،699/  4 :الترمذي ـ سنن 6

  .119الحديث  ،المقدمة ،44/  1 :ـ سنن ابن ماجة 7

 
(327) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(1) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     



 ٨٢٣ 

 (  ه 146ـ  58 ) عوف بن أبي جميلة األعرابي ( 98 )

  :شخصيته ووثاقتهـ  1    

أعرابيا بل  ولم يكن ،االمام الحافظ أبو سهل األعرابي البصري ،عوف بن أبي جميلة :الذهبي قال    
  .(2) شهر به

  .(3) كان يدعى عوفا الصدوق :وقال أيضا    

  .(4) ثبت ،ثقة :وقال النسائي    

  .(5) صالح الحديث ،ثقة :عن أبيه ،عبد اهللا بن أحمد بن حنبل وقال    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) كان يتشيع :قال ابن سعد    

  .(7) فيه تشيع :وقال الذهبي    

 
 .3465الرقم  248 :ـ رجال الشيخ الطوسي 1

  .4361الرقم  343/  2 :الكاشف ،161الرقم  383 / 6 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .384 / 6 :ـ سير أعالم النبالء 7و  3

  .440/  22 :تهذيب الكمالـ  4

 .2913الرقم  434/  2وراجع ج  ،861الرقم  411/  1 :ـ العلل ومعرفة الرجال 5

  .258/  7 :ـ الطبقات الكبرى 6
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  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

وثمامة بن عبد  ،وأنس بن سيرين في المراسيل ،إسحاق بن سويد العدوي :عن روى :وقال المزي    
 ،والحسن البصري في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ،أنس بن مالك في ابن ماجة اهللا بن

أبي داود  وحيان بن العالء في ،وحمزة أبي عمر العائذي في أبي داود والنسائي ،وحكيم األثرم
وجالس الهجري في  ،العصري وخليد ،بن زياد المزني وخزاعي ،وخالد األثبج في النسائي ،والنسائي

وأبي  ،الترمذي والنسائي وابن ماجة وزرارة بن أوفى في ،البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة
وزيد  ،وزياد بن مخراق في األدب المفرد وأبي داود ،جهمة زياد بن الحصين في النسائي وابن ماجة

وسليمان  ،وسعيد بن أبي الحسن البصري في البخاري والنسائي ،بن علي أبي القموص في أبي داود



 ٨٢٤ 

وأبي المنهال سيار بن سالمة  ،عن رجل في الترمذي والنسائي عنه :وقيل ،بن جابر في سنن النسائي
وشهر بن حوشب  ،وشداد أبي عمار ،البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة الرياحي في

بن عمرو بن  وعبد اهللا ،وعبد اهللا بن شقيق في كتاب التفسير البن ماجة ،وطلق بن حبيب ،الترمذي في
 ،اهللا بن مطرفي أبي داود وأبي ريحانة عبد ،)عليه السالم ( هند في الترمذي وخصائص أمير المؤمنين 

وقسامة بن زهير في أبي  ،في النسائي وعلقمة بن وائل بن حجر ،وعبد الرحمان بن آدم في أبي داود
ومهاجر  ،وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ومحمد بن سيرين في البخاري ،لترمذيداود وا

ويزيد الفارسي في أبي داود  ،وميمون أبي عبد اهللا ،استاذ الهزاني وميمون بن ،أبي خالد في النسائي
  وأبي رجاء العطاردي في البخاري ومسلم وأبي داود ،والنسائي والترمذي

 
  .793الرقم  89/  2 :يبـ تقريب التهذ 1
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 ،وأبي المغيرة القواس ،النهدي في البخاري وأبي عثمان ،وأبي العالية الرياحي ،والترمذي والنسائي
  .بنت معاوية الصريمية في أبي داود وحسناء ،وأبي نضرة العبدي في النسائي

وإسماعيل بن علية في الترمذي  ،البخاري والنسائي إسحاق بن يوسف األزرق في :روى عنه    
وجعفر بن سليمان الضبعي في أبي داود والترمذي وعمل  ،النسائي وبشر بن المفضل في ،والنسائي

وخالد  ،وحماد بن سلمة ،اسامة حماد بن اسامة في أبي داود والترمذي وابن ماجة وأبو ،اليوم والليلة
أيوب  وخلف بن ، الواسطي في أبي داودوخالد بن عبد اهللا ،الحارث في عمل اليوم والليلة بن

 ،وسفيان الثوري ،وروح بن عبادة في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ،العامري في الترمذي
وشعبة بن الحجاج في  ،وشريك بن عبد اهللا في النسائي ،وسهل بن يوسف األنماطي في الترمذي

 ،وعباد بن العوام في ابن ماجة ،الترمذي في وعباد بن عباد ،وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ،النسائي
وعبد الرحمان بن  ،اهللا ابن المبارك في البخاري والنسائي وعبد ،وعبد اهللا بن حمران في أبي داود

 ،وعبد الوهاب الثقفي في الترمذي والنسائي وابن ماجة ،نوح في النسائي غزوان المعروف بقراد أبي
عبد  وعنبسة بن ،وعلي بن عاصم الواسطي ،البخاري وعمل اليوم والليلةالهيثم المؤذن في  وعثمان ابن

والفضل بن  ،الترمذي والفضل ابن دلهم في ،وعيسى بن يونس في النسائي وابن ماجة ،الواحد القرشي
ومحمد بن جعفر  ،أهل القدر وقريش ابن أنس في الرد على ،وفضيل بن عياض ،مساور في النسائي

 ،المزني الواسطي في البخاري والترمذي ومحمد بن الحسن ،نسائي وابن ماجةغندر في الترمذي وال
ومروان ابن  ،عدي في الترمذي والنسائي وابن ماجة ومحمد بن أبي ،ومحمد بن عبد اهللا األنصاري
  ومعاذ بن معاذ العنبري في مقدمة كتاب ،والنسائي معاوية الفزاري في أبي داود



 ٨٢٥ 
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والنضر ابن شميل في مسلم  ،النسائي ومعتمر بن سليمان في ،داود والنسائيصحيح مسلم وسنن أبي 
وهشيم بن بشير في  ،كتاب الرد على أهل القدر وهارون بن موسى النحوي في ،والترمذي والنسائي
ويحيى بن سعيد القطان  ،والهز بن جعفر التميمي ،ابن ماجة وهوذة بن خليفة في ،أبي داود والترمذي

ويزيد  ،ويزيد بن زريع في البخاري وأبي داود ،والترمذي والنسائي وابن ماجة في البخاري وأبي داود
الحميري في  وأبو سفيان ،وأبو زيد األنصاري النحوي في الترمذي ،وأبو بحر البكراوي ،هارون بن

  .(1) وأبو شهاب الحناط في البخاري ،البخاري

 
  :اياته في الكتب الستةـ رو 4    

  .(7) وابن ماجة ،(6) والترمذي ،(5) والنسائي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) البخاري صحيح    

 
  .439ـ  438/  22 :ـ تهذيب الكمال 1

  .كتاب الفتن ،97/  8 :ـ صحيح البخاري 2

  .المقدمة ،22/  1 :ـ صحيح مسلم 3

  .4843الحديث  ،كتاب األدب ،261/  4 :ـ سنن أبي داود 4

  .الماء الدائم باب ،كتاب الطهارة ،49/  1 :ـ سنن النسائي 5

  .2485الحديث  ( 42( الباب  ،كتاب صفة القيامة ،652/  4 :ـ سنن الترمذي 6

 202 :روى الشيخ الصدوق في أماليه :أقول. 674الحديث  ،كتاب الصالة ،221/  1 :ـ سنن ابن ماجة 7
  .( عليه السالم( عن االمام أمير المؤمنين  ،الجملي عنه عن عبد اهللا بن عمرو بن هند ،13الحديث 
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 حرف الغين

 غالب بن الهذيل الكوفي ( 99 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) صدوق :قال ابن حجر. الكوفي أبو الهذيل ،غالب بن الهذيل األودي    

  (2) ...ال بأس به ،عن أبيه ،وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم    

  .(3) صدوق :وقال الذهبي    



 ٨٢٦ 

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) رمي بالرفض :حجر قال ابن    

ما كان غالب  :قلت له :عن غالب أبي الهذيل قال ،أبيه عن ،عن عبد اهللا بن إدريس ،وعن العقيلي    
  .(5) رافضيا كان :أبي الهذيل ؟ قال

 
  :ورواياتهـ طبقته  3    

  .(6) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

 
  .308/  7 :كتاب الثقات ،7الرقم  104/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

  .269الرقم  47/  7 :ـ الجرح والتعديل 2

  .4469الرقم  360/  2 :ـ الكاشف 3

  .7الرقم  104/  2 :ـ تقريب التهذيب 6و  4

  .1476 الرقم 433/  3 :ـ الضعفاء الكبير 5
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وكليب  ،وسعيد بن جبير ،وأنس بن مالك ،إبراهيم النخعي في النسائي :روى عن :وقال المزي    
  .وأبي رزين مسعود بن مالك األسدي ،األودي

وعلي بن صالح  ،وشريك بن عبد اهللا ،وسفيان الثوري في النسائي ،إسرائيل بن يونس :روى عنه    
  .(1) بن حي

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(2) روى له النسائي فقط    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليهما السالم( الطوسي في أصحاب االمام الباقر والصادق  عده الشيخ    

 
  .93/  23 :ـ تهذيب الكمال 1

  .283/  7 :ـ سنن النسائي 2

  .3838الرقم  267وص  ،1543الرقم  142 :رجال الشيخ الطوسي ـ 3
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 حرف الفاء

 (  ه 219ـ  130 ) الفضل بن دكين ( 100 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

الفضل ابن عمرو بن حماد  ،شيخ االسالم ،الحافظ الكبير ،أبو نعيم الفضل بن دكين :قال الذهبي    
  (1) ...بن زهير بن درهم التيمي الطلحي

  (2) ...كان من أئمة هذا الشأن وأثباتهم :وقال أيضا    

  .(3) حجة ،حافظ :وقال أيضا    

 وأنه حجة ،أجمع أصحابنا أن أبا نعيم غاية في اإلتقان والحفظ :الفارسي وقال يعقوب بن سفيان    
(4).  

كان يحرز حديث الثوري  ،جيدا كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظا ،ثقة :وقال أبو حاتم    
كان يأتي بحديث الثوري عن . حديث وحديث مسعر نحو خمسمائة ،ثالثة آالف وخمسمائة حديث

  وكان ال ،لفظ واحد ال يغيره

 
  .4515 الرقم 367/  2 :الكاشف ،21الرقم  142/  10 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .151و  145/  10 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .6720الرقم  350 / 3 :ـ ميزان االعتدال 3

  .633/  2 :ـ المعرفة والتاريخ 4
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  .(1) وكان حافظا متقنا ،يلقن

  .(2) صدوق ،ثبت ،أبو نعيم ثقة :يعقوب بن شيبة وقال    

إذا روى عن الثقات فحديثه  ،أبو نعيم متقن حافظ :هللا بن عمار الموصليعبد ا وقال محمد بن    
  .(3) ما يكون حجة أحج

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) كان في أبي نعيم تشيع خفيف :قال الذهبي    

  .(5) إال أنه يتشيع من غير غلو وال سب ،حجة ،حافظ :وقال أيضا    



 ٨٢٨ 

  .(6) قتيبة من رجال الشيعة وعده ابن    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(7) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

 ،إسماعيل بن مجمع وإبراهيم بن ،أبان بن عبد اهللا البجلي في ابن ماجة :روى عن :وقال المزي    
وإسرائيل  ،البخاري وابن ماجة وإسحاق بن سعيد القرشي في ،وإبراهيم بن نافع المكي في البخاري

  بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في

 
 .353الرقم  62/  7 :ـ الجرح والتعديل 1

  .352 / 12 :ـ تاريخ بغداد 2

  .354/  12 :ـ تاريخ بغداد 3

  .151و  145/  10 :ـ سير أعالم النبالء 4

  .6720الرقم  350/  3 :ـ ميزان االعتدال 5

  .624 :ـ المعارف 6

  .34الرقم  110/  2 :تقريب التهذيب ـ 7
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 ،بن عبد الملك بن أبي الصفيراء وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ،مسلم والنسائي وابن ماجة
وأفلح بن حميد في  ،وأشرس بن عبيد ،شيبان واألسود بن ،وإسماعيل بن مسلم العبدي في مسلم

وبشير بن سلمان في  ،وبسام الصيرفي ،وبدر بن عثمان ،وأيمن بن نابل ،وإياس بن دغفل ،البخاري
وجرير بن  ،وجرير بن حازم ،وبكير بن عامر في أبي داود ،مهاجر في النسائي وبشير بن ،األدب المفرد

وحبان ابن  ،وحاجب بن عمر ،وحاتم بن إسماعيل ،وجعفر بن برقان في األدب المفرد ،الحميد عبد
والحسن بن أبي  ،وحريث بن السائب ،سيوحبيب بن سليم العب ،وحبيب بن جري العبسي ،علي

وأبي كبران  ،في النسائي والحسن ابن صالح ابن حي ،الحسن في كتاب القراءة خلف االمام للبخاري
والحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعم  ،وحفص بن غياث ،والحسن بن علي الهزاني ،الحسن بن عقبة

وحنش بن الحارث في  ،وحماد بن سلمة ،زيد وحماد بن ،والحكم بن معاذ ،البجلي في النسائي
 ،وخطاب العصفري ،وأبي العالء خالد بن طهمان الخفاف ،وأبي خلدة خالد بن دينار ،األدب المفرد

وداود بن يزيد األودي  ،القراءة خلف االمام للبخاري وسنن النسائي وداود بن قيس الفراء في كتاب
 وربيعة الكناني في أبي ،والربيع بن المنذر ،بي صالحوالربيع بن أ ،ودلهم بن صالح ،في األدب المفرد



 ٨٢٩ 

وزائدة بن  ،( عليه السالم( ورزام بن سعيد الضبي في مسند علي  ،)عليه السالم ( داود ومسند علي 
وزمعة بن صالح في ابن  ،والنسائي وزكريا بن أبي زائدة في البخاري ومسلم ،وزفر بن الهذيل ،قدامة
وسعد بن أوس  ،وزياد بن الحق ،اليوم والليلة وأبي خيثمة زهير بن معاوية في البخاري وعمل ،ماجة

وسعيد بن عبيد الطائي في البخاري وأبي داود  ،الرحمان البصري وسعيد بن عبد ،العبسي في النسائي
ذي وسفيان الثوري في البخاري ومسلم والترم ،يزيد األحمسي في النسائي وسعيد بن ،والنسائي
  وسفيان بن ،والنسائي
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 ،وسلمة بن وردان في األدب المفرد ،وسلمة بن نبيط ،والسكن بن أبي المغيرة ،عيينة في البخاري
 ،وأبي األحوص سالم بن سليم ،األعمش في البخاري وسليمان ،وسليمان بن المغيرة في النسائي

وسيف بن هارون البرجمي في البخاري ومسلم  ،سليمان المكي وسيف بن أبي ،وسالم بن مسكين
وشيبان بن عبد الرحمان النحوي في البخاري  ،وشعبة بن الحجاج ،اهللا وشريك بن عبد ،والنسائي
وعاصم بن محمد بن زيد  ،وطلحة بن عمرو المكي ،بن جويرية في البخاري وصخر ،والنسائي

وعبد  ،وأبي زبيد عبثر بن القاسم ،وعبادة بن مسلم الفزاري في الترمذي والنسائي ،البخاري العمري في
الرحمان بن يعلى بن كعب  وعبد اهللا بن عبد ،وعبد اهللا بن عامر األسلمي ،اهللا بن حبيب بن أبي ثابت

ي في وعبد اهللا بن المؤمل المخزوم ،العمري وعبد اهللا بن عمر ،الطائفي في األدب المفرد وابن ماجة
 ،وعبد الجبار بن العباس الشامي ،المزني في الترمذي والنسائي وعبد اهللا ابن الوليد ،األدب المفرد

وعبد الرحمان ابن سليمان بن  ،وعبد الرحمان بن أبي بكر المليكي ،القيسي وعبد الجليل بن عطية
وعبد  ،عجالن البرجميوعبد الرحمان بن  ،وعبد الرحمان بن عبد اهللا المسعودي ،البخاري الغسيل في

وعبد العزيز بن أبي  ،السالم بن حرب المالئي في البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي
وعبد العزيز بن عمر بن عبد  ،البخاري وعبد العزيز ابن عبد اهللا بن أبي سلمة الماجشون في ،رواد

 ،غنية في البخاري والنسائي وابن ماجةحميد بن أبي  وعبد الملك بن ،العزيز في عمل اليوم والليلة
وعبد الواحد بن أيمن المكي في البخاري  ،بن عطاء العامري وعبد الملك ،وعبد الملك بن شداد

وعبيد اهللا بن محرز في  ،وعبيد اهللا بن عمر العمري ،اهللا بن إياد بن لقيط وعبيد ،ومسلم والنسائي
وعثمان  ،رائطة وعبيدة بن أبي ،وعبيد ابن الطفيل أبي سيدان ،وعبيد اهللا بن الوليد الوصافي ،البخاري

  وعريف ،بن أبي هند العبسي
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 ٨٣٠ 

وعقبة بن  ،وعقبة بن أبي صالح ،النسائي وعصام بن قدامة في ،وعزرة بن ثابت في البخاري ،ابن درهم
بن زاذان وعمارة  ،وعمار ابن سيف الضبي ،الرفاعي وعلي بن علي ،وهب العامري في أبي داود

وعمر بن عبد الرحمان بن اسيد بن  ،بن ذر الهمداني في البخاري وعمر ،وعمر بن بشير ،الصيدالني
وعمر بن الوليد  ،وعمر بن موسى بن وجيه الوجيهي األنصاري ،ابن الخطاب عبد الرحمان بن زيد

 عبد اهللا بن موهبوعمرو بن عثمان بن  ،معاوية عمرو بن عبد اهللا النخعي في ابن ماجة وأبي ،الشني

 ،األزدي في النسائي والعالء بن زهير ،وعمران بن فائد ،وعمران بن زائدة بن نشيط ،في األدب المفرد
وعيسى بن عبد  ،طهمان في النسائي وعيسى بن ،والعالء بن عبد الكريم اليامي ،والعالء بن صالح
وفضيل بن مرزوق فيما أخرجه  ،المسيب البجلي وعيسى بن ،وعيسى ابن قرطاس ،الرحمان السلمي

وفطر بن خليفة في األدب المفرد وأبي  ،وسنن الترمذي البخاري في كتاب رفع اليدين في الصالة
وقرظ بن  ،والقاسم بن الوليد الهمداني ،والقاسم بن الفضل الحداني ،والقاسم بن حبيب التمار ،داود

 وكامل أبي ،ي كتاب رفع اليدين في الصالةوقيس بن سليم العنبري ف ،الربيع األسدي وقيس بن ،عيوق

مغول في  ومالك بن ،ومالك بن أنس في البخاري والنسائي ،وكيسان مولى هشام بن حسان ،العالء
ومحل بن محرز الضبي  ،ومجمع بن يحيى األنصاري ،ومبارك بن فضالة ،البخاري والترمذي والنسائي

ومحمد بن شريك المكي في  ،لثقفي في مسلموأبي عاصم محمد بن أبي أيوب ا ،في األدب المفرد
عبد الرحمان بن أبي ذئب في  ومحمد بن ،ومحمد بن طلحة بن مصرف في البخاري ،أبي داود
ومحمد بن قيس األسدي  ،علي السلمي ومحمد بن ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ،البخاري

  ومرحوم بن عبد العزيز ،مسلم الطائفيومحمد بن  ،ومحمد بن مروان الذهلي في النسائي ،في النسائي
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 ،ومسعود بن سعد الجعفي ،داود ومسعر بن كدام في البخاري وأبي ،ومسافر الجصاص ،العطار
 ،ومعمر بن يحيى ابن سام في البخاري ،ومطرف بن معقل ،ومصعب بن سليم في كتاب الشمائل

وموسى  ،ومنصور بن أبي األسود ،ومندل بن علي ،والليلة والمغيرة بن أبي الحر في كتاب عمل اليوم
وموسى بن قيس الحضرمي الفراء في  ،وموسى بن عمير العنبري ،بن علي بن رباح في مسلم

 ،ومالزم بن عمرو الحنفي ،وموسى بن محمد األنصاري ،)عليه السالم  ) خصائص أمير المؤمنين
ونصير بن أبي  ،الكبير في النسائي ونصر بن علي الجهضمي ،الجمحي في البخاري ونافع بن عمر

الفراء في  وهارون ابن سلمان ،ونفاعة بن مسلم ،وأبي حنيفة النعمان بن ثابت ،في البخاري األشعث
وهشام بن أبي عبد  ،والترمذي وهشام بن سعد المدني في مسلم وأبي داود ،وهارون البربري ،النسائي

وواقد أبي عبد  ،وهمام بن يحيى في البخاري ،الثقفي وهشام بن المغيرة ،اهللا الدستوائي في البخاري
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والوليد بن عبد  ،وأبي عوانة الوضاح بن عبد اهللا ،في البخاري وورقاء بن عمر اليشكري ،اهللا الضبعي
ويحيى بن أبي الهيثم  ،وأبي عقيل يحيى بن المتوكل ،ويحيى بن أيوب البجلي ،اهللا بن جميع الزهري

مردانبة  ويزيد بن ،ويزيد بن عبد اهللا الشيباني في الترمذي ،وكتاب الشمائلفي األدب المفرد  العطار
األدب المفرد وأبي  ويونس ابن أبي إسحاق السبيعي في ،ويوسف بن صهيب في النسائي ،في النسائي

 ،وأبي األشهب العطاردي في البخاري ،وأبي إسرائيل المالئي في ابن ماجة ،داود والنسائي وابن ماجة
وأبي شهاب  ،وأبي سنان الشيباني األصغر ،جعفر الرازي وأبي ،وأبي بكر النهشلي ،كر بن عياشوأبي ب

وأبي العميس المسعودي في البخاري ومسلم  ،وأبي عامر الخزاز ،ومسلم الحناط األكبر في البخاري
هالل  أبيو ،وأبي النعمان األنصاري ،وأبي معشر المدني ،وأبي مالك النخعي ،وأبي فاطمة ،وأبي داود

  .وأبي واقد الخلقاني ،الراسبي

 
(339) 

وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل  ،الحربي وإبراهيم بن إسحاق ،البخاري في الترمذي :روى عنه    
 ،وأحمد بن خليد الحلبي ،وأحمد بن الحسن الترمذي ،وأحمد بن إسحاق بن صالح الوزان ،الهمداني

 ،وأحمد بن عثمان بن حكيم األودي في النسائي وابن ماجة ،النسائي وأحمد بن سليمان الرهاوي في
وأحمد بن محمد بن عيسى البرتي  ،وأحمد بن محمد بن حنبل ،بن الفرات الرازي وأبو مسعود أحمد

 وأحمد بن محمد بن ،وأحمد بن محمد بن المعلى اآلدمي في كتاب الرد على أهل القدر ،القاضي

وأحمد بن  ،وأحمد بن منيع البغوي في كتاب الشمائل ،وأحمد بن محمد السوطي ،موسى الكندي
 ،بن حيان البغدادي وأحمد بن مالعب ،وأحمد بن موسى الحمار الكوفي ،مهدي بن رستم األصبهاني

وإسحاق  ،يحيى األودي في النسائي وأحمد بن ،وابن ابنه أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين
 ،وإسماعيل بن عبد اهللا األصبهاني سمويه ،والنسائي ويه في مسلموإسحاق بن راه ،ابن الحسن الحربي

 ،وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ،عبد اهللا الواحد الهاشمي وجعفر بن ،وبشر بن موسى األسدي
والحسن بن إسحاق المروزي في  ،وحجاج بن الشاعر في مسلم ،اسامة والحارث بن محمد بن أبي

والحسن  ،والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في أبي داود ،السواقسالم  والحسن بن ،النسائي
 وخلف ابن ،وحنبل بن إسحاق بن حنبل ،والحسين بن حميد بن الربيع اللخمي ،البزاز بن مكرم

في  وأبو داود سليمان بن سيف الحراني ،وأبو خيثمة زهير بن حرب في مسلم ،عمرو العكبري
عبد اهللا بن  وأبو سعيد ،وعباس بن محمد الدوري في النسائي ،يوظليم بن خطيط الجهضم ،النسائي

اهللا بن المبارك ـ ومات  وعبد ،وعبد اهللا بن عبد الرحمان الدارمي في مسلم ،سعيد األشج في مسلم



 ٨٣٢ 

و عبد اهللا بن  ،في مسلم وابن ماجة وأبو بكر عبد اهللا ابن محمد بن أبي شيبة ،قبله بدهر طويل ـ
  محمد بن النعمان بن

 
(340) 

( في كتاب خصائص أمير المؤمنين  وعبد األعلى بن واصل بن عبد األعلى ،عبد السالم األصبهاني
 ،وعبد بن حميد في مسلم والترمذي ،البزوري وأبو عوف عبد الرحمان بن مرزوق ،)عليه السالم 

 ،ن خشرم المروزيوعلي ب ،وعثمان بن محمد بن أبي شيبة ،الرازي وأبو زرعة عبيداهللا بن عبد الكريم
 ،وعمير بن مرداس الدونقي ،وعمرو بن منصور النسائي في النسائي ،البغوي وعلي بن عبد العزيز

 وأبو حاتم محمد ابن ،ومحمد بن أحمد بن مدويه الترمذي في الترمذي ،زياد الجعفي والفضل بن

بن  ومحمد ،ومحمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ ،ومحمد بن إسحاق الصاغاني ،إدريس الرازي
 ،علية في النسائي ومحمد بن إسماعيل بن ،اسماعيل بن أبي ضرار الرازي في كتاب التفسير البن ماجة

ومحمد بن  ،بن حبيب القتات وأبو عمر محمد بن جعفر ،وأبو إسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي
ومحمد بن داود المصيصي في  ،الحضرمي بن سماعة ومحمد بن الحسن بن موسى ،حاتم ابن بزيع

ومحمد  ،بن سليمان بن الحارث الباغندي الكبير ومحمد ،ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ،أبي داود
ومحمد بن  ،ومحمد بن عبد اهللا بن سنجر الجرجاني نزيل المغرب ،بن سليمان األنباري في أبي داود

ومحمد بن يحيى الذهلي في ابن  ،محمد بن عبدة بن سليمان وأبو البراء ،مسلم عبد اهللا بن نمير في
 ومحمود بن غيالن ،ومحمد بن يونس الكديمي ،ومحمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع ،ماجة

ويحيى  ،والترمذي وهارون بن عبد اهللا الحمال في أبي داود ،المروزي في الترمذي وعمل اليوم والليلة
 :ويقال ،وابنته صليحة ،البخاري ويوسف بن موسى القطان في ،ويعقوب بن شيبة السدوسي ،بن معين

  .(1) طليحة بنت أبي نعيم الفضل بن دكين

 
  .204ـ  197/  23 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(341) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والنسائي ،(4) وابن ماجة ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 (  ه 70ـ قبل .. .(فضيل بن مرزوق  ( 101 )



 ٨٣٣

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(6) موالهم الكوفي األغر ،أبو عبد الرحمن العنزي ،المحدث ،فضيل بن مرزوق :قال الذهبي    

  .(7) ثقة :الثوري عنه فقال سألت سفيان :عن أبيه قال ،المثنى بن معاذ العنبريوقال     

 
  .باب كتابة العلم ،كتاب العلم ،36/  1 :ـ صحيح البخاري 1

  .320الحديث  ،كتاب االيمان ،179/  1 :صحيح مسلم ـ 2

فقد روى عنه الحديث المعروف  :أقول. 4283الحديث  ،كتاب المهدي ،107/  4 :ـ سنن أبي داود 3
 لو لم يبق من الدهر إال يوم واحد لبعث اهللا رجال من أهل«  :)اهللا عليه وآله وسلم  صلى( عن النبي 

عليه ( المهدي  راجع مصادر هذا الحديث في معجم أحاديث االمام. بيتي يمألها عدال كما ملئت جورا
  .69الرقم  119/  1 :)السالم 

  .610الحديث  ،الطهارة كتاب ،200/  1 :ةـ سنن ابن ماج 4

  .كتاب الزينة ،211/  8 :ـ سنن النسائي 5

  .4544الرقم  372/  2 :الكاشف ،124الرقم  342/  7 :أعالم النبالء ـ سير 6

  .423الرقم  75/  7 :والتعديل ـ الجرح 7

 
(342) 

 .(2) الهدى زهدا وفضال كان من أئمة :(1) وقال الهيثم بن جميل    

  :ـ تشيعه 2    

  .(3) التشيع ولكنه شديد ،صالح الحديث :عن يحيى بن معين ،قال عبد الخالق بن منصور    

  .(4) كان معروفا بالتشيع من غير سب :وقال الذهبي    

  .(5) شيعي وهو ،حديثه في عداد الحسن ـ إن شاء اهللا ـ :وقال أيضا    

  .(6) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) الطبقة السابعة عده ابن حجر في    

وسليمان  ،وزيد العمي ،بن علي بن أبي طالب حسن بن حسن بن حسن :روى عن :وقال المزي    
وعدي بن ثابت  ،العبدي في مسلم وفيما استشهد به البخاري وشقيق بن عقبة ،األعمش في النسائي

وعطية العوفي في أبي داود والترمذي  ،الصالة للبخاري ومسلم والترمذي ين فيفي كتاب رفع اليد
  وهارون بن ،وميسرة بن حبيب في مسند علي ،ومحمد بن سعيد صاحب عكرمة ،وابن ماجة



 ٨٣٤

 
  .326/  2 :تقريب التهذيب .ثقة من أصحاب الحديث ،نزيل أنطاكية ـ الهثيم بن جميل أبو سهل 1

  .307/  23 :ـ تهذيب الكمال 3و  2

  .6773الرقم  362/  3 :االعتدال ـ ميزان 4

  .342/  7 :ـ سير أعالم النبالء 5

  .113/  2 :تقريب التهذيب ـ 7و  6

 
(343) 

وأبي سلمة  ،وأبي سخيلة الكوفي ،األشجعي وأبي حازم ،وأبي إسحاق السبيعي في مسند علي ،عنترة
  .( عليه السالم( فح في مسند علي مص وجبلة بنت ،وأبي عمر صاحب عكرمة ،الجهني

والحكم بن مروان  ،بن علي الجعفي في النسائي وحسين ،الحسن بن عطية القرشي :روى عنه    
وخنيس بن بكر  ،وخلف ابن أيوب البجلي ،مسلم والترمذي وأبو اسامة حماد بن اسامة في ،الضرير

وسعيد بن سليمان  ،وزيد بن الحباب في مسند علي ،أبي داود وزهير بن معاوية في ،بن خنيس
وعبد اهللا بن داود  ،وسليمان بن موسى الزهري ،وسفيان الثوري ،الوراق وسعيد بن محمد ،الواسطي
الغفار ابن  وعبد ،وعبد اهللا بن نمير ،وعبد اهللا بن صالح العجلي ،وعبد اهللا بن رجاء المكي ،الخريبي

وعلي بن  ،ابن البريد وعلي بن هاشم ،وعلي بن الجعد ، بن موسىوعبيد اهللا ،الحكم في مسند علي
وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب  ،وعمر بن شبيب المسلي ،وعمر بن سعد البصري ،يزيد الصدائي

وأبو  ،وقبيصة بن عقبة ،بن الموفق في ابن ماجة والفضل ،رفع اليدين في الصالة للبخاري والترمذي
ومحمد بن فضيل بن غزوان في  ،ربيعة الكالبي في الترمذي ومحمد بن ،غسان مالك بن إسماعيل
 ،ونعيم بن ميسرة النحوي في الترمذي ،ومحمد بن يوسف الفريابي ،والترمذي كتاب الناسخ والمنسوخ

 ويحيى بن أبي بكير في مسند ،ويحيى بن آدم في مسلم ،الجراح في الترمذي وابن ماجة ووكيع بن

وأبو عبد  ،الزبيري وأبو أحمد ،ويزيد بن هارون في الترمذي ،ويحيى بن سعيد العطار الحمصي ،علي
  .(1) الرحمان األصباغي

 
  .307ـ  306/  23 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(344) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) وابن ماجة ،(3) والترمذي ،(2) وسنن أبي داود ،(1) صحيح مسلم    



 ٨٣٥

 
  :في رجال الشيعة ـ ترجمته 5    

  .(5) ( السالم عليه( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 (  ه 153ـ .. .(فطر بن خليفة  ( 102 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ،المخزومي أبو بكر الكوفي ،الصدوق (6) المحدث ،الشيخ العالم ،فطر بن خليفة :قال الذهبي    
  .(7) مولى عمرو بن حريث رضي اهللا عنه الحناط

  (8) ...حسن الحديث ،ثقة ،كوفي :العجلي وقال    

 
  .1015الحديث  ،باب قبول الصدقة من الكسب ،كتاب الزكاة ،703/  2 :ـ صحيح مسلم 1

  .3978 الحديث ،كتاب الحروف والقراءات ،32/  4 :ـ سنن أبي داود 2

  .1329الحديث  ،باب ما جاء في االمام العادل ،كتاب األحكام ،617/  3 :ـ سنن الترمذي 3

  .576 الحديث ،كتاب الطهارة وسننها ،191/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4

  .3870الرقم  269 :ـ رجال الشيخ الطوسي 5

واطلع  ،وجمع رواة ،من اشتغل بالحديث رواية ودراية :ابن سيد الناس هو كما عرفه :ـ المحدث 6
. وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه ،الرواة والروايات في عصره على كثير من

  .76 :منهج النقد في علوم معرفة الحديث راجع

  .14 الرقم 30/  7 :ـ سير أعالم النبالء 7

  .1360الرقم  385 :الثقاتـ تاريخ  8

 
(345) 

كان فطر عند يحيى بن  :وقال أبي :قال .صالح الحديث ،ثقة :عن أبيه ،وقال عبد اهللا بن حنبل    
  .(1) سعيد ثقة

  .(2) ويحدث عنه ،ويحسن القول فيه ،كان يحيى القطان يرضاه ،صالح :حاتم وقال أبو    

  .(3) كيس ،حافظ ،ةثق :وقال. ليس به بأس :وقال النسائي    

  .(4) فطر أوثق أهل الكوفة :وقال عبد اهللا بن داود    

 
  :ـ تشيعه 2    



 ٨٣٦

 ...فطر كان يغلي في التشيع :قال ،وسئل ـ يعني أحمد بن حنبل ـ عن فطر ومحل :طالب قال أبو    
(5).  

  .(6) وكان فيه تشيع قليل :وقال العجلي    

 ،الرحمن األصباغي وغيره أنبأنا أبو عبد :قال عباد بن يعقوب في كتاب المناقب له :وعن الذهبي    
ما يسرني  ،يا عبد اهللا :فقال ،فأفاق ،عليه دخلنا على فطر بن خليفة وهو مغمى :عن جعفر األحمر قال

  .(7) اهللا بحبي أهل البيت أن مكان كل شعره في جسدي لسان يسبح

 
  .314/  23 :ـ تهذيب الكمال 1

  .90/  7 :ـ الجرح والتعديل 2

  .315/  23 :ـ تهذيب الكمال 3

  .798/  2 :ـ المعرفة والتاريخ 4

  .175/  2 :المعرفة والتاريخ ـ 5

  .1360الرقم  385 :ـ تاريخ الثقات 6

  .33/  7 :أعالم النبالء ـ سير 7
  

(346) 

  .(1) شيعي جلد :وقال الذهبي    

  .(2) قتيبة في رجال الشيعةابن  وعده    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

وأبيه خليفة في أبي  ،وحبيب بن أبي ثابت ،إسماعيل بن رجاء الزبيدي :روى عن :وقال المزي    
األنصار في  وشرحبيل بن سعد مولى ،وسعد بن عبيدة في أبي داود وكتاب عمل اليوم والليلة ،داود

وشمر بن عطية في كتاب عمل اليوم  ،األسدي وأبي وائل شقيق بن سلمة ،األدب المفرد وابن ماجة
وعامر  ،وأبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي ،بهدلة في أبي داود وعاصم بن ،وطاووس بن كيسان ،والليلة
وعبد الجبار بن وائل بن حجر في  ،بن شريك العامري في خصائص أمير المؤمنين وعبد اهللا ،الشعبي

وعكرمة  ،وعطاء الشيبي ـ وعداده في الصحابة ـ ،وعطاء بن أبي رباح في النسائي ،والنسائي أبي داود
داود وعمل اليوم  والقاسم بن أبي بزة في أبي ،ومواله عمرو بن حريث المخزومي ،مولى ابن عباس



 ٨٣٧

 ،الضحى مسلم بن صبيح في النسائي وأبي ،لترمذيومجاهد بن جبر في البخاري وأبي داود وا ،والليلة
ومنصور بن  ،)عليه السالم ( ومسند علي  ومنذر الثوري في األدب المفرد وأبي داود والترمذي

وأبي فروة  ،وأبي خالد الوالبي ،إسحاق السبيعي في النسائي وأبي ،ويحيى بن سام في النسائي ،المعتمر
  .الجهني في أبي داود

 
  .4546الرقم  372/  2 :ـ الكاشف 1

  .624 :ـ المعارف 2

  .77الرقم  114/  1 :تقريب التهذيب ـ 3

 
(347) 

وسفيان  ،وخالد ابن يحيى ،أبي داود وأبو اسامة حماد بن اسامة في ،بكر بن بكار :روى عنه    
وعبد اهللا بن داود الخريبي في أبي  ،في الترمذي وسفيان بن عيينة ،الثوري في البخاري وأبي داود

 ،وعبد الرحمان بن محمد المحاربي في النسائي ،النسائي وابن ماجة وعبد اهللا بن المبارك في ،داود
 وعثمان بن عبد الرحمان الطرائفي في ،وعبيد اهللا بن موسى في أبي داود ،أبان القرشي وعبد العزيز بن

 ،النسائي وعمار بن رزيق في ،)عليه السالم ( لمؤمنين وعلي بن قادم في خصائص أمير ا ،النسائي
والفضل بن العالء  ،داود وأبو نعيم الفضل بن دكين في األدب المفرد وأبي ،وعمرو بن خالد الواسطي

وقبيصة بن عقبة  ،وفضيل بن عياض ،النسائي والفضل بن موسى السيناني في ،في عمل اليوم والليلة
ومحمد بن سليمان بن أبي داود الحراني في  ،النسائي لعبدي فيومحمد بن بشر ا ،في النسائي

ومحمد بن عبيد الطنافسي في  ،ومحمد بن عبد اهللا بن كناسة ،)السالم  عليه( خصائص أمير المؤمنين 
 ) ومصعب بن المقدام في خصائص أمير المؤمنين ،ومحمد بن يوسف الفريابي في النسائي ،النسائي

بن آدم في عمل  ويحيى ،ووكيع بن الجراح ،ونائل بن نجيح ،ومكي بن إبراهيم البلخي ،)عليه السالم 
 ،ويحيى بن هاشم السمسار ،ويحيى بن سعيد القطان في أبي داود والترمذي والنسائي ،اليوم والليلة

  .(1) وأبو علي الحنفي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) والترمذي ،(3) والنسائي ،(2) سنن أبي داود    

 
  .314ـ  312/  23 :ـ تهذيب الكمال 1

  .5047الحديث  ،كتاب األدب ،311/  4 :ـ سنن أبي داود 2



 ٨٣٨

  .موضع االبهامين عند الرفع باب ،كتاب االفتتاح ،123/  2 :ـ سنن النسائي 3

  .1908ح  ،ما جاء في صلة الرحم باب ،كتاب البر والصلة ،316/  4 :ـ سنن الترمذي 4

 
(348) 

  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(1) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام جعفر بن محمد الصادق     

 
  .« ( عليهما السالم ) روى عنهما«  :وقال. 3891الرقم  270 :ـ رجال الشيخ الطوسي 1

 
(349) 

 حرف القاف

 (  ه 80ـ بعد .. .(قيس بن عباد البصري  ( 103 )

  :ووثاقتهـ شخصيته  1    

من بني ضبيعة بن قيس ابن ثعلبة بن عكابة  ،أبو عبد اهللا البصري ،القيسي الضبعي قيس بن عباد    
  .(1) صعب بن علي بن بكر بن وائل بن

  .(2) الحديث قليل ،كان ثقة :قال ابن سعد    

  .(3) التابعين من كبار ،ثقة ،تابعي ،بصري :وقال العجلي    

  (4) ...مخضرم ،ثقة من الثانية :وقال ابن حجر    

  :ـ تشيعه 2    

  .(5) ولكنه شيعي ،كثير العبادة والغزو :قال الذهبي    

 
  .65/  24 :ـ تهذيب الكمال 1

  .131/  7 :ـ الطبقات الكبرى 2

  .1398الرقم  394 :ـ تاريخ الثقات 3

( وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي  :المخضرم :وقال الذهبي :أقول. 129/  2 :ـ تقريب التهذيب 4
  .226 :راجع المغني في ضبط أسماء الرجال. ولم يرض) وسلم  صلى اهللا عليه وآله

  .4659الرقم  391/  2 :راجع الكاشف ،174ص  :) 81( حوادث سنة  :ـ تاريخ االسالم 5

 
(350) 



 ٨٣٩

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة الثانية    

والعباس بن  ،وسعد بن أبي وقاص في البخاري ،أبي بن كعب في النسائي :عن روى :وقال المزي    
 ،وعبد اهللا ابن عمر بن الخطاب في البخاري ،وعبد اهللا بن سالم في البخاري ومسلم ،عبد المطلب

وعمر بن  ،ائيوعمار بن ياسر في مسلم والنس ،وعلي بن أبي طالب في البخاري وأبي داود والنسائي
سعيد الخدري في عمل  وأبي ،وأبي ذر الغفاري في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ،الخطاب

 .(2) أبي داود في) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( وأصحاب النبي  ،اليوم والليلة

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) وابن ماجة ،(4) وسنن النسائي ،(3) صحيح البخاري    

 
 .152الرقم  129/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

  .65 / 24 :ـ تهذيب الكمال 2

  .باب مناقب عبد اهللا بن سالم ،كتاب األنبياء ،229/  4 :ـ صحيح البخاري 3

  .كتاب االمامة ،88/  2 :ـ سنن النسائي 4

  .2835الحديث  ،كتاب الجهاد ،946/  2 :ـ سنن ابن ماجة 5

 
(351) 

 حرف الميم

 (  ه 219ـ  ...) مالك بن إسماعيل ( 104 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

موالهم  ،أبو غسان النهدي ،االمام ،الحجة ،(1) الحافظ ،مالك بن إسماعيل بن درهم :قال الذهبي    
  .(2) الفقيه سبط إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان ،الكوفي

  .(3) أتقن منه ليس بالكوفة :قال يحيى بن معين :وقال أبو حاتم    

  .(5) أبو غسان محدث من أئمة المحدثين :(4) وقال محمد بن عبد اهللا بن نمير    

 
ع الطرق كي يصدق وجم هو من اجتمعت فيه صفات المحدث وضم إليها كثرة الحفظ :ـ الحافظ 1

مائة ألف حديث متنا واسنادا  وقد فرق بعض المتأخرين فرأى ان الحافظ من وعى. عليه اسم الحافظ
 :راجع اصول الحديث.. .هذا العلم وعرف من الحديث ما صح وعرف اصطالح ،ولو بطرق متعددة

448.  



 ٨٤٠ 

  .5305الرقم  93/  3 :راجع الكاشف .132 الرقم 430/  10 :ـ سير أعالم النبالء 2

 :تذهيب تهذيب الكمال ،2الرقم  3/  10 :تهذيب التهذيب ،905الرقم  206/  8 :ـ الجرح والتعديل 3
  .6795الرقم  3/  3

 ،فاضل ،حافظ ،ثقة ،الكوفي أبو عبد الرحمن.. .محمد بن عبد اهللا بن نمير الهمداني :ـ قال ابن حجر 4
  .419الرقم  180 / 2 :تقريب التهذيب. .ومائتين مات سنة أربع وثالثين ،من العاشرة

  .206 / 8 :الجرح والتعديل ،431/  10 :ـ سير أعالم النبالء 5

 
(352) 

  (1) ...صدوقا ،وكان أبو غسان ثقة.. :.وقال ابن سعد    

  .(3) ..إمام من األئمة ،متقن ،ثبت ،أبو غسان صدوق :(2) وقال عثمان بن أبي شيبة    

  .(4) ثقة :النسائي وقال    

  .(5) ثقة ،ثقة :وقال يعقوب بن سفيان    

مشهور بالصدق وبكثرة  وأبو غسان هذا مالك لم أذكر له من الحديث شيئا إال أنه :وقال ابن عدي    
فإن أحاديثه تكثر وهو في نفسه  ،وهو أشهر من أن يذكر له حديث ،الروايات في جملة الكوفيين

  .(6) بأس به وبحديثه وحدث عنه صدوق فال ،وق مثلهوإذا حدث عن صد ،صدوق

إن سرك أن  :سمعت ابن معين يقول ألحمد بن حنبل :(7) وقال محمد بن علي بن داود البغدادي    
  .(8) قلبك منه شيء فاكتب عن أبي غسان تكتب عن رجل ليس في

 
  .405ـ  404/  6 :ـ الطبقات الكبرى 1

مات في المحرم سنة تسع وثالثين .. .أحد أئمة الحديث األعالم :أبي شيبة عثمان بن :ـ قال الذهبي 2
  .5518الرقم  38وص  ،35/  3 :راجع ميزان االعتدال .ومائتين

  .2الرقم  4/  10 :ـ تهذيب التهذيب 3

  .90/  27 :ـ تهذيب الكمال 4

  .241/  3 :ـ المعرفة والتاريخ 5

  .2379/  6 :ـ الكامل 6

نزيل  ،محمد بن علي بن داود بن عبد اهللا البغدادي ،أبو بكر ،المجود ،االمام الحافظ :يـ قال الذهب 7
  .338/  13 :سير أعالم النبالء ،أربع وستين ومائتين توفي في ربيع األول سنة.. .مصر

  .430 / 10 :ـ سير أعالم النبالء 8

 



 ٨٤١ 

(353) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) متشيعا شديد التشيع :سعد قال ابن    

  .(2) إلى التشيع يميل :وقال يعقوب بن سفيان    

وعماذا تسأل  :سألت البخاري عن أبي غسان قال :قال ،عن الحسين الغازي ،عن أبي أحمد الحاكم    
  ؟

  (3) ...على مذهب أهل بلده هو :فقال ،التشيع :قلت    

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) ابن حجر في صغار الطبقة التاسعةعده     

في  وأسباط بن نصر الهمداني ،إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي :روى عن :المزي وقال    
وجعفر بن  ،وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في البخاري والترمذي والنسائي ،ابن ماجة

والحسن  ،كتاب التفسير وحبان بن علي العنزي في ،وجويرية بن أسماء ،زياد األحمر في مسند علي
وحلو بن السري األودي  ،علي والحكم بن عبد الملك في مسند ،بن صالح ابن حي في ابن ماجة

وزياد بن عبد اهللا البكائي في كتاب  ،ومسلم وزهير بن معاوية في البخاري ،وحماد بن زيد ،الكوفي
 ،وسفيان ابن عيينة في البخاري ،والد أبي داود الحفري المكتب وسعد ،القراءة خلف االمام للبخاري

  كتاب رفع وشريك بن عبد اهللا في

 
  .405ـ  404/  6 :ـ الطبقات الكبرى 1

  .164/  9 :الثقات البن حبان ،241 / 3 :ـ المعرفة والتاريخ 2

  .132 الرقم 432/  10 :ـ سير أعالم النبالء 3

  .858 الرقم 223/  2 :ـ تقريب التهذيب 4

 
(354) 

وعبد الرحمان بن حميد بن عبد الرحمان  ،وأبي زبيد عبثر بن القاسم ،اليدين في الصالة للبخاري
وعبد السالم ابن حرب في  ،في عمل اليوم والليلة وعبد الرحمان بن سليمان بن الغسيل ،الرواسي

وعبد العزيز بن عبد اهللا بن أبي  ،)عليه السالم ( المؤمنين  األدب المفرد وأبي داود وخصائص أمير
وعيسى بن عبد الرحمان السلمي في األدب  ،وعلي بن علي الرفاعي ،البخاري سلمة الماجشون في

 ومسعود بن سعد الجعفي في كتاب الرد على ،ومحمد بن عمرو األنصاري ،وفضيل بن مرزوق ،المفرد



 ٨٤٢ 

ومندل  ،المفرد طلب بن زياد في األدبوالم ،ومسلمة بن جعفر البجلي الكوفي ،أهل القدر والنسائي
وأبي معشر نجيح ابن عبد  ،ومنصور بن أبي األسود في الترمذي ،بن علي العنزي في ابن ماجة

ويحيى بن  ،ويحيى بن سلمة بن كهيل ،وورقاء بن عمر اليشكري ،وهريم بن سفيان ،الرحمان المدني
وأبي إسرائيل  ،ويعلى بن الحارث المحاربي ،ماجة عثمان التيمي في كتاب الرد على أهل القدر وابن

  .المالئي

 وإبراهيم بن يعقوب ،وإبراهيم بن نصر الرازي ،وإبراهيم بن محمد بن دهقان ،البخاري :روى عنه    

عمل اليوم  وأحمد بن سليمان الرهاوي في ،وأبو بكر أحمد ابن أبي خيثمة ،الجوزجاني في النسائي
بن مالعب بن حيان  وأحمد ،كيم األودي في النسائي وابن ماجةوأحمد بن عثمان بن ح ،والليلة

وإسحاق ابن  ،الحسن الحربي وإسحاق بن ،وأحمد بن يحيى بن زكريا األودي الصوفي ،البغدادي
بن محمد المؤدب في خصائص أمير  وحرمي بن يونس ،وإسماعيل بن محمد المزني ،سيار النصيبي

والحسن  ،والحسن بن علي بن حرب الموصلي ،والحسن بن سالم السواق ،)عليه السالم ( المؤمنين 
وزيدان بن يزيد البجلي والد عبد  ،ابن الصباح الرقي وحفص بن عمر ،بن علي الخالل في ابن ماجة

وعباس  ،وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان في ابن ماجة ،وسلمة بن شبيب ،اهللا بن زيدان
  وأبو العباس ،بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة في ابن ماجة وأبو ،بن محمد الدوري

 
(355) 

 ،عبد األعلى في عمل اليوم والليلة وعبد األعلى بن واصل بن ،عبد اهللا بن محمد بن عمرو الغزي
 ،وعلي بن المنذر الطريقي في ابن ماجة ،النفيلي وعلي بن عثمان ،وعلي بن سهل بن المغيرة البزاز

ومحمد بن  ،والقاسم بن خليفة الكوفي ،بن إسماعيل الهاشمي والقاسم ،مان المصريوفهد بن سلي
ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين  ،ومحمد بن إسحاق الصاغاني ،ماجة إسحاق البكائي في ابن

ومحمد  ،وأبو كريب محمد بن العالء ،ومحمد بن عمارة األسدي ،ابن عامر الرملي ومحمد ،الحنيني
وهارون  ،ومعاوية بن صالح األشعري الدمشقي في النسائي ،الذهلي في النسائي وابن ماجةيحيى  ابن

 ،بن شيبة السدوسي ويعقوب ،وهارون بن عبد اهللا الحمال في مسلم وأبي داود ،بن اسحاق الهمداني
ويوسف بن موسى القطان في  ،ويوسف بن عبد الملك الواسطي أخو محمد بن عبد الملك الدقيقي

  .(1) وأبو زرعة الدمشقي ،زرعة الرازيان وأبو ،)عليه السالم ( وأبو حاتم في مسند علي  ،يالترمذ

 
  :رواياته في الكتب الستة ـ 4    

  .(6) والترمذي ،(5) وابن ماجة ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    



 ٨٤٣

 
  .87/  27 :ـ تهذيب الكمال 1

  .90/  4وج  ،الماء الذي يغسل به شعر االنسان باب ،50/  1 :ـ صحيح البخاري 2

الحديث  ،باب حكم المحاربين والمرتدين ،القسامة والمحاربين كتاب ،1298/  3 :ـ صحيح مسلم 3
13.  

  .5036الحديث  ،باب كم مرة يشمت العاطس ،كتاب األدب ،308/  4 :داود ـ سنن أبي 4

 ،630 وص ،256ذيل الحديث  ،المقدمة ،95وص  ،84الحديث  ،المقدمة ،33/  1 :ابن ماجة ـ سنن 5
  .1959الحديث  ،باب تزويج العبد بغير إذن سيده ،كتاب النكاح

  .7الحديث )  5( الباب  ،12/  1 :الترمذي ـ سنن 6

 
(356) 

 (  ه 131ـ .. .(محمد بن جحادة  ( 105 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) أحد األئمة الثقات ،محمد بن جحادة الكوفي :قال الذهبي    

  .(2) محمد بن جحادة من الثقات :عن أحمد بن حنبل ،وقال أبو طالب    

  .(3) ثقة :وقال النسائي    

  .(4) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

كان  :عن أبي عوانة وقال ،سمعت يحيى بن سعيد :إلي ابن خالد قال كتب :قال عبد اهللا بن أحمد    
  .(5) يغلو في التشيع محمد بن جحادة

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(6) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

 
  .4815 الرقم 14/  3 :الكاشف ،82الرقم  174/  6 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .1227الرقم  222/  7 :الجرح والتعديل ،1679الرقم  96/  2 :ـ العلل ومعرفة الحديث 2

  .578/  24 :ـ تهذيب الكمال 3

  .كان عابدا ناسكا :وقال ،404/  7 :ـ كتاب الثقات 4



 ٨٤٤

  .4335الرقم  93/  3 :ـ العلل ومعرفة الرجال 5

  .100الرقم  150 / 2 :تقريب التهذيب ـ 6

 
(357) 

وأنس بن  ،رجاء بن ربيعة الزبيدي وإسماعيل بن ،أبان بن أبي عياش :روى عن :وقال المزي    
وحجاج بن  ،وأبيه جحادة ،وبكر بن عبد اهللا المزني ،وأبي الجوزاء أوس بن عبد اهللا الربعي ،مالك

والحكم بن عتيبة في مسلم  ،والحسن البصري ،بن الصباح والحر ،حجاج الباهلي في النسائي
ورجاء  ،وذكوان أبي صالح السمان ،أبي داود وكتاب التفسير البن ماجة وحميد الشامي في ،والنسائي
بن  وسليمان ،وسلمة بن كهيل ،وزياد بن عالقة في ابن ماجة ،وزبيد اليامي في النسائي ،بن حيوة

وعبد اهللا بن  ،وطلحة بن مصرف ،ربوسماك بن ح ،وسليمان األعمش ،وسليمان بن أبي هند ،بريدة
الجبار بن وائل بن حجر في  وعبد ،وعبد األعلى بن عامر الثعلبي ،عبد الرحمن بن أبي حسين المكي

الرحمان بن ثروان األودي في أبي داود  وأبي قيس عبد ،وعبد الحميد بن صفوان ،مسلم وأبي داود
وأبي حصين عثمان بن عاصم  ،يوم والليلةعمل ال وعبدة بن أبي لبابة في ،والترمذي وابن ماجة

وعطية العوفي في أبي داود  ،بن أبي رباح في الترمذي وعطاء ،األسدي في البخاري والنسائي
وفرات  ،وعمرو بن شعيب ،وعمرو بن دينار في ابن ماجة ،األقمر وعلي بن ،والترمذي وابن ماجة

 ،ومنصور بن المعتمر ،رة بن عبد اهللا اليشكريومغي ،ومسلم المالئي ،ومحمد بن عجالن ،وقتادة ،القزاز
والوليد صاحب  ،ونعيم بن أبي هند ،ونافع مولى ابن عمر في ابن ماجة ،ومورق مولى أنس بن مالك

وأبي  ،في عمل اليوم والليلة وأبي إسحاق السبيعي ،ويزيد بن حمير الشامي ،ويزيد بن حصين ،النبهي
وأبي صالح مولى ام هانئ في أبي داود  ،المكي وأبي الزبير ،حازم األشجعي في البخاري وأبي داود

  .والترمذي والنسائي وابن ماجة

بن محمد بن  وابنه إسماعيل ،إسرائيل بن يونس في أبي داود والترمذي وابن ماجة :روى عنه    
  ،وبرد بن سنان أبو العالء الشامي ،وأغلب بن تميم ،جحادة

 
(358) 

 ،وداود بن الزبرقان ،وحماد بن زيد ،وحصين بن نمير ،فري في ابن ماجةوالحسن بن أبي جعفر الج
وزيد بن أبي  ،وزياد بن عبد اهللا البكائي ،بن خيثمة وزياد ،وزهير بن معاوية في النسائي وابن ماجة

وشعبة بن الحجاج في  ،وشريك بن عبد اهللا في الترمذي ،وسفيان بن عيينة ،وسفيان الثوري ،أنيسة
 وعبد العزيز ،وعبد الحكيم بن منصور ،وعبد اهللا بن عون ،والصلت بن الحجاج ،داود البخاري وأبي



 ٨٤٥

 ،والنسائي وعبد الوارث بن سعيد في مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي ،بن الحصين بن الترجمان
وعمران القطان في ابن  ،حفص األباروعمر بن عبد الرحمن أبو  ،وأبو روق عطية بن الحارث الهمداني

وهمام بن  ،ومفضل بن صالح األسدي ،ومسعر بن كدام ،ومالك بن مغول ،وفضيل بن غزوان ،ماجة
 .(1) ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار ،بن خالد ووهيب ،يحيى في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي

 
 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(7) والترمذي ،(6) وابن ماجة ،(5) والنسائي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) ريصحيح البخا    

 
 .5114الرقم  575/  24 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب كسب البغي واالماء ،كتاب االجارة ،54 / 3 :ـ صحيح البخاري 2

  .401الحديث  ،الصالة كتاب ،301/  2 :ـ صحيح مسلم 3

  .723الحديث ،اليدين في الصالة باب رفع ،كتاب الصالة ،192/  1 :ـ سنن أبي داود 4

  .باب القراءة في الوتر ،كتاب قيام الليل ،245/  3 :ـ سنن النسائي 5

الحديث  ،في النهي عن زيارة النساء القبور باب ما جاء ،كتاب الجنائز ،502/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6
1575.  

 ،باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا ،أبواب الصالة ،136/  2 :ـ سنن الترمذي 7
  .320الحديث 

 
(359) 

 (  ه 160 ـ.. .(محمد بن راشد الخزاعي  ( 106 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(2) نزيل البصرة ،(1) محمد بن راشد المكحولي الدمشقي المحدث :الذهبي قال    

  .(3) ثقة :وقال النسائي    

  .(4) حسن الحديث ،كان صدوقا :وقال أبو حاتم    

  .(5) ما رأيت رجال في الحديث أورع منه :وقال عبد الرزاق :قال البخاري    

  .(6) صدوق :وقال يعقوب بن شيبة    

 



 ٨٤٦

  :ـ تشيعه 2    

  قال :فقال ،سألت أبي عن محمد بن راشد :عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال    

 
وعرف علومه  ،هو من مهر في الحديث رواية ودراية وميز سقيمه من صحيحه :ـ المحدث 1

كما عرف  ،العلم واصطالحات أهله والمؤتلف والمختلف من رواياته وضبط ذلك عن أئمة هذا
  .448 :الحديث اصول. غريب ألفاظ الحديث وغير ذلك بحيث يصلح لتدريسه وإفادته

محمد بن راشد  187 / 25 :وفي تهذيب الكمال ،125الرقم  343/  3 :ـ سير أعالم النبالء 2
  .الدمشقي ،أبو يحيى الشامي :ويقال ،أبو عبد اهللا ،الخزاعي

  .190/  25 :ـ تهذيب الكمال 3

  .1385 الرقم 253/  7 :جرح والتعديلـ ال 4

  .212الرقم 81/  1 :التاريخ الكبير ،200الرقم  158/  22 :ـ مختصر تاريخ دمشق 5

  .273/  5 :ـ تاريخ بغداد 6

 
(360) 

فقال شعبة ما  ،يعني المكحولي ،هذا فدخل محمد بن راشد ،كنت اوصي شعبة بالرصافة :أبو النضر
  (1) ...كتب عنه ؟ أما إنه صدوق ولكنه شيعي

  .(2) كان رافضيا :فقال ،راشد سألت أبا حاتم عن محمد بن :وقال محمد بن إبراهيم الكناني    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(3) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

وسليمان بن موسى  ،ه ـقرآنالثوري ـ وهو من أ وسفيان ،داود بن األسود :روى عن :وقال المزي    
وعبدة  ،الكريم بن أبي المخارق البصري وأبي امية عبد ،وعبد اهللا بن محمد بن عقيل ،في الكتب الستة

وعمرو بن  ،وعثمان بن عمر بن موسى التيمي ،الكالعي وأبي وهب عبيداهللا بن عبيد ،بن أبي لبابة
ومكحول  ،وليث بن أبي رقية في كتاب الناسخ والمنسوخ ،األعرابي وعوف ،وعمران القصير ،عبيد

  .ويزيد بن يعفر ،ويحيى بن يحيى الغساني ،الشامي في أبي داود

 ،وحبان بن هالل في الترمذي ،وبقية بن الوليد في أبي داود ،بشر بن الوليد الكندي :روى عنه    
وخالد بن يزيد السلمي في  ،في أبي داودوحفص بن عمر الحوضي  ،أشكاب والحسين بن ابراهيم بن

 وزيد بن أبي الزرقاء في أبي ،وخليل في أبي داود ،ماجة ـ والد محمود بن خالد ـ أبي داود وابن

  وسفيان الثوري في كتاب ،داود



 ٨٤٧

 
  .188/  25 :ـ تهذيب الكمال 1

وخزاعة يوالون أهل  ،ثم تأملت فوجدته خزاعيا :وقال ،7508الرقم  543/  3 :ـ ميزان االعتدال 2
  .البيت

  .208الرقم  160/  2 :تقريب التهذيب ـ 3
(361) 

وصدقة بن عبد اهللا  ،بن فروخ في أبي داود وشيبان ،ه ـقرآنوشعبة بن الحجاج ـ وهما من أ ،المراسيل
 ،وعبد اهللا بن عاصم الحماني ،اهللا بن رجاء الغداني وعبد ،وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ،السمين
وعبد الرحمان بن مهدي في  ،وعبد اهللا بن معاوية الجمحي ،المراسيل اهللا بن المبارك في كتابوعبد 

 وأبو نعيم الفضل ،وعلي بن الجعد ،وعبد الملك بن محمد الصنعاني ،الرزاق بن همام وعبد ،النسائي

ن إبراهيم ومسلم ب ،ومحمد بن الفضل عارم ،ومحمد بن بكار بن بالل العاملي في أبي داود ،بن دكين
 ،وأبو النضر هاشم بن القاسم ،وأبو سلمة موسى بن اسماعيل ،ومعقل بن مالك الباهلي ،في أبي داود

 ،ابن حسان التنيسي في كتاب الناسخ والمنسوخ ويحيى ،والوليد بن مسلم ،والهيثم بن جميل األنطاكي
وأبو سعيد مولى بني  ،ماجةفي أبي داود والنسائي وابن  ويزيد بن هارون ،ويحيى بن سعد القطان

  .(1) هاشم

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والترمذي ،(4) والنسائي ،(3) وابن ماجة ،(2) داود سنن أبي    

 
  .5208الرقم  188ـ  187/  25 :ـ تهذيب الكمال 1

الحديث  ،كتاب النكاح ،237/  2وج  ،302الحديث  ،كتاب الطهارة ،82 / 1 :ـ سنن أبي داود 2
  .4541الحديث  ،كتاب الديات ،184/  4وج  ،2265الحديث  ،كتاب الطالق ،279وص  ،2113

كتاب  ،877 / 2 وج ،966الحديث  ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،310/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3
  .2647الحديث  ،كتاب الديات ،884وص  ،2626الحديث  ،الديات

  .42/  8 :ئيـ سنن النسا 4

راجع  ،له ذكر في الكافي والتهذيب :أقول .1387الحديث ) 1(الباب  ،11/  4 :ـ سنن الترمذي 5
  .13319 الرقم 92/  7 ،مستدركات علم رجال الحديث

 
(362) 



 ٨٤٨

 (  ه 146ـ  ...) بن السائب الكلبيمحمد  ( 107 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 أبو النضر ،بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبي محمد    

  .(1) من بني عبد ود ،الكوفي

وهو  ،من الحديث أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح وللكلبي غير ما ذكرت :قال ابن عدي    
  (2) ...تفسير أطول وال أشبع منه وليس ألحد ،رجل معروف بالتفسير

  (3) ...األنساب وكان رأسا في :وقال الذهبي    

  :ـ تشيعه 2    

  .(4) كان ضعيفا جدا لفرطه في التشيع :الساجي قال    

  .(5) متروك الحديث ،شيعي :وقال الذهبي    

 كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبي :عن أبيه ،معتمر بن سليمان عن ،قال أبو بكر بن خالد الباهلي    
(6).  

 
 .5234الرقم  246/  25 :ـ تهذيب الكمال 1

  .4918الرقم  30/  3 :الكاشف ،268الرقم  180/  9 :تهذيب التهذيب ،2132/  6 :ـ الكامل 2

  .111الرقم  248/  6 :أعالم النبالء ـ سير 5و  3

  .180/  9 :ذيبـ تهذيب الته 4

  .1478الرقم  270/  7 :الجرح والتعديل ـ 6

 
(363) 

 ،ابن أبي ليلى :ثالثة ال تروي عنهم :لزائدة قيل :عن يحيى بن يعلى المحاربي قال ،وقال الدوري    
 ،وأما جابر فكان واهللا كذابا يؤمن بالرجعة ،ابن أبي ليلى فلست أذكره أما :قال. والكلبي ،وجابر الجعفي

مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ فأتيت آل محمد  :وكنت اختلفت إليه فسمعته يقول وأما الكلبي
  .(1) في في فحفظت ما كنت نسيت فتركته فتفلوا

وله الحديث  :نقل الحكاية بهذه الكيفية)   ه 450( النجاشي المتوفى  ولكن المرحوم :أقول    
فسقاني ) عليه السالم ( فجلست إلى جعفر بن محمد اعتللت علة عظيمة نسيت علمي  :المشهور قال

  .(2) يقربه ويدنيه ويبسطه) عليه السالم ( وكان أبو عبد اهللا . فعاد إلي علمي ،في كأس العلم

  .(3) رمي بالرفض :وقال ابن حجر    

 



 ٨٤٩

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) الطبقة السادسة عده ابن حجر في    

وأبي صالح باذام مولى أم هانئ في الترمذي والتفسير  ،األصبغ بن نباتة :روى عن :وقال المزي    
  .وعامر الشعبي ،وسلمة بن السائب ،السائب سفيان بن :وأخويه ،البن ماجة

 
أمير المؤمنين في الحديث إن  ال أدري واهللا كيف يروي عنه أمثال سفيان الثوري الذي عدوه :أقول

  !كان كذابا ؟

  .179/  9 :تهذيب التهذيبـ  1

  .1166الرقم  434 :رجال النجاشي ـ 2

  .163/  2 :ـ تقريب التهذيب 4و  3

 
(364) 

وخارجة بن  ،وحماد ابن سلمة ،بن ظهير والحكم ،وجنادة بن سلم ،إسماعيل بن عياش :روى عنه    
 ،وسفيان بن عيينة ،وسفيان الثوري ،البجلي قاضي شيراز وسعد بن الصلت ،وروح بن القاسم ،مصعب

 ،وعبد األعلى بن عبد األعلى ،وعبد اهللا بن المبارك ،وشعبة بن الحجاج ،وسيف بن عمر التميمي
وعلي بن  ،وعثمان بن عمرو بن ساج ،وعبد الملك بن أبي مروان الجبيلي ،بن جريج وعبد الملك

 ومحمد بن إسحاق بن يسار في ،وعيسى بن يونس ،وعمار بن محمد الثوري ،الحميري علي

ومحمد بن  ،ومحمد بن عبيد الطنافسي ،وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير في التفسير ،الترمذي
وأبو المغيرة النضر  ،ومعمر بن راشد ،ومحمد بن مروان السدي الصغير ،فضيل بن غزوان في التفسير

وأبو عوانة الوضاح بن عبد  ،بشير بن وهشيم ،وابنه هشام بن محمد بن السائب الكلبي ،بن إسماعيل
وأبو بكر  ،ويعلى بن عبيد الطنافسي ،ويزيد بن هارون ،ويزيد بن زريع ،ويحيى بن كثير أبو النضر ،اهللا

  .(1) الكوفي والقاضي أبو يوسف ،ابن عياش

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) روى له الترمذي فقط    

 
  :الشيعة ـ ترجمته في رجال 5    

  .(3) ( عليه السالم( االمام محمد بن علي بن الحسين  عده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب    

 



 ٨٥٠ 

  .247/  25 :ـ تهذيب الكمال 1

  .3059الحديث  ،قرآنتفسير ال كتاب ،258/  5 :ـ سنن الترمذي 2

  .1594الرقم  145 :ـ رجال الشيخ الطوسي 3

 
(365) 

 (  ه 203ـ .. .(الكوفي  محمد بن عبد اهللا بن الزبير ( 108 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

أبو أحمد  ،المجود الحافظ الكبير ،محمد بن عبد اهللا بن الزبير بن عمر بن درهم :قال الذهبي    
  .(1) مولى بني أسد ،الزبيري الكوفي

  (2) ...ثقة ،كوفي :العجلي وقال    

 ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري :بندارا يقول سمعت. حافظ ،ثقة :وقال الترمذي    
(3).  

  .(4) ثقة :عن يحيى بن معين ،وقال أبو بكر بن أبي خيثمة    

  .(5) مجتهد ،عابد ،ظ للحديثحاف :وقال أبو حاتم    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) يتشيع :قال العجلي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

 
  .5004 الرقم 43/  3 :الكاشف ،205الرقم  529/  9 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .1469الرقم  406 :ـ تاريخ الثقات 6و  2

  .417ذيل ح )  308( ب  ،أبواب الصالة ،277/  2 :سنن الترمذيـ  3

  .1611 الرقم 297/  7 :ـ الجرح والتعديل 5و  4

  .377الرقم  176/  2 :ـ تقريب التهذيب 7

 
(366) 



 ٨٥١ 

 ،وإبراهيم بن طهمان في أبي داود ،مسند علي أبان بن عبد اهللا البجلي في :روى عن :وقال المزي    
وبشير بن سليمان في ابن  ،وأيمن بن نابل المكي ،وأبي داود وإسرائيل بن يونس في البخاري ومسلم

وحمزة بن حبيب الزيات  ،وحبيب بن حسان بن أبي األشرس ،في أبي داود وبشير بن المهاجر ،ماجة
بن سعيد ورزام  ،ورباح بن أبي معروف في النسائي ،بن طهمان الخفاف في الترمذي وخالد ،في مسلم

في  وسعد بن أوس العبسي ،وزهير بن معاوية ،وزمعة بن صالح في ابن ماجة ،في مسند علي الضبي
ومسلم  وسفيان الثوري في البخاري ،وسعيد بن حسان المخزومي في مسلم ،أبي داود والترمذي

وأبي داود في مسلم  وشيبان بن عبد الرحمان ،وشريك بن عبد اهللا في النسائي ،والترمذي وابن ماجة
 ،ثابت في خصائص أمير المؤمنين وعبد اهللا بن حبيب بن أبي ،وعباد بن أبي سليمان ،وكتاب الشمائل

وعبد الملك بن حميد بن  ،سليمان بن أبي الجون وعبد الرحمان بن ،وأبيه عبد اهللا بن الزبير األسدي
وعمار بن  ،هب في مسند عليوعبيد اهللا بن عبد الرحمان بن مو ،أبي غنية في خصائص أمير المؤمنين

وعمر بن سعيد بن أبي حسين في  ،وعمارة بن زاذان الصيدالني ،داود رزيق الضبي في مسلم وأبي
 وعيسى بن طهمان في البخاري وكتاب ،والعالء بن صالح في أبي داود ،وابن ماجة البخاري والنسائي

بن زيد في  وكثير ،بري في مسلموقيس بن سليم العن ،وفطر بن خليفة ،وفضيل بن مرزوق ،الشمائل
ومحمد بن عبد  ،والليلة ومالك بن مغول في مسلم وعمل اليوم ،ومالك بن أنس ،أبي داود وابن ماجة

 ،)عليه السالم ( أمير المؤمنين  ومحمد بن مروان الذهلي في خصائص ،العزيز الراسبي في مسلم
ومنصور بن  ،لبخاري وأبي داود والنسائيفي ا ومسعر بن كدام ،ومسرة بن معبد اللخمي في أبي داود

 ،ويحيى بن أيوب البجلي في الترمذي ،بن جميع في مسلم والوليد بن عبد اهللا ،النعمان اليشكري
  ويحيى بن أبي

 
(367) 

وأبي  ،بن الحارث الطائفي في أبي داود ويونس ،ويونس بن أبي إسحاق في ابن ماجة ،الهيثم العطار
وأبي شعبة  ،جعفر الرازي في أبي داود وابن ماجة وأبي ،إسرائيل المالئي في الترمذي وابن ماجة

  .يعرف اسمه الطحان جار األعمش وهو مجهول ال

وأحمد بن  ،في أبي داود وأحمد بن حنبل ،ابراهيم بن سعيد الجوهري في ابن ماجة :روى عنه    
وأحمد بن سنان القطان في أبي  ،النسائي د بن سعيد الرباطي فيوأحم ،أبي سريج الرازي في أبي داود

وأبو  ،وأحمد بن عصام األصبهاني ،السليمي في النسائي وأحمد بن أبي عبيداهللا ،داود وابن ماجة
 ،وأحمد بن الوليد الفحام ،وأحمد بن منيع البغوي في الترمذي ،مسعود أحمد بن الفرات الرازي

وخلف بن سالم المخرمي في  ،وحفص بن عمر المهرقاني في النسائي ،مسلم وحجاج بن الشاعر في



 ٨٥٢ 

 وأبو ،وابنه طاهر ابن أبي أحمد الزبيري ،خيثمة زهير بن حرب في مسلم وأبي داود وأبو ،النسائي

ومسلم وابن  وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة في البخاري ،سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج
سالم الطرسوسي في  وعبد الرحمان بن محمد بن ،وعبد اهللا بن محمد المسندي في البخاري ،ماجة

وعمرو بن محمد  ،داود والنسائي وعبيد اهللا بن عمر القواريري في مسلم وأبي ،عمل اليوم والليلة
ومحمد بن بشار بندار في  ،أمير المؤمنين والفضل بن سهل األعرج في خصائص ،الناقد في مسلم

 ،النيسابوري في مسلم وأبي داود وكتاب الشمائل والنسائي ومحمد بن رافع ،رمذي وابن ماجةالت
ومحمد بن  ،ومحمد بن عبادة الواسطي في ابن ماجة ،الهذلي في ابن ماجة ومحمد بن عباد بن آدم

بن  دومحمد بن عمرو بن عبا ،ومحمد بن عبد الرحيم البزاز في البخاري وأبي رواد ،نمير عبد اهللا بن
  ومحمد بن يونس ،وأبو موسى محمد بن المثنى في النسائي وابن ماجة ،جبلة بن أبي داود في مسلم
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ونصر بن علي  ،عمل اليوم والليلة ومحمود بن غيالن في البخاري والترمذي وفي كتاب ،الكديمي
 ،يى بن أبي طالبويح ،عبد اهللا في النسائي وهارون بن ،الجهضمي في البخاري ومسلم وأبي داود

  .(1) القطان في البخاري ويوسف بن موسى ،ويعقوب بن شيبة السدوسي

 
  :الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(7) وابن ماجة ،(6) والنسائي ،(5) والترمذي ،(4) أبي داود وسنن ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 (  ه 157ـ .. .(الهاشمي  محمد بن عبيداهللا القرشي ( 109 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(8) ...محمد بن عبيداهللا بن أبي رافع القرشي الهاشمي    

 
 .5343الرقم  476/  25 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب عالمة النبوة ،كتاب األنبياء ،171 / 4 :ـ صحيح البخاري 2

  .86الحديث  ،باب من جمع الصدقة وأعمال البر ،الزكاة كتاب ،712/  2 :ـ صحيح مسلم 3

  .615الحديث  ،باب االمام ينحرف بعد التسليم ،كتاب الصالة ،167 / 1 :ـ سنن أبي داود 4

  .417الحديث  ،أبواب الصالة ،276/  2 :ترمذيال ـ سنن 5

  .كتاب تحريم الدم ،126/  7 :ـ سنن النسائي 6



 ٨٥٣

  .70الحديث  ،المقدمة ،27/  1 :ـ سنن ابن ماجة 7

  .5432الرقم  36/  26 :تهذيب الكمال ـ 8
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  .(1) عده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) ويروي من الفضائل أشياء ال يتابع عليها ،شيعة الكوفة وهو في عداد :قال ابن عدي    

 » :( عليه السالم( لعلي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( من جملة أحاديثه قول الرسول  :أقول    

  .(3) « اوصي من آمن بي وصدقني بوالية علي فمن تواله توالني ومن توالني تولى اهللا

 
  :ورواياتهـ طبقته  3    

  .(4) عده ابن حجر في الطبقة السادسة    

 ،وأخيه عبد اهللا بن عبيداهللا بن أبي رافع ،وزيد بن أسلم ،داود بن الحصين :روى عن :قال المزي    
وأخيه  ،وعمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ،عبيداهللا بن أبي رافع في ابن ماجة وأبيه

  .وأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ،افععون بن عبيداهللا بن أبي ر

وعبد اهللا بن  ،وسعيد بن عمرو العنزي ،وحبان بن علي العنزي ،إسماعيل بن عياش :روى عنه    
وابناه معمر  ،المقدام ثابت بن هرمز وعمرو بن أبي ،وعلي بن هاشم بن البريد ،وعلي بن غراب ،لهيعة

ومندل  ،والمغيرة بن محمد بن عبيداهللا بن أبي رافع ،بن محمد بن عبيداهللا بن أبي رافع في ابن ماجة
  بن علي العنزي في ابن

 
  .400/  7 :ـ كتاب الثقات 1

  .2126/  6 :ـ الكامل 3و  2

  .491الرقم  187/  2 :تقريب التهذيب ـ 4
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  .(1) ويحيى بن يعلى األسلمي ،ماجة

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    



 ٨٥٤

  .(2) ماجة فقط روى له ابن    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(3) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 (  ه 194ـ .. .(محمد بن فضيل  ( 110 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

وقد .. .أبو عبد الرحمن الضبي ،االمام الصدوق الحافظ ،محمد بن فضيل بن غزوان :قال الذهبي    
  .(4) الصحاح به أرباب احتج

  .(5) الحديث كثير ،صدوقا ،كان ثقة :وقال ابن سعد    

  .(6) ثقة :وقال يعقوب    

 
 .5432الرقم  36/  26 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1300ـ  1297الحديث  ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،411 / 1 :ـ سنن ابن ماجة 2

  .945الرقم  353 :راجع رجال النجاشي ،4182الرقم  287 :الطوسي ـ رجال الشيخ 3

  .52الرقم  173/  9 :النبالء ـ سير أعالم 4

  .389/  6 :ـ الطبقات الكبرى 5

  .112/  3 :والتاريخ ـ المعرفة 6
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  .(1) وكان حسن الحديث :وعن أحمد بن حنبل    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) محترقا كان شيعيا :قال أبو داود    

  .(3) شيعي :وقال يعقوب    

  .(4) متشيعا :ابن سعد وقال    

  .(5) من أعيان الشيعة :وقال الذهبي    

  .(6) كان يغلو في التشيع :وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال    

ابني البارحة إلى الصباح أن  ضربت :سمعت فضيال أو حدثت عنه قال :وقال يحيى الحماني    



 ٨٥٥

  .(7) ان فأبى علييترحم على عثم

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(8) الطبقة التاسعة عده ابن حجر في    

  واألجلح بن عبد اهللا ،ابن ماجة إبراهيم الهجري في :روى عن :وقال المزي    

 
 .263الرقم  57/  8 :ـ الجرح والتعديل 1

  .297 / 26 :ـ تهذيب الكمال 2

  .112/  3 :ـ المعرفة والتاريخ 3

  .389/  6 :ـ الطبقات الكبرى 4

  .شيعي ،ثقة ،71/  3 :وقال في الكاشف 463ص  ،) 101( حوادث سنة  ،ـ تاريخ االسالم 5

  .298/  26 :ـ نقله عنه المزي في تهذيب الكمال 6

  .174/  9 :النبالء ـ سير أعالم 7

  .628الرقم  201/  2 :ـ تقريب التهذيب 8
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 ،خالد في البخاري ومسلم وإسماعيل بن أبي ،الترمذي وخصائص أمير المؤمنينالكندي في 
وبشير أبي إسماعيل في  ،في النسائي وبشير بن مهاجر ،وإسماعيل بن مسلم المكي في كتاب التفسير

وثابت بن أبي  ،في مسلم وأبي داود وابن ماجة وأبي بشر بيان بن بشر األحمسي ،مسلم وابن ماجة
والحجاج بن أرطاة في  ،عمرة في مسلم والنسائي وابن ماجة وحبيب بن أبي ،ة الثماليصفية أبي حمز

والحسن بن الحكم النخعي في مسند علي والحسن بن  ،دينار في ابن ماجة والحجاج بن ،ابن ماجة
 ،والحسن بن عمرو الفقيمي في كتاب المراسيل وابن ماجة ،في أبي داود والنسائي عبيداهللا النخعي

 وحمزة بن حبيب الزيات في ،بن عبد الرحمان السلمي في البخاري ومسلم وابن ماجة وحصين

 ،الترمذي وداود بن عبد اهللا األودي في ،وخصيف بن عبد الرحمان الجزري في أبي داود ،الترمذي
مولى ابن عباس ورقية بن  ورشدين بن كريب في الترمذي ،وداود بن يزيد األودي ،وداود بن أبي هند

وسليمان  ،بن أبي حفصة في الترمذي وسالم ،وزكريا بن أبي زائدة في ابن ماجة ،في مسلم مصقلة
وأبي سنان ضرار بن مرة الشيباني في  ،علي وصدقة بن المثنى في مسند ،األعمش في الكتب الستة
وعاصم بن كليب في كتاب  ،في الترمذي وابن ماجة وطريف أبي سفيان ،مسلم والترمذي والنسائي

وعبد اهللا  ،وعاصم األحول في البخاري ومسلم ،داود والترمذي رفع اليدين في الصالة للبخاري وأبي



 ٨٥٦

وأبي نصر عبد اهللا بن عبد الرحمان الضبي  ،وعبد اهللا بن صهبان ،ابن ماجة بن سعيد بن أبي هند في
الرحمان بن  وأبي يعفور عبد ،ي الترمذيوعبد الرحمان بن إسحاق الكوفي ف ،الترمذي وابن ماجة في

 ،وعبيدة بن معتب الضبي ،وعبد الملك ابن أبي سليمان في النسائي ،عبيد بن نسطاس في النسائي
نزار بن حيان األسدي في الترمذي  وعلي بن ،وعطاء بن السائب في الترمذي والنسائي وابن ماجة

  وابن
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والعالء بن المسيب في البخاري وفي  ،الضبي في الكتب الستةوعمارة بن القعقاع بن شبرمة  ،ماجة
بن غزوان في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي  وأبيه فضيل ،كتاب الرد على أهل القدر وابن ماجة

والقاسم بن  ،وسنن الترمذي ،الناسخ والمنسوخ ألبي داود وفضيل بن مرزوق في كتاب ،والنسائي
ومالك بن  ،وليث بن أبي سليم في األدب المفرد ،كثير النواء في الترمذيو ،حبيب التمار في الترمذي

 ومحمد بن السائب ،ومحمد بن إسحاق بن يسار في النسائي ،ومجالد بن سعيد في ابن ماجة ،مغول

بن عبد  ومحمد ،ومحمد بن سعد األنصاري في األدب المفرد والترمذي ،الكلبي في كتاب التفسير
ومسلم المالئي في  ،ومسعر بن كدام ،والمختار بن فلفل في مسلم وأبي داود ،الرحمان بن أبي ليلى

ونهشل بن مجمع  ،مقسم الضبي ومغيرة بن ،ومطرف بن طريف في البخاري وابن ماجة ،ابن ماجة
وهشام بن عروة في  ،أبي داود والنسائي وهارون بن عنترة في ،الضبي في كتاب عمل اليوم والليلة

والوليد بن عبد اهللا بن جميع في األدب المفرد وأبي  ،ووائل بن داود في النسائي ،مسلم وأبي داود
ويزيد بن أبي زياد في  ،بن سعيد األنصاري في البخاري والنسائي ويحيى ،داود والترمذي والنسائي

 وأبي حيان التيمي في مسلم وأبي داود ،وأبي إسحاق الشيباني في مسلم ،وابن ماجة الترمذي والنسائي

  .وأبي مالك األشجعي في مسلم والنسائي وابن ماجة ،وابن ماجة والترمذي والنسائي

الكوفي في  وأحمد بن إشكاب الصفار ،إبراهيم بن سعيد الجوهري في النسائي :روى عنه    
وأحمد بن حميد  ،النسائي وأحمد بن حرب الطائي في ،وأحمد بن بديل اليامي في الترمذي ،البخاري

وأحمد بن أبي  ،وأحمد بن سنان القطان ،وأحمد بن حنبل في أبي داود ،الكوفي في األدب المفرد
وأحمد  ،وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ،بن يونس وأحمد بن عبد اهللا ،شعيب الحراني في أبي داود

  بن عبدة
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بن حبيب بن الشهيد في الترمذي  راهيموإسحاق بن إب ،وأحمد بن عمر الوكيعي في مسلم ،الضبي
والحسن بن حماد  ،راهويه في البخاري ومسلم وإسحاق بن ،وكتاب عمل اليوم والليلة وابن ماجة

والحسين بن يزيد  ،األسود العجلي في أبي داود والترمذي والحسين بن علي بن ،سجادة في أبي داود
وسفيان الثوري ـ  ،بخاري ومسلم وأبي داودخيثمة زهير بن حرب في ال وأبو ،الطحان في الترمذي

 وأبو ،وسهل بن زنجلة الرازي في ابن ماجة ،وسفيان بن وكيع بن الجراح في الترمذي وهو أكبر منه ـ

اهللا بن عمر بن  وعبد ،وعبد اهللا بن عامر بن زرارة في مسلم ،سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج في مسلم
وعبد اهللا بن  ،ومسلم وابن ماجة ن محمد بن أبي شيبة في البخاريوأبو بكر عبد اهللا ب ،أبان في مسلم
وعلي بن محمد  ،بن حرب الطائي في النسائي وعلي ،وعثمان بن محمد بن أبي شيبة ،هاشم الطوسي

وعمرو بن علي  ،الطريقي في النسائي والترمذي وابن ماجة وعلي بن المنذر ،الطنافسي في ابن ماجة
وعياش ابن الوليد الرقام في  ،بن ميسرة المنقري في البخاري وأبي داود وعمران ،الفالس في البخاري

 ،وقتيبة بن سعيد في البخاري ،والفضل بن الصباح في الترمذي ،عمل اليوم والليلة البخاري وكتاب
ومحمد بن  ،ومحمد بن آدم المصيصي في النسائي ،ومحمد بن أبان البلخي في الترمذي والنسائي

جعفر الفيدي في  ومحمد بن ،ومحمد بن اشكاب العامري ،ن سمرة األحمسي في النسائيإسماعيل ب
ومحمد  ،زنبور المكي في النسائي ومحمد بن ،وأبو بكر محمد بن خالد الباهلي في النسائي ،البخاري

ومحمد بن عبد اهللا بن نمير في البخاري  ،البجلي ومحمد بن طريف ،بن سالم البيكندي في البخاري
ومحمد بن  ،ومحمد بن عمرو التوزي ،أبي داود والنسائي ومحمد بن عبيد المحاربي في ،لمومس

وأبو كريب محمد بن العالء في البخاري ومسلم  ،ابن عمران األخنسي ومحمد ،عمران بن أبي ليلى
  ،والترمذي
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وأبو هشام يزيد بن محمد  ،مسلم وأبو موسى محمد بن المثنى في ،ومحمد بن قدامة المصيصي
ومحمد بن يزيد  ،ابن عم شريك بن عبد اهللا ومحمد بن يزيد النخعي ،الرفاعي في مسلم والترمذي

وواصل  ،وهناد بن السري في أبي داود والترمذي ،ماجة وهارون بن إسحاق الهمداني في ابن ،اآلدمي
ويحيى بن إسماعيل الخواص  ،ئيداود والترمذي وابن ماجة والنسا بن عبد األعلى في مسلم وأبي

ويوسف بن عيسى  ،ويحيى بن موسى البلخي في النسائي ،إسماعيل الواسطي ويحيى بن ،الكوفي
  .(1) ويوسف بن موسى القطان ،البخاري والترمذي المروزي في

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    



 ٨٥٨

  .(7) والترمذي ،(6) وابن ماجة ،(5) والنسائي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(8) ( عليه السالم( االمام الصادق  عده الشيخ الطوسي في أصحاب    

 
  .5548الرقم  296ـ  293/  26 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب صوم رمضان احتسابا من االيمان ،كتاب االيمان ،14 / 1 :ـ صحيح البخاري 2

  .217الحديث  ،كتاب االيمان ،121 / 1 :ـ صحيح مسلم 3

  .4747الحديث  ،كتاب السنة ،237/  4 :ـ سنن أبي داود 4

  .موقف االمام إذا كانوا ثالثة ،84/  2 :ـ سنن النسائي 5

  .40الحديث  ،المقدمة ،15/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .151الحديث  ،أبواب الصالة ،283/  1 :يـ سنن الترمذ 7

  .ثقة :وقال ،4257الرقم  292 :ـ رجال الشيخ الطوسي 8
(376) 

 ( 170نيف و  ـ.. .(محمد بن موسى الفطري  ( 111 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(2) المدني أبو عبد اهللا ،(1) الحجة ،المحدث ،محمد بن موسى الفطري :الذهبي قال    

  .(3) صالح الحديث ،صدوق :وقال أبو حاتم    

  .(4) ثقة :وقال الترمذي    

حسن  ،ثقة من الفطريين من أهل المدينة ،هذا شيخ :قال أحمد بن صالح :شاهين وقال ابن    
  .(5) قليل الحديث ،الحديث

  .(6) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(7) كان يتشيع :قال أبو حاتم    

 
 :وقال الذهبي ،حديث وهو الذي أحاط علمه بثالثمائة ألف :ـ قال التهانوي في تعريف الحجة 1

 :وميزان االعتدال ،29 :علوم الحديثفي  راجع قواعد. حجة ،ثبت :فأعلى العبارات في الرواة المقبولين
1  /4.  



 ٨٥٩

  .5237الرقم  82/  3 :الكاشف ،13الرقم  164 / 8 :ـ سير أعالم النبالء 2

  .77الرقم  480/  9 :تهذيب التهذيب ،82/  8 :ـ الجرح والتعديل 3

  .2737ذيل ح  :كتاب األدب ،81/  5 :ـ سنن الترمذي 4

  .1205الرقم  291 :ـ تاريخ أسماء الثقات 5

  .53 / 9 :ـ كتاب الثقات 6

  .211/  2 :تقريب التهذيب ،82/  8 :ـ الجرح والتعديل 7

 
(377) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

 ،سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة في أبي داود والترمذي والنسائي :عن روى :وقال المزي    
 وعبد اهللا بن عبد اهللا بن أبي طلحة في مسلم ،في أبي داود والترمذي والنسائي يد المقبريوسع

ومحمد بن  ،ومحمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان ،وعون بن محمد بن الحنفية ،والنسائي
  .ويعقوب بن سلمة الليثي في أبي داود وابن ماجة ،عمر بن علي بن أبي طالب

 ،محمد الغروي وإسحاق ابن ،إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير في الترمذي والنسائي :روى عنه    
وعبد  ،اهللا بن نافع الصائغ وعبد ،وعبد اهللا بن محمد الفهمي ،وخالد بن مخلد القطواني في مسلم

وقتيبة بن سعيد  ،العزيز بن محمد الدراوردي وعبد ،وعبد الرحمان بن أبي الموال ،الرحمان بن مهدي
ومحمد بن  ،بن إسماعيل بن أبي فديك في ابن ماجة ومحمد ،ي الترمذي وأبي داود والنسائيف

وأبو عامر  ،ويحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري ،القزاز ومعن بن عيسى ،الحسن بن زبالة
  .(2) بن أبي الوزير في أبي داود والنسائي وأبو المطرف ،العقدي

 
  :الستةرواياته في الكتب  ـ 4    

  ،(6) وابن ماجة ،(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) صحيح مسلم    

 
 .745الرقم  211/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

  .523 / 26 :ـ تهذيب الكمال 2

  .143الحديث  ،كتاب األشربة ،1614/  3 :ـ صحيح مسلم 3

  .1300الحديث  ،كتاب الصالة ،31/  2 :داود ـ سنن أبي 4



 ٨٦٠ 

  .« محمد بن موسى المخزومي«  :وفيه 2737ح  ،األدب كتاب ،80/  5 :سنن الترمذيـ  5

  .« محمد بن موسى بن أبي عبد اهللا«  :وفيه 399ح  ،كتاب الطهارة ،140/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

 
(378) 

  .(1) والنسائي

 (  ه 140ـ بعد .. .(مخول بن راشد  ( 112 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(2) أبو راشد بن أبي المجالد الكوفي الحناط ،موالهم ،النهدي مخول بن راشد    

  .(3) وكان ثقة إن شاء اهللا :قال ابن سعد    

  .(4) ثقة :وقال يعقوب بن سفيان    

  .(5) ثقة :وأبو عبد الرحمان النسائي ،عن يحيى بن معين ،بن منصور وقال إسحاق    

  .(6) ثقة :ابن حجر وقال    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(7) شيعي :قال اآلجري عن أبي داود    

 
 .كتاب قيام الليل ،198/  3 :ـ سنن النسائي 1

  .5846الرقم  348 / 27 :ـ تهذيب الكمال 2

  .352/  6 :ـ الطبقات الكبرى 3

  .95 / 3 :ـ المعرفة والتاريخ 4

  .349/  27 :ـ تهذيب الكمال 5

  .236/  2 :ـ تقريب التهذيب 6

  .137الرقم  79/  10 :ـ تهذيب التهذيب 7

 
(379) 

  .(1) نسب إلى التشيع :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة السادسة عده ابن حجر في    



 ٨٦١ 

ومسلم  ،علي بن الحسين في البخاري والنسائي أبي جعفر محمد بن :روى عن :وقال المزي    
  .وأبي سعد المدني في ابن ماجة ،والنسائي وابن ماجة البطين في مسلم وأبي داود والترمذي

وشريك ابن عبد اهللا في الترمذي  ،وسفيان الثوري في مسلم وابن ماجة ،جعفر األحمر :روى عنه    
أبي  وأبو عوانة في ،وشعبة بن الحجاج في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ،النسائيو

  .(3) داود والنسائي

 
  :الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(9) وابن ماجة ،(8) والترمذي ،(7) والنسائي ،(6) أبي داود وسنن ،(5) ومسلم ،(4) صحيح البخاري    

 
  .988الرقم  236/  2 :التهذيبـ تقريب  2و  1

  .5846الرقم  348 / 27 :ـ تهذيب الكمال 3

  .على رأسه ثالثا باب من أفاض ،كتاب الغسل ،69/  1 :ـ صحيح البخاري 4

  .879الحديث ،الجمعة باب ما يقرأ في يوم ،كتاب الجمعة ،599/  2 :ـ صحيح مسلم 5

  .1074الحديث  ،كتاب الصالة ،282/  1 :ـ سنن أبي داود 6

  .كتاب االفتتاح ،159/  2 :ـ سنن النسائي 7

  .520الحديث  ،أبواب الصالة ،398/  2 :ـ سنن الترمذي 8

  .821الحديث  ،والسنة فيها كتاب إقامة الصالة ،269/  1 :ـ سنن ابن ماجة 9

 
(380) 

 المعرقب مصدع ( 113 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 مولى عبد اهللا بن :ويقال ،مولى معاذ بن عفراء األنصاري ،أبو يحيى األعرج المعرقب ،مصدع    

  .(1) عمرو بن العاص

  .(2) ثقة ،تابعي ،كوفي :قال العجلي    

  .(3) مقبول :وقال ابن حجر    

  .(4) مائال عن الطريق ،كان زائفا :الجوزجاني وقال    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) عرقوبيه (5) قطع بشر بن مروان :قال أهل الكوفة :قال العقيلي عن سفيان قال    



 ٨٦٢ 

 
 .5978الرقم  14/  28 :ـ تهذيب الكمال 1

  .429 :ـ تاريخ الثقات 2

  .1147الرقم  251/  2 :ـ تقريب التهذيب 3

وال شك بأنه مائل عن طريق النواصب إلى مدرسة أهل  :أقول .249 الرقم 144 :أحوال الرجالـ  4
  .( عليهم السالم( البيت 

وداره . مقتل مصعب ولي العراقين ألخيه عند. بشر بن مروان بن الحكم األموي :ـ قال الذهبي 5
 :سير أعالم النبالء. بعون سنةوأر مات بالبصرة سنة خمس وسبعين وله نيف.. .بدمشق عند عقبة الكتان

  .49الرقم  145/  4

  .166/  9 :لسان العرب. الغليظ المؤثر فوق عقب االنسان العصب :ـ العرقوب 6

 
(381) 

  .(1) في التشيع :في أي شي قطع عرقوبيه ؟ قال :قيل لسفيان    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) عده ابن حجر في الطبقة الثالثة    

وعبد اهللا بن  ،وعبد اهللا بن عباس في أبي داود الترمذي ،والحسين ،الحسن :عن روى :وقال المزي    
المؤمنين  وعائشة ام ،وعلي بن أبي طالب ،بن العاص في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة عمرو

  .في أبي داود

أوس العبدي زوج نضرة  وسعيد بن ،سعد بن أوس العدوي في الترمذي وأبي داود :روى عنه    
وعمار  ،وشمر بن عطية ،أبي الحسن البصري وسعيد بن ،هما واحد ـ :بنت أبي نضرة العبدي ـ ويقال

وأبو رزين األسدي فيما أخرجه  ،والنسائي وابن ماجة وهالل بن يساف في مسلم وأبي داود ،الدهني
  .(3) والمنسوخ أبو داود في كتاب الناسخ

 
  :الكتب الستةـ رواياته في  4    

  .(8) والنسائي ،(7) والترمذي ،(6) ماجة وابن ،(5) وسنن أبي داود ،(4) صحيح مسلم    

 
 .1872الرقم  266/  4 :ـ الضعفاء الكبير 1

  .1147الرقم  251 / 2 :ـ تقريب التهذيب 2



 ٨٦٣

  .5978الرقم  14/  28 :ـ تهذيب الكمال 3

  .241الحديث  ،كتاب الطهارة ،214 / 1 :ـ صحيح مسلم 4

  .2386الحديث  ،كتاب الصوم ،312/  2 :ـ سنن أبي داود 5

  .450 الحديث ،كتاب الطهارة وسننها ،154/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .2934 الحديث ،كتاب القراءات ،188/  5 :ـ سنن الترمذي 7

  .باب ايجاب غسل الرجلين ،كتاب الطهارة ،78/  1 :النسائي ـ سنن 8

 
(382) 

 (  ه 200ـ .. .(معروف بن خربوذ  ( 114 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 وذلك وهم ،ويقال عن ابن عيينة انه معروف بن مشكان ،مولى عثمان ،خربوذ المكي معروف بن    
(1).  

  .(2) صدوق :الذهبيقال     

  .(3) يكتب حديثه :وقال أبو حاتم    

  .(4) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) شيعي :قال الذهبي    

  .(6) وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) الطبقة الخامسة عده ابن حجر في    

 
  .263/  28 :الكمالـ تهذيب  1

  .423الرقم  207/  10 :تهذيب التهذيب ،865الرقم  144/  4 :ـ ميزان االعتدال 2

  .5626 الرقم 144/  3 :ـ الكاشف 3

  .439/  5 :ـ كتاب الثقات 4

  .144/  4 :ـ ميزان االعتدال 5



 ٨٦٤

  .624 :المعارف ـ 6

  .1266الرقم  264/  2 :ـ تقريب التهذيب 7

 
(383) 

الليثي في البخاري ومسلم وأبي داود وابن  أبي الطفيل عامر بن واثلة :روى عن :قال المزيو    
ومحمد بن عمرو  ،وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ،وعبد اهللا بن بريدة إن كان محفوظا ،ماجة

  .اهللا مولى ابن عباس وأبي عبد ،بن عتبة بن أبي لهب

 ،وزيد بن الحسن القرشي بياع األنماط ،بان بن علي العنزيوح ،جعفر بن زياد األحمر :روى عنه    
وسالم بن أبي  ،داود سليمان بن داود الطيالسي في مسلم وأبو ،وسعد بن الصلت البجلي قاضي شيراز

وعبيد اهللا بن موسى  ،وعبد اهللا بن داود الخريبي ،مخلد في أبي داود وأبو عاصم الضحاك بن ،عمرة
 والفضل بن ،وعمر بن هارون البلخي ،وعلي بن القاسم الكندي ،معاذ الحنفيوعبيد بن  ،في البخاري

ووكيع بن  ،وهشام بن محمد بن الكلبي ،ومحمد بن مهزم الشعاب ،موسى السيناني في ابن ماجة
  .(1) وأبو بكر ابن عياش ،ويحيى بن العالء البجلي الرازي ،الجراح في ابن ماجد

 
  :ةـ رواياته في الكتب الست 4    

  .(5) وابن ماجة ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
  :في رجال الشيعة ـ ترجمته 5    

  .(6) ( عليهم السالم ) عده الشيخ الطوسي في أصحاب السجاد والباقر والصادق    

 
 .6068الرقم  263/  28 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب من خص بالعلم ،كتاب العلم ،41 / 1 :ـ صحيح البخاري 2

  .1275الحديث  ،كتاب الحج ،927/  2 :ـ صحيح مسلم 3

  .1879الحديث  ،كتاب المناسك ،176/  2 :ـ سنن أبي داود 4

  .2949الحديث  ،كتاب المناسك ،983/  2 :ـ سنن ابن ماجة 5

  .4619الرقم  311و  ،1582الرقم  145و  ،1225الرقم  120 :ـ رجال الشيخ الطوسي 6

 
(384) 

 (  ه 167ـ  101( مندل بن علي  ( 115 )



 ٨٦٥

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ومندل لقب ،اسمه عمرو :ويقال. أخو حبان بن علي ،أبو عبد اهللا الكوفي ،العنزي مندل بن علي    

  .(1) غلب عليه

دخلت الكوفة فلم أر أحدا أورع من  :العنبري عن معاذ بن معاذ ،قال إسماعيل بن عمرو البجلي    
  .(2) مندل بن علي

 .(3) لم يرو له إال الشيوخ ،وهو قديم الموت.. .جائز الحديث :وقال العجلي    

  .(4) ...صدوقا ،فاضال ،كان خيرا :وقال يعقوب بن شيبة    

  .(5) يكتب حديثه ،ليس به بأس :وعن يحيى بن معين    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) كان يتشيع :قال العجلي    

 
 .6176الرقم  493/  28 :ـ تهذيب الكمال 1

  .496 / 28 :ـ تهذيب الكمال 2

  .الشيوخ ولم يدركه إال :وفي تهذيب الكمال نقال عنه ،439 :ـ تاريخ الثقات 3

  .250/  13 :ـ تاريخ الخطيب 4

  .2447/  6 :الكامل البن عدي ،248/  13 :ـ تاريخ الخطيب 5

  .439 :ـ تاريخ الثقات 6

 
(385) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة السابعة    

وأسيد بن  ،ه ـقرآنإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األسلمي ـ وهو من أ :عن روى :وقال المزي    
بن  وخالد ،وحميد الطويل ،والحسن بن الحكم النخعي في ابن ماجة ،وجعفر بن أبي المغيرة ،عطاء

 ،وسليمان األعمش ،وسعيد بن مسروق الثوري ،والسري بن إسماعيل الهمداني ،سليمان الزعافري
وعبد العزيز  ،اهللا بن محرر الجزري وعبد ،هللا بن سعيد بن أبي سعيد المقبريوعبد ا ،وعاصم األحول

 ،وعبد الملك بن عمير ،بن جريج في ابن ماجة وعبد الملك ،ابن عمر بن عبد العزيز في ابن ماجة
 ،وعمران بن أبي عطاء ،وعمر بن صهبان في ابن ماجة ،خالد وعثمان بن ،وعبيد اهللا بن عمر العمري

 ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ،بن إسحاق بن يسار في ابن ماجة ومحمد ،وليث بن أبي سليم



 ٨٦٦

 ومغيرة بن مقسم ،ومطرف بن طريف في أبي داود ،عبيداهللا بن أبي رافع في ابن ماجة ومحمد بن

  .الشيباني وأبي إسحاق ،والوليد بن ثعلبة ،وهشام بن عروة ،وهاشم بن البريد ،الضبي

وجبارة بن مغلس  ،بن زبان وبكر بن يحيى ،أحمد بن عبد اهللا بن يونس في أبي داود :روى عنه    
وزيد بن  ،وخالد بن يزيد الكحال ،والحسن بن الحسين األنصاري ،وجندل بن والق ،في ابن ماجة

ز بن وعبد العزي ،وعبد اهللا بن صالح العجلي ،الدالل وأبو عتاب سهل بن حماد ،الحباب في ابن ماجة
وعلي  ،وعثمان بن زفر التيمي ،إسحاق العطار ـ عطار المطلقات ـ وعبيد بن ،الخطاب في ابن ماجة

  ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،وعيسى بن جعفر ،وعون بن سالم ،ابن ثابت الدهان

 
  .1363الرقم  274/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

 
(386) 

 ،والمنذر بن عمار ،الصلت األسدي ومحمد بن ،ماجةوأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي في ابن 
والهيثم بن جميل األنطاكي في  ،الملك الطيالسي وأبو الوليد هشام بن عبد ،وموسى بن داود الضبي

ويحيى بن  ،ويحيى بن عبد الحميد الحماني ،زياد الفراء النحوي ويحيى بن ،ويحيى بن آدم ،ابن ماجة
  .(1) فضيل الكوفي

 
  :ياته في الكتب الستةـ روا 4    

  .(3) وابن ماجة ،(2) سنن أبي داود    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(4) النجاشي في رجاله ووثقه أورده    

 األسود منصور بن أبي ( 116 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(5) حازم الليثي الكوفي :واسمه فيما قيل ،أبي األسود منصور بن    

 
  .494ـ  493/  28 :ـ تهذيب الكمال 1

  .4758الحديث  ،باب في قتل الخوارج ،كتاب السنة ،241/  4 :ـ سنن أبي داود 2

  .1312الحديث  ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،416/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3



 ٨٦٧

  .1131 الرقم 422 :ـ رجال النجاشي 4

  .6189الرقم  518/  28 :ـ تهذيب الكمال 5

 
(387) 

  .(1) وكان كثير الحديث ،كان تاجرا :قال ابن سعد    

  .(2) ليس به بأس :وقال النسائي    

  .(3) ثقة :ابن شاهين وقال    

  .(4) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(5) ثقة :عن يحيى بن معين ،يم بن أبي خيثمةقال إبراه    

 .(6) ليس به بأس :عن يحيى بن معين ،وقال إبراهيم بن عبد اهللا بن الجنيد    

  .(7) وذكره ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(8) كان من الشيعة الكبار :عن يحيى بن معين ،الجنيد قال إبراهيم بن عبد اهللا بن    

  .(9) رمي بالتشيع :حجر وقال ابن    

 
  .533الرقم  305/  10 :تهذيب التهذيب ،382/  6 :ـ الطبقات الكبرى 1

  .519/  28 :ـ تهذيب الكمال 2

  .1258الرقم  299 :ـ تاريخ أسماء الثقات 3

  .1378الرقم  275/  2 :ـ تقريب التهذيب 9و  4

  .754الرقم  170/  8 :ـ الجرح والتعديل 5

 :قال ابن أبي خيثمة :) 134( الصالح  وفي مقدمة ابن :قلت. 8770الرقم  183/  4 :ـ ميزان االعتدال 6
الرفع . فثقة) ليس به بأس ( إذا قلت لك  :قال) به بأس  فالن ليس(  :إنك تقول :قلت ليحيى بن معين

  .221 :والتكميل

  .475/  7 :كتاب الثقات ـ 7

  .8770الرقم  183 / 4 :ميزان االعتدال ،519/  28 :ـ تهذيب الكمال 8

 
(388) 



 ٨٦٨

  .(1) صدوق شيعي :وقال الذهبي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) الطبقة الثامنة عده ابن حجر في    

وأخيه اسيد بن أبي  ،وإسماعيل بن أبي خالد ،األودي إدريس بن يزيد :روى عن :وقال المزي    
وداود بن يزيد  ،وحصين ابن عبد الرحمان ،والحسن بن عبيداهللا ،وحبيب بن أبي عمرة ،األسود
 ،وسليمان األعمش في كتاب المراسيل والترمذي والنسائي ،اإلسكاف وسعد بن طريف ،األودي

وعبد الملك بن أبي  ،وعبد اهللا بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ،وعاصم بن كليب ،وصالح بن حسان
 وعمرو بن ،وعمر بن عمير بن محدوج الهجري ،وعبيد اهللا بن عمر العمري ،النسائيفي  سليمان

والمختار  ،سعيد ومجالد ابن ،وليث بن أبي سليم ،وكثير النواء في الترمذي ،وقطن أبي المحجل ،عبيد
ومغيرة بن  ،المهلب مطرح بن يزيد وأبي ،ومسلم المالئي ،ومزاحم بن زفر ،بن فلفل في أبي داود

  .( عليه السالم( المؤمنين  ويزيد بن أبي زياد في خصائص أمير ،م الضبيمقس

وحسين بن حسن  ،بن صالح بن أبي األسود وابن أخيه الحسن ،أسيد بن زيد الجمال :روى عنه    
وسعيد بن  ،وسعيد بن سليمان الواسطي في أبي داود ،وداود بن عمرو الضبي في النسائي ،األشقر

وعامر بن سيار  ،وطاهر بن مدرار ،بن داود الزهراني في النسائي و الربيع سليمانوأب ،عثمان الخزاز
  ،الحلبي

 
  .5713الرقم  158/  3 :ـ الكاشف 1

  .275 / 2 :ـ تقريب التهذيب 2

 
(389) 

وعبد العزيز بن  ،العزيز بن الخطاب وعبد ،وعبد الرحمن بن مهدي في كتاب المراسيل والنسائي
وعون بن  ،)عليه السالم ( خصائص أمير المؤمنين  وعلي بن ثابت الدهان في كتاب ،عمران الزهري

ومجاشع بن  ،وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي في الترمذي ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،سالم
ومحمد بن الصلت  ،ومحمد بن سنان العوقي ،جعفر المدائني في الترمذي ومحمد بن ،عمرو األسدي

 ،ومعلى بن عبد الرحمان الواسطي ،ومخول بن إبراهيم النهدي ،بن عمر الواقدي مدومح ،األسدي
منصور  :وقال ،ويحيى بن عبد الرحمان األرحبي ،ويحيى بن حسان التنيسي ،بن عيسى القزاز ومعن

  .(1) بن حازم

 



 ٨٦٩

  :الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(4) والترمذي ،(3) والنسائي ،(2) سنن أبي داود    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(5) ( عليه السالم( روى عن أبي عبد اهللا  ،ثقة ،كوفي :قال النجاشي    

 
 .6189الرقم  518/  28 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1282الحديث  ،كتاب الصالة ،26 / 2 :ـ سنن أبي داود 2

  .كتاب الصيام ،141/  4 :ـ سنن النسائي 3

  .1860الحديث  ،كتاب األطعمة ،289/  4 :ـ سنن الترمذي 4

  .1103الرقم  414 :ـ رجال النجاشي 5

 
(390) 

 (  ه 132ـ .. .(منصور بن المعتمر  ( 117 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ...أحد األعالم ،أبو عتاب السلمي الكوفي ،الحافظ الثبت القدوة ،منصور بن المعتمر :قال الذهبي    
(1)  

ال يختلف  ،وكان حديثه العدل ،أهل الكوفة كان أثبت ،ثبت في الحديث ،ثقة ،كوفي :قال العجلي    
  (2) ...منصور من الحديث أقل من ألفين وروى.. .رجل صالح ،متعبد ،فيه واحد

  .(3) كان المنصور ال يروي إال عن ثقة :اآلجري عن أبي داودوقال     

  .(4) صاحب إتقان وتأله وخير ،أوعية العلم كان من :وقال الذهبي    

  .(5) رفيعا عاليا ،كثير الحديث ،مأمونا ،ثقة كان :وقال ابن سعد    

 
  :ـ تشيعه 2    

  (6) ...كان فيه تشيع قليل ولم يكن بغال :قال العجلي    

 
  .من أئمة الكوفة :159 / 3 :وقال في الكاشف ،181الرقم  402/  5 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .1639الرقم  441 :ـ تاريخ الثقات 2

  .546الرقم  313/  10 :التهذيب ـ تهذيب 3



 ٨٧٠ 

  .402/  5 :ـ سير أعالم النبالء 4

  .337/  6 :الطبقات الكبرى ـ 5

  .1639الرقم  441 :ـ تاريخ الثقات 6
  

(391) 

  .(1) فقط ،تشيعه حب ووالء :وقال الذهبي    

وكان من  ،صاحبكم رأيت منصور بن المعتمر :سمعت حماد بن زيد يقول :وقال أبو نعيم المالئي    
  .(2) هم الشيعة :الخشبية :قلت. وما اراه يكذب ،هذه الخشبية

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

 الطبقة الرابعة من أهل الكوفة وعده ابن سعد في ،(3) في الطبقة التي فيها األعمشعده ابن حجر     
(4).  

وتميم  ،وأبي صالح باذام حديثا واحدا ،إبراهيم النخعي في الكتب الستة :روى عن :وقال المزي    
 سنوعن الح ،وعن تميم بن سلمة في أبي داود أو سعد ابن عبيدة في أبي داود ،مسلم بن سلمة في

البخاري  وخالد بن سعد في ،والحكم بن عتيبة في البخاري ومسلم والنسائي ،البصري في النسائي
عبد الرحمان في  وخيثمة بن ،ه ـقرآنوخالد الحذاء في مسلم ـ وهو من أ ،والنسائي وابن ماجة

  ،الترمذي

 
  .407/  5 :ـ سير أعالم النبالء 1

أال هلم فانظر إلى االستخفاف  :وقال السيد االمام شرف الدين :قلت .408 / 5 :ـ سير أعالم النبالء 2
 وما أشد دهشتي عند ،واالمتهان والعداوة المتجلية من خالل هذه الكلمة بكل المظاهر ،والتحامل

وكأن منصورا  ،وي كأن الكذب من لوازم أولياء آل محمد ،وي» وما أظنه يكذب «  :وقوفي على قوله
اسما يطلقونه عليهم  وكأن النواصب لم يجدوا لشيعة آل محمد ،األصلجرى في الصدق على خالف 

وال  ) :وكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى ،ونحو ذلك ،والرافضة ،والترابية ،كالخشبية ،غير ألقاب الضعة
 واستهتارا بقوتهم ،إنما نبزوهم بهذا توهينا لهم ( الفسوق بعد االيمان تنابزوا باأللقاب بئس االسم

شأفة اولئك  واستأصلوا ،ابن مرجانة ،لكن هؤالء الخشبية قتلوا بخشبهم سلف النواصب ،وعتادهم
  .177 :المراجعات.. .المردة قتلة آل محمد



 ٨٧١ 

  .1392الرقم  277 / 2 :ـ تقريب التهذيب 3

  .337/  6 :ـ الطبقات الكبرى 4

 
(392) 

وربعي بن حراش في  ،والنسائي والترمذي وذر بن عبد اهللا الهمداني في األدب المفرد وأبي داود
وأبي معشر زياد بن كليب في  ،في النسائي وابن ماجة وزياد بن عمرو بن هند الجملي ،الكتب الستة

وسعد بن عبيدة في البخاري  ،وسالم بن أبي الجعد في الكتب الستة ،وزيد بن وهب الجهني ،النسائي
 ،ي البخاري ومسلم وأبي داود والنسائيوسعيد بن جبير ف ،والترمذي والنسائي ومسلم وأبي داود

 وصالح ،وأبي وائل شقيق بن سلمة في الكتب الستة ،أبي حازم األشجعي في الكتب الستة وسلمان

وطلق  ،ماجة وطلحة بن مصرف في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ،أبي الخليل في النسائي
وعامر الشعبي في الكتب  ،ه ـقرآنـ وهو من أوعاصم بن بهدلة في النسائي  ،بن حبيب في النسائي

وعبد اهللا بن يسار الجهني  ،والنسائي وابن ماجة وعبد اهللا بن مرة في البخاري ومسلم وأبي داود ،الستة
وعبيد اهللا بن علي ابن  ،وعبد الرحمان بن يزيد النخعي في النسائي ،في أبي داود وعمل اليوم والليلة

وعبيد بن نسطاس في ابن  ،وأبي الحسن عبيد بن الحسن في أبي داود ،ابن ماجة عرفطة السلمي في
 ،وعمرو بن مرة في مسلم ،وعلي بن األقمر في البخاري ،وعطاء بن أبي رباح في النسائي ،ماجة

 ،ومسلم والنسائي ومجاهد بن جبر المكي في البخاري ،وكريب مولى ابن عباس في عمل اليوم والليلة
بن صبيح في البخاري  وأبي الضحى مسلم ،الزهري في البخاري ومسلم ومحمد بن مسلم بن شهاب
والمنهال بن عمرو في  ،والنسائي والمسيب بن رافع في البخاري ومسلم ،ومسلم والترمذي والنسائي

وموسى ابن عبد اهللا بن يزيد الخطمي في كتاب  ،البخاري وأبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي
وأبي  ،مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وهالل بن يساف في ،الشمائل وابن ماجة

 ،وعن أبي علي األزدي في عمل اليوم والليلة ،وأبي داود والترمذي عثمان التبان في األدب المفرد
  :وقيل

 
(393) 

  .عن أبي الفيض في عمل اليوم والليلة

 وإسرائيل بن ،بن طهمان في عمل اليوم والليلةوإبراهيم  ،أبان بن صالح في أبي داود :روى عنه    

وأبو وكيع  ،ه ـقرآنوأيوب السختياني ـ وهو من أ ،يونس في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
وحجاج بن  ،في النسائي وحجاج بن أرطاة ،وجرير بن عبد الحميد في الكتب الستة ،الجراح بن مليح



 ٨٧٢ 

 ،ه ـقرآنالرحمان السلمي ـ وهو من أ وحصين بن عبد ،والحسن بن صالح بن حي في النسائي ،دينار
وزائدة ابن قدامة في  ،القاسم في البخاري ومسلم وروح بن ،وحماد بن زيد في البخاري ومسلم

وسفيان الثوري  ،وزياد بن عبد اهللا البكائي في الترمذي ،وابن ماجة وزهير بن معاوية في مسلم ،مسلم
 وسفيان بن عيينة في البخاري ،ماجة ـ وهو أثبت الناس فيه ـ ومسلم وأبي داود وابن في البخاري

األحوص سالم بن  وأبو ،ه ـقرآنوسليمان التيمي ـ وهما من أ ،وسليمان األعمش ،ومسلم والترمذي
وشعبة بن الحجاج  ،النسائي وشريك بن عبد اهللا في ،سليم في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي

وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي في  ،ومسلم ن عبد الرحمان في البخاريوشيبان ب ،في الكتب الستة
وعلي بن  ،حميد في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة وعبيدة بن ،البخاري ومسلم والنسائي
وعمرو بن أبي قيس الرازي  ،وعمار بن رزيق في مسلم وعمل اليوم والليلة ،صالح بن حي في النسائي

وفضيل بن عياض في البخاري ومسلم  ،البخاري وفي كتاب عمل اليوم والليلة به فيما استشهد
بن  ومحمد ،وكامل أبو العالء ،وقيس بن الربيع ،والقاسم بن معن في النسائي ،والنسائي والترمذي

البخاري ومسلم وأبي  ومعتمر بن سليمان في ،ومسعر بن كدام في مسلم ،الفضل بن عطية في الترمذي
وورقاء بن عمر اليشكري  ،وابن ماجة ومفضل بن مهلهل في مسلم والنسائي ،ليوم والليلةداود وعمل ا
  في أبي داود

 
(394) 

وأبو  ،ووهيب بن خالد في مسلم ،مسلم وأبو عوانة الوضاح بن عبد اهللا في ،وعمل اليوم والليلة
وأبو حمزة  ،النسائيوأبو حفص األبار في  ،والليلة المحياة يحيى بن يعلى التيمي في عمل اليوم

  .(1) النخعي في ابن ماجة وأبو مالك ،السكري في النسائي

 
  :الكتب الستة ـ رواياته في 4    

  .(7) والنسائي ،(6) وابن ماجة ،(5) والترمذي ،(4) وسنن أبي داود ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
  :في رجال الشيعة ـ ترجمته 5    

  .(8) ( عليهما السالم ) في أصحاب االمام الباقر والصادق عده الشيخ الطوسي    

 ( المنصور مات أيام( موسى بن قيس  ( 118 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  يلقب عصفور ،أبو محمد الكوفي الفراء ،قيس الحضرمي موسى بن    



 ٨٧٣

 
 .6201الرقم  547/  28 :ـ تهذيب الكمال 1

 صلى اهللا عليه وآله وسلم( باب إثم من كذب على النبي  ،كتاب العلم ،35 / 1 :ـ صحيح البخاري 2

).  
  .1الحديث  ،المقدمة ،9/  1 :صحيح مسلم ـ 3

  .4737الحديث  ،السنة كتاب ،235/  4 :ـ سنن أبي داود 4

  .454ذيل ح  ،أن الوتر ليس بحتم باب ما جاء ،أبواب الصالة ،317/  2 :ـ سنن الترمذي 5

  .277الحديث  ،كتاب الطهارة ،101/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6

  .باب قتال المسلم ،كتاب تحريم الدم ،122/  7 :ـ سنن النسائي 7

  .4506الرقم  305وص  ،1617الرقم  146 :ـ رجال الشيخ الطوسي 8

 
(395) 

  .(1) الجنة

  .(2) ما أعلم إال خيرا :فقال ،سمعت أبي ذكر موسى بن قيس :حنبل قال عبد اهللا بن أحمد بن    

  .(3) صدوق :وقال ابن حجر    

  .(4) ثقة :يحيى بن معين عن ،وقال إسحاق بن منصور    

  .(5) ال بأس به :وقال أبو حاتم    

 
  :شيعهـ ت 2    

  .(6) رمي بالتشيع :حجر قال ابن    

  .(7) من الغالة في الرفض :وقال العقيلي    

  .(8) شيعي ،ثقة :وقال الذهبي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(9) الطبقة السادسة عده ابن حجر في    

  بن كهيل في أبي داود وسلمة ،حجر بن عنبس :روى عن :وقال المزي    

 
 .6293الرقم  134/  29 :تهذيب الكمالـ  1

  .774الرقم  391 / 1 :ـ العلل ومعرفة الرجال 2

  .1498الرقم  287/  2 :ـ تقريب التهذيب 9و  3



 ٨٧٤

  .8911الرقم  217/  4 :ميزان االعتدال ،135/  29 :تهذيب الكمال ـ 4

  .703الرقم  158/  8 :والتعديل ـ الجرح 5

  .1498الرقم  287/  2 :ـ تقريب التهذيب 6

  .217/  4 :ـ ميزان االعتدال 7

  .5803الرقم  172/  3 :ـ الكاشف 8

 
(396) 

 ،ومحمد بن عجالن ،والعيزار بن جرول ،وعطية العوفي ،)عليه السالم ( وخصائص أمير المؤمنين 
  .ومعفس بن عمران بن حطان ،ومسلم البطين

وأبو نعيم  ،موسى وعبيد اهللا بن ،المحاربي وعبد الرحمان بن محمد ،خالد بن يحيى :روى عنه    
 ،وقيس بن الربيع ،بن عقبة وقبيصة ،)عليه السالم ( في خصائص أمير المؤمنين  الفضل بن دكين

  .(1) معاوية الضرير وأبو ،ويحيى بن آدم في أبي داود ،ووكيع بن الجراح

 
  :الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(2) سنن أبي داود    

 القرشي ميناء بن أبي ميناء ( 119 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(3) مولى عبد الرحمن بن عوف ،أبي ميناء القرشي الزهري الخراز ميناء بن    

  .(4) عده ابن حبان في الثقات    

 
 .6293الرقم  134/  29 :ـ تهذيب الكمال 1

وقع موسى بن  :أقول. 997الحديث  ،باب في السالم ،كتاب الصالة ،262 / 1 :ـ سنن أبي داود 2
  .15381الرقم  ،29/  8 :راجع مستدركات علم رجال الحديث ،المفيد في أماليه قيس في طريق

  .6348الرقم  245/  29 :تهذيب الكمال ـ 3

  .455/  5 :كتاب الثقاتـ  4

 
(397) 



 ٨٧٥

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) ويبين على حديثه أنه يغلو في التشيع :عدي قال ابن    

  .(2) رمي بالرفض :وقال ابن حجر    

  .(3) حديثه لسوء مذهبه أنكر األئمة :وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) في الطبقة الثانيةعده ابن حجر     

 ،وعثمان بن عفان ،ومواله عبد الرحمان بن عوف ،عبد اهللا بن مسعود :روى عن :المزي وقال    
  .وعائشة ام المؤمنين ،وأبي هريرة في الترمذي ،وعلي بن أبي طالب

  .(5) همام بن نافع في الترمذي ـ والد عبد الرزاق بن همام ـ :روى عنه    

 
  :رواياته في الكتب الستةـ  4    

  .(6) الترمذي سنن    

 
( قال رسول اهللا  :عوف قال وروى ابن عدي عنه عن عبد الرحمان بن :أقول ،2451/  6 :ـ الكامل 1

والحسن والحسين  ،وعلي لقاحها ،أو فرعها أنا الشجرة وفاطمة أصلها«  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  « ...ثمرتها

  .1564الرقم  293 / 1 :التهذيبـ تقريب  4و  2

  .246/  29 :تهذيب الكمال ،258الرقم  :ـ أحوال الرجال 3

  .6348الرقم  ،245/  29ـ تهذيب الكمال  5

  .3939الحديث  ،المناقب كتاب ،728/  5 :ـ سنن الترمذي 6

 
(398) 

 حرف النون

 ناصح بن عبد اهللا الكوفي ( 120 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

أبو عبد اهللا الكوفي  ،التميمي المعروف بالمحلمي ،الرحمن ابن عبد :ويقال ،ناصح بن عبد اهللا    
  .(1) كان يسكن في بني محلم ،حرب صاحب سماك بن ،الحائك

سمعت عبيداهللا بن موسى وأبا نعيم يقوالن جميعا عن  :(2) قال أحمد بن حازم بن أبي غرزة    



 ٨٧٦

 .(3) ناصح بن عبد اهللا المحلمي نعم الرجل :قال الحسن بن صالح

  .(4) كان من العابدين :وقال الذهبي    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) كان يذهب إلى الرفض :قال العقيلي    

 
 .6354الرقم  261/  29 :ـ تهذيب الكمال 1

 ،أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة ،الصدوق ،الحافظ ،االمام :ـ قال الذهبي 2
 وتوفي سنة ست وسبعين .ولد سنة بضع وثمانين ومائة. الغفاري الكوفي صاحب المسند أبو عمرو

  .120الرقم  239/  13 :سير أعالم النبالء. ومائتين

  .263 / 29 :ـ تهذيب الكمال 3

يا رسول اهللا  :جابر قالوا عن ،وروى عنه عن سماك :قلت ،8988الرقم  240/  4 :ـ ميزان االعتدال 4
  .الدنيا ـ يعني عليامن حملها في  من عسى أن يحملها إال :من يحمل رايتك يوم القيامة ؟ قال

  .1912 الرقم 311/  4 :ـ الضعفاء الكبير 5

 
(399) 

 .(1) ممن يكتب حديثه وهو ،وهو من جملة متشيعي أهل الكوفة :وقال ابن عدي    

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) عده ابن حجر من كبار الطبقة السابعة    

 ،ويحيى بن أبي كثير ،وعطاء بن السائب ،سماك بن حرب في الترمذي :روى عن :وقال المزي    
  .إسحاق السبيعي وأبي

 ،وإسماعيل بن عمرو البجلي ،الوراق وإسماعيل بن أبان ،إسحاق بن منصور السلولي :روى عنه    
 والقاسم بن عبد ،وعلي بن هاشم بن البريد ،الخطاب وعبد العزيز بن ،وعبد اهللا بن صالح العجلي

ويحيى  ،ه ـقرآنوأبو حنيفة النعمان بن ثابت ـ وهو من أ ،الضبي ومحمد بن هارون ،الكريم العرفطي
  .(3) الترمذي بن يعلى األسلمي في

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) سنن الترمذي    

 



 ٨٧٧

  .وروى عنه حديث المنزلة :أقول ،2511/  7 :ـ الكامل 1

  .9الرقم  294/  2 :تقريب التهذيب ـ 2

  .6354الرقم  261/  29 :ـ تهذيب الكمال 3

  .1951 :الحديث ،كتاب البر والصلة ،337/  4 :ـ سنن الترمذي 4

 
(400) 

 ( المنصورأيام  مات( نفيع بن الحارث الكوفي  ( 121 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

اسمه  :ويقال ،الكوفي القاص الهمداني السبيعي :ويقال ،أبو داود األعمى الدارمي ،نفيع بن الحارث    
  .(1) نافع

  .(2) عده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(3) ممن يغلو في الرفض :العقيلي قال    

  .(4) الغالين بالكوفة وهو في جملة :وقال ابن عدي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

 
  .6466الرقم  10ـ  9/  30 :ـ تهذيب الكمال 1

  .482 / 5 :ـ كتاب الثقات 2

  .1908الرقم  306/  4 :ـ الضعفاء الكبير 3

رابطت بالمدينة سبعة أشهر  :عن أبي الحمراء قال ،وروى ابن عدي عنه :أقول ،2524/  7 :ـ الكامل 4
) وسلم  صلى اهللا عليه وآله( فرأيت رسول اهللا  :قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رسول اهللا  على عهد

إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس  ) الصالة الصالة :إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال
  .( بيت ويطهركم تطهيراأهل ال

  .306الرقم  306/  2 :تقريب التهذيب ـ 5

 
(401) 



 ٨٧٨

وبريدة األسلمي في ابن  ،والبراء بن عازب ،أنس بن مالك في ابن ماجة :روى عن :وقال المزي    
وعبد اهللا بن  ،وعبد اهللا بن الزبير ،أرقم في ابن ماجة وزيد بن ،والحارث بن قيس الجعفي ،ماجة

وعمران بن حصين في ابن  ،وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب ،اهللا بن عباس وعبد ،الترمذيسخبرة في 
 ) وأبي الحمراء في ابن ماجة مولى النبي ،وأبي برزة األسلمي في ابن ماجة ،بن يسار ومعقل ،ماجة

  .وأبي سعيد الخدري ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم 

وخالد ابن طهمان أبو العالء  ،وأيوب بن خوط ،ماجةخالد في ابن  اسماعيل بن أبي :روى عنه    
وأبو الجارود زياد بن المنذر  ،وزياد بن خيثمة في الترمذي ،ميمون بن الرماح وخالد بن ،الخفاف
وأبو  ،وسليمان األعمش في ابن ماجة ،وسفيان الثوري ،وزيد بن أبي انيسة ،نافع بن الحارث وسماه

 ،والصباح بن موسى ،وشهاب بن شرنفة المجاشعي ،بد اهللاوشريك بن ع ،األحوص سالم بن سليم
وعلي بن  ،وعبيد بن أبي امية الطنافسي ،وعبادة بن مسلم الفزاري ،وعائذ اهللا المجاشعي في ابن ماجة

 ،ومحمد بن عبيداهللا العرزمي ،والعالء بن المسيب ،وعمران أبو عمر األزدي ،الحزور في ابن ماجة
 ،الدارمي ـ :والهيثم بن جماز ـ وقال في نسبه ،وهمام ابن يحيى ،عوديومعن بن عبد الرحمن المس

  .(1) وأبوه أبو إسحاق السبيعي ـ وهو أكبر منه ـ ،في ابن ماجة ويونس بن أبي إسحاق

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) وابن ماجة ،(2) الترمذي سنن    

 
  .10/  30 :ـ تهذيب الكمال 1

  .2648الحديث  ،باب ما جاء في كتمان العلم ،العلم كتاب ،29/  5 :الترمذيـ سنن  2

  .1485ح  ،باب النهي عن التسلب مع الجنازة ،كتاب الجنائز ،476/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3

 
(402) 

 (  ه 183ـ .. .(نوح بن قيس  ( 122 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 ...أبو روح البصري أخو خالد بن قيس ،الطاحي :ويقال ،رباح األزدي الحداني نوح بن قيس بن    
(1)  

  .(2) ليس به بأس :قال النسائي    

  .(3) صالح الحال ،بصري :الذهبي وقال    

  .(4) وثق وقد ،حسن الحديث :وقال أيضا    



 ٨٧٩

 .(5) ثقة :عن يحيى بن معين ،سعيد الدارمي عن أبيه وعثمان بن ،وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    

 
  .(6) صدوق :وقال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(7) كان يتشيع :داود قال أبو    

  .(8) رمي بالتشيع :وقال ابن حجر    

 
 .6494الرقم  53/  30 :ـ تهذيب الكمال 1

  .3139الرقم  478/  2 :العلل ومعرفة الرجال ،55 / 30 :ـ تهذيب الكمال 2

  .875الرقم  486/  10 :تهذيب التهذيب ،9140الرقم  279/  4 :ـ ميزان االعتدال 3

  .5970 الرقم 198/  3 :ـ الكاشف 4

  .478/  2 :ـ العلل ومعرفة الرجال 5

  .308 / 2 :ـ تقريب التهذيب 8و  6

  .875الرقم  486/  10 :تهذيب التهذيب ،9140الرقم  279/  4 :ـ ميزان االعتدال 7

 
(403) 

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة الثامنة    

 ،والبختري بن عبد الحميد ،وأيوب السختياني ،أشعث بن جابر الحداني :عن روى :وقال المزي    
وحوشب بن  ،وحسام ابن مصك في كتاب الشمائل ،وثمامة بن عبد اهللا بن أنس ،حويص وتميم بن

 ،النميري وزياد ،وأخيه خالد بن قيس في مسلم وكتاب الشمائل والنسائي وابن ماجة ،الثقفي مسلم
وعبد اهللا بن عمران  ،وصالح الدهان ،وسليمان بن أبي فاطمة في مسند علي ،وسليمان بن السائب

اهللا بن معقل البصري في ابن  وعبد ،وعبد اهللا بن عون في مسلم وأبي داود ،الترمذي القرشي في
 ،وعصمة بن سالم ،محصن الجهضمي وعثمان بن ،وعبد الرحمان مولى قيس في الترمذي ،ماجة

على أهل القدر والترمذي والنسائي وابن  وعمرو بن مالك النكري في كتاب الرد ،وعطاء السليمي
 ،وأبي رجاء محمد بن سيف األزدي ،زياد البرساني وكثير بن ،أبي شداد العقيلي وعون بن ،ماجة

والوليد بن حسان  ،ونصر بن علي الجهضمي الكبير ،القردوسي ومعلى بن زياد ،ومحمد بن واسع
ويزيد بن كعب العوذي في أبي  ،ويزيد الرقاشي ،صاحب محمد بن الحنفية والوليد بن صالح ،البكري



 ٨٨٠ 

  .وأبي هارون العبدي في الترمذي ،يداود والنسائ

وأبو األشعث أحمد بن  ،وأحمد بن إبراهيم الموصلي ،إبراهيم بن محمد بن عرعرة :روى عنه    
وحميد بن  ،وحامد بن عمر البكراوي ،وبشر بن الحكم النيسابوري ،وبشر بن حجر ،المقدام العجلي

وسعيد بن عثمان  ،لحساني في مسند عليوزياد بن يحيى ا ،وخليفة بن خياط ،مسعدة في ابن ماجة
  ،العطار وسليمان بن عثمان الكالبي ،وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني ،وسعيد بن منصور ،البصري

 
  .168الرقم  308/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

 
(404) 

وعبيد  ،وعبدان بن عثمان المروزي ،الحراني وأبو صالح عبد الغفار بن داود ،وسيار بن حاتم العنزي
 ،والفضل بن يعقوب الجزري ،وعفان بن مسلم ،يوسف الجبيري وعبيد اهللا بن ،اهللا بن عمر القواريري

والقاسم بن أمية الحذاء  ،الجحدري في كتاب الرد على أهل القدر وأبو كامل فضيل بن حسين
وأبو  ،ومحمد بن بكير الحضرمي ،النسائيسعيد البلخي في أبي داود والترمذي و وقتيبة بن ،العدوي

 ،ومحمد بن يحيى القطعي ،ومحمد بن وزير الواسطي ،محمد بن خالد الباهلي في ابن ماجة بكر
ونصر بن علي  ،ونافع بن خالد الطاحي ،وموسى بن إسماعيل ،ومسلم بن إبراهيم ،ومسدد بن مسرهد

ووهب بن  ،والترمذي والنسائي وابن ماجةالجهضمي الصغير في مسلم وكتاب الرد على أهل القدر 
ويزيد بن  ،عبد الحميد الحماني ويحيى بن ،ويحيى بن بسطام الزهراني ،بقية الواسطي في أبي داود

  .(1) هارون

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(6) والترمذي ،(5) وابن ماجة ،(4) والنسائي ،(3) داود وسنن أبي ،(2) صحيح مسلم    

 
 .6494الرقم  53/  30 :ـ تهذيب الكمال 1

  .58الحديث  ،كتاب اللباس والزينة ،1657/  3 :ـ صحيح مسلم 2

  .3693الحديث  ،كتاب األشربة ،331/  3 :ـ سنن أبي داود 3

  .اليوم والليلة باب كم فرضت في ،كتاب الصالة ،228/  1 :ـ سنن النسائي 4

 .1046الحديث  ،مة الصالة والسنة فيهاكتاب إقا ،332/  1 :ـ سنن ابن ماجة 5

. 2651الحديث  ،بمن يطلب العلم باب ما جاء في االستيصاء ،كتاب العلم ،30/  5 :ـ سنن الترمذي 6
 :حدثنا إسحاق قال :أحمد بن القاسم البرتي قال بسنده عن 31/  1 :روى المفيد في االرشاد :أقول



 ٨٨١ 

سمعت معاذة العدوية  :قال ،الهاشمي ـ أبو فاطمة ـ سليمان بن علي حدثنا :حدثنا نوح بن قيس قال
 آمنت قبل أن يؤمن أبو ،أنا الصديق األكبر :على منبر البصرة يقول) عليه السالم  ) سمعت عليا :تقول

  .وأسلمت قبل أن يسلم ،بكر

 
(405) 

 حرف الهاء

 سعد هارون بن ( 123 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) الجعفي الكوفي األعور :ويقال ،العجلي هارون بن سعد    

وهو  ،روى عنه الناس :فقال ،سألت أبي عن هارون بن سعد :أحمد بن حنبل قال عبد اهللا بن    
  .(2) صالح

  .(3) صدوق :وقال ابن حجر    

وليس في حديثه حديث منكر  ،وهارون بن سعد له غير ما ذكرت أحاديث يسيرة :وقال ابن عدي    
  .(4) وأرجو أنه ال بأس به ،فأذكره

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) كان يغلو في الرفض :قال العقيلي    

 
 .6512الرقم  85/  30 :الكمالـ تهذيب  1

  .87/  30 :تهذيب الكمال ،3117الرقم  475 / 2 :ـ العلل ومعرفة الرجال 2

  .311/  2 :ـ تقريب التهذيب 3

إنما يريد  ) :اآلية سألت أبا سعيد عن هذه :وروى عنه عن عطية العوفي :قلت. 2588/  7 :ـ الكامل 4
) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( النبي «  :قال .( ويطهركم تطهيرااهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

  .« وعلي وفاطمة والحسن والحسين

  .وروى عنه حديث الثقلين ،1974الرقم  362/  4 :ـ الضعفاء الكبير 5
  

(406) 

  .(1) رجع عنه :ويقال ،صدوق رمي بالرفض :وقال ابن حجر    

  .(2) أظنه كان يتشيع :فقال ،أبي عن هارون بن سعدسألت  :وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    



 ٨٨٢ 

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(3) عده ابن حجر من الطبقة السابعة    

وزيد بن علي بن  ،فاختة وثوير بن أبي ،وثمامة بن عقبة ،إبراهيم التيمي :روى عن :وقال المزي    
وسليمان األعمش ـ وهو من  ،مسلم وسلمان أبي حازم األشجعي في ،الحسين بن علي بن أبي طالب

وعطية  ،صالح عبد الرحمان بن قيس الحنفي وأبي ،وعبد الرحمان بن أبي سعيد الخدري ،ه ـقرآنأ
وميمون  ،ومقاتل بن حيان ،وأبي الضحى مسلم بن صبيح ،وعمران بن ظبيان ،وعمرو ابن مرة ،العوفي

  .السبيعي وأبي إسحاق ،أبي عبد اهللا

وسفيان  ،مخارق السلولي وأبو جنادة حصين بن ،الحسن بن صالح بن حي في مسلم :روى عنه    
 ،وعبد الرحيم بن هارون الغساني ،الحجاج وشعبة بن ،وشريك بن عبد اهللا ،وسليمان بن قرم ،الثوري

ومحمد بن أبي  ،الربيعوقيس بن  ،النور بن عبد اهللا بن سنان وعبد ،وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم
ومحمد بن عمرو  ،ومحمد بن سليمان العبدي ،سليمان ابن األصبهاني ومحمد بن ،حفص العطار

  .(4) بن أرقم ويونس ،األنصاري

 
  .311/  2 :ـ تقريب التهذيب 3و  1

  .3117الرقم  475 / 2 :ـ العلل ومعرفة الرجال 2

  .6512الرقم  85/  30 :ـ تهذيب الكمال 4

 
(407) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(1) صحيح مسلم    

 
  :الشيعة ـ ترجمته في رجال 5    

  .(2) ( عليه السالم( عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الصادق     

 المغيرة هارون بن ( 124 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(3) أبو حمزة الرازي ،المغيرة بن حكيم البجلي هارون بن    

  .(4) صدوق ،ثقة :وقال ،كتب عنه يحيى بن معين خمسة أحاديث :قال النسائي    



 ٨٨٣

 ،هو صدوق :فقال ،سألت يحيى بن هارون بن المغيرة الرازي :وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    
  .(5) ثقة

  .(6) حديثا منه ال أعلم بهذه البلدة أصح :وقال جرير    

 
  .2851 الحديث ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،2189/  4 :ـ صحيح مسلم 1

  .4733الرقم  318 :ـ رجال الشيخ الطوسي 2

  .6527الرقم  110 / 30 :ـ تهذيب الكمال 6و  3

  .26الرقم  12/  11 :ـ تهذيب التهذيب 4

  .26الرقم  12/  11 :راجع تهذيب التهذيب ،111 / 30 :ـ تهذيب الكمال 5

 
(408) 

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) يتشيع ،ثقة :قال الذهبي    

  .(2) هو من الشيعة :وقال أبو داود    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن حجر من الطبقة التاسعة    

 ،والحسن بن عطية العوفي ،وحجاج بن أرطاة ،إسماعيل بن مسلم المكي :عن روى :المزيوقال     
 وصالح بن أبي ،وسفيان الثوري ،وسعيد بن سابق ،ورباح بن أبي معروف ،قيس الفراء وداود بن

اهللا بن الوليد  وعبيد ،وعبيد اهللا بن عمر العمري ،وعبيد اهللا بن عبد الرحمان بن موهب ،األخضر
 ،أبي قيس الرازي في أبي داود وعمرو بن ،وعمرو بن قيس المالئي ،وعلي بن عبد األعلى ،فيالوصا

  .الرازي وأبي جعفر ،وعنبسة بن سعيد قاضي الري في الترمذي

وإسحاق بن الحجاج  ،المغيرة وابنه إبراهيم بن هارون بن ،إبراهيم بن موسى الفراء :روى عنه    
 ،ومحمد بن حميد الرازي في الترمذي ،المبارك وعبد اهللا بن ،زيونوالحسن بن قيس الرا ،الطاحوني

  .(4) معين ويحيى بن ،ومحمد بن عمرو زنيج الرازي

 
  .6024الرقم  ،190/  3 :ـ الكاشف 1

  .9173الرقم  287 / 4 :ـ ميزان االعتدال 2



 ٨٨٤

  .26الرقم  313/  2 :ـ تقريب التهذيب 3

  .26الرقم  110 / 30 :ـ تهذيب الكمال 4

 
(409) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) والترمذي ،(1) سنن أبي داود    

 البريد هاشم بن ( 125 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(3) والد علي بن هاشم بن البريد ،أبو علي الكوفي ،البريد هاشم بن    

  .(4) وثقه ابن معين وغيره :الذهبي قال    

  .(5) ثقة :وقال ابن حجر    

  .(6) ال بأس به :وقال أحمد    

  .(7) مأمون :الدارقطني وقال    

  (8) ...يرويه لم أر في حديثه شيئا منكرا وأما هاشم فمقدار ما :وقال ابن عدي    

 
عن  ،عن عمرو بن أبي قيس ،روى عنه ،4290الحديث  ،كتاب المهدي ،108/  4 :ـ سنن أبي داود 1

إن  :ونظر إلى ابنه الحسن فقال ،)عنه  رضي اهللا( قال علي  :قال ،عن أبي إسحاق ،شعيب بن خالد
وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم  ،)عليه وآله وسلم  صلى اهللا( ابني هذا سيد كما سماه النبي 

  .يمأل األرض عدال :ثم ذكر قصة ،في الخلق نبيكم يشبهه في الخلق وال يشبهه

  .984الحديث  ،باب ما جاء في كراهية النعي ،الجنائز كتاب ،312/  3 :ـ سنن الترمذي 2

  .6536الرقم  125 / 30 :ـ تهذيب الكمال 3

  .35الرقم  314/  2 :ـ تقريب التهذيب 4

  .9180الرقم  288 / 4 :ـ ميزان االعتدال 5

  .35الرقم  17/  11 :ـ تهذيب التهذيب 7و  6

  .2575/  7 :الكامل ـ 8

 
(410) 



 ٨٨٥

  :ـ تشيعه 2    

  .(1) رمي بالتشيع :حجر قال ابن    

  .(2) التشيع وإنما يذكر بالغلو في :وقال ابن عدي    

  .(3) يترفض :وقال الذهبي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) الطبقة السادسة عده ابن حجر في    

واسماعيل بن سميع في كتاب الرد على أهل القدر  ،إسماعيل بن رجاء :روى عن :قال المزي    
 ،وحسين بن ميمون في أبي داود ومسند علي ،بشر بيان بن بشر وأبي ،واألصبغ بن نباتة ،ومسند علي

 ،وزيد بن علي بن الحسين ،وزكريا بن أبي زائدة ،والربيع بن بدر الجعفي ،وداود بن يزيد األودي
 وأبي سعيد عقيصى ،وعبد الرحمان بن قيس األرحبي ،بن محمد بن عقيل في ابن ماجة وعبد اهللا

وأبي  ،البطين ومسلم ،وكثير النواء ،والقاسم بن مسلم الكوفي ،والفضل بن سعد الجعفي ،التيمي
  .إسحاق السبيعي في النسائي وابن ماجة

وأبو قتيبة سلم ابن قتيبة في النسائي  ،والحسن بن عنبسة ،عامر البجلي إسماعيل بن :روى عنه    
  وعبد اهللا بن داود ،وصالح بن أبي األسود ،وابن ماجة

 
  .314/  2 :ـ تقريب التهذيب 4و  1

  .2575/  7 :ـ الكامل 2

  .9180الرقم  288/  4 :االعتدالـ ميزان  3

 
(411) 

 ،وعمار بن رزيق الضبي ،هاشم بن البريد وابنه علي بن ،وعبد اهللا بن نمير في أبي داود ،الخريبي
ومحمد بن  ،وعيسى بن يونس في ابن ماجة ،الغفار الفقيمي وعمرو بن عبد ،وعمرو بن ثابت بن هرمز

 ،ومندل بن علي ،ومحمد بن كثير الكوفي ،القدر ومسند عليعلى أهل  عبيد الطنافسي في كتاب الرد
  .(1) ويحيى ابن سالم ،ووكيع بن الجراح

 
  :الستة ـ رواياته في الكتب 4    

  .(3) والنسائي ،(2) سنن أبي داود    



 ٨٨٦

 (  ه 66ـ .. .(هبيرة بن يريم  ( 126 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

يريم بن  وهو ،وأبوه يريم أبو العالء ،أبو الحارث الكوفي ،الخارقي :ويقال ،الشيباني هبيرة بن يريم    
  .(4) ابن أسعد :ويقال ،ابن عبد :ويقال ،عبدود

  .(5) ثقة ،تابعي ،كوفي :العجلي قال    

  .(6) بأس به أرجو أنه ال :ابن عديوقال     

 
  .6552الرقم 125/  30 :ـ تهذيب الكمال 4و  1

  .2984الحديث  ،كتاب الخراج واالمارة والفئ ،147 / 4 :ـ سنن أبي داود 2

  .باب القراءة في الظهر ،كتاب االفتتاح ،163 / 2 :ـ سنن النسائي 3

  .1719 الرقم 455 :ـ تاريخ الثقات 5

  .2594/  7 :الكاملـ  6

 
(412) 

  ...إلينا من الحارث هبيرة بن يريم أحب :عن أبيه ،وقال عبد اهللا بن حنبل    

  .(1) هبيرة رجل صالح :ثم قال    

  .(2) ابن حبان في الثقات وعده    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(3) وقد عيب بالتشيع ،ال بأس به :قال ابن حجر    

  .(4) من رجال الشيعةالشهرستاني  وعده    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(5) عده ابن حجر من الطبقة الثانية    

 ،وعبد اهللا بن عباس ،وطلحة بن عبيداهللا ،الحسن بن علي بن أبي طالب :روى عن :وقال المزي    
  .وابن ماجةوالنسائي والترمذي  وعلي بن أبي طالب في أبي داود ،وعبد اهللا بن مسعود في النسائي

وأبو فاختة في ابن  ،والنسائي والترمذي وابن ماجة أبو إسحاق السبيعي في أبي داود :روى عنه    
  .(6) ماجة

 



 ٨٨٧

 :تهذيب التهذيب ،151 / 30 :تهذيب الكمال :راجع ،4504الرقم  118/  3 :ـ العلل ومعرفة الرجال 1
  .52الرقم  24/  11

  .511/  5 :ـ كتاب الثقات 2

  .51الرقم  ،315/  2 :ـ تقريب التهذيب 5و  3

  .170/  1 :ـ الملل والنحل 4

  .6552الرقم  150/  30 :ـ تهذيب الكمال 6

 
(413) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) وابن ماجة ،(3) والترمذي ،(2) والنسائي ،(1) سنن أبي داود    

 (  ه 245ـ  153( هشام بن عمار  ( 127 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

أهل  عالم ،العالمة المقرئ ،االمام الحافظ ،هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان :قال الذهبي    
  .(5) خطيب دمشق ،الظفري :ويقال ،أبو الوليد السلمي ،الشام

  .(6) كبير المحل ،صدوق :وقال الدارقطني    

  .(7) ما كان في الدنيا مثله :وقال عبدان    

 .(8) ثقة :عن يحيى بن معين ،الجنيد وقال معاوية بن صالح وإبراهيم بن    

  إذا حدثت في بلد ،والزهد وكان من أئمة العلم :وقال أحمد بن أبي الحواري    

 
  .4051 الحديث ،باب من كرهه ،كتاب اللباس ،49/  4 :ـ سنن أبي داود 1

  .كتب الزينة ،134/  8 :ـ سنن النسائي 2

الحديث  ،باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل ،كتاب األدب ،116/  5 :ـ سنن الترمذي 3
2808.  

  .3596الحديث  ،باب لبس الحرير والذهب للنساء ،كتاب اللباس ،1189/  2 :ابن ماجة ـ سنن 4

  .50الرقم  ،105/  27 :مختصر تاريخ دمشق ،98الرقم  420/  11 :ـ سير أعالم النبالء 5

  .248/  30 :ـ تهذيب الكمال 8ـ  6

 
(414) 



 ٨٨٨

  .(1) فيه مثل هشام يجب للحيتي أن تحلق

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(2) الشيعة رجال عده ابن قتيبة من    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(3) عده ابن حجر من كبار الطبقة العاشرة    

وأيوب  ،واسماعيل بن عياش في ابن ماجة ،إبراهيم بن أعين في ابن ماجة :روى عن :وقال المزي    
وبقية بن الوليد  ،والبختري ابن عبيد الطابخي في ابن ماجة ،وأيوب بن سويد الرملي ،تميم القارئ بن

إسماعيل المدني في أبي داود وابن  وحاتم بن ،والجراح بن مليح البهراني في ابن ماجة ،في ابن ماجة
 ،والحسن بن يحيى الخشني في ابن ماجة ،الجهني وحرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ،ماجة

والحكم بن هشام  ،ماجة وحفص بن عمر البزاز في ابن ،وحفص بن سليمان القارئ في ابن ماجة
وحماد أبي الخطاب الدمشقي في  ،عبد الرحمان الكلبي في ابن ماجة وحماد بن ،الثقفي في ابن ماجة

ورديح بن عطية في  ،والربيع بن بدر السعدي في ابن ماجة ،بن موسى البصري والخليل ،ابن ماجة
بن عبد  وسبرة ،لقرظي في ابن ماجةوزكريا بن منظور ا ،ورفدة بن قضاعة في ابن ماجة ،المفرد األدب

  وسعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري في ابن ،العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني

 
 .9234الرقم  304/  4 :ـ ميزان االعتدال 1

  .624 :ـ المعارف 2

راجع  ،أهل الشام وذكره ابن سعد في الطبقة السابعة من ،93الرقم  320/  2 :ـ تقريب التهذيب 3
  .473/  7 :لطبقات الكبرىا

 
(415) 

وسفيان بن عيينة  ،الفضل بن ثابت البصري وسعيد بن ،وسعدان بن يحيى اللخمي في ابن ماجة ،ماجة
وسليمان بن موسى  ،وسليمان ابن عتبة في ابن ماجة ،وسليم بن مطير في أبي داود ،في ابن ماجة

وسالم بن  ،وسويد بن عبد العزيز في ابن ماجة ،النسائي وسهل بن هاشم البيروتي في ،الزهري
وصدقة  ،وشهاب بن خراش الحوشبي ،وشعيب بن إسحاق الدمشقي ،سليمان المدائني في ابن ماجة

وصدقة بن عمرو الغساني في كتاب التفسير  ،داود والنسائي وابن ماجة بن خالد في البخاري وأبي
 ،ماجة وعبد اهللا ابن رجاء المكي في ابن ،رث الجمحيوعبد اهللا بن الحا ،وضمرة بن ربيعة ،البن ماجة



 ٨٨٩

العشرين في أبي داود  وعبد الحميد بن حبيب بن أبي ،وعبد اهللا بن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر
 ،الرجال في أبي داود وابن ماجة وعبد الرحمان بن أبي ،وعبد ربه بن ميمون األشعري ،والترمذي

 ،الرحمان بن سعد بن عمار المؤذن في ابن ماجة وعبد ،ابن ماجةوعبد الرحمان بن زيد بن أسلم في 
وعبد  ،وعبد العزيز بن أبي حازم في ابن ماجة ،في ابن ماجة وعبد الرحمان بن سليمان بن أبي الجون

وعبد الملك بن  ،وعبد العزيز بن محمد الدراوردي في ابن ماجة ،الترجمان العزيز بن الحصين بن
وعطاء  ،وعراك بن خالد المري ،وعثمان بن حصن بن عبيدة بن عالق ،ماجة الصنعاني في ابن محمد

بن سليمان  وأبي نوفل علي ،وعطاف بن خالد المخزومي ،بن مسلم الخفاف الحلبي في ابن ماجة
وعمر  ،بن عبد الواحد وعمر ،وعمر بن الدرفس في ابن ماجة ،وأبيه عمار بن نصير السلمي ،الكلبي

وعيسى بن يونس في  ،خالد اليمامي وعيسى بن ،وعمرو بن واقد في ابن ماجة ،بن المغيرة المصيصي
ومالك بن أنس في ابن  ،عبد اهللا بن عمر العمري والقاسم ابن ،وغالب بن غزوان الثقفي ،ابن ماجة

ومحمد بن  ،ومحمد بن حرب الخوالني في ابن ماجة ،الدمشقي ومحمد بن إبراهيم الهاشمي ،ماجة
  شعيب بن

 
(416) 

ومروان ابن معاوية الفزاري  ،ابن ماجة ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سميع في ،شابور في ابن ماجة
وأبي  ،ومسلمة ابن علي الخشني في ابن ماجة ،ماجة ومسلم بن خالد الزنجي في ابن ،في ابن ماجة

ومعروف أبي الخطاب الدمشقي الخياط صاحب  ،في ابن ماجة مطيع معاوية بن يحيى األطرابلسي
وهقل بن زياد في أبي داود والنسائي  ،ومؤمل بن إسماعيل ،عيسى القزاز ومعن بن ،واثلة بن األسقع

 ،والوزير بن صبيح في ابن ماجة ،والهيثم بن عمران العنسي ،والهيثم بن حميد الغساني ،وابن ماجة
الحضرمي في البخاري  ويحيى بن حمزة ،والوليد بن مسلم في أبي داود وعمل اليوم والليلة وابن ماجة

وأبي هزان يزيد بن سمرة  ،ماجة ويحيى بن سليم الطائفي في ابن ،وأبي داود والنسائي وابن ماجة
  .ويوسف بن محمد بن صيفي في ابن ماجة ،الرهاوي

 ،عمرو بن أبي عاصم وأبو بكر أحمد بن ،وابن ماجة ،والنسائي ،وأبو داود ،البخاري :روى عنه    
وإسحاق بن إبراهيم بن  ،الكاتب وأحمد بن يحيى بن جابر البالذري ،وابنه أحمد بن هشام بن عمار

وإسحاق بن إبراهيم بن نصر  ،القاضي البستي وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ،أبي حسان األنماطي
وجعفر  ،وبقي بن مخلد األندلسي ،االسفراييني الشافعي حاق بن أبي عمرانوإس ،النيسابوري البشتي

وأبو األزهر جماهر بن أحمد بن محمد بن  ،وجعفر بن محمد الفريابي ،بن أحمد بن عاصم الدمشقي
 ،والحسين بن عبد اهللا بن يزيد القطان الرقي ،والحسن بن محمد بن بكار بن بالل ،حمزة الزملكاني
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وخالد  ،البخاري وأبو حامد حمدان بن غارم ،لحسين بن الهيثم بن ماهان الرازي الكسائيالربيع ا وأبو
وسليمان ابن  ،البيروتي وسعد بن محمد ،وزكريا بن يحيى السجزي ،بن روح بن أبي حجير الثقفي

  األسدي وصالح بن محمد ،وسالمة بن ناهض المقدسي ،أيوب بن حذلم

 
(417) 

وعبد اهللا بن  ،اهللا بن عتاب ابن الزفتي وعبد ،والضحاك بن الحسين األزدي االستراباذي ،الحافظ
وعبد الحميد بن محمود بن  ،بن نصر بن طويط الرملي وعبد اهللا بن محمد ،محمد بن سلم المقدسي

وعبد  ،وأبو زرعة عبد الرحمان بن عمرو الدمشقي ،إبراهيم دحيم وعبد الرحمان بن ،خالد السلمي
 وأبو ،وعبدان بن أحمد األهوازي ،وأبو األصبغ عبد العزيز بن محمد األسدي ،المازني لرحيم بن عمرا

 ،بن ثابت الرازي وعلي بن الحسين ،وعثمان بن خرزاذ األنطاكي ،زرعة عبيداهللا بن عبد الكريم الرازي
وأبو عبيد  ،المعروف بفضلك والفضل بن العباس الرازي الحافظ ،وعمرو بن أبي زرعة الدمشقي
ومحمد بن أحمد بن  ،الرومي مولى المعتمد وقسطنطين بن عبد اهللا ،القاسم بن سالم ـ ومات قبله ـ

ومحمد بن  ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،عبيد بن فياض الزاهد ـ وراق هشام بن عمار ـ
 ،ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقالني ،يوسف األموي ومحمد بن بشر بن ،إسحاق بن الحريص

ومحمد بن سعد كاتب الواقدي  ،بن عبد الملك بن مروان العقيلي وأبو بكر محمد بن خريم بن محمد
ومحمد بن  ،ومحمد بن شيبة الراهبي ،شعيب بن شابور ـ وهو من شيوخه ـ ومحمد بن ،ومات قبله

 اهللا بن أحمد بن محمد بن الوليد األزرقي وأبو الوليد محمد بن عبد ،عصمة الدمشقي صالح بن أبي

ومحمد بن  ،ومحمد بن عمير بن عبد السالم الرملي ،ومحمد بن عبدوس بن جرير الصوري ،المكي
 ،الفيض الغساني ومحمد بن ،ومحمد بن عون بن الحسن الوحيدي ،عوف بن سفيان الطائي الحمصي

ومحمد بن يحيى بن  ،وضاح القرطبي ومحمد بن ،وأبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي
 ،بن عبد الصمد الدمشقي ومحمد ابن يزيد بن محمد ،ومحمد بن يحيى الذهلي ،رزين الحمصي

وأبو عمران  ،بن سميع الحافظ وأبو الحسن محمود بن إبراهيم ،ومحمد بن يوسف بن بشر الهروي
  موسى بن سهل بن

 
(418) 

ومؤمل بن الفضل الحراني ـ ومات  ،حمد بن أبي عوفوموسى بن م ،عبد الحميد الجوني البصري
وهميم بن همام  ،ونوح بن حبيب القومسي ،وأبو عمرو نصر بن زكريا بن نصر نزيل بخارى ،قبله ـ

ويحيى  ،والوليد بن مسلم ـ وهو من شيوخه ـ ،الحمصي ووريزة بن محمد الغساني ،اآلملي الطبري



 ٨٩١ 

 ،ويزيد بن محمد بن عبد الصمد ،معين ومات قبلهويحيى بن  ،بن محمد بن أبي صغير الحلبي
  .(1) ويعقوب بن سفيان الفارسي
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  .(1) الواسطي ،موالهم ،السلمي أبو معاوية ،وحافظها ،محدث بغداد ،شيخ االسالم ،االمام

جاء رجل من أهل العراق  :عن علي بن معبد الرقي قال ،بكر وقال أبو سهل عبدة بن سليمان بن    
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  .(6) الطبقة السابعة عده ابن حجر في    
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فرد ومسلم وأبي داود في األدب الم واسماعيل بن سالم األسدي ،ابن أبي خالد في البخاري ومسلم
وأيوب  ،وأشعث بن عبد الملك الحمراني ،ماجة وأشعث بن سوار في مسلم والترمذي وابن ،والنسائي

وأبي بشر جعفر بن  ،وأبيه بشير بن القاسم السلمي ،في الترمذي وأيوب أبي العالء القصاب ،السختياني
والحجاج بن أبي زينب في  ،الترمذيوالحجاج بن أرطاة في أبي داود و ،الستة أبي وحشية في الكتب

 وحصين ابن عبد ،والحجاج بن أبي عثمان الصواف في النسائي ،والنسائي وابن ماجة أبي داود

كتاب الرد  وحمزة بن دينار في ،الرحمان السلمي في البخاري ومسلم والترمذي وعمل اليوم والليلة
وخالد الحذاء في  ،والنسائي وحميد الطويل في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي ،على أهل القدر

وداود بن عمرو األودي  ،كتاب المرسيل وخصيب بن زيد التميمي في ،البخاري ومسلم وأبي داود
وسفيان بن  ،وزاذان الواسطي والد منصور بن زاذان ،مسلم وداود بن أبي هند في ،الشامي في أبي داود

وسيار أبي الحكم في  ،وسليمان التيمي في مسلم ،األعمش في مسلم وسليمان ،في النسائي حسين
 ،وصالح بن صالح بن حي في مسلم ،وشعبة بن الحجاج في النسائي ،والنسائي البخاري ومسلم

 وعامر األحول في الترمذي ،وعاصم األحول في مسلم ،عامر في أبي داود إن كان محفوظا وصالح بن

وعبد اهللا ابن أبي  ،وعبد اهللا بن شبرمة في أبي داود والنسائي ،وعباد بن راشد في أبي داود ،ةوابن ماج
بن عمار اليمامي في كتاب الرد  وعبد اهللا ،صالح السمان في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة

وعبد  ،د عليليلى عبد اهللا بن ميسرة في مسن وأبي ،وعبد اهللا بن عون في النسائي ،على أهل القدر
وعبد العزيز بن  ،شيبة عبد الرحمان بن إسحاق الكوفي وأبي ،الحميد بن جعفر األنصاري في مسلم

وعبد الملك بن أبي سليمان في مسلم وأبي داود والنسائي  ،والنسائي صهيب في مسلم وأبي داود
  ،وابن ماجة
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أنس بن مالك في البخاري ومسلم وابن  وعبيد اهللا بن أبي بكر بن ،وعبد الملك بن عمير في مسلم
وعثمان بن حكيم  ،معتب الضبي في كتاب الشمائل وعبيدة بن ،وعبيد اهللا بن عمر العمري ،ماجة

وعطاء بن  ،وعذافر البصري في كتاب المراسيل ،في الترمذي وعثمان البتي ،األنصاري في ابن ماجة
وعمر بن أبي سلمة بن عبد  ،ذي وابن ماجةبن زيد ابن جدعان في الترم وعلي ،السائب في البخاري

والعوام بن حوشب في البخاري وأبي داود  ،وعمرو بن دينار في مسلم ،ماجة الرحمان في ابن
 ،وعيينة بن عبد الرحمان بن جوشن في النسائي ،وعوف األعرابي في أبي داود والترمذي ،والنسائي

ومجالد بن سعيد  ،ه ـقرآنالنسائي ـ وهو من أوالليث بن سعد في  ،وخاله القاسم بن مهران في مسلم
ومحمد بن خالد القرشي  ،ومحمد بن اسحاق بن يسار في الترمذي ،في مسلم وأبي داود والترمذي

ومطرف بن طريف في  ،والنسائي ومحمد بن مسلم بن شهاب في الترمذي ،في المراسيل والترمذي
وموسى  ،ومنصور بن زاذان في الكتب الستة ،ومغيرة بن مقسم الضبي في البخاري ومسلم ،الترمذي

وهشام بن حسان  ،عقيل هاشم بن بالل في عمل اليوم والليلة وأبي ،بن السائب في أبي داود والنسائي
وهالل بن خباب في  ،وهشام بن يوسف السلمي في عمل اليوم والليلة ،في مسلم والترمذي والنسائي

ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي في  ،البصري في مسلمحرة واصل بن عبد الرحمان  وأبي ،النسائي
 ويحيى بن سعيد األنصاري في ،داود وكتاب ما تفرد به أهل االمصار من السنن والنسائي مسلم وأبي

ويعلى بن عطاء  ،ويزيد بن أبي زياد في أبي داود والترمذي وابن ماجة ،مسلم وأبي داود والنسائي
ويونس بن عبيد في  ،وابن ماجة لم وأبي داود والنسائي والترمذيالعامري في كتاب أفعال العباد ومس

  ،إسحاق الشيباني في البخاري ومسلم وأبي ،مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة

 
(422) 

وأبي حمزة القصاب في كتاب رفع  ،وأبي بلج الفزاري في أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي
 ،وأبي الزبير المكي في مسلم والنسائي وابن ماجة ،أبي حيان التيمي في أبي داودو ،اليدين في الصالة

  .وأبي هاشم الرماني في البخاري ومسلم والنسائي ،وأبي فروة الهمداني في أبي داود

وأحمد بن  ،وإبراهيم بن مجشر ،اهللا بن حاتم الهروي في ابن ماجة إبراهيم بن عبد :روى عنه    
وأحمد بن منيع  ،وأحمد بن حنبل في مسلم وأبي داود ،أبي داود وابن ماجة في إبراهيم الدورقي

وإسحاق بن عيسى  ،وأحمد بن ناصح المصيصي في النسائي ،مسلم والترمذي والنسائي البغوي في
توبة  وإسماعيل بن ،وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي في النسائي ،الطباع في النسائي ابن

الفزاري في كتاب  وإسماعيل بن موسى ،وإسماعيل بن سالم الصائغ في مسلم ،ابن ماجةالقزويني في 
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وبشر بن الحكم  ،الجمال في البخاري وأسيد بن زيد ،واألسود بن عامر شاذان ،افعال العباد وابن ماجة
ي والحسن بن إسماعيل المجالدي ف ،في ابن ماجة وجبارة بن مغلس الحماني ،النيسابوري في النسائي

والحسن بن علي بن راشد الواسطي في  ،والحسن بن عرفة ،والحسن بن شوكر في أبي داود ،النسائي
والربيع بن  ،وداود بن رشيد في مسلم ،شجاع الجزري في النسائي والخضر بن محمد بن ،أبي داود

وزياد بن أيوب الطوسي في  ،زهير بن حرب في مسلم وأبي داود وابن ماجة وأبو خيثمة ،ثعلب
 وأبو إسحاق ،وسريج بن يونس في مسلم والنسائي ،وسريج بن النعمان ،داود والنسائي البخاري وأبي

والترمذي  وسعيد بن سليمان الواسطي سعدويه في البخاري ومسلم ،سعد بن زنبور بن ثابت الهمداني
سعيد بن و ،بن نصير وسعيد ،وسعيد بن منصور في مسلم وابن ماجة ،والنسائي ـ وهو قيم بحديثه ـ

  وسفيان ،وابنه سعيد بن هشيم بن بشير ،النضر في البخاري

 
(423) 

وشجاع بن مخلد في أبي داود وابن  ،الزهراني وأبو الربيع سليماب بن داود ،الثوري ـ وهو أكبر منه ـ
وعبد اهللا بن  ،وعباد بن موسى الختلي في أبي داود ،ـ وشعبة بن الحجاج ـ وهو من شيوخه ،ماجة

وعبد اهللا بن محمد النفيلي  ،بن محمد بن أبي شيبة في مسلم وابن ماجة وأبو بكر عبد اهللا ،المبارك
السكري  وعبد الحميد بن بيان ،وعبد اهللا بن مطيع في مسلم وعمل اليوم والليلة ،والليلة في عمل اليوم
بن محمد بن أبي  وعثمان ،لواسطيوعبد الملك بن سعيد ا ،وعبد الرحمان بن مهدي ،في ابن ماجة

وعلي بن عبد اهللا ابن  ،وعلي بن حجر المروزي في مسلم ،شيبة في البخاري ومسلم وأبي داود
 ،وعلي بن مسلم الطوسي في البخاري ،وعلي بن المثنى الموصلي والد أبي يعلى ،المديني في البخاري

وعمرو بن زرارة  ،لقزويني في ابن ماجةرافع ا وعمرو بن ،وعلي بن أبي هاشم بن طبراخ في البخاري
وعمرو  ،بن عون الواسطي في البخاري وأبي داود والنسائي وعمرو ،النيسابوري في البخاري ومسلم

والفضل بن عنبسة في  ،والعالء بن هالل الباهلي في النسائي ،ومسلم بن محمد الناقد في البخاري
 ،ومالك بن أنس ـ وهو أكبر منه ـ ،وقتيبة بن سعيد في البخاري ،عبيد القاسم بن سالم وأبو ،البخاري

ومحمد بن جعفر  ،ومحمد بن بكار بن الريان في أبي داود ،ومجاهد بن موسى في النسائي وابن ماجة
ومحمد ابن سالم  ،البخاري ومحمد بن سنان العوقي في ،وأبو األحوص محمد بن حيان البغوي ،غندر

 ،البخاري ومسلم وأبي داود ومسند علي ومحمد بن الصباح الدوالبي في ،ردالبيكندي في األدب المف
ومحمد بن عبد اهللا بن حوشب الطائفي في  ،ماجة ومحمد بن الصباح الجرجرائي في أبي داود وابن

ومحمد بن عيسى ابن الطباع في ما استشهد  ،السويقي في الترمذي ومحمد بن عمرو البلخي ،البخاري
  ومحمد بن كامل ،وأبي داود والنسائي ـ وهو أعلمهم به ـ لصحيحبه البخاري في ا
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ومحمد بن هشام المروذي في  ،ومحمد بن محبوب البناني في النسائي ،المروزي في النسائي
ومعلى بن  ،الموصلي في النسائي ومسعود بن جويرية ،ومسدد بن مسرهد في أبي داود ،البخاري

 ،ونعيم بن حماد المروزي في البخاري ،الوراق ونصر بن حماد ،منصور الرازي في البخاري وأبي داود
 ،والوليد بن صالح ،ووكيع بن الجراح ،والهيثم بن يمان الرازي ،وهناد بن السري في الترمذي والنسائي

ويحيى بن حسان  ،ويحيى بن أيوب المقابري في مسلم ومسند علي ،داود ووهب بن بقية في أبي
ويزيد بن هارون في  ،ويحيى بن يحيى النيسابوري في مسلم ،ويحيى بن معين ،داود التنيسي في أبي

ويعقوب بن  ،ويعقوب بن إبراهيم الدورقي في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ،مسلم
  .(1) ئيماهان البغدادي في النسا
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 .6595الرقم  272/  30 :ـ تهذيب الكمال 1

  .كتاب التيمم ،86 / 1 :ـ صحيح البخاري 2

  .ما سمع باب النهي عن الحديث بكل ،المقدمة ،11/  1 :ـ صحيح مسلم 3

  .2606الحديث  ،كتاب الجهاد ،35/  3 :ـ سنن أبي داود 4

  .كتاب االفتتاح ،126/  1 :النسائي ـ سنن 5

صلى اهللا عليه ( التغليظ في تعمد الكذب على رسول اهللا  باب ،المقدمة ،13/  1 :ـ سنن ابن ماجة 6
  .33الحديث  ،)وآله وسلم 

  .166الحديث  ،اآلخرة باب ما جاء في وقت صالة العشاء ،أبواب الصالة ،306/  1 :رمذيـ سنن الت 7

 
(425) 

 حرف الواو

 (  ه 196ـ  129( وكيع بن الجراح  ( 129 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن  :قال الذهبي    
 .(1) أحد األعالم ،أبو سفيان الرواسي الكوفي ،محدث العراق ،االمام الحافظ ،رواس بن عمرو بن عبيد



 ٨٩٦

 
  .(2) وكان من بحور العلم وأئمة الحفظ :وقال أيضا    

ما  ،أوعى للعلم وال أحفظ من وكيع ما رأيت أحدا :عن أبيه ،وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    
  .(3) ...رأيت مع وكيع قط كتابا وال رقعة وما ،حدارأيت وكيعا قط شك في حديث إال يوما وا

 .(4) حجة ،كثير الحديث ،رفيعا ،عالما ،ثقة مأمونا كان :وقال ابن سعد    

  (5) ...الثبت عندنا بالعراق وكيع :أشهد على أحمد بن حنبل قال :حاتم وقال أبو    

 
 .48الرقم  140/  9 :ـ سير أعالم النبالء 1

  .142 / 9 :النبالءـ سير أعالم  2

 38/  9 :الجرح والتعديل ،5736 الرقم 395/  3وج  ،58الرقم  152/  1 :ـ العلل ومعرفة الرجال 3
  .471 / 30 :ونحن أوردناه عن تهذيب الكمال ،168الرقم 

  .394/  6 :ـ الطبقات الكبرى 4

  .152/  9 :سير أعالم النبالء راجع ،38/  9 :ـ الجرح والتعديل 5

 
(426) 

  :ـ تشيعه 2    

وفالن  ،رافضي فالن :لوحا فيه أسماء شيوخ (1) رأيت عند مروان بن معاوية :بن معين قال يحيى    
  .(2) ووكيع رافضي ،وفالن كذا ،كذا

  .(3) فيه تشيع قليل وكيع كان :المديني في التهذيب وقال ابن    

 وقد ،فإنه كوفي في الجملة ،ال يضر إن شاء اهللاوالظاهر أن وكيعا فيه تشيع يسير  :وقال الذهبي    

  .(4) سمعناه قدم فيه باب مناقب علي على مناقب عثمان ،صنف كتاب فضائل الصحابة

  .(5) وعده ابن قتيبة في رجال الشيعة    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(6) كبار الطبقة التاسعة عده ابن حجر من    

وأبان  ،وأبان بن عبد اهللا البجلي في الترمذي ،في ابن ماجة أبان بن صمعة :روى عن :وقال المزي    
وإبراهيم بن  ،وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع األنصاري في ابن ماجة ،الترمذي بن يزيد العطار في

  ،المخزومي في ابن ماجة الفضل

 



 ٨٩٧

ولد  ،حذيفة بن بدر ـ مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان بن أسماء بن خارجة بن حصن بن 1
/  9 :راجع سير أعالم النبالء .ومات فجأة سنة ثالث وتسعين ومائة ،في خالفة هشام بن عبد الملك

  .15الرقم  51

  .299/  26 :ـ مختصر تاريخ دمشق 2

  .9356الرقم  336/  4 :ـ ميزان االعتدال 3

  .154 / 9 :ـ سير أعالم النبالء 4

  .624 :ـ المعارف 5

  .40الرقم  331/  2 :ب التهذيبـ تقري 6

 
(427) 

واسامة بن  ،يزيد األودي في النسائي وإدريس بن ،وإبراهيم بن يزيد الخوزي في الترمذي وابن ماجة
وإسحاق ابن سعيد بن عمرو القرشي في أبي  ،ماجة زيد الليثي في مسلم وأبي داود والترمذي وابن

 ،بخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجةإسحاق في ال وإسرائيل بن يونس بن أبي ،داود
وإسماعيل  ،الرحمان بن عبد اهللا بن أبي ربيعة المخزومي في ابن ماجة وإسماعيل بن إبراهيم بن عبد

 ،وإسماعيل بن أبي خالد في البخاري ومسلم وابن ماجة ،مهاجر في ابن ماجة بن إبراهيم بن
 وإسماعيل ،اعيل بن سلمان األزرق في األدب المفردوإسم ،بن رافع المدني في ابن ماجة وإسماعيل

واألسود بن  ،وإسماعيل ابن مسلم العبدي في مسلم ،بن عبد الملك بن أبي الصفيراء في ابن ماجة
 ،المكي في النسائي وأيمن بن نابل ،وأفلح بن حميد في النسائي ،شيبان في النسائي وابن ماجة

وبشير بن  ،وكتاب التفسير وبدر بن عثمان في مسلم ،والبختري بن المختار في مسلم والنسائي
وأبيه الجراح  ،وثابت بن عمارة الحنفي ،وتوبة أبي صدقة مولى أنس بن مالك ،المهاجر في ابن ماجة

وجرير بن حازم في ابن  ،داود والترمذي والنسائي بن مليح الرواسي في األدب المفرد ومسلم وأبي
 ،وحاجب بن عمر في مسلم والترمذي ،داود والترمذي أبيوجعفر بن برقان في مسلم و ،ماجة

والحسن بن صالح بن حي في  ،البخاري في الصحيح والترمذي وحريث بن أبي مطر في ما استشهد به
 ،وحماد بن نجيح في ابن ماجة ،وحماد بن سلمة في مسلم وابن ماجة ،أبي داود والترمذي وابن ماجة

وخارجة بن  ،وحوشب بن عقيل في ابن ماجة ،لم والترمذيسفيان الجمحي في مس وحنظلة بن أبي
خالد بن  وأبي العالء ،وأبي خلدة خالد بن دينار في األدب المفرد ،الخراساني في ابن ماجة مصعب

وهو سوار أبو  وهو وهم والصواب سوار بن داود ،وداود بن سوار في أبي داود ،طهمان الخفاف



 ٨٩٨

وداود بن  ،النسائي وابن ماجة وداود بن قيس الفراء في ،الترمذيوعن داود بن أبي عبد اهللا في  ،حمزة
  يزيد األودي

 
(428) 

ودلهم بن صالح في أبي داود  ،اليربوعي وأبي الغصن الرجين بن ثابت ،في الترمذي وابن ماجة
وزكريا بن إسحاق المكي في الكتب  ،الترمذي وابن ماجة والربيع بن صبيح في ،والترمذي وابن ماجة

وزكريا بن سليم في  ،في مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وزكريا بن أبي زائدة ،الستة
 وسعد بن ،وسالم المرادي في الترمذي ،وزمعة بن صالح في كتاب المراسيل وابن ماجة ،أبي داود

وسعيد بن بشير  ،وسعدان الجهني في ابن ماجة ،أوس العبسي في األدب المفرد وأبي داود والنسائي
وأبي الصباح  ،في النسائي وسعيد بن السائب ،وسعيد بن زياد الشيباني في أبي داود ،في ابن ماجة

 ،عبد العزيز التنوخي في أبي داود وابن ماجة وسعيد بن ،سعيد بن سعيد التغلبي في عمل اليوم والليلة
 ،العنبس سعيد بن كثير بن عبيد التيمي في كتاب المراسيل أبيو ،وسعيد بن عبيد الطائي في مسلم

وسلمة بن نبيط في كتاب الناسخ والمنسوخ وابن  ،وسفيان بن عيينة ،الستة وسفيان الثوري في الكتب
داود  وسليمان األعمش في البخاري ومسلم وأبي ،وسليمان بن المغيرة في النسائي وابن ماجة ،ماجة

وشعبة بن الحجاج  ،وشريك بن عبد اهللا النخعي في الترمذي ،وشبيب بن شيبة ،والترمذي وابن ماجة
 ،وصدقة بن عبد اهللا السمين ،وصالح بن أبي األخضر في النسائي وابن ماجة ،في الكتب الستة

 ،والضحاك بن يسار ،الحزامي في النسائي والضحاك بن عثمان ،والصلت بن دينار في ابن ماجة
وطلحة بن يحيى بن  ،بن عمرو المكي في ابن ماجة وطلحة ،وطعمة بن عمرو الجعفري في أبي داود

وعباد بن راشد في ابن  ،محمد بن زيد العمري في ابن ماجة وعاصم بن ،طلحة بن عبيداهللا في مسلم
ن سعيد ابن وعبد اهللا ب ،وعبادة بن مسلم في أبي داود وابن ماجة ،الترمذي وعباد بن منصور في ،ماجة

بن عمر  وعبد اهللا ،وعبد اهللا بن عبد الرحمان الطائفي في ابن ماجة ،في الترمذي وابن ماجة أبي هند
  وعبد اهللا بن عمرو بن مرة ،العمري في الترمذي وابن ماجة

 
(429) 

يد وعبد الحم ،اهللا بن ميسرة في ابن ماجة وأبي ليلى عبد ،وعبد اهللا بن عون في مسلم ،في ابن ماجة
وعبد الرحمان بن زيد  ،جعفر األنصاري في مسلم وابن ماجة وعبد الحميد بن ،بن بهرام في ابن ماجة
وعبد الرحمان بن عبد اهللا  ،الرحمان بن سليمان بن الغسيل في الشمائل وعبد ،بن أسلم في الترمذي

وعبد السالم بن  ،وعبد الرحمان بن عمرو األوزاعي في مسلم ،أبي داود وابن ماجة المسعودي في



 ٨٩٩

العزيز بن سياه  وعبد ،وعبد العزيز بن محمد أبي رواد في كتاب الرد على أهل القدر وابن ماجة ،شداد
وعبد العزيز بن عمر بن  ،ماجة وعبد العزيز بن عبد اهللا بن أبي سلمة الماجشون في ابن ،في ابن ماجة

 ،بد المجيد بن وهب العقيلي في أبي داودوع ،عبد العزيز في أبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي
وعبيد اهللا  ،وعبد الملك بن مسلم بن سالم في النسائي ،وعبد الملك بن جريج في مسلم وابن ماجة

وعبيدة بن معتب الضبي في أبي  ،عبد الرحمان بن موهب في ابن ماجة وعبيد اهللا بن ،بن أبي حميد
وعزرة  ،وعثمان الشحام في مسلم وأبي داود ،لترمذيوعثمان بن واقد العمري في ا ،داود وابن ماجة

وعكرمة بن  ،وعقبة بن التوأم في مسلم ،وعصام بن قدامة في ابن ماجة ،ثابت في مسلم والنسائي بن
في مسلم والترمذي  وعلي بن صالح بن حي ،عمار اليمامي في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة

المبارك الهنائي في البخاري  وعلي بن ،الترمذي وابن ماجة وعلي ابن علي الرفاعي في ،والنسائي
وعمرو بن عبد  ،البخاري وأبي داود والترمذي وعمر بن ذر الهمداني في ،ومسلم والنسائي وابن ماجة

وعمران بن حدير في  ،وأبي العنبس عمرو بن مروان النخعي ،اهللا بن وهب النخعي في األدب المفرد
وعيسى بن طهمان في  ،وعمران بن زيد التغلبي في ابن ماجة ،رمذيمسلم وكتاب المسائل والت

والفرج بن فضالة في الترمذي  ،الرحمان بن جوشن الغطفاني في أبي داود وعيينة بن عبد ،النسائي
  وفضيل بن غزوان في ،والفضل بن دلهم في المراسيل وابن ماجة ،وكتاب التفسير

 
(430) 

 ،والقاسم بن الفضل الحداني ،ماجة وفضيل بن مرزوق في الترمذي وابن ،مسلم والترمذي والنسائي
وكهمس بن الحسن في  ،األسدي في ابن ماجة وقيس بن الربيع ،وقرة بن خالد السدوسي في مسلم

ومالك بن مغول في  ،بن أنس في النسائي وابن ماجة ومالك ،مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة
 ،والمثنى بن سعيد الضبعي في الترمذي وابن ماجة ،في ابن ماجة بن فضالةومبارك  ،مسلم وابن ماجة
ومحمد بن جابر السحيمي في ابن  ،ومحمد بن ثابت العبدي في ابن ماجة ،الطائي والمثنى بن سعيد

بن  ومحمد ،ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب ،ومحمد بن عبد اهللا الشعيثي في المراسيل ،ماجة
ومساور  ،ومحمد بن قيس األسدي في مسلم ،أبي ليلى في أبي داود وابن ماجةعبد الرحمان بن 

حبيب الجرمي في أبي  ومسعر بن ،ومسرة بن معبد اللخمي في المراسيل ،الوراق في مسلم والشمائل
 ،سليم في أبي داود والنسائي ومصعب بن ،ومسعر بن كدام في مسلم وأبي داود وابن ماجة ،داود

 ،ومعروف بن خربوذ في ابن ماجة ،ومعرف بن واصل في مسلم ،زرد في مسلمومعاوية بن أبي م
 ،والمغيرة بن زياد الموصلي في أبي داود وابن ماجة ،والمغيرة بن أبي الحر الكندي في ابن ماجة

وموسى بن عبيدة الربذي في  ،وموسى بن دهقان في البخاري ،وأخيه مليح بن الجراح بن مليح



 ٩٠٠

 ،بن علي بن رباح اللخمي في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة وموسى ،الترمذي وابن ماجة
 ونصر بن علي ،ونافع بن عمر الجمحي في البخاري وأبي داود وابن ماجة ،العنبري وموسى بن عمير

وأبي  ،ماجة والنهاس بن قهم في ابن ،والنضر بن عربي في الترمذي ،الجهضمي الكبير في ابن ماجة
وأبي المقدام هشام بن  ،وهارون بن موسى النحوي في الترمذي ،يعة في كتاب التفسيرمكين نوح بن رب

وهشام بن أبي عبد اهللا  ،والترمذي وابن ماجة وهشام بن سعد المدني في أبي داود ،زياد في ابن ماجة
  وهمام بن يحيى في ابن ،وهشام بن عروة في الكتب الستة ،الدستوائي في مسلم والنسائي وابن ماجة

 
(431) 

 ،والوليد ابن دينار السعدي ،بن ثعلبة البصري والوليد ،ووبر بن أبي دليلة في النسائي وابن ماجة ،ماجة
ويزيد بن إبراهيم التستري في مسلم والترمذي والنسائي  ،داود والوليد بن عبد اهللا بن جميع في أبي

 ،ويزيد بن زياد الدمشقي في الترمذي ،زياد بن أبي الجعد األشجعي في النسائي ويزيد بن ،وابن ماجة
بن  ويعلى ،ويزيد بن عبد اهللا الشيباني في ابن ماجة ،بن طهمان في أبي داود وابن ماجة ويزيد

إسرائيل المالئي  وأبي ،ويونس بن أبي إسحاق في الترمذي وابن ماجة ،الحارث المحاربي في مسلم
وأبي بكر الهذلي في ابن  ،النهشلي وأبي بكر ،يروأبي األشهب العطاردي في كتاب التفس ،في ابن ماجة

وأبي خزيمة  ،وأبي حمزة الثمالي في الترمذي ،وأبي جناب الكلبي في الترمذي وابن ماجة ،ماجة
وأبي سنان الشيباني الصغير في مسلم وابن  ،السمان في الترمذي وأبي الربيع ،العبدي في ابن ماجة

وأبي  ،وأبي العميس المسعودي في النسائي وابن ماجة ،نسائيالحناط األكبر في ال وأبي شهاب ،ماجة
وأبي نعامة  ،وأبي المليح الفارسي في ابن ماجة ،وأبي ليلى في ابن ماجة ،الرهاوي في الترمذي فروة

  .ام غراب في ابن ماجة وطلحة ،وأبي هالل الراسبي في الترمذي وابن ماجة ،العدوي في ابن ماجة

وابراهيم بن عبد اهللا بن أبي الخبيري العبسي  ،بن سعيد الجوهري في ابن ماجةإبراهيم  :روى عنه    
وأبو عبد  ،وإبراهيم بن موسى الفراء الرازي في أبي داود ،القصار الكوفي ـ وهو آخر من روى عنه ـ

وأحمد بن  ،وأحمد بن حنبل في أبي داود والنسائي ،الوكيعي الضرير الحافظ الرحمان أحمد بن جعفر
بن  وعبد اهللا ،وأحمد بن أبي شعيب ،وأحمد ابن أبي شعيب الحراني في أبي داود ،الحواري أبي

بن محمد بن  وأحمد ،وأبو جعفر أحمد بن عمر الوكيعي ،وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ،يونس
  وأحمد بن محمد بن عبيداهللا بن أبي رجاء ،شبويه المروزي في أبي داود

 
(432) 



 ٩٠١

 ،وأحمد بن هشام بن بهرام المدائني ،وأحمد بن منيع البغوي في الترمذي ،الثغري في النسائي
 ،والجارود ابن معاذ الترمذي في الترمذي ،والنسائي وإسحاق بن راهويه في البخاري ومسلم وأبي داود

والحسن بن علي الحلواني في  ،والحسن ابن عرفة العبدي ،النسائي وحاجب بن سليمان المنبجي في
وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي في  ،بن عمرو السدوسي في أبي داود والحسن ،أبي داود
 والحسين بن عبد الرحمان الجرجرائي في ،والحسين بن أبي السري العسقالني في ابن ماجة ،الترمذي

البسطامي في  والحسين بن عيسى ،والحسين بن علي بن األسود العجلي في أبي داود ،أبي داود
وداود بن مخراق  ،خياط وخليفة بن ،و عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ في ابن ماجةوأب ،النسائي
وسعيد بن يحيى بن أزهر الواسطي في  ،وأبو خيثمة زهير بن حرب في مسلم وأبي داود ،الفريابي

وابنه سفيان بن وكيع بن الجراح في الترمذي  ،وسعيد بن يحيى بن سعيد األموي في الترمذي ،مسلم
 ،وسهل بن زنجلة الرازي في ابن ماجة ،السوائي في الترمذي وأبو السائب سلم بن جنادة ،وابن ماجة

وطاهر بن  ،وصالح بن عبد الصمد بن أبي خداش الموصلي ،أبي داود وسهل بن صالح األنطاكي في
 وعبد اهللا بن أحمد بن بشير بن ذكوان المقرئ ،لبغداديوعباس بن غالب الوراق ا ،أبي أحمد الزبيري

وأبو  ،الحميري في البخاري وعبد اهللا بن الزبير ،وعبد اهللا بن الجراح القهستاني في أبي داود ،الدمشقي
وعبد اهللا بن محمد بن  ،المبارك ـ ومات قبله ـ وعبد اهللا بن ،سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج في مسلم

وعبد  ،بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة في مسلم وابن ماجة وأبو ،في مسند عليإسحاق االذرمي 
وعبد الجبار بن العالء  ،وعبد اهللا بن هاشم الطوسي في مسلم ،في أبي داود اهللا بن مسلمة القعنبي

  بنوكيع  وابنه عبيد بن ،وعبدة بن عبد الرحيم المروزي في النسائي ،وعبد الرحمان ابن مهدي ،العطار
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 ،وعلي بن حرب الطائي الموصلي ،وعثمان بن محمد بن أبي شيبة في مسلم ،الجراح في النسائي
وعلي بن محمد  ،الخصيب في ابن ماجة وعلي بن محمد بن أبي ،وعلي بن خشرم المروزي في مسلم

وعمرو بن عون  ،بن عبد اهللا األودي في ابن ماجة وعمرو ،وعلي بن المديني ،الطنافسي في ابن ماجة
 ،وعياش بن الوليد الرقام في البخاري ،محمد الناقدي في مسلم وعمرو بن ،الواسطي في المراسيل

 ومحمد ابن أبان البلخي في الترمذي ،وقتيبة بن سعيد في مسلم والترمذي ،الوراق والقاسم بن يزيد

الحساني  البختري ومحمد بن إسماعيل ابن ،بضع عشرة سنة ـ :والنسائي ـ مستملي وكيع يقال
 ،النسائي وابن ماجة ومحمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي في ،الواسطي في الترمذي وابن ماجة

ومحمد بن  ،الباهلي في ابن ماجة وأبو بكر محمد بن خالد ،ومحمد بن حاتم ابن ميمون في مسلم
ابن بنت مطر في ابن  ومحمد بن سليمان بن هشام ،ومحمد بن سعيد ابن األصبهاني ،رافع النيسابوري



 ٩٠٢

ومحمد بن  ،ومحمد بن سالم البيكندي في البخاري ،داود ماجه ومحمد بن سليمان األنباري في أبي
وأبو اليسير محمد بن الطفيل  ،ومحمد بن طريف البجلي في ابن ماجة ،الصباح الدوالبي في مسلم

ومحمد بن عبد اهللا بن نمير  ،ائيعبد اهللا بن المبارك المخرمي في أبي داود والنس ومحمد بن ،الحراني
الكالبي في  ومحمد بن عمر ،ومحمد بن عبيد المحاربي في أبي داود ،البخاري ومسلم وابن ماجة في

وأبو كريب محمد  ،السويقي ومحمد بن عمرو البلخي ،ومحمد بن عمرو بن يونس السوسي ،أبي داود
 ،ومحمد بن قدامة المصيصي ،الجوهري ومحمد بن قدامة ،بن العالء في مسلم والترمذي وابن ماجة
محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي  وأبو يحيى ،ومحمد بن مقاتل المروزي في البخاري

  بن أبي عمر العدني في مسلم ومحمد بن يحيى ،المروزي القصري في النسائي
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ومحمد  ،يد الواسطي الصغيرمحمد بن يز وأبو شعيب ،وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي ،والترمذي
ومسدد  ،بن غيالن المروزي في الترمذي والنسائي ومحمود ،بن يوسف البيكندي في االدب والمفرد

 ،وابنه مليح بن وكيع بن الجراح ،جويرية الموصلي في النسائي ومسعود بن ،بن مسرهد في أبي داود
وهشام بن عمار  ،ي في أبي داودوهارون بن عباد األزد ،الصغير في مسلم ونصر بن علي الجهضمي

 ،األسدي وواصل ابن عبد األعلى ،والهيثم بن خالد الجهني في أبي داود ،وهناد بن السري ،الدمشقي
ويحيى بن  ،المفرد ويحيى بن جعفر البيكندي في األدب ،ويحيى بن آدم ،ووهب بن بقية الواسطي

ويحيى بن  ،البخاري وأبي داود ويحيى بن موسى البلخي في ،ويحيى بن معين ،عبد الحميد الحماني
ويوسف بن عيسى  ،بن إبراهيم الدورقي ويعقوب ،ويزيد بن هارون ،يحيى النيسابوري في مسلم

  .(1) الرازي ويوسف بن موسى القطان ،المروزي في الترمذي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(7) ماجة وابن ،(6) والنسائي ،(5) والترمذي ،(4) داود وسنن أبي ،(3) ومسلم ،(2) صحيح البخاري    

 
 .6695الرقم  462/  30 :ـ تهذيب الكمال 1

  .باب كتابة العلم ،36 / 1 :ـ صحيح البخاري 2

  .78الحديث  ،كتاب االيمان ،69/  1 :ـ صحيح مسلم 3

  .2612الحديث  ،كتاب الجهاد ،37/  3 :ـ سنن أبي داود 4

  .119الحديث  ،أبواب الطهارة ،202 / 1 :سنن الترمذيـ  5



 ٩٠٣ 

  .باب التنزه عن البول ،الطهارة كتاب ،28/  1 :ـ سنن النسائي 6

  .41 الحديث ،المقدمة ،15/  1 :ـ سنن ابن ماجة 7
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 حرف الياء

 الكوفي يحيى بن الجزار ( 130 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) زبان أبوه :وقيل. لقبه زبان ،مولى بجيلة ،الجزار العرني الكوفي يحيى بن    

  .(2) ثقة ،كوفي :قال العجلي    

  .(3) صدوق :وقال ابن حجر    

     
  :ـ تشيعه 2    

الجزار  كان يحيى بن :قال ،عن الحكم ،عن شعبة ،قال يحيى بن سعيد القطان :ابن سعد قال    
  .(4) وله أحاديث ،وكان ثقة :قالوا. وكان يغلو ـ يعني في القول ـ ،يتشيع

 
  .251/  31 :ـ تهذيب الكمال 1

  .133/  9 :راجع الجرح والتعديل ،1796الرقم  470 :الثقاتـ تاريخ  2

  .31الرقم  344/  2 :ـ تقريب التهذيب 3

  .294/  6 :ـ الطبقات الكبرى 4
  

436) 

  .(1) رمي بالغلو في التشيع :وقال ابن حجر    

  .(2) كان يتشيع :العجلي وقال    

  .(3) كان غاليا مفرطا :وقال الجوزجاني    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(4) عده ابن حجر من الطبقة الثالثة    

وعبد اهللا بن عباس في  ،والحسين بن علي بن أبي طالب ،أبي بن كعب :عن روى :وقال المزي    
وعلي  ،وعبد الرحمان بن أبي ليلى في مسلم ،وعبد اهللا بن معقل بن مقرن المزني ،والنسائي أبي داود



 ٩٠٤ 

البصري في أبي  وأبي الصهباء ،ومسروق بن األجدع في النسائي ،مسلم ومسند عليبن أبي طالب في 
ابن أخت زينب وابن  :ويقال وابن أخي زينب الثقفية في أبي داود ،داود والنسائي مولى ابن عباس

 .( صلى اهللا عليه وآله وسلم( زوجي النبي  وام سلمة في الترمذي والنسائي ،ماجة وعائشة في النسائي

 
والحكم بن عتيبة  ،والحسن العرني في مسلم والنسائي ،النسائي حبيب بن أبي ثابت في :روى عنه    

 وعمرو بن مرة في أبي داود والنسائي ،وعمارة بن عمير في النسائي ،والنسائي في مسلم وأبي داود

  .(5) شراعةوأبو  ،وموسى بن أبي عائشة في النسائي ،وفضيل بن عمرو الفقيمي ،والترمذي وابن ماجة

 
  .9477 الرقم 367/  4 :راجع ميزان االعتدال ،344/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

  .1796الرقم  470 :ـ تاريخ الثقات 2

  .251 / 31 :ـ تهذيب الكمال 5و  3

  .344/  2 :ـ تقريب التهذيب 4
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  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والترمذي ،(4) وابن ماجة ،(3) والنسائي ،(2) وسنن أبي داود ،(1) صحيح مسلم    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(6) ( عليه السالم( الطوسي فيمن روى عن أمير المؤمنين  عده الشيخ    

 (  ه 172ـ .. .(سلمة يحيى بن  ( 131 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(7) أبو جعفر الكوفي ،كهيل الحضرمي يحيى بن سلمة بن    

  .(8) عده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(9) كان شيعيا :حجر قال ابن    

 
  .المقدمة ،24/  1 :ـ صحيح مسلم 1

  .709ح  ،باب سترة االمام سترة من خلفه ،الصالةكتاب  ،189/  1 :ـ سنن أبي داود 2



 ٩٠٥ 

  .ذكر ما يقطع الصالة وما ال يقطع ،كتاب القبلة ،65/  2 :ـ سنن النسائي 3

  .3530الحديث  ،كتاب الطب ،1166/  2 :ـ سنن ابن ماجة 4

  .457الحديث  ،جاء في الوتر بسبع باب ما ،أبواب الصالة ،330/  2 :ـ سنن الترمذي 5

  .« وكان مستقيما » وفيه ،858الرقم  85 :ل الشيخ الطوسيـ رجا 6

  .6838الرقم  361/  31 :ـ تهذيب الكمال 7

  .595/  7 :الثقات ـ كتاب 8

  .76الرقم  349/  2 :ـ تقريب التهذيب 9
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  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

وأبيه سلمة بن  ،وأبي بشر بيان بن بشر األحمسي ،إسماعيل بن أبي خالد :عن روى :وقال المزي    
  .ويزيد بن أبي زياد ،وعمار الدهني ،وعاصم بن بهدلة ،الترمذي كهيل في

وابنه إسماعيل بن يحيى بن  ،وإسماعيل بن صبيح اليشكري ،أحمد بن المفضل الحفري :روى عنه    
وأبو  ،والحسن بن عطية القرشي ،وبكر بن بكار ،وأسيد بن زيد الجمال ،بن كهيل في الترمذي سلمة

وعبد اهللا بن  ،صالح العجلي وعبد اهللا بن ،وسهل ابن عامر البجلي ،الهيثم خالد بن عبد الرحمان العطار
 ،وعون بن سالم ،وعلي بن أبي بكر الرازي ،وعبيد بن محمد المحاربي والد محمد بن عبيد ،نمير

 ،ومحمد بن الحسن بن الزبير األسدي ،إسماعيل النهدي وأبو غسان مالك بن ،عقبة وقبيصة ابن
والنعمان بن  ،وموسى بن داود الضبي ،ومخول بن إبراهيم النهدي ،ومحمد بن عبد الوهاب الحارثي

  .(2) وأبو سعيد مولى بني هاشم ،ويحيى بن عبد الحميد الحماني ،عبد السالم األصبهاني

 
  :ته في الكتب الستةـ روايا 4    

  .(3) الترمذي سنن    

 
 .76الرقم  349/  2 :ـ تقريب التهذيب 1

  .362 / 31 :ـ تهذيب الكمال 2

  .3850 الرقم)  82( الباب  ،كتاب المناقب ،672/  5 :ـ سنن الترمذي 3
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 ٩٠٦ 

 (  ه 202ـ  ...) يحيى بن عيسى الجرار الكوفي ( 132 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

الجرار زكريا الكوفي  أبو ،ابن محمد التميمي النهشلي :ويقال ،يحيى بن عيسى بن عبد الرحمان    
 .(1) وكان يختلف إلى العراق ،فنسب إليها ،سكن الرملة ،الفاخوري

  .(2) ثقة :وقال العجلي    

  .(3) بلغني عن أحمد بن حنبل أنه أحسن الثناء عليه :وقال أبو داود    

  .(4) صدوق :وقال ابن حجر    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) فيه تشيع :العجلي قال    

  .(6) رمي بالتشيع :حجروقال ابن     

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(7) عده ابن حجر من الطبقة التاسعة    

  وسليمان األعمش في األدب ،سفيان الثوري :عن روى :وقال المزي    

 
 .6896الرقم  488/  31 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1821الرقم  475 :ـ تاريخ الثقات 5و  2

  .490/  31 :ـ تهذيب الكمال 3

  .145الرقم  355 / 2 :ـ تقريب التهذيب 7و  6و  4
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عبد األعلى بن أبي المساور الجرار في  وأبي مسعود ،المفرد ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة
ومحمد بن عبد الرحمان بن  ،وعبيدة بن معتب الضبي ،وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ،ابن ماجة
 ،والوليد بن علي أخي حسين بن علي الجعفي ،ونصير بن أبي األشعث ،ومسعر بن كدام ،أبي ليلى

  .البجلي ويحيى بن أيوب

وأحمد ابن عبد العزيز  ،وأحمد بن بديل اليامي ،إبراهيم بن أبي معاوية الضرير :روى عنه    
وآدم بن أبي  ،قمحمد الرملي زري وأحمد بن ،وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ،الواسطي

والحسن بن علي بن  ،والحسن بن صابر الهاشمي ،وحسن بن حسين العرني ،وأسد بن موسى ،إياس



 ٩٠٧ 

وسعيد بن  ،وسعيد بن خالد ،وسعيد بن أسد بن موسى ،وحميد بن الربيع اللخمي ،عفان العامري
وأبو  ،وعبد اهللا بن عمر بن أبان ،والعباس بن الوليد الرملي ،البجلي وعاصم بن عامر ،سليمان الواسطي

 وعبد الواحد ،وعبد الرحمان بن بحر الخالل ،بن محمد بن أبي شيبة في األدب المفرد بكر عبد اهللا

الضبي  وأبو الحسن علي بن الحسن بن خالد ،وعثمان بن محمد بن أبي شيبة ،بن إسحاق الطبراني
وعلي بن  ،السدي علي بن محمد بن مروانو ،وعلي بن محمد بن أبي الخصيب في ابن ماجة ،الكوفي

وابن  ،أحمد العسقالني البلخي وعيسى بن ،وعمرو بن عثمان الحمصي ،محمد الطنافسي في ابن ماجة
ومحمد  ،وعيسى بن يونس الرملي الفاخوري ،أخيه عيسى بن عثمان بن عيسى التميمي في الترمذي

ومحمد بن عبد  ،ن المبارك المخرمي في أبي داوداهللا اب ومحمد بن عبد ،بن إبراهيم بن العالء الشامي
ومحمد بن  ،ومحمد بن فضيل بن عياض ،ومحمد بن عثمان بن كرامة ،اهللا بن نمير في ابن ماجة

 ،ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في مسلم ،بن منصور الجواز المكي ومحمد ،مصفى الحمصي
  وهارون ،لقواسوموسى بن إسحاق الكناني ا ،الرملي ومهدي بن جعفر
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ويحيى ابن موسى البلخي  ،بن معروف وهارون ،وهارون بن سباع ،ابن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي
  .(1) في أبي داود

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) وابن ماجة ،(3) وسنن أبي داود ،(2) صحيح مسلم    

 الكوفي يحيى بن يعلى األسلمي ( 133 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(5) أبو زكريا الكوفي ،يعلى األسلمي القطواني يحيى بن    

     
  :ـ تشيعه 2    

  .(6) وهو في جملة شيعتهم ،كوفي :قال ابن عدي    

  .(7) شيعي :وقال ابن حجر    

 
  .489/  31 :ـ تهذيب الكمال 1

  .27الحديث  ،باب في الفتنة التي تموج كموج البحر ،الفتن كتاب ،2218/  4 :ـ صحيح مسلم 2



 ٩٠٨ 

  .2379الحديث  ،كتاب الصوم ،310 / 2 :ـ سنن أبي داود 3

  .« يحيى بن عيسى الخزاز«  :وفيه ،87الحديث  ،المقدمة ،34/  1 :ـ سنن ابن ماجة 4

  .6951 الرقم 50/  32 :ـ تهذيب الكمال 5

  .2132الرقم  233/  7 :ـ الكامل 6

  .208 الرقم 361/  2 :ـ تقريب التهذيب 7
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  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(1) عده ابن حجر في الطبقة التاسعة    

 ،وحمزة ابن حبيب الزيات ،وحرب بن صبيح ،إسماعيل بن أبي خالد :عن روى :وقال المزي    
وخالد بن عبد الرحمان بن يزيد بن  ،وحيوة بن شريح المصري ،األعرج الكوفي وحميد بن عطاء

 وسفيان بن ،وسعيد بن أبي عروبة ،وسعيد بن أبي أيوب المصري ،وسعد بن طريف االسكاف ،تميم

وعبد اهللا  ،بن لهيعة وعبد اهللا ،وشريك بن عبد اهللا النخعي ،وسليمان األعمش ،وسليمان بن قرم ،عيينة
وعثمان بن  ،الملك بن أبي سليمان وعبد ،وعبد العزيز بن سياه ،وعبد اهللا بن المؤمل ،بن موسى

 ،وعمر بن موسى ،وعمار بن رزيق ،البريد وعلي بن هاشم بن ،وعلي بن صالح بن حي ،األسود
 ،وقيس بن الربيع ،والقاسم بن حبيب التمار ،بن خليفة وفطر ،والعالء بن صالح ،وعمران بن عمار

وموسى بن أيوب  ،ومختار بن نافع التيمي ،ومحمد بن عبيداهللا بن أبي رافع ،وكيسان أبي عمر القصار
يزيد  وأبي فروة ،وناصح بن عبد اهللا المحلمي في الترمذي ،وموسى بن أبي حبيب ،المصري الغافقي

  .البقال وأبي سعيد ،ويونس بن خباب في األدب المفرد ،سنان الرهاوي في الترمذيابن 

وأحمد بن اشكاب  ،التنوخي وإبراهيم بن عبد اهللا بن عبس ،إبراهيم بن الحسن التغلبي :روى عنه    
وإسحاق بن أبي  ،النعمان الفراء المصيصي وأحمد ابن ،وأحمد بن صبيح األسدي الكوفي ،الصفار

وجندل بن والق في األدب  ،وجبارة بن مغلس ،الترمذي وإسماعيل بن أبان الوراق في ،إسرائيل
  وحرب بن ،المفرد
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 ،والحسين بن دليل البجلي ،سجادة والحسن بن حماد ،وحسن بن حسين العرني ،الحسن الطحان
وأبو نعيم ضرار بن  ،وسهل بن عامر البجلي ،اللخمي وحميد بن الربيع ،عيسى البسطامي والحسين بن
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وأبو بكر عبد اهللا بن  ،وعبد اهللا بن محمد بن سالم المفلوج ،الرواجني وعباد بن يعقوب ،صرد الطحان
وعلي بن  ،وعثمان بن سعيد بن مرة المري ،وعبد الرحمان بن صالح األزدي ،شيبة محمد بن أبي

وقتيبة  ،والقاسم بن محمد بن أبي شيبة ،وعلي بن عبد الرحمان بن سراج ،ابن أبي بردة البجلي حسين
محمد بن يزيد  وأبو هشام ،ومحمد بن عباد الخزاز ،ومحمد بن الطفيل ،بن سعيد في الترمذي

ويحيى بن  ،ادوالوليد بن حم ،وهشام بن يونس ،ونصر بن مزاحم ،وموسى بن هشام البجلي ،الرفاعي
  .(1) ويعقوب بن يوسف بن زياد الضبي ،عبد الحميد الحماني

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 3    

  .(2) سنن الترمذي    

 
  .50/  32 :ـ تهذيب الكمال 1

راجع األدب المفرد  ،1077الحديث )  75( الباب  ،الجنائز كتاب ،388/  3 :ـ سنن الترمذي 2
 18المجلس  ،499 :روى الشيخ الطوسي في أماليه :أقول. 627الرقم  ( 278( الباب  215 :للبخاري
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 (  ه 198ـ  120( يحيى القطان  ( 134 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

التميمي  أبو سعيد ،أمير المؤمنين في الحديث ،االمام الكبير ،بن سعيد بن فروخيحيى  :قال الذهبي    
 ،قرآنوساد األ ،ورحل فيه ،وعني بهذا الشأن أتم عناية ،الحافظ ،القطان ،األحول ،موالهم البصري

 (1) ...الحفاظ وتخرج به ،وتكلم في العلل والرجال ،وانتهى إليه الحفظ

  .(2) حجة ،رفيعا ،مأمونا ،كان ثقة :وقال ابن سعد    

وهو أثبت في سفيان من  ،عن ثقة وكان ال يحدث إال ،نقي الحديث ،ثقة ،بصري :وقال العجلي    
  .(3) جماعة

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) عده ابن قتيبة في رجال الشيعة    



 ٩١٠

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) الطبقة التاسعة عده ابن حجر في    
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بن عبد اهللا الكندي في أبي داود  واألجلح ،أبان بن صمعة في مسلم :روى عن :وقال المزي    
وأشعث بن  ،بي خالد في البخاري ومسلموإسماعيل بن أ ،واسامة بن زيد الليثي في النسائي ،والنسائي

وثابت بن عمارة في أبي  ،حكيم في أبي داود والترمذي والنسائي وبهز بن ،عبد الملك في النسائي
 ،ابن يزيد الرحبي في األدب المفرد وأبي داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وثور ،داود والترمذي

 وجعفر بن محمد بن ،ن مطر في أبي داود والنسائيوجامع ب ،صبح في أبي داود والنسائي وجابر بن

الصالة للبخاري  وجعفر بن ميمون بياع األنماط في كتاب رفع اليدين في ،علي في أبي داود والنسائي
صغيرة في البخاري ومسلم  وحاتم بن أبي ،والجعيد بن عبد الرحمان في النسائي ،وسنن أبي داود

والحسن بن  ،والنسائي وابن ماجة وحجاج بن أبي عثمان الصواف في مسلم وأبي داود ،والنسائي
وحسين المعلم في البخاري ومسلم وأبي داود  ،ذكوان في البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة

وحميد الطويل في  ،صخر حميد بن زياد المدني في مسلم وأبي ،وحماد بن سلمة في مسلم ،والنسائي
وخثيم بن  ،وخالد الحذاء ،وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي ،والنسائي ومسلم وأبي داود البخاري

 وزكريا بن أبي زائدة في أبي ،وداود بن قيس الفراء في النسائي ،البخاري والنسائي عراك بن مالك في

كعب بن  وسعد بن إسحاق بن ،والسائب بن عمر المخزومي في أبي داود والنسائي ،داود والنسائي
وسفيان  ،والنسائي وسعيد بن أبي عروبة في البخاري ومسلم وأبي داود ،عجرة في الترمذي والنسائي

وسليم بن حيان في  ،بن عيينة وسفيان ،الثوري في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي
ف بن وسي ،في البخاري ومسلم والنسائي وسليمان التيمي ،وسليمان األعمش ،البخاري وأبي داود

  وصالح بن رستم أبي عامر ،الحجاج في الكتب الستة وشعبة بن ،سليمان المكي في البخاري والنسائي
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وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيداهللا في  ،وصدقة بن المثنى النخعي في النسائي ،الخزاز في أبي داود
وعبد الحميد  ،والترمذي والنسائيهند في البخاري ومسلم  وعبد اهللا بن سعيد بن أبي ،مسلم والنسائي

 ،رفع اليدين في الصالة ومسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي بن جعفر األنصاري في كتاب
 وعبد الرحمان بن حميد بن عبد الرحمان بن ،بن حرملة في الكتاب المراسيل والنسائي وعبد الرحمان

عمرو  وعبد الرحمان ابن ،ذئب في النسائيوعبد الرحمان بن عمار بن أبي  ،عوف في النسائي
جريج في البخاري  وعبد الملك ابن ،وعبد العزيز بن أبي رواد في أبي داود ،األوزاعي في مسلم

األدب المفرد ومسلم وأبي  وعبد الملك بن أبي سليمان في ،ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي
عثمان بن عفان في كتاب التفسير البن  اش مولىوعبد الواحد بن صفوان بن أبي عي ،داود والنسائي

وعبيد اهللا بن عمر  ،البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأبي مالك عبيداهللا ابن األخنس في ،ماجة
وعثمان بن غياث في البخاري  ،وعثمان بن األسود في البخاري ومسلم ،العمري في الكتب الستة

 وعكرمة بن ،وعطاء بن السائب في أبي داود ،لشحام في النسائيوعثمان ا ،والنسائي ومسلم وأبي داود

وعمر بن سعيد  ،وعلي بن المبارك اليمامي في أبي داود والنسائي ،عمار اليمامي في الترمذي والنسائي
وعمرو بن عثمان بن عبد اهللا  ،وعمر بن نبيه الكعبي في النسائي ،بن أبي حسين المكي في البخاري

والعوام بن  ،البخاري ومسلم والنسائي وعمران بن مسلم القصير في ،والنسائيابن موهب في مسلم 
وعوف األعرابي في البخاري وأبي داود وابن  ،للبخاري حمزة المازني في كتاب القراءة خلف االمام

 ،بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب في البخاري والنسائي وعيسى ،ماجة والترمذي والنسائي
وفطر بن خليفة  ،وفضيل بن غزوان في البخاري والترمذي ،والنسائي في الترمذيوفضيل بن عياض 

  في
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وقرة بن  ،الكوفي في النسائي وابن ماجة وأبي روح قدامة بن عبد اهللا ،أبي داود والترمذي والنسائي
 ،سائيوكهمس بن الحسن في الن ،والنسائي وابن ماجة خالد السدوسي في البخاري ومسلم وأبي داود

والمثنى بن سعيد الضبعي في  ،بن مغول في أبي داود والنسائي ومالك ،ومالك بن أنس في البخاري
ومجالد بن  ،وأبي غفار المثنى بن سعيد الطائي في أبي داود ،والترمذي والنسائي أبي داود وابن ماجة

ومحمد  ،م والنسائيومحمد بن أبي إسماعيل السلمي في مسل ،في الترمذي والنسائي وابن ماجة سعيد
القراءة خلف االمام  ومحمد بن عجالن في كتاب ،بن عبد الرحمان بن أبي ذئب في مسلم والنسائي
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يحيى األسلمي في أبي داود  ومحمد بن أبي ،للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة
ومعاوية  ،مسلم ومسعر بن كدام في ،ومحمد بن يوسف ابن اخت نمر في مسلم والنسائي ،والنسائي

ومغيرة بن أبي قرة السدوسي في كتاب الرد على  ،بن عمرو بن غالب في مسلم وأبي داود والنسائي
ابن أبي عيسى الطحان  وموسى ،حبيبة في أبي داود والنسائي والمهلب بن أبي ،أهل القدر والترمذي

 ،ونوفل بن مسعود صاحب أنس بن مالك ،الجهني في الترمذي والنسائي وموسى ،في ابن ماجة
وهشام بن عروة في البخاري  ،البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهشام بن حسان في

بن  والوليد ،وهشام الدستوائي في البخاري ومسلم وأبي داود ،داود والنسائي وابن ماجة ومسلم وأبي
ويزيد بن  ،والنسائي نصاري في البخاري ومسلمويحيى بن سعيد األ ،عبد اهللا بن جميع في النسائي

وأبي حزرة يعقوب  ،والترمذي والنسائي ويزيد بن كيسان في مسلم ،أبي عبيد في البخاري والنسائي
وأبي جعفر الخطمي في أبي داود  ،في الترمذي ويوسف بن صهيب الكندي ،بن مجاهد في أبي داود

  بخاري والنسائيفي ال وأبي حيان التيمي ،والنسائي وابن ماجة
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  .وابن ماجة

وإبراهيم بن محمد التيمي القاضي في أبي  ،النسائي إبراهيم بن محمد بن عرعرة في :روى عنه    
وأحمد بن حنبل في مسلم وأبي داود  ،الجحدري في ابن ماجة وأحمد بن ثابت ،داود والنسائي

وأحمد  ،وأحمد بن سنان القطان في ابن ماجة ،رجاء الهروي في البخاري وأحمد بن أبي ،والنسائي
 ،وإسحاق بن راهويه ،وأحمد بن عبدة الضبي في مسلم ،الحكم بن الكردي في النسائي بن عبد اهللا بن

في  وإسماعيل بن مسعود الجحدري ،وإسحاق بن منصور الكوسج في الترمذي والنسائي وابن ماجة
 ،في النسائي وبشر بن هالل الصواف ،كتاب مسلم وبشر بن الحكم النيسابوري في مقدمة ،النسائي

وحفص بن عمرو  ،وبيان ابن عمرو البخاري في البخاري ،وأبو بشر بكر بن خلف في ابن ماجة
 ،حرب في مسلم وأبي داود وأبو خيثمة زهير بن ،وحوثرة بن محمد المنقري في ابن ماجة ،الربالي

وسفيان بن عيينة ـ كذلك  ،شيوخه ـ ري ـ وهو منوسفيان الثو ،وزيد بن أخزم الطائي في ابن ماجة
وسهل بن صالح  ،بن زنجلة الرازي في ابن ماجة وسهل ،وسفيان بن وكيع بن الجراح في الترمذي ،ـ

وشعبة بن الحجاج ـ وهو من شيوخه  ،اهللا العنبري في الترمذي وسوار بن عبد ،األنطاكي في النسائي
وعباس بن عبد  ،وصدقة بن الفضل المروزي في البخاري ،النسائي في النسائي وشعيب بن يوسف ،ـ

 ،البخاري وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي األسود في ،العنبري في كتاب الشمائل وابن ماجة العظيم
وعبد اهللا بن هاشم الطوسي  ،وأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة في البخاري ومسلم وابن ماجة
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وعبد الرحمان بن عمر  ،البخاري ومسلم وعبد الرحمان بن بشر بن الحكم النيسابوري في ،في مسلم
وعبد  ،المبارك العيشي في كتاب األدب المفرد وعبد الرحمان بن ،االصبهاني رستة في ابن ماجة

  الرحمان بن محمد
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يد السرخسي في مسلم عبيداهللا بن سع وأبو قدامة ،وعبد الرحمان بن مهدي ،ابن منصور الحارثي
 ،وعبيد اهللا بن معاذ العنبري في أبي داود ،وأبي داود وعبيد اهللا بن عمر القواريري في مسلم ،والنسائي

 ،وعلي ابن المديني في البخاري وأبي داود ،مكرم العمي في أبي داود وعقبة بن ،وعفان بن مسلم
في في البخاري ومسلم والترمذي وعمرو بن علي الصير ،الواسطي في ابن ماجه وعمار بن خالد

 ومحمد بن ،وأبو عبيد القاسم بن سالم ،وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري في مسلم ،والنسائي

ميمون  ومحمد بن حاتم بن ،ومحمد بن أبي بكر المقدمي في مسلم ،بشار بندار في الكتب الستة
وأبو يعلى محمد  ،داود وابن ماجة وأبو بكر محمد بن خالد الباهلي في مسلم وأبي ،السمين في مسلم

ومحمد  ،الجرجرائي في ابن ماجة ومحمد بن الصباح ،بن شداد المسمعي ـ وهو آخر من حدث عنه ـ
 ،بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي في النسائي ومحمد ،بن عبد اهللا بن المبارك المخرمي في النسائي

ومحمد بن الوزير الواسطي في  ،والنسائي وابن ماجةومسلم  وأبو موسى محمد بن المثنى في البخاري
 ،بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي القصري في الترمذي وأبو يحيى محمد ،الترمذي

 ،بن سعيد القطان في ما استشهد به البخاري في الصحيح ومقدمة كتاب مسلم وابنه محمد بن يحيى
 ونصر بن عاصم ،معتمر بن سليمان ـ وهو أكبر منه ـو ،مسرهد في البخاري وأبي داود ومسدد بن

ويحيى بن  ،وفرج بن حبيب القومسي في النسائي ،ونصر بن علي الجهضمي في أبي داود ،األنطاكي
بن إبراهيم الدورقي في  ويعقوب ،ويحيى بن معين في أبي داود ،حكيم المقوم في النسائي وابن ماجة

  .(1) ( السالم عليه( ري في مسند علي ويوسف بن سلمان البص ،مسلم والنسائي

 
  .6834الرقم  329/  31 :ـ تهذيب الكمال 1

 
(450) 

  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) والنسائي ،(4) والترمذي ،(3) وسنن أبي داود ،(2) ومسلم ،(1) صحيح البخاري    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    



 ٩١٤ 

 « كان من أئمة الحديث«  :وقال) عليه السالم ( في أصحاب االمام الصادق الطوسي  عده الشيخ    
(6).  

 الكوفي يزيد بن أبي زياد ( 135 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

عبد  مولى ،موالهم الكوفي ،االمام المحدث أبو عبد اهللا الهاشمي ،يزيد بن أبي زياد :قال الذهبي    
  .(7) سنة وعاش نحوا من إحدى وتسعين.. .معدود في صغار التابعين ،اهللا بن الحارث بن نوفل

 
  .باب غزوة ذات الرقاع ،52/  6 :ـ صحيح البخاري 1

  .المقدمة ،17 / 1 :ـ صحيح مسلم 2

  .2710كتاب الجهاد الرقم  ،68/  3 :ـ سنن أبي داود 3

  .59ذيل الحديث  ،أبواب الطهارة ،88ـ  87/  1 :ـ سنن الترمذي 4

  .كتاب الجهاد ،32/  6 :النسائي ـ سنن 5

  .1196الرقم  443 :راجع رجال النجاشي ،4789الرقم  321 :ـ رجال الشيخ الطوسي 6

  .41 الرقم 129/  6 :ـ سير أعالم النبالء 7
  

(451) 

  (1) ال أعلم أحدا ترك حديثه :وقال أبو داود    

  :ـ تشيعه 2    

  .(2) ومع ضعفه يكتب حديثه ،يزيد من شيعة أهل الكوفة :قال ابن عدي    

  .(3) كان شيعيا :حجر وقال ابن    

  .(4) من أئمة الشيعة الكبار كان يزيد بن أبي زياد :وقال محمد بن فضيل    

 
  :ورواياته ـ طبقته 3    

  .(5) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

فضائل االنصار  وثابت البناني في كتاب ،إبراهيم النخعي في ابن ماجة :روى عن :وقال المزي    
بن عبد الرحمان بن عوف في  والحسن ابن سهل ،وثعلبة بن الحكم الليثي ،وكتاب عمل اليوم والليلة

 ،وذكوان أبي صالح السمان في النسائي ،بن عروة بن مسعود الثقفيوداود بن أبي عاصم  ،ابن ماجة
وسليمان بن  ،وأبي فاختة سعيد بن عالقة في ابن ماجة ،وسالم بن أبي الجعد في أبي داود والنسائي



 ٩١٥ 

ومواله عبد اهللا بن الحارث بن نوفل في األدب المفرد  ،وابن ماجة عمرو بن األحوص في أبي داود
وعبد اهللا بن محمد بن  ،وعبد اهللا بن شداد بن الهاد ،ماجة والترمذي والنسائي وسنن أبي داود وابن

  وعبد اهللا بن معقل بن مقرن المزني في ،في ابن ماجة عقيل

 
عن سليمان ابن عمرو  ،أبي زياد وقد نقل الذهبي عن يزيد بن :أقول. 130/  6 :ـ سير أعالم النبالء 1

 :)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( فقال النبي  ،العاص اوية وعمرو بنتغنى مع :عن أبي برزة قال ،األحوص
  .« ودعهما في النار دعا ،اللهم اركسهما في الفتنة ركسا« 

  .2730/  7 :ـ الكامل 4و  2

  .254الرقم  365/  2 :التهذيب ـ تقريب 5و  3

 
(452) 

ان بن أبي ليلى في كتاب رفع وعبد الرحم ،وعبد الرحمان بن سابط الجمحي في ابن ماجة ،مسند علي
وعبد الرحمان بن أبي نعم البجلي في  ،وابن ماجة اليدين في الصالة ومسلم وأبي داود والترمذي

 ،للنسائي وسنن ابن ماجة) عليه السالم ( وخصائص أمير المؤمنين  األدب المفرد وأبي داود والترمذي
 ،وعكرمة مولى ابن عباس في أبي داود ،وعطاء بن أبي رباح ،بن عبد اهللا البجلي وعبيد اهللا بن جرير

وقيس  ،لقيط ابن :ويقال ،وعيسى بن فائد في أبي داود ،وعمرو بن سلمة الهمداني في األدب المفرد
ومحمد بن علي بن  ،ماجة ومجاهد بن جبر المكي في أبي داود والنسائي وابن ،ابن األحنف الثقفي

وأبي  ،وابن ماجة والنسائي والترمذي ومقسم في أبي داود ،ود والترمذيعبد اهللا بن عباس في أبي دا
  .يزيد بن يحنس الكوفي وأبي الحسن ،جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي

 ،بن إبراهيم التيمي في الترمذي وأبو يحيى إسماعيل ،أسباط بن محمد القرشي :روى عنه    
وجرير بن عبد الحميد  ،وإسماعيل بن زكريا ،ه ـآنقروإسماعيل بن أبي خالد في الترمذي ـ وهو من أ

عليه ( أبي داود والترمذي وخصائص أمير المؤمنين  في ما استشهد به البخاري في الصحيح وسنن
وحبان بن علي في ابن  ،)عليه السالم ( خصائص أمير المؤمنين  وجعفر بن زياد األحمر في ،)السالم 

وزائدة بن قدامة في الترمذي وخصائص أمير  ،أبي داود اهللا الواسطي في وخالد بن عبد ،ماجة
 ،الترمذي وزياد بن عبد اهللا البكائي في ،وزهير بن معاوية في أبي داود ،)عليه السالم  ) المؤمنين

وسفيان بن عيينة  ،والترمذي وسفيان الثوري في كتاب رفع اليدين في الصالة للبخاري وسنن أبي داود
وشريك بن عبد اهللا في أبي  ،وابن ماجة في كتاب رفع اليدين للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي

وعبد  ،وعبد اهللا بن األجلح ،وصالح بن عمر الواسطي ،وشعبة بن الحجاج في أبي داود والنسائي ،داود
  ،والترمذي وابن ماجة اهللا بن ادريس في أبي داود



 ٩١٦ 

 
(453) 

وعبد العزيز بن  ،النسائي وابن ماجة وعبد الرحيم بن سليمان في ،اهللا بن نمير في ابن ماجة وعبد
 ،وعبيدة بن حميد في األدب المفرد وأبي داود والترمذي ،مسلم في فضائل األنصار وعمل اليوم والليلة

ود وابن وعلي بن مسهر في أبي دا ،وعلي ابن عاصم الواسطي ،ماجة وعلي بن صالح بن حي في ابن
ومحمد بن فصيل بن غزوان في الترمذي والنسائي وابن  ،وقيس بن الربيع ،عيينة وعمران بن ،ماجة
أبي  وهشيم بن بشير في ،)عليه السالم ( ومنصور بن أبي األسود في خصائص أمير المؤمنين  ،ماجة

 ،لترمذي والنسائيوا وأبو عوانة الوضاح بن عبد اهللا في األدب المفرد ،داود والترمذي وابن ماجة
وأبو حمزة السكري في  ،وابن ماجة وأبو بكر بن عياش في األدب المفرد ،ويحيى بن سلمة بن كهيل

  .(1) النسائي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(5) وابن ماجة (4) والنسائي ،(3) والترمذي ،(2) سنن أبي داود    

 
  :ـ ترجمته في رجال الشيعة 5    

  .(6) ( عليه السالم( الطوسي في أصحاب االمام الباقر  عده الشيخ    

 
  .137ـ  136/  32 :ـ تهذيب الكمال 1

  .2647الحديث  ،كتاب الجهاد ،46/  3 :ـ سنن أبي داود 2

  .838 الحديث ،كتاب الحج ،198/  3 :ـ سنن الترمذي 3

  .كتاب قطع السارق ،65/  8 :ـ سنن النسائي 4

  .4082الحديث  ،كتاب الفتن ،1366 / 2 :ماجة ـ سنن ابن 5

  .« يزيد بن زياد«  :وفيه ،1658الرقم  149 :ـ رجال الشيخ الطوسي 6

 
(454) 

 العبدي يونس بن أبي يعفور ( 136 )

  :ووثاقتهـ شخصيته  1    

  .(1) واقد العبدي الكوفي :وقيل. واسمه وقدان ،أبي يعفور يونس بن    

  .(2) صدوق: أبو حاتم قال    



 ٩١٧ 

  .(3) وعده ابن حبان في الثقات    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) التشيع وكان يفرط في :قال الساجي    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(5) الثامنةعده ابن حجر في الطبقة     

وحماد بن عبد الرحمان  ،واألسود بن قيس ،إسماعيل بن كثير السلمي :عن روى :وقال المزي    
وعمار  ،وعلي بن نزار بن حيان ،وأخيه عبد اهللا بن أبي يعفور العبدي ،وسفيان الثوري ،األنصاري

  وليث بن ،وعون بن أبي جحيفة ،الدهني

 
  .7189الرقم  558/  32 :ـ تهذيب الكمال 1

  .485/  4 :راجع ميزان االعتدال ،1040الرقم  247 / 9 :ـ الجرح والتعديل 2

  .651/  7 :ـ كتاب الثقات 3

  .870الرقم  452/  11 :ـ تهذيب التهذيب 4

  .497الرقم  386/  2 :ـ تقريب التهذيب 5

 
(455) 

وأبيه أبي يعفور العبدي في مسلم  ،ن خالدوناجية ب ،ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ،أبي سليم
  .وابن ماجة

وسعيد بن  ،وجعفر بن حميد الكوفي ،وبشر بن أبي األزهر ،الوراق إسماعيل بن أبان :روى عنه    
وعباد بن يعقوب األسدي  ،وعباد بن زياد األسدي الساجي ،سعيد الحدثاني وسويد بن ،منصور

الضبار  وعبد اهللا بن يزيد بن أبي ،والعباس ابن حماد المدائني ،وعبادة بن زياد األسدي ،الرواجني
وفضيل  ،شيبة في مسلم وعثمان بن محمد بن أبي ،وأبو يزيد عبد الرحمان ابن مصعب القطان ،العبدي

ومحمد بن سعيد  ،الحسن التميمي ومحمد بن ،ومحمد بن بكير الحضرمي ،بن عبد الوهاب السكري
ويحيى بن عبد الرحمان األرحبي  ،عبد اهللا الرقي ويحيى بن ،غسان التمارومختار بن  ،بن األصبهاني
  .(1) في ابن ماجة

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    



 ٩١٨ 

  .(3) وسنن ابن ماجة ،(2) صحيح مسلم    

 
  :ترجمته في كتب الشيعة ـ 5    

  .(4) ( السالمعليهما ( والصادق  عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام الباقر    

 
  .559ـ  558/  32 :ـ تهذيب الكمال 1

  .60الحديث  ،كتاب االمارة ،1480/  3: ـ صحيح مسلم 2

  .560/  32 :ـ أشار لذلك المزي في تهذيب الكمال 3

  .4854الرقم  324وص  ،1664الرقم  150 :ـ رجال الشيخ الطوسي 4

 
(456) 

 االسيدي يونس بن خباب ( 137 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(1) مولى بني اسيد ،أبو الجهم الكوفي :ويقال ،أبو حمزة ،خباب األسيدي يونس بن    

  .(2) صدوق ،ثقة :قال ابن شاهين    

  .(3) صدوق :ابن حجر وقال    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(4) كان ممن يغلو في الرفض :قال العقيلي    

  .(5) رمي بالرفض :وقال ابن حجر    

  .(6) كان يغلو في التشيع :وقال الدارقطني    

  .(7) كان رافضيا :وقال الذهبي    

 
  .7174الرقم  503/  32 :ـ تهذيب الكمال 1

  .1550الرقم  357 :ـ تاريخ أسماء الثقات 2

  .384/  2 :ـ تقريب التهذيب 5و  3

  .2089الرقم  458 / 4 :ـ الضعفاء الكبير 4

  .471/  1: ـ المؤتلف والمختلف 6

  .9903الرقم  479 / 4 :ـ ميزان االعتدال 7



 ٩١٩ 

 
(457) 

  .(1) كان كذابا :وقال يحيى بن سعيد    

 
  :تهـ طبقته وروايا 3    

  .(2) الطبقة السادسة عده ابن حجر في    

وأبيه  ،والحسن البصري ،األسدي في مسند علي جرير بن أبي الهياج :روى عن :وقال المزي    
وطلق بن حبيب العنزي في عمل اليوم  ،بن كيسان اليماني وطاوس ،وشقيق األزدي ،خباب األسيدي

ومجاهد بن جبر  ،وعثمان بن حاضر ،وعبد الرحمان بن سابط الجمحي ،وعبد اهللا بن بريدة ،والليلة
ومحمد بن مسلم ابن  ،وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ،المفرد والنسائي المكي في االدب

جبير بن  ونافع بن ،والمنهال بن عمرو األسدي في ابن ماجة ،والمسيب بن عبد خير ،الزهري شهاب
وأبي  ،الطائي في الترمذي وأبي البختري ،ى بن مرة في ابن ماجة مرسلويعل ،مطعم في األدب المفرد

  وأبي عبيدة بن عبد اهللا بن ،عباس وأبي عبيداهللا مولى ابن ،سلمة بن عبد الرحمان بن عوف

 
الرقم  215 :في األدب المفرد فمن الغريب جدا رواية البخاري :أقول. 479/  4 :ـ ميزان االعتدال 1

انه كان امة وحده في هذا الشأن يعني  ورواية شعبة بن الحجاج الذي قيل في حقه ،عن كذاب 627
وذنب . 539/  2 :راجع العلل ومعرفة الرجال .في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيه للرجال

فمن جملة تلك  ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( بيت النبي  الرجل ليس إال نقله روايات في فضائل أهل
أتيت يونس ابن خباب  :عن عباد بن عباد قال ،إبراهيم بن زياد سبالن يات ما رواه الذهبي عنالروا

 إنه :ما هي ؟ قال :قلت. هنا كلمة أخفوها الناصبة :فقال ،عذاب القبر فحدثني به فسألته عن حديث

  .479/  4 :من وليك ؟ فإن قال علي نجا راجع ميزان االعتدال :ليسأل في قبره

  .476الرقم  384/  2 :التهذيب تقريب ـ 2

 
(458) 

  .وأبي الفضل في عمل اليوم والليلة ،وأبي عمر الصيني ،وأبي علقمة مولى بني هاشم ،مسعود

وحماد بن زيد في  ،وأبو عقبة بشر بن عقبة الكوفي ،الواسطي إبراهيم بن عطية الثقفي :روى عنه    
وسالم بن أبي  ،وسفيان الثوري ،األدب المفرد والنسائيوزيد بن أبي أنيسة في  ،مسند علي وابن ماجة

 ،وشهاب بن خراش الحوشبي ،وشعيب بن صفوان ،وشعبة بن الحجاج في عمل اليوم والليلة ،مطيع
اهللا بن عثمان بن  وعبد ،وعبادة بن مسلم الفزاري في الترمذي ،وعباد بن عباد المهلبي في أبي داود



 ٩٢٠

وأبو  ،المقدام ثابت بن هرمز الحداد وعمرو بن أبي ،سعيد األنصاريوعبد ربه بن  ،خثيم في ابن ماجة
ومحمد بن عبيداهللا  ،وليث ابن أبي سليم ،الرازي وعنبسة بن سعيد ،المنذر عمرو بن مجمع الكندي

ومعمر  ،ومعتمر بن سليمان ،ومعاوية بن صالح الحضرمي ،خباب وابنه محمد بن يونس بن ،العرزمي
ويحيى بن يعلى األسلمي في  ،ومهدي بن ميمون ،ه ـقرآنلمعتمر ـ وهو من أا ومنصور بن ،بن راشد

  .(1) ه ـقرآنوأبو الزبير المكي ـ وهو من أ ،المفرد االدب

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(4) والترمذي ،(3) وابن ماجة ،(2) سنن النسائي    

 
  .7174الرقم  503/  32 :ـ تهذيب الكمال 1

  .507/  32 :منقول عن المزي في تهذيب الكمال ،سنن النسائيـ  2

  .333الحديث  ،باب التباعد للبراز في الفضاء ،الطهارة وسننها كتاب ،120/  1 :ـ سنن ابن ماجة 3

  .2325الحديث  ،باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة ،كتاب الزهد ،562 / 4 :ـ سنن الترمذي 4

 
(459) 

  :ترجمته في رجال الشيعة ـ 5    

  .(1) ( عليهما السالم ) عده الشيخ الطوسي في أصحاب الباقر والصادق    

 الكوفي أبو إدريس ( 138 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(2) مساور :وقيل ،سوار :اسمه ،الهمداني المرهبي الكوفي أبو إدريس    

  .(3) كان من ثقات الكوفيين :أبو عمر بن عبد البر قال    

  .(4) في الثقات وعده ابن حبان    

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) وذلك غير معدوم في أهل الكوفة ،وفيه تشيع :قال ابن عبد البر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .نجبة والمسيب ابن ،مسلم بن صفوان في الترمذي وابن ماجة :روى عن :قال المزي    

  وحكيم بن ،وحبيب بن أبي ثابت ،األجلح بن عبد اهللا الكندي :روى عنه    



 ٩٢١

 
  .4828الرقم  323وص  ،1666الرقم  150 :ـ رجال الشيخ الطوسي 1

  .7198الرقم  21/  33 :ـ تهذيب الكمال 5و  3و  2

  .21 / 33 :ـ تهذيب الكمال 4

 
(460) 

  .(1) النواء وكثير ،وسلمة بن كهيل في الترمذي وابن ماجة ،جبير

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(3) وابن ماجة ،(2) سنن الترمذي    

 (  ه 150ـ .. .(أبو حمزة الثمالي  ( 139 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

  .(4) أبو حمزة الثمالي األزدي الكوفي ،سعيد :ويقال ،واسمه دينار ،صفية أبيثابت بن     

 
  :ـ تشيعه 2    

  .(5) رافضي :حجر قال ابن    

 سمعت أبا حمزة يؤمن بالرجعة :هارون يقول أخبرني من سمع يزيد بن :وقال علي بن المديني    
(6).  

 
  .7198الرقم  21/  33 :ـ تهذيب الكمال 1

  .2183الحديث  ،باب ما جاء في الخسف ،كتاب الفتن ،478 / 4 :سنن الترمذي ـ 2

  .4064الحديث  ،باب ما جاء في جيش البيداء ،كتاب الفتن ،1351 / 2 :ـ سنن ابن ماجة 3

  .819الرقم  357/  4 :الكمال ـ تهذيب 4

  .9الرقم  116/  1 :ـ تقريب التهذيب 5

  .214رقم ال 172/  1 :الضعفاء الكبير ـ 6

 
(461) 

  .(1) وعده السليماني في قوم من الرافضة :قال الذهبي    

 



 ٩٢٢

  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(2) عده ابن حجر في الطبقة الخامسة    

وسالم بن أبي  ،وزاذان أبي عمر الكندي ،وأنس بن مالك ،األصبغ بن نباتة :روى عن :قال المزي    
 ،الفزاري وعبد الرحمان بن جندب ،وعامر الشعبي في الترمذي ،وسعيد بن جبير ،الغطفاني الجعد

 ،وعكرمة مولى ابن عباس ،واسمه دينار ،وأبي سعيد عقيصا التيمي ،وأبي اليقظان عثمان بن عمير
عبد اهللا السبيعي في مسند علي  وأبي إسحاق عمرو بن ،وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

ونجبة بن  ،أبي طالب في سنن الترمذي وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ،للنسائي
  .أبي عمار الخزاعي

وأبو  ،وحفص بن غياث ،والحسن بن محبوب ،األغر بن الصباح المنقري أبيض بن :روى عنه    
 يد بن أبيوخالد بن يز ،وحميد ابن حماد بن خوار ،وحمزة بن حبيب الزيات ،اسامة اسامة حماد بن

 ،اللخمي وسعيد بن يحيى ،وسعاد بن سليمان ،وزافر ابن سليمان ،وخالد بن يزيد القسري ،مالك
وعبد اهللا  ،الحناط وعاصم بن حميد ،وشريك بن عبد اهللا النخعي في سنن الترمذي ،وسفيان الثوري

ي ابن هاشم بن وعل ،اهللا بن موسى وعبيد ،وعبد الملك بن أبي سليمان في مسند علي ،ابن األجلح
 ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،وعيسى بن موسى الطهوي ،وعمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز ،البريد

  بن أبي ومحمد بن الحسن ،وقيس بن الربيع

 
  .1358الرقم  363/  1 :ـ ميزان االعتدال 1

  .9الرقم  116 / 1 :ـ تقريب التهذيب 2

 
(462) 

ووكيع ابن الجراح في  ،إسماعيل البجلي وأبو المغيرة النضر بن ،ومنصور بن وردان ،يزيد الهمداني
  .(1) الترمذي وأبو بكر بن عياش في سنن ،سنن الترمذي

 
  :ـ رواياته في الكتب الستة 4    

  .(2) سنن الترمذي    

 
  :ترجمته في رجال الشيعة ـ 5    

  .(3) ( عليه السالم( العابدين  عده الشيخ الطوسي في أصحاب االمام زين    



 ٩٢٣ 

 الجدلي أبو عبد اهللا ( 140 )

  :ـ شخصيته ووثاقته 1    

 .(4) عبد الرحمن بن عبد :وقيل ،عبد بن عبد :اسمه ،اهللا الجدلي الكوفي أبو عبد    

  الجدلي معروف ؟ أبو عبد اهللا :قيل ألحمد بن حنبل :قال حرب بن إسماعيل    

 
  .358/  4 :ـ تهذيب الكمال 1

  .659الحديث  ،باب ما جاء ان في المال حقا سوى الزكاة ،الزكاة كتاب ،48/  3 :ـ سنن الترمذي 2

  .296الرقم  115 :ورجال النجاشي ،1083الرقم  110 :الطوسي ـ رجال الشيخ 3

  .7471الرقم  24 / 34 :ـ تهذيب الكمال 4

 
(463) 

  .(1) ووثقه ،نعم :قال    

  .(2) ثقة :عن يحيى بن معين ،بكر بن أبي خيثمة وقال أبو    

  .(3) كان أبو عبد اهللا الجدلي صاحب راية المختار :وقال الجوزجاني    

  .(4) وجوده في ذلك الجيش ال يقدح به :وقال ابن حجر    

 
  :تشيعه ـ 2    

  .(5) شيعي بغيض :قال الذهبي    

  .(6) كان شديد التشيع :سعد وقال ابن    

  .(7) من الرافضة وعده ابن قتيبة في أسماء الغالية    

  .(8) رمي بالتشيع ،ثقة :وقال ابن حجر    

 
  :ـ طبقته ورواياته 3    

  .(9) عده ابن حجر في الطبقة الثالثة    

 
  .484/  6 :ـ الجرح والتعديل 1

  .25/  34 :ـ تهذيب الكمال 2

  .10357الرقم  544/  4 :ـ ميزان االعتدال 3

  .706الرقم  149/  12 :ـ تهذيب التهذيب 4



 ٩٢٤ 

  .10357الرقم  544/  4 :ـ ميزان االعتدال 5

  .228 / 6 :ـ الطبقات الكبرى 6

  .170/  1 :راجع الملل والنحل للشهرستاني ،624: ـ المعارف 7

  .445/  2 :تقريب التهذيب ـ 8

  .32الرقم  445/  2 :ـ تقريب التهذيب 9

 
(464) 

وسليمان بن  ،وسلمان الفارسي ،والترمذي خزيمة بن ثابت في أبي داود :روى عن :قال المزي    
وأم سلمة في  ،وعائشة في الترمذي ،مسعود األنصاري وأبي ،ومعاوية بن أبي سفيان ،صرد الخزاعي

  .( السالم عليه( خصائص أمير المؤمنين 

 ،وعطاء بن السائب ،الشعبي وعامر ،وشمر بن عطية ،ابراهيم النخعي في أبي داود :روى عنه    
 ،ومعبد بن خالد الجدلي ،ومسلم البطين ،وعمرو بن ميمون األزدي في الترمذي ـ على خالف فيه ـ

  .(1) ( عليه السالم( المؤمنين  وأبو إسحاق السبيعي في الترمذي وخصائص أمير

 
  :في الكتب الستة ـ رواياته 4    

  .(3) والترمذي ،(2) سنن أبي داود    

 
  .7471الرقم  24/  34 :ـ تهذيب الكمال 1

  .157الحديث  ،كتاب الطهارة ،40 / 1 :ـ سنن أبي داود 2

  .95الحديث  ،أبواب الطهارة ،158/  1 :ـ سنن الترمذي 3

 
(465) 

 ـ فهرس المصادر 1

 « أ »

 بيروت ،مؤسسة الرسالة ،)  ه 259ت ( ـ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني  الرجال ـ أحوال 1    

  . ه 1405

 1405بيروت  ،نشر عالم الكتب ،)  ه 256ت  ) ـ محمد بن إسماعيل البخاري ـ األدب المفرد 2    
  . ه

العكبري  ـ أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن النعمان من معرفة حجج اهللا على العباد ـ اإلرشاد 3    



 ٩٢٥ 

قم  ،إلحياء التراث ( عليهم السالم( مؤسسة آل البيت  ،)  ه 413ت ( البغدادي المعروف بالمفيد 
  . ه 1413

ت ( محمد بن عبد البر ـ أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن  األصحاب ـ االستيعاب في معرفة 4    
  .مصر ،النهضة دار ،)  ه 463

الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن  ـ عز ـ اسد الغابة في معرفة الصحابة 5    
  .بيروت ،التراث العربي دار إحياء ،)  ه 630ت ( األثير 

( ي بن حجر العسقالني ـ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عل ـ اإلصابة في تمييز الصحابة 6    
  .بيروت ،التراث العربي دار إحياء ،)  ه 582ت 

  . ه 1414قم  ،مؤسسة البعثة ،)  ه 460ت ( بن الحسن الطوسي  ـ أبو جعفر محمد ـ األمالي 7    
  

(466) 

مؤسسة  ،)  ه 381ت ( الحسين بن بابويه الصدوق القمي  ـ محمد بن علي بن ـ األمالي 8    
  . ه 1400بيروت  ،األعلمي

 « ب »

  . ه 1403بيروت  ،مؤسسة الوفاء ،)  ه 1110ت ( المجلسي  ـ محمد باقر ـ بحار األنوار 9    

 911 ت( ـ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ 10    
  . ه 1384بيروت  ،المكتبة العصرية ـ صيدا ـ ،)  ه

  . ه 1408 ،الطبعة االولى ،ـ الزاعبي البينات ـ 11    

 « ت »

  . ه 1407بيروت  ،دار الكتاب العربي ،)  ه 748ت  ) ـ الذهبي ـ تاريخ االسالم 12    

 385ت ( ـ أبو جعفر عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين  أسماء الثقات ـ تاريخ 13    

  .1406بيروت  ،دار الكتب العلمية ،)  ه

دار  ،(  ه 256ت ( ـ أبو عبد اهللا إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري  البخاري ـ تاريخ 14    
  . ه 1407بيروت  ،الكتب العلمية

 ،دار الكتب العلمية ،)  ه 463ت ( ـ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  ـ تاريخ بغداد 15    
  .بيروت



 ٩٢٦ 

دار الكتب  ،)  ه 261ت ( الحسن العجلي  اهللا بن صالح أبي ـ أحمد بن عبد ـ تاريخ الثقات 16    
  . ه 1405بيروت  ،العلمية

  . ه 1405الرياض  ،دار طيبة ،)  ه 240ت  ) ـ تاريخ خليفة بن خياط 17    

دار  ،)  ه 280ت ( خالد التميمي الدارمي  ـ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن ـ تاريخ الدارمي 18    
  . ه 1400بيروت  ،المأمون للتراث

 
(467) 

القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي المعروف  ـ أبو ـ تاريخ مدينة دمشق 19    
  . ه 1415بيروت  ،دار الفكر ،)  ه 571ت ( بابن عساكر 

 ،)  ه 742ت ( ـ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي  األطراف ـ تحفة األشراف بمعرفة 20    
  . ه 1413بيروت  ،مؤسسة الرسالة

ـ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  النواوي ـ تدريب الراوي في شرح تقريب 21    
  . ه 1417بيروت  ،الكتاب العربي دار ،)  ه 911ت ( السيوطي 

 ،ةدار الكتب العلمي ،)  ه 748ت ( أبو عبد اهللا شمس الدين محمد الذهبي  ـ ـ تذكرة الحفاظ 22    
  . ه 1374بيروت 

مصر  ،مكتبة القاهرة ،اهللا الخزرجي ـ صفي الدين أحمد بن عبد ـ تذهيب تهذيب الكمال 23    
  . ه 1392

 بيروت ،دار المعرفة ،)  ه 852ت ( ـ أحمد بن علي بن حجر العسقالني  التهذيب ـ تقريب 24    

  . ه 1380

دار  ،)  ه 852ت ( علي بن حجر العسقالني  ـ شهاب الدين أحمد بن ـ تهذيب التهذيب 25    
  . ه 1404بيروت  ،الفكر

  ه 742ت ( المزي  ـ جمال الدين أبو الحجاج يوسف ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 26    
  . ه 1413بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،)

المصرية  رنشر الدا ،)  ه 370ت ( ـ أبو منصور محمد بن أحمد األزهري  تهذيب اللغة ـ 27    
  .للتأليف والترجمة

 ،)  ه 381ت ( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق القمي  ـ أبو جعفر ـ التوحيد 28    



 ٩٢٧ 

  .بيروت ،دار المعرفة

  إسماعيل األمني الحسني ـ محمد بن ـ توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار 29    

 
(468) 

  . ه 1366بيروت  ،دار الفكر ،)  ه 1182ت ( الصنعاني     

 « ج »

 ،)  ه 297ت ( ـ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة  الترمذي ـ الجامع الصحيح أو سنن 30    
  .بيروت ،دار عمران

حاتم محمد بن إدريس بن المنذر  ـ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي ـ الجرح والتعديل 31    
  .م 1952بيروت  ،التراث العربي ار إحياءد ،)  ه 327ت ( التيمي الحنظلي الرازي 

 ،دار العلم للماليين ،)  ه 321ت ( أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  ـ ـ جمهرة اللغة 32    
  .م 1987بيروت 

 « ح »

  .بيروت ،دار الفكر ،)  ه 430ت ( أحمد بن عبد اهللا األصبهاني  ـ أبو نعيم ـ حلية األولياء 33    

 « خ »

ت ( ـ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  ( السالم عليه( خصائص أمير المؤمنين ـ  34    
  . ه 1406مكتب المعلى  ،وط الكويت ،طهران ط نينوى ،)  ه 303

 « ذ »

 385ت ( ـ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمدالدارقطني  بعدهم ـ ذكر أسماء التابعين ومن 35    
  . ه 1406بيروت  ،الثقافية مؤسسة الكتب ،)  ه

 « ر »

ت ( نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكالباذي  ـ أبو ـ رجال صحيح البخاري 36    
  . ه 1407 بيروت ،دار المعرفة ،)  ه 398

 



 ٩٢٨ 

(469) 

 ،دار المعرفة ،)  ه 428ت ( علي بن منجويه األصبهاني  ـ أحمد بن ـ رجال صحيح مسلم 37    
  . ه 1407بيروت 

مؤسسة النشر  ،)  ه 460ت  ) ـ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ رجال الطوسي 38    
  . ه 1415 ،االسالمي

 ـ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي األسدي الكوفي النجاشي ـ رجال 39    

  . ه 1407قم  ،مؤسسة النشر االسالمي ،)  ه 450ت  )

 ،)  ه 1304ت ( ـ محمد عبد الحي اللكنوي الهندي  في الجرح والتعديلالرفع والتكميل  ـ 40    
  . ه 1407الطبعة الثالثة  ،مكتبة المطبوعات االسالمية بحلب

 « س »

 ،دار الكتب العلمية ،)  ه 275ت ( اهللا محمد بن يزيد القزويني  ـ أبو عبد ـ سنن ابن ماجة 41    
  .بيروت

دار إحياء التراث  ،)  ه 275ت ( األزدي  ن بن األشعث السجستانيـ سليما ـ سنن أبي داود 42    
  .بيروت ،العربي

  . ه 1411بيروت  ،دار الكتب العلمية ،)  ه 303ت ( ـ للنسائي  ـ السنن الكبرى 43    

  .بيروت ،ـ دار الكتب العلمية ـ سنن النسائي 44    

مكتبة الدار  ،)  ه 260ت ( اهللا الختلي  عبد ـ أبو إسحاق إبراهيم بن ـ سؤاالت ابن الجنيد 45    
  . ه 1408 ،بالمدينة المنورة

 ،)  ه 748ت  ) ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ـ سير أعالم النبالء 46    
  . ه 1406بيروت  ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة

 « ش »

  دار ،)  ه 1089ت ( ماد الحنبلي عبد الحي ابن الع ـ أبو الفالح ـ شذرات الذهب 47    

 
(470) 

  .بيروت ،إحياء التراث العربي    

 « ص »



 ٩٢٩ 

 1407بيروت  ،دار العلم للماليين ،)  ه 393ت ( الجوهري  ـ إسماعيل بن حماد ـ الصحاح 48    
  . ه

دار الكتب  ،)  ه 256ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري  ـ صحيح البخاري 49    
  .بيروت ،العربية

دار  ،)  ه 261ت ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  ـ ـ صحيح مسلم 50    
  . ه 1374بيروت  ،العربي إحياء التراث

  . ه 1385 ،مكتبة القاهرة ،)  ه 974ت ( بن حجر الهيتمي المكي  ـ أحمد ـ الصواعق المحرقة 51    

 « ط »

دار الكتب  ،)  ه 911ت ( عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ـ جالل الدين طبقات الحفاظـ  52    
  . ه 1403االولى  الطبعة ،بيروت ،العلمية

دار  ،)  ه 230ت ( محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري  ـ أبو عبد اهللا ـ الطبقات الكبرى 53    
  . ه 1405 ،بيروت للطباعة والنشر

 « ع »

  .بيروت ،دار الكتب العلمية ،)  ه 748ت ( الذهبي  ـ ـ العبر في خبر من غبر 54    

 ،المكتب االسالمي ،)  ه 241ت ( ـ أحمد بن محمد بن حنبل  العلل ومعرفة الرجال ـ 55    
  .ومؤسسة الكتب الثقافية ، ه 1408بيروت 

 « ف »

  الدين أحمد بنـ أبو الفضل شهاب البخاري ـ فتح الباري بشرح صحيح 56    

 
(471) 

بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،(  ه 852ت ( علي بن محمد بن حجر العسقالني ـ الشافعي     
  . ه 1408

 دار الكتاب ،)  ه 509ت ( ـ شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي  األخبار ـ فردوس 57    

  . ه 1407الطبعة االولى  ،العربي بيروت

  . ه 1403بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،)  ه 241ت ( ـ أحمد بن حنبل  الصحابة فضائلـ  58    



 ٩٣٠ 

دار  ،)  ه 911ت ( الرحمن السيوطي  ـ جالل الدين عبد ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير 59    
  .بيروت ،المعرفة

 « ق »

 ،عبد الفتاح أبو غدةظفر أحمد العثماني ـ التهانوي ـ تحقيق  ـ ـ قواعد في علوم الحديث 60    
  . ه 1391الرياض 

 « ك »

ـ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان  الكتب الستة ـ الكاشف في معرفة من له رواية في 61    
  . ه 1418بيروت  ،دار الفكر ،(  ه 748ت ( الذهبي 

د بن عبد عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محم ـ ـ الكامل في التاريخ 62    
  . ه 1385بيروت  ،دار صادر ،)  ه 606ت ( الشيباني المعروف بابن األثير  الكريم بن عبد الواحد

دار  ،)  ه 365ت ( عدي الجرجاني  ـ أبو أحمد عبد اهللا بن ـ الكامل في ضعفاء الرجال 63    
  . ه 1409 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،الفكر

دار  ،)  ه 354ت ( التميمي البستي  حبان بن أحمد أبو حاتمـ محمد بن  ـ كتاب الثقات 64    
  . ه 1400الفكر بيروت 

 
(472) 

ت ( جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي  ـ أبو ـ كتاب الضعفاء الكبير 65    
  .1404الطبعة االولى  ،بيروت دار الكتب العلمية ،)  ه 322

ت ( ـ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  الرواية ـ كتاب الكفاية في علم 66    
  . ه 1409بيروت  ،الكتب العلمية دار ،)  ه 463

( ـ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  البزار على الكتب الستة ـ كشف األستار عن زوائد 67    
  .بيروت ،مؤسسة الرسالة ،(  ه 807ت 

مؤسسة  ،)  ه 975ت ( ـ عالء الدين المتقي الهندي  واألفعال األقوالـ كنز العمال في سنن  68    
  . ه 1409 ،بيروت ،الرسالة

 « ل »



 ٩٣١ 

 ،)  ه 852ت ( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ـ شهاب الدين ـ لسان الميزان 69    
  . ه 1407بيروت  ،دار الفكر

 « م »

دار  ،)  ه 354ت ( أحمد أبو حاتم التميمي البستي بن  ـ محمد بن حبان ـ المجروحين 70    
  . ه 1412بيروت  ،المعرفة

نشر مؤسسة  ،)  ه 395ت ( اللغوي  ـ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ـ مجمل اللغة 71    
  . ه 1406بيروت  ،الرسالة

في القرن  ت ) ـ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي قرآنـ مجمع البيان في تفسير ال 72    
  .ناصر خسرو طهران ،)السادس

 ،دار الفكر ،)  ه 711ت ( ـ محمد بن مكرم المعروف بابن منظور  دمشق ـ مختصر تاريخ 73    
  . ه 1405الطبعة االولى  ،دمشق

  مؤسسة دار ،)  ه 1377ت ( الحسين شرف الدين  ـ السيد عبد ـ المراجعات 74    

 
(473)  

  .مق ،الكتاب االسالمي    

 405ت  ) ـ أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين ـ 75    
  .بيروت ،دار الفكر ،)  ه

  .(  ه 1405ت ( ـ الشيخ علي النمازي الشاهرودي  الحديث ـ مستدركات علم رجال 76    

  .بيروت ،صادر ودار ،دار الفكر ،)  ه 241ت ( ـ أحمد بن حنبل  ـ مسند أحمد 77    

  .قم ،الشريف الرضي ،)  ه 276ت ( مسلم  ـ أبو محمد عبد اهللا بن ـ المعارف 78    

ـ جمع من المحققين منهم مؤلف هذا  ( عليه السالم( االمام المهدي  ـ معجم أحاديث 79    
  . ه 1411قم  ،مؤسسة المعارف االسالمية ،الكتاب

  . ه 1400 ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر ،)  ه 594ت (  ـ ياقوت االدباء ـ معجم 80    

نشر دار  ،)  ه 395ت ( زكريا  ـ أبو الحسين أحمد بن فارس بن ـ معجم مقاييس اللغة 81    
  .ايران ،الكتب العلمية

 ،المعرفة دار ،)  ه 748ت ( ـ الذهبي  معرفة الرواة المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد ـ 82    



 ٩٣٢ 

  .بيروت

 ،مطبعة االرشاد ،)  ه 277ت ( يعقوب بن سفيان البسوي  ـ أبو يوسف ـ المعرفة والتاريخ 83    
  .بغداد

  ه 748ت ( عثمان الذهبي  ـ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن ـ المعين في طبقات المحدثين 84    
  .دار الكتب العلمية ،)

 ـ داركتاب ،)  ه 986ت ( بن علي الهندي ـ محمد طاهر  في ضبط أسماء الرجال ـ المغني 85    

  .هـ 1399

  ،(  ه 548ت ( أحمد الشهرستاني  ـ محمد بن عبد الكريم بن ـ الملل والنحل 86    

 
(474)  

  .قم ،الشريف الرضي    

  . ه 1412بيروت  ،دار الفكر ،ـ نور الدين عتر النقد في علوم الحديث ـ منهج 87    

دار  ،)  ه 385ت ( الدارقطني البغدادي  ـ أبو الحسن علي بن عمر والمختلفـ المؤتلف  88    
  . ه 1406بيروت  ،الغرب االسالمي

  .مصر ،دار إحياء الكتب العربية ،)  ه 748ت ( ـ الذهبي  ـ ميزان االعتدال في نقد الرجال 89    

 « و »

  .دار النشر فرانزشتاينر ،)  ه 764ت ( الدين الصفدي  ـ صالح ـ الوافي بالوفيات 90    

دار  ،(  ه 681ت ( ـ أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان  وفيات األعيان ـ 91    
  .بيروت ،الثقافة

  . ه 1403قم  ،مكتبة السيد المرعشي ،)  ه 212ت ( مزاحم المنقري  ـ نصر بن ـ وقعة صفين 92    
مي رسيم و آخـرين سـخن مـن    ) به رديه سرخاب و سفيدآب پاسخ(در اينجا به پايان كتاب بن بست

  :اين است
  
  

  : مثلي مي آورند با اين مضمون ،پاسخ مدعيعوام و بازاريها در ايران در 



 ٩٣٣

سرخاب اگر چنين و چنان شد من ريش و سبيلم را مي تراشم و به جاي آن 

هر چند مـن در تمـامي ايـن تحقيـق از مراتـب ادب      . مي مالم و سفيدآب

اسالمي خارج نشدم ولي با كمال معذرت از آقايان خوارج حزب اللهي من 

رخاب و    %  10نيز در صورتي كه آخونـدها فقـط بـه     سـئواالت كتـاب سـ

ي و منطبق با شواهد مسلم تـاريخي  قرآنسفيدآب، پاسخي عقلي و منطقي و 

  !!كنمبدهند، حاضرم چنين 
  
  
  پايان 

 هجري شمسي 1388بهار 

  
  
  
  
 


